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Вічний вогонь пам'яті народної горить яскравим 

факелом на могилі Невідомого солдата біля Крем- 
гівської стіни. 9 травня, в день свята Перемоги, 
вшанувати світлу пам’ять героїв, які полягли в бсуях 
за Батьківщину, прийшли тисячі /лосквичів і гостей 
столиці, ветерани партії, громадянської і Великої 
Вітчизняної воєн, робітники, комсомольці і піонери, 
воїни Радянської Армії.

У чіткому строю біля вічного вогню — парадні ко
лони військ Московського гарнізону. Колишуться на 
вітрі бойові прапори частин і з єднань, які- брали 
участь у боях проти фашистських загарбників.

Вшанувати пам'ять героїв прийшли член Політбю- 
ро ЦК КПРС, Міністр оборони СРСР Маршал Радян
ського Союзу А. А. Гречко, Маршали Радянського 
Союзу, Маршали родів військ, генерали й адмірали.

Звучить траурна мелодія. До могили Невідомого 
солдата покладається вінок з живих квітів. На його 
червоній стрічці написано: «Невідомому солдатові 
від воїнів Збройних Сил СРСР». Хвилиною мовчання 
радянські воєначальники вшанували пам’ять тих, хто 
віддав своє життя в боротьбі за свободу і незалеж
ність нашої Батьківщини. Гримить триразовий руш
ничний салют, велично звучить мелодія Державного 
гімну Радянського Союзу.

Урочистим маршем перед могилою Невідомого 
солдата проходять військові підрозділи Московсько
го гарнізону. Тримаючи рівняння на легендарні бойо
ві прапори, йдуть сини і внуки тих, хто кував перемо
гу на фронтах Великої Вітчизняної війни. їм Батьків
щина довірила сьогодні охороняти мирну грацю ра
дянського народу.

(ТАРС).

СІВБУ КУКУРУДЗИ
Нинішнього року наша ланка вирощує 

кукурудзу на площі 280 гектарів. Зобо
в’язалися па круг зібрати по 88 центне
рів зерна цієї культури, а на 150-гектар- 
ній площі—по 100. Щоб подолати цей ру
біж, намагалися обробити грунт і посіяти 
швидко, в пайоптнмальніші строки.

Старанно зробили передпосівний обро
біток грунту і ось нині рапортуємо: сів
бу кукурудзи завершили. Молоді хлібо
роби використовували передовий досвід— 
працювали так, як закликав знатний ме-_ 
ханізатор, двічі Герой Соціалістичної 
Праці Олександр Васильович Гіталов,

НАВІКИ В ПАМ’ЯТІ ПОКОЛІНЬ
В ці дні, коли трудящі Країни Рад відзначають 

28-у річницю перемоги над фашистською Німеччи
ною, в містах і селах нашої неосяжної Вітчизни скла
дають глибоку данину поваги полеглим у боях ге
роям, вшановують ветеранів війни, трудівників тилу, 
які самовідданою працею кували зброю перемоги.

На високій Придніпровській кручі в столиці Украї
ни, в парку Вічної Слави міститься могила Невідомо
го солдата. Над нею височить двадцятишестиметро- 
вий гранітний обеліск.

Нескінченним потоком ішли сюди 9 травня трудящі 
міста-героя, представники партійних, радянських, гро
мадських організацій, ветерани громадянської і Ве
ликої Вітчизняної воєн, колишні партизани і підпіль
ники, воїни, юнаки і дівчата, школярі, гості столиці 
України.

...11 година. Урочисто звучить траурна мелодія. 
В почесній варті завмерли представники исіх видів 
Збройних Сил. У парк Вічної Слави прибули керівни
ки Комуністичної партії і уряду України товариші Г. І. 
Ващенко, І. С. Грушецький, Н. Т. Кальченко, І. К. Лутак, 
О. П. Ляшко, О. А. Титаренко, В. В. Щербицький, 
М. М. Борисенко, В. Ю. Маланчук, Я. П. Погребняк, 
В. О. Сологуб, В. М. Цибулько.

До підніжжя монумента Слави покладається вінок 
від Центрального Комітету Комуністичної партії Ук
раїни, Президії Верховної Ради і Ради Міністрів 
УРСР.

Покладається також вінок від Військової Ради Мер- 
вонопрапорного Київського військового округу.

Хвилиною мовчання присутні вшанували світлу 
пам’ять героїв, що полягли в боротьбі з фашизмом.

НАТХНЕННА
ПРАЦЯ - 
ТРЕТЬОМУ, 
ВИРІШАЛЬНОМУ

З випередженням графіка 
працюють — комсомольсько- 
молодіжна бригада різчпків 
із ковальсько-пресового це
ху, де бригадиром Геннадін 
Браиловськин, групкомсор- 
гом Володимир Васильєв, — 
в рахунок серпня 1974 року,

— комсомольсько • моло
діжна бригада формуваль
ників із ливарного цеху сі
рого чавуну, де бригадиром 
Володимир Беседа, трунком- 
сортом Іван Куценко, — в 
рахунок вересня 1973 року;

— бригада верстатників з" 
четвертого механоскладаль
ного цеху (бригадир Надія 
Щербань, групкомсорг Люд
мила Радушко), — в раху
нок серпня 1973 року.

В соціалістичному зма
ганні сьогодні на ці колек
тиви рівняються всі комсо
мольці і молодь найбільшо
го підприємства області — 
ордена Трудового Червоно
го Прапора заводу «Черво
на зірка». >

ГЕРОЯМ - КВІТИ ВЕСНИ
КІРОВОГРАД. В урочистій тиші полум'яніє вічний 

вогонь. Сюди, до пам’ятника Невідомому солдату по
завчора прийшли сотні кіровоградців. Сини і матері 
загиблих воїнів, ветерани війни в день свята Перемо
ги принесли найпрекрасніші квіти весни і свою 
пам'ять.

Вінки і кошики квітів від організацій, підприємств, 
установ, навчальних закладів міста були покладені 
до постаментів усіх пам’ятників міста, що зведені 
воїнам-визволителям, воїнам-землякам. До почесної 
варти стали піонери.

Від могил героїв ветерани війни йшли на зустрічі 
з молоддю. В парку культури імені В. І. Леніна від
бувся вечір бойової слави, на якому виступили ко
лишні визволителі Кіровограда, ті, хто пройшов з 
боями від Сталінграда до Берліна. Про визвольну 
м,'5*ю Радянської Армії в роки Великої Вітчизняної 
війни розповів полковник у відставці В. П. Повійчук.

А ввечері на центральній вулиці обласного центру

ДРУЖНІЙ візит 
тов. Л. І. БРЕЖНЄВА

В ПОЛЬСЬКУ
НАРОДНУ РЕСПУБЛІКУ

Генеральний секретар ЦК КПРС тов. Л. І. Бреж
нєв на запрошення ЦК ПОРП, державної Ради ПНР 
і Ради Міністрів ПНР 11 травня ц. р. відвідає 
Польську Народну Республіку з дружнім візитом.

(ТАРС).

ЗАКІНЧЕНО
Засіяли площі високоврожайними сор

тами, внесли потрібну кількість органіч
них і мінеральних добрив. Вдосталь во
логи в грунті. Яких же ще кращих умов 
бажати? Тепер все залежить від механі
заторів.

А. БАГМЕТ, 
ланковий механізованої лапки по 
вирощуванню високих врожаїв 
просапних культур.

м. кулик, 
групкомсорг.

Колгосп імені Шевченка
Новомиргородського район/

■ІТЧИЗЕШ
Успішна почав третій, оі'Рі 

шальний п'яіх^річки, колекцій 
Київського комбінату хімічиогц 
волокна. В січні випущено по
над план 25 тонн продукції.

На фото: передовик соціаліс
тичного змагання перемотупаль- 
нііця Неоні.та Піичук (в центр,/ 
ділиться досвідом роботи з мо
лодими виробничницями Олек
сандром Петрик, Марією Гра 
бо^ою і Валентиною Поліщук.

ФОТО А. ПІДДУБНОГО, 
М. АКИМОВА. 

(ФОТОХРОНІКА РЛТАУ).

ЙДЕ НАДПЛАНОВИЙ ФЕРОНІКЕЛЬ
Перевіряємо хід виконання зобов'язань

Зовсім недавно став до ладу По- 
бузький нікелевий завод, а вже можна 
говорити про трудові здобутки колекти
ву підприємства. Лише у першому квар
талі металурги плавильного цеху видали 
понад план сотні тонн товарного фероні
келю.

У всіх цих успіхах значна заслуга комсо
мольсько-молодіжної зміни старшого майстра 
Валентина Медведева (групкомсорг Володимир 
Шайда). В її складі — вчорашні випускники 
шкіл, колишні будівельники, механізатори. Всі 
вони вчилися у досвідчених металургів, успіш
но освоїли професію, працюють злагоджено.

Як передовій, зміні доручили видати соту 
плавку. Колектив першим вийшов на комуніс
тичний суботник на честь 103-ї річниці з дня 
народження В. 1. Леніна, графік робіт викопує 
із внпередженігям.

Комсомольці Володимир Шайда і Ми
кола Покритенко — плавильники, маши

ніст загрузни Микола Сухов, старший 
кенверторник Юрій Щегольксв, маши
ніст крана Галя Кузьмина... З них завжди 
беруть приклад у бригаді. І коли знайо
мишся детальніше із трудовими успіха
ми зміни, у складі якої наймолодші тру
дівники плавильного цеху, приємно 
усвідомлювати, що члени колективу не 
без підстав мріють про першість у со
ціалістичному змаганні між комсомоль
сько-молодіжними колективами.

В. ГОЛОВАЧ, 
начальник відділення електричних 
печей, член корпункту «Молодий 
комунар».

Побузьке,
Голованівського району.

ПРАПОР 
підіймають 

ІОНАРМІІІЦІ
• СЬОГОДНІ В КІРОВО
ГРАДІ ПОЧИНАЮТЬСЯ 
ФІНАЛЬНІ СТАРТИ ВІЙ
СЬКОВО - СПОРТИВНОЇ 
ГРИ «ЗІРНИЦЯ».

На фото: юнармійці 
Кіровограда.

Фото А. ПЕЧЕНЮКА.

До цього булл змагання в Усіх 
школах міст і сіл області, районні 
змагання. Починаючи свою вій
ськово-спортивну гру, юні ленінці 
несли полотнища з написом: «Піо-

г.родемонстрували свою майстер
ність, стріляючи з дрібнокалібер
ної гвинтівки, виступаючи' на зма
ганнях зв’язківців, пожежників, 
санітарних постів, юних регулю
вальників, стартуючи в інших ви-

Долинської СШ № І, Кіровоград
ської СШ № 4 та Олександрій
ської СШ № 2. Бонн і вибороли 
право участі у фінальних облас
них змаганнях.

Сьогодні в Кіровограді просур-
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МИНУЛИЙ рік у житті нашої Батьків
щини ознаменований подіями ве

личезної історичної ваги І значимості. 
Ювілейні торжества, присв’ячені 50- 
річчю утворення Союзу PCP, доповідь 
Генерального секретаря ЦК КПРС Л. І. 
Брежнєва «Про п’ятдесятиріччя Союзу 
Радянських Соціалістичних Республік», 
рішення грудневого (1972 р.) Пленуму 
ЦК КПРС стали яскравою демонстраці
єю непорушної єдності народів СРСР, 
їх монолітної згуртованості навколо Ко
муністичної партії.

Ровеснику!
Ти вже вивчив ці провідні документи 

нашого часу. В них — програма наших 
дім, конкретні завдання, поставлені пе
ред народом, перед кожним трудівни
ком. і тепер, під час підсумкового за
няття, ти зможеш відповісти на питан
ня: ЯКА РОЛЬ І МІСЦЕ ТВОЄЇ КОМСО
МОЛЬСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ У ВИКО
НАННІ РІШЕНЬ ГРУДНЕВОГО (1972 Р.) 
ПЛЕНУМУ ЦК КПРС І ЗАВДАНЬ, ВИ
КЛАДЕНИХ У ДОПОВІДІ ГЕНЕРАЛЬ
НОГО СЕКРЕТАРЯ ЦК КПРС Л. І. БРЕЖ
НЄВА «ПРО П’ЯТДЕСЯТИРІЧЧЯ СОЮЗУ 
РАДЯНСЬКИХ СОЦІАЛІСТИЧНИХ РЕС
ПУБЛІК»?

ЯК ВАША КОМСОМОЛЬСЬКА ОРГА
НІЗАЦІЯ ВИКОНУЄ РІШЕННЯ VIII ПЛЕ
НУМУ ЦК ВЛКСМ І IX ПЛЕНУМУ ЦК 
ЛКСМУ?

З притаманними Ленінському комсо
молу ентузіазмом і енергією трудять
ся юнаки і дівчата нашої орденоносної 
області, виконуючи рішення XXIV з'їз
ду КПРС. Понад 512 комсомольсько-мо
лодіжних колективів достроково завер-

„МОЛОДИИ. КОМУНАР" 11 травня 1973 року

ЕЯРТ ' я_______________
ч

® «Велика перевага комуністів і взагалі всіх свідомих громадян
нашого суспільства полягав о тому, що вони добре розуміють 
смисл і напрям суспільного розвитку, ясно бачать цілі, які постави* 
ла перед собою наша країна, і шляхи, якими ми йдемо. І справою 
честі цих передових сил с зробити це розуміння, цю свою Ідейну 
переконаність, благородне горіння своїх сердець надбанням кож
ної радянської людини».

Л. І. БРЕЖНЄВ. З доповіді >:Про п’ятдесятиріччя- Союзу 
Радянських Соціалістичних Республік».

УРОК-ЗАВДАННЯ
(бригадир Олександр Руденко), добув- 
ники з Морозівського вуглерозрізу, 
яких очолює Володимир Бакун, комсо
мольсько-молодіжна бригада будівель
ного управління № 2 комбінату «Кіро- 
воградважбуд» (бригадир Іван Абрам
цев), молоді водії автопідприсмствй 
№ 10062 міста Олександрії (бригадир 
Василь Постельняк), електровозча ко
лона локомотивного депо станції Зня
ла янки, очолювана інструктором-маши- 
ністом Олександром Сзвіним, комсо
мольсько-молодіжний колектив мага
зину «Дитячий світ» м. Світловодська 
(грулкомсорг Лариса Несміян) та бага
то інших.

Комсомольсько-молодіжна тракторна 
бригада колгоспу «Жовтень» Новомир- 
городського району (бригадир Василь 
Лузанівський) вирішила виростити а 
1973 році по 50 центнерів озимої пше
ниці і по 100 центнерів зернової куку
рудзи з кожного гектара.

Хлопці все зробили для того, щоб 
дотримати слова: підготувати площі і 

Для цього закладено міцний фунда
мент.

19 комсомольсько-молодіжних колек
тивів, молочнотоварних ферм дали 
слово є третьому році п’ятирічки подо
лати тритисячний рубіж надоїв молока 
на корову.

За підсумками І кварталу перемож
цями серед них вийшли колективи з 
колгоспів «Шлях Леніна» Онуфріїзсько- 
го району (грулкомсорг Надія Киричен
ко), «Перше травня» Маловисківського 
району (грулкомсорг Катерина Масло
ва) та імені Чапаева Доброзеличківсь- 
кого району (грулкомсорг Віра Марто- 
вицька). Дівчата надоїли по фермі бли
зько 800 кілограмів молока на фураж
ну корову. Приз газети «Молодий кому
нар» — «Першій тритисячниці кірово- 
градщини» дістався Валентині Чорній, 
доярці з колгоспу «Червоний партизан» 
Олександрівського району.

ЯКІ ЦІННІ ПОЧИНАННЯ І ІНІЦІАТИ
ВИ НАБУЛИ РОЗПОВСЮДЖЕННЯ У 
ВАШОМУ КОЛЕКТИВІ В ХОДІ СОЦІА
ЛІСТИЧНОГО ЗМАГАННЯ?

За підсумками минулого року 1230 

юнаків і дівчат області вибороли зван
ня «Кращий молодий виробничник». 
Тільки протягом 1972 року в області 
було проведено конкурси молодих ора
чів, майстрів машинного доїння, шофе
рів, мулярів, зв'язківців, токарів та 
фрезерувальників. У цих конкурсах взя
ли участь понад 40 тисяч комсомольців.

В ході Всесоюзного огляду науково- 
технічної творчості понад 3 тисячі юна
ків і дівчат подали 3 486 раціоналізатор 
ських пропозицій. Протягом минулого 
року в області проведено 63 виставки 
технічної творчості молоді, де демонст
рувалось 914 робіт молодих спеціаліс
тів, робітників, колгоспників.

ЯКУ УЧАСТЬ БЕРУТЬ КОМСОМОЛЬ
ЦІ І МОЛОДЬ ТВОЄЇ ОРГАНІЗАЦІЇ З 
НАУКОВО-ТЕХНІЧНІЙ ТВОРЧОСТІ? ЧИ 
СТАВ ТИ РАЦІОНАЛІЗАТОРОМ?

Чіткою ходою йде Ленінський залік. 
Його підсумки будуть підведені до 24 
травня 1973 року — по результатах Все
союзного фестивалю радянської моло
ді, до початку січня 1974 року — за 
підсумками виконання виробничих зав
дань і соціалістичних зобов’язань тре
тього, вирішального року п’ятирічки, 
12—18 липня 1974 року — до 50-річ- 
чя з дня присвоєння комсомолу імені 
В. І. Леніна. У травні — липні комітети В 
комсомолу проводитимуть громадсько- || 
політичну атестацію комсомольців. 1 Н 
вже сьогодні ти повинен бути готовий. І 
відповісти на одне з провідних зали- її 
тань:

ЯКИЙ ТВІЙ ОСОБИСТИЙ ВКЛАД У 
ВИКОНАННЯ ЗАВДАНЬ ТРЕТЬОГО, 
ВИРІШАЛЬНОГО РОКУ ДЕВ’ЯТОЇ П'Я- 
ТИРІЧКИ?

шили виконання планів іовілейного ро< 
ку. Близько 8 тисяч юнаків і дівчат еи- 
бороли почесне звання ударників ко
муністичної праці. Майже 300 молодих 
трудівників уже зараз працюють в ра
хунок другого півріччя 1973 року.

Протягом 1972 року молодими ви
робничниками області впроваджено 
1650 раціоналізаторських пропозицій з 
економічним ефектом майже в півтора 
мільйона карбованців.

Досягнення молодих трудівників Кі~ 
ровоградщини, 60-тисячного загону 
комсомольціз-виробничникіз, були ви-* 
соко відзначені партією і урядом. Бли
зько 100 юнаків і дівчат, працівників 
ланіз та ферм, нагороджені за успіхи 
у виробництві сільськогосподарської 
продукції орденами і медалями, 61 ком
сомолець був удостоєний почесного 
звання кавалерів орденів Трудового 
Червоного Прапора та «Знак Пошани».

За успіхи у виконанні планів другого 
року дев'ятої п’ятирічки перехідними 
Червоними прапорами ЦК ВЛКСМ на
городжено Ульяновську та Онуфріїв- 
ську районні комсомольські органі
зації, перехідними Червоними вимпела
ми ЦК ВЛКСМ — 28 первинних органі
зацій, 10 комсомольських груп і 18 
комсомольсько-молодіжних колективів.

Понад 50 тисяч молодих трудіояиків 
області беруть активну участь у патріо
тичному русі «П’ятирічці — ударну пра
цю, майстерність і пошук молодих».

«П’ятирічку — за три з половиною 
роки», «Всі 430 хвилин — виробницт
ву» — під такими девізами працюють 
комсомольці й молодь зазоду «Черво
на зірка» і шахтарі Олександрії. Заклик 
«Сьогодні — рубіж новатора, завтра — 
комсомольська норма» стаз законом 
для комсомольців Кіровоградського 
заводу тракторних гідроагрегатів. 
«Жодного відстаючого поруч» — девіз 
молоді Світловодська. «П’ятирічне зав
дання по виробництву й заготівлі про
дуктів рослинництва —- за 4, а про
дуктів тваринництва — за 4,5 роки» — 
під таким гаслом працюють молоді хлі
бороби Ульяновського району.

Комсомольсько-молодіжна бригада 
комуністичної праці різальників коваль
сько-пресового цеху заводу «Червона 
зірка» (бригадир Геннадій Бозйловсь- 
кий) забов’язались виконувати денні 
норми виробітку на 170—180 процен
тів, виконати плай 24 місяців (1973-— 
1974 рр.) за 18 місяців — до 50-ї річ
ниці з дня присвоєння комсомолу іме
ні В. І. Леніна. Зараз бригада одна з 
тих, хго очолює соціалістичне змагання 
Па заводі.

Вагомих наслідків у роботі домоглись 
ззарюзальники механоскладального це
ху «Червоно? зірки». Молодіжний ко
лектив очолює Віктор Нелопас. Серед
ня норма виробітку по бригаді скла
дає за підсумками І кварталу цього ро
ку 235,5 процента.

. Серед переможців змагання сьогод
ні І/тіГП.ІЛМІ .1 .»« . . ~ и!..,; .- ґ..

зерно до посіву, відремонтувати техні
ку, внести потрібну кількість добрив на 
поля, вчасно і якісно засіяти инву.

А ЯК У ВАШОМУ ТРУДОВОМУ КО
ЛЕКТИВІ ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ ЛЕНІНСЬКИЙ 
ПРИНЦИП ОРГАНІЗАЦІЇ СОЦІАЛІСТИЧ
НОГО ЗМАГАННЯ? ЯК ЗАБЕЗПЕЧУЄТЬ
СЯ ФАКТИЧНА УЧАСТЬ КОЖНОГО У 
ВИКОНАННІ І ПЕРЕВИКОНАННІ ВЗЯ
ТИХ СОЦІАЛІСТИЧНИХ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ 
НА ВИРІШАЛЬНИЙ РІК П'ЯТИРІЧКИ?

З 1969 року при обкомі ЛКСМУ діє 
інтернаціональний клуб молодих меха
нізаторів, почесним головою якого об
рано двічі Героя Соціалістичної Праці 
О. В. Гіталова. Засідання клубу прово
дяться щорічно — в Толбухічському ок
рузі чи в нашій області. На базі клубу 
здійснюється обмін делегаціями моло
дих механізаторів. З кожним роком ці 
зв’язки міцніють, надають практичну 
допомогу молодим трудівникам полів.

З ЯКИ/А ВИРОБНИЧИМ КОЛЕКТИВОМ 
В БРАТНІЙ РАДЯНСЬКІЙ РЕСПУБЛІЦІ 
АБО В ОДНІЙ З КРАЇН СОЦІАЛІСТИЧ
НОГО ТАБОРУ ДРУЖИТЬ ТВІЙ КОЛЕК
ТИВ? ЯКІ НАСЛІДКИ ЦІЄЇ ДРУЖБИ?

Нині в різних галузях народного гос
подарства області беруть участь у Все
союзному соціалістичному змаганні 
21 790 молодих виробничників. За пер
шість у змаганні борються 576 комсо
мольсько-молодіжних колективів про
мисловості, транспорту, будівництва, 
сільського господарства та сфери об
слуговування. 44 комсомольсько-мопо- 
ЛІМ/иї тнаї/тогмі* ----- •* •

Багатьом новобудовам краї
ни постачає спою продукцію 

завод будівельних конструкцій 
виробничого об'єднання «Дні- 
проенергобудіндустрія». і на 
всі адреси матеріали з над
дніпрянського міста надходять 
без запізнень, бо трудівники 
підприємства, працюючи під де
візом «П'ятирічку — за три ро• 
ки!>, випереджають виробничі 
графіки робіт, щомісяця значно 
перевиконують плани. В пер
ших рядах передовиків вироб
ництва разом з комуністами 
йдуть комсомольці і молод.

На ф о т оі в шерензі тих, хто 
іідс попереду змагання за ус
пішне виконання планів третьо
го, вирішального — молоді ви- 
робиичнпки цеху мсталоформ 
О, Лівашов та В. ЛеоіЬо.

Фото В. СТРИГУНА.

м. Світловодськ.

ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ ДО УРОКУ
1. Проаналізувати, які існують форми контролю за ходом змагання у трудовому 

колективі. Внести пропозиції по дальшому їх удосконаленню.
2. Прозвітуватн перед комсомольською організацією про хід виконання особис

тих соціалістичних зобов’язань за минулий квартал.
3. Вивчити, які цінні починання н ініціативи народились в ході змагання за 

виконання виробничих планів вирішального року. Внести пропозиції по поліпшенню 
їх пропаганди і втіленню в життя.

4. Розповісти про виконання особистого комплексного плану учасника Всесоюз
ного фестивалю радянської молоді і Ленінського заліку «Рішення XXIV з'їзду 
КПРС — в життя».

5. Організувати постійно діючу виставку «Комсомольці і молодь — на ударній 
трудовій вахгі 1973 року, вирішального року п’ятирічки».

Підготуватись теоретично вам допоможуть такі документи:
Ленін В. І. Чергові зав

дання Радянської влади. 
Твори, вид. 4-е, т. 27, стор. 
203-2-11.

Ленін В. І. Великий по
чин. Там же, т. 29, стоп. 
363-38G.

Ленін В. І. Як організу
вати змагання. Там же, 
т. 26, стор. 363—371.

Ленін В. І, Завдання 
спілок молоді. Там же, 
т. 31.

Матеріали XXIV з’їзду 
КІ1РС. М., Політвндав, 
1971.

ГІро проекти Державно
го плану розвитку народ-

нова Пленуму ЦК КПРС. 
Брежнєв Л. 1. Про п’ят

десятиріччя Союзу Радян
ських Соціалістичних Рес
публік. Доповідь на спіль
ному урочистому засіданні 
Центрального Комітету 
КПРС, Верховної Ради 
СРСР і Верховної Ради 
РРФСР у Кремлівському 
Палаці з'їздів 2! грудня 
1972 року.

Про розгортання Всесо
юзного соціалістичною 
змагання працівників про
мисловості, будівництва і 
транспорту за дострокове

Ради Міністрів СРСР, 
ВЦРГІС і ЦК ВЛКСМ.

Про розгортання Всесо
юзного соціалістичного 
змагання працівників сіль, 
ського господарства за 
збільшення виробництва і 
заготівель зерна та інших 
продуктів землеробства в 
1973 році. Постанова ЦК 
КПРС, Ради Міністрів 
СРСР. ВЦРПС 
ВЛКСМ.

Постанова VIII 
ЦК ВЛКСМ.

Аїатеріалн IX 
ЦК ЛКСМУ.

Матеріали про

і ЦК 

пленуму 

пленуму 

життя і



11 травня 1973 року „молодці! КОМУНАР"

НОВІ ДРУЗІ „ЧЕЛЛЕНДЖА“
У Скарборо — приморському 

місті на східному узбережжі Анг
лії — закінчився XXIV з’їзд Ко
муністичної спілки молоді Вели
кобританії.

300 його делегатів — суднобу
дівники Шотландії, шахтарі Кен
та. металурги Шеффілда, студеи- 
ти і школярі — обговорили пи
тання масової участі молоді з 
боротьбі проти наступу консерва
тивного уряду на права і інтереси 
трудящих та інші проблеми моло
діжного руху.

В роботі з'їзду брали участь 
представники братніх комуністич
них спілок і організацій молоді 
Болгарії, В'єтнаму, НДР, Ірлан
дії, Чехословаччнни, ФРІ І. Радян
ські' делегацію очолив член ЦК 
ВЛКСМ II. Г. Сизих.

Національний секретар спілки Том 
Белл розповів про те, як англійські 
комсо* ольці беруть участь у страйко
вому русі, направленому проти анти- 
робітничої політики консерваторів. Він 
розповів про ріст лав спілки і роз
повсюдження журналу- англійських 
комсомольців «Челлендж»,

Учасники з’їзду одностайно схвали
ли резолюцію, в якій вітають ініціати
ву Радянського Союзу та інших соціа
лістичних країн, спрямовану на склн- 
і ання загальноєвропейської наради з 
питань безпеки 1 співробітництва. З’їзд 
засудив Імперіалістичну політику кон
серваторів у Північній Ірландії.

Нині англійські комсомольці го
туються до X Всесвітнього фести
валю. Англійська делегація на 
цьому форумі, повідомив член 
гідготовчого комітету Фільсон, бу
де найбільш представницькою з 
усіх делегацій Англії, які брали 
участь у попередніх форумах.

В. НІКІТІН. 
ТАРС.

З стор

Стаття, інформація, коментар

Наближається день урочистого відкриття X Все-

'7"1 шию •»

ТОРЖЕСТВО

Оі Я *

„ПРИЇДЕМО 
до 
МОСКВИ
світнього фестивалю молоді і студентів в Берліні. 
Кореспондент Агентства преси Новини в Дамаску

ПОЛЬСЬКІ СУДНОВЕРФІ — 
РАДЯНСЬКОМУ СОЮЗУ

Найкрупнішим замовником 
польської суднобудівної про
мисловості є Радянський Союз. 
На його замовлення у Польщі 
будуються рибацькі судна, вут
ле- і рудовози, гідрографічні, 
дослідницьці і пасажирські суд
на. У нинішній п’ятирічці 
Польща продасть Радянському 
Союзу 1D0 суден загальною во
дотоннажністю 880 тисяч тонн.

На знімку: рефрежераторне 
судно «Яніс Райиіс», побудова
не на замовлення СРСР, на 
верфях суднобудівного заводу 
імені В. 1. Леніна у Гданську.

Фото ЦЛФ— ЛПН.

ЛЕНІНСЬКОЇ ПОЛІТИКИ

А. Огородников зустрівся з завідуючим відділом 
міжнародних зв’язків керівництва ^Спілки револю
ційної молоді Сірії» Набіхом аль-Хатиоом. Ось що 
він розповів:

— Сірійська молодь брала участь у всіх поперед
ніх фестивалях. Зрозуміло, не буде виключенням і 
нинішній. Він відбудеться в Берліні, а з молоддю 
Німецької Демократичної Республіки нас зв’язують 
міцні узи дружби і співробітництва.

Як і на минулих форумах в склад сірійської де
легації увійдуть студенти, робітники, представники 
селянської молоді. Природно, береться до уваги і 
географія країни. Ми прагнемо, щоб до складу де
легації увійшли представники всіх провінцій Сірії, а 
не лише столиці, хоча в пій і живе близько поло
вини студентської і значна частина робітничої мо
лоді країни. ......................

Раніше у фестивальній делегації сірійської молоді 
було не більше 150 чоловік. Цього року нам, мож
ливо вдасться дещо збільшити число наших ^пред
ставників. У Берлін поїде самодіяльний ансамбль в 
репертуарі якого арабські національні танці, сірі 
ські ‘ народні і сучасні пісні. В складі делегації 
.буде і група спортсменів. Із Берліна самодіяльний 
ансамбль відправиться в Радянський Союз, де візь
ме участь у декаді радянсько-сірійської дружби.

Ми знаємо, як широко розвинуте самодіяльне мис
тецтво у вашій країн* і якою популярністю корис
туються’виступи народних колективів. 1 ам хоче.вся. 
щоб радянські люди познайомилася з «• ■ 
тецтвом. Такі зустрічі сприяють поліпшенню взаємо
розуміння між радянською й сірійською молодд. 
зміцненню дружби між радянськими н р Дг ’ ’

Л1ИРНЕ БУДІВНИЦТВО В 
ДРВ

Трудовим піднесенням охопле
ні колективи підприємств і бу
дов Демократичної Республіки 
В’єтнам, Трудящі країни повні 
рішучості в наїікоротші строки 
відбудувати зруйноване війною 
і забезпечити дальший розвиток 
народного господарства респуб
ліки.

На знімку: і вдень і вночі не 
припиняються роботи на будів
ництві електростанції в про
вінції Ніньбінь, яке було пере
рване американською агресією.

Фото ВІЛ — АПН.

Прогресивне людство зустріло Пер
шотравень —- день праці і інтернаціо
нального братерства трудящих — із 
зміцнілою вірою в перемогу на нашій 
планеті сил миру, демократії і соціа
лізму. В цей день погляди людей пра
ці всіх країн були прикуті до Радянсько
го Союзу, де в дні Великого Жовтня 
почалося визволення праці на нашій 
землі, до країни, яка ось уже 55 ро
ків міцно тримає прапор тривкого миру 

-і дружби всіх народів землі. З величез
ною силою це знову було підтверджено 
напередодні Першотравня — в дні, ко
ли в Москві проходив Плену/л ЦК КПРС, 
і в першотравневій промові на Красній 
площі Генерального секретаря ЦК КПРС 
Л. І. Брежнєва.

Прийнята квітневим Пленумом ЦК 
КПРС на доповідь Л. І. Брежнєва поста
нова про міжнародну діяльність ЦК 
КПРС по здійсненню рішень XXIV 
з'їзду партії викликала лайширший ре
зонанс в усьому світі. Вона розцінюєть
ся скрізь як надзвичайно важливий по
літичний документ, що свідчить про 
нові чудові успіхи радянського народу, 
досягнуті під керівництвом КПРС у ко
муністичному будівництві, у зміцненні 
економічної і оборонної могутності Ра
дянського Союзу, його міжнародних 
позицій, впливу на хід світового роз
витку.

Документом величезного міжнарод
ного впливу називає постанову Пленуму 
ЦК КПРС газета «Нойєс Дойчлачд», що 
виходить а НДР. Цей документ, пише 
газета, не залишає ніякого сумніву в то
му, де закладене головне джерело ди
намізму й успіху політики миру і роз
рядки міжнародної напруженості: у 
зміцненні єдності і згуртованості дер
жав соціалістичної співдружності, у вдо
сконаленні економічного співробітни
цтва країн — членів РЕВ. Болгарська га
зета «Земделско знаме» відзначає: 
«Повне схвалення проведеної ЦК КПРС 
роботи по забезпеченню міцного миру 
в усьому світі, високе визнання особис
того вкладу видатного борця за мир 
Л. І. Брежнєва є подією величезного

значення для майбутнього. Це нове яс
краве підтвердження триваючого нас
тупу за розширення зони миоу, зміц
нення безпеки і співробітництва в Єв
ропі».

Про могутній вплив зовніш.-ьопзлітич- 
ного курсу КПРС і Радянської держави 
на хід світових подій пише і західна 
преса, яка широко обговорює і аналізує 
підсумки Пленуму ЦК КПРС. Лондон
ська газета «Обсервер» підкреслює: 
«Процес розрядки напруженості у від
носинах Радянського Союзу з США і 
західноєвропейськими країнами розви
ватиметься і далі. До такого висновку 
приходять уряди західних держаз при 
аналізі повідомлень про роботу Плену
му ЦК КПРС». Норвезька газета «Афтен- 
постен» заявляє з свого боку: «Зоаніш-; 
ня політика КПРС грунтується на могут
ності і міжнародному авторитеті Радян
ської держави».

Характеризуючи постанову Пленуму ЦК 
КПРС як документ, який «мас епохаль
не значення», японська газета « Йоміурі» 
вказує, що рішення пленуму «дають 
можливість спрямувати всі сили на про
ведення політики мирного співісну
вання.

Загальне схвалення, з яким зустрінуті 
скрізь підсумки Пленуму ЦК КПРС, ю- 
ворить про силу і дієвість міжнародної 
політики . нашої партії, про. те, що ця 
політика дістає всебічну підтримку есіх 
прогресивних сил на землі. Та не мож
на забувати, що сили, ворожі мирові. 
ще не склали зброї. Проте ці сили не
спроможні повернути назад хід історії, 
неспроможні заступити шлях до міцно
го загального миру. Л. І. Брежнєв на 
Пленумі ЦК КПРС підкреслив: «Принци
пові основи нашого соціалістичного ре
волюційного курсу в міжнародній полі
тиці закладені великим Леніним. Ми не
порушно бережемо вірність його вка
зівкам, його заповітам. І в цій вірності 
творчому духові марксизму-ленінізму, 
його принциповій цілеспрямованості — 
запорука нових успіхів, нових перемог 
нашої спразедливої справи».

(ТАРС).

S

І 
І

АПН.

Ренато
Гуттузо
фестивалю

Всесвітньо відомі ху
дожники Ренато Гуттузо, 
Жан Еффель і Давид 
Альфаро Сікейрос вирі
шили послати в Берлін 
свої полотна, присвячені 
X Всесвітньому фестива
лю молоді й студентів. 
Ренато Гуттузо нині пра-

Звертаючись до голо
ви комісії художнього 
Оформлення берлінсько
го фестивалю професо
ра В. Вомака, ?Кан сф- 
фаль пише: «Ідея фести
валю настільки багато
гранна, Що, безумовно, 
чимало її аспектів я не 
змі* відобразити в своїх 
малюнках. Я намагався 
висловити головне — со
лідарність юиекіз і дів
чат всього світу. Пше
ничний колос і квітки — 
символ матеріальних і 
духозних благ, кращого 
майбутнього, яке набли- 

поаиею МО-

ДЕВІЗ—„ДРУЖБА“
Т? ІЛЬШЕ 46 тисяч членів об'єднує Де- 

мочратична спілка молоді Фінляндії.
Це наймасовіша молодіжна організація 
країни, Її X з’їзд, що днями закінчився в 
Куопіо, заслухав і обговорив звіт про 
роботу ДСМФ, рзглянув питання про 
програму і вніс деякі зміни в статут 
організації.

На з’їзді були присутні гості — делегації 
Всесвітньої Федерації Демократичної Молоді і 
братніх молодіжних організацій із 18 країн, в 
тому числі делегація ВЛКСМ на чолі з голо
вою Комітету молодіжних організацій СРСР 
Г. І. Янаєв-тм.

У схваленій з’їздом програмі діяльності вка
зується, що ДСМФ і падалі буде актинно бо
ротися за права і інтереси молоді проти 
крупного капіталу н імперіалізму, за право 
молоді жити в світі, вільному від погроз вій
ки, за мир 1 дружбу між народами. ДСМФ 
пиступлв за лподонження миролюбного курсу

сьхої країни, яка активно виступає за мир І 
прогрес, і надалі буде зміцнювати І розвивати 
«ю дружбу.

З’їзд закликав молоде покоління Фін
ляндії їде активніше готуватися до Все
світнього фестивалю молоді і студентів

Дві тисячі делегатів і учасників X з’їз
ду ДСМФ пройшли центральними вули
цями Куопіо з червоними прапорами і 
плакатами: «Дружба молоді усіх країн — 
гарантія миру», «Хай міцніє дружба між 
молоддю Фінляндії 1 Радянського Со
юзу».

Від імені ВЛКСМ з’їзд привітав глава 
радянської делегації Г. І, Янаєв. Він під
креслив, що Ленінський комсомол роз
глядає ДСМФ як братерський союз од
нодумців, соратників по боротьбі і зро
бить усе, щоб дружба між радянською 
і фінською молоддю, заснована на прин
ципах марксизму-ленінізму і пролетар
ського інтернаціоналізму, міцніла і роз-

ІНІЦІАТИВИ
«Фестиваль» — так називає

ться Інформаційний бюлетень, 
який видає Бельгійський націо
нальний підготовчий комітет 
Щомісяця комітет' Інформує 
бельгійських юнаків та дівчат 
про підготовку молоді планети 
до фестивалю, про різні акту
альні політичні проблеми. По 
руч з національним підготов 
«інм комітетом працює І місце
вий комітет по ПІДГОТОВНІ феє 
тивалю п Брюсселі

Представники національно -ви 
здольного руху Південної Лфри 
кн зберуться в Дао ес СеламІ, 
щоб, незважаючи па впяікі 
умови боротьби проти колоніа
лізму і расизму, псе ік обрати 
учагні'кіп па X Всесвітній мо 
лодіжннй фестиваль. Наїїіо 
пальний фронт за звільнення 
Мозамбіку (Фрелімо). Півден
но-Африканський «аніона лі.нир 
конгрес І Півдонпо-Злхідичй 
пфрпкаиськпй союз прнйняп РІ 
ічсіінп об’єдппти організаційно 
піді/оторчі фестивальні комітети 
звільнених віл португальських 
Колонізатор!» районів Анголи, 
Мозамбіку, Гвінеї (Біссау) та 
Островів Зеленого Мису. Про
гресивна молодь них країн буде 
представлена V Берліні наіісмі- 
лисішими < наГіепмовідд.'іпіши 
ми бійнями, юнаками і Дівча
тами. «отої прибудуть на фсс-
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Цю групу відбирали довго. Там, в ра

йоні майбутньої переправи потрібна не 
лише мужність. Вивчити підступи до річ
ки, досконало з'ясувати пропускну здат
ність залізничних станцій. Дізнатись як
найбільше про ворожу оборону можуть 
тільки досвідчені люди.

З лейтенантом Дмитром Карасьовим 
від генерала вийшли дванадцять. І се
ред них — Галушкін,

Шлях — до берегів Дніпра північні
ше Киева. Знову всі в німецьких мунди
рах, з вибухівкою, картами, на які тре
ба буде нанести умовні позначки — де 
брід, де краще пустити паром, де во
рожі укріплення.

Більше двох тижнів вони діяли у во
рожому тилу. Де треба, підривали мос
ти. А то викликали на себе наших 
бомбардувальників — на станції скуп

Михайло Шевчик 
«^незнань 

иснісєрцє

ПОЯСНІТЬ СВІТ ДИТИНІ

чувались вагони з боєприпасами.
Але чути свист осколків своїх же 

бомб — це вже відрадно. Головне — 
переправа. Вивчили русло річки коло 
Ясногородки, передали до своїх карту. 
А на річці виднілись невеличкі снопики 
трави, комишу, латаття. Все це було 
прив'язане до каміння, яке опустили на 
дно. Є мілкі місця. І про них будуть 
знати наші бійці — два снопики на во
ді — значить можна йти прямо, і по 
шию у воді, один сніп — праворуч теж 
мілина. Таких позначок десятки. А в во
ду хлопцям із загону Карасьова треба 
було заходити сотні разів — бо часом 
кожен метр дна вимірювався.

І ось, нарешті, Тарасовичі. Сюди має 
прибути загін капітана Артем'єва. Вже 
передали, що радянські воїни за двад
цять п'ять кілометрів від ворожих ук
ріплень. І німці знають, що почнеться 
наступ. Але де?

Карасьов розділив хлопців на дві 
групи — одна на острові, друга — на 
східному березі. Залягли в ко/лиші. Ніч. 
Година, друга, третя. Ніяких сигналів — 
отже не підійшли. Аж раптом гудок. І 
на воді;

— Ча-а-в, ча-а-ав!..
Показався буксирний катер з наванта

женою баржею.
Карасьов одразу вирішує:
— Посадити їх на мілину і знищити.
Коли катер порівнявся з островом, по 

ньому відкрили вогонь. Катер повернув 
до берега і зупинився на мілині. І о цей 
час озвалися кулемети другої групи.

Катер захопили. Та на ньому не опус
тили фашистський прапор. Буксир знову

(Закінчення. Поч. в газеті за 9 травня).

вивели на течію ріки і на ньому пере
правились невеликими загонами радян
ські бійці. Над Дніпром з’явились воро
жі літаки, кидали бомби. Але катер не 
чіпали — там майорів їх прапор.

І лише на третій день він пішов на 
дно...

А в цей час вже розширювався плац
дарм. На західному березі натиск нім
ців стримувала рота старшого лейте
нанта Целишева і розвідники Карасьо
ва. Вже відбито п’ятнадцять атак. Але 
гітлерівці вже кинулись до острова. 
Впав Целишев. Галушкін першим помі
тив пораненого, кинувся до нього. А той 
безнадійно;

— В Кірові в мене двоє дітей, дружи
на. Я хотів би, щоб вони знали, де це 
сталось...

— Ні, ні. Ви самі про це їм розкаже
те... Треба жити...

І Галушкін взяв пораненого на свої 
широкі плечі, пішов до берега. А коли 

повернувся, натиск нім
ців був нестримним. Без 
командира бійці вще 
втратили надію, дехто 
огустив зброю, зробив 
крок назад. Василь Га
лушкін сипнув автомат
ним вогнем у небо.

— Стоя-я-яти! Нам 
йдуть на підмогу.

Він підвівся на весь 
зріст і кинувся вперед. 
Крізь клекіт бою знову 
чувся його голос:

— За мно-о-оюі
І радянські бійці ви

стояли. Плацдарм зали
шився їхнім... ’ - .

Василь Галушкін знову потрапив у 
госпіталь. І лише взимку дізнався, що 
еін там, на берегах Дніпра став Героєм 
Радянського Соїозу. Золоту зірку вру
чав сам Рокосовський...

3.—
...А потім, закінчивши військове учи

лище, він став офіцеро/л. Разом з тися
чами воїчів-вйзволителів пройшов всю 
Європу — аж до Берліна. І найщасли- 
вішим днём в його житіі був той, коли 
в шерензі зведеного полку Героїв про
йшов Красною площею на параді Пере
моги. '

Василь тоді вже не уявляв свого жит
тя без армії. Знову вчився, знову був 
зразковим командиром. Та давні рани.;. 
Майор Галушкін довго таїв їх біль. Але 
роки... Серце ж не зраджувало його 
долі. Василь Максимович змінює війсь
кову професію на професію інженера 
— вчитись він хотів завжди. Потім — 
партійна робота...

...Його стрічають в школах, техніку
мах, в робітничих колективах. Він згадує 
перший день війни. І подвиг своїх бойо
вих побратимів на берегах Дніпра. І 
святкову Красну площу 24 червня 1945 
року. Все це заради того, щоб мужність 
батьків була світлом для синів, щоб їх 
дорога сходилась з нашою. І рідному 
синові Володі напередодні свята Василь 
Максимович теж писав: «Я гордий, що 
і ти став солдатом. І серце тобі не 
зрадить, якщо течія твого життя широ
ка...»

м. Кіровоград.

■у П’ЯТИ опорних до- 
с шкільних закладах — 
дитячих садках №№ 36, 33, 
44, 39, 26 міський відділ на
родної освіти і бібліотека 
Будинку вчителя провели 
тематичні вечори для бать- 
ків та вихователів на те
му: «Діти і релігія». Щоб 
розмова була предметною 
і впливовою, до неї залу
чили пропагандиста і вчи
теля, бібліотекаря і ліка
ря, батьків та вихователів.

Цікаво пройшов такий 
вечір у дитячому садку 
№ 36. На ньому були при
сутні представники із ін
ших дитячих закладів мік
рорайону.

Релігія приносить немало 
шкоди, особливо дітям вірую
чих, яким змалку вбивають у 
голову, що пси природа — 
від бога. Дитина підростає, 
іде в садок чи школу. А там 
кажуть, що ніякого бога не
має. «Де ж правда?» Мама і 
бабуся кажуть, що все живе 
— від бога, а Ольга Яківна 
говорить, що ніякого бога не
має. І я вірю — мамі і бабу
сі дома, а Ользі Яківні — в 
дитячому садку».

Безперечно, такі думки 
травмують дитячу свідо
мість.

Переконливі факти із 
життя віруючих-сектан- 
тів почули присутні від за
відуючого Будинком атеїз
му П. М. Дмитренка. Бать- 
ки-сектанти не пускають 
дітей в кіно, не дозволя
ють читати художні твори, 
брати участь у громад
ській роботі. Тому треба 
вести настійну атеїстичну 
пропаганду серед вірую
чих.

Про те, якої шкоди завдає 
релігія фізичному і морально
му розвиткові дитини, повідо
мила лікар Е. Л. Рубінштейн, 
яка навела цікаві приклади Із 
медичної практики, розповіла 
про шкідливість обрядів хре-ШЕРЕНГИ ОЧОЛИЛИ ЧЕМПІОНИ

• 9 травня в Кіровограді відкрито
У НІ міську спартакіаду

Тх більше ДВОХ тисяч. Це 
кращі фізкультурники, ре
кордсмени і чемпіони доб
ровільних спортивних това
риств, вихованці ДЮСШ, 
які підняли знамена на 
честь відкриття VIII літньої 
спартакіади. Юнаки та дів
чата поклали квіти до під
ніжжя пам’ятників В. І. Ле
ніну, С. М. Кірову, воїнам- 
визволнтелям. Урочистий 
марш колон фізкультурників 
продовжувався на стадіоні 
спортклубу «Зірка». Тут від
бувся спортивний парад.

Шеренги фізкультурників 
покидають стадіон. І одразу 
па зелене поле виходять 
гімнастки. Кандидати у 
майстри спорту Л. Стукало- 
ва, Т. Мороз, II. Філіпова, 
інші вихованки секції ху
дожньої гімнастики, яку 
очолює тренер В. С. Викова 
(факультет фізвиховання 
педінституту), виступили з 
показовими вправами. їх 
змінили боксери, фехтуваль
ники, велосипедисти, Повіт
ряний «бій» продемонстру
вали спортсмени-авіамоде

лісти льотно-штурманського 
училища. Найбільш масови
ми були змагання легко
атлетів — естафети, скла
дання нормативів комплек
су ГПО.

Першими відкрили літній 
сезон баскетболісти і ганд
болісти. Перед виїздом на 
фінальні змагання з ручно
го м’яча, що входять до 
програми спортивних ігор 
молоді Україні!, останню 
пробу сил пррвела команда 
спортклубу «Зірка» (тренер 
М. С. Биков), -

Л потім відбулися фут
больні матчі: на першість 
області — між командами 
заводів радіовиробів і «Чер
воної зірки», на першість 
СРСР серед юнаків — між 
«Зіркою» (Кіровоград) і 
ДЮСШ (Полтава),

У ПРОВІДНІЙ ТРІЙЦІ
Трипае розтрат першості 

країни серед юнацьких команд 
спеціалізованих спортивних шкіл 
і груп підготовки молодих фут- 
бслістів при командах май
стрів, Вихованці кіропоград- 
сьііюї «Зірки» приймали гостей 
з полтавської ДЮСШ.

Гра проходила при повній пе
ревазі господарів поля. В пер
шому таймі гол забив Олек
сандр Сніжко. Потім Анатолій 
Шелест і Микола Латиш збіль
шили рахунок. Крапку над «і» 
поставия захисник полтавчан, 
який забив м’яч у власні во
рота.

Отже, «Зірка! перемогла — 
4:0, після чого увійшла у трій
ку провідних команд зоні.. Про
те, в цьому, як І в Інших мат
чах, Кіровограді:! не використо
вують всіх можливостей. Особ
ливо помітна нерішучість при 
нагоді пробиття завершальних 
ударів по воротах.

- М, СТЕПЛНЧЕНКО,
і і 11
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щення, посту та інших, про 
шкоду знахарства.
Слово попросила II. П. Кра- 
укле, — одна із матерів, що 
сиділи в залі. Ніна Павлівна 
— вчителька Черпяхівської 
восьмирічки. І з своєї педаго
гічної практики вона прихо
дить до висновку, яке велико 
значення мас для майбутнього 
шцоляра атеїстичне вихован
ня в дошкільному віці. ІІе всі 
діти мають можливість ходи
ти в дитячий садок. Але ж 
дома потрібно дитину теж на
вчати. В багатьох сім'ях по
бутують слова, які нічого не 
дають для розуму дитини. 
Ось характерна розмова: «Ба
бусю, а чого дощ іде?» — 
«Бог його знає, дитино...» Не 
краща відповідь і молодої ма
тері, заклопотаної господарсь
кими справами, на запитання: 
«Мамо, а чому грім гримить...
а блискавка перерізує не- гійну тему було прочитано і в 
бо?..» Оті нескінченні «чому» дитячому садку № 33. Уважно

61 з цими запитаннями». За-зу); Концертний виступ підго- 
кономірна дитяча зацікавле- ювчої групи того ж дитячого 
ність притуплюється. садка (

Учасники тематичного 
вечора приходять ДО ВИС- Фото 10. ЛІВАШНИКОВА.

новку, що батькам самим 
потрібно, в першу чергу, 
вчитися, побільше читати 
(хорошими порадниками г 
цьому послужать журнал; 
«Сім’я і школа», «Наука ї 
релігія» та ін.) і пояснюва
ти світ дитині з позицій 
марксистсько - ленінського 
світогляду, вести посильну 
атеїстичну пропаганду но 
місцю проживання, впли
вати на віруючих.

л. ДОН.
м. Кіровоград.

Па фото: Лекцію на аптнрелі-

ф ПОКАЗУЄ КІРОВОГРАД

СУБОТА, 12 ТРАВНЯ. ПЕР
ША ПРОГРАМА. 9.00 — Про
грама передач. (М). 9.05 —
Кольорове телебачення. Гім
настика для всіх. (М). 9.20 — 
Новини. (М). 9.30 — Кольоро
во телебачення. Концерт. (М). 
10.15 — Програма Махачка- 
.пінської студії телебачення. 
(М). II 00 — Науково-популяр
на програма «Здоров’я». (Ле
нінград). 11.30 — «Музичний 
турнір». (М). 12.30 — «По
езія». (М). 12.40 — «Кіностріч
ки минулих років». (М). 13.45 
— «Документальний екран». 
(М). 15.00 — Кольорове теле
бачення, Програма мультфіль
мів. (М). 15.30 — Музична
програма для юнацтва. (М). 
18.00 - Новини. (М). 18.10 - 
«Мир і праця нероздільні». 
Радянські люди схвалюють рі-

КПРС. (М). 18.20 - Кольорово 
телебачення. «У світі тва
рин». (М). 19.20 — «ЧілійськІ 
зустрічі». Передача друга. 
(М). 19.50 — Кольорове теле
бачення. Художній фільм «Фс< 
ренц Ліст». Перша серіяА»- 
(М). 21.00 — Програма «Ча;»С 
(М). 21.30 — «Майстри опера
ції сцени». (М). 22.20 — Спор* 
тивна програма. (М). По за
кінченні — НОВИНИ. (ЛІ).

ДРУГА ПРОГРАМА. 12.30 — 
Програма передач. (К). 12.35 —• 
«Народні таланти». (Харкіп). 
13.05 — «Закон і ми». (К). 
13.35 — Кольорове телебачен
ня. «Гляньте їм в очі». Тслс- 
внетава. (К). 14.25 — «Сім’я». 
(Донецьк). 15.30 — Кольорово 
телебачення. «Запрошуємо на 
пісню». Естрадний концерт. 
(К). 10.15 — Хронікально-доку
ментальний фільм «Селяни». 
(К). 17.15 — «Київська пано
рама». (К). 18.00 — Першість 
СРСР з футбола. «Дніпро» —• 

«Пахтакор» (Дніпропетровськ).
19.45 — Інформаційна програ
ма «Вісті». (К). 20.00 — «Спі
ває Клавдія Радченко». (К).
20.45 — «11а добраніч, діти!». 
(К). 21.00 — Програма «Час». 
(М). 21.30 — ФІльм-спекгакль 
«Вовки та півні». Перша се
рія. (К). 22.55 — Вечірні но-
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