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Плани нової 
відкривають 
Для проявів трудового енту
зіазму, кипучої енергії нашої 
молоді, широкого застосу
вання її знань. Комсомольці 
покликані завжди бути в 
перших рядах борців за опа
нування нової техніки, впро
вадження її в усі галузі на
родного господарства.(Із допопіді товариша П. 10. Шелеста на XXIV з’їзді Комуністичної партії України),

п'ятирічки 
широке поле
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Нагороду Батьківщини
ВРУЧЕНО

ЕРДЕЧНІ літання, щирі 
побажання, урочисті 

звуки оркестру—все цьо
го вечора було на їх честь. 
А зібралися минулого

понеділка в залі обласно
го театру імені Кропив- 
ницького робітники та 
службовці, інженерно- 
технічні працівники Кіро

воградського комбінату 
хлібопродуктів з нагоди 
радісної події — вручен
ня підприємству ордена 
Трудового Червоного 
Прапора.

Урочисті збори відкрив 
голова профкому комбі
нату О. І. Швець. Він на
дає слово голові викон
кому обласної Ради де
путатів трудящих Петру 
Сидоровичу Кошевсько- 
му, який зачитує Указ 
Президії Верховної Ради 
СРСР про нагородження 
Кіровоградського комбі
нату хлібопродуктів ор
деном Трудового Черво
ного Прапора і приколює 
нагороду до прапора під
приємства.

Сотні поглядів присут
ніх у залі звернуті до 
ордена. Адже він уособ
лює собою трудовий 
шлях колективу у вось
мій п’ятирічці, нагадує 
про пошуки і перемоги. 
Ці перемоги та здобутки 
дали право працівникам 
підприємства підписати 
трудовий рапорт Кірово- 
градщини партійним з’їз
дам. Робітники звітують! 
завдання восьмої п’яти
річки виконано ще 15 
жовтня минулого року. 
Зверх плану виготовлено 
понад 5 тисяч тонн бо
рошна, 4900 тонн комбі
кормів. Трудомісткі про-

СЬКОГО ОБКОМУ АКСМУ

і

цеси механізовані на 97,2 
процента.

Про все це говорив у 
своєму виступі директор 
комбінату Дмитро Трохи- 
мович Андрієнко. Він за
певнив, що робітники під
приємства докладуть усіх 
зусиль, щоб і надалі з 
честю боротися ?а зван
ня колективу комуністич
ної праці.

Один за одним підні
маються на трибуну пра
цівники комбінату. Схви
льовано звучать їх слова 
подяки за високу урядо
ву нагороду.

Ветеран підприємства 
механік 3. Є. Попенко 
сказав:

—Я працюю на комбі
наті хлібопродуктів 25 
років. На моїх очах він 
виріс у велике механізо
ване підприємство. Впев
нений, що стану свідком 
його дальшого зміцнен
ня й розвитку.

Від імені комсомольців 
та молоді комбінату ви
ступила Марія Немикіна. 
Вона запевнила старших 
товаришів, що молодь у 
новій п’ятирічці працю
ватиме ще краще.

Присутніх сердечно ві
тали секретар Кірово
градського міського ко
мітету партії А. Д. Суха- 
чов, голова підшефного 
колгоспу імені Крупської 
Кіровоградського району 
І. С. Мотузенко, міністр

заготівель 
Стафійчук.

Збори надіслали віталь 
ні листи на адреси ЦК 
КПРС, Президії Верхов
ної Ради СРСР і Раді Мі
ністрів СРСР, ЦК КП Ук
раїни, Президії Верхов 
ної Ради УРСР і Раді Мі' 
ністрів УРСР.

Г. РУДЕНКО.

На фото: зліва — учасники урочистих зборів в залі театру їм. Кропивннцького. справа вгорі — голова обласної Ради депутатів трудящих П. С. КОШЕВСЬКИЙ прикріплює орден до прапора Кіровоградського комбінат,' хлібопродуктів.
Фото В. КОВПАКА

Колективи, що здобули право 
підписати рапорт XXIV з’їздові 
КПРС і XXIV з’їздові КП України 
про свої трудові звершення:

Байдаківська брикетна фабрика.
Бобринецький районний побуто« 

вий комбінат.
Гайворонський тепловозо - ре

монтний завод.
Головківський вугільний розріз.
Добровеличківський райхарчо. 

комбінат.
Залізнична станція Кіровоград. 
Знам’янське вагонне депо. 
Знам’янська дистанція колії. 
Знам’янська механізована ди

станція вантажо-розвантажу- 
вальних робіт.

Кіровоградський завод вагови
мірювальних приладів.

Кіровоградська державна облас
на сільськогосподарська науч 
ково-дослідна станція.

Колгосп «Більшовик» Компаніїс- 
ського району.

Колгосп імені Ватутіна Кірово
градського району.

Колгосп Імені Дзержинського 
Знам’янського району.

Колгосп імені XX з’їзду КПРС 
Олександрійського району.
Колгосп імені Калініна Новго- 

родківського району.
Колгосп імені Леніна Петрів- 

ського району.
Колгосп «Родина» Долинськогф 

району.
Колгосп імені Свердлова Олек

сандрійського району.
Колгосп Імені Суворова Бобри 

нецького району.
Колгосп імені Чапаєва Добро 

вечківського району.
Колгосп імені Чкалова Новомир 

городського району.
Колгосп «Шляхом Леніна» Гай 

веронського району.

Колгосп Імені Енгельса Ново« 
архангельського району.

Новгородківське районне об’єд
нання «Сільгосптехніка».

Новомиргородський завод буді
вельних матеріалів.

Олександрівська міжколгоспна 
будівельна організація.

Олександрійська шахта № 2—3. 
Олександрійський рудоремонт- 

ний завод.
Олександрійська теплоелектро

централь № 1—1.
Помічнянська реалбаза хлібо

продуктів.
Ремонтно-механічний завод трес

ту «Кіровоградпромбуд».
Сальківський цукрозавод.
Світловодський завод залізобе

тонних конструкцій тресту 
«Сільелектроконструкція».

Семенівський завод гірського 
воску.

Цегельний завод Компаніївської 
районної міжколгоспної буді
вельної організації.

Центральні електромеханічні 
майстерні тресту «Кіровоград' 
вуглебуд».

ФОТО
ІНФОРМАЦІЯВ ливарному цеху сірого чавуну Кіровоградського заводу «Червона зірка» високопродуктивно -трудяться формувальники ВОЛОДИМИР КОВАЛЬЧУК Хзліва) та ІВАН ІВАНОВ, які щоденно перевиконують свої виробничі завдання. А в день відкриття XXIV з'їзду КП України вони виконали по 2,5 змінні норми.

Фото В. КОВПАКА.

Після закінчення Донецького кооператив, його технікуму в 1'365 році АЛЛ \ РОЩЕН< КО приїхала працювати економістом з Олєксандрівську райспожнвспілку. Зараз Алла навчається заочно у Львівському торгово-економічному інституті па другому курсі. Вона — голова ревізійної комісії райкому комсомолу, депутат селишнсї Ради, активна учасниця художньої самодіяльності.
На Фото: АЛЛА РОЩЕНКО.
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р АЇСА Бершадська секретарем 
комсомольської організації по- 

рівняно недавно. Раніше працювала 
дояркою. Тож коли зайшла мова про 
справи на комсомольсько-молодіжній 
фермі, вона, як згодом і зоотехнік 
Анатолій Сергіснко, грунтовно, із 
знанням справи пояснювала, іцо за 
добу одержують о середньому по 
фермі від корови понад 8 кілограмів 
молока, а Лідія Олексієнко, Галина 
Кущова, Катерина Нехайчук — більше 
10 кілограмів; Іривалий час комсо
мольсько - молодіжна ферма утри
мує першість у змаганні серед трьох 
ферм свого колгоспу «Шлях до кому
нізму». І не лише свого. Серед ком
сомольсько - молодіжних ферм райо
ну вона теж у числі кращих не пер
ший місяць. Тому свідчення — Па-

теріально-технічної бази для сіль
ських трудівників.

Зі одой секретар пар горі ані іації колгоспу 
Федір Степанович Кушнір вніс доповнення: 
в господарстві механізовані псі тон ферми, 
і лише за рахунок скорочення обслуговую
чою персоналу заощаджено за рік сотні 
карбованців. Механізація допомогла значно 
здешеви і и продукцію.

Показавши старе приміщення фер
ми, Раїса повела в нове. Рівні ряди 
годівниць, тверде покриття для проїз
ду між ними («Будуть згодом кормо
роздавачі, а поки що з безтарки роз
даємо»), Прозорі труби молокопрово
ду, акуратні таблички напроти кожної 
тварини.

Ненароком поглядаючи в мій бік: 
яке ж враження справила ферма?, 
Бершадська вела розмову далі, по
глянувши в записничок:

— Проектом Директив передбачає
ться довести за п’ятиріччя середньо
річне виробництво молока о країні до 
92,3 мільйона тонн. В загальних міль
йонах будуть і наші тисячі. Дівчата з 
комсомольсько - молодіжної зобо
в'язалися до дня відкриття XXIV з’їз
ду КПРС надоїти на кожну корову в 
середньому по фермі 760 кілограмів 
молока. За два місяці мали 560, зараз

цюючих на фермі не перевищить 23 
років.

— Ленінський залік як? — перепи
тує Катерина Кущова, — щодня скла
даємо ось тут, на фермі, і в 'школі 
теж, всі разом.

_  Не зрозуміло, чому в іВколі? — 
сміється Катіна сестра Галя. — Бо ж 
на ферму нас молодими потягнуло, не 
закінчили середню школу, от і вчимо
ся — яв одинадцятому, Катя і Оле
на Карпенко — в дев ятому, Рая

НА НИХ

БЕЗ СКИДКИ Котлінська і Клава Вершута закінчу
ють десятий...

— Та й на фермі у нас щодекади 
лекторій, — подає зошит обліку ма
сово-політичної роботи Раїса Бер

НІ НОЛОДІСТЬ
• Комсомольська — зна

чить передова
• Високі рубежі на 

честь з’їзду
• Кожен комсомолець 

навчається

шадська.
Там записано, гцо лише в останній час 

иа комсомольсько - молодіжній фермі про
читані лекції чи проведені бесіди на те
ми: «КПРС — натхненник і організатор 
боротьби трудящих за виконання п'ятиріч
ного плану», «Єдність прав і обов’язків 
радянського громадянина», «Липневий Пле
нум ЦК КПРС (1970 р.) про шляхи дальшо
го піднесення сільськогосподарського ви
робництва», це крім бесід по проекту Ди
ректив XXIV з’їзду КПРС по п’ятирічному 
плану розвитку народного господарства. 
Виступали перед доярками, крім агітато
ра комсомолки Віри Крупинцької, керівни
ки господарства, голова сільради.

Дівчата також самостійно вивчають 
працю В. І. Леніна «Як організувати 
змагання». Добру допомогу подали 
їм бесідами по цій праці Віра

«Вжити необхідних заходів до забез- П 
печення колгоспів І радгоспів постійними 
кваліфікованими кадрами механізато- И 

₽’В"‘1>(Із проекту ЦК КГІРС «Директиви XXIV і 
з’їзду КПРС по п’ятирічному плану рої- В 
витку народного господарства СРСР на п 
1971 — і’С’б роки»),

БІЛЯ входу на стан машинно-трактор
ного парку Голопанівського профе

сійно-технічного училища № 8 красу
ється великий щит. На ньому цифра 
1980. Таку кількість механізаторів широ
кого профілю випущено на самостійну 
трудову дорогу з часу організації учи
лища. Незабаром нові випускники по
повнять сім’ю хліборобів.

Хліборобських навичок хлопці набу
вають ще до того, як починають навча
тися, Кожен з них працював до цього 
у колгоспі, добре зарекомендував себе. 
Тм багато чого вже відомо. Але викла
дачі, майстри-виробничники поглиблю
ють знання учнів. Структура грунтів, 
землеробство, будова двигуна, сільсько
господарського інвентаря тощо —— аж 
ніяк не обійтись без обізнаності з ними 
кваліфікованому механізатору. Власне, 
з вивчення цього і починається перший 
рік навчання. Теорію підкріплюють на 
практиці. Училище має хороший машин-

ЧЕКАЄ

м'ятний Червоний прапор Новоар- 
хангельського райкому комсомолу, 
яким відзначено ударну працю у зма
ганні на честь 100-річчя від дня на
родження В. І, Леніна.

Коли ж зайшла мова про справи, 
про важливі події о країні, Раїса 
Бершадська почервоніла від хвилю
вання (видно ще «не вжилася» у 
свою нову роль вожака молоді, не 
звикла до широких узагальнень). Але 
то було лише кілька хвилин. А потім 
знову логічні думки:

— Обгозорювали ми проект Дирек- , 
тиа XXIV з’їзду КПРС. За минуле п’я
тиріччя країна зробила значний крок 
вперед. Настільки значний, що все 
досягнуте навіть важко уявити...

Зробила паузу і показала рукою 
вбік приземкуватого, почорнілого 
приміщення, що бовваніло на пагорбі:

— Он бачите, наша стара ферма. 
Х:ба йде вона в порівняння з цісю 
ось новою, впорядкованою, де ручну 
г.рацю доярок замінили доїльні апа
рати «Даугава-ЮО». Лише на це ось 
подивишся і матеріалізуються, здава
лося б, рядки проекту Директив про 
то, що в минулому п'ятиріччі зробле
но великі заходи по зміцненню ма-

уже наближаються до ви
конання свого зобов’я
зання. Підсумки підби
ваємо щодекади. Пере
хідний вимпел комсо
мольської організації за
раз у Лідії Олексієнко, 
В неї ж вимпел і партій
ної організації то прав
ління колгоспу.

— А як з іншими пунк
тами Ленінського заліку? 
— запитую. — Навчання, 
громадська робота?

Секретар запросила до 
червоного кутка.

— Огляньте ось літе
ратуру на книжковому 
стенді — сказала. — Ось- 
ось і з’являться дівчата...

І дійсно, вони не при
мусили себе довго чека
ти. Зайшли із жартами,
сміхом, молоді, красиві. Доярки- 
сестри Кущові — Галина і Катерина, 
Олена Карпенко, Раїса Котлінська, 
телятниці Клава Вершуіа, Галина Ми- 
китюк, Ніна Кропивницька... їм — по 
18 — 19 років. Якщо врахувати кілька 
літніх жінок, і то середній вік пра-

но-тракторний парк: 30 машин різних 
марок, 6 зернових та 8 спеціальних ком
байнів, вдосталь сільськогосподарського 
реманенту.

Ось проходить практичне навчання 71 гру
па. Заклопотані хлопці — як справжні механі
затори. Є чого хвилюватися: майї тер виробни
чого навчання Петро Панасович Березню« не 
любить, коли помиляєшся. По черзі учні Олек
сандр Карбовськпй, Григорій Коваль, Віктор 
Мінський та інші заводять дизеля. Ц:і вправа 
входить в урок по будові трактора. їх това
риші Віктор Гончарук, Михайло Макарчук, 1 
Валерій Гошуляк біля комбайна «УКСК-2.Н» : 
по збиранню кукурудзи на силос.
г_> КОЖНИМ роком зростає авторитет ■ 

Голован/ЕСького СПТУ № 8. Про це 
свідчить великий потік заяв перед по- 
чатком навчального року. Дехто — зде- і. 

більшого учні шкіл, — листуються, теж ■ 
згодом прийдуть сюди _ навчатися. За- ,

СТЕП ,1.

і’ 
і( 
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ницька та завуч місцевої школи 
Л. В. Шепета.

— На фермі всі молоді, — говорив 
при зустрічі секретар парторганізації 
Д. С. Кушнір. — Ми їм допомагаємо. 
Але скидки на молодість не робимо.

Видно від цього і віддачу. Довіра 
породжує нове старання.

в. цвях,
спецкор «Молодого комунара».

колгосп «Цілях до комунізму». 
Новоархангел ьськн й ра йон

Коли »же верстався номер, з Ново- 
архангельського райкому комсомолу 
повідомили, що в період роботи 
XXIV в’їзду КП України колектив ком
сомольсько - молодіжної ферми кол
госпу «Шлях до комунізму» домігся 
підвищення добових надоїв молока на 
корову.

24 березня про свої здобутки і плани 
комсомольці колгоспу розповіли на 
Ленінському уроці «Дисципліна — ви
рішальна умова».

І

ЩОБ БУЛО 1420 НА 1000
Позавчора в Кіровоградському палаці культури імені 

Калініна відбулась традиційна нарада громадських роз
повсюджувачі» преси. З доповіддю виступив завідуючий 
відділом пропаганди та агітації Кіровоградською міськ
кому партії ЛІ. Л. Каліч.

Він охарактеризував стан передплат на 1971 рік та 
введення на наступний рік.

Досвідом своєї роботи поділились кращі розповсюджу
вачі преси Є. Т. Пашинов - школа вищої льотної підго
товки, І. П- Ротар — завод радіовиробів, Я. П- Ковален

На фото: вгорі праворуч — Галина КУ
ЩОВА, ліворуч — Катерник КУЩОВА в 
центрі — Раїса БЕРШАДСЬКА. внизу — 
ліворуч — в червоному кутку ферми.

ФОТО АВТОРА.
.у

ко — школа № 24, Є. В. Чернега — взуттєва фабрика та 
інші товариші.

Учасники наради прийняли звернення, в якому закли
кали всіх громадських розповсюджувачів нр'чн вклини
тись в соціалістичне змагання і добитись, щоб на тисячу 
чоловік населення було не менше 1420 екземплярів газет 
і журналів.

На закінчення паради кращих розповсюджувачів було 
нагороджено грамотами міськкому партії та ці.іними'ііо- 
дарунками.

Г. ІВАНЧЕНКО.

ступник директора по навчально-вироб
ничій роботі Г. П. Рибак повідомив, що 
в училищі навчається 428 юнаків і дів
чат. Це значно більше, ніж передбача
лося. Не всіх бажаючих задовольняли 
прохання.

Незабаром для учнів професійно-тех
нічного училища № 8 наступить практи
ка. Переважно поїдуть вони працювати 
у свої колгоспи — Новоукраїнського, 
Добровеличківського, Голованівського, 
Вільшанського, Новоархангельського та 
інших районів. Практика розрахована 
так, щоб учні могли в господарствах 
пройти увесь комплекс сільськогоспо
дарських робіт — від сівби до збирання 
врожаю.

Багаточисельна комсомольська органі
зація училища. Кожен член ВЛКСМ вно- | 
сить якусь частку в її роботу. Секрета
рю комсомольської організації СПТУ 
№ 8 Валентину Жерелюку допомагають 
молоді активісти.

Тривалий час 71 група відставала у мав- 
чанні, громадськії! роботі, деякі учні порушу- 
вали дисципліну. Тож ця група п соціалістич
ному змаганні посідала останнє місце. Не 
знав и групкомсорг Віктор Гончарук з чаго 
почати, як активізувати «пасивних»? Допоміг 
комітет, векреіар В. Жерелюк. Провели збо
ри. виявили ті «несправності» п характерах 
деяких членів ВЛК(..3\. Це дало хороші на
слідки: в січні, наприклад, група зайняла 
перше місце наюрзджена перехідним виміїе- 
СПТУ1 За₽ал »она одна з кращих в

Прикладів подібних багато. Комітет 
комсомольської організації приходити 
на допомогу не лише тоді, коли в гру
пі забити «аврал». Він і керує ходом 
змагання між групами, і організовує ви
їзди на села учасників художньої само- 

I діяльності. Останнє теж відіграє певну 
І роль у тому, що надходить багато заяв 
1 від бажаючих навчатися, набути поосЬе- 
1 сн механізатора, вирощувати хліб і до 
І хліба.

Розповідали мені в учительській, що 
випускники на сильних тракторах співа
юсь у полі. І подумалось, що' любов ДО 
степової пісні вони беруть саме тут, ж 
Училищ). Продовжують на колгоспному

комсомоли-полі — Пісню праці, пісню 
ських сердець.

С. БРОВЧЕНКО,
спецкор «Молодого комунара»-



„Молодий комунар** З епюр.25 березня 1971 роки

ІНФОРМАЦІЯ.
подп, 

ФАКТИ
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ЛД РОЛЕТАРСЬКИЙ інтернаціоналізм — 
тема, якій присвячена величезна 

кількість статей і промов, велика кіль
кість капітальних робіт. Вона була і за- 

і в ній

ГОЛОВНА РИСА
лишається актуальною, оскільки 
знаходить своє втілення один із основ
них принципів безсмертного 
марксизму-ленінізму.

Сьогодні я, чехословацький журналіст- 
комуніст, хочу висловити в цьому 
зв язку декілька своїх міркувань. Склад
ність і протиріччя розвитку в 1968 році, 
а також і в наступному періоді у нас, в 
Чехословаччині, чітко і принципіально 
показали, що зовсім не досить визнати 
пролетарський інтернаціоналізм лише 
на словах, супроводжуючи ораторськи
ми жестами. Пролетарський .інтернаціо
налізм є принципом і основою, серцем і 
мозком, передумовою і необхідною 
умовою щоденної роботи по будівницт
ву соціалізму, боротьбою за його пере
могу у всесвітньому масштабі. Він є важ
ливим джерелом всеперемагаючої си
ли ленінізму.

В послідовному перетворенні в життя

вчення

!

Рішення
молодих
соціалістів

БОНН, Близько 60 соціал-демократів, біль
шість яких — члени молодіжної організації 
«Молоді соціалісти». порвали з СДПН і всту
пили в Німецьку комуністичну партію. Про цс 
повідомив на прес-конференції у Франкфурті- 
на-Манні голова організації ндп землі Гес
сен 3. Майєр. П’ять колишніх членів органі
зації «Молоді соціалісти», що були присутні 
на прес-конференції, заявили, що вийшли ід 
СДПН ц знак протесту проти недавно прий
нятого керівними органами цієї партії анти
комуністичного документа, а також резолюції, 
що забороняє соціал-демократам політичні 
контакти з комуністами ФРІІ і участь разом 
з ними в різних заходах.

(ТАРС).

ТЛ ЕСКІНЧЕННИМ потоком 
йшли жителі Сантьяго на 

площу Конституції, де про
водився мітинг трудящих в 
підтримку законопроекту 
про зміни конституції. Цей 
законопроект дозволяє про
вести націоналізацію мідних 
рудників. Одними з най
більш значних і показових 
були колони молоді. Серед 
них — молоді робітники, 
студенти, селяни із навко
лишніх сіл. Вони несли чер- 
ЕОНІ стяги, портрети 
К. Маркса і В. І. Леніна, за
сновника Компартії Чілі Луї- 
са Еміліо Реккабарена. Ма
йоріли на вітрі транспаран
ти і плакати з закликами 
виявити підтримку уряду 
президента С. Альенде. Ши
рока участь молоді в мітин
гу ще раз показала, що мо
лоді чілійці гаряче підтри-

Під ударами патріотів
НЬЮ-ЙОРК, 24 березня. (ТАРС). 

Під натиском патріотів Лаосу аме- 
рпкано-сайгонські інтервенти про
довжують безладно відкочуватися 
назад, на територію Південного 
В’єтнаму.

За повідомленням іноземних ін
формаційних агентств, з більш як 
двадцяти тисяч солдатів інтервен
тів. які перейшли кордон, на тери
торії Лаосу на сьогоднішній день 
залишилось тільки 5 тисяч.

Агресори відступають, викорис
товуючи всяку можливість утекти 
геть, поки живі. Ціла колона від
ступаючих танків та іншої броньо
ваної техніки, обліплена південно- 
в’єтнамськими солдатами, розтяг
нулась уздовж шляху номер 9, 
який веде до півдешюв’єтпам- 
ського кордону. Колона, переслі
дувана лаоськими патріотами, за
знає їх безперервного обстрілу.

Сили Визволення Південного 
В’єтнаму атакували вчора на терп-

торії Південного В’єтнаму військо
ву базу Кхесань, що її використо
вували американці як оперішй 
пункт для авіації, іцо застосовува
лась у боях над Лаосом. В резуль
таті проведеної операції знищено 
кілька вертольотів, убито і пора
нено кілька десятків американ
ських солдатів.

Як визнало американське вій
ськове командування, вчора було 
збито два американських літаки. 
Один з них брав участь у пірат
ському нальоті на територію ДРВ, 
другий був збитий вогнем зеніт
ної артилерії над лаоською тери
торією.

Колона американських танків, 
що супроводила відступаючі пів- 
деннов’єтнамські війська, потрапи
ла вчора в засідку, влаштовану 
південнов’етнамськими силами Ви
зволення в районі Лангвей. При 
цьому, як повідомляє кореспон
дент агентства АП, були знищені 
бронетранспортери, танки.

ЛЕНІНІЗМУ
принципів інтернаціоналізму бачив 
В. І, Ленін важливий критерій революцій
ності нашої епохи, гарантію перемоги 
робітничого класу. «Капітал — сила 
міжнародна, — писаз Ленін. — Щоб йо
го перемогти, потрібний міжнародний 
союз робітників, міжнародне братерст
во їх». В сучасній обстановці пролетар
ський інтернаціоналізм набуває особли
вої актуальності, стає важливим факто
ром суспільного прогресу, єдності всіх 
революційних сил.

В першому пункті чехословацько-ра
дянського Договору про дружбу, спів
робітництво і взаємодопомогу, підписа
ному в Празі в травні 1970 року, запи
сано:' «Високі договірні сторони у від
повідності з принципами соціалістично
го інтернаціоналізму будуть і надалі 
зміцнювати вічну непорушну дружбу 
між народами Чехословацької Соціаліс
тичної Республіки і Союзу Радянських 
Соціалістичних Республік, розвивати все
бічне співробітництво між обома країна
ми і надавати один одному братерську 
допомогу і підтримку базу ю ч и с ь

МОЛОДЬ
мують прогресивні починан
ня нового чілійського уряду.

Юнаки і дівчата провели 
сотні, тисячі мітингів, демон
страцій, маніфестацій в під
тримку С. Альенде, випусти
ли мільйони плакатів, листі
вок, що закликають прого
лосувати за нього. За рішен
ням ЦК Спілки комуністич
ної молоді були створені тзк 
звані ударні групи. Протя
гом п’яти місяців члени цих 
груп ходили з будинку о бу
динок і переконували голо
сувати за кандидата народ
ного блоку.

4 вересня 1970 року на 
президентських виборах пе
реміг Сальвадор Альенде. 
Чимала заслуга в цьому на
лежить чилійській молоді.

СКОРО країна буде святкувати 
200-річницю утворення Сполуче

них Штатів. Багато традицій, нако
пичені нами за цей час, заслугову- 
-ю.ть упагн прогресивного людства. 
Адже на початку свого шляху Сполу
чені Штати були державою, яка 
проголосила Декларацію незалеж
ності. В боротьбі > великими зем
левласниками і торговцями був за
войований Білль про права. Але ці 
права не поширились на людей з 
чорпою шкірою. Закованих о кайда
ни. їх привезли на американський 
континент. Американська земля, гус
то змочена потом і кров’ю чорних 
рабів, які трудяться під дулами
рушниць наглядачів. Важко пере
оцінити їх внесок в створення вели
чезних багатств Америки. Першим із 
північних американців, вбитих о 
бою проти солдатів короля Георга 
ПІ, був чорний американець Кріс- 
пус Еттакс, і ніхто не має більщих 
прав називатися американцем, ніж 
діти цієї людини.

Протягом десятиліть американці з 
чорпою шкірою боролись за свободу 
і рівність, але їх повстання жорсто
ко придушувались.

Потрібна була Громадянська вій
на, щоб звільнити американський 
народ від гніту крупних плантато
рів. На боці прогресивної Півночі 
боролися і nopirf американці. Зокре
ма, дякуючи їх героїзму вдалось 
»мінити хід війни, яка в перші два

роки була несприятливою для жите
лів півночі.

Звільнений від пут рабства чор
ний американець одерж а іг короткий 
перепочинок. Це продовжувалось 
протягом так званого періоду ре
конструкції Півдня, який тривав до 
1.476 року. Спілка банкірів Півночі І 
потерпілих поразку рабовласників 
Півдня перешкодила здійсненню 
обіцяної народу а« раріюї реформи.

США
Чоріїих американців позбавили гро
мадянських І людських прав. Багато 
років пануючим класам вдавалось 
зберігати таке становище. І ось па 
початку 60-х років XX століття негри 
сказали: «Досить!». Ні кулі полі
цейських, ні кийки, ні тюрми — ні
що не зможе зупинити їх тепер. Во
ни повні рішучості боротися за своє 
звільнення.

Чинячи опір, пануючий клас тим 
самим наносять удари у відповідь. 
Однією з жертв політичної системи 
стала талановита і смілива амери
канка Анджела Девіс.

на взаємній повазі державного сувере
нітету і незалежності, рівноправ я і не
втручання у внутрішні справи».

Одно з головних завдань, яке стоїть 
перед чехословацькими комуністами, 
це ідейна боротьба за свідомість нашої 
людини, проти націоналістичних і дріб" 
нобуржуазних проявів, за освоєння нау
кового світогляду, за поняття історичної 
неминучості того, що на всіх етапах 
розвитку соціалістичної країни її важ
ливим завданням був і залишається за
хист завоювань соціалізму від сил контр
революції і світового імперіалізму. .

Для успішної боротьби за свідомість 
людини у нас, в Чехословаччині, ство
рюються сприятливі умови. Основним, 
вирішальним з них є те, що Комуністич
на партія Чехословаччини зміцнюється 
як марксистсько-ленінська, інтернаціо
нальна партія, для якої — як вчив Ле
нін — боротьба з опортуністичним і 
дрібно-пацифістським викривленням ;
ідеї інтернаціоналізму — найважливіше 
завдання. БогуШ ТРАВНИЧЕК,

шеф-редактор «Прайды», органу ЦК 
Комуністичної партії Словаччини.

У (АПН).

Братислава.

В ПЕРШИХ РЯДАХ
Перші ж кроки нового уряду, 

продиктовані турботою про чі- 
лійську молодь показали, що 
боротьба її не була марною. 
Уряд встановив твердий мінімум 
заробітної плати для робітників 
молодше 18 років. Були створені 
спеціальні учбові центри, де мо
лоді чілійці можуть у вільний 
від роботи час одержати освіту.

І, нарешті, спеціальним 
декретом президента Саль
вадора Альєде створений 
Генеральний секретаріат п 
справах молоді. Його зав
дання — виочення всіх проб
лем молоді, розробка шля
хів і методів їх вирішення.

Не залишається в боргу і 
молодь. Вона справедливо 
вважає, що з приходом на
родного уряду до влади бо
ротьба за соціальні перетво
рення в країні тільки почи-

насться і від юнаків і дівчат, 
як ніколи раніша, потребує
ться ініціатива і активність.

Студенти заявили про свою 
готовність під час канікул (в 
Чілі літні канікули бувають з 
січні) добровільно і безкош
товно працювати на будів
ництві будинків, упорядкову
вати міста і селища. Вже | 
створено 50 тисяч молодіж- І 
них бригад.

Молодь Чілі однією з пер- Я 
ших заявила про свою під- І 
тримку законопроекту про { 
націоналізацію міднорудної !; 
промисловості і повна рішу- || 
чості зробити осе необхідне 
для його реалізації.

А. МЕДВЕДЕНКО, 
кореспондент ТАРС. 

Сантьяго.

/•-■•У-.-»

Народно-визвольна армія Лаосу дає рішучу відсіч амсрнкано-сайгоііськнм інтервен
там. Ворог несе тяжкі втрати в живій силі й техніці.

На фото: американські солдати виносять з вертольота пораненого солдат а-днперсаіі- 
та сайгонськог маріонеї очної армії, евакуйованого з Лаосу на американську базі 
Кхесань у Південному В спиши <І»0то юпі-АЇІІІ,

Машина гноблення б’є не випад
ково,, вона вражає саме тих, хто 
очолює боротьбу трудящих. Так, на 
початку XX стотіття стали відомі 
Імена Хейвуда Мойєра І Петті Боу- 
на. їм загрожувала шибениця, але 
під тиском світової громадської 
думки реакція змушена була відсту
пи ги. Потім світ дізнався про “ 
Муні, профспілкового лідера, 
звинувачували в «тероризмі».

Тома 
якого 
А чс-

країні борців за свободу відкрило 
багатьом американцям очі. І вони 
вирішили будь-що забезпечити без
пеку Аджелі Девіс. Друзі організу
вали цілодобову охорону. З метою 
самозахисту вона придбала зброю.

В цей період цькування Аджели 
стався трагічний випадок, який ско
лихнув всю країну. Один з охорон
ників каліфорнійської в’язниці, 
жорстокий, як І вся система вціло-

ДІТИ ET 
І ЇХ ПРАВА• •

рез деякий час ми почули про Сак
ко і Вапцетті. їх не вдалось вряту
вати...

А тепер Анджела Деш'с... В чо
му ж її вина? Ця молода жінка, 
якій 26 січня виповнилось 27 років, 
одержала звання професора філосо
фії в Каліфорнійському університе
ті. Вона завоювала повагу серед 
студентів І викладачів факультету. 
Це, звичайно, не сподобалось расис
там, Не раз погрожували вони їй 
смертю. Вбивство Мартіна Лютера 
Кінга, Малькольма Ікса, Медгара 
Еверса І інших відомих і невідомих

му, вбив трьох в’язнів, (в американ
ських тюрмах тепер це звичайні
сінька справа). Кількома годинами 
пізніше наглядач був знпйдений 
мертвим. Звинувачення у вбивстві 
було пред’явлене трьом іншим в’яз
ням — активним учасникам руху 
опору. Одним з них був брат Джо
натана Джексона — 17-рІчного охо
ронця Аджели.

Під час суду Джонатан зумів пе
редати пістолети звинуваченим. Во
ни спробували тікати, захопивши 
суддю заложником. Поліцейські від
крили погонь, вбили Джексона, двох

в’язнів І суддю, в цей час Анджела 
знаходилась в іншому штаті. Ile 
дивлячись па це їй було пред’явле
но звинувачення в сприянні замаху 
і в змові з мстою вбивства. Запну- 
вачення, пред’явлене Девіс, — брех
ливе. Воно сфабриковане но тих же ■» 
рецептах. якими пжс багато разі» 
користувались керуючі кола США.

Девіс — комуністка. Вона пред- 
б!,гаі,,ох десятків тиси з 

американців, котрі борються -Та 
припинення злочинної війни у В’єт- 
ЇЯ V ’.Л рагпму- За притулок І 

•у для всіх. І в цьому її «вина», 
в цьому II «злочин» перед буржуазним законом. її доля 1 ;{с д{,ля 25 
мільйонів чорних американців. 
іи^їі1^?“аг^св|с.стала снмв«лом єд- 
ІОСТІ дій білих І чорних— ГОЯОПІІОЇ, 

умови звільнення всіх трудящі» 
мернкн. Боротьба за свободу Анд- 

ненп'іЛгГ,С ~ ,(р (5орот’’ба за звіль- 
еішп всіх «кольорових», які щодня 

Споаі.^ТЬА.ИМ'Олс‘,кої лискриміпації. 
справа Анджели - це паша й моя 
поі’о’лкщстпа1''1“'1 nCI,OrU 'ф0,р<‘с,’,‘-

Джозеф НОРТ,
Американський публіцист. 

(АПН).



4 стор.

р АНО-ВРАНЦІ він вийшов 
на лісовий кордон. Не

квапливо оглянувся довкола. 
Вздовж путівців, які від галя
вини розходяться врізнобіч, 
виструнчилися зубчасті сосни. 
Десь у глибині бору дячно 
ухав пугач.

Лісничий прислухався і при
сів на пеньок під ліщиною. 
Духмяні пахощі соснового бо
ру немов живі істоти доторка
лися серця, будили спогади. І 
чи не тому бува, що відгомін 
далекої минувшини на все 
життя переплівся у нього з лі
сами?

...Було це в глуху ніч під 
перше вересня 1941-го року. 
Малинові заграви пожеж сто
яли над Сумщиною. Після 
зняття оборони Києва розвід
ницька група шостої авіаде
сантної бригади Родімцева 
під командуванням двадцяти- 
шестирічного сержанта Цим- 
бала глибоко зайшла у ворожі 
розташування і десь під Коно
топом опинилася наглухо відрі
заною від своєї частини.

Декілька діб зморені бійці 
у важких умовах степової міс
цевості вступали в нерівні су
тички з переважаючими сила
ми озброєного до зубів ворога. 
Кінчались боєприпаси, не виста
чало продовольства. І тоді 
дев’ятка десантників вирішила 
за будь-яку ціну вирватись із 
ворожого зашморгу і проби
тися в лісову місцевість. Лише 
наступного дня вдосвіта смі
ливцям пощастило дістатися 
якогось узлісся. Це було 
Спадщанське урочище.

„Молодий комунар"

В. КРАМАРЕНКО

На Сарненському
ПЕРЕХРЕСТІ

Знесилені важкими перехо
дами, ослаблені від безсоння, 
зголоднілі, розвідники три до
би відсиджувались у лісових 
нетрях. У якійсь мірі вдалося 
поповнити боєприпаси, підкрі
питися у місцевих жителів. 
Бійці вже збиралися вирушати 
на розшуки регулярних частин. 

Та з розповідей перехожих 
довідалися, що лінія фронту 
пересунулася на схід, а дов
кола нишпорять чужинці.

Надвечір 17-го вересня Ан
дрій Калинович і його друг 
Федір Карпенко знову пішли 
в розвідку. Обережно повер
талися назад, туди, де прича
їлись їх бійці. Раптом обидва 
насторожилися. Побіля їхньо
го розташування вештався 
якийсь невідомий чолов’яга. 
Вмить наздогнали перехожого 
і мовчки підступили до нього 
з обох боків. Обережно «про
щупували» поглядами непро
ханого гостя, потім почали 
розпитували про лісові дороги, 
завели розмову про погоду.

Зрештою Андрію Калинови- 
чу надокучила така непевність 
з цим хитруватим дідком і 
він запитав напрямки:

— Хто ти такий?
— Господар цих місць, 

лісник...
«Щось плутає старий лис», 

— подумав про себе Цимбал« 
— Ось що, діду. Хоч ти, 

можливо, й лісник, але в ту
тешніх місцях ми таких не 

знаємо. Як твоє прізвище?
— Ковпак.
— А тут лісникують Солов

ков і Оладьєв?
Гарячкуватий Карпенко ви

хопив пістолет:
— Бачиш оцю дудку, ста

рий? Так от, говори прямо: 
шпигун ти якийсь, поліцай, чи 
ще хто там? Брехатимеш — 
дев’ять грамів одразу всади
мо, нам не шкода.

Погрози, здається, не спра
вили на діда особливого вра
ження, і він спокійно відсто
ронив Карпенка.

— Приберіть, хлопці, свою 
«пушку». У мене теж така 
штука є.

— Ти, мабуть, діду, парти
зан? — Вже примирливим то
ном запитав Цимбал.

— Так, я — старий партизан. 
І тепер партизанським коман
диром призначений...

— То чого ж ви самі блу
каєте по лісу? — все ще при
скіпливо насідав Карпенко.

— Бо розшукую людей сво
їх. Не бачив їх відколи німці 
захопили Путивль. Під час бою 
вийшов з міста... Отож, бажа
но було б моїх людей зустрі
ти, ну й з вами про дещо 
домовитись.

— Тоді інша справа, — 
пожвавішав Федір Карпенко.

— Вояки, ви, я бачу, добрі, 
— вів далі Ковпак, ну от тіль
ки в небезпечному місці жи
вете — під самим шляхом на 
Путивль. Німці ж вас як курі
пок розпотрошать.

Домовилися, що назавтра 
десь опівдні знову зустрінуть
ся в густоліссі, на кордоні

25 березня 1971 року>

того ж тридцять шостого 
кварталу.

Наступного дня всі партиза
ни і група Цимбала-Карпенка 
були в зборі. Сидора Арте
мовича Ковпака порішили 
своїм командиром обрати, а 
Цимбал і Карпенко стали на 
чолі бойових груп. Вже на 
третій день після сформуван
ня загону підрозділ А. К. 
Цимбала висадив у повітря 
один з мостів через Сейм бі
ля села Пруди. Згодом у Мо
настирському лісі до партиза
нів приєдналася група С. М. 
Руднєва. Так почалося ство
рюватися ядро уславленого 
партизанського з’єднання, з 
яким по тилах окупантів всю 
війну пройшов Андрій Кали
нович Цимбал. Його підрозділ 
народних месників брав участь 
у багатьох операціях, про що 
опісля С. А. Ковпак і П. П. 
Вершигора повідали в своїх 
документальних партизанських 
спогадах «Від Путіоля до 
Карпат» і «Люди з чистою 
совістю».

(Закінчення буде)«

{

ПЕРШІ - 
КОМУНАЛЬНИКИ

П’ять днів у шаховому клубі 
ДСТ «Спартак» тривали напру
жені поєдинки. За шаховими 
дошками змагались 11 збірних 
команд — 44 спартаківських ша
хістів та шахісток. На високому 
рівні без поразок, провела зма
гання команда комунальників, 
яка в своїй групі зайняла пер
ше місце, а в стикових іграх 
одержала переконливу перемогу 
над командою зв'язківців. 
Команда обкому профспілки ко
мунальників заслужено завоюва
ла загальне перше місце і пере
хідний кубок обласної рада ДСТ 
«Спартак», Друге місце посілі, 
зв’язківці, третє — медичні 

працівники. На своїх дошках 
кращих результатів домоглись 
Георгій Буї лій. Михайло Вари
вода, Анатолій Костенко та Аи- 
тоиіиа Славко. За перші три 
місця команди та учасники на 
своїх дошках нагороджені ди
пломами і грамотами обласної 
ради ДСТ «Скаргах».

М. ІВАНЧЕНКО.
м. Кіровоград,

Був я в області одній 
На нараді. Та якій! 
Стіл і сцена — без букетів, 
Коридори — без буфетів. 
Хоч людей і повен зал — 
ІІі оркестру, ні похвал...
Хоч активність «сто процентів» — 
Ніяких аплодисментів'...
Хоч на вигляд всі були 
Молодецькі, мов орли — 
Не вітали дружно й гучно 
Піонери їх,.. Незручно! 
Бо сюди не звали тих, 
Що ідуть — в передових; 
Засідали в світлім залі 
Всі до одного — відсталі! 
Ті, до сотні чоловік, 
Що сусіди рік у рік - 
І за них здають: пшеницю, 
Кукурудзу, сочсвшцо, 
Сало, птицю і горох — 
За одного, чи й за двох! 
От які герої-дяді 
Красувались на нараді!- 
Що не дядя—керівник. 
То костюм на ньому — шик. 
За вікном, як на вітрині, 
їхні «Волги» — білі, сипі... 
Щось «добутії» — ділові! 

(Тут вони — передові!),
А державі дать — відсталі; 
З неї смичуть. І так далі. 
Того дня й зібрали їх 
із районів, геть усіх!.. 
Примостивсь і я позаду, 
Щоб послухать ту нараду,

НАРАДА БЕЗ АПЛОДИСМЕНТІВ
РЕПОРТАЖ ІЗ ЗАЛУ ЗАСІДАННЯ

Поїздка по Кіровоградщині дала відомому поету Степану Олійнику насна
гу для нових творів. Один з них — вірш «Нарада без аплодисментів», 
люб’язно надісланий шановним автором, ми пропонуємо сьогодні вашій 
увазі.

Думав дачник, ну.й дива,
А виходить — голова!.. ;
Не лишились без уваги І
Мовчуни тут і діляги,
їх просили раз у раз:
— Встаньте, людям напоказ!
І вставали ті «герої» 
По одному і по двоє —

А до мене чоловік 
Нахиливсь і... штовх під бік:
— Ти з відсталих по картоплі?
— По вівсу, — кажу, — й коноплі! 
А на сцені вже — один
Вдався, чую, до «причин», 
В мікрофон бурмоче г.тухо:
• Було мокро, потім — сухо, 
Потім жарко тижнів п’ять!..» 
Потім став він «запевнять», 
Що, мовляв, «хоч ми й відсталі — 
Обіцяєм!»., і так далі.
Третій вийшов і почав:
— Досвід кращих я вивчав 
Па полях села Чорнявка!
А з президії «поправка»:
— І за чаркою два дні,
В лісосмузі на рядні!.. — 
П той зійшов, немов пом’ятий... 
Вис гупав четвертий, п’ятий...
А як шостий слово взяв, 
Позад мене хтось сказав:
— Та це ж той, що в пас па пляжі 
В дні жаркі! Приїде. Ляже. ’/

у- 
t

Присоромлені, сумні...
І подумалось мені: ■
— Це і є, мабуть, чудова 
Ділова ота розмова
Про людей і про село — 
Щоб відсталих не було!
Наяву тут бачив кожний:
Хто базіка, хго спроможний 
Обновлять свої лани 
І цієї вже весни!
...Рад, що був на тій параді 
В обласнім Кіровограді.

Степан ОЛІЙНИК.
7. НІ. 1971 р.
лі, Київ,

У селі Копанках Маловнсківського району з’явилась обнова — двоповерхова середня 
школа. Збудована вона на кошти місцевого -коліоспу Імені Шевченка. Просторі світлі кла
си, великий спортивний зал. Колгосп закупив різні наочні посібники, спортивний іниентар.

На знімку: у спортивному залі тренуються волейболістки. Заняття проводить вчитель 
фізкультури Г. І. ЧОРНИЙ. фото А. ШЕВЧЕНКА.\($) Наша адреса і телефони І

ДО ВІДОМА ЧЛЕНІВ ОБЛАСНОГО ЛІТОБ'ЄДНАННЯ 
22 березня об 11 годи

ні в приміщенні обкому 

комсомолу відбудеться

обласна нарада літерато
рів. Запрошуються члени 
літоб’єднання, керівники 
та члени міських та ра- БЮРО ЛІТОБ'ЄДНАННЯ.

йонних літературних груп 
та студій.

м. Кіровоград, аул. Луначарського, 36. 
Телефони: відповідального секретаря — 2-45,3$, 

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

БК 02209. Індекс 61197.

ф ПОКАЗУЄ КІРОВОГРАД

СУБОТА, 27 БЕРЕЗНЯ. 
ПЕРША ПРОГРАМА. 9.03 - 
Гімнастика для всіх. (М). 
9.30 — Новини. (М). 9.45 — Ко
льорове телебачення. Для шко- 
ляр£в «Грайте з нами». (М), 
10,1.» — «Народні таланти». 
(Ужгород). 10.55 — «Дйм-димок 
од машин...» Кіноиарис. (Кіро- 
ровоград). ІІ.Ю — Програма 
передач. (К). II.!5 - Мульт
фільм. (К). 11.45 — «За партій
ними накресленнями». (До
нецьк). 12.00 — Д.тя школярів. 
«Арктика далека й близька»

(М). 13.00 — «Українські ком
позитора «»дітям» .(К). 13.40 — 
Програма «Здоров’я». (М), 
14.10 — Програма для юнацтва. _ 
(К). 15.10 — «Комоси над Ти- -2 
сою». (Ужгород). 15.25 — Про- = 
грама передач. (К). 15.30 —
«Майстер офорта». Нарис про 
заслуженого діяча г:”стс;;7г. 
УРСР В. Миронснка. (Харків). 
10.00 — «Працею звеличені». 
(К). 16 25 — Чемпіонат СРСР 
з боксу. (Казань). 17.20 Толе- 
журнал «Пошук». (М). 18.00 — 
Новини. (М). 18.05—«Від з’їз
ду до з'їзду». Багатосерійний 
телефільм. IV серія. (М). 
19.00 — «Алло, ми шукаємо 
таланти» (М). 20.45 - Програ-

мистецтв

І
4 і

<Час?’ (М>- 21,5 - «1X4 
народний день театру. (Мк 

Х>'лож"і« Фільм «AhJ 
21 по 1 v0B"4 СЄРДИТЬСЯ». (М)і 
'1емпМпа0'1І*0ІРОПЄ ■ф'ебдчеиняь 
бою сьгТоСВ TV •'соке" 3 "larti бою. СРСР _ фрц (Швейцц4 
ни,(М?. рсрвах ~ '«»В'Н

«МОЛОДОЙ КОММУНАР», орган Кировоградского 
обкома ЛКСМУ, г, Кировоград.

Друкарня їм. Г. М. Димитрова, обласного управління 
по пресі, м. Кіровоград, вул. Глінкя, 2.

и о г
. . • - хмярпа з прояснениями г - —ІСТОТНИХ ОПаДІП Вітоп члуіпігп.ч - . 'Wb
нература повітря вночі 0-5 вдерГ ""’"'т Л° С,,'І.Г’,,°І °' їс^ 

’ 3 — Ю градус в тМіплГ ,

Сьогодні і завтра —
ОДА

погода, rtef

10 градусів тсіїла. >
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