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28 вересня 1971 року о Києві 
відбувся черговий Пленум Цент
рального Комітету Комуністичної 
партії України.

На порядку денному Пленуму 
питання: «Про стан і заходи по 
/О^льшому збільшенню виробни
цтва, розширенню асортименту і 
поліпшенню якості товарів народ
ного споживання».

На Пленум запрошені голови 
Облвиконкомів, які не входять до 
складу ЦК і Ревізійної комісії КП 
України, секретарі обкомів партії, 
які займаються питаннями про
мисловості, секретарі ряду міськ
комів КП України, секретарі пар
тійних організацій та керівники 
промислових, торговельних і по
бутових підприємств і об’єднань, 
проектних інститутів, науково-до
слідних закладів, керівники мі
ністерств і відомств, відповідальні 
працівники апарату ЦК КП Украї
ни і Ради Міністрів УРСР.

З доповіддю виступив член 
Політбюро ЦК КПРС, Голова Ра
ди Міністрів Української PCP 
тов. В. В. Щербицький.

В обговоренні доповіді взяли 
участь товариші: В. В. Шевченко — 
перший секретар Ворошиловград- 
ського обкому КП України, О. П. 
Ботвин — перший секретар Київ
ського міськкому КП України, 
В. Ю. Шморгун — Герой Соціа
лістичної Праці, робітник Баранів- 
ського фарфорового заводу імені 
Леніна Житомирської області, 
П. П. Козир — перший секретар 
Одеського обкому КП України, 
М. М. Іванов — міністр легкої 
промисловості УРСР, Д. М. Грида
сов — голова Донецького облви
конкому, Ю. В. Ільницький — пер
ший секретар Закарпатського об
кому КП України, О. Т. Місюра — 
керівник бригади монтажників 
Львівського виробничо-технічного 
об’єднання «Електрон», І. 3. Соко
лов — другий секретар Харків- 

єького обкому КП України, В. Г. 
Старунський — міністр торгівлі 
УРСР, Є. В. Качаловський — пер
ший секретар Дніпропетровського 
міськкому КП України, В. І. Жу- 
раківський — секретар парткому 
Херсонського консервного комбі
нату, В. О. Васляєв — перший сек
ретар Миколаївського обкому КП 
України, В. Д. Головня — дирек
тор Українського науково-дослід
ного інституту текстильної про
мисловості, Ю. Ф. Гаєвський — 
міністр місцевої промисловості 
УРСР.

На Пленумі виступив член По
літбюро ЦК КПРС, перший секре
тар ЦК КП України тов. П. Ю. Ше
лест.

Пленум прийняв постанову «Про 
стан і заходи по дальшому збіль
шенню виробництва, розширенню 
асортименту і поліпшенню якості 
товарів народного споживання».

На цьому Пленум ЦК КП Ук
раїни закінчив свою роботу.

Комсомолка Тетяна Нестеренко працює на Кірово
градській взуттєвій фабриці № 28. Ставши на перед
жовтневу трудову вахту, молода робітниця виконує 
виробничі норми на 120 процентів при відмінній якос
ті продукції. У вересні вона зенономила понад 2 тися
чі нвадратних дециметрів шкіри.

На фото: Тетяна НЕСТЕРЕНКО за роботою.
Фото Ю. ЛІВАШНИКОЕА-

Росте
Мінський 
тракторний

Автоматизований цех 
точного литва став до 
ладу на Мінському трак
торному заводі. Майже 
На півкілометра простя
гнувся каркас ще одного 
нового корпусу. Сюди пе
реміститься виробництво 
кабін і шестерень трак
тора «Беларусь».

Підприємство рекон
струюється. Це виклика
но підготовною до ви
робництва нових машин 
«МТЗ-80», а також рішен
ням збільшити випуск 
тракторів на кінець п’я
тирічки на кілька тисяч 
за рін. Рівень механіза
ції праці на підприєм
стві намічено підзищ.іти 
за п’ятирічну на 20 про
центів.

Вівчарство — 
на промислову 
основу

Програму спільних ро
біт по розвитку вівчар
ства на 1972 і 1973 роки 
затверджено на засідан

ні ради спеціалістів кра
їн — членів РЕВ, яка за
крилася в Ставрополі. 
Основні напрями цієї 
програми — племінна 
робота і створення но
вих скороспілих порід 
тварин, збільшення ви
робництва м'яса молод
няка і вовни для трико
тажної . промисловості, 
переведення вівчарства 
на промислову основу.

Аудиторія — 
мільйонй 
телеглядачів

Затверджено план пе
редач Центрального те
левізійного народного 
університету на новий 
навчальний рін, який 
починається з жовтня. 
Першу. передачу буде 
присвячено актуальним 
проблемам радянської 
науки..

За два роки роботи 
цей університет ознайо
мив мільйони телегляда
чів з найважливішими 
етапами розвитку нашої 
науки І культури, з ос
новними напрямами на
уково-технічного про
гресу. Велику увагу бу
ло приділено пропаганді 
ленінської ідейно-тео
ретичної спадщини, рі
шень і матеріалів лХІУ 
з’їзду КПРС.

Сільські 
факультети 
економіки

Комплектування слуха
чів факультетів еконо
міки сільськогосподар
ського виробництва по
чалося в радгоспі «Беос- 
зино» на Одещині. Тут 
створюються ' фі л і а л и 
Тарутинського районно
го народного універси
тету.

У нинішньому навчаль
ному році при всіх 26 ра
йонних народних універ
ситетах ' сільськогоспо
дарських знань ство
рюються факультети еко
номіки. Більш як 50 фі
ліалів працюватимуть 
безпосередньо в колгос
пах і радгоспах. Вчені і 
викладачі Одеського сіль
ськогосподарського ін
ституту взяли шефство 
над народними універси
тетами.

« Колос»
ВИХОДИТЬ
на поля

Таганрозький комбай
новий завод почав серій
ний випуск нового само
хідного зернозбирального 

комбайна -Колос». Він 
оснащений двигуном * в 
150 кінських сил і розра
хований на обмолот 6—8 
кілограмів хлібної маси 
на секунду, що значно 
перевищує продуктив
ність звичайних ном- 
байнів.

Для еодія обладнано 
герметизовану кабіну з 
широким оглядом поля. 
В ній — потужні вен
тилятори для очищення 
та охолодження повітря 
і сонцезахисні жалюзі.

Небіт-Дагу
Почалось будівництво 

другої черги небіт- 
дазького йодного запо
лу. Тут буде встановлено 
першокласну техніну... 
до 1973 року підприєм
ство подвоїть випуск 
технічного йоду.

Геологи ощирили непо
далік сід Небіг-Дагу 
родовище йодно-бромних 
йод. Для подачі цієї си
ровини на завод збудова
но 50-нілоглетровий тру
бопровід.

На кінець п’ятирічки 
підприємство збільшить 
сипусн продукції в 4,5 
раза.

(РАТАУ).

НЕБЕЗПЕЧНИЙ КУРС
Англійська преса, радіо і телебачення провадять 

інспіровану урядом злобну антврадянську кампанію. 
Побиваючи рекорди безглуздя, газети покладають на 
Радянський Союз відповідальність... за події в Оль
стері, за страйки в Англії і навіть за зростаючий опір 
англійської громадськості планам вступу Великобри
танії до європейського «спільного ринку». Ця ворожа 
кампанія набирає форми наклепів на співробітників 
радянських установ в Англії, проти них висувають 
сфабриковані обвинувачення, ніби вовн займаються 
«недозволепою діяльністю».

Рядових співробітників посольства, торгпредства та 
Інших радянських установ англійський уряд запропо
нував па цій підставі залишити країну.

За дорученням Радянського уряду МЗС СРСР за
явило рішучий протест з приводу безпрецедентної 
акції англійської сторони, яка веде до ускладнення 
радянсько-англійських відносин. Міністерство кате
горично відхилило твердження, ніби співробітники 
радянських установ в Англії займаються діяльністю, 
що являє собою «загрозу безпеці» Англії, як неспро
можне і сфабриковане з явно провокаційними, воро
жими Радянському Союзові цілями.

Англійська преса не приховує справжніх причин 
ворожої Радянському Союзові кампанії — прагнення 
певних консервативних кіл підірвати клімат розрядки 
напруженості в Європі. Так, орган британських діло
вих кіл газета «Фанненшл тайме» розглядає вжиті 
англійською стороною заходи проти співробітників 
радянських установ в Англії у зв’язку з загальною 
лінією уряду консерваторів, спрямованою на те, щоб 
утруднити скликання загальноєвропейської наради з 
питань європейської безпеки і співробітництва.

(ТАРС).

17 ЖОВТНЯ - ОБЛАСНИЙ ВЕЛОКРОС

Запрошу« парк
Щоосені кращі велосипедисті) нашого 

степового краю з’їжджаються до Кірово
града, щоб взяти участь п обласному вело
кросі. Такі змагання вже стали традиційни
ми. А цьогорічні поєдинки велогонщиків 
мають бути найбільш масовими«

Обласний комітет по фізкультурі І спор
ту та редакція газети «Молодий комунар» 
17 жовтня проводять фінал обласного ве
локросу.

Перед цим , триватимуть поєдинки в ко
лективах фізкультури, в добровільних 
спортивних товариствах «Колос», «Авап-

„ПЕРЕМОГА«
гард», «Спартак», «Буревісник», «Динамо», 
в дитячо-юнацьких спортивних школах.

У фінальних змаганнях візьмуть участь 
спортсмени 1954 року народження та юніо
ри 1955—1956 років’народження.

До складу кожної команди (чоловічої і 
юнацької) зараховується по чотири спорт
смени.

Дистанція велокросу:
для чоловіків ~ 20 кілометрів,
для юнаків — 12 кілометрів.
Кожне спортивне товариство може та

кож виставити будь-яку кількість спорт
сменів, які боротимуться за особисту пер
шість.

ПЕРЕМОЖЦЯ ВЕЛОКРОСУ ЧЕКАЄ СПЕ
ЦІАЛЬНИЙ ПРИЗ ОБЛАСНОЇ ГАЗЕТИ 
»МОЛОДИИ КОМУНАР».

А ті, Хто вийде переможцем в командно
му заліку, отримають кубок обласного ко
мітету по фізкультурі і спорту.

Шість призерів змагань (три чоловіки і 
три юніори) будуть відзначені річною пе
редплатою на обласну молодіжну газету.

Кращі учасники змагань отримають та
кож дипломи обласного комітету по фіз
культурі і спорту.

ОТЖЕ. 17 ЖОВТНЯ ОБ 11 ГОДИНІ РАНКУ 
В МІСЬКОМУ ПАРКУ КУЛЬТУРИ «ПЕРЕ
МОГА» — СТАРТ ОБЛАСНОГО ВЕЛОКРОСУ НА 
ПРИЗ ГАЗЕТИ «МОЛОДИЙ КОМУНАР».

На трасу запрошуються велосипедисти З 
усіх спортивних тооарнств і організацій. 
Бо ж мета велокросу виявити яннайбільшу 
цільність здібних спортсменів. Масовість 
і майстерність — напрямки в однановій мі
рі значимі.

МОЛОДОГО 
комунара
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Фото- 
інформація

Валентина ТКАЧЕНКО — 
секретар комсомольської 
організації спеціалізованого 
жіночого магазину «Оксана» 
в Кіровограді. Відділ пода
рунків, у якому вона пра
цює, — кращий в магазині.

Фото А. БУДУЛАТЬЄВА.

В ремонтному цеху гірни
чого обладнання Олександ
рійського рудоремонтнэго 
заводу встановлено 150-том- 
ний верстат-велетень, висо
та якого сягає за три повер
хи. На ньому можна оброб
ляти деталі діаметром 5,3 
метра.

На фото: верстат в ре
монтному цеху гірничого 
обладнання.

Фото Ю. ЛІВАШНИКОВА.

ВІДКРИТТЯ МЕМОРІАЛЬНОГО КОМПЛЕКС/ 
„БРЕСТСЬКА ФОРТЕЦЯ-ГЕРОЙ“

• 3 усіх кінців нашої країни 
з’їхалися в Брест колишні за
хисники легендарної фортеці, 
рідні полеглих героїв, посланці 
Москви, Ленінграда, Волгогра
да, Києва, Одеси, Севастополя, 
а також друзі з братньої Поль
щі. Тут 25 вересня відбувся 
мітинг, присвячений урочисто
му відкриттю меморіального 
комплексу «Брестська форте- 
ця-герой».

З промовою виступив канди
дат у члени Політбюро ЦК

КПРС, перший секретар ЦК КП 
Білорусії П. М. Машеров.

До музею оборони Брест
ської фортеці наближається 
бронетрінспортер з факелом, 
запаленим від Вічного вогню 
біля руїн колишньої прикор
донної застави. Над плитами 
Меморіалу в центрі зірки роз
пускається незгасне полум'я. 
Меморіальний комплекс від
крито.

(РАТАУ).

ТВІЙ ЗАРУБІЖНИЙ РОВЕСНИК
ДУМНА МОЛОДИХ 

РОБІТНИКІВ
БОНН. За якнайшвид

шу ратифікацію догово
рів, укладених ФРН з 
Радянським Союзом і 
Польською Народною 
Республікою. вислови
лись делегати консререн- 
ції молодих членів проф
спілок Баварії, яка від
булась у Мюнхені.

Учасники конференції 
представляли близько 
105 тисяч молодих робіт
ників цієї західнонімець
кої землі. Делегати під
креслили необхідність 
вжиття конкретних захо
дів з метою підготовки 
загальноєвропейської на
ради з питань безпеки. 
Вони заявили, що вис-у- 
пають за нормалізацію 
відносин між Федера
тивною Республікою Ні
меччини і Німецькою Де
мократичною Республі
кою.

НА ПІДТРИМКУ 
ПАТРІОТІВ

ХАНОЙ. Спілка в’єт
намських студентів і 
Спілка жінок В'єтнаму 
виступили з заявами на

підтримку боротьби сту
дентів 1 жінок Південного 
В’єтнаму проти репресій, 
мілітаризації навчання у 
вищих учбових закладах 
і фарсу кліки 'Гхієу з < ви
борами». Ці громадські 
організації ДРВ вимага
ють негайно припинити 
репресії проти південно- 
в’єтнамських патріотів і 
звільнити всіх політич
них в'язнів.

ЗАКЛИК ДО МОЛОДІ
ІТАЛІЇ

РИМ. Національний 
секретар Італійської ко
муністичної федерації 
молоді' Джан Франко 
Боргіні, виступаючи на 
мітингу в Римі, засудив 
відновлення американ
ських бомбардувань те
риторії Демократичної 
Республіки В'є т н а м. 
«Керівники США, — за
явив Боргіні, — пово
дяться як «гангстери**, 
які здійснюють у світо
вому масштабі політику 
грабежу. насильства і 
злочинів».

Секретар італійських

комсомольців звернувся 
до молоді і всіх миро
любних сил Італії з за? 
клином вимагати, щоб 
уряд Італії засудив по
літику агресії США, під
тримав висунутий Тим
часовим революційним 
урядом Республіки Пів
денний В’єтнам мирний 
план із семи пунктів і 
визнав Демократичну 
Республіку В’єтнам.

СТУДЕНТИ ПРОТИ 
ЯДЕРНОЇ ЗАГРОЗИ

ОТТАВА. Більш як ти
сяча канадських сту
дентів взяли участь у 
демонстрації біля бу
динку американського 
консульства у Ванкувері. 
Вони протестували про
ти наміченого Сполучени
ми Штатами ядерного 
випробування на остро
ві Амчігка. Протягом 
кількох годин студенти 
блокували основні шляхи 
біля кордону Канади з 
Сполученими Штатами, 
вимагаючи відмі нити 
ядерний вибух,

(ТАРС),

ДЕСЯТИЙ «А» ВИКЛИКАЄ 
НА ЗМАГАННЯ

Був вересень 1970-го. В 
10-му «А» нласі Олександрій
ської середньої школи № 1
проходили комсомол ь с ь к і 
збори.

— Наш подарунок з їздові — 
міцні знання, — звертається до 
однокласників секретар комсо
мольської організації Віра Го
ловко.

Важко сьогодні сказати, хто 
першим запропонував зверну
тись до всіх учнів шноли із за
кликом. То могла бути і сама 
Віра, і Ніна Домущеи, міг бути 
і Микола Гречихін, або ж Саш- 
но Слюсаров. А вже за нільча 
днів на загально-шкільній ліній
ці десятикласники зачитали 
тенет звернення: «...Ми закли
наємо всіх учнів школи напо
легливо працювати і включи
тись у змагання за звання кла
су високої успішності і зразко
вої дисципліни».

Умови змагання, розроблені 
комітетом комсомолу шноли з 
допомогою педагогічного колек
тиву, чітно визначили його на
прямок.

— Отже, без двійок, — ска
зав тоді на засіданні номітету 
його секретар Василь Тяглий.

... Якось на початку четвер
тої чверті, коли весняне со
нечко так і запрошувало побі
гати з м’ячем, у дев’ятому «А» 
понизилась успішність. Багато 
учнів приходили до школи не- 
підготовленими до уроків, трап
лялись випадки порушення ди
сципліни. В клас завітали «про
жектористи», активісти шкіль- 
ногб штабу всеобучу. Встанози- 
ли, що становище дійсно за
грозливе. і комітет комсомолу, 
порадившись з дирекцією, ви
рішив провести у відстаючому 
класі збори, ззпросивши на них 
десятикласників.

— Незабаром ми залишимо 
стіни школи. Та кому передамо 
естафету? Чи можемо бути 
впевненими, що ви не осоро
мите шкільний колектив? — 
ось що говорили учням дев’я
того «А» їхні старші товариші. 
Соромно було. Дошнульні слова 
примусили не тільни визчати 
провину, а безпосередньо на 
зборах засудити поведінку ок
ремих учнів, виявити причини, 
що призвели до пониження ус
пішності. А під кінець розмови 
дев’ятикласники урочо обіцяли:

— Школу не підведемо. Нав
чальний рік закінчимо успішно.

... Знання учнів оцінюються 
п’ятірнами, четвірнами, трійка
ми. Вимірюються ж іншими ве
личинами. Бо велика різниця 
між відмінною оцінкою, одер
жаною за бездоганне знання 
програмового матеріалу, і оцін
ною, за якою стоять сотні сто
рінок прочитаної додаткової 
літератури, власні спостере
ження, пошуки, а то й знахід
ки. П’ять експедиційних заго
нів вирушили у «Країну 
знань» і, успішно долаючи

труднощі, нрокують у дружньо
му марші.

За підсумками минулого нав
чального року кращою комсо
мольською групою визнано 
десятий «А» нлас. Сьогодні 
змагання продовжується.

ДАЙ РУКУ, ОЛЕГ!
Олег Лещенко потрапив у 

неприємну історію. Критика на 
комсомольських зборах подіяла 
на хлопця. Але почуття прочи
ни настільки вивело його з рів
новаги, що не міг спокійно нав
чатись далі. Важко було б дру-

ШЛЯХИ 
ЙДУТЬ 
Від 
ПОРОГУ 
зям повернути хлопця у колек
тив, коли б не мали хороших 
шефів-робітнинів. Сенретар но
мітету комсомолу ковальсько- 
котельного цеху рудоремонт
ного заводу Михайло Савела, 
завітавши до школи, довідався 
про те, що діється з Олегом. 
Довго розмовляв з ним, запро
сив до себе у цех.

— Важко тобі, розумію, — 
сказав прощаючись. — Але лю
дина тим і сильна, що вміє до
лати труднощі. Будемо разом 
боротися за тебе. Дай руну, 
хлопче!

Вони потоваришували. У 
вільний час Олег відвідував на 
роботі Михайла, знайомився з 
заводом, з робітниками. Нав
чався успішно, порушень не 
допускав.

Дружба з Михайлом мала ще 
один наслідок: занінчуючи іхтіо
лу, Олег твердо вирішив стати 
робітником.

Тісні зв'язки у школярів з 
шефами — робітниками Олек
сандрійського рудоремонтного 
заводу. Щомісяця відбуваються 
зустрічі. Робітники розповіда
ють про те, як виконують і пе
ревиконують виробничі завдан
ня. Учні звітують про навчан
ня. Ой, і соромно ж буває, ко
ли в якомусь класі трапиться 
двійка. Червоніти доводиться 
перед усім цеховим колекти
вом. А робітними —народ прин
циповий і вимогливий.

... Напередодні випуску юна
ки і дівчата збираються класом 
помріяти про майбутнє. «Ким 
бути?» — запитували себе де
сятикласники і цієї весни.

—Я піду працювати на меб
леву фабрику, — заявила Інча 
Нечаева. — Адже це так гар-

но — своїми руками роби-и 
прекрасні меблі.

Шістнадцять випуеннииїв 
цього року обрали робітничі 
професії. Більшість з тих, хто 
продовжив навчання у техніку
мах чи інститутах, віддали пе
ревагу технічним спеціальнос
тям.

«ПРИСЯГАЄМО 
НА ВІРНІСТЬ»

Через цільна хвилин пролу
нає останній дзвінок. Святково 
одягнені учні вишикувались 
на урочисту лінійну.

— Ми обіцяємо вам, дорогі 
вчителі й наші молодші тоаа- 
риші, — від імені випускників 
говорить Віра Головко, — що 
будемо вірними синами й доч
ками своєї Батьківщини і, пе
редаємо свою любов до знань, 
праці як естафету тим, хто за
лишається в школі...

Девізом комсомольської ор
ганізації школи стали слова; 
«Бути справжніми ленінцями. 
Навчанням і працею довести 
свою відданість справі партії й 
народу!» Він втілюється у жит
тя повсякчас. Це і активна 
участь у Всесоюзному субот- 
нику 17 квітня, ноли за дйнь 
було зібрано понад шість тонн 
металевого брухту, і постійна 
шефська робота з піонерами та 
жовтенятами, участь у перед
виборній кампанії, і чигання 
лекцій, проведення бесід, ПО
ЛІТ! нформацій тощо. Він вті
люється у життя й на основ
ному напрямку — боротьбі за 
глибокі й міцні знання.

Усталеною традицією в шко
лі є проведення конкурсів на 
кращий твір з ленінсьної тема
тики.

«Не можна без хвилювання 
говорити про людину, без якої 
не уявити Жовтневу резолю
цію, боротьбу з інтервенцією і 
розрухою в перші роки Радян
ської влади, про людину; яма 
стала символом людяності і 
прикладом, гідним наслідуван
ня». Це слова з твору Сергія 
Подрези.

* ♦ Ф
Директор школи Іван Петро

вич Гілевич прийшов на засі
дання комітету комсомолу в 
той час, коли Василь Тяглий 
зачитував постанову бюро ЦК 
ВЛНСМ про Всесоюзний Ленін
ський залік.

«ЦК ВЛКСМ висловлює твар- 
ду впевненість, що комсо
мольці, радясьна молодь будуть 
наполегливо вчитися, ударно 
трудитись, глибоно і творчо 
вивчати революційну теорію...» 

— Минулого року всі 162 
комсомольці школи успішно за
кінчили навчальний рік. Тепер 
перед нами стоять нові зав
дання. Що з цього приводу. ду
мають члени номітету? "

— Домагатись більшої кіль
кості відмінників. І ще — ого
лосити війну трійці.

Б. КУБАНСЬКИЙ,
м. Олександрія.

Т> ВСТУПАЮЧИ на недавньому концер- 
•*-' ті в СвітйЬводську, народний артист 
республіки Андрій Сова сказав, що наше 
місто гарне і чисте, то в ньому працюють 
чудові люди. Тож нехай не знаходять со
бі тут місця дармоїди, хулігани, п’яниці.

Справді, гарне наше місто. І дуже 
добре, що повз увагу громадськості не 
проходять вчинки порушників порядку.

Цього разу на сходці комсомольців та 
молоді лаву ганьби посіли С. Істомін, 
О. Маховський, М. Косий, О. Давиденко. 
Про їх негідну поведінку присутнім роз
повів. прокурор міста її. В. Семітко.

... Коли над містом опускалось пад- 
вс’іір’я і люди поспішали на концерт од
нією з вулиць, брудно лаючись і вигу
куючи, йшла четвірка п’яних. Біли мага
зину № 15 М. Косий підійшов до вказів
ного стовпа для пішоходів і почав лама
ти його. На допомогу «поспішили» 
С, Істомін, О. Маховськнй, О. Давиден
ко. Разом звалили один, а потім другий 
стовп, розкидали їх по дорозі. Перехожі

„ДОКИ НЕ ПІЗНО...“
намагались Припинити дії бешкетників. 
Та дарма. В їх бік лилась брудна лайка. 
Незабаром працівники міліції приборка
ли хуліганів.

І ось вони — перед лицем громад- 
сі кості.

Відповідає С. Істомін. Йому лише 18 
років. Та вже був засуджений, декілька 
разів попереджувався органами внутріш
ніх справ.

— Сп'янів... Не знав, шо роблю.., Та й 
починав не я. Косий організатор...

В залі хвиля обурення. Хгось з при
сутніх вигукнув:

— До працюєш?
Хуліган, відводячи очі, мовчав, бо ніде 

не працює. Щось хотіла сказати його 
мати, та, побачивши обурення присутніх, 
не наважилась.

Один за одним відповідають 0. Ма- 
ховський, М. Косий, О. Давиденко. Мов
ляв, були в стадії сп’яніння не розумілії, 
що робимо.

А батьки? Який їх вплив на дітей? 
Ніякого! 11с привчають синів до праці. 
Тому й ростуть вони егоїстами, певнхо- 
ваинми.

От хоч би й О. Аїаховськнй. йому 
двадцять років, а вже більше десяти 
разів побував у медвитверезнику, цілий 
рік не працював. Замість того, щоб на
правляти енна на вірний шлях, батьки 
ще й гроші давали йому. А тон знаходив 
друзів, з якими пиячив.

Або двадцятидворічний О. Давндеії- 
ко. Чим займається він? Нічого не чи
тає, комсомольських доручень ніколи не 
виконував. Подібні біографії і в М. Ко
сого та С. Істоміна.

Слово бере Олександр Гончаров-.
? зараз працюю на заводі Т\т хо

роший колектив. Раніше були І в меію 

неприємності. Теж стояв перед людьми, 
давав слово виправити поведінку. Повірили мені. Нині зовсім інше життя У 
мене —- повніше, цікавіше. Раджу і хлоп
цям взятись за розум, доки не пізно.

Цього разу обійшлося без лави ні і- 
судних. Хай завдячують винуватці гро
мадськості, міському відділу внутрішніх 
справ, органам радянської прокуратури 
і народного суду, які повірили їм і які 
вбачають своє завдання у вихованні» 
допомозі молодій людині, що схибила на 
манівці.

С. Істоміна, М. Косого, О. каховсько
го,^ О. Давиденка позбавлено волі на 1$ 
діб, а також відшкодовано 114 карбо
ванців за збитки, нанесені міському 
мунальному господарству. Цей випадок 
повинен послужити для НИХ серЙОЗН.:** 
уроком. В нашому суспільстві не повив- 
но бути жодного порушника громадсько
го порядку.

Ю. ГАДЖІЄВ.
м. Світловодськ.
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АМЕРИКА ОЧИМА АМЕРИКАНЦІВ

Країна «процвітаючої демократії», 
країна «необмежених можливостей», 
«країна загального благоденства...» Як 
тільки не називали США казенні пропа
гандисти американського «раю». Але на- 
віїь вони змушені останніми роками 
вгамувати свій добре оплачуваний запал. 
Важко переконати будь-кого в світі, а 
більше того у своїй власній країні, що 
всі ці запальні епітети хоч деякою мірою 
можна віднести до Сполучених Штатів.

З кожним днем все більше американ
ців, представників різних соціальних кіл, 
починають усвідомлювати, що причини 
кризи, котра іржею роз’їдає американ

МОРАЛЬНА КРИЗА 
СУСПІЛЬСТВА
ське суспільство, закладені в самій його 
структурі, і на повний голос заявляють 
про це. АПН пропонує увазі читачів де
які з таких висловлювань, опублікованих 
в пресі США.. _. * * *

Едмунд Маскі, сенатор:
«Розчарування, страх і почуття безсил

ля отруюють наші відносини. Уряд не 
вжив ніяких заходів, аби покінчити з 
цією роз'єднаністю, а, навпаки, іще біль
ше посилив її». («Нью-Йорк тайме меге- 
зін». 5.7.1970).

Венс Хартке, сенатор:
«Піввіку тому наркотики проникли в 

наші гетто. Сьогодні вони стали найма- 
совішим вбивцею молоді віком від 18 до 
35 років. Від надмірних доз гине більше 
молодих людей, ніж від нещасних ви
падків, вбивств, самовбивств і чи захво
рювань раком. Час, коли ми могли ігно
рувати цю проблему, давно пройшов. 
Наркомани в нашій країні щоденно ви
трачають понад 15 мільйонів доларів за

ради задоволення своєї пристрасті. Май
же половина цієї суми здобувається шля
хом злочинів». («Конгрешнл рекорд». 
2.3.1971).

Джордж Буш, член палати предстаз- 
ників конгресу США:

«Ні один із 20 законопроектів, що сто
сується боротьби зі злочинністю, внесе
них в конгрес, не були затверджені, хоча 
більшість з них була подана ще в 1969 р.» 
(«Конгрешнл рекорд». 6.7.1970 р.).

Аллард Лоуенстейн, член палати пред
ставників конгресу США:

«Потік недозволеної порнографії, яка 
вторгається в мільйони чесних сімей, на

брав характеру національної небезпеки. 
Ті із нас, у кого є діти, знають, наскільки 
важливим є захист наших дітей від його 
згубного впливу у відповідальний період 
формування особистості...

Нещодавно Верховний суд виніс рі
шення, спрямоване проти порнографії, 
і, навіть якщо воно будь-кого не влаш
товує, воно знайшло силу закоьу... Од
нак, жоден торговець непристойним то
варом з того часу ще не засуджений. А 
поки суд та діло, вони можуть продов
жувати отруювати народ». («Конгрешнл 
рекорд». 11.8.1970 р.).

Мілтон Ейзенхауер, колишній прези
дент Університету Джона Гопкінса, го
лова Національної комісії у справах 
дослідження причин і попередження на
силля:

«Ми живемо в індустріальному суспіль
стві. Ми живемо в багатому суспільстві. 
І в той же час ми живемо з суспільстві 
насилля. Переплетіння цих трьох проблем 
породжує основну проблему Америки 

70-х років. Індустріально розвинуті ра
йони США, де скупчені дві третини на
селення країни, захлеснула хвиля злочи
нів і страху. Доказ страху — замкнені 
двері, спустілі вулиці, зростаючий попит 
на зброю д.’я самозахисту і таблички з 
написами «Водій не має пои собі гро
шей», що висягп в громадських автобу
сах.

Згідно найскромніших оцінок, кількість 
серйозних злочинів в Америці досягає 
десяти мільйонів за рік, з них 1,2 мпн. 
злочинів з приміненням насилля: вбив
ства, згвалтування, грабежі. За іншими 
оцінками, щороку більше одного амери
канця із 100 чинять тяжкі злочини. Знач
но більше число зрозуміло, здійснює, в 
крайньому разі, один злочин в житті...». 
(«Конгрешнл рекорд». 17.2.1971 р.).

Фред Кук, американський публіцист, 
оглядач журналу «Нейшн»:

«Сучасне американське суспільство — 
це суспільство, де гроші стали етикою, 
а мораль, якій ми слідуємо на практиці, 
є прямою протилежністю тій моралі, 
яку ми проповідуємо на словах... Сучас
не американське суспільство — це лице
мірне суспільство, що на словах прого
лошує ту саму етику, яку воно давно 
відкинуло на ділі. Це суспільство, в яко
му людина та її інтереси не беруться до 
уваги.

Тупик, в який зайшла американська 
етика, виражається в тому, що ми живе
мо в світі ілюзій відносно дійсності... Ми 
живемо в епоху панування корпорацій і 
мультимільярдерів».

(Із книжки «Прогресивна країна», стор. 
85—86).

Роберт Хенлі, президент Джорджтаун- 
ського університету у Вашінгтоні:

«У нашій історії ніколи ще не було 
такого періоду, за винятком років, які 
передували громадянській війні, коли 
ми були такі роз’єднані, коли б нам так 
бракувало єдності національних погля
дів, мети і національної духовної згоди, 
як зараз». («Ю. С. ньюс енд Уорлд рі- 
порт». 19.4.1971 р.).

БЕЗРОБІТТЯ
В ГАРЛЕМІ

АПН пропонує увазі читачів скорочений 
переклад статті американського журналіста 
Рона Тайсона про зростаюче безробіття в 
Сполучених Штатах. Стаття опублікована 
в газеті «Дейлі уорлд».

Реальна перспектива залишитися без ро
боти засмучує навіть найбільших оптиміс
тів серед американської молоді. Навіть 
офіційна, занижена оцінка рівня безробіт
тя серед молодих американців показує, що 
приблизно 20 процентів юнаків і дівчат не 
можуть знайти застосування своїм силам і 
здібностям...

Але якщо в масштабах всієї країни ста
новище молоді можна характеризувати сло
вами «серйозна проблема», то в районах 
негритянських гетто його інакше, ніж «ка
тастрофою», не иазовеш. В середньому по 
країні безробіття серед негритянської мо
лоді складає майже 29 процентів. Причи
ною цього, в гі?ршу чергу, є расові забобо
ни підприємців при прийомі на роботу та 
існуюча система освіти, яка позбавляє нег
рів можливості готуватися до оволодіння 
тими спеціальностями, яких потребує сус
пільство. Безробіття серед чорної молоді — 
це прояв тієї ж політики геноциду.

... Гарлем — ней район Нью-Йорка •— 
перетворився в один з багатьох «бідуючих 
районів сучасної Америки». Безробіття в 
негритянському гетто зачепило всіх — мо
лодих і старих, чоловіків і жінок. Але най
вищий процент тих, хто не. має роботи — 
серед негритянської молоді Гарлема: тут 
40 процентів чорних юнаків і дівчат — 
безробітні.

Вулицями Гарлсма бродять групи чорної 
молоді. У неї немає роботи, немає надії... 
Програми «боротьби проти злиднів» або 
відмінені, або блідо відображають реальні 
потреби. Вони стали настільки некорисни
ми, що могли б бути відмінені й зовсім.

Для того, щоб хоч як-небудь виріши
ти проблему безробіття в Гарлемі, необ
хідно мати в крайньому разі 150 тисяч ро
бочих місць. Одним з можливих шляхів 
вирішення проблеми могла б стати програ
ма громадських робіт, що фінансується 
властями міста, штату і федеральним уря
дом. Вона дозволила б не лише забезпечи
ти роботою всіх, хто живе в гетто, але і 
зробила б життя в ньому спокійним і без
печним для мешканців. Необхідно також 
здійснити організацію підготовки кадрів з 
виплатою стипендій під час навчання.

Але, безумовно, найважливішим є орга
нізація громадського руху жителів Гарле- 
ма. Цей рух повинен використовувати всі 
політичні засоби, щоб добитися обрання в 
місцеві органи влади таких представників 
Гарлема. які змогли б рішуче боротися за 
задоволення потреб і вимог жителів цього 
району, примусити нью-йоркських політи
канів вимагати від федерального уряду 
асигнувань на здійснення програми громад
ських робіт.

Важливу роль повинні відіграти, також, 
як і інші форми виступів робітників — 
негрів в Сполучених Штатах, рух за гро
мадянські права, за забезпечення достат
ньої кількості робочих місць, проти безро
біття й дискримінації при прийомі на ро
боту. Він допоможе багатьом прийти до 
розуміння важливості боротьби за соціа
лізм...

(АПН — «Дейлі уорлд»).

ПОВЗАТИ, ДЗИЖЧАТИ ЧИ КУСАТИ
Цього літа найпопуляр- 

нішнми фільмами були 
«Уіллард», «Блакитна во
да. Біла смерть», «Плем'я 
Андромеди.» і «Хроніка 
Хелстрома». Головні дію
чі особи першої стріч
ки — криси, другої — 
акули, а третьої 1 чет
вертої — жуки.

Невідомо, чи є цей під
бір артистів, ознакою ча
су, та Голлівуд знову в 
паніці, і його співробіт
ники зайняті лише рзз-

шукуванням. щоб ще 
таке купити, щоб повза
ло, дзижчало чи кусало.

Один мій приятель 
тільки-но повернувся з 
столиці кінематографа і 
розповідає, що він захо
див до кабінету одного з 
головних продюс єрів. 
Там на його очах стало
ся таке:

Зайшов асистент:
— Б. Дж., мені тіл» ен

но повідомили із Лондо

на, що Елізабет Тейлор і 
Річард Бартон обійду
ться нам в тисячу дола
рів щонеділі.

— Ви дурень! — вигук
нув Б. Дж., мені не по
трібні Елізабет Тейлор і 
Річард Бартон. Мені по
трібні гадюки.

Арт БУХВАЛЬД.
(АПН — «Интернешнл 

геральд трибюн»). 
Переклав з англій
ської А. Правое.

ЧИЇ ІНТЕРЕСИ ОБЕРІГ; ВИЇЖ* 1

«В міру того, як капіталізм загниває
і все менше здатний відгукнутися на 
потреби людини, відбувається розпад 
життєвих цінностей.., Відсутність у мас 
можливостей знайти при капіталізмі ви
рішення таких корінних проблем, як 
економічні кризи і спади, що повторю
ються, властива капіталізму тенденція 
до фашизму, репресій, ріст нетрів, кор- 
рупція, таких нових проблем як отру
єння оточуючого середовища, страх 
втратити роботу в результаті автомати
зації веде до серйозного погіршення 
якісного боку життя».

(З виступу Генерального секретаря 
Комуністичної партії Сполучених Штатів 
Америки товариша Геса Холла на XXIV 
з’їзді КПРС).

•• ППОТИ ПРВ ВІДОМІ усьому иміту.Злочинні дії американської вояччини р зруЙІ1оване внаслідок бомбардування аме- 
На фото: одне з сіл в провінції Куанг оікь. з, у 
риканською авіацією. (АПН).

Гарячкові фінансові 
маневри, вжиті Білим до
мом, мають очевидну 
вузьку спрямованість. Тх 
мета — підтримати висо
кий рівень прибутків ве
ликого бізнесу в умовах 
хаосу в економіці, народ
женого війною □ Індоки
таї і надмірними витра
тами на озброєння. Перш 
за все уряд турбується 
про воєнно-промислові 
корпорації.

Подібний пріоритет не 
с секретом. Воєнно-про
мислові монополії ко
ристуються найбільшим 
впливом у країні. Без
збитковість і надзвичай
но висока норма прибут- 
ку у цих монополій, яка 
досягла 56,1 процента в 
1969 році проти 20,1 про
цента прибутну, отрима
ного іншими галузями, 
залучають у воєнну еко
номіку найкрупніших 
бізнесменів. З ними міц
но спаяний державний 
апарат, конгрес військо
ве відомство Гарантії 
постійної зайнятості в 
єдиній «безкризній» га
лузі виробництва- якою 
штучно стала воєнна 
промисловість, забезпе
чують їй підтримку ре
акційного керівництва 
профспілок. З нею тісно 
зв'язані і певні шари 
технічної інтелігенції, 
вчених, що працюють по 
військових замовленнях.

Все це в сукупності 
створює потворний воєн
но-промисловий комп
лекс США. Комплекс 
узурпував величезні сек
тори народного господар
ства. З ним практично 
зв’язані всі гіганти аме
риканської промисловос
ті, а також близько 100 
тисяч середніх І дрібних 
підприємств, що беруть 
участь у воєнному вироб
ництві як поставщики. 
Комплекс має в своєму 
розпорядженні фантас
тичні капітали. Близько

половини (100 із 229,2 
мільярда доларів) бюдже
ту нраїни йде на воєнні 
витрати. Крім того, як 
пише у своїй книзі «Жа
хи Америки» західноні
мецький журналіст Рольф 
Вінтер «промисловість 
озброєння — найкрупні
ший роботодавець в краї
ні, ножний дев’ятий ро
бітник зв'язаний з вию- 
товленням знарядь вій
ни».

Звичайно, таке стано
вище воєнно-промислово
го комплексу говорить 
про його домінуючу роль 
□ економіці країни. І 
оскільки економіка США 
хвора, то саме в цьому 
одна з основних причин 
її хронічної хвороби. Ви
нуватці однобічно розду
тої воєнної економіки 
навіть не намагаються 
усунути першопричину 
кризи, що потрясла краї
ну. Хворий організм на
магаються «лікувати» до
ларовими ін'єнцілми за 
рахунок все більшого 
скорочення асигнувань 
на безпосередні потреби 
населення — охорону 
здоров’я, освіту і ін. Та 
подібні заходи здатні ли
ше «підвищити темпера
туру» хворого.

Нинішній бюджет Пен
тагона не тільки не ско
рочується, а, навпаки, 
зростає. При цьому «е <о- 
номіл», що виникає від 
скорочення американ
ського воєнного перебу
вання в Індокитаї, не 
зменшує витрати, оскіль- 
ни залишається в розпо
рядженні Пентагона і йде 
на гонку озброєнь.

Оголошене президентом 
«заморожування цін» не 
поширюється на довго
строкові угоди з воєнни
ми монополіями. Більше 
того, вони одержують за 
свою продукцію зверх 
того, що було запланова
но. Так. наприклад, ціни 
на танки зросли за піс-

лявоєнний період в 10 — 
12 разів. Приблизно те ж 
саме можна сназати про 
літаки та про інші види 
зброї.

Збільшуються розміри 
воєнної «допомоги» клі
єнтам і союзникам США 
за рубежем, асигнування 
на які також поступають 
в кінцевому рахунку в 
сейфи воєнних монопо
лій. В нинішньому фінан
совому році Пентагон 
вимагає на цю так звану 
«допомогу» 5,2 мільярда 
доларів.

На утримання амери
канських збройних сил 
лише в Європі витрачає
ться 14 мільярдів, а ос
кільки Білий дім о май
бутньому не має наміру 
скорочувати контингент 
військовослужбовців у 
Західній Європі, певно, 
зростуть І ці витрати.

Не постраджає воєнний 
комплекс І від «замоЛз- 
жування зарплати». На
впаки, уряд прийняв рі
шення про значне збіль
шення зарплати військо
вослужбовців з метою 
стимулювати вербування 
о армію. Таким чином, 
навряд чи доводиться 
чекати «чуда» від над- 
звичайних фінансових 
заходів, вжитих Білим 
домом, оскільки основні 
витрати — воєнні — не 
скорочуються, а зроста
ють. Зростають відповід
но і прибутки воєнних 
монополій, ЯКИМ, ИРІМ 
усього іншого, власті 
скоротили деякі подат- 
ни. Воєнно-промистозий 
комплекс збитків но но
се. Весь тягар фінансово
го «оздоровлення» пя-ає 
на плечі американських 
трудящих, а також на 
партнерів США, прив'я
заних до їх воєнно-про
мислової нолісниці.

Святослав КОЗЛОВ, 
воєнний оглядач АГ! II.



4 сторс „МОЛОДИЙ КОМУНАР“----------------------------------— ЗО вересня ІОН року»

Він з юних років марив не
бом. Навчаючись □ школі, не 
вагаючись пішов в аероклуб. 
Та політати не 
встиг. Почалася 
війна.

потім прибув до Сталінграда.
Пороху понюхати довелося 

швидко. Щоночі розвідники ви
ходили на операцію. Миколі 
таланило. Допомагала фізична 
сила, кмітливість. Та й відваги 
йому не позичати було. Скоро 
яро сержанта Короля загово
рили в підрозділі, як про май
стра добування «язиків». Не 
було такого випадку, щоб він 
повернувся із розвідки з по
рожніми руками.

... Лиш зимові сутінки огор
нули все довкола, як розвідни
ки вирушили до ворожих по
зицій. За дня до дрібниць було 
вивчено місцевість, кожну при
кмету. Ось і підбитий «тигр», 
який бачили в бінокль. Він ще

Миколі тоді ще 
не сповнилося 
й сімнадцяти. 
Але кремезний 
юнак прийшов 
у військкомат і 
попросився на 
правити в авіа
цію.

— Я ж в аероклубі вчився,—: 
почав доводити.

— Але ще не літав, — сказав 
суворий капітан, —. Куди ж 
тебе?..

— Куди завгодно, аби на пе
редову.

— Розвідником будеш. В те
бе сила ж он яка! — замилу- 
вався капітан атлетичною по
статтю юнака.

Так Микола Король опинився 
в підрозділі розвідки. І одразу 
ж потрапив у саме пекло бою. 
Всього лише кілька місяців 
навчався в полковій школі, а

ДОРОГА

товий. Ага, ось він біля самого 
входу. Затуляється од вітру, 
глухо кашляс. Зараз нашляне, 
і... Стрілою зметнулося в по
вітря тіло одного з розвідників. 
Вартовий затих. А за мить Ко
роль і сержант Микола Пивова
ров ввірвалися в двері земляч
ки. Нищили фашистів мовчки. 
Офіцера оглушили ударом, і 
Король, як снопа, перекинув 
його на плече. Есе відбулося □ 
лічені секунди.

Того разу гітлерівець дав 
цінні відомості. Виявилось, 1ЦО 
фашисти хотіли просунути 
свої позиції вперед^ звідки бу
ло б зручно обстрілювати пе
реправу на Волзі. Не вийшло. 
Розвідники поламали цей план.

В. КОЛЕСНИКОВ,

В НІЧ

на аеродром. Знищили ніл>»на 
літаків. Закидали гранатами 
приміщення, де спали льотчи
ки. Король тим часом увірв їв
ся до командного пункту і тут 
знищив генерала. Не забув узя-

Київський стадіон «Дина
мо» під час позавчораш
нього матчу на першість 
нраїни з футбола був особ
ливо переповнений, і це не

чадів смердючим димом. Зоідси 
до ворожих позицій не більше 
ста кроків. Як їх непомітно 
пройти? За танком зібралися 
на коротку раду.

— Шуму не зчиняти, — на
казував хлопцям Король. — 
«Язик» сьогодні потрібен обо
в’язково. Щось фріци завору
шилися. Не інакше, як заті
вають кашу заварити. От і 
треба вияснити, що саме вони 
думають. '

Непомітно підповзли до ні
мецької землянки. Звідти — ні 
звуку. Неподобалась Королю ця 
тиша. Повинен же бути вар-

За подзиг Короля було наго
роджено орденом Червоного 
Прапора.

2.-
Згодом підрозділ розвіднинів 

одержав завдання пройти по 
тилах ворога, оцінити обста
новку, дізнатись про кількість 
військ і техніки. «В бій не 
встрявати, але при зручному 
моменті чинити диверсії», — 
тан наказали в штабі. Звичай
но, хлопці шукали «зручних 
моментів». І якось вночі напали

— Рус! Капут!
І В ту ж мить важкий дубо

вий стіл ворухнувся і, мов по
рожній ящик, полетів на фа
шиста. Хіба ж міг сподіватися 
той що могутня сила нашого 
розвідника здатна на таке, не 
міг знати він і того, що за мить 
V норидорі Король беззбройною 
руною нанесе смертельний 
удар ЩО одному ворожому 
льотчикові.

Свій рейд розвідники завер
шили успішно. Жнві-здорові 
повернулися в частину.

З

КИЯНИ - ЧЕМПІОНИ КРАЇНИ
дивно. Адже тут відбува
лась остання гра сезо ну. 
Увагу прихильників фут
бола матч між динамівця- 
ми Києва і львівськими 
«Карпатами» привернув 
увагу ще й тому, що пін 
мав віришити долю цього
річного чемпіона. А ки
янам всього один крон 
було до п'єдесталу по
шани.

Останній матч на сто
личному стадіоні пройшов 
з особливою напругою, 
обидві команди демонстру
вали високу майстерність. 
І все ж господарі поля 
захопили вищу позицію і- 
перемогли суперника (1:0).

Отже, перший призер 
чемпіонату країни з фут- 
бола відомий. Це — коман
да київського «Динамо».

ПОВІВ МИКОЛА ЖЕРЕБ’ЯТЬЄВ...
Сімдесять кра щих 

Спортсменів області ви
йшли минулої неділі ла 
старт профспілково-ком
сомольського легкоатле
тичного кросу. За пер
шість змагалися пред
ставники обласних рад 
ДСТ «Авангард?, «Буре
вісник?, «Колос?, «Спар- 
так>, «Л о к о м о т и в?, 
■«Трудові резерви». Вже 
на перших дистанціях 
вперед упевнено вийшли 
аваигардівці. Кіломет
ровий рубіж з результа
том 3 хв, 12,4 сек.. пер
шою подолала олексан- 
дрійка Люба Ручка. Се
ред юніорок на цій :ке 
дистанції перемогла її 
подруга по команді Га-

лина Табунщик (3.29,9). 
В забігові на 2000 метрів 
перше призове місце 
присуджено Світлані Да- 
впдеко (7.44,4) — теж
аваигардівці.

Забіг на 5 кілометрів. 
Основна боротьба тепер 
розгорнулась між пред
ставниками «Авангар
да?, «Спартака? і «Буре
вісника». Але спартакі- 
вець Микола Ярмилко 
вміло «розділив? свої зу
силля на кожному від
різку дистанції і закінчив 
її першим з результатом 
17 хв. 5,2 сек.

Серед чоловіків (8 кі
лометрів) теж відзначи
лися аваигардівці. Мико
ла Жереб’ятьєв — він ясо

й тренер своєї команди 
— був зразком для всіх 
учасників легкоатлетич
ного кросу. Закіпчн-шія 
дистанцію п ерши м 
(26.27.0) він разом з Вік
тором Теличко знову до- 
плюсував до балансу 
здобутків авангардівців 
ще одне дорогоцінне 
очко.

Таким чином в команд
ному заліку перемогу в 
профспілково - комсо
мольському кросі здо
були аваигардівці.

В. НЕЧИПОРЕНКО, 
інструктор по фіз
культурі і спорту 
облпрофради.

На знімку: С. Давиден- 
но, Я. Ручка, Г. Табунщин.

а
ф ПОКАЗУсКІРОВОГРАД

ЧЕТВЕР, ЗО ВЕРЕСНЯ. 
ПЕРША ПРОГРАМА. 11.00 
Телевісті. (И). 11.10 - Ху
дожній фільм «Пісня про 
Машун». (К). 16.20 — Для 
дітей «Золотоволоска». Ви
става Дніпропетровського 
театру ляльон. (Кірово
град). 17.35 — Телевісті. 
(К), 17.55 — Мультфільм
«Кіт у космосі». (К). 18.05

— Ленінсьний університет
мільйонів. (М). 18.35 —
«Запрошуємо на пісню». 
(К). 19.00 — Програма
«Час». (М). 19.25 — Футбол. 
Кубон володарів нубну Єв
ропи. «Динамо» (М) —- 
«Олімпіакос» (Греція). В 
перерві «До початну ново
го навчального року о си
стемі політичної освіти». 
(Кіровоград). 21.15 — Ху
дожній фільм «Зорі Пари
жа». (К). 23.00 — Чемпіонат 
Європи з волейбола. (Іта
лія). По закінченні — теле
вісті,

ДРУГА ПРОГРАМА. 18.00
— «Чуття єдиної родини».
(Дніпропетровськ). 18.30 — 
«Старт». (Н). 19.10 — Ху
дожній фільм «Пісня про

Машук». (К). 20.30 —- «На 
добраніч, діти!» (Н). 20.45
— Телефільм «Зустрічі» 
4 серія — «Котел»; 5 се
рія — «Шлях додому».

П'ЯТНИЦЯ, 1 ЖОВТНЯ. 
ПЕРША ПРОГРАМА. 11.00
— Телевісті. (К). 11.10 —
Телефільм «Червоне Сор
мово». (К). 11.35 — Шкіль
ний енран. Украінсьна лі
тература. (К). 12.10 — Ху
дожній фільм. (Кіровоград). 
16.50 — Програма передач. 
(Кіровоград). 16.55 — «Пра
цею звеличені». (Вороши
ловград). 17.10 — «Бесіди 
лікаря». (Кіровоград). 17.40
— Телевісті. (К). 18.00 —
«За ряднами партійних 
накреслень». (Кіровоград). 
18.10 — «Енран молодих». 
(К). 19.00 — Художній

ти І документи із стола генера
ла. В цей час до кімнати вбіг 
німецький офіцер. В руках у 
нього був пістолет. Король при
сів за столом, та офіцер помі
тив його.

І знову орден Червоного Пра- 
пова з'явився на кітелі Миколи Короля" А потім була в його 
службі ще одна ризикована 
операція. Розвідників називали 
господарями ночі. Вдень вони 
відпочивали, вели спостережен
ня за позиціями противни <а. 
д як наступала темрява, та
нули у пітьмі, де кожен крон 
міг бути останнім у житті, це 
всі добре знали, тому до 
розвідників ставились з 
ливою повагою. Про них роз
повідали історії, схожі на ле
генди.

Ось одна з них. На Курсько- 
Орловській дузі назрівали ве
ликі події. Сили з обох сторін 
збиралися у неймовірний ку
лак. В усьому вловлювалось 
очікування нечуваної битви. 
Від розвід <и багато в чому за
лежав успіх.

(Закінчення буде).

ХІД ПЕРЕДПЛАТИ 
НА ГАЗЕТУ 
«МОЛОДИЙ 
КОМУНАР» 
НА 1972 РІК

(станом на 28 вересня 
1971 року)

Міста, О.
райони

Sos-Й 
йї S X
® <u аз
Сгсй

м. Кіровоград 2550
м. Олександрія 1214
Зпам’янськпй 1105
Олександрія—район 876
Світловодський 814
Олександрійський 808
Новомиргородський 760
Кіровоградський 733
Бобринецькип 698
Добровеличківський 644
Ма я о пис ісі вс ьки й 
Компаніївський

580
542

Ульяновський 534
Голованівський 473
ІІовгородківський 466
Гайворонський 458
гіовоархангельський 440
Гіетрівськнй 432
Вільшанський 431
ОнуфріївськнЙ. 3G0
Новоукраїнський 359
Долинський 310
Устлнівський 291

Закінчився перший мі
сяць масової передплати 
на газети та журнали на 
1972 рік. Серед молодіж
них видань, які перед
плачує молодь області, — 
газети «Комсомольская 
правда?, «Молодь Украї
ни?, «Комсомольское зна
мя?, журнали «Комсо
мольская жизнь», «Мо
лодой коммунист», «Ра
нок», чільне місце зай
має обласна газета «Мо-

лодиіі комунар». Роз
повсюдження її нині про
ходить дещо організова- 
ніше, нілс торік. Так, як
що в минулому році 
цього видання станом на 
28 вересня було перед
плачено 12 927 примірни
ків, то зараз на цю ж да
ту — 15 878, або па 2951 
примірник більше.

Порівняно краще йде 
розповсюдження газети 
«Молодші комунар» в об
ласному центрі. Олек
сандрійському, Знам’.яи- 
ському, Світловодському 
районах. Це результат 
відповідної організатор
ської, масово-роз’ясшо- 
вальної роботи по пропа
ганді молодіжних видань, 
яку ведуть на місцях 
комсомольські організа
ції, громадські розпов
сюджувачі преси, праців
ники пошти, «Союз- 
ДРУку».

Та це тільки початок, 
попереду ще багато ро
боти. За загальними 
цифрами, як видно із 
зведення, не можна но 
бачити, що в ряді райо
нів, і, зокрема в Устинів- 
ському, Долинському, Но- 
воукраїнському, Опуфрі- 
ївському та деяких інших 
хід передплати і насиче
ність молодіжними видан
нями, у тому числі газе
тою «Молодий комунар?, 
бажають бути набагато 
кращими. Про це, в пер
шу чергу, мають потур
буватися комсомольські 
організації.

Наша радянська мо
лодь міцно подружилася 
з друкованим словом,

Преса для неї стала вели
кою духовною потребою. 
1 це закономірно, бо га
зети і журнали несуть в 
маси світло знань, ши
роко розповідають про 
події у нашій країні та 
поза її рубежем, про до
сягнення радянської на
уки і техніки.

Тому дуже важливо, 
щоб молодь більше чита
ла, більше передплачува
ла періодичних видань. 
Це сприятиме розширен
ню її світогляду, дасть 
змогу впевненіше визна
чити своє місце у всена
родній боротьбі за тор
жество комунізму,

Як уже повідомлялося 
я нашій газеті, з метою 
досягнення високих по
казників у розповсюд
женні газети «Молодий 
комунар» на 1072 рік об
ком ЛКСМУ, редакція га
зети оголосили конкурс 
на кращого розповсюджу
вача 1 кращу комсомоль
ську організацію по про
паганді і розповсюджен
ню газети. Переможців 
чекають премії: тран
зисторний приймач, кіно
камера,

Міськкоми 1 райкоми 
комсомолу, комсомоль
ські організації, праців
ники попити, «Союз дру
ку?, громадські розпов
сюджувачі преси мають 
зробити все від них за1- 
лежне, щоб успішно спра
витися з передплатною 
капманією. Жовтень мав 
стати ударним по роз
повсюдженню молодіж
них видань.

фільм «Помилна резиден
та». Перша серія. (К). 21.15
— Програма «Час». (М). 
21.45 — Запрошує концерт
на студія. (М). 22.45 — Чем
піонат Європи з волейбола. 
(Італія). По закінченні —. 
телевісті.

ДРУГА ПРОГРАМА. 11.00
— Українське кольорове
телебачення. «Будьте зна
йомі». (К). 16.20 — Новини. 
(М). 16.30 — Актуальна ка
мера. (М). 17.15 — Рідні
наспіви. (М). 18.00 — Нови
ни. (М). 18.10 — Теленарис 
«Місто Партизансько. (М). 
18.35 — Чемпіонат СРСР з 
хоиея: «Хімік»__ (Воскре-
сенськ) — ЦСКА. В перерві 
«На добраніч, діти!» (К). 
21.15 — Художній фільм 
«Трактористи». (К).

(ffi НАША АДРЕСА І ТЕЛЕФОНИ «МОЛОДОП КОММУ НЛР>. оргап Кировоградского 
обкома ЛКСМУ, г. Кировоград,

316050 ГСП. Кіровоград, 50, вул. Луначарського, 36.
Телефони: відповідального секретаря та відділу ком

сомольського життя — 2-45-35, відділу пропаганди, від
ділу листів і масової роботи та інших відділів — 2-45-36.

Друкарня їм. Г. М. Димитрова, обласвого управліннв 
по пресі, м. Кіровоград, вул. Гліини, 2.
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ЮНАКИ І ДІВЧАТА’
Штаб Всесоюзної ударної комсомольської будови 

запрошує вас на роботу в Іркутську область з управ' 
лшпя будівництва «АнгарбуА». Потрібні робіт ц ю, 
всх будівельних спеціальностей і без спеціальностей 
Спеціальність можна здобути фотагом 3-х місад а 
на місці роботи.

Забезпечується безплатний проїзд до місця поботи 
виплачується безвідплатна допомога, добові зарпла’ 
та за час переїзду. Оплата праці віірядно премИл. - 
па. Виплачується поясний коефіцієнт і <І ошнїів
за роз’їзний характер роботи. Через кп-пиі1? 
боти виплачується 10 процентів надбавки* до основно 
го заробітку 1 так до 50 процентів Нті-ігІЧ 
нова відпустка розміром 12 робочих ЛОДат‘
безплатного квитка на проїзд вобіп і ч \в"да’1с,°- 
осповного робітника і утриманця. Д К lu па

При укладенні договору на іпи поки mmni... підйомні в двойному розмірі зРрозтхщікиЛаЛ ОТЬС- 
тарнфної ставки. Один рік побої и п , г 'У ?,ІСЯ1*»оі вується в .трудовий стажГзаРі?Зарпї0ВІ заїахо' 
ви користуються також ІНШИМИ НІЛІ і ™»11”"01 гУД0’ 
НИМИ В Місцевостях ПІП тіпппіп,. ь ам ’ иередбаче- Крайньої Півночі ’ nPnP,Bnra»^ До районів

Зз довідками звертайтеся п лбкпм .коми комсомолу, обком, райкоми і міськ-
...._ _ Управління «Лнгарбуд».
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