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Комсомолка Жанна Ірклієнко працює три рони 
продавцем в магазині № 3 «Головні убори» фірми 
♦Одяг». Вона зарекомендувала себе як хороший това
риш в колективі, ввічлива до покупців.

На фото: Жанна Ірклієнко.
Фото В. КОВПАКА.

ЗВІТУЄ МОЛОДА ПОЕЗІЯ
Центральний Комітет ЛКСМУ і Спілка письмсшш- 

ків України прийняли постанову про проведення фес
тивального місяця молодої української поезії 
«Юність викриває імперіалізм». Він проводитиметьгя 
з 12 лютого по 12 березня з метою широкого залу
чення молодих літераторів до роботи по формуван
ню у юнаків та дівчат класової революційно; свідо
мості, виховання у неї непримиренного ставлення до 
буржуазної ідеології, активної участі. молодих укра
їнських письменників і митців у Всесвітній кампанії 
«Юність викриває імперіалізм», в акціях солідарності 
з борцями проти імперіалізму в усьому світі. Фести
вальний місяць української поезії має стати своєрід
ним звітом літераторів перед комсомольцями і молод
дю, засвідчити глибоко партійний, громадський підхід 
української поезії 60 — 70 років до подій і явищ, що 
відбуваються у світі.

В кожну область буде направлена фестивальна 
бригада літераторів. 4 — 6 березня на Кіровоград- 
шииі працюватиме творча бригада у складі Михайла 
Ткача, Вадима Скомаровського, - Сергія Бурлакова, 
Віктора Коржа, Петра Лнновнцького, Наталі Віргуш, 
а також нашого земляка, кіровоградця Валерія 
Юр’єва.

В дні фестивалю комсомольські організації прова
дитимуть маніфестації солідарності з .молодими па
тріотами В'єтнаму, Лаосу, Камбоджі, молоддю араб
ських країн, португальських колоній, країн Азії, 
Африки і Латинської Америки. Комсомольським ор
ганізаціям рекомендується проводити лід час фести
валю платні літературно-концертні вечори, збір кош
тів від яких направляти у фонд солідарності з на
родами, котрі ведуть боротьбу за свою незалежність.

Завдання комітетів комсомолу — забезпечити ши
року участь молоді в літературних тематичних вечо
рах, зустрічах з молодими письменниками, читаць
ких конференціях, які відбудуться під час фести
вального місяця па заводах, фабриках, будовах, кол
госпах, радгоспах, у вузах і школах.
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ПРО СТМ Т5 ЗАХОйй ПО ДАЛЬШОМУ ПОЛІПШЕННЮ 
ідеш-виховної роботи комсомольських 
ОРГАНІЗАЦІЙ РЕСПУБЛІКИ В СВІТЛІ РІШЕНЬ 
ВШ З’їзй .ІЗМ І ІШї! Уїш 11 ШАЙЙ

Під керівництвом партійних 
організацій комітети комсомо
лу республіки проводять знач
ну роботу по виконанню рі
шень XXIV з їзду КПРС, XXIV 
з'їзду КП України, вихованню 
молоді в дусі комуністичної 
ідейності, радянського патріо
тизму і пролетарського інтер
націоналізму, високої органі
зованості і дисциплінованості.

На всіх ділянках комуністич
ного будівництва молодь по
казує зразки самовідданої 
праці, бере активну участь у 
громадському житті. Новий при
плив політичного і трудового 
піднесення викликали у неї рі
шення листопадового (1971 р.) 
Пленуму ЦК КПРС і затвердже
ний третьою сесією Верховної 
Ради СРСР п'ятирічний план 
розвитку народного госпо
дарства Союзу PCP на 1971 — 
1975 роки. Комсомольці, юнаки 
та дівчата Радянської України, 
як і всі радянські люди, одно
стайно схвалюют» внутрішню і 
зовнішню політику партії та 
уряду і борються за зміцнен
ня економічної та оборонної 
могутності нашої країни.

Комітети комсомолу стали 
більше уваги приділяти форму
ванню у молоді комуністично
го ставлення до праці і соціа
лістичної власності, високої від
повідальності за справи свого 
колективу, за підвищення ефек. 
тивності суспільного виробни
цтва. В комсомольських орга
нізаціях республіки організова
но проходить Всесоюзний Ле
нінський залік «Рішення XXIV 
з'їзду КПРС — у життя!», який 
значно сприяє піднесенню тру
дової і громадсько-політичної 
активності юнаків та дівчат, мо
білізації їх на успішне вико

нання планів дев’ятої п’яти
річки.

Керуючись Постановою ЦК 
КПРС «Про дальше поліпшен
ня організації соціалістичного 
змагання», комітети ЛКСМУ по
силюють свою діяльність по 
розгортанню масового руху 
«П'ятирічці — ударну працю, 
майстерність і пошук моло- 
дихі», проведенню конкурсів 
професійної майстерності, ог
лядів на кращу постановку ро
боти по залученню юнаків та 
дівчат до оволодіння технічни
ми спеціальностями. Понад 200 
тисяч молодих виробничників, 
6 тисяч комсомольсько-/лоло- 
діжних колективів достроково, 
до 54-ої річниці Великого 
Жовтня, завершили плани пер
шого року п'ятирічки. Молоді 
трудівники промисловості і 
сільського господарства актив
но включились у всенародне 
змагання за дальше зростання 
продуктивності праці, приско
рення науково-технічного про
гресу.

Комсомольські організац і ї 
поліпшили роботу по форму
ванню у молоді марксистсько- 
ленінського світогляду, класо
вої самосвідомості. Цьому 
сприяє її навчання d гуртках і 
семінарах партійної та комсо
мольської політосвіти. Комітети 
ЛКСМУ поглиблюють зміст, 
ідейну спрямованість масово- 
політичної роботи і лекційної 
пропаганди.

У республіці проводяться ле
нінські читання і конференції, 
працюють численні лекторії. 
Заслуговує поширення досвід 
Дніпропетровської і Донецької 
обласних комсомоль с ь к и х 
організацій по ідейному за
гартуванню юнаків та дівчат.

Комсомольські організації 
приділяють велику увагу вихо
ванню молоді в дусі радян
ського патріотизму і пролетар
ського інтернаціоналізму, бра
терської дружби народів СРСР, 
відданості Комуністичній партії 
і соціалістичній Батьківщині. 
Юнаки та дівчата беруть ак
тивну участь у кампанії «Юність 
викриває імперіалізм», на ма
сових мітингах і зборах гнівно 
засуджують агресивні дії імпе
ріалістичних кіл, одностайно 
підтримують боротьбу народів 
за національне визволення, де
мократію і соціальний прогрес.

Водночас пленум ЦК УіКСІЛ 
України відмічає, що в ідейно- 
виховній роботі комсомоль
ських організацій республіки 
подекуди ще відсутня кон
кретність, бойовитість і насту
пальність, нерідко вона ведеть
ся у відриві від життя, без 
врахування специфіки різних 
груп молоді. Недостатньо ви
користовуються наявні можли. 
вості для формування у юнаків 
та дівчат наукового світогляду, 
вивчення ними ленінської тео
ретичної спадщини, історії пар
тії і комсомолу. Допускаються 
недоліки в організації комсо
мольської політичної освіти. В 
ряді областей, насамперед 
Сумській, Миколаївській, Черні
вецькій, Кіровоградській, Пол
тавській, Чернігівській частина 
молоді не охоплена ніякими 
формами навчання, зменшує
ться кількість гуртків початко
вої ланки. Недостатньо нала
годжена інформація комсо
мольців і молоді з важливих 
питань внутрішньої і зовнішньої 
політики нашої партії і уряду.

ДОРОБОК 
ПОЛІГРАФІСТІВ

4 лютого в Кіровограді відбулася обласна нарада 
поліграфістів, в якій взяли участь директори, заві
дуючі міських і районних друкарень, голови місце
вкомів профспілки працівників культури, передовики 
поліграфічної промисловості та книжкової торгівлі 
області,

З доповіддю про підсумки роботи в 1971 році та 
завдання на другий рік дев’ятої п’ятирічки виступив 
начальник обласного управління по пресі Н. В. 
КОРНЄЄВ. .

В доповіді було відмічено, що поліграфісти облає» 
ТІ готуючи гідну зустріч 50-річчю створення СРСР, 
достроково, 20 грудня 1971 року виконали державний 
план і свої соціалістичні зобов'язання. Вироблено і 
реалізовано друкованої продукції в обсязі 1.500 тис. 
иаобованців, з якої понад план на 58 тис. карбованців.

В доповіді і виступах було докладно висвітлено 
діяльність передових поліграфічних підприємств, 
книгарень та новаторів виробництва. Наголошувалося 
також на поліпшенні організації соціалістичного зма
гання впровадження наукової організації праці, зміц
нення поліграфічної бази друкарень, підвищення 
якості, верстки і друку міськраионних, районних та 
багатотиражних газет, акцидентної продукції

В роботі наради взяли участь інженер відділу рес
публіканських поліграфічних Фдприємств Комітету 
по поесі ПРИ Раді міністрів УРСР тов. Сариісян А. Г„ заступник ^начальника оіядіпу ™рг'"л «»«»«"-о™ 
літературного Українського об єднання книжкової 
їоогівлі| «Укркнига» тов. Гетьман В. М. та делегація 
Черкаського обласного управління по пресі на чолі 
з начальником управління тов. Му расА,:ЩУК 

начальник редакційно-видавничого 
відділу облуправління по пресі,

Кар’єр поблизу села Дерешохп Голованівського району. Залежі породи, що знаходяться тут на Побузь- 
кому нікелевому заводі використовують для добування нікелю,

,________ ... ______________________ ______________ __________ Фото А. БУДУЛАТЬЄВА.
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ПОСТИНОВІІ VI ПЛСНУМУ ЦК ЛКСМУ
(Закінчення, Поч. на 1-й стор.) виховання справжніх патріотів- 

інтернаціоналістів, перекона
них борців за торжество ко
мунізму.

В центрі уваги кожної ком
сомольської організації і на
далі повинні бути глибоке ви
вчення І пропаганда ленінсь
кої теоретичної спадщини, по
літики та історії Комуністичної 
партії і Радянської держави, 
рішень и XXIV з’їзду КПРС, 
XXIV з'їзду КП України, рево
люційних, бойових і трудових 
традицій партії І народу, мо
білізація юнаків та дівчат на 
успішне виконання планів де
в’ятої п'ятирічки.

Важливим завданням комі
тетів комсомолу є розвиток 
шефства ветеранів, передови
ків і новаторів виробництва 
над молодими трудівниками, 
виховання юнаків та дівчат на 
традиціях робітничого класу І 
колгоспного селянства, залу
чення їх до навчання у шко
лах комуністичної праці. Не
обхідно активізувати виховну 
роботу в комсомольсько-мо
лодіжних колективах, створити 
о них ділову обстановку, яка 
сприяла б підвищенню про
дуктивності праці, досягненню 
високих економічних показни
ків, формуванню у кожного 

колгосп
ника високих морально-полі
тичних якостей, прищепленню 
їм почуття любові до своєї 
професії, відповідальності за 
справи цеху, дільниці, бригади, 
ланки. Постійно дбати про 
підвищення дієвості і гласнос
ті соціалістичного змагання.

Предметом особливої турбо
ти повинно стати виховання 
молоді, яка працює на удар
них комсомольських будовах. 
Комітетам комсомолу необ-

Деякі комсомольські органі
зації не проявляють необхідної 
турботи про трудове вихован
ня молоді, залучення її до 
участі у соціалістичному зма
ганні, не створюють належних 
умов для високопродуктивної 
праці і навчання, змістовного 
дозвілля юнаків та дівчат. Час
тина молодих робітників і кол
госпників не виконує норм ви
робітку, порушує трудову ди
сципліну.

Істотні упущення мають міс
це в Ідейно-виховній роботі 
серед учнівської та студент
ської молоді, Комсомольські 
організації ряду оузів і техніку
мів, шкіл і професійно-техніч
них училищ слабо впливають 
на підвищення успішності і гро
мадської активності студентів 
та учнів, глибоке засвоєння ни
ми марксистсько - ленінської 
теорії.

; Комітети ЛКСМУ недостатню 
увагу приділяють марксист
сько-ленінському загартуван
ню творчої молоді, не завжди 
дають належну оцінку ідейним 
та художнім прорахункам у 
творчості деяких молодих літе
раторів та митців.

Не всі комсомольські органі
зації по-справжньому дбають 
про виховання у юнаків та діа- молодого робітника, 
чат високої моралі, естетичних 
смаків, прищеплення їм почут
тя громадського обов’язку. 
Окремі молоді люди допуска
ють факти хуліганства, пияцтва 
та ;інших антигромадських про
явів. Потребує значного поліп
шення робота комітетів комсо
молу по атеїстичному вихован
ню! молоді.

Пстребує вдоско н а л е н н я 
стиль роботи ряду комітетів 
комсомолу по керівництву пер- 
винними організаціями, вихо- хідно забезпечити проведен-
ванню і навчанню комсомоль- ня на цих об’єктах дійових ма-

совополітичних заходів, орга
нізацію змістовного дозвілля 
молодих будівельників, висту
пів перед ними кваліфікованих 
лекторів, політінформаторів, 
мистецьких колективів.

Обов'язок обкомів, міськко
мів, райкомів ЛКСМУ, первин
них комсомольських організа
цій — постійно піклуватися про 
створення необхідних умов 
для підвищення професійного 
і загальноосвітнього рівня, еко. 
номічного навчання робітничої 
і сільської молоді, активно за
лучати молодих виробничників 
до науково-технічної творчості, 
раціоналізаторства і винахідни
цтва. З цією метою повніше ви
користовувати технічні бібліо
теки і кабінети, бюро техніч
ної інформації, виставки, музеї, 
народні університети.

ських кадрів та активу відповід
но до вимог XVI з їзду ВЛКСМ . 
I XXI з’їзду ЛКСМ України.

Складні завдання комуніс
тичного виховання вимагають 
від комітетів комсомолу рес
публіки більш тісного поєднан
ня організаторської і політич
ної ^роботи, підвищення діє
вості всіх форм і методів ідей
ного впливу на молодь,

Пленум ЦК ЛКСМ України 
постановляв!

Обласним, міським, район
ним комітетам ЛКСМУ, пер
винним комсомольським орга
нізаціям спрямовувати всю 
ідейно-політичну роботу на 
формування у молоді марк
систсько-ленінського світогля
ду, класової свідомості, ко
муністичного ставлення до 
праці І суспільної власності,

Комітетам ЛКСМУ піднести 
рівень роботи по ідейно-полі
тичному загартуванню студент
ської та учнівської молоді, на
полегливо боротися за високі 
показники в навчанні і суспіль
но корисній праці, глибоке за
своєння теоретичної спадщи
ни класиків марксизму-лені- 
нізму. Розвивати у студентів та 
учнів навики організаторської і 
пропагандистської діяльності, 
розробити в кожному на
вчальному закладі чітку си
стему громадсько - політич
ної практики. Ширше за
лучати студентську молодь 
до участі у Всесоюзному 
студентському агітпоході, Ле
нінському огляді академічних 
груп і Всесоюзному конкурсі 
наукових робіт з проблем су
спільних наук, історії ВЛКСМ та 
міжнародного молодіжного ру
ху. Підвищити виховну роль 
праці в студентських будівель
них загонах.

Активізувати роботу по підго
товці до гідної зустрічі 50-річчя 
Всесоюзної піонерської орга
нізації імені В. І. Леніна, більше 
уваги приділяти вихованню 
юної зміни на історії, ритуалах 
і символіці комсомолу та піо
нері!.

Забезпечити діяльну участь 
первинних комсомольських ор
ганізацій загальноосвітніх шкіл 
у поглибленні навчально-вихов
ного процесу, поліпшенні мо
рально-етичного виховання ді
тей і підлітків. Відділу шкільної 
молоді і піонерів ЦК ЛКСМУ 
спільно з Міністерством освіти 
УРСР розробити методичні ре
комендації по ідейно-виховній 
роботі серед старшокласників.

Обов’язок комітетів комсо
молу — розвивати і зміцнюва
ти у молоді високе почуття ра
дянського патріотизму, проле
тарського інтернаціоналізму, 
виробляти в неї класовий під
хід до подій і явищ суспільно
го життя, політичну пильність, 
вміння вести наступальну бо
ротьбу проти будь-яких про
явів буржуазної ідеології і мо
ралі, давати рішучу відсіч во
рожій пропаганді. Широко про
пагувати радянський спосіб 
життя, економічні І культурні 
здобутки нашої країни, роз'яс
нювати серед молоді переваги 
соціалізму над капіталізмом. 
Всю роботу по патріотичному 
□ихованню необхідно спрямо
вувати на формування у молоді 
марксистсько-ленінського сві
тогляду, виховання в неї готов
ності до трудового подвигу, до 
захисту завоювань соціалізму, 

Комсомольським організа
ціям активізувати участь юна
ків та дівчат у Всесоюзному 
поході місцями революційної, 

4 бойової і трудової слави ра-

дянського народу, присвячено
му 50-річчю утворення СРСР. 
Посилити роботу по фізично
му загартуванню молоді, підго
товці її до служби у Збройних 
Силах СРСР, організовувати 
зустрічі з воїнами Радянської 
Армії і Флоту, розвивати шеф
ство над військовими части
нами.

Вирішального значення у 
формуванні комуністичного сві< 
тогляду молоді набуває підви
щення ефективності всіх засо
бів ідейно-виховної роботи. 
Комітетам комсомолу необхід
но поглиблювати зміст полі
тичного загартування юнаків та 
дізчат, вдосконалювати систему 
комсомольської політосвіти, по
стійно дбати про закріплення 
пропагандистських кадрів, по
глиблення ідейного змісту їх 
навчання. Активніше запровад
жувати єдине планування усної 
пропаганди, підносити опера
тивність і дієвість політичної 
інформації серед різних верств 
молоді.

Поліпшити діяльність мето
дичних рад комсомольської 
політосвіти, ширше залучати 
до роботи в них провідних уче
них, досвідчених пропагандис
тів, комсомольських працівни
ків, посилити вимогливість до 
членів ВЛКСМ, молодих спе
ціалістів народного господар
ства, наукової і творчої інте
лігенції за рівень їх теоретич
них знань. Підвищити рівень 
навчання керівних комсомоль
ських кадрів, їх теоретичної І 
практичної підготовки у зональ
ній та обласних комсомоль
ських школах.

Комітетам комсомолу особ
ливу увагу приділяти науково- 
атеїстичному вихованню, індиві
дуальній роботі з молоддю, 
яка перебуває під впливом ре
лігії. Слід широко використову
вати досвід комсомольських 
організацій Житомирської, За
карпатської, Херсонської та ін
ших областей по впроваджен
ню з життя і побут нових ра
дянських обрядів і звичаїв.

Комсомольським організа
ціям поліпшити роботу по ідей
но-естетичному вихованню юна., 
ків та дізчат, пропаганді здо
бутків соціалістичної культури, 
досягнень радянської літерату
ри і мистецтва. Постійно дбати 
про глибокий зміст, високу 
ідейну насиченість усіх заходів, 
які проводяться у будинках 
культури, клубах та бібліоте
ках, чітку політичну спрямова
ність репертуару, ширше залу
чати молодь до гуртків худож
ньої самодіяльності. Кожній 
комсомольській організації ши
роко розгорнути підготовку до 
проведення фестивалю молоді, 
присвяченого 50-річчю утво-

:

рення СРСР. Обкомам, міськ
комам, райкомам ЛКСМУ здій
снити заходи для значного по
ліпшення марксистсько-ленін
ського загартування творчої 
молоді. Домогтися, щоб індиві
дуальна і масова робота з мо
лодими літераторами і митцями 
активно сприяла їх ідейному 
зростанню, громадянському і 
творчому становленню.

Комітетам комсомолу по
стійно підносити авангардну 
роль членів ВЛКСМ на виробни
цтві, у навчанні та громадській 
роботі, виховувати в них почут
тя гордості за приналежність до 
Ленінської Спілки Молоді, від
повідальності за неухильне ви
конання аимог Статуту ВЛКСМ, 
Слід створювати атмосферу 
нетерпимого ставлення до анти- і 
громадських проявів, добива
тися суворого дотримання кож
ною молодою людиною норм 
комуністичної моралі і правил І 
соціалістичного співжиття.

Пленум підкреслює необ- І 
хідність підвищити рівень ке- ; 
рівництва комітетів комсомолу 
молодіжними друкованими ор
ганами, піднести їх роль у ко- І 
муністичному вихованні моло
дого покоління, мобілізації 
юнаків та дівчат на активну 
участь у вирішенні важливих 
завдань господарського І куль
турного будівництва. Постійно 
практикувати виступи на сто
рінках молодіжних газет і жур
налів, у передачах телебачен
ня і радіо молодих трудівни
ків промисловості і сільського 
господарства, передовиків, но
ваторів виробництва, комсо
мольських активістів, яскраво І 
переконливо показувати образ 
нашого сучасника — патріота* 
інтернаціоналіста, активного 
будівника комунізму.

Пленум зобов'язує комітети 
комсомолу республіки прово
дити ідейно-виховну роботу з 
врахуванням запитів і особли
востей різних груп молоді, за
безпечити єдність організатор
ської та ідейно-виховної робо
ти, піднести рівень керівни
цтва первинними організаціями, 
дбати, щоб кожна з них була 
бойовим, життєдіяльним колек
тивом, активним помічником 
партійних організацій у вирі
шенні всіх питань виховання 
молоді.

Пленум запевняє ЦК КПРС, 
ЦК КП України, ЦК ВЛКСМ, 
що комсомольці, юнаки і дів
чата республіки віддадуть усі 
свої сили, знання і вміння на 
успішне виконання рішень XXIV 
з’їзду КПРС, XXIV з'їзду 1“ 
України, внесуть вагомий вклад 
У справу побудови комунізму.
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Магнітофони «Комета» Новосибірського заводу 
точного машинобудування користуються великим 
попитом радянських покупців. Вони красиві, зручні 
в користуванні, мають відмінні акустичні дані.

На знімку: конвейєр складання магнітофонів сКо* 
мета» МГ-209 на Новосибірському заводі точного ма
шинобудування. • ЗУБЦОВА.

• АПП.

г-,5 .льських механізаторів широкого 
иР°*ес ‘«»о-технічне училище № 
іептура Радянського Таджикистану,

ЧИЛІЙСЬКА СЕСІЯ 
„ТЕРИКОНА*

На знімку: вихованці ПТУ № II на практичних па; 
кяттях (селище Чептура Таджицька PCP)

профілю готу© 
И в селищі

Фото я. НЕТЕЛЄВА.

АПП,

Спочатку кілька цифр. 
1\5.®мвро« Разом виступають 

Р°«и- Дали 200 нон- 
?гп;ТоВ* гастрольному

22 ТИСЯЧІ КІЛО* 
пі^ТЛ 3, „Мова йде про само* 

- вокально-інстру* 
ипм ПН”И ансамбль «Терн- Дм,г?Р°петровсь кого 
гірничого інституту 
П1<.,55ІИТОМ «а творчу зрі- 

для колективу 
студентсьм^ЬКИЙ конкурс 

но! художньої са
поге ЛЛЬНОСТІ, Що проходив 
рЄМош..МИНулого Року, пе* 
океа^1^ чекала поїздка за 
дву^їбдЛя участі в Тижні 

Радянської і чілій- 
блиск^пЛАІ' Це право після 
•авС^Ги°конв,ИСТуПу 3а80Ю- 

столаишЄї^І2Му« концерті 8 
Сант^' Р^публіки Чілі - 
^"ь«?™сЯмвуЛиУх,4;ариЖї!

цю мо^пІровц1 об’*хали всю 
^нц» вАалшн понад 50 
ея » Вони зустрічали*нин?/РННІИМи МІДНИХ РУД* 
нина«иС7ЙЄНТСТВОМ' робіт* 
ч₽пг^.*1 1 селянами. Пісні 
про 3 Розповідяминінсь«^МСЬКНЙ Союз. Л* 
ДРУЖНІ н^Сомол- Судячи з 
заомй,и?^г.Оплеснів чілійціз, «он“ енСЛИу «сесію» «Терн- 

склаа «на «відмінно».
Г. ЦУРКАНОВ, 

Кор. РАТАУ.
м< Дніпропетровськ.
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• КОМЕНТАРІ, ПОДІЇ, ФАКТИ

СВОБОДУ 
АНДЖЕЛІ 
ДЕВІС!

Мужній американській 
комуністці і борцю за 
громадянські праза не.'« 
рів Анджелі Девіс мину-« 
ло 28 років. Свій день 
народження — 26 січня 
зона вже вдруге зустрі
чає в тюрмі. Майже пів- 
тора року тому її кинуто 
за грати по сфабрикова
ному проти неї властями 
фальшивому обвинува
ченню. Намагаючись зло
мити волю Анджели, тю
ремники тримають її в 
душній і тісній одиночній 
камері, повністю позба
вленій природного світ
ла і вентиляції. Її здоро
в’я серйозно підірвано.

Суд над Девіс, який не 
раз відкладався, наміче
но тепер провести у Калі
форнійському місті Сан- 
Хосе, яке є одним з оп
лотів расистів. Законну 
вимогу адвокатів Андже
ли про перенесення суду 
в Сан-Франціско відхи-

лено. Це лише підтверд
жує намір горезвісного 
американського право
суддя вчинити жорстоку 
розправу над Анджелою. 
Не випадково каліфор
нійська реакція розду
ває тепер розгнуздану 
пропагандистську кам
панію проти само" Ан
джели, проти тих, хто 
виступає на її захист, 
проти всіх борців за гро
мадянські права негри
тянського населення.

Анджела Девіс не оди
нока. У неї мільйони 8 
мільйони друзів у самих 
США та в інших країнах 
світу. У ці дні в багатьох 
американських містах 
відбулись масові мані
фестації на захист Ан
джели Девіс. За негайне 
припинення ганебного су
дового переслідувач н я 
Анджели виступають чи
сленні молодіжні та ін
ші громадські організа
ції різних країн. Всесвіт
ня федерація профспілок 
закликала всі демокра
тичні сили світу не допу
стити розправи над від
важною дівчиною, роз
горнути широку кампа
нію за її звільнення.

«Свободу Анджелі Де- 
вісі» — вимагає все про
гресивне людство.

М. ЧИГИР» 
(ТАРС).

ТіДЕЯ скликання наради з пи<. 
* тань безпеки І співробітництва 

з Європі викликає живий інтерес 
молоді і студентів всіх країн кон
тиненту. Такий інтерес закономір
ний. Адже мова йде про майбутнє 
Європи, про ту атмосферу, в якій 
буде жити, навчатися і працювати 
молоде покоління.

Молодь і студентство вносить 
свій вклад у справу якнайшвид
шого скликання такої наради. Мо
вим проявом цього є міжнародна 
зустріч студентів, що закінчилася 
нещодавно в Празі, присвячена 
участі молоді в боротьбі за безпе
ку і співробітництво в Європі. На 
неї з’їхались представники понад 
200 студентських організацій євро
пейських та багатьох інших країн 
світу.

Цей зліт — подія великої важ
ливості для всього міжнародного 
студентського руху. З часу остан
нього, X конгресу Міжнародної 
спілки студентів, що відбувся в 
лютому 1971 року в Братісдаві, 
ніде в світі не було ще такого 
широкого і представницького сту
дентського форуму.

Цього разу а дискусії брали 
участь не лише представники євро
пейських країн, але й юнаки та 
дівчата з Азії, Африки, Латин
ської Америки. Це дуже збагатило

МОЛОДЬ
І МАЙБУТНЄ ЄВРОПИ

зустріч, зв’язало ключову для на
шого континенту проблему з бо
ротьбою народів Індокитаю та 
арабських країн проти агресії 
США та Ізраїлю, а також з бо
ротьбою народів Азії, Африки та 
Латинської Америки за незалеж
ність.

Варшавському форуму переду
вала велика підготовча робота, 17. 
листопада минулого року на свят
куванні Міжнародного дня студен
тів Спілка польських студентів 
звернулася з закликом до всі.': 
національних студентських спілок 
Європи. Прийнятий у Познані 
текст заклику гласить:

«... Ми звертаємося до всіх націо
нальних студентських спілон, до 
всіх студентів Європи з закликом 
підтримати Ідею скликання загаль
ноєвропейської наради з питань 
безпеки та співробітництва.

В умовах напруженої І складної 
міжнародної обстановки безпека на 
європейському континенті стане 
важливим елементом, загальної 
розрядки і мирного співіснування 
народів.

Студенти й студентки! Ми че
каємо від вас відгуку на наш за« 
нлик та активної участі з спіль
них діях прогресивної молоді І

студентства для забезпечення Єв» 
ропі І світові стійких перспектив 
розвитку».

Тоді ж, в листопаді 1971 року. 
Спілка польських студентів заяви« 
ла про свою готовність організуй 
вати форум, па якому студенти 
могли б висловитися з проблем 
європейської безпеки та співробіт
ництва.

Варшавська зустріч продемоіі« 
струиала повну єдність цього сту« 
дентського руху у підтримку за», 
гальпоєвропейської наради. В ті« 
лення в життя ідей європсйськоа 
безпеки та співробітництва, бсзу° 
мовно, відкрило б нові можливості 
для молоді та студентів різник 
країн в галузі науки, культури, 
туризму.

Значення варшавської зустрічі 
полягає ще і в тому, що вона по», 
служила справі подальшого згур
тування миролюбних сил, показа» 
ла готовність молодого покоління 
боротися за створення системи 
міцної безпеки в Європі,

АНДЖЕИ €Ж. 
(АПН Інтсрпрес),

В Чехословаччині успішно ведуться роботи 
по будівництву трансєвропейського газопрово
ду, по трубах якого природний газ із Радян
ського Союзу поступатиме в ЧССР» НДР та Ін
ші європейські країни.

На знімку: роботи по прокладанню газопро
воду біля міста 'Нітра а Західно-Словацькій 
області,

Фото ЧТК-АПН.

Уорен Фредерік наймає кімна
ту з приятелем на околиці Торон
то. Єдиний прибуток — робота 
від випадку до випадку на мете
орологічній станції, де він скла
дає прогноз погоди для місцевої 
радіостанції. Професію синоптика 
він здобув під час служби у воєн- 
ло-повітряних силах Сполучених 
Штатів. Нині Уорену 24 роки, а 
США він залишив у 21. Молодий 
солдат віддав перевагу незавид
ній долі вигнанця, ніж службі у 
В’єтнамі.

«Врешті, — говорить Уорен, — 
я зробив так, як мені звеліла со
вість. Мені думається, люди не 
повинні забувати про те, що вони 
називають мораллю». Місіс Бєтті 
Фредерік, яка проживає у місточ
ку Джонстон (штат Пенсільванія), 
повністю підтримує вчинок свого 
сина: «Якщо він відчуває, що 
правда на його боці, яке право я 
маю це заперечувати?!»

їх багато, таких, як Уорен, що 
залишили батьківщину, щоб не 
брати участі в кривавій авантюрі 
Сполучених Штатів з Індокитаї. 
За даними американської газети

«Дейлі уорлд», з 1967 року 354 
тисячі 112 солдат відмовились 
служити в армії США і поповнили 
«чорний список» Пентагону,

... 1966 рік. З перших сторінок 
газет не сходить фотографія трьох 
хлопців у формі армії Сполучених 
Штатів. їх імена — Джемс Джон-« 
сон, Денніс Мора та Девід Самас. 
Вони вписали перші рядки в літо
пис антивоєнного руху в армії 
США. В той час верховний суддя 
Потер Стюарт, говорячи про анти
воєнний рух в армії, змушений був 
визнати: «Це великі і глибоко хви
люючі питання... Проблеми самі 
по собі но зникнуть, якщо ми 
просто відмовимося від них», І 
дійсно, вони не зникли. Навпаки, 
боротьба наростала.

Один з очевидців писав про по
дії у форті у солдатській антивоєн
ній газеті «Зе Бонд»: «Солдати 
розуміли, що відправка їх у В’єт
нам означає для багатьох майже 
вірну смерть. Вони не хотіли 
вмирати за чужі їм цілі...».

11 червня 1968 року в тій же 
«Зе Бонд» з’явилась стаття, автори 
якої заявили, що мають намір

подати «джіай» кілька політичних 
уроків про природу та методи ар
мії США: «Навмисне спровокова
на нашими політиками криза по
служила оправданням воєнному 
психозу. Це дало мілітаристській 
верхівці в США владу над мільйо
нами молодих американців, владу, 
яку сона досі не хоче випустити зі 
своїх рук».

Час підтверджує справедливість 
слів судді Стюарта. Проблеми са
мі по собі не зникли. Вони заго
стрились, Про це свідчить число 
дезертирів з армії США, В мину
лому році ця цифра досягла ре
кордного рівня — 98324 чоловік. 
Кореспондент американсь кого 
журналу «Тайм» звернувся до од
ного з колишніх солдатів США, що 
емігрували в Швецію, Майку 
Пауерсу з питанням, чи хоче він 
повернутися в Сполучені Штати. 
«Звичайно, — відповів юнак, — 
ми всі хотіли б бути вдома. Але 
ми цього не зробимо до тих пір, 
доки Сполучені Штати не припи
нять бомбардування В'єтнаму, 
доки останній солдат не піде з 
Індокитаю, надаючи цим самим 
його народу право самому вирі
шувати свою долю».

А. ДМИТРЕ В, 
(АПН).

ешш в
Коли б Існувала шкала, 

якою можна було б вимі
ряти наклепи і злостивість, 
то на «вищі показники » бе
зумовно могла б претенду
вати «радіомовна станція 
Ізраїлю». У дні, коли □ 
Єрусалимі сіоністські вер
ховоди зібралися на свій 
^8-й конгрес, що Іменує
ться «всесвітнім», радіо- 
брехуни почали чергову 

І серію пропагандистських 
атак, вигадуючи все нові 
небилиці про мниму «поо- 
"лему радянських євреїв». 

Провокаційний галас на
висло цієї неіснуючої 
«проблеми», сфабрино в а- 
ної на кухнях західної про-

ЕФІРІ
паганди, сіоністи зчиняють 
не вперше. У спеціальних 
радіопередачах на СРСР не 
раз донладно переказува
лись антирадянські промо
ви ізраїльських ватажків, 
а також сіоністських ліде- 
рів у США і в Європі. Не
навистю до соціалізму ви
кликане і нинішнє антира- 
дянське виття, що лунає 
по каналах радіо Ізраїлю.

«Хто платять гроші, той 
замовляє музику», — так 
говорить старе прислів'я. 
Наклепницькі вигадки, які 
щодня лунають на радіо
хвилях Тель-Авіва, зазда
легідь розписані та опла
чені з кишені міжнарод-

пого сіонізму. ї серед тих, 
хто платить, зокрема, бру- 
київський мільйонер-сіо- 
ніст Бернард Дойч. Той са
мий Дойч. який взяв на 
епос утримання фашист
ську сіоністську партію 
«херут». Той самий Дойч, 
який оплачує відрядно аи- 
тирадянські провокації 1 
терористичні акти «ліги 
захисту євреїв», очолюва
ної М. Кахапе.

Ізраїльських радіоен- 
стремістів підтримують І 
найбрудніші зрадники 
батьківщини з радіостанції 
«Вільна Росія».

Хто ж виступає по радіо 
Ізраїлю?

Крім дикторів, які чита
ють або номентують анти« 
радянські тексти, радіо
станція надає свої мінро»

фони «очевидцям» І «свід
кам» певного роду. Серед 
гьі*’ ,НапРинлад, Григорій 
Феигін, який видає себе за 
колишнього майора Ра
дянської Армії. Цей фар- 
цоещик. якого раніше су
дили □ СРСР і який виїхав 
До родичів в Ізраїль, став 
нині одним з «героїв» сіо
ністського раю I виступає 
з пасквілями про радян
ську дійсність.

Злобний антиномуніз м, 
неприкриті наклепи на зо
внішню І внутрішню полі
тику соціалістичних дер
жав — такий послужний 
список «радіомовної стан
ції Ізраїлю».

Г. КОРОТАЄВСЬКИЙ, 
міжнародний оглядач.

(РАТАУ).

ЩАСЛИВОЇ ДОРОГИ,
РЕСПУБЛІКО БАНГЛАДЕШ!

Керуючись принципом самовизначення народів. Радяп- 
ськнй Союз визнав Народну Республіку Бангладеш як 
суверенну державу і встановив з нею дипломатичні від
носини. Цей важливий зовнішньополітичний крок нашої 
держави відповідає корінним інтересам народу нової 
республіки, так само як і інтересам миру на півострові 
Індостан. Як підкреслює індійська газета сНью ейдж», 
«визнання Бангладеш Радянським Союзом иінчас собою 
ту незмінну підтримку, яку радянський народ 1 його 
уряд подавали Бангладеш з перших днів визвольної 
боротьби. Значення цієї події полягає в тому, що вона 
відкриває широкі можливості дружнього співробітництва 
між 75-мільйошшм народом Бангладеш І великим наро
дом першої в світі соціалістичної держави. Визнання 
сприяло зміцненню становища республіки Бангладеш 
на міжнародній арені*.

На 2 лютого з республікою встановили дипломатичні 
відносини 24 держави. У відповідь з деякими з них 
Пакистан розірвав відносини. У зв’язку з визнанням 
Бангладеш Австралією і Новою Зеландією пакистанський 

. уряд оголосив про вихід з Британської співдружності 
націй.

Проте І в самому Пакистані дедалі наполегливіше лу» 
нають вимоги стати на грунт реальностей. Так, конфе
ренція національної народної партії закликала уряд 
Бхутто визнати Бангладеш, нормалізувати відносини з 
Індією, вийти з воєнних блоків СБИТО та СЕАТО І поча
ти проводити справді незалежну політику.

Прем’єр-міністр республіки Маджібур Рахман прого
лосив основні принципи зовнішньої політики Бангла
деш: Цс — «неучасть у воєнних блоках, нейтралітет, не
залежність 1 дружба з усіма народами світу*. Виступаю
чи цими днями па багатотисячному мітингу в Дацці, 
прем’єр-міністр висловив подяку Радянському Союзові, 
позиція якого, як відзначив Рахман, допомогла зірвати 
змову імперіалістів, що намагалися перешкодити спра
ведливій національно-визвольній боротьбі народу Бан
гладеш.

У галузі внутрішньої політики перед республікою 
стоять надзвичайно складні завдання. У війні, а голов
ним чином від рук карателів Ях’я Хана загинуло близь
ко трьох мільйонів жителів. «Ми пережили все. — кажо 
Рахман. — 1 три мільйони вбитих. І десять мільйонів 
біженців, І позбавлення нас усього нашого золота».

Зараз у Бангладеш вже повернулося понад шість міль
йонів біженців, їх треба влаштувати, нагодувати.

Західні «доброзичливці» Із СІИА й Англії розрахо
вують на те, що їм удасться скористатися продоволь
чими й економічними труднотами Бангладеш, щоб по
ставити молоду республіку п залежність під Заходу. Ало 
народ Бангладеш знає, що не можна чекати нічого доб
рого від тих. хто іцо зовсім недавно допомагав кліці 
Ях’я Хана.

Шлях до відбудови економіки уряд республіки бачить 
п обмеженні впливу приватного капіталу I розширенні 
ролі державного сектора.

Радянські люди щиро бажають народові Бангладеш 
успіхів у будівництві своєї республіки.

С. ЛОСЕВ. 
(ТАРС.).
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рі ІЛЬСЬКИЙ листоноша часто прихо- 
ж-/ дить до цього затишного будинку, де 
живуть Лідія Семенівна та Феодосій Ва
сильович Стеценни. Пишуть вчителям 
Коробчинської середньої школи з різних 
нуточків нашої Бзтьківщини. Адже за ро
ки своєї праці Лідія Семенівна та Феодо
сій Васильович виховали багато юнаків і 
дівчат, прищепили їм любов до праці і 
науни, до всього світлого н прекрасного. 
І вчорашні їх учні стали вченими і ліна- 
рями, офіцерами і геологами, робітника
ми, інженерами. Шлють вони радісні 
звістни своїм наставникам з далених і 
близьких країв.

— Особливо ж дорогі для нас листи від 
синів-танкістів, — радісно каже Лідія Се-

€ХЕІ5К
ДВІЧІ
ЛАУ PEATСЛЙЁИ

XI ОЛІМПІЙСЬКИХ ІГРАХ

І СТАЛИБРАТИТАНКІСТАМИ
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Іжевська неодноразова 
чемпіонка СРСР Галина 
Кулакова завоювала зо
лоту олімпійську ме
даль у 10-кілометровій 
гонці — 34 хв. 17,82 сек, 
«Срібло» повезе із Сап
поро в Горький Алевти
на Олюніна, чемпіонка 
світу на цій дистанції — 
34.5411. Бронзовий тро
фей дістався фінській 
спортсменці Мар ягті 
Кайосмаа — 34.56,45.

02,96 сск. (Олімпіпськіиі 
рекорд). Знову, як і иа 
«п’япжілометрівці», ДРУ
ГИМ був норвежець Руар 
Грснво.ід — 2.04,26.
Бронзова медаль — У 
шведа Єрана Классона 
— 2.05,89.САППОРО, 6 лютого. 

(ТАРС). Голландськ и й 
ковзаняр Ард Схснк здо« 
був другу золоту олім
пійську медаль — цього 
разу на 1500 — метровій 
дистанції. Час рекорд
смена світу 2 хв.

Жаркі и запеклі бої перших днів війни. Ж 
Гіркота вимушеного відступу, біль пер- Я) 
ших втрат... В одній із сутичок п лісі не- » 
подалік від Ровно загинув смертю хороб- N 
рих Іван Стеценко...

Прорвавши кільце ворожого оточення, 8 
вийшли до своїх Феодосій і Сергій. Захи- N 
щалц вони слаоне . місто на Дніпрі — »8 
Київ, воювали і під Сталінградом, і на 
Орловсько-Курсьній дузі, йшли боями че- & 
рез Україну і Білорусію, йшли до Варша
ви, а потім і до Берліна.

Батьківщина-мати високо оцінила рат
ні подвиги воїнів-братів. Сергій нагород
жений орденами Червоної Зірки, Вітчиз
няної війни II ступеня, медалями «За бо
йові заслуги», «За оборону Києва», «За 
оборону Сталінграда», «За взяття Берлі
на»... До них прибавилось ще кілька на
город, вручених офіцерові С. В. Стеценну 
вже в повоєнний час... Дві медалі «За 
бойові заслуги» та багато інших медалей 
горить в дні свят і торжеств на лацканах 
піджака сільського вчителя Феодосія 
Васильовича...

— Тату, розкажи про війну, про тан
кістів, — просили, підростаючи сини. — 
А за що дають танкістам медалі?

— А яким був наш дядя Ваня? — по 
кілька разів перепитував молодший син 
Іван, бо вже знав, що носить своє ім'я на 
честь свого дядька. — Він, мабуть, був 
сміливий і красивий. Ось виросту — і 
теж стану таким, буду танкістом...

Так, час робив свою велику й благо
родну справу. Виростали сини, готува
лись вирушити в свою дорогу. І Феодосій 
Васильович не раз оідкладав усі справи, 
садив обіч себе синів та їх однолітків, 
брав до рун баяна, і знову лилась чітка 
й сувора мелодія пісні про танкістів:

ПЕРЕМОГЛИ 
ДУЁТОМ

САППОРО. 6 лютого. 
(ТАРС). Лижниця з

день стартівдень недільний

*’ -у

менісна. — Спасибі, не забувають про 
нас хлопці, пишуть регулярно про езою 
службу, життя...

Феодосій Васильович ніжно нладе блис- 
нучий баян (він викладає у школі музичу 
та співи) і, неначе зважуючи кожне сло
во, мовить:

— Це в нас, Стеценків, уже стало сі
мейною традицією — йти в танністи...

♦ о V
.* ПОЧАТОК цій благородній сімейній 

традиції було покладено понад трид
цять років тому, ще в ті далекі передгро
зові роки перед початком Великої Віт
чизняної війни.

Феодосій Васильович бере в руки фото
знімок, на якому зображено трьох тан
кістів на фоні танка Т-26, уважно вдив
ляється в молоді змужнілі обличчя, щось 
пригадує. Вже потім, ніби побувавши 
думками у тих далених роках, продовжує 
почату розмову:

— Нас, рідних братів, було троє, — 
показує він на знімок. — Це—Іван, най
старший, це —я, а оце —Сергій. Ще в 1939 
році стали ми танкістами, служили на 
одному танну... Щоб добитися цього, 
створити ось такий сімейний екіпаж, до
велось і нам і нашим батькам написати 
немало листів до військкомату і навіть 
наркомові... Добились-тани свого...

У мирному житті Феодосій та Іван уже 
були вчителями в Коробчинській школі, 
вони встигли закінчити Новомиргород- 
ське педагогічне училище. А Сергій в 
1939 році саме був у числі першого си
нусну десятикласників сільської шноли 
(раніше семирічка). Сергій мав право на 
відстрочку від служби (до того ж бать
ко — Василь Іванович — був інвалідом). 
Але й Сергій, і рідні просили про одне — 
нехай сини служать разом, і навіть в од
ному танковому екіпажі. В ті часи навіть 
пісню наче про них співали:

Три танкиста, 
три веселых друга — 

Экипзж машины боевой...
На батьківщину, в сім’ю Василя Івано

вича Стеценка, мов весняні птахи, летіли 
добрі вісті — вдячні листи від команди
рів військової частини, посилались ви
різки з армійських газет. А одного разу 
рано-вранці в «Пионерской зорьке» про 
братів-танкістів розповіло московське 
радіо...

Перед початном війни тачковий екіпаж 
братів Стеценків був уже в складі частин 
Київського військового округу, стояв на 
західному кордоні в одному з райцентрів 
Львівської області.

— На той час. — згадує Феодосій Ва- 
і сильовнч, — всі ми вже стали старшими 
! сержантами, кожен був призначений 

номандиром танка.
Служили брати-комсомольці в одному 

танковому взводі. Тут і були підняті по 
бойовій тривозі в ніч з 21 на 22 червня, 
одержали перше бойове хрещення, всту
пивши на світанку в бій.

сувора мелодія пісні про танкістів: 
«На границе тучи ходят хмуро. 
Край суровой тишиной объят, 
У высоких берегов Амура 
Часовые Родины стоят...»

Слухали хлопці пісню про відважних 
танкістів, про сміливий броньовий ба
тальйон, що стоїть на варті далекосхід- 
них кордонів нашої Батьківщини, і разом N 
зі словами пісні в їх серця вливалась » 
лкась нова сила і невимовна радість за $3 
гордість за свою велику Вітчизну, за н 
відважних синів-воїнів, для яких не N 
страшна ніяка ворожа сила...

Чи думав тоді учень Ваня Стеценко, « 
що пройдуть роки. І він сам, сільський N 
тракторист, стане танкістом і буде з гріз- « 
ною машиною стояти на варті саме дале- N 
косхідного радянського нраю? Так, він 
ще не міг знати про це, але вже тоді твердо ® 
вірив, що неодмінно стане танкістом, як 
був ним батько, дядя Ваня, дядя Сергій... £$

— Сини пішли нашою дорогою ще да- 
лі. — з усмішкою говорить Феодосій Ва- 
сильович. — Обидва вони — Анатолій та 
Іван — стали офіцерами-танністами (а я N 
ж занінчив війну у званні старшини...).

Таи, брати-танкісти Стецснки служать X 
відмінно, як нолись у роки суворі й йог- & 
ненні служили їх батько, рідні дядьки. » 
І знову, як і колись, летять від команди- N 
рів військових частин листи-подякн у сте-» 
лове унраїнсьне село Коробчино, що роз- 
кинулось понад берегами глибокої красу- N 
ні Висі. «

Не відразу став танкістом комсомолець 
Ваня Стеценко. Після десятирічки він був « 
механізатором, водив просторими полями N 
колгоспу імені Шевченка потужний трак- » 
тор, орав землю, засівав Ті, збирав про- « 
жай... А коли прийшла осіння пора, твер- 
до сказав: №

— Поїду вступати в те ж танково-тех- ! 
нічне училище, яке закінчив наш Толя. |

— В добрий час, сину, — міцно потис- ! 
нув руку батько.

Продовжується славна сімейна тради- | 
ція, і сини впевнено і з гідністю несуть І 
впеоед І впеоед естафету своїх батьнів. | 
естафету старшого покоління.

І. РОМАНЕНКО.
ІІовомлргородський район.

Першими на стадіон СК «Зірна» при
ходять хокеїсти. Ще не встигло ранкове 
сонце освітити засніжені трибуни, а з 
району хокейного майданчнна вже чути 
гомін голосів. А коли над майданчиком 
звучить суддівська сирена, юні капітани 
виводять на лід свої дружини. Тут йдуть 
напружені поєдинки на приз «Золота 
шайба».

А трохи пізніше льодове поле бігової 
доріжки, яка немовби двома засніженими 
рукавами огорнула футбольне поле, 
заповняють ковзанярі. Ось свої перші 
кроки робить п’ятирічна дівчинка, а по
ряд з нею дідусь. А ось на великій швид-

ності проноситься «поїзд» — то треную
ться студенти.

Перші удари по м’ячу роблять футбо
лісти, а у легкоатлетичному манежі ста
діону теж «жарко»: тут змагаються чер- 
сонозорівці. йдуть поединки заводської 
спартакіади.

Сотні ніровоградців приходять неділь
ного дня відпочити на стадіон СК «Зір
ка». Всі цю «кузню» веселого настрою 
понидають радісні І збуджені.

10. СТОРЧАК.

І
& одержали перше бойове хрещення, всту- •’ 1 лл
Я пивши на світанку в бій. гІОВОМіїргородСЬКИИ район.

$

Фото Н. ЗУБЧЕНКО.

9.35

А
іг-

на 
Ко-

ф ПОКАЗУЄ КІРОВОГРАД 
ВІВТОРОК, 8 ЛЮТОГО. 

ПЕРША ПРОГРАМА. 2.LZ 
— Новини. (М). 9.45 — Для 
школярів. «Піонерія 
марші». (М). 10.15 — 
льорове телебачення. Кон
церт майстріз мистецтв. 
(Воронеж). 11.00 — Кольо
рове телебачення. «На XI 
зимових Олімпійських 
рах». (Японія). 11.30 
Програма передач. 
11.35 — Шкільний с”

ПЕРЕД СЛУЖБОЮ СОЛДАТСЬКОЮ

...У тирі хлопці розісла
ли матрацики, почепили 
мішені. Працівник вій
ськкомату ще раз розпо
вів. як влучити в «яблу
ко», як правильно натис
кувати на спусковий 
чок. 1 знову ж таки 
питав:

— Є такі, що ще 
стріляли?

Троє переминались 
ноги на ногу, якось __
яувато і не дуже рішучо 
ступили крок уперед.

Серед них стояв і Вік
тор Димов.

— А ти хіба не стріляв?
— Ні, товаришу капі

тан, — тільки з пневма
тичної.

— Кому-кому, а тобі є 
чого хвилюватись. — 
Григорій Леонтійович за
гадково посміхнувся. У

Вітька не знав, що ка
пітан Сіромолот спосте
режливий чоловік — він 
одразу помітив, що Ди
мов — лівша.

А що тут такого, коли 
у волейбол чи футбол 
грає то його удару боя
ться суперники і м’яч 
летить, мов внпущениіі 
з гармати. І іце щоправ
да, прозивають його ►Іів-

ЛІВША З СТАНКУВАТОГО
Га
ва

не

фільм «Російський 
ліс». (К). 22.40 — Музичний 
фільм «Пісня, з якою ми 
росли». (К).

СЕРЕДА, 9 ЛЮТОГО. ПЕР- 
ША ПРОГРАМА. 9.35 — Но
вини. (М). 9.45 — Докумен
тальний телефільм «Будо
ва». (К). 10.15 — Концерт 
державного симфонічного 
оркестру Вірменії. (К). 11.00
— Телевісті. (К). 11.10 —
Телефільм «Мінливості до
лі». (К). 11.35 - Шкільний 
екран. Історія для учнів 
9 класу. (К). 12.10 — Фільм- 
концерт «Грає гітарист 
В. Дерун». (К). 12.30 — Ко
льорове телебачення, ху
дожній фільм ' «Пригоди 
Дорана». (М). 13.40 — Те
ленарис «Комуніст I час». 
(Мінськ). 14.10 — «Об’єк
тив». (К). 14.40 — Новини. 
(М). 16.25 — Програма пе
редач. (Кіровоград). 16.30 
“ «У дружби багато до
ріг». (Ужгород). 16.40 — 
«На будовах Донбасу». 
(Донецьн). 17.00 — «В кіно- 
об’єктиві — «Прибужжя». 
(Миколаїв). 17.40 — Теле- 
вісті. (К). 18.00 - Для
школярів. «Квіти із казок». 
(Дніпропетровськ). 18.30 — 
І?.леи1КрЛал «Закон І ми». 
(К). 19.00 — Українське 
кольорове телебачення.

фільм «Земля». 
(К). 20.20 — Українсько
кольорове телебачення. 
п9?1?ає Червонюк». (К). 
,.!:(Ч..";„ПрогРама «час». 
(М). 21.30 •— Кольорове те
лебачення. «На XI зимових 
Олімпійських іграх». (Япо
нія). По закінченні — теле
вісті. (К).

ДРУГА ПРОГРАМА. 17.00 
Г;,*пНаука сьогодні». (М). 
17.30 — Для дітей. Гумо- 
«о п\ИЧНІ , оповідання. (М). 
18.00 — Новини. (М). 18.10
— Мультфільм. (М). 18.30
— «Сім днів Камазу». День
третій. (К). 18.45 - Кольо
рово телебачення. Фільм- 
нонцерт «Молдавська сю
їта». (М). 19.00 — Програ
ма передач. (К). 19.05 — 
«Зустріч з майстрами теат
ру». (Б. Бабочкін). (К). 20 15 
ші 9ЛНЛ Д0°ранЧ Діти». 
(К). 20.35 — Першість СРСР 
з хонея; «Динамо» (К) — 
«Динамо» (Рига). 21.05 — 
Художній фільм «Добро
вольці». (К). 22.40 - Фільм- 
концерт. «Грає гітарист 
В. Дерун». (К). н

ЧЕТВЕР, 10 ЛЮТОГО. 
ПЕРША ПРОГРАМА. 9.35 
Новини. (М). 9.45 - Худож
ній фільм «Пастка». (М). 
11.00 — Кольорове телеба
чення. «На XI зимових 
Олімпійських іграх». (Япо
нія). 12.30 — Теленарис 
«Для блага народу». (Пен
за). 13.00 — Кольорове
Т?.^С®АЧРННЯ- «Візерунки».

— Телевісті. (К). 
13.35 — «Закони моєї
Батьківщини». (Одеса). 
16-45 — Програма передач. 
(Кіровоград). 16.50 — «Се
ло на нашій Україні». 
(Ужгород). 17.Ю - За на
селеннями XXIV з’їзду 
піірс. «Спільна справа». 
(Дніпропетровськ). 17.40 —. 
Телевісті. (К). 18.00 —;
5лУ£»!Ь’гф1льм «Бензин». (К). 
18.10 - Концерт. (До
нецьк). 18.50 — Тележур
нал «Кіровоградщина спор
тивна». (Кіровоград). 19.20 
— Все про «Спортлото», 
{*4- 19.30 — Ленінський
оп'плРСИТ,?т мільйонів. (М). 
чення~-н.ЛЬ^?0ВС телеба* 
П®-.НЯ?-*На зимових
Олімпійських іграх». (Япо
нія). 20.45 — Програма
*Час». (М). 21.15 — Кольо
рове телебачення. «На XI 
зимових Олімпійських • іг
рах». (Японія). По закінчен
ні — телевісті. (К).

ДРУГА ПРОГРАМА. 17.30 
миг. °Н5?ртний зал теле
студії «Орля». (М). 18.00 — 
Новини. (М). 18.10 - «Сім 
Л 1.’2Гба3Х>>’ Донь четвер- 

18’25 — О- Пуш- 
Н'Н. «Пам’ятник». Літера
турна передача. (М). 18.50 
~ Концерт. (М). 19.30 —
*Старт’>. (К). 20.30 — «На 
дп1ранії- Діти». (К). 20.45—, 
о^ппТреба ЗНа™ всім». (К). 
«Ді’Г Т *ЕнРан молодих». 
(5>са)- 21’45 - Толеопсра 
«Нам янии гість». (К).

впп.!?ч° ,МО,КЛ«’ВІ ЗМІН» В
Вйс ПОВІДОМЛЯТЬ 

'іенняР11 радіо 1 телеба-

Програма передач. (Н). 
11.35 — Шкільний екран. 
Фізина для учнів 9 класу. 
(К). 12.10 — Телевісті. (К). 
12.20 — Телефільм «Пісню 
вели на розстріл». (К). 12.50
— «Волжанка». Концерт 
Волгоградського народного 
ансамблю профспілок. (К). 
13.40 — Новини. (М). 16.40
— Програма передач. Ого
лошення. (Кіровоград). 
16.45 — Телефільм. (Кіро
воград). 17.00 — «Хроні
ка тижня». (Кіровоград).
17.10 — «Екран молодих»,
(Херсон). 17.40 — Телевісті. 
(К). 18.00 — Мультфільм
«Старий і журавель». (К).
18.10 — Для юнацтва. 
«Честь — замолоду». (К).
18.30 — «На головних на
прямках п’ятирічки». (Хар
ків). 19.00 — Ленінський 
університет мільйонів. (М).
19.30 — Авторський кон
церт композитора О. Біла- 
ша. (К). 21.05 — Програма 
«Час». (М). 21.30 — «На XI 
зимових Олімпійських Іг
рах». (Японія). По закінчен
ні — телевісгі. (К).

ДРУГА ПРОГРАМА. 17.35 
—• Для школярів. «Твори, 
видумуй, пробуй». (М). 
18.00 — Новини. (М). 18.10
— «Сім днів Камазу». День 
другий. (М). 18.25 — Грас 
лауреат міжнародних кон
курсів заслужений артист 
РРФСР В. Климов. (М). 
19.00 — Кінонарис «Сторін
ки велиної дружби». (К). 
19.30 — О. І А. Лавропи. 
«Слідство ведуть знавці». 
Прем’єра телеспектаклю. 
(М). 21.00 — «На добраніч, 
Діти». (К). 21.20 — Худож-

шою, але він, звичайно, 
й подумати не моясе себе 
порівняти з отим знаме
нитим тульським уміль
цем. Та й прожив мало. 
Що встигнеш за цей час7 
Вивчити закон Ома, пі
знати біном Ньютона, за
нуритись не в ріку, а ди
ше в струмок вищої ма
тематики.

Якось керівник почат
кової військової підго
товки В. В. Походенко 
запитав у Вітькн.

— А служити де 
чеш?

— У мотопіхоті.
— Думаєш, там легше? 
-— Та ні. Володимир... 
І Димов розповів про 

лист, якого одержав від 
односельчанина. Гой пи
ше, що в армії необхідно 
бути загартованим фі
зично, підгото в леним 
технічно, слід 
товні знання.

От Вітько іі 
математику і 
це виявилось .. 
кавим. як горіхи, лузати 
задачки, оперувати сину-

сами — иосин усами, 
тангенсами—котангенс а- 
ми). на спорт, технічні 
гуртіси.

А от стріляти — не до
водилось...

— Наступний! — Пого 
торкнули за плече:

— Лягай, Димов.
Він зручно вмостився 

па матрацику, міцно при
гне приклад до лівої 
ключиці, затаїв дихання 
і, коли під «яблуком» 
зупинилась мушка, обе
режно натне на спуско
вий гачок.

На перших спробах 
йому не поталанило. А 
от на залік «прицілився» 
ретельно — всадив у де
сятку чотири кулі, а од
на десь гайнула в шістку.

— Є розряд! — гупнув 
Васько Монастирний. — 
Вітаю. Вітю!

— От тобі й лівша! — 
задоволено потис руку 
Димова капітан. Хороший 
воїн з тебе буде.

м. рудницькия.
Вільшанськиіі район.

мати грун-
«натне» на 
фізиь-у (а 
досить ці-

хо-

ЙМ1ІА АДРЕСА І ТЕЛЕФОНИ

з 
ви-

«МОЛОДОЙ коммунар», орган Нировоградсного 

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 I масової роботи та Іниих відділів — 2-45-36,
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