
UPOJl^APL ВСІХ КРАЇН, ЄДНАЙТЕСЯ І

ГАЗЕТ А ВИХОДИТЬ 3 1939 РОКУ.

ЗБОРИ ПАРТІЙНОГО АКТИВУ
КИЇВ, 16 березня. В се

сійному залі Верховної Га
ди. УРСР відбулися збори 
Активу київських обласної і 
міської партійних органі
зацій. Були всебічно обго
ворені завдання партійних 
організацій по дальшому 
піднесенню ідейно-політич
ної роботи, інтернаціо
нального виховання трудя
щих у світлі доповіді Ге
нерального секретаря ЦК 
КПРС тоо. Л. І. Брежнєва 
«Про п’ятдесятиріччя Со
юзу Радянсоких Соціаліс
тичних Республік». Допо
відь у цьому питанні зро
бив кандидат у члени ГІс- 
літбюро ЦК КП України, 
перший секретар Київсько
го обкому партії В. М. Ци
булько.

У доповіді і виступах 
учасників зборів партійно
го активу підкреслювалося, 
що теоретичні висновки і 
практичні завдання, сфор
мульовані d доповіді това
риша Л. І. Брежнєва, необ- 

. хідно покласти в сечову ді
яльності кожної партійної

ПЛЕНУМ КІРОВОГРАДСЬКОГО МІСЬККОМУ
Відбувся пленум Кірово

градською міського комітету 
ЛКСМУ. На порядок денний 
пленум виніс питання: «Під
сумки роботи VIII пленуму 
ЦК ВЛКСМ і завдання 
міської комсомольської ор
ганізації, що витікають з 
рішень грудневого (1972 р.) 
Пленуму ЦК КПРС і допо
віді Генерального секретаря 
ЦК КПРС Л. І. Брежнєва 
«Про п’ятдесятиріччя Союзу 
Радянських Соціалістичних 
Республік».

З доповіддю виступив 
перший секретар Кіровоград-

організації всіх радянсь
ких, господарських орга
нів, профспілкових і ком
сомольських організацій по 
успішному здійсненню рі
шень XXIV з'їзду КПРС, 
вказівок гру д н е в о г о 
(1972 р.) Пленуму ЦК
КПРС, завдань п'ятирічки.

Всю організаторську і 
політичну роботу слід по
порядкувати широкому 
роз'ясненню трудящим ко
рінних проблем ко/луніс- 
тичного будівництва, ви
кладених у доповіді това
риша Л. І. Брежнєва та ін
ших матеріалах ювілейно
го < засідання, пропаганді 
ленінської національної по
літики партії, дальшому 
зміцненню дружби і бра
терської єдності наредів 
нашої країни, формуванню 
високої комуністичної сві
домості радянських лю
дей, вихованню їх у дусі 
загальнонаціональної гор
дості, пролетарського ін
тернаціоналізму, відданості 
великій справі ленінської

ського міськкому комсомолу 
М. Скляничеііко.

В обговоренні доповіді 
взяли учасіь секретарі пер
винних— комсомольських ор
ганізацій промислових під
приємств міста, бригадири 
комсомольсько - молодіжних 
бригад і колектипів, учні 
шкіл і профтехучилищ.

В роботі пленуму взяв 
участь другий секретар 
міськкому КП України А. Д. 
Сухачов.

На пленумі виступив пер
ший секретар ОК ЛКСМУ 
М. Г. Гайдамака. 

партії, ідеалам ко/лунізму, 
дальшому підвищенню по
літичної і трудової актив
ності мас, показові послі
довної боротьби Ко/луніс- 
тичної партії за втілення в 
життя програми миру, ви
робленої XXIV з’їздом 
КПРС.

На зборах активу висту
пив член Політбюро ЦК 
КПРС, перший секретар ЦК 
Компартії України В. В. 
Щербицький.

В обговореному питанні 
було прийнято відповідну 
постанову.

Присутні з великою од
ностайністю прийняли тек
сти вітального листа ЦК 
КПРС.

У роботі зборів взяли 
участь члени і кандидати о 
члени Політбюро ЦК КП 
України товариші Г. І. Ва
щенко, І. С. Грушецький, 
Н. Т. Кальченко, І. К. Лу
так, О. П. Ляшко, С. А. Ти
таренко, В. Ю. АЛаланчук, 
Я. П. Погребняк, В. О. Со
логуб.

ЛИСМУ
В розглянутому питанні 

пленум прийняв відповідне 
рішення.

Пленум розглянув також 
організаційне питання. В 
зв'язку з переходом на ро
боту за фахом ' пленум 
увільнив під обов’язків дру
гого секретаря і члена бюро 
міськкому комсомолу О. К- 
Сікорського.

Другим секретарем І чле
ном бюро Кіровоградською 
міськкому ЛКСМУ обрано 
Миколу Леонідовича Соко- 
лпнського.

FÎK видання XIV, 
№ 34 (1670).
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Велику роль у житті світ- 
ловодського заводу «Пла
стик» відіграє стінна преса.

Активну участь у її ви
пуску беруть комсомольці. 
Токар механічного цеху Во
лодимир Коломейчснко ху
дожньо оформляв газету 
«Станочник», а контролер 
готових деталей оприскувача 
ОРР — «Ера-І» Галина Ми
хайленко редагує П. Крім 
тою, Галина — член групи 
народного контролю. З їх 
активною участю випуска
ються «Блискавки», які по
відомляють про результати 
соцзмаганпя.

НА ФОТО: токар ВОЛО
ДИМИР КОЛОМЕИЧЕНКО 
та контролер ГАЛИНА МИ
ХАЙЛЕНКО за черговим ви
пуском «Блискавки».

ДРУЖБА І БРАТЕРСТВ0-НАВ1КИ
В Кіровограді відбулися урочисті збори, присвя

чені 25-річчю підписання договору між СРСР і 
НРБ.

Бурхливими оплесками, могутнім «Дружба і брая 
теретво — навікиЬ зустріли присутні в залі віце« 
консула Генерального консульства Народної Ресиу* 
блікн Болгарії в Києві Георгія Кираловича Теорії«* 
на, болгар — курсантів Кіровоградського льотно- 
штурманського училища. ;

Урочисті збори відкрив перший секретар Кірово* 
градського міськкому КП України І. П. Валявськнй*.

— Радянські люди із задоволенням від шачають». 
що радянсько-болгарська дружба, яка має глибоке 
історичне коріння і славні традиції, постійно міцніє 
і розвивається. Вона єднає серця обох народів, до-- 
сягла нового розквіту в наших країнах у роки со
ціалістичного і комуністичного будівництва.

Про співробітництво і взаємну допомогу між 
СРСР і НРБ, зв’язки трудящих Кіровоградшинн та, 
Толбухінського округу розповів у своїй доповіді го
лова обласного відділення Товариства радянсько- 
болгарської дружби кандидат сільськогосподарських 
наук О. К. Устннчик.

Виступаючі, люди різних поколінь — викладач 
льотно-штурманського училища В. К. Чирков, кон-, 
структор ГСКБ А. В. Божар, солістка заслуженого 
ансамблю танцю УРСР «Ятрань» Ж. Олійннчснкоі 
восьмикласниця Кіровоградської середньої школи 
№ 4 Н. Нестеренко ділилася своїми спогадами про 
перебування у Болгарії.

Про історичне значення радянсько-болгарського 
договору, співробітництво радянського і болгарсько
го народів говорив віце-консул Генералі.ного коня 
сульства НРБ у Києві Георгій Кирилозпч Гсоргієв* 
- Учасники зборів послали вітальні листи на адре

су Всенародного комітету болгаро-ргданської друже 
би і Толбухінського відділення цього комітету.

" Фото А. ШАМАЛА.

05718467 ПЛАНИ П'ЯТИРІЧКИ
Дев’ята сесія обласної Ради депутатів трудящих

Комсомол у вирішальному році п'ятирічки
і 

боротися за успішне виконання наміче
них планів, бути в лазах активних . 
учасників всенародного соціалістичного 
змагання. Новий, 1973 рік повинен ста
ти роком ударної праці на всіх ділян
ках господарського і культурного бу
дівництва».

Ці натхненні слова звернення ЦК 
КПРС, Президії Верховної Ради СРСР, 
Ради Міністрів СРСР до радянського 
народу, до трудящих всіх національно
стей Союзу PCP кожний комсомолець, 
кожна молода людина сприйняла як 
особистий наказ партії радянській мо
лоді.

Юнаки і дівчата Країни Рад за при
кладом своїх старших товаришів — ко
муністів завжди були на передових ру* 
бежах,

1973 рік відкриває нову сторінку цьо
го героїчного літопису, і кожен комсо
молець, кожна молода людяна повинна 
вписати свої рядки. Жодного дня без 
трудових звершень, 
творчого горіння, 
учасників соціалістичного змагання!

Створюється книга-літопис «Комсомол у вирішальному році п'ятирічки». Во
на розповість про кожен ударний день молодих трудівників, про участь комсо
мольців і молоді у соціалістичному змаганні.

«КОМСОМОЛЬСКАЯ ПРАЕДА», ВИДАВНИЦТВО ЦК ВЛКСМ «МОЛО
ДА ГВАРДІЯ» ОГОЛОШУЮТЬ КОНКУРС НА СТВОРЕННЯ ТВОРІВ, ЩО 
ВІДОБРАЖАЮТЬ УЧАСТЬ КОМСОМОЛУ, МОЛОДІ’У ВИКОНАННІ ЗАВ
ДАНЬ ТРЕТЬОГО, ВИРІШАЛЬНОГО РОКУ ДЕВ’ЯТОЇ П’ЯТИРІЧКИ.

Листи читачів, кращі нариси, фоторепортажі, надіслані на конкурс, будуть 
опубліковані в «Комсомольской правде», а потім видані окремою книжкою ви
давництвом «Молода гвардія». Ця книжка розповість про кожен день ударної 
праці ком.сомольців, молоді нашої країни.

Хай всі триста шістдесят п’ять ударних днів, відбитих газетним рядком, зіл
лються в літопис трудових звершень комсомольців і молоді у вирішальному 
році дев’ятої п’ятирічки.

Комсомольці! Молоді трудівники! Відзначимо третій, вирішальний рік п’яти
річки ударною працею і відмінним навчанням!

Будемо боротись за право вписати свій рядок в літопис героїчних звершень 
комсомольців і молоді в третьому, вирішальному році п’ятирічки!

; МІЛЬЙОНІВ юнаків і 
учасників Всесоюзних комсо- 

накреслювали нові

Робітник, котрий творчо працює біля 
верстата, на будівельному майданчику, 
колгоспник, котрий вирощує хліб для 
країни, вчений, котрий відкриває нові 
шляхи в науці, учень і студент, юнаки 
і дівчата Країни Рад, ви вступили у 
1973-й, вирішальний рік п'ятирічки. Під
биваючи підсумки минулого ювілейною 
року, понад сорок •«- -............ 5
дівчат, і 
мольськнх зборів, 
рубежі звершень. Як бойову програму 
дій своєї діяльності в боротьбі за пере
творення в життя рішень XXIV з’їзду 
КПРС сприйняло молоде покоління кра
їни завдання, що витікають із доповіді 
товариша Л. 1. Брежнєва «Про п’ятде
сятиріччя Союзу Радянських Соціаліс
тичних Республік». З пропозиціями, пла
нами, вагомими і конкретними зобов’я
заннями виступило на зборах понад 
п’ять мільйонів молодих людей.

З першого дня нового року радянська 
молодь стала на трудову вахту добле
сті. , .

«Патріотичний обов’язок всіх тру
дящих нашої Батьківщини — невтомно

жодного дня без 
Поповнюйте ряди

15 березня в Кіровограді, в сесійному 
залі Будинку Рад, відбулася дев’ята се
сія обласної Ради депутатів трудящих 
тринадцятого скликання. Із звітом про 
роботу виконкому обласної Ради за
1972 рік виступив голова облвиконкому 
П. С. Кошевський.

— У звітний період виконком обласної 
Ради депутатів трудящих прагнув до то
го, — сказав доповідач, — щоб якомога 
повніше забезпечити виконання рішень 
XXIV з’їзду КПРС і постанов уряду но 
дальшому розвитку народного господар
ства,

Підвищення уваги з боку місцевих Рад 
до роботи промисловості сприяло успіш
ному виконанню планів підприємствами.

Але якщо аналізувати роботу підпри
ємств у світлі виконання п’ятирічного 
плану, то область не забезпечує здій
снення завдань у розрізі років п’ятиріч
ки по ряду техпіко-економічних показни
ків.

Викликає тривогу повільне зростання 
продуктивності праці в промисловості.

У цілому промисловість не виконала 
плану по зниженню собівартості продук
ції, допустивши перевитрату в сумі 4,9 
мільйона карбованців. Подорожчання 
виробів допустили 54 підприємства.

Які ж у нас є резерви для виконання 
планів та соціалістичних зобов’язань на
1973 рік?

По-перше, це підтягування відстаю
чих підприємств до рівня передових; по- 
друге, освоєння існуючих і введення в 
дію нових потужностей у визначені пла
ном строки; по-третє, підвищення темпів 
зростання продуктивності праці, по-чет
верте, ліквідація плинності кадрів, пра
вильне нормування й організація праці; 
по-п’яте, економія матеріалів, сировини, 
палива й електроенергії.

Минулий рік для сільського господар
ства області був несприятливим. Та все 
ж колгоспи й радгоспи одержали порів
няно високий урожай зернових. В облас

ті вироблено 2.161 тисячу тонн зерна при 
плані 2.376 тисяч тонн.

Нам треба посилити увагу до тварин« 
ннцтва, в найближчі роки повністю ос« 
воїтн потужність спсцгоспів, завершити 
концентрацію поголів’я. Це основний 
шлях дальшої інтенсифікації важливої 
галузі.

Основою сільськогосподарського внроб«і 
ннцтва було і залишається виробництва 
зерна. Тож місцевим Радам необхідно 
більше приділяні йому уваги і з року в 
рік нарощувати валові збори. Цього року, 
область повинна виробити не менше 2,9 
мільйона тонн зерна, з яких 1,3 мільйона . 
тонн продати державі. Для цього ми . 
повинні зібрати врожай зернових по 32,8 
центнера з гектара на всій площі посіву^ 

Далі доповідач охарактеризував стаи 
роботи будівельних організацій, розвито» 
народної освіти в області, культури том 4 
що.

В обговоренні доповіді взяли участі» 
перший секретар Олександрівського рай« 
кому КП України С. X. Тараненко, ро« 
бітннця Олександрійської швейної фаб« 
рики В. Ф. Фатченко, голова Кіровоград« 
ського райвиконкому М. Д. Лисенко, пер« 
ший секретар Новоархангельського рай« 
кому партії В. П. Пустовий та їв.

Депутати одноголосно прийняли рішене 
ня «Про роботу виконкому обласної Ра.< 
ди депутатів трудящих за 1972 рік».

По другому питанню порядку денцргоі 
виступив перший заступник голови обл« 
виконкому А. А. Давиденко.

Сесія одностайно ухвалила рішення 
«Про завдання місцевих Рад, що виплн« 
вають із Закону «Про статус депутатів: 
Рад депутатів трудящих в СРСР».

Учасники сесії обрали обласний суд у. 
такому складі: С. С. Іванов — голова* 
О. К. Легеза, П. Т. Химич — заступиш 
ки. А. М. Бурлака, Д. К. Дейнекін, Б. М.- 
Литвиненко, С. Ф. Марондель, В. 3. Мете 
ка, В. В. Мірошниченко, В. О. Савепко, 
В. І. Фросиняк, І. С. Усикова — члени 
обласного суду, а також сто народних 
засідателів.
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НАЙВИЩОЇ ЯКОСТІ

На фото: справа — лаборантка ОЛЬГА КИШЛЯН перевіряє 
якість продукції; секретар партійної організації заводу 
Б. С. КАЧУР вручає майстру цеху цільпомолочної продукції 
О. ДІОРДІЦІ перехідний Червоний прапор адміністрації, пар
тійної, комсомольської та профспілкової організацій під
приємства; вгорі — передова виробничниця цеху цільно- 
молочної продукції ВАЛЕНТИНА ЧУМАК.

Фото автора,

Маловисківському заводу сухого мо
лока нещодавно виповнилося сім років. 
Молоде підприємство, молоді і трударі 
його. Проге славні їх діла.

Колектив заводу значно перевиконує 
взяті соціалістичні зобов’язання. За два 
місяці ведучої продукції — сухого мо
лока — виготовлено 360 топи, що на 80 
тони більше, ніж намічалось, а замін
ника цільного молока — на ;55 тонн 
більше.

337 тонн вершкового масла виготов
лено в маслоцеху. Цеховий колектив, 
включившись у Всесоюзне соціалістич
не змагання, зобов’язався річну вироб
ничу програму завершити па два тижні 
раніше. Приклад в роботі подає кгга- 
лер ордена «Знак пошани» Ольга Ми
хайлівна Лисенко. Поряд неї працюють 
молоді дівчата. Вони переймають дос
від роботи, видають продукцію найви
щої якості.

Комсомольська організація .щзоду на
лічу® в своїх рядах 35 члеиів ВЛКСМ. 
Більшість — трудиться в комсомол,- 
с-жо-молодіжної іу цеху цільпог.о.точйої 
продукції, який очолює майегер О. Д(- 
ордіца.

Протягом двох місяців третього, І «рь 
шального року п’ятирічки цех очолює 
заводське соціалістичне змагаппя і утри
мує перехідний Червоний прапор під
приємства. При підміннім якості про
дукції лютневе завдання цех виконав 
на 109 відсотків.

Завод неодноразово виходив пере
можцем у Всесоюзному і Республікан
ському соціалістичному змаганні серед 
працівників м’ясо-мслочної промисло
вості, і зараз йде з випередженням іра- 
фіка робіт. У цьом}' велика заслуга і 
молоді підприємства, адже у кожному 
цеху, зміні тут працюють комсомольці.

С. БРОВЧЕНКО.

Біографія нашого заводу 
дуже молода, але вже і до
сить знатна: ім’я ■— ком
сомольська, по батькові — 
ударна республіканська, 
соціальне походження — 
народжена працею братер
ської сім'ї нзродів СРС.Р 
у рік його 50-річчя. І хоч 
не завжди вдається вста
новити рекорд плавки чи 
повторити його, та в основ
ному поки що в плавиль
ному цеху все йде, як -тре
ба.

Перше включення рудо- 
термічної печі відбулося 9 
грудня минулого року. Од
ночасно з пуском печі на
родилась і КОМСРМОЛЇ.СЬ-

М ВАХТІ—

нув Медведев на свій го
динник.

Потім феронікель пере
йшов у розпооядження 
конверторного відділення.

— От тут ми й доведемо 
його до «кондиції«, — ска
зав старший конверторний 
Юрій Щегольков.

Юрій з конвертоонича- 
ми Олексієм Жосзном і 
Володимиром Медведєвим 
зарекомендували себе кра
щими майстрами рафіну
вання феронікелю. Щед
рий досвід в цьому пере
дав їм знатний конвертер
ний Павло Яколь. Молодь 
з великим бажанням ово
лодіває професією мета
лурга, прагне дотримува
тись в конверторах та фор
мах заданого режиму для 
одержання металу високо
го гатунку.

— Поряд із збільшенням 
випуску товарного фероні
келю ми стараємось по
ліпшити його якість, дово

димо його до 
держ а в н о г о 
стандарту, — 
розповідає на
чальник зміни

КОМСОМОЛЬСЬКО
МОЛОДІЖНА

Валентин 
ведєв.

— В 
напрямку 
шукусмо

Мед-

бригадако - молодіжна
N2 2. І ось в ніч на 20 січ
ня їй довірили самостій
ний випуск металу. На цей 
раз тривожні дзвінки роз
неслись по квартирах спе
ціалістів, по службах заво
ду — метал спустили а 
аварійну яму. Скільки бо
лісних днів пережили тоді 
клопці, знають всі. Неьда- 
чз не вибила їх з колії, на
впаки — підтягнула. Зрив;в 
більше не повторилось, і на 
річницю Радянської Армії 
Іі Військово - Мзоського 
Флоту комсомольсько-мо
лодіжна з успіхом випусти
ла соту плавку.

Звичайний трудовий день 
На Побузькому нікелевому 
заводі. Вахту в плавилонс- 
му цеху несе комсомоль
сько-молодіжна зміна Ва
лентина Медведєва.

«..Віддає жаром плавиль
на піч. Біля контрольно-ви
мірювальних приладів сю- 
їть років двадцяти п’яти 
робітник. В спецівці, з кас
кою на голові. Це плавиль
ник Володимир Шайда. Він 
на одному з головних по
стів у плаацеху — слідкує 
за температурою плавлен
ня металу. Володимир — 
групкомсорг зміни. І до
вір'я товаришів, як вважає 
аїн, зобов’язує бути при
кладом у праці для своїх 
товаришів. А в зміні пере
важна більшість —- КОМСО
МОЛЬЦІ, молодь.

До випуску металу зали
шилось кілька хвилин. В 
Цей відповідальний момент 
до плавильника Володими
ра (Найди підійшов стар
ілий майстер, начальник 
Зміни, теж молодий, Ва
лентин Медвадєв.

«— аКаша» готова! — 
жартома доповів ппавиль- 
Мкк.

о-» А вже пора, — глях

цьому 
ви

нові 
резерви. Рані
ше гальмува
ла ві д с у т - 

ність синтетичних шлаків. 
Тепер в коашзх використо
вуємо розплавлену кальци- 
нозану соду. Це знижує 
вміст сірки в чорновому 
феронікелі, а також ско
рочує продувну його в кон
верторах майже в два ра
зи.

Валентин Медведєа 
схвально відгукнувся гро 
машиніста вагона-кюбеля 
Миколу Сухого. Він заван
тажує електроплавильну 
піч огарком. Тут потрібна 
теж особлива чіткість, 
вправність, робітнича кміт
ливість.

Не менш відповіде ПоНІ 
ділянки і о інших молодих 
виробничників.

Комсомольсько - моло
діжна зміна Валентина 
Медведєва змагаєть
ся із зміною Віктора 
Чернишова. В січні перше 
місце виборола зміна Вік
тора Чернишоаа. 
му обидві зміни 
рівні.

Велика частка 
мольсько-молодіжної 
ни а тому, що Побузьиий 
нікелевий завод успішно 
виконав план перших двох 
місяців по випуску та реа
лізації феронікелю. Доб
рий старт взяли побузькі 
металурги. Мета у всіх од
на —- достроково виконати 
план третього, вирішально
го року дев’ятої п’ятиріч
ки, дати більше продукції 
вищої ЯКОСТІ.

в.
начальник 
плавильного 

'■ керівник 
ського пункту «Моло
дого комунара»,

О. ДОВГИЙ, 
громадський кореспон
дент «Молодого кому
нара».

В люто- 
йшли на-

комсо- 
і змі-

ГОЛОВАЧ, 
відділення 
цеху ПНЗ, 

кореспондент-

■у СЕКРЕТАРЯ комсомольскої 
організації колгоспу їм. Куйби- 

шева Олі Шсптнкин багато справ. 
Турбота про комсомольське політ- 
навчання, спортивні змагання, ви
готовлення шпаківниць, і синични
ків на кукурудзяне пбле, організа
ція вечорів відпочинку молоді — 
всього й не перелічиш. Та Оля ні
коли не забуває дороги на чет
вергу молочнотоварну ферму. Во
на там не гість, там вона — агі-
татор.

Може, для декого те було над
звичайно дивним. Колгосп протя
гом багатьох років замикав район
не зведення по надоях молока. А 
ось цього року зробив ривок, за
лишив останнє місце і міцно три
мається попереду. /

Ферма далеко за селом, зразу 
ж за приміщеннями починається 
степ, внизу — луги, а за ними — 
між очеретами річка.

Прийде Оля — і завідуюча фер
мою Віра Тимофіївка Чеголя, ша
нована всіма людина, комуніст, у 
вільну годину збирає всіх тварин
ників. А дівчина розгортає блок
нот, хоч всі цифри знає напам’ять, 
і веде розмову. Відразу про го
ловне.

— Дівчата! Особливий рік ни
нішній — вирішальний. Паш кол
госп має виробити 19.440 центне
рів молока. Я, йдуча до вас, була 
в бухгалтерії, взяла найсвіжіші 
дані. План нам па перший квар
тал 3852 центнери молока. За два 
місяці виробили його 3162. На бе
резень лишилось гю колгоспу •— 
690 центнерів. Господарство йде з 
випередженням графіка. А як же 
у вас справи? Ви мали завдання 
на перший квартал 1362 центнерів, 
а виробили 1548. І мені, як агіта
торові, приємно відзначити, що 
очолила змагання комсомолка Та
мара Усяк. Хороші в неї діла. На-

НАСІННЯ 
ОБРОБЛЯЄ... 
МАГНІТНЕ 
ПОЛЕ

АГІТАТОР ПРИЙШОВ
НА ФЕРМУ

доюе Тамара від кожної корова 
своєї групи по десять кілограмів. 
Таких успіхів досяглії й старші 
доярки Марія Андріївна Понома
ренко, Віра Мусіївна Царуш... 
Мені хочеться відзначити й телят
ницю Марію Якубенко, ще доби
лася щоденного приросту ваги те
лят по 730 грамів. Хороший по
казник.

Та разом з тям, якщо гозорнтк 
про соціалістичні зобов’язання, не 
мину й того, чого ніяк не можна 
мину ги! Захворіли доярки і, що 
сталось 3 їхніми групами? Роздо
ювали корів як-небудь! Хіба ж 
треба боротись тільки за свої осо
бисті соціалістичні зобов’язання? 
Хіба не можна всім досягти таких 
надоїв, як у Тамари Усяк? Умови 
для всіх створені хороші! Та ще 
от що скажу! Справи па вашій 
фермі загалом йдуть добре. Але 
відстаючі є. Про них будемо гово
рити.

Оля прийшла не лише для того, 
щоб розговісти про господарські 
справи. Вона дохідливо повідала 
про події останніх днів. Бо робота 
у тваринників і напружена, і 
складна. Не все вдається прослу
хати по радіо, побачити на екрані 
телевізора. І Оля розповідає про 
міжнародне становище, про ре
зультати виборів у Франції, про 
події у далекій країні Чілі... А по
тім і стінну газету випустить.

Чому на фермі такі усгіхц в по
рівнянні з минулими роками? В 
колгоспі найперш подбали про 
корми. А в заготівлі їх, у виро
щенні високого врожаю кукурудзи.

соняшників (щоб були комбікор
ми, макуха) брали найактивнішу, 
участь комсомольці разом із сво
їм ватажком О лею ЦІептикии. І 
сіно, і силос, і сінаж, заготовля
ли. Комсомольці разом зі своїми 
старшими товаришами, механізу
вали ферми, встановлювали до
їльні агрегати, влаштовувати во
допостачання...

Як раділа Оля, коли поруч із 
Тамарою стала її рідна сестра Лі- 
да! Дівчина закінчила десять кла
сів, працювала деякий час листоч 
ношею, потім поїхала в місто. 
Оля знала: шукає дівчина своїх 
шляхів, -свого щастя. Не докоряла 
не журила, а кликала в рідний 
колгосп.

Повернулась Ліда в село, взяла 
групу корів. Показники в неї ще 
скромні, але вона дуже любить 
працю. І недалекий той день, коли 
й вона ще позмагається з сестрою 
за першість.

йде весна. В Олі побільшало 
турбот. У господарстві створена 
комсомольсько - молодіжна лапка 
по вирощенню високого врожаю 
кукурудзи. Площа у комсомоль
ців — 60 гектарів. Зобов’язались 
вони виростити з кожного по 100 
центнерів качанистої у зерні.

Зобов’язання високі. Треба 
юнакам допомагати виконати їх. 
Та ніколи не забуває Оля, що її 
чекають на четвертій молочното
варній фермі. З книгами, листів
ками, з палким словом йде до лю
дей.

О. СОТНИК. 
Колгосп імені Куйбншева 
Новомиргородського району.

Відома всім буряЕоводам машина с Горка» 
дістала другу спеціальність. Тепер вона не 
тільки сортує насіння, а й значно підвищує 
мого життєву енергію. Для цього над кожним 
з трьох полотен сортувалки встановлені мета
леві рами з провідниками, через які пропу
скаете« струм високої частоти. Його магнітне 
поле надає насінню цукрози.* буряків нові див
ні властивості. Агроном-насінннк колгоспу 
«Росія» Нозоолександрійського району Н Т, 
Киблицькнй розповідає:

— Лабораторні дослідження і досліди вче
них Казахстану говорять про те, що обробка 
насіння струмами високої частоти підвищу® 
врожайність цукровик буряків иа 20, або А 
на 10 процентів. ТОму ми і знрішпли обробити

весь посівний матеріал на першій експеримен
тальній сортувалці, яку нам дав кубанський 
науково-дослідний Інститут випробувань трак
торів і сільськогосподарських машин.

«Горна» вже діє. Але роботи для неї ви« 
стачить не на один день. Бурякове поле у нас 
велике — 900 гектарів. Минулого року механі
затори зібрали і продали державі 21 тисячу 
тони коренеплодів. Тепер, завдяки обробці 
насіння магнітним полем, ми розраховуємо 
зоільшитн валове виробництво цукрових буря
ні не менш як на п'ять тисяч тонн.

к. МІЦЕНКО. 
(ТАРС)



20 березня 19ЇЗ року „МОЛОДИЙ КОМУНАР“ а с-тор.

НЕЛИШИТЬСЯ ЖОДНОГО
XВСЕСВІТНІЙ фестиваль мо. 

лоді і студентів, що проходи* 
Тнцс з 28 липня по 5 серпня в 
Берліні, стане важлнзою полі
тичною подією в історії міжна
родного демократичного моло
діжного і студентського руху, 
яскравим святом мистецтва І 
спорту.

Літопис фестивального руху 
переконливо свідчить*, всесвітні 
фестивалі незмінно" збирають 
під своїми лозунгами десятки 
тисяч юнаків і дівчат, практично 
всіх країн світу, вони набрали 
характеру наймасовіших і пред
ставницьких молодіжних фо
румів, що корнс т у ю т ь с я 
активною підтримкою широких 
сил в міжнародному молодіжно
му русі.

Важко переоцінити значення 
всесвітніх фестивалів для роз
витку міжнародного руху солі
дарності молоді і студентів з 
народами, що борються проти 
імперіалізму, колоніалізму І 
неоколоніалізму, за дійсно на
ціональну незалежність.

8 ході фестивального руху 
підвищувався авторитет кому
ністичних і прогресивних спілок 
молоді та студентів і їх між
народних об'єднань — Все
світньої федерації демократичної 
молоді і Міжнародної спілки 
студентів — ініціаторів і без
посередніх організаторів фести
валів.

Рішення про проведення X 
Всесвітнього фестивалю молоді і 
студентів було прийняте на VI і І 
Асамблеї ВФДМ, що відбулася 
в 1970 році в Будапешті.

Обговорення питань, зв’язаних 
з підготовкою до чергового фес
тивалю, було продовжене на 
засіданні виконкому ВФДМ в 
Чілі в 1971 році. В ході засідан
ня одностайну підтримку зуст
ріла пропозиція Спілки вільної 
німецької молоді НДР про його 
проведення в столиці Німецької 
Демократичної Республіки а 
1973 році.

Підготовка до X Всесвітпього 
фестивалю розгорнулась в 
сприятливій обстановці дальшого 
піднесення міжнародного кому
ністичною і робітничого руху, 
постійно зростаючої участі мо
лоді і студентів у боротьбі на
родів проти імперіалізму, за 
мир, національне і соціальне 
звільнення, за побудову нового 
суспільства,

У січні 1972 року в Софії на 
установчому засіданні Міжна
родного підготовчого комітету 
(МПК) представники більш як 
80 молодіжних І студентських 
організацій із 47 країн одностай
но висловились за надання фес
тивалю яскраво вираженого ан
тиімперіалістичного направлен
ня.

У зверненні Міжнародного 
підготовчого комітету було під
креслено, що X Всесвітній фес

Всесвіті? лй вІІІет“ П>ошово речоіюг лотереї «X 
оаїючі «„,Л„стамль молоді і студенті» у нашому 
р о.и іскали давно — ще з того часу, як про неї 
розповіли газети. ь 1 1

* Т ТЄП?Р ”олодь Рай°нУ «атакує» комсомольсь« 
^n\^Ta^K1B’ .ЦьойУ 9пР,1яе організаційний комітет, 
*™?Р?ІПИ раіІКОМОМ комсомолу, який проводити 
?Хи^ВлЛЬПу роботу по .пропаганді значення Все- 
«пга Т0 Фестивалю молоді і студентіз та Всесоюз- 

фестивалю радянської молоді. Кожна первинна 
0Рганізація прагне розповсюдити якнайбільшу кіль- 
КІСГЬ Оьдетів. Для прикладу, комсомольцями келгос- 
*1‘в <1.1рогре©>, імені Ватутіна та імені Чкалова (сек
ретарі . І. Кокоріна, Г. Коробка, В. Мащепко) при- 
допно 1000 білетів, а автоколони № 100-10 та заводу 
будівельних матеріалів (секретарі О. Баркар та 
М- Картунов) — більше як 500.

.,же з цього видно, іцо комсомольські організації 
району активно включились у важливу молодіжну 
кампанію. Ми впевнені, що в найближчий час віль
ного білета у нас не залишиться.

В. ШАРПАР, 
другий секретар Новомнргород- 
ського РК ЛКСМУ.

тиваль буде «важливим захо
дом боротьСчі за солідарність, 
мир і дружбу, грандіозною де
монстрацією єдності молоді в 
антиімперіалістичній війні». В 
Берліні демократична молодь 
світу продемонструє солідар
ність з героїчними народами і 
молоддю Індокитаю, з бороть
бою народів і молоді арабських 
країн, португальських колоній І 
Півдня Африки, з боротьбою 
народів і молоді країн Азії, Аф
рики, Латинської Америки за 
свою свободу і національну не
залежність, за демократію і со
ціальний прогрес, проти Імпе
ріалізму, колоніалізму, неоколо
ніалізму, з борцями проти фа
шистських режимів у Греції, 
Іспанії та Португалії.

Одне із центральних місць на 
X фестивалі займуть європейська 

ХТО ПОЇДЕ
В БЕРЛІН

ФЕСТИВАЛЬ
, У ДОРОЗІ

проблема, питання участі мо
лоді в загальноєвропейському 
русі за безпеку і співробітницт
во.

Проведення фестивалю дозво
лить закріпити ті успіхи. які 
були досягнуті за останні роки 
в міжнародному демократично
му молодіжному русі в межах 
Всесвітньої кампанії «Юність 
звинувачує імперіалізм!» Важ
ливу роль відіграли зустрічі мо
лоді Європи у Флоренції, Мюн
хені, Хельсінкі, присвячені про
блемам безпеки і співробітницт
ва на Європейському континен
ті і перш за все в ході Всесвіт
ньої зустрічі трудящої молоді в 
Москві в 1972 році, в якій бра
ли участь представники 271 мо
лодіжної організації і молодіж
них секцій профспілок із П5 
краї« світу.

На другому засіданні МПК, 
що відбулося 5—6 жовтня 1972 
року в Берліні, був прийнятий 
лозунг X Всесвітнього фестива
лю «За антиімперіалістичну со
лідарність, мир і дружбу!», 

затверджений склад Постійної 
комісії МПК. /

Рух за X Всесвітній фестиваль 
досяг великого розмаху, сотій ти
сяч юнаків і дівчат усього світу 
активно готуються до нього. 
Організовуються багаточнелен- 
ні зустрічі, мітинги, маніфеста
ції. В багатьох країнах створе
ні і діють національні підготов
чі комітети, що об’єднують різ
ні політичні профспілкові, куль
турні і спортивні організації 
молоді і студентів, що підтри
мують ідеї фестивалю. Готу
ються фестивальні делегації. 
Молоді американці — майбутні 
учасники берлінського фестива
лю — мають намір передати 
чек на суму в 50 тисяч доларів 
Яа будівництво дитячої лікарні 
імені Нгуен Ван Моя в ДРВ. У 
звільнених районах Мозамбіка 

ФРЕЛІМО орга
нізує комісії для 
популяр и з а н і ї 
ідей фестивалю і 
керівництва під
готовкою до ньо
го. Видатні діячі 
мистецтва і гурт
ки художньої са
модіяльності в 
ФРН закликали 
прогресивну мо
лодь до проведен
ня конкурсу пі
сень під лозунгом 
фестивалю. В Ар
гентині готуються 
спортивні змаган
ня «На приз X 
фестивалю».

Юнаки і дівча
та країни, моло
діжні організації 
Радянського Сою
зу від гукну- 

лись на звернення Міжнародного 
підготовчого комітету і активно 
включились в підготовку до 
фестивалю. В липні 1972 року 
був створений Радянський під
готовчий комітет, що керує 
всією підготовкою до X Всесвіт
нього фестивалю. VI пленум 
ЦК ВЛКСМ від імені Ленінсько
го комсомолу гаряче підтримав 
Ідею X Всесвітнього фестивалю.

Центральне місце в роботі на
зустріч X Всесвітньому займає 
Всесоюзний фестиваль радян
ської молоді.

Берлінський фестиваль — юві
лейний. десятий. Він буде новим 
яскравим проявом солідарності 
молоді, що бореться за мир, 
демократію 1 соціальний про
грес, вираженням її прагнення 
жити в мирі і дружбі.

С. ЧИБ1РЯЄВ, 
заступник голови Комі
тету молодіжних орга
нізацій СРСР.

Кожного ранку 
цо клубу сели
ща Капітані а к и 
поспішають двоє дівчат. 
Це бібліотекарки Вален
тина Молько та Надія 
Мартинюк,

Ось уже три роки, як 
після закінчення Олек
сандрійського культос
вітнього училища прий
шла сюди працювати На
дія, За цей час відвіду
вачі полюбили веселу, 
привітливу дівчину, яка 
знає смаки відвідувачів 
бібліотеки і завжди до
поможе підібрати цікаву 
літературу.

А її подруга тут зов
сім недавно. Любить во
на свою роботу, працює 
з бажанням, з вогником. 
Правда, іноді дається

ОЛЕГА КОШОВОГО
Комсомольськими організаціями коо

перативного технікуму та школи робіт
ничої молоді №\5 при безпосередній 
участі науковців краєзнавчого музею 
проведено змісгозний вечір ТруДОБОЇ 
слави.

Щиро вітав присутніх учасник грома
дянської війки, колишній чоиооець, се- 
теран комсомолу П. П. Сидяк. Завідую
ча відділом історії радянського су
спільства Кіровоградського краєзнавчо
го музею Е. О. Коляда розповіла про 
бойові та трудові подвиги комсомольців 
Кіровоградщинії.

Виступив делегат XXIV з'їзду КПРС 
В. Е Гетьманець, бригадир ливарного 
цеху ковкого чавуну. Він підкреслив, 
що успішне будівництво комуністичного 
суспільства залежить від самовіддгвої 
творчої праці на основі сучасної науки 
і техніки.

На вечорі були присутні члени ком
сомольсько-молодіжної бригади комуні
стичної праці ім. О. Кошового жіночо
го магазину «Оксана». її бригадир Ва
лентина Васильченко розповіла присут
нім про тс, що Олег Кошовий став пов
ноправним членом бригади. Ного заро
бітна плата перераховується у фонд 
миру.

Р. ЗАХАРЧЕНКО, 
старший науковий співробітник 
Кіровоградського краєзнавчо
го музею.

ВІЗЬМИ ЇХ ЗА ПРИКЛАД

Ворошиловград. Міський піонерський штаб схвалив ініціативу піонерської дружини. імені 
«Молодої гвардії» середньої школи № 9 про утворення ударних бригад «помагаїп». Кожна 
з них матиме трудову книжку, до якої будуть заноситися її трудозі справи.^Зараз підлітки 
з бригад «помагаїа» працюють на міськмолокозаводі № 2, збирають металобрухт 1 макула
туру. Вони часті гості у дитячих садках. У мікрорайоні, де разташоаана школа Хг 9, піонери 
вирішили висадити в нинішньому році 1200 дерев,

На фото: члени, бригади споиагаїв» перед початком роботи у тарному цеху молокозаводу. 
Фото Р. АЗРІЄЛЯ. (РАТАУ).

ДІВЧАТА З КАШТАШВКІ
ознаки відсутність досві
ду, але на допомогу зав
жди приходить Надія.

Дівчата роблять все 
можливе, щоб зацікави
ти читачів. Тут створено 
книгозиставки «СРСР — 
єдина монолітна сім’я 
радянських народів», 
книжкові полички «Жит
тя чудових людей», 
«Вступаючому до комсо
молу» та інші.

Більшість читачів, лю
ди, які безпосередньо 
беруть участь у бороть
бі за хліб. Це трудівники 
колгоспу «Жовтень» та 
робітничого відділення 
«Укрсільгосптехніка» — 
всього 1200 чоловік. То
му особливе місце в чи

тальному залі займає 
стенд «Наше багатство —• 
хліб», в центрі якого 
стаття О. 8. Гіталоза 
«Дума про хліб».

Змагаючись із своїми 
колегами з села Турії, 
дівчата зобов’язалися ви
дати своїм читачам 
близько 28800 книг. Не
має сумніву, що слова 
подруги дотримають. 
Інакше не може й бути, 
Дівчата уміють подару
вати своїм відвідувачам 
велику радість — радість 
зустрічі з книгою.

П. БОНДАРЕНКО.
с. Капіганівка, 
Новомпргородськип ра
йон.

..................................... ' '

МАБУТЬ, кожному з нас доводилося 
зустрічати на вулицях міст і сіл ді

тей з оберемками паперу в руках. Роз- 
рервонілі, схвильовані обличчя.

Гаряче відгукнулися учні обласного 
центру нз заклик міськкому ЛКСМУ, 
міськвно та заготконтори «Вторсирози- 
на». І раптом тривожний дзвінок а ре
дакцію: «У СШ № 7 змушені були спа
лити 25 тисяч учнівських зошитів ». І хоч 
горіли паперові відходи, та саме стіль
ки нових зошитів можна виготозити’ з 
однієї тонни макулатури, зібраної уч
нями.

«Де ж логіка?» — запитаєте обурено. 
Розробляти заходи, агітувати дітей до 
активного збору макулатури, влаштову
вати з цієї нагоди недільники, акценту
ючи цим самим увагу на вихованні у 
дітей почуття бережливості до народ
ного добра, чуття потрібності зробле
ної справи, а потім — на очах тих, хто 
змагався за та, щоб більше зі
брати макулатури —— влаштовувати есг» 
нища.

Як же повернулися в цьому за язку 
події в СШ N2 7?..

Розповіді вчителів про ті хороші на
слідки, що приносить державі змаган
ня по збору металолому, макулатури 
малювали в дитячій уяві красені-паро- 
плави, степові лайнери, гори зошитів —

і все це дякуючи їхнім рукам. Тому й 
на недільники виходили дружно, пра
цювали по-піонерському. Не зогледі- 
лись, як і дерев’яна прибудова була 
заповнена папером.

Здавалося, що кращого бажати ке
рівництву школи? Потрібна кількість ма
кулатури зібрана в 
найстисліші строки, 
активність і завзя
тість дітей, якої б 
вистачило не на 
одну тонну сиро
вини, мала ра
дувати. Та не

попередженнями. І як наслідок — май
же тонна цінної промислової сировини 
»горіла у топці шкільної кочегарки.

Найперше подумалося, що ситуація.

«ПІОНЕРБУД» — У ТРИВОЗІ

ЦІНА ОДНІЄЇ ВТРАТИ
давала спо кою 
думка; яким чином доставити на по
двір’я заготконтори зібране дітьми ба
гатство. З гіркого досвіду попередніх 
років, коли . довелося припинити збір 
скла та ганчірок (до речі, гамало цієї 
сироЗини, зібраної учнями школи, зна
йшло пристановище на смітнику). Ди
ректор школи знав — простіше про
стого набрати знайомий номер. Тільки 
це зайве. Десятки разів дзвонив до ке
руючого конторою «Вторсировина» 
П. С. Стьоганцева і щоразу чув різне: 
«Чекайте, — завтра» або «Транспорту 
немає»,

До цих тривог і безнадії приєднали
ся ще й щоденні відвідини пожежника, 
що супроводжувалися досить крутими

яка склалася із здачею макулатури у 
сьомій школі, виняток. Можливо, ця 
школа чимось потрапила у немилість 
заготконтори? Та тільки з жодній школі 
не відповіли ствердно на запитання «Чи 
забезпечує вас контора «Вторсировина» 
транспортом?». Так само, як в жодній 
школі не були проінформовані про 
кошти, що має в своєму розпорнджен- 
ні контора для оплати найманих шко
лами автомобілем. У СШ № 5 на влас
ні кошти вивезли дві автомашини. На
стрій у дітей такий, що ще б тонн з де
сять дали, проте а шкільному кошто
рисі таких витрат не передбачено.

Макулатурою завалені гаражі, літні 
роздягальні, кочегарки а багатьох шко
лах міста. Чимало тонн цінної сирови

ни під загрозою'спалення або вивезен
ня на смітники. А в паперової «цита
делі» заздалегідь для шкіл приготовле
на відповідь: «немає транспорту». Маши
ни є — лише не для шкіл. Справа о то
му, що контора має невеликий план 
щодо збору сировини, тому й така ве
редлива: в кого вигідніше, в юго й
приймає. Що ж до виховного значення 
проведення подібних заходів їй справи 
немає.

Між іншим, у системі взаємовідно
син «школа—заготконтора» . простежує
ться певний прогрес —> нинішнього ро
ку контора великодушно погодилася 
приймати макулатуру від шкіл, торік 
навіть цієї можливості не мали. Лише 
дякуючи ентузіазму учнів, добрій по
становці справи міськвно та міськкому 
ЛКСМУ минулого року вдалося вибо
роти перше місце в області та с<ати 
третім призером у республіці.

Витрачаються додаткові резерви си
ровини. Однак не забуваймо про втра
ти психологічного характеоу. Чи з та
ким же бажанням та ентузіазмом ви
йдуть діти на недільник по збору ма
кулатури завтра, коли сьогодні еони ба
чать, як поводяться з наслідками їх 
праці?

А. БАБАК, 
спецкор «Молодого комунара».

ьі. Кіровоград. .. -
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у дебютантів будуть труд- 
алс ми не боїмся довіряти

__  __ _ _ про 
спортлото». (К) .21.30 — Ав
торський вечір композитора П, 
Аедоннцького, (М), 23.15 —
Новини. (М).

дн ЦСКА і збірної СРСР В. Федо- 
юву, тренерові Є. Горянському, що 
працює із збірною країни, 
всесоюзної колегії суддів В. 
тову.

ВОЛОДИМИР ФЕДОТОВ: 
— Хочеться швидше вийти

І ОЛОВІ 
Ліпа-

Матчами на кубок СРСР, на ку
бок європейських чемпіонів і кубок 
володарів кубків європейських країн 
футболісти почали свій чертовни 
сезон. А незабаром, 7 квітня .від
криється і тридцять п'ятий чем
піонат країни.

Нагадаємо, що у вищій лізі ви
ступають шістнадцять команд.

Але що принесе новий сезон? Мо
же, довгожданий успіх на міжна
родній арені? Адже збірна СРСР 
має провести відбірні матчі чем
піонату світу з командами Франції 
і Ірландії (у травні). Чи буде від
крито нових цікавих гравців? Чи 
буде все ж побитий рекорд М. Си
моняна, який забив 34 м’ячі в пер
шості країни?

До речі про результативність. На
падаючий київського «Динамо» М. 
Гончаренко тридцять п’ять років 
тому забив в одному чемпіонаті 
19 м’ячів. Відтоді кияни п’ять ра
зів вигравали звання чемпіонів 
країни, чотири рази завойовували 
кубок СРСР. Але досягнення Гон
чаренка зміг повторити тільки один 
з них —- А. Бишовець. Повторити, 
ало но поліпшити...

Постарів такий же «рекорд» і V 
команди ЦСКА. Двадцять вісім 
років тому В. Бобров у чемпіонаті 
країни 24 рази брав ворота. Досі 
цей результат залишається для ар
мійців найвищим.
«Чого ви чекаєте від наступної пер

шості країни від нового сезону?» — 
це запитання кореспондент ТАРС 
А. Лсвінсон поставив гравцю коман-

_ __ „_______ на
стадіон. Якщо всім командам ви
стачить уміння розподілити сили на 
сезон, зоереїтн спортивну форму, 
то чемпіонат країни буде захоплю
ючим від початку І до кінця...

Грати рівно, сез спадів, на мій 
погляд, можна лише при стаоїль- 
ності складу. Це доводить практика 
команд, які стають чемпіонами. За
міни в них малочнссльні — всього, 
як правило, два-три гравця. Та й 
збірна СРСР добилась успіху в 
50-60 роках, коли П склад був по
стійний. Часте оновлення складу 
призводить до втрати обличчя 
команди...

Але й без припливу свіжих сил 
футбольний колектив розвиватися 
не зможе. Нові гравці потрібні, і 
їх слід виховувати ретельно н бе
режно. Прийшовши в команду, мо
лодий футболіст потрапляє в ото
чення досвідчених гравців. Перші 
кроки дебютанта на полі спрямо
вуються не тільки тренером, а й 
старшими товаришами по команді. 
Ветерани звичайно вимогливіше 
ставляться по себе і до партнерів. 
Вони служать прикладом у трену
ванні, в грі, в побуті.

Але хоч би яких великих зусиль 
докладали товариші, головне за
лежить від самою молодого спорт
смена — від його бажання трену
ватися, від його вміння відмовляти 
собі багато в чому ради футбола. 
Часом неохоче юний гравець іде на 
це. Його захоплює у футболі слава, 
матч у світлі прожекторів, але аж 
ніяк не тренування, не повсякден
на копітка праця...

Чудово пам’ятаю, як у команду 
ЦСКА майже одночасно зі мною 
прийняли одного здібного, точніше, 
навіть талановитого, нападаючого.

Коли я у дублюючому
складі, віл уже виступав в основ
ному. І тут хлопця ніби ПІДМІНИЛИ, 
Вітатися почав крізь зуби, тренува
тися вважав для себе зайвим. Ми
нув рік-два і він став невпізнан
ним і на полі. Незабаром його до
велося відчислити з команди...

Футбольний рік буде напруженим, 
як ніколи. Чемпіонату чекаю з ве
личезним інтересом. | дуже хочу, 
щоб стадіони, на яких ми будемо

Сталися зміни у планах підготов- нападаючі Олег Блохін («Динамо» 
КЦ Збірної. Тепер ОСНОВНУ РОООГУ нплопим,.» Онишем«« <«.Чп
футболісти повинні виконувати у 
своїх клубах, І тільки за кілька 
днів до матчів вони збиратимуться 
разом. Стабільний внутрішній ка
лендар, сподіваюся, дасть можли
вість командам-ритмічно 1 високо
якісно проводити навчально-трену
вальні заняття. Ми віримо, що це 
позитивно позначиться на класі 
всього радянського футбола.

К О її Т У Р и
ФУТБОЛА-73“
а ФУТБОЛ БЕЗ НІЧИЇХ.
а ПРАЦЯ — ВИХОВАТЕЛЬ МАЙСТРІВ, 
а нові ПЛАНИ ЗБІРНОЇ 
а суддя роз’яснює і

СРСР.
ПОПЕРЕДЖАЄ.

Комсомол

<31

грати, не пустували. Знаю, 
самперед цс залежить від 
лістів. Буде добра гра — 
глядачі.

ЄВГЕН ГОРЯНСЬКИЙ:
— Наступний сезон для___ ,____ ____ „„„ нашої 

збірної не зовсім звичайний. Крім 
відбірних матчів світового чемпіо
нату, радянські футболісти мають 
зустрітися з найкращими команда

рми світу — збірними Бразілії, ФРН, 
Англії, Болгарії, Румунії і Швеції.

Уже наприкінці березня канди
дати в збірну СРСР поїдуть па то
вариські матчі в Болгарію. Ці ігри 
стануть серйозною перевіркою для 
футболістів перед зустрічами із 
збірними Франції і Ірландії о 
рамках чемпіонату світу.

У збірній СРСР значних змін не
має. л»інім захисту залишається 
попередньою. Кілька нових гравців 
прибуло у півзахист 1 напад.

Ось склад команди, яка має по
їхати на матчі в Болгарію: ворота
рі Євген Рудаков («Днмано», Київ) 
і Володимир Пільгу» («Динамо», 
Москва); захисники Рсваз Дзодзу- 
ашвілі і Муртаз Хурцілава (обид
ва — «Динамо», Тбілісі), Юрій За- 
гуменних («Зеніт»), Євген Ловчев 
(«Спартак», Москва), Володимир 
Капличиий (ЦСКА) 1 Олександр 
Журавльов («Зоря»); півзахисники 
Юрій Васенін («Зоря»), Володимир 
Федотов (ЦСКА), Володимир Мун
тян, Віктор Колотов, Володимир Ве
ремеев (всі — «Динамо», Київ));

Кіїв), Володимир Онищенко («зо 
ря») і Анатолій Зінченко («Зеніт»), 
Вадим Никонов («Торпедо», Моем-. 
ва).

ВАЛЕНТНІЇ ЛІПАТОВ:
— Гра без нічиїх висуває додат

кові завдання і перед арбітрами. 
Коли виконують «пенальті», судді 
повинні бути гранично уважні — 
як до дій воротаря, так і до грав
ця, який б’є. Передбачено, що на
ші рішення можуть викликати кри
вотлумачення на трибунах, якщо 
глядачі не знатимуть нових правил, 

Наприклад, гравець не повинен 
повільно встановлювати м’яч рука
ми, щоб розсіяти увагу воротаря, 
а потім раптово виконати удар. Він 
не має права після розбігу рапто
во спинитись, Імітувати фальшивий 
удар, а потім послати м’яч У 
ворота. При таких порушеннях «пе
нальті» повторюється.

На жаль, пропаганду правил фут« 
бола поставлено поки що погано, і 
ми, судді, особливо болісно це від
чуваємо.

Готові всіма силами допомаїати 
адміністрації стадіонів, представни
кам преси налагоджувати що важ
ливу справу.

До нового сезону ми розширили 
список кандидатів для суддівства 
матчів команд вищої і першої ліг. 
Склад арбітрів омолодився, 
чайно, ------ 
>10 ЩІ, 
молоді.

На вищому рівні проходять те
пер семінари суддів. На них за
прошено досвідчених лекторів, се
ред них і психологи. З ариітрами • 
займаються викладачі фізвнховаи- 
ня.

Самих суддів ми зобов’язуємо су
воріше питати з гравців за додер
жання правил гри. Будемо усіма 
доступними нам засобами вести 
боротьбу за «чистий» футбол.

(ТАРС),

вирішальному році п’ятирічки

третій, вирішальним
Всесоюзного конкурсу на кращий нарис, репортаж, пуб'— такий девіз 

ліцистнчну статтю, листи, замітки і інші матеріали документального жан
ру про комсомол, радянську молодь у третьому, вирішальному році п’я
тирічки.

Участь у соціалістичному змаганні. Героїчні трудові будні і свята мо
лодих передовиків виробництва, трудівників села, учених, працівників 
культури, молоді, що навчається. Життя ударних комсомольських будов. 
Задуми, плани і звершення нашого юнацтва. Все це чекає яскравого і 
глибокого відображення.

ВСТАНОВЛЕНІ ТАКІ ПРЕМІЇ:
Одна перша премія — чотириста карбованців.
Дві других премії — по двісті п'ятдесят карбованців.
П'ять третіх премій — по сто п'ятдесят карбованців.
До участі в конкурсі запрошуються письменники, журналісти, робсіль- 

кори, члени літературних об’єднань,
Розмір нарису, репортажа, статті, 

шинопису, надрукованого через два 
не пізніше ЗО грудня ц. р.

“ рецензуються
і матеріалами

замітки — не більше 10 сторінок ма- 
інтервале. Строк подачі рукописів —

Рукописи не * І 
На конвертах з 

wii), вирішальний!».

О г

і не 
робіть

о

повертаються.
помітку: «На конкурс «П’ятирічка: тре-

Л О Ш У є м о
всесоюзний фотоконкурс

До участі у фотоконкурс! запрошуються професіональні фотожурналі
сти, фотолюбителі, члени самодіяльних фотоклубів, читачі «Комсомоль
ской правды».

На конкурс приймаються фоторепортажі і окремі фотографії, що відо
бражають розмах соціалістичного змагання, розповідають про трудові 
авершення молоді, про людей комсомолу, про навчання, відпочинок 
Про все, що характеризує життя нашого молодого сучасника.

ДЛЯ УЧАСНИКІВ ФОТОКОНКУРСУ ВСТАНОВЛЕНІ ПРЕМІЇ:
Одна перша премія — триста карбованців. 
Дві других премії — по двісті карбованців. 
П'ять третіх премій — по сто карбованців.
На фотоконкурс приймаються чорно-білі відбитки розміром 18X24 см. 

Роботи, надіслані на конкурс, не повертаються і не рецензуються.
На конвертах слід зробити помітку: «Фотоконкурс «П'ятирічка: третій, 

вирішальний!».

Виступає ансамбль народних інструментів Ганворонського районного Будиш 
ку культури — лауреат республіканського фестивалю самодіяльного мистецтва,

Фото Ю. ЛІВАШІІИКОВА.

НАДІЯ СІЯНКО з с. Цвітного 
Олександрівського району звер
нулась із проханням повідоми
ти чи є на Україні фармацев
тичні училища?

— На території нашої рес
публіки є два фармацевтич
ні училища — Житомирське

(вул. К, Маркса, 64) та Ко
ломийське (м. Коломия, 
Івано - Франківської об
ласті, вул. Жовтнева, 4). Ок
рім цього на Україні є 
ряд медичних училищ, кот
рі мають фармацевтичні 
відділення. Ось адреси дея- 
яких із них: м. Запоріжжя, 
вул. Дзержинського, 6; м. 
Київ - 50, вул. Мечникова, 
50; м. Глухів, Сумської об
ласті, вул. Інтернаціональ
на, 3.

«Дорога редакція І Дуже про-

шу допомогти мені. Незабаром я 
одержу атестат про здобуття 
середньої освіти. Моя мрія ста
ти метеорологом, але я не знаю 
де є учбові заклади, що готу
ють спеціалістів цього фаху» — 
просить нас Юля Сходзінська з 
м, Гайворона.

— На Україні є два гідро
метеорологічні технікуми: 
м. Харків-3, вул. Коопера
тивна, 10; м. Херсон-25, вул. 
Дзержинського, 11. Прийма
ються особи, які мають во
сьмирічну або середню ос
віту.

А ПОКАЗУЄ КІРОВОГРАД
ВІВТОРОК, 20 БЕРЕЗНЯ. 

ПЕРША ПРОГРАМА. 9.35 —
Новини. (М). 9.45 — Для шко
лярів. «Вогнище». (М). 10.15
— Кольорове телебачення. Те
левізійний художній фільм 
«Двоє в дорозі». (М). 11.30 — 
Музичний антракт. (К). 11.35
— «Шкільний екран». Фізика 
для учнів 9 класу. (К). 12.10
— Для школярів. «Будь силь
ним, будь спритним». (Львів). 
12.55 — «Восьмий». (К). 15.50
— «На головних напрямках 
п’ятирічки». (Запоріжжя). 
16.45 — «Дружні хлоп’ята». 
Концерт. (Харків). 17.30 — Ін
формаційна програма «Вісіі». 
(К). 18.00 — «Зерна досвіду». 
(Кіровоград). 18.10 — Теле
фільм. (Кіровоград). 18.30 — 
«Сім коротких інтерв’ю». Кон
церт - нарис. (Кіровоград). 
19.00 — Кіножурнал. (К). 19.10
— «Книжкова полиця». (М). 
19.50 — Прем'єра телевізійно
го пригодницького художнього 
фільму «Тайник біля Червоно
го каміння». II серія. (М). 
21.00 — Програма «Час». (ЛІ).
21.30 — Кольоропе телебачен
ня. «Портрет митця». (К).
22.30 — Кольорове телебачен
ня. «Слідами конкурсу». Му
зична передача. (К). 23.10 — 
Вечірні новини. (К).

ДРУГА ПРОГРАМА. 11,30 - 
Концерт. (М). 12.15 — Прем’є
ра документального фільму 
«Покликання — конструктор». 
(М). 16.20 — Навчальна пере
дача з природознавства. (М). 
16.40 — Навчальна передача з 
історії. (М). 17.30 — Для шко
лярів. «Всесвітній слідопит». 
(Ленінград). 18.00 — Новини. 
(М). 18.10 — «Комуністи 1 

змагання». (М). 18.40 — Кон
церт. (М). 19.10 — «Відпові
даємо на ваші листи». Кон
церт на замовлення. (К). 20.00 
— Спортивна програма, 
перерві — «На добраніч, Ді
ти!» (К). 21.20 — «Все

Наша адреса і телефони і ГЮЯа
" V вівтос

№6050. ГСП,. Кіровоград-50, вуп. Луначарського, 36. 
ІТелефонм: відповідального секретаря та відділу 
комсомольського життя — 2-45-35, відділу пропаганди, 
'відділу листів І масової роботи — 2-45-36, відділу вій
ськово-патріотичного виховання та спорту — 2-46-87.

1 ВИХОДИТЬ 
у вівторок, четвер, 

суботу.

«МОЛОДОЙ КОММУНАР» - 
орган Кировоградского обкома 

ЛКС.МУ, г. Кировоград.

Друкарня їм. Г. М. Днміпрова 
обласного управління у справах видавництв, 

поліграфії і книжкової торгівлі, 
м. Кіровоград, вул. Глінки, 2.

СЕРЕДА, 21 БЕРЕЗНЯ. 
ПЕРША ПРОГРАМА. 11.00 — 
Телсвісті. (К). 11.15 — Худож
ній фільм «Кочуючий фронт», 
(К). 12.45 — Кольорове теле
бачення. «Співає К. Огнєвон». 
(К). 16.20 — Навчальна пере
дача з географії. (М). 16.45 — 
Навчальна передача з літера
тури. (М). 17.30 — Для школя
рів. «На приз клубу «Золота 
шайба». (М). 18.00 — Новини. 
(М). 18.10 — Прем’єра теле
візійного документальної о 
фільму «Велика земля». (М). 
19.15 — «Увага: досвід!» (Кі
ровоград). 19.50 — Прем’ерй 
телевізійного пригодницького 
фільму «Тайник біля Черво
ною каміння». З серія. (М). 
21.00 — Програма «Час». (М).
21.30 — Кольорове телебачен
ня. Телефільм «Тобі, співцю, 
тобі герою». (М). 22.15 —
II. і. Чайковський. II концерт 
для фортепіано з оркестром. 
(М). 23.00 — Новини. (М).

ДРУГА ПРОГРАМА. 16.00 - 
Паша афіша, (К). 16.05 —
«Джерело творчої наснаги», 
(Ужгород). 16.25 — «Екран 
молодих». (Вороіпнловград).
17.30 — Для дітей, «В ефірі — 
теагр «Ліхтарик». (Дніпропет
ровськ). 18.00 — Документаль
ний фільм. (К). 18.30 — Рекла
ма оголошення, (К). 19.00 — 
Інформаційна програма «Віє-

ті». (К). 19.30 — «Промінь
серця». (Донецьк), 20.00 —Я 
«Праця і пісня». Концерт-на- 
рнс, (Львів). 20.50 — «На до б» 
раніч, діти!» (К). 21.00 ■=!
Програма «Час». (М). 21.30 ■=’ 
Художній фільм «На дикому 
березі». Перша серія. (К). 
22.45 — Тележурнал «Старт», 
(К). 23.15 — Вечірні ВОВННЩ 
(К).

ЧЕТВЕР, 22 БЕРЕЗНЯ. ПЕР« 
І1Ь\ ПРОГРАМА. 9.35 — Новнч 
ни. (М). 9.45 — Для школя
рів. «На приз клубу «Золота 
шайба». (М). 10.15 — Кольо
рове телебачення. Гончароп 
«Обрив», Тслеспсктанль. (М)«
13.30 — «Щоденник змаганч
ня». (М). 16.35 — «Здрастуй, 
весно хліборобська». (Львів)« 
10.50 — «На допомогу школі» > 
Л. Українка. Драматичні тво
ри. (К). 17.30 — Для юнацтва, 
«Репортер». (Харків). 18.00 —. 
«Музичний салон». (Кірово
град). 18.30 — «Ленінський 
університет мільйонів», (М). 
19.00 — Тележурнал «ЛЮч 
дина і закон». (Кірово
град). 19.30 — Телефільм. (Кі” 
ровоград). 19.50 — Прем’єра 
телевізійного пригодницького 
художньою фільму «Тайник 
біля Червоною каміння». •: 4 
серія. (М). 21.00 — Програма 
«Час». (М). 21.30 — «Розпо
віді про театр». (М). 22.45
—- Кубок європейських чемпіо
нів з баскетбола. ЦСКА —і 
«Іиьіс» (Італія) 2 тайм. (М), 
По закінченні — новини. (М).

ДРУГА ПРОГРАМА. 16.20—* 
Навчальна передача з літера
тури, (М). 16.45 
передача 
(М). 17.00 
ховання», 
шкоіярів. 
не». (М).
оголошення. (К). 18.30 — Те
лефільм «Твое поле», (К)« 
19.00 — Інформаційна програ
ма «Вісті». (К). 19.30 — «В 
ініціаторів соціалістичного 
змагання». (К). 19.50 — Цир
кова програма. (Одеса). 20.46 
— «На добраніч, діти!» (К)«
21.30 — Художній фільм «На 
дикому березі». 2 серія. (К)» 
22.40 — Вечірні новини. (К).

Навчальна 
з природознавства. 
— «Бесіди про ви- 
ІМ). 17.30 — Для 

«Лети ,наша nie« 
18.00 — Реклама«
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