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ЗУСТРІЧ У ЦК ВЛКСМУЧАСНИКАМ
І ГОСТЯМ 

ВСЕСВІТНІХ
СТУДЕНТСЬКИХ 
СПОРТИВНИХ 
ІГОР—
УШВЕРСІАДИ-73

У день відкриття Всесвітніх студентських 
спортивних ігор у Москві щиро вітаю учас
ників і гостей цього найбільшого міжнарод
ного спортивного форуму молоді 1973 року.

Всесвітні студентські ігри є доброю тра
дицією, то сприяє розвиткові найкращих 
фізичних і духовних якостей молоді. Воші 

^служать благородній мсті розширення між- 
ЧЬріародинх спортивних зв’язків, зміцнення 

інтернаціональної дружби і взаєморозумін
ня між студентською молоддю всіх країн 
світу.

Комуністична партія Радянського Союзу 
і уряд СРСР виявляють постійне піклу-. 
вання про поліпшення добробуту і зміцнен
ня здоров’я, всебічний духовний і фізичний 
розвиток трудящих і студентської МОЛОДІ. 
Фізична культура і спорт міцно входять у 
повсякденне життя радянських людей. У 
нашій країні постійно поліпшуються умови 
для розв’язання цього найважливішого со
ціального завдання.

Радянська держава, виконуючи заповіти 
великого Леніна, завжди виступала і вис
тупає на боці тих сил, які борються за сво
боду і соціальний прогрес, за міцний мир 
на землі і взаєморозуміння між народами. 
В наші дні, коли в міжнародній обстановці 
відбуваються значні позитивні зміни, здій
снюється поворот ВІД «холодної війни» ДО 
розрядки і співробітництва, перед студснт- 

^еькою молоддю всіх країн відкриваються 
більш сприятливі можливості для розши
рення культурних і спортивних зв’язків, 
дальшої активізації боротьби за торжество 
ідей гуманізму, взаєморозуміння і дружби 
між. народами.

Тільки в умовах міцного миру спорт 
справді може стати надбанням кожної лю
дини, сприяти найкращому застосуванню 
вашого молодого завзяття, сил, енергії, 
знань і талантів для творчої праці.

Хай Всесвітні студентські спортивні ігри 
в Москві стануть не тільки святом спорту 
і молодості, але й гідно послужать дальшо
му зміцненню співробітництва молоді в бо
ротьбі за мир, прогрес і демократію.

Бажаю всім учасникам московської уні
версіади щасливих стартів, нових спортив
них перемог і рекордів.

Л. БРЕЖНЄВ.

14 серпня перший секретар 
ПК ВЛКСМ Є. М. Тяжельников 
прийняв Генерального секре
таря ЦК Комуністичної молоді 
Чілі Гладіс Марін, яка перебу
ває в Радянському Союзі на 
запрошення ЦК ВЛКСМ і КМО 
СРСР.

Гладіс Марін дала високу 
оцінку щойно закінченому

ПРИБУТТЯ ТОВАРИША 
Л. І. БРЕЖНЄВА І
В АЛМА-АТУ

14 серпня Генеральний 
секретар ЦК КПРС товариш 
Л. І. Брежнєв прибув в Ал
ма-Ату.

Разом з тов. Л. І. Брежнє
вим прибули член ЦК КПРС, 
заступник Голови Ради Мі
ністрів СРСР 3. Н. Нурієв, 
член ЦК КПРС, міністр заго
тівель СРСР Г. С. Золотухін, 
член ЦК КПРС, помічник Ге
нерального секретаря ЦК 
КПРС Г. Б. Цуканов, поміч
ники Генерального секрета
ря ЦК КПРС В. А. Голиков, 
А. І. Блатов.

В Апма-Атинському ае
ропорту товариша Л. І. 
Брежнєва зустрічали член 

Політбюро ЦК КПРС, пер
ший секретар ЦК КП Казах
стану Д. А. Кунаев, Голова 
Президії Верховної Ради Ка
захської PCP С. Б. Ніязбе- 
ков, Голова Ради Міністрів 
республіки Б. А. Ашимов, 
члени і кандидати в члени 
бюро ЦК КП Казахстану, за
ступники Голови Ради Мі
ністрів республіки, члени 
Президії Верховної Ради 
Казахської PCP, керівники 
республіканських міністер
ств і відомств, партійних і 
радянських органів Алма- 
Атинської області і міста, 
представники громадськості.

(ТАРС).

фестивалю в Берліні, ви
словила подяку від імені 
Комуністичної молоді Чілі, всі
єї чілійської молоді ВЛКСМ, 
радянській молоді за солідар
ність і підтримку в справі 
боротьби проти зовнішньої і 
внутрішньої реакції, за побу
дову нового суспільства в Чілі.

Ви хочете знати, як ідуть справи у ваших ровесниць, що теж, 
як ви, хто бореться за тритисячні надої молока від закріплених 
корів ,прагнуть якомога більше добитись молочної продукції? На
приклад, зі степової Херсонщини?

Знайомтесь. Комсомолка Людмила Прокудіна. Доярка колгос
пу імені Леніна Скадовського району. Ударник комуністичної 
праці. Нині Люда надоює від кожної корови по 18 кілограмів мо
лока.

Напиш:ть їй. Поспитайте про досвід. А коли хочете — викличте 
на змагання. Розкажіть про свою роботу. Сзої листи можете на
правляти Людмилі і через її молодіжну газету «Молодий кому
нар».

ФОТО п. здоровила.

кращому’ 
молодому 
ЖЕНЦЮ

КІРОШРШИНИ

СЬОГОДНІ
ПОПЕРЕДУ
Василь Опошнянський з кол

госпу «Прогрес» Новомирго- 
родського району. Скосив 

240 гектарів, намолотив 9188 центнерів.

Володимир Коваленко з колгоспу «Запо
віт Ілліча» Олександрійського району. Ско
сив 228 гектарів, намолотив 8845 центнерів.

Микола Поліщук з колгоспу «Шляхом 
Леніна» Гайворонського району. Скосив 
217 гектарів намолотив 8714 центнерів.

Іван Хлібович з колгоспу імені Горького
Долинського району. Скосив 189 гектарів 
намолотив 7899 центнерів.

Василь Лисенко з радгоспу імені Ди/иит- 
рова Устинівського району. Скосив 201 гек
тар, намолотив 7940 центнерів.

Ілля Семерик з колгоспу імені XXI з’їз
ду КПРС, Знам’янського району. Скосив 
218 гектарів, намолотив 7813 центнерів.

У ЦЕНТРАЛЬНОМУ 
КОМІТЕТІ КПРС

Центральний Комітет КГ1РС розглянув питання 
про роботу Міністерства меліорації і водного госпо
дарства СРСР по виконанню настанов грудневого 
(1972 р.) Пленуму ЦК КПРС про підвищення ефек- 
тгвності капітальних вкладень і скорочення строку 
введення виробничих потужностей.

У Постанові відзначається, шо відповідно до рі
шень XXIV з’їзду КПРС і пленумів ЦК в країні здій
снюється широка програма меліорації. У Постанові 
намічено конкретні заходи по усуненню наявних не
доліків у водогосподарському будівництві, зосеред
женню зусиль колективів будівельників і підприємств 
на послідовному проведенні в життя рішень грудне
вого (1972 р.) Пленуму ЦК КПРС, на повнішому ви
користанні внутрішніх можливостей і резервів ДЛЯ 
безумовного виконання державних планів по меліо
рації земель і взятих соціалістичних зобов’язань.

(ТАРС).

ОРІЄНТИР -
4000
КІЛОГРАМІВ 
МОЛОКА

За сім місяців на кожну корову надоїли кілограмів 
молока:

СВІТЛАНА ПАВЕЛКО — колгосп імені Жданова Но- 
иоукраїнського району — 2994.

ОЛЬГА КОЗАЧЕНКО — Несзатківсьичй відділок 
радгоспу Другого імені Петровського цукрокомбіна- 
ту Олександрівського району — 2931.

АНТОНІНА ФАЮК — колгосп імені Щорса Улья
новського району — 2800.

СВІТЛАНА ГРИЦЕВЕЦЬ — радгосп «Реконструктор» 
Долинського району — 2775.

ВАЛЕНТИНА ГіАРАХОНЬКО — колгосп імені Улья
нова Гслованівського району — 2637.

ІРИНА ВІТРЯК — колгосп імені Леніна Долинсько
го району — 2586.

МАРІЯ АНІЩЕНКО — колгосп імені Ульянова Кі
ровоградського району — 2567.

ГАЛИНА ЖОРНЯК — колгосп імені Щорса Улья
новського району — 2502.

ГАЛИНА БОЛТЯН — колгосп «Росія» Новоукраїн- 
ськсю району — 2476.

НАДІЯ ТЕТЕРІНА — колгосп «Перше травня» Ма- 
лсвисківського району — 2468.

Якщо минулого року 
лише 8(1 молодих доярок 
Кіровоградіцшіи подолали 
тритисячний рубіж, то 
нині серйозну заявку на 
це роблять вже не десят
ки, а сотні. За сім міся
ців близько трьохсот мо
лодих майстрів машинно
го доїння отримали від 
кожної корови понад дві 
тисячі кілограмів молокі 
і заклали тим самим фун
дамент успіху в третьому, 
вирішальному. Більше то
го, понад тридцять доярок 
розраховують надоїти по 
чотири тисячі, і, пенно, 
лідери конкурсу Світлана 
Павелко, Ольга Козачен
ко, Антодіна Фаюк, Світ
лана Грицевець мріють, 
якщо не нинішнього, то 
наступного року подола
ти омріяний и’ятнтисячнпй 
рубіж.

Змагання очолила Світ
лана Павелко [з колгоспу 
імені Жданова ІІовоук- 
раїпського району, яка за 
сім місяців надоїла від 
кожної корови по 2944 кі
лограми молока. Коли за
відуючий відділом ком
сомольських організацій 
Новоукраїнського райко
му комсомолу Олександр 
Деменков передавав цю 
інформацію, він так про
коментував хід змагання 
в районі:

— Бажання надоїти по 
три тисячі кілограмів мо
лока панує серед моло
дих доярок, які включи
лися в змагання на приз 
«Молодого комунара» 
«Першій трптнеячннці Кі- 
ровоградщинн». Воно до
помагає віднайти потен
ціальні можливості і ре
зерви для того, щоб при
множувати високі надої. 
І, головне, залучає в тва
ринництво нові кадри, 
відкриває нові імена. На
приклад, Алла Катеринко

I ил

ГДІСТИ

ПЕРШШ 
тритжячнищ 
КІРМОГРШІИНІГ

із колгоспу «Україна» ни
ні не серед лідерів. Та, 
певний, буде. Восени ми
нулого року вона отрима
ла групу первісток, добре 
роздоїла їх, на сьогодні 
надоїла від кожної коро
ви близько двох тисяч кі
лограмів молока. А всьо
го в районі понад п’ят
надцять молодих доярок 
мають всі можливості по
долати тритисячний рубіж 
достроково. Райком ком
сомолу веде дійове глас
не змагання, вчасно під
биває ного підсумки, 
знайомить молодих доя
рок з досвідом передови
ків.

Проте не всюди роз
горнуто між молодими до
ярками широке соціаліс
тичне змагання, і, як 
правило, молоді майстри 
машинного доїння таких 
районів не радують висо
кими показниками. У 
Петрівському, Компаніїв- 
ському, Новоархангельсь- 
кому райкомах не назва
ли прізвища жодної мо
лодої доярки, яка б нині 
надоїла на корову біль
ше двох тисяч кілогра
мів молока, а в Новго- 
родківському, Олександ
рійському, Г айворонсько- 
му районах таких доярок 
лише по одній. Тут не 
можна говорити не лише 
про розгортання широко
го руху за високі надої, 
а й про налагодження між 
молодими доярками тру
дового суперництва. Та є 
ще час все змінити на 
краще.

Серед комсомольсько- 
молодіжних колективів 
попереду йдуть колекти
ви МТФ радгоспу «Ре
конструктор» Долинського 
району (2058 кілограмів 
на корову) та МТФ кол
госпу «Шлях Леніна» 
Опуфріївського району 
(2045 кілограмів). __
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Заслужена 
перемога

НА засіданні бюро обкому комсомолу 
підбито підсумки соціалістичного зма

гання за останню п’ятиденну жнив між ком
сомольсько-молодіжними тракте рними 
бригадами Кіровоградщини. Переможцем 
визнано колектив комсомольсько-молодіж
ної тракторної бригади колгоспу імені

Ульянова Ульяновського району, де брига
диром Анатолій Харкавий.

Молоді хлібороби намолотили 54 974 
центнери зерна, зібрали з кожного гекта
ра г.о 42 центнери основної культури — 
озимої пшениці.

Бригаді вручено перехідний Червоний 
прапор обкому комсомолу.

Основний мар
шрут у Віктора 
Макогона — ком
байн - тік. Тут 
він і домігся 
найбільше тонно- 
кілометрі в. Пер
ше місце, серед 
водіїв колгоспу 
«Дружба» Ком- 
гіаніївського ра
йону тримає.

На фото:
В. МАКОГОН. 

Фото
Л. МИРГОРОД
СЬКОГО.

□ ДОКУМЕНТАХ комсор- 
и га Дмитра Шалаєв- 
ського ця подія відпила
ся лише в рядку плану 
роботи! «Комсомольсько, 
молодіжний вечір. Тра
вень. Відповідальний: Ва
силь та Ліна Недбайлю- 
ки». Навіть без Традицій
ної «галочки» — познач
ки г.ро виконання. Але у 
пам яті йосипівців, дорос
лих і юних, вона лишила 
по собі слід глибокий і 
яскравий. Бо багатьом 
торкнулася найпотаємні- 
шого, змусила замислити
ся над своїм розумінням 
життя, по-іншому, мудрі
ше глянути на світ.
А був то традиційний ком- 

СОМОЛЬСЬКО-МОЛОДІЖІППІ вечір, 
які проходять у Йосипівні 
майже щомісяця. Святковий, 
освітлений зал Будинку куль
тури урочисто сяяв барвами 
рушників. За столами, рясно

ні». У них вн не знайдете 
пишного словесного ошаття, 
рясноти надсміливнх задумів. 
На папері суворо дозовано 
тільки тс. чого реально мо
жуть досягти КОМСОМОЛЬЦІ 
колгоспу. Чітко визначено 
відповідальних, термін вико
нання. В усьому вчувається 
тверезий розрахунок лише на 
реальність.

Можливо, знайдуться охочі 
заперечити такий стиль робо
ти: мопляв. чим більше за
плановано. тим більше буде 
зроблено. Ця тенденція досить 
поширена і часом приносить 
тимчасові успіхи.

Але ііосипівські активісти 
не згодні з таким підходим

Орієнтир 
комсомольської 

ДІЇ

гжї
ПОСТАНОВИ

до справи, бо при подібних 
методах роботи з поля зору 
комітету обов’язково випада
ють ті, хто не виконав дору
чення. Адже морального права 
суворо поспитати з таких ко
мітет немає. З одного боку, 
цілі досягнуто — половина чи 
три четверті запланованого
виконано, з другого — записи 
ради записі« ставлять комітет 
на один щабель з пасивними 
комсомольцями. Цим самим 
підривається авторитет комі-

БУЛИ ЗБОРИ НЕДОВГІ гостшшями —
Музика, пісні,

Т’Е, що збори почались не о сім- 
й надцятій годині, як планува
лось, а пізніше — нікого не хви
лювало. Навіть те, що збирались 
на них, як здавалось, повільно — 
сприймалось за належне і само 
собою зрозуміле. Жнива жі

Запилені, в робочих спецівках І- 
комбінезонах, розміщувались тру
дівники у приміщенні червоного 
кутка. Збори мали бути недовги
ми- Присвячувались вони підби
ттю підсумків соціалістичного 
змагання механізаторів на зби
ранні ранніх зернових культур та 
завдання на час збирання пізніх.

Слово взяв голова колгоспу 
О. М. Бражко.

— Цьогорічні погодні умови, —- 
почав він, — не балували нас. 
Але ми, не зважаючи на це, зі
брали непоганий урожай зерно
вих. По тридцять п’ять і п'ять де
сятих центнера.

Колгосп імені Ульянова Добро- 
величківського району по врожай-

ності вийшов у число перших в 
районі, за дванадцять робочих 
днів впорався із жнивами і допо
міг своєму сусідові по змаганню 
— колгоспові «Правда».

Цей успіх у значній мірі забез
печила чітка і злагоджена робота 
комсомольсько-молодіжної трак
торної бригади, яку очолює Ва
силь Семенюк.

Дружний молодіжний колектив 
у цьому році зібрав небувалий 
урожай гречки — надто примхли
вої, проте дуже цінної культури. 
По 20,5 центнера з гектара — та
кий показник бригади Семенюка. 
Він не тільки найкращий в колгос
пі, а й в районі. Горох теж видав
ся непоганий—по 25,4 центнери. І 
тільки зовсім не набагато комсо
мольсько-молодіжний колектив 
відстав по врожайності пшениці і 
ячменю. А це й позначилось на 
тому, що у змаганні з тракторною 
бригадою Героя Соціалістичної 
Праці Я. Г. Кожухаря бригада Се
менюка не вийшла переможцем.

Та хлопці сповнені рішимості і 
впевненості на майбутній успіх. Не 
знижуючи темпів, взятих на почат
ку перших жнив, вони напружено 
включились у другі. Незважаючи

на нестачу техніки, хлопці органі
зували роботу так, що кожен ме
ханізм працює з максимальним 
навантаженням. Повним ходом 
йде силосування кормів, лущіння 
стерні, вивезення мінеральних 
добрив. Станом на 10 серпня було 
вже 80 процентів підготовлено 
площ під озимі культури.

Про все це говорилось на збо
рах. На закінчення голова вручив 
премії екіпажам кращих агрега
тів, які відзначились на жнивах. 
Перше місце завоював агрегат 
Олександра Богоріла, помічником 
у якого був комсомолець Петро 
Бережиленко. Він намолотив 5590 
центнерів зерна. Це найкращий 
показник і в колгоспі, і в районі. 
Переможця було відзначено пре
мією та подякою правління, пар
тійно* та профспілкової організа
ціями колгоспу.

Збори були недовгими. Після їх 
закінчення механізатори знову пі
шли на робочі місця. В колгоспі 
імені Ульянова в розпалі другі 
жнива.

Г. ГОНЧАРЕНКО,
спецкор «МК».

с. Тишкішсз
Добровеличківського району.

тПАГАНДИСТ-
СЛУХАЧ
II ОВИГЇ навчальний рік у системі політичної освіти 
** проходитиме під знаком глибокого' вивчення і 
боротьби за виконання рішень XXIV з’їзду партії, 
підготовки до 50-річчя присвоєння комсомолу імені 
Леніна. XXIV з’їзд КПРС звернув увагу партійних 
і комсомольських організацій на дальше посилення 
Комуністичного виховання комсомольців і всієї ра
дянської молоді.

Політичному загартуванню молоді комсомольські 
організації нашого району відводять значне місце. 
.Особлива роль належить системі політичної освіти.

Підготовці до нового навчального року у системі політич
но? освіти ми надаємо виключного значення. Можна сказа
ти, що така підготовка почалася з часу останнього заняття 
у минулому навчальному році. Ще тоді з'ясовано питання: 
«Якими політичними гуртками буде охоплено молодь?».

Юнаки та двічата нашого району навчались у гуртках 
• Бесіди про партію», «Основи економічних знань», працю
вало також два гуртки «Основи правових знань».

У цьому навчальному році значно зросте кількість слуха
чів у гуртках «Основи економічних знань». Гуртки на пра
вову тематику, що працювали на заводі будматеріалів 
та в побуткомбінаті користувались популярністю серед слу
хачів. На їх заняття приходила молодь не лише, цих під
приємств. Тому кількість гуртків на правову тематику та
кож зросте.
Минулорічна практика зумовила ще одну особли

вість. Молодь двох підприємств (меблевий комбінат 
імені Горького та завод «Червоний шкіряник») нав
чались в одному гуртку «Основи економічних знань*. 
Але така практика занять не виправдала себе. Є ба
гато причин, які не дають можливості молоді обох 
Підприємств збиратися разом у повному складі. Се
ред них і двозмінкіств у роботі, і різні заходи, що 
їх планують на підприємствах ї т. ін. Виникла по
треба створити гуртки на обох підприємствах. У ньо
му році питання розв’язано — на обох підприємствах 
працюватимуть гуртки окремо.

Укомплектування пропагандистами гуртків системи комсо
мольської політичної освіти також нелегка справа. Адже 
роль пропагандиста п навчанні підома. Обов'язок перед пар
тією 1 народом, почуття відповідальності, покликання про»

гготитичний ГАРТ
пагакднета вимагають від нього повної віддачі сил, щоден
ної напруженої праці. Підбираючи кадри пропагандистів на 
новий навчальний рік, нами враховано їх партійність та ос 
віту. Потрібно сказати, що ми маємо основну кількість про
пагандистів, яка працює постійно, з року в рік. Кожного 
місяця наші пропагандисти вчаться на районних семінарах.

В організації навчання молоді у системі політич
ної освіти значну роль відіграє методична рада. Тут 
кожен пропагандист знайде кваліфіковану пораду, 
відповідь на питання, іцо його турбує. У нас вона 
має чотири секції Ми уважно віднеслись до підбору 
керівників секціями — це люди з відповідним фа
хом. Так, наприклад. В. Середа закінчив сільсько
господарський інститут, очолює секцію «Основи еко
номічних знань для сільської молоді». О. Чорноівая 
— інженер, тому йому доручено секцію «Основи еко
номічних знань для робітничої молоді».

Роботу пропагандистів постійно тримаємо в полі 
зору. Допомоіаємо їм, радимо, відзначаємо кращих. 
Так, узагальнена досвід кращого пропагандиста ра
йону І. Литвинова, Він керує гуртком «Бесіди про 
партію» у центральній районній лікарні. Неодноразо
во відзначали роботу пропагандистів П. ГІ. Мирто- 
родчепко, Г. С. Горлепську, В О. Волошину. І. В. 
Я рового.

«Центральне завдання комсомолу. — підкреслю- 
єпся в рішеннях XXIV з’їзду КГІРС — виховувати 
молодь в дусі комуністичної ідейності, радянського 
патріотизму, інтернаціоналізму, високої організова
ності та дисциплінованості, вести серед молоді актив
ну пропаганду досягнень і переваг соціалістичного 
ладу, добиватись, щоб кожна молода людяна була 
активним будівником нового суспільства».

Ця настанова партії сприйнята Ленінським комео- 
молом, як бойова програма дій, як основа всієї робо
ти ВЛКСМ. Комітети комсомолу, комсомольські ор
ганізації нашого району постійно турбуються про 
формування комуністичного світогляду молоді, до- 
біійаються. щоб юнаки і дівчата глибоко вивчали 
марксистсько-ленінську теорію, закони Суспільного 
розвитку, визначили своє місце в комуністичному бу
дівництві.

В. ШАРП АР, 
другий секретар Новомиргородського РК 

• ЛКСМУ. — І . .

уставленнмл 
сотні гостей, 
танці. 1 за окремим столом, 
на видноті у всіх тГ, кому усе 
це присвячено, ради кого зіб
ралися всі — колгоспна ди
настія Бершадських. Вони си
діли поряд — мати, колгосп
на пенсіонерка Марія Васи
лівна і семеро дітей, що прий
шли їй на зміну до рідного 
колгоспу. Село шанувало тру
дову сім’ю. їм адресували 
щирі, теплі слова подяки сек
ретар парторганізанії колгос
пу П. Ю. Равлик, бригадирн- 
орденоносці М. Г. Русавський 
та В. Л. Савранчук, ватажок 
колгоспних комсомо линів 
Дмитро Шалаєиськніі, учні 
школи.

Багато мудрого, щиро
го пролунало того вечора 
у схвильованих 
Марії Василівни 
ської і її дітей: 
Степана, Бориса, 
мира, Людмили, 
Валентини. Затамувавши 
подих, слухали їх молоді 
колгоспники: йшла 
ка розмова про 
землю, про місце 
ни на ній, про і 
щастя... А робити 
по цих людях можна не 
вагаючись — чесно, по- 
трудовому прожила свій 
вік Марія Йосипівна, ве
лику шану серед одно
сельчан здобули її діти, 
одна з родини — Людми
ла Ананьївна удостоєна 
високого звання Героя 
Соціалістичної Праці. 1, 
певно, не було того вечо
ра людини в залі, яка б 
не відчувала гордість до 
хліборобської професії, а 
дехто, з наших мабуть, 
саме тоді зважився на
завжди пов’язати свою 
долю із рідним селом.

Вечір видався на славу 
—- і по сьогодні згадують 
про нього в Йосипівці. А 
для комсомольських акти
вістів то була звичка 
справа —- втілено в життя 
ще один задум із плану 
роботи, і успіху досягли 
традиційним шляхом: ро
зумно сплановано захід, 
творчо підійшов до спра
ви комітет комсомолу, 
широко залучено до ре
алізації задуму молодих 
колгоспників. Багатьом у 
селі не байдужою стала

тету, комсомольська дисцип
ліна.

Передусім тут дбають про 
те, щоб постанова зборів чи 
комітету, план роботи були 
детально розроблені, мали ад
ресу і термін виконання, а 
доводять їх до всіх членів 
первинної організації. Потім 
розпочинається ціла система 
заходів, для того, щоб рі
шення комсомольських збо
рів не було лише рядком на 
папері.

Комітет комсомолу,

виступах 
Бершад- 
Миколи, 
Володи- 
Клавдії,

. вели- 
рідну 

люди- 
працю, 

життя

селі не байдужою 
доля того вечора.

Слабинкою багатьох 
модьських активістів 
зване «мрійництво» у 
— невиконання власних 
танов, планів. ____
так: на зборах чи засіданні 
комітету вносяться цікаві про
позиції, 
заходи, 
вистачає 
змалювавши корисність, ціка
вість задуму, вписати його до 
плану чн до протоколу. І на- - до 

чи 
ус- 
до 

но
на

комсо- 
є гак 
роботі 

пос- 
Часом буває

плануються корисні 
Але енергії, запалу 
лише на те, щоб.

далі про нього забувають 
наступних звітних зборів, 
зіткнувшись ІЗ якимись 
кладнення.ми, не доводять 
кінця. Так і вживаються 
ряд енсргійпі постанови 
правах рожевих мрій і нудь
га, сірість на практиці, як ре
зультат невідповідності слова 
І діла.

Цієї небезпеки чп яе най
більше осгсрігавться Дмитро 
Шалаєвськнц і члени коміте
ту комсомолу колгоспу «Ро
сія». Можливо, саме тому їх 
плани внклпчно «прнземле-

«прожектористи» часто 
контролюють хід вико
нання постанов зборів. 
Приміром, готуючись до 
весняно-літніх ПОЛЬОВИХ 
робіт комсомольські збо
ри колгоспу «Росія» прий
няли рішення: підвищити 
роль і дієвість соціаліс
тичного змагання. Було 
розроблено систему за
ходів для досягнення цієї 
мети. Щоб перевірити, 
як виконуються вони мо
лодими трудівниками, ко
мітет комсомолу заслу
хав по цьому питанню 
звіт групкомсорга тре
тьої бригади В. Голова
ня. У роботі комсомоль
ської групи було виявле
но деякі недоліки і спіль
но знайдено шляхи до їх 
усунення. >

Або інший приклад. Гаряче 
підтримали молоді механіза
тори колгоспу лозунг жнив: 
«Ні колоска п стерні, ні зер
на в соломі». На зборах ком
сомольці тракторної бригада 
постановили підтримати іні
ціативу комбайнерів України. 
Щоб перевірити, наскільки 
дотримують вони даного сло
ва. «прожектористам» було 
доручено виробити заходи по 
боротьбі молодих механізато
рів із втратами зерна. Спер
шу об'єктом перепілки стала 
підготовка жнивної техніка, 
до збирання хлібів надалі 
«прожектористи» виїжджали 
в поле, щоб на місці контро
лювати працю молодих меха
нізаторів. Про свої спостере
ження вони постійно інфор
мували молодь у щоденних, 
бойових листках.

Ц АСОМ члени комітету 
комсомолу колгоспу 

«Росія» повертаються до 
обговорення пункту по
станови чи плану, аби 
вписати до нього щось 
нове, визначити, як кра
ще впровадити його в 
життя. Так, було обгово
рено нову форму моло
діжних вечорів — зма
гання серед комсомоль
ських груп на краще 
знання історії села, його 
сьогоднішніх успіхів, ви
конання номерів худож
ньої самодіяльності, учас
ті в спортивно-масовій 
роботі.

А ще традицією комсо
мольської організації кол
госпу «Росія» стало за
слуховування звіту про 
виконання рішень попе
редні* зборів перед по
чатком чергових зборів. 

Не розходиться слово 
з ділом у комсомольців 
Йосипівни. І в цьому —- 
ключ до успіхів в труді, в 
комсомольському ЖИТТІ.

О. РАКІН, 
спецкор «мк».

Ульяновський район.



дії»

16 серпня 1973 року „МОЛОДИЙ КОМУНАР" З стор.

Представник Комітету мири Гани ХЕВЛРТ. 
МГЛЛСГЕНРІПЛЯНЖв бесіді з'кореспондент 
том АПН розповів про те, як проходить в його 
країні підготовка до Всесвітнього конгреси 
миролюбивих сил.

«НЕОБХІДНІ
АКТИВНІ

конгресу 
сил. В

ГАНІ з великим
* схваленням ставля

ться до ідеї проведення 
Всесвітнього 
миролюбивих
нашій країні роботу по 
підготовці до 
очолив Комітет 
Гани. Він оголосив зусил
ля таких прогресивних 
організацій, як Конгрес 
профспілок Гани, Сту
дентський рух за. єднан
ня Африки, радянсько- 
ганська асоціація друж
би та інші. М.ч намагає
мося • донести до свідо
мості’ Широких мас насе
лення ідеї конгресу. З 
цією метою організову
ємо публічні 
симпозіуми, 
лекції, показуємо філь
ми, виступаємо в пресі, 
по радіо і телебаченню. 
Вся ця робота без сум
ніву, сприяє популяриза
ції завдань та ідей кон
гресу миролюбивих сил.

Радянський Союз за
лишається вірний прин
ципам своєї миролюби- 
вої зовнішньої політики. 
Візити Генерального сек
ретаря ЦК КПРС Л. !. 
Брежнєеа в ФГ-Н, США, 
Францію — позитивні 
кроки в здійсненні про
грами миру.

конгресу 
миру

ди сну сії, 
читаємо

Я добре знаю Радян
ський Союз. Туї я змив
ся сім років. Отримав 
вищу освіту, став інже
нером. Мені зозг/мілі 
джерела тієї політики, 
котру Проводить Радян
ська країна. Основи її 
заклав В. І. Ленін, про
голосивши після пере
моги Жовтневої рево
люції 1917 року політи
ку миру, мирного співіс
нування держав з різ
ним соціальним ладом.

Радянська країна зав
жди неухильно йшла ци
ми ленінськими прин
ципами, проявляючи со
лідарність зі всіма наро
дами, що відстоювали 
свою незалежність у бо
ротьбі з колоніалізмом 
та імперіалізмом. При
родно, що політика Ра
дянського Союзу знахо
дить все більше друзів 
та прихильників .миру.

Документи, лїдписан! 
Л. І, Брежнєвим у США, 
закладають основу для 
попередження ядерних 
конфліктів і небезпеки 
нової світової ВІЙНИ. Ці 
угоди мають велике зна
чення для всіх народів. 
До них повинні приєд
натися всі уряди світу.

Імперіалізм не змінив 
своєї агресивної суті. Те
му не можна заспокою
ватись. Потрібно про
довжувати боротьбу. 
Всім приймати активну 
участь у бооотьбі за 
мир, розрядку напруже
ності, національну неза
лежність та спізробітни- 
цтао народів.

II ЕРЕЗ Алексаіідер-нлац, не поспішаю
чи, йшов хлопець. Порвані джинси, 

сорочка в руках, ботики через плече, 
пнниося, ліниво позіхнув, І кинувши 
рочку, ліг на асфальт.'.

— Що з вами?
Спочатку хлопсиь ніби не зрозумів, 

я звертаюсь до нього. Подивився в 
бік, потім ліниво остав.

— Нічого певного, мене ніщо не тур
бує. Я прийшов з Західного Берліна про
сто так. подивитись. Ніде не навчаюсь, 
не працюю. Я — вільна особа...

До хлопця підходить група юнаків та 
дівчат в синій формі Союзу вільної ні
мецької молоді. З презирством дивлять
ся п його бік. але нічого не кануть. Він 
повільно одягає сорочку, зав'язує її вуз
лом на животі. Потім помахує рукою: 
«Хлопці, ми ж усі німці!».

Намагаєшся довести це лежачи на ас
фальті?

Тут хлопця ніби прорвало. Він почав 
говорити, що не погоджується з фести
валем. В чому не погоджується? Перш за 
все, йому не подобаються лозунги X Все
світнього фестивалю «За антиімперіаліс
тичну солідарність, мир І дружбу». Він 
не погоджується з тим. що подібні за
ходи відбулися тут. в Берліні.

Рантом пін замовк. До групи підійшли 
двоє молодих людей.

— Хлопці, не слухайте його. Ми також 
із Західного Берліна і відмінно знаємо 
цього типа. Він служить у Шпрінгера.

Всі повернулись у бік хлопця у джин
сах Але його вже не було.

Розговорився з хлопцями Із Західного 
Берліна.

— Фестиваль в столиці НДР. — сказав 
один з них, — відмінна можливість для

Терористів 
арештовано

АПН.

САНТЬЯГО. Національна 
служба розслідування — ч(- 
лійські органи держбезпеки 
— арештували велику групу 
членів фашистсько* організа
ції «Патріа і лібертад». які 
здійснювали терористичні 
акти в провінції Вальпараї
со. Злочинці зізналися, зо
крема, що вони брали участь 
у диверсії в тунелі на ма
гістралі Саитьяго-Вальпараї- 
со. Арешт бандя терористів, 
серед яких — племінник 
«фюрера» «Патріа і лібер
тад» Пабло Родрігеса, який 
утік за кордон, дав змогу 
розкрити таємну штаб-квар
тиру фашистів, де виявлено 
велику кількість вогнестріль
ної зброї та плани нападу 
на будинок префекта кара
бінерів у Вінья-Дсль-Мар і 
на одне з текстильних під
приємств- цього міста.

(ТАРС).

Зу- 
со-

що 
МІЙ

МІСЦЕ ЗУСТРІЧІ
юнаків та дівчат всього світу разом об
говорити хвилюючі молоде покоління пи
тания. Цс, перш за все, солідарність в 
боротьбі за мир.

— В Західному Берліні, — в розмову 
вступають його друзі, — часом пишуть 
про непотрібність фестивалю, про те. шо 
псо цо «червона пропаганда», але як 
можна називати фестиваль «червоною 
пропагандою», якщо в ньому беруть 
участь молоді люди з найрізноманітні
ших країн, що предстапляШіь різні полі
тичні організації, і розділяють різні 
політичні погляди. Зі всього видно, що 
реакційні сили Заходу роздратовані тим, 
що юнаки і дівчата зі всіх кінців світу 
зібралися в Берліні, щоб нести ділову 
мову про проблеми миру і долі людства.

На Алсксандр-нлаці завжди багато
людно. «Алекс» — так називають берлін- 
ці цю площу — стала традиційним міс
цем зустрічей учасників фестивалю Тут 
мені довелось вести бесіди з представни
ками ряду країн.

МАПРУТ НАСАНЕІІ, член демократич
ної Спілки молоді Фінляндії:

— Недавно в Хсльсінкі закінчився пер
ший етап Наради по безпеці і співробіт
ництву в Європі. Наш континент, що вже 
двічі пережив страхіття світових війн, 
потребує міцного миру. Цс одна з цілей, 
яку ставить перед собою X Всесвітній 
фестиваль молоді та студентів в Берліні.

НГУЄН Ч1ЄН, будівельник з ДРВ:
— В Берліні я знову перекопався, що 

солідарність — велика справа. Щастя

„АЛЕКС“
відчувати себе оточеним такою кількістю 
друзів. Ми, в’єтнамці, постійно відчуває
мо солідарність народів світу. В найтяж
чі для нас дні вона придавала нам сили 
І впевненості в перемозі. Ми ніколи не 
були одинокими. І в Берліні ми почу
вали себе в одній великій сім’ї зі всією 
прогресивною молоддю світу.

ЛУС БЛОК, член Спілки вільної ні
мецької молоді, студент із Магдебурга:

— Для моєї країни цей фестиваль має 
велике значення. НДР — перша соціаліс
тична країна на німецькій землі. Те, що 
молодь світу побачила у нас, — но ве
лике досягнення системи соціалізму. Ми 
снитково прикрасили нашу столицю, зро
били псе, щоб гостям фестивалю було 
тут хороше і радісно. Юнаки і дівчата 
НДР горді тим, що їм було доручено 
прийняти молодь із 110 країн світу.

МОХІЄДДІІІ ЧОУДХУРІ, віце-прези
дент Студентської ліги Бангладеш:

— Я живу в державі, яка недавно за
воювала свободу. Ми багато чому вчи
мося у народів різних країн. Для пас 
НДР в дечому може стати прикладом 
будівництва нового суспільства. Ця дер
жала. де у влади стоять справжні пред
ставники народу, країна справжньої де
мократії. Мене радує те, що молодь зі
брану на фестивалі, об’єднує лозунг пн- 
тііІмпсріалІстігіноТ солідарності. Підтрим
ка народів світу допомогла моїй країні 
завоювати незалежність. За це ми вдяч
ні всім прогресивним силам земної кулі.

АПН.

Стаття, інформація, коментар

В ЛЕЙПЦИЗЬКІЙ ОБЛАСНІЙ ЛІКАРНІ «СЕНТ ЖОРЖ» НАВЧАЄТЬСЯ ДІВЧАТ З 
РЕСПУБЛІКИ БАНГЛАДЕШ. ПРОТЯГОМ ДВОХ РОКІВ ВОНИ ПРОХОДЯТЬ ПОВНИЙ ТЕО
РЕТИЧНИЙ 1 ПРАКТИЧНИЙ КУРС МЕДИЧНИХ СЕСТЕР.

НА ЗНІМКУ: НА ЗАНЯТТЯХ ПО НАДАННЮ ПЕРШОЇ ДОПОМОГИ.

ПІСЛЯ МАЙЖЕ ДЕСЯТИМІСЯЧНОЇ ПЕРЕРВИ 200 ТИСЯЧ ШКОЛЯРІВ ХАНОЯ ПРИСТУ
ПИЛИ ДО НОРМАЛЬНОГО ЗАНЯТТЯ. З КІНЦЯ СІЧНЯ УЧНІ І ВЧИТЕЛІ столичних 
шкіл САМОВІДДАНО ПРАЦЮВАЛИ НАД ВІДБУДОВОЮ ШКІЛ, ЗРУЙНОВАНИХ ПІД ЧАС 
АМЕРИКАНСЬКИХ БОМБАРДУВАНЬ.

НА ЗНІМКУ: ВІДБУДОВА ШКОЛИ АН ДУОНГ В ХАНОЇ.
ФОТО ЦБ-ЛПЯ.

МУЖНІСТЬ АНТОНІО МАИДАНИ

За грабіж
5000 фунтів стерлінгів
ЛОНДОН. На сторінках англійської преси з’являються но

ні подробиці скандалу, що вибухнув у зв'язку із «справою 
братів Літтлджонів», кримінальних злочинців, які були за
вербовані англійською військовою розвідкою для підривної 
діяльності в підпільній Ірландській республіканській армії 
(ІРА). яка веде боротьбу за возз'єднання Ірландії.

За повідомленням «Дей.чі експресе», Кеннет ЛІТТЛДЖОН 
одержав від англійської військової розвідки пістолет, І йому 
було призначено платню в розмірі 5000 фунтів стерлінгів на 
рік.

Як пише журнал «Тайм аут», К. Літтлджон за заяданпям 
військової розвідай мав не тільки організувати пограбуван
ня банків, підпали і висадження в повітря, але й вчинити 
замах на керівників ІРА. (ТАРС).

ЙЕ ТРАПИЛОСЬ п'ятнадцять років то
му, 12 серпня.

По одній з центральних вулиць Асупсьо- 
на впевненою ходою йшов світловолосий 
високий чоловік.

Він уважно вдивлявся в обличчя перехо
жих, зупинявся біля вітрин магазинів. Та 
раптом якесь внутрішнє відчуття підказа
ло йому; «Слідкують!»

Що ж робити? Бігти? Пізно! Залишаєть
ся одне — зберегти спокій.

— Ні з місця! Ви арештовані!
Чинити опір було марно. Один із аген

тів надів на нього наручники.
Протягом декількох років поліція сте*. 

жила за професором Антонїо Майдапою, 
секретарем ЦК Парагвайської комуністич
ної партії, керівником підпільного центру, 
але — безрезультатно, І вряд чи агенти 
напали б па слід видатного комуніста, як
би охоронцям не допоміг провокатор, шо 
пробрався в ряди партії.

Його звинуватили в порушенні прийня
того парламентом закону № 294 «про де
мократію*, що забороняє діяльність, ком
партії, вимагали назвати адреси підпільно
го центру, газети «Апелянте». Комуніста, 
Що вперто мовчав, піддали катуванню.

Звістка про арешт секретаря ЦК кому
ністичної партії рознеслась по всій країні. 
Пройшли мітинги протесту.

Поліція була не проти розправитися з 
Майданою, як вона це робила і робить з 
багатьма патріотами. Але дуже велика бу
ла популярність цієї людини. І Стресспер 
видає таємний наказ: зробити суд -над 
Майданою, та такий, який би зробив його 
небезпечним державним злочинцем.

Суд відбувся в 1961 році. Майдана ви
ступив на ньому з полум’яною промовою, 
в якій розкрив антинародний характер 
диктатури, аргументовано відвів всі звину
вачення на адресу комуністичної партії.

Промова Майдани сильно вплинула на- 
віть на .судів. Вони постановили звільнити 
Майдану^

Стресспер бісився таким вироком. Голо
ву суду почали переслідувати. А Майдану 
помістили за грати третього поліцейського 
комісаріату. Кати хотіли зламати його по*

лю. Аетоніо заборонено писати і читати. 
Протягом 15 рокіи він не бачив сонця. 
Твердість духу і сила волі комуніста віі- 
явились непоборні. Роки тюрми підірвали 
його здоров’я — він наполовину осліп. Але 
Майдзна, як і раніше, енергійний, зберігає 
ясність розуму.

На третьому з’їзді Парагвайської кому
ністичної партії, що підпільно проходив, 
товариша Аитоніо Майдану заочно обра
ли Головою партії.

Радянські люди захоплені мужністю, 
стійкістю Майдани та його соратників. В 
нашій країні багато разів проходили мі
тинги солідарності з боротьбою парагвай
ського народу проти кривавої диктатури 
Стрессиера.

Правда і міжнародна солідарність всіх 
чесних людей світу — на стороні Аитоніо 
Майдани і його товаришів.

А. ПЕТРУХІН. 
........................................................АПН,

Ю ІЛЬШЕ року минуло з того 
часу, як Франція' зверну

лась до Болівії з вимогою ви
дати французькому правосуд
дю Клауса Альтмана. Під цим 
Іменем п Болівії переховувався 
папістський злочинець Клаус 
Барб’є — колишній начальник 
тєстапо міста Ліона, винний в 
смерті сотень французьких 
патріотів.

ім’я Барб’є не раз виплива
ло на сторінках французької 
та світової преси. Злапалось, 
що гестапівця досягне.в кінці- 
кінців законна кара.

Але йшли тижні, місяці, а £ 
Феміда так і не опустила сво- С 
го караючого меча. До нього І

ДРУГА
ЗЛОЧИННА

«ПРОФЕСІЯ»
КЛАУСА

БАРБ’Є
часу злочинець відспджуг-.ьс’ 
s тюрмі болівійської столиці 
Лз-Паса, яка стала для нього 
швидше сховищем, ніж -місце» 
покарання.

Багаточислеині друзі .Бар
б’є, серед яких немало націє- 
тів. тим часом розгорнули ши
року кампанію в його захист. 
Адвокатом иацістського зло
чинця був обраний Адольфо 
Форсііра — керівник Болівій
ського антикомуністичного 
фронту. В хід було пушено 
все.: від взяток до Фальсифі
кації документів. Опікуни .па
піста діяли з відвертою по- 
хабиістю. шоб чутки про їх 
махінації стали' надбанням 
громадськості. Зокрема, стало 
відомо, що в час знайомства 
зі справою Барб’є, Його адво
кат намагався викрасти доку
менти, які доводили, шо 
«оельмишановннй комерсант 
Клаус Альтман» дійсно є 
Барб’є.

Повільність болівійського 
правосуддя пояснюється до
сить просто: враховуються Ін
тереси великої І впливової ні
мецької колонії в Болівії.

Все це Фактично визначило 
рішення болівійського верхов
ного суду, голова якого днями 
заявив, що вимоги Франції 
про видачу Барб’є не можу-ь 
бути задоволені. Формальною 
причиною для відмови ПОСЛУ
ЖИВ той факт, пю між Боліві
єю і Францією не Існує узгоди 
ппо взаємну видачу' злочин
ців. Захисники папіста широ
ко використали і такий визна
ний «аргумент», як «давність 
злочину». За повідомленнями 
з Болівії Барб’є вже відчуває 
неминучість свободи.

« 9 9
Цей матеріал був уже напи

саний, коли французьке радіо 
повідомила нові деталі, що 
торкаються справи Блрб’е, З 
Болівії поступило повідомлен
ня про те, шо Перу також ви
магає. видачі Барб’є. На цей 
раз він звинувачується у ве
ликих валютних спекуляціях і 
контрабанді. Слідчі органи 
Перу встановили, що Барб’є 
був членом великої банди 
злочинців, які займалися спе
куляцією валюти та зброї, 
Здирством паліть вбивствами.

Цікаво відмітити, шо мій: 
Перу та Болівією Існує по
годженість про видану зло
чинців. Це поставило Верхов
ний суд Болівії п незручне 
становище. Вигброджупапия 
злочинця стає дуже тяжким. 
На цей раз суд зхтушений буп 
санкціонувати 
властям Перу.

Барб’є досі 
Болівії. Г— 
трюк готують тепер його за
кулісні покровителі?..

Ф. лосєв.
кореспондент АГІН.

Париж.

його видачу

,.„Д знаходяться п 
Який же черговий



4 cm op. „МОЛОДИИ КОМУНАР* .16 серпня 1676 року,

Клавдін БАШЛИКОВА.

ШВЗЕМЛІ
ЗАСІЯЛА
Я ЖИТОМ
Дуже рано, ще в колисці,
Слухала я казку-небилицю: 
Мовби землю нашу у садах 
Три кити тримають на плечах.

Прожила немало й не багато, 
Знала будні і веселі свята, 
Чебрецем, любистком я умита, 
Півземлі засіяла я житом.

Не кити могутні, як дуби, 
Білий світ тримають щодоби, —• 
Землю отчу держу гь колоски, 
Що течуть до сонця з-під руки.

СЕРПНЕВІ
РОЗДУМИ
Життя — це наймудріше коло, 
Яке не зупиняється ніде, — 
Росте ось зернятко у колос, 
А колос — в зерно золоте.

І все отак у русі щохвилини, 
(Інакше і не може бути).
І сумно трохи: не дано людині 
Від старості у юність позернути.

Життя — це наймудріше коло. 
Задумалася: а чи так жила?
В роботі я — аж заросилось чоло, — 
Добро і праця — два мої крила.

Є
Як зелене небо, яблунева крона, 
І, як стиглі зорі, яблука у ній...
Від порогу стеляться вже синівські 

кроки,

І, як батько, журиться серпень 
голубий:

Кличуть хлопців, кличуть дужі 
космодроми

(У світи далекі — та нелегка путь). 
Істину відкрити досі невідому ---
Молодості нашої саме в цьому суть. 
Як зелене небо, яблунева крона,

І, як стиглі зорі, яблука у ній...
Від порогу стеляться вже синівські 

кроки,
І, як батько, журиться серпень 

голубий.

БУДІВЕЛЬНИЦЯ
Будівельникам БУ-3 
м. Олександрії — 
присвячую,

Будую величезний дім...
1 майстер каже: «Хзилюватися 

не треба!»
В хустині я, в комбінезоні голубім 
Росту веселим проліском у небо.

А там, внизу, сміється десь маля, 
1 пахне вулиця, квітками шита.
И скоряється рукам моїм будівля, 
В житті — моя найперша висота.

КІЛЯ каси Новоукраїпської ав- 
** тостапиії стояло двоє,

— ЇІЦ треба їхати! Вдома дігп, 
а зранку на роботу, — вже вкот
ре доводив чоловік, але від каси
ра чув одне і тс ж:

— Нічого не вдію. В автобусі 
■16 пасажирів.

Чоловік заспокоїв свою знайо
му і пішов поговорити з шофе
ром. Адже немає правил без ви
нятків. Час пізній — без п'яти 
хвилин двадцять три години, а 
його знайомій, завідуючій МТФ 
радгоспу імені Щорса Надії

сир М. А. Богдаиова. — Водій 
сказав, що 46. Повірила. Здаєть
ся там 33 було. Та й цс не. моя 
справа, а диспетчера — лереві- 
ряги документи. А шофер цей з 
Уманського автопарку. Бордінов, 
Частенько має «своїх» пасажи
рів,

Вона посміхалася, мовляв, бач
те, пс винна я, але у людей не 
знайшла виправдання. «Відкача
ла матері». — думали одні. «До
помогла хабарникові» — інші.

У ситуації, що склалася, саме 
касир М, Богдаиова і диспетчер

МАКОГОНОВА
ЮШКА

„ДАЙ НА
Олександрівні Корольовій, конче 
потрібно додому. Хвилюється во
на, як там малі діти, вдосвіта — 
на роботу. Наступний же рейс 
— майже о другій годині,

— Але де ж ті 16 пасажирів? В 
автобусі иавіїь четверо місць 
вільних, — звернувся до шофера, 
та почув лайку у відповідь.

— Хто тобі дав право перевіря
ти? Відійди від «лайнера», — 
верещав водій. Він грюкнув двер
цятами, і автобус рушив до Кіро
вограда, _

Всі, хто бачив цей інцидент, 
через хвилину вкрай були здиво
вані. Від'їхавши метрів сто від 
автостанції, автобус зупинився, 
відчинилися двері, до них метну
лося кілька тіней.

— Не знаю, скільки було паса
жирів, — виправдовувалася ка-

ХАРЧО!“
В. Самарська за своїм службо
вим обов’язком мали проявити 
чуйність до людини, вказати во
дієві. Чому вони цього не зроби
ли? Я розмовляв з Валентиною 
Самарською. її трудовий стаж 
не перевищував і тижня. Вона не 
зовсім обізнана зі своїми обо
в’язками. їй би хорошого настав
ника, який поділився б з нею 
досвідом робо ги.

— Ну й диспетчер у мене! ІІІ 
бум-бум! — глузливо охарактери
зувала Валентину касир, коли по
цікавився, чому не допомогла лю
дині.

Та поговорити з нею не вдало
ся. Пасажир подав гроші у ві
конце, попросив квитка до Возпе- 
сепська,

— Куди Йому? — запитав во
дій автобуса, що саме зайшов до

каси. — Маріє, не давай йому, 
линів мені хоч па .харчо!

— Да-а? — відповіла кокетли
во. — Мені теж треба на харчо!

Порозумілися швидко: юнак 
забрав гроші, сів до автобуса,

— Нам два до Новоселівкн, — 
просили квитки на інший авто
бус,

— У Повосслівці зупинки не
має, Лише у Новоукраїнці та Кі
ровограді,

Почувши таку відповідь, Лео
нід Полікарповпч Бобир та Одар
ка Терсіпіївна Буть пішли до во- 
дія, домовились, поїхали,

Все безлюднішою ставала пло
ща, поволі пасажири роз'їжджа- 
лнсь, та майже піхто не брав у 
касі квитків. 1 не останню скрип
ку у цій інтригуючій «партії* 
грала касир, Коли вона всміха
лася, і пасажири без квитків від
ходили від каси, чомусь здавало
ся, що її вуста звикли до зви
чайного: «Дай на харчо!».

Міркуючи над почутим і поба
ченим тою вечора, мимоволі за
думуєшся: як же цс жахливо, 
коли у сфері обслуговування пра
цюють байдужі, недоброзичливі 
люди, які використовують своє 
службове становище в особистих 
цілях.

10. ЛІ ВАШ НИКОВ.
м. Новоукраїнка.

СПОРТ СПОРТ
НА КУБОК ЦК ВЛКСМ «ЮНІСТЬ»

ЗМАГАННЯ—
У СВІТЛОВОДСЬКУ

В Світловодську стартували фінальні іг
ри рознграшу кубка ЦК ВЛКСМ «Юність» 
з футбола. Команди п'яти союзних респуб
лік протягом тижня змагатимуться за пра
во бути першими. Юнаків з РРФСР, Ук
раїни, Узбекистану, Вірменії, Грузії та Ле
нінграда зустрів центральний стадіон міс- - 
та. Хорошими друзями футболістів стали 
робітники заводу чистих металів імені 50- 
річчя Союзу PCP, виробничого об'єднання

«Дпіпроенсргобудіидустрія», комбінату гро
мадського харчування.

13 серпня над зеленим полем замайоріли 
прапори, які сповіщали про початок зма
гань. Ігри першого кола відкрились зуст
річчю команд Грузинської та Вірменської 
РСР (2:1), Російської Федерації та міста 
Ленінграда (2:1). З таким же рахунком 
виграли у суперників з Узбекистану укра
їнські спортсмени.

Судять ігри арбітр міжнародної катего
рії Ксстутіс Анзюліс, всесоюзної категорії 
Євген Хярмс, 10: Бочаров, Т. Вслієв, В. Руд
нев, С. Сальман та республіканської кате- 
юрії — суддя з Світ.товодська її. Кузен
ков. ......

Кубок ЦК ВЛКСМ «Юність» встановле
ний з 1961 року. Першими володарями йо- 
ю були українські спортсмени.

Фото Б. ТУХТАБАЄВА.

Гімнастки фа
культету фізич
ного виховання 
Кіровоградського 

псдінсти туту 
(секція худож
ньої гімнастики 
— тренер В. Ии- 
кова) готуються 
до нових виступів 
перед’своїми ша
нувальниками.

ф ПОКАЗУЄ КІРОВОГРАД 
ЧЕТВЕР, 16 СЕРПНЯ. ПЕР

ША ПРОГРАМА. 9.35 - • По
вніш. (М.). 9.45
хореографічного 
«Райдуга». (М.). 10.15 — Ху
дожній фільм < 
моментів весни».
(ЛІ.). 11.30 — «Людина
справа». (ЛІ.). 12.00 — Кольо
рове телебачення. Естрадна 
програма. (М.). 12.40 — «В
ефірі — «Молодість». (М.)’. 
13.49 —. «Щоденник змагаїь 
ия». 15.30 — «Розповіді про 
професії». « Пожежники».
(M.J. 10.00 — «Об’єктив».
(М.). 10.30 — «Екран моло
дих». «Відмінники третього 
семестру». (Харків). J7.00 — 
На контролі — виконання зо
бов’язань 1973 року. Виступ 
секретаря Гайпоронського І’К 
КПУ зон. Вятіна М. Д. (К-д). 
17.15 — «Кіровоградщина жнн- 
вує». (К-д). 17.30 — Кольоро
ве телебачення.
да-73». (М.). 19.39 
СРСР з футбола. 
«Динамо» (Київ) 
мо» (Москва). (ЛІ.). 21.15 — 
інформаційна прогр а м а 
«Час». (М.). 21.45 — Худож
ній фільм «Сімнадцяті, мо
ментів весни». 5-а серія. (М ). 
22.55 — Кольорове телебачен
ня. «Універсіада-73».

ДРУГА ПРОГРАМА.
— «Розповім 
(М.). 17.30 - 
донецьких металургів», 
нецьк). 18.00 
«Автопортрет».
«Вп — про 
(К.). 19.00 - «Вісті». '(К.).
19.30 — Півфінал Кубка СРСР 
з футбола: «Динамо» (Київ)
— «Динамо» (Москва). Під
час перерви — «Па добраніч, 
Діти!». (К.). 21.15 — Кіноко
медія «Свинарка і пастух». 
(К.). 22.41) — «Час». (М.).
23.10 — «На лапах республі
ки». (К.).

П'ЯТНИЦЯ, 17 СЕРПНЯ. 
ПЕРША ПРОГРАМА. 9.30 — 
Програма передач. (М). 9.35 — 
Новини .(М). 9.45 — «Пода
рунки друзям». (М). 10.15 —
Художній фільм «Сімнадцять 
моментів весни». 5 серія. (М). 
>1.30 
Клас 
цикл. (М). 12700 — 

-тисяч — в Дії». (М).
Співає народний артист СРСР 
О. Іванов. (М). 13.00 — Про
грама Норільської студії теле
бачення. 15.10 — «Російська 
мова». (ЛІ). 16.00 — «Наука — 
сьогодні». (ЛІ). 17.00 — До
Дня Повітряного флоту СРСР. 
(Кіровоград). 17.10 — Грає
І. Ойстрах. (М). 17.30 — Ко
льорове телебачення. «Універ- 
сіа да-73». (М). 19.45 — Худож
ній фільм «Сімнадцять момен
тів весни», (і серія. (ЛІ). 21.00
— «Час». (М). 21.30 — Кольо
рове телебачення. «Наші сусі
ди». (ЛІ). 22.15 — Кольорове 
телебачення. «У пі персі а да-73».

ДРУГА ПРОГРАМА.
17.00 — Концерт. (К). 17.30 — 
«Українські буржуазні націо
налісти на службі Імперіаліз
му». (К). 18.00 — Докумен
тальний фільм «Турботи 111а- 
матонова». (К). 18.30 — Рекла
ма, оголошення. (К). 18.40 — 
Для дітей «Ведмедик і мед». 
(К). Ю.ОО — «Вісті». (К). 10.30
— «Вечір наукового кіно», ■ 
(К). 20.30 — «В ім'я миру». 
(К). 20.45 — «На добраніч, ді
ти!». (К). 21.00 — «Час». (ЛІ).
21.30 — «На лапах республі
ки». (К). 21.35 — «Правофлан
говим хлібного лану». Літера
турно-музична передача. (К).

- Концерт 
аііса мблю

«Сімнадцять 
. 4-а серія.

і Ті

«Уиіверсіа-
— Кубок
Півфінал. .

— «Дипа-4g“' 
‘ 21.15 — ж

(М.). 
17.00 

про вчителя». 
«Розповіді про 

.. ’ (До- 
— Телефільм 
(К). 18.30 — 

ваших друзів». 
«Вісті».

«Шахова 
початкуючнх.

школа». 
Літній 

«Договір 
12.15 —

Редактор В. ПОГРІБНИЙ.
~ ------------- ;

ТАЛЛІНСЬКА МОРЕХІДНА ШКОЛА ЕРВО
«ОКЕАН»

ОГОЛОШУЄ ПРИЙОМ КУРСАНТІВ НА 1973-1974 НАВЧАЛЬНИЙ РІК
ШКОЛА ГОТУЄ МАТРОСІВ, МОТОРИСТІВ, РЕФРИЖЕ

РАТОРНИХ І КОТЕЛЬНИХ МАШИНІСТІВ ПЕРШОГО 
КЛАСУ ДЛЯ РОБОТІ! НА КОРАБЛЯХ ЗАКОРДОННОГО 
ПЛАВАННЯ.

Строк навчавші 1 рік, в тому числі 5 місяців ви
робничої і плавальної практики, за період якої кур
санти одержують 33 проценти від зароблених сум. 
Приймаються особи чоловічої статі, не жонаті, віком 
до ЗО років, що відслужили в Збройних Силах СРСР, 
з освітою 8—11 класів і за станом здоров’я можуть 
плавати на морських суднах.

Курсанти, на час навчання, знаходяться па повно
му державному забезпеченні (харчування, форменно 
морське обмундирування і гуртожиток). Проїзд до 
місця навчання — лише за викликом приймальної 
комісії за рахунок вступника.

Зарахування проводиться без вступних екзаменів

по конкурсу документів нро освіту і характсрнстнк- 
рекомендацін. Особа, які закінчили школу, направля
ються для роботи на судна рибної промисловості і 
забезпечуються безплатним чотириразовим харчуван
ням і спецодягом (середня зарплата від 160 
до 300 карбованців). При планових заходах в іно- 
порти виплачується 5 процентів іноземної валюти.

Прийом заяв протягом всього року. Початок за
нять по потоках: з 25 лютого, з 25 червня, з 5 верес
ня, з 20 грудня.

Бланки анкет, автобіографій і характсристпкп-рс- 
комендації висипаються за проханням вступників. 
До запиту про прийом додавати автобіографію.

Наша адреса: ЕРСР, м. Таллін-25, Пальясааре, 28. 
Відділ кадрів ЕРВО «Океан».

■ ДИРЕКЦІЯ.
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«МОЛОДОЙ ко ЛІМУ ПАР» - 
орган Кировоградского обкома 

ЛКСЛІУ, г. Кнроиоград,

316050. ГСП, Кіровоград-50, пуп. Луначарського, 36. 
Телефони: 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.

БК 00285, Індекс 61197,

Друкарня їм. Г. ЛІ. Димитрова 
обласного управління у справах видавництва, 

поліграфії і книжкової торгівлі, 
м. Кіровоград, вул. Глінки, 2.
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ОЛЕКСАНДРІЙСЬКЕ СЕРЕДНЄ 
ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНЕ УЧИЛИЩЕ № 1

ОГОЛОШУЄ

додатковий набір учнів на базі 10—11 класів і 
звільнених в запас із лав Радянської Армії з спеці
альностей:

слюсарі-електромоптажники, 
токарі.
Строк навчання 10 місяців.
Зараховані в училище забезпечуються: стипендією 

в розмірі ЗО карбованців на місяць. Відмінники на
вчання одержують підвищену стипендію в розмірі 
37 крб. 50 коп.

В період виробничої практики учням виплачується 
33 проценти від заробленої суми за місяць.

Час навчання в училищі зараховується в трудовий 
Стаж.

Для вступу п училище подаються п приймальну комісію 
такі докумспт.т: заяву, характеристику зі школи, спідоцгпо 
про освіту, 6 фотокарток розміром Зу4 см, паспорт або 
свідоцтво про народження, довідка з місця проживання і 
про склад сім’ї.

Медогляд учні проходять за направлениям учили
ща.

Після закінчення училища учні направляються па 
роботу на підприємства Міністерства тяжкого енер
гетичного і транспортного машинобудування.

Початок занять з 1 вересня 1973 року.
Адреса училища: Кіровоградська область, м. Олек

сандрія, селище Жовтневе, вул. Ватутіна, 1. їхати ав
тобусом «Б» до зупинки «Жовтневе селище».

ДИРЕКЦІЯ.
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