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ГЛЯНЬ, ровеснику, на Герб Радянської Батьківщи
ни. В центрі його на фоні земної кулі — зобра

ження золотих Серпа і Молота. То символ сдності ро
бітничого класу і селянства — двох трудових класів, 
які під проподом їх партії — партії комуністів — вперше 
□ історії людства на одній шостій планети засвітили 
червоне світання. Глянь на прапор твоєї ВітчизниІ На 
червоному полотнищі побіля древка — серп і молот!

З часу, коли трудящі скинули ярмо експлуататорів і 
етапи повними господарями на землі, господарями 
свого життя, серп і молот стали символізувати не тіль
ки союз робітників і селян, а й боротьбу радянського 
народу за перетворення світу. Серп і молот — Ще и 
символ Труда.

Наша мета — побудова комуністичного суспільства. 
Яким чином наближати цю добу? Тільки трудом! Ко
лективним! Самовідданим! Кипучим!

Назии, ровеснику, авторитетів, героїв нашої Радян
ської Вітчизни. З часу її народження.

Чапаев... Легенди ходили про подвиги
за життя героя. Без
межна сміливість, 
гострий розум 1... 
Ось що згадує комі
сар дивізії Чапаева 
Фурманов у своєму 
нарисі, опуб.ііьовано- 

________ ______________________ му в журналі «Ого- 
■■■■■■■■■■■■ІИИИИИИИ нех» 1923 рік:

«Станицю взяли з

її? Ц ТТЛ ТМГЛ
Ф.іа И В І ) Л ІІ і Н Н ИІ ся, засинаємо жадіб-
ЛІЯ ■ І а І ЛІ І Щг «г| ІЖ иим сном. Не спить
". один Чапаев: п’ять
- ------------------ - _ ------------------------------ д разів за піч він роз

буджує мене і п’ять 
разів беззмінно я бачу його схиленим над картою з олівцем І 
циркулем в руці»...

Отже, — ратний труд. Ти не раз чув цс слово... Біжить кі
нострічка. Ти бачиш артилеристів, що по пояс в болоті, бук- 

. вально на руках виносять сорокапЧітку, йдучи на захід в со
рок четвертому, десь до Бугу... 1 ти чуєш голос диктора: «Тру
дівники війни...».

У боях за Вітчизну, в сонячні дні /лирного творення 
не супутником радянської людини, а єством його всьо
го життя і діяння була натхненна праця. .

Навіть тепер, маючи па увазі час, коли закладалася І міцні
ла база соціалізму, ми • говоримо: стахановські п’ятирічки. 

. Справді історичним суджено було стати трудовому рекорду, 
який в ніч з 30 па ЗІ серпня 1935 року поставив молодий за
бійник комсомольської дільниці « Никанор-Схід» на шахті 
«Цситральна-Ірмшо» Олексій Стаханов. 102 тонші вугілля — 
11 норм! — за зміну видав він, ставши на вахту на честь Між
народного юнацького дня. Тепер вже підзабулося те, що спо
чатку рекорд прожив усього чотири доби: парторг забійників 
Миром Дюкачов видобув за зміну 115 тонн вугілля, учень Ста
ханова Дмитро Концвдалов нарубав 125 тонн антрациту...

Літопис життя нашого народу — це літопис здобут
ків труда.

Композитор Шостакович і вчений Корсльов, пись
менник Федін і балерина Уланова, авіаконструктор Ту
полев і скульптор Коненков, хірург Філатов і педагог 
Сухомлинський.., Тільки таланті г!і. І праця! Невтомна, 

до самозабуття!
Вже па всю країну стає відомим ім’я славного ватажка ме

ханізаторської бригади гіталовцч Героя Соціалістичної Праці, 
лауреата премії імені Ленінського комсомолу Василя Мотор
ного. Це вже — слава. Трудова слава! Від чого? А поїдь вес
ною на поля бригади, поспостерігай за працею хлопців, як во
ни площі вирівнюють, як кожну зернину бережуть у жнива, 
як дбають про добрива, про механізми, про агротехнічну 
науку...

Нині на Кіровоградщині близько 2500 молодих депу
татів, Депутат... Найвище довір’я народу. Ось один з 
них — Катерина Маслоза, доярка, гр/пкомсорг молоч
нотоварної ферми № 1 колгоспу «Перше травня» Ма- 
ловисювського району. Нещодавно виступала на сесії 
обласної Ради депутатів трудящих, запам’ятається її 
виступ і делегатам XVIII обласної комсомольської 
конференції.

За що ж виявляється така висока честь? Обхідливість, сим
патію? Катя — невтомна трудівниця, в минулому році надоїла 
3232 кілограми молока від кожної із закріплених корів, 
І вся ферма перейшла тритисячний рубіж. Доярка До того ж 
образно, пристрасно може розповісти про свою роботу, поста
вній життєві проблеми. І це — результат теж праці — над со
бою. споїм політичним, духовним ростом.

На нашому календарі — 31 січня. Минає місяць чет
вертого, визначального року п'ятирічки. Місяць удар
ного початку —- як відповідь всього радянського на
роду на Звернення Центрального Комітету КПРС усла
вити рік справді трудовим подвигом. Рік 1974-й — рік 
комсомольських з'їздів, 50-річчя присвоєння комсомо
лу імені В. І. Леніна. Імені Ілліча, який сам був небаче
ним прикладом трудолюбства, невичерпної енергії, що 
випромінювалась у боротьбі за справу народу, який 
вірив, що звільнений труд в Країні Рад може зверши
ти чудеса. Тзж сьогодні, ровеснику, країна від тебе 
чекає якнайвищої трудової напругиі

І комсомольським комітетам, яку б категорію моло
ді вони не очолювали — школярів, учнів профтехучи
лищ і технікумів, студентів, а, головне, — робітників і 
молодих трудівників села, необхідно з усією повнотою 
використовувати оихов.чу силу пропаганди славного 
труда, його історії, його сьогоднішнього здобутку.

Імена тих, хто своїми руками множить багатство, 
дбає про міць Вітчизни, — у юні серцяі «Єство нашо
го життя — труд» — цей девіз — у юні серця!

За прикладом

ар
ТРУСЬКОГО ОБКОМУ ЛИОНУ

подруг
Минулого року молоді кожної корови по З тисячі 

доярки колгоспу «Прапор кілограмів молока.
г Включившись у Всесо-

зма
сі ль- 
дів-

Включившись у 
юзне соціалістичне 
гання працівників 
ського господарства, 
мата взяли добрий розгін. 
М. Бідовська, К. Тонков
ська, Г, Холодна, О. Ва
сильєва надоюють зараз 
від кожної корови по 10— 
14 кілограмів молока що
доби.

Є. ХАЛАБЕРДА, 
працівник олександ
рійської міськрайон- 
ної газети «Ленін
ський прапор».

комунізму» Олександрій
ського району М. Бідов- 
ська та К. Тонковська, 
включившись у боротьбу 
за приз газети «Молодий 
комунар» «Першій трити
сячний Кіровоградщини», 
перейшли тритисячний ру
біж. Нині приклад своїх 
подруг наслідують і моло
ді тваринниці Г. Холодна, 
О. Васильєва. Зваживши 
спої можливості, вони зо
бов’язалися надоїти від

Нещодавно члени комсомольсько-молодіжних тракторних бригад колгоспів «Жов
тень» Новомиргородського району та імені Калініна Олександрійського району під
писали договір на трудове суперництво. У відкритому листі, надрукованому в газеті 
«Молодий комунар», воші закликали всіх молодих хліборобів Кіровоградщини шир
ше розгорнути соціалістичне змагання, не шкодувати ані сил, ані вміння для того, 
щоб нива визначального року була буйною і дорідною. Наслідуючи приклад ініціа
торів, комсомольсько-молодіжні колективи тракторних бригад беруть підвищені со
ціалістичні зобов’язання, укладають договори на трудове суперництво з іншими ко
лективами.

ПІД ВРОЖАЙ - МІЦНУ ОСНОВУ
СОЦІАЛІСТИЧНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ КОМСОМОЛЬСЬКО-МОЛОДІЖНОЇ ТРАКТОРНОЇ БРИГАДИ 

КОЛГОСПУ ІМЕНІ УЛЬЯНОВА УЛЬЯНОВСЬКОГО РАЙОНУ.

Колектив нашої комсомольсько- 
молодіжної тракторної бригади 
глибоко схвилювало Звернення 
ЦК КПРС до партії, до радянсько
го народу, Обговорюючи цей до
кумент та Постанову ЦК КПРС, 
Ради Міністрі» СРСР, ВЦРПС і ЦК 
ВЛКСМ «Про Всесоюзне соціаліс
тичне змагання працівників сіль
ського господарства за збільшен
ня виробництва і заготівель про
дуктів землеробства і тварин
ництва у 1974 році», йдучи на зу
стріч XXII з’їзду ЛКСМУ та XVII 
з’їзду ВЛКСМ, 50-річчю з дня 
присвоєння комсомолу імені В. І. 
Леніна, наша комсомольсько-мо
лодіжна бригада зобов’язується:

виростити по 45 центнерів ози
мої пшениці з гектара (на площі 
704 гектари), 25 — ячменю (278

гектарів), 27 — проса (ЗО гектарів), 
16 — гречки (35 гектарів), 26 — 
соняшника, 90 — кукурудзи (500 
гектарів), 357 — цукрових буряків 
(585 гектарів), 200 — картоплі (70 
гектарів).
• На виробництво одного центне
ра озимої пшениці затратимо 0,83 
людино-годин, центнера кукуруд
зи — 1,01, а собівартість одного 
центнера зерна цих культур дове
демо відповідно до 4,05 та 4,18 
карбованця. За рахунок своєчас
ного проведення техоглядів трак
торів та ремонту техніки зеконо
мимо 3 тисячі карбованців, за ра
хунок правильного використання 
машин — 12,6 тонн пального.

Колектив бригади .v.ae всі мож
ливості виконати взяті соціаліс
тичні зобов’язання урожай

ідарііо почали рік молоді робітних» Дніпровського заводу твердих сплавів міста Світлоподська — контролер відділу техніч
ного контролю МАРІЯ КІЧАНОВА, електрик високовольтної апаратури ВІКТОР КРУГЛЯК, браківииця ТЕТЯНА СОКОЛО
ВА, токар Інструментально-ремонтного механічного цеху ВОЛОДИМИР ДЗЮБА, пресівннця виробів ЕЛЬМІРА ДЖЕТЕ
РЕ. Вони успішно закінчили 1973 рік, взяли підвищені соціалістичні зобов'язання на четвертнії, визначальний рік п'ятирічки.

------___________ __________ І----- *. Фото А. ШАМАЛО»

ВІЗИТ ДРУЖБИ 
І БРАТЕРСТВА

ГАВАНА. Генеральний секретар ЦК КПРС това
риш Л. 1. Брежнєв прибув 28 січня на запрошення 
Першого секретаря ЦК Комуністичної партії Куби, 
прем’єр-міністра Революційного уряду товариша Фі
деля Касгро Рус з офіційним дружнім візитом у 
Республіку Куба. Більш як мільйон жителів Гавани, 
представники партійних організацій і організацій тру
дящих усіх провінцій країни вийшли на вулиці і пло
щі міста, щоб привігати товариша Л. І. Брежнєва, 
виявити свої братерські почуття до Радянського Со
юзу, радянського народу. _

В аеропорту «Хосе Марті» Леоніда Ілліча Бреж
нєва зустрічали товариш Фідель Кастро Рус та інші 
керівники Республіки Куба.

Па всьому майже 30-кіломегровому шляху — від 
аеропорту до резиденції — товариша Л. І. Брежнєва 
сердечно вітали трудящі Гавани,

* » ф
У Гавані відбулася дружня, сердечна розмова Ге

нерального секретаря ЦК КПРС Л. І. Брежнєва з ке
рівниками Компартії Куби.

ГАВАНА. На головній площі столиці Республіки 
Куба — площі Революції імені Хосе Марті 29 січня 
відбувся грандіозний мітинг кубино-радянської друж
би, в якому взяли участь більш як мільйон трудящих 
Острова Свободи.

На мітингу з великими промовами виступили Пер
ший секретар Центрального Комітету Комуністичної 
партії Куби, прем’єр-міністр Революційного уряду 
товариш Фідель Кастро Рус і Генеральний секретар 
ЦК. КПРС товариш Л. І. Брежнєв.

29 січня у Палаці Революції відбулися переговори 
Генерального секретаря ЦК КПРС Л. І. Брежнєва 
з Першим секретарем ЦК Компартії Куби, прем’єр- 
міністром Революційного уряду Куби Фіделем Кастро 
Рус.

Переговори, які проходили в братерській, сердеч
ній обстановці, будуть продовжені.

Генеральний секретар ЦК КПРС товариш Л. І. 
Брежнєв відвідав площу Революції і поклав вінок до 
спорудженого тут пам’ятника національному герою 
Куби, полум’яному революціонерові і мислителю Хосе 
Марті.

На червоній стрічці вінка напне: «.Великому синові 
кубинського народу Хосе Марті від Генерального 
секретаря ЦК КПРС Л, І. Брежнєва».

(ТАРС).

X»
ВЛКСМІ1ЛКСММ

трудові 
звєршєння- 
з'їздам 
КОМСОМОЛУ

заклали міцну основу. З осені про
вели глибоку оранку з внесенням 
20—ЗО тонн органічних та 3—-5 
центнерів суміші мінеральних 
добрив. Вчасно і в оптимальні 
строки посіяли озимі, на площах 
поставили щити для снігозатри
мання. На полях, зораних не зяб, 
сніг затримуємо розорювачами та 
ущільнювачами. Механізатори на
полегливо підвищують свої агро- 
знання, вивчають нову техніку.

Викликаємо на змагання комсо
мольсько-молодіжну тракторну 
бригаду колгоспу «Прогрес» Но
вомиргородського району.

Соціалістичні зобов’язання при
йнято і обговорено на комсомоль
ських зборах бригади.
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ЗАСТУПНИК секретаря 
комітету комсомолу 

електромеханічного заво
ду Віктор Власенко твердо 
переконаний:-

— Гласність змагання — 
запорука його дієвості.

Разом з ним ми заходи
мо на дільницю, де трудя
ться молоді ремонтники 
штампів. Над дверима — 
табличка: «Тут працює
бригада по ремонту штам
пів ім. 50-річчя утворення 
СРСР». її видно тільки-но 
увійдеш до цеху. І хлопців 
з бригади, де групкомсор- 
гом Петро Косаренко, зна
ють тут усі. Бо до своєї 
роботи вони ставляться з 
великою вимогливістю, не 
тільки якісно ремонтують 
штампи, а й постійно удос
коналюють їх (півтора де
сятка рацпропозицій на 
квартал), щоб забезпечи
ти надійну роботу і мак
симальне дотримання пра
вил техніки безпеки. Про 
успіхи бригади свідчать 
вимпели на дошці показ
ників.

Зараз на заводі 
мовлення наочної 
яко висвітлює хід 
ня молодих виробнични
ків. А тим часом комсо
мольці і молодь електрод 
механічного вже трудять- ■ 
ся над виконанням соціа
лістичних зобов’язань, взя
тих на четвертий рік п'яти
річки у відповідь на Звер
нення ЦК КПРС до парті?, 
до радянського народу. 
Підвищені зобов'язання 
передбачають, перш за 
асе, ріст продуктивності 
праці. Резерви росту —- 
»провадження прогресив
них методів роботи, удос
коналення технологічних 
процесів, ущільнення ро
бочого графіка.

Електромонтажниці апарат
ного цеху з бригади Людми
ли Малої, наприклад, розро
били нову технологію збиран
ня блока живлення. Конструк
ція повністю відповідає тех
нічним вимогам і, о той же 
час. дає велику економію як 
робочого часу, так і матеріа
лів. Лише протягом кварталу 
дівчата зекономили п’ять ти
сяч метрів проводу. В цьому 
році вони мають намір зеко
номити його иже цілий кіло
метр. Вводять попи. і новий 
метод паяння друкованих 
плат — виплеском, що дасть 
економію я часі і не допус
тить перевитрат припою. Зага
лом же, за ообов’язанням, 
молоді електромонтажниці 
мають намір за рік підвищити 
продуктивність праці на 13 
процентів.

іде об- 
агітйці?, 
змаган- 

її А заводі — дев’ять 
“• комсомольсько-моло
діжних колективів. Кожен 
з них виробив свої зобо
в'язання. Ремонтники ос
настки (бригада Олександ
ра Руденка) вирішила за
вершити виконання вироб
ничих завдань року до 50- 
річчя присвоєння комсо
молу імені Леніна. Одно
часно з ними завершать 
четвертий, визначальний 
слюсарі по обробці гети
наксу (бригада Бориса 
Кривоконя). Загалом же, 
уся молодь заводу підви
щить продуктивність- праці 
на десять процентів і за
вершить виконання плано
вих завдань до 20 грудня.

Чим забезпечуватиметь
ся з боку комітету комсо
молу виконання цих зобо
в’язань?

— Нового в гласності 
змагання ми впроваджува
ти майже нічого не буде
мо, — продовжує розпо
відь Віктор Власенко. »— 
Лише заведемо книгу по-

ВИМПЕЛ БІЛЯ ВЕРСТАТА
ф МОЛОДЬ 

ОЛЕКСАНДРІЇ - 
ВИЗНАЧАЛЬНОМУ

ремежців змагання з їх 
портретами. В основному 
ж — використовуємо ми
нулорічний досвід.

1973 рік був роком успішної 
і напруженої праці комсо
мольців заводу. Комітет ком
сомолу щоденно підбивав під
сумки роботи молодих вироб
ничників. Заводське радіо по
відомляло, як трудяться ком
сомольці нп різних ділянках. 
«Блискавки» розповідали про 
переможців, а їх робочі місця 
увінчували перехідні вимпели. 
В комсомольських куточках 
можна було ознайомитись із 
особистими соцзобов'язапия- 
ми, виробничим н показника
ми. Змагались І на кращого 
по професії,

Не залишаючи часу на «роз
качування», очолив комітет 
комсомолу змагання молодих 
виробничників І я цьому році, 
широко його висвітлює і про
пагує. Тут глибоко розуміють 
єдність змагання і його глас
ності.
О ОВСІМ інше враження 

ьід знайомства із 
справами автотранспорт
ного підприємства 
№ 10011, де секретарем 

комітоту комсомолу Во
лодимир Корсунський. 
Про те, як висвітлюється 
хід змагання між молод
дю, Володимир так і не 
міг нічого певного відпо
вісти. Відчувається, що 
тут комітету ко/лсомолу 
не вистачає ні ініціативи, 
ні наполегливості. Бо під
сумки змагання «(за його 
словами) підводяться ли
ше в профкомі, наочною 
агітацією займається теж 
профком і т. д. А яка ж 
тоді функція в організації 
і висвітленні ходу змагай 
ня комітету комсомолу?

І от —• цікава деталь. 
На електромеханічному 
заводі вже протягом семи 
місяців немає серед мо
лоді випадків невико
нання планових завдань, 
минулого року трапився 
всього один прогул, не
гайно і принципово засуд
жений комсомольською 
організацією, викорінено 
залізнення на роботу. На 
автотранспортному ж лід-

© ЗАВОДСЬКЕ РАДІО 
НАЗИВАЄ 
ПЕРЕМОЖЦІВ

приємстві € і випадки не
виконання планових зав
дань, і прогули І запізнен
ня. ЦІ порівняння наво
дять на роздуми...

Молодь міста Олександрії 
активно включилась у соціа
лістичне змагання за достро
кове виконання планів четвер
того року п’ятирічки. Комсо
мольсько-молодіжна бригада 
екскаватора РС-350 вугільного 
розрізу « Мороз І в Сь кий» (бри
гадир Володимир Бакун, груп- 
комсорг Олександр Пасічний) 
виробила зустрічний план — 
добути 159 тисяч тонн вугілля, 
замість 145 тисяч тони за пла
ном. Хлопці зобов’язались зе
кономити ЗО тисяч кіловат-го
дин електроенергії, 500 кг 
змащувальних матеріалів, а а 
дні роботи комсомольських 
з’їздів працювати па зеконом
лених матеріалах. Річний 
план вони намітили виконати 
до 10 грудня. їхній 
тримали колектив 
дільниці Jû 1 цього 
комсомольсько 
бригади шеферів ______
комбінату «Олехсандріявугіл- 
ля> та інші.

Кожні два з трьох ком
сомольсько - молодіжних

почин під- 
розкривної 
ж розрізу. 
МОЛОДІЖНІ 

автобази

0 КОЛИ КОМІТЕТУ 
БРАКУЄ 
ІНІЦІАТИВИ

ЫМЛЗЪКЪ 4300 ГЕКТАРІВ ЗАЙМАЄ ХЛІБНА НИВА ТРАК
ТОРНОЇ БРИГАДИ-КОЛГОСПУ ІМЕНІ ЛЕНІНА ЗНАМ'ЯМ
СЬКОГО району, яку очолив герой соціалістич
ної ПРАЦІ С. К, ОНУФРІЄВ. .МЕХАНІЗАТОРИ ГОСПО
ДАРСТВА РЕТЕЛЬНО готуються до ВЕСНИ.

НА ФОТО: С. К. ОНУФРІЄВ, В. ВОЛОШИН, в. МАРТО- 
ЛОГА, В. ЧЕРНЙШОВ ПЕРЕВІРЯЮТЬ ЯКІСТЬ РЕМОНТУ 
ТЕХНІКИ, Фото ю ЛІВАШННКОВА.

колективів працюють за
раз в рахунок березня — 
липня, в кожен десятий 
комсомолець заводів ПТО 
та електромеханічного — 
■ рахунок грудня. ! це, ще 
раз підтверджу«: там де 
комітети комсомолу всер
йоз взялись за організацію 
і висвітлення ходу соціа
лістичного змагання, на
слідки вагомі. І навпаки— 
«холодок» комітету ком
сомолу передається і ви
робничникам. Про це свід- 
чать недоліки, що мають 
місце в комсомольських 
організаціях брикетної 
фабрики «Димитровська», 
міськмолокозаводу, трес
ту «Олександріяважбуд». 
Отож, про гласність в зма
ганні комітетам комсомо
лу треба дбати повсякчас.

Б. КУМАНСЬКИИ, 
спецкор «Молодого 
комунара».
м. Олександрія.

ПІВСТОЛІТНІЙ ЮВІЛЕЙ
„СМЕНЫ“

Популярному журналові молоді «Смёна*. який’ви
дається ЦК ВЛКСМ, — минуло 50 років Цій знамен
ній даті був присвячений урочистий вечір, що відбув
ся 28 січня в Москві, у Жовтневому залі Будинку 
Спілок. На ювілей зібралися передовЦиш виробницт
ва, партійні і комсомольські працівники, представни
ки громадських організацій, письменники і журналіс
ти.

Головний редактор журналу «Смена* А. Д. Голу
бев охарактеризував бойовий шлях- молодіжного ви
дання за півстоліття. Він відзначив, що «Смена» про
тягом 50-річчя веде послідовну пропаганду ленінсь
ких ідей, показує як молоде покоління виконує запо
віти Леніна, будучи вірним помічником партії у ви
хованні молоді країни, в боротьбі за побудову кому
нізму.

Колектив «Смены» вітали представники газет І 
журналів, громадськості і молоді столиці, діячі літе
ратури, мистецтва.

У вечорі взяи участь перший секретар ЦК ВЛКСМ 
€ М. Тяжельянков.

J (ТАРС).

ЩЕ як зеленим розмаєм кликав до себе 
Овруцький ліс, дівчина любила вес

няні цілющі шати. Відривалась на часи
ну від підручників, та в останні шкільні 
дні десятикласницю знову повертали до 
Екзаменів. А ліс манив до себе.

Вона.сидить тепер і відверто ділиться 
сумнівами: у народі кажуть, що рнба 
фукає, де глибше, а людина — де кра
ще. Справді, мудре прислів’я, тільки оте 
«краще» в кожного своє. Он скільки дів
чат звертаються до редакцій газет і час- 
70 в листах — про кохання. Хвилюють« 
ря, щоб встигнути, допитуються порад — 
ЯК би не запізнитись. Правда, й судити 
всіх суворо не хотіла, бо ж чисте праг
нення подружнього життя — лише поміч 
Людині. Тільки б не самоціль — респек
табельний жених чи інші міщанські ви
моги.

Оля Петренко па рік раніше закінчила шко
лу. Писала часто аж з Кіровограда, запрошу
вала: приїжджай, ось побачиш, як тут у нас... 
Валентину спершу вразило оте «у вас», та 
$годом все з більшою цікавістю розгортала 
черговий лист від подруги. Закінчила школу 
і медаллю і вирушила до степового краю. 
Збиралась попрацювати й підготуватись, щоб 
Наступного року вступити до Кіровоградського 
педагогічного. Невдалим стип той рік для 
абітурієнтки. З трепетним серцем шукала своє 
прізвище Валентина Перехожук в списку від
мінників з письмового твору. Не знайшла.
Р ПЛИВ у пам’яті початок, як звикли 

казати, трудової біографії. Стала за 
^ужою спиною біля верстата у званні 
учениці на головному підприємстві міста 
“г 4 механоскладальному цеху заводу 
«ІЧервона зірка». Пильні спостереження 
принесли користь —- хотілося швидше за
лишитися біля верстата самій — тока
рем.

Траплялося, ловила себе на думці — тут но 
гірше під рідного Полісся.,.

Прнзп^чаговалась потроху до гамірного ое- 
Летс.дст.кого цеху. Засвоювала ширший обсяг 
ІсхнологІТ виробництва їх механічної дільни
ці. Знайомилася з дівчатами. Навесні 1970 ро
ку організували комсомольсько-молодіжну 
бригаду Палії Щербань. Починали — не ду

мали, що вийде так «голосно», що про колек
тив заговорять І за межами заводу. Самі дів
чата розуміли, які запдання стоять перед хлі
боробами країни. Взяти рубіж минулого, вирі
шального року п'ятирічки з його небувалими 
досі завданнями. Сказали й недавно: все, що 
залежить від нас, машинобудівників, у чет
вертому, визначальному — зробимо. 1 нині а 
них на трудовому календарі вже червень 
1971-го.

ДЕЛЕГАТ
КОМСОМОЛЬСЬКОГО З’ЇЗДУ

ВИМІР 
людського- 
„КРАЩЕ“

Професія стала тим своєрідним фоку
сом, до якого постійно збігались думки. 
Дівчина відчула потребу вчитися далі за 
фахом. І вже через рік після невдалого 
«дебюту» в стінах педагогічного вузу 
Валентина стала студенткою Кіровоград
ського інституту сільськогосподарського 
машинобудування. Спробувала розклас
ти по годинах один свій день, щоб від
крити невикористані години. Побачила, 
що треба зайнятися аналізом відрізка 
часу, тривалістю пе менше тижня. Вреш
ті, відзначила, це не так і погано, коли 
дні різняться своєю несхожістю, а в "рам
ках тижня було кілька вечорів, вільних 
від занять в інституті.

Колись, ще вдома, пасучи корів, хлопці на
ставляли проти сонця розчепірені пальці, зві- 

ряючн його відстань до горизонту — так хоті
лося, щоб швидше торкнулося воно далеких 
обрисів лісу. Валентина без посмішки не мо
же згадувані цього — яка ж бо свята наїв
ність у тому бажанні скоріших сутінків!

Тепер їй конче необхідно було відна
ходити ті резерви вільних хвилин, які б 
давали змогу відірвати себе від невід-

кладних справ, щоб подивитися, бодай, 
кінофільм. "
І ЗДИЛА в гості до рідних. Бідкалася 
* мама: звелася дочка ні на що, схуд
ла, тільки очі, великі з просинню сірі очі, 
бачте, гарні — крадькома розглядала 
дочку, яка відчутно подорослішала.

Валентина усміхалась, трохи ніяково було 
за материнську турботу, ніби винною себе по
чувала. Обіцяла -- не журіться, скоро приїду. 
Бачила мама, що вросла дочка у той крутіж 
подій і справ, потай гордилася. Як же, обира
ють третій рік депутатом міської Ради. В ко
місії у справах молоді засідав її Валентина. 
Розповідала ж он, скільки по гуртожитках 
ходять, дізнаються — чим живуть хлопці та 
дівчата. З неповнолітніми проводять виховну 
роботу.

Спершу обрали її членом міськкому, я 
в 1970 році — членом обкому ЛКСМУ.

мамам
7~7~-

—— в— 

Закріплені за нею комсомольські органі
зації треба ж перевіряти, допомагати, 
підказувати активістам. А досвіду свого 
— чи багато? Ще й часу обмаль.

Друзі-комсомольці поруч — пізнавали 
ціну її праці. І визнали гідною представ
ницею в делегації країни на X Всесвіт
ній фестиваль молоді і студентів у сто
лиці НДР.
*|* ЕПЕР може похвалитися вдома —• 
■* переведена в Харківський інженер
но-економічний інститут, заочницею чет
вертого курсу. Вивільнились вечори від 
вечірніх занять, та просиджує їх за ти
ми ж книгами в гуртожитку. А приїхала 
з Харкова після зимової сесії — дівчата 
поздоровляють, кажуть, щоб готувалася 
до поїздки в Москву на XVII з’їзд 
ВЛКСМ. . '

З недавнього часу Валентина — ком
сорг цеху. Ділянка роботи велика й від
повідальна. 1 хоч не лячно було почина
ти, бо знала її добре, проте складно. 
Просто скрутно, в душі відчуває, а від
ступати не звикла. На останніх цехових 
комсомольських обговорювали Звернен
ня ЦК КПРС до партії, до радянського 
народу.

Опісля розглянули персональну справу мо
лодого робітника, який не сплачує членські 
внески. Присутні вибухнули гнівом. Підхіч Во
лодимира до участі в комсомолі: 'би - 
мені, тоді й я щось вам. Одружився. І 
подавай йому відразу квартиру. Знехтувач ко
лективом, відмовився вислухати думки товапн- 
шів на комсомольському бюро цеху. На збо
ри те к не прийшов. Рішення про виключен
ня ЙОГО з лав БЛКСМ прийняли одностайно.

А Валентина Перехожу» зовні стар- 
шою^нібн стала, зібрана й мовчазна піс- 

» тільки думка 
де глибше, а Ва- 

утверджується її

ля зборів. Стомилась, 
пульсує: риба шукає, 
лентинене «краще* 
життям.

А. НЕЧИТАЙЛО,
спецкор «Молодого комунара». 

Завод «Червона зірка».
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ЛУІС ОРЛАНДО— 
МОЛОДИЙ 
К 0 М У Н І с т
— Візит на Кубу видатного діяча світового кому» 

ністичного і робітничого руху Генерального секрета
ря ІДК КПРС товариша Л, І, Брежнєва — подія 
справді історична. Ми впевнені, що цей візит покла
де початок новому етапові в розвитку братерських 
відносин між революційними народами великої бать
ківщини Леніна і Куби, виллється в яскраву демон
страцію нашої непорушної дружби, яка міцніє день 
у день, у хвилюючу демонстрацію торжества проле
тарського інтернаціоналізму, ' — заявив в інтерв’ю 
кореспондентам ТАРС перший секретар Національно
го комітету' Спілки молодих комуністів Куби Луіс 
Орландо Домінгес.

Близько п’ятдесяти років тому один із засновників 
Комуністичної партії Куби Хуліо Антоніо Мелья, 
життя ї боротьба якого є прикладом для нашої мо
лоді, кинув виклик проімперіалістячному урядові і, 
ризикуючи життям, переплив бухту Карденас. щоб 
передати кубинський національний прапор екіпажеві 
радянського єудна «Вацлав ВоровськиЙА на знак про

летарської солідарності з радянським народом. А те
пер весь наш народ з розгорнутими прапорами зустрі
чає Генерального секретаря ЦК КПРС. Ця зустріч 
стала уособленням торжества інтернаціоналістських 
ідей марксизмумемінізму, які з моменту перемоги 
Жовтневої революції і завдяки існуванню могутнього 
Радянського Союзу стали прекрасною реальністю в 
багатьох країнах світу, в тому числі на Кубі — пер
шій країні західної півкулі, яка успішно будує соціа
лізм.

Луіс Орландо Домінгес далі спинився на відноси
нах між ВЛКСМ і Спілкою молодих комуністів Ку
би. Вік підкреслив, що ці відносини розвиваються в 
атмосфері братерства і солідарності. Непорушна єд
ність Ленінського комсомолу і Спілки молодих кому
ністів Куби грунтується на спільності традицій бо
ротьби наших Народів за соціалізм і комунізм, за 
світле майбутнє всього людства, визволеного від ім- 
ігеріалістичного гніту.

— Ми, — продовжував вія, — з радістю, хвилю
ванням і любов’ю готувалися до зустрічі керівника 
Комуністичної 'партії Радянського Союзу, високого 
представника братнього народу. Відколи пролунав 
залп крейсера Аврора», що сповістив нову еру в іс
торії людства, рейнський народ веде безустанну бо
ротьбу в ім'я щастя всіх народів,

Г. ПЕТРОВ, 
М. ЧИГИР.

МИНУВ рік з того часу, ко
ли після тривалих і важ

ких переговорів у Парижі бу
ло підписано Угоду про при
пинення війни і відновлення 
миру у В’єтнамі, яка ознаме
нувала історичну перемогу 
в’єтнамського народу в його 
боротьбі проти американської 
агресії.

Війна ця. що не принесла 
імперіалізмові ні слави, ні пе
ремог, обійшлась американсь
ким платникам податків у 
справді астрономічну суму — 
близько 150 мільярдів доларів.

Рік миру у В'єтнамі
А про страждання в'єтнамців 
говорить хоча б той факт, що 
на них були скинуті мільйо
ни тонн вибухівки.

Паризька угода заклала ос
нови для миру в Індокитаї', 
вивела з-під удару соціаліс
тичну держану ЛІВДСННО-С.ХІД-. 
иої Азії — Демократичну Рсс-

Стаття, інформація, коментар.

0 КУБА ЗУСТРІЧАЄ 

ДОРОГОГО ГОСТЯ

© ЯПОНІЯ: ЩО ЧЕКАЄ 

ЛСЛКУСУ?

0 ІЗРАЇЛЬ; «ВСІ ДОГМИ 

ЗНИЩЕНІ. ВПАВ 

ОСОБИСТИЙ ПРЕСТИЖ 

КЕРІВНИКІВ. ОСОБЛИВО 

ДАЯНА».

0 В’ЄТНАМ; РІК МИРНОЇ 

ПРАЦІ.

публіку В'єтнам, підтвердила 
основні національні права 
в’єтнамського народу, в тому 
числі право па самовизначен
ня населення Південного В’єт
наму. Тим самим було внесе
но і важливий вклад в оздо
ровлення міжнародної обста
новки в цілому, створено умо
ви для більш успішного і по
слідовного проведення В ЖИТ
ІЯ прпицшіів мирного спів
існування держак з різним 
суспільним ладом.

Радянський союз, який по
дала» братерську допомогу 
в’єтнамському народові в тяж
кі роки війни, допомагає йому 
тепер заліковувати рани і на
лагоджувати мирне життя. Ці 
питання обговорювалися, зо
крема, під час офіційного 
дружнього візиту делегації 
Партії трудящих В’єтнаму і 
урядові ДРВ у нашу країну в 
липні минулого року.

Виходячи із своєї незмінної 
Інтернаціоналістської позиції. 
ЦК КПРС І Радянський уряд 
прийняли рішення розглядати

кредити, надані нашою краї
ною ДРВ и попередні роки на 
цілі економічного розпитку, 
як безоплатну допомогу. Таке 
рішення прийняли й інші 
братні соціалістичні країни. 
Тисячі радянських спеціаліс
тів виїхали в ДРВ, щоб своєю 
самовідданою працею пліч-о- 
пліч з в’єтнамськими братами 
сприяти якнайшвидшій лікві
дації наслідків війни.

Отже, за минулий рік зроб
лено чимало. Однак багато 
ще треба буде зробити: адже 
напружена обстановка в цьо
му районі досі не розрядила-. 
ся, і причина нього — прово
каційні дії сайгонської адмі
ністрації, яка постійно пору
шує Паризьку угоду. Міліта
ристська кліка Тхієу рал у 
раз »дається до воєнних опе
рацій проти пизполенпх райо
нів у Південному В'єтнамі. . 
Вона тримає в тюрмах більш 
як 200 тисяч цивільних осіб,* 
підозрюваних в співчутті на
ціональному фронтові визво
лення.

Незважаючи на ііииедення 
американських збройних сил з 
Південного В'єтнаму, Вашінг- ■- 
тон продовжує втручатись у 
внутрішні справи цієї країни.

А. КРАСИКОВ, 
оглядач ТАРС. *

г?мткЖІЯ ФОРТЕЦЯ МОНКАДА В МІСТІ..
СДНТЬЯІ О-де-КУБА, ЯКІ' 26 ЧЕРВНЯ 1953 РОКУ ШТУР- 
ДЕДЕМ КЛСТРОДІ РЕЙОЛІОЦІОІП-РГ1 «А ЧОЛІ ІЗ ФЬ

> Фото ЛІ. АЛЬПЕР.'ГЛ. АПН.

У Сінаііських пісках, на борту обгорілого джипу ізраїльські солдати на
писали слово «Мир». Трохи далі один проти одного стоять мертві танки. 
Іноді настільки близько, що з їх гармат уже неможливо було стріляти.., 
«Араби воювали. Вони добре воювали», — говорив офіцер’, який супро
воджував мене».

Так починається репортаж з Тель-Авіва спеціального кореспондента 
французької газети «Юманіте» Жака Кубзра. Агентство преси Новини про
понує його читачам з деякими скороченнями.

]МГ ІЙ супутник каже: «...Повір- 
те мені, ми хочемо миру».

Поранені освистали Даяна І 
Голду Мейєр в одному з тель- 
авівських госпіталів. Над Дан
ном сміються навіть члени ро
бітничої партії...

Ізраїльтяни —- вже несупер- 
мен. Міф про це впав так же 
низько, як і кількість шану
вальників генерала Даяна. 
«Війна викликала шок. Громад
ська думка стає все більш від
критою», —- констатує Іцхак 
Бен Агарон, один з керівників 
робітничої партії, колишній ге
неральний секретар конфеде
рації профспілок.

«Ми жили занадто впевнени
ми у собі, ми думали, що чає 
з нами, що ми можемо зали
шатись на тих землях, на яких

-------------------------------------------

НА БОРТУ
укріпились. Цю думку розвін
чала остання війна».

«Всі догми знищені. У той 
же час впав особистий престиж 
керівників. Особливо Даяна».

Бси Агарон працює на четверто
му поверсі резиденції робітничої 
партії. А для депутата парламенту, 
якого я зустрів на два поверхи 
нижче, друга Даяна. нічого не змі
нилось. «Араби хочуть вигнати нас 
навіть, коли говорять про кордони 
1987 року...» Значить, нічого не за
лишається робити, як створювати 
ситуації, що ведуть до нових воєн, 
в яких Сірія і Єгипет зазнають по
разки? «Так. нічого іншого», — бу
ла його відповідь...

Ще багата ізраїльтян знахо
диться у полоні таких ілюзій..« 
Але війна пехитн/ла офіційну 

мораль. У технічному ліцеї, 
розташованому в околицях 
Тель-Авіва виступе® лектор. 
Він виправдовував агресивну 
політику, а закінчив свою роз
мову зі студентами нападками

ОБГОРІЛОГО ДЖИПУ
на Сірію, звинувачуючи її у по
ганому ставленні до ізраїльсь
ких полонених. Йому рішуче 
заперечували п’ятеро випуск
ників. Серед них була дівчина. 
Під час війни вона служила 
добровольцем. Вони заявили: 
«Ізраїльтяни не ангели. Вони не 
мають права викладати уроки 
моралі після того, що ми поба
чили і почули». Жоден з цих 
студентів не с членом політич
ної партії.
]П УЛИЦЯ Мендель в Тель- 

Авіві, невеликий театр- 
кабаре. Сюжет п’єси, яку, до 
речі, поставив режисер, який 
не симпатизує комуністам, по

зичений не з біблії. Мова йде 
про два арабських села. Насе
лення одного було знищене а 
1948 році терористами Бегіна 
(зараз він один з лідерів уль
траправого блоку «Лікуд»),

Мешканців іншого вбили ізра
їльські прикордонники в 1956 
році напередодні імперіаліс
тичної агресії проти Єгипту. 
Такий спектакль, що зараз йде 
о переповненому залі, немож
ливо було поставити ще чоти
ри місяці тому.

Та скільки ще «прапокірних» не 
знають, що женевська конвенція 
забороняє колонізацію окупованих 
земель? мій гід по СІнаю сумні
вався у цьому, коли ми проїжджа
ли Нахал Ям. кібуццу на півночі 
півострова. А вигнання бедуїнів-у 
піски?

Расизм розвивається в Ізраїлі. 
Та чи не злочин він і проти ізра
їльського народу? Проти його без
пеки?

II А початку грудня у мї- 
ністерстві національної 

освіти відбувся збір педагогів, 
на якому їм рекомендували го
ворити учням 13—14 років, що 
повернення частини окупованих 
земель їх господарям — ще 
не зрада, що тим самим не 
віддається рідна територія. А 
протягом 6 років дітей в школі 
навчали, що Голанські висоти, 
інший берег Йзрдана і Сінай 
«належать нам». Сьогодні на
віть екстремісти говорять про 
«територіальний компроміс».

В бюлетені одного тсальаиівсько- 
го ліцею можна ще зустріти таку 
думку: «Араби завжди пас хотіли 
сипнути у морс...». Та частіше учні 
гоаорять про безглуздя війни, а та
кож про те, що «Із укладанням ми
ру ми зможемо стати друзями ара
бів». «Ми сподіваємось, що мор 
прийде швидко, І ми житимемо 
нормально з нашими сусідами ара
бами». Можна прочитати тут дум
ки. що йдуть набагато далі: «І по
чинаються мої роздуми: хто може 
виправдати загибель тисяч чоловік. 
Чому ми ненавидимо... Чому нам 
ие стає страшно від теорії расово» 
неповноцінності арабія?»

(«Юманіте»).

ГРОСМЕЙСТЕР 
ГРАЄ В ТЕНІС
Екс-чемпіон світу з шахів 

Борис Спасьний проводить 
чвертьфінальний матч претен
дентів на звання чемпіона сві
ту а пуертарінанському місті 
Сан-Хуані. Радянський грос
мейстер, якого спеціалісти вва
жають одним із можливих су
перників чемпіона світу Робер- 
та Фішера, веде боротьбу за 
вихід у півфінал з американ
ським гросмейстером Робер- 
том Бірном.

Матчі претендентів, що відбуваю
ться у напруженій боротьбі, вима
гають від учасників не лише висо
кої шахової майстерності, але й хо
рошої фізичної підготовки. Шахісти 
по-різному підтримують свою фізич
ну форму. Одні бігають кпосн, ін
ші — плавають, а Борис Спаськиіі 
грає в теніс.

На фотс: екс-чемпіон спіту Бо
рис СПАСЬКИЙ на тенісному кор
ті в Сан-Хуані.

Фото АПН.

II А північно-східній околиці Токіо ле- 
** жить великий район, де з давніх ча
сів туляться сотні маленьких майстерень, 
дешеві ресторани і закусочні у традицій
ному японському стилі, кінотеатри і хра
ми. Це Асакуса. Головний храм АсакусЯ1 
вважають покровителем дрібних торгов
ців і ремісників.

...Робочий полудень. Вулиці Асакуси майже 
безлюдні. Лише зрідка трапляються молоді 
люди, з паперовими пакетами. На них велики
ми ієрогліфами напне назви компанії, в якій 
вони служать. Це не кур’єри, а щось на зра
зок зв'язкових між великими конторами-робо- 
тодавиями і «мейкерами» (виконавцями) — 
маленькими приватними майстернями або 
бюро.

Вивіски лавок з назвами продукції, то 
випускається, і прізвищем господаря 
яскравіють по обидва боки вулиць, на
даючи Асакусі особливого колоригу; Як* 
що вивіски прибрати, картина стане нуд
ною: одно — двоповерхові сірі залізобе
тонні коробочки, які тісно туляться одна 
до однієї. Віючі вони перетворюються на 
сховища, вдень частина виробництва ви
носиться на вулиці: у будиночку ие по
вернутись. Головна умова існування 
дрібних підприємців — швидкий оборот 
капіталу. А це залежить від їх зв'язків з 
головним підприємством.

У СВІТІ «СЕРЕДНІХ 
ЯПОНЦІВ»

Сьогоднішня Асакуса носить усі ознаки 
інфляції, що празила Японію. Все частіше 
трапляються зачинені зранку лапки: великі 
підприємства припиняють ділок! зв'язки з мей- 
керами. інша обставина — різке зростання цін 
не сировину і токари першої необхідності. Ли
ше у грудні було зареєстровано 917 банкрутств 
дрібних і середніх підприємців. Це на 48,5 
процента більше, ніж у 1972 році. Офіційне 
державне агентство, що опублікувало ці дані, 
вважає, що, якщо Інфляція затягнеться, число 
банкрутств різко збільшиться.

Проблема дрібних підприємств — пи
тання першої важливості для Японії. 
Незалежно від стану економіки у данин 
період. Вони складають близько 60 про
центів усіх підприємств країни. їх гос
подарі називають «середнім прошарком», 
«спорою народного капіталізму». Але в 
щоденнях турботах про хліб вони ніяк 
не відчувають себе господарями країни. 
Проблема дрібних підприємств“ цікавить 
особливі державні заклади, спеціальні 
відділи політичних партій її піднімають 
на всіх виборчих кампаніях.

Б. СМИРНОВ. 
(АПН).

Токіо.
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місячник
ОБОРОННО 

масової * і роботи

БЕЗ 
ПАУЗ

Перед тим, як скласти 
план заходів на період 
місячника оборонно-ма
сової роботи, районний 
комітет ДТСААФ провів 
семінар суддів, інструк
торів з технічних видіа 
спорту. Урочисто про
йшло відкриття місячни
ка, на якому були акти
вісти з усіх сіл району.

Нині в первинних ор
ганізаціях оборонного 
товариства неабияке по
жвавлення. Тут значно 
поліпшилась технічна 
база, Для послуг сіль
ських дтсаафівців — 27 
радіостанцій, 17 човнів, 
38 мотоциклів, вдосталь 
зброї. Це дало змогу 
домогтись вищих резуль
татів в підготовці спеціа
лістів у клубах ДТСААФ, 
на пунктах початкової 
підготовки. Є в нас на 
кого рівнятись. Напри- 

[ клад, в колгоспі імені 
і Калініна ведеться широ

ка лекційна пропаганда, 
допризовники складають 
нормативи комплексу 
ГПО з кульової стрільби, 
В Новоукраніській СШ 

І № 6 за традицією в дні 
місячника проводяться 
зустрічі з ветеранами 
війни»

В райкомі

ЗІБРАЛИСЬ у визначений час: 
дтсаафівці, комсомольські акти

вісти, спортсмени. Секретар райко
му ЛКСМУ Катерина Завада ради
лась з ними, як країно провести всі 
заходи за програмою місячника 
оборонно-масової роботи. Члени 
лекторської групи отримували за
вдання: виступити перед юнаками 
і дівчатами з лекціями «В. І. Ленін 
і створення Збройних Сил СРСР». 
В районному Будинку культури і 
сільських клубах вирішили влашту
вати вечори запитань і відповідей 
«Заков СРСР про загальний війсь
ковий обов’язок», молодіжний ве
чір «Готовий до захисту Батьків
щини».

— Ви маєте організувати ленін
ські читання, уроки мужності, вій
ськово-спортивні ігри «Орля» і 
«Зірниця», зустрічі ветеранів вій
ни з червоними слідопитами, — на
казувала І\. Завада представникам 
комсомольських організацій шкіл,

А іде комсомольські активісти і 
дтсаафівці планують провести зма
гання з військово-технічних видів 
спорту, ти ліні ГПО, в дні місячни
ка комсомольці та молодь візьмуть 
участь у будівництві спортивних 
споруд.

Роз’яснення трудящим і молоді 
ленінських ззповітів про захист со
ціалістичної Вітчизни, рішень XXIV 
з’їзду КПРС, внутрішньої та зов
нішньої політики партії і Радянсь
ко уряду, діяльність Політбюро ЦК 
1\ПРС та особисто Генерального се
кретаря ЦК КІІРС Л. І. Брежнєва, 
націлені на забезпечення міцного 
миру і надійної безпеки Батьків
щини — ось основний ідейно-полі- 
тичшій зміст всіх заходів, які пла
нуються в районі на період місячни
ка.

ПОЧЕРК
РОБОЧИЙ

комітетові

В колгоспі

І. ЗАНІЗДРА. 
голова Новоукраїн- 
ського районного ко
мітету ДТСААФ.

СУБОТНЬОГО дня на вулицях 
Красносілля ми зустріли учнів 

місцевої школи, які йшли до па
м’ятника воїнам-визволителям.
Хлопчики і дівчатка поспішали на
вести там зразковий порядок, А 
червоні слідопити, готуючись до ве-

чора бойової слави, вирішили ще 
раз зустрітись з героями-земляка
ми.

— Не личпть нам відставати від 
піонерії, — з легким жартом мовив 
і олова комітету ДТСААФ колгоспу 
«Росія» Іван Петрушенко, розгля
даючи план роботи первинної орга
нізації оборонного товариства на 
період місячника.

Він уже встиг побувати в усіх 
бригадах, на тваринницьких фер
мах. Разом з секретарем комсомоль
ської організації Миколою Черни- 
ченком оформив там стенд, куточки 
бойової слави, провів бесіди па 
військово-патріотичні теми, склав 
список трудівників колгоспу, які 
ще не викопали всіх 
комплексу ГПО. І в краєзнавчому 
музеї села з’явились нові стенди — 
«В. І. Ленін про захист соціалістич
ної Вітчизни», «Службу несуть на
ші земляки», «Герої Великої Віт
чизняної війни».

З кожним днем стає багатшою 
база пункту початкової військової 
підготовки. Правління колгоспу, яке 
очолює Герой Соціалістичної Пра
ці 1. Є. Адонін, виділило кошти для 
придбання технічного 
зброї. Іван Петрушенко 
активістами обладнав 
клас, стрілецький тир. І ось 
близько 40 трудівників села отри
мали посвідчення мотоциклістів, 
шеферів-любіїтеліп. Здебільшого це 
— допризовна молодь, майбутні вої
ни, які відвідують технічні гуртки. 
І в минулому році вся група при
зовників з Красносілля прін’хала в 
рапвійськкомат з рапортом:

— Виконали нормативи комплексу 
ГПО, маємо технічну спеціальність.

Іван Павлович переконаний: іще 
27 його вихованців стануть зразко
вими воїнами. Ои уже прийшли лис
ти з військових частин. Командири

дякують батькам, 
ДТСААФ, розповідаючи про Ста
ніслава Цпшевського, 
Баишяка, які стали відмінниками 
бойової і політичної підготовки. Во
ни — спортсмсіпі-розрядпики, клас
ні спеціалісти. 1 в цьому чимала за
слуга Івана Петрушенка, який вчив 
майбутніх воїнів мужності і вміння 
володіти зброєю, дбав про підви
щення їх фізичного та ідейного гар
ту.

«Провести змагання з спортивно
го багатоборства за комплексом 
ГПО, залучити до участі в них усіх 
335 членів ДТСААФ... Організувати 
змагання між бригадними організа
ціями з кульової стрільби... Провес
ти поєдинки з фігурного водіння 
мотоцикла...»

Це лише окремі накреслення го
лови комітету первинної організа
ції ДТСААФ. В проведенні спортив
них змагань помічниками Івана 
Павловича стали дтсаафівці-роз- 
рядпнкн, громадські інструктори. 
Вони очолюють групи майбутніх 
значківців ГПО, тренують юнаків 
у стрілецькому тиру, передають 

нормативів свій досвід автомобілістам.
А в Палаці культури, в школі — 

вечори бойової слави. До юнаків і 
дівчат прийшли щойно демобілізо
вані воїни, учасники Великої Віт
чизняної війни, ветерани, які ви
зволяли Кіровоградшпну від ні
мецько-фашистських загарбників. 
Г. Бараповський, В. Яровий, інші 
Еоїни-ветсранн згадали героїчні по
двиги своїх бойових побратимів, а 
вчорашні сержанти і старшини роз
повіли про сьогодення Радянських 
Збройних Сил...

В РАЙКОМ ДТСААФ, ранком 
ЛКСМУ надходили рапорти з 

первинних організацій оборонного 
товариства про перші спортивні поє
динки за розкладом місячника. А 
звідси радили: .

— Треба провести турнір ва при
зи героїв-зе.мляків за програмою 
«Юний стрілець», влаштувати зу
стріч з Героєм Радянського Союзу 
І. X. Календюком, готуйтесь до лиж
ного походу «Шляхами слави батьч 
ків».„

М. ШЕВЧУК, 
спецкор «Молодого комунара». 
Олександрійський район

приладдя, 
з своїми 

автомото- 
вже

Григорія
ПЕРШИМИ почали дтса

афівці, які вийшли на 
вогневий рубіж, щоб ви
значити абсолютного чем
піона міста з кульовбї4 
стрільби. За право участі 
у фінальних поєдинках бо
ролись близько 300 юнаків 
та дівчат. 1 ось тринадцять 
найсильніших ще раз ви
пробовували свою май
стерність. Представник
первинної організації 
ДТСААФ музичної школи

СТАРТ

• СлгортЗ

СТАРТОМ
Олексій Козлов у вправі 
МВ-8 набрав 290 очок. Ус
пішно він виступав у впра
ві МВ-4, влучно стріляв з 
пістолета. Як підсумок, 
найкращий показник г« 
трьох вправах, отже — 
О. Козлов став абсолют
ним чемпіоном міста се
ред чоловіків. Серед жі
нок найкраще виступає на 
цих змаганнях Г. Батракіна 
(колектив фізкультури 
«Чайка»).

Цікавими були змагання 
з радіоспорту. Тут успіху 
домігся інструктор Світло- 
водської дитячої флотилії 
С. Коваленко. Він виконає 
норматив першого спор- | 
тивного розряду. Серед •! 
призерів — вихованці стан- і 
ції юних техніків А. Фсло- 
ненко та С. Мітін.

На черзі — нові спортив
ні поєдинки за програмою 
місячника оборонно-масо
вої роботи. Міський комі
тет ДТСААФ планує про
вести змагання з кульової 
стрільби серед вихован
ців шкіл, потім серед 
дтсаафівців підприємств і 
колгоспів району.

А. ШАМАЛО,*' 
працівник редакції га- І 
зети «Наддніпрянська 
правда».

М. Світловодськ.

НА ФОТО: НА ВОГНЕВОМУ 
РУБЕЖІ ЧЕМПІОН КОЛЕКТИ
ВУ ’ФІЗКУЛЬТУРИ «ЧАЙКА» 
Г. ДВОРЯНСЬКИЙ, МЕД
СЕСТРА МІСЬКОЇ ЛІКАРНІ 
Р. РАДЧЕНКО, СУДДЯ ЗМА
ГАНЬ к. ЄФІМОВ, ВЧИТЕЛЬ 
МУЗИЧНОЇ ШКОЛИ о. коз
лов,

Фото автора.

-- ...у..
мкамвикиміїаанввж

М’ЯЧ — НАД СІТКОЮ
ф Чотири дні в залі спортивного клу

бу «Зірка» тривали змагання з волейбо
лу серед чоловічих команд колективів 
фізкультури першої групи обласного 
центру. Результати їх входять у залік 
спартакіади ДСТ «Авангард», присвяче-

ної VI Спартакіаді народів Радянського 
.Союзу, ’ . -

Боз поразок зіграли у підгрупах спорт
смени технікумів — будівельного та сіль
ськогосподарського машинобудування. 
Вони й зустрілися у фіналі. Загальний 
рахунок матчу — 3:2 на користь буді
вельників,

В. ТВЕРДОСТУП.

За шаховою дошкою
• Майже місяць дванадцять команд 

цехів і відділів вели боротьбу за пер
шість з шахів, результати якої входять у 
залік ювілейної спартакіади кіровоград
ського заводу «Червона зірка», присвя
ченої сторіччю підприємства. До остан
нього туру серед колективів фізкульту-

ри другої групи претендентів на пере
могу було троє. Цо — представники це
хів — ремонтно-механічного, механіза
ції та верстатобудування і відділу тех
нічного контролю.

Добре провели заключну частину тур
ніру шахісти ремонтно-механічного цеху. 
Вони стали чемпіонами спартакіади.

В. ШАБАЛ1Н.

(К). 12.50 — Виступ художньої 
агітбригади Північно-Кримсь
кого
15.25
ня.
(М).

1 ВПИШІМ
ПЕРША ПРОГРАМА. 11.00- 

їнфор.маиійна програма. До 
візиту тов. Л. І. Брежнєва на 
Кубу. (М). 12.35 - Телсвісті,

каналу. (Сімферополь). 
— Кольорове тсасбачен- 
Документальний фільм. 
15.35 — В ефірі — «Моло

дість». (М). 16.30 — «Шахова 
школа». (М). 17.30 — Для
школярів. «Подарунки дру
зям». (М). 18.00 — «День за 
днем». Інформаційний випуск. 
(Кіровоград). 19.15 — Кольоро
ве телебачення. Для дітей, 
«Якби я був...» (М). 19.25 —
«Працювати завтра краще, 
ніж сьогодні», (М). 18.35 — 
Кольорове телебачення. Пре
м’єра телевізійного художньо
го фільму «Пригоди Лїгера у

відпустці». (М). 19.45 — Ко
льорове телебачення. Чемпіо
нат Європи з фігурного катан
ня. Чоловіки. Довільна про
грама, (М). 21.00 — Програма 
«Час?. (М). До візиту тов. 
Л. I. Брежнєва на Кубу. (М). 
22.00 — Інтербачення. Кольо
рове телебачення. Чемпіонат 
Європи з фігурного катання. 
Спортивні танці. По закінчен
ні — новини. (М),

ДРУГА ПРОГРАМА. 0.35 - 
Новини. (М). 9.45 — Для шко
лярів. Телестудія «Орлятко». 
(ЛІ). 10.30 — Концерт класич
ної музики. (М). 11.00 — Ін
формаційна програма. До ві
зиту тов, Л. І. Брежнєва на

Кубу, (М). 15.35 - «Турнір
старшокласників». (Дніпро
петровськ). 16.55 •— «На голов
них напрямках п’ятирічки». 
(Донецьк). 17.20 — Для дітей. 
«Сонечко», (Одеса). 17.50 — 
«Звернення партії — програ
ма дій», (К). 18.00 - Фільм- 
концерт. «Завжди з піснею». 
(К). 18.30 — Реклама. Оголо
шення. (К). 19.00 — Інформа
ційна програма «Вісті». (К). 
19.30 — Співає заслужена ар
тистка УРСР В. Дорошенко. 
(Харків). 20.15 — «.Телевізійна 
школа механізатора». (К). 
20.45 — «Па добраніч, діти!» 
(К). 21.00 — Програма «Час», 
До візиту Л. І. Брежнєва па 
Кубу. (М). По закінченні 
вечірні новини.

Наша адреса і телефони Газета виходить’ 
у вівторок, четвер, 

суботу.

«МОЛОДОЙ КОММУНАР» ₽> 
орган Кировоградского обкома 

ЛКСМУ, г. Кировоград,

316050. ГСП, Кіровоград-50, вул. Луначарського, 36. 
Телефони: відповідального секретаря та відділу 
комсомольського життя — 2-45-35, відділу пропаганди, 
відділу листів І масово) роботи — 2-45-36, відділу вій
ськово-патріотичного виховання та спорту — 2-46-87.

БК 04623, Індекс 61197.

Друкарня їм. Г. М. Димитрова 
Обласного управління у справах видавництва, 

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

Всім, хто хоче стати 
комсомольським кореспондентом

ДОРОГІ ДРУЗІ!
Редакція газети «Молодий комунар» і обласне від

ділення Спілки журналістів УРСР оголошують при
йом на однорічний факультет комсомольських ко
респондентів Кіровоградського міського університе
ту робкорів і юнкорів.

Заняття на факультеті проводитимуться двічі на мі
сяць у вечірній час. Перед слухачами з лекціями про 
газетні жанри, журналістську майстерність, з допові
дями- на загальнополітичні теми виступатимуть жур
налісти Кіровограда і Києва, партійні і комсомольські 
працівники, спеціалісти різних галузей знань. Май
бутні комкори проходитимуть виробничу практику У 
відділах редакції газети «Молодий комунар».

Навчання на факультеті прирівнюються до занять 
у системі комсомольської політичної освіти. Після за
кінчення випускники факультету отримають сві
доцтво.

На факультет комсомольських кореспондентів приймаються 
юнаки І дівчата у піні від 16 до 28 років, рекомендовані ко
мітетами ЛКСМУ підприємств, установ, учбових закладів, 
або багатотиражними, районними газетами.

Заяву про прийом і рекомендацію надсилати на 
адресу: м. Кіровоград, вул. Луначарського, 36, реда <- 
ція газети «Молодий комунар», з позначкою на кон
верті: «До приймальної комісії». !
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