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Норма?— 
Вдвоє більше!

залам яталася 
де є такі сло- 

жіноча,

і Контрольный эн
■ З ВИЄ.»

І 
а

НА XI З’ЇЗДІ УСРП
БУДЛПЕШТ. (ТАРС). 17 березня у Палаці проф

спілки будівельників відкрився XI з'їзд Угорської 
соціалістичної робітничої партії.

У залі зібралися делегати з’їзду — представники 
більш як 750-тисячного загону УСРП. Не посланці 
робітничого класу, трудового селянства, народної 
інтелігенції.

У роботі з’їзду бере участь делегація КПРС на чо
лі з Генеральним секретарем ЦК КПРС товаришем 

, Л. І. Брежнєвим.
Із звітною доповіддю Нейтрального Комітету 

Угорської соціалістичної робітничої партії на з’їзді 
виступив перший секретар Ц1< УСРП товариш Я. Ка- 
дар.

ТРУДІВНИКИ УЛЬЯНОВСЬКОГО РА
ЙОНУ У ЗАВЕРШАЛЬНОМУ РОЦІ ЗО
БОВ'ЯЗАЛИСЯ ВИРОСТИТИ ПО 50'1 
ЦЕНТНЕРІВ ЦУКРОВОГО БУРЯКА З 
КОЖНОГО ГЕКТАРА.

ВІДЧУТНУ ДОПОМОГУ ПОДАЮТЬ 
КОМБАЙНЕРАМ РАЙОННА НАСІННЄ
ВА СТАНЦІЯ.

КОМСОМОЛКА НАДІЯ ГОНЧАРУК, 
ЯКУ ВИ БАЧИТЕ Н,\ ФОТО. ПЕРЕВІ
РЯЄ НАСІННЯ ЦУКРИСТО! НА СХО
ЖІСТЬ. АДЖЕ ВИСОКА ЯКІСТЬ ПО
СІВНОГО МАТЕРІАЛУ - ЦЕ ОДНА ІЗ 
ЗАПОРУК ЩЕДРОГО ВРОЖАЮ.

СТАРШИЙ ЛАБОРАНТ СТАНЦІЇ 
Н. ГОНЧАРУК, ПЕРЕВІРЯЮЧІ! ПОСІВ
НИЙ МАТЕРІАЛ, ЛАЄ РЕКОМЕНДАЦІЇ 
НО НОРМІ ВИСІВУ, ЩО ВПЛИВАЄ НА 
ГУСТОТУ НАСАДЖЕНЬ.

Фото А. БУДУЛАТЬЄВА.

Здавна 
мені пісня, 
ва: «То бригада 
до роботи охоча». І хоча 
там; у пісні, йдеться про 
трактористок, ці слова 
можна повністю застосу
вати до одного з колекти
вів нашого цеху — брига
ди верстатниць Галини 
Ступай. Для комсомолок 
Марії Солодкої, Надії Ло- 
макіної, Поліни Бігун і їх
бригадира вже стало нор
мою 150—200 процентів
щозмінного виробітку.

Зараз дівчата працюють
з подвоєною енергією — 
так зустрічають вони об
мін комсомольських до
кументів, який розпочався 
на нашому підприємстві.

Н. АНТОНОВА,
секретар комсомоль
ської організації цеху 
№ 3 заводу «Червона
зірка».

БУДАПЕШТ. З великою заінтересованістю і висо
кою активністю обговорюють делегати XI з'їзду 
Угорської соціалістичної робітничої партії підсумки 
проведеної роботи за минулі чотири роки, визначають 
дальші шляхи будівництва розвинутого соціалістич
ного суспільства в Угорській Народній Республіці.

18 березня на з’їзді виступив глава делегації Ко
муністичної партії Радянського Союзу. Генеральний 
секретар ЦК КПРС товариш Л. І. Брежнєв. Промова 
товариша Л. І. Брежнєва була вислухана з величез
ною увагою і ке раз переривалася тривалими оплес
ками. Заключні слова присутні зустріли бурхливою, 
трипалою овацією.

Під бурхливі оплески товариш Я. І. Брежнєв пе
редав у президію привітання Центрального Комітету 
КПРС XI з’їздові УСРП.

Із залу Палацу профспілки будівельників угор
ської столиці велась па Радянський Союз пряма, пе
редача по телебаченню і радіо. Мільйони людей в 
Угорщині і за рубежем слухали і дивилися виступ 
Леоніда Ілліча Брежнєва.

Виступ па з’їзді глави делегації Комуністичної 
партії Радянського Союзу, Генерального секретаря 
ЦК КПРС Л. І. Бре*жпєва вилився в яскраву демон
страцію братерства, міцніючої єдності КПРС і УСРП, 
народів СРСР і УНР.

(ТАРС).

І ось 
Майже 
бригади

Напередодні сівби на 
польовому стані трактор
ної бригади Героя Соціа
лістичної Праці Я. Г. Ко
жухаря з колгоспу імені 
Ульянова Добровеличків- 
ського району на видному 
"*“■* портретмісці з'явився
простої, мужньої людини. 
Під ним підпис:
ко Василь Остапович». Бі
ля портрета відбулись 
збори механізаторів.

— Ми зараз несемо 
трудову вахту Перемо
ги, — схвильовано гово
рив Яків Григорович Ко
жухар. — Василь Завал- 
ко — колишній тракто-

«Завал-

ряст нашого колгоспу, 
який не повернувся з вій
ни, віддав життя за те, 
щоб ми щедро засівали 
мирні ниви. Я пропоную 
ввести його до складу 
бригади і працювати і за 
нього. Для цього потріб
но, щоб кожен екіпаж як 
мінімум перевиконував 
свою норму на п’ять про
центів...

Механізатори гаряче 
підтримали свого бригади
ра. На тих же зборах було 
вирішено викликати на 
змагання комсомольсько- 
молодіжну тракторну бри
гаду, яку очолює Василь 
Семенюк.

закипіла робота, 
кожен агрегат 
Я. Г. Кожухаря 

виконував свої щоденні 
норми на 110—120 про
центів. Добре трудились і 
сівачі, з комсомольсько- 
молодіжної бригади В. Се
менюка. Приклад справж
ньої трудової доблесті по
казували тут ветерани вій
ни і праці Василь Савелі- 
йович Величко та Іван Ан
тонович Кожухар. Рівняю
чись на них, молоді меха
нізатори значно підвищи
ли темпи робіт і сівбу за
кінчили раніше своїх су
перників по змаганню. 
Партком, комітет комсо
молу і правління колгоспу 
гаряче поздоровили пе
реможців.

В. НЕСТЕРЕНКО.
Доброзеличківськпй 
район.

ЗЛІТ УДАРНИКІВ

З ВИПЕРЕДЖЕННЯМ ГРАФІКА ВИСОКУ ЯКІСТЬ
Дружно зустріли весну хлібороби кол

госпу імені Калініна. Швидко закривши 
вологу, механізатори поспішають у стис
лі строки посіяти зернові. Як і в попе
редні роки, у високому темпі проводять 
роботи хлібороби комсомольсько-моло
діжної тракторної бригади № 1, яку очо
лює В. Галушка. Нинішнього року вони 
вирішили зібрати значно виший урожай, 
ніж торік. Тож па обліку кожна хвили
на. Працюють у дві зміни. Тут вже за
кінчили сівбу гороху і розпочали сіяти 
ячмінь. Високі результати у роботі пока
зують комсомольці Юрій Лук'янсцїГ Во
лодимир Дяков, наставник молоді Ми
кола Романович Братченко, якого моло
ді сівальннкп днями поздоровили із на
городженням орденом Трудового Черво
ною Прапора.

Є. ВАСИЛЕНКО.
Олекс а п д р і йськ ий р а йоі і.

У СТИСЛІ
СТРОКИ

У стислі строки прово
дять механізатори району 
весняно-польові роботи. 
Вологу, наприклад, в усіх 
господарствах закрили 

----------- -- -----------------------X-

Близько ста молодих хліборобів усіх 
господарств району активно включилися 
у сівбу, яка проходить під девізом: «Вес
няним роботам — високий темп, відмін
ну якість».

Високих показників серед молодих ме
ханізаторів добилися на сівбі ранніх 
ярих комсомольці Леонід Ксроп та Ва
лерій Майборода з колгоспу імені Лені
на, комсомольці Степан Брежньов та 
Олександр Пастухов із колгоспу < Іскра», 
які змінні норми виробітку викопували 
па 130—150 процентів.

Ю. ПИСЬМЕННИЙ, 
завідуючий відділом комсомоль
ських організацій Компаніївсько- 
ю РК ЛКСМУ.

протягом 36—48 годин. 
На перші польові роботи 
вийшли близько 80 моло
дих механізаторів. Нині у 
розпалі сівба ранніх ярих. 
Разом із досвідченими 
механізаторами' їх сіють 
17 комсомольсько-моло
діжних екіпажів.

Серед правофлангових 
соціалістичного змагання— 
трактористи комсомольці 
Василь 
ніслав 
госпу 
ний».

Уманський та Ста- 
Гітаренко з рад- 

«Третій вирішаль-

О. БАЛАБАН, 
інструктор Новгород- 
ківського РК ЛКСМУ,

Виходь 
на „червону 
суботу:1

На робочих
місцях

Виросла чисельно ком
сомольсько - молодіжна 
бригада намотувальниць 
це>у № 2 Кіровоградсько
го заводу радіовиробів, 
яку очолює Лілія Різниць
ка. У рік 30-річчя Перемо
ги цей колектив включив 
до свого складу Героя Ра
дянського Союзу, нашою 
земляка Архипа Маніту. 
А нещодавно в бригаді 
підтримали ініціативу пе
редових колективів Мо
скви — вийти 19 квіт
ня на Всесоюзний су- 
ботник, присвячений 105-й 
річниці від дня народжен
ня В. І. Леніна. Всі 45 чо
ловік зобов’язалися 
день свята праці 
змінні завдання 
процентів.

За прикладом 
Л. Різницьиої понад тися
чу комсомольців 19 квітня 
вийдуть на свої робочі 
місця. Багато молоді впо
рядковуватиме цехи, по
двір’я та прилеглі до за
веду території.

О. ВИШТИКАИЛО, 
секретар 
комсомолу 
градського 
радіовиробів.

в
виконати 

на 120

бригади

комітету 
Кірово- 
заводу

Понад сто хліборобів, 
твариннинів, ударників 
п'ятирічки зібралися дня
ми на зліт молодих вироб
ничників району.

Зліт відкрив перший 
секретар райкому комсо
молу М. Швиданенко, 
який розповів про патріо
тичний рух комсомольців 
району «П'ятирічці — 
ударна праця, майстер
ність і пошук молодих». 
32 комсомольсько-моло
діжних колективи, близь
ко 2860 юнаків і дівчат не
суть нині вахту трудової 
доблесті. Понад тисячу 
юнаків і дівчат вже вико
нали завдання п'ятирічки, 
за досягнуті успіхи 512 з 
них нагороджені значка
ми ЦК ВЛКСМ «Удар- 
ник-74». Визначних успіхів 
у роботі добилися доярки 
В. Столяревич, В. Гугіна з 
радгоспу цукрокомбінату, 
які стали в ряди чотири
тисячний, доярки К. Ма- 
ловік з колгоспу імені Ка
лініна, М. Дончак з кол
госпу імені Кірова, Г. Крав
ченко з колгоспу «Росія». 
Високими виробничими 
успіхами радують щороку 
члени комсомольсько-мо
лодіжної тракторної 
бригади колгоспу імені 
Калініна, яку очолює де
легат XVII з’їзду ВЛКСМ 
В. Галушка.

На зльоті досвідом ро
боти поділилися комбай
нер колгоспу імені Фрун- 
зе В. Коваленко, бригадир 
учнівської виробничої 
бригади Новопразької се
редньої школи Т. Шията, 
бригадир комсомольсько- 
молодіжної тракторної 
бригади колгоспу імені 
Калініна В. Галушка.

Переможцям у соціаліс
тичному змаганні за під
сумками минулого року— 
комсомольсько - молодіж
ній тракторній бригаді 
колгоспу імені Калініна, 
учнівській виробничій 
бригаді Новопразької се
редньої школи були вру
чені перехідні Червоні 
прапори райкому комсо
молу, колективам, які ви
бороли другі та треті міс
ця —- червоні вимпели тй 
грамоти райкому комсо
молу.

Учасники зльоту 
няли звернення 
юнаків і 
рійщини, 
широко 
гання за 
нання завдань п’ятирічки,

Є. ХАЛАБЕРДА, 
керівник корпункту 
«Молодого комуна
ра».

Олександрійський райоп.

прий- 
до всіх 

дівчат Олеисвнд- 
закликаючи їх 

розгорнути зма- 
дострокове вико-

м. Кіровоград. ;
ГОТЕЛЬ <КІІЇВ»,

Фото
В. КОВПАКА.

1



2 стор.' ■.МОЛОДИЙ КОМУНАР“------- ---------------
--------------ВІДПОВІДАЙ, ТОВАРИШУ КОМІТЕТ!

участь в боях з иімецько-фаШпст- 
ськпми загарбниками, 78 відзна-

20 березня 1975 року

Ж

К0РЧАГ1НЦІ 
ПОПЕРЕДУ 

, Ще напередодні сімде
сятиріччя з дня народжен

ня Миколи Островського 
•' комсомольсько - молодіж- 
Кна дільниця складання 
' ваг механічного цеху за
своювала право носити йо

го ім'я.’
— Ми поклялися бути в 

усьому справжніми корча- . 
' гінцями, — сказала секре
тар комсомольської орга
нізації дільниці Вікторія 
Кузьменко, •— і від слова 
свого не відступаємо.

і Комсомольсько - моло
діжний колектив поповню- 

“ють хороші хлопці і дів
чата. їх сьогодні тридцять, 
’всі дружні, працьовиті.

— Нашій бригаді, — го
ворить комсомолець Лео- 

'нід Зубовник, —• доруче
но виготовляти поштові і 
^шкільні ваги.’ Продукція 
'наша і кількістю і якістю 
Тче поступається нікому. 
( На дільниці висока тру
дова дисципліна, злагод
женість у роботі. Девіз 
корчагінців: один за всіх, 

^всі за одного. За досягну
ті успіхи бригада нагород- 
Ткена вимпелом ЦК 
ЇЗЛКСМ. Виробничий план 

дев’ятої 
заверши- 
минулого

чотирьох років 
п’ятирічки вони 

:яи ще в серпні 
року.

— Хороше почуття 
впевненості у своїх силах 
залишає кожен молодий 
робітник, — розповідає 
начальник механічного це
ху В. О, Глейзер. — Вони 
технічно грамотні, все, що 
стосується виробництва, 
схоплюють швидко, праг
нучи сьогодні зробити 
більше, ніж учора.

У відповідь на Звернен
ня Центрального Комітету 
КПРС до партії, до радян
ського народу члени ком
сомольсько - молодіжної 
'дільниці переглянули свої 
соціалістичні зобов’язан
ня ї дали слово всьому 
робітничому колективові 
заводу: п'ятирічку вико
нати до 105-х роковин з 
дня народження Володи
мира Ілліча Леніна.

Вже в першому місяці 
завершального року діль
ниця набагато випередила 
виробничий графік і по
над' план випустила май
же ;200 поштових і шкіль
них ваг. Зараз денні нор
ми :тут виконують на 170 
процентів. Як бачимо, у 
корчагінців слово і діло 
завжди поруч,

L О. БУР’ЯНСЬКИИ, 
і громадський кореспон

дент «Молодого кому
нара».

Кіровоградський дослід- 
пшг завод особливого 
конструкторського бюро 
засобів вимірювання мас.

НАШІ батьки пройшли тисячі 
кілометрів фронтових доріг. _____

І прапор визволення, пронесений чені урядовими нагородами, 54 за- 
їхніми руками крізь вогонь кано- гинули. Але жодного імені з чис- 
над, піднявся над'усією ;і землею. ~~ .. .............
Прапор Перемоги. Тепер ми з теп
лою заздрістю задивляємося па 
ордени колишніх фронтовиків і ді
лами своїми прагнемо продовжити 
їх подвиг. На прикладах героїзму 
воїпів-ветеранів ми вчимось муж
ності і стійкості.

Допомогти молоді глибше усві
домити велич.подвигу радянсько
го народу у Великій Вітчизняній 
війні вбачають нині за головне 
комітети комсомолу, організовую
чи свою роботу но військово-пат
ріотичному вихованню юнаків і 
дівчат. І ця робота з новою силою 
активізувалась саме тепер, в ході 
підготовки до 30-річчя Перемоги. 
Але яка її ефективність?

Секретар Компапіївського РК 
ЛКСМУ Василь Кобзар, розпові
даючи про діяльність комсомоль
ських активістів у цьому напрям
ку, показав план заходів райкому 
до знаменної дати. Вирішено про
вести зліг учасників походу 
«Шляхами слави батьків», фести
валь художньої самодіяльності 
шкіл району, зірковий мотопробіг, 
інші цікаві масові заходи.

І псе ж найвплиповіші форми і мето
ди роботи ио військово-патріотичному 
вихованню молоді якраз ті, які відбу
ваються безпосередньо на підприєм
стві, в колгоспній комсомольській ор
ганізації, школі, піонерському загоно
ві. Наприклад, в Лозуватськін серед
ній школі під час весняних канікул бу
де проведено читацьку конференцію 
«Ми не з легенди», вікторину за кни
гою «Тнмур і його команда», урок 
мужності «Подвигу жити вічно», бесі
ду «Юні герої — захисники Вітчизни». 
Все це заслуговує на увагу. Єдине 
уточнення. Ініціатором таких накрес
лень в першу чергу був не комітет 
комсомолу, а старша піоиервожата Ва
лентина Бігай та вчителі .Чозуватської 
школи.

Про підготовку до свята ми по
просили розповісти секретаря 
комсомольської організації Во
линської восьмирічної школи Ма
рію Дяченко. Дівчина згадала 
про зустріч школярів з колишнім 
випускником школи, курсантом 
військового училища Миколою 
Коваленком, про читацьку конфе
ренцію. А коли мова зайшла про 
вшанування ветеранів, відповіла:

— Є вони у нас. Тільки я їх не 
знаю, бо в селі живу третій рік.

92 жителі Водяного брали

ла сільських ветеранів секретар 
комсомольської організації так і 
не назвала.

— Хто визволяв Водяне? — 
дівчина зніяковіла. — Здається є 
пам’ятник загиблим. Солдатові 
Штундеру...

Звичайно, цей факт не може бу
ти свідченням того, що в усіх 
комсомольських організаціях шкіл 
району пропаганда подвигів вої-

свої бригади, ланки молоді хлібороби, 
тваринники, садоводи?

— Та мн просто... Працюватимемо за 
того хлопця,., який загинув.

Дивуюсь: невже І Віктор, комсомо
лець, який повернувся вже з лав Ра
дянської Армії, нічого не знав про 
історію подвигів своїх односельчан? 
Від Волги до Берліна пройшов дорога
ми війни вчитель В. К. Кононовнч. 
Взірцем для наслідування є життя 
комсомольця з Компаніївкн П. С, СІ- 
роженка, -який сорок років життя від
дав військовій службі, став генералом, 
нагороджений орденом Леніна, двома 
орденами Червоного Прапора. А чому б 
не розповісти юнакам та дівчатам на 
вечорі бонової слави про партизанів 
загону аЗа Вітчизну», який почав гур
туватись в районі Компаніївкн навколо

ЩАСЛИВЕ ПРАВО
НА ГОРДІСТЬ...
нів-земляків не має чіткого русла. 
Є вагомі здобутки у 1500 черво
них слідопитів. Учні Зелені вської 
школи підтримують зв’язки 
сім’ями визволителів села, 
ленінці Губівської середньої 
ли збирають матеріали про 
мпх радянських полководців, зо
крема про І. Д. Черпяховського, 
ім’я якого носить їх піонерська 
дружшіа. Але знову ж таки збір, 
присвячений пам’яті славетного 
генерала, був проведений з іні
ціативи старшої піонервожатої 
О. Сліпець.

Учні Компапіївської середньої 
школи включилися в операцію 
«Червоні зірки Тимура». Піонери 
оточили своєю турботою інвалідів 
війни, сім’ї загиблих воїнів. В 
школі оголошено конкурс па кра
щий дитячий твір про ветеранів 
війни і праці «Орден в твоєму до
мі». Учасники експедиції готують 
альбом «Спогади учасників Вели
кої Вітчизняної війни».

А ЩО у виробничих колекти
вах, у колгоспних комсомоль

ських організаціях?
Перша паша зустріч — з Вікто

ром Тершоком, ватажком комсо
мольців колгоспу імені Дзержип- 
ського.

— Що ми плануємо зробити до 
свята? Та багато. В нас теж є де
віз: «За себе і за того хлопця».

Цікаво, кого ж з героїв зарахували у

з 40 
Юні 

ШКО- 
відо-

диверсійної групи Д. О. Кортикова?
Продовжуємо розмову про вша

нування ветеранів. Віктор згадує, 
як напередодні 57-ї річниці Ра
дянських Збройних Сил правління 
колгоспу преміювало колишніх 
фронтовиків. Кого саме, комсо
мольський ватажок не знає, бо 
він не був тоді на зустрічі. І мо
лодих виробничників теж не за
просили...

— Звичайно, дещо робиться, — 
веде далі Віктор Тершок. — Го
тується вітрина, де будуть порт
рети воїпів-ветеранів. Але про це 
краще знає парторг...

То, може хоч в справі фізичної 
та військово-технічної підготовки 
молоді до служби в армії комітет 
комсомолу має свою чітку лінію?

— Нормативи ГПО складали 
54 колгоспники. 26 з них отрима
ли значки. . . <

Цікавлюсь показниками тих, 
хто пішов вже служити. Напри
клад, Іван Іщенко на вогневому 
рубежі мав лише 22 очка (норма
тив па срібний значок — 37). Під 
час складання нормативів з пла
вання Іван подолав дистанцію за 
З хвилини 18 секунд (срібний зна
чок — 2.05).
рОРТЛІОЧГІ плани роботи ко- 
■ мітету комсомолу, сподіваюся 
побачити хоч один запис про за
ходи па період місячника оборон
но-масової роботи до 30-річчя

Перемоги. Дарма, вони відсутні.
— їзДили ми па змагання. На 

районні. А те не поталанило.
І цього, звичайно, слід було че

кати. Бо в розпорядженні моло
дих колгоспників немає пі тиру, 
ні спортивного комплексу. Два 
призовники з комсомольської ор
ганізації колгоспу імені Дзержип- 
ського хіба-що мали нагоду під
вищити СВОЇ військово-технічні 
знання, пішовши на курси шофе
рів п клуб ДТСААФ. _

Може, приклад такої безвідпо
відальності й байдужості пооди
нокий в роботі сільських комсо
мольських активістів? На жаль, ні.

Секретар комсомольської організації 
колгоспу «комуніст» Георгій Шеремет 
теж наслідував «приклад» В. Тернюка:

— Змагання в нас теж є. «За себе і 
за того хлопця». Якщо треба ім’я, 
знайдемо. Про ветеранів краще запи
тати в завідуючого клубом Івана Се
меновича Полтавського. А яка місія 
комсомольського ватажка? Він був і 
цього разу в ролі споглядача...

У травні юнаки та дівчата ра
йону візьмуть участь в зірковому 
мотопробігові до села Бузове, де 
народився Герой Радянського Со
юзу М. П. Берестовенко, завіта
ють па місця партизанських боїв. 
Біля кургану Слави за селом Тер
нова Балка вони мають скласти 
рапорт про свої досягнення в 
праці, навчанні, громадській рооо- 
ті. їх слозо буде про те, як про
довжують подвиг своїх батьків. 
І рапорт той стане лише тоді 
переконливим, коли комітети ком
сомолу чітко визначать свої зав- 

.щаїшя у справі військово-патріо
тичного виховання молоді, позбу
дуться формалізму, буденності' у 
вирішенні всіх проблем. Бо знати 
історію подвигу своїх батьків, по
повнити героїчний літопис імена
ми нових, досі невідомих героїв, 
самовідданою працею і відмінним 
навчанням завоювати почесне 
право сфотографуватись біля ле
гендарного стягу нашої Вітчиз
ни — прапора Перемоги —■ таке 
стремління повинно бути в кож
ного з нас, синів і дочок фронто
виків. У такому стремлінні — всі 
паші діла. Звідси і орієнтир для 
діяльності комсомольських акти
вістів.

М. ШЕВЧУК, 
спецкор «іМолодого комунара». 

Компаніївський район.

«ГЛОБУС» ВИХОВУЄ ПАТРІОТІВ
Зустрілися ми з Наталкою 

Борисенко випадково. Це бу
ло в дитячому кінотеатрі 
«Мир», де проходив черговий 
географічний кінолекторій, го
ловою якого і є дев’ятиклас
ниця, Кинулася у вічі ділови
тість і захопленість дівчини до
рученою справою.

— Особисто для мене все в 
житті почалося з «Глобуса»,— 
зізнається Наталка, — Так на
зивається науково-географіч
но товариство, яке ось уже 
восьмий рік працює в Кірово
градській середній школі 
№ ЗО,; До п'ятого класу я вчи

лася посередньо, майже нічим 
особливо не захоплювалася. 
І ось перший урок географії, 
який провів Роман Миколайо
вич Дайдакулов, змінив всі 
мої погляди.

Дівчина на мить перевела 
подих, її сяючі очі ніби заново 
переживали оті радісні хви
лини.

— Але ж основною вимогою 
для вступників до товариства 
була добра успішність, — 
продовжує Наталка. — Так по
стала переді мною проблема: 
покінчити з трійками, вчитіся 
так, аби мати можливість спів
робітничати в «Глобусі».

комсомолки
ЛЕНТЙНА СУХОНАР І 
НІНА ЦИГУЛЬСЬКА ПРА
ЦЮЮТЬ НА ХЛІБОЗАВО
ДІ № З КІРОВОГРАД
СЬКОГО КОМБІНАТУ 
ХЛІБОПРОДУКТІВ. ВИ
ПІКАЮТЬ КІРОВОГРАД
СЬКІ ПАЛЯНИЦІ. НА 
ПІДПРИЄМСТВІ IX ЗНА
ЮТЬ ЯК КВАЛІФІКОВА
НИХ МАЙСТРІВ, ЯКІ ЗА
БЕЗПЕЧУЮТЬ БЕЗПЕРЕ
БІЙНУ РОБОТУ ДІЛЬ
НИЦІ,

НА ФОТО: КОМСОМОЛ
КИ В. СУХОНАР ТА
Н. ЦИГУЛЬСЬКА.

Фото А. БУДУЛАТЬЄВА.

З цього часу і почалося для 
Наталки, як і для багатьох П 
друзів, змістовне життя. Вона 
підтяглася в навчанні. З’явився 
цілком конкретний інтерес до 
географії.

Серед глобусівців чимало 
комсомольських і піонерських 
активістів — хлопців і дівчат, 
які мають багато інших гро
мадських доручень. Напри
клад, Володя Яцун — секретар 
шкільної комсомольської ор
ганізації. Але товариству він 
віддає багато часу і енергії. 
Йому, як активістові «Глобуса» 
доручили минулої весни ви
ступати на третій науковій кон
ференції географічного Това
риства СРСР, що відбувалася в 
Ленінграді, з рефератом, під
готовленим кіровоградськими

РАДА ПОСЛАНЦІВ КОЛГОСПІВ
За.рішенням III Всесоюзного з’їзду колгосп

ників у районах, областях, краях і республіках 
створені і діють 2417 рад колгоспів. До них об
рано понад 85 тисяч представників колгоспів, 
радянських, сільськогосподарських органів, на
укових закладів.

Перші збори представників рад колгоспів усік 
союзних республік відбулися в Москві. Вони'бу
ли присвячені обговоренню підсумків роботи і 
завданням рад колгоспів на сучасному етапі, ви
борам союзної ради колгоспів.

Усі промовці, які виступали на зборах, під
креслили, що історичні рішення березневого 
(1965 р.) Пленуму їдк КПРС, доповідь на цьому 
Пленумі товариша Л. І. Брежнєва «Про невід
кладні заходи по дальшому розвитку сільського 
господарства СРСР» заклали міцну основу всіх 
нинішніх успіхів на селі.
.... Відбулися вибори Союзної ради колгоспів та 
її президії. Головою Союзної ради колгоспів об
рано члена Політоюро ЦІ\ І\ПРС, міністра сіль
ського господарства СРСР Д. С. Полянського.

Учасники зборів з великим піднесенням на
діслали листа Центральному Комітетові КПРС, 
Прмидч Верховної Ради СРСР, Раді Міністрів

(ТА PC).
■к т

школярами. Робота учнів ді
стала тоді високу оцінку вче
них і була нагороджена дипло
мом другого ступеня.

І зараз делегація «Гло
буса» запрошена до Ленінгра
да на черговий форум вчених- 
географів Радянського Союзу, 
Там кіровоградці захищати
муть честь юних науковців Ук
раїни. До міста на Неві деле
гація їде з великою радістю. 
І не тільки тому, що буде 
можливість дізнатися багато 
цікавого в розмовах і зустрі
чах з ученими. Справа в тому, 
що вже четвертий рік кірово
градські географи підтриму
ють тісні зв’язки з клубом 
«Планета», створеним при ге
ографічному Товаристві СРСР 
У Ленінграді. Між школярами

встановлено регулярне листу
вання, кіровоградці тут завжди 
бажані гості. І цієї весни ро
сійські друзі, безперечно, з 
великим інтересом ознайом
ляться з науковим рефератом 
«Охорона природи і оточую- 

середовища Кіровоград
ської області»,

Наталка Борисенко також 
входить до делегації «Гло
буса»,

У цієї дівчини, котра ще, так 
и мовити, тільки шукає себе, 

зже є найголовніше —■ любов 
Д° рідного краю. І не помилю
ся, коли скажу, що ці пре
красні риси виховала вона У 
своєму географічному това
ристві.

Л. САП1ТОНОВА,
м. Кіровоград.
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ЗУСТРІЧАЙ,
«ЧЕРВОНА
ЗІРКА»

Дні української літератури почну
ться діловою зустріччю в партійному 
комітеті підприємства. Секретар пар
тійного комітету М. О. Ковіка позна
йомить гостей з історією заводу, з 
тими завданнями, що стоять перед 
колективом по забезпеченню трудів
ників полів високопродуктивною по
сівною технікою,

Червонозорівці мають про що роз
повісти своїм друзям-письменникам.

На заводі розгорнулось соціаліс
тичне змагання на честь 30-річчя Пе
ремоги під девізом: «Десяти містам- 
.героям — 10 ударних трудових де- 

і'кад!»І трудівники докладають всіх 
зусиль для успішного виконання зав
дань і соціалістичних зобов’язань за
вершального року і п’ятирічки в ці
лому».

Вагому частку вносить у здійснен
ня планів і завдань дев’ятої п'ятиріч
ки і молоде покоління червонозорів- 
ців. Юнаки й дівчата трудяться твор
чо, з вогником. Почин москвичів 
працювати «За себе і за того хлоп
ця» підтримала комсомольсько-мо
лодіжна бригада різчиків Миколи 
Скліфуса з ковальсько-пресового це-

СЬОГОДНІ НА ДВІЧІ ОРДЕ
НОНОСНОМУ ЗАВОДІ «ЧЕРВО
НА ЗІРКА» ПОЧАЛИСЯ ДНІ 
УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ, 
ПРИСВЯЧЕНІ ЗО’РІЧЧІО ВЕЛИ
КОЇ ПЕРЕМОГИ РАДЯНСЬКО
ГО НАРОДУ НАД ФАШИСТ
СЬКИМИ ЗАГАРБНИКАМИ. ДО 
ЧЕРВОНОЗОРІВЦІВ ПРИБУЛИ 
ВІДОМІ УКРАЇНСЬКІ ПИСЬ
МЕННИКИ ВІТАЛІЙ ЛОГВИ
НЕНКО, ЄВМЕН ДОЛОМАН, 
ЛЕОНІД ТЕНДЮК І МИКОЛА 
ЯРОВИЙ.

ху. До 30-річчя великої Перемоги 
колектив працюватиме і за Героя 
Радянського Союзу, колишнього чер- 
вонозорівця А. А. Антонова.

Своє знайомство з підприємством гості 
продовжать в народному музеї історії за
воду, де дбайливо зберігаються реліквії, 
поруч з якими оживав історія, той героїч
ний шлях боротьби і творення, котрий про
йшло підприємство за віковий період.

Ллє найбільш суттєве, головне знайом
ство з виробництвом, з творцями посівних 
машин — робітничим класом «Червоної 
зірки», його кращими представниками, ве
теранами Великої Вітчизняної війни — по
переду, в цехах заводу.

Наші гості дізнаються не лише про 
трудові будні червонозорівців, а й 
про їх побут, про те, як вони прово
дять своє дозвілля. Під час тижня 
відбудеться читацька конференція за 
творами наших земляків Віталія Лог- 
виненка «Важка вода» і трилогії Се
мена Доломана «На безіменній ви
соті».

Дні української літератури на за
воді «Червона зірка» почалися.

В. ЗАВАТІЙ, 
пропагандист заводу «Червона 
зірка».

м. Кіровоград.

МОЛОНИЙ КОМУНАР« З епюр

НАШ КОНКУРС«ПОДВИГ»
У ШОВ полем комсомолець Пла- 
■ І тон Ткаченко, І боявся ступати 
на сніг важкими солдатськими чо
бітьми, бо під ногами вже шелестіли 
веселі проліски.

«Промайне ще кілька тижнів, — 
думав він, — і запахне земля окса
митною рунню. А в липні позолотіє 
степ від стиглих колосків. Встане 
тоді рано-ранесенько його матуся і 
гукне:

Сину, в поле пора!..».
Як ще мало зроблено! Олександ

рійський культосвітній технікум. А

Оце б підійти до дитини, взяти її 
на руки, заспокоїти. Та не можна 
викривати себе.

А перехрестя фашистського при
цілу вже намацує радянський танк.

І тріщать під гусеницями ворожі 
гармати, падають на бруківку гітле
рівці від влучних кулеметних черг 
Ткаченка. А через три дні — знову 
бій під Войнівкою.

Дві батареї, 70 фашистів, три 
протитанкових гармати і одна тран
спортна машина — ось такий непов
ний перелік ратних здобутків екіпа

потім — без
сонна верес
нева ніч пе
ред першим 
уроком у Че- 
челіївс ь к і й 
школі. Мріяв 
назавжди осе
литися в рід
ній Федорівні 
і працювати. 
Та розпочала
ся війна. І він у складі десятої тан
кової бригади 43-ї дивізії прикриває 
відхід від Дніпра основних сил 38-ї 
армії.

Ось на вигірку показалося село 
Парасковіївка. І капітан Архипов 
наказав:

— Розвідати наявність спл во
рога! *

Екіпаж сержанта Ткаченка виру
шає у розвідку.

Завмерло село. Скрізь трупи, 
уламки металу, підводи, гармати... 
А біля криниці над вбитою жінкою 
голосить дівчинка років шести:

— Мамо, мамочко!..
— Варвари! Вбивці, будьте про

кляті!.. — гнівно шепоче Платон.

ДОЛЯ. ПОРТРЕТА
У фондах Ставропольського крайового музею образо

творчих мистецтв — поповнення. Цс прижиттєвий порт
рет Ф. Дзержпнського, написаний народним художником 
СРСР С. Гераспмовпм. Портрет передав музеєві колек
тив санаторій імені Ф. Дзержпнського в Єсентуках. Істо
рія картини тісно переплелася з долями людей — героїч
них і мужніх.

Під час окупації курорту гітлерівцями, портрет впиняв 
з підрамника і сховав столяр здравниці, учасник грома
дянської війни П. Кузиечпкй. Дізнавшись про це, фа
шисти вчинили в його квартирі обшук, катували, але,, 
нічого не добившись, розстріляли. Після вигнання оку
пантів портрет повернула в санаторій дружина загибло
го патріота Є. Кузпечна. _________ ___

на Карельському перешийку. Арт
підготовку розпочали кораблі Чер- 
вонопрапорного Балтійського фло
ту. Пролунав сигнал атаки. Радян
ські танки пішли па прорив.

с Платон командует: «Вперед! 
Богатыри, вперед!
На горке вражий миномет 
По танку злобно бьет. 
Дать газу, налететь, прижать, 
Утрамбовать снега.
Ревут моторы — не слыхать 
Собачий писк врага...».

Так пізніше напише поет Микола 
Бажан про останній бій нашого 

славного зем
ляка, Героя Ра
дянського Сою
зу, командира 
танкової роти, 
старшого лей
тенанта Плато
на Петровича 
Ткаченка.

Цей вірш був 
надрукований в 
«Правде». По

хований П. П. Ткаченко у Ленінгра
ді на Богуславському кладовищі.' '• 

Не заростає стежка до могили 
Героя. Йдуть люди, приносять 
квіти.

Не забувають і земляки про свого 
Героя. Головна вулиця села Федо
рівни носить його ім’я. На дверях 
7-го класу Чечеліївської середньої 
школи висить табличка: «Тут пра
цював вчителем Герой Радянського 
Союзу П. П. Ткаченко». Учні школи 
намагаються бути схожими па сво
го земляка-героя.

К. БАШЛИКОВА, 
член обласного літоб’єднання. 

ГІетрівськиіі район.

БУВ ГАРЯЧИВ
В І ВЕСЕН Ь

жу Ткаченка лише за перші чотири 
дні вересня 1941 року.

За цей бій П. Ткачепку присвою
ють звання Героя Радянського Со
юзу.

А потім — знову бої... Поранення.. 
Опісля госпіталю — тримісячні кур
си молодших політпрацівників при 
військово • політичному училищі 
Уральського військового округу. 
Після закінчення його, як відмінни
ка навчання, командування направ
ляє продовжувати освіту в Магніто
горську Вищу офіцерську бронетан
кову школу.

1944 рік. Червень. 220-й гвардій
ський Гатчинськин полк важких 
танків стоїть на березі річки Сеери

новини
НА СЦЕНІ - 
СТАРШОКЛАСНИКИ

Днями в колгоспі іме
ні Мічуріна Голованів- 
сьиого району пройшов 
перший тур фестивалю 
художньої самодіяль
ності, присвячений 30-річ- 
чю перемоги над фа
шизмом у Великій Віт
чизняній війні. Поруч з 
учасниками художньої 

^самодіяльності першого 
і другого відділків кол
госпу активну участь у 
фестивалі взяли старшо
класники Троянківської 
Середньої школи імені 
Маяковського,

Вдалим був виступ вокаль
ної групи. Восьмикласниця 
Тапп Лиса ц» тільки була

ведучою всього концерту 
фестивалю, а іі сама поло
нила зал щирою піснею. За
душевно прозвучали пісні у 
виконанні учениці дев'ятого 
класу Світлани Мельник із 
села Журавлнпкя. Л на за
кінчення дев’ятикласники на 
чолі з своїм класпим керів
ником О. Г. Бак виступили 
з постановкою п’єси «Під 
червоною калиною», дія 
якої відбувається в грізні 
роки війни.

Відрадно, що старшо
класники нашої серед
ньої школи виступають’ 
з концертами перед 
колгоспниками,

Л. ПОЛІЩУК, 
сількор.

Голова ні вськйй район,

В Братолюбіпському Будинку культури відбувся огляд худож
ньої самодіяльності шкіл, в якому взяли участь учні Братолю- 
бівської, КІровсьЕОЇ та Гурійської середніх шкіл, Варварівської 
та ІванівськоТ восьмирічок.

На фото: серед багатьох вдатпх виступів полонив присут
ніх своїм співом вокальний ансамблі. «Юність» Гурійської се
редньої школи.

Фото С. ФЕНЕНКА.
Долнпський район..

ШЛЯХОМ СТЕНЛІ
Наприкінці минулого 

року в подорож вирушила 
одна з найцікавіших екс
педицій в історії Африки. 
Очолювані англійським 
географом Джоном Снел- 
лом 140 чоловік — серед 
них лікарі і медичні се
стри, географи, геофізи
ки, геологи, картографи 
та інші спеціалісти різних 
галузей знань з дев’яти 
країн: Англії, Франції, 
США, Бельгії, Голландії, 
Нової Зеландії, Канади, 
островів Фіджі і Заїра — 
перетнуть Африку зі схо
ду на захід.' Допомагати
муть їм також військові 
підрозділи Заїру, загони 
льотчиків і моряків.

Маршрут експедиції 
пролягає місцями, де ру
хався сто років тому відо
мий мандрівник і дослід
ник Африки Генрі Мортон 
Стенлі, який поставив тоді 
собі за мету перетнути 
африканський континент 
зі сходу на захід. За 999 
днів експедиції Стенлі 
вдалось вийти до гирла 
Конго. Але мандрівники 
зустрілись із значними 
труднощами. Варто згада
ти, що з 350 носіїв, які 
супроводжували експеди
цію, лише 115 дійшли до 
кінцевого пункту. Більша 
частина відстала по доро
зі, 69 чоловік померли від 
хвороб, а 8 — від голоду, 

.58 — загинули в результа
ті нападів ворожих пле
мен, 14 — потонули, одно
го з'їв крокодил, а 14 без
слідно зникли.

Спроба досягнути гирла 
Конго була зроблена зоз- 
сім недавно двома смі
ливцями. В 1963 році два 
конголезця вирушили вниз 
по річці на маленькому 
човні, сподіваючись до
братися до берегів Атлан
тики. Але одного з

мандрівників з’їв кроко
дил, а доля другого зали
шилась невідомою.

Звичайно, теперішня 
африканська експедиція 
має найсучаснішу техніку 
і засоби зв’язку. Умови 
мандрівки не можна і по
рівнювати з тими, в які 
потрапили учасники екс
педиції Стенлі. Але, як пи
ше журнал «Уест Афри
ка», на цьому величезно
му шляху (2718 миль) 
учасники експедиції зу
стрінуть немало трудно
щів. Ріка Конго — сьома 
за довжиною у світі — на 
деяких її ділянках висота 
хвилі досягає 12 метрів, 
багато водоспадів і поро- 
іів. Шлях пролягає прак
тично через недосліджені, 
величезні райони.

Маршрут складається з 
двох етапів. Спочатку 
учасники експедиції, від
правившись з острова 
Занзібар, перетнуть на 
автомобілях Східну Афри
ку. Потім у невеликому 
заїрському місті Лубумба- 
ші в провінції Шаба (Ка
танга) почнеться водна 
частина мандрівки. Конго, 
яку називають тут Луала- 
ба, ще невелика річка. 
Нею близько 40 чоловік 
відправляться на човнах 
до гирла Конго. Решта 
учасників експедиції ру
шить вздовж берега, про
вадячи наукові і медичні 
дослідження і картогра
фічні зйомки.

Головна база експедиції 
знаходиться в Кіншасі. 
Звідси на мотоциклах, 
вертольотах і невеликих 
літаках для експедиції до
ставляються продоволь
ство,, медикаменти та інші 
речі. Уряд Заїра надає 
експедиції необхідну до
помогу.

К. НІКОЛАЄВ. . 
(ТАРС).
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Сатиричні 
мініатюри
„ПОСТАВИЛИ“
Батько й мати —

все для Гогщ 
Помагали стать па попі. 
Врешті, здійснилась їх мрія: 
Син їх любий — інженер. 
Та зеленого став змія 
Поважати, і тепер 
Ставить часто того Гогу 
Вже міліція па ноги.

ПОРОЗУМІЛИСЯ
— Будеш вчитись. — 

батько Власу, .— 
Будуть сало і ковбаси.
Тож дивися, баламуте, 
Щоб щось виніс з інституту..,
— Добре тобі, тату, брати 
Все це з м’ясокомбінату.
Що ж мені виносить варто 
З інституту —

стіл чи парту?.. .

НА ВИНОС
Якийсь дядько у буфеті 
Запитав у продавця:
— Ви дасте мені на винос 
Пляшку «Екстрп» чи винця?
— Ні. товаришу, не можу, 
Б’ють за ці «моменти».
В нас частенько тут па вппое - 
Бувають клієнти.

ЗАБУЛА
За телицею в дворі
Бігає Федора.
Аж проходить бригадир
Мимо її двору:
— Ти ж казала, що тебе 
Напала хвороба!
А виходить — все брехня, 
Просто ти нероба..
Як Федора ці слова 
Від нього по«ула:
— Ой ти лихо! Про хворобу, 
Мов на зло, забула.

Б. ЧАЛІ ЛАЙ.
м. Кіровоград.

Ж ITO 1941 року. Тихий, про- 
**• зорий ранок. Молоді ма
тері Ласкаво зустрічають сво
їх малюків, котрих розносить 
няня. Поки сини й дочки сні
дають. можна помріяти. «Яки
ми ж ви станете, маленькі 
громадяни країни соціаліз
му?..».

І раптом — війна. По землі 
повзе фашизм, винищуючи 
все на своєму шляху. Роз
руху, розстріли, сльози і 
смерть несуть із собою фа
шистські солдати. Нема ря- 
тунку дітям, жінкам, старим.

Дітям, які народилися у 
щасливій Країні Рад, доводи
ться робити перші кроки і 
рости в концентраційних та
борах. Дуже важко перегля
дати кадри, котрі показують 
Освєнцім в роки війни. При
ниження, тортури, голод, 
хвороби — це могло задуши-

ти, викінчити людське в лю
дині, але жінки жили. Вони 
жили заради дітей. Шкурин
ка хліба, крихти, сира картоп
лина — все зберігалось для 
малюків як найзаповітніше. 
Жінки пам’ятали слова роз
стріляного білоруса, батька: 
«Бережіть дітей!». Одначе, їх, 
нещасних, позбавляють і ос
танньої радості — в них від
бирають дітей для звірських 
дослідів фашистських меди
ків.

Лунає канонада. Наближає
ться Радянська Армія, з 
нею — визволення. Але Зі- 
наїду, героїню фільму, ра
зом з іншими в'язнями же
нуть до Німеччини.

— Сину!..
Він лишається в наглухо за

битому бараці серед сотень 
таких, як і сам, нужденних, 
виснажених малюків.

ПАМ’ЯТАЙ
і j і

Спорт
ФУТБОЛ

Голи у березні
• В бліц-турнірі з футболу на приз ста

діону СК «Зірка» взяли участь дев’ять 
команд колективів фізкультури обласного 
центру. Без поразок провели ігри футболіс
ти факультету фізичного виховання Кіро
воградського педінституту ім. О. С. Пуш
кіна та інституту сільськогосподарсько
го машинобудування. Вони зустрілися у 
фіналі. Сильнішими виявилися майбутні 
викладачі фізкультури, які забили у ворога 
своїх суперників два «сухих» голи.

„Зірка“—„Волга“—3:1
• Як ми вже повідомляли, другий етап, 

до участі в розпграші чемпіонату країни з 
футболу серед команд майстрів класу «А» 
другої лігв, кіровоградська «Зірка» прово
дить у закарпатському місті Мукачево. Тут 
вона провела перший контрольний матч з 
командою «Волга» (місто Наліній). Наші 
земляки злагоджено діяли у всіх ланках і 
добилися перемоги з рахунком 3:1. Голи за
били Андрій Карток, Микола Головка та 
Олексій Кайман.

КАДР З ФІЛЬМУ «.ПАМ'ЯТАЙ ІМ’Я СВОЄ».

— Синку! Синочку! Твоє 
ім'я — Гена Воробйов. Твоя 
Батьківщина — Радянський 
Союз!..

Пам’ятай! Пам'ятай ім’я 
своє!

Мати нічим не може допо
могти синові. Вона втрачає 
Гену на довгі 25 років...

Давно відгриміли бої. Ле
нінград, суворий своєю мону
ментальністю і красивий, сві
жий величчю новобудов. Жи
ве в ньому передчасно поси
віла жінка. Зовні схожа на 
багатьох інших, але зазирніть 
їй у вічі —- безмежна біль і 
самотність. Вона не сподіва
лась на диво, вона вірила, що 
він живий, її син, х •

Десятки, сотні телевізорів 
запевнили матір: «Ось він, 
твій сині Він живині Дивись, 
ось крива вісімка в номері!».

Допомагають колишні в'яз
ні Освснціма, підтримка, гли
боке співчуття людей — за
галом, дружба радянського і 
польського народів.

Останні титри: «В основу 
фільму покладені справжні 
події» примушують ще раз 
замислитись над екранізова
ною розповіддю. Пройти 
крок за кроком життя Зінаїди 
Григорівни Воробйової. Кіно
стрічка не залишає байдужим 
жодного глядача. Для стар
шого покоління — це споми
ни, для нас, молодих, — це 
ще одна історія воєнних літ, 
хвилююча і трагічна.

Фільм «Пам’ятай ім’я своє», 
без сумніву, — визначний 
успіх режисера-гіЬф4новника 
Сергія Колосове, . відомого 
глядачам з кінострічок «При
боркання непокірної», «Ви
кликаєм вогонь на себе» та 
інших.

У головній ролі Зінаїди Во
робйової — талановита актри
са, котру знає і любить не 
одне покоління глядачів, на
родна артистка РРФСР Люд
мила Касаткіна. її героїня — 
жіночна, м'яка, але стійка і 
сильна духом через усе 
житія пронесла безмежну 
материнську любов і віру в 
світле майбутнє. За краще 
виконання жіночої ролі на 
першому польському кіно
фестивалі в місті Гданьську 
радянській актрисі вручений 
спеціальний приз. У фільмі 
разом з нашими акторами 
Лілією Давидович, Людми
лою Івановою, Володимиром 
Івашовим знімались відомі 
польські актори Тадеуш Бо- 
ровський і Ришарда Ханін. 
Кінострічка «Пам’ятай ім я 
своє», створена спільно ра
дянськими і польськими кіне
матографістами, підносить ін
тернаціональну дружбу на
ших народів, сповнена гли
бокого антивоєнного пафосу, 
її тема і сьогодні актуальна й 
близька людям праці на 
землі.

Н. КРЯТЕНКО.
м. Кіровоград. . :

УВАГА.

КОНКУРС.

МОЇЙ

МІЛІЦІЇ

ЗГІДНО постанови ко
легії МВС УРСР, прав

ління Спілки письменни
ків і композиторів Ук
раїни від 25 липня 1974 
року, оголошено рес
публіканський конкурс 
на кращі пісню 1 марш 
про радянську міліцію.

Для переможців вста
новлено три перші, три 
другі, три треті і три за
охочувальні грошові 
премії з одночасним 
присвоєнням звання ла

уреата республікансько
го конкурсу пісні і мар
шу про радянську мілі
цію.

Оргкомітетом УВС Кі
ровоградського облви
конкому по проведенню 
конкурсу розроблено 
положення обласного 
конкурсу на кращі пісню 
і марш про радянську 
міліцію під девізом «Вір
ні тобі ми, партіє, вірні 
улюбленій Батьківщині!». 
Конкурс проводиться до 
1 липня 1975 року.

Кіноепопея яро бойове братерство
У селі Соколово Харківської області відбувся гроуті 

мадськшї перегляд прем’єри двосерійної художньої“ 
картини «Соколово» спільного виробництва «Баррап- 
дов-фільм» (ЧССР) і «?Аосфільму». У основу карти
ни покладено документальні матеріали: про ратне 
братерство радянських і чехословацьких воїнів та 
партизанів, які пліч-о-пліч боролися проти фашист
ських загарбників, про дружбу народів СРСР і ЧССР. 
Кіноекран воскресив пам'ятну битву під Соколовом 
у березні 1943 року. В цій битві прийняв бойове хре
щення 1-й стрілецький батальйон чехів і словаків від 
командуванням Людвіка Свободи.

(ТАРС).

На трасі—багатоборці
В Кіровограді закінчились обласні осо

бисто-командні змагання з військово-при
кладного багатоборства, в яких взяли 
участь спортсмени автомобільних шкіл та 
спортивпо-те.хиічіПіх клубів ДТСААФ. У 
перший день поєдинків дтсаафівці мірялися 
майстерністю на легкоатлетичній кросовій 
дистанції (тут — стрільба з дрібнокалібер
ної гвинтівки та метання гранати).

На другий день — фігурне водіиин автомобілів 
«Жигулі» (чоловіки і юніори) та мотоциклів 
(юнаки). Найкраще пропів автомобіль кіровогра- 
день Микола Бережний, подолавши всі 10 пере
шкод за 2 хвилини 23 секунди і не маючи жодно
го штрафного очка. В багатоборстві він теж пер
ший. Серед юнаків на мотоциклі найвищий по
казник у Віктора Болдишева. В групі юніорів пе
реміг Петро Орищенко (Ульяновська автоиікола). 
Серед жінок перше місце виборола Наталка Пуда 
(Кіровоградський сіїортивіїо-техіїічиий клуб). Наіі- 
снльнішим багатоборцем серед юнаків визначено 
Петра Задушного (Ііовоукраїика).

В командному заліку перемогли пред
ставники Кіровоградського міського спор
тивно-технічного клубу ДТСААФ.

В. МАШУК, 
головний суддя змагань.

На борцівських 
килимах

ф Понад 140 спортсменів взяли участь в 
особисто-командній першості Центральної 
ради ДСТ «Авангард» з класичної боротьби 
серед юнаків. Добру майстерність проде
монстрували па них змаганнях кіровогряд- 
кі: учень дев’ятого класу СШ № 17 Ігор

Чу.тков злиняв третє місце серед, важкова
говиків, учень ПТУ № 6 Віктор Фатєєв був 
третім призером у першій середній вазі.

ф В Запоріжжі відбулася відкрита пер
шість спеціалізованої школи вищої май
стерності з класичної боротьби. На борців
ських килимах спортивного залу ДСТ «Ди
намо» були і кіровоградці. Майстер спорту 
Станіслав Редозубов зайняв перше місце 
серед спортсменів найлегшої вагової кате
горії. Студент інституту сільськогосподар
ського машинобудування кандидат у май
стри спорту Валерій Котвнцький був третім 
пвизебом V легковаговиків.

В КО.ТЄКТНЩІТ фізкультури ДСТ «Колос» широко 
популяризується боротьба дзю-до. Зрослою май
стерністю відзначаються, наприклад, вихованці 
технікуму механізації сільського господарства 
Анатолій і Сергій Таран. Юні борці беруть участі, 
не лише в обласних змаганнях, але й міряються 
силою з провідними спортсменами республіки.

Фото А. ПГ.ЧЕНЮКА,

Наша адреса і телефони Газета виходить 
у вівторок, четвер, 

суботу.

«МОЛОДОЙ КОММУНАР» - 
орган Кировоградского обкома 

ЛКСМУ, г. Кировоград.

ПЕРУ: ЛЮДИ
З КАМ’ЯНОГО ВІКУ

Вчені Перу знайшли невідо
ме до цього часу індійське 
плем’я в центральній частині 
сельви — вологих тропічних 
лісів на березі річки Урубам- 
ба. Плем’я нараховує лише 37 
чоловік. Його представники 
вміють добувати вогонь, а за
галом їх спосіб життя можна 
піднести до кам'яного віку. 
Кам'яні сокири, дерев'яні но
жі. вироби з кісток — такі за
соби виробництва. Основна 
їжа індійців — риба і банани, 

а також рожева картопля І 
юкка, які вони протягом року 
вирощують на оброблюваних 
за допомогою палиць 
Плем’я називає себе 
до.м кугапакорі».

Кугапакорі живуть у куре
нях, складених з гілок. Вони 
невисокі па зріст, з коротко 
підстриженим волоссям. Єди
ний одяг у них — шкіри мавп 
та інших звірів, на яких вони 
полюють за допомогою отрує
них стріл. Але представники 
цього племені м'яса не вжи
вають. Чоловіки ПОСТІЙНО НО
СЯТЬ на шиї костяні флейти, 
використовуючи їх під час по
лювання для імітації крику 
мавп та інших тварин.

Хоча мовою сусіднього ін
дійського племені мачігуенга 
слово- «кугапакорі» означає 
«жорстокий народ», до перу
анських вчених, які їх зна- 

.. ___з племені
м'яко І навіть ві-

„ —..... вчених, І, Г
ЙШЛИ, ІНДІЙЦІ цього 
поставились 
яково.

Ліма.

Є.

землях, 
«наро-

АЛЕКСЄЄВ, 
кор. ТАРС.

316050. ГСП, Кіровоград*50. шуп. Луначарського. 36. 
Телефони; відповідального секретаря та відділу 
комсомольського життя — 2-45-35, відділу пропаганди, 
відділу листів і м&еоаої роботи — 2-45-36, відділу вій
ськово-патріотичного виховання та спорту — 2-46-87.

БК 07542, - Індекс 61197.

Друкарня ім. Г. ЛІ. Димигровй 
обласного управління у справах видавництв, 

поліграфії і книжкове« торгівлі, 
м. Кірової рад, пул. Гліпки, 2.
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ПОГОДА

Вдег.ь. 20 березня, по території області І місту Кіровограду 
персдозчяється хмдрпа з прояснениям и погода без опздів« 
ранком місцями туман. Вітер східний, 5-9 метрів па секун
ду. Температура повітря по області С—11, по місту 7-9 гра
дусів тепла, .

За редактора М. СЕМЕНЮК-
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