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ВИСОКОГО 

врожаю 
зернових 
культур.
Ця нагорода 
зобов’язує 
працювати 
ще 
наполегливіше, 
працювати 
творчо, 
з повною 
віддачею!

ЗУСТРІЧ Л. І. БРЕЖНЄВА
І М. В. ПІДГОРИОГО З ДЕЛЕГАЦІЄЮ 
ФЕДЕРАЛЬНИХ ЗБОРІВ ЧССР

27 січня Генеральний секретар ЦК КПРС 
Л. 1. Брежнєв, член Політбюро ЦК КПРС, Голова 
Президії Верховної Ради СРСР М. В. Підгорний 
прийняли в ЦК КПРС делегацію Федеральних 
зборів ЧССР, яка перебуває в Радянському Союзі 
з офіційним дружнім візитом на запрошення Вер
ховної Ради СРСР.

У розмові, яка відбулася, з глибоким задоволен
ням було відзначено, що різнобічне співробітни
цтво 'між ЧССР і СРСР неухильно зміцнюється і 
розширяється на благо обох країн, в інтересах 
світової співдружності соціалізму. Підкреслювало
ся, що візит делегації Федеральних зборів ЧССР 
являє собою важливий вклад у справу зміцнення 
нерушимої дружби Радянського Союзу І Чехосло- 
ваччини.

(ТАРС).

ВИСОКА НАГОРОДА ХЛІБОРОБАМ

ут ОЗАБЧОРА в приміщенні 
обласної держфілармонії 

відбулась нарада працівників 
Сільського господарства Кіро- 
воградщини.

Перед учасниками наради з 
промовою виступив міністр 
сільського господарства УРСР 
П. О. Дорошенко. В 1969 році, 
сказав міністр, валовий збір 
зерна у республіці склав 36,4 
мільйона тонн. Такий результат 
досягнуто вперше, підкреслив 
він. і в цьому досягненні вели- 
на заслуга хліборобів Кірово
градської області, які у змаган
ні за високий врожай зернових 
завоювали першість у степовій 
зоні України.

В залі вибухають оплески: 
П. О. Дорошенко вручає пере
хідний Червоний прапор ЦК КП 
України і Ради Міністрів УРСР,

якого удостоєна область. По
чесну нагороду приймають 
перший секретар обкому КП 
України М. М. Кобильчак, за
ступник голови облвиконкому 
О. С. Єгоров, двічі Герой Со
ціалістичної Праці О. В. Гіталов, 
Герої Соціалістичної Праці 
П. М. Громійчук, О. П. Махинь- 
ко, інші передовики колгосп
них ланів.

Потім з доповіддю про під
сумки Третього Всесоюзного 
з’їзду колгоспників і 1969-го 
сільськогосподарського року 
та завдання по збільшенню ви
робництва і продажу державі 
продуктів сільського господар
ства області в ювілейному 1970 
році виступив заступник голови 
виконкому обласної Ради депу
татів трудящих М; І. Куроп’ят- 
ник.
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Давай сто уаариих днів?
У рафінадному цеху нашого заво

ду працює багато молодих робітни
ків. Серед них немало таких, що вже 
втретє починають виробничий сезон, 
а деякі прийшли сюди тільки восени 
минулого року.

Комсомольці цеху (секретар Таня 
Керна) трудяться на різних ділянках. 
П'ять номсомольсько-молодіжних ла
нок обслуговують механізми, на яких 
виробляється дорожній цукор. Кра
ща серед них — ланка в складі Тані 
Корної, Світлани Дмитрієвої та Олі 
Оланасенко. Дівчата постійно пере
виконують виробничі завдання.

Успішно почала ювілейний рік мо
лодіжна зміна майстра формуваль
ного цеху С. О. Савчука. За два ми
нулих тижні в сушильні агрегати за
вантажено 368 тисяч штук цегли, що 
на 25 тисяч більше, аніж передбаче
но завданням.

Відмінно несуть трудову вахту ро
бітники М. Гайдар, Л. Кульгавий, 
Н. Нечипоренко, моторист підйом
ника Г, Соковим, транспортуваль- 
ник-відкатник О. Щупа. І хоч зима

Завзято почала ювілейний рік ком
сомольсько-молодіжна бригада ван
тажників Помічнянської реалбази 
хлібопродуктів. Цю бригаду очолює 
Леонід Титарєв. Хлопці, ставши на 
стоденну ударну ленінську вахту, 
щоденно виконують норми на 
130—140 процентів. Ось їх імена: 
Віктор Кравченко, Микола Титарєв, 
Володимир Кравченко, Олександр 
Ламарьов, Григорій Гнатовський, Во
лодимир Чумаченко, Віктор Мороз, 
Леонід Липкан, Микола Долгополов, 
Анатолій Косюк, Євген Палов. Вони 
розвантажили за січень тисячі тонн

НАДПЛАНОВІ

ЦЕНТНЕРІ!
На 105 процентів виконує свої ви

робничі завдання Люда Крамаренко. 
Не менші показники у Валі Солод, 
яка обслуговує прес, у Шури Тихо- 
ненко, Жені Бесідовської, Люди Су» 
хини, Галі Москаленко та інших.

Микола ДУБІВКА, 
секретар комітету комсомолу 
2-го ім. Петровського цукроком- 
бінату.

тисячі молО,іжиих
диктує складні умови, виробничники 
докладають усіх зусиль, щоб до
строково виконати завдання остан
нього року п’ятирічки, гідно зустрі
ти ювілей вождя.

С. МАТУСЯК, 
робітник Долинського цегельно
го заводу.

111*0 ЩО РОЗПОВІЛА 

„БЛИСКАВКА“
готової продукції, домоглися знач
ного скорочення простоїв вагонів 
під розвантаженням. Адміністрація, 
партійне бюро і комітет профспілки 
оголосили комсомольсько-молодіж
ній подяку. А штаб «КП» присвятив 
трудовим успіхам бригади спеціаль
ний випуск «Блискавки».

І. ВЕДМІДЬ.
ст. Помічна.

Ваво
ЗЛІТ НЕ ПРОСТИЙ

Відбувся зліт ударників комуністичної пра- 21 Знам'янського локомотивного депо. ВІН 
уо но простий. Багатьом його учасникам « 

ветеранам виробництва було присвоєно 
авания «Гвардієць праці»,

Л комсомолці Люді Лнтвинснко, яка пра- 
ЦЮ0 обтиральницею, на цьому зльоті нрисіи)- 
?по звання «Кращий за професією». Одно
часно Люді була вручена грошова премія, 

В цей день Іменинниками . почували себе 
ї робітники комсомольсько-молодіжної ван
тажної слсктровозної колони, якою керу^ 

І] громадський інструктор Борис Душній. їх пі» Ц тали т^ж, як переможців,

секоетаї) комітетчСкомсомолу
ЯМСЬКОГО локомотивного

Від імені працівників колгос
пів і радгоспів області він ви
словив щиру подяку Комуніс
тичній партії та Уряду України 
за високу оцінку їх праці.

Хлібороби області довели н ми
нулому році валоииіі збір зерна до 
2572 тисяч тонн. В державні засіки 
засипано 1090 тисяч тонн. ЛІ. 1. Ку- 
роп’ятннк називав райони, які п 
1909 році домоглися найкращих по
казників у виробництві сільськогос
подарської продукції. Хлібороби 
Малопнсківського району зібрали по 
30,7 центнера зерна з гектара на 
площі 48,1 тисячі гектарів, продали 
державі 82,6 тисячі тонн хліба, що 
складав 361 процент до плану. За 
першість у соціалістичному змаган
ні за збільшення виробництва зер
нових культур Маловнсківському 
району присуджено перехідний Чер
воний прапор обкому КП України і 
виконкому обласної Ради депутатів 
трудящих та грошову премію. Пе
рехідними Червоними прапорами та 
преміями нагороджені також: за 
збільшення виробництва та вико
нання планів заготівлі озимої пше-

ниці — Новоархангельський район; 
за збільшення виробництва куку
рудзи на зерно — Новомиргород- 
ський район. У змаганні за звання 
району високої культури землероб
ства перемії Ульяновський район — 
І за ним залишено перехідний Чер
воний прапор. Але ульяновці наго
роджені іце двома перехідними Чер
воними прапорами обкому КП Ук
раїни та облвиконкому: за одержан
ня високих урожаїв цукрових буря
ків 1 за збільшення виробництва і 
заготівель продуктів тваринництва.

Далі доповідач вказав на не
доліки, які ще мають місце в 
господарській діяльності окре
мих колгоспів і радгоспів, зупи
нився на невідкладних завдан
нях, які мають вирішувати тру
дівники сільського господар
ства. _

В обговоренні доповіді взяли 
участь перший секретар Улья
новського райкому партії Г. П. 
Лета, секретар парторганізації

колгоспу «Победа» Маловискіс, 
ського району І. Д. Литвиненко, 
бригадир комсомольсько-моло
діжної тракторної бригади кол
госпу «Зоря комунізму» В. І» 
Моторний та інші.

З промовою на нараді висту
пив перший секретар обкому 
КП України М. М. Кобильчак.

Були обговорені і одностайно 
прийняті соціалістичні зобов'я
зання хліборобів області на 
ювілейний 1970 рік.

На фото зліва вгорі: міністо 
сільського господарства УРСР 
П. О. Дорошенко вручає перехід
ний Червоний прапор ЦК КП Ук« 
раїни і Ради Міністрів УРСР Кі
ровоградській області. Прапор 
приймають перший секретар обко
му КП України М. М. Кооильча» 
і перший заступник голови облви
конкому О. С. Єгоров.

Фото А. ДІБРОВНОГО.

П'ЯТИТИСЯЧНИЙ РУБІЖ
його прагнуть подолати у ювілейному році 

доярки Несватківського відділку радгоспу 2-го 
ім. Петровського цукрокомбінату Надія Нес- 
терчук та Віра Петренко, Торік перша з них 
зобов'язалась надоїти на кожну корову по 
3400 кілограмів молока, а друга — на 200 кі
лограмів більше. Нелегке зобов'язання пості» 
іінлн перед собою комсомолки. Але наполеглй« 
вість і бажання досягти поставленої мети да» 
Ли змогу дояркам дотримати слова. Вони не 
тільки успішно справились з взятими зобов'я
заннями, а й значно перевиконали їх. Надія 
надоїла 4117 кілограмів молока на кожну ко
рову, а Віра — 4167 кілограмів.

Зараз воин докладають всіх зусиль, щоб у 
цьому році досягти 5000 рубежу. Щодобовіщ 
надій протягом січня становить по Ю і більше 
кілограмів молока на кожну коропу.

І. БАК, 
працівник районної газети «Вперед». 

Олександрійський район.

СЛУХАЮТЬ «СВІТАНОК»
Відбулось засідання літературної групи «С»Ь 

танок» при районній газеті «Вперед». На НЬО» 
ЙУ обговорено твори літераторін-початкіоціо 
району, намічено план робот» групи, в мсОДп»

ні взяв участь письменник М. К. Смоленчук. 
Він розповів про свій творчий шлях, про заду
ми, ознайомився з творами початківців і зро
бив слушні зауваження щодо їхньої творчості.

УРОК ПРО ЛЕНІНА
Такий урок провели учні 5-го «А» класу 

Олександрійської восьмирічної школи-Інтерна. 
їу. Почесними гостями на уроці були кавале
ри ордена Леніна — Б. В. Телевний, М. Р. Бук, 
М. В. Волошаненко, А. Й. Береговий, М. С. 
Лозовий. Учні розповіли, як вони виконують 
заповіти Ілліча, а гості — про свої трудові здо. 
бутки.

У Ленінську Спілку Молоді шорокч всту
пають сотні юнаків 1 дівчат. Але найбільш 
запам’ятається день вступу для тих, кого 
прийнято у цім, ювілейнім, році.

Новоархангельська районна комсомоль
ська організація весь час поповнюється пе
редовими виробничниками з колгоспів і під» 
приемств, а також кращими учнями шкіл. 
Нещодавно до лав Ленінського комсомолу 
прийнято групу молоді.

На знімку: приймають и члени ВЛКСМ 
Сергія Таранюка — учня Підвпсоцької се« 
редиьої школи,

 ?9тр ?, £УСЛЕ|1КА<



2. crop. „Молодий комунар 2» січня 1»7Ороку-

Кожен рядок постанови VIII Пленуму ЦК ВЛКСМ пройнятий пік
луванням про тс, щоб примножити ряди сільських механізаторів. 
Ось чому рік 70-й для комсомольців і молоді села розпочався ма
совим походом за технічні знання.

Своїми думками про підготовку кадрів механізаторів, про залу
чення сільської молоді до оволодіння технічними професіями ді 
литься -молодий керівник, голова колгоспу «Правда» Доброве 
личківського району Станіслав Григорович Дерев’янко.

фермі. Порівняння, як бачите, на 
ристь механізованого доїння. А 
спеціалістів для укомплектування другої 
ферми немає. Недавно правління на
правило Марію Гордієнко на курси ма
шинного доїння в Знам’янський район. 
Через три місяці вона повернеться слю- 
сарем-оператором електродоїльних ус
тановок, навчить своїй справі подруг.

Та, крім польових робіт і тваринни
цтва, господарство має ще й тік, сад, 
ставок, де теж потрібні руки меха
нізаторів, Якось підрахували, що через 
років три нашому колгоспові треба бу
де механізаторів майже вдвоє більше. 
І це зрозуміло: господарство росте, 
збільшується парк машин, з’являються 
нові галузі виробництва. Тому вже сьо
годні, не гаючи часу, треба ростити 
своїх механізаторів. Вихід підказав III 
Всесоюзний з'їзд колгоспників.

На базі нашого колгоспу з 15 грудня 
минулого року почали працювати між
колгоспні курси трактористів. Ми посла
ли на навчання 7 чоловік. Це — комсо
мольці і молодь. Готує майбутніх керма
ничів колишній секретар комсомольсь
кої організації села Микола “ 
си розраховані на один рік і 
во слухачеві по закінченні 
звання тракториста третього 
ІТИМАЛІ надії .покладаємо на випуск- 

ників Липнязької середньої школи. 
В її стінах росте юне поповнення меха
нізаторів, що стануть поруч" зі своїми' 
старшими братами, батьками. З дев'я
того класу тут починають вивчати трак
тор. Разом з атестатом юнаки і дівчата 
одержують посвідчення тракториста. 
Через рік роботи на машині вони ма
ють право здавати техекзамен на роз
ряд. Так, зі школи сів на трактор Ва
силь Бондар. Зараз він уже тракторист 
III класу.

Велику роботу по організації техніч
ного всеобучу молоді проводить комі
тет комсомолу колгоспу разом із сек
ретарем Володимиром Шемендюком, 
Перед відкриттям міжколгоспних кур
сів трактористів відбулися комсомоль
ські збори. Вони прийняли рішення: 
кожному комсомольцеві — одну або 
кілька механізаторських спеціальнос
тей. На зборах були вручені комсомоль
ські путівки на курси майбутнім трак
тористам. Для навчання в СПТУ області 
комітет підібрав уже 5 чоловік на перше 
півріччя. На друге — теж заплановано 
послати п’ять.

Комсомольці - механізатори нерідко 
допомагають старшокласникам під час 
практики з технізації. Вчать їх водити 
трактор, ліквідувати незначні поламки, 
дотримуватись правил безпеки. У тому, 
що 70 процентів механізаторів — ком
сомольці і молодь, немала заслуга комі
тету.
"ОУДУВАТИ сучасне господарство і не 

дивитись у майбутнє неможливо. 
Саме життя підказує, що за молодими 
завтрашній день у механізації. А набли
зити цей день — значить створити кож
ному трактористу, комбайнеру, слюса
рю вже сьогодні не лише хороші, нор
мальні виробничі, а й культурні і побу
тові умови.

Як матеріальне заохочення механіза- 
тори-новачку одержують у нашому кол
госпі на 20 процентів зарплати більше, 
ніж ті, що мають стаж. Коли молодий 
спеціаліст вирішує мати свій будинок, 
колгосп допомагає йому будівельними 
матеріалами і робочою силою, закупо
вує газові плитки для майбутньої осе
лі.

Щоб затишно почували себе механі
затори не лише вдома, а й на роботі, 
ще восени минулого року колгосп збу
дував для них будинок механізатора. 
«Наш другий дім», — тепло говорять 
про нього господарі.

Велика ставка сьогодні робиться на 
молодь. Від того, як юнаки і дівчата 
оволодівають технічними знаннями, за
лежать майбутні врожаї, продуктивність 
тваринництва. Знати трактор, комбайн, 
сівалку, молотарку для сільської юні 
так само важливо, як її ровесникам у 
містах управляти технікою заводів і 
фабрик.

ІПГ А ОЧАХ наших батьків кінний плуг 
і серп перекочували до залів крає

знавчих музеїв. На зміну дідівському 
знаряддю прийшли потужні трактори і 
комбайни. А з ними й нова на селі 
спеціальність — механізатор. Горда і 
красива, почесна і популярна сьогодні. 
Популярна саме серед молодих. Впев
нитись у цьому можна на прикладі на
шого колгоспу.

З чотирьох бригад артілі «Правда» 
одна — тракторна. У ній 120 механіза
торів. І процентів сімдесят — молодь. 
Із середньою і спеціальною освітою ви
пускники Гайворонського, Бобринецько- 
го, Оникіївського і Голованівського 
СПТУ. Молоді трактористи і комбайнери 
добре зарекомендували себе на роботі, 
піднесли в наших очах авторитет учи
лищ, які ^али юнакам спеціальність ме
ханізатора.

Ось кілька прикладів. Молодий кому
ніст Олександр Кулинич — випускник 
Бобринецького сільського профтехучи
лища працював у колгоспі рік до армії Толока ТВІЙ

комсомол ЬСЬКИ Й 
ОРІЄНТИР

Шлш

штурвала
О Кому ми кажемо «Спасибі!»
0 Оплата більша на 20 процентів 
С; Знання дбаємо власними силами 
• Біле простирадло. Проблема ви

рішена

і вже два роки після служби. На трак
торі «Т-38» він виробив 851 гектар 
умовної оранки в минулому році і за
воював перше місце серед механізато- 
рів'колгоспу. П’ять разів підряд на ком
сомольських зборах йому вручали пере
хідний 'мандат райкому ЛКСМУ.

Вихованець Голованівського СПТУ 
тракторист Пилип Дядечко працює чо
тири роки. За відмінну роботу правлін
ня колгоспу нагородило комсомольця 
путівкою для поїздки по ленінських міс
цях. 721 гектар умовної оранки — ре
зультат Пилипа у минулому році. З 
своїм «МТЗ-5» він не розлучається ніко
ли, навіть сам відремонтував його не
давно.

Про Василя Бондаря — випускника 
Гайворонського сільського професійно- 
технічного училища — товариші жарто
ма кажуть: «Якщо його посадити на 
трактор, який з’явиться на полях тіль
ки через десять років, то і з ним він 
буде на «ти». А коли говорити серйоз
но — за п’ять років роботи Василь ос
воїв і зерновий комбайн, і трактори 
«КДП-35» та «МТЗ-50», Машини міняю
ться, а виробіток завжди постійний — 
120 процентів.

Цей перелік шани можна б продов
жити. Хороші кадри спеціалістів готу
ють наші сільські профтехучилища. 
Але, на жаль, ще мало. І відчувається 
це з кожним днем все дужче.
•Э РОЗВИТКОМ техніки сіпьськогоспо- 
*-*’ дарська праця все більше перетво
рюється з працю індустріальну. Так, 
давно вже всі збиральні роботи , на то
ках виконують машини. Працюючи в дві 
зміни, комбайнери колгоспу зібрали 
минулорічний урожай першими в райо
ні. Але цс не дає підстав робити вис
новки, що 120 механізаторів для нашо
го колгоспу вистачає. А як же бути з 
фермами? Та/л механізація теж не по
требує агітації.

Є дві ферми в колгоспі. Одна механі
зована, де працює 25 чоловік. На кож
ного тут у середньому припадає по 25 
корів. На другій фермі доять ще вруч
ну. Із 35 працюючих кожному в се
редньому дістається 15 корів. Отже, 
тут меншу кількість поголів’я доглядає 
більше людей, ніж на механізованій

Пуля. Кур- 
дають пра- 

одержати 
класу.

справа колективна
ДОРУЧЕННЯ—ЦЕ ДОВІР'Я, 
КОНТРОЛЬ І ДІЯ
Робота комсомольської 

організації може бути 
максимально ефективною 
тоді, коли навантаження 
покладене не лише на ок
ремих активістів, а розпо
ділене між усіма її члена
ми. Ось чому таке важли
ве значення в житті орга
нізації мають комсомоль
ські доручення, розподі
лення їх за здібностями, 
перевірка їх виконання.

Первинна комсомоль
ська організація Старо- 
осотського дитячого сана
торію складається з 35 
осіб. Склад організації не
однорідний — медичні 
працівники, вихователі, 
технічні працівники. Та всіх 
об’єднує основне завдан
ня — якомога краще пра
цювати для того, щоб ді
ти, які лікуються і навчаю
ться у. нас, не відчували 
себе відірваними від жит
тя, не відставали в навчан
ні від своїх однолітків.

Робота нашої організації 
ведеться за планом. Комі
тет комсомолу заздале
гідь обговорює, кому до
ручити виконання тієї чи 
іншої справи. Ми домог
лись того, що протягом 
року кожен комсомолець 
має доручення.

Нещодавно вирішили зустрі
ти новорічне свято так, щоб 
воно запам’яталось і дорос-

лнм, і дітям. За культурно- 
масову роботу в організації 
відповідали члени комітету 
Олена Дедова та Люда Філі* 
пова. Але в підготовку до свя
та включились і всі комсо
мольці. Вали Караман підшу
кувала щедрівки, Зіна Кужіль 
готувала пісні, Валя Костенко 
працювала над новорічним ви
пуском нашої стіннівки. Роз
поділили обов’язки І між ін
шими комсомольцями. Діда 
Мороза, як кажуть, «вихова
ли» у власному колективі, І от 
напередодні свята заквітчані 
сани з юнаками та дівчатами 
виїхали в село. Що то за ра
дість була у малюків, коли 
казковий Дід заходив у дім, 
вручав подарунки. Задоволе
ними залишились І дорослі.

Так само цікаво готуємо »ці 
вечори відпочинку, «вогники» 
тощо.

Комсомольські доручен
ня реєструються в окре
мій книзі з поміткою про 
виконання. Контроль за 
цим покладено на комітет 
комсомолу. Про те, як 
окремі члени ВЛКСМ став
ляться до своїх доручень, 
інформуються комсомоль
ські збори.

Якось виникла потреба 
допомогти нашим дітям в 
оформленні піонерської 
кімнати. Доручили цю 
справу Валі Грушківській і 
Тамарі Новиковой. Дівчата 
бездоганно виконали до
ручення. На комсомоль
ських зборах їм було ого
лошено подяку. Проте, ко
ли Тамара несерйозно по
ставилась чергового

С. ДЕРЕВ’ЯНКО, 
голова колгоспу «Правда» Добро- 
величківського району.

с. Лппняжка.

ЛгпмІ 3»п!йшХшТп’інпь!! »У,!,ДкамИ- " трактор"!« бригаді, на молочно-товарній 
фермі, у районному відділенні «Сільгосптехніки». З нею радо вітаються. 
овбСе “ооЖ" ’ з» «» РИСУ характеру П
ної'бІблГотскін 1,,спсктор * 1,0 контролер, а звичайний завідувач абонементом район- 

ч,п!^С1,»І,!тЛ!!тіІІСЬ. У школі, ледве не щодня Тамара навідувалась до читального 
залу, де полиці вигравали райдужними обкладинками книг.
ність Чуйне Пставлснніібдбо читЖ мон.{.,,а. охарактеризувати одним словом - чуД- 
основіїариса П' характер. ’ Д° ГХН,Х запНТІВ’ д0 товпр,,шіп ™ Роботі ~ ось

Ііа ф от о: Тамара МОЛДОВАНОВА підбирає новинки літератури. 
Долннськші район._____________ _____ ___________________ Фрто п, АР ЧИ В Л.

доручення, комсомольські 
збори зробили їй заува
ження.

Комсомольці нашої ор
ганізації живуть повна« 
кровним життям. Разом 
навчаємось у школі Лені
на, обговорюємо кінофіль. 
ми, доглядаємо зелені на
садження, допомагаємо в 
роботі учнівській комсо
мольській та піонерській 
організаціям санаторію- 
Виходимо на суботники« 
Так, для прискорення бу
дівництва приміщення клу
бу ми всі вийшли на ком
сомольську толоку.

Самодіяльні гуртки са
наторію посіли друге міс
це на районному фестива
лі. Наші драмгуртківці зі 
спектаклем «Лимерівна^ 
виїжджали в Поселянівку і 
Стару Осоту, любов’ю 
глядачів користується наці 
дівочий вокальний ан
самбль «Україночка».

Отже, нудьгувати ніко
ли. І саме в тому, що жщ- 
тя комсомольської органі
зації не стоїть на місці, що 
робота організації є зміс
товною, я вважаю, велику 
роль відіграла правильна 
постановка питання щодб 
комсомольських доручень, 

Валя ПАРЬОХА, 
секретар комітету 
комсомолу працівни
ків Староосотського 
дитячого санаторію.

Олександр і вськіїй 
район.

Ви нам писали
»і’.“о’°їс’яй з"™?.“1"'’

«Я "1 інвалід першої гпупи — 
пише Леонід Поліщук з с Жував-

«бліотем» "•■.ЬСНОЮІ X но"а'к„"11г3„03”» "‘Аб1фа.

В. Задоя діляться її Карлсон та 
лами, часто відкіїують м°оЮ журна' 
ноші М Гоигпгиї'Л мене ЛИСТО-
забувають і Р моіодшіП°Л^Щук' не 
Т. ,1КоровайськаВ Загопп’РИ“5 

■Я. Григорчак. В. їїоліту»г®Р°ДНИи,

1 ₽<=-

док3' в,па.
ДО Аджамської дільнпипг ПоТРапі,п

«ив ЇХ більше як пчГтсот РУРГ Зро*
Редакція висіот\гиГС0Т‘

?9м товаришам хто п^РУ Подяку 
листи, ца жаль "”сав иаМ- ииї 
тати ми не змо’глЧкОРО разу викормс.

—і



іО січня 1970 року „Молодей комунар“ З стор.

мПнформація* події, факти
За повідомленнями ТАРС, РАТАУ, АПН.

Книга про В. І» Леніна
УЛАН-БАТОР. Тут вийшла з друку книга президента 

Академії наук МНР академіка Б. Шіреидиба «Ленін 1 
монгольський народ». У ній підкреслюється важливе\ 
значення зустрічі В. І. Леніна з монгольською делега- 
цією після перемоги народної революції в Монголії 
в 1921 році, яка заклала основи радянсько-монгольської 
дружби.

Будується вугільний кар'єр
ПРАГА. Шириться фронт робіт на будівництві веле

тенського вугільного кар’єру Бржезно в північній Чехії. 
Проектна потужність кар’єру — 8 мільйонів тонн вугіл
ля на рік. У другій половині нинішнього року кар’єр 
почпс давати вугілля. В цьому році видобуток станови
тиме тут 150—200 тисяч тонн, в 1971 — більш як півтора 
мільйонів тони.

«Кіно для 900 тисяч»!•
ВАРШАВА. В клубах Спілки соціалістичної молоді 

Польщі почалась кампанія, що проводиться щорічно ПІД 
девізом «Кіно для 900 тисяч». Вона популяризує серед 
юнаків і дівчат високоідейні художні фільми.

100-річчю з дня народження В. 1. Леніна присвячуєть
ся серія біографічних фільмів про вождя. Будинок куль
тури «Енергетик» оголосив про організацію фестивалю 
фільмів, які розповідають про життя І діяльність В. І. ЛІ. 
піна. '

Співробітництво друзів
СОФІЯ. В місті Полскі-Трнмбеш (Велнкотнрновський 

округ) почалось спорудження заводу будівельних ізо
ляційних матеріалів. Проект заводу, розроблений ра
дянськими спеціалістами, передбачає повну механізацію 
виробничих процесів. Щорічно завод випускатиме 15 тис. 
тонн продукції. Обладнання для підприємства поста
вить Радянський Союз.

У ПЕКЛА БАГАТО ІМЕН...
...У цього земного пекла багато імен, 

1 своя трагічна статистика.
Освснцім: 4 мільйони плюс Бухен- 

вальд: 56 тисяч плюс Равенсбрюк: 92 
тисячі плюс Заксенхаузен: 100 тисяч 107 
плюс Дора; 15 тисяч плюс Бергеи-Бель- 
зеп: 48 тисяч плюс Хсльмно: 300 тисяч 
плюс Дахау: Зі тисяча 951 плюс Флос- 
сенбюрг: 73 тисячі 290 плюс Бсльзек: 
600 тисяч плюс Майданск: 1 мільйон 380 
тисяч плюс Треблінка: 800 тисяч плюс 
Терезієнштадт (Тсрежни): 58 тисяч 
плюс Нойенгамме: 82 тисячі плюс Грос- 
Розен: 20 тисяч плюс Штутхоф: 80 тисяч 
плюс Нацвайлер-Штрутхоф: 25 тисяч 
плюс Собібор: 250 тисяч плюс Маутхау- 
зен: 122 тисячі 760...

Навряд чи є необхідність пояснювати, 
що означають ці назви. Що означають 
ці цифри. Вони зрозумілі кожній люди
ні. В якому б кінці планети вона не 
жила.

Мільйони задушених у газових каме
рах. Спалених у печах. Замучених на 
плацах. Мільйони радянських людей, 
поляків, чехів, словаків, французів, 
бельгійців, датчан, норвежців, греків, 
італійців, голландців, євреїв, обернених 
у прах. Мільйони старих, жінок, дітей, 
військовополонених...

Хіба можна вгамувати незатихаючий 
біль? Хіба можна забути злочини Гіт- 
лера І його підручних, здійснені проти 
світу і людства? Марні намагання де
яких діячів із берегів Рейну обілити 
сьогодні коричневих убивць. У народів 
світу одна відповідь: ііс забули! Не за
будем! Не простимо!

Мені довелось побувати біля руїн 

крематорію, зірваного есесівцями при 
підході частин Радянської Армії до Ос- 
венціма. Побувати чверть віку після 
дня Визволення.

Колишній в’язень Освсиціма поляк 
Кароль Рсдецький (номер ув’язненого 
ЗОН) водив мене но цьому гігантському 
меморіалу. Він пригадував пережите, 
часто замовкав, а я згадував свою зу
стріч з півдспнов’єтнамською дівчиною 
Чонг Нгок Ліси, що приїхала п нашу 
країну па міжнародну молодіжну зу
стріч. На місці її рідного села у про
вінції Куапгнгай солдати армії США 
створили так зване «стратегічне село». 
Три ряди колючого дроту, глибокий рів, 
заміновані підступи і озброєна до зубі» 
охорона •— чим не концтабір? v

Лісп пощастило втекти і добратися до 
партизанів. Вона включилась в активну 
боротьбу проти ненависного ворога. А 
невдовзі опинилась у катівні пекла: 
при виконанні чергового завдання її 
схопили і кинули в тюрму. Спочатку в 
місцеву, а потім—у темні каземати 
Хюе. Допитував дівчину американський 
офіцер. Допитував, коли вона в перерві 
між катуваннями приходила до свідо
мості. Кати пекли її тіло розпеченим 
дротом, підвішували до стелі. При
мушували вдень, при нестерпній 
спеці, стояти на гострих заліз
них гратах. А потім, не. добившись від 
патріотки зізнання, помістили в кам’я
ний мішок, такий вузький, що в ньому 
неможливо було повернутися. У ЦІЙ МИ
ШОЛОВЦІ вона провела майже 300 днів. 
Та дух її не був зломлений.

А злодіяння військ США в общині 

СонгмІ? Хіба не є поки результатом 
тієї ж самої «стратегії», що породи
ла і Освснцім?

Острів Юра... Ця ііазва стала сьо
годні прокляттям для греків. І тут 
ув’язнені утримуються в кам’яних міш
ках, збудованих з таким розрахунком, 
щоб людина, що потрапила туди, по 
вийшла живою. Діє сьогодні філія нео
фашистського пекла і в расистській 
Південно-Африканській Республіці, на
званій за влучним висловом письменни
ка Ла Гума «кам’яною країною»... Взя
тий па озброєння есесівський «дослід» 
винищення Інакомислячих кривавим 
Дювалье і його підручними — тонтои- 
макутами па Гаїті... Лютує парагвай
ський диктатор Стрссснер, який мріє 
навіть зовні бути схожим на свого ку
мира—Гітлера...

Не перевелись прихильники біснува
того фюрера і п Західній Німеччині. Як 
кілька десятиліть тому, у мюнхенських 
пивних знову дзвенять бокали у такт 
старому німецькому гімну «...від Маа
са до Мемеля, від Еча до Бельта». Лу
нають заклики «відновити райх у ме
жах 1939 року». Висуваються вимоги 
ядерної зброї дли бундесверу. Знову 
лунають Істеричні вигуки про «чистоту 
німецької крові». Адольф II і його нсо- 
корнчневе воїнство — IIДП готуються 
до нового «хрестового походу».

...У пекла багато імен: Освснцім, 
Юра, СонгмІ... Та породження пекла 
повинні пам’ятати — після Освсиціма 
був Нюрнберг.

О. ТРОФІМОВА.

НІКОЛИ БІЛЬШЕ! ———
Ювілеєві присвячено

ГАВАНА. У Гавані відбувся вечір, присвячений 100-рІч- 
ному ювілеєві з дня народження В. І. Леніна. Учасники 
вечора прослухали лекцію про життя І діяльність вождя 
світового пролетаріату.

Національна асоціація дрібних землевласників оголоси
ла літературний конкурс під назвою «Ленін і селяни».

РИМ. Масовим мітингом відзначили 25 січня римські ко
муністи І всі трудящі 100-рІччя з дня народження В. І. 
Леніна і 49-у річницю створення Італійської комуністичної 
партії. На мітингу, який проходив у залі Римської феде
рації ІКП, була присутня делегація КПРС на чолі з чле
ном ЦК КПРС П. М. Федосеєвим.

Відкриваючи мітипг, секретар Римської федерації ІКП 
Л. Петрозеллі підкреслив, що денінське вчення, живе й 
актуальне і в наші дні, дає змогу силам прогресу та со
ціалізму па всій земній кулі добиватися нових успіхів і 

упевнено йти вперед.
НУАКШОТ. Тут проведено громадський перегляд радян

ських фільмів «Велике свято» І «Вірність матері», при
свячених 100-річчю з дня народження В. І. Леніна. На 
перегляді були присутні керівні діячі партії маврітанськб- 
го народу, члени уряду, депутати парламенту, представ
ники громадськості.

Кожний рядок із спогадів в'язнів Освенціма, який ми 
тут публікуємо, — тяжке звинувачення фашизму, кожне 
ї(< слово лунає пк нагадування людям — не допустити, 
щоб коли-небудь повторились страхіття нацизму.

«Поїзд їхав спочатку по 
рідній Білорусії, потім по 
польській землі. На станціях 
більшість поляків, не звер
таючи уваги на окрики есе
сівців, кидали нам через 
загратовані вікна вагона яб
лука, хліб, ковбасу. Нама
гались підбадьорити добрим 
словом. Дорога була тяж
кою: вагони переповнені, по
вітря такс задушливе, що ні
чим було дихати. Старі 1 ді
ти вмирали без води І їжі, 
НА зупинках викидали їх 
трупи...

На сьому добу вночі поїзд 
під’їхав до величезного табо
ру. Все кругом розливало со
лодкуватий запах...

— Здається, нас привезли 
па зброєвий завод, — сказав 
хтось.

Але це був Освенцім — 
величезний комбінат смерті».

Ніна ГУСЄВА.

«...Людина в біло-синьому 
одязі читає прізвище І про
стягує картонні ярлики. 
Один — на мішок з одягом, 
другий вимагалось зберег
ти, тримати в зубах — цс 
особистий номер... Я входжу 
п барак, роздягаюсь догола, 
псі речі кладу в мішок. У се
бе залишати нічого пс мож
на. Позбавляєшся всього, що 
ще зв'язувало з попереднім 
життям. Потім стрижка І 
лазня. Гаряча вода ллється 
на тіла, намазані якоюсь 
маслянистою рідиною, що 
пахла гасом.

Крик «LOS1» вигонить 
нас з-під гарячого душу па 

сніг. Люди біжать голими о 
холодшій барак. Одні — ще 
досить ситі (новачки), дру
гі — змучені довгим голоду
ванням у тюрмах, схожі на 
скелети. Тут це звичайне 
явище. Хворі переходять го
лими Із прийомного блоку в 
лікарняні приміщення пк 
влітку, так і взимку. Люди з 
запаленням легень, тифозні, 
з температурою 40 градусів...

І стоять ув’язнені після 
лазні на морозі, вірніше, не 
стоять, а невтримно трем
тять — старі, молоді, діти...»

Єжі Адам 
БРАНДГУБЕР.

«...Коли па ііронірні нази
вають чиїсь номери І нака
зують стати вліво, ми знає
мо. що ці люди підуть пс на 
роботу, а під кулі, на роз
стріл. Почувши спій номер, 
попи роздають сусідам всякі 
дрібниці, бо знають, що їм 
уже нічого ііс знадобиться.

Немає пі сліз, пі плачу.

Тільки у кожною о і орлі 
з’являються спазми».

Францішек 
ЯЗВЕЦЬКИИ.

«...У міру просування Ра
дянської Армії фашисти по
силювали репресії. Часто 
нас вигонили вночі Із бара
ків на табірний плац, шику- 
валн-в ряди І наказували го
динами стояти на колінах. І 
так інколи до ранку. Все 
частіше есесівці олпнітовува 
ли «селекції»...

Вісті про -переможний по
хід Радянської Армії про
буджував у нас віру і надію. 
Ми з радістю передавали їх 
з ус: в уста. У січні 194Г- 
року ми дізнались, що паші 
війська звільняють польські 
землі. Кожної ночі, лягаючи 
спати, ми мали надію, що 
ранок подарує нам допго 
ждану полю...»

Ніна ГУСЄВА. 
(АІ1Н — Інтсрлрес). 

Варшава

Більше минулорічного
СОФІЯ. Успішно закінчили минулий рік трудівники 

сільського господарства Болгарії, хоча 1969 рік був дуже 
несприятливим за умовами погоди. Загальна продукція 
сільського господарства перевищила обсяг, досягнутий у 
1968 році. Порівняно з попереднім роком у країні зібрано 
більш високий середній урожай майже всіх сільськогоспо. 
дарських культур. Середній урожай пшениці по країні 
перевищив 24,5 центнера з гектара.

За десять днів
ПХЕНЬЯН. Машинобудівники Корейської Народно-Де

мократичної Республіки розгорнули рух за дострокове 
виконання планових завдань. За десять дній січня вони 
в три рази порівняно з тим самим періодом минулого ро- 
уу збільшили виробництво автомобілів, тракторів, буриль
них та інших машин.

Втрати карателів
ХАНОЙ. Загони Народних збройних сил Визволення 

продовжують завдавати нових ударів по американо-саГ:- 
гопських військах, повідомляє агентство ВІД, посилаю
чись на агентство преси Визволення.

19 січня патріоти в провінції Фиоклонг вивели із строк» 
взвод солдатів противника і знищили 5 бронетранспорте
рів. У провінції Тайнінь за перші 19 днів цього місяця 
бійці НЗСВ знищили і поранили 300 ворожих солдатів, 10 
військових автомобілів і збили 10 літаків.

-ні ОСВЕНЦІМ НАГАДУЄ, ВОЛАЄ
...12 січня 1915 року, коли па Віслі 

розпочався могутній зимовий наступ Ра
дянської Армії, який наніс остаточного 
розгрому гітлерівському рейху, п Освен- 
цімі ще панували насилля і терор. Ще 
курилися труби крематоріїв. Ще збира
ла свою щоденну жатву безжалісна та
бірна смерть. 19 січня був відправлений 
останній транспорт — більш як 5,5 ти
сячі в’язнів, яких есесівці евакуювали 
в Німеччину. Там їх чекали рабство і 
нові страждання. До Оспеиціма набли
жався гуркіт радянської артилерії. Во
ля швидко крокувала вперед. 19 січня 
радянські літаки бомбардували казарми 
есесівської охорони. Наступного дня 
комендант табору одержав наказ «лік
відувати всіх ув’язнених, які не могли 
пересуватися». Спеціальний загін есе
сівців, замітаючи сліди злочинів, зірвав

крематорій 2 і 3 у Бжезинці, спа
лив ЗО бараків, де зберігали одяг уби
тих ув’язнених. 22 січня кати знайшли 
серед в’язнів, що залишились, шість ра
дянських військовополонених. Вони 
зв’язали їх, погнали до наповненого во
дою рову і там розстріляли. Це була 
остання страта па території табору в 
Бжезинці.

Настале 27 січня. Вранці відступаючі 
гітлерівські війська зірвали залізничні 
мости на ВіслІ І Солі. Майже одночас
но у табірному лазареті ососнцімської 
філії Моновіце, який належав концерну 
«ІГ ФарбеніїїдустрІ», з’явився перший 
радянський розвідник. Невдовзі у табір 
увійшов невеликий загін радянських 
воїніп, що надав першу допомогу 
в’язням, що залишились живими. Біль
шість ув’язнених були вкрай змучені 
або серйозно хворі. " Лікарі І медичні

працівники в червонозорих цілої пах ра
зом з поляками оступили о бій за по
вернення до життя людей, що одержа
ли волю. Але врятували життя не всім.

З того пам’ятного дня пройшло 25 
рокіп. За рішенням Сейму ПНР тери
торія колишнього табору знищення в 
Оспенцімі — Бжезинці збережена в не
доторканості як свідчення злочинів Гіт
лера I його підручних проти людства. 
Так за бажанням польського народу 
Освенцім був перетворений у своєрід
ний пам'ятник 1 мільйонам жертв, за
мучених фашпгтгі-кнмі: катами.

Мечислав КЕТА, 
генеральний секретар Між
народного освспцімського ко
мітету.

Варшава.

„ЗОНДЕРАКШОНЕН“
ПО ГРАФІКУ
Із щоденника табірного лікаря

Старанні діти, серйозні учні. Життя їх суворе. Вони мають підбу
дувати майбутній Гонкгоіі, зруйнований американцями.

Фото з журналу «Фрайе пельт».

Гітлерівські «КУ» — кон
центраційні табори — стали 
символом нелюдськості і те
рору. 11а службі масового 
винищення людей знаходи
лись і есесівські кати з ме
дичними дипломами. їх не
можливо навіть назвати лі
карями. професію яких прий
нято впажатп пайгуманпі- 
тиою в світі.

Бузувіри в білих халатах 
по завданню концернів ви
пробовували па ув’язнених 
нові препарати і отрути, про. 
водили досліди з фосфором, 
заражали сипним тифом і 
жовтою лихоманкою

Коли есесівці говорили 
«зондеракціоисн» — особливі 
операції. — попи мали на 
увазі відправку людей у га
зові камери, умертпліиня їх 
за допомогою газу «іінк- 
лон В».

У 1912 році в Освснцім! по
ряд з іншими лікарями, що 
«обслуговували» в'язнів цьо
го табору знищення. був па 
прізвище Кремер. День за 
днем описував він у щоден
нику свою табірну діяль
ність. з воістину рідкісним 
цинізмом, чергуючи З.ІІІИСИ 
про екзекуції захопленою

хвальбою з приводу... особ
ливо вдалого недільного обі
ду.

Ось уривки з його щоден
ника.

* * »
«2. (X. Вперше після при

буття о Освснцім, о третій 
годині ночі, був присутнім 
при «зондеракціои». У по
рівнянні з нею «Дантовс 
пекло» здається мені коме
дією. Так, очевидно, не да
ремно Освснцім називають 
табором знищення...

5. IX. Сьогодні вдень ■— 
знову «зондсракціон»... Вве
чері. близько восьмої годи
ни, знову був на «зондсрак
ціон», здійсненого над гол
ландськими ув’язненими. За
ради спеціального пайка, 
який видавався за участь у 
них (200 грамів горілки, 
п’ять цигарок. 100 грамів 
ковбаси І хліб), наші так і 
рвуться па ці заходи.

6. IX. Сьогодні прекрасний 
недільний обід: томатний 
суп, піпкурки з червонокача- 
цистою капустою, потрясаю- 
че напільне морозило... О 
восьмій вечора — иіову «зон- 
деракніои».

9. IX... Як лікар, був при
сутній при покаранні киями 
восьми ув’язнених І розстрі
лі групи із малокаліберної 
гвинтівки. Увечері — знову 
«зондсракціон» (4-й раз від 
початку місяця).

23. IX. Сьоіодні вночі брав 
участь у шостій і сьомій 
«зондеракпіонеи». Вранці 
приїхав обсргрупснфіорср 
Поль. О 20-й годині — вече
ря. Була запечена щука, 
справжній натуральний ко
фе (скільки душі забажає
ться!). прекрасне пиво І бу
терброди.

12. X. Вночі іцс одна «зон- 
деракціоп» (1000 чоловік із 
Голландії) Жахливі сцени 
біля останнього бункера. Це 
вже 10-а особлива...

13. X. Був присутнім при 
покаранні, а потім страти 
семи поляків (цивільних).

17. X. Одна екзекуція і II 
страт. Видобування живого 
матеріалу... після уколу по- 
лікарпіпу.

18. X. Був присутнім на 
11-й особливій (голландці)... 
Сцени з трьома жінками, які 
просили залишити їх жи
вими.

8. X!..Сьогодні вночі брав 
участь у дпох «зондеракціо- 
пен», а погода дощова, по
хмура. осіння... У другій по
лонині дня ще одна акцій, 
14-а на моєму рахунку. Ввс- 
чеві приємно провели час у 
офіцерському казино... Були 
болгарське червоне вино 1 
хорватська слив'янка.

13 XI. Роздобув живий ма
теріал... п ув’язненого спрея 
18 рокіп. попередньо його 
сфотографувавши: велика ат
рофія...»
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Операція 
«Пошук»

ПЕРШИМ, від кого я до
відався, що він кірово- 

градець, був філолог П. Г. 
Пустовойт. Про себе, як про 
уродженця обласного цент
ру, він розповідав студентам 
філологічного факультету 
Кіровоградського педінститу. 
ту, де читав лекції, присвя
чені вивченню творчості І. С. 
Тур гене ва.

Лист від професора кафед
ри російської літератури фі
лологічного факультету Мос
ковського держуніверситету 
Петра Григоровича Пусто- 
вонта надійшов 22 липня ми
нулого року. У ньому Петро 
Григорович повідомляв адре
су свого однокласника, теж 
уродженця м. Кіровограда, 
«який учився разом зі мною 
з першого класу в 11-й шко
лі». .Мова йшла про доктора 
медичних наук, відомого вче
ного по вірусології і раку, 
лауреата премії ім. Івапов- 
ського М. П. Мазуренка.

1 далі: «Вів же (Мазуреи- 
ко) повідомить Вам про сво
го друга —- Анатолія Жар- 
ського — заступника голови 
Держплану СРСР, нещодав
но померлого (теж кіропо- 
і радця)».

Хто ж вони, ці люди, одно
класники, земляки?

Рік народження їхній — 
1918 — 1919 роки. .Місце на
вчання — школа Аї 11, шко
ла Лз в.

Час вступу до комсомолу— 
тридцяті роки.

Юнак з Одеського провул
ку, Петро Пустовойт, закін
чивши десятирічку в школі 
.'в в (семирічку —- в школі 
№ 11), вступив у 1938 році до 
Московського інституту істо
рії, філософії і літератури 
ім. М. Г. Чернншевського.

На випускному вечорі у 
травні 1941 року П. Пусто- 
нойту було вручено диплом з 
відзнакою. Він став працю
вати в РаднаркомІ СРСР. 
Згодом, відпросившись на 
фронт, служить переклада
чем у різних частинах Пів
денно-Західного, Донського, 
1-го Українського фронтів. 
Нагороджений орденом Чер
воної Зірки та чотирма ме
далями.

У 1945 — 1952 роках П. Пус- 
тояойт — старший викладач 
Інституту іноземних мов, а з 
1952 року до сьогодні — до
цент і професор МДУ.

Виступи Петра Григорови
ча користуються незмінним 
успіхом як у студентів ву
зів Радянського Союзу, так і 
у студентів університетів 
Польщі, Югославії. Перу йо
го належить широко відомі 
книги, присвячені творчості 
Тургепева, ПИсемського, пи
танням російської класичної 
та радянської літератури, пи
танням стилістики російської 
літературної мови. Основні з

НАУКОВІ
МАРШРУТИ
них «Роман 1. С. Тургенева 
«Батьки і діти» і Ідейна бо
ротьба 60-х років XIX століт
тя» (1905), «Слово. Стиль. 
Образ» (1985), «Слово і об
раз у художньому творі» 
(1963), «А. Ф. Писемськнй в 
історії російського роману» 
(19би), «У царстві жовтого 
диявола. Буржуазна дійс
ність очима Горького і Мая- 
ковського» (1969).

Наукові маршрути вченого 
сягають Болгарії, Норвегії, 
Польщі. П. Г. Пустовойт 
представляв радянську деле
гацію па з’їзді славістів у 
Болгарії. Він також — член 
редколегії журналу «Фило
логические науки» (Москва).

Інший наш земляк Анато
лій Михайлович Жарський— 
один з відомих організаторів 
планування розвитку харчо
вих галузей промисловості 
нашої країни,

У 1938 році він вступив до 
Ленінградського Інституту 
холодильної промисловості. 
Двічі навчання перервала він. 
на, у 1939 і 1941 роках. Ус
пішно закінчивши вуз уже 
в післявоєнні роки, А. Жар
ський працює механіком, ди
ректором, головним інжене
ром на комбінатах і заводах 
харчової промисловості в 
Ленінграді та Харкові.

З 1957 року А. М. Жар
ський—на відповідальній ро
боті в апараті ЦК КПРС. З 
1963 року — заступник голо
ви Дсржкомітету по харчо
вій промисловості при ДерЖ- 
плані СРСР і з 1965 року — 
заступник голови Держплану 
СРСР.

А. М. Жарськпй вніс знач
ний вклад у підвищення тех
нічного рівня харчової про
мисловості, за що в 1988 році 
був удостоєний звання лау
реата Державної премії. На- 
ггродженнп орденами Трудо. 
вого Червоного Прапора, Віт
чизняної Війни 2-го ступеню, 
Червоної Зірки та медалями.

Комуністи П. Г. Пусто
войт. М. П. Мазуренко, А. М. 
Жарський. колишні комсо
мольці. гордо несуть і про
несли через своє життя па
м’яті, про юнацькі роки в 
Кіровограді, про свою шко
лу, своїх учителів.

Кожна комсомольська ор
ганізація пишається своїми 
внхопанцями, і наша розпо
відь, сподіваємось, стане у 
якійсь мірі поштовхом ДО 
пошуків під девізом «Ви
пускники нашої школи», а 
дякуючи пошукам, з’явля
ться зльоти випускників, зу
стрічі з ними сьогоднішніх 
учнів і гаряче листування.

Володимир
ЧАБАНЕНКО,

краєзнавець.

КИЇВ, (РАТАУ). Пер
ший особистий чемпіо
нат УРСР з автогонок 
на іподромі, який вхо
дить до програми V 
всесоюзної Спартакіади 
з військовотсхнічних ви
дів спорту, виграв во
дій таксі зі Львова Во
лодимир Мухатасов. Ці
каво, що переможець — 
майстер спорту з мото-

Ви вмієте 
читати карту?
• ГОТОВЕ ПАЛАТКОВЕ 

МІСТЕЧКО
• БАГАТТЯ — ЗА СЕКУНДУо ОРІЄНТУВАННЯ

Змагання з спортивного орієнтуваппя 
на місцевості набуває серед туристів 
міста Кіровограда дедалі більшої по
пулярності. Особлипо п пошані цей вид 
спорту в школах №№ 4, 5. 32, 13. Іож на 
міських змаганнях з орієнтування, які 
проходили минулої суботи та неділі на 
території обласної дитячої туристської 
станції, спортсмени них шкіл виступали 
двома командами. А всього на старти 
вийшли туристи 13 команд середніх та 
23 команди восьмирічних шкіл.

Кожна команда стартує, маючи в 
своєму розпорядженні крупномасштаб- 
иу карту місцевості. На ній позначено 
кілька контрольних пунктів. Спортсмени 
повинні швидко прочитати карту і об
рати правильний шлях до КП, а знай
шовши їх, відмітити на карті.

Після проходження всіх КП, туристи 
на певну віддаль повинні перенести на 
носилках «пораненого», швидко за всі
ма правилами розбити намет (фото 
вгорі), запалити багаття (фото ліво
руч)...

...Змагаються старшокласники. На 
дистанції 2600 метрів встановлено п’ять 
КП. Найшвидше дистанцію долають ту-

рясти школи № 4 — за 29 хвилин. Дру
гий час у команди 32-ї школи — 32 хви
лини. На третьому місці спортсмени 
5-ї школи з часом 32 хвилини ЗО се
кунд.

Учні четвертої школи, які мали дру
гий результат в стрільбі, перемогли п 
загальному заліку, набравши 5 балів і 
далеко відірвалися від другого та тре
тього призера — команд шкіл № 32 (15 
балів) та №5 (16 балів).

Серед команд, за які виступали учні 
5—8 класів, перемогли спортсмени 
24-ї, 5-ї та 13-ї шкіл.

Та не обійшлося й без «сюрпризів». 
Так, старшокласники команди школи 
№ 24, які показали найкращий резуль
тат в стрільбі, дуже погано пройшли 
дистанцію і опинилися на 12-му. перед
останньому місці. А спортсменів вось
мирічної школи № 2, які загубили кар
ту місцевості, та спортсменів школи 
№ 12, яких було на дистанції десять 
замість дев’яти, було ЗНЯТО СУДДІВ
СЬКОЮ колегією з змагань.

ІО. ЛІВАШНИКОВ.
Фото автора.

„волги«

ПА ІПОДРОМІ

кросу вперше вивів свою 
«Волгу» па кільцеву 
трасу іподрому.

Другим ва фініші був

киянин Віктор Дихань- 
кий. Драматично скла
лася боротьба за третє 
місце: До останнього 
кола лідирував киянин 
Микола Рогожній, але 
па останньому віражі 
його машину занесло, і 
спортсмен з Львова 
Олександр Кобсрський 
технічно обійшов супер
ника.

НОП НА СЛУЖБІ ЗДОРОВ’Я
Автоматизовану систему керування здійснено па станції 

швидкої допомоги литовського міста Клайпеди. Відра
зу ж після телефонного виклику в усіх кімнатах станції 
починають діяти світлові і звукові сигнали, а на перфо
картах вибиваються дані інформації. Одночасно автома
тично відчиняються ворота гаражу машин швидкої до
помоги. Практично бригада може виїхати на місце через 
кілька секунд після виклику.

Всі телефонні розмови записуються па .магнітофони•. 
стрічку, що дає змогу уточнити’ адресу виклику і по ра
діозв’язку поповнити інформацію медичним працівникам, 
які вже перебувають у дорозі.

Редактор В. ПОГРІБНИЙ.

© ПОКАЗУЄ КІРОВОГРАД

П’ЯТНИЦЯ, 30 січня. Перша 
програма, 11.35 - Шкільний ск
рав, Матеріали для переказу з 
граматичними завданнями. 11.50 
— Телевізійний фільм «Затемне
ні вікна». 1 серія. (Кіровоград). 
18.00 —• Інформаційна програма 
«День за днем». (Кіровоград).
18.30 — «Подвиг». Телеальма- 
пах. (М). 19.00 — «Кіровоград- 
вцінп спортивна». (Кіровоград).
19.30 —- Телевізійний фільм «За-

м. Кіровоград, вул. Луначарського, 36 
Телефони: відповідального секретаря — 2-45-35, 

відділу військово-патріотичного виховання і спор« 
ту — 2-45-35, решти відділів — 2-45-36,

«МОЛОДОЙ КОММУНАР» — орган Кировоградского 
обкома ЛКСМУ, г. Кировоград.

Друкарня ім. Г. М. Димитрова обласного управління 
ио пресі м. Кіровоград, вул. Глінки, 2.

БК 02068, 

гемне.чі вікна». 1 серія. (Кірово
град). 20.15 — Телефільм. (Кіро
воград). 20.30 — Естафета новин. 
(М). 21.15 — Д. Дар. «Четверо 
друзів і чарівні тапочки». Теле
спектакль. (М). 22.15 — В ефірі 
«Молодість». (М). 23.00 — Укра- 
їнске кольорове телебачення. 
«Голубими стежками». 00.60 — 
Телсвісті. (К).

СУБОТА, 31 січня. Перша про
грама. 13.30 — Кольорове теле
бачення, ■сСтавка на мертвого 
жокея». Прем'єра телеспектак
лю. (М). 16.С0 — Літопис півві
ку. Телевізійний багатосерійний 
фільм. «Рік 1921». (М). 16.50 — 
Новини. (М). 17.00 — На мери
діанах України. (К). 17.30 — 
Для школярів. «Співай, загін». 
(К). 18.00 — Новини. (М). 18.05 
— Виставка «Буратіно». (М).
18.30 — «Ваша точка зору». (М). 
19.00 — Чемпіонат Європи з

Індекс 01197, 

швидкісного бігу на ковзанах 
серед жінок. (М). 20.20 — Теле
візійний театр мініатюр. Е. Оиу- 
фріев. «Наші сусіди». (М). 21.00 
— Світ соціалізму. (М). 21.30 — 
Художній фільм «ВіринеЯ». (К). 
2ІЇ.00 — Музична мозаїка. (К).

НЕДІЛЯ, 1 лютого. Перша 
програма. 16.00 — Для воїнів 
Радянської Армії і Флоту. (А1).
іб.ЗО — Новини. (М). 16.45 —
«Союз нерушимий». Таджицька 
РСР. (М).' 17.30 — Програма 
Душапбінської студії телебачеп.

ВИПРАВЛЕННЯ ПОМИЛКИ

З вини редакції в номері від 
27 січня в замітці на другій сто
рінці «Завдання номер один» 
допущено помилку. У восьмому 
і дев’ятому рядку другого абза
цу цієї замітки слід читати:

ВЯ. (М). 17.40—«Моє ім’я —Тад
жикистан». (М). 18.40 — Кольо
рове телебачення. «Клуб кіно- 
мандрівників». (М). 19.25 — Но
вини. (М). 19.30 — .«Ласкаво
просимо в Чайхану». Теагралізо, 
ваний концерт. (М). 20.45 —
-Сім днів». (М). 21.30 — Худож
ній фільм .«Таємничий монах». 
23.00 — Чемпіонат Єзроии в 
швидкісного бігу на ковзанах. 
(Голландія). 24.00 — Новілій. 
(М).

«Про не говорив перший секре
тар райкому партії Я. К. Криго- 
ренко, редактор...» і далі за 
текстом.

В а винних накладено адмі
ністративне стягнення.
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НОВГОРОДКІВСЬКЕ СІЛЬСЬКЕ
ПРОФТЕХУЧИЛИЩЕ № 6 

ОГОЛОШУЄ ПРИЙОМ УЧНІВ

для підготов,«, на В-.міся'шііх курсах по спеціильпосп 
тракториста 3-го класу,

Приймаються юнаки і дівчата віком з 17-ти років " 
освітою 8 класів.

Початок занять 15 лютого 1970 року, 
До вступу подати такі документи:
1. Направлення з колгоспу, радгоспу чи в1ДА1леи,ІЯ 

^Сільгосптехніки».
2. Заяву.
3. Свідоцтво про освіту.
4. Характеристику з школи.
5. Свідоцтво про народження, паспорт або стаїміар"1? 

довідку сільської Ради з місця проживання.
6. Чотири фотокартки (3x4 см).
Учні забезпечуються:
стипендією в розмірі 10 крб., для сімейних «• 20 нрб-1 
безкоштовним харчуванням;
комплектом спецодягу.
Адреса училища: емт, Новгородка, вулиця КІр^- ’44’ 

СП ГУ № 0.
їхати автобусом: Кіровоград — Новгородка- КІР9»9* 

град — Долвнська,. Кіровоград — Дубівка .(До Новгород-
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