
БІЛОРУСЬКА РСР:

П'ЯТИРІЧКУ ДОСТРОКОВО!
Колективи промислових підпри

ємств Білоруської РСР, успішно ви
копуючи Директиви ХХШ з’їзду 
КПРС, достроково завершили п’яти
річний план по загальному обсягу 
виробництва. Випуск промислової 
продукції зріс більш як в 1,7 раза. 
Зростання продуктивності праці ста
новить блнзькд 38 процентів проти 
35 процентів за контрольними циф- 

, рами.
Працівники колгоспів і радгоспів 

республіки в цьому п’ятиріччі значно 
збільшили виробництво сільськогос
подарських продуктів.

(ТАРС)
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Півторн-дві норми щозміни — ось який 
внесок комсомольсько-молодіжної бригади 
різальників ковальсько-пресового цеху У 
передз’їздівські здобутки великого колек
тиву заводу «Червона зірка». Зараз 
бригада, яка давно виконала п’гтирічку,

працює в рахунок травня наступного року. 
На фото: члени комсомольсько-молодіж

ної бригади Станіслав Цуркан, бригадир 
Микола Склнфус, Віктор Озеров і Євген 
Єлнсееа.

Фото В. Ковпака.

Святкування Дня радянської міліції

ФОРУМ МОЛОДІ
ЧССР

ПРАГА, 10 листопада. (ТАРС). У Палаці з'їздів 
Празького парку культури та відпочинку імені 
10, Фучіка вчора почала роботу установча конфе- 
Р4І1ЦІЯ Соціалістичної Спілки Молоді ЧССР.

{ 3 доповіддю про стан молодіжного руху в Чехо-
| Словаччині, про цілі 1 завдання Соціалістичної 
■І Спілки Молоді, яка будує свою роботу на прин- 
•; ципах маркснзму-лснінізму, пролетарського інтер- 
« націоналізму, виступив голова федеральної ради 
й дитячих 1 молодіжних організацій ЧССР 10. Вар- 
9 голів.
§ Головною подією першого дня роботи конферен- 
к ції Соціалістичної Спілки Молоді ЧССР стала про- 
ь мова першого секретаря ЦК КПЧ Г. Гусака, який 
5 сердечно поздоровив делегатів і всю чсхословаць. 
!’ ку молодь з створенням нової єдиної організації, 
І підкреслив, що вже сам факт появи ССМ — велике

і знаменне явище в житті республіки, яка впев
нено йде по шляху консолідації в усіх галузях 
життя.

Г. Гусак відзначив активну участь юнаків 1 дів
чат у плідній І самовідданій роботі чехословацьких 
трудящих на благо республіки.

Особливу увагу звернув Г. Гусак на проблеми 
виховної роботи серед молоді.

Промовець закликав делегатів конференції І всіх 
юнаків І дівчат Чехословаччиин бути непримирен
ними до хиб, рішуче виступати проти всього, що 
заважає розвиткові соціалістичної республіки.

Відзначивши роль Соціалістичної Спілки Молоді, 
як резерву Комуністичної партії, перший секретар 
ЦК КПЧ підкреслив необхідність вести силами ак
тивістів ССМ широку політичну роботу серед моло
дих, залучати якнайбільше юнаків І дівчат на 
бік КПЧ, до здійснення найрізноманітніших зав
дань соціалістичного будівництва, виховувати з 
них стійких борців за соціалізм.

В перший день роботи з привітанням до учас
ників конференції звернувся глава делегації Ленін
ського комсомолу перший секретар ЦК ВЛКСЛї 
Є. М. Тяжельникоо. _____ , 

Ми бачили їх у чітких шерен
гах, коли проводився стройовий 
огляд кіровоградського гарнізо. 
ну управління внутрішніх справ. 
А потім люди в синіх шинелях 
стояли в караулі біля меморіаль
ної дошки, яка розповідала про 
загиблих їх товаришів.

Кращі представники міської мі- 
ліції поклали вінки на могилу 
Невідомого воїна. Квітами при
красився і пам’ятник творцю ра
дянської держави В, І. Леніну.

В день свята радянської мілі
ції, 10-го листопада, о примі-

щенні обласної філармонії відбу
лися урочисті збори працівників 
органів внутрішніх справ та гро
мадськості міста. Відкрив збори 
голова Кіровоградського міськ
виконкому Б. Г. Токовий. «Мілі
ція КІровоградщини на варті 
соціалістичного правопорядку», 
— так називалась доповідь, яку 
зробив начальник обласного УВС 
комісар міліції третього рангу 
С. А. Шевченко,

Подяка до охоронців народно
го спокою звучала в словах 
бригадира бригади комуністи1!-

неї праці ливарного цеху ковко
го чавуну заводу «Червона зір
ка» В. І. Гетьманця, слюсаря 
ремзаводу «Укрсільгосптехніка» 
В. К. Мінухіна,

В роботі зборів взяв участь 
секретар обкому партії Л. Г. 
Кравченко.

Велика група працівників УВС 
була нагороджена грамотами, 
багатьом працівникам міліції 
оголошено подяки. На закінчен
ня для учасників зборів був да
ний концерт.

ЗВІТУЄМО головним
Комсомольська організація колгос

пу імені XXI з'їзду КПРС — одна з 
найбільших в районі. Вона налічує 
84 члени ВЛКСМ. Тут, як то кажуть, є 
з ким працювати. І було дуже прик
ро, що саме ця організація довгий 
час носила репутацію бездіяльної. 
Комсомольські вожаки тут змінюва
лись по два рази на рік. Збори від
бувались рідко. Тому, коли в мину
лому році секретарем комітету ком
сомолу було обрано Анатолія Завго- 
роднього, дехто зустрів новачка з 
недовір’ям — товариш молодий, з 
комсомольською роботою необізна
ний. Хіба зможе такий підняти орга
нізацію? Та вже перші справи Ана
толія показали, що до керівництва 
прийшов енергійний, дійовий вата
жок.

Перш за все, Анатолій налагодив 
роботу в бригадних комсомольських 
організаціях та комсомольських гру
пах. Штаб «Комсомольського про
жектора», який очолила Галина Іса- 
кова, своїми рейдами надавав неа
бияку допомогу правлінню колгоспу. 
З сторінок його органу не сходили 
карикатури та замітки про безгоспо
дарників, нероб, гультяїв. «Комсо
мольський прожектор» широко вис
вітлював хід соціалістичного змаган
ня між молодими доярками, механі
заторами. За рік штаб випустив 28 
номерів стіннівок.

Цікаво почали проходити заняття 
гуртка комсомольської політосвіти 
«Бесіди про партію». Пропагандис
том його на прохання хлопців і дів
чат став сам Анатолій Завгородній. 
Налагодилась спортивно-масова ро
бота. А учасники колгоспної худож
ньої самодіяльності захищали честь 
району на обласно/лу огляді. Вокаль
на група виступала по обласному те
лебаченню.

І, зрозуміло, новий характер, в по
рівнянні з минулими, носили звітно- 
виборні комсомольські збори кол
госпу в цьому році. Комітету комсо
молу було про що доповідати. За 
звітний період проведено 11 комсо
мольських зборів, до лав ВЛКСМ 
прийнято 10 чоловік. В своїй допові

ді секретар не тільки говорив про 
успіхи комсомольців на виробництві 
та в громадській діяльності. Він під
дав гострій критиці порушників тру
дової та комсомольської дисципліни, 
зокрема зупинявся на кожному ви
падку порушень, Принципова оцінка 
роботи комсомольської організації 
заохотила багатьох виступити в обго
воренні доповіді.

Схвилювали молодих колгоспників 
виступи завідуючої комсомольсько- 
молодіжною МТФ Галини Ісакової та 
групкомсорга цієї ферми Віри Арте
менко. їх колектив виступив ініціато
ром соціалістичного змагання серед 
комсомольсько-молодіжних колекти
вів за гідну зустріч XXIV з'їзду 
КПРС. За 10 місяців цього року во
ни одержали на кожну фуражну ко
рову по 2620 кілограмів молока. А 
в день народження комсомолу село 
облетіла радісна звістка — колектив 
ферми виконав п’ятирічний план.

Звичайно, на зборах не обійшлось 
і без критичних зауважень на адресу 
комітету комсомолу. Так, голова 
правління колгоспу Ю. Ф. Солов- 
йов відзначив, що комітет мало зай
мався залученням старшокласників 
та студентської молоді до роботи на 
жнивах.

Звітно-виборні збори стали, огля
дом річної діяльності 84 комсомоль
ців і глибоко аналізували її. На збо
рах виступило 16 членів ВЛКСМ: мо
лоді доярки, механізатори, сільські 
культармійці.

Комсомольська організація стала 
бойовим помічником правління та 
партійної організації колгоспу у вирі
шенні будь-яких виробничих завдань, 
В цьому році колгосп одержав непо
ганий врожай зернових, повністю ви
конав плани хлібоздачі та продуктів 
тваринництва. І в цьому немала за
слуга комсомольців. Де б не працю
вали, вони завжди справляються з 
своїми обов'язками, служать прик
ладом для інших.

Д. ЗАМША, 
завідуючий відділом комсо
мольських організацій Бобри- • 
ненькою РК ЛКСМУ.

якою 
ЦІНОЮ?!
о ВИПУСКНИК ПРИЙШОВ

НА ВИРОБНИЦТВО

Мета нашого рейду —- вияс
нити, як працюють молоді тва
ринники. Ми поїхали в три кол
госпи Кіровоградського райо
ну і ось що з’ясували,

Розмова з секретарем ком
сомольської організації кол
госпу імені Ілліча Надею Тка
ченко виявилась короткою. На 
запитання як виконують нор
ми молоді тваринники, відпо
віла: «У нас таких нема». А по
тім, ніби вибачаючись дода- 

' па:' «Місто близько, йде мо
лодь з села. Молоді механіза
тори, правда, є, а от на фермі 
— жодного комсомольця».

Дщ сестри Муленко, Наташа I 
Марина, працюють телятницями в 
колгоспі імені XX з’їзду КПРС. На 
ферму прийшли в цьому році. 

Взяли по групі телят на відгодів
лю. Зобов’язалися мати щодобово 
по 700 грамів приросту на кожну 
голову. Важко працювати на фер
мі. Вже й заморозки почалися, а 
телят доводиться тримати в літ
ньому таборі, воду it корм розно
сити вручну.

—- Який тут приріст може 
бути? — засумнівалася Ната
ша, —- та й професія телят
ниці не дуже популярна в їх 
колгоспі. Піду краще в місто, 
— зірвалась дівчина.

До неї підійшли старші това
риші: парторг колгоспу В. Д. 
Стеценко та секретар комсо
мольської організації М. Тка
ченко. Порадили не йти з кол
госпу. Справи в дівчат йдуть 
добре. За останній місяць при
ріст ваги в їхній групі телят 
на кожну голову становить 
800 грамів. А там вже скоро 
будівельники здадуть нове 
приміщення для телят, де все 
механізоване. І вчитися можна 
заочно в сільськогосподар
ському інституті. Колгосп на
правлення дає. Залишилася 
дівчина, бо відчула, що по
трібні її руки на фермі.

Зовсім по-іншому склалося в Лі
дії Алдошнної з колгоспу «Росія», 
Залишилася дівчина в селі. Поста
вили її завідуючою ферми № 3. 
Ферма нова, лише два роки, як 
створили. А порядку нема. Корів
ник для молодняка зовсім не під

готовлений до зими. Без вікон і 
дверей залишилося приміщення 
для відпочинку тваринників і кім
ната для прийому молока. Брига
дир будівельників Яків Мнфодійо- 
вич Гаваза взагалі немає звички 
доводити роботу до кінця. Як то 
кажуть: стук-грюк, аби з рук. От 
і двері о новому корівнику поста
вили такі, що не заїхати ніяким 
транспортом. І корм доводиться за. 
носити знадвору відрами.

Автопоїлок в корівнику не
ма. Привезли чани для води, а 
вони течуть. Зверталася Ліда 
до головного інженера колгос
пу Л. В. Андріяшевського, щоб 
допоміг. Обіцяв. Та все зали
шилось по-старому. Вже йде 
зима, а на фермі нема нагрі- 
вача для води. Світло в новий 
корівник не проведено. Пові
сили кілька ламп всередині, а 
в закутках — темно.

Важко Ліді. Хоч би з ким 
порадитись, як раціони скла
дати. Від зоотехніка колгоспу 
М. С. Ляшенко нічого чекати 
допомоги. Навіть на ферму не 
з’являється.

— Хоча б по телевізору її 
показали, — кепкують доярки.

Взагалі ферма N2 3 свої зо
бов’язання виконує. За дев'ять 
місяців доярки вже надоїли 
на кожну фуражну корову по 
1805 кілограмів молока. А 
якою ціною це досягнуто? В 

яких умовах? Дуже знижує на
дої ще й те, що в кожної до
ярки є покілька корів, які зов
сім не дають молока. їм свого 
часу не підготували заміну, так 
і стоять в корівнику манеке
нами — ні молока від них, ні 
м’яса.

Побувавши в трьох колгос
пах Кіровоградського району, 
ми побачили, що молоді тва
ринники виконують норми, з 
вогником беруться до справи. 
Але одним ентузіазмом дале
ко не підеш. Потрібні досвід 
і знання. Юнакам і дівчатам 
треба допомагати, підтриму
вати їх, створювати сприятли
ві умови для првці. Можливо, 
якраз в байдужому ставленні 
до молоді, криється причина 
того. що вона відмовляється 
працювати на фермі.

Рейдова бригада: С. ПРО
ЦЕНКО — голова народ
ного контролю колгоспу 
«Росія», ЛІ. ТКАЧЕНКО — 
член народного контролю 
колгоспу імені XX з’їзду 
КПРС, Л. НАБОЧЕНКО - 
другий секретар Кірово
градського райкому 
ЛКСМУ, л. ФРОНТОВА 
— спецкор «Молодого ко
мунара». .

«БЕСІДИ 
ПРО 1
ПАРТІЮ»

Книга —*хресгомагія «Бесіди про 
партію» випущена вндапинцтво.м 
«Молода гвардія». Бона призначена 
для припаї анднетів політичного на» 
вчення молоді.

В книзі зібрані ленінські замітки 
про мистецтво пропаганди і агіта
ції, про необхідність серйозного 
наукового підходу до поширеного 
викладу глибоких істин.

Пропагандисту буде корисно по
знайомитися з виписками із творів 
С. М. Кірова, Н. К. Крупської. €. М. 
Ярославського, які також навоДягь«» 
У цін книзі. Цікаві і уривки із слога, 
дів 1. В. Бабу шківа, Є. Д. Стасопої, , 
які показують, як партійні пропаган
дисти використовували художню лі
тературу. відвідування музеїв і на
віть уроки географії з метою полі
тичної освіти робітників, як црахпну. 
вали вони запити своїх учнів.1

Книга має розділи: «Комунісіи иіа 
партія — партія нового типу», «Ге
роїчний шлях боротьби і гоореннн. 
Повна^ завершальна перемога ю- 
ціалізму в СРСР», «Будівнитво 
комунізму під керівництвом КПРС— 
продовження І розвиток великої 
справи Жовтневої революції».

Хрестоматія «Бесіди про партію» 
видана масовим тиражем.

Кор. ТАРС.
Москва.



2 стор „Молодий комунар“ 12 лио гонада 1970 року.
-ДЛЯ КОМСОМОЛЬСЬКОГО ПРОПАГАНДИСТАДопомагає актив молодих атеїстів

ПРО РОБОТУ КЛУБУ АТЕЇЗМУ «ДО СВІТЛА»

Жителі міста Кіровограда 
добре пам'ятають, що в ни
нішньому клубі працівників 
держторгівлі раніше була 
старообрядницька церква. Ще 
до цих пір залишились старі, 
стерті богомольцями східці, 
які нагадують, як вони йшли, 
кладучи двоперсті хрести на 
груди.

Тепер в клуб ідуть трудівни
ки міста, щоб відпочити, по
слухати змістовну лекцію, по
дивитись концерт художньої 
самодіяльності, художній чи 
документальний фільми.

З ініціативи директора клубу 
Д. Гайдебури створено клуб 
атеїзму «До світла». Згідно 
плану роботи тут читаються 
лекції та проводяться тема
тичні вечори на атеїстичні те
ми, читацькі конференції, пе
реглядаються фільми на ате
їстичну тематику. Останнім ча
сом прочитані лекції «Чи іс
нує рай, пекло і безсмертна 
душа», «Наука і релігія про 
землю та небо» та інші.

Нещодавно в клубі прове
дено атеїстичний вечір «Чу
дес на світі не буває», в якому

До 100-річчя від дня народження Лесі Українкиїї дитинство
Як одну з видатних дат в історії української культури відзначать на

ступного року трудящі нашої республіки 100-річчя з дня народження 
великої української поетеси і громадської діячки революційно-демокра
тичного напряму Лесі Українки.

Головні свята відбудуться на батьківщині української письменниці — 
у Волинській області. В селі Колодяжному. де пройшто дитинство Лесі, 
буде проведено виїзну ювілейну сесію Академії наук УРС.Р.

На фото ліворуч: пам’ятник Лесі Українці в музеї-садибі н селі Ко
лодяжному. ,

На ннжьому фото: Устина Дорофіївна Кімлайчук (у центрі) — старо
жил села Колодяжпого. Вона добре пам’ятає Лесю і часто розповідає 
піонерам про н життя.

Фото П. ЗДОРОВИЛА. (Фотохроніка РАТАУ).

Н\ ОКОЛИЦІ Новгородом, 
біля шляху, що веде на 

Верблюжку, увагу проїжджих 
і місцевих жителів привертає 
прямокутної форми цегляна 
будова з широкими вікнами. 
Поряд з нею двадцятиметро- 
вої висоти 'водонапірна башта, 
інші виробничі споруди. Це — 
новозбудований завод по роз
ливанню місцевої - мінеральної 
води та виготовленню фрукто
вих вод. Цими днями завод за
працював, і в продаж надій
шли перші десятки тисяч пля
шок новгородківської міно- 
ральної води, якій за її сма
кові і лікувальні властивості 
дали назоу «Кришталева».

Розповідь про завод і його 
людей ми ведемо безпосеред
ньо з того місця, де народжу
ється цілющий потік. Ось біля 
накоплювача тари чорнява, 
симпатична дівчина. Це — 
комсомолка Валентина Пашке
вич. Валя зовсім недавно за
кінчила середню шкблу, пра
цювала штукатуром на споруд
женні заводу, одночасно про
ходила виробниче навчання, і 
тепер їй доручено відповідаль
ну роботу — керує автоматом. 
До речі, весь колектив робіт
ників заводу — комсомоль
сько-молодіжний. Це — ком
сомолки, недавні десятиклас
ниці Валя Шкварко, Ніна Мі- 
сюра, Олена Луценко та інші. 
Всі »они будували завод, тут 

взяли участь учні Кіровоград
ського кулінарного училища, 
працівники взуттєвої та пан
чішної фабрик, жителі цього 
мікрорайону.

На вечорі виступила вчи
телька хімії лектор-атеїст Кі
ровоградської школи № З 
Т. М. Приліпченко зі своїми 
помічниками —> учнями, чле
нами хімічного гуртка.

Десятикласники Волощенко 
Валя, Кобець Галя, Малина 
Валя із знанням справи допо
магали своїй вчительці про
водити досліди. Юні атеїсти 
розкривали «секрети» пере
творення води в молоко, ви
но, кров та інше. Лектор прос
то, дохідливо розповіла при
сутнім про «криваві», «сріб
ні» та «риб’ячі дощі». Пояс
нила деякі явища природи, які 
тлумачаться церковниками і 
сектантами як «кара божа».

Велику виховну роботу веде 
клубна бібліотека, де завіду
ючою Л. М, Анастасьєва. Тут 
змістовно оформлено стенд 
«Наукові передбачення і релі
гійні пророцтва» та виставка 
науково-атеїстичної літерату
ри «Правда про релігію». В 
бібліотеці проведено читацьку 

же оволодівали спеціальністю, 
а тепер лишилися працювати.

Але пройдімося далі, вздовж 
потокової лінії, Біля мийної 
машини — комсомолка Ніна 
Місюра. Від неї залежить без
перебійна робота лінії, якість 
продукції, Та Ніна не підво
дить, свою кмітливість показа
ла ще на будівництві, коли 
працювала маляром, штукату
ром.

За кілька кроків від Ніни, 
біля розливної машини, пра
цює Валентина Логвиненко. 
Від одного її руху — натиску 
на кнопку — пляшки ніби ожи
вають і кружляють у граціоз
ному танці, «Відтанцювавши» 
коло, вони по конвейєру по
трапляють у закупорювальну 
машину, де молода робітниця 
Олена Перепічай пильно слід
кує за тим, щоб кожна пляш
ка була надійно закрита, щоб 
вода могла довго зберіга- 

конференцію по роману 
О. Черкасова «Хміль». Висту
паючі на конференції комсорг 
кулінарного училища Петро 
Барабаш, викладач естетики 
кулінарного училища Зінаїда 
Григорівна Бабій, студенти Ка
тя Пташко, Валя Калашник та 
інші показали реакційну суть 
старообрядницької церкви. За
раз бібліотека готує читацьку 
конференцію по роману В. Ді
дуся та К. Коперантинова «За 
сіма замками».

Керівник драматичного гурт
ка клубу В. І. Луценко готує 
концерт художньої самодіяль
ності на атеїстичну тематику.

Розповідаючи про будні 
клубу атеїзму «До світла», 
слід сказати, що не все ще 
тут гаразд, є недоліки і труд
нощі. Але клуб атеїзму «До 
світла» працює. І те, що він 
згуртував широкий актив ате- 
їстів-ентузіастів, шукає і зна
ходить нові, цікаві форми 
впливу на свідомість людей, 
свідчить про дієвість цього 
вогнища по вихованню мате
ріалістичного світогляду.

П. ДМИТРЕНКО, 
завідуючий Кіровоград
ським Будинком атеїзму.

тись, не втрачаючи своїх сма
кових та лікувальних якостей. 
Та браку, напевне, не тра
питься, бо якість наповненої і 
закупореної пляшки ще буде 
перевірено на автоматичній 
бракіражній машині, де стоїть 
сумлінна дівчина, комсомолка 
Олена Луценко. Крім цього, 
за якістю продукції постійно 
слідкує лаборант Валя Шквар
ко. Недарма ж вона вчилася і 
проходила практику на одно
му з харчових підприємств 
Черкащини. Валя не засиджу
ється в лабораторії, постійно 
обходить лінію, робить аналі
зи, придивляється, радиться з 
дівчатами.

Одночасно з лінією розливу 
мінеральної води на проти
лежному боці цеху діє по
дібна потокова лінія по виго
товленню фруктових вод. І 
скрізь новітня автоматика, і 
скрізь білосніжні халатики, 
ідеальна чистота, свіже повіт
ря, світло. У дві зміни пра
цює завод; і кожна година йо
го роботи —• це три тисячі 
пляшок прозорої, прохолод
ної, ціл-ощої води.

Хороший подарунок зроби
ли робітники та спеціалісти 
будівельно-монтажного управ
ління облспоживспілки. Завод 
збудували добротно і на 10 мі
сяців раніше наміченого стро
ку.

М. и И РОЖЕН ко.
с. Новгородка.

Сьогодні на сторінках на
шої газети з'являється нова 
рубрика. В матеріалах, які 
друкуватимуться під нею, 
ми хочемо розповісти тобі, 
друже, про славні трудові 
перемоги, здобуті нашими 
земляками між двома з'їз
дами партії. Сьогоднішню
бесіду про розвиток промисловості на Кіровоградщині 
за роки останньої п'ятирічки веде голова обласної 
планової комісії Кіровоградської обласної Ради депу
татів трудящих Ніна Яківна ЛРТЮШВНКО.

О АПЕРЕДОДН1 свята
8 ’ Жовтня всю країну 

облетіла звістка про те, що 
трудівники полів орденонос
ної Кіровоградщини з честю 
впоралися з планом прода
жу хліба державі. В засіки 
Батьківщини засипано ’ 
мільйон 82 тисячі тонн зер
на. Прославлена кірово
градська паляниця лягла на 
всенародний стіл.

Проте не тільки хлібом, висо

НЕ ТІЛЬКИ
ХЛІБОМ 
ЗАПАШНИМ

№ 28 взяли на себе додат
кові соціалістичні зобов’я
зання на честь XXIV з’їзду 
КПРС, Вони закликали за
безпечити збільшення проти 
1969 року обсягу виробни
цтва продукції на промисло
вих підприємствах Кірово- І 
градщини за 1970 рік і пер- І 
ший квартал 1971 року на 
100 мільйонів карбованців. 
Цей цінний почин був схва
лений обкомом партії. В ра

хунок кіровоград
ських ста мільйо
нів вже вироблено 
продукції більш як 
на 60 мільйонів
карбованців.

Колективи підпри
ємств комбі н а т і и 
«Олсксандріяв у г | л- 
ля» і Завал.тівського 
графітного, О я е к- 
сандрійсьиого заводу 
ірннчого воску, всьо

го 98 пірпрнємств, а 
також багато цехів, 
змін, бригад вже за
вершили п’ятирічний 

план. Тисячі робітників, виконав
ши особисту п'ятирічку, вже пра. 
цюють в рахунок 197! року, до
биваються рекордних показни
ків. Наприклад, бригади олек
сандрійських шахтарів, які очо
люють М. І. Богун та М. І. Пер, 
цев, встановили всесоюзні ро- 
корди для буровугільних шахт. 
ДОБИВАЮТЬСЯ успіхів у 

праці трудівники кіро
воградського заводу сіль
ськогосподарського маши
нобудування «Червона зір
ка». Кіровоградські сівалки 
знають в багатьох країнах 
Європи, Азії, Африки, Аме
рики. Червонозоріеці не раз 
достроково виконували дер
жавні завдання по додатко
вому випуску сівалок і зап
частин.

За 4 роки і 10 місяців червопо- 
зорівцями випущено 461015 сіва
лок і тукорозкидачів, це більше 
передбаченого.

Зараз на «Червоній зірці» по- | 
чаго виробництво нової с4вздіін»-хї 
«СЗ-3.6». Нова сівалка—ун/кер- І 
сальна. Вона вносить в грунт І 
одночасно і насіння, і добриио. '> 
На її базі розроблено різні і 
модифікації — для висіву льону, і 
рису, сої, вузькорядного оисіву 
зернових культур, анкерну мо- І 
днфікацію і пресову модифіка- і 
цію (для висіву зернових куль- і 
тур з одночасним коткуванням і 
засіяних рядків). Сівалка 
«С3-3,6» засіває протягом робо
чого дня удвоє більшу площу, 
ніж попсоеяниця — зернова сі
валка «СУК-24А». В 1971 році 
«Чердона зірка» випустить 5.300 
нових машин.

Колектив «Червоної зір
ки» чимало зробив для ус
пішною перетворення в 
життя рішень ХХІІІ з'їзду 
КПРС. Більш як дві з поло
виною тисячі червонозорів- 
ців працюють нині в рахунок 
1971 — 1972 років. Колектив 
ливарного цеху ковкого ча
вуну — переможець иеред- 
з'їзді'вського змагання — ще 
20 жовтня завершив п’яти
річну програму.

Відрадно, що серед передовії' 
виробничників області баіаи> 
МОЛОДІ. Більше 100 КОМСОМОЛЬ
СЬКО-МОЛОДІЖНИХ колективів про. 
мисловосгі, транспорту і будов 
змагаються за гідну зустріч 
XXIV з’їзду' рідної Комуністич
ної партії. Серед них добрих 
успіхів у праці добиваються 
комсомольсько-молодіжна брига
да різальників ковальсько-пре
сового цеху заводу «Червона 
зірка», де бригадиром Мнкоя« 
Склифус, комсомольсько-моло
діжна зміна екскаватора «К-ЗМ» 
Бандурівського вугільного розрі
зу (машиніст Олексій Мовчан) 
колектив молодих будівельник!* 
виконробської дільниці № 1 
тресту «Кіровоградсіль б у Д’. 
бригада токарів заводу трак
торних гідроагрегатів, де брига
диром Любов Дяченко та бага
то інших.

Підсумки п’ятирічки, що 
закінчується, дають право 
впевнено заявити, що зав
дання, які поставить XXIV 
з’їзд КПРС в галузі промис
ловості і які, природно, 
дуть більш широкими / 
складними ніж в полереД* 
ньому п’ятиріччі, наші робіт
ники, інженерно-технічн<
працівники виконають ? 
честю.

ким рівнем сільськогосподар
ського виробництва славиться 
наш степовий край, а й сучас
ною внеокорозвиненою промис
ловістю. Сівалки-і тукорозкида
чі, тракторні гідронасоси і 
електротехнічне обла днан н я, 
електроенергія і графіт, різнома
нітна апаратура І прилади, оде
жа і взуття, меблі і товари 
широкого вжитку — ось дуже 
неповний перелік того, що ви
робляють промислові підприєм
ства нашої області.

За роки п’ятирічки обсяг 
промислового виробництва 
на Кіровоградщині невпин
но зростав. Це відбувалося 
завдяки неухильному пере
творенню в життя рішень 
XXIII з'їзду КПРС, завдяки 
економічній реформі.

Мені, за характером моєї ро
боти, доводиться мати справу з 
цифрами. Отож і зараз, щоб 
проілюструвати зростання про
мислового виробництва, я звер
нуся за допомогою до статне, 

тики.
Обсяг промислового ви

робництва в області за п'я
тирічку зросте більш як на 
300 мільйонів карбованців. 
Причому майже 80 процен
тів цього приросту буде до
сягнуто за рахунок підви
щення продуктивності праці.

За 4 роки і 10 місяців п’яти
річки промислові підприємства 
області виробили надпланової 
продукції на суму 160 мільйонів 
карбованців. Понад план вярои- 
лено 2.3 мільйона тонн бурого 
вугілля. 023 тисячі тонн брикету, 
15,6 тисячі тонн криста
лічного графіту, 4762 сівалки, 247 
мільйонів кіловат-годин електро
енергії, на 50 мільйонів карбо
ванців товарів широкого вжитку, 
більше як на 3 мільйони карбо
ванців апаратури і приладів та 
багато іншої продукції.

Хочеться відзначити, що про
дуктивність праці на промисло
вих підприємствах області зрос- 
ла на 18,5 процента.

ТЕПЕР не знайти підприєм
ства, де не було б своїх 

винахідників і раціоналіза
торів. Кількість їх зростає з 
року в рік. Від впроваджен
ня їх пропозицій у виробни
цтво за роки п’ятирічки 
одержано економіч ний 
ефект на суму 58 мільйонів 
карбованців — це у 2,4 разе 
більше порівняно з попе
редньою п'ятирічкою.

1970 рік, рік сторічного юві
лею великого Леніна і підго
товки до чергового XXIV з’їзду 
партії, викликав високе трудове 
піднесення і творчу активність 
робітничих колективів. В нашій 
області знайшов широку підтрим
ку почин трудівників міста 
Олександрії — працювати без 
жодного відстаючого підприєм
ства й будови. Олсксандрійці 
подали добрий приклад: передо
ві заводи й фабрики області, 
стали допомагати відстаючим в 
організації виробництва, при
скоренні темпів технічного про
гресу. Це дало змогу зменшити 
кількість відстаючих підприємств 
більш як утроє.

В серпні цього року ряд 
передових виробничих ко
лективів області, в тому чис
лі Кіровоградського заводу 
тракторних гідроагрегатів, 
Головківського вугільного 
розрізу комбінату «Олен-.

Ісандріявугілля», Кіровоград
ської взуттєвої фабрики
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ОРГАНІЗАЦІЙ

святкувала 
у день про.

виступила проти неї,

завойовує зростаючу 
Все більше І більше 
особливо інтелігентів, 

загарбницького

КОРІННЯ ІЗРАЇЛЬСЬКОЇ АГРЕСІЇ
ЖОРЖ ТУБІ, ЧЛЕН цк КОМУНІСТИЧНОЇ ПАРТИ ІЗРАЇЛЮ

ДРОТЯГОМ багатьох років Близький 
Схід був важливим колоніальним 

володінням імперіалістів, які експлуа
тували наявні тут природні багатства 
(головним чином нафту).

Останнім часом антиімперіалістичний 
рух потряс арабський світ. Боротьба на
родів за національну незалежність ста
ла динамічною і могутньою силою, яка 
серйозно підірвала позиції монополії.

Цей закономірний розвиток викликай за
пеклу протидію імперіалізму. В своїх зусил
лях придушити рух за національну незалеж
ність монополістичні кола не відступають ні 
перед чим. Вони використовують всякі мож
ливості, і перш за все трагічний конфлікт між 
Ізраїлем і арабськими країнами. Із свого 
гіркого досвіду у В’єтнамі американські ім
періалісти зробили висновок, що вони повия- 
ці примусити інші народи боротися за Інтере
си США. Ця доктрина була застосована на 
Близькому Сході в червні 1967 року.

Очевидно, що війна, розв’язана проти 
арабських країн, була аж ніяк не обо
ронною, як це стверджували 
ські правителі. Це була війна 
добре і задовго підготовлена 
імперіалістами США, Її мета 
лення прогресивних режимів 
Сірії і нанесення удару по всьому араб
ському національно-визвольному рухо
ві. Ізраїльські правителі розраховували 
на те, що ця агресія дасть можливість 
захопити чужі території.

З перших же днів війни Комуністична 
партія Ізраїлю 
заявила про її загарбницький характер 
І закликала до припинення бойових дій.

Незважаючи на воєнні успіхи, червне
ва авантюра Ізраїлю потерпіла фіаско в 
політичному плані. Вона не досягла го
ловної мети: повалення антиімперіаліс
тичних режимів арабських країн. Зате 
вона привела до ізоляції Ізраїлю на сві
товій арені, і зробила його як ніколи 
лежням від США.

Ізраїльські правителі не \ зробили 
сновків із суворого уроку цієї війни. Во
ни вперто тримаються політики агресії 
і намагаються диктувати свою волю 
арабським країнам. Донині вони від
мовляються відступитись від матеріаль
них зазіхань і прийняти резолюцію Ра
ди Безпеки від 22 листопада 1967 року. 
Об'єктивний аналіз станоеища, яке скла
лося, показує, що така політика веде до 
тупика.
(ГйБСТАНОВКА на окупованих територі

ях ускладнюється з дня на день. 
Становище там можна охарактеризува
ти так: пригнічення, терор, арешти ара
бів, розорення їх жител. Згідно офіцій
них цифр, 7.554 будинки місцевих жите
лів були знесені. Але вважають, що в 
дійсності це число набагато зменшено.

ізраїль- 
агресивна 
в союзі з 
— пова- 
в ОАР і

Терор на захоплених арабських зем
лях викликає опір в різних формах, а 
тому числі і збройну боротьбу.

Війна загострила мілітаристські і шовініс
тичні настрої, посилила експансіоністські апе
тити и Ізраїлі. Пропаганда територіальних за
хватів із посиланнями на міфічні релігійні 
«права» отруює душу народу, його молоді- 
Лііністр оборони Даян не раз заявляв, що 
«навіть взамін на дійсний мир Ізраїль не по
верне Шарм аш-Шейх, полосу Гази». Чн 
можна сумніватися після таких заяв, що уряд 
прагне лише до експансії і анексії?

В самому Ізраїлі відмічається масова
ний наступ на демократичні права тру
дящих. Під виглядом зміцнення «безпе
ки» прийняті антидемократичні закони. 
Серед них —- «закон про страйки», який 
зобов’язує трудящих попереджувати 
про майбутні сутички за 15 днів. Проти 
страйкарів використовуються також на
кази про мобілізацію.
"V ВАЖКИХ умовах, в атмосфері міліта

ризму і шовінізму, переслідувань і 
залякувань Комуністична партія Ізраїлю 
веде рішучу боротьбу проти авантюрис
тичної політики уряду, політики проім- 
періалістичної і антирадянськоі. “ 
ментська група комуністів безустанно 
викриває експансіоністський і авантю-

ристичний курс кабінету міністрів, 
ша преса на єврейській, арабській і на 
ЛАОвах іммігрантів робить все можливе, 
щоб мобілізувати маси на боротьбу про
ти агресії й окупації.

Політика Компартії 
популярність в країні, 
ізраїльських громадян, ___
піднімають свій голос проти 
курсу уряду і терору на окупованих територі
ях. Країну потрясли бурхливі масові мані
фестації. їх учасники протестували проти по
літики уряду, який вперто відмовляється ста
ти на шлях миру. Ці демонстрації були жор
стоко придушені поліцією.

Шовінізм і мілітаризм можуть осліпи
ти широкі верстви населення лише на 
час, але не назавжди. Мужня патріотич
на боротьба Комуністичної партії Ізра
їлю відкриває очі багатьом громадянам 
країни. Настане день, коли більшість з 
них на власному досвіді зрозуміє, що 
насущні інтереси Ізраїлю вимагають рі
шучої боротьби проти авантюристичної 
політики уряду, який 
національні інтереси.

ЮНІСТЬ
ЧІЛІ 

ПІДТРИМУЄ 
ПРЕЗИДЕНТА

Комуніст 1 поет Пабло Не» 
руда вітає народного прези
дента соціаліста доктора 
Сальвадора Альенде. Серед 
тисяч, що ного слухають, 
портові робітники, яких го
лод гнав на американські 
судна, жінки, що продавал» 
свою силу, прислуговуючи 
багатим родинам, матері, 
які день і ніч думали про 
голодну смерть своїх дітей. 
На обличчях — надія, 1 надія 
ця пов’язана з Альенде,

Доктор Сальвадор Альенде 
обранні! президентом Чілі. 
Народ тріумфує, тому що це 
його перемога, тому що цо 
сталося в країні південно» 
американського континенту, 
яка багато років вважалася 
«задвірками США»; в країні, 
з якої північно-американські 
Імперіалісти за чотири деся» 
тиріччя викачали майже де
сять мільярдів доларів; в 
країні, в якій 600 тисяч ді
тей жили надголодь, не одер- 
жували духовного розвитку,

В огні класових битв наро
дилася в Чілі нова органі-

вуїоча сила, що об’єднує 
народ. З’явилося майже 20 
тисяч «Комітетів народного 
єднання», які представляють 
всі трудящі верстви народу.

Доктор Сальвадор Альенде 
•— президент. В південно
американській країні Чілі по- 
малася нова епоха, в якій не

їх дереву 
під ЧІЛІЙ-

буде місця Я1ІИІ. 
не рости більше 
ськнм небом.

На фото: так 
чілійська молодь , _____ ,.
голошения Сальвадора Аль. 
еиде президентом Чілі.

(За матеріалам» журналу 
«ФраЙе вельт»).

БОНН, 10 листопада. (ТАРС). «Спілка німецького 
студентства» у ФРН звернулась до федерального уря
ду з закликом зробити кроки для ратифікації радянсь- 

лтипгнтт ігии ко-західнонімецького Договору, а також активно вис- 
и ГУДЕпТииНпЛ тупити за швидке скликання загальноєвропейської на- 

” ради з питань безпеки.
Резолюція, яка містить ці вимоги, була прийнята на 

надзвичайній конференції цієї організації, яка відбу
лась у Марбургу. •

Крім того, як відзначається в резолюції, уряд ФРН 
після того, як було підтверджено непорушність Ста- 
тус-КВО у Європі, повинен зробити дальший крок, виз
навши існування НДР у міжнародно-правовому від 

ношенні.
ФРН

Е. МАСНІ

щоденно ігнорує

(АПН),

ЗАЯВА

АНТИНАРОДНИЙ ФЕЙЛЕТОН
ВІД-

Хельсінкі.

(Із газет).
не втрачаємо. Не — 

із зіштовхуванням

ІНТЕРВ’Ю З ГЕНЕРАЛОМ
«У Південному В’єтнамі ростуть антиамерикан- 

ські настрої. Армійське командування і посольство 
США нещодавно оповістили американський персо
нал про необхідність прийняття пересторог після 
настання в Сайгоні сутінок і рекомендували не 
з'являтись на вулиці поодинці».

ВАШІІІГТОН, 9 листопада. 
(ТАРС). Війна у В’єтнамі, 
проблеми економіки, пробле
ма трущоб і перенаселеності 
міст, триваючий розкол у 
країні залишаються пробле-

мами, від яких Сполученим 
Штатам нікуди не піти, за
кпив сепатор-дсмократ Ед- 
мунд Маскі, виступаючи в те
левізійній програмі «Зустріч 
з пресою».

Ці гострі питання, на дум
ку сенатора, будуть і далі 
робити пилив на політичне 
житія країни, і позначаться 
на результатах президент
ських виборів у 1972 році.

Маскі підкреслив, що уряд 
не зміг розв’язати ці про* 
блсми, які хвилюють амери
канців.

Спиняючись на підсумках 
недавніх виборів до конгресу, 
Маскі вказав, що вони о 
бентежними для республікам, 
сі.кої партії, яка явно праг
нула встановити контроль 
над конгресом, але зазнала 
невдачі.

—• Пане генерал! Дозвольте 
представитись?

— Дозволяю!
— Френк Харрінгтон — ко

респондент найбільшої в сві
ті газети «Топ секрет». При. 
був у Сайгон два дні тому. 
Прошу інтерв’ю для газети.

— Що вас цікавить?
— Читачі чекають сенсації 

про закінчення війн».
— Війна проходить успіш

но Ми відкрили найблиску- 
чіші сторінки у воєнній істо
рії. Залишати війну зараз — 
немає рації. Наша зброя 
продовжує перемагати, і мн

нічого 
«війна 
відповідальності».

— «Війна із зіштовхуванням 
відповідальності*? Я десь 
чув ці слова раніше, але чи 
не могли б ви точніше визна. 
Чити їх зміст?

— Охоче. «Війна із зіштов
хуванням відповідальності» 
означає, що відповідальність 
за військові дії. зіштовхують 
на тих. па кого ми вважає
мо за потрібне, і, звичайно, в 
підходящий момент. На долю 
моєї країни, природно, зали
шається лише одна організа-

ція справи. А це м.ч вміємо. 
Весь світ в цьому переко
нався. Якщо ми не хочемо 
відкрито втручатися у внут
рішні справи якоїсь країни, 
мн даємо інструкції, як тре
ба організовувати громадян, 
ські війни в інших державах. 
Коли мова заходить про опе
рації великих масштабів, ми. 
зрозуміло, одержуємо за свої 
труди скромні нагороди. Ця 
тактика блискуче зарекомен
дувала себе за останні двад
цять років. Першою успіш
ною операцією була «Ко
рея — корейцям». Після неї 
нами було організовано ряд 
«війн із зіштовхуванням від
повідальності» в різних час. 
тинах земної кулі. Зараз йде 
«в'еткамізація» В’єтнаму. 
Таким чином, ми покладає« 
мо відповідальність на тих. 
на кому вона й повинна ле
жати.

— Дякую вам. пане гене
рал! До нас доходять пові
домлення, тцо американські 
спеціалісти, які відпочива.

ють о Сайгоні після відряд
жень в джунглі, зараз ціл
ком позбавлені вечірніх 
пусток. Чи можна вірити цьо
му, пане генерал?

— Це лише злі чутки. Нам 
заздрять, а ті, що заздрять, 
як нам відомо, завжди роз
носять брудні чутки.

— Звідси, наші співвітчиз
ники в Сайгоні..,.

— Будь-хто з наших спів
вітчизників, які приймають 
участі, «у війні із зіштовху
ванням відповідальності*, 
має право па вечірню від
пустку, але наш генеральний 
штаб заборонив прогулянки 
у вечірній час но місту.

— Чому?
— Тому що це загрожує 

життю. В’єтнамці чомусь 
підозрюють, ідо в організо
ваній нами «війні із’зіштов. 
жуванням відповідальності». 
або у «в’єтнамізації* вій
ськових дій, приховується 
підступ. Тому ці безвідпові
дальні люди і являються за
грозою для наших спеціаліс-

тів. котрі всього-на-всього на
дають їм безкорисливу допо
могу. Тепер ви, слід шіажа- 
ти. розумієте, чому наші доб
лесні воїни у вечірніх сутін
ках не з’являються на вули
цях Сайгона, хіба що лише 
цілим» ротами.і озброєні до 
зубів.

— Ііу, а пк веселяться сол«_ 
дати?

— Здорово! Воші задоволе
ні й веселі.

— Причина?
— Нема веселощів без га

шиша І
— Гашиша?.. Я зрозумій 

пас. пане генерал...
— ІЦо ви хотіли б іде взна

ти?
— Після того, як вн дове

дете організацію «війни із зі. 
штовхувапням відповідаль
ності» до кондиції, і наші 
війська не знадобляться в 
ролі експертів, паші співвіт
чизники, слід думати, відбу
дуть знову на батьківщину?

— Ні в якому разі, де б 
скидалось на безумство.

Якщо повернути всіх солдат 
і експертів одночасно’ по 
батьківщину. то це лиш 
збільшить армію безробітних. 
Крім того, попи можуть ви
кликати безпорядки.

— Безпорядки? Я не зов
сім розумію...

— Вони пройшли спецпід
готовку. Всі ці хлопці в 
якійсь мірі бюрократи. На
вчившись св’єпіамізувати» 
військові дії у В'єтнамі, вони 
можуть з таким же успіхом 
почати і «американізацію» 
Америки.

— Вельми вдячний вам, 
пане генералі Ваше інтерв’ю 
буде опубліковане в завтраш. 
ньому номері нашої газети. 
Ule одне прохання до г.ас: 
дозвольте сфотографувати 
вас.

— Одну хвилинку! Я лише 
причеплю ордени.

Мартгі «ПАРНІ 
фінський письменник. 

(АПН).

Тисячі голландців знахо
дять притулок на горищах, у 
вагончиках на колесах або в 
баржах, які стоять на кана
лах. В цей час у великих 
містах пустує велика кіль
кість, квартир. місячна плата 
за які Іноді в два рази пере
вищує заробіток кваліфікова. 
ного робітника чи середнього 
чиновника. В нечуваних мас
штабах виросла спекуляція 
житлом. Населення веде бо
ротьбу з становищем, що 
склалось, в країні проходять 
масові демонстрації, учасни
ки яких вимагають розв’язан. 
на житлової проблеми.

На знімку: розгін демон- 
стріції в місті Утрехт.

Фото АПН.

семилітні РОБІТНИКИ
«10-літиій хлопчина Фарзанд, що пра

цює в авторемонтній майстерні в Равал- 
іііііді, вчора сильно обгорів і в тяжкому 
стані був доставлений в лікарню», — пи
ше газета — «Пакистан тайме».

На вміщеній в тій же газеті фотографії 
зображена звичайна для пакистанських 
міст сценка: харчевня на .запиленій вузь
кій вуличці, біля глиняної плити щось го
тує здоровенний неііджабець, а внизу ма
ленький, одягнений у лахміття хлопчик 
роздуває міхами вогонь. Під фотографією 
напис; «З раннього ранку до пізньої ночі 
хлопчик підгримує вогонь у плиті і одер
жує за це піврупії в'день»'. За піврупії 
можна купити половину хлібини.

Однією з найгострішнх і важковкрішува- 
них проблем Пакистану залишається без
робіття. Десятки мільйонів дорослих лю
дей не можуть знайти ніякої роботи. А 
поряд з цим сотні тисяч дітей віком ВІД 
7 до 14 років від зорі до пізнього вечора п 
численних майстернях, магазинах, чайних, 
в готелях. Вони .зобов’язані приходити ид 
роботу першими 1 йти останніми, а одер-

жують за свій тяжкий труд мізерні копій
ки. Саме ця остання обставина І приму
шує хазяїв все ширше використовувати ди
тячий труд.

Закон у Пакистані забороняє використо
вувати дитячий труд на крупних підпри
ємствах, але хазяї їх вміло обходять тру
дове законодавство. На металургійних I 
хімічних заводах можна побачити замур- 
занії.х хлопчаків И—12 років, зайнятих на 
чорній роботі.

Щорічно 6 жовтня о Пакистані відзна
чається День дітей. В цей день у Карачі. 
Лахорі й інших містах проводиться різні 
урочисті заходи. На них збираються знуд
жені від неробства дами з вищого світу, 
виголошують пишномовні промови, від
криваються виставки. Подекуди дітям бідня
ків роздають пакунки з ласощами. Газети 
вміщують ретельні звіти про свято, потім 
про дітей забувають до наступного Дня 
дітей.

С. СОЛОВКОВ, 
кореспондент ТАРС.

Равалпілдї.



Микола СТОЯН

ПОВІСТЬ

(Продовження. Початок в газетах 
жовтня та 3, 5, 7, 10 листопада).

— То чого ви? І я можу, еле ж це 
обузаі

— Сам ти обуза! — розсердивсь I 
Деркач.

Причепили. Мазур на тросі потяг 
трактора, щоб удень, не вночі, роздиви
тись, що з ним трапилося.

Дорога повелась над урвищем, хлоп
ці стишили хід, вели трактори дуже обе
режно, оминаючи глибоке провалля. 
Данило Ярчук, що тяг причеп, збочив 
всього-на-всього на сантиметр і причеп 
перехилився, з нього з гуркотом поле
тіли бочки з пальним і мастилом, вони 
розбивались. Спалахнуло полум’я і за
гуготіло пожарище.

Схрестились у небі леза — промені 
прожекторів, ловили і не могли впійма
ти фашистський бомбардувальник, що 
неначе чекав цього пожарища, що за
вив з радості, пішов униз і почав скида
ти бомби.

Степан Якович гнав їх далі від бомб, від 
пожарищ. Стерв’ятник покликав ще трьох, 
один з них скинув освітлювальну ракету, але 
колона вже відпливла в ніч. Знову почувся 
свист, застогнала земля, вибухова хвилй 
знесла Степана Яковича з коня, і він впав 
на землю. Довю лежав у тиші. Все навколо 
мовчало. Опам’ятавсь — хотів звестись і не 
міг. Хотів кричати — і не міг... Де колона? 
І чому не чути тракторів? А хлопці шукали 
його, знайшли вбитого коня, повзали по зем
лі, знайшли 1 його. Володя притулив голову 
до грудей:

— Живий, Степан Якович!
— Помацай, чи крові нема?
— Нема!
— Чув усе, а тіло — мов чуже!
— Піднімайте на руки, несіть до причепу! 
Несли по стерні, по дорозі, а він все 

ще шукав голосу, збирав уривки думок, 
щоб запитати чи живі вони, чи не впала 
бомба на них, і чомусь, як свердел, 
думка: де дістати пальне?.. А... Згадав...

— Хлопці — всі живі?
— Живі! — гримів Григорій.
— А трактори?
— I трактори живії
— А як же з пальним?!
Григорій переконував:

\ — Степане Яковичуі Та ми ж
шій землі, між наших людей.

— Пустіть мене. — Хитаючись 
Помацаа голову, що боліла так,
вухах дзвеніло. На щастя, його вдарив 
не осколок, а велика груда землі... До 
нього вернулась мова, слух, верталось 
життя. Із усіма клопотами. Гнат докоряв:

на н fl-

став, 
аж в

ПІСЛЯ ВИСТУПУ 
«МОЛОДОГО КОМУНАРА»

„ДЕ НІ

ЗАМКНУЛО?»
Так називалася стаття, вміщена в 

№ ИЙ ^Молодого комунара» від 20 
жовтня цього року. В ній йшлося 
г.ро те, що в санаторії-профілакто- 
рії завкому профспілки заводу «Чер
вона зірка: 
ричної енергії 
відпочинку та 
Розібратись у 
ми попросили 
та заводський 
Ось що нам 
завкому ЛКСМУ М. Скляннчснко:

«Факти, викладені у статті, мали 
місце. Завком комсомолу і Інші ком- 
петентні органи і працівники деталь, 
но розібралися у ситуації. Стано
вите виправлено. Нині профілакто
рій освітлеио, працює лікувальна 
апаратура, відновлено роботу клубу 
та бібліотеки».

через відсутність елект- 
пе було умов для 

лікування робітників, 
цьому і допомогти їм 
адміністрацію заводу 

комітет комсомолу, 
повідомив секретар

Наша адреса і телефони

„Молодий комунар" 12 листопада 1970 року
— Учили, учили нас — як починає ки

дати бомби — лягайте на землю, а са
мі, як Чапаев, на коні.

— Не цвірінчи, Гнате,,, Дайте води 
мені.

Потяглися десятки рук з кухликами, раді
ли, що він живий, що він з ними...

За ніч колона пройшла шістдесят кіломет
рів, на шістдесят кілометрів відірвалТісь від 
лінії фронту, У всіх машинах кінчилось паль
не. Навколб ліс і безлюддя — а їх немов че
кали хлопчики і дівчатка, жінки 1 дівчата 
несли хліб, мед, молоко, запрошували у село, 
обіймали поглядами, зітхали і Жаліли змуче
них, закіптюжених, запорошених.

Хлопці не відмовлялись ні від моло
ка, ні від меду. З гущавини сосен вий
шов і лісник, старий та ще бадьорий 
жвавий дідок:

— А я думав танкісти до мене завіта
ли!

— У нас, діду, з пальним трапилась 
біда.

— За три кілометри звідси у селі Су- 
ходільському є нафтобаза, в начальни
ком у ній мій кум.

— Ще не мобілізований?
— Без ноги. На дерев’янці. Снідайте, 

поїдемо І
Але все те — радість, сміх тривали недовго. 

Балакучий Гнат жартуючи говорив, що він 
нікуди далі не поїде, що він готовий хоч і 
зараз одружитися на отій білявій красуні, бо 
йому циганка ще гри роки тому ворожила, 
що щастя матиме він лише із білявою.

— Ти, балагуре, — спинила його невисока 
чорнява молодичка, — зупинись. Зараз не до 
сміху. Ти скажи нам, звідки ти їдеш?

— З села Непитайлівкн.
— Хай буде й так. Скажи — тікають наші?
Біль і горе перекосили обличчя Гната.

Він ніби понижчав, він ніби вріс у зем
лю. Він глянув на шмат хліба, що дава
ли жінки і не знав, що з ним робити. 
А тоді спалахнув, з болем відривав від 
себе слова:

— Хто вам, тіточко, казав, що тіка
ють? Як ви посміли вимовити це слово? 
Та ви знаєте, які там бої? То ви знаєте, 
що під фашистами й земля горить? Ми 
ось — мирна колона, а й у нас майже 
в бою загинуло двоє хлопців — Толька 
Воронюк і..,

Його смикнули, його шарпнули так, 
що він ледве встояв на землі, та було 
вже пізно.

Тут була і Оленка, мале дівча. То во
на крикнула:

— І Толька — вбитий?
1 зомліла впала на землю...

Колона йшла далі. Колона йшла далії 
Ризиковано було вириватись в поле з 
причепом, та що поробиш? І Ми
кола, оглянувши небо, разом з Данилом 
поїхали з рудим лісником в Суходіль- 
ське до його кума за пальним. Не вер
талися довго, зате привезли забитий 
бочками причеп,

З маленького досвіду бачили, що фа
шисти найчастіше чинять нальоти вран
ці і вдень, а ввечері війна стихає. Пого
монівши, порадившись, вирішили виру
шити непомітними бічними дорогами 
після полудня.

Аж тут виявилось, що немає Григорія Па- 
пірного. Такого ще не було. Де вій? Куди пі
шов?

.Микола відповів: зараз буде.
Те зараз тяглося добрих півгодини, за півго. 

днин, що хочеш те й передумаєш, та ось 
з’явивсь І Григорій — в майці і в трусах, на 
лівій руці в нього не було годинника, а на 
плечах — п’ять мисливських рушниць і міше. 
чок набоїв.

— Григорій! Що все це значить? Що цс за 
одяг і що це за рушниці?!

(Далі буде).

Назва району, 
міста

d 
о

И 
СІ 
я
Z

кз
?S

2 до

d 
о nS 
d._2 
= 2- 
> x •

Новом иргородський 2331 66 - 248
Віл шпанський 951 60 4- 35
Олександрійський 2260 58 — 456
Знам’янський 2953 53 — 278
Бобрннецькнй 1832 53 — 648
КомпаніТвський 1108 53 — 138
Олекса ндрівський 1587 51 — 33-і
Петрівський 955 51 — 117
Кіровоградський 1024 48 — 474
Онуфріївський 859 43 - 276
Новоукраїнський 1907 47 — 465
Новгородківський 1036 47 — 233
Добровеличківський 1790 47 - 720
Маловисківський 1422 43 — 1026
Устинівський 776 42 - 264
Ульяновський 1168 42 - бі
Новоархангельський 1388 42 — 408
ДолинськиЛ 1168 40 — 302
Голованівськнй 1210 .39 — 152
Олександрія 3624 33 — 236
Гайворонський 1060 28 — 596
Світловодськпй 1811 27 - 86
Кіровоград . 6800 24 -3000
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КОНКУРС СПОРТИВНИХ ПРОВИДЦІВ
Вам, любителі футбольних баталій, 

очевидно, 
бачити но 
збірними 
го Союзу 
листопада 
ної зустрінуться з 
командою, 
біркових матчів команд четвертої 
групи другого чемпіонату Європи.

Запрошуємо вас, футбольні про
видці, взяти участь в нашому кон
курсі. Пропонуються два запитання:

трапилась нагода по- 
телебаченшо матч між 
командами Радяисько- 

і Югославії. А 
футболісти нашої 

кіпріот с ь 
Це буде один з

0 ПОКАЗУЄ КІРОВОГРАД
СУБОТА, 14 ЛИСТОПАДА. 

ПЕРША ПРОГРАМА. 10.05 - 
Гімнастика для всіх. (ЛІ). 10.30
— Новини. (М). 10.45 — Для
дітей. «Що, як, чому?» «Соба
ка па службі людини». (М). 
11.15 — Наша афіша. (К). 11.20
— Рік минулий, рік наступ
ний. (Харків). 11.50 — Мульт
фільм. (К). 12.15 — Скарби на
роду. (К). 12.45 — Героїчна
тема в російському мистецтві. 
(М). 13.15 — Життя танцю.
(М). 14.00 — Наша п’ятирічка. 
(М). 14.25 — Кольорове 
бачення. Мультфільм,

Лише один район — Віль. 
шанський йде з перевищен* 
ням кількості передплатни
ків у порівнянні з початком 
1970 року. У всіх інших ра- 
ґюнах і містах комітетам 
комсомолу слід негайно (бо 
передплата закінчується 25 
листопада) вжити всіх орга-. 
нізаційних заходів, щоб вий
ти на рівень 1970 року і пе
ревершити його. Дуже мало 
газет на 100 членів ВЛКСМ 
передплачено у Кіровограді, 
Світловодську, Гайворон- 
ському районі, Олександрії. 
Сподіваємось, що міськкоми 
і райкоми комсомолу усві
домлюючи всю важливість 
передплатної кампанії, зроб
лять з відповідними органі
заціями все для відновлення 
і росту тиражу обласної мо
лодіжної газети.

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

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

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

Друкарня їм. Г. М. Димитрова, обласного управління 

по пресі, м. Кіровоград, вул. Гліпки, 2-
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ВІД-

1. З ЯКИМ РАХУНКОМ ЗАКІН
ЧИТЬСЯ ЦЕЙ МАТЧ?

2. ХТО БУДЕ АВТОРОМ ПЕР
ШОГО ГОЛА?

СВОЇ ВІДПОВІДІ НАДСИЛАЙ
ТЕ ДО 14 ЛИСТОПАДА ЗА ПОШ
ТОВИМ ШТЕМПЕЛЕМ З ПОМІТ
КОЮ «КОНКУРС СПОРТИВНИХ 
ПРОВИДЦІВ».

Переможця конкурсу чекає наго
рода — фотознімок футболістів КІрОг 
воградської «Зірки» з автографами 
її гравців

Народний тслеунівер- 
ситет. (М). 16.30 — На мери
діанах України. (ЛІ). 17.00 — 
Концерт камерної музики. 
(Львів). 17.30 — «Від з’їзду до 
з’їзду». «Видавництво «Радян
ський письменник» — чита
чам». (К). 18.05 — Літопис
піввіку, «Рік 1959». (М). 18.50 
— Кольорове телебачення. «У 
світі тварин». (ЛІ). 19.50 — В 
ефірі «Молодість». (М). 20.45— 
Програма «Час». (М). 21.20— 
Художній фільм. (К). 22.45 — 
Дружня зустріч. Концерт ар
тистів Київської і Гдииської 
оперет. (К).

НЕДІЛЯ. 15 ЛИСТОПАДА. 
ПЕРША ПРОГРАМА. 9.05 - 
Гімнастика для дітей. (М). 
9.І5 — Новини. (Л\). 9.30 — 
Для школярів. «Будильник». 
(ЛІ). 10.00 — Музичний кіоск. 
(М). 10.30 — Для старшоклас
ників. Олімпіада «Крила на
шої Батьківщини». (М). 11.30— 
Для дітей. Телетеатр «Дзвіно-

!.00 — «Портрети, 
Рембрандт. (МУ, 

---------- трудо* 
13.00 •£.

«Сим*
.. 13.55
карта країни. (ЛІ)«__
льонове телебачеіб.

чок». (М). 12.00 — 
портрети». І
12.30 — «Біля джерел
вих починів». (М). 
Шедевр. Л. Бетховен, 
фонія № 4». (НДР). 
Наукова ........
14.25 — Кольорове телебачеіГ. 
ня. Художній телефільм «Де» 
юіскозі оповідання». (ЛІ). 15.50 
— Для воїнів Радянської Ар
мії і Флоту. (ЛІ). 16,20—Піс
нею заквітчана земля. (М), 
17.05 — Клуб кіномандріпникіО, 
(ЛІ). 18.00 — Тсленовини. (ЛІ)', 
18.05 — Тележурнал «Пошук», 
(ЛІ). 18.45 — Назустріч з’їздо
ві. Для молоді. «Сільський 
клуб». (К). 19.30 — «А пісн^ 
людям так потрібна». Теле» 
фільм. (К). 20.00 — Програма 
«Час». (ЛІ). 20.30 — Художній 
фільм «О 12-й прийде бос». 
(К). 22.00 — Кольорове телеба
чення, «Владики без масок»,
22.30 — Камертон доброго на
строю. (Дніпропетровськ).

так потрібна». ТслЄ» 
<). 20.00 — Програма

„Молодий комунар
Редактор В. ПОГРІБНИЙ
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