
СПІЛЬНИМ
ЕКСПЕРИМЕНТ

Відповідно до програми співро
бітництва між СРСР і Францією в 
галузі дослідження і використання 
космічного простору в мирних ці
лях 27 грудня в СРСР проведено 
запуск штучного супутнина Землі 
«Ореол».

Він призначеним для досліджен
ня фізичних явищ у верхній атмо
сфері Землі у високих широтах І 
вивчення природи полярних сяйв. 
Наукова апаратура і програма ек
сперименту розроблені радянськи
ми та французькими спеціалістами. 

(ТАРС).

КУРСОМ МИРУ
І ПРОГРЕСУ
ЗБОРИ АКТИВУ ЛЕНІНГРАДСЬКОЇ ПАРТІЙНОЇ

1
ОРГАНІЗАЦІЇ

Генеральним секретар Ц,К 
КПРС товариш Л. І. Брежнев 25 
грудня прибув у Ленінград.

В аеропорту товариша Л. І. 
Брежнєва зустрічали перший 
секретар Ленінградського обко. 
му КПРС Г. В. Романов, перший 
секретар Ленінградського мі
ськкому КПРС Б. І. Арістов, го
лова виконкому Ленінградської 
міської Ради депутатів трудя
щих О. О. Сизов, голова ви
конкому обласної Ради депута
тів трудящих О. Н. Шибапов, 
командуючий військами орде
на Леніна Ленінградського вій
ськового округу генерал-пол. 
мовник І. Є. Шавров, члени бю
ро Ленінградських обласного б 
Міського комітетів КПРС, перші 
секретарі райкомів партії Ле
нінграда, відповідальні праців
ники Ленінградських обкому І 
міськкому КПРС, виконкомів 
міської та обласної Рад депута
тів трудящих, представники 
(громадськості міста.

Підсумкам листопа д о в о г о 
ЕІлеиуму ЦК КПРС були при- 

вячені збори активу Лснін- 
радської партійної організації, 

М відбулися 28 грудня.
З великою сердечністю і теп

лотою, бурхливими, довго не 
утихаючими оплесками зустріли 
^/часники зборів Генерального 
секретаря ЦК КПРС товариша 
Я, І. Брежнева.

Докладну, змістовну доповідь 
тов. Л, І. Брежнева присутні 
вислухали з величезною, не

ослабною увагою. В залі не раз 
вибухали оплески.

Заключні слова доповіді пар
тійний актив зустрів, стоячи, 
палкою, тривалою овацією. В 
залі звучали здравиці на честь 
Комуністичної партії, її ленін
ського Центрального Комітету, 
Політбюро ЦК КПРС.

Всі промовці палко схвалили 
внутрішню і зовнішню політику 
Комуністичної партії, її ленін
ського ЦК, висловлювали подя
ку Центральному Комітетові 
партії за безустанне піклування 
про підвищення ЖИТТЄЕОГО рів
ня трудящих, про посилення 
економічної й оборонної мо
гутності країни, зміцнення миру 
в усьому СВІТІ.

Учасники зборів одностайно, 
з величезним піднесенням при
йняли резолюцію, в якій гово
риться, що ленінградські кому
ністи, всі трудящі міста й об
ласті палко підтримують і схва
люють рішення листопадового 
Пленуму ЦК. КПРС, мудру вну
трішню І зовнішню політику 
Комуністичної партії та її ленін
ського Центрального Комітету. 
Учасники зборів запевнили ЦК 
КПРС, його Політбюро в то
му, що ленінградці день у день 
примножуватимуть славні ре
волюційні, бойові і трудові тра
диції партії і народу, внесуть 
гідний вклад в успішне вико
нання дев’ятого п’ятирічного 
плану, у справу побудови ко
мунізму в нашій країні.
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і\ДИ ЧАСТО користуємось сгэсом «мелодий», 
іноді забуваючи про безліч відтінків, прихова

них у ньому. Жору Удовина називають молодим 
робітником. На заводі він менше року, тут здев 
на третій розряд токаря. З цього боку все вірно. 
Та погляньмо на результати його роботи. Щоден
но виробничі завдання хлопець перевиконує на 
25—ЗО процентів. Що це? Той випадок, коли 
«енергія, сила молодих рук надолужує брак 
досвіду?» В певній мірі так. Та основне — Жора 
мислить категоріями робітника у повному розумій, 
ні цього слова. Саме тому, прочитавши заклик 
ленінградців «П’ятирічку — за чотири роки!», він 
прийшов у міськком комсомолу:

— Хочу підтримати цей почин.
В Олександрії близько трьох з половиною 

тисяч юнаків і дівчат трудяться на виробництві. 
Про почин ленінградських робітників узнали в 
кожній організації, обговорили і підхопили його. 
Тут вже можна говорити про стиль роботи міськ
кому комсомолу.

— Міський комітет комсомолу, — сказав у звіт
ній, доповіді XVIII конференції перший секретар 
міськкому В, І. М'яснянкін, — постійно направляв 
зусилля комсомольських організацій на виконання 
рішень XXIV з’їзду КПРС, XXIV з'їзду КП України, 
комсомольських з їздів, Особлива увага приділя
лась вихованню комуністичного ставлення до пра
ці, підвищенню професійної підготовки, поліпшен. 
ню якості знань, ідейному загартуванню юнаків і 
дівчат нашого міста.

Одним з основних напрямків роботи міськком 
комсомолу визначив організацію соціалістичного 
зметання на успішне виконання завдань дев’ятої 
п'ятирічки. У це русло скеровуються всі випробу
вані часом форми комсомольської роботи.

Життя вимагає від сьогоднішнього робітника не 
тільки бездоганного володіння своєю спеціаль
ністю, а й глибоких знань. На рудоремонтному 
заводі при визначенні кращого молодого робітни
ка враховується процент виробітку, участь у гро
мадському житті, наочання у вузах, технікумах, 
школі, підвищення професійного рівня, економіч
них знань тощо. Як бачимо, чинників багато. Про
те зайвим назвати не можна жодного, бо всі вони 
направлені на виховання робітника згідно з сучас
ними вимогами. Наслідки від змагання очевидні. 
Лише протягом року тут підвищили розряди 
’20 молодих робітників, 17 чоловік оволоділи су
міжними професіями, 47 •— новими спеціальнос
тями. 1

Не випало з поля зору олександрійців і питання 
якості продукції. На багатьох підприємствах поши
рюється боротьба за право володіти особистим 
клеймом. Для прикладу наведемо, що лише на 
електромеханічному заводі право на нього за 
останній рік завоювали 19 юнаків і дівчат.

Г)ри підготовці до здачі першого етапу Ленін
ського заліку «Рішення XXIV -з їзду партії — в 
життяі» більшість комсомольців склали особистий 
комплексний план «Учитися комунізму». Ось кіль
ка пунктів із плану закрійниці швейної фабрики 
Світлани Жмуріної:

«Виконати завдання дев’ятої п’ятирічки до 
1 серпня 1975 року,

Вивчити роботи В. І. Леніна «Чергові завдання 
Радянської влади» та «Про національну гордість 
великоросів»,

Навчити своїй професії 8 чоловік.
Оволодіти двома суміжними спеціальностями».
Останнім часом на підприємствах Олександрії 

успішно використовується таке форма виховання, 
як шефство досвідчених робітників над молодим 
поповненням. За кожним, хто прибув на вироб
ництво, закріплюється наставник. Колишній секре
тар комітету комсомолу рудоремонтного заводу, 
нині майстер дільниці М, П. Кирій допоміг озопо-

діти професією зварювальнмка 20 юнакам І дів
чатам. Слюсар заводу ПТО Л. Я. Данилко виховав 
ЗО молодих робітників.

Набув поширення серед олександрійців досвід 
кіровоградських червонозорівців по економічно
му всеобучу. До навчання залучається молодь, 
яка досягла високого рівня професійної майстер
ності. Цим досягається поєднання професійного 
уміння з його раціональним використанням.

З наведеного може здатись, що іде поодинокі 
приклади. Але факти свідчать про інше. Промис-

ПРИЧЕТНІСТЬ
до 

СЬОГОДЕННЯ
З XVIII КОМСОМОЛЬСЬКОЇ 
КОНФЕРЕНЦІЇ 
м. ОЛЕКСАНДРІЇ
лові підприємства міста в цілому виконали річне 
завдання по об’єму реалізації основних видів про
дукції до 21 грудня. В цьому заслуга і згадувано
го нами токаря заводу ПТО Удовина, токаря авто
ремонтного заводу Задорожного, комсомольсько- 
молодіжної бригади Бориса Кривоконя, дівчат 
бригади Алли Юзленко, комсомольсько-молодіж
ної зміни Байдаківської брикетної фабрики і бага
тьох їхніх ровесників. Про те свідчать і нагороди 
ЦК ВЛКСМ та ЦК ЛКСМУ міського комітету ком
сомолу та окремих первинних організацій, одну з 
яких, комсомольську організацію електромеха
нічного заводу (секретар комітету комсомолу 
М. Анісімова) занесено до «Книги трудової слави» 
комсомолу республіки,

З хорошими успіхами підійшли юнаки і дівчата 
міста до своєї комсомольської конференції. Про
те помилково було б думати, що в заді панувала 
атмосфера самозаспокоєння. Навпаки, у кожному 
виступі вказувалось на недоліки в роботі міськко
му комсомолу, первинних організацій. Ще багато 
невирішених питань» Так, не на усіх підприємствах 
міста у достатній мірі налагоджено змагання за 
успішне виконання завдань дев'ятої п’ятирічки, не 
всюди, де є можливості і потреба, організовано 
молодіжні колективи (зокрема на такому велико
му підприємстві, як завод підйомно-транспортного 
обладнання), не вирішено ряд питань виховної 
роботи. Шляхи до їх вирішення намічено на кон
ференції.

На конференції з промовою виступив перший В 
секретар міськкому партіїЮ. Гриценко.

В її роботі взяв участь та виступив з промовою Г 
перший секретар обкому комсомолу М. Г. Гай» І 
дамана.

* * *

Відбувся організаційний пленум Олександрій
ського міськкому ЛКСМУ. Першим секретарем 
міськкому комсомолу обрано Володимира Івано
вича М’яснянкіна, другим — Аллу Федотівну Гру
шу, секретарем — Раїсу Іванівну Метку.

Б. КУМАНСЬКИП.

МЕТРОВЕ

Перший секретер Михайло 
Корж виступив із звітною допо
віддю райкому комсомолу. 
Особливий наголос він зробив 
на організаційному зміцненні 
комсомольських рядів.

На конференції виступили

секретар Петрівського РК К.ПУ 
В. Т. Татарчук і перший секре
тар обкому комсомолу Микола 
І айдамака. В її роботі також 
взяв участь секретар райкому 
партії В. П. Оводенко,

Першим секретарем РК'

‘РКСіМУ знову обраний Корж 
Михайло Григорович, секрета
рем •— Юрченко Григорій Гри
горович. Мороз Ніна Василівна 
увільнена від обов’язків секре
таря в зв’язку з переходом на 
роботу за спеціальністю.
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ОЛЕКСАНДРІЯ (район)

ОЛЕКСАНДРІВНА

ЙДУТЬ ЗВІТНО-ВИБОРНІ КОНФЕРЕНЦІЇ

В зв’язку з призовом на дійсну вій
ськову службу Ягоденко Михайло Ми
хайлович в листопаді увільнений від обо
в'язків першого секретаря райкому ком
сомолу. Із звітною доповіддю райкому 
виступив секретар Микола Швидаиенко.

В роботі конференції взяли участь сек-

ретар райкому КП України О. Я. Аму
ров, секоетар обкому комсомолу Володи
мир Кришевич.

Першим секретарем РК ЛКСМУ обра
ний Бондаренко Володимир Іванович, 
секретарем —- Швидяиенко Микола Ми
колайович.

НОНОАРХА НГЕЛЬСК

Г" —"
КОМПАНОВКА

Знання стають

Із звітною доповіддю райкому комсо
молу виступив перший секретар Анатолій 
Пономарчук.

В роботі конференції взяли участь пер
ший секретар Новоархангельського РК 
КП України В, П. Пустовий, секретарі 
Т. Л. Бак, І. С. Зубець, перший секретар 
обкому комсомолу Микола Гайдамака.

Втілення в життя рішень XXIV з'їзду 
КПРС молоддю району — магістральна 
тема звітної доповіді, з якою виступив 
перший секретар райкому Володимир 
Кривошея. 16 делегатів висловили свої 
міркування при обісворсині доповіді.

В роботі конференції взяли участь пер
ший секретар Олександрівського РК КП

Питанням виконання зобов'язань пер
шого року дев’ятої п'ятирічки, підбору 
керівних комсомольських кадрів, поліп
шенню внутріспілкової роботи була при
свячена звітна доповідь, з якою висту
пив перший секретар райкому Анатолій 
Сапіга,

В зв'язку з переходом на партійну 
роботу пленум увільнив від обов’язків 
першого секретаря Псномарчука Анато
лія Івановича.

Першим секретарем РК ЛКСМУ обра
ний Якушечкін Володимир Володимиро
вич, секретарем — Родюк Лідія Филимо- 
нівна.

України В. Я. Маслюченко, секретар 
М. І. «Литвин, член бюро, завідуючий 
відділом обласного комітету комсомолу 
Борис Ясиновський.

На організаційному пленумі першим 
секретарем райкому комсомолу обраний 
Кривошея Володимир Нестерович, секре
тарем — Рой Катерина Андріївна.

____________ОНУФРІЇВНА

В роботі конференції взяли участь пер
ший секретар райкому КП України В. Д. 
Іванов, секретарі В. Г. Лагаган, О. Г. 
Кравцов, секретар обласного комітету 
комсомолу Антоніна Василенко.

переконаністю
У молоді є невичерпна скарбниця на

снаги і знань. Це — марксистсько-ленін
ське вчення і традиції старших поколінь. 
Ленінський залік на честь 100-річчя від 
дня народження В. І. Леніна, нинішній 
Ленінський залік «Рішення XXIV з'їзду 
КПРС — в життя» сприяли тому, що юна
ки і дівчата ще більше прилучилися до 
цієї скарбниці, збагатили свій багаж і 
знань, і трудових успіхів. Про це красно
мовно засвідчували цифрами і фактами 
на XXIV Компаніївській районній конфе
ренції І доповідач — перший секретар 
райкому комсомолу А. Коротченко, і ви
ступаючі.

— Всі комсомольці нашої організації 
активно включилися в Ленінський залік 
«Рішення XXIV з'їзду КПРС — в життя», 
успішно справилися із завданнями пер
шого етапу, — сказав у своєму виступі 
секретар комсомольської організації 
районного об’єднання «Сільгосптехніки» 
Анатолій Волошин.

Він розповів, як комсомольці поглиб
лювали свої знання торік у політгуртку 
«Бесіди про соціалістичну економіку», а 
зараз — в політгуртку «Основи комуніс
тичної моралі», як підкріплювали набуті 
знання практичними справами: о ході 
напруженого змагання працівники авто
транспорту виконали робіт на 555,8 тися
чі карбованціз при плані 458,3 тисячі, 
робітники ремонтних майстерень 11-мі- 
сячне завдання виконали на 110,8 про
цента, комсомольці 
дільниці понад план 
них установок.

— Вся діяльність 
ської організації спрямована на те, щоб 
допомогти партії виховувати молодь в 
комуністичному дусі, ширше залучати 
юнаків і дівчат до будівництва нового 
суспільства, — підкреслила у своєму ви
ступі секретар комсомольської органі
зації колгоспу імені Тельмана Галина 
Міщенко. — Перший етап Ленінського 
заліку майже всі комсомольці склали 
успішно, включились у другий етап. В на-

лінійно-монтажної 
встановили 9 доїль-

нашої комсомоль-

ВІЛЬШАНКА

Проблемам організаційного зміцнення 
комсомолу, участі членів ВЛКСМ у ви
конанні завдань дев'ятої п’ятирічки при
святив звітну доповідь райкому, комсо
молу ного перший секретар Леонід 
Наконечний.

В роботі конференції взяли участь 
перший секретар ВільШанського райкому 

шій організації всі навчаються: дванад
цять — в середній школі, дев’ять — на 
нурсах оволодівають технічними спеці
альностями, решта підвищує свій ідей
но-політичний рівень в гуртках політ
освіти. Це, безумовно, позначається і на 
виробничих успіхах.

І хто б з делегатів не виступав — чи 
завідуюча молочнотоварною фермою 
колгоспу імені Чапаєва Валентина Бар- 
баренко, чи трактористка колгоспу імені 
Дзержинського Алла Ніколенко, чи стар
ша піонервожата Губівської середньої 
школи Валентина Павич, — кожному бу
ло чим похвалитися, бо у всіх організа
ціях плідно працюють над тим, щоб 
знання ставали переконаннями, щоб 
девізом кожної молодої людини був 
заклик Павки Кориагіна: «Тільки вперед, 
тільки на лінію вогню».

Звичайно, виступаючі не обійшли й не
доліків. Вони звернули увагу, що треба 
далі поліпшувати внутріспілкову роботу, 
більше приділяти уваги щойно прийня
тим до лав комсомолу юнакам і дівча
там, технічній творчості молодих, більше 
цікавитися службою комсомольців-зем- 
ляків.

Конференція прийняла рішення, на
правлене на усунення недоліків, поліп
шення роботи районної комсомольської 
організації.

В роботі конференції взяли участь і 
виступили перший секретар райкому 
КП України В. Д. Бабій та завідуючий 
відділом спортивної і оборонно-масової 
роботи обкому ЛКСМ України О. К, Ка- 
с’яненко. В роботі конференції взяли 
участь також другий секретар райкому 
КП України І. С. Аиімов та інші відпові
дальні працівники райкому партії.

* * *

Відбувся організаційний пленум Ком- 
паніївського райкому комсомолу. Пер
шим секретарем райкому ЛКСМ України 
обраний Адам Іванович Коротченко, сек
ретарем — Людмила Василівна Чуб.

В. ЦВЯХ.

секретар 
секретар
Володи-

КП України І. А. Юрченко, 
райкому партії П. С. Маленко, 
обласною комітету комсомолу 
мир Кришевич.

Оргапізаційнйй пленум, що 
після конференції, обрав першим секре
тарем РК ЛКСМУ Наконечного Леоніда 
Миколайовича і секретарем — Антонюк 
Любов Федорівну.

НОВГОРОДИА

Пнтання поліпшення боєздатності пер
винних комсомольських -організацій, ро
боти комсомольсько-молодіжних вироб
ничих колективів, політичного загарту
вання молодої зміни широко висвітлила 
звітна- доповідь Новгородківського ра
йонного комітету ЛКСМУ, з якою висту
пила перший секретар Н. Г. Компанієць.

В обговоренні доповіді виступили 
представники всіх категорій комсомоль
ської молоді.

Обговорюючи звітну доповідь райкому 
комсомолу, з якою виступив перший сек
ретар Сергій Григорчук, виступали сек
ретарі первинних комсомольських органі
зацій* керівники комсомольсько-молодіж
них колективів, механізатори, тварин
ники.

В роботі конференції взяли участь пер
ший секретар Устинівського РК І\ПУ

НОВОУКРАЇНКА _ ______

Жваво обговорювалася звітна допо
відь райкому комсомолу, з якою виступив 
перший секретар Анатолій Нозицький. 
Чільне місце в ній належало вихованню 
молоді на трудових і бойових традиціях 
радянського народу. 14 делегатів конфе
ренції поділились своїми думками, вка

зали на недоліки, допущені райкомом.
В роботі конференції взяли участь

Перший секретар Анатолій Гсико 
виступив із звітною доповіддю райкому 
комсомолу. Одне із центральних місць 
в доповіді відводилось проблемам вій
ськово-патріотичного виховання моло
ді. Голованівщипа багата прикладами 
героїзму радянських людей в роки 
Великої Вітчизняної війни.

Досвідом військово-патріотичного ви
ховання ділились і делегати, які висту
пили при обговоренні доповіді.

В роботі конференції взяли участь

МАЛА ВИСКА

Із звітною доповіддю райкому комсо
молу виступив його секретар Анатолій 
Федай. Хліб — на цьому завданні осо
бливо наголошувалося я доповіді.

Проблемам участі молоді у сільсько
господарському виробництві, створення . 
комсомольсько-молодіжних колект и в і в 
були присвячені виступі делегатів.

В роботі конференції. взяли участь 
перший секретар районного комітету пар-

У роботі конференції взяли участь і 
виступили перший секретар райкому КП 
України М. Л. Сердюченко, член бюро 
обкому ЛКСМУ, редактор газети «Моло
дий комунар» В. О. Погрібний.

Пленум новообраного райкому комсо
молу першим секретарем райкому 
ЛКСМУ обрав Надію Григорівну Ком
панієць, секретарем — Руде.нка Олексди- 
дра Михайловича.

УСТШІІВКЛ
Я. К. Григоренко, секретарі райкому 
партії І. О. Оковитим, О. Ю. Ткаченко* 
член бюро, завідуючий відділом обкому 
комсомолу Борис Ясиновський;

Організаційний пленум райкому комсо-і 
молу обрав першим секретарем Григор
чука Сергія Миколайовича, секретарем .т- 
Королькову Альбіну Володимирівну.

перший секретар районного комітету пар
тії М, Г. Чередник, секретарі райкому 
партії М. В. Яценко, Ю. Г. Целих, секре
тар обкому комсомолу Антсніна Васи
ленко.

На організаційному пленумі першим 
секретарем РК ЛКСМУ обраний Но- 
внцьккй Анатолій Олександрович, секре
тарем — Шабазов Микола Михайлович.

ГОЛОВАНІВСЬК
перший секретар Голованівського РК 
КП України Ю. Т. Кузьмін, секретар 
РК КП України А. І. Лісниченко. сек
ретар обкому комсомолу Антоніна Ва
силенко.

Першим секретарем райкому комсо
молу обраний Гейко Анатолій Петро
вич, секретарем — Ковбасюк Любов 
Іларіонівна, Петренко Галина Григорів
на увільнена від обов’язків секретаря 
РК ЛКСМУ у зв'язку з переходом на 
роботу за фахом.

тії, Герой Соціалістичної праці В. В. 
Гуля і секретар М. Є.Терещенко.

На конференції виступив завідуючий 
відділом обкому комсомолу Валерій 
Мішура.

В зв’язку з призовом на дійсне вій
ськову службу Сімбаби Георгія Міікола- 
йовнча його увільнено від обов'язків 
першого секретаря РК ЛКСМУ.

Першим секретарем РК ЛКСМУ обра
ний Федай Анатолій Миколайович.
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СРСР

Марія ФЕОКТИСТОВА, 
робітниця Московського 
електромеханічного за
воду імені Володимира 
Ілліча, депутат Верхов
ної Ради СРСР.

І

СВІТ ^°г°аНІ■ 'ЗАВТРА
> ДВА ЗАПИТАННЯ ЛЮДЯМ П’ЯТИ 

КОНТИНЕНТІВ

Новорічна анкета АПН
1971 рік пройшов під знаком зміцнення і рості/ сил 

миру. Під їх могутнім і нездоланним натиском відсту
пили в ряді місць сили імперіалістичної агресії та між
народного розбою. Народи відчули благотворний вплив 
історичних рішень XXIV з'їзду КПРС. Проголошена 
з'їздом радянських комуністів Програма миру і між
народного співробітництва успішно перетворюється в 
життя. Вона знаходить в усіх країнах все більше ак
тивних прихильників. Однак, разом з тим, події мину
лого року свідчать про необхідність ще наполегливі
ших зусиль всіх миролюбних сил в боротьбі за мир і 
соціальний прогрес.

Саме це перш за все і підкреслюють в своїх відпові
дях на новорічну анкету Агентства преси Новини 
(АПН) представники всіх континентів землі.

Ми поставили їм два запитання:
1. ШО, НА ВАШУ ДУМКУ, ДАВ ЛЮДСТВУ, ВА

ШІ ТІ КРАЇНІ І ВАМ ОСОБИСТО 1971 РІК?
2. ЯКИМ ВИ БАЧИТЕЩоб накреслене стало дійсністю
1. Для нас, радян

ських людей, 1971 рік— 
особливий. Весною ни
нішнього року відбувся 
XXIV з’їзд КПРС, який 
визначив завдання но
вої, дев’ятої п'ятирічки. 
Завдання ці величні й 
радісні. Радянська еко
номіка зробить за п’я
тирічку новий крок в 
своєму розвитку, знач
но підніметься добро
бут народу.

Щоб накреслене сте
ло дійсністю, перетвори
лося в справи, кожен а 
нас повинен працювати 
добре. Робітники нашо
го заводу розуміють це. 
Минулий рік був для 
них трудовим роком, ми 
успішно виконали ви
робничий план, дали на
родному господарству 
понад завдання багато 
електромоторів.

Мене, як депутата, І 
всіх моїх виборців ра
дує активна миролюбна 
зовнішня політика ЦК 
КПРС та Радянського 
уряду. На наших очах 
Програма миру, прого
лошена на XXIV з'їзді 
КПРС, перетворюється 
в життя. Особливо ве
ликий вклад в справу 
зміцнення загального 
миру і міжнародної 

", розрядки вніс візит Ге
нерального секретаря 
ЦК КПРС Леоніда Іллі
ча Брежнєва у Францію. 
Всі ми з інтересом слід
кували за цим 
ним візитом і
схвалюємо 
результати.

2. 1971-й 
«ому року 
тафету. Я 
наступний рік 
нам багато успіхіз. Це 
буде . рік-трудівник і 
■аорець, рік. коли наша

пре-

історич- 
ловністю 

його чудові

передає но- 
хорошу ес- 

впевнена, що 
принесе

буде ................
’аорець, рік, коли 
Москва стане ще 
фаснішою.

В наступному 
іллічівці відзначать 
Дати в історії свого

І приємства: 125-річчя за- 
»ОДУ і 50-річчя з дня 
присвоєння йому імені 
великого ВОЖДЯ. До цих 
знаменних дат колектив 
зобов'язався перетвори- 
П| завод в підприємст- 
ао комуністичної праці, 
працювати й жити так, 
^^апозіда^Ілліч^

році
ДВ»

ПІД-

З стор»КОМУНАР»

-і

зао-

ЧЕХОСЛОВАЧЧИНА
Юрай ВАРГОЛИК, 

голова ЦК Спілки Соціалістич
ної Молоді ЧССР, член ЦК 

КПЧ

планета
НЄ ЛИШЕ МРІЇ, АЛЕ Й БОРОТЬБА

. 1971
НОМчніД р,н приніс людству нову 
я м?ЧнУ мирну перспективу,
нп ХХіі/ Увазі, наприклад, рішен- 
пг,анм « ’’ЇЗДУ КПРС, що розробив 
в с_;”.Аальшог« розвитку першої 
Р*Д 7>і^Нраїни соціалізму. Країна 
СОцічпі шляхи розвитку іншим
Пілдгтв ™Чнии країнам, всьому 

У- Успіхи комуністичного 
асег..7ІИцтва в СРСР доказують 
Єнг»Л. м°Жну силу ідей Маркса,

У Леніна!
мОг£ПІХи СРСР зміцнюють сили І 
спо н,сть всієї соціалістичної 

дружності. Під впливом цих 
.,х«в в усьому світі міцніє віра 

5 *Аеї соціалізму, в неминучість 
ог° переиоги.

г з’їзд КПРС розробив Про
граму миру, яка з успіхом втілює- 
яи я ° життя. Досить згадати уго- 
2”» Укладені в минулому році Ра- 
«рнсьним Союзом і іншими соціа
лістичними країнами. Вони сприя. 
ЇОТь зміцненню миру, пом’яншен-

ню міжнародної напруженості.
Коли політичні діячі ведуть пе

реговори, гармати мовчать. Ми осі 
зацікавлені в тому, щоб в Європі і 
□загалі на всій планеті люди зай
мались мирною працею, будували 
газопроводи, греблі, електричні лі
нії, підвищували урожайність по
лів.

1971 рік для моєї країни був 
особливо важливим. Це був рік 
XIV з’їзду КПЧ. На з’їзді комуніс
тів ЧССР я зміг виступити від імені 
сотень тисяч чехословацьких юна
ків і дівчат, від імені єдиної моло
діжної організації, яна з кожним 
днем збільшує свої лави.

2. Відповісти на це питання мож
на дужо просто: 1972 рік буде та- 
ким, яким ми г.амі його створимо, 
тобто наскільки активно буде під
тримана радянська мирна ініціати
ва, наскільки рішуче народи світу 
виступлять проти імперіалістичної 
агресії, колоніалізму, расизму, ди
скримінації. соціальної несправед
ливості. 1972 рік відкриє великі 
надії на зміцнення загального ми
ру. В цьому році повинні здійсни
тися важливі зустрічі, будуть унла- 
8єні нові міжнародні договори, 

уже важливе і необхідне прове
дення нарад щодо зміцнення євро
пейської безпеки.

В майбутньому році відбудеться 
І з’їзд Соціалістичної Спілни Мо
лоді ЧССР. Переконаний, що чехо
словацька молодь прийде до нього 
з хорошими результатами в труді. 
Ми доб’ємося їх під керівництвом 
Комуністичної партії Чехословач- 
чини.

Єдність миролюбних сил 
зринає задуми агресоріп

ЯПОНІЯ
Сік ХОНГО,

японський художник, член японського Комітету захисту миру, 1 голова 
комітету по проведенню виставок «Мистецтво за мир».

1. Як для всього людства, так і 
для японського народу, і для мене 
особисто найголовнішим і найнеоб- 
хіднішим, як мені здається, є про
блема збереження і зміцнення ми
ру і дружби між народами різних 
країн. Мені здається, що рік 1971-й 
був у цьому відношенні знаменним 
з двох причин.

По-перше, в цьому році продов
жували рости і зміцнюватися, як в 
міжнародному масштабі, так і з 
Японії прогресивні сили, що висту
пають проти війни за припинення 
американської агресії в Індокитаї, 
за широкий всебічний обмін між на
родами. Саме зросла солідарність і 
міцніюча єдність миролюбних - сил 
зривали злочинні плани агресивних 
кіл США і їх союзна*/» по воєнних 
блоках.

, По-друге, минулий рік був роком

зрослого інтересу простих людей 
Японії до соціалістичних країн, і 
перш за все до СРСР, і ж наслідок 
цього сталось значне розширення 
япоио-радянських зв’язків і обміну у 
всіх галузях життя.

Нинішній рік був напруженим для 
мене тому, що зараз, наприклад, за
кінчую створення скульптурного 
монумента для майбутніх зимових 
олімпійських ігор у Саппоро. Висо
та монумента 15 метрів: на 12-мет- 
розому п'єдесталі дві триметрові 
бронзові фігури жінок, які тримають 
лаврову гілку як символ спортивної 
слааи і дружби між народами.

2. Сподіваюсь, що в 1972 році 
#/7<?но-радянські зв’язки значно роз
ширяться, а боротьба миролюбних 
сил всього світу змусить американ
ських агресорів забратися геть з Ін
докитайського півострова.

Мир повинен перемогти на
АВСТРІЯ*Я Хайрелл УОТЕН, 

директор школи, Вікторія.

рік приніс світу великі мояспи-
1. 197'. £рЄСу, дальшого розширення 

вості пр£’^иХ горизонтів міжпланетних 
фантасти*4^ дослідження космосу, поча- 
польогі» пОклав перший радянський 
ток якИ/^т Гагарін. Але разом з тим, 
космоИ3 нагадав про проблеми, які ще 
1971 р1* ррза’яз'ати світ. Продовжується 
поаин^ £|_МА в Індокитаї, незважаючи на 
агрес'?_ зашінгтоном виведення військ, 
обіцЯн ліквідована загроза розширення 
досі и _ близькому Сході. Чекає свого 
війни _=3===та_тто=та

Болгарська дітво
ра готується до зу
стрічі Нового року. 
Весело дітям, адже 
про них піклує
ться еся країна. В 
Народній Республі
ці Болгарії працю
ють тисячі дитя
чих садків, шкіл та 
інших закладів для 
дітей.
Фото з журналу 

«Болгарія».

всіх континентах
вирішення проблема миру на Індостан- 
ському піаострові.

2. В 1971 році в Європі були зроблені 
важливі кроки в справі зміцнення миру 
з метою скликання загальноєвропейської 
наради з питань безпеки.

В 1971 році наші вчителі й студенти 
боролись за мир, проти війни у В’єтнамі, 
за виведення австралійських військ із Ін
докитаю за права аборигенів Австралії. 
І я сподіваюсь, що 8 1972 році австра
лійські студенти й викладачі разом з 
іншими прошарками населення особливо 
разом з організованими робітниками 
візьмуть участь в русі за мирну полі
тику.

ПОСИЛЕННЯ БОРОТЬБИ НАРОДІВ
УДАР ПО ІМПЕРІАЛІЗМУ

КУБА
Капітан Антоніо НУНЬЄС

Хіменес, президент Академії наук Республіки Ку
ба, президент Асоціації кубинсько-радянської друж
би.

1. Піднесення боротьби народів за сзоє націо
нальне звільнення дало в 1971 році цілий ряд яск
равих і цінних прикладів таких як В'єтнам, Чілі, Перу 
та інші, які нанесли відчутного удару по американ-

. ському імперіалізму.
Для Куби найпомітнішою подією був прорив еко

номічної і дипломатичної блокади, яку імперіалісти 
хотіли навічно встановити навколо нашої батькіїщи- 
ни. Поїздки товариша Фіделя Кастро о Чілі і Перу 
мають величезне значення і не тільки для Куби, але 
й для всієї Латинської Америки.

Особисто мені в 1971 році трапилась чудова мож
ливість ще раз побутати в Радянському Союзі, віта
ти його славний народ, ознайомитися з новими до
сягненнями і успіхами СРСР — результатом само
відданої праці радянських людей.

2. В новому році слід чекати ще більшого послаб' 
лення сил імперіалізму та появи ще більшої кіль
кості народів, що скинули з себе пута колоніалізму.

ЯМСЬКИЙ СОЮЗ ЗАВЖДИ ПОРУЧ З НАМИ
Ляку розрядку 
•\зГ[руженості. В цьому заслуга 
‘СІХ миролюбних сил, в тому 

Лислі соціалістичних країн, і в 
^ершу чергу Радянського Сою- 

\ '1а полегли ва боротьба мпро- 
гтюбннх народів проти імперіа
лізму та колоніалізму дала по
зитивні результати. На Близь
кому Сході в 1971 рош двічі 
продовжувався строк дн- пере
мир’я, П1О Щ5 Ря? повело ЛЮД 
СТВУ миролюбність єгипетського 
нараду, котрий хоче 
лааого миру і Р1ШУче а,'“агае

1971 рік приніс людству
міжнародної

перетворення в життя листопа
дової резолюції Ради Безпеки. 

Для нашої країни найбільш 
важливою подією в 1971 році 
було підписання договору про 
дружбу п співробітництво між 
нашою республікою та Радян
ським Союзом, який ще більше 
зміцнив радянсько-арабську 
дружбу. Історія цієї дружби 

. л““’\““г7.7 япвєпо люд- завжди була пов’язану з на- 
мяр я, що ще .раз ціонадьно-вщівольноіо . бороть-.

- б(?ю та національним звільнен
ням арабського народу. Уряд і

АРЄ
Ахмед Султан ІСМАЇЛ, міністр електрифікації АРЄ.

народ Радянського Союзу 
жди були поруч з нами в най
важливіші і найвідповідальніші 
моменти нашої і'сторії: під час 
троїстої агресії 1956 року, в 
будівництві Висотної греблі в 
Асуані, що стала символом 
дружби між нашими пародами, 
зміцненні наших збройних сил 
після агресії 1967 року, 

2. Для народу АРЄ і для мЄ- 
ііе особисто 1972 _рік буде зня‘ 
меті ний тим', іцо на основі д’оГО- якпГ 
зору між Радянським Сотом- .-'•Л

і Арабською Республікою Єги
пет почнеться електрифікація 
єгипетського села, Вона від- 
криє шлях до механізації сіль
ського господарства, дасть світ
ло феллахам, підвищить їх сві
домість і культуру. Феллахам 
стануть доступні кіно, телеба
чення та інші засоби масової 
інформації.

Таким чином Радянський Со
юз відіграє головну роль .г£ 
справу розвитку промисл,'7іілсй 
В’ здійсненні голови;”* В ім’я 
єгипетської револ^а’е ВСІ СВОЇ 
ЯКОЇ ііат '
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ШИРОКА КРАЇНА МОЯ

Інженерів побуту готує Московський технологічний 
Знститут Міністерства побутового обслужування 
РРФСР. На чотирьох факультетах студенти вивчають 
машини і апарати легкої промисловості, обладнання 
опоряджувальних виробництв, економіку і організацію 
побутового обслужування населення, технологію дере- 
ік эбробки, хімічну технологію 1 бухгалтерський облік.

На фото: студентка четвертого курсу Московського 
технологічного інституту Людмила Мамонова в швей
ній майстерні за виготовленням лекал.

Фото Н. БОЛОТІНА. 
АШІ,

ПРО присудження
РЕСПУБЛІКАНСЬКОЇ 
КОМСОМОЛЬСЬКОЇ ПРЕМІЇ 
ім. М. ОСТРОВСЬКОГО
В ГАЛУЗІ НАУКИ
І ТЕХНІКИ 1971 РОКУ

Бюро Центрального Комітету комсомолу Украї
ни, розглянувши представлення комісії ЦК ЛКСМУ 
по премії ім. М. Осгровського в галузі науки і 
техніки та Республіканської ради молодих вчених, 
постановило присудити республіканську премію 
імені М. Островського в галузі науки і техніки 

.1971 року:
Пшеничному Борису Миколайовичу —- доктору 

фізико-математичних наук, завідуючому відділом 
Інституту кібернетики АН УРСР

—• за цикл робіт «Числові методи розв’язання 
оптимального управління»,

Станіславу Пилиповичу — кандидату фі- 
зимо-метемеп'А'ч'л-А'к чаук, доценту Харківського 
університету,

Свічу Василю Антоновичу — стврх^нц науково
му співробітнику Харківського університету

— за роботу «Дослідження квантових генерато
рів субміліметрових хвиль».

Орлову Анатолію Вадимовичу — кандидату 
історичних наук, науковому співробітнику Інститу
ту мистецтвознавства, фольклору і етнографії 
Зм. М, Т, Рильського АН УРСР

— за монографію «Сучасний побут робітничої 
МОЛОДІ».

Пелеху Богдену Любомировичу — доктору фі
зико-математичних наук, старшому науковому 
співробітнику фізико-механічного інституту АН 
УРСР (м. Львів)

— за роботу «Теорія і методика розрахунку ані
зотропних оболонок і пластин з полімерних ком
позиційних матеріалів».

Князю Аркадію Івановичу — кандидату техніч
них наук, старшому викладачу Одеського електро
механічного Інституту зв’язку ім. О. С. Попова

— за роботу «Новий метод аналітичного дослід
ження тримірних електромагнітних полів».

СВІДОМИЙ ПІШОХІД
Під такою рубрикою протягом двох років газета 

«Юный ленинец»’вела вікторину «Світлофор». Ор
ганізована вона була Управлінням державтоінспск- 
цісю МВС УРСР разом з реданцією газети. Кірово
градським обласним відділом народної освіти та 
відділом державтоінспекції було проведено велику 
організаційну роботу для залучення широкого кола 
учнів до вивчення правил вуличного руху і участі 
у вікторині.

Найактивнішу участь у ній взяли А. Подурсць, 
А. Василенко, О. Кашина, Л. Козлова — учні школи 
Из 18, А. Кучеренко із школи № 31, 1. Наумов з 
школи № 11, В. Веремчук з школи Ні 3 міста Кіро
вограда. Чимало відповідей було і з райцентрів та 
Сіл області. їх прислали Н. Півненко з міста Боб- 
ринця, Л. Прихода з школи № 8 с. Власівки Світло- 
водсьного району, Л. Свередюн села Верблюжий 
Новгородківського району та інші.

Колективні відповіді надіслали учні 4-го класу 
восьмирічної школи села Плоске Знам’янського 
району, загін імені Льоні Голікова Криничнпнсьної 
середньої школи Устинівського району та загін 
Імені Комарова Пантаївської школи-інтернат,

А учениця 6-го «А» нласу Пантаївської середньої 
школи №16 Галя Чоботар, крім відповідей на 5 за
питань вінторини, надіслала в редакцію газети 
«Юный ленинец» цінаву шараду.

Велике спасибі вам, друзі!
А. ШВЕЦЬ, 

інженер Кіровоградського обласного відділу 
державтоінспекції МВС УРСР.

Ëm і адмадшЯ

1.

тре-

2 • *“

будь 
раз.

Ровному. Бо вважа- 
усім, чого досягла в 
зобов’язана йому...

За

впевнено вирішила, що пе
реможе. Від лідерів дівчат з 
команди Москви її відділяли

ЗО грудня 1911 ропу

— Олександре, Олю, 
ласка, повторіть ще 
Тільки ти, Сашко, не розпо
чинай біг так різко, намагай
ся збільшити швидкість при 
виході з «коридору». Ти, 
Олю, навпаки, — намагайся 
фінішувати різно, енергійно. 
Треба вірити, що все буде 
добре і тоді неодмінно мати
мете відмінні результати. По 
собі знаю... ’ - і

— А вам, — це вже до 
Марії Жидкової, Людмили 
Шевченко і Тані Стократ- 
ньої, — вправи на витрива
лість. Віро і Валю, разом ЗІ 
своїми партнерами працюй
те над технікою передачі 
естафетної палички.

Легкоатлети виконують 
вправи, а Натерина Засла
вець відходить до нраю тре
нувального майданчика, ми
лується спритністю своїх 
вихованців, час від часу під
казує, дає поради. По закін
ченні — розбір заняття, ро
боти ножного зокрема.

Катерина радить, відпові
дає на запитання. А вони 
сипляться одне за одним: 
«Катерино Дмитрівно, як 
стати майстром спорту?.. 
Розкажіть про Валерія Бор
зова...»

Якось дивно звучить це 
• Катерино Дмитрівно». Ще 
не звинла до нього. Бо Кате
рина Заславець лише в май. 
бутньому тренер,, вчитель 
фізкультури. Нині вона поки 
що студентна четвертого 
курсу педінституту, прохо
дить педпрактину в середній 
школі № 24. Вірніше, пед
практику закінчено, та ще й 
з оцінкою «еідмінно». Але 
кожного ранку Катерина 
знову приходить до школи, 
де її чекають юні легкоатле
ти, яких вона готує до зма
гань з естафетного бігу.

На останньому перед стар
том тренуванні поставила 
перед командою завдання:

— Маємо увійти до п’ятір
ки найсильніших під час мі
ських поєдинків на приз га
зети «Молодий номунар».

А потім, після закінчення 
змагань, приймала поздоров
лення: її вихованці виборо
ли друге місце серед своїх 
ровесників. За всі рони 
участі в змаганнях з еста
фетного бігу учні 24-ї шко
ли ще ніколи не піднімались 
на таку сходинку. ДІвчатна, 
ті, навіть, не втрималися, 
щоб не потримати свою на
ставницю я обіймах. Хлоп
ці — більш стримані, стояли 
осторонь, перешіптувались, 
а потім десь зникли. Через 
кілька хвилин, ніяновіючи. 
віднесли Катерині Дмитрівні 
бунъл осінніх квітів. А вона 
раптом просттчт'Аула їх своє
му тренеру Анатолію Степа, новину ~ - --•
па, що 
спорті,

Хто в двадцять ронів не 
мріє стати майстром спорту, 
членом збірної республіки, 
чемпіоном країни? Катерина 
Заславець домоглась цього 

- в найскладнішому виді лег
кої атлетики •— п'ятиборстві. 
Подолала спортивну верши
ну форсовано, за неповних 
два роки постійних трену
вань. ’

Коли вступала до Інститу
ту, мала другий розряд з 

. стрибків у висоту, В цьому 
виді і спеціалізувалася, Ін
коли виступала на змагай, 
нях з інших видів легкої 
атлетики. В жодному з них

Переможний старт 
чемпіона

НЬЮ-ЙОРК." (ТАРС). 
Чемпіон СРСР з хокея з 
шайбою — команда ЦСКА 
почала «Турнір трьох» в 
американському місті Коло- 
радо-Спрінгс з перекон
ливої перемоги над хокеїста- 
ми клубу «Стефенс бюік» — 
13:3. Цей турнір планувався 
як «кубок світу», але через 
відмову канадців прислати 
свою клубну команду це 
змагання змінило свою по
чаткову назву.

Наступний матч ЦСКА 
проведе з командою чехо
словацького клубу «Дукла».

И6050 ГС7Л Кіровоград, 50, вуя, Луначарського, зо.
Телвфедо; відповіданого секретаря та відділу ком» 

сомольсміог© ■= 2-43-35, відділу пропаганди, від»
ділу листів 1 масові/ ребвїН та Інших відділів — 2-45-34»

БК 00507«, Індекс 0Л97,

особливих Наді ,'•) 
ла аЛ° и не, Розчдь подава- гппїх тренерів. т 'Ровувала 
Степанов^'1 .поміа Анатолій 
чини епеР™й хаРацР: У Дів* кується Мілеспря^ер, тре-

НІНЦЯ. ” н

На однОмУ 3 Занят> , 
лився своїми ДУМцами* п°р*- 
чиною: а д,а*
З !7ятТиРбо0расгва'ЦзаЛі^ 
снла^МноПХцееа Я”внтй уже* 
що - виконання пер^они 
розряду... ^ого

Минув рік, рік П0Ц| 
напружених «•"УВань. У X’ 
приніс успіх: Натсри„а ьім 
нала норму л-ршого спп„’ 
тивного розряду, а в Харкощ

Та вжо через місяць тре
нер першим поздоровив дів
чину з успіхом: а Києві (на 
тому ж самому стадіоні) на 
першості центральної ради 
РДСТ «Буревісника» серед 
юніорів Катерина ліднрува- 
па з першого і до останнього 
виду п’ятиборства. Резуль
тат — 4511 очок. Є норма 
майстра спорту! Поліпшено 
відразу три обласні рекор
ди — з бар’єрного бігу на 
100 метрів, з бігу на 200 
метрів І у п’ятиборстві.

Потім — старт у Дніпро
петровську, на першість 
країни серед юніорів. Саме 
тут Катерина показала своє 
вміння боротися за перемо
гу до кінця. До останнього 
виду програми — бігу на 
200 метрів — вона була тре
тьою. перед стартом

ти про Катерину якесь 
втішне слово її тренера, " 
лпучів. І раптом дізнаюсь, 
ЩО пише СВІЙ особистим 
спортивний щоденник. З до
зволу Катерини Заславець 
дещо з її записів перекошу 
в свій блокнот:

• В спорт мене привів один 
випадок. Це було в четвер
тому класі. Я захворіла і но 
могла ходити. Хвороба про
довжувалась три місяці. Но
ги зовсім ослабли. Треба 
було ними більше рухати, 
щоб вони зміцніли, і тоді 
вперше виникла думка, що 
бігати — прекрасно.

Коли стала на ноги, пер
ше. що робила, виконавши 
домашні завдання, спішила 
в парк. Бігала, пустувала, У 
стрибку намагалася дістати

НАШІ РОЗПОВІДІ
ПРО МАЙСТРІВ

КАТЕРИ

виборола звання чемпіонки 
республіки серед студентів.

— А що далі? — запитала 
тренера на черговому трену-

— Закріпимо успіх. Треба, 
щоб ці показники стали нор
мою, тоді можна думати 1 
про наступний рубіж 
майстра спорту.

І знову пошук. Знову 
кування, тренування...

Цьогорічний сезон був не 
легннй для Катерини. Роз
почався він невдачами, при
ніс розчарування.

V Спартаніада Унраїни. 
Катерина хотіла до фіналь
них змагань увійти в най
кращу форму. Але виступи
ла гірше, ніж передбачалося. 
Навіть до норми кандидата 
* майстри спорту бракувало 
15 очон. Щоправда, шосте 
місце можна Суло вважати 
за успіх, адже ще ніхто з 
п’ятиОорок КІровоградщини 
ке займав такого внеоиого 
місця ні на чемпіонатах, ні 
иа спартаніадах республіки. 
Та Катерина могла виступи
ти краще, вірила, що спро- 
можна виконати норму май
стра спорту, вибороти при
зове місце.

Це був урок. І він багато 
чому навчив.

Тренер заспокоював. Не
вдачі частково відніс за ра
хунок зриву передстартових 
тренувань: здавала заліки, 
екзамени. Але й вказав на головне:

— Бракує досвіду виступів 
™,_,Т,аних * ОІДповІдальних змаганнях. А ти ніби зляка
лася своїх іменитих І грізних суперниць.

87 І Є5 очок. На 200-метріо- 
Ці треба було відіграти не 
менше трьох десятих секун
ди. Катерина «настроювала* 
себе на перемогу, а коли 
пролунав постріл стартера, 
блискавично помчала до фі
нішу.

То бу0 один з кращих її 
забігів. Переможний. І, як 
кажуть, «золотий». Бо приніс 
Катерині Заславець не лише 
перемогу п змаганні, а й 
звання чемпіона країни се
ред юніорів, | першу в житті 
золоту медаль.

Катерина ще не раз пока
зувала високі результати, 
підтверджувала звання май
стра спорту. Заиінчила раху
нок успішних виступів се
зону о Казані, де на першос
ті ДСТ «Буревісник» серед 
дорослих виборола друге 
місце.

І сьогодні про неї вже не 
скажеш: «Бракує досвіду», 
Пегиоатлетна навчилася кон
тролювати себе, зберіга
ти сили протягом усього се
зону, Стабільні виступи на 
рівні майстра спорту став
лять її б число провідних 
п’ятиборон республіки, нраї. 
нн. А комсомолка Катерина 
Заславець мріс піно про но
вий рубіж — майстра спор
ту міжнародного класу . Цю 
висоту" дівчина сподівається 
взяти у серпні-верссні на
ступного року-

1 • 4о—

я ще І ще спішу до Інсти
туту, аби подивитись, як во
на тренується, 146 П0ЧУ-

листя з гілок дерев. Було ра
дісно відчувати, як ноги ста
ють дужими, м’язи набува
ють пружності, наливаються 
силою,

Я завжди любила біг. То
му, що, коли біжу, відчуваю 
в собі бадьорість, радість?,

«...Спорт допоміг мені и 
житті, 1 тому вирішила ли
шитися на біговій доріжці, 
1 ще одна мрія — стати тре
нером. Л може, 1 тренером, 1 
спортивним лікарем однора
зово. Ні. Все-таки, тренером,

Іноді запитую себе: «І для 
цього — все життя? Чи вар
то?» Адже люди роблять 
стільки чудового: будують 
будинки, сіють хліб, кон
струюють машини, пишуть 
книги. Л в мене — спочатку 
бігала сама, потім Інших 
вчнтнму цьому... Але так хо
четься, щоб в очах людей 
робота тренера стала врі
вень з роботою хлібороба, 
металурга, космонавта. Ад
же тренер допомагає не ли
ше поліпшувати рекорди, 
Перш за все, він — учитель 
вихователь, наставник, пін 
робить людину дужою. І то
ді більший ужинок в хлібо. 
роба, довше не знає втоми 
молодий вчений...»
, ЦІ рядим є щ© одним 

яскравим доповненням до 
портрета молодої чемпіонки, 
студентки, яка готує себе 
до випробувань о нелегкій 
життєвій течії.

10. ЛІВЛШНИКОВ, 
спецкор «Молодого 
комунара».

ЄЕЦЬ 3 м • м к у: К. ЗАСЛА-
Фото автора,

• ПОКАЗУЄ КІРОВОГРАД

СУБОТА, 1 СІЧНЯ 1079 0ЄРША програма2 
10.45 —Новини. (М). 11.00- 
Наша афіша. (К). 11.05 —
«Мовою хореографії» (Дні. 
пропетровськ). 11.50 — Ху
дожній фільм ' «Дівчинка І 
крокодил». (К). 13.30 -
наукові відкриття 1971 по. «У. (М). 14.00 - «ВоРн 
Чирку». (К). 14.45 - «По *УК». (М). 15.15 - Худії- 
каппЛСмЛЄфіль-м «Малюк і Карлсон, який живе на па 
ху». (М). 17.00 - «Терй.

лебачоння. «КВН-72» (її» ?£і,5,га«Прогмга -ч»“: 
(М). 20.45 — Унраїнсьнп
кольорове телебачення ні 
22 OS’ *|НТЄркЛубу». ’ (Ц). 
nr°5v"~ ПрСм сРа телесту
дії «Укртелефільм». Фільм- 
нонцерт «Червона рута».

22.50-Мультфільм, Для До
рослих. . «Кентервільський 
привид». (Н). 23.Ю — Ук
раїнське нольоро®® ' теле
бачення. «ЗапроШУемо на 
пісню». (К). , ;

ДРУГА ПРОГРАМА. 17.45 
Телефільм «Сім’*/,."1« с*" 

М Я». (И) <ПОП — ПІНОНО" 
медія «Зигзаг0 удач'?. (К|. 
20.30 — «.На добранА4’ А1“ ти»; (К). 20 45Й - Н°РЬ0’

нТнчьенн-,п!у1^’о’;-и.%).3°

«молодой КОММУНАР». ©ргов Kepowpaicwro 
обкома ЛКСМУ, г. Киропосрад.

Друкарня ім. Г. М. Димитрова, обласного управління 
по пресі, м. Кіровоград, вул. Гліикн, 2.

афіша. (К). /{.зо ЇГуноа|Н/

В гостях “Поезія», у гостях поет Олексій СУ?

,4’45 ~ Кольоре, 
ля Для дітей
Ллупльт4’іл,ьм0 (МГ. 15.00 
мїитІН в Радянської Ар, ці' * ФлотУ- <м>- 15.40 —
Кольорове телеб а чс ннл 
16 406 ’<І*1?П0«°Р°жей». (mJ! 
юове т7пЛИра,нсьнс »ольоі

«vx^ln;ar3îi,cF"’

Пп» Новини. (М) ’’пРогРрамГ^ЛИв| э«,н” в 
Диктори пі "ОВіДОМЛЯЮЦі 
чення. род,° 1 телёОа"
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