
Хай живе Ленінський комсомол —. вірний помічник і резер^чі^у^^і^І 
мої партії, передовий загін молодих будівників комунізму! *

(Із Закликів ЦК КПРС до 1 Травня 1972 року).
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КЕРУВАТИ - ЗНАЧИТЬ
ВІІОВУВАТИ

ПРОМИСЛОВІСТЬ краї- 
ни перевииоч-зла

КОМСОРГІВ
Участі молоді у виконанні рішень XXIV з їзду 

КПРС був присвячений проведений у Москві всесо
юзний семінар-нарада перших секретарів райкомів 
і міськкомів комсомолу, який 21 квітня закінчив 
роботу.

На семінарі проаналізовано діяльність первинних органі- 
гацій, відбувся обмін досвідом роботи. Обговорено також 
питання про тс, як молодь країни готується до 50-річчя ут
ворення СРСР і півстолітнього ювілею Всесоюзної піонер
ської організації імені В. І. Леніна.

Учасники семінару ознайомилися з роботом» ряду райко
мів ВЛКСМ столиці, зустрілися з молодими робітникам» 
заводів імені Лихачовл, «Динамо», студентами інституту 
сталі і сплавів, МВТУ, творчими колективами, працівника
ми молодіжної преси, побували на ВДНГ СРСР і виставці 
науково-технічної творчості молоді Москви і Московської 
області.

На заключному засіданні виступив лауреат Ленін
ської премії віце-президент Академії наук Україн
ської PCP академік В. М. Глушксв. Він розповів про 
основні напрями науково-технічного прогресу, намі
ченого в рішеннях XXIV з'їзду ИПРС, про нові види 
створюваної в нашій країні електронно-обчислю
вальної техніки. Підсумки семінару підбив у своєму 
виступі перший секретар ЦК ВЛКСМ Є. М. Тяжель- 
ников.

(Кор. ТАРС).

• ВАТАЖОК КОМСОМОЛЬЦІВ — МОЛОДИЙ КОМУНІСТ 
о ВЧОРА ЧЛЕН СПІЛКИ — СЬОГОДНІ ЧЛЕН 
о ІДЕЙНИМ ГАРТ МОЛОДІ — ПИТАННЯ 
о КОНТРОЛЮЄ РОБІТНИЧА СОВІСТЬ.

Проходиш ’цехами наших підпри
ємств. На кожній виробничій ділянці 
трудяться юнаки і дівчата, складними 
машинами і1 механізмами керують їх 
вправні руки. І від того, наскільки вміло 
ї кваліфіковано спрямовується діяль
ність молод», залежить успіх у розв’я
занні господарсько-політичних завдань, 
що постаюті перед виробничими колек
тивами. е

Принагідно.' згадатії Постанову ЦК КПРС 
«Про роботу; Красноярської крайової партій
ної організації по керівництву комсомолом». 
Рішення ЦК- КПРС по цьому Питанню мають 
важливе, принципове значення для всіх на
ших комуністів. Висновки і рекомендації ЦК 
КПРС. стали програмним документом партій
них. Організацій по дальшому удосконаленню 
керівництва комсомолом. Конкретні завдання 
комсомолу на сучасному етапі і заходи по по
силенню партійного керівництва комсомолом 
визначені в Постанові ЦК КПРС «Про 50-річ- 
чя ВЛКСМ і завдання комуністичного вихо
вання молоді».

В цих документах, а також у виступі 
Генерального секретаря ЦК КПРС Л. І. 
Брежнєва на XVI з'їзді ВЛКСМ і урочи
стому пленумі ЦК ВЛКСМ, присвячено
го 50-річчю комсомолу, дано глибокий 
марксистсько-ленінський аналіз пройде
ного комсомолом шляху, сформульова
на науково-обгрунтована програма ро
боти партії, 
подарських 
нізацій по 
покоління.

Партійні

комсомолу, державних, гос- 
органіа і громадських орга- 

вихованню підростаючого

Партійні організації міста і будують 
свою роботу по керівництву комсомо
лом на основі глибокого аналізу пов
сякденного життя комсомольських ор
ганізацій, постійного вивчення тенден
цій і процесів, які проходять в середо
вищі молоді, її запитів і інтересів. Ця 
вимога є конкретним відображенням 
наукового підходу нашої партії до ке
рівництва всіма сторонами життя сус
пільства, в тому числі і керівництва 
комсомолом.

Мистецтво партійного керівництва комсомо
лом ми вбачаємо в тому, щоб всіляко підтри
мувати цінну ініціативу юнаків і дівчат, дба
ти ппо створення найсприятливіших умов для 
її розвитку. Ми прагнемо спрямовувати ді
яльність комсомольських організацій, допома
гаємо їм вибирати головний напрямок в робо
ті Виходячи із конкпетннх завдань, міськком 
вартії, партійні організації допомагають ком-
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активістам визначити ті ділесомольським
ки, які вважають найбільш важливими.

За останній час про керівництво ком
сомолом йшла розмова в більшості 
первинних, партійних’ організацій. На
приклад, на засіданні парткому вироб
ничого об’єднання «Дніпроенєргобудік- 
дустрія» обговорено такі питання: «Про 
партійне керівництво роботою комсо
мольської організації лісозаводу»», «Про 
роботу бюро комсомольської організа
ції кар’єроуправління по підвищенню 
загальноосвітнього рівня комсомольців 
і молоді»», «Про підсумки роботи си
стеми партійної 
віти».

А нещодавно 
міськкому КП України ми вели розмо
ву про керівництво комсомолом партій
ною організацією колгоспу «Заповіт 
Леніна».

Удосконалюючи форми і методи ке
рівництва комсомолом, міськком пар
тії, первинні партійні організації особ
ливу увагу надають питанням поліп
шення підбору, розстановки та вихо
вання комсомольських кадрів, зміцнен
ня партійного ядра в комсомолі. Вка
зівка XXIV з’їзду КПРС про те, що мо
лодий комуніст продовжує працювати 
в комсомолі до тих пір, поки не одер
жить іншого партійного доручення, ста
ла основоположним принципом роботи 
міськкому і первинних парторганізацій 
міста по зміцненню комсомольських 
організацій. Під час останньої заітно- 
виборної кампанії секретарями первин
них комсомольських організацій обра
но 38 молодих комуністів (68 процен
тів), а групкомсоргами — 31 (із 131). І 
це позитивно позначилось на рівні ді
яльності комсомольських організацій.

Візьмемо для прикладу комсомольську ор
ганізацію заводу чистих металів. 738 членів 
Спілки об’єднані в 12 осередків. Всю свою ро
боту заводський коміїст ЛКСМУ, комсомоль
ські бюро цехів проводять під керівництвом 
партійної організації. Партійний актив заво
ду надав їм повсякденну практичну допомо- 
іу. За останній час 12 кращих пнробничннків 
прийнято в партію. Серед них апаратниця 
Олена Корф, плавильник Микола Тятій, ла- 
борант-хімік Світлана Малікова. Велику робо
ту заводський комітет ЛКСМУ проводить по 
розгортанню соціалістичного змагання серед 

(Закінчення на 2-й стор.).
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Секретаріат ЦК ВЛКСМ І колегія Міністерства освіти СРСР 
схвалили досвід спільної роботи комсомольських організа
цій військових частин Прнползького військового округу, 
комсомольських організацій і органів народної освіти Куй- 
бишевської області по створенню та вдосконаленню спортив
ної бази в загальноосвітніх школах, котрі здійснюють за
ходи по будівництву та вдосконаленню спортивної бази в 
школах області. Розроблено проект відкритого спортивного 
містечка, який включає бігові доріжки, Ігрові майданчики, 
місця для стрибків у довжину і висоту, встановлення ба- 
гатопрольотиіїх різновисоких брусів і перекладин, смугу 
перешкод для складання нормативів комплексу ГПО СРСР.

Комсомольські організації Приволзького військового ок
ругу і Куйбишевської області зобов’язались до п’ятдесяти
річчя з дня присвоєння комсомолові імені В. І. Леніна за
вершити будівництво відкритих спортивних комплексів у 
кожній восьмирічній і середній загальноосвітній школі.

Секретаріат ЦК ВЛКСМ і колегія Міністерства оезіги 
СРСР запропонували комітетам комсомолу, органам народ
ної освіти республік, країв та областей розробити і здій
снити конкретні заходи для дальшого розвитку і вдоскона
лення шкільної спортивної бази.

план першого кварталу 
по реалізації продукції і 
виробництву найважли
віших видів виробів. 
Про це повідомило ЦСУ 
СРСР. Порівняно з пер
шим кварталом минуло
го року обсяг промис
лового виробництва 
збільшився на 7 процен
тів, продуктивність праці 
підвищилась на 5,5 про
цента.

Квартальний план пе
ревиконали всі промис
лові міністерства і со
юзні республіки.

Особливо значно зріс 
обсяг виробництва у га
лузях, які визначають 
технічний прогрес в 
усьому народному гос
подарстві. Наприклад, 
порівняно з першим 
кварталом 1971 року ми
нулі три місяці електро
енергетика і машинобу
дування з металооброб
кою збільшили своє ви
робництво на 11 про
центів, а хімічна і наф
тохімічна промисловість 
— на 9 процентів. На 10 
процентів підвищився 
випуск товарів культур
но-побутового призна
чення і господарського 
вжитку.

Характерна особли
вість нинішніх підсумків 
полягає також у тому, 
що важка індустрія від
повідно до Директив 
XXIV з’їзду партії висо
кими темпами оснащує 
новою технікою легку і 
харчову промисловість, 
сільське господарство,

нарощує випуск товарів 
широкого споживання і 
сировини для їх вироб
ництва. Ось лише кілька 
прикладів. На 9 процен
тів зросла продукція 
підприємств міністерст
ва машинобудування для 
легкої і харчової про
мисловості та побутових 
приладів; на 11 процен
тів зросло виробництво 
сільськогосподарсь них 
машин. Нарощування

дефіцитних телевізорів 
; особливо пральних ма
шин — скоротився, і що 
варто уваги — таке ско
рочення було заплано
ване.

Це зрозуміло — у ви
робництві цих видів то
варів країна доелгпз рів
ня, коли попит населен
ня і потреби експерту 
почали повністю задо
вольнятися.

Своїх успіхів у першо-

НАШ КОМЕНТАР’

ПРОМИСЛОВІСТЬ КРАЇНИ
У ПЕРШОМУ КВАРТАЛІ
потужностей волзького 
автогіганта в Тольятті 
дало змогу на 47 про
центів збільшити випуск 
легкових автомобілів. 
За квартал їх випущено 
161 тисячу штук — при
близно стільки, скільки 
було вироблено за весь 
1962 рік. На 10 процен
тів підвищилось вироб
ництво хімічних волокон, 
тканини з яких мають 
великий попит.

На 8 процентів зросло 
виробництво м’яса з 
державних ресурсів си
ровини, на 15 процентів 
— фарфоро-фаянсового 
посуду, на 9 — холо
дильників, на 8 — меб
лів. А от випуск колись

му кварталі 33 мільйони 
працівників нашої про
мисловості досягли в со
ціалістичному змаганні 
за гідну зустріч 50-річчя 
утворення СРСР і успіш
не виконання плану дру
гого року п'ятирічки.

У повідомленні ЦСУ 
СРСР разом з тим за
значається, що при ви
конанні квартального 
плану промисловістю в 
цілому ще не повністю 
використовуються ре
зерви для дальшого 
збільшення виробництва 
і підвищення його ефек
тивності, частина підпри
ємств не виконала вста
новлених завдань.

(Кор. ТАРС).

Ударно несе передтравневу трудову вахту свердлувальник механічних майстерень 
Долинського цукрового заводу Володимир Мяракуца. Змінні завдання він викопує на 
130—140 процентів. На нього, групкомсорга механо-технологічного відділення, члена завод
ського комітету ЛКСМУ, рівняються інші молоді робітники.

На фото: ВОЛОДИМИР МАРАКУЦ.А за роботою.
Фото П. АРЧИКОЄА.
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В переддень святя червонозоріяці стали нп 
Першотравкеву трудову вахту. Щоденно з за« 
водського конвейера сходять надпланові сі- 
цалки.

На фото: йде навантаження на платформи« 
Фото М. ТЕРНАВСЬКОГО.

ЦІННА КОЛЕКЦІЯ
З великою колекцією радянських І за

рубіжних поштових марок, присвячених 
В. І, Леніну, ознайомилися відвідувачі 
криворізького книжкового салону «Со- 
юздруку», В ній відтворюється образ 
великого вождя в різні періоди його 
життя і діяльності. Збірка належить ін
женерові Ю. Мінухіну.

Працюючи над анотаціями до марок, 
Ю. Мінухін зібрав велику бібліотеку. 
Вона завжди доступна слухачам школи 
основ марксизму-ленінізму, якою ін
женер керує вже п’ятий рік. А в район
ному Палаці піонерів колекціонер очо
лює клуб юного філателіста.

(Кор. РАТАУ).

-„МОЛОДИЙ КОМУНАР*'

(Закінчення), 

комсомольських організацій. Лише в минуло« 
му році за досягнуті успіхи в змаганні та 
активну участь у громадському житті були 
відзначені 85 комсомольців заводу. Почесни
ми грамотами ЦК ВЛКСМ нагороджені апа
ратник І'еннадій Лукашин, наладчиця Віра 
Данілейчснко, фрезерувальник Іван Коваль
чук.

Комсомольській організації заводу за під
сумками соціалістичного змагання серед мо
лоді підприємства міста за III та IV квар
тали минулого року і за І квартал Н72 ро
ку вручено перехідний Червоний прапор 
міськкому Л КМСУ. Вона також нагороджена 
вимпелом ЦК ВЛКСМ «За успіхи у виконан
ні рішень XXIV з’їзду КПРС».

На належному рівні проводиться ро
бота і в комсомольській організації ви
робничого об’єднання «Дніпроенерго- 
будіндустрія». Тут — 849 комсомольців. 
60 із них мають вищу освіту, більше 3G0 
навчаються у вищих та середніх учбо
вих закладах. Прагнення до оволодін
ня знаннями в наш час природне. Ад
же основні трудомісткі процеси вико
нують складні, високопродуктивні ма
шини, і керувати ними повинні люди ос
вічені, технічно грамотні. У виробничо
му об'єднанні працюють комсомольсь
ко-молодіжні колективи, на які рівняє
ться вся молодь міста. Кращі з них — 
комсомольсько - молодіжна бригада 
ім. 50-річчя Ленінського комсомолу за
воду «Будконструкцій» (бриіадир Воло
димир Семенов) та комсомольсько- 
молодіжна зміна ім. XXIV з'їзду КПРС 
заводу вапняково-кремнеземистих кон
струкцій (майстер Віктор Ісаєв, груп- 
комсорг Галина Маслова).

Добре слово можна сказати і на ад
ресу секретарів первинних комсомоль
ських організацій — молодих комуніс
тів Володимира Ломоноса (завод чис
тих металів), Анатолія Хомича (вироб
ниче об'єднання), Петра Набокого (за
вод твердих сплавів), Тамілу Гончарук 
(міськзмішторг), Ганну Семенцояу 
(хлібзавод), Миколу Зубенка (аатопід- 
приємство № 10037).

В ці дні широкого розмаху набуло со
ціалістичне змагання на честь 50-річчя 
утворення СРСР. В нього включились 27 
комсомольсько-молодіжних колективів 
підприємств та організацій, в яких пра
цює 870 молодих юнаків і дівчат, з них 
723 — комсомольців.

А в змаганні на кращого робітника по 
професії беруть участь понад 2 тисячі 
молодих виробничників. І ось імена 
правофлангових: Людмила Яркова, Ми

кола Губченко, Леонід Гаращенко, Ми- 
кола Плахотний, Леонід Привалов.

На рахунку комсомольських організа
цій міста немало цікавих і потрібних 
СПра0 — цЄ участь в Ленінському залі
ку «Рішення XXIV з’їзду КПРС — в жит
тя!», проведення конкурсу на кращого 
по професії, урочисті проводи В ряди 
Радянських Збройних Сил, походи по 
місцях революційної, бойосої і трудо
вої слави радянського народу.

В постанові ЦК КПРС «Про 50-річчя 
ВЛКСМ і завдання комуністичного вихован
ня молоді» сказано: «Гількн люди високої 

КЕРУВАТИ-ЗНАЧИТЬ 
ВИХОВУВАТИ
ідейної переконаності, політичної зрілості, 
освіченості, міцної дисципліни і організова
ності, які не бояться ніяких труднощів і ви
пробувань, можуть з честю вирішувати зав
дання, висунуті історією перед соціалістич
ним ладом». В цих словах висловлені голов
ні завдання комсомольських організацій в 
комуністичному вихованні молоді на сучас
ному етапі. Тому велику увагу ми надаємо 
налагодженню навчання в системі комсо
мольської політосвіти. В «З гуртках і семі
нарах нині навчається більше 2 тисяч юна
ків і дівчат міста. Вони вивчають історію 
партії, основи соціалістичної економії, доку
менти з’їздів партії і комсомолу.

Більше 87 процентів пропагандистів — ко
муністи. 75 процентів із них мають вищу І не- 
закінчену вищу освіту. В числі цих активіс
тів найбільший авторитет мають майстер за
воду твердих сплавів Віктор Цсцульніков, ін- 
женер-коиструхгор заводу «Пластик» Галина 
Іванова. А вчителька комуніст Лідія Фо.мінн 
представляла пропагандистів КІровоградщнни 
у вересні минулого року на зустрічі в ЦК 
ВЛКС.М. Там їй було вручено заслужену на
городу — пам’ятну медаль ЦК ВЛКС.М «Ком
сомольському пропагандистові».

Помітну роботу комсомольські акти
вісти проводять з тими, хто вперше пе
реступає поріг заводу. Так, на виробни
чому об'єднанні вручають «Пам’ятку ро
бітнику», в якій зокрема, підкреслено: 
«Сьогодні в твоєму житті знаменна по
дія. Ти прибув на завод виробничого 
об’єднання і тепер станеш членом бага
тотисячного колективу. Вступаючи в на
шу робочу сім’ю, бережи і примножуй 
славні трудові традиції. На заводі 7И 
зобов'язаний працювати чесно і сумлін
но, бути дисциплінованим, жити за пра-

2Т квітня 1972 року-----
1 . 1 - . ' Ч

вилом: «один за всіх,— всі за одного».
Комсомол, як це гідтверджує вся йо

го історія, є великою школою політич
ного вихозання. І цілком логічно, що 
Кращі комсомольці, які активно проя
вили себе в Праці, навчанні, громадсь
ких справах, поповнюють ряди партій
них організацій. Так, лише в минулому 
році і першому кварталі цього року 
кандидатами в члени КГІНС прийнято 
54 комсомольці.

Повсякденна увага міського комітету 
партії, первинних партійних організацій,

турбота про організаційно-політичне 
зміцнення первинних комсомольських 
організацій і груп обумовлюють в знач
ній мірі і ті успіхи, яких домоглись тру
дівники підприємств та організацій мі
ста за І квартал 1972 року. Плач по об
сягу реалізації продукції виконано на 
103,6 процента, по валовому виробни
цтву продукції на 104,3 процента, по
над план вироблено продукції більше, 
ніж на 1 мільйон карбованців.

Але за усім цим не можна не бачити 
серйозних недоліків у роботі комсо
мольських організацій в справі вихо
вання молоді, подекуди низького рівня 
керівництва ними з боку партійних ор
ганізацій.

Це в певній мірі стосується і нас. То
му міськком КП України, первинні пар
тійні організації вбачають свій обов'я
зок у тому, щоб рішуче піднести відпо
відальність усіх комуністів міської пар
тійної організації за виховання нашої 
молоді. Ще ми намагаємось піднести 
авторитет і бойовитість кожної; комсо
мольської організації, мобілізувати 
молодь на натхненну працю по зник
ненню рішень партійних з'їздів, щоб 
гідно зустріти славне 50-річчя утворена 
ня СРСР.

В. ШЕЛЕСТЕНКО, 
секретар Свіглоеодськоіо міськко
му КП України.
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Нещодавно до Кіровограда повернувся агітпоїзд тресту «Кіровоградсіль* 
буд;, який десять днів подорожував полями Бобринецького району. За цей час 
сільські трудівники десяти господарств прослухали лекції про підготовку нашого 
народу до святкування 50-річчя утворення СРСР, про завдання сільського гос-. 
подарства в IX п'ятирічці, подивились концерти агіткультбригади клубу тресту. 

Колгоспники змогли придбати немало потрібних речей: одяг, взуття, меблі, 
харчові продукти, скористалися послугами перукаря, фотомаїістра.

Членом колективу агітпоїзда був і наш спеціальний кореспондент. Вміщуємо' 
його репортаж про трудовий день екіпажу агітпоїзда № 5.

рівник агітбригади Алім 
Дрига. — Виконують Іван 
Великород, Юлія Муха- 
меджанова та Микола 
Маєтний.

Поки тривав концерт, 
глядачі аж ніяк не хоті
ли входити в роль покуп
ців. А скінчився він — і 
відразу біля автолавок 
вишикувалися чер.’и.

Тракторист Юрій Макси
мович Тарасюк того дня 
працював у кузні, допомагав 
ковалеві відтягувати лемеші 
плугів. Коли зробили вось
мий, вийшли перепочити. А 
тут — агітпоїзд показався. 
І механізатор був вдоволе
ний: лектора послухав, кон
церт подивився за й для 
сім’ї дещо купив.

А заправник Михайло Іл
ліч Шевчук придбав кухон
ний буфет та кушетку.

Торгівля того дня про
довжувалась у Тарасівці, 
на центральній садибі 
колгоспу імені Суворо
ва. Лише за перший 
день роботи агітпоїзд з 
наші «коробейники» про
дали на 1600 карбован
ців різного краму — 
харчових продуктів, взут
тя, одягу, меблів, ліків, 
книг, журналів та пошто
вих листівок. Особливо 
успішно поторгувала 
продавець автолавки 
промтоварів Неля Бала- 
бух. Вона продала това
рів на 800 карбованців. 
А виторг господарки ав
толавки фірми «Взуття» 
Раїси Майдебури — 250 
карбованців.

Увечері самодіяльні 
актори давали іще один 
концерт.

Автобус пізно ввечері 
позеріався до Бобринцч. 
І знову степом лунали 
пісні...

ГОСТИНЦІ ДАРУЮТЬ В СТЕПУ
...Над автобусом — 

червоне полотнище з на
писом; «Агітпоїзд № 5. 
Місто Кіровоград». А на 
вулиці:

— Сашко, — підклика
ла літня жінка хлопчика 
з велосипедом. — Мчи 
до тітки Наталки. Скажи, 
що з області лавки при
їхали, гарний крам дава
тимуть, Та швиденько!

В інших місцях кори
стувались більш прогре
сивними засобами ін
формації: телефоном та 
радіомовленням. І щора
зу глядачі заповнювали 
клуби, а біля вишикува- 
них автолавок не браку
вало покупців...

Польовий стан трак
торної бригади № 2 кол
госпу імені Суворова 
Бобринецького району 
став першою зупинкою 
агітпоїзда. В обідню пе
рерву тут зібрались ме
ханізатори, слюсарі, 
валі, заправники.

Про завдання 
ських 
в’ягій

ко-

сіль- 
трудівників В де- 
п’ятирічці, про 

перспективи розвитку 
колгоспів області розпо
вів механізаторам Олек
сій Григорович Олійник, 
інженер тресту «Кірово- 
градсільбуд». Він — наш

постійний лектор. І жо
ден виступ агітбригади* 
не проходив без його бе
сіди чи лекції про 50-річ
чя утворення СРСР, про 
працю і проблеми сіль
ського господарства. Чи
малий лекторський стаж 
неабияк допомагає Олек
сію Григоровичу в робо
ті з аудиторією.

Мабуть, не лише оратор
ське вміння лектора приваб
лює аудиторію. Олексій Гри
горович, розмовляючи з го
ловою колгоспу, секретарем 
партійної організації, голоп- 
ніім агрономом, попіктзиася 
справами хліборобів, ходом 
польових робіт. А поіім взя
ті в них відомості викорзсто- 
вувлв у бесідах з колгогпни- 
ками, І їм радісно було 
слухати про себе від люди
ни, яка щойно приїхала до 
них з міста.

Власне, всі гостям 
були раді. Та ще таким 
гостямі Адже відразу 
після закінчення бесіди 
озивався баян і над сте
пом залунала пісня.

На «сцені» — Поліна 
Бігун. Вона маляр, пра
цює а будівельному уп
равлінні N2 1 тресту «Кі- 
ровоградсільбуд». При
ємно їй подарувати піс
ню цим натрудженим 
людям.

— «З сиром пироги». 
Український жартівливий 
танець! — оголошує ке-

В ОБІДНЮ ПЕРЕРВУ
• РЕЙД ПО ПІДПРИЄМСТВАХ ГРОМАДСЬКОГО ХАРЧУВАННЯ

М. ВІДЕНКО. =
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Ви завітали п кафе «Весна». Тут чисто 
свіжо, до блиску вимитий посуд, різноманіт
ні страви, відвідувачів швидко обслугову
ють.

Ви вирішили пообідати. Берете борщ, кот
лету, какао. Сідаєте за стіл, і раптом диву
єтесь: борщ виявляється надто рідким, кот
лета надто суха. Але ви навіть не підозрю
єте, що замість 250 грамів борщу, в порції 
лише 220 грамів, в ньому ж не вистачав 9 про
центів сухого залишку, я іній характеризує 
щільність, в котлеті на 3,7 процента хліба 
більше норми. Недолито І какао на 60 гра
мів. Отже, до вашого обіду не вистачає 00 
грамів страв«. Крім тою. страва виявляється 
не смачною. У вас зіпсувався настрій...

Іншого разу ви вирішили побувати в кафе 
«Хвилинка». Вже сама назва підказує, що 
тут можуть обслужити досить швидко. Та в 
черзі вистоюєте більше, ніж обідаєте, бо тут 
лише один продавець, Подають тарілку з 
тефтелями, а на ній гарніром служать за
лишки їжі, очевидно, тарілка лише бачила 
воду, а не милась. Підходите до столу, а 
він не прибраний. Вас дивує й те, що битий 
посуд не знятий з вжитку.

Та не краще за прилавком. Тут валяються 
затички від пляшок, брудно. Вітрина не 
оформлена. Під прилавком міцне вино, на 
вітрині — суке.

Холодильники вийшли з ладу і служать 
Для збереження хліба. Завідуючий виробни
цтвом О. І. Петленко не встигає до асьоге 
приглянутись.

Чимало нарікань з боку відвідувачів кафе 
«Зустріч» І роздатковик їдалень гуртожитків

педінституту, які підпорядковані їдальні М ІЗ. 
В кафе виделки і ложки масні, а на підставці 
потоки стікають по стінках і на дні утворює
ться зашкарубла брудна пляма. Чомусь і -тут 
прижилась звичка недолввати страви.
,.Л.°6ІДНЮ- ПЄРСР*У з студентських їдальнях 

ие відповідає фактичній наявності про- 
„Д ,ВІДЯВ". асортимент страв, часом при« 
и?^ТЬ И д.ороп продукта. Адже тут і гак іс- 

?.ЮТЬ цац,,,кя« Кілограм цукру коштує 98 ко* 
лійки, кілограм масла — 4 крб. 06 коп. Скар- 
жаться студенти, що вранці рідко буває кн- 
гояппиЛ молоко- Продавець А. К. Вогниська 
з іт?иият'т Що п ? час «»аменаційних сесій 
залишаються одні консерви.
кепГам3«»?0? • лігня. екзаменаційна сесія, тому 
ствчпниа1^ ‘Дальні № 13 слід поліп пінти по
стачання студентських їдалень.Рейдова бригада: І. Книш — секретар комітету комсомолу ремзаводу «у крсільгосптехнікії», Є. Корчмар — секретар комітету комсомолу комбінату громадського харчування, 1. Грабко — начальник штабу «КП» заводу «Червона зірка», К. Фур- енкова —- секретар комітету комсомолу кооперативного тйі- шкуму, В. Владимирова — спецкор «Молодого комунара».
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„МОЛОДІЛІ КОМУНАР** З епюр-2? квітня 1912

УСПІХ КОМПАРТІЇ
Париж. Тут оголошено результати референдуму, 

який проходив учора у Франції в питанні про при- 
єднання Англії, Данії, Норвегії та Ірландії до 
«спільного ринку». За розширення ЄЕТ висловились 
10.601.654 чоловіка, або 67,86 процента виборців, бю
летені яких було визнано дійсними.

Оцінюючи результати референдуму, заступник ге
нерального секретаря Французької комуністичної 
партії Ж. Марше сказав, що це великий успіх для 
компартії, иа заклик якої відповісти «ні» було пода
но понад 5 мільйонів голосів, тобто більш як 32 про
центи.

Недавно французька
■ газета «Юманіго» 

опублікувала інтерв ю з 
мужньою американ
ською комуністкою, бор
цем за рівноправність 
негритянського населен
ні США Анджелою Де- 
віс.

Агентство преси Но
вини пропонує увазі чи
тачів це інтерв’ю з де
якими скороченнями.

Питання: Після шіст
надцяти місяців попе
реднього ув’язнення Ви 
змогли під заставу вип

ікшим політичним в'яз
ням. Без неї наше ста
новище було б ще гір
шим, а я б досі знаходи
лась у в'язниці. Я — 
єдиний політа'язень-не- 
гритянка, звільнене під 
заставу. Цей випадок, 
можливо, допоможе й 
іншим моїм товаришам 
по боротьбі.

Питання: Чим для'Вас 
є расизм?

Відповідь: Я вважаю 
расизм безпосереднім 
продуктом капіталізму

О АРуАРСЬКІ бомбардування 
авіацією США території 

Демократичного В'єтнаму не
суть горе 1 страждання майже 
в кожну сім’ю.

В провінції Хатинь ми зуст
рілись, з вчителем фізики се
редньої школи Знонг Тьємом. 
Як майже кожному в'єтнамцю, 
йому довелось пройти важкий 
шлях. Виходець з бідної се
лянської сім’ї, він ще підліт
ком із зброєю в руках відсто
ював завоювання Серпневої ре
волюції. Під час десятирічної 
мирної передишки Тьем закін
чив педагогічний інститут і по
їхав працювати в рідний позіт 
Днк Хуа в провінції Хатинь.

— Школа, де я почав ара- 
цювати, — розповідає Тьем, —

обіцянку. _ Але особливо жор
стоким бомбардуванням наш 
район піддався після 1968 ро
ку в перших днях березня. 4 
березня я був у перукарні, ко
ли навкруги почали рвітисн 
бомби. Вбитих і поранених бу
ло того дня особливо багато. 
Загинула сусідка Фам Тхи Ву, 
семеро дітей її лишилось си
ротами. Бомба влучила в бу
динок селянина Мінь Хоа. Він, 
його дружина і четверо з семи 
дітей вбиті. Таких прикладів 
чимало. Які лише методи не 
використовувались для зни
щення людей! — каже Тьем і 
показує нам останню -іноиин- 
ку». «Вересень 1971 року» — 
читаємо ми иа клеймі бомби. 
Винищувач несе чотири конгей-

«СОЛІДАРНІСТЬ
НАДАЄ НАН СИЛ»
була однією з найбільших в 
провінції. В 16 класах двопо
верхової цегляної будівлі на
вчалось 600 дітей. Школа зна
ходилась неподалік від міста 
Хатинь і, безумовно, ворог 
знав, що поблизу не .може бути 
ніяких воєнних об’єктів. Та в 
перші дні бомбардувань буди
нок школи було вшент зруйно
вано. Як і багато підприємств 
та установ, школа евакуюва
лась в джунглі. Учні самі буду
вали класи, лабораторії, будин
ки для житла. Увесь район бу
ло перерито підземними хода
ми. Головна увага наділялась 
забезпеченню безпеки. Навчан
ня в школі продовжувалось 
паралельно з будівництвом. 
В провінції не було шматка 
землі, куди агресор не скинув 
бомб. Але люди не втрачали 
стійкості.

— В першу чергу від напа
дів страждало цивільне насе
лення, — продовжує Тьем. — 
Лихо не минуло і мою сім’ю. 
15 жовтня 1967 року бомба влу
чила в наш будинок. Було 4 
години ЗО хвилин ранку. Ще 
всі спали, коли налетіли піра
ти. Старшого шестирічного си
на було вбито. В голову пора
нило дружину. Другого сина, 
півторарічного Хоа вибухопою 
хвилею відкинуло на кілька 
метрів. Мені ж осколком пере
било ліву руку.

Коли Тьем виписався з лі
карні, пін знову повернувся до 
школи. Район бомбардували 
майже цілодобово.

— Особливо багато контейне
рів з кульковими бомбами, — 
згадує Тьем, — було скинуто 
26 жовтня 1968 року. Знову по
ранена в ногу дружина. Вона 
була вагітна. Син народився 
1 листопада. В цей день 
Джонсон оголосив припинення 
бомбардувань ДРВ. То була 
велика перемога нзшого наро
ду, перед стійкістю якого во
рог змушений був відступити. 
Сину дали ім’я Зион Динь 
Тьем, що значить «припинення 
вогню».

— За роки правління адміні
страції Ніксона, — продовжує 
Тьем, — ворог неодноразово 
порушував дану ним же самим

нерп з 230 подібними бомбами 
в кожному. Такі снаряди вико
ристовуються ДЛЯ боротьбі! з 
танками. Але навіщо ж їх ви
користовувати в контейнерах 
літаків, адже влучити в танк 
таким методом неможливо? Та 
ці бомби призначені для лю
дей. Вони охоплюють великі 
площі, пробивають бомбосхо
вища. знаходять людей під 
товщею бетону.

— Одна з бомб такого типу, 
— говорить Тьем, — пробила 
бомбосховище, де знаходились 
учні мого класу. Тяжкі пора
нення одержали Чан Тхі Льєн, 
Чан Куок Тяу, Нгуєн Тхі Су* 
аи. Ці бомби завдають наба
гато більше шкоди, аніж куль
кові. Осколки ВІД них більші, 
рани довго не гояться.

Ворог не зламав волю нашо
го народу. В’єтнам продовжує 
боротьбу. Робітники і селями з 
успіхом працюють в тилу, діти 
відвідують школи. Мої випуск
ники працюють в різноманіт
них галузях економіки. Багато 
пішло на фронт. Деякі про?, 
довжують навчання у вузах. 
Серед них є студенти і радян
ських навчальних закладів. 
Від них я часто отримую, лис
ти. Радує, що вони не забува
ють свою школу, цікавляться 
її справами, життям односель
чан. А мені радісно за них. я 
вдячний за ту увагу, якою во
ни оточені у вашій країйі. Не 
підлягає сумніву, що, повер
нувшись на батьківщину, вони 
будуть в перших рядах будів
ників вільного соціалістичного 
В’єтнаму.

— Хочеться висловити вели
ку подяку радянському народу 
і. особливо, молоді вашої кра
їни. за допомогу в нашій спра
ведливій боротьбі проти аме
риканських агресорів. Солідар
ність всіх людей доброї полі 
надає нам сил, зміцнює рішу
чість бійців ще відважніше би
тись за незалгж іість батьків
щини.

А. ВОЛОД1Н, 
В. ДАВИДКІН, 
власкори АПН.

Ханой.

З телетайпа ТАРС
Токіо. Дедалі більшу популярність здобуває в 

Японії російська мова. Тепер її вивчають у багатьох 
університетах та інститутах країни. Щороку тут про
водяться конкурси на краще знання російської 
мови.

Беручи до уваги прагнення населення вивчати мо
ву країни — сусіда Японії, найбільша японська ра
діомовна корпорація Ен-Ейч-Кей почала два рази 
на день передавати уроки російської мови трива
лістю по 20 хвилин кожний. Японці мають тепер 
можливість щодня слухати російську мову.

Делі. Близько 413.300 житлових будинків споруд
жено в Індії у 1971 році. Про це говориться в опу
блікованому щорічному звіті міністерства громад
ських робіт і житлового будівництва.

Равалпінді. Пакистан виступає за дружні відноси
ни з Радянським Союзом. Він щиро заінтересований 
у підтриманні таких відносин, заявив у розмові з 
журналістами президент Пакистану 3. Бхутто.

Мадрід. У сільському господарстві Іспанії збіль
шується безробіття. В лютому в країні налічувало
ся 70.300 сільських трудівників, які не мають ро
боти. Це — на 4,3 процента більше, ніж рік тому.

Париж. День боротьби за право на працю, проти 
зростаючого безробіття провели шахтарі Північного 
району вугільного басейну Севенч. Близько двох ти
сяч трудящих пройшли по вулицях міста Ля Гран- 
Комб, висунувши ряд економічних вимог.

Гавана. Високими трудовими досягненнями зу
стрічайсь 1 Травня кубинські металурги. Першими 
про виконання Першотравневі« зобов'язань рапор
тували трудящі сталеплавильних і чавуноливарних 
підприємств «Лібертад», «Вангурдіа сосіаліста» та 
інші.

УДОСКОНАЛЮЮТЬ 
ЗАСОБИ
ШПИГУНСТВА

НЬЮ-ЙОРК. Фірма «Ар-Сі-Ей», роз
ташована в Прінстоні (штат Нью-Джер- 
сі), розробила експериментальну теле
візійну камеру розміром з наручний го
динник і вагою менше фунта.

Це привернуло до винаходу увагу шпи
гунських служб. Як відзначив віце-пре
зидент фірми «Ар-Сі-Ей» Уільям Веб
стер, нова камера застосовуватиметься 
«для стеження в житлових будинках, 
мабуть, уже в 1976 році».

Не задовольняючись підслуховуван
ням розмов американців, ФБР хоче ще 
й бачити, що вони роблять. Шпигують 
насамперед за прогресивно мислячими 
людьми і особливо за противниками аг
ресії США у В’єтнамі.

Завод ватажних автомобілів «Мадера» в 
болгарському місті Шумен, збудований з тех
нічною допомогою Радянського Союзу, — одни 
з прикладів економічного співробітництва кра
їн — учасниць РЕВ. Підприємство випускає 
не лише вантажні автомобілі «Шкода-Мада- 
ра» по ліцензії, але і автомашини, створені 
на базі радянських машин «ГАЗ-53-А».

На ф о то: продукція заводу, готова для 
відвантаження замовникам.

Фото БТА - АПК,

ти на свободу. За ходом 
Вашого процесу слідку
ють у всьому світі. На
віть в Сполучених Шта
тах громадськість нині 
краще інформована, ніж 
у минулому. Дякуючи 
чому стала можлива га
ка еволюція?

Відповідь: Цікавість до 
подій, яких торкалися в 
ході процесу, — резуль
тат кампанії, що розгор
нулася на мій захист в 
усьому світі і в самих 
США. Дякуючи їй стіна 
мовчання зруйнувалась. 
Чимало громадян США 
стали більше цікавитись 
суттю цієї расистської 
кампанії. Вочи запитують 
себе, чи не є процес в 
Сан-Хосе спробою від
вернути чарод від внут
рішніх проблем: руху 
проти війни в Індокитаї, 
від економічних трудно
щів, за які розплачують
ся трудящі. Для прогре
сивної Америки мій про
цес дасть можливість 
викрити расизм і анти- 
комунізм правителів 
штату Каліфорнія.

Питання: Як Ви оціню
єте численні міжнародні 
акції на Вашу підтрим
ку?

Відповідь: Ця солідар
ність додає сил і мені, і

та імперіалізму. Бороть
ба з ним повинна бути

„МІЙ
ПРОЦЕС
ВИКРИЄ
РАСИЗМ“
справою всіх. Агресія 
США в Індокитаї також 
€, на мій погляд, расист
ською війною. Звідси 
витікає необхідність по
слідовної і стійкої бо
ротьби проти будь-яких 
форм прояву расової, 
дискримінації.

Питання: Як сприйняли 
Ви своє обрання до 
складу Національного 
комітету Комуністичної 
партії Сполучених Шта< 
тів?

Відповідь: Як дуже ве
лику честь.

(АПН — «Юманіте»).

ЩО ВИРІШИТЬ ЄФРЕЙТОР БЕЛ?
Перед нами лежала куля — маленький ци

ліндрик з твердої чорної гуми. Намагаюсь 
згадати напівзабуті шкільні уроки фізики, 
щоб прикинути, яка сила удару цього цилін
дричного тіла, пущеного з дула спеціальної 
гвинтівки. Але мої розрахунки ніяк не вихо
дять, бо перед очима — обличчя Ана, вели
кий червоний шрам на лобі. Це — слід від 
гумової кулі.

— їх удари луже болісні і навіть небез
печні, — говорить мій співбесідник із Північ
ної Ірландії, — Але англійські «ультра» не 
задовольняються цим. Вони надрізають вер
хівки куль і вставляють туди шматочки 
скла. Часто солдати, що патрулюють вули
цями нашого міста, стріляють такими куля
ми по вікнах будинків — просто ради заба
ви. А в приміщеннях можуть бути жінки, 
діти...

Ан Хоуп і Джон Кушиахам розповідають 
про Північну Ірландію, про неї «маленьким 
В’єтнам» Англії, як її часто називають • азе- 
ти Заходу. Ан, профспілковий діяч.і Джои, 
студент-історик, — гості Болгарії. їх 
Відь - ще одне підтвердження драмати НИХ 
сутичок в Ольстері, ЯКІ офіційний »
довгий час видавав за «локальний релігій 
^-^По^суті, — говорить Джоп. - розподл 
населення нашої країни на католиків І < Р

тестантів — ще один аспект любимої такти
ки імперіалістів — тактихи «розділяй І воло
дарюй». В той час, коли англійці розширю
вали свої володіння в Ірландії, вони давали 
великі переваги протестантам і, таким чи
ном, збудували серед людей релігійний бар’
єр. З допомогою церкви вони насаджали во
рожнечу і ненависть, щоб їм було зручніше 
контролювати захоплені території.

— Північна Ірландія. — продовжує Джон, 
_  забута і католицьким, 1 протестантським 
богом земля, колоніальний додаток Велико
британії. І коли декілька років тому народ 
Ольстера піднявся на справедливу боротьбу, 
відповідь офіційного Лондона була одна — 
кийок і куля. Ковані чоботи англійських па
рашутистів почали топтати гіівнічноірллидсь- 
ку землю, вулиці і площі Белфаста. Лондон- 
деррі, Ньюрі перетворились в арену насиль
ства І неприхованої жорстокості.

— Під час однієї 3 операцій, — говорить 
Ан, — солдати спалили І наш будинок. Доб
ре, що нас з батьками приховали сусіди...

Закон про «надзвичайні повноваження», 
прнйвятий більше півроку тому, повністю 
розв’язав руки юніоністськи.м властям і анг
лійському 'експедиційному корпусу. Кожну 
людину можуть кинути у в’язницю — без су
ду і розслідування, можуть-Інтернувати в 
концтабори. За словами Ана, зграя серед ін-

териованих чверть — це молодь у віці від 17 
до 20 років.

—• Нещодавно, — згадує Джон, —в Белфа
сті була затримана велика група школярів. 
Вчителі міста вийшли на демонстрацію обу
рення І оголосили страйк в знак протесту 
проти незаконного арешту дітей. З кожним 
днем все більше число людей бере участь у 
виступах проти репресія І беззаконної окупа
ції Ольстера англійськими парашутистами, в 
Русі за громадянські права (НІКРА). Аи Хо- 
уп, член виконавчого комітету НІКРА, роз
повів про те, що в Русі багато молоді — ро
бітників і службовців', студентів і школярів.

— Участь студентів п НІКРА — важливий 
аспект нашої боротьби, — говорить Джон 
лушиахам, член керівництва Ірландської 
студентської спілки. — Ми виступаємо па до
корінні перетворення навчальної системи, 
проти капіталістичної орієнтації освіти, за 
рівність при вступі до ву?у, за знищення кла
сового бар’єру в університетах.

Студенти активно працюють в «офіційних» 
трупах Ірландської республіканської армії 
(ІРА), які співробітничають з Рухом за гро
мадянські права, організовують захист міс
цевого населення від поліцейських репресій 
і терору вояччини,

Юніоиістські власті і англійські «ультра» 
використовують всі МОЖЛИВІ засоби ДЛЯ то-

го, щоб стримати хвилю гніву 1 незадово
лення, яка піднімається в Північній Ірландії

Тому становище в Ольстері настільки гні- 
ЧК>ЧЄ_ І нестерпне, що навіть деякі офіцепи 
англійської армії не витримують і ідуть у 
відставку. 3

Нервують і солдати п Ольстері, у багатьох 
з них похитнулась віра у правильність їх мі
сії. В одному з останніх' номерів американсь
кого журналу «Лайф» було вміщено великий 
репортаж про єфрейтора Бела. Із сторінок 
журналу на читачів дивиться молода людина 
з похмурим і задумливим обличчям, з низь
ко натягнутим беретом парашутиста. «Ми но 
хотіли приходити сюди, — заявив Бел. — Ір
ландці проти нашої присутності»... Це Істина, 
мабуть, дійшла до свідомості багатьох анг
лійських солдатів.

Я не запитав Ана 1 Джона. чи чули вони 
іцо-лебудь про єфрейтора Бела. Але мої спів
бесідники розповіли, що вже шість англійсь
ких солдатів дезертирували І перейшли в ря
ди ІРА. Мабуть, в добре змащеному меха
нізмі англійської воєнної манити з’явились 
серйозні дефекти. І, може Бел, який все ще 
обшукує із зарядженим автоматом в руках 
перехожих в Белфасті і ЛондондеррІ, колись 
послідуе прикладу цих шести солдатів, в 
яких почуття честі, гуманності і справодли- 
чнни пеРсмог-’І,‘ канони англійської вояч-

П. ГЕРАСИМОВ, 
болгарський журналіст, і 

(АПН—«Народна младеж»);
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1 М’Я ВОЛОДИМИРА БАЗИЛЕВСЬКОГО, який неодноразово друкувався 
на сторінках нашої газети, добре відоме читачам «Молодого комунара». 

Книги нашого земляка («Рівновага». 1968 рік, видавництво «Промінь»; «Ягрань», 
1968 рік, «Молодь»; «Світлиця», 1970 рік, «Молодь»; «Гони», 1970 рік, «Про
мінь») свідчать про високу творчу активність поета. Нині він підготував до 
друку ще одну збірку поезій

Кілька днів тому Володимира Базилевського прийнято до Спілки письмен
ників України. Ми щиро вітаємо його з цією подією, бажаємо нових творчих 
успіхів.

ТОБІ ВІД СИНА

Коли 
Коли

Коли

Коли

Коли

Є

Б

МОЛОДИЙ КОМУНАР"

Володимир БАЗИЛЕВСЬКИЙ

Безмежна в довір’ї, терпляча твоя 
любов.

Твої поліній ,як уроки твої гіркі,
Так легко даруєш нам усміх солодкий 

свій.
Ти з пам’яті, люба. Тополі оці гінкі 
Стоять в узголов’ї найкращих моїх

надій,

К

ES

є:

5

27 квітня 10J3 попи-

КРОК до МАСОВОСТІ

Коли орди туманів

Коли

Коли

вдарять дощі

дикий борвій

І.
Гомони мені, мамо, ласкаво мені

» * . гомони,
думу нову зачинають старі ясени, 
з мандрів додому вертають лелеки 

, й шпаки,
кришиться сонце на скалки

в свічаді ріки, 
падають зерна урочо в набряклу 

ріллю, 
любиться вперше і мовиться 

вперше — люблю.
Гомони ясночола, гомони безпечально

н тоді, 
Коли ті ясени попливуть по холодній 

воді, 
Коли ген за морями загаснуть птахів 

голоси, 
затоплять поля

і ліси, 
об золу роботящих 

доріг, 
налетить, як лихий 

печеніг,
Коли раптом теплінь і вечірня зоря

’ на поріг, 
І небес — оборіг, а на ранок негадано 

— сніг. 
Всім дурманячим пахом яруг і левад — 

гомони. 
Рушниками своїми, Тарасом своїм — 

гомони. 
Всім минулим своїм і майбутнім 

своїм — гомони. 
Коли радість у мене, гомони мені 

смутком своїм, 
горе у мене, гомони мені сміхом 

своїм, 
криком зайдуся, мовчанням мені 

гомони, 
буду в мовчанні, сумлінням своїм 

гомони, 
серцю шаліти на вітрі твоїм — 

гомони, 
ставе мене — все одно — гомони, 

гомони, 
знати і там — пломеніють твої 

снігурі,
І калина цвіте, і дівчата твої на порі, 
Вільно птаху ширяти, сміється 

безсмертна трава, 
Ти на полі своїм. І жива твоя пісня, 

жива!

Коли

Коли
■»
Коли

Доки

’А не

Буду

Є
s
Є

Що намислила ти?
Що тримаєш в трудящих руках? 
Революції ярь на иевмовкннх твоїх 

прапорах!

g
Б

II.
Годуюся хлібом твоїм — і тим живу.
Чорнющий чи білий — лежить на столі 

однак, 
Тобою покликаний вчора, тебе ж зову. 
На мислі й на слові — па всьому твій 

віщий знак, 
Твоїми очима дивлюся і вшир і вглиб, 
Торкнусь твого древа — у серці твоя 

струна. 
Не знаю імен, що твоє замінить могли б. 
Ти вдень і вночі. І прісно, і днесь одна. 
Ясне твоє щастя. Глибока твоя жура. 
Суворі і ніжні — ми всі із твоїх долонь. 
Тобою чудуюсь, святися ім’ям добра! 
Тобою караюсь, твій клопіт тулю 

до скронь.
Дорогами кличеш і радість моя німа.
Я знов біля тебе, і ти наді мною — 

знов, 
Візьми мою руку. Без тебе меле нема.

FT

ф ПОКАЗУЄ КІРОВОГРАД
ЧЕТВЕР, 27 КВІТНЯ. ПЕР

ША. ПРОГРАМА. 9.35 - Но
вини. (М). 9.45 — Для шко
лярів. «Сила і грація». (М). 
(Свердловськ). 10.15 — Ху
дожній фільм. (М). 11.25 — 
«Комуніст і час». Теленарис. 
(Краснодар). 11.55 — «Народ
ні артисти СРСР». Олександр 

. Огнівцев. (М). 12.40 — Нови-

Наша адресі і телефони

РЕЛЬЄФ НА СКЕЛІ
Рельєфу па скелі — три тисячі літ. 
Два вершники з дому рушають в похід. 
Обидва безвусі. Оба при мечах. 
Жага боротьби у юначих очах. 
Вже перший далеку мету прозира, - е 
Вже кіль його стрибом пустився двора. — 
Вже й другий торкає повіддя — нора. 
Та глянув праворуч — аж мати стара. 
Стоїть біля тину незвично пряма, 
Нікого у неї на світі нема. 
Така безголоса, як скеля німа. 
Ще н руки мов крила угору гдійма, 
Що перший не бачить, а другий —

мовчить» 
Йому б до старої припасти на мить. 
Та вухами кіль нетерпляче стриже. 
І чується сипу — хай бог береже. 
Три тисячі зим на вітрах відгуло. 
Три тисячі весел у прірву спливло. 
Віків табуни, як один пронесло, 
А мати стоїгь воріженькам на зло. 
А мати стоїть біля власних воріт. 
Дорослих синів виряджає в похід. 
1 руки мов крила здійнявши у світ, 
Все дивиться,

дивиться, 
дивиться вслід. 

Рельєфу на скелі — три тисячі літ»
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До опанування норма
тивами нового комплек
су ГГіО учні Кіровоград
ського кооперативного 
технікуму приступили ще 
у березні. Спецізлзна 
комісія ГПО, яку очолив 
Герой Радянського Сою
зу Валерій Олександро
вич Верхоланцез, прове
ла значну роботу по 
пропаганді нормативів 
комплексу, склала гра
фік підготовки та здачі 
норм групами. Майже 
півтора місяця фізкуль
турники готувалися до 
цього дня. І ось день 
екзамену на фізкультур
ну зрілість настав.

Над колоною майорять 
прапори товариства «Колос». 
Чіткий крок, радісні, збуд
жені й усміхнені обличчя 
юнаків та дівчат. їх близько 
300. На стадіоні спортивно
го клубу «Зірка» колола 
зупиняється. Після приві
тання директора технікуму 
І. М. Савчука та голови ко
місії В. О. Верхоланцева 
фізкультурники прямують

Та ще не один раз комен
татор сповіщав про встанов
лення нових рекордів, ШО 
вищих досягнень у ВСІХ 
трьох видах комплексу, «М 
здавали учні технікуму 
бігу на стометрівці, метан
ня гранати, згинання і РОЗ« 
гнняння рук в упорі, лежачи 
на гімнастичній лаві.

Уже через два забіги 
Тетяна Смілянець про- 
бігла дистанцію зз 13,6 
секунди. І цей реїультат 
тримався недовго. Спо
чатку Ольга Ковальова 
поліпшила його на 0,3 се
кунди, а потім Надія 
Довгоп’ят показує най
кращий час — 13,2 се
кунди.

У метанні гранати зно
ву відзначилася Тетяна 
Смілянець. Спочатку во
на метнула снаряд на 
28, а потім на 35 метрів. 
Цей результат лишився 
недосяжним для інших.

А у згинанні і розги
нанні рук ще раз відзна
чилася Галина Донскова,

гпо не новому 
марші
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встановлених 
ЗОЛЦЕОГО

В приїнтульськім 
ліску
Полонених не тряс за чуба.
Не шалів ніби пес.
Кулачищем не гахкав грубо 
Штурмбанфюрер СС.
І хоча мав за норму принцип — 
Світ глухий до добра, 
Легковажно-наївного принца 
Часом завчено грав.
Піднімався ледь-ледь з-за столу. 
Посміхався навстріч.
Але очі кололи сталлю, 
Хижим полиском свіч.
І. забувши про роль лукаву, 
Брав за барки живих.
й посилав під кінець в нокаут 
Злим прийомом «під ди.ч».
Руки мив і дивився оспало 
У поля за вікно.
Але щось до душі прилипало, 
Як не тер — все одно.
Він тривожно надією меркнув. 
Бачив постать легку:
Мила медхен, білявка медхен, 
Ніжний локон па світерку. 
Чистота її не кричала, 
Била тяжко у пі вкрила, 
Вона ніби його й прощала, 
А простить не могла.
І була вона схожа в чомусь 
На чужинку, яку
Він прошив з автомата вчора 
В приінгульськім ліску.
Біле ласемце.

Люда чи Люба?
Душить пам’ять, як прес...
І смоктав сигарету люто 
Штурмбанфюрер СС... . ’

ни. (М). 17.00 — «Телеекран
пошани». (Ворошиловград). 
18.00 — Новини. (М). 18.10 — 
Тележурнал «Робітниче жит
тя». (Кіровоград). І8«55 — 
«Ленінський університет міль
йонів». «Боротьба КПРС за 
прискорення науково - техніч
ного прогресу». (М). 19-25 — 
Художній фільм «Війна. і 
мир». Четверта серія. «П’єр 
Безухов». (М). 21.00 — Про
грама «Час». (М). 21.30 — ,
«Обличчя друзів». (М). 22.30 

Лііжнародні змагання з 
спортивної гімнастики. (Ри
га). По закінченні — нови
ни. (М).

ДРУГА ПРОГРАМА. 16.05 
«Надпровідність». Навчаль
на передача з фізики. (М). 
16.30 — «Російська мова».
(М). 17.15 — «Сім днів Мін- .

316050 ГСП, КІровоград-50, вул. Луначарського, 26.
Телефони: відповідального секретаря та відділу ком

сомольського життя — 2-45-35, відділу пропаганди, від
ділу листів і масової роботи та інших відділів — 2-45-36.
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ського тракторного заводу». 
Передача четверта .(М). 17.30 
— Для дошкільників і мо
лодших школярів. «Дітям 
про звірят». (Ленінград). 
18.00 — Фільм-концерт «І піс
ня теж». (К). 18.30 — «Обе
режно, рух!». (К). 19.00 —
Інформаційна програма «Віс
ті». . (К),. 19.30 — «Ви нам 
писали». (К). 20.45 — «На до
браніч, Діти!». (К). 21.00 — 
Програма «Час». (М). 21.30 — 
Художній фільм «Суворов». 
(К). 2?.1О — Вечірні нови
ни. (К).

П’ЯТНИЦЯ, 28 КВІТНЯ. 
ПЕРША ПРОГРАМА. 14.55- 
Програма передач. (Кірово
град).-17.00 — «За накреслен
нями XXIV . з’їзду КПРС». 
Тележурнал «Прогрес». (К). 
17.30 — «Піонерський салют».

до секторів, на бітові до
ріжки.

Чітко працюють судді, 
особливо — бригада суд- 
дів-інформаторів, комен
татор Іван Олексійович 
Пасякін. Відразу ж об
мовлюсь, на його долю 
випало багато роботи. 
Але ця місія була при
ємною — сповіщати про 
нові рекорди, спортивні 
досягнення.

Вже результат першо
го забігу на стометрівці 
став орієнтиром для ба
гатьох учасниць.

— У першому забігу 
з часом 14 секунд пере
могла Галина Донскова. 
Усі шість учасниць забі
гу подолали стометрівку 
швидше 15 секунд і 
виконали норму на різні 
вимог на отримання зо
лотого значка.

Ці слова коментатора бу
ли зустрінуті схвальним 
«ура!»', дружними оплес
ками.

яка разом з Євою Козел 
виконала і 
разів.

Та мова 
зультатк 
учасників, 
здобутки фізкультурників в 
цілому. Як для 
старту, вони непогані, 
стометрівці кожен 
тнй, у метанні 
ЖЄН п’ятий, А 
розгинанні рук 
інй виконали

цю вправу 27

не про кращі ре- 
і майстерність 
а про масовість,

першого 
На 

чегвер- 
гран.чти ко- 
у згинанні І 
кожен 

норми

рівні, вимог, 
для отримання 
значка. Із 300 фізкультурни
ків лише 35 доведеться ви» 
йти знову на старти з де
яких видів комплексу. Зви
чайно, цьому передувати
муть тренування.

Отже, перший впевне
ний крок ПО ВТІЛ2ННЮ 
нового комплексу ГПО у 
життя зробив ще один 
колектив фізкультури —» 
Кіровоградського коопе
ративного технікуму. По
переду у фізкультурни
ків цього колективу під
готовка до здачі норм 
комплексу з легкоатле
тичного кросу, стрибків 
у довжину та висоту, за
няття з цивільної обо
рони,

ІО. СТОРЧАК.
і.

Фото АВТОРА

На фото, зверху вниз: 
Гранату кидає Тамара 
ЯНЮК. Судді звіряють се
кундоміри. Забіг на сто 
метрів.

ЧЕМПІОНАТ ЗАВЕРШИВСЯ
У Празі завершився чемпіонат світу 1072 

року з хокся. Ось підсумки змагань: на пер
шому місці - збірна ЧССР, на друюму — 
радянські хокеїсти, на третьому — шведи. 
Далі — збірні Фінляндії, ФРН, Швейцарії.

Команда Швейцарії покидає шісіку.най- 
сильніших, піддаючи місце переможцям зма
гань у групі «Б» хокеїстам Польщі.

За традицією директорат чемпіонату назвав 
найкращих гравців першості. Це — фінський 
воротар Валтонен, захисник чехословацької 
збірної Поспішил і наш нападаючий Маль
цев.

Приз «справедливої» гри присуджено радив» 
ській збірній.

(ТАРС).
___ ____  е

<К). 18.00 — «Хроніка тиж
ня*. (Кіровоград). 18.10 —
Телефільм. (Кіровоград). 18.30 
— Тележурнал «Людина і за
кон». (Кіровоград). 19.00 — 
Інформаційна програма «Віс
ті». (К). 19.15 — «Старт»,
(Київ, Львів, Миколаїв, Дні
пропетровськ, ВорошиЗТбв- 
ірад). 20.45 — «На добраніч, 
діти!». (К). 2І.00 - Програ
ма «Час». (М). 2І.30 - Ко« 
льоровс телебачення. «Вечір
ні мелодії». Естрадний кон
церт. (М). 22.20 — Спортивна 
врограма. По закінченні —• 
новини. (М).

ДРУГА ПРОГРАМА. 16,20 
— «Сім днів Мінського трак
торного заводу». Передача 
п’ята. (М). 16.35 - «Володи
мир Луговський». Літера
турний портрет. Навчальна

«-МОЛОДОЙ КОММУНАР», орган Кировоградского 

обнома ЛКСМУ, г. Кировоград.

Друкарня їм. Г. М. Димитрова, обласного управління 
по пресі, м. Кіровоград, вул. Глінки, 2»

передача. (М). 17.25 — Ко
льорове телебачення. Для ді
тей. «Приходь, казко»; (М), 
18.00 — Новини, (М). 18.10 — 
Кольорове телебачення. «Ві
зерунки». (М), 18.40 — Ко
льорове телебачення. Для ді
тей. Мультфільм. (М). 18.50
— «Солідарність». Міжна
родна програма. (М). 19,10 — 
Мультфільм «Концерт звірів», 
(М). 19.30 — Кольорове теле
бачення. Д. Афуз. «Падіння 
Такіра». (М). 21.00 - Програ
ма «Час». (М). 21.30 - Ху
дожній фільм. «Жаров розпо
відає». (К). 22.40 - Вечірні
новини. (К).

СУБОТА. 29 КВІТНЯ. ВЕР
ША ПРОГРАМА. 9.35 - Но- 
вини. (М). 9.50 - Кольорове 
телебачення для дітей. «Рі3. 
ноколі.орові прапорці*. (М) 
10.20 - Художній фільм «Був 
вечір, був ранок». (М). Ц.45
— «На полях країни». (М). 
12.15 — Кольорове телебачен
ня. Концерт. (Ленінград). 
13.00 — Програма науково- 
популярних фільмів. (М). 
13.30 — Новини. (М). 17,00 — 
Телевізійний народний уні
верситет. (М). 17.30 - «Ме
лодія степу». Концерт,

(Херсон). 18.00 - «Республіка

передсвяткова», (Кіровоград 
на республіканське телеба
чення). 18.30 — Концерт,
(Харків). 19.00 — Інформа
ційна програма «Вісті»і (К). 
19.30 — Показові виступи ра
дянських фігуристів — пере
можців 11 зимових Олімпій
ських Ігор в Саппоро, (Запо
ріжжя). в перерві — «на 
добраніч, дітиі». (К). 21*00-4 
Програма «Час». (М). *21.30
— «І жартома, і всерйоз»'. 
(Донецьк). 22.35 — Програма 
♦ Час». (М). (запне).

ДРУГА ПРОГРАМА, 1G.5Q
— Для школярів. Композитор
А. І. Хачатурян в юстях у 
піонерів. (М), 17.45 — «Сім 
днів Мінського тракторного 
заводу». Передача шоста, 
(М). 18.00 — Новини. (М),
)8-1° — «Книжкова полиця»« 
(М). 19.00 — Кольорове толе* 
бачення, «у світі тварин»« 
(М). 19.50 _ «Солідарність»»
Міжнародна програма. (М). 
.0.3;) — Кольорове тсл»«5ачеи^ 
ПЯ. «Музичні зустрічі» Кои« 
черт. (М). 21.30 - КІнопіК" 
торина «гра без дубліп». Пс, 
закінченні новини. (М).

Про можливі ЗМІНИ В про« 
і ромі вас повідомлять дикто«. 
рн радіо і телебачення.
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