
ВІЗИТ ЗАВЕРШИВСЯ
БЕРЛІН. (ТАРС). Закінчився триденний візит в НДР де- 

Леї «ції ВЛКСМ J.a чолі з першим секретарем ЦК ВЛКСМ 
Ч. М. Тяжсльниковим, Під час свого перебування , радян
ські гості мали розмови в Центральній раді Спілки вільної 
німецької молоді, а також зустрічі з молодим» робітниками 
Берліна,

6, М. Тяжельннкова прийняв член Політбюро, секретар 
ЦК СЄПН А, Кордон. В ході розмови відбувся обмін дум
ками про діявший розвиток відносин між молоддю СРСР і 
НДР, прз активну підготовку молоді СРСР і НДР до X 
Всесвітнього фестивалю молоді і студентів у Берліні. СЄПН 
разом а СВНМ, підкреслив А. Нордеи, зроблять усе иеоС- 
:<ідие, щоб у молоді світу залишились найкращі враження 
від своєї участі в берлінському фестивалі.
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Радянська делегація, яка перебувала в НДР на запрошен
ий Центральної ради СВНМ, відбула на батьківщину.

ПОЛЕ КЛИЧЕ
Пробуджується земля, степ дихає легко, по-весня- 

пому. В південних районах області вже йде посівна, 
а ми з дня на день чекаємо тієї хвилини, коли виве
демо в поле агрегати. Старанно готувалися до вес
няно-польових робіт механізатори нашої комсомоль
сько-молодіжної групи.

Ще в грудні минулою року відремонтували грунтообробне 
посівне знаряддя, зробили все необхідне, аби механізми 

добре збереглися. З осені зорали виділене поле на зяб, внес- 
_ЛІГ ли органічні і мінеральні добрива. На площі, відведеній під 

х кукурудзу, на кожен гектар внесли по 8 центнерів сумішів 
мінеральних і >ю 45 тонн органічних добрив. Взимку подбали 
яро збереження і затримання вологи. Всі юнаки відвідували 
лгрозаняття. Одним словом готувалися до посівної напруже
но і вийти в поле готові.

Наше зобов’язання — .виростити по 32 центнери 
зернових на круг. Прикладемо всіх зусиль, щоб вико
нати його.

М. БАБАЕВ — групкомсорг, В. ДУДНИК, 
М. ПОКРИШКА — трактористи колгоспу іме
ні Леніна (Суботні) Знам’янського району.

СІМ
ДНІВ
ЗУСТРІЧЕЙ

Тиждень дитячої книги 
та весняні канікули для 
учнів шкіл №№ 27, 3, 29, 
25 міста Кіровограда роз
почався зустріччю з члена
ми молодіжної літературної 
студії «Сівач», що відбу
лася в клубі імені Крюч
кова заводу «Червона зір
ка»« Літстудійці Олек
сандр Швець, Володимир 
Бондаренко та Василь 
Мельничук перед читанням 
своїх творів ззерпулися до 
учнів із закликом любити 
художнє слово, пролагува- 
тн і цінувати книгу.

Зустріч збагатила літе
ратурний кругозір учнів« 
У наступні дні весняних 
канікул планується про
вести оіляд дитячої літе
ратури, проелуховування 
художніх творів у грамза
пису,

М. ВАСИЛЬЧУК. 
м? Кіровоград.

ТРЕТЬОМУ, ВИРІШАЛЬНОМУ
УДАРНА ПРАЦЯ МОЛОДИХ

ЇХ ПЛЕНУМ ЦК ЛКСМ УКРАЇНИ

ЧИСТОЇ ВОДИ ВАМ,
КАПІТАН И...

Як ніколи рано почалася цьогорічна навігація річників;

Важливу роль в успішно
му виконанні завдань п’яти
річки Комуністична партія 
еідбодить своєму бойовому 
помічникові — Денінському 
комсомолу,»найперший обо
в’язок якого — мобілізува
ти юнаків і дівчат на пере
творення в життя рішень 
XXIV з'їзду КПРС, приско
рення темпів розвитку і під
вищення ефективності всіх 
галузей народного госпо
дарства. Вагомість внеску 
молоді у здійснення велич
них планів партії вирішаль
ною мірою залежить бід 
організаторської і виховгОЇ 
роботи комсомолу, від того, 
наскільки боротьба за висо
ку продуктивність праці і 
якість продукції, економію 
матеріальних ресурсів і ро
бочого часу стане для кож
ної молодої людини і і орга
нічною потребою. Ці питан
ня всебічно обговорили 
учасники IX пленуму ЦК 
ЛкСМ України, який відбув
ся в Києві 24 березня.

З доповіддю про завдан
ня комсомольських органі
зацій респуоліки, що випли- 
еають з рішень грудневого 
(19/2 рЛ Пленуму и,гє КиґС 
і доповіді товариша Л. І» 
Брежнєва «Гіро п яідесяти- 
річчя Союзу Радянських Со
ціалістичних Респуолік» ви
ступив перший секретар ЦК 
ЛКСМУ А. М. ґіренко.

Комсомольські організації 
України як керівництво до 
дії сприйняли висновки і по
ложення доповіді І енераль- 
ного секретаря ЦК м іРС 
Л. І. Брежнєва, настанови 
грудневого Пленуму Цент
рального Комітету партії, 
поклали їх в основу своєі 
діяльності.

На пленумі відмічалось, 
що е перших лавах бійців 
третього, багато в чому ви
рішального року разом з 
ровесниками з Москви

оолас- 
єдині

Сонце швидко розплавило лід на руо. 
лі Дніпра. Стало можливим викорис
тати цю важливу водну артерію респуб
ліки для найдешевших перевозок ванта
жів. 1 лише там, де могутні греблі пере
тнули сивий Славутич, де працею радян
ських людей збудовані моря-водосхови- 
ща, навіть весняний, сонячний промінь 
не в спромозі справитися з крижаним 
витвором.

Тоді на боротьбу з силами природи, 
л виходять люди, іцо керують могутньою 
у технікою. Першим, хто зумів в складних 

метеорологічних умовах пройти крізь 
кригу Каховського і Дпіпродзержинсько- 
го водосховищ, став теплохід-криголам 
«Калашпнков». Бувалий моряк, капітан 
цього судна Володимир Павлович Зорій 
одержав наказ почати двобій з льодовим 
покровом Кременчуцького моря.

Потім на допомогу флагманові виступили 
також і аварійно-рятувальний корабель «Баг- 
ратіов», теплоходи-буксирн «Іидер», «Байкал» 
та «Іссик-Куль». Перед виходом у море з екі
пажами суден, що мають взяти участь У 
«льодовому штурмі», провів нараду капітан — 
наставник Державного Управління Річкового 
■Флоту Василь Павлович Самойлснко, який 
координує діями всіх кораблів.

Саме тому проведення вантажних суде» 
нрізь льодове покриття Кременчуцького водо
сховища розпочалися на два тижні раніше 
звичайних строків.

З сумлінним несуть вахту моряки-річковики. 
Про членів екіпажу аварійно-рятувального суд
на «Багратіои» розповів перший помічник ка
пітана Анатолій Петрович Захаров.

— В зв’язку з тим, що судну дово
дилося пробивати шлях поруч з кригола

мом, у складних льодоввх умовах, — го
ворить він, — матроси всіх служб одно
часно несли вахту. Особливо уважно 
треба слідкувати за тим, щоб товща 
льоду, яка досягає майже 40 сантимет
рів, не пробила обшивку бортів, щоб во
да ие потрапила в трюм.

Багато на судні залежить від ритмічної ро
боти двигунів. За цим особливо уваж
но слідкує механік Олексій Григорович Гор
дієнко, який вже беззмінно трудиться на цьо
му кораблі із років. За бездоганну роботу він 
неодноразово нагороджувався грамотами пор
ту, в його трудовій книзі — подяки.

Вправно виконує накази капітана «Багратіо- 
на» Григорія Павловича Галагана рульовий, 
комсомолець Олег Пліско. Особливу пильність 
проявляє під час льодового походу матрос, 
комсомолець Микола Середа, який слідкує за 
обшивкою бортів, веде огляд відсіків трюму.

Поруч із потужними у 600 кінських сил 
суднами невпинно трудяться і менші теплохо
ди, які розширюють прохід для вантажних 
самохідних барж. Цс буксири «Індср» та «Іс
сик-Куль». В зв'язку з важкістю робіт на них 
постійно ведеться двозмінна вахта.

_ Незабаром перші судна па дільниці 
Кремснчук-Черкаси пройдуть з ванта
жем для народного господарства. Щоб 
прискорити цю важливу справу з Черкас 
просувається аварійно-рятувальний теп- 
лохід,«Добриня Ннкмтнч».

8. КЛРАНТ.
М. Світловодськ.

На фото: першою до Світловодська Із 
Запоріжжя прийшла баржа «Лена».

Фото В. СТРИГУНА.

ровесниками з Москви та 
Ленінграда іде більш як 
5-мільйонний загін комсо
молу України —- один з іні
ціаторів масового руху «П я- 
тирічці—ударну працю, май
стерність і пошук молодих!».

Патріотичний рух молоді 
збагатився нині новими по
чинаннями, серед яких най
більшого поширення набули 
ініціативи харківських трак
торобудівників «Вирішаль
ному рокові п’ятирічки —- 
надпланову продуктивність 
праці», будівельників Дні- 
прогесу-2 — «П'ятирічці 

| комсомольський зустріч^, 
І ний», київських машинобу- 
» дівників — «П'ятиденну —- 
'і| за чотири дні», кукурудзо- 
'> водів Одещини, буряководів 

Тернопільщини — «За ре
кордні врожаї в 1973 році».

Разом з тим пленум відзна
чив, що деякі комсомольські ор
ганізації республіки, насампе
ред Кримської, Полтавської, 
Чернігівської та інших областей 
залучили шс не всіх юнаків і 
дівчат до активної боротьби за 
підвищення ефективності вироб
ництва, зміцнення трудової і 
технологічної дисципліни, еконо
мію матеріальних і трудових 
ресурсів. Частина колективів, 
окремі робітники і колгоспники 
взяли занижені зобов’яззння, не 
виконують норми виробітку. В 
ряді комітетів ЛКСМ», зокрема 
Чернівецької та Закарпатської 
областей, пропагандистська ро-
V_____________

бота серед молоді слабо пов’я
зується з практичними виробни
чими завданнями, ведеться спро
щено, поверхово, недостатньо 
Епливае на хід соціалістичного 
змагання.

Доповідач і промовці під
креслювали, що комітети 
комсомолу повинні вдоско
налювати і всебічно розви
вати різні форми участі мо
лоді у Всесоюзному соціа
лістичному змаганні, творчо 
використовувати досвід, на
бутий при підготовці до 
56-річчя Союзу PCP. На 
Львівщині, наприклад, понад 
100 тисяч юнаків і дівчат 
змагаються за право здобу
ти перехідні мандати оско
му комсомолу «Червона 
гвоздика». Заслуговує схва
лення спільна робота ком
сомольських і профспілко
вих комітетів підприємств 
Ворошиловградської, Запо
різької, Харківської 
тей, які розрооили
умови змагання, заївердили 
положення про комсомоль
сько-молодіжні колективи,, 
встановили для них стимули 
матеріального та морально
го заохочення. Значну ро
боту по залученню молоді 
до активної боротьои за 
траво володіти почесними 
призами знатних людей 
праці ведуть вінницький, Кі
ровоградський і Сумський 
обкоми ЛКСМУ.

vvOv.imboi ува.іі комітетів ком
сомолу і штаоїв поіреоують *8 
пускиьих ои'єкгів третьою рову 
п ятирічки, найважливішими 
серед них є стан «зьио» на ЖаН- 
новсько.му заводі «Азовста.іь», 
Черкаський і сумський хімком
бінати, Ровенський завод азот
них доорив, каховська зрошу
вальна система, комплекс під
приємств по вирооництву трак
тора «1-1а0», Ьу> леї ірська ДеЕс 
та інші. Комітетам ЛКСМУ слід 
по-діловому спрямовувати діяль
ність комсомольських організа
цій ударних будов. Необхідно 
вести роооту так, щоб домогти
ся високої трудової активності 
можного молодою будівельника.

Значне місце в доповіді і ви
ступах зайняли питання участі 
юнаків і дівчат в науково-тех
нічнії! творчості, широкого за
лучення до виконання планів 
третього рону п’ятирічки сту
дентської та учнівської молоді, 
дальшого вдосконалення роиотн 
комсомольських організацій про
фесійно-технічних училищ.

Наголошувалося на необхід
ності мобілізувати всю молодь 
села на активну участь у бо
ротьбі за збільшення вироонн- 
итва сільськогосподарської про
дукції, зокрема, зерна, забезпе
чити вагомий внесок комсомоль
ців у своєчасне і високоякісне 
проведений весняних польових 
робіт.

Пленум підтримав патріо
тичну ініціативу комсомоль
ців і молоді Москви і Мос
ковської області, міст Києва, 
Донецька, Запоріжжя взяти 
активну участь в комуніс
тичному суботнику 21 квітня 
на честь дня народження 
В. 1. Леніна, і відзначити цей 
знаменний день самовідда
ною працею, новими трудо
вими звершеннями.

Відмічалось, що у вирі
шенні поставлених партією 
завдань велике значення 
має піднесення рівня ідей
но-виховної роботи серед 
молоді. Комсомольські ор
ганізації покликані озброю
вати юнаків і дівчат марк
систсько-ленінською теорі
єю, прищеплювати їм бла
городні почуття радянсько
го патріотизму, дружби на-

родів СРСР, пролетарського 
інтернаціоналізму, непри- ’ 
миренності до будь-яких І 
проявів ворожої нам ідео
логії, зокрема українського 
буржуазного націоналізму, ' 
сіонізму.

па пленум! йшлося про даль
ше вдосконалення стилю, форм 
і методів організаторської та 
ідеиііо-виховної роиотн комсо
молу. Останнім часом комсо
мольські організації стали оільш 
диференційовано підходити до 
різних категорій молоді, врахо
вувати їхні осоолнвосгі. Підви
щенню боєздатності і авторите
ту комсомолу, поліпшенню сти
лю всієї роооти сприяє постійна 
увага і допомога з иоку партій
них органів. Нині комітети 
алсАТ» наполегливо працюють 
над виконанням рішень VIII 
пленуму цк ЛКшгіУ, завдань, 
поставлених у виступі Першої О 
секретаря ЦК КВ »країни В. В. 
ЩериііцЬКОГО на цьому пленумі.

«часники пленуму вказали та
кож, що для частини міськко
мів, райкомів комсомолу іца 
властиві каиінетпнн стиль рооо- 
ти, неганооке знання стану 
справ у первинних орі анізаціих, 
атмосфера самозаспокоєння. Де
які з них працюють оезін.-діа- 
піоио, неконкретно здійснюють 
керівництво первинними органі
заціями, заиуваючи, що саме 
тут, на внрооництві, вирішує
ться доля планів та соціалістич
них зооов язань, прийнятих мо
лоддю. Слід рішуче позоутнєя 
цих недоліків, сміливіше вико
ристовувати такни моїутніи за
сій, як критика й самокритика.

Пленум закликав комсо
мольців, усіх юнаків і дів
чат республіки 
піднести прапор соціаліс
тичного змагання, ударною 
працею і відмінним навчан
ням ознаменувати кожний 
день вирішального року 
п ятирічки, гідно зустріти 
50-річчя з дня присвоєння 
комсомолові імені Б. І. Ле
ніна.

Б обговореному питанні 
пленум прийняв відповідну 
постанову.

З інформацією про діяль
ність бюро і секретаріату 
ЦК ЛКСМУ за період між 
пленумами виступив другий 
секретар ЦК ЛКСМУ А. І» 
Корнієнко.

В роботі пленуму взяли 
участь відповідальні праців
ники апарату ЦК КП Украї
ни, завідуючі відділами ЦК 
ВЛКСМ В. Є. їомашкевич, 
В. М. Синельников.

Було розглянуто також 
організаційні питання. У 
зв'язку з переходом на ін
шу роботу пленум увільни« 
і, С. Москалюка від обо
в’язків секретаря і член« 
бюро ЦК ЛКСМУ. Секрета
рем ЦК ЛКСМ України об
рано О. В. Єфіменка. Чле
ном бюро ЦК ЛКСМУ обра
но В. П. Дуравкіна.

Пленум увільнив М. і. Чо- 
ломбитька від обов’язків 
кандидата у члени бюро ЦК 
ЛКСМУ у зв язку з перехо
дом на іншу роботу. Канди
датом у члени бюро ЦК 
ЛКСМУ обрано В. С. Тимо- 
шенка.

На пленумі республікан
ській комсомольській орга
нізації вручено Червоний 
прапор ЦК ВЛКСМ за вели
ку роботу по військово- 
патріотичному вихованню 
молоді та в зв язку з 50-річ» 
чям шефства комсомолу 
над Військово-Морським 
флотом.

ще вище

(РАТАУ).
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КІРОВОГРАДЩИНИ»

ЗА МІСЦЯ 
В ДЕСЯТЦІ

^Не минуло ще Й ДВОХ МІ
СЯЦІВ, як газета оголосила 
конкурс «Першій тритисяч
ний! Кіровоградщини», а 
популярність його серед 
молодих доярок величезна. 
Майстри машинного доїння 
багатьох районів пишуть до 
редакції про організацію 
соціалістичного змагання, 
про свої успіхи і невдачі, 
радяться, пропонують, про
сять розповісти про лідерів.

Як ми повідомляли, зма
гання очолила доярка Не- 
іватківського відділку Дру
гого імені Петровського 
радгоспу Олександрівського 
району Ольга Козаченко, 
яка за два місяці надоїла 
від кожної корови по 747 
кілограмів молока.

В десятці кращих дві 
доярки з Бобринецького ра
йону — Лідія Кузенко (718) 
з колгоспу «Прогрес» та 
■(аТсія Халтурі на (606) з кол
госпу імені Кірова. Високих 
Показників дівчата добилися 
у напруженому змаганні із 
Своїми подругами Галиною 
Коваль, Галиною Дігтярьо- 
цою та дояркою з колгоспу 
імені Суворова Ніною Ля- 
ховою, які за два місяці пе
ревершили 500-кілограмо- 
вий рубіж.

Серед комсомольсько-мо
лодіжних колективів найви
щий показник мала МТФ 
колгоспу «Росія» Новоукра- 
їнського району. По 491 кі
лограму на кожну корову 
надоїли в середньому мо
лоді доярки. Тож не дивно, 
що від цього колективу до 
Десятки увійшли два пред
ставники — Людмила Мурса 
(621) і Ніна Кириченко (597).

Конкурс тільки-но народився. 
Але вже зараз можна сказати: 
він удався. Близько півтори ти
сячі молодих доярок вже вклю
чилися у боротьбу за вимпел. 
Біля 100 з них надоїли за два 
місяці від кожної корови по- 
(іад 500 кілограмів молока і 
реально претендують у березні 
або ж наступних місцях на міс
це у десятці. Більшість молодих 
Доярок перевиконала свої со
ціалістичні зобов’язання. І шо 
дуже добре, конкурс виявив нові 
Імена.
• Працівники Долинського 
райкому комсомолу, на
приклад, довго не могли по
відомити, хто ж з молодих 
доярок очолює районне 

змагання. Нарешті «визна
чили»: Надія Москаленко. 
Пізніше виявилося, що 
Н. Москаленко в лютому 
була у відпустці. її випере
дили інші доярки.

Олена Школярова з колгоспу 
«і Травня» Маловнсківською 
району за два місяці надоїла 
від кожної корови по 603 кіло
грами молока і мала бути у де
сятці кращих доярок. Минули 
вже дві декади березня, а в рай
комі комсомолу про успіх Оле
ни не знають, як, до речі, і про 
те, що в комсомольсько-моло
діжному колективі МТФ кол
госпу «Побєда» добові надої 
нижчі від середньорайонних. Чи 
ж бувають у цьому господар
стві працівники райкому комсо
молу, чи встановили вони, чому 
низькі надої, чи намагалися до
помогти? Ні.

— А в нас зараз лоте- 
реяі — відповіли завідую
чий відділом комсомоль
ських організацій В. Босько 
та інструктор П. Колєснік. — 
А з колгоспів нам про надої 
ще не Інформували.

Запорука успіху третього, 
вирішального року п'ятиріч
ки — в трудових здобутках 
кожного трудівника. Перед
ній край всенародної бо
ротьби за дострокове вико
нання завдань проходить 
через кожне робоче місце. 
І соціалістичне змагання є 
тією рушійною силою, яка 
повинна направити зусилля 
комсомольців і молоді на 
виконання планів і зобов'я
зань.

Та 'в Долинському І Маловис- 
ківському райкомах комсомолу 
забули про дієвість і гласність 
соціалістичного змагання, про 
тс, що воно вимагає щоденною 
керівництва, направлення. У 
вказаних райкомах комсомолу 
нерегулярно підбивають підсум
ки соціалістичного змагання, не 
займаються поширенням та 
впровадженням передового дос
віду, не знають, хто підстае, а 
хто йде попереду. Коротко ка
жучи, тут справи йдуть само
пливом.

Змагання — могутній фак
тор. Тож на шляху форма
лізму у проведенні конкур
су треба поставити міцний 
заслін, у повній мірі вико
ристати всі форми і засоби 
організаційної роботи, щоб 
активізувати молодих май
стрів машинного доїння на 
боротьбу за дострокове ви
конання планів третього ро
ку дев’ятої п’ятирічки.

Ю. ЛІВАШНИКОВ.

р— —
ЩЕ ДО зустрічі із Володимиром, 

я чимало про нього знав.
— Якщо про досвід йтиме мова, 

то варто зустрітися із Володими
ром Радченком з колгоспу «Ма
як», — порадив перший секретар 
Новоукраїнського райкому партії 
Михайло Георгійович Чередник.

— Найвищий урожай соняшни
ка торік виростив, — підтвердив і 
головний агроном районного уп- 

ЩЕДРІ ГЕКТАРИ 
РАДЧЕНКА-------

скористався
ним

МЕХАН13ОВАНА

ЛАНКА

її ЗДОБУТКИ

ї ПЛАНИ

равління сільського господарства 
Дмитро Георгійович Башуров.

Поки їхали до колгоспу, від агронома 
дізнався, що в господарстві торік одер
жали по 25,5 центнера соняшника з 
гектара, а механізована ланка Володи
мира Радчснка на 70-гектарній площі — 
по 32. Попередником під цю культуру 
була озима пшениця. Вчасно виорали 
на зяб. Весною закрили вологу, за
культивували грунт. Вслід за другою, 
передпосівною культивацією, почали 
сівбу. Цс було в період з 23 по 25 квіт
ня, коли грунт на глибині заробки на
сіння прогрівся до температури 10—12 
градусів. Засівну площу прокоткували 
кольчатими котками, згодом заборону
вали — раз до появи сходів, двічі 
після сходів. Сіяли із одночасним вне-
сенням мінеральних добрив, під час 
обробітку міжрядь підживили рослини 
аміачною водою...

Я не випадково докладно зупи
нивсь на технології вирощення 
соняшників у ланці В. Радченка. 
Мало хто не лише з моло
дих, а й досвідчених хліборобів 
одержав такі врожаї олійної куль
тури. 32 центнери! По області цей 
показник за минулий рік становить 
18,4 центнера. І це добрий показ
ник, адже в середньому за мину
лу п’ятирічку взяли тільки по 15,7 
центнера.

Занотовуючи до блокнота цифри, про
бував в уяві намалювати портрет пере
довика. Який він? Кремезний, високий, 
сильний? А може, і непримітний на 
перший погляд? Але чомусь подума
лось, що обов’язково компанійської 
вдачі, веселий і настирливий.

Останнє припущення виявилося вір
ним. Вже через кілька хвилин Володи
мир відверто, як давньому знайомому, 
розповідав про себе, сім’ю, ланку, ве
село мружачи очі.

Механізатором у колгоспі він 
сім років. До того працював 
електриком на одному із заводів 
Дніпропетровська. В село приїхав 
разом з дружиною Марією.

НА ПОСТУ
Бойовим помічником у 

здійсненні соціалістичних зо
бов'язань, взятих молодими 
виробничниками Долинського 
цегельного заводу на вирі
шальний рік п'ятирічки, став 
штаб «Комсомольського про
жектора». Очолює його член 
ВЛКСМ, робітник зміни ко
муністичної праці формуваль

— Сподобалося роздолля полів, 
шепіт дозріваючого хліба, шерхіт 
зерна, коли воно золотим пото
ком лине в кузов автомобіля, — 
трохи піднесено говорить Воло
димир, — Марійка працює на 
фермі свинаркою. Теж подобаєть
ся їй.

Перед цим я був присутнім на засі
данні правління колгоспу, яке розіля- 
дало питання готовності до весняних 
польових робіт. Механік колгоспу Бі
лій Іванович Чухрій доповів, що зчеп- 
ки, борони повністю відремонтовані, 
дискові лущильники, культиватори, сі
валки теж. Бригадир механізаторів 
Анатолій Федорович Татарчук докладно 
зупинився на підготовці механізаторів. 
Було чимало питань, немов і незначних 
на перший погляд, мовляв, чи є бочки 
для води, чи буде кому возити їх в по
ле, хто готуватиме обід... Та саме ЦІ 
питання ще раз засвідчили, що хлібо
роби вивіряють все до дрібниць, щоб 
у гарячий час не було перебоїв.

Завернувши від контори на 
тракторний стан, показуючи за
кріплені сівалки та культиватори, 
ланковий продовжив розмову, по
чату на засіданні:

— Зиму використали для нав
чання і підготовки техніки до ро-

ного цеху Леонід Кульгавий. 
Вже два роки минуло з тога 
часу, як йому доручили цю 
справу. Відтоді в цехах і на 
дільницях заводу часто з’яв
ляються листівки, «Блискав
ки», повідомлення про досяг
нення колективів і окремих ви
робничників на ударній трудо
вій вахті. «Вчись у товариша, 
випереджай його!» — під та
кою рубрикою штабісти вмі
щують на шпальтах своєї га
зети невеличкі розповіді про

передовиків, в яких пропагу
ють свій досвід. Так, у черго
вому номері «КП», «прожекто
ристи» розповіли про досвід 
роботи зміни формувального 
цеху, якою керує член бюро 
комсомольської організації 
Люба Брнпь. Цей колектив і 
завантажив у сушильні агре
гати найбільшу кількість ви
сокоякісної цеглн-енрцю, пер
шим на підприємстві справив
ся з виконанням квартального 
плану.

* Й боти. Кожний член ланки в натурі 
знає поля, знає, що і соняшник, і 
кукурудзу треба сіяти, коли про
гріється грунт, що пунктирний 
спосіб сівби дає найкращу мож
ливість домогтися потрібної густо
ти рослин...

Кожний — це механізатор зі 
стажем Григорій Пойченко і його 
син, кандидат в члени партії Ана
толій, комсомолець Віктор Ткалич 
і молоді хлібороби Анатолій Бра- 
ниш, Володимир Сухина,

Торік вони виростили високий 
урожай не лише соняшника, а й 
кукурудзи — по 54 центнери зер
на із кожного з 160 гектарів. Зо
бов'язання на вирішальний рік 
п’ятирічки: мати кукурудзи по 75 
центнерів, соняшників — не менше 
минулорічного.

— Для того, щоб дотримати 
слова, є всі умови, —• запевнив і 
Радченко, і члени його ланки.

в. цвях.
На фото: Володимир Радченко.

Фото А БУДУЛАТЬЄВА. 
Новоукраїнський район.

Не проходять «прожекторис
ти» і мимо недоліків, гострим 
і влучним словом піддають 
критиці порушників трудової 
дисципліни, бракоробів.

С. МАТУСЯ К, 
позаштатний кореспон
дент «Молодого кому
нара».

м. Долниська.

Т£ОМУНІСТИЧНА партія ставить все 
А'/ більш високі вимоги до виховання 
молоді, зв’язує його з результатами ус
піху комуністичного будівництва в на
шій країні. Ленінський лозунг — «учити
ся, учитися й учитися», — підкреслював 
Генеральний секретар Центрального Ко
мітету КПРС товариш Л. І. Брежнєв на 
Всесоюзному зльоті студентів, — зали
шається і сьогодні найважливішим, най
актуальнішим лозунгом життя». Ці сло- 
ПІЬ звернені до студентів, ЦІЛКОМ І ПОВ
НІСТЮ відносяться до загону учнівської 
МОЛОДІ.

Навчальна робота кожного школяра, його 
повсякденна праця закладають фундамент 
особи, формують характер, зміцнюють волю. 
Можна без перебільшення сказати, що смак і 
фотяг до знань виховуються у шкільні роки, 
Коли підліток активно залучається до процесу 
пізнання.

Пошукам!? захоплені люди... Ми не 
випадково вживаємо ці слова. Пошук 
<=— головна риса, що характеризує робо
ту нашого педагогічного колективу. На
ймання є основою всебічного розвитку 
учнів. Ми намагаємося їх доповнити 
продуманою організацією позакласної, 
культурно-масової, спортивної, суспіль
но корисної діяльності учнів, в якій важ
ливе значення набуває дитячий колек
тив.

У створенні дитячого колективу пер
шочергову роль відіграє самоврядування 
В школі, яке організовує і контролює 
Самодіяльність учнів. У школі виникла 
Нова форма дитячого самоврядування, 
яка виявилася набагато ефективнішою у 
Виховному відношенні. ?
ВЕЛИКУ УВАГУ приділяє рада дру- 
•*“* живи спрямуванню піонерів на опа
нування практичними уміннями і навич
ками за Всесоюзним маршем «Завжди 
напоготові!», експедиції «В країну 

знань». Цю роботу забезпечують голови 
секторів, голови піонерських загонів, 
рада дружини, комсомольська організа
ція та відповідальні вчителі від педаго
гічної ради за кожний напрямок.

Досвід показує, що цікаво, змістовно жи
вуть ті піонерські загони, в яких вожатий, у 
співдружності й тісному контакті з класним 
керівником, учителями, повсякденно, уміло 
розвиває ініціативу, самостійність і забезпечує 
природні прагнення дітей до діяльності, із 
знанням справи визначає завдання і практич

ПОШУКОМ 
ЗАХОПЛЕНІ...

Комсомольська і піонерська 
організації в боротьбі за знання

ні справи спільно з загоном, лапкою і кожним 
піонером.

Якщо взяти плани роботи загонів, то 
вони е невід’ємною частиною планів 
класних керівників і вихователів. Але в 
організації позакласної роботи ми уни
каємо дублювання уроків, шукаємо і за
стосовуємо різні форми і методи роботи, 
які активізують ініціативу і самодіяль
ність учнів.

В школі активно діють гуртки. їх робота 
будується на основі навчальних програм, во
ни є своєрідними факультативними заняттями 
з учнями. Тут е простір длн пропаганди на
уки, для зв’язку навчання з практикою.

На базі Кіровоградської сільськогосподар
ської дослідної станції, декілька років пра
цює «Школа юних дослідників», вона є одні
єю із форм трудового виконання, підвищення 
якості знань учнів шляхом поєднання вивчен
ня основ науки з працею, навчально-дослідною 

роботою, з практикою комуністичного будів
ництва.
Т-Т АШУ ШКОЛУ називають «Малою 

Тімірязівською академією». Юні се
лекціонери на полях і дослідних ділянках 
провадять складну селекційну роботу 
під керівництвом науковців станції.

У системі позакласної роботи нашої 
школи важливу роль набула практика 
проведення тематичних вечорів і вечорів 
радості. В їх підготовці беруть участь 

всі учні того чи іншого кла
су. Кожен з них має змогу 
набути певні практичні на
вички в самостійному вирі
шенні окремих питань.

Вечори радості, які організо
вують комсомольці і піонери 
під керівництвом учителів, став
лять перед собою завдання не 
розважати, а захоплювати уч
нів наукою, мистецтвом, пізнати 
радість праці хлібороба та 
робітника, розвивати особис
тість. Нехай як можна біль
ше дітн побачать, відчують, 
що пізнавати світ цікаво, а ба
гато знати — почесно. Вечо

ри радості у нас проходять за розділами: на
ука і мистецтво, поезія і музика, культура і 
етика, золоті руки, здоров и ( спорт, вечори 
мужності. їх тематика виходить із шкільних 
програм.

На своєму досвіді ми глибоко переко
нались у правдивості думок В. О. Су- 
хомлинського, який у своїй книзі «Серце 
віддаю дітям» пише: «Чим важче під
літку вчитися, тим з більшим напружен
ням він завчає і запам’ятовує, тим важ
ливіше для нього читати не для заучу
вання, а для роздумів...» Тому-то нама
гаємось не відділяти підручники для 
уроку від художньої чи науково-попу
лярної літератури, а злити їх в єдине 
джерело духовного життя, розумового 
збагачення своїх вихованців. У нас біб
ліотека і клас єдине поняття, нерозрив

на лабораторія розуму, де учні пізнають 
світ. Бібліотекарі школи і сільської чи
тальні, вчителі разом з комсомольцями 
не лише керують читанням, вчать, як 
потрібно читати книгу, але і прищеплю
ють любов до неї. В школі часто відбу
ваються тематичні вечори, ранки, бесіди, 
конференції, обговорення книг, конкурси, 
свята книг, зустрічі з письменниками. 
КОМСОМОЛЬСЬКА і піонерська орга

нізації всю свою діяльність спрямо
вують на те. щоб кожного свого товари
ша примусити глибоко задуматись над 
тим, як він вчиться, чи вміє він вчитись, 
як кожний організовує свою працю, як 
відноситься до свого робочого часу. 
Удень намагається не лише сам вийти 
вперед, а не забути по дорозі друга, на
дати йому допомогу, не залишити в сто
роні більш тихих, несміливих, малопо
мітних.

Школа працює під девізом: «Всім класом в 
наступний клас», «Жодного відстаючого по
руч».

Основні вимоги комсомольської організації, 
піонерської дружини — учитись свідомо, ра
ціонально будувати режим, уміти працювати з 
підручником, правильно організувати дозвіл
ля. Ми вважаємо, що радісний, піднятий на
стрій учнівського колективу — один із важли
вих факторів успішного навчання.

Цікаво і змістовно, так як думав ко
лись Аркадій Гайдар, живуть і мріють 
піонері! і комсомольці школи. Клуб ін
тернаціональної дружби, вечори радос
ті, захоплюючі дослідження в лаборато
ріях вчених і дослідних ділянках, спор
тивний клуб «Олімп», клуб мужніх «Со
кіл» сприяють вихованню юних в дусі 
високої вимогливості морального кодек
су будівника комунізму.

С. МАКСЮТ1Н. 
директор Сазонівської 8-річної 
школи.

Кіровоградський район.
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А "'А
Нинішній рік знаменний для 

прогресивної молоді всього світу. 
З 28 липня по 5 серпня в столиці 
Німецької Демократичної Рес
публіки Берліні відбудеться X 
Всесвітній фестиваль молоді і 
студентів. Десятий раз посланці 
з усіх куточків планети зберуть
ся разом, щоб продемонструвати 
інтернаціоналізм, дружбу, 
ність цілей і прагнень.

Від першого фестивалю, 
відбувся в Празі, минуло 26 
ків. За ці роки популярність 
світніх форумів молоді незмірно 
зросла. Про це красномовно 
свідчать цифри:

перший Всесвітній фестиваль 
нараховував 17.000 учасників з 72 
країн. Через десять років Моск-

cd-

що 
ро- 

все-

АГРЕСОРІВ

ЛОЗУНГАМИ ДРУЖБИ
ва приймала вже 34.000 юнаків і 
дівчат з 131 країни.

З однієї країни світу в іншу 
передавалася естафета фестива
лю. Прага і Будапешт, Берлін, 
Бухарест і Варшаза, Москва, Ві
день, Хельсінкі і Софія. І знову 
Берлін. Він приймав гостей на 
III фестивалі в 1951 році і тепер 
знову весь у чеканні і турботах.

Нині повним ходом йде рекон
струкція берлінського стадіону, 
де через чотири місяці врочисті 
звуки фанфар сповістять про від
криття X Всесвітнього. Сотні сту- 
дентських гуртожитків, готелів, 
туристських баз готуються 
прийому дорогих гостей.

У 1951 році активну роль у
готовці фестивалю відіграла 
Спілка вільної німецької молоді, 
на чолі якої стояв Еріх Хонеккер, 
який нині є першим секретарем 
ЦК СЄПН. Тепер Е. Хонеккер очо
лює Національний комітет НДР 
по підготовці фестивалю.

Таких національних комітетів у

до

під-

УСІЧНІ-ЛЮТОМУ кож
ного року крупні ком

панії Англії починають під
раховувати, скільки місць 
вони зможуть надати ви
пускникам вузів в липні по 
закінченні навчального ро
ку. В той же час починають 
шукати роботу і майбутні 
випускники. Але вже зараз 
ясно, що нинішнього 
внаслідок високого рівня 
безробіття, росту цін і до
рожнечі життя, надії на 
одержання роботи невеликі. 

Нещодавно англійська га
зета «Гардіан» писала: «В 
цьому році роботодавці бу
дуть обережні, підбираючи 
кадри з числа випускників 
вузів. Минув час, коли най
крупніші фірми нарозхват 
розбирали випускників ву
зів. Нині їх число переви
щує можливості поглинання 
робочої сили».

У будь-якій країні із зростаю
чим населенням і економікою, 
що розвивається, число абіту
рієнтів у вищі учбові заклали 
повніше збільшуватися з кож
ним роком. В Англії ж, за свід
ченням офіційної статистики, їх 
число постійно скорочується.

У цьому учбовому році в ан
глійських університетах фактич
но було 2850 незайнятих місць. 
Вакансії розподілились таким 
чином: факультети точних на
ук — 606 місць. факультети 
лінгвістики, літератури т? ін
ших гуманітарних наук — 84! 
місця, інженерні факультети — 
1400 місць. Джсфрі Темплмен. 
голова центральної ради по при- 
йому в університети, 
ию в нинішньому році 
абітурієнтів ще більше

року.

заявив, 
число 

скоро
титься. На його думку, таке ста
новище вже стало хронічним..

Дивна річ, що Англія,

ПІДСУТНІСТЬ сучасних 
засобів транспортного 

зв’язку з віддаленими 
районами була однією із 
проблем, з якою зітк ну- 
лася молода Народна 
Республіка Конго. Так, 
щоб добратися до окремих 
районів, іноді доводилося 
долати 500—600 кілометрів 
по важких лісних допогах. 
У кінці 1969 року уряд 
республіки звернувся за 
допомогою до Радянсько
го Союзу, який падав 
НРК потрібну кількість 
літаків АН-24.

Екіпаж літака АН-24 
щоранку з браззавільсько- 
го аеродрому Майя-Майя 
відправляється у свій чер
говий рейс на північ краї
ни. Доля, вік, нація у 
цих людей різні, але їх 
об’єднує одне — любов до 
професії пілота. Саме це 
звело їх разом. У них 
складна і важка робота, 
але вони -------------- ”
звичайною.

Сьогодні 
з Пуент-Нуара 
ніль. Щойно 
склад екіпажа: 
корабля — Г. 
другий пілот - 
зець Пласід Окуму, борт
механік — його співвіт
чизник Рслан Попа, борт
радист — А. Галсгяи, 
штурман — Л. Серобян. 
Стюард Фума Сіта поба
жав пасажирам щасливо
го польоту.

... Ми летимо назустріч 
грозі. Швидко темніє. Лі
так піднімається все вище 
і вище, машину поколи
хує. Небо — все в спала
хах блискавиць. ” 
ють локатори, 
зують віддаль 
більш небезпечних осеред- 

грозіг. Напружено

називають и

Браззавіль.

Працю- 
що нока- 
до най-

в небі'

О. ІВЛІЄВА. 
ТАРС.

КОНГО

Ллжір. У країні споруджуються крупні підприємства, ще переробляють баїатсгна 
ськнх надр. Одне з таких підприємств — нафтохімічний комбінат у місті Лрзеф.
На знімку: па будівництві національного підприємства Алжіра — нафтохімічного комбінату 
в Арзефі. .Фото АПН.

різних країнах нараховується 
близько 80. їх роботу координує 
Міжнародний комітет, який діє з 
січня 1972 року.

Вже вимальовується програма 
майбутнього Всесвітнього фору
му. Вона складатиметься майже 
з 1.500 заходів. Це зустрічі, 
церти, 
Велику увагу буде надано полі
тичній направленості заходів. Бу
де проведений, зокрема, кон
курс політичної пісні, у Берлін
ському університеті їм. Гумбопь- 
та відкриється політичний клуб.

Політична направленість підка
зана самою обстановкою, □ якій 
розгортається підготовка до фес
тивалю в багатьох країнах. Тому 
не дивно, що вона схвалена юна
ками і дівчатами всієї землі, кот
рі проголосили лозунгом фести
валю девіз: «За антиімперіаліс
тичну солідарність, мир і дру
жбу».

кон-
маніфестації, конкурси.

ми летимо 
в Бразза- 
оголосили 
командир 

Гюлоян.
- копголе-

слідкує за ними екіпаж. 
Так, важкий час для по
льотів. І ніби відповідаю
чи на мої думки. А. Гал
стян говорить: «Гроза тут 
— кожного вечірнього 
рейсу. Вже звикли». Після 
посадки в аеропорту 
Майя-Майя бесідую з екі
пажем. «Ми — пілоти, а 
це значить, що в польоті, 
незважаючи на різницю 
у звичках, віці і характе
рі кожного з пас, повинні 
працювати швидко і зла
годжено», — говорить 
бортмеханік Ролан Пона. 
Другий пілот Пласіа 
Окуму продовжує що іум- 
ку: «Ми налітали разом 
багато годин — це дозво
ляє екіпажу праіиоваїи 
досить чітко».

— Польоти — не не ли
ше рейси за розкладом, — 
говорить командні- кораб
ля Г. Гюлоян, — але Гі 
щоденне навчання для на
ших конголезьких друзів: 
ми передаємо їм свій ці
єї’ід, накопичений за довгі 
роки роботи в рідній Вір
менії та інших краях Ра
дянського Союзу. Я впев
нений. що через деякий 
час наші друзі станусь 
відмінними авіаційними 
спеціалістами, командира
ми повітряних кораблів.

Ми прощаємося в прп- 
мііт.єпиі аеропорт. Пілоти 
йдуть на короткий відпо
чинок, щоб завтра відпра
витися в черговий рейс.

В. іПОПАТІН, 
АПН.

країна зі старими традиція
ми в галузі освіти, посідає 
лише десяте місце по числу 
студентів вищих учбог.их 
закладів на тисячу жителів 
серед найбільш розвинених 
країн Заходу.

Слова з популярної су
часної пісні: «Куди зникли 
квіти?» робітники системи 
вищої освіти Англії перефра
зували на свій лад: «Куди • Нещодавно в газеті 
зникли студенти?».

У цьому році серед абіту
рієнтів університетів очікує
ться ще менше ВИХІДЦІВ з 
робітників, а також з серед
ніх прошарків. До того ж 
становище настільки серйоз
не, що навіть першокурсни
ки, котрі лише починають 
навчання, вже задумуються 
над проблемою трудовлаш- 
туванпя.

СПОРОЖНІЛИ

УНІВЕРСИТЕТИ
Газета «Гардіан», намагаю

чись відповісти на це запитан
ня, пише: «Сумна істина поля
гає. можливо, в тому, що ін
фляція зробила навчання в уні
верситетах чн інших вищих уч
бових закладах надто дорогим 
для тих. хто дійсно гідний вчи
тися в цих... З матеріальних чи 
інших причин випускники шкіл 
вважають, що повинні заробля
ти на життя відразу по закін
ченні школи».

Більшість молоді з робітничо
го середовища ніколи навіть 
близько не підходила до дверей 
університетів чн політехнічних 
Інститутів. У таких університе
тах, як Оксфорд І Кембрідж 
процент студентів з робітничого 
середовища дуже малий, а та- 

університетах

тах.

кож і в інших .
він не досяг цифри 20. Навіть у 
промисловому центрі Англії, V 
такому робітничому місті, як 
Сслфорд, студенти і? робітничих 
сімей складають, за свідченням 
лрофесоиа селфордського уні
верситету ДжсфрІ Меллора, 
менше 20 процентів всіх учнів.

«ЇВ- 
нінг стандарт» була опублі
кована замітка про те. що. 
переобладнуючи свою сади
бу, один англійський ари
стократ наказав зробити в 
ньому додатково вісім но
вих розкішних ванних кім
нат. Якийсь Еллан з обу
ренням писав в газету, що 
був приголомшений цим по
відомленням. «Нам часто 
заявляють про відсутність 
коштів па студентські гур
тожитки, — пише Еллан, — 
і всім відомо, що стипендії, 
котрі виплачуються студен
там. стають все більш мізер
ними. а це значить, що чи
мало талановитих молодих 
людей змушені жити і вчи
тися в зовсім не підхожих 
для цього умовах. По закін
ченні навчання вони не мо
жуть знайти роботу. Що ж 
це за суспільство, яке до
пускає таке становище ре
чей в той час, як меншість 
не бажає відмовити собі в 
наннеймовірніших капризах, 
купається в розкошах?».

Дж. ОЛДРІДЖ, 
англійський письменник.

АПН.

СПРАВИ
МОЛОДИХ МАЙСТРІВ

Софійський завод слабкострумової апа
ратури Імені К. Ворошилова добре відомий 
у Болгарії. Він випускає популярні теле
візори «Родина», «Хемус», «Фракия», що 
користуються доброю славою не лише п 
країні, а й далеко за її межами, в Ірані, 
Пакистані, Конго.

На підприємстві працюють сотні юна
ків І дівчат. Ліолодим довірена І одна з 
найвідповідальніших ділянок — настройка 
телевізійних приймачів.

Повільно посувається безкінечна стрічка 
конвейєра. На ній — виблискуючі поліров-

кою і хромом телевізори. Кожний з них 
проходить через руки настроювачів моло 
діжної бригади імені Фіделя Кастро.

В 1967 році, розповідає бригадир Георгій 
Нікітог, нашому заводу доручили вироб
ництво телевізорів для братньої Куби. 
Тоді і була створена бригада. А назвати 
її вирішили іменем вождя кубинської ре
волюції Фіделя Кастро. За справу взялись 
гаряче. Економили кожну хвилину. Працю
вали без браку. Тому нам довірили випро
бування пробних серій телевізорів.

Ентузіазм і молодечий запал перших 
днів члени бригади продовжують і зараз. 
Плай минулого року «кастровиі» виконали 
на 130 процентів.

Софія.

А. ЯКОВЛЕВ, 
кор. ТДРС.

СВІТАНОК, ПОРУШЕННІ ВИБУХОМ
Я зустрівся з ним у Каїрі через де

кілька днів після його приїзду. Висохни, 
стрункий, він потиснув мені руку своєю 
лівою і, показавши на нерухому праву, 
сказав: «Пам’ять про недавній напад 
ізраїльтян». Абу Хамід приїхав у Каїр, 
щоб розповісти про нальоти ізраіпьса 
кої вояччини на мирні поселення Пів
денного Лівану.

— Жителі сіл Кана, Кіпріха, Іната, — 
говорить Абу Хамід, — ніколи не брали
участі в бойових операціях проти ізра
їльської армії. Споконвіку вони займа
лись сільським господарством на родю
чих землях півдня Лівану. Лише заро-

жевів світанок, вони вийшли в той день 
із своїх будинків, щоб відправитися в 
сади і на поля, а зіткнулись віч-на-віч 
зі смертю.

Коли з’явились літаки, я стояв біля 
дверей свого будинку. Раптом відчув 
удар в руку і побачив кров. Скидаючи 
бомби, ізраїльські пілоти вели приціль
ний вогонь із кулеметів по жителях се
ла, які, охоплені жахом, бігали між бу
динками. Мої діти залишились в будин
ку, але осколком від бомби, що вибух
нула поряд, була поранена молодша 
дочка. Я теж потрапив у лікарню.

У цій же лікарні лежали брати Хігязі 
із села Ель-Кабріт: Алі — 23 роки, Ху
сейн — 12 років і Мухаммед — 4 роки.

Одночасно зі мною, в сусідній пала
ті, — продовжує Абу Хамід, — лежав 
Мухаммед Фадель із села Іната, його 
дружина Рукайя і чотиримісячний син 
Алі. Вони намагались сховатися від на
палму в будинку, гасили його руками. 
Тх обличчя і руки обгоріли майже до 
чорноти. Перед моїм від’їздом Мухам
мед помер від опіків, дружина і син 
продовжували боротися зі смертю. Ру
кайя казала мені: «Ми чули про звір
ства ізраїльських солдатів, але ніколи не 
думали, що вони можуть так холодно
кровно знищувати мирне населення».

Поряд з ліжком чотиримісячного Алі 
лежала дівчинка одинадцяти років, 
Фатьма Шіїту. У неї перебиті ноги. Бать
ко ніс її о лікарню. Його прошив куле
метною чергою ізраїльський пілот. Дів
чинка буде калікою. Вона говорила: 
«Мені до цього часу вчувається . перед
смертний крик батька і вибухи ізраїль
ських бомб».

Нас, хто бачив пекло недавніх ізраїль
ських бомбардувань, — закінчує Аоу 
Хамід, — в живих лишилося небагато. 
І ми повинні розповісти усьому світу . 
про справжнє обличчя, про жахливі зло
чини ізраїльських агресорів.

В. ЩЕННІКОВ, 
власкор АПН.
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U А ПРИЛАВКАХ магазинів 
1 1 з’явилася нова книга — «Ге
рої підпілля» (у двох випусках)!, 
яка зразу ж привернула до себе 
увагу читачів. її сторінки розпо
відають про чудових радянських 
людей — підпільників, котрі геро
їчно билися з німецько-фашист
ськими загарбниками в роки Ве
ликої Вітчизняної війни. Книга 
відтворює картину підпільної бо
ротьби па великій території: на 
Україні, в Білорусії, Латвії, Лит
ві, Естонії, Молдавії, в багатьох 
краях та областях Російської Фе
дерації, висвітлює безприкладний 
масовий подвиг радянських пат
ріотів у тилу ворога, розкриває 
рушійні сили цього подвигу, пока
зує немеркнучі зразки мужності і 
відваги, виявлені радянськими 
людьми, розповідає, як населення 
зривало заходи окупантів.

У нас, кіровоградців, особливий 
інтерес викликають сторінки, при
свячені діяльності підпільних ор
ганізацій і груп на території на
шої області, — велика стаття ко
лишнього секретаря Кіровоград
ського підпільного обкому партії 
М. М. Скирди та І. О. ГІархомен- 
ка «Вони боролися з фашизмом».

її автори детально висвітлю
ють партійне керівництво народ
ною боротьбою. Ще до ворожої 
окупації в містах і селах Кіро- 
аоградщини було створено 251 
підпільну партійну організацію, 
багато підпільних комсомольсь
ких організацій. Вони об’єднува
ли 926 комуністів і 1800 комсо
мольців. На місцях обком партії 
сформував Кіровоградський і 
Знам’янськнй підпільні міськко
ми партії і 28 підпільних райко
мів партії.

У статті розкривається станов
лення і діяльність підпілля в ба
гатьох містах і районах області. 
Читачі знаходять, зокрема, бага
тий документальний матеріал про 
підпільників Кіровограда, Зна
м'янки, Олександрії, Помічної, 
Новог.разького, Бобринецького, 
Витязівського, Устинівсикого та 
інших районів. Названо согні 
імен героїв, висвітлено їхні по
двиги.

Восени 1943 року, коли радян
ські загони форсували Дніпро і 
почали визволення Кіровоградщи- 
ни, підпільні організації пере
йшли до відкритих бойових дій. 
Сотні підпільників увійшли до 
складу партизанських формувань. 
Об’єднаними діями воїнів 5-ї 
танкової армії, підпільників і пар
тизан було визволено місто Зна
м’янку. В зверненні до своїх бо
йових помічників бійці 31-ї тан
кової бригади писали: «Ми сво
їми очима бачили, з якою муж
ністю, сміливістю і героїзмом си 
боролися з ненависним ворогом. 
Мн будемо пзм’пгзг’.і сміливі її 
рішучі дії підпільниці Ліди, кот
ра пі па крок пе відставала від 
наших танків, указувана танкіс
там цілі і сама знищувала німців 
з автомата. Ми захоплені й геро
їзмом Олексія Капітоноза, який 
аідірвав 13 ешелонів з гітлерів
цями, а в наступі на село Дмит
рівну він ішов першим».

Вітчизна високо оцінила дії на
родних месників Кіровоградщи- 
іш. 964 підпільників і партизанів 
нагороджено орденами й медаля
ми СРСР,

В. ЛЕВИЦЬКИЙ.

ф ПОКАЗУЄ КІРОВОГРАД

П'ЯТНИЦЯ, ЗО БЕРЕЗНЯ. 
ПЕРША ПРОГРАМА. 9.35 — 
Новини. (М). 9.45 — Телевізій
ний багатосерійний художній 
фільм «Капітан Тснкеш», II, 
12, ІЗ серії. (М). 11.00 — Зу

1) Видавництво політичної літератури,

ЦЕ ВЖЕ БУВ п’ятий танок. І щоразу 
— в неймовірно швидкому темпі, 

гарному ритмі. Здавалося, ще раз ви
кличуть їх на сцену, — і дівчата будуть 
неспроможні шиїти навіть на фінальне 
коло. Але знову були ті ж неповторні 
малюнки вогнистого танцю, і очі дівчат 

так же ясніли, як і напочатку концерту, 
коли весь склад «Юності» починав приві
тальний танок. Василь Босий знав напе
ред: «Васплечки» треба виконувати дві
чі...

“СУЛА невелика пауза. І його, худож- 
нього керівника студентського тан

цювального ансамблю, оточили співачки 
з Новоухраїнкн.

— А що треба, щоб стати справжньою 
танцюристкою? Такою, як он та білява 
студентка в українській вишиванці.

Це вони про Галину Орєхову. 
Почувши таке, я мимоволі згадав лист 

в редакцію від школярів з Уст.инівкн;
«Ми закінчуємо десятий клас і дуже хо

чемо стати артистами, точніше — танцю
ристками. 5Ік нам бути, в кого навчи
тись?».

Якби вони були знайомі з Галиною. 
Ореховою, відповідь знайшли самі. Ще 
навчаючись у Добровеличківській школі- 
інтернаті, вона записалась у танцюваль
ний гурток. І ще захоплювалась гімнас
тикою. А коли стала студенткою факуль
тету фізичного виховання Кіровоградсь
кого педінституту, її покликали в народ
ний ансамбль танцю «Юність». Репетиції 
тривали по дві-трп години. Часом через 
день. Та Галині було легше за всіх.

Вона могла перенести найвище фізичне 
навантаження. Для спортсменки, яка 
виконала розрядні нормативи з чотирьох 
видів спорту, напруга кожної репетиції 
була звичною. Іще дівчина була над усе 
закохана в барви і ритми танцю. Дехто 
з дівчат, які відвідували студію, вважав 
теж, що через кілька днів їм вже поща
стить промчати сценою в барвистих укра
їнських костюмах, і буде нагорода — оп
лески і радісні вигуки глядачів. Та їм

4=

міМ 
відділ ЯК.

стріч юнкорів телестудії «Ор
лятко» з двічі Героєм Радян
ського Союзу льотчиком-кос- 
монавтом СРСР Г, Т. Берего
вим. (М). 11.45 — «На ваше 
прохання, діти», (М). 12.30 — 
«Шахова школа». (М). 15.50 
— Кольорове телебачення. 
Мультфільм. (М). 10.20 — «На
ука — сільському господар
ству». (М). 16.50 — «На допо
могу школі». «Життя — под
виг». (К). 17.30 — Для дітей. 
«Павлнські казки». (Кірово
град на Республіканське теле
бачення). 18.00 — «Хроиіка 
тижня». (Кіровоград). 18.10 — 
«Трудовий ритм країни». Пе

Наша адреса і телефони
316050, ГСЛГ. Кіровоград-50, аул. Луначврського, 36. 
Телефони: відповідального секретаря та відділу 
І^мсомольського життя — 2-45-35, відділу пропаганди, 
г^АДілу листів І масової роботи —- 2-45-36, відділу вій- 
Гіиово-патріотичного виховання та спорту — 2-46-87.
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сказали: «Починається все з найдрібиі- 
ших нюансів». З нею були і Нагаша Лю
бенька, і Людмила Бугайова, Юрій Стс- 
м’яков, Іван Великород. Саме ці юнаки 
і дівчата продовжували традиції ансам
блю, який ось вже десятий рік має не
абиякий успіх.

А слава «Юності» росла з кожним ро
ком. На огляді-конкурсі художньої само
діяльності педагогічних вузів республіки 
ансамбль був нагороджений дипломом 
першого ступеню і грамотою ЦК

ВЛКСМ. Того ж року студенти з Кіро
вограда поїхали у Туреччину, де мали 
найвищу відзнаку жюрі міжнародного 
огляду-конкурсу фольклорного танцю. 
Потім їх вітали в Бельгії — па міжна

родному фестивалі народного танцю. В 
Кіровоград «Юність» приїхала з золотою 
медаллю. Вітали ансамбль і в Болгарії, 
А ще були гастролі по містах і селах рес
публіки, збіти в Києві і Москві. Танцю
ристи педінституту не раз виборювали 
почесні звання лауреатів республікансь
ких фестивалів самодіяльного мистецтва. 
Остання медаль — нагорода з респуб
ліканського фестивалю, присвяченого 50- 
річчю утворення СРСР.

_з А ЦЕЙ раз репетиція була не в інстиіу.
ті, а в Будинку культури імені Калі- 

ніна — разом з ятравцями: заслужений 
діяч мистецтв УРСР А. М. Кривохпжа 
здійснював постановку танцю «Дружба 
народів». Перед репетицією студентів 
оточили всі танцюристи «Ятрані» — ко
жен з них знав: «Юність» кілька днів то
му повернулась з Югославії. І Галина 
Орєхова та Івап Великород згадували 
події всіх десяти днів перебування за 
рубежем. Захоплюючі були розповіді про 
концерти для белградських студентів, ме
талургів Смедерева, робітників Чачака,.,

М. ВІНЦЕВИЙ.

Фото В. КОВПАКА 
та А. ПЕЧЕНЮКА,

НА ЗНІМКАХ: ВГОРІ - 
ТАНЕЦЬ «НА ПАСОВИЩІ», 
ЛІВОРУЧ - ЙДЕ РЕПЕТИ
ЦІЯ, НА ПЕРЕДНЬОМУ 
ПЛАНІ — ГАЛИНА ОРЄХО
ВА; ПРАВОРУЧ — ІВАН 
ВЕЛИКОРОД,

м. Кіровоград.

Учениці 9-А Цибулівської СШ Знам'янського 
району цікавляться чи приймають дівчат до вій
ськових училищ.

— Шановні дівчата, мусимо вас розчарувати. 
До військових училищ приймаються лише особи 
чоловічої статі,

НАТАЛЦІ ФЕДОРОВ1И, учениці СШ с. Но- 
востародуб Петріеського району подобається 
професія токаря. Дівчина просить повідомити, а

яких учбових закладах можна здобути обрану 
нею спеціальність,

— Токарів готус Кіровоградське’ МПТУ № 4 
(сул. Жовтневої революції, 20). Строк навчання 
З роки. Приймаються особи віком не молодші 
15 років. Учні забезпечуються триразовим хар-* 
чуванням та обмундируванням. Під час вироб« 
ничоі практики їм виплачується 33 проценти від 
заробленої суми.

рекличка промислових підпри
ємств. (М). 19.00 — Концерт
учасників художньої самоді
яльності. (М). 21.00 — Програ
ма «Час». (М). 21.30 — Про- 
довхгення концерту. (М). По 
закінченні — новини. (М).

ДРУГА ПРОГРАМА. 11.00 - 
Телевісті. (К). 11.15 — Худож
ній фільм «Сади Семірамідн». 
(К). 12.55 — Для школярів.
Концерт. (Дніпропетровськ). 
10.50 — «Об’єктна». Передача 
дли фотолюбителів. (М). 17.20 
— О. С. Пушкін. «Казка про 
рибака і рибку», Спектакіь. 
(М). 18.00 — Реклама, оголо

шення. (К). 18.30 — Фільм-
концерт «Долалай». (К), 19.00 
— До річниці XXIV з’їзду 
КПРС. «Третій, вирішальний». 
(К). 19.40 — «На музичній ор
біті». (Харків). 20.25 — Інфор
маційна програма «Вісті». 
(К). 20.55 — «На добраніч, ді
ти!*. (К), 21.10 — «Спортло
то». (К). 21.20 — Художній
фільм «Таємниця шифру», 
(К). 22.40 — Програма «Час». 
(М). 23.10 — Спортивний жур
нал «Старт». (К).

СУБОТА, 31 БЕРЕЗНЯ.

ПЕРША ПРОГРАМА. 9.03 - 
Кольорове телебачення. Гім-

Газета виходить 
у вівторок, четвер, 

суботу.
Друкарня їм. Г. М. Димитрова 

обласного управління у справах видавництв, 
поліграфії І книжкової торгівлі, 

м. Кіровоград, вул. Глінкн, 2.

«молодой коммунар» - 
орган Кировоградского обкома 

ЛКСМУ, г. Кировоград.

мастика для всіх. (М), 9.20 — 
Новини. (М). 9.30 — Кольоро
ве телебачення. Концерт. (К). 
10.00 — «За вашими листами». 
(М). 10.30 — Виступ письмен
ника Ю. Ритхеу. (М). 10.45 — 
Кольорове телебачення. Теле
візійний документальний фільм 
«Радянська Естонія?, (М).
11.45 — Кольорове телебачен
ня. Програма мультфільмів. 
(М). 12.15 — «Актуальні проб
леми науки 1 культури». (М).
12.45 — «Кінострічки минулих 
років». (М). 14.10 — Кольоро
ве телебачення. «Музичні зу
стрічі». (М). 14.40 — Науково- 
популярна програма «Здоро
в'я». (М). 15.10 — Художній 
фільм «Таємниця залізних 
дверей». (М). 10.20 — Кольо
рове телебачення. Концерт.
(Ленінград). 17.00 — Теле
фільм. (Кіровоград). 17.30 —■
«Народні таланти». (Кірово
град на Республіканське теле
бачення). 18.00 — Новини. (Л1>. 
18.10 — «Зарубіжні гості Мо
скви». (М). 18.20 — «Пісня-

73». (М). 19.00 — Програмі)
«Час». (М). 19.25 — Кольорово 
телебачення. Відкриття чем
піонату світу з хокся. СРСР —і 
ФРН. (М). 22.45 — Інтербачен
ня. Кольорове телебачення« 
Чемпіонат світу з хокей 
ЧССР — Польща. 111 період. 
По закінченні — новини. (М|<|

ДРУГА ПРОГРАМА. 12.35-! 
«Динозавр». Тслсвистава і), 
никлу «Слідство ведуть знав
ці», (К). 14.45 — «Екран мей 
лоднх». (К). 15.45 — ІІародинІ) 
телсуніисрсятст. (К). 16.15 
Для дітей. Мультфільм «Гндч 
ке каченя». (К). 16.35 — Те
лефільм. (Кіровоград). 17.00 —■ 
Кольорове телебачення. «V, 
світі тварин». (М). 18.15 
«Київська панорама». (КЬ 
19.00 — Програма «Час». (М)л 
19.30 — «Кросворд». Музнчно- 
розважалька програма. (До
нецьк). 20.45 — «На добраніч« 
діти!». (К). 21.00 — Художній 
фільм «Відвага». (К). 22.35 
Інформаційна програма «ВІСІ 
ті». (К). ,, ІІ
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