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Звітно-виборна партійна конференція комуністів „Арсеналу“ 
^Відбулася звітно-виборна пар
тійна конференція комуністів Ки
ївського заводу «Арсенал» імені 
В. І. Леніна. її делегати всебічно 
обговорили підсумки організатор
ської і масово-політичної роботи 
партійної організації підприємст
ва за час, що минувся після XXIV 
з’їзду КПРС.

На конференції виступив член

Політбюро ЦК КПРС, перший сек
ретар ЦК Компартії України В. В, 
Щербицький.

У роботі конференції взяв 
участь кандидат у члени Політ
бюро ЦК Компартії України, пер
ший секретар Київського обкому 
партії В. М. Цибулько.

Учасники конференції прийняли 
розгорнуте рішення, спрямоване

на мобілізацію трудівників заво
ду по успішному завершенню 
планів і соціалістичних зобов’я
зань 1973 року, завдань п'ятиріч
ки на вдосконалення стилю і ме
тодів роботи заводської партій
ної організації.

Обрано новий снлад парткому 
підприємства.

(РАТАУ).

ЦЕНТРАЛЬНОМУ КОМІТЕТОВІ 
КОМПАРТІЇ УЗБЕКИСТАНУ 

ПРЕЗИДІЇ ВЕРХОВНОЇ РАДИ 
УЗБЕЦЬКОЇ PCP 

РАДІ МІНІСТРІВ 
УЗБЕЦЬКОЇ PCP

Центральний Комітет КПРС, Президія Верховної Ради 
СРСР, Рада Міністрів СРСР палко поздоровляють кол
госпників, робітників радгоспів, механізаторів, спеціа
лістів сільського і водного господарства, вчених, праців
ників сільськогосподарських і заготівельних органів, 
трудящих міст, колективи навчальних закладів, партій
них, радянських, профспілкових і комсомольських пра
цівників Узбекистану — всіх, хто брав активну участь у 
боротьбі за базовну, з великою трудовою перемогою — 
виконанням соціалістичних зобов’язань і продажем дер
жаві 4 мільйонів 900 тисяч тонн бавовни-сирцю.

Продаж держав» вперше такої велико» кількості ба
вовни є великим вкладом республіки у справу успішно
го виконання Директив XXIV з'їзду КПРС по розвитку 
сільського господарства країни і піднесенню добробуту 
радянського народу.

Досягнуті успіхи стали можливі в результаті самовід
даної праці трудівників сільського і водного .господар
ства і всіх трудящих Узбекистану, великої організатор
ської і політичної роботи партійних, радянських, проф
спілкових і комсомольських організацій та господар
ських органів республіки.

ЦК КПРС, Президія Верховної Ради СРСР і Рада Мі
ністрів СРСР висловлюють впевненість у тому, що тру
дівники сільського господарства Узбецької PCP своєю 
наполегливою працею доб ються нових успіхів у земле
робстві, розгорнуть боротьбу за прискорений розвиток 
тваринництва і з честю виконають завдання п'ятирічного 
плану по виробництву і продажу державі всіх сільсько
господарських продуктів.

ЦЕНТРАЛЬНИЙ 
КОМІТЕТ КПРС

ПРЕЗИДІЯ 
ВЕРХОВНОЇ 
РАДИ СРСР

У ЦК ЛКСМУ

у тракторній

ПЕРЕМОЖЦІВ
Відзначено

17 тисяч комсомольсько-молодіжних кормодобув
них спеціальних бригад, ланок і екіпажів створено в 
період республіканського комсомольсько-молодіжного 
двомісячника по заготівлі кормів для громадського 
тваринництва. Під час двомісячника юнаки і дівчата 
заготовили майже ЗО тисяч тони грубих, більше 34 
тисяч тонн соковитих кормів.

• - У колгоспах і радгоспах республіки проводилися 
ударні декадники, суботннки, недільники по заготівлі 
кормів. Штаби і загони «Комсомольського прожекто
ра» проводили рейди-перевірки ходу заготівлі, збере
ження та раціонального використання кормів, коміте
ти комсомолу господарств значну увагу приділяли 
культурно-побутовому обслуговуванню працюючих на 
збиранні кормових культур.

Секретаріат ЦК ЛКСМ України, Колегія Міністер
ства сільського господарства УРСР, Міністерство 
радгоспів УРСР та Міністерство харчової промисло- 
БЗ^-чУРСР підбили підсумки дзомісячника. Пере- 
кожними визнано; по зоні Степу — Токмацьку район
ну комсомольську організацію Запорізької області, по 
зоні Лісостепу — 1'лобннську районну комсомольську 
організацію Полтавської області, по зоні Полісся — 
Ніжинську районну комсомольську організацію Чер
нігівської області. Цим колективам присуджено пер
ші премії — магнітофони «Дніпро-На». Другі пре
мії — радіоли «Урал-111» присуджено комсомоль
ським організаціям Царичанського району Дніпро
петровської області, Фастівського району Київської 
області, Дубровнцького району Ровенської області. 
Треті премії — фотоапарати «Зеніт-Є» присуджено 
комсомольським організаціям Новотроїцького району 
Херсонської області, Ярмолинецького району Хмель
ницької області, Коростенського району Житомир
ської області. Ці колективи нагороджені Почесними 
грамотами ЦД ЛКСМ України.

За активну роботу у залученні молоді до заготівлі 
кормів для громадського тваринництва в період рес
публіканського двомісячника Почесною грамотою 
11К ЛКСМ України нагороджено Олександрійську 
комсомольську організацію Кіровоградської області.

СЕМІНАР ЗАВЕРШИВ РОБОТУ
СОФІЯ. (ТАРС). На болгарському курор

ті «Золоті піски» завершив роботу Другий єв
ропейський семінар сільської молоді. В ньому взяли 
участь представники молодіжних організацій ряду 
європейських країн, у тому числі Радянського Союзу, 
а також ВФДМ, Міжнародного союзу студентів, між
народної організації праці і ЮНЕСКО.

Учасники семінару обговорили питання політично
го, економічного і соціального становища сільської 
молоді.

РАДА 
МІНІСТРІВ 
СРСР

ПЛІДНА
СПІВДРУЖНІСТЬ

УЧЕНИХ

ДВА РОКИ ТРУДИТЬСЯ в ТВАРИННИЦТВІ КОМСОМОЛКА ЛЮБОВ 
ГЕЛЬСЬКА З КОЛГОСПУ ІМЕНІ ЕНГЕЛЬСА НОВОАРХАНГЕЛЬСЬКОГО 
ИОНУ. НИНІШНЬОГО РОКУ ВІД КОЖНОЇ СВИНОМАТКИ ВОНА ОТРИМАЛА 
І ВИРОСТИЛА 21 ДІЛОВЕ ПОРОСЯ.

НА ФОТО: Л. ІЦЕГЕЛЬСЬКА. Фото Ю. ЛІ ВАШ НИКОВА.

НАЙБІЛЬШЕ їх — 28 молодих 
механізаторів — У тракторній 

бригаді відділку Уз 1, в селі Ме- 
жирічці. Вони завжди намагаю
ться на всіх роботах йти нарівні 
зі старшими, досвідченими тру
дарями.

■«з;

ться в рідне село, «осідлають» 
трактори. Так і зробили. В цьому 
році обидва доглядали просапні 
культури, жнивували, по-ударно- 
му вантажили цукрові буряки.

А Олександр Топольник вміло 
водить і трактори, і комбайни.

ХЛОПЦІ ОДНІЄЇ 
ТРАКТОРНОЇ

Ф В колгоспі «Росія» Голованівського району 
велика комсомольська сім’я — 77 членів ВЛКСМ

Володимир і Леонід Дудники 
одразу ж після школи прийшли 
До тракторної бригади. Попрацю
вали трохи, а потім — служба в 
.лавах Радянської Армії, Колекти
вом їх проводжали. Хлопці в лис. 
тах обіцяли, що знову ловерну-

Раніше працював на тракторі 
«Беларусь», а цього року доручи, 
ли нового Т-150 К. Влітку Олек
сандр збирав хліб, а восени — 
соняхи. Намолотив понад 5 тисяч 
центнерів насіння. Зараз, очолює 
механізовану ланку по вивезенню

на поля та внесенню у грунти 
органічних добрив. Із своїм на
парником Василем Тримачем нор. 
ми щодня виконують на 150 — 
160 процентів.

Кілька років тому колектив по
повнився молодими тракториста
ми Дмитром Кривоносом і Мико
лою Хмелем. Вміло експлуатують 
і бережуть хлопці техніку, високо
якісно виковують завдання. Осо
бливо відзначилися на перевезен
ні качанів кукурудзи від комбай
нів на тік.

На потужному тракторі Т-74 
працюють Олег Красовський і 
Михайло Цисар. Цей екіпаж був 
передовим на збиранні пізніх 
культур і па оранні зябу. Норми 
виробітку виконував на 110 — 
115 процентів, дотримуючись від
мінної якості. Тепер хлопці ре
монтують причіпне знаряддя, на 
черзі — трактор.

Цілий сезон працював на буря
ковій плантації разом з батькам 
на одному тракторі комсомолець

—-■г—і іг.і лі.тч .іициивдитииииг—юмггт-.

Дмитро Собко. Своїм Т-38 вони І 
сіяли, і підживлювали та оброб
ляли посіви і збирали врожаї. 
Тракторна бригада має найвищий 
у колгоспі і в районі здобуток 
цукристих в цьому році — по 278 
центнерів з гектара.

Добре встиг зарекомендувати 
себе в колективі тракторист Ана
толій Трач. Нещодавно механіза
торська сім’я проводжала його до 
лав Радянської Армії.

— Віриться, — каже бригадир 
тракторної бригади Василь Івапси 
вич Добрянський, — що він знову 
повернеться в наш колектив і ви
рощуватиме хліб.

Чимало хорошого можна сказа
ти і про інших молодих трудівни
ків, які внесли свою частку ста
рань у вирощення високих вро
жаїв зернових і технічних куль
тур. Надійна зміна прийшла на 
допомогу ветеранам. В її руках 
майбутнє колгоспу.

О. ДОВГИЙ, 
наш громадський кореспондент.

ВІДКРИТТЯ 
ДНІВ 

БОЛГАРСЬКОЇ
НАУКИ 

1 ТЕХНІКИ 
В КИЄВ5.

КИЇВ. (РАТАУ). 20 лис
топада а столиці Украї
ни урочисто відкрито Дні 
болгарської науки і тех
ніки. В сесійному залі Київ
ської міської Ради депута
тів трудящих зібралися 
представники партійних, ра
дянських І громадських ор
ганізації», визначні вчені, 
передовики і новатори ви
робництва, діячі культури. 
Тут же присутні члени де
легації Народної Республіки 
Болгарії.

Збори відкрив голова орг
комітету по проведенню 
Днів болгарської науки і 
техніки в Києві, заступник 
Голови Ради Міністрів УРо>Р 
О. О. Бурмистров.

Про результати співробіт
ництва вчених Болгарії і 
СРСР розповів в своєму ви
ступі член ЦК Болгарської 
комуністичної партії, голо
ва комітету науки, технічно
го прогресу і вищої освіт» 
НРБ Начо Пап азов.

Генеральний секретар ЦК 
КПРС товариш Л. і. Бреж
нєв охарактеризував зв'язки, 
дружбу і співробітництво 
між вашими країнами як 
зразок міждержавних від
носин нового типу. «Коли б 
нас спитали, тцо таке со
ціалістичний інтернаціона
лізм, — сказав він, — ми б 
відповіли: подивіться на
відносини між Болгарією 1 
Радянським Союзом. Це і « 
соціалістичний інтернаціона
лізм у дії».

Про вагомі плоди співро
бітництва вчених 5 спеціа
лістів України з болгар
ськими колегами розповіли 
президент Академії наук 
УРСР Герой Соціалістичної 
Праці Академік Б. Є. Па
тон, заступник Голови Дер
жавного комітету Ради Мі
ністрів СРСР по науці і тех
ніці К. Я Черняєа, голова 
виконкому Київської міської 
Ради депутатів трудящих 
В. О. Гусєв.

На зборах був присутній 
завідуючий відділом' науки і 
учбових закладів ЦК Ком
партії України Ф. М. Рудня* 

На закінчення учасникам 
зборів було показано бол
гарський документальний 
фільм про перебування в 
НРБ з дружнім візитом Ге
нерального секретаря ЦК 
КПРС товариша Л< І, Бреж
нева.
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В експозиціях музею колгоспу «Іскра» Олександрійського району широко представлені 
матеріали про розвиток і культурне життя Олександрівни, про зміни, що сталися за роки 
Радянської влади, про земляків.

На фото: в музеї колгоспу «Іскра» Олександрівського району.
Фото Ю. Л1ВЛШНИКОВА.

НА ПЕРЕРВІ— 
В БІБЛІОТЕКУ

Неможливо переоцінити 
ту Грандіозну роль, яку 
відіграє книга в духовно
му розвитку людини. 
Особливо велике її зна
чення в період найбільш 
інтенсивного формування 
особи — в дитячі роки.

Книга, прочитана в ди
тинстві і юності, нерідко 
залишає незабутній слід в 
душі, запам’ятовується на 
все життя.

Недаремно основопо
ложник радянської літе
ратури М. Горький нази
вав книгу найбільш склад
ним і великим чудом із 
всіх чудес, здійснених 
людством.

На уроках, виховних го
динах, гурткових занят
тях, в позакласний час

ЗА ВИСОКИЙ УРОЖАЙ 1974-го
Як відомо, в нинішньому році п’яти

річки хлібороби України.засипали у дер
жавні засіки понад мільярд пудів зерна.

Але досягнуте — не межа. Сільські 
трудівники республіки спрямовують зу
силля на те, щоб цей мільярд став міні
мальною нормою. Отож у наступному 
році намічено виробити не менш- як 45 
мільйонів тонн'зерна.

Для забезпечення високого врожаю в 
1974 році вчасно, в найкращі агротехніч
ні строки проведено сівбу озимих, площа 
яких зайняла 10 мільйонів 595 тисяч гек
тарів — значно більше, ніж торік; Озй- 

. ме" поле засіяно кращими районованими 
сортами. Широко впроваджено сильні 
перспективні сорти озимої пшениці — 
«Аврора», «Кавказ», «Одеська-50», «По
ліська», «Прибій», «Іллічівка» та інші. 
Важливо й тс, іцо на переважній біль
шості площ під час сівби в рядки внесе- 

•но мінеральні добрива.
■ Осінні дощі напоїли землю, і озимина

добре розвивається. Зараз провадиться 
підживлення посівів. Цю роботу прове
дено на півтора мільйонах гектарів.

Закладається міцна основа для добро
го врожаю і ярових культур. Завершено 
оранку на зяб.

Повним ходом іде підготовка насіння. 
Кондиційного засипано майже 16 міль
йонів центнерів, в тому числі першоклас
ного — 12,8 мільйона центнерів. Це май
же на вісім процентів більше, ніж па той 
же час торік.

Великі почесні завдання стоять перед 
кукурудзоводами. ГІосівп цієї важливої 
культури намічено розширити в наступ
ному році до трьох мільйонів гектарів.

Колгоспи і радгоспи республіки роз
робляють плани на наступний рік, бе
руть підвищені соціалістичні зобов’язан
ня по виробництву і продажу державі 
основних сільськогосподарських культур.

. . (РАТАУ)..

вчителі мови і літератури 
середньої школи № ЗО 
м. Кіровограда дбають 
про те, щоб художня літе
ратура мала повсякчасний 
вплив на ідейне форму
вання школярів, щоб учні 
були захоплені в книгу.

Учні — постійні читачі 
шкільної бібліотеки.

Найактивніші читачі — 
учні 2 А, 5 А, 9 А і 10 А 
класів (класні керівники 
О. І. Ілішева, В. П. Тка
ченко, В. Т. Чепіленко і 
В. Т, Бовти ш).

Велика заслуга в при
щепленні любові школя
рів до книги належить 
шкільному бібліотекареві 
Антоніні Федорівні Юр
ченко, яка на цій почесній 
ниві працює 17 років.

Р. ДАИДАКУЛОВ, 
наш позаштатний ко
респондент.

СИН Ленінського комсо
молу і комуністичної 

партії Олександр Бойчен
ко повторив подвиг Ми
коли Островського. Не
зважаючи на тяжкий стан 
здоров'я (сліпоту і неру
хомість), Бойченко зна
йшов у собі силу і муж
ність розповісти нащад
кам про славне життя і 
героїчну боротьбу його 
покоління, про молодість 
тих, хто закладав основи 
нової соціалістичної дер
жави.

Сіні слюсаря Київського де
по, Саша Бойченко шістнад
цяти років розпочав трудове 
життя. Робітнича сім’я була 
великою школою для майбут
нього письменника, вона ви
значила весь дальший його 
шлях. А шлях цей тісно по
в'язаний з героїчним комсо
молом України, з величними 
бойовими і трудовими подви
гами молодого покоління ре
волюціонерів. —

О. Бойченко — вихова
нець і стійкий солдат пар
тії і комсомолу. Сімнад
цятирічним юнаком він 
вступає до лав комсомо
лу, а через три роки — 
до Ленінської партії. І 
скрізь, куди його посила
ли партія і комсомол,

з'їзд партії'прийняв істо
ричне рішення про зміц
нення союзу робітничого 
класу і селянства. Наступ 
соціалізму йде по всьому 
фронту. Цими подіями по- 
минається повість Бойови
ка, а показові здійсй^я 
цих важливих накреслень 
партії присвячена вся 
книга.

Центральний образ тво
ру — комуніст Іскров — 
партійний керівник ленін
ського зразка. Він жива 
болями і радощами наро
ду, його думами і споді
ваннями. В записнику Іс
крова відзначено все, що 
слід виконати негайно: 
«Організувати вивченая 
постанов X з'їзду РКП(б)», 
«Роздобути кольорового 
металу», «Дістати Стрека- 
ленкові на сорочку» та ін.

Образам Іскрова стверджує
ться в повісті керівна І спря
мовуюча роль партії у всіх 
ділянках нашого життя. 1с- 
кроз не один. Навколо нього 
гуртуються передові релігії. 
КИ, КОМСОМОЛЬЦІ, МОДОДЬ-Х

З великою любов'ю змальо
вуй- О. Бойчснко своїх моло
дих героїв, розкриває багатий 
внутрішній світ, духовну кра
су юнаків і дівчат, їхні ши
рокі громадські інтереси (

СПІВЕЦЬ 
комсо- 
МОЛЬСЬКОЇ 
ЮНІ

і

• 22 ЛИСТОПАДА МИНАЄ 70 РОКІВ З 
НАРОДЖЕННЯ ОЛЕКСАНДРА МАКСИМОВИЧА 
БОЙЧЕНКА — АВТОРА СЛАВНОЗВІСНОЇ ПОВІС
ТІ «МОЛОДІСТЬ».

уЯВІМО собі це господарство:
* людина потрапляє в оточення 
великих і малих будівель. Зде
більшого довгих і від цієї видов- 
женості трохи приземкуватих. Ні
би поприсідали корпуси племінної 
ферми великої рогатої худоби 
колгоспу «Росія», а через виба
лок, такі ж присадкуваті, кидаю
ться у вічі широкими смугами ши
феру на покрівлях свинарники.

Ближче — барикади силосних тран
шей. Кургапіп немає. Статечний, хоча 
й молодий, зоотехнік-сслскціонер Ми
кола Шевченко спростовує сумніви: 
так краще, економніше. Важче? А там 
стоїть механізований навантажувач, 
знизу, аж з дна траншеї подає відра
зу на причеп.

Нескладні турботи скотарів па 
фермі завершуються використан
ням послуг механізованого розно
щика. Тільки їм відомо, скільки 
поперечних планок цього конвей
єра (секцій, тобто) треба пропус
тити вподовж корівників, щоб пе
ред кожною твариною зупинилась 
порція корму. Це, мабуть, один з ■ 
кращих варіантів годівлі худоби. 
У всякому разі ні перевізна ваго
нетка, пі, тим більше, звичайний 
отой задавнений, кошик, не мо
жуть конкурувати з механічним 
корморозподілювачем.

А силосні траншеї були справді 
барикадами — кормів удосталь 
цього року. ІІе вистачило обли
цьованих ям для кукурудзяної 
маси, насипали ще з добрим вер- . 
хом. Та як додати майже тисячу 
тонн сінажу, катати неочнщспої

- кукурудзи, концентрати різного 
гатунку — вийде добра кормова 
база для зимівлі.

Окремо треба розповісти про спору
ду промислового зразку. Завод для 
виготовлення траи'яибго борошна. То 
наскільки цікавий для першого знайом
ства, стільки ж І цінний для госпо
дарства комплекс аїрсгатіп. що вироб
ляв пожившій продукт. Бажання пе
ресвідчитись наочно п цьому виникло 
саме тоді, коли групно.мсорг комсо
мольсько-молодіжного колективу фер
ми № і Валентина Петренко спеціаль
но розкрила паперовий мішок, щоб по
хвалитись таким кормом.

Опісля й пояснив нам л' Мико
лою Шевченком черговий елек
трик принципи дії всіх отих ма
шин, які «роблять» борошно. Із 
зеленої маси різних рослин, яку 
попередньо просушують у масив
ному рухомому барабані, то 
обертається. Можна пропускати й 
качани кукурудзи. Відходів нема, 
при підвищеній температурі в міш
ки сиплеться масна жовтава му
ка. Бачили тіснуватий будиночок, 
де туляться в час вільної хвилини 
тваринники: минувся час, коли

НА ФЕРМАХ МОЛОДІ ГОСПОДАРІ

АТЕСТАЦІЯ
БУДНЯМИ
просто неба можна було присісти 
та й Запалити цигарку.

Недалечко ж і контора правління 
колгоспу. Такий собі, просторий, ні
чим не примітний будинок. А зоотех
нік показує напрямок до райцентру, — 
там височить двоповерховий. Ото іі бу
де невдовзі нова контора. А тут?

Влаштують скоро червоний куток, 
справжній. Буде й гуртожиток для но
воприбулих на ферму. Зроблять клас 
для занять тваринників, поблпжче до 
місця роботи.

Зоотехнік визнав, що в них є 
ще прогалини там, де в інших гос
подарствах все гаразд. Разом з 
ватажком комсомол ії, головним 
зоотехніком колгоспу Володими
ром Рибаком вирішують пи
тання. Певно ж, — друзі. Бо 
в районному управлінні сам Ми
кола зголився піти сюди, в 
«Росію», селекціонером. Мав за 
плечима Бобршіецький сільсько
господарський технікум та, як і 
Володимир, Білоцерківський сіль
ськогосподарський інститут. Зна
лися ще у вузі. - • ’

Обидва тепер бачать: є діляикц, де 
треба не продовжувати, використовую
чи досвід попередників, а самим за
кладати підвалини завтрашніх успіхів.

Він, Микола Шевченко, який має 
обидва дипломи з відзнакою,'приїхав 
сюди вкладати в конкретні справи все 
те, чим жив, вважайте, змалку. Бо іі 
виріс у селі. І серед його пап.ер1в, і у 
висунутій шухляді столу Володимира 
Рибака — книги. Брошури, допоміжні 
матеріали — усе, що стосувалось їх
ньої роботи. Це була маленька, але 
вагома деталь, що додавала ще однії 
вагомий штрих до особистого «я» зоо
техніків.

Самі про себе казали мало. Зоо
технік постійно намагався говори
ти про людей, про дівчат з ком
сомольсько - молодіжної групи. 
Славні дівчата. Добрі в них і на
дої. І в К.іави Тур, і у Валентини 
Петренко вже більше як' по 2800 
кілограмів молока на кожну ко
рову. А Ольга Головацька досягла 
тритисячного рубежу. По всій 
фермі досягнення значні, за де
сять місяців — по 2G82 кілограми 
молока.
П’ЯТЬ РОКІВ минуло, як ком-* 
11 сомольсько « молодіжний ко
лектив створили иа племінній фер
мі. Не тільки працюють дівчата. 

Спільного в них більше — здру
жились. 1 відчутний був, хоч і 
мимовільний, вираз суму в очах 
Валентини Петренко, коли повела 
мову про тс, що відділили дівчат 
з групами нетелів. Та й прохопи
лось одразу, що, мовляв, не біда, 
звикнемо й тут усі одна до одної, 
в іншому корпусі.

Вже не буп новиною набір нетелів у 
окремі групи. Раніше по кілька при
єднували їх до старіших корів. Не пе
редбачили, що потрібен особливий, 
більш настійний догляд за молодими: 
годувати краще, снеціалі.по-роздоюва- 
тп, слідкувати разом Із спеціалістами. 
Тому н бувало вибракування молодих 
корів як непродуктивних.

Правильно ведеться кілька останніх 
років у господарстві 1 матеріальне 
стимулювання. Доярка одержить до
даткової оплати по 60 карбованців за 
кожну первістку, якщо надоїть протя
гом року по 3 тисячі кілограмів моло
ка від кожної.

Згадую вдумливі очі першого секре
таря Новоукраїїіського райкому комсо
молу Миколи Суворова' ніби потверд
женням його слів, ноли коротко поді
лився думкою про доярок. Обов'язко
во треба згадати Антоніпу Полуян, 
Надію Репенко — учасниць колгоспно
го хору. Є І танцювальний колектив.

Політкавчання доярок відбувається 
у Будинку культури. Микола Шев
ченко допомагає парторгов! колгоспу 
Леоніду Всремійовнчу Вергунові, вес
ти гурток політосвіти «Молоді про 
партію». Сам зоотехнік ще проводить 
заняття школи комуністичної праиі^ з 
тваринкиками. Тут вже дівчата набу
ватимуть економічних знань.

Зараз воші збираються впро
ваджувати те, що в інших, ска
жімо, на МТФ колгоспу «Шлях 
Леніна» Онуфріївського району, 
давно існує. Микола Шевченко 
діставав книжечки п показував — 
посвідки тваринника першого її 
другого класів. Суха раціональ
ність, зрозуміло, віднайшла б і 
деякі недоробки. Та впадає у вічі і 
затим довго тримається в пам’я
ті ото, їхнє, оптимістичне джере
ло. з якого п'ють снагу для вес
няних буднів молоді тваринника.

А. НЕЧИТАЙЛО, 
спецкор «Молодого кому
нара».

І Іозоукраїнський район.

Бойченко наполегливо, 
завзято і послідовно здій
снював лінію партії. За 
принциповість і прямоту 
Бойченка глибоко поважа
ли всі, хто його знав. Як 
доброго товариша і дав
нього знайомого зустрі
чали Олександра і в мо
лодіжному гуртожитку, і 
в цеху заводу, і в май
стернях депо.

В 1926 році Олександр 
Бойченко остаточно пере
ходить на комсомольську 
роботу і згодом стає 
першим секретарем ЦК 
комсомолу України. На 
цьому посту він бере на 
себе найважчі ділянки 
роботи. В 1931 році їде в 
Донбас. Під час цієї по
їздки О. Бойченко засту
дився і тяжко захворів. 
Хвороба прогресувала, і 
вже через рік лікарі ви
знали закостеніння сугло
бів і хребців. Але, навіть 
перебуваючи у найтяжчо
му фізичному стані, 
О. Бойченко мріяв про 
сеос повернення до лав 
корисних суспільству лю
дей. У нього виник задум 
— написати трилогію про 
своє покоління. У 1941 ро
ці перший варіант повісті 
«Молодість» був закінче
ний.. але загинув під час 
війни. Та це не зламало 
прикутого до ліжка стра
шною хворобою письмен
ника. У 1946 році він за
кінчує новий варіант пер
шої книги трилогії «Моло
дість», а в 1948 році ви
ходить з друку друга ча
стина. Третю, останню ча
стину він так і не завер
шив.

В час весняного цвітін
ня, ЗО травня 1950 ро
ку зупинилось серце 
письменника - комуніста. 
Але його книга, написана 
кров'ю серця, буде зав
жди, поряд з книгою Ми
коли Островського, як ве
лика школа мужності ра
дянської молоді.
А БОЙЧЕНКО — спі- 

вець ЮНІ. ЙОГО ПО’ 
вість «Молодість — хви
лююча розповідь про ра
нок нашої Вітчизни, про 
сувору, але величну мо
лодість ТОГО покоління, 
до якого належав і сам 
письменник. 1921 рік. X

ніжні інтимні почуття.
Особливо яскраві в по

вісті образи Василя Бой
чука та Вадима Родини. 
Бойчук — сирота: поліцаї 
вбили батька-більшовика, 
а денікінці розстріляли 
матір за допомогу черво- 
ногвардійцям. Працюючи 
в ЧК, Бойчук проявляє ве
лику волю 1 вміння, роз
судливість у боротьбі з 
явними і прихованими во
рогами Радянської влади. 
Кращий друг Бойчука — 
Вадим Родина — син 
лізничного слюсаря7 Т<9- 
щадний у боротьбі з во
рогами трудового народу.

В образах Петра Кожу
ха і Пимена Карася зо
бражено представників 
першого комсомольсько
го покоління, якому дово
дилося відстоювати заво
ювання революції на се
лі, боротися з класовими 
ворогами, які хотіли кіст
лявою рукою .. юлоду за
душити молоду Країну 
Рад.

Почуття огиди викликають 
виведені у повісті вороги Ра
дянської влади Кущни, Фед
ченко), Попов, Рнчак, Верба, 
Перепічка та інші.

Книга О. Бойченка до
помагає виховувати по
чуття радянського патріо
тизму і соціалістичного 
інтернаціоналізму, закпу 
кає боротись за якнай
швидшу побудову ком^<- 
ністич+юго суспільства. 
Ця ідея яскраво вираже
на в роздумах Вадима Ро
дини. «Батьківщина! Вона 
постала перед Вадимом, 
широка й багатолюдна, 
могутня і разом з тим 
убога, втомлена, вся в сві
жих ранах... Так хіба від 
цього любитимеш її мед- 
ше? Ні, любиш її ще біль
ше, вона, твоя Батьківщи
на, відкрила тобі очі на 
життя, ти обороняв її в 
боях, терпів страждання 
разом з нею, голодував, 
жорстоко мерзнув, ало 
все зніс, перетерпів, Щ'.^ 
відстояти її. І ти підеш 
нею вперед, не шкодую
чи себе, Щоб зробити її 
прекрасною, а життя лю
дей щасливим».

Є. РЕГУШЕВСЬКИЙ, : 
доцент Кіровоград
ського педінституту 
їм. О. С. Пушкіна.



22 листопада 1973 року „МОЛОДИЙ КОМУНАР“------------------------ --------- З ст ор.

Сьогодні — День боротьби
О ІРІЯМУ. Назва цього Мозамбік- 
** ського селища відома нині 
ВСЬ_0МУ світу. Злочин, який був 
здійсненим тут португальськими 
карателями — вбивство 400 міір- 
ннх жителів, — викликало гнів і 
обурення прогресивної громад
ськості всіх країн.

Відомо, що без воєнної допомо
ги з боку Північно-Атлантичного 
Блоку, до якого Ліссабон при
єднався з моменту утворення 
НАТО, Португалія — нанбідиіша 
країна в Західній Європі — не 
змогла б вести багаторічні коло
ніальні війни в Африці. Тому, 
прогресивні сили справедливо вва. 
ж-азоть співучасниками злочину у 
Віріяму і тих політиків і промис
лових магнатів Заходу, які явно 
або побічно підтримують дикта
торський режим прем’єр-міністра 
Марселу Каетану. Підтримують 
заради власних інтересів.

У Південній Африці знаходя
ться нанбагатші у світі родовища 
деяких цінних корисних копалин, 
і недарма в цей район спрямова
ні загарбницькі погляди монопо
лій. .

Двері португальських володінь 
широко відчинені для західних 
монополій. Вони були відчинені 
ДЛЯ них 10 років тому, коли тіль
ки почались бої між національно- 
визвольними загонами і частина
ми колоніальної армії. Ліссабон 
свідомо пішов на цей крок. 
«Розрахунок був такий: якщо ін
ші країни захищатимуть свої 
власні інтереси в Африці, — пи
сав римський щотижневик «Ес- 
прессо», — то португальське ко-

проти португальських 
лоніальие панування збережеться 
ще на багато років». Сьогодні в 
районах панування «португаль
ського багнету» жутт^а площа 
освоюється монополіями США, 
Англії, ФРН, Швейцарії та інших 
країн. Крім' того, особливого зна
чення цьому району надають на- 
товські стратеги. Досить сказати, 
що після закриття Суецького ка

налу основні маршрути переве
зення нафти з районів Персид
ської затоки до Європи йдуть на
вколо мису Доброї Надії. Тому 
мати на цьому фланзі сильного 
союзника — одна з головних ці
лей атлантичних «коршупів». Са. 
ме для підсилення португальських 
позицій в НАТО було створено 
нове командування «Іберлант» із 
місцем перебування в Ліссабопі, 
Його шефи ставлять собі за мету

колонізаторів в Африці
координувати дії союздії^ дЦцоді-У . 
зонах Середземномор’я і Східної 
Атлантики. В наступному натоаді 
планують створити такб’ж «ГІЇв- 
деиіюйтлаитичннй блок», куди б 
входили ПАР, Родезія і Порту
галія з її «заморськими провін
ціями»;

Західноєвропейська громад
ськість все рішучіше вимагає від 

своїх урядів відмови
тись від підтримки 
політики колонізато
рів. Під тиском про> 
гресивних сил у полі
тичних колах Бонну 
розгорілись дискусії 
про можливість по
дальшого співробіт
ництва з Португа
лією. Все більша кіль
кість західно-німець
ких парламентарів, 
які представляють у 
бундестагу правлячу 
коаліцію, виступає за 
припинення всіх по
ставок зброї Лісабо
ну і закликає феде
ральний уряд, а також 
усіх членів Північ

ноатлантичного союзу заново ви
вчити питання про «португаль
ський колоніалізм». Італійський 
журнал «Ринашпта», як на хоро
ший приклад, вказує па деякі 
скандінавські країни, «які зна
йшли у собі сили і рішучість 
відмовитись від прямої чи побіч
ної участі в колоніальній війні 
Ліссабопу».

Л. МІЛОВАНОВ.
АПН.

Популярність 
радянської 
лікарні

Більше 25 років працює 
в іранській столиці лікар
ня радянського Червоно
го Хреста і Червоного 
Півмісяця. Вона — одна 
з найбільших медичних 
установ країни. Більше 
трьох мільйонів чоловік 
отримали тут медичну до
помогу, серед її пацієнтів 
часто можна зустріти гро
мадян з сусідніх країн, які 
приїхали полікуватись у 
радянських лікарів.

Лікарня має складні техніч
ні комплекси, що дозволяють 
виконувати на високому лі
карсько-технічному рівні об
слідування і лікування хво- 
рил. Серед її лікарів — 29 док
торів і 13 кандидатів медич-

н іх наук. Крім лікування, во
ни^ підуть широку наукову 
роботу. З часу заснування лі
карні в 1917 році опубліковано 
більше 200 наукових робіт,

В іранському місті Бен- 
дер-Пехлеві на Каспій
ському морі став до ладу 
перший в країні експери
ментальний завод рибних 
продуктів потужністю 3 ти
сячі тонн на рік. Завод 
доставлятиме на внутріш
ні і зовнішні ринки про
дукти з молюсків, осетро
вих риб та інші дари 
моря,

В. ДІБРОВА. 
(Кор. ТАРС).

Тегеран.

Перша перерва після першого 
уроку в незнайомій школі, в ін
шій країні. Марія — дівчина з 
Москви. Діти з НДР оточили 
вчительку — їм все цікаво — £ 
де вона була під час канікул, І 
які будинки п Москві найкращі. 
Марія не едина: разом з нею

ЗА 
ДОПОМОГОЮ 
ДРУЗІВ

«Видаємо щодобово по 1704 тонни вугілля, бри
гадир П. Буянтогтох», — говориться в телеграмі, 
отриманій недавно бригадиром шахти імені Володи
мира Ілліча Леніна комбінату «Південкузбасвугілля» 
Н. Н. Олейникоснм. Минулого року відомий радян
ський шахтао відвідав монгольських Друзів з шахти 
«Налайха». Тоді ним і був заключений договір про 
соціалістичне змагання з бригадою монгольських 
шахтарів, очолюваною ГІ. Буянтогтохом.

За прикладом радянських гірників налайхінські шахтапі 
розгорнули змагання «тисячників». Цс означало, іцо потріб
но добувіти на кожен механізований комплекс тисячу тонн 
вугілля за добу. І от — велика трудова перемога!

На шахті «Налайха» досягнуто рекордного для 
Монголії виробітку. Ця шахта — первісток вугледо
бувної промисловості МНР — переживає нині свою 
другу молодість. Підприємство повністю модернізує
ться з допомогою Радянського Союзу. Одним з най
важливіших нововведень є засвоєння механізованого 
очисного комплексу. Завдяки цьому за вісім місяців 
цього року середньодобовий виробіток на^комплекс 
склав 1012 тонн палива, а в серпні досяг 1704 тонни. 
Колектив систематично перевиконує виробничі зав
дання.

Тісна співдружність з радянськими робітниками, інжене
рами і техніками відкрила перед шахтарями Налайхи широ
кі можливості для введення у виробницвто нової техніки і 
обладнання. Минулого року гірники встановили безпосередні 
ділові зв’язки з радянськими гірниками з шахти імені 
В. 1. Леніна комбінату «Південкузбасвугілля». Велика гру
па монгольських шахтарів стажувалась па радянському під
приємства. .

Від міністерства вугільно" промисловості * СРСР 
сНалайха» отримала недавно ще один очисник меха
нізований комплекс. Зараз ведуться підготовчі роботи 
для введення йсго в експлуатацію. Монгольські гір- 
пики впевнені, що нинішнього року вони засвоять 
проектну потужність шахти і добуватимуть більше 
600 тисяч тони вугілля.

К. БОЛДОХОНОВ. 
кор. ТАРС.

Улан-Батор.

Завдання 
кубинських 
комсомольців

«Навчання, робота, гвинтівка» — під таким девізом 
живуть і працюють комсомольці Куби — члени Спіл
ки молодих комуністів (СМК). Завдання соціалістич
ного будівництва, багато з яких Компартія доручила 
розв’язувати молоді республіки, передбачають даль
шу активізацію діяльності СМК.

Питання, що випливають з цих завдань, були обговорені 
на проведеній тут цими Днями нараді Національного комі
тету СМК, учасники якої гіріійнялн план роботи на 1974 рік.

Керівництво СМК намітило спрямувати зусилля спілки на 
поліпшення роботи и галузі освіти, а також комуністичного 
виховання, молодого покоління в дусі вірності традиціям ре
волюційної боротьби 1 принципам інтернаціоналізму.

Перед комсомольцями Куби поставлено завдання збільши
ти вклад молоді в економічний розвиток країни шляхом ви
конання і перевиконання молодими робітниками виробничих 
планів І зростання продуктивності праці. У зв’язку з цим по 
псій країні створено молодіжні профспілкові комісії, керів
ництво якими партія поклала па СМК.

Інша важлива галузь діяльності СМК у наступному 
році — військова підготовка захисників соціалістич
них завоювань батьківщини. Намічено розгорнути 
активну роботу по політичній і фізичній підготовці 
призовників Революційних збройних сил.

ГОСТРА ПРОБЛЕМА
Енергетична криза, спричинена рішенням арабських країн скоротити поставки нафти 

державам, які проводять проізраїльську політику, перетворилася на одну з наигострі- 
иіих проблем для багатьох країн Західної коропи, СІНА, а також для Я іони,.

БОНН. «На порозі нафтова криза», «До
рожчає бензин», «Попереду холодна зи
ма» — такі заголовки дедалі частіше з'яв
ляються на сторінках західнонімецької пре
си. Нестачу нафтопродуктів використовують 

пальне. Мазут для опалення житлових бу
динків' у деяких землях ФРН подорожчав 
одразу на 300 процентів. Оголошено про 
підвищення цін на електроенергію,

ВАШШГТОН. Сенат конгресу США схва
лив і надіслав па розгляд палати представ- 

. пикіз законопроект про падания президен
тові надзвичайних повноважень для подо
лання енергетичної кріпи. Законопроект, 
зокрема, І,алає президентові право запро- 

нафтові концерни. Різко підскочили ціни на паджувагп лімітування на спожипапнп бсп» 
------------  х.,_ зиНу та |пшпх вид]-в пального, накладати 

заборону на експорт окремих нафтопродук
тів з США, обмежувати споживання енергії 
в невиробничих цілях,

КОПЕНГАГЕН. У Данії запроваджено 
нові обмеження на споживання нафти, бен
зину і електроенергії. Відповідно до пропо
зиції міністра торгівлі Ерлшга Єнсена, яку 
схвалила фінансова комісія Фолькетингу 
’(парламенту), заборонено користування 
приватними автомобілями у неділю, забо
ронено світлову рекламу, скорочено па 25 
процентів продаж нафтопродуктів на опа
лення.

ВІДЕНЬ. Тут почалася конференція ради 
міністрів організації країн - експортерів 
нафти (ОПЕК). Учасники конференції обго
ворять становище, яке склалося в результа
ті обмеження видобутку нафти, запровад
женого арабськими країнами.

(ТАРС).

працюють ще дві дівчини з Ра-
дянського Союзу. Міцніє друж
ба з братньою Німецькою Де
мократичною Республікою.

Фото з журналу 
аФРАПЄ В ЕЛЬ» (НДР).

Індія готується 
зустріти
Л. І. Брежнєва
«Наступний візит Гене

рального секретаря ЦК 
КПРС Л. І. Брежнєва в Ін
дію стане подією вели
чезної важливості в істо
рії нашої країни, — заявив 
у розмові з кореспонден
том ТАРС головний мі
ністр штату Керала Ачут- 
ха Менон.

Візит Л. І. Брежнєва а 
нашу країну, — підкрес
лив він, — сприятиме 
дальшому розширенню 
економічних і культурних 
зв'язків між Індією і Ра
дянським Союзом, успіш
ний розвиток яких с од
ним з основоположних 
факторів миру і прогресу 
а Азії».

Висловлюючи аналогіч
ну точку зору, газета 
«Петріот» пише, Що «єд
ність поглядів обох країн 
з ключових питань сучас
ності, таких, як боротьба 
за мир, проти колоніаліз
му, неоколоніалізму та 
расизму, є міцною осно
вою для індійсько-радян
ського співробітництва, 
яке постійно зростає і 
розвивається».

МАНІФЕСТАЦІЯ 
СОЛІДАРНОСТІ

Більш як 150 тисяч ро
бітників, юнаків і дівчат 
взяли участь в Туріні у не
дільній маніфестації і мі
тингу солідарності молоді 
та сіудентів усієї Європи 
з. народом і молоддю Чі
лі. Численні делегації 
прислали демократичні 
молодіжні організації 
Франції, ФРН, Іспанії, 
Норвегії, Данії, Австрії, 
Польщі, Угорщини, НДР, 
Чехословаччини, Болгарії, 
Румунії, Радянського Со
юзу та багатьох інших 
країн.
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1 ЗНОВУ
ЗОЛОТА 
НАГОРОДІ!
£ ЗАСЛУЖЕгіШі САМО

ДІЯЛЬНИЙ АНСАМБЛЬ ТАН
ЦЮ УРСР «ЯТРАНЬ» ПО
ВЕРНУВСЯ З ІТАЛІЇ. ДЕ 
ВІН БРАВ УЧАСТЬ В «ТИЖ
НІ РАДЯНСЬКОГО СОЮЗУ», 
ОРГАНІЗОВАНОМУ З ІНІ
ЦІАТИВИ ТОВАРИСТВА 
«ІТАЛІЯ — СРСР». ЯТРАНЦ1 
ДАРУВАЛИ СВОЄ ЧАРІВНЕ 
МИСТЕЦТВО ГЛЯДАЧАМ 
РИМУ. НЕАПОЛЯ. ВЕНЕЦІЇ 
ТА ІНШИХ МІСТ КРАЇНИ. 
НА ЙОГО ЧОТИРНАДЦЯТИ 
КОНЦЕРТАХ ПОБУВАЛИ ТИ
СЯЧІ ІТАЛІЙЦІВ.

На залізничному вокзалі 
міста Кіровограда ятран- 
ців зустрічали земляки, 
Вітаючи їх, заступник голо
ви облвиконкому Є. М. 
Чабаненко сказала: «Ми з 
хвилюванням стежили за 
вашим перебуванням за 
кордоном, раділи кожно
му успіхові. Ми вірили, що 
ви гідно представлятиме
те там нашу Радянську 
країну».

Тепло привітав прослав
лений колектив другий 
секретар міськкому Ком
партії України А. Д. Суха- 
чов. Серед тих, що зустрі
чали «Ятрань», були заві
дуючий відділом пропа
ганди і агітації обкому

партії І. П. Оліфірснко, 
секретар облпрофради 
Л. О. Руголь, представни
ки робітничих І самодіяль
них художніх колективів 
Кіровограда.

Керівник делегації кіро- 
воградців, голова обл- 
профради Д. Т. Жмак роз-

повів, ям проходили кон
церти колективу ятранців, 
про те, що ансамбль 
одержав високу нагоро
ду — ювілейну золоту ме
даль Товариства «Італія — 
СРСР».

Hr фото: тепла зустріч 
на залізничному вокзал).

Фото В. КОВПАКА.

І—
р АДЯНСЬКІ війська наближа- 

лися до Турецького валу на 
Перекопі. Фашисти люто «огриза
лися» вогнем. Але радянські бійці 
продовжували наступ. Анатолій 
Ткаченко зосереджено посилав 
снаряд за снарядом.' Сусідня гар
мата теж не відстає. Влучним пост
рілом підбила німецький танк. За 
ним задиміз другий. Обходить 
велику вирзу третій. На якусь 
мить він поЕсрнувся боком до ар
тилеристів, і снаряд прошив воро
жу машину наскрізь, Над нею 
ЗНЯБСЯ стовп диму н вогню, зем
ля струсонулася від вибуху. Але 
четвертий — він виявився ближче 
за інших до Ткаченка, — крутим 
розворотом роздушив гармату 
вщент. Анатолій з товаришем 
врятувалися в окопчику.

Як тільки фашист відійшов трохи да
лі, хлопець наздогнав танк, вискочив 
на нього. За якусь мить (хоч бн свої 
не прийняли ного за ворожого солдата 
і не зняли меткою автоматною чер
гою!) зняи в’язку гранат з поясу і скрі
пив їх докупи. Але як і чим прив'я
жеш чи прикріпиш вибухівху до тай
на, що повзає по окопах? Зняв з себе 
поясний ремінь, і міцно прив'язав грана
ти до ствола гармати, біля самої баш
ти. Фашистські танкісти, напевне, почу
ли щось і кидали машину з вибоїни у 
вибоїну. Анатолій смикнув за чеку і 
ііпав з машини у воронку. Страшний 
вибух оглушив його.

Коли трохи стихло І спала пилюка, 
Ткаченко побачив: башту знесло з гар
матою зовсім, машина диміла, упер
шись гусеницями в бруствер...

За цей подвиг Анатолія було 
нагороджено першим орденом 
Слави третього ступеня.

II—

метрів. Сержант скомандував:
— Автомати! ВогоньІ
Наприкінці бою Ткаченко три

мав свого автомата лівою рукою 
— права перебита, — у диску бу
ло кілька патронів...

За цей бій А. Я. Ткаченко був 
нагороджений ще одним орде
ном Слави другого ступеня,

...Фронт посувався все далі на захід 
і, нарешті, покотився оогпенною лави
ною по німецькій землі. Семеро радян
ських бійців під командуванням стар
шого сержанта Анатолія Ткаченка пе
реправилися в темряві на західний бе
рег річки, окопалися. На світанку гіт
лерівці побачили їх І відкри
ли шалений вогонь. Увечері через

------
Операція „Пошук“

річку переправили першу гармату. 
Справи пішли ще краще. Анатолій Тка
ченко влучно бив по фашистах попере
мінно то картеччю, то бронебійними 
снарядами. А тим часом через річку 
прибувало підкріплення. Прибавилося 
й гармашів.

Після визволення Криму, диві
зія, в якій служив А. Ткаченко, 
була перекинута у Прибалтику, в 
район Шауляя. Оточені фашисти 
намагалися зупинити наступ на
ших військ і вирватися морем з 
оточення. Сержант А. Я. Ткачен
ко вогнем своєї гармати знищив 
ворожий бронетранспортер, зни
щив велике скупчення фашист
ських солдатів, бив прямою на
водкою по скупченню танків. По
тім ворог перейшов у контрата
ку. До позиції, де стояла Анато- 
лієва гармата, залишається двад
цять, потім тільки п’ятнадцять

Коли настав мамонт рішучого 
наступу вглиб ворожої оборони, 
сержанта вже не було на плац
дармі. Непритомного й важко 
пораненою його під ворожим 
вогнем солдати переправили не 
східний берег. Останнє, що запа
м’яталося — неподалік передним 
розірвався ворожий снаряд, здій
нявши смерч вогню І землі. По
тім усе пригасло...

НІ—
Опритомнів у госпіталі. Біла па

лата. На столику букет весняних 
квітів. Тут, у лікарні, йому І вру
чили третій орден Слави, Стар
шина А. Я. Ткаченко став повним 
кавалером ордена солдатської 
мужності і відваги.

Довго лікувався гвардієць. Був час 
на роздуми та спогади. Багвто писая 
товаришам у частину, де воював. Ба
гато писали і йому, бажали одужання,

розповідали про бої з фашистами у 
передмістях Берліна, біля самою рейх
стагу...

Згадувалося дитинство у маленько
му степовому селі Кам’януватці Ново- 
миргородського району на Кіровоград- 
иціні. Там батько працював сільським 
фельдшером. Потім переїхали до Киє
ва. Мріям юнана не судилось збутися
— після школи фронтовими дорогами 
пройшов сотні кілометрів. На фронті 
здружився з гарними людьми. То — 
українці і грузини, росіяни і казахи, 
білоруси і вірмени.

...Минають роки. Після оду
жання виписався з госпіталю, при
їхав до Києва, знайшов маму, 
влаштувався на роботу, але ліка
рі настояли на зміні клімату — 
довелося виїхати до Ташкента. 
Там І працює нині наш славний 
земляк, Зустрічається з молоддю, 
особливо з молодими воїнами. 
На одній із таких зустрічей гвар
дії старшина запасу розповів:

— Картку кандидата в члени 
КПРС я одержав на фронті, у 
1943 році. Буо я тоді зовсім мо
лодим, дев'ятнадцятилітнім. Засі
дання парткомісії проходило • 
траншеї. Об бруствер били воро
жі кулі. Заяв було багато, Вірив 
у те, що нема вищого звання, ніж 
комуніст. Одержавши партквиток, 
ми бережно загортали його в 
шматчину чистої матерії чи кле
йонки, клали до нагрудної кише
ні, біля самого серця. Партійний 
квиток давав нам великі привілеї
— бути попереду в бою.

...Вечорами Анатолій Якимович 
довго засиджується, відповідаючи 
на численні листи. Пишуть піоне
ри й комсомольці, пишуть трудів
ники тих міст і сіл, у 
визволенні яких він брав участь, 
Пишуть однополчани. А Ра
шид Гастайович Латипов, нині та
тарський радянський письменник, 
листується з Ткаченком, уточню
ючи деталі боїв, де вони билися 
пліч-о-пліч майже всю війну — він 
пише книгу «Не заради слави». 
У ній йдеться про дружну багато
національну сім'ю гармашів- 
гвардійців у роки війни. Головний 
герой книги — наш земляк.

І. БОЙКО, 
член обласного літоб’єднання.
м. Новомиргород.

Вийшли
з офсайда

Колектив шпагатно-вірьовочної фабрики, як і всі 
інші колективи фізкультури обласної ради ДСТ, 
«Авангард», включився у складання нормативів комп
лексу 1’110. Перш, ніж розпочати групові тренування, 
наказом по фабриці було затверджено склад комісії 
з восьми чоловік. Це — інженери, техніки, службовці, 
які пропагували новий комплекс, особисто брали 
участь у численних змаганнях. Це головний механік 
фабрики Анатолій Квашин, заступник голови ради 
колективу фізкультури бригадир енергодільніші Ана
толій Ковтанюк, начальник прядильної дільниці 
Михайло Ушаков.

Місцеві художники виготовили відповідну наочну агітацію, 
працівники фабкому виділили кошти на придбання снортив- 
ного одягу та інвентаря. 1 раптом творчий вогник у фізкуль
турників згас. Не довелося торік добитися масовості у си
стематичних планомірних заняттях. Повне затишшя панува
ло на фабриці і протягом першого півріччя нинішнього року.

— Ііаше упущения, — каже директор фабрики (він 
же голова.комісії ГПО) Олександр Павлович Кузь
мин — Не змогла ми зробити спорт повсякденним 
явищем. Причин, звичайно, багато. Досить сказати, 
що лише протягом року на посаді інструктора по 
спорту у пас побувало п’ять чоловік.

Після короткої паузи на обличчі Олександра Пав
ловича засяяла тепла усмішка:

— Зараз, як кажуть, виходимо з офсайда.
Заслуга в цьому інструктора по спорту Зінаїди 

Шпилєвої, Смілива, принципова. Наполегливо прово
дить вона роз’яснювальну роботу серед робітників. 
Нелегко за місяць-другіїн надолужити прогаяне 
протягом року. Тим більше, що починати Шпилєвій 
довелося з самого початку. Оновила наочну агітацію, 
впорядкувала документацію. За порівняно короткий 
час справи значно поліпшились. Інструктор не ста
вить головною метою підготовку класних спортсменів, 
а прагне через комплекс ГПО прищепити всім робіт
никам любов до фізичної культури.

З цією метою щодня проводиться виробнича гім
настика, дві години на тиждень — тренувальні за
няття. Створено підготовчі груші на провідних діль
ницях фабрики. Робітники почали систематично ви
ходити на старти багатоборства ГПО. В кінці серпня, 
наприклад, на стадіоні «Юний піонер» складали нор
мативи тридцять робітників. Заліки приймають гро
мадські фізкультурні активісти.

У числі тих, хто є взірцем для молоді — ветеран 
фабрики В. М. Янковський. Василю Михайловичу 64 
роки. Залік він склав одним з перших. «Золотими» 
значківцями стали старішій інженер-економіст Лідія 
Волова, електрик Микола Возний, майстер прядиль
ного цеху Килина Кодацька, верстатниця Ганна Троян 
та інші.

Пожвавлюється робота спортивних секцій.
В липні, під час стартів восьмої міської спартакіади 

команда городошників зайняла перше місце серед колекти
вів фізхультурп четвертої групи. Перше місце посіла коман

да фабрики у змаганнях з настільного тенісу, третє — за 
леї коатлетамн.

Нині па фабриці кожен третій робітник готується 
до складання норм з нового комплексу ГПО.

Е. ЯРУШОК.

КЛАСИЧНАБОРОТЬБА^

На завершальному етапі
В спортивному залі СК 

«Зірка» закінчились поєдинки 
борців класичного стилю, ре
зультати яких входять до за
ліку обласної спартакіади 
сільських та селищних Рад 
депутатів трудящих. На зма
ганнях (це були останні стар
ти спартакіади) впевнено ви
ступили спортсмени Устннів- 
ського району і здобули 
командну першість. Другі 
призери — представники Но- 
вомнргородського району, тре
ті — спортсмени Малої Виски.

В своїх вагових категоріях 
чемпіонами спартакіади стали 
0. Рибка (Ново.чпргородський 
район), А. Поліщук (Олек
сандрійський район), П, Філі-
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пенко (Носоукраїнський ра
йон). В. Грнгорнченко (Мало- 
внсківськнй район), 3. Ятел 
(Нопомнргородськнй район), 
В. Костенко (Олексапдрів- 
ськнй район), А. Лобунькд 
(Кіровоградський район), 
В. Гончаренко (Світловод- 
ський район), В. Деннсов 
(Олсксандрівський район).

Не взяли участі в змаган
нях команди Вільшаяського, 
Пстрівського, Опуфріїпського, 
Знам'янського, Комланіївсько- 
го, Новгородківського районів,

А. КОРОТКОВ, 
старший інструктор 
облепорткомітету.

-»там

ПЕРША ПРОГРАМА. 9.05 
> Кольорове телебачення.

Гімнастика для всіх. (М). 9.20
— Новини. (М). 9.30 — Кольо
рове телебачення. Для шко
лярів. «Ми танцюєм і співа
єм». (М). 10.00 — «В майстер
ні художника». Народний ху
дожник СРСР €. А. Кибрнк. 
(М). 10.30 — Кольорове теле
бачення. «Російський романс». 
(М). 11.00 — «Для вас, бать
ки!» (М). 11.30 — «Музика
сьогодні». На НІ з'їзді ком
позиторів РРФСР. (М). 12.15
— «Поезія». Е. Межелайтіс. 
(М), 12.45 - «КПРС — партій 
Інтернаціоналістів • ленінців». 
(К). 13.05 — «Придніпровській 
залізниці — 100». (Дніпропер

ровськ). 13.35 — Композитор 
К. Домінчсн. (К). 14.20 —
Мультфільм. «Рівно о третій 
п’ятнадцять». (К). 14.40 •—
Телефільм «Там, зя лінією 
фронту». (К). 15.35 -~ «Пое- 
зія-73». (К). 16.35 — «За на
кресленнями XXIV в’їзду 
КПРС». «Світловодський ке
рамічний». (Кіровоград на 
Республіканське телебачення). 
16.55 — Телефільм. (Кірово
град), 17.15 — Політичний ог
лядач газети «Правде» Ю. А. 
Жуков відповідає на запи
тання телеглядачів. (М). 18.00 
— Новини. (М). 19.10 — «Оче
видне — неймоаірне». (М).

19.10 — «За вашим прохан
ням». Концерт. (М). 19.50 — 
Фі.тьм-спектакль. (М). 21.00 • 
Програма «Час». (М). 21.45 « 
Продовження фільму-спектак 
лю. (М). 22.35 — Чемпіонат 
СРСР з баскетбола. Півфінал. 
(М). По закінченні — новини.

ДРУГА ПРОГРАМА. 18.00 — 
Для юнацтва. «Музична ен
циклопедія». (К). 19.00 —
Програма «Вісті». (К. з вклю
ченням Кіровограда). 19.30 
— Концерт. (К). 20.45 — «На 
добраніч, діти!» (К). 21.00 ■— 
Програма «Час». (М). 21.30 — 
Болгарський художній фільм 
«ІЦо може бути краще за по-

гану погоду». (К). 23.10 — 
Вечірні новини. <К).

НЕДІЛЯ

Наша адреса і ТЕЛЕФОНИ
Газети виходить 

у вівторок, четвер, 
суботу.

«МОЛОДОП КОММУНАР» — 
орган Кировоградского обкомі 

ЛКСМУ, г. Кировоград,

316050. ГСП, Кіровоград-50, «ул. Луиачарського, 50. 
Телефони: відповідального секретаря та відділу 
комсомольського життя — 2-45-35, відділу пропаганди, 
відділу листів І масової роботи — 2-45-36, відділу вій
ськово-патріотичного виховання тв спорту — 2-46-87.

Друкарня ім. Г. М. Димитрова 
обласного управління у справах видавництва, 

поліграфії і книжкової торгівлі, 
м. Кіровоград, вул. Глінки, 2,

ПЕРША ПРОГРАМА. 9.05 - 
Ранкова гімнастики для дітей, 
(М). 9.20 — Новини. (М). В.ЗС 
— Для школярів. «Будиль
ник». (М). 10.00 <=-•» «Служу 
Радянському Союзу!» (М). 
11.00 — «Місто майстрів».
(Єреван). 12.00 — «Музичний 
кіоск». (М). 12.30 — «Сільсь
ка година». (М). 13.30 — Для 
школярів. «Хлоп'ята з нашо
го двору». Прем’єра телеві
зійного багатосерійного спек
таклю. Історія третя, (М). 
14.03 — «Третій, вирішаль- 
ний». (Львів). 14.15 — «Екран 
молодих». (Донецьк). 15.40 — 
«КПРС — партія Інтернаціо- 
малістіп-ленінців*. (К). 16.00

Кольорове телебачення.

Програма мультфільмів. (М). 
16.30 — Міжнародна панора
ма. (М). 17.00 — Концерт.
(М). 17.30 — Новини. (М). 
17.45 — Художній фільм »Дів
чина з характером». (М). 
19.15 — «Клуб кіноподоро-
жей». Кольорове телебачення. 
(М). 20.15 — «У концертному 
залі». (М). 21.00 — Програма 
«Час». (М). 21.45 — Чемпіо
нат СРСР з боксу. Фінал» 
(Вільнюс). По закінченні — 
новини. (М).

ДРУГА ПРОГРАМА. 16.00 
— «Весела естафета». (К). 
17.00 — Для дітей. «Сурмач», 
(К). 17.10 — «Портрет мит
ця». (К). 19.00 — Програма 
«Вісті». (К). 19.30 — Творчий 
звіт-концерт майстрів мис
тецтв та художніх колективів 
Хмельницької області. (К). 
В перерві — «На добраніч, ді
ти!» (К). 22.15 Програма 

. «Час». (Відеозапис). (К).
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