
НЕЩОДАВНО УЛЬЯНОВСЬКИЙ ЦУКРОВИЙ ЗАВОД 
ВІДСВЯТКУВАВ СВОЄ СТОРІЧЧЯ. ТРУДІВНИКИ ВІД
ЗНАЧИЛИ ЮВІЛЕЙ ПІДПРИЄМСТВА ВИСОКИМИ ПО
КАЗНИКАМИ В ПРАЦІ.

МОЛОДА РОБІТНИЦЯ НАДІЯ СОЛОГУБ, ЯКУ ВИ БА
ЧИТЕ НА ЗНІМКУ. ОДНА З БАГАТЬОХ, КОМУ ШАНУ 
СТАРШИХ 1 ПОВАГУ РОВЕСНИКІВ ПРИНОСИТЬ УДАР
НИЙ І СУМЛІННИЙ ТРУД.

Фото А. БУДУЛАТЬеВА.

ПРОЛЕТАРІ ВСІХ КРАЇН. ЄДНАИТВСЙІ

* ж Завершуємо
^^/ВИРІШАЛЬНЙЙ

УДАРНІ ТЕМПИ ЩОДНЯ
Щомісяця план нормовиробітку не нижчий 130 про*, 

центів. Такі темпи в комсомольсько-молодіжній змі
ні заводу чистих металів імені 50-річчя СРСР. 
надійно забезпечують їй одне з перших місць в со
ціалістичному змаганні. Зараз колектив, який очолює 
майстер В. Г. Філіпов, випускає продукцію в раху
нок червня 1974 року. Комсомольці і молодь зміни 
в змаганні рівняються на ударників комуністичної 
праці, які складають більшість в колективі.

Закінчуючи вирішальний рік, кожен в зміні знає, 
як працюватиме і в наступному. За зобов’язаннями 
зустрічного комсомольського плану на 1974 рік вони 
вирішили завдання першого півріччя виконати до по
чатку роботи XVII з’їзду ВЛКСМ, в день обласної 
звітно-виборної комсомольської конференції працю
вати на зекономлених матеріалах. Щодо економії, 
то зміна має намір протягом дев’ятої п’ятирічки сім 

місяців відпрацювати на заощаджених матеріалах.
Л ЛЕТНІКОВЛ, 

секретар комсомольської організації комсомоль
сько-молодіжної зміни.

м. Світловодськ,
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КІРМОГРШММГ

Це було минулого року. 
Вересневий ранок повнив
ся горластим півнячим 
співом, гулом машин, 
тракторів. Все злизалося в 
одну урочисту мелодію, 
що легким серпанком 
висла над Гурівкою. І все 
ж серед цього гамору Ал
ла виразно почула шкіль
ний дзвінок. Дівчині стало 
не по собі. Вона чітко 
уявила збуджені обличчя 
дев'ятикласників, з якими 
вісім років ділила свої ра
дощі і маленькі турботи. 
Зараз вони заповнять клас 
І стане він тісним від смі
ху, голосних вітань.

— Чого задумалась? —- 
почула нараз жіночий го
лос ,і озирнувшись, поба
чила Галину Григорівну 
Лашко. Вона також повер
талася додому після вра
нішнього доїння.

Пішли пліч о пліч. Зов
сім юна комсомолка Алла 
Яременко і вже досвідче
на доярка колгоспу Г. Г, 
Лашко. Не тільки те, що на 
ферму і з ферми їм по до

розі, зближувало їх. Гали
на Григорівна з першого 
дня порадами, а коли і ді
лом допомагала дівчині. 
Не перший рік вона доїть 
корови, знає ціну праці 
доярки. Тим більш, що 
Алла відразу після закін
чення восьми класів прий
няла групу нетелів. А роз
доювати первісток не так і 
легко. І хоч мала Алла де
які навички (коли мати, 
Мотрона Федорівна, доїла 
корови, то вона завжди 
допомагала їй), а добрий 
порадник повинен бути 
поруч...

Як тільки минулої осені 
почалися заняття в школі, 
в кабінет секретаря парт- 
організації А. А. Кулика 
прийшов директор Гурів- 
ської середньої школи:

— Що ж це, Андрійови
чу, виходить? Ніяких роз
мов не було, ми дівчину 
чекаємо в школі, а ви вже 
групу корів закріпили за 
нею?

— Її право вибирати, — 
тільки й сказав секретар, в 
через годину був на 
фермі.

— Як справи, Алло? — 
запитав дівчину, яка пора
лась біля корів. — От 
що, — сказав серйозно, — 
робота роботою, а школу 
кидати не слід.

— Як, а група?! — не 
зрозуміла.

— Сьогодні після робо
ти піди до завідуючого 
консультпунктом заочної 
середньої школи...

З того часу ось уже 
другий рік поєднує дівчи
на працю і навчання. Все 
впевненішими стають її 
кроки в життя.

М. ЧЕРНИШ.
Колгосп імені Горького 
Долинського району,
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Про ініціативу комсомольсько-молодіжних колективів 
ордена Трудового Червоного Прапора заводу «Червона зірка», 

Кіровоградського ордена «Знак Пошани» заводу тракторних 
гідроагрегатів, Морозівського вуглерозрізу та Побузького 

нікелевого заводу по гідній зустрічі XVII з'їзду ВЛКСМ,
XXII з'їзду ЛКСМУ, 50-річчя з дня присвоєння

імені В., 1. Леніна та достроковому
комсомолу
виконанню

ПРАЦЮВАЛИ З ЕНТУЗІАЗМОМ
СУБОТНЬОГО РАНКУ БІЛЯ ЧЕРВОНОЗОРІВСЬКОГО 

КОРПУСУ 90 ДУХОВКИ ОРКЕСТР ЗУСТРІВ МАРШЕМ 
КОЛОНИ. ТАК ПОЧАВСЯ КОМУНІСТИЧНИЙ СУБОТ- 
НИК МОЛОДИХ КІРОВОГРАДЦ1В, ПРИСВЯЧЕНИЙ 30- 
РІЧЧЮ ВИЗВОЛЕННЯ МІСТА ВІД НІМЕЦЬКО-ФАШИСТ
СЬКИХ ЗАГАРБНИКІВ. НОГО ОРГАНІЗУВАВ КІРОВО
ГРАДСЬКИЙ МІСЬККОМ КОМСОМОЛУ ТА ЗАВОДСЬКИЙ 
КОМІТЕТ ЛКСМУ,

Близько семисот молодих робітників, студентів та 
учнів обласного центру цього дня провели генераль
ну підготовку площ корпусу, підготувавши заготі
вельний, складальний та зварювальний цехи до здачі 
в експлуатацію, опорядили їдальні та побутові при
міщення. Учасники суботника упорядкували близько 

< 20 тисяч квадратних метрів площі корпусу.
Молоді кіровоградці працювали на суботнику зав

зято, з вогником. Добре потрудились чергонозорів- 
ці, робітниці швейної та панчішної фабрик, медично
го, кулінарного та торговельного училищ, МИТУ № 4 
та № 6.

О. БЕРЬОЗКІН, 
заступник секретаря комітету комсомолу заво
ду «Червона зірка».

Грудневий Пленум ЦК КПРС вка
зав на то, що 1974 рік буде визна
чальним в успішному завершенні 
дев’ятої п’ятирічки. У відповідь 
комсомольці і молодь Кіровоград- 
щини розгорнули бойове соціаліс
тичне змагання на всіх ділянках ви
робництва. Урочистими датами під
биття підсумків цього змагання ста
нуть чергові XVII з’їзд ВЛКСМ, XXII 
з’їзд комсомолу України та 50-річ
чя присвоєння комсомолу імені Во
лодимира Ілліча Леніна. Юнаки І 
дівчата дають слово кожен день 
1974 року зробити днем ударної 
праці, відмінного навчання.

Комсомольсько-молодіжні ко
лективи заводу «Червона зірка», Кі
ровоградського заводу тракторних 
гідроагрегатів, Морозівського ву
глерозрізу і Побузького ніке
левого заводу, борючись за достро
кове виконання народногосподарсь
ких завдань п’ятирічки, першими а 
області серед комсомольсько-моло
діжних колективів підтримали почин 
передових московських підприємств 
і розробили та прийняли на 1974 рік 
зустрічні, більш напружені вироб
ничі плани.

Намітки Ініціаторів — це виконан
ня державного плану плюс додатко- 
вий випуск продукції за соціалістич
ними зобов'язаннями. Вони перед
бачають дальше підвищення про
дуктивності праці, економію робо
чого часу і сировинних матеріалів,

народногосподарських планів 
зростання політичної та громад
ської активності працюючої мо
лоді, комсомольсько - молодіжні 
бригади червонозорівців; різни
ків ковальсько - пресового цеху 
(бригадир Геннадій Брайловський), 
верстатників механоскладального 
цеху № 4 (бригадир Надія Щер
бань), формувальників ливарного 
цеху сірого чавуну (бригадир Іван 
Іванов] зобов’язалися до XVII з’їзду 
ВЛКСМ виготовити понад план дета
лі для 50 комсомольських сівалок, а 
до 50-річчя присвоєння комсомолу 
імені В. І. Леніна — ще на таку ж 
кількість машин, 
. їх суперники по змаганню з заво
ду тракторних гідроагрегатів вже 
зараз працюють під девізом: «Дві 
з половиною тисячі насосів НШ- 
324 для комсомольсько-молодіжних 
тракторних бригад області —- наш 
зустрічний!».

На міцній економічній основі роз
робив свій зустрічний план комсо- 
мольсько-мсчсдчкнкй колектиз до
бувної дільниці Морозівського вуг
лерозрізу (бригадир Володимир 
Бакун, групкомсорг Олександр Па
січний). Борючись за зяяння імені 
53-річчя присвоєння комсомолу 
імені Леніна, колек'ив вир’шив у 
1974 році видебути 159 тисяч тонн 
бурого вугілля при плані 145 тисяч 
тонн, зекономити ЗО тисяч кіловат- 
годин електроенергії.

Вагомий внесок в дострокове ви-

1974 року
наступного рокуконання планів 

зроблять комсомольці Побузького 
нікелевого заводу. Освоюючи нові 
виробничі потужності, вони зобов'я
залися на день раніше строку за
кінчувати квартальні плани, достро
ково ввести □ дію рудотермічну піч 
№ 1.

Комсомольсько-молодіжні колек
тиви названих підприємств зверну
лися до всіх комсомольців і молоді 
області, до всіх комсомольсько-мо
лодіжних колективів із закликом 
розгорнути широку роботу за масо
вість в прийнятті КОМСОМОЛЬСЬКИХ 
зустрічних планів.

БЮРО ОБКОМУ ЛКСМУ СХВА
ЛЮЄ ІНІЦІАТИВУ КОМСО- : 
МОЛЬСЬКО - .МОЛОДІЖНИХ КО
ЛЕК ШВІВ ЗАВОДУ «ЧЕРВОНА 
ЗІРКА», КІРОВОГРАДСЬКОГО 
ЗАВОДУ ТРАКТОРНИХ ГІДРО- 
АГРЕГАТІВ, МОРОЗІВСЬКОГО 
ВУГЛЕРОЗРІЗУ ТА ПОБУЗЬКО- 
ГО НІКЕЛЕВОГО ЗАВОДУ ПО 
ГІДНІЙ ЗУСТРІЧІ XVII З’ЇЗДУ 
ВЛКСМ і XXII З'ЇЗДУ ЛКСМУ ТА 
50-РІЧЧЯ ПРИСВОЄННЯ КОМСО
МОЛУ ІМЕНІ В. 1 ЛЕНІНА.

Міськкслти, райкоми комсомолу, 
первинні комсомольські організа
ції повинні розгорнути масо
вий рух за прийняття комсомольсь
ких зустрічних планів, провести 
значну організаційну і роз ясню- 
вальну роботу серед працюючої 
молод; пропагувати велике патріо
тичне значення цього руху.

пт----- і^.-. л,'ігадкзаг.‘и , ,кTTOCtU
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ШТРИХИ ДО ПОРТРЕТА СУЧАСНИКА SS

ЙДИ ПО ЗЕМЛІ 
З ТУРБОТОЮ

!»» •

ТОГО року щедро розгулювали північ- 
* ні вітри. Полями, шляхами оони гна

ли поперед себе отари білого снігу, 
вривалися під одяг зустрічного перехо
жого і летіли далі на косогір, а потім 
знову поверталися, завихрювалися і па
дали під ноги Павлу Лиходіду, який що
дня зустрічався на їх дорозі.

Вдень хлопець поспішав у сусіднє 
село. Там, при Крупській майстерні об’
єднання «Сільгосптехніка», працювали 
курси трактористів. Павло уже звик до 
цієї щоденної «прогулянки». Дорогою 
повторював заданий урок.’ Звичайно, в 
думці, бо зошити були глибоко заховані 
на грудях,, і користі від них було якраз 
стільки, скільки вони зберігали в собі 
тепла.

Головне, уважно слухати пояснении інже
нера районного об’єднання «Сільгосптехніка» 
Леоніда Захаровича Сінснка, який розповідав 
про будову трактора, про використання пали
ва, експлуатацію машини. Вдома, засівши за 
конспект чи підручник, просто не можна 
позбутися голосу вчителя. Він промовляє з 
кожної сторінки. Та хіба тільки дома? От і 
зараз, тільки Павло закриє очі, як зразу ж 
бачить перед собою Леоніда Захаровича, його 
суворий і воднораз підбадьорливий погляд: 
ну-ну, розповідай. Не соромся, хлопче.:.

А ще Павлові подобалися уроки агро
номії. Головний агроном районного 
управління сільського господарства Бо
рис Григорович Зозуля, закоханий у 
свою справу, навчав тієї закоханості і їх, 
слухачів курсів.

Чотири місяці відвідував хлопець кур
си трактористів і одноразово закінчував 
десятий клас вечірньої школи. Знав: без 
знань, без освіти йому не обійтися. І він 
учився наполегливо, ніби змагався із 
собою. А незабаром йому довірили 
трактор «Т-38» — старенький, але ще 
надійний. Майже два роки відпрацював 
на ньому, може б іще поводив його по 
колгоспних полях, та повістка із військ
комату внесла свої корективи у розмі
рене Павлове життя.
НЭ ИРЯДЖАЛИ його до армії всім се- 

лом; з музикою, з піснями. Бажали 
високо нести звання захисника рідної 
Вітчизни, не осоромити своїх земляків.

Запам’ятав хлопець ту настанову. Не під-

вів односельчан. Служив мото
ристом швидкісного катера. Мав 

ж подяки, нагороджувався грамо
тами, одержав ряд відзнак, а 
серцем тягнувся до своїх широ
ких полів, у рідний колгосп, де 
народився і виріс, де вперше 
взявся за кермо трактора.

Повернувшись з армії, зразу ж 
пішов до бригадира тракторної:

— Приймайте знову в свою сі
м’ю!

Надходили жнива. На комбайн Вік
тора Ігнатенка не вистачало помічника. 
Отож, бригадир запропонував Павлові 
поки що попрацювати на комбайні, а 
там, мовляв, побачимо.

Хлопець погодився. Спочатку допома
гав Ігнатенку доглядати за комбайном, 
а потім, якось непомітно, взявся й за 
штурвал збирального агрегату. Комбай
нер був майстром своєї справи, добрим 
учителем для Павла.

— Пам’ятай, Павле, — говорив ком
байнер. — У нашім ділі головне підку
вати землю, її пагорби і видолинки, 
щоб бува не врізатися в неї жаткою, бо 
то найбільший сором для комбайнера.

Він ис «врізайся». Більше того: зарекомен
дував себе з найкращого боку. Довів, що при 
бажанні можна не тільки оволодіти новою 
технікою, а іі примусити її працювати з най
більшою віддачею. Помітивши у хлопця отакі 
здібності, партійна і комсомольська організа
ції, правління колгоспу рекомендували Павла 
Лиходіда посланцем в Казахстан.

6000 центнерів зерна намолотив минулого 
року молодий механізатор на широких стеле
них просторах, йому подобалося, що працю
вали псі груповим методом, один за одним — 
комбайнери з усіх усюд: з України. Росії, 
Білорусії. Намагалися працювати якнайкраще, 
щоб не осоромитись перед Іншими.

Повертався в колгосп з радісним на
строєм — таки не підвів земляківі А ще 
більше радів швидкій зустрічі з Надій
ною. Як вона там — його ланкова, його 
суджена?

Взимку справили весілля, не захотіли 
довго чекати: коли вже полюбили один 
одного, до вже разом на все життя — 
і трудитися, і відпочивати.

ЦЬОГО року щедро розгулюють хо
лодні вітри. Вони перепиняють 

Павла, жбурляють в обличчя пригорщі 
колючого снігу, а він іде по селу моло
дий, сповнений сил — кращий механіза
тор колгоспу, депутат Назарівської сіль
ської Ради. Іде у своє майбутнє, в світле 
завтра, крізь вітер, крізь мороз, несучи 
свій комсомольський неспокій.

Г. ШЕВЧЕНКО.
Колгосп імені Жданова 
Кіровоградського району.

ТУРИСТСЬКА ЕКСПЕДИЦІЯ І,

UE БУЛО в перші тижні війни. В батареї 
лишився тільки один міномет сержанта 

ГІроценка. А фашисти йшли вперед. Міно
метна обслуга одержала наказ: переправи
тись на протилежний берег річки, зайняти 
вигідну позицію і постійно вести вогонь по 
ворожій піхоті, щоб дати можливість на
шим бійцям укріпити оборону на нових ру
бежах. Під час переправи фашисти вдари
ли з артилерії. Коні злякались, кинулись в 
бік і разом з мінометом опинилися під мо
стом. Що робити? Адже вся надія була па 
цей единиц міномет. І раптом — така невда
ча.:.

Бійні, промокши до рубчика, допомогли коням 
питягти міномет. Не пройшло й чверті години, і 
він уже був на новій вогневій позиції. Швидко 
привели зброю до бойової готовності І відкрили 
погонь. Здавалось, що б'є нс одни міномет, а ці
ла батарея. Вже розігрівся до червоного стг.ол, 
вже бійці «поглухли» від безперериної стрільби І 
спілкувались тільки за допомогою жестів.

Маневр удався. Наші підрозділи успішно, 
без особливих втрат зайняли оборону на но
вих рубежах і зупинили ворога. За цей бій 
командира мінометної обслуги сержанта 
ГІроценка нагородили орденом Червоного 
Прапора. Тоді ж він став комуністом.

Та недовго довелось воювати Процепку: 
він потрапив у оточення. З групою бійців 
вдень ховався в густих зарослях кукурудзи, 
а вночі йшов на схід. Була єдина думка: 
добратись до своїх. Але танкові частини во
рога обганяли їх. І все ж бійці знайшли 
прохід. Та їх помітили гітлерівці. Зав'язав
ся бій. Він продовжувався до пізнього ве
чора. Використано всі патрони, більшість 
бійців поранено. Ось такими їх і захопили 
фашисти.

Проценко хвилювався: як же бути з осо
бистими документами? Треба зараз же їх 
сховати, щоб вони не потрапили до воро
жих рук. В нічній темряві відміряв десять 
кроків на схід від великого одинокого дере
ва і почав ложкою копати суху, як черінь, 
землю. Потім поклав у шкіряний гаманець 
орден, документи, щільно пригорнув зсм» 
лею, притоптав її...

Полонских погнали на Старобільськ, а потім п 
Лпсичаїїськ. Морили голодом, не давали води. 
Потім загпалн в брудні вагони і кудись повезли, 
їхали кілька діб. Прислухався якось Проценко —• 
вартовий пішов від вагона. Іван почав тихенько 
стукати. Хтось відгукнувся. Проценко запитав:

— Де ми стоїмо?
— Знам’янка, — донеслось Із темряви.

І ЗМІСТ, І ФОРМА
ЗАРАЗ проект жодної машини, від могутнього 

трактора «Кіровець» до невеликого мопеда не 
отримає путівки в життя без рішення художньо-тех
нічної ради своєї галузі.

Цьому важливому аспекту конструювання присвячувався 
галузевий семінар «Стан та перспективи художнього кон
струювання тракторів і сільськогосподарських машин, по
ліпшення умов праці механізаторів», який нещодавно від
бувся у Мінську. В ньому взяли участь представники мі
ністерства. вчені, конструктори, медики та виробничники.

На семінарі обговорювались проблеми художнього кон
струювання, питання підготовки кадрів дизайнерів, розгля
дались нові проекти перспективних тракторів майже всіх 
заводів країни.

Після семінару відбулась художньо-технічна рада 
галузі.

М. НОЖНОВ. ,

Меланін Павлюченко вже чотири роки працює на Кірово
градській швейній фабриці» Дівчина щоденно перевиконує 
змінні завдання.

Про активність її в громадській роботі говорить те, що 
Мсланію обрано трупкомсоргом.

На фото: Мсланія ПАВЛЮЧЕНКО.
Фото А. ПЕЧЕНЮКА.

Знам’янка... А недалеко І Долпнська, рідна До- 
ліінсі ка, де до призову в армію Іпан Проценко 
працював Інспектором райвно. Здасться, зовсім 
близько. І в той же час — дуже далеко.

Поїзд рушив. Зі сходом сонця він прибув 
у Долинську. В щілину вагона Проценко 
помітив знайому людину. Попросив, щоб 
вартовий дозволив з нею поговорити. Вар
товий, довідавшись про тс, що Проценко з 
Дслннської, чогось зрадів, покликав до ва
гона якесь начальство. А потім відчинили 
двері вагона і дозволили всім вийти на пе
рон. До ГІроценка підійшов перекладач:

— Тебе тут люди знають і повірять в те, 
що ти їм скажеш. Так ось скажи їм, що 
німці розгромили Червону Армію, захопи
ли Москву і Ленінград, що ти, і всі, хто з 
тобою їде, добровільно 
Скажеш все цс — від
пустимо додому.

— ІІі! Такого я ні
коли не скажу. Це не
правда, — відповів 
Проценко. І на весь 
голос додав: — Моск
ва і Ленінград наші. 
Червона Армія б'є во
рога. А у полон я і ........г..„......
не добровільно, а пораненими...

Фашисти не чекали такої пілповіді. Вони швид
ко загнали всіх у вагони, двері міцно закрутили 
дротом, поїзд рушив.

1 ось вони вже я Миколаєві. Полонених розміс
тили па галявині, обнесеній колючим дротом. Го
лодували. Мокли під дощем. Але втекти не було 
ніякої можливості. Навкруги вартові з собаками. 
Приїхала якось сестра Проиеика, довелось з нею 
зустрітись. Проценко сказав їй:

— Є одна і остання надія вибратись з табору 
попросити німця Лоре, який до війни працював у 
До.тнпській на млині і добре знав мене, щоб він 
допоміг у цій справі.

Сестра звернулась, до Лоре з» проханням, а той 
відповів:

— Мені псе відомо
шовик. Таких ми не _________ г „ _____ _
Ц ЕЩОДАВНО мені допелось” зустрітись

з Іваном Сергійовичем Гіропенком, зви
чайним сільським вчителем. Він розповів 
про роботу на шахтах Франції, про дивер
сії, які він і його друзі влаштовували, про 
створення політичної організації військово
полонених.

Домовившись, ми організували вибух в одній 
шахті, на вугілля роз*............
фашисти. Вийшла з ладу одна шахта, 
відразу перестали давати шість — у 
галька компресорна. Потім її відбудували, 
ненадовго: знов наші хлопці постарались, і 
та припинилась. Часто замість вугілля ми 
пали породу, голки перфораторів навмисне 
лп, підйомні механізми виводили з ладу, 
трубопроводи, по яких подавалось повітря, 
го разу я забурив у шахті вузькоколійку.

ЩО ти, і всі, хто з 
здались у полон.

помітили І так побили, що лежав без пам’яті, 
кров текла з рота І носа. Товариші врятували. 
Щоб дружніше дошкуляти ворогові, розподілялись 
на трійки. Трійками керували товариші, які мали 
зв'язки з «Союзом російських радянських патріо
тів».

Розповідаючи про «Союз», Іван Сергійо
вич зупиняється на багатьох цікавих дета
лях його роботи, називає своїх побратимів. 
«Союз» випускав підпільні листівки, в яких 
закликав наносити на шахтах шкоду, пові
домляв про становище на радянсько-німець
кому фронті. Успіхи нашої армії вливали 
людям нові сили, ще активніше почали дія
ти члени організації. Хто нею керував, 
Проценко не знав. Чув тільки, що організа
цію очолює надійна людина, справжній пат
ріот своєї Батьківщини.

нчжне СІРЦІ
мої друзі потрапили

про тпого брата •— він біль« 
виручаємо, а розстрілюємо..,

якої особливо розраховували 
___ , а вугілля 
у них була за- 

Алс 
робо- 
добу« 
лама- 
рвали
Одно« 
Німці

Цю людину Проценко узнав лише після 
війни. Це був Григорій Володимирович Ши
банов, якого кілька років тому за організа
цію руху опору у Франції Радянський уряд 
нагородив орденом Вітчизняної війни. Дові
дався Проценко про то відважну людину і 
відразу поїхав до Олександрії, де зараз 
живе Шибанов.

* $
ÇÏ КОСЬ я був у Долннському райкомі 
л партії і цікавився підготовкою до ново
го навчального року в системі політнавчан- 
іія. В числі інших, як кращого пропаганди
ста, мені назвали і комуніста Івана Сергі
йовича ГІроценка. Я довідався, що його від
новили в рядах партії. Він тривалий час 
був членом бюро партійної організації міс
цевого колгоспу «Дружба». Активний лек
тор, умілий агітатор. За сумлінну роботу 
нагороджений нагрудним значком «Відмін
ник народної освіти», Похвальною грамо
тою Міністерства освіти Української PCP.

Роки беруть своє: Іван Сергійович попро
щався зі школою, пішов на пенсію. Та без 
діла він не може сидіти: він виступає перед 
молоддю, розповідає про мужність і не
зламність радянських людей, про тс, як во
ші в жорстоких боях відстоювали рідну 
Вітчизну...

м. Долннська.
f. ВАЩУК.

ПРОДОВЖЕННЯ 
РОЗМОВИ 
«ПОЧАТОК БІОГРАФІЇ»

у РЕДАКЦІЮ продов-
& жують надходити
відповіді на анкету *По- 
чаток біографії». Нижче
вміщуємо цікавий лист.
автор якого вважає, що 
для щасливого початку 
трудової біографії ще не
достатньо бути кваліфі
кованим виробничником, 
недостатньо і теплого 
прийому на новому місці 
роботи. Листа написала 
завідуюча продовольчим 
магазином у селі Станку- 
ватому Вільїианського 
району Надія Тончева. 
Вона,— депутат сільсь
кої Ради, староста гурт
ка комсомольської політ
освіти, учасниця худож
ньої самодіяльності.

ВІДДАТИ
ВСЬОГО СЕБЕ

Добрий день, дорога 
редакція!

Хочу розповісти про на
шу комсомольську орга
нізацію. яка вважається 
однією з кращих в райо
ні. Комсомольці доклада
ють всіх зусиль, щоб бути 
гідними продовжувачами 
славних трудових тради
цій батьків.

Вони — на найвідпові
дальніших ділянках робо
ти в колгоспі. Восени на 
урочистому вечорі були 
вручені солідні премії чле
нам комсомольсько - мо
лодіжної бригади, яка від
значилась на жнивах. Це 
Василь Радов, Петро Калі- 
ніченко, Віктор Константи
нов та інші.

Не гірше працюють і 
наші доярки. Зіна Зілінке- 
вич, наприклад, зайняла 
перше місце в районі по 
надоях молока на одну 
фуражну корову, її подру
ги Віра Самойленко та 
Олена Боєва теж кращі 
доярки колгоспу.

Та не лише працею 
славні наші комсомольці. 
Багато з них навчаються 
заочно в технікумах та ін
ститутах. І майже всі гаря
че люблять пісню, танці. 
Бо в колгоспі рідко знай
деш хлопця чи дівчину, 
які б не брали активної 
участі в художній само
діяльності села.

Можливо, я трохи й 
перебільшую, але воажаю, 
що бажаючих розрахува
тись з роботи, чи тих, хто 
не задоволений профе
сією, в селі мало. І не то
му, що тут створюються 
якісь особливі, тепличні 
умови для кожного но
вачка. Треба спочатку по
казати себе, зарекомен
дувати і фахівцем, і ак
тивним членом колгоспної 
сім’ї. Тоді — пошана й 
честь. То — справедлива 
вимога.

Н. ТОНЧЕВА.
с. Санкувате 
Вільїианського району.

ПРО МИР 
ПА ПЛАНЕТІ

Минулого тижня в Світ- 
ловоДському Палаці куль
тури і.м. Леніна було прочи
тано лекцію «Боротьба 
КПРС за втілення в життя 
програми миру». Вона про
йшла в циклі «Про сучасне 
міжнародне становище та 
зовнішню політику СРСР», 
який користується у світло- 
водців незмінним успіхом. 
В ньому беруть участь лек
тори Світловодська, Кірово
града та інших міст. Про 
боротьбу КПРС за мир на 
планеті розповідав, напри
клад. лектор республікан
ської організації товариства 
«Знання» І. В. Стрюков.

В. ЛАВРОВ.
М. Світловодськ.
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ПОВІДОМЛЯЮТЬ, що в кори
дорах Білого дому викру

чена половина лампочок, і 
президент Ніксон на одних 
зборах висловив небезпеку, що 
не знайде в темряві дверей 
своєї спальні, якщо завидна не 
потрапить додому. В містах 
США .гаснуть вуличні ліхтарі, 
гаснуть вогні реклам... В мі
ру того, як Америка тоне в на- 
півсутінках, у багатьох насту
пає прозріння.

Жителі США «відкривають:», на
приклад, що їх життєві інтереси зв’я
зані аж ніяк не з Ізраїлем та сіо
нізмом, як переконують їх сіоніст
ські оріанізації і преса. Виявляє
ться, приблизно п'ята частина наф
ти, яка споживалась країною, добу
валась арабами. А на східному уз
бережжі Америки, як виявилось, 
доора половина використовуваного 
рідкого палива, була близькосхід
ного походження. ЦІ «Відкриття» 
були зроблені після того, як в ли
стопаді Організація арабських кра- 
ін-експортерів нафти (ОАПЕК) за- 
запровадила ембарго на постачання 
в Америку, доки Ізраїль не звіль-

ннть окуповані арабські землі, І не 
відновить права палестинців.

Цей захід викрив безглуздий 
парадокс: США на арабському 
паливі підсмажували каштани 
для Тель-Авіва. Нафта арабів 
працювала проти арабів на 
підприємствах воєнно-промис
лового комплексу США, який 
випускав для Ізраїлю ракети, 
танки, літаки і іншу зброю. 
Арабська нафта крутила турбі
ни американських транспортних 
авіалайнерів, які перевозили 
Ізраїлю все це спорядження. 
Тепер нафта стала союзником 
народів, які її добувають.

Так американці одержали пред
метний урок, зміст якого полягає її 
тому, що їх національні інтереси 
розходяться з інтересами тих, 
хто турбується за збереження за Із
раїлем окупованих земель. Тепер 
про це заяпляє публічно не тільки 
сенатор Фулбрайт. Спостерігачі од
ностайно констатують, що в гро
мадській думці США позначився 
справжній ашнізраїльськнй крен.

Для боротьби з цією тенденцією

сіоністські кола мобілізували в 
Сполучених Штатах всі свої орга
нізації, всіх лоббістів на різних 
РІВНЯХ. ТІЛЬКИ ЇХ ДІЯЛЬНІСТЮ МОЖ- 
на пояснити той факт, що амери
канський конгрес, якому, дивись, 
доведеться засідати в нсопалеиому 
Капітолії, збирається надати Ізра
їлю нову військову допомогу на 2,2 
мільярда доларів.

ПРОЗРІННЯ
В СУТІНКАХ

Для боротьби З цією

До Тель-Авіву із США прибу
ла група парламентаріїв, щоб 
«оцінити ситуацію і прийняти 
відповідне рішення», характер 
якого не важко вгадати. Органі
зація «Об’єднаний єврейський 
заклик» направляє в Ізраїль ко
місію, щоб визначити його 
«суттєві потреби». Кожен з

членів комісії при поверненні 
повинен дати звіт про внутріш
нє становище, фінансові і гос
подарські труднощі держави. 
Чим більш темним буде звіт, 
тим на більш високі гонорари 
може розраховувати його ав
тор — так натякають організа- 

- тори «мандрівки». Ці звіти бу
дуть широко опубліковані, щоб 
розжалобити публіку картина
ми «бідності на землі оптова
ній» — так стимулюється збір 
коштів.

Профспілкові босси АФТ — 
КПП схожі із заправилами із
раїльського Гістадрута — на
стільки завзято вони захища
ють сіоністські інтереси. Вико
навча рада АФГ-КПП оголоси
ла про створення профспілко
вого фонду на підтримку Ізра
їлю. Рада виділяє в цей фонд 
50 тисяч доларів із коштів 
американських робітників і за
кликала всі організації збирати

і вносити □ нього Гроші. І це в 
той час, коли--------------------
ми США, як 
профспілок, 
втрати роботи і засобів до іс
нування».

Під дією енергетичної кризи уряд 
західних країн починає усвідомлю
вати, що їм не по дорозі з Ізраїль
ськими агресорами. 86 держав — 
членів ООІІ закликали весь світ не 
виявляти сприяння урядові Тель- 
Авіва. Цей заклик підтримали авто
ритетні міжнародні форуми — все
світній конгрес миролюбних сил і 
конференція неприеднаннх держав 
в Алжірі. Ізраїль був п ізоляції під 
час дебатів в 0011 в ев’язку з во
єнними ДІЯМИ В жовтні. Після жовт
невих подій 20 держав Африки розі
рвали дипломатичні відносини з 
Тель-Авівсм. Західна Європа одно
стайно відмовилась брати участь в 
перевезенні зброї І військової техні
ки Ізраїльтянам. Уряди країн 
«Спільного синку» почали вимага
ти покласти край _ ____
окупацією арабських земель. Цього 
ж вимагає і Японія.

Б. БАННОВ, 
коментатор АПН.

перед трудящи- 
сказано в заяві 

«стоїть загроза

Уряди країн

з Ізраїльською

рЛАВА Чіліиської військової хунти генерал Піно- 
чет нещодавно направив Мао Цзе-дуну поздо

ровну телеграму в зв’язку з його 80-річчям. В цій те
леграмі він побажав «великому керманичу» «особис
того щастя» і передав «тисячу поздоровлень».

Рішення генерала віддати свої симпатії Мао Цзе- 
дуну виникло, звичайно, аж ніяк не випадково. Воно 
продиктовано визнанням, яке чілійська хунта прояв
ляє до цієї людини, яка благословила пекінську ди
пломатію { пропаганду на підтримку її контрреволю
ційних дій. Пекін не знайшов можливим навіть най
меншою дією, хоча б одним словом, осудити крива
вий терор, розв язаний в Чілі проти патріотів, і тим 
самим повністю солідаризувався з одним з найбільш 
«чорних загонів» реакції Латинської Америки.

I все це відбувається в той час, коли пекінські лідери иа 
словах раз по раз заявляють про свої симпатії до країн 
«третього світу», зокрема, до латиноамериканських. Сам 
Мао Цзс-дун у своїх «урочистих посланиях» народам дер
жав Азії. Африки і Латинської Америки підкреслюван не 
раз, що Пекін «незмінно підтримує і буде підтримувати бо
ротьбу народів трьох континентів проти імперіалізму і рсак-

• ДРВ: ЛЮДИ ПОЧИНАЮТЬ ВІДЧУВАТИ 
СМАК МИРУ

• ЩУПАЛЬЦІ АМЕРИКАНСЬКОЇ РОЗВІДКИ ПРО
НИКАЮТЬ... ДО СОЮЗНИКІВ. СПОВІДЬ КО
ЛИШНЬОГО ШПИГУНА

• ІЗРАЇЛЬ І СВІТ КАПІТАЛУ. ЕНЕРГЕТИЧНА 
КРИЗА І ЦЕЙТНОТ У СТОСУНКАХ •

• ПІНОЧЕТ — МЛО ЦЗЕ-ДУН: «МИ ВАМ 
ПОСМІШКУ — ВИ НАМ ПІДТРИМКУ...»

СТАТТЯ. ІНФОРМАЦІЯ. КОМЕНТАР.

□

„ТИСЯЧА ПОЗДОРОВЛЕНЬ“ 
ГЕНЕРАЛА ЯІНОЧЕТА 
МАО ЦЗЕ-ДУНУ

Посилаючи «тисячу привітань» «великому керманичу» І 
одночасно розпорядившись відправити на смерть тисячі чі- 
лійських патріотів, генерал Піночет крокує звичною дорогою 
тих латиноамериканських «горилл», які бачать в теперішніх 
керівниках із Пекіна своїх союзників і не звертають уваги 
на словесний фонтан революційних фраз маоїстів.

Вищезгаданий факт — лише один і, звичайно, по 
найважливіший в ряду тих, які свідчать про нёблаго- 
видні справи Пекіна по відношенню до різних загонів 
національно-визвольного руху, як Латинської Аме
рики, так і Азії, Африки.

Досить нагадати про тс, що Пекін протягом бага
тьох років веде подвійну гру стосовно Бірми. 
Шрі Ланки, Малайзії і ряду інших країн цьо
го району, де він заради своїх гегемоністичних цілей 
продовжує підривну роботу, діяльність, спрямовану 
ііч створення промаоістських сил. Заради цієї мети 
маоїсти ведуть справу таким чином, щоб дискреди
тувати миролюбну політику Індії в очах держав 
«третього світу».

Теку ж підступну політику проводять маоїсти і па Близь
кому Сході. Па весь голос заявляючи про солідарність з 
арабськими народами, які подуть боротьбу з ізраїльськими 
агресорами, насправді ж Пекін виступає проти них. Делегат 
КНР відновися, як відомо, підтримати резолюцію XXVII се
сії Генеральної Асамблеї ООН, яка вимагала, щоб Ізраїль 
повернув окуповані ним території. Під час останньої °-‘нзь- 
косхідної кризи представник Пекіну знову-таки зайняв про
вокаційну позицію, виступивши в підтримку ізраїльських 
екстремістів. ...

Яскравим прикладом ігнорування інтересів народів Ази. 
Африки і Латинської Америки є і негативна позиція Пекіну 
по відношенню до радянської пропозиції про СК0Ро^,.І”Яр"'''] 
сокових бюджетів п’яти держав - «вість
Безпеки ООН. яка на випадок реалізації дала б можливість 
стимулювати економічний розвиток країн «третього світу».

На стопах засуджуючи південно-африканські расистські 
ИжмТЙ’ми п... самим пілтрпму« , <«; №.« ■
на те шо він був в числі членів ООН. яьі голосували 
еаономі’иіі санкції проти цих режимів) торгові зв явки іерез 
Гонконг знову-таки демонструючи разючу різницю між 
словами і ділами.

дай

держав «третього світу». піп-
Генерал Піночет не помилився адресою коли шд 

правив поздоровну телеграму в Пекін. її зміст .іе 
ше всього може здивувати людей, які слідкую > 

‘ вивихами маоїстської політики по відношенню д 
країн Азії, Африки і Латинсько] Америки. Серед .роз
винутих країн Пекін хоче зайняти провідне■ Д’‘сцс] 

. одночасно вступаючи в тісний контакт з міжнарод 
кою реакцією, намагаючись здійснити свої < -

. ііістичні цілі. Не може телеграма дйвувати *
слідкує за «еволюцією» Мао Цзе-луна, , поволю- 
ііИ! в'молодості з претензії стати [ чоко.
Ніонером», ступив на аІ.їт1Ірадя’’^РНЯСЯ од
тявся ДО ТОГО, ЩО до СВОГО 80-ріЧЧЯ прос.ІЄ. - якого 
Иіім з «найбільших демагогів», політико.. ,, тП

‘ стали вагомою підмогою для сил, які бор 
миру і прогресу народів. * СМИРНОВ,

політичний оглядач АПН.

Нафтохімічний завод п Борзсшті. побудований при технічній допомозі Радянського Союзу, вироіїляє широкий асортимент 
продуктів, в тому числі синтетичний каучук, органічні фарбники, пластмаси. Продукція заводу експортується більше ніж в 40 
країн світу, в тому числі в Радянський Союз, Францію, Італію, ФРН, Англію.

На знімку: панорама нафтохімічного комбінату в Борзешті. Фото Аджсрпрсс—АПН.

МИРНІ
По-різному обчислюється час. В 

ДРВ, наприклад', прийнято тепер 
говорити: пройшло 10 місяців піс
ля встановлення миру у В’єтнамі. 
Ці 10 місяців були заповнені на
пруженою відбудовчою працею, 
вирішенням проблем, які поставив 
на порядок денний пс-рехід до мир
ного життя. А проблем цих бага
то. Війна була жорстока, залиши
ла глибокі рани не лише на в’єт
намській землі, а і в серцях лю
дей. Партія трудящих В’єтнаму і 
уряд республіки закликали в’єт
намський народ боротись иа мир
ному фронті так само героїчно, як

БУДНІ
і в роки війни, суворо дотримува
тись паризької угоди, яка відкрила 
шлях до мирної праці.

Звершене за 10 перших мирних міся
ців говорить про тс, що в’єтнамський 
народ гаряче відгукнувся на цей клич. 
Вирішена, зокрема, проблема забезпе
чення всіх жителів Республіки житлом. 
За такий короткий час збудовано і 
відремонтовано більше 10 мільйонів 
квадратних метрів житлової площі. 
Вчасно розпочався новий навчальний 
рік в школах та вузах країни. Зви
чайно, школярам Північного В'єтнаму 
і сьогодні нелегко. Через недостачу при
міщень їм доводиться навчатися в 3—4 
зміни. Барабани, котрі сповіщають про 
закінчення уроків, б’ють інколи опівно
чі. Американська авіація зруйнувала 
більше 400 шкіл, і за 10 місяців їх нс-

можливо відбудувати, хоча зроблено в 
цій галузі дуже багато.

Держава проявляє величезну 
турботу про підготовку кадрів, 
щоб далі просунути країну по 
шляху до соціалізму. Підростаюче 
покоління — ного надія. В сього
днішньому демократичному В’єт
намі вже вчиться кожен п’ятий 
житель.

Життя в ДРВ стає па мирні 
рейки. Вечорами відкриваються 
всі 8 театрів і багато кінотеатрів 
столиці. З новим репертуаром ви
ступає Державний ансамбль на
родного танцю і пісні.

В. БУРБУЛІС,
- кореспондент ТАРС.

Ханой.

заголовком чехословаць 
опублікував статтю 
мернканської розвідки, 

деякими скороченнями.

Під таким 
цналнзм'а» 

, діяльності а 
тю читачам з

І>ЕСЬ мій досвід, на- 
бутий на державній 

службі Сполучених Шта
тів, переконує, що най
більшою небезпекою для 
мене особисто, для моєї 
сім’ї, для миру у всьому 
світі е американський мі
літаризм...

Так заявив в інтерв ю
американському журналу 
«Ремпартс» Перрі Фелл
вок, в минулому співро
бітник Агентства націо
нальної безпеки США.

Життєвий шлях Перрі Фел.т 
вока невеликий. В 196Н році, 
після закінчення середньої 
школи, він поступив у ВІК 
США. але закінчити службу в 
авіації йому так і не довело
ся. феллвока запросили п од
ну установу, де люди в ци
вільному спочатку випробува
ли його з допомогою різнома
нітних тестів, а потім запи
тали:

кий журнал «Свст со- 
про нові факти підривної 

АПН пропонує цю стат-

— Чи не хотіли б ви працю
вати в галузі, яка дозволить 
пам познайомитись з особли
вою системою інформації, хо
дити в цивільному і подоро
жувати по всьому світу?
Так Перрі Феллвок став

розвідки в Європі націлені 
проти тих країн, на території 
яких вони знаходяться. Не є 
виключенням І Англія. Амери
канська база в Чнксепді си
стематично контролює і де
шифрує роботу всіх провідних 
військових та цивільних радіо
ліній в Англії. В посольстві 
Сполучених Штатів у Лондоні 
є спеціальний відділ націо
нальної безпеки, котрому до-

зовувати. широкі маневри, роз
гортати диверсійні акції проти 
сусідніх арабських країн. 
Інакше кажучи, готуватись до 
агресії...» Ці визнання пере
конливо свідчать, що офіційна 
вашінгтонська адміністрація 
задовго до нападу Ізраїля па 
арабсікі країни мала достат
ню кількість точних даних про 
справжню мету експансіоніст
ської політики Тель-Авіва.

СПОВІДЬ АНЕРИКИНСЬКОГО
співробітником ретельно 
засекреченого відділу 
електроніки американсь
кої розвідслужби з цент
ром на воєнній базі Форт 
Джордж Мід в штаті Ме- 
ріленд.

— Я був вражений, — заяв
ляє Феллвок, — коли дізнав
ся, що Сполучені Штати роз
винули активну шпигунську ді- 
я тихість у всіх своїх союзни
ків. Бази США в Бринднзі 
(Італія), Дарміїпадті (ФРН) 
та інші центри американської

ручепо радіоперехоплення 
службових переговорів англій
ських керівних ДІЯЧІВ.

Перрі Феллвок наво
дить деякі цікаві подро
биці про «шестиденну вій
ну» на Близькому Сході в 
червні 1967 року.

«Тоді я працював в стам
бульському філіалі розвідцен
тру агентства національної 
безпеки... ЛТп уже з лютого 
1967 року мали достатньо да
них про те, що Ізраїль почав 
зосереджувати війська, органі

РОЗВІДНИКА
Із Турції Перрі Феллвок 

був переведений о Сай
гон. Там він став очевид
цем «війни на знищення», 
яку США планомірно про
водили у В’єтнамі. Тоді 
він вирішив порвати з 
розвідкою і відкрито ви
ступити проти закулісних 
махінацій США на міжна
родній арені.

(«Свет социализма» — 
АПН).
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Володимир БАЗИЛЕВСЬКИИ

МОНТАЖНИК
Він — диригент цибатих кранів 
Над плетивом курних доріг, 
Моз килим міста панорама 
Йому простелена до ніг.
Над ним вітрище хижо свище
І кожен крок, як на війні, 
Йому до сонця значно ближче 
Ніж вам, товаришу, й мені. 
Упершись в небо ГОЛОЕСЮ, 
Щаблі долаючи круті, 
Він поріднився з висотсю 
І завше там на висоті.
Не безсловесний раб інструкцій, 
Штурмує час з небесних трас, 
Каркаси металоконструкція 
Немов майбутнього каркас. 
Авторитетному начальству 
Він твердить, мабуть, неспроста: 
«Робота — ось найсправжнє щастя —» 
Все інше — просто суєта».

3 ДОРОГИ
Вот стою

на горке
на Владимирской —

Ширь такая,
что и пером

не ьыписать!
В. Маяковский.

- 1.

Пригадалися щирі слова ці 
Під поривчасті свари вітрів, 
Як невмовкчі прибої овацій 
Тут перехлюпи-струми вогнів. 
Розкошують розчулені очі, 
Упилися безмежжям, либонь, 
Стугонить, поїздами гуркоче 
Безбережна оця оболонь. 
Кран плавучий гойдає напроти 
Громіздкий свій важучий вантаж. 
Всюди ковані ритми роботи — 
На землі і на палубах барж. 
Облетіли каштани і клени. 
Листопадова пізня пора. 
Чуло-чуло вбираю той клекіт 
Над розважливим плином Дніпра. 
Бо збагнув я під шурхіт акацій 
З висоти, що окрилює труд, 
Найгучніша мелодія праці 
З-поміж інших мелодій отут,

А іще я затямив — не просто 
Наша справа — слова та слова: 
Суть поезії —■ музика й простір, 
Що як віра, любов’ю жива! 
Відкриттям цим уражений гірко: 
(Чом раніш не подумаз про це?) 
Я лишав Володимирську гірку, 
Дихав простором обрій в лице. 
Сутеніло. Губилися грані 
Пароплавів, мостів, берегів, 
І засніжений острів Трухенів 
Промовляв світлячками вогнів.

11.
Лісовий масив — це вам непросто. 
Ліс таким півколом насіда. 

Підступили до будинків сосни, 
Буйночуба, мовчазна орда.
Але це сусідство не печалить, 
Усмішка — на кожному лиці 
Певен, що позаздрив би й Хрещатик 
Молодій околиці оцій.
Тут живе путящий люд робочий, 
Щирий, скупуватий на слова, 
Я сюди навідуюсь охоче, 
Як нагода випаде бува.
І якщо вже та казати чесно, 
(Вибачте, коли пересолив) 
Я б усіх поетів в першу чергу 
З центру та сюди переселив. 
Прочинив би як у простір двері:

— Йдіть, колеги, на епохи клич, 
І життя вивчайте не з паперів, 
А по карбах строгих цих облич.

♦ * *
На отчих рівнинах — незайманий 

сніг.
І тільки дорога-чорнявка тече. 
Та вітер з наскоку, немов печеніг 
Мечами остуди обличчя січе.
О раннього зазимку ясність литва! 
Навкіс до переліска — заяча в’язь» 
Ще вчора в ярах зеленіла трава, 
А нині вигадливим смушком 

взялась.
Уже морозенки риплять чобітьми, 
Та сняться садам голубі міражі.
І пам'ятно серцю — за скруту зими 
Пташиного літа грядуть віражі.
Аби тільки крила служили, як слід. 
Аби тільки голос жагою дзвенів. 
Аби тільки тіло підняти в політ, 
Що знову поважча вагою снігів.

У МАТЕРІ
Я сюди приїжджаю нечасто, 
Принагідно, туди і сюди.
І в зворушливо-лагіднім «здрастуй» 
Мені докір звучить, як завжди.
І тривожно щораз помічаю, 
Щось із нею тут знову стряслось: 
Пролилась білина молочаю 
В туманець її русих велось, 
і коли вона йде від порогу 
Чи в задумі бува, чи в журбі, 
Так обачно випростує ноги, 
Мовби ношу несе на собі. 
Всі підвладні закону старіння, 
Так чому ж з-поміж інших прикмет 
Материнська осмута осіння 
Ранить душу, як гострий стилет, 
І чому, прозираючи в сутність, 
Як вертаю туди з далини, 
Помічаю щоразу присутність 
Непоправність своєї вини?

З ВЕТЕРАНАМИ
мовчання. Місцеві 

розповіли нам

В ПОХІД

дитинство ДЛЯ ЩАСТЯ
вони - майбутні господарі землі, це їм, дітям, країна рад 

ГАРАНТУЄ ЩАСЛИВЕ БЕЗТУРБОТНЕ ДИТИНСТВО. ЦЕ ДЛЯ НИХ ПРА
ЦЮЮТЬ тисячі дитячих садків і ясел, сотні майданчиків, 
дитячі кінотеатри та лікарні, перша турбота дорослих — 
ПРО ДІТЕЙ,

НА ЗНІМКУ « ВИХОВАНЦІ ДИТЯЧОГО САДКА № 24 «ВОГНИК». МА
ЛЯТА оточили колом морську свинку, вони РАДІСНІ 1 ЗАХОП
ЛЕНІ. І ХТО ЗНАЄ, МОЖЕ З ЦЬОГО, ДЛЯ БАГАТЬОХ ПЕРШОГО ЗНА- 
ИОМСТВА З «БРАТАМИ НАШИМИ МЕНШИМИ» ПОЧНЕТЬСЯ СЛАВНИП 
ШЛЯХ СПАДКОЄМЦІВ ПАВЛОВА, ТІМ1РЯЗЄВА, ПРЖЕВАЛЬСЬКОГО. АД
ЖЕ ВСІ шляхи для них ВІДКРИТІ, А пФото Р. РУБІНА.

В нашому училищі вже 
стало традицією кожно
го року восени проводи
ти походи по місцях бо
йової слави 8-механізо- 
ваного танкового корпу
су. Наш маршрут проліг 
до села Дівоче поле, по
тім — на Олександрізку.

Нас супроводили вої- 
іпі-визволитслі, очевидці 
цих подій С. В. Куліков, 
І. Г. Юнкін.

Перша зупинка... Обе
ліск воїнам в селі Діво
че поле. Мітинг. Хвили

на 
жителі [ 
про бої восени 1943 ро
ку, згадали подвиги сво
їх визволителів.

Братська могила в се
лі Олександрівні. На 
мармуровій плиті чигає
мо слова:

«К холмам святых 
могиЛ

Склоняем мы знамена. 
На деле воплощая

в жизнь 
Их думы н мечты»,

Виступає І. Г. Юнкін. 
Тут загинули його това
риші. Ось він показує ту 
хату, де його рятували 
санітари. До підніжжя 
пам’ятника учні поклали 
квіти.

Повернувшись в місто, 
ми прийшли до поста
менту, де встановлений 
танк, який першим уві
рвався в Олександрію.

К. С1РЕНКО, 
учениця Олександрій
ського педучилища.

В. ТВЕРДОСТУП,

20 і И

Поєдинки на рингу
Продовжуються змагання на кубок 

Всесоюзної ради добровільних спор
тивних товариств профспілок з боксу.

Чергову, другу зустріч кіровоградц» 
провели у Ровно. Напружений поєдинок 
закінчився перемогою місцевих спорт
сменів з рахунком 17:16.

8 першій зустрічі, що проходила в Кі
ровограді, сильнішими були наші земля
ки — 17:15. Загальний рахунок матчу — 
33:32 на користь збірної команди Міро- 
воградщини.

В наступному турі, який відбудеться 12 
січня 1974 року, гостями кіропоградців 
будуть боксери Херсонщини.

БОРОТЬБА КЛАСИЧНА

АВАНГАРДІВЦІ—НА ПЕРШІЙ СХОДИНЦІ
Представники «Авангарду», «Колоса», «Трудових 

резервів» та «Буревісника» протягом двох днів у за
лі кіровоградського спортивного клубу «Зірка» вели 
поєдинки за міжвідомчу першість області з класичної 
боротьби. Непогану майстерність продемонстрували і 
вийшли переможцями в своїх вагових категоріях 
авангардівці — Кіровограді майстер спорту Віктор 
Марус, кандидат у майстри спорту Микола Штефан, 
Анатолій Посунько, Сергій Рсзунов, Анатолій Вихо
дець, Олександр Денисенко, першорозрядники Олек
сандр Демещенко, Василь Коваленко, світловодчанин 
Ілля Чубар і представник інституту сільськогосподар
ського машинобудування Микола Шаповал.

В командному заліку сильнішими були авангардів- 
ці. Вони набрали 68 очок. На другому місці борні 
«Буревісника» (45 очок), на третьому — представни
ки «Трудових резервів».

Т. АНАТОЛЬЧУК,

В ШИРОКОМУ КОЛІ
Масовими були грудневі старти сільських спорт

сменів Онуфріївського району. Перед відлигою на 
засніжені траси вийшли лижники, відбулася перша 
проба сил юних хокеїстів, які готуються до змагань 
на приз клубу «Золота шайба».

В Зибківській середній школі тривали змагання 
«Нумо, хлопці!». Школярі демонстрували свою май
стерність з боксу, класичної боротьби, баскетболу.

А в першості району з волейболу перемогу здо
були спортсмени кінзаводу.

На черзі —зимові старти на призи героїв-земля- 
ків, лижні походи, поєдинки за програмою комплек
су ГПО.

Ріо-де-Жанейро. Герой двох 
футбольних чемпіонатів світу 
(1956 і 1962 років), знаменитий 
бразильський нападаючий Гар- 
рівча 19 грудня востаннє ви
ходив, на зелений газон двох- 
соттисячного стадіону «Мара- 
мана», Він виступив у складі

ПРОЩАННЯ

З ГАРРІНЧЕІО

В. СУРЖА Н, 
начальник оргвідділу облепорткомітету.

--- - ~ —

І

316050, ГСП, Кіровоград-50, вул. Луначарського, 36. 
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 та спорту — 2-46-87.

БК 00353, Індекс 61197, і

Газета виходить 
у вівторок, четвер, 

суботу.

Зам. № 13534.

«МОЛОДОЙ коммунар» - 
орган Кировоградского обкома 

ЛКСМУ, г. Кировоград.

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

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

Тираж 67 500,

збірної БразілІЇ разом з Пе
ле, Жаірзіньйо, Карлосом Аль
берто, Рівеліно, Феліксом, Лу
ком Перейрога та іншими в 
матчі проти команди, п якій 
грали іноземні футболісти. 
Цей матч було присвячено йо
му, Гаяррінчі, справжнє ім’я 
якого Маноел Франсіско Дос 
Сантос.

,..«Матч вдячності» закін
чився перемогою бразільців — 
2:1 (1:1). Голії забили: БрІН' 
Лізі, Пело та Луіс Перейра,

ПЕРША ПРОГРАМА. 14.06
— «Продавець повітря». Ху
дожній фільм. (Кіровоград^,
15.50 — «Микола Амосов». До
кументальний фільм. (М>,
10.50 — Для дітей, «Казковий 
танок», (М). 17.15 — Для шко« 
лярів. «Веселі старти». (М). 
16.00 — «Хроніка тижня». (Кі» 
ревоград). 18.10 — «Країні ра
портує .Московська область», 
(М.) 19.00 — Кольорове телеба
чення. Концерт. «Лауреати 
року». (М). 20.00 — Телевізій
ний багатосерійний спектакль 
«Різні люди». Розділ VII. (М). 
21.00 — Програма «Час». (М). 
21.30 — Вечір у Московському 
художньому академічному те
атрі. (М). 23.30 - Новини. (М).

ДРУГА ПРОГРАМА. 11.00 -« 
Програма документальних те
левізійних фільмів. (Кірово
град). 16.50 — «Микола Амо
сов». Документальний фільм. 
(М). 16.50 — Для дітей. «Каз
ковий танок*. (М). 17.15 -» 
Дли школяріп. «Веселі стар
ти». (ЛІ). 18.00 - Для юнацт
ва. «Репортер». (Харків). 18.30
— Реклама, оголошення. (К).
18.45 — «Господар землі».
(Одеса). 19.00 - Програма 
«Вісті». (К). 19.30 - «Ново
річна зміна». (Донецьк). 20.30
— До відкриття «Телевізійної 
школи механізаторів». (К). 
20.15 — «На добраніч, діти!» 
(К). 21.00 — Програма «Час», 
(М). 21.30 — Вечір у Москов
ському художньому академіч
ному театрі. (М). 23.30 — Но
вини. (ЛІ).

Редактор В. ПОГРІБНИЙ.
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