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Відбувся пленум Кіро
воградського МК ЛКСМУ, 
який розглянув питання 
«Про підвищення відпові
дальності комсомольських 
організацій вищих і серед
ніх спеціальних навчаль
них закладів у підготовці і 
вихованні спеціалістів у 
світлі рішень XXIV з’їз
ду КПРС та XVII з’їзду 
ВЛКСМ».

ВИХОДЬ НА „ЧЕРВОНУ СУБОТУ“

НА ВСІХ підприємствах і установах, у 
школах і колгоспах Новоукраїнсько- 

го району з великим піднесенням про
йшли загальні збори по підготовці і про
веденню Всесоюзного суботника, присвя
ченого 105-й річниці народження В. І. 
Леніна. Всі зобов’язалися у цей день
працювати з подвоєною енергією. 19 квіт
ня повсюди вирішили перетворити у 
справжнє трудове свято.

Колектив харчового комбінату у цей 
день зобов'язався виготовити тонну олії, 
змолоти 9 тонн борошна, виробити 3 тон
ни кондитерських виробів. 200 декаліт
рів безалкогольних напоїв:

Для тих, хто не стоятиме па своєму 
робочому місці, теж знайдеться діло. 
Вони посадять 150 дерев, наведуть

ЗА ПРИКЛАДОМ 
КОМСОРГА
зразковий порядок в приміщеннях та 
впорядкують навколишні території.

Секретар комсомольської організації 
Галина Бурова, молодий комуніст май
стер цеху Л. М. Мельниченко та молода 
робітниця Зінаїда Мурдій зобов’язалися 
самі та закликали інших виконати в цей 
день не менш як на 160—170 процентів 
денні норми виробітку.

«Всі на суботник!» — під таким гас
лом готуються до Всесоюзного суботпи- 
ка комсомольці і молодь району.

О. ПЕТРЕНКО, 
робітниця.

м. Новоухраїпка.

■НОНІ рОЛ t ' . -■
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КОМСОМОЛУ
«Ленінський комсомол у боротьбі за здійснення 

аграрної політики КГІРС» — тема наукової конфе
ренції, що відкрилася 3 квітня в Москві. її скликали 
Центральний Комітет ВЛКСМ і Вища комсомольська 
школа при ЦК ВЛКСМ.

З доповіддю «Основні напрями аграрної політики 
КПРС на сучасному етапі» виступив заступник заві
дуючого сільськогосподарським відділом ЦК КПРС 
М. П. Руденко. Лише кілька днів тому, сказав він, у 
Москві відбулася Всесоюзна науково-теоретична кон
ференція з актуальних проблем сучасної аграрної 
політики партії. В доповіді члена Політбюро UK 
КПРС, секретаря ЦК КПРС Ф. Д. Кулакова та ін
ших виступах глибоко і всебічно розкрито величезне 
історичне значення березневого Пленуму ЦК КПРС, 
переконливо показано благотворність сучасної аграр
ної політики партії як надзвичайно важливої скла
дової частини загального політичного курсу КПРС і 
творчого розвитку вчення В. І. Леніна з аграрного 
питання в нових історичних умовах.

«ВЛКСМ — бойовий помічник партії в боротьбі за 
піднесення сільського господарства, його спеціаліза
цію і концентрацію, перетворення радянського се
ла» — з цією доповіддю виступив секретар ЦК 
ВЛКСМ В. С. Ярошовець.

На пленарному засіданні 4 квітня, в заключний 
день роботи конференції, доповідь про історичне зна
чення березневого Пленуму ЦК КПРС і роль науки 
в інтенсифікації сільського господарства зробив пре
зидент ВАСГНІЛ П. П. Лобанов.

Промовці, які виступали на конференції, запевня
ли партію, що Ленінський комсомол і далі братиме 
активну участь у боротьбі за здійснення аграрної по
літики КПРС і зробить усе можливе для того, щоб 
успішно виконати величні накреслення у перетворен
ні життя села.

(Кор. ТАРС). -

В доповіді першого сек
ретаря міськкому комсо- \ 
молу М. Соколянського 
відзначалося, що завдяки 
постійній турботі Кому
ністичної партії, Радян
ського уряду в нашій 
країні з кожним роком 
збільшується кількість спе
ціалістів. Тільки в нашому 
місті понад 15 тисяч юна
ків і дівчат отримують ви
щу і середню спеціальну 
освіту. Минулого року в 
народне господарство з 
інститутів і технікумів Кі
ровограда влилося понад 
дві тисячі фахівців. Допо
відач детально зупинився 
на завданнях, які стоять 
перед комсомольськими 
організаціями навчальних | 
закладів, наголосив на 
підвищенні ролі членів 
ВЛКСМ у боротьбі за ко- В 
муністичне ставлення до 
навчання, ідейному, вій
ськово-патріотичному, ін
тернаціональному і мо
ральному вихованні, у ви
рішенні проблем право
вої пропаганди, відпочин
ку молоді.

В обговоренні доповіді 
взяли участь перший сек
ретар Ленінського РК 
ЛКСМУ обласного центру 
В. Демченко, перший сек
ретар Кіровського райко
му комсомолу м. Кірово
града Я. Бондар, заступ
ник секретаря комітету 
комсомолу інституту сіль- 
госпмашинобуду в а н н я 
І. Матюха, секретар комі
тету ко/Асомолу заводу 
«Червона зірка» С. Виш- 
ницький та інші.

В роботі пленуму взяли 
участь I виступили перед 
делегатами секретар мі
ськкому Компартії Украї
ни К. П. Неділько та сек
ретар обкому комсомолу 
В. Петраков.

Л. СМИКОДУБ, 
секретар - зав. відділом 
студентської, ШКІЛЬНОЇ 
молоді та піонерів Кі
ровоградського міськ
кому ЛКСМУ.

ЙДЕ ОБМІН КОМСОМОЛЬСЬКИХ ДОКУМЕНТІВРепортажіз Знам’янського міськкому та Новгородківського райкому комсомолу
^7 КАБІНЕТ першого
* секретаря Знам’ян
ського міського комітету 
комсомолу Катерини Кі- 
верник першими зайшли 
тесляр пересувної механі
зованої колони № 133
тресту «Кіровоградсільбуд» Олександр 
Власовець і фрезерувальник Валерій Чор
ний.

Бережно беруть вони до рук червоні 
квитки із зображенням В. І. Леніна.

— В березні у мене дві радісні події, — 
говорить Олександр Власовець, — щойно 
отримав новий комсомольський квиток 
зразка 1975 року і написав заяву в парт- 
організацію пересувної колони з прохан
ням прийняти мене кандидатом у члени 
КПРС.

Серед тих, хто першим удостоївся пра
ва одержати комсомольські квитки — 
ланковий механізованої ланки по вирощу
ванню високих урожаїв цукрових буряків 
колгоспу «Заповіт Леніна» Григорій Хо- 
ренженко. Молоді механізатори цього ко
лективу у завершальному році п’ятирічки 
зобов’язалися виростити по 450 центнерів 
солодких коренів з кожного гектара. Го
това до роботи техніка, 800-гектарну пло
щу підживили органічними і мінеральни
ми добривами.

Комсомольську організацію колгоспу 
«Октябрь» представляють засмаглі степо
вики Леонід Садовепко,- Григорій Китаєв 
і Володимир Коробов. ;А всього в. цьому 
господарстві 32 комсомольці-механізатори.

Па урочисту подію — вручення нових 
комсомольських квитків молодь запроси
ла комсомольців 20-х років І. М. Ткачен- 
ка, М. М. Викреста, А. С. Клинову, Г. П. 
Проценка, капітана першого рангу у від
ставці І. П. Шкурка, Героя Радянського 
Союзу М. Н. Линиика, Героя Соціалістич
ної Праці Г. С. Рпкупова, секретаря мі
ськкому Компартії України В. І. Береста.

О. РЯБОШАПКА, 
працівник газети «Серп і молот».

м. Знам’янка,

ДЕВІЗ —ЗАВЖДИ ВПЕРЕД
Комсомольсько-молодіжна бригада муля

рів міжколгоспної будівельної організації, 
яку очолює Василь Кобильов, виконала за 
три роки і одинадцять місяців п’ятирічне 
завдання. Більшість юнаків і дівчат під
приємства вже рапортували про завершен
ня своїх п’ятирічок.

Ретельно члени ВЛКСМ Міжколгоспбуду 
готувалися до обміну комсомольських до
кументів. В святковому, піднесеному на
строї прийшли вони до райкому комсо
молу. Із радісною подією їх привітав пер
ший секретар райкому комсомолу В. Троян. 
А потім комсомольці прослухали у записі 
промову Генерального секретаря ЦК КПРС

НА ФОТО ВГОРІ: 
ПЕРШИЙ СЕКРЕ
ТАР новгород
ківського Р,“НІ
КОМУ КОМСОМО
ЛУ В. ТРОЯН ВРУ
ЧАЄ КОМСОМОЛЬ
СЬКІ КВИТКИ РО
БІТНИЦІ «МІЖ- 
КОЛГОСП Б У Д У» 

Г. КОБИЛЬОВІЙ.
Фото 1. КОРЗУНА.

КОМСОМ О л к и 
ЗНАМ’ЯНСЬКО г О 
ТЕХНІЧНОГО УЧИ
ЛИЩА № 2 Л. ТО- 
РОП ТА в. СКІЧКО 
РАЗОМ ПРИЙМА
ЮТЬ ЩИРЕ ПО
ЗДОРОВЛЕННЯ ІЗ 
ПАМ’ЯТНОЮ ПО
ДІЄЮ ВІД комсо
молки 20-х РОКІВ 
А. с. клемової.
Фото Б. ВІТОХІНА.

теє. Л. І. Брежнєва на XVII з’їзді ВЛКСМ.
Молодих будівельників сердечно вітають 

секретар райкому партії В. 1. Лашкул, ве
теран колгоспної праці, Герой Соціалістич
ної Праці К. П, Дмитровська, комсомолець 
20-х років Я. М. Плоховець,

І ось настає урочиста хвилина. Одержу
ють квитки нового зразка — Дмитро Ско
роход, Микола Смаглій, Таня Кобильова, 
Ольга Пильо, Володимир Федін, Володимир 
Дорофєєв. Того дня кожен із них дав ком
сомольську клятву: будемо жити і трудити
ся по-комуністичному,

П. БІЛЯКОВ.
Новгородківський район.

Круглий стіл
„MLR“
в Олександрії

ДО СВІТЛА 
СЛАВИ

ИБИРАЮЧИ дорогу в житті, ми 
" завжди задивляємось на шлях, 
якиаа пройшли наші батьки. їх діла І 
помисли, світло їхньої бойової і тру
дової слави одкриває нам широку 
магістраль, яка теж сягає висоти по
двигу. І тепер, коли весь радянський 
народ готується до великого свята— 
30-річчя Перемоги, наш крок до того 
світла ще ширший, А першими на
ставниками в цьому поході стають 
ветерани, люди, чия молодість гарту
валась в огниаі битв з ворогом.

На черговому засіданні за круглим 
столом «Молодого комунара», яке 

редакція провела в Олександрії, ко
лишні фронтовики дали напутнє сло
во молодим і з радістю прийняли ра
порт комсомольців про те, як юнаки 
та дівчата несуть естафету подвигу, 
прийняту від батьків. В розмові за 
круглим столом «МК» взяли участь: 
Герої Радянського Союзу А. Ф. Ху
дякова і І. Ф. Нестеров, військовий 
комісар міста В. І. Агейкін, голова ра
ди наставників електромеханічного 
заводу І. Д. Дудко, другий секретар 
МК ЛКСМУ Алла Груша, працівник 
міськкому ДТСААФ Анатолій Бойко, 
секретар комітету комсомолу заводу 
підйомно-транспортного обладнан

ня Володимир Єрещенко, фрезеру
вальниця рудоремонтного заводу 
Тамара Бечина, кріпильник шахти 
«Верболозівська» Анатолій Ермаков, 
секретар комітету комсомолу інду
стріального технікуму Павло Степа
нов, секретар комсомольської орга
нізації СШ № 12 Ольга Бабиченко.

Разом з виїзною бригадою редак
ції нашої газети, в організації засі
дання за круглим столом взяв участь' 
керівник корпункту «Молодого ко
мунара» в м. Олександрії Євген Ха- 
лаберда.

(Див. 2-у стор.).



І

2 ctnop. -„МОЛОДИЙ КОМУНАР“

У місті Свігловодську відбувся дводен- 
«нй семінар перших секретарів міськкомів і 
райкомів партії нашої області з участю за
відуючих відділами обкому

З доповіддю «Про дальше удосконалення 
організаторської і політичної роботи міськ
комів і райкомів партії по посиленню керів
ництва, підвищенню бойовшості і органі
зуючої ролі парторганізацій» виступив пер
тий секретар обкому Компартії України 
М- М- Кобильчак. Заступник завідуючого 
відділом організаційно-партійної роботи 
ЦК Компартії України П. К. Клнмеико 
зробив доповідь про ленінські принципи ро
боти з кадрами і їх дальший7' розвиток у 
рішеннях XXIV з’їзду КПРС.

Перед учасниками семінару виступили 
секретарі обкому Компартії України Л. Ф.

Кібець, Ф. п. Дзядух. В. к. Дримченко, 
А. І. Погребняк, начальник УКДБ при Раді 
Міністрів УРСР по Кіровоградській облас
ті Г. Ф. Шевченко. У їх доповідях були ви
світлені актуальні питання розвитку науко
во-технічного прогресу, спеціалізації і 
концентрації сільськогосподарського вироб
ництва, дальшого поліпшення добробуту 
радянських людей у відповідності з рішен
нями XXIV з’їзду КПРС, а також удоско
налення форм і методів організаторської та 
виховної роботи партійних організацій в 
світлі вимог грудневого (1974 р.)-ДІлсяуму 
ПК КПРС, Звернення Центрального Комі
тету КПРС до партії, до радянського на- 
Р°ДУ-

На семінарських заняттях відбувся обмін 
досвідом партійної роботи. Перші секретарі

міськкомів та райкомів нарти А. Ф-Єпіфа- 
нова І. М. Урнцькнн, В. Д. Іванов, С. л. 1а- 
раневко, П. Л. Гідулянов, С. С. Ліновичен-

і _>а-

зобов'ЬваІЙ»*

нова,
ко, В. Д. Ба’бїн розповіли про форми і ме
тоди організаторського і політичного за
безпечення виконання народног^вдола^ 
ських планів і соціалістичних зобов кваїй* 
завершального року і п’ятирічки в цілому.

Відбувся діловий обмін думками про 
форми і методи ідеологічної роботи міськ
комів і райкомів партії підвищення ефек
тивності політичної і економічної освіти ко
муністів, усіх трудящих, удосконалення 
агітаційно-масової роботи в світлі рішень 
XXIV з’їзду КПРС. Йшлося також про 
активізацію участі керівних кадрів у ідей
но-політичному вихованні трудових колек
тивів, про удосконалення керівництва засо
бами масової інформації і пропаганди.

В роботі семінару взяли участь члени 
бюро обкому партії, інспектор ПК Компар
тії України П. О. Федулічев.

і

«Ми вірили 
в перемогу»

Комсомольська юність анто- 
ніни Федорівни починалась в 

селищі Новий Свет Брянської об
ласті. Заступник командира еска
дрильї 46-го гвардійського авіа
полку нічних бомбардувальників, 
вона здійснила більше 900 бойо
вих вильотів. 23 подруги гвардії 
старшого лейтенанта А. Ф. Худ.я- 
кової відзначені найвищими наго
родами— золотими зірками Героїв 
Радянського Союзу. І, виступаю
чи перед молоддю, вона в першу 
чергу називає їх імена.

— Я вчилася мужності в Ніни 
Разпокової, комуністки, відважної 
льотчиці, — з хвилюванням каже 
Антоніна Федорівна. — Пам'ятаю 
її слова перед боєм: «Все в мене 
було: і захоплююча робота, і мож
ливість вчитися. Я вірила у свою 
мрію. Але й тепер, коли фашист 
палить нашу землю, ми всеодно 
бачимо світло Перемоги. Я дожи
ву до того дня...». Скинувши бом
би на гітлерівські укріплення за 
Моздоком, Ніна потрапила під зе
нітний вогонь. Літак пошкоджено. 
Обличчя льотчиці обвалене. І 
штурмана поранено. Та Ніна все ж 
посадила літак на свій аеродром. 
Просила не відправляти її в госпі
таль і знову говорила: «Ми буде
мо жити... .А їм — кінець... Я ба
чила. як помстнлися гітлерівцям 
наші дівчата... їх мужність незбо
рима, бо ми боремось за свою 
рідну землю...».

Худякова вела бій в небі Куба
ні, Криму.

— І завше першою підмогою 
там була паша дружба, взаємо
виручка. Коли Євдокія Посаль ма
ла скинути бомби на ворожий 
аеродром, я бідкалась, щоб про
мінь прожектора не намацав її лі
так. І свої бомби я посилала на 
зблиски ліхтарів унизу. Та дружба 
збереглась і донині. Щороку 2-го

Як спрага до жпт- 
кажу: плекайте 

Вітчизни. І не за- 
ціною завойоване

(Закінчення. Поч. на 1-й стор.).

травня ми домовились зустрічати
ся в Москві біля Великого театру. 
Приїжджаємо до столиці, щоб 
згадати бойові дні. Завжди йдемо 
до Ілліча. І до Вічного вогню Не
відомому солдату. Пам’ять наша 
ясна і велична, 
тя... От і вам 
свою любов до 
бувайте, якою 
наше щастя!

Як і Антоніна Федорівна захоп
лений красою нашого степового 
краю Герой Радянського Союзу 
Іван Фірсович Нестерои. Вона — 
з Росії. Він — з Білорусії. Земля, 
яку вони боронили від ворога, їм 
теж стала рідною.

— І почуття великої рідні нас 
возвеличує, — підкреслює Іван 
Фірсович. — Так, як і тоді, в бою.

На дунайських плацдармах вів 
у бій своїх бійців гвардії лейте
нант 1. Ф. Нестеров. Там, на угор
ській землі, його рога відбила чо
тири атаки фашистів і в руко
пашному бою знищила більше 
сотні гітлерівців.

— Жменька радянських воїнів 
стала грізною силою для гітлерів
ців. Росіяни і білоруси, українці і 
грузини. Але це була одна сім'я, 
дружна, з однією вірою і прав
дою, з однією великою місією — 
визволити рідну землю і знищити 
загарбників. А фашист не вірив у 
таку міць, у таку єдність...

В. І. Агейкін: Нині сипи й ону
ки ветеранів в усьому хочуть бути 
схожими на колишніх фронтови
ків. Хлопці йдуть до армії, маючи 
військово - технічну підготовку. 
Більшість комсомольців-призовнн- 
ків — спортсмени - розрядники, 
значківці ГПО. Потяг молоді до 
оволодіння військово - технічни
ми знаннями помітний в тих ком
сомольських організаціях, де доб
ре налагоджена робота з військо
во-патріотичного виховання юна
ків та дівчат. Ог хоч би школа 
№ 15. Тут відмінна навчально-тех
нічна база, активісти ДТСААФ 
вміло пропагують професію офіце
ра Радянської Армії, 1 ось відрад-

)

і

Зустрічі 
з угорським 
мистецтвом

Дні культури братньо
го народу, присвячені 
30-річчю визволення 
Угорщини від фашизму, 
почались у Києві.

Гостем трудящих сто
лиці України став Буда
пештський драматичний 
Театр «Віг», який впер
ше приїхав у нашу краї
ну. Свої гастролі він від
криває чеховською п’є
сою «Три сестри»,

Унікальний 
агрегат

У Київському науково- 
дослідному Інституті бу
дівельного виробництва 
Держбуду УРСР завер
шено проектування уні
кальної машини. Вона 
призначена для риття 
Котлованів і закладання 
фундаментів. Агрегат 
зможе виконувати функ
ції землекопа, опалуб
ника, бетонника, маляра.

Уже в цьому році ма
шини з’являться на но
вобудовах республіки.

(РАТАУ),

Н а ф о т о: справа — викладач С.
ЦАР веде практичні заняття в металообробній 
майстерні; вгорі — чемпіон області по машин« 
н<?му дрїнню корів серед школярів Раїса ЗА« 
ХАРОВА, Досягти цього успіху Раї допомогли 
заняття п комбінаті, а також практична робо
та в базовому колгоспі «Шляхом Леніна», де, 
До речі, працює дояркою її мати. Туг школя
рі проходили практику у знатної доярки Ге
роя Соціалістичної (Ірані А. І. Качур.

Фото В, ЗЕМПОРІЯ.

«JА В й
ний факт: під час уроків мужності 
23 старшокласники цієї школи ви
явили бажання вчитись у військо
вих училищах.

Правильно зорієнтувались ком
сомольські та дтсаафівські акти
вісти електромеханічного, рудо- 
ремонтного заводів, ставлячи на 
перший план виховання юнаків і 
дівчат на прикладах подвигів 
старшого покоління.

І. Д. Дудко: І ми вибрали такий 
напрямок. Всі ПО наставників під
приємства намагаються допомогти 
своїм молодим друзям усвідоми
ти, що патріотизм — цс не лише 
ратний подвиг на полі бою, а й 

-'натхненна праця заради зміцнення 
могутності нашої Вітчизни. Наші 
ветерани тепер на передньому краї 
соціалістичного змагання. Своєю 
ударною працею, своїм власним 
прикладом теж кличуть юнь рів
нятися на них. Хочемо, щоб ко
жен юнак і дівчипа підвищували 
свою професійну майстерність, 
вчились бережливості, 
справжніми господарями.

були

«Наш крок — 
за ветеранами...»

Слово Тамари Бечиної — ніби 
відповідь наставникам:

— Довір’я старших нас окри
лює. Разом з ними ми тепер на 
вахті Перемоги. Кожен комсомо
лець зміни щодня відпрацьовує і 
за тих, хто вже не може стати за 
верстат. Я і мої друзі записали у 
свій колектив Олександра Шака
ла, комсомольця-підпільника, якиґі 
загинув від рук фашистського ка
та. Рапорти про свої трудові здо
бутки ми складаємо перед матір’ю 
героя — Марією Олександрівною.

Володимир Єрещенко:
— Комсомольці нашого заводу 

теж, ставши па трудову вахту 
14-ти ударних тижнів, завжди 
виконують змінні завдання па 
1—2 години раніше. А потім робо
та за свого земляка героя-під- 
пільннка І. Захарчепка. І коли ми 
вирушаємо в поїздки до міст-ге-

Тут народжуються професія
Гайворонський міжшкільний на

вчально-виробничий комбінат відо
мий далеко за межами нашої облас
ті. Тут на широкій політехнічній осно
ві здійснюється трудове І виробниче 
навчання школярів, закладаються 
підвалини їхньої професійної орієн
тації.

2044 учні з тринадцяти шкіл райо
ну навчаються в комбінаті. Як пока
зує досвід попередніх років, біль-

Е<3
1 

роїв, то там, біля обелісків Слави/ 
доповідаємо про свої здобутки 
колишнім фронтовикам.

Павло Степанов:
— Для нас велика радість — 

відкрити нові сторінки подвигів 
воїнів, які визволяли наш кран' 
від ворога. 1 ось уже більше семи 
років ми ведемо пошук, вирушаю
чи в походи місцями боїв 8-го ме
ханізованого корпусу, в результа
ті пошуків зібрані матеріали, на 
основі яких ми пишемо книгу про 
подвиги наших визволителів, ге- 
роїв-земляків. Найяскравіші сто
рінки — про О. Калюжного, П. Ко
зуба, А. Комара. Комсомольці 
кожної групи виготовили також 
альбоми «Мої батьки і близькі в 
роки Великої Вітчизняної війни». 
Всі ці матеріали допомагають нам 
в організації роботи з військово- 
патріотичного виховання молоді.

Анатолій Ермаков, слухаючи 
А. Ф. Худякову та 1. Ф. Нестеро
ва про їх пам’ятний день війни, 
думав, як відповісти ветеранам. 
І раптом: «А мін пам'ятний 
день?».

Так, він у нього був. І залиши
ться на все життя. Кріпильник 
шахти «Верболозівська» Анатолій 
Єрмаков наприкінці березня ра
зом з іншими трудівниками Кіро- 
воградщинп, які відзначилися в 
соціалістичному змаганні на честь 
знаменного свята, сфотографував
ся біля легендарного стягу нашої 
Вітчизни — Прапора Перемоги. 
Комсомолець стояв там поряд з 
Героєм Радянського Союзу В. В. 
Верхоланцевим і був гордий, що 
здобув таке почесне право — 
своєю працею, своїм молодим, 
життям і ось ного відповідь ве
теранам:

— Серед усіх реліквій, які я 
маю і буду мати, ця фотографія— 
завжди найдорожча. Бо я бачив 
світло, яке тоді, в 45-му, ощасли
вило світ. Тепер нам з ним йти до 
високої мети. З пам’яттю про тих, 
хто засвітив зорю Перемоги.

М. ШЕВЧУК, 
Г. ГОНЧАРЕНКО, 

спецкори «Молодого 
комунара».

1 $ 

шість з них в майбутньому обирають 
собі ті професії, які дав їм комбінат. 
А «вибір» професій тут дуже широ
кий: від механізатора широкого про
філю до штукатура, від майстра ма
шинного доїння корів до закрійниці. 

Комбінат має солідну матеріально- 
технічну базу. Зараз ведуться роботи 
по його добудові, реконструкції 
переобладнанню.
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Зростає
роль
НАСТАВНИЦТВА

і.

З МІСЬКОЇ 
НАУКОВО- 
ПРАКТИЧНОЇ 
КОНФЕРЕНЦІЇ

Понад десятиліття тому 
в робітничому класі заро
дився патріотичних рух — 
наставництво. І зараз цей 
рух став дійсно масовим, 
що охоплює детераніз 
праці і молодь в усіх сфе
рах виробничої діяльнос- О 

’ ~ . ■_--------->ті. Суспільною атестацією 
наставництва, 
його ролі і

>

, визнанням 
на сучасному 

е-апі розвитку економіки 
країни стала висока оцін
ка цього руху, дана с про
мові Генерального секре
таря ЦК КПРС Л. І. Бреж
нєва на XVII з’їзді ВЛКСМ.

Ініціаторами розвитку 
наставництва виступили ко
лективи заводів «Черво
на зірка», тракторних гід
роагрегатів, радіовиробів, 
ремзаводу «Укрсільгосп- 
техніка», швейної фабри
ки. На підприємствах міс
та зараз працює півтори 
тисячі наставників молоді. 
В суботу в міськкомі Ком
партії України Закінчила 
свою роботу дводенна на
уково-практична конфе
ренція «Розвиток настав
ництва — важлива умова 
трудової і громадсько-по
літичної активності моло
дих робітників». Коротким 
вступним словом відкрив 
її другий секретар Кіро
воградського міськкому 
Компартії України В. О. 
Сокуренко. З доповіддю 
«Зростання ролі наставни
цтва в системі комуністич
ного виховання молодих 
робітників» виступив сек
ретар Кіровоградського 
міськкому Компартії Ук
раїни К. П. Неділько. Він, 
зокрема, зупинився на пи
таннях про форми, мето
ди і зміст наставництва як 
багатогранного виховного 
процесу, кінцева мета 
якого — найшвидше ста
новлення кваліфікованого 
і грамотного, висококуль
турного молодого робіт
ника, повноправного чле-1 
на колективу.

Першого дня учасники г> 
конференції взялй участь , 
в роботі секцій, які діяли . 
на заводі «Червона зірка», 1 
тракторних гідроагрегатів а 
та на заводі радіовиробів-1 

В суботу відбулось пле
нарне засідання. Учасники 
конференції заслухали ви
ступи на теми: «Ленінські 
принципи 
виховання 
ставників», 
ставництво 
ховання молодих робіт* 
ників», «Виховання в мо
лодіжних колективах ви
сокої дисципліни праці», 
«Керівництво партійною 
організацією заводу ру
хом наставництва», «Ді
яльність комсомольських 
організацій підприємств у 
розвитку наставництва» та 
інші, з якими виступили 
партійні і комсомольські 
працівники, наставники, 
науковці.

На конференції було 
узагальнено передовий 
досвід розвитку наставни
цтва для підвищення тру
дової і громадсько-полі
тичної активності молодих 
трудівників промисловик 
підприємств 
центру.

комуністичного 
в роботі на- 
«Бригадне на- 
як форма ви- 

молодих

і'

обласного
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день планети »молодь сьогодні »Твій ровесник за рубєжєм- Шалений світ

І
ЕЛЛАДИ

Нещодавно- ВЛКСМ вперше приймала у себе ге
нерального секретаря Центральної ради Комуністич
ної молоді Греції Дімітріса Гондікаса, членів Цент
ральної ради КМГ Васіліса Демурдзідіса і Ні кос а 
Спуфакіса.

АПН пропонує читачам бесіду свого кореспондента 
з керівниками грецької молоді.

Васіліс Демурдзідіс з
п ятнадцяти років бере ського
участь в політичній бо- мента
ротьбі. В 1966 році він, містах
студент, стає одним з ке- тинги,
різників організації Де- ничої
мократична молодь Лам- леді. І
бракіса а Македонії і 
Фракії. Його арештувала 
одразу ж після військо
вого перевороту в 1967 
році грецька охранка — 
асфалія. Потім чотири ро
ки концентраційних табо
рів — Ярос, Лерос, Кі- 
фіра.,,

— Коли в грудні 1971 
року я повернувся у рідні 
Салоніки, де живе моя 
сім’я, —• згадує Васіліс, — 
один з товаришів зв’язав 
мене з місцевою органі
зацією Комуністичної мо
лоді Греції, яка діяла з 
підпіллі. Група була неве
ликою, але впливовою—це 
Я зрозумів одразу. Що
дня в місті з’являлись ан
тифашистські плакати, ми 
розповсюджували листів
ки, свою нелегальну га
зету...

Працювати було важко. 
Арешти, обшуки не при
пинялись. В лютому 1974 
року був арештований Ва
сіліс. Тих, хто потрапив у 
в’язниці асфалії, по-зві
рячому допитували. Васі
ліс згадує, що якось, коли 
його дружині і дочці до
зволили побачення з ним, 
вік не міг простягнути ру
ку, щоб взяти квітку, яку 
дитина просувала йому 
крізь залізні грати.

Після падіння в липні 
1974 року диктатури вій
ськової хунти були амніс
товані політичні в’язні, 
ліквідовані концтабори. 
Тоді і вийшли на свободу 
керівники і активісти Кому
ністичної молоді Греції.

Багато змін сталося за 
ЦІ місяці. Вперше за дов
гі роки легально діють 
Компартія і комсомол Гре
ції. Зараз Комуністична 
молодь “ 
масова, 
тетна в 
спілка.
приклад, на виборах до 
Студентських рад, які від
булися в університетах, 
КМГ одержала більшість 
голосів. Це сталося впер
ше в історії студентського 
руху Греції.

Молодіжний рух — ак
тивна сипа. Нерідко на 
Центральних вулицях, в

Греції — найбільш 
сильна і автори- 

країні молодіжна 
Нещодавно, на-

інститутах, біля американ-
> посольства, парла- 

в Афінах, інших
: відбуваються мі* 
, демонстрації робіт-

і студентської /ло- 
Разом з прогресив

ною громадськістю краї
ни молодь виступає за 
подальшу демократиза
цію, вимагає покарання 
осіб, винних у злочинах 
хунти, заборонити діяль
ність неофашистських 
груп. Багато можна до
сягнути, об єднавшися з 
спілками молоді інших 
країн. 8 Афінах у квітні 
збереться Міжнародна 
конференція солідарності 
з Кіпром, з трибуни якої 
прозвучить і голос пред
ставників молодого поко
ління.

— Завдання комсомо
лу, — говорить генераль
ний секретар КМГ Діміт- 
ріс Гондінас, — об'єднати 
молодь на основі антиім
періалістичної боротьби. 
Ще а період диктатури з 
участю КМГ виникли Ан- 
тидиктаторськв студент
ська організація (зараз 
це—Загальному дентський 
профспілковий рух) і Де
мократичне організація 
учнівської молоді, яка 
об єднала школярів. Оби
дві спілки видають газету 
під назвою «Голос учня» 
тиражем у кілька десятків 
тисяч екземплярів. Після 
липневих подій 1974 року 
виникла необхідність охо
пити організаційно більш 
широкі кола юнаків і дів
чат. Так виник Демокра
тичний рух молоді. Ком
сомол Г реції допоміг 
створити свої організації і 
учням профтехучилищ та 
шкіл робітничої молоді.

Особливого значення 
надаємо розвитку масово
го комсомольського руху 
Серед робітничої молоді. 
Зараз вже 
складають 
летарських 
чемо, щоб 
КМГ вступили у профспіл
ки і змогли брати участь 
у створенні робітничих 
комітетів на підприєм
ствах. Наш комсомол діє 
і на селі.

Після виходу з підпілля, 
ми встигли зробити нема
ло. Попереду — нові 
справи. Боротьба продов
жується.

Є. КАБЕЛІНА.

половину КМГ 
вихідці з про- 
шарів. Ми хо- 
тисячі членів

ЯК БОРОТИСЯ
З ШУМОМ?

В Сінгапурі проводяться різні кампа
нії: за охорону чистоти навколишнього 
середовища і за безпеку руху, за еконо
мію води і проти вживання наркотиків, 
за перехід па метричну систему і за 
активну участь населення в поперед
женні злочинності. Нещодавно міністер
ство праці оголосило про наміри яай-

ф „Солодке 
ЖИТТЯ ГОЛОВИ 
бюджетної 
місії.

Динаміку шостої п лтпрічкн 
Болгарії найкраще ілюструє бу
дівництво в Долині хімії — 
Девні.

II а ф о ( о: панорама Ден
не неї.кою промислового комії- 
лс псу.

Фото В. ЮСКЕСЕЛІЄВЛ.
Агентство Софія — Прес.

♦ Комсомол 
Греції: попе
реду нові 
справи«

♦ Нікарагуа: 
патріоти борються

ЗА МАТЕРІАЛАМИ
ТАРС, АПН.

ЗАЛІЗІІ КАСКИ В УНІВЕРСИТЕТАХ
Звіриний страх ніколи не зали

шає нікарагуанського диктатора 
Сомосу. Час від часу він вводить у 
країні облоговий стан і влаштовує 
облави, прагнучи якомога більше 
людей відправити за грати. Щоб 
не потрапити у в'язницю, багато 
жителів ховаються. Невелике міс
течко Матагальпа, на північ від 
столиці Манагуа, мов вимирає. 
Ного населення залишило житла і 
сховалось у горах.

Найкрупніші військово-поліцей
ські операції проводяться в столи
ці. Часто вулицями Манагуа з гур
котом проносяться бронетранспор
тери і вантажні автомобілі з солда
тами. Якось підрозділи національ
ної гвардії влаштували наліт на 
Національний автономний універ
ситет. Вигнавши з аудиторій сту
дентів, солдати били їх приклада
ми, не жаліючи навіть дівчат, а по
тім кинули їх в машини. Точне чис
ло арештованих невідоме. Серед 
них — студентські керівники Фер
нандо Кальдера, Фано Серрера, 
Мільдіана Херес та інші. їх суди
тиме спеціальний військовий три
бунал «за особливо небезпечні зло
чини проти безпеки держави». 
Арештованих допитують і катують.

За цим новим спалахом насилля 
криються глибокі соціально-еконо
мічні і політичні причини. Ще в 
1936 році за допомогою американ
ських багнетів Сомоса-старшнй за
хопив владу в країні. З гих пір це

сімейство використовує її як засіб 
особистого збагачення і нещадної 
експлуатації народу. В Нікарагуа, 
бідній і відсталій «кавовій респуб
ліці», сімейство Сомоса- купається 
у розкошах, воно володіє найбіль
шими маеткьми, авіатранспортннми 
компаніями, текстильними фабрика
ми, цементними заводами, будівель
ними фірмами, тваринницькими 
фермами, риболовним флотом, газе
тами, радіостанціями, місцевим 
представництвом автомобільної ком
панії «Мерседес-Бенц».

Навіть народну трагедію — зем
летрус, який зруйнував два роки 
тому столицю і позбавив тисячі лю
дей житла — Сомоса перетворив у 
джерело збагачення Він прикарма- 
нпв грошову допомогу, яку надісла
ли потерпілим багато країн і між
народних організацій. Роботи по 
відбудові Манагуа майже не веду
ться, а програма відбудови — один 
з секретів, що охороняється иаіісу- 
воріше.

Не дивно, що режим Сомосн ото
чений загальною ненавистю. Бо
ротьба проти нього посилюється з 
кожним роком. Комуністична пар
тія, яка зараз знаходиться в глибо
кому підпіллі, виступає за об’єднан
ня всіх антиднктаторських сил. В 
країні вже створена коаліція опо
зиційних партій. До її складу уві
йшли Незалежна ліберальна партія, 
Соціал-християнська партія, За-

гальна конфедерація праці, Центр 
робітників Нікарагуа, Рух націо
нального врятування та інші орга
нізації. Опозиція знаходить під
тримку у населення. Члени її є на
віть в національній гвардії, яка 
завжди служила опорою диктатора.

Не припиняє аитидиктаторської 
боротьби і нікарагуапська молодь. 
В її авангарді — студенти націо
нального університету, який завжди 
славився бойовими, революційними 
традиціями. Відчутного удару за
вдали партизани. Під повий рік під 
час прийому’ 8 сміливців здійснили 
напад на будинок одного з мініст
рів. Захопивши десять високопо
ставлених чиновників і дипломатів, 
партизани висунули вимогу звіль
нити груші політв’язнів. Сомоса 
змушений був виконати її. В'язні 
літаком вилетіли за кордон. Воші 
розповіли світу про жорстокі кату
вання патріотів у поліцейських за
стінках. їх розповіді про злочини 
викликали гнів і обурення у всьому 
світі.

Щоб зміцнити своє становище, 
Сомоса розпочав нові жорстокі ре
пресії, щоб одним ударом задуши
ти своїх політичних противників. 
Марно! Мужній нікарагуаііський на
род не припинить боротьбу до тих 
пір, поки не доб’ється свободи 1 
незалежності.

о. козлов.

55
«...У мене виникла дурна звичка — пристрастився 

до спиртних напоїв, причому не як людина, яка 
щодня їх вживає, а як ті, хто страждає періодичними 
важкими запоями». Автора цього сам.окритичного 
визнання, зробленого в неврологічному 
американського військово-морського і 
Бетесді, звуть Уіпбур Міллс, він член палати 
ставників конгресу США з 36-річним стажем, 
чому останні шістнадцять років, з тих пір, як 
обрали головою бюджетної комісії, вважався 
не наймогутнішою людиною а Капітолії.

Давно говорили, що «титан конгресу», як без іро
нії називали Міллса у вищих вашінгтонських сферах, 
частенько залишає свій кабінет на Капітолії, щоб

ФЕШ.І’ШТК' УІ.ІІІУРА MS.li.iSCA | 
розважитись у «зламних місцях». Один з його таких 
походів закінчився величезним скандалом.

Можливо, колеги Міллса по конгресу переварили б без 
зайвого шуму цей інцидент. Врешті, голова бюджетної ко
місії не перший, хто захопився «солодким житіям». Досить 
згадати Боббі Бейкера, секретаря сенатської фракції .де
мократів, який у період розквіту «парламентської діяльнос
ті» заснував напроти Капітолія «Кворум клаб». 'Дзвінок, 
який з'єднував кабінет цього пригону з залою засідань, 
сповіщав батьків-законодавців, які проводили час в компанії 
дівиць не дуже суворої моралі, піо конгресменам необхідно 
прибути на голосування.

Майбутнє покаже, чи допоможе Міллсу перебу
вання в госпіталі вилічуватись від алкоголізму.

О. БУТНИЦЬКИЙ.

' відділенні 
госпіталю в

Пред- 
При- 
його

чи

ближчим часом розпочати кампанію по 
боротьбі з шумом па підприємствах. У 
зв’язку з розвитком національної про
мисловості останнім часом з’явилось ба
гато підприємств, отже, різко збільши
лась і кількість зайнятих на фабриках і 
заводах. Загроза шкідливого впливу ви
робничого шуму на здоров’я людей ста
ла масовою. Організатори кампанії хо
чуть переконати хазяїв підприємств за
стосовувати заходи, щоб зменшити шу
ми в цехах. ■ ■

РЕКОРДНИЙ УЛОВ 
МИТНИКІВ

Місцева газета <Лїьіо іісйшп» опублі
кувала цікаві дані про «улови» сінгапур
ської митної служби, яка провела 
у минулому ропі серію великих опера
цій. В одній з них під коловою назвою 
«ПаїїтаГі лаут» (Морський берег) «реві
зували» 32-1’судна, 503 партії товарів,

19 великих- контейнерів з вантажами. 
Митники знайшли па них близько 
трьох з половиною тисяч ящиків бренді 
вартістю близько мільйона доларів. 
Список конфіскованих у 1974 році конт
рабандних товарів включає, крім спирт
них напоїв, нафтопродукти, сигарети, 
цукор, косметику, значну кількість нар
котиків, зокрема, 163 кілограми опіуму.

10. СЛВЕІІКОВ.
Сінгапур.

-день планети • молодь сьогодні-Твій ровесник за рубєжєм • шалений світ |
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4. ПАМ’ЯТЬ НЕ СИВІЄ
Вітри десятиліть пронеслися над Кра

новим, вітри історії, оновлення і роз
квіту. Краців’яни з великою шанобою і 
теплотою ставляться до героїв групи 
«Голос». О. Т. Шаповалову, як і його 
друзям-розвідникам, присвоєно звання 
почесних громадян Кракова. Заслуги 
Олексія Трохимовича уряд Польської 
Народної Республіки відзначив вісьмома 
орденами і медалями — рівно стільки, 
скільки в нього радянських бойових на
город за участь у боях під Бреслау (те
перішнім Вроцлавом), Бухарестом і Від
нем, Будапештом і Софією, Берліном і 
Прагою. Після війни колишній розвід
ник став комсоргом артилерійського 
полку, потім служив на Далекому Сході. 
Опісля повернувся в Кіровоград.

Про виграну битву з абвером, вряту
вання Кранова, як про один з епізодів 
Зісло-Одерської операції, написано не
мало нарисів і документальних повістей, 
які, крім «Комсомольской правды» й 
«Известий», у різний час публікувались 
у всесоюзній газеті залізничників «Гу
док», «Молоді України», «Кіровоград
ській правді», «Молодому комунарі», в 
ленінградській молодіжній газеті «Сме-

Уна» та інших періодичних виданнях 
Радянському Союзі і в Польщі.

5. ОКРИЛЮЄ ПОДВИГ 
ВЕТЕРАНІВ

Наш конкурс „Подвиг“
Наш командир Євген Степанович 
як і я, після приземлення поірапив __
лося б, безвихідне становище. Він опинився 
на велелюдному шосе, Ася Жукова загасила 
свій парашут на якомусь селянському подвір’ї. 
Зрештою, вони зібрались разом і вирішили 
крізь щільні есесівські заслони податися на 
запасцу явку — в село Рибну, розташоване за 
120 кілометрів від місця висадки десанту. На 
шляху слідування Євгена Степановича раптом 
захопили жандарми, Але він виявив сприт
ність і винахідливість — на Краківському 
ринку тандста зумів вислизну ги з лабет ка-

Березняк, 
у, здава-

у серці ншжди
рателів. Решта — добре відоме численним чи
тачам і телеглядачам. Додам тільки одне —■ 
за 156 днів нашої розвідувальної діяльності а 
глибокому ворожому тилу ми зуміли переда
ти но рації з району Краківського воєводства 
понад 170 радіодонесень. Виконуючи нелегке 
завдання Батьківщини в Кракові І Бескнд- 
ськнх горах, кожен з нас відчувай силу бойо
вого братерства радянських людей з польськи
ми підпільниками, партизанами.

шеють. Кожного разу після перебуван
ня в Кракові та інших містах цієї країни 
у Олексія Трохимовича полишаються 
найтепліші спомини. Пригадується, якось 
під час однієї зустрічі з краків’янами 
хтось із них сказав приблизно таке: 

«Радянські люди зробили нам два пам’ят
них дарунки. Перший з них — не допустили 
варварського зруйнування фашистами древ
ньої столиці Польщі. А другий — наш мета
лургійний комбінат Нова Гута, Його проекту

вали й будували з допомогою 
радянських спеціалістів і на
дісланого з Радянського Сою
зу технологічного устаткуван
ня. Ці два дарунки навіки 
зміцнили нашу непорушну 
дружбу й братерство.

Як про давні часи згадують 
тепер у Новій Гуті початок 
50-х років, коли тільки-но пла
нувався цей краківський мік
рорайон і передбачалося, що 
житимуть у ньому 70 тисяч чо
ловік. Сьогодні — тут понад 
150 тисяч жителів. Поряд з 
кварталами, які вже забудова
ні. у північно-західній частині 
Нової Гути незабаром з'явля
ться ноні вулиці. Так, па про- 
поруджується комплекс, у яко-спекті Нижнії с

му одержать квартири понад 35 тисяч сімей.

7. ПРАПОР БАТЬКІВ 
СИНАМ НЕСТИ

і

Сотні листів одержує щомісяця Олек
сій Трохимович. І, мабуть, цілком зако
номірно, що більшість із них — від 
школярів.

Члени рчди дружини Київської школи № 37, 
група учнів Черпяхівського педучилища Ка- 
лініиградської області, юні слідопити Юрів- 
ської школн-інтерпату Раменського . 
Московської області, учні Харківського 
ського профтехучилища № 5. 
школи Ростовської 
редньої школи № 2 
ті та інші численні 
гляду телевізійного 
буквально засипали 
денними запитаннями: чи дійсно, як показано 
у фільмі, вся група при врятуванні Кракова 
загинула-, потрапляли Вн в такі скрутні си
туації, про які розповідається в телефільмі; 
якими шляхами Вн опинились у Кракові, на 
окупованій гітлерівцями території?

І кожен автор хоче знати про все це 
до найменших подробиць.

— Розповідані про цю операцію, — говорить 
Олексій Трохимович. — дуже складна річ. 
Тим більше, що про неї вже багато відомо 
широкому загалу. Наведу лише один епізод.

6. А ЛИСТИ
ВСЕ ЙДУТЬ...

району 
мі- 

Ноеосслівської 
області, Коломийської се- 
івано-Франківської об.-іас- 
кореспондентн після нере- 
фільму «Майор «Вихор» 
Олексія Трохимовича чис-

Автор одного з них — М. Ф. Прохо- 
ренко.

«Шановний Олексій Трохимович. — пише 
він, — повість «Город пе должев умереть...», 
вмішену в «Комсомольской рравде», я і всі 
в моїй сім’ї прочитали з великим захоплен
ням від початку до кінця. За гожким черго
вим номером у нас, в Унечі (Брянська об
ласть), створювались черги біля кіосків і по
штових відділень — люди жадали скоріше до
відатись про подальші діла вашої розвіду
вальної групи.. І ось перед! мною остання 
подача повісті в номері від 9 грудня. Коли 
читали її заключні рядки, кожного з нас 
проймали сльози. Я — партизан загону імені 
Котовського. Діяли мн в Брянських лісах-. Ба
гато було тоді пережито. Вся сім’я — дру
жина, діти перебували разом зі мною н заго
ні. Всяке траплялось, але те. що довелось пе
режити вам, — неймовірно. Напишіть, як се
бе почуваєте, зараз, чи маєте зв'язки з поль
ськими патріотами?».

Так, ці контакти з польськими друзя
ми всі післявоєнні роки, незважаючи на 
невмолимий плин часу, чимдалі міцні-

Зрештою, ще один із сотень листів, 
одержаних Олексієм Трохимовичєм за 
останні роки.

«Звертаємося до Вас лід імені колективу 
Абаканської студії телебачення у зв’язку з 
опублікуванням повісті «Город нс должен 
умереть...». Наша студія — наймолодша в 
країні, працює на ній багато молоді Тому 
колектив особливо ревно ставиться до героїки 
пійнп, героїки праці. Героїка праці — паші 
будні. Наші будні — молодь, яка споруджує 
Саяно иіушенеьку ГЕС, яка проклала трасу 
Абакан — Тайшет, будівельники камвольно- 
суконного комбінату. Як бачите, тем багато 1 
ними займаємося повсякчас, усіляко пропа
гуємо.

А ось тема вихованпя молоді на героїчних 
прикладах громадянської і Великої Вітчизня
ної воєн рідше з’являється на наших голубих 
екранах. А вона потрібна: спадкоємність по
колінь, право бути гідними батьків і дідів — 
наше завдання номер один. Підлітки, юнаки, 
дівчата, молодь Сибіру хочуть знати якомога 
більше про тих, хто завоював їм мирне життя, 
і бути гідними їх славетних подвигів.

Громадсько-політична і літературно-драма
тична редакції нашої студії ведуть цикли пе
редач про героїку війни для підростаючого 
покоління. До Дня Перемоги в ефір піде се
рія таких передач. У першу чергу, працюємо 
над інсценуванням повісті «Город , не должен 
умереть...». Після її показу в студії зберу
ться комсомольці і молодь Хакасії, поведуть 
розмову про подвиги, патріотизм і відлові-

дальність кожного покоління за долю миру, 
про те, як навчитися бути гідними групи 
«Голос» — тих, хто живий 1 тих, хто поліг за 
Вітчизну.

Просимо Вас, по можливості, написати лис
та молоді Сибіру з розповіддю про Ваше жит
тя, про ризиковану роботу в тилу ворога, про 
Ваші післявоєнні зустрічі на краківській зем
лі, Якщо будете в наших краях — завжди ра
ді зустріти Вас як жаданого гостя нашої сту
дії. З повагою! Головний редактор II. Чеме- 
зов».

На
О. Т. 
вості . .

Нині 600-річний Краків відіграє важ
ливу роль у соціалістичному будівни
цтві Н-зродноі Польщі. Місто упевнено 
дивиться в майбутнє. Про це говорить 
хоча б той факт, що тут утворено комі
тет «Краків-2000», члени якого — на
уковці, проектанти, економісти та інші 
фахівці розробляють генеральні плани 
перспективного розвитку міста.

На початку нинішнього року древній 
Краків вкотре одягнувся у святкове 
вбрання. Разом із сім'єю Олексій Тро- 
химозич в цю пору знову відвідав місто. 
Всюди — на фронтонах будинків, баш
тах майоріли державні і червоні прапо
ри. Численні транспаранти закликали 
жителів гідно відзначити славний юві
лей — 19 січня виповнилось 30 років з 
дня визволення міста від фашистських 
окупантів. Тепер, у переддень ювілею 
Перемоги у Великій Вітчизняній війні 
чимдалі зростає потік людей, які пряму
ють до пам’ятника загиблим радянським 
воїнам. Біля його підніжжя вироствє 
гора барвистих квітів — ознака сердеч
ної вдячності мужнім визволителям.

Знову читаємо й перечитуємо доку
менти, передані в обласний державний 
архів О. Т. Шаповаловим. У кожному з 
них — глибоке почуття захоплення под
вигами радянських людей в буремні ро
ки Великої Вітчизняної війни, щиросерд
на вдячність поколінню, представники 
якого у жорстокому двобої з підступним 
ворогом на фронтах і в глибокому фа
шистському тилу відстояли свободу й 
незалежність нашої країни, тверда впев
неність у вірності й стійкості тих, хто 
приходить на зміну ветеранам великої 
битви за Вітчизну. Тож пам'ятайте г 
роїв! їх імена повинні жити у вікахі

О. НАГОРИ ИЙ, 
директор обласного державного 
архіву,

повагою! Головний редактор II. Чеме- 

цей, як і на багато інших листів, 
Шаповалов старається по можли- 
давати вичерпні відповіді.

■ <

«ВІСПА. ПОКІНЧИТИ З НЕЮ НАЗАВЖДИ»—ПІД ТАКИМ ДЕВІЗОА1 
ПРОЙШОВ 7 КВІТНЯ ВСЕСВІТНІЇ! ДЕНЬ ЗДОРОВ’Я.

ПРОТИ НЕБЕЗПЕЧНОГО ВОРОГА
П АДЯНСЬКІ люди давно забули про 
• такс тяжке вірусне захворювання, 
як натуральна, збо. як її в народі нази
вають, «чорна віспа». В Росії вона зу
стрічалась ще в XV столітті і щорічно 
забирала життя тисяч людей. Багато 
сліпло в результаті перенесеної недуги, 
на обличчі залишалися страшні рубці. 
Недарма народне прислів'я того часу 
говорило: -.•Любов і віспа минає небага
тьох».

На території нашої воласті (п минулому 
Єлясаветградського повіту) до революції епі
демії не припинялися. Ще в 1909 році в повіті 
нараховувалось 126 населених пунктів, де бу
ли хворі па віспу.

З перших днів існування Радянської 
влади в нашій країні почалася система
тична робота по ліквідації цієї небезпеч- 
пої інфекційної хвороби. Підписаний 
В. 1. Леніним у 1919 році декрет про 
обов’язкове щеплення відіграв вирі
шальну роль у зниженні, а потім і в пов
ній ліквідації віспи. Після 1936 року в 
СРСР реєструвалися тільки поодинокі 
випадки захворювання, внаслідок заво
зу інфекції з країн Азії та Африки.

Маючи великий досвід. Радянський 
Союз стаз ініціатором боротьби з віспою 
0 цілому світі. Програмою, прийнятою 
на XIX Всесвітній асамблеї охорони 
здоров'я в 1906 ропі передбачалося по
кінчити з натуральною віспою на всій 
земній кулі до кіпця 1976 року. СРСР 
повсякденно сприяє цьому. У країни, де 
ще віспа спустошує великі території, по
силаються спеціалісти, вакцина, лабора
торне устаткування. Тільки в Індію з 
1961 року безкоштовно передано більше 
мільярда доз вакцини, не рахуючи того, 
що кожного року в розпорядження Все

світйьої організації охорони здоров’я 
передається по 25 мільйонів її доз.

Завдяки допомозі радянських спеціа
лістів в ряді країн віспа ліквідована 
повністю. Зараз лише чотири країни 
реєструють її постійно. Це — Індія, 
Бангладеш, Пакистан, Ефіопія. Не див
лячись на серйозні заходи перестороги, 
за останні тринадцять рсків віспу вияв
ляли вісім разів в Англії і ФРН, два ра
зи в Бельгії, Польщі. Іспанії, Швеції, 
Швейцарії, Угорщині, Чсхословаччині, 
Данії, Югославії, Японії Норвегії. Отож 
жодна країна не застрахована від небез
печного «експорту» цієї страшної до 
сьогоднішнього дня хвороби.

В Московському інституті вірусних 
препаратів функціонує лабораторія яка 
з 1967 року є довідковим центром Все- 
світйьої організації охорони здоров’я з 
віспи. Буквально за кілька годин праців
ники цієї лабораторії проводять аналіз 
матеріалу, що присилається в сумнівних 
випадках з усіх кінців планети і вста
новлюють точний діагноз. Так своєчасно 
виявляються випадки завозу віспи в 
країни, які вже ліквідували що інфек
цію.

Для попередження запозу віспи в СРСР па 
всіх міжнародних аеропортах, морських і річ
кових портах, залізницях і автостанціях здійс
нюються широкі санітарно-карантинні заходи. 
Актуальним залишається обов’язкове прове
дення щеплень.

Зброю проти віспи складати ще рано, 
хоч і прийде той день, коли з нею буде 
покінчено в усьому світі назавжди.

Т. ФЕДОРОВА, 
головний лікар обласного Будин
ку санітарної освіти.

м. Кіровоград.

ТУР- 
ФУТ- 

ПРИЗ 
КОМ-

ВЖЕ 
ПОВІДОМЛЯЛИ, У 
СВІТЛОВСДС Ь К У 
ЗАКІНЧИВСЯ 
НІР юних 
БОЛІСТІВ НА 
ПІДПІЛЬНОЇ 
СОМОЛЬСЬКОЇ ОР- 
ГАН13АШЇ «СПАР
ТАК». ПЕРЕМОЖ
ЦЯМИ СТАЛІЇ 
СПОРТСМЕНІ! ОЧА
КОВА.
Фото А. ШАМАЛИ.
м. Світлозодськ.

ДОМАШНЯ 
ПРОПИСКА ПРИЗІВ

В Москві закінчився II Між
народний турнір з спортивної 
гімнастики на вріїзн газети 
♦Москоу пьюс».

До п'ятого виду програми 
лідирував японець Сігеру. Ка- 
самацу, але иа самому фініші 
багатоборства його випередив 
В. Клименко.

ВИПРАВЛЕННЯ ПОМИЛКИ
В номері газети за і квітня 

з вини чергового по випуску 
та коректорів вкралася то
карська помилка. На другій 
сторінці в 
університети» , ... 
донці тексту кінець 
абзацу знизу слід 
«...активізація наших 
для поширення в світі правди 
про соціалізм, боротьба про
ти всіх видів ворожої соціа
лізмові ідеології». На винних 
накладено стягнення.

ДРУ;

матеріалі «Твої 
у другій KO- 

другого 
читати: 
зусиль

В. КРАМАРЕНКО, 
член Спілки журналістів СРСР.

АНАТОЛІЙ КАРПОВЧЕМПІОН СВІТУ

ц) Наша адреса і теле Газета виходить 
у вівторок, четвер, 

суботу.

«МОЛОДОЙ КОММУНАР» — 
орган Кировоградского обкома 

ЛКСМУ, г. Кировоград.

316050. ГСП, Кірсвоград-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.

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

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

Президент Міжнародної- шахової федерації (ФІДЕ) Маис 
Ейвс проголосив радянського гросмейстера Анатолія Карио
на новим чемпіоном світу.

Як заявив М. Еіїве, він вважає, що Р. Фішер не готовий 
захищати звання чемпіона світу в матії з претендентом — 
гросмейстером Анатолієм Карповнм відповідно до регламен
ту проведення матчу на першість світу 1975 року.

■Дванадцятий чемпіон світу з шахів Анатолій Євгенович 
Карпов — студент четвертого курсу економічного факульте
ту Ленінградського державного університету, член Цент
рального Комітету Всесоюзної Ленінської Комуністичної 
Спілки Молоді.

Американський гросмейстер Ігнорував правила І рішення 
ФІДЕ І не підтвердив до встановленого строну згоду грати 

матч і взагалі не впзнавза потрібне дати будь-яку відпо
відь, відмовившись захистити своє звання в чесному спор
тивному поєдинку. Той факт, що з вересня 1972 року Фішер 
не виступав у змаганнях і не провів жодної турнірної або 
матчевої партії, змушує спортивну громадськість зробити 
висновок, що він просто не готовий до боротьби і псі його 
дії були спрямовані на зрив змагання, якого з інтересом 
чекали любителі шахів п усьому світі. Така поведінка не гід
на володаря найвищого шахового титулу.

Проготошення Карпова новим чемпіоном світу — законо
мірний результат його видатних спортивних досягнень, за 
які він двічі — у 1973—1974 роках —- був назвапнй кращим 
шахістом спіту і нагороджений призом «Золотий Оскар». .

Мільйони радянських любителів шахів палко поздоровля
ють Анатолія Карпова і бажають чемпіонові світу нових ве
ликих успіхів. J
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