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справедливій критиці на вересневому 
Пленумі ЦК Компартії України. Треба 
негайно виправити становище, забезпе
чити виробництво у зимовий період' па 
харчових відходах не менше тисячі тонн 
свипинн.

Одним із першорядних завдань пар
тійних, радянських і сільськогосподар
ських органів, підкреслив М. М. Кобиль- 
чак, є мобілізація зусиль трудівників се
ла на максимальне використання наяв
них ресурсів і можливостей нагромад
ження грубих і соковитих кормів, раціо
нальніше використання кормового запа
су. В області проведено значну роботу в 
цьому напрямку. Більше, ніж у минуло
му році, заготовлено сіна, соломи, віта
мінного борошна. Досвід Новомнрго- 
родської районної партійної організації 
по‘створенню запасу кормів схвалено 
обласним комітетом партії. Разом з.тим 
у ряді районів недостатньо використо
вуються наявні можливості поповнення 
кормових ресурсів. Партійним організа
ціям, всім комуністам необхідно посили
ти увагу до виробництва і заготівель 
соковитих кормів. Треба зробити все, 
щоб більше запасти бурякової гички, ко
шиків соняшнику, стебел .зернової куку- 
рчдзи. відходів овочівництва. 
ТОВАРИШ М. М. Кобильчак наголо- | 
• сив на необхідності посилення робо

ти з молодими тваринниками. Треба роз
вивати їхню ініціативу, створювати не- І 
обхідні умови для роботи, допомагати 
молодим знайти своє місце в трудовому 
строю. Зараз важливо в кожному колек
тиві кращих з комсомольців направити 
на ферми, де створити комсомольсько- 
молодіжні колективи.

Серйозної уваги міськкомів, райкомів 
партії, керівників господарств вимагає 
турбота про Закріплення в колгоспах і 
радгоспах випускників вузів і техніку
мів. Ще є факти, коли деякі керівники 
не дбають про створення необхідних 
умов для молодих спеціалістів. Подеку
ди їх не висувають па керівні посади. 
Треба вжити заходів до зменшення 
плинності кадрів тваринників На кожній 
фермі обладнати роздягальні, кімнати 
відпочинку, організувати гаряче харчу
вання та доставку людей до місця ро
боти.

М. М. Кобильчак звернув увагу па 
необхідність посилення масово-політич
ної і виховної роботи партійних органі
зацій у колективах тваринників, удоско
налення стилю роботи в усіх ланках на
родного -господарства.

Уся ваша партія, весь радянський на
род, сказав на закінчення доповідач, 
живуть вині одним спільним прагнен
ням — гідно зустріти наступний XXV 
з’їзд КПРС, який стане повою видатною 
віхою в житті партії і народу. Цьому І 
підпорядковані всі помисли і діла кому
ністів, комсомольців, усіх трудівників.

Від імені учасників пленуму М. М. Ко- | 
бильчак запевнив ЦК Компартії Украї
ни, що комуністи, всі сільські трудівни
ки області не пошкодують зусиль для 
організованого проведення зимівлі худо
би, зроблять усе, щоб максимально збе
регти поголів’я, не допустити зниження 
продуктивності тварин, новими трудови
ми успіхами ознаме'нувати XXV з’їзд 
КПРС.

Доповідь М. М. Кобильчака була 
активно обговорена учасниками пленуму. 
Перший секретар Новомиргородського 
райкому Компартії України М. І. Гра
бовий, наприклад, повідомив, що тва
ринники району народногосподарський 
план цього року виконують успішно. 
В районі заготовлено майже 11 тисяч 
тони різнотрав’я, виготовлено понад 
5300 тони трав’яного борошна. >

В обговореному питанні пленум обко
му Компартії України прийняв розгер- в 
нуту постанову.
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НА СТОЛАХ букети 
яскравих осінніх кві

тів. На стінех — лозунги, 
стенди: «Наші трудові да
рунки — XXV з ізду 
КПРС», «Як заповів Іл
ліч», «П’ятирічці — пере
можний фініш!», «55-а річ
ниця промови В. І. Леніна 
на III з’їзді РКСМ». Сім
десят молодих медсестер, 
санітарок навчатимуться в 
гуртку «Молоді про пар
тію».

Сьогодні еони зібра
лись, щоб організовано 
вирушити в похід за знан
нями. Секретар комсо
мольської організації 
Л. Безсонова вітає при
сутніх з початком занять, 
наголошує на тому, що 
розпочинаються вони в 
знаменний день — день 
55-ї річниці історичної 
промови В. І. Леніна на 
III з’їзді РКСМ.

Пропагандист О. Сергатпй 
знайомить слухачів з програ- 
мо-> занять. Молодий кому
ніст вже має певний досвід 
пропагандистської роботи. В 
минулому році він вів теоре
тичний семінар и системі пар
тійної політичної освіти. І 
слухачі його виявили міцні 
знання, вміло використовують 
їх на практиці.

...У вступному

няється на важливих зав
даннях, що стоять нині 
перед нашим народом по 
успішному завершенню 
планів п’ятирічки, по гід
ній зустрічі XXV з’їзду 
КПРС. «Де б не працюва
ла. людина, вона повинна 
гордитись результатами 
своєї праці», — ці слова 
Леоніда Ілліча Брежнева 
повинні 
кожного 
мольця, 
пропагандист, 
розповідає про 
колективі 
ться боротьба за почесне 
право підписати рапорт

стати девізом 
нашого комсо- 
— підкреслює 

Далі він 
те, як у 

медиків веде-

слові 
Олександр Іванович зупи-

ЦЕХ—БЕЗ БРАКУ, КЛАС-БЕЗ „ДВІЙОК"
«Піснею про тривожну молодість» за

кінчилися комсомольські збори в серед
ній школі № ІЗ міста Кіровограда. Вона 
найповніше виразила настрій юнаків і 
дівчат, які прийшли до актового залу, 
щоб порадитись, як зустріти XXV з’їзд 
КПРС.

Сьогодні вчитися краще, апіж вчора — ста
ло головною темою розмови комсомольців. Бу
ла ь ній своя особливість. П’ятий рін підряд 
в школі немає жодного другорічника. Комсо
мольці вирішили, що й «трійці» теж не місце в 
щоденниках. Вчитися на совість..

Комсомольці 13-ої школи готуються 
зустріти XXV з’їзд КПРС ие тільки ус
піхами в навчанні, а й в праці. Вони ак- 

довжує Карпе Тимофійо
вич. —- Куркулі закатува
ли в Терновій Балці мого 
однолітка І. Квасолю та 
багатьох інщих.' Ве
теран розповідає про ге
роїзм своїх бойових пс- 

'братимів. Сталінградка 
Маруся Сударикова доб
ровільно пішла на фронт. 
У боях за Новгсродку до 
останнього подиху не за
лишила комутатора, під
тримувала зв’язок з ко
мандуванням полку і за
гинула на посту. Героїчно 
билися з Еорогом В- Скоп
цов, А. Бороднін, І. Ссрі- 
ков, С. Клопсв та багато

ІЇОГПТИЧНИИ Г.ЧРТ

ПРИЧЕТНИЙ із ЗВЕРШЕНЬ
ПРОЙШЛИ ПЕРШІ ЗАНЯТТЯ Б СИСТЕМІ 
КОМСОМОЛЬСЬКОЇ

Ленінського комсомолу 
XXV з’їздові КПРС.

О. І. Сергагий говорить 
про завдання, висунуті пе
ред молоддю у промові 
вождя на третьому з’їзді 
РКСМ.

На заняття слухачі запро
сили першого комсомольця 
Компаніївкн. ветерана партії, 
учасника Великої Вітчизняної 
війни К. Т. Чередниченка.

— Я вже п'ятдесят ро
ків у комсомолі, — сказав 
Карно Тимофійович. — І 
хоч сорок три з них ношу 
партійний квиток, до ком
сомолу відчуваю сеою 
причетність, бо молодий 
душею, бо не зітруться в 
пам’яті буремні роки зви
тяжної юності.

Багато юнаків і дівчат, 
відданих справі Леніна, 
загинули, будуючи ноеє 
життя, — схвильовано про

ПОЛІТОСВІТИ
інших. Всі бони йшли на 
передову лінію, бо були 
КОМСОМОЛЬЦІ.

— Вчитися комунізму— 
це ДО ESC, НИНІШНЬОГО ПО
КОЛІННЯ, звернені слова 
Ілліча. Вивчати минуле і 
сьогодення нашого наро
ду, вміло застосовувати 
набуті знання, зростати 
ідейними будівниками ко
мунізму!

Заняття пройшло добре. 
Та слід закинути докір 
райкомові комсомолу за 
те, що не продумали як 
слід саме комплектуван
ня гуртка: у ньому навчає
ться надто широка ауди
торія — 70 чоловік. До
цільно було б створити в 
райлікарні два гуртки.

Н. неп НА, 
спецкор «Молодого 
комунара».

дивно включилися в міську операцію 
«Працювати по-стахановському, по-гвар- 
дійському, по-комуністичпому». Протя
гом навчального року школярі зберуть 
150 тонн металобрухту, 40 тони макула
тури, комсомольці відпрацюють по шість 
годин на підприємстві сеоїх шефів — за
воді радіовиробів, де кожен клас зма
гається з одним з цехів цього заводу. 
Девіз змагання — «Цех — без браку, 
клас — без «двійок».

С. КРИВОРОТЕНКО, 
учениця 10-го «А» класу, СШ № 13.

м. Кіровоград.

Володимир Швидкий 
прийшов працювати па 
Кіровоградський завод 
тракторних гідроагрегатів 
після закінчення серед
ньої школи. Зараз він то-' 
кар п’ятого розряду, по
стійно виконує змінні нор
ми виробітку на 1Б0—160 
процентів. Нещодавно
одержав знак ЦК ВЛКСМ 
«Молодий гвардієць п’яти
річки». Володимир вперше 
взяв участь в міському 
конкурсі професійної май
стерності о 1974 році, на 
якому зайняв найвищу 
сходинку. А на обласному, 
що проходив пізніше, його 
спіткала невдача — він 
був шостим.

Нещодавно в місті Тбі
лісі на верстатобудівному 
заводі імені Кірова від
бувся VII Всесоюзний кон
курс професійної майстер
ності молодих токарів. Во
лодимир Швидкий захищав І 
честь республіки. Під час | 
конкурсу він показав свій | 
особистий найкращий ре- | 
зультат — за одну годину І 
37 хвилин складна Хеталь 
була представлена кон
курсній комісії. Володи
мир Швидкий в цьому не
легкому поєдинку моло
дих майстрів різця країни 
зайняв дев’яте місце і був 
нагороджений спеціальним 
призом Центральної ради 
ВТВР та знакам ЦК 
ВЛКСМ «Майстер золоті 
руки»,

В. МАНУХІН, 
зав. відділом робіт
ничої і сільської мо
лоді ОК ЛКСМ Ук
раїни.

Рік видання XV0 
№ 120 (2068|.

З жовтня, як уже повідомлялося, від
бувся пленум обкому Компартії Украї- 

с ни, який обговорив питання про скликан- 
| ня чергової XVIII обласної партійної 
І конференції, а також про завдання пар- 
I дійних організацій, радянських і госпо- 
Я дарськпх органів області по забезпечен

ню організованого проведення зимівлі 
громадського тваринництва відповідно 

[до еимог вересневого (1975 р.) Пленуму 
ЦК Компартії України. Нижче подаємо 
нотатки з пленуму обкому партії. 
ГИДЕНУМ обкому Компартії України 
■■розглянув питання великої ваги —

• завдання партійних, радянських і госпо- 
I дарськпх органів області по підготовці і 
В '* * •• забезпеченню організованого вроведсн- 
I ля зимівлі худоби. З- доповіддю з цього 
В витання виступив перійий секретар об- 
" кому Компартії України М. М. Кобиль

чак. ' ,

Г
 Доповідач зазначив, що партійні орга

нізації, радянські, господарські органи, 
трудові колективи області напружено й 
плідно працюють вад виконанням планів 
і соціалістичних зобов’язань завершаль
ного року і п’ятирічки в цілому, все

1 ширше розгортається змагання за гідну 
зустріч XXV з’їзду КПРС.

На Пленумі ЦК Компартії України, 
І який відбувся 29—ЗО вересня, зроблено 

глибокий і всебічний аналіз роботи по 
здійсненню планів п’ятирічки, вказано па 

ц недоліки у підготовці до наступної зи- 
; мівлі худоби, поставлено конкретні зав- 
В. дашія по виконанню взятих зобов’язань 

по виробництву і продажу державі тва- 
В рннвицької продукції.

В нашій області середньорічне впроб- 
. пицтво за чотири роки нинішньої п’яти- 
В. річки порівняно з минулою збільшилось: 
І молока — на 9,6 процента, м’яса, — па 

17,4, яєць — на 23,4, вовни — на 16,5 
І процента. За чотири роки понад встаиоз- 

лені завдання господарства області 
реалізували 11,4 тисячі тонн м’яса, 42,5 

№ мільйона штук яєць, 307,5 тонни вовни. 
І Непогано було взято старт на початку 
І нинішнього року. Більшість районів у. 

першому півріччі збільшила виробництво 
“ і продаж державі продукції ферм. Кра

щих результатів досягли тваоипники 
Світловодського, Олександрійського, До-

В лннського, Онуфріївського районів. .
і Проте останнім часом темпи виробвн- 
I цтва тваринницької продукції дещо упо- 

■ ■ вілшшлися. Особливо напружене стано
вище з виробництвом молока. В цілому

•• по-області добові надої його у вересні 
В знизилися порівняно з відповідним пе- 
I ріодом минулого року більш як на кіло- 
■ грам від коровй. Серйозні недоліки до- 

| пускають в Новгородківському районі. 
Тут середньодобовий падій па корову не 
перевищує 4,8 кілограма. Багато недолі- 

и ків в утриманні корів допускають у гос- 
I подарствах Устшіівського. Компаиіїв- 
I ського, Олександрійського, Бобривецько- 
|] го та -ряду інших районів. Щоб виправи

ти становище, необхідно посилити відпо
відальність керівників і спеціалістів гос- 

и подарств за виробництво молока, доби- 
| тися поліпшення догляду за коровами, 

високоефективно використовувати кор- 
I ми, а головне — піднести організатор- 
і ську і виховну роботу серед працівників 

молочнотоварних форм.
Річний план виробництва м’яса госпо- 

И дарстна області виконали за вісім міся- 
| ців тільки на 55,7 проценту. Значне від- 
I ставання допустили • Кіровоградський, 
І Вільшанський. Новгоподківський, Ново- 

український, Компаніївськвй та ряд ін
ших районів.

И До кінця року області належить про
дати 56,3 тисячі тонн м’яса. Значним рс-

I ЗСрВОМ Є ВІДГОДІВЛЯ Худоби. ЗОКреМа СЕИ- 
I ней, па хапчовпх відходах. Проте збп- 
■ рання харчових відходів на .підприєм

ствах громадського харчування, в інших 
організаціях та в населення організова
но слабо. За не область піддавадася
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випнеш

ПРО що
ЛІ ВИСЛОГУЗОВ:

такі,

,т

Рейд

без 
по-

• НА ТРИБУНІ ЗВІТІВ 
1 ВИБОРІВ 
у комсомолі

Е-<

надав 
штабу 

прожекто»

П. КУЛИК, 
завідуючий відділом 
комсомольських орга
нізацій Бобрянецького 
РК ЛКСМУ.

обласного штаб»
комсомольського

У другому випуску тематичної сторінки об-' 
ласного штабу «КП» «Молодий комунар» 
помістив п'ять запитань анкети «Комсомоль
ський прожектор» — яким йому бути». Від- 
тоді до редакційної нош пі надійшло багато 
відповідей, в котрих «прожектористи^, ком
сомольські активісти висловлюють свою точ
ку зору з цього. питання. Як і в попередніх 
номерах, сьогодні на розгляд виносимо дві, 
які найбільше заслуговують на увагу. їх на
діслали начальник штабу «КП» колгоспу 
Імені Шевченка Добровсличківського райо
ну Ольга Г1РОП і начальник штабу «КП» 
Олександрійського електромеханічного заво
ду Микола ВИСЛОГУЗОВ.

КІІ”— яким йому бути

Регулярно виходять 
випуски «Комсомоль
ського прожектора» 
ця заводі ім. К,1рова 
м. Кіровограда.

Фото В. КОВПАКА.

1. В кожному номері 
«Комсомольського про
жектора», на мою дум
ку, повинні бути пози
тивні приклади. Адже 
поруч з неробами, про
гульниками, п'яниця
ми працюють 1 чесні, 
хороші люди. А сама 
лише критика, хоч во
на І має величезне 
виховне значення, мо
же стати самоціллю, 
якщо не висвітлювати 
позитивні явища у на
шому житті. Крім того, 
і це найголовніше, по
трібен неослабний 
контроль за наслідка
ми виступів дозорців. 
Тільки тоді ми будемо 
доводити до кінця на
ші відповідальні спра
ви, а не тільки «бити 
на сполох».

2. Про важливість мето
дичних рекомендацій вж* 
багато говорилось, тому

повторюватис

Додам від себе: па сторін
ках газети необхідно час
тіше писвіт^ювчтії досвід 
кращих штабів «КП».

3. Доручення між чле
нами штабу і постів «Ком
сомольського прожектора» 
у нас розподілені по сек» 
торах. Кожен сектор ре

гулярно звітує про свою 
роботу на засіданнях 
штабу.

4. Кожен спільний з гру
пою народного контролю 
рейд приносить хороші ре
зультати'. В процесі тако
го співробітництва ми й 
самі ліквідовуємо недолі
ки в роботі.

5. Без принциповості 
немає хорошого «про
жекториста». Але не
обхідно якнайуважні- 
ше перевіряти кожен 
факт, бо від цього за
лежить авторитет шта
бу «КП» взагалі і кож
ного дозорця зокрема. 
Ми завжди дотримус- 
мось цього принципу І 
вважаємо, ьцо це — на
дійний шлях до взає
морозуміння з товари
шами.

ЗВІТУВАТИ?

® П’ять відповідей на анкету
• Яка дієвість виступу „КГГ?
• А додому йти не хочеться.

чої зміни, занять в інституті чи училищі... 1 
найчастіше звучить: .«Пішли додому'.», «Ти додому?..». 

Звичний д ія кожного вислів. 1 домом називають не лише 
помешкання, де народився, де чекають на тебе батьки і рідні. 
Домом зовуть і тимчасове житло. 1, звичайно ж, говорять 
так багато молодих людей. Бо роки набуття професій і спе
ціальностей, становления в трудовому житті для юнаків і 
дівчат проходять здебільшого не в місцях постійної прописки.

Лише в нашому обласному центрі нині в гуртожитках про
живають понад десять тисяч молодих робітників, студентів і 
учнів технікумів та училищ. Немає, мабуть, такого району, 
де б не стояли сучасні кількаповерхові будинки з лаконічни
ми вивісками: «Гуртожиток». Чи стали вони другим домом 
для молоді, чи тільки дахом над головою — з’ясувати це 
поставили за мету учасники рейдової бригади обласного шта
бу «КП» та «Молодого комунара».

Перше враження за порогом 
гуртожитку об.трембудтресту, що 
тут затишно і зручно його меш
канцям. М’яких тонів штори ла *•
вікнах, килимки на підлозі, при- ТІЇ 1 ТІ01ЇІТ
ємне освітлення, на видному міс- ’ І ' /■ II II ІІ
ЦІ підкреслено строгих форм КІЛЬ- І II 1 І II ■■
ка стендів. В кімнаті вихователя | д_і|ь1.«.1 ЛІ
її господарка Ніна Тимофіївка 
Ромашина познайомила нас з пла
нами роботи. Тут і лекції, і вечо
ри відпочинку, і обговорення Ук 1 КИТ Яї 1|Т /1 їЛ
фільмів, і проведення санітарних і 9 /Я 'В' II III 11 І,
днів, і індивідуальна робота і /І 1 II III II її
юнаками і дівчатами. Словом, 01 /“■ І II III 11 19 ,
все враховано, аби після робо- *
чого дня цікавим І змістовним бу
ло дозвілля. Можливо, члени рейдової З таким висновком і залиши
ли б гуртожиток. Можливо. Коли б не поминули привітного фоне та 
не пішли до юснодарів кімнат на всіх поверхах.

Відчуття «непроханих гостей» здикло майже з першим 
знайомством Валентина Зінчук і Ганна Фіни дещо скептично 
розповіли про свої плани па вечір. Вони, ті плани, були 
простими, оскільки масових заходів по гуртожитку не прово
дилось, — дівчата вирішили в передвихідний сходиш в ду
шову. Увесь вечір пішов на те, щоб дочекатися черги туди. 
Виявляється, з 12 кранів там працюють... лише три.

Якщо котра з дівчат задумає приготувати вечерю, (нехай 
вибачають хлопці, що їх масово не зараховують у куховари), 
тут теж без" черги пе обійтися. На четвертому поверсі, на
приклад, на кухні справні лише дві газові горілки, решта 
шість чадять, «як паровози» (порівняння /Коні Горбунової). 
Вона ііе тільки зверн гла нашу увагу на перебої в роботі плит, 
а й на те, що немає кому зарадити цьому.

— ГІоскаржігіася якось коменданту В. О. Коняра гонку. — 
розповіла Женя, — а він мені: «За тобою теж гріх є. Прала 
на кухні?». Д де ж мені, прати? В умивальній вже так було 
навішано, що на слину з білизни капало, а в пральні нема: 
ніколи гарячої води, табуретів під миски.

Люди різних професій оселилися під дахом гуртожитку обл- 
рембудтресту. Тут і будівельники, і працівники /КЕКІв, і тро
лейбусного парку... Здавалося, чому б по поселити в кімна
тах Мешканців, згідно їх зайнятості? Та адміністрація вва
жає, що водієві тролейбуса, який встає на роботу о п’ятій 
ринку, приміром, і машиністові екскаватора, який працює ли
ше в першу зміну, зручно мешкати в одній кімнаті.

Ось і склалося у членів рейдової бригади враження: фойє 
гуртожитку — чепурна вітальня, що .тише натякає на зати- 

П усьому домі. Змирилася з цим і рада гуртожитку: пи
на її засідання виносяться, на жаль, не часто.

ЯКЩО ліквідувати всі недоліки, названі вище, вважайте, 
потрапили в гуртожиток Кіровоградського заводу радіо- 

виробів. У нобегових кімнатах, на кухнях, в умивальнях — 
всюди чисто, всі електро- і газоприлади працюють бездоган
но. Хлопці (переважне населення гуртожитку) і в кімнатах 
дбають про хороший сані гарний стан. З усіх поверхів, де мн 
побузали лігше в трьох кімнатах палили цигарки Голова ра
ди гуртожитку Володимир Нейман з гордістю підкреслив, що 
вій і всі його сусіди борються за присвоєння гуртожитку 
звання високої культури і зразковою порядку. 1 в ньому їм 
дуже допомагає сатирична стінгазета «Стружка». Не так дав
но двоє порушників правил потрапили спочатку на її сторін
ки, а потім за рішенням ради, були виселені з гуртожитку. 
Суворо, але принципово. А «Стружку» поважають і.^уника- 
іоть до неї потрапляти. Соромно ж, коли дівчата прийдуть в 
гості і пізнають своїх знайомих...

Кажуть, були б стіни, а світли
цю вже можна зробити. Мудрість 
недвозначно натякає на тс, ще 
від самих господарів залежить 
затишок в помешканні. І дійсно, 
скромно в кімнатах . гуртожитку 
технічного училища Лі І і тісно: 
подекуди стоять по п’ять ліжок 
замість чотирьох і навіть трьох. 
Однак учні повсюди підтримують 
чистоту і зразковий порядок. Н,і 
кожному поверсі встановлені чер
гування, щодня перевіряють са
нітарний стан в кімнатах. В-день 
рейду з усіх кімнат .тише одна 
одержала «двійку» при перевірці. 
Тут же члени редколегії сатирич

ної газети «Паяльник» Сашко Ляшенко і Микола Бровко намалю
вали карикатуру, в якій висміяли мешканців кімнати Лі 11.

— Принципово ставляться учні до неохайних в нашому 
гуртожитку, — пояснює чергова II. М. Соколова, — та інак
ше і бути не може. Адже самі ще під час літніх канікул про
вели ремонт в приміщенні...

В п’яти гуртожитках побувала бршада, не скрізь нас зу
стрічали гостинно. Чергова гуртожитку № 3 тресту «Кірово- 
градважбуд» Є. С. Камардіна з порогу заявила, що 
дозволу коменданта нас не пустить Не подіяли і паші 
свідчення. Хоча час для відвідувань ще не вийшов, ми не за
хотіли' підривані авторитету всесильного коменданта і залп- 
шилися за порогом поряд з' мешканцем (точніше колишнім 
мешканцем), котрого виселили з гуртожитку, коли він був у 
службовому відрядженні. Враженая таке, що нам просто 
не показали того, чого не бажали показані
ПО-РІЗНОМУ живеться юнакам і дівчатам V гуртожитках, 
1 * де побувала рейдова бригада. В одних'зручно і затишно, 
в інших — не зовсім. А враження загальне склалося дещо 
двояке. Непогана виховна робота і... здебільшого незадовіль
ні побутові умови. Якщо порівняти, то виховний рівень пере
важить дуже помітно. Ллє ж побут ще залишається пробле
мою. Відомчим організаціям, комітетам комсомолу, радам 
гуртожитків слід постійно дбати, щоб і в «другому домі» бу
ло завжди по-домашньому.

Рейдова бригада: В. ОРЕЛ — заступник начальника 
обласного штабу «Комсомольського прожектора», 
Н. ГОРЕЧКО — швея Кіровоградської швейної фаб
рики, член ради гуртожитку, Д. ДІХТЯРЕНКО _
учень Кіровоградського медучилища, член ради гурто
житку, О. БАСЕНКО — спецкор «Молодого комунара».

Рядами пробігає прити
шений шум голосів. Дехто 
посміхається, а є й 
що червоніють...

Головуючий тільки-но 
слово начальникові 
«Комсомольського 
ра». 1 уважні, а часом насто
рожені погляди схрестилися 
на виступаючому.

Подібну реакцію, коли на 
трибуну наших звітно-вибор
них зборіп піднімається вата
жок комсомольських дозорців, 
сьогодні можна побачити всю
ди. 1 якщо комусь стане не
зручно перед товаришами за 
свої прорахунки, якщо, хоча з 
гіркотою, але ж визнають 
правоту «прожектористів», 
значить тут справи в порядку. 
Дійовими бели штаб і пости 
«КП».

В нашому районі налі
чується 47 штабів «Комсо
мольського прожектора». 
Є про що звітувати ком
сомольським дозорцям 
колгоспів ім. XX з'їзду 
КПРС, ім. Чапаєва, ім. Ка- 
лініна, ім. Суворова. Тут 
систематично проводя
ться рейди, випускаються 
стіннівки, гостро крити
куються нероби1 та поруш
ники трудової дисципліни 
і громадського порядку. 
Так, наприклад, 8 колгоспі 
ім. XX з'їзду КПРС за 
звітний період проведено 
9 рейдів, випущено понад 
20 номерів стіннівок.

Штаб «КП» в колгоспі 
ім. Суворова очолює мо
лодий комуніст Віктор Хо
рунжий.14 рейдів, які тут 
вже провели, перевіряли 
готовність техніки до вес
няних польових робіт, до 
проведення жнив, кілька 
рейдів присвятили запобі
ганню втрат врожаю сіль
ськогосподарських куль
тур. Кожен виступ став 
помітним явищем в гос
подарстві. Бо дозорці 
втручаються у найбільш 
хвилюючі питання кол
госпного виробництва.

А от штабам «Комсомоль
ського прожектора» з кол
госпів імені Котопського та 
«Родина» немає і.ро що звіту
вати па комсомольських збо
рах. Рендн вони проводять 
від випадку до випадку, стін
нівки випускають нерегулярно. 
І ож, як результат, спілчани 
справедливо критикували на 
зборах діяльність свого «бойо
вої о» органу коїпролю.

Уважно слухають сьо
годні звіти ватажків ком
сомольських дозорців, 
прискіпливо аналізують їх 
роботу і штабів, очолюва
них ними. На зборах в 
районі йде принциповий 
відбір того, що штаби 
«КП» візьмуть з минулої 
практики для подальшої 
роботи, а що покритику
ють. Справедливо, по-то
вариському гостро.
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А В СЕЛІ
Вгадують

«II

Кіровоград, педінсти- 
третій «Б» курс фі- 

погічного факультету 
(російське відділення], 
членам студентського 
іїльськогосподарс ь к о- 
& загону.
/ Почну з того, чому Я 
Ївся за перо. Хоче- 

я сказати^ щире, коли 
іетв, навіть батьків- 
а спасибі юнакам і 
чатам, які допомага- 
нашим колгоспникам 
ірати врожай. Про їх 
д свідчать і цифри: 
процентів щоденно- 
нормовиробітку, за 

і тижні — 1500 цент
рів перебраної і до* 
іщеної кукурудзи, 
И) центнерів заготоа- 

w нрго силосу, 680 цент
нерів навантаженого й 
розвантаженого соняш
ника і т. ін. Показники 
і^рроші, але цифри ма
ють не тільки арифме
тичний вимір.
і’^Пригадуєте перший день 
Ціоботн? Тоді мн пригляда- 

до вас трішки насто- 
Жсно: очищати кукуруд- 
—> завдання не хитре, але 
поставитесь ви до ньо- 

І‘0? Сумніви розвіялися*. 
І ершу свою норму ви пере- 

Іщоиали, а наступного дня 
» зробили вдвічі більше за- 
1ІІОҐО. Л падалі просто ис 
біло бути сумнівів у вашій 
ряцелюбності. коли бачн
ії, як енеріійно трудяться 
І^ля К.чядчеііко чи Микола 
Ханський. Віра Карнаухо- 
д чи Світлана Гончарук, 
Ідександр Косенко чи Лю- 
.* Коваль.

, Минуло вже чимало 
І асу відтоді, як поїхали 

и до Кіровограда. Але 
досі ніби бачимо ваші 

Смішки, чуємо жарти, 
міх, від яких і в похилі 
‘та ніби молодшаєш, 
іовертаєшся у свої юні 

мг шкільні чи ---------------
роки. Життя
М«Р янівці ---------
плином, хоча скажу від
верто, ваш г 
жвавив його.
дують вас’ і 
рсобливо — вечір тру
дової слави, який ви 
провели в Будинку куль
тури.

, Не забули в Мар’янівці і 
йе є іди, які ви проводили з 
батьками про виховання ді- 
уей з сім’ї, fly, а учні — 
ваші відвідини школи. Ад
же ви не забували про те, 
що в майбутньому станете 
педагогами: організовували 
роботу піонерської дружи- 
уи, обдумували з комсо
мольцями. ЯК ПОЖВ^НТІІ 
їх громадське життя. ' до
помагали скласти план ро
зети на новий навчальний 
рік. Не забувають вас і 
сільські спортсмени: особли
во ж футбольні поєдинки.

Не для того, щоб за
гордилися, але скажу: 
думаємо ми зараз, що 
хороші люди будуть з 
jac. Є ще одна причи- 

* ija думати саме так. 
Хороші у вас наставни
ки. Не тільки ви, а й ми 
швидко 
дружилися 
керівником 
кладачем 
дагогіки 
Вячеславом 
Шахненком.

Спасибі вам, юні дру- 
8Ї, за вашу щиру працю, 
зам, Вячеславе Іванови
чу, за допомогу. Ми ще 
довго згадуватимемо 
вас. і з особливою теп
лотою тоді, коли звіту
ватимемо про свій тру
довий дарунок з’їздові 
партії. Адже у нашому 
караваї хліборобських 
успіхів —t тепло і ваших 
рук.

За дорученням прав
ління колгоспу, партій- 

А мої й комсомольської 
організацій

Л. ХАМ,КОДЕРА, 
секретар партійної 
організації колгоспу 
їм. Димитрова Боб- 
рмнецького району,

у,Молодиі комуилр(е

І

СПОРТ

ГАНТЕЛІ, ВЕЛОСИПЕД

/

народу, 
з’їзду 
країні

присут- 
начальника

ГОРДИМОСЯ, що саме
* напередодні знаменної 

дати в житті нашої партії, 
всього радянського 
напередодні XXV 
КҐТРС ми звітуємо 
про свої успіхи.

Так звернувся до 
ніх заступник 
обласного управління проф- 
техосвітн Анато ii.il Васильо
вич Ходащук. А ваповіїнлп 
актовий за.т Палацу куль
тури імені Жовтня колишні 
випускники училищ, НІШІ 
передові виробничники і за
служені ІіраЦІВІШКІІ проф- 
темхміігн. Прийшла, сюди і 
юна зміна ветеранів. Свято 
для них спільне —- "35-річчя 
державної системи профе
сійно-технічної освіти. Є 
чим гордитися його учасни
кам: за роки існування учи
лищ в області було підго
товлено більше ста тисяч 
висококваліфікованих робіт
ників.

З хвилюванням слухала 
молодь розповідь Анатолія

Васильовича. Йому, випуск
никові Першого повоєнного 
року, є що згадати. Всього - 
п’ятсот хлопчаків і дівчат 
могли навчатися тоді в двох 
ремісничих училищах облас
ті. Тепер же па Кіровоград- ' 
щнні е 23 професійно-тех
нічних училища, з яких 9 • 
— середніх. 1 Іаїїрішоманіт- 
ніші професії здобувають в 
їх стінах більше одішадця- 
тп тисяч учнів. Лише за 
останні роки побудовані но
ві училінцакомплскси — 
восьме та друге МИТУ, 
створена нора база для 
ТУ № і.

Тепло сприйняли прнсуяпі 
розповідь депутата Верхов
ної Ради УРСР, кавалера 
ордена Леніна, бригадира 
токарів механоскладально- 
ю цеху № 2 заводу «Черво
на зірка» Людмили Васи- 
лівіш’ Чернегн. Вона поді
лилася планами бригади. ЇХ 
колектив включився у зма
гання за гідну зустріч XXV

З стар

з'їіду КПРС. Людмила Ва- 
силіьна вже працює в раху
нок наступної, десятої н’и< 
Тії річки.

Багато оплесків випало на 
долю Івана .Устшіовіїча Лі- 
фера. Це ім’я знайоме ба
гатьом: під керіїшііцтіюм 
майстра «золоті руки» з 
•шостого училища була ви
готовлена діюча модель Сі
валки РТТ-4,2, яка експопу-. 
вались на республіканській 
Виставці досягнень народ- 
ного господарства, де була 
удостоєна диплома і ступе
ня і золотої медалі. Довго 
аплодували і Григорію Се
меновичу Соісоловському. 
старшому майстрові МИТУ 
№ 2. заслуженому працівни
кові ирофтехосні ти УРСР, 
що віддав улюбленій роботі 
ЗО років, І Валентину Мико
лайовичу /Кердійо.ву, за
ступникові директора по 
навчально-виховній роботі 
МН ГУ № 4.

СВЯТО ТРУДОВИХ РЕЗЕРВІВ

Відповіддю ветеранам був 
виступ Лідії Ііцешсо. учени
ці шостої і руни іаітрійників 
верхнього одягу 
Рід імені всієї 
армії маїібуїціх 
вона завірила 
що їх покоління бу 
ною 
с.і І1ІІІ 
кіп.

’ГУ № 4 
11-тисячної 
робігнпкіїї 

п.істаніїпкіи,
“ ■’ і ід- 

ЗМІІІОЮ, про IO1I.KII І І. 
ДІЛ і І тр.іДІІЦІ І б.П І.-’

студентські
Б

Іде
нашій 
своїм

І
приїзд по- 
I тому зга- 

I сьогодні.

зійшлися, по- 
з молодим 
групи — ви- 
кафедри пе- 
педінституту 

Івановичем

Наш пост
бадьорості ! 1 РАНКОВА ГІМНАСТИКА

ЧИ МОЖЕТЕ ви уявити собі людину, 
яка б .хотіла... швидше постаріти? Див

не запитання, правда? Але ж б\ва і такс:
— Що з вами, молодий чоловіче? Вам ли

ше двадцять п’ять, а у вас уже животик і 
подвійне підборіддя, м’язи, як вата, а в 
очах — осінній туман.

Вас вислуховують уважні лікарі, нама
гаючись знай ги приховану недугу..,

Та не в хворобі тут справа.
...Якось в селі Данилова Балка мені.до

велось, зустрітись з пенсіонером Родіоиом 
Полікарповичем Тімановськнм. Йому — 68. 
Але про старість і слухати не хоче:

— Нема в мене її.
Зате є гантелі, гиря, велосипед, особис

тий комплекс ранкової гімнастики... Хто 
його знає — не дивується, пю він до десят
ка разів присідає на одній нозі (вправа 
«пістолет»), легко бере висоту в 130 санти
метрів.

Але пс подумайте, що цей спритний у рухах, се
редній на зріст чоловік — людина, яка зайнята 
.інше т} рботою про свої м'язи. Родіоп Пслікарпо- 
вііч має II розряд із шахів і бере участі, у всіх 
шахових і шашкових турнірах, грає па багатьох 
струнних інструментах, донедавна був душею 
драмгуртка в сільському клубі, захоплюється кла 
сичпою літературою, особливо драматургічною. 
Людина дії. товариська, він завжди серед молоді. 
Часто можна бачити, як організовує на вулиці 
змагання серед підлітків.

Найбільш здібними і послідовними його вихо
ванцями у селі називають братів Барсі.кнх: Воло
димир — майбутній учитель, мас вже перший роз
ряд з шахів, Олександр — інструктор по спорту, 
вчиться па факультеті фі.івпховапня педінституту... 
А Т і цікавлюсь:

— Родіоие ГІо.тікарповіїчу, як вам

щастило до таких ліг зберегти юнацьку ба
дьорість, молодість душі? Я.к ВИ починали?

— Коли я входив у спорт, не було ТОДІ 
комплексів інтенсивних 'вправ за системою 
професорів, не була моїм ровесникам відо
ма і популярна зараз система вправ йогів. 
Ми починали з простого: ганяли дотемна 
трав'яного м’яча на пустирі. Бо дуже хоті
ли бути спортсменами, як дорослі. Але 
умов, звичайно, не було таких, як зараз.

. Згадую ного зустріч з Іваном ГЦддубним. 
Бо Тімаповський — теж родом з Красібнів- 
кіі. І Піддубного знає з дитячих літ.

— Так. саме завдяки Іванові Максимови
чу я вирішив стати спортсменом. Прига
дую, як одного разу вій приїхав за цеглою 
на завод, де працював і мій батько. Ми, 
хлопчаки, наважились запитати у прослав
леного -чемпіона, як він став таким. А він 
просто: «Працювати треба над собою».

Потім Родіон По.іікарпович заговорив 
про знаменитого австралійця Персі Черуїті:
’— Ного мучила виразкова хвороба, 

серйозні захворювання серця, легень, нирок, 
печінки, суглобів. Лікарі вже втратили на
дію на його одужання Гіерсі Черутті було 
48 років. І він, стиснувши зуби, взявся за 
«ремонт» свого начебто вже нікудишнього 
організму: почав бігати! Спочатку ледве 
пробігав підтюпцем 10 метрів і, знесилений, 
падав. А через два роки став чемпіоном 
Австралії з легкої атлетики. Після цього 
Черутті створив свою школу бігу. З вихо
ванців цього тренера відомими стали чем
піон XVII Олімпійських ігор в Римі Херберт 
Елліот,, рекордсмен світу Роп Кларк, ре-

вгорі

О. Є ГОРО в, 
інструктор по на* 
вчально-виховній ро
боті обласного 
рав.тіння 
освіти. .
II и фото: 

презіїдії шановні гості; лі 
руч — виступає майстер ви
робничого навчання ТУ № її 
І. У, ЛІФЕР; внизу — після 
урочне тої часіиии — кон
церт.

Фото В. КОВПАКА.

уп- 
профтех-

корди яких довго не побити ІНШІ
спортсмени. Викладач Уральського політех
нічного інституту Віктор Дутов прийшов .3 
фронту інвалідом, захворівши туберкульо
зом. Незважаючи па категоричну заборону 
лікарів, почав бігати. Йому минуло п’ятде
сят. І він тепер не тільки працездатна лю
дина, а й спортсмен. Згадаймо Леоніда 
Мешкова. З війни він вийшов з паралізова
ними рукою й ногою. Спорт не тільки ви
лікував’його, а її дав звання чемпіона світу 
з плавання. Вся країна знає про мужність 
двічі Героя Радянського Союзу генерал-ма
йора Петрова. Тільки воля зробила його ве
ликою людиною...

ДАЛІ заводимо розмову про молодих хлі
боробів. Тімаповський вдоволено:

— Поважаю міцних хлопців, які знають куди 
себе діти. І сміюся з тих. хто з цигаркою в зубах 
шліфує вечорами тротуари, не знаючи, як вико
ристати позаробочий час. До речі про куріння. 
Нічого шкідливішого для здоров’я людина не ви
ні дала за тисячі років свого поступу, твердить 
один учений. Ноги ж, наприклад, найважливішою 
з усіх функцій органі іму вважають саме ди
хання...

ЛИй співрозмовник бадьоро підводиться, і по- 
юнацькому міряє кімнату, а далі ніби наказує:

— Цурайтеся тих, хто полюблюе після добрячої 
вечері «зав'язати сало» на дивані перед телевізо
ром. У таких невдовзі огс лежання стає хроніч
ним. Он дивіться: сільський стадіон зовсім близь
ко. Як стемніє, сідають мої сусіди перед телеві
зором, а и спішу пробігти кілька кругів. Чи взяти 
вихідний. Ну, от не можу я, щоб пролежати ці
лий день: або дрова рубаю, або копаю, або на 
стадіоні разом з комсомольцями...

Задивляюсь із заздрістю на цю лі нію лю
дину і переконливо доводжу сам собі: так, з 
Родіона Полікарповича приклад має взяти 
кожен з нас. І не для рекордів та чемпіон
ських титулів. А щоб ще довго-довго 110(103- 
лучатися з своїми молодими веснами...

п синиця, 
корсспоидснт-організатор районно
го радіомовлення.

с. -Данилова Балка 
Ульяновського району.
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І запах першої ріллі,
І лісосмуг багряні шати.., 
Нова доба стає на чати —. 
Крокує осінь по землі.
Лягає в грунт озимина, 
Рум'яні яблука в коморі...
І щасно, й радісно надворі, 
Бо щедра осінь і ясна.
Все непідробне, щире все. 
Гукни — і вітер за хвилину 
Відлуння крику принесе 
Без перекручень і без кпину. 
Ой, осінь, осінь чарівна, 
Ти — мов натягнута струна!

СЕРПНЕВА НІЧ

Там місяць на сріблястому човні 
Пливе, щоб порибалити до ранку. 
Чи вловить що, не “Ьловить — не біда! 
Не перша риболовля, й не остання.., 
Посріблена, виспівує вода 
Дзвіночками дзвінкими до світання. 
Гармонія думок і почуттів,
І в світі — ти один і Батьківщина...
Зі свистом перший крижень пролетів— 
За обрієм народжується днина. 
Здіймається всевладно звіддаля,
І так- було, і буде хай щоднини!
І серцем відчуваю: звідсіля 

Джерелиться любов до Батьківщини,

• • ♦

Що, мов ранок над рікою, 
І прозорий і тривожний... 
Скоро, земле, ти спочинеш 
Від турбот своїх щоденник. 
Одягнувшися у біле, 
Ніби юна наречена, 
Ти зачнеш з теплом весняним 
Щедрість нив, родючість саду.» 
Рідна земле, будь багатаї 
Я трудом тебе звеличу... 
Рідна земле, найдорожчі 
Смуток твій, твої щедроти, 
їх, мов долі, причащаюсь,
І, теплом твоїм зігрітий, 

Переллю їх в серця пісню.

J
=1

/
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То яблуко впаде, немов ядро,
То зірка слід простелить серед неба.., 
Так легко ще на серці не було, 
І щастя мені більшого не треба! 
Прислухайся: ріка удалині 
Співає комишеві колисанку,..

Крижень крилами тугими 
Розтина серпневе небо
Над притихлим плесом ставу... 
Аж палають помідори 
На вгородах у долині —
Це вже осінь порядкує, 
Повінь бабиного літа 
Переповнює серця нам 
Тихим смутком невагомим,
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Близько двох місяців ми
нуло з тих пір, як в Хель- 

сінкі завершився заключний 
■ етап Наради з питань безпе

ки і співробітництва у Євро
пі. Провідна роль у справі 
скликання Наради та успіш
ного її завершення 'належить 
СРСР та іншим соціалістич
ним країнам.

■Обговорення документів 
Наради, зокрема її Заклірч- 
ного акту, продовжується в 
усіх країнах світу. Перемо
гою розуму назвав Гене- ■ 
рольний секретар ЦХ ХПРС 
Л. І. Брежнєв рішення^ 
прийняті в Хсльсінкі..

'Сьогодні у тематичній сто
рінці «Планети» — погляди 
і думки прихильників між
народної розрядки, борців 
за, мир, демократію і про- ' 
грсс на всій планеті.

ЄВРОПА ХЕЛЬСІНКГ. ЗАКЛЮЧНИЙ 
ЕТАП ЄВРОПЕЙСЬКОЇ НАРАДИ 
З ПИТАНЬ БЕЗПЕКИ.

НЕ ПОВЕРНЕТЬСЯ
ДО ЬЖШП

ЗА JKATEPLAJJAAUI 
ТАРС, А ПНІ.

З 1 по 6 жовтня в Москві преходила XXV 
Асамблея сприяння ООН (ВФАСООН|.

ПІДПИСАЛИ 
ии 
35-ти КРАЇН

ПІДСУМКИ безпрецедент
ної в історії зустрічі ке

рівних діячів 33 європей
ських країн, США і Канади 
з глибоким задоволенням 
зустріли широкі кола насе
лення ФРН. З неослабним 
інтересом слідкували вони 
за всім ходом заключного 
етану Наради, яка'проходи
ла у столиці Фінляндії.

Особливу увагу привернув виступ у Хсльсінкі гла
ви делегації Радянського Союзу, Генерального секре
таря ЦІ\ КПРС Л. І. Брежнєва. Підкреслювалась зміс
товність цього виступу, його спрямованість у майбутнє, 
миролюбний характер. Багато газет відзначали зацікав
леність СРСР у розвитку співробітництва з усіма євро
пейськими країнами, незалежно від їх суспільного ладу.

— Виступ Генерального секретаря 1ЇК КПРС Л. І. 
Брежнєва в Хсльсінкі справив велике враження в нашій 
країні, — сказав кореспондентові ТАРС офіційний пред
ставник уряду ФРН К. Бьоллінг. Він підкреслив, що 
принципи, сформульовані в Заключному зяті, під яким 
стоять підписи керівників 35 країн, повинні бути тепер 
впроваджені в практичні заходи.

Для всієї Європи в Хсльсінкі зроблені висновки з гір
ких уроків минулого. Створені передумови для того, 
щоб виключити в майбутньому застосування сили і вій
ну як засіб політики, — вказав член директорату Ні
мецької спілки миру І. Вебер.

Багато наших співрозмовників — представники най
різноманітніших верств населення — зазвачали,'що ре
зультати безприкладного форуму в Хсльсінкі мають ве
личезне, неперехідне значення, є початком, який подає 
надію на подальшу розрядку і співробітництво, ство
рюють реальні можливості для того, шоб доповнити 
політичну розрядку військовою і тим самим зменшити 
вантаж військових витрат, які несуть зараз народи.

Демократичні кола ФРН, різні громадські організації і денні 
партії вже висловили своє позитивне ставлення до результатів 
загальноєвропейської Наради. Вони закликали населення краї
ни брати активну участь у втіленні його рішень в життя.

Західнонімецькі громадяни усвідомлюють той факт, ш.о тепе
рішнє і майбутнє народів Європи нерозривно лсв’язаис із збе
реженням і зміцненням миру на нашому континенті. В ФРН 
зростає розуміння того, що європейські дрежави повинні спря
мовувати свої зусилля на створення на континенті атмосфери 
взаєморозуміння між державами з різними суспільними систе
мами, повинні роїв’азати всі проблеми з врахуванням існуючи,* 
реальностей. Дальшого розвитку набувають зараз відносини 
між ФРН і європейськими соціалістичними країнами. Важли
вою відправною точкою для цього слуї'.ать договори і угоди, 
підписані за останні роки, особливо Договір між СРСР і ФРН, 
підписаний 12 серпня 1970 року в Москві. Нещодавно відзнача
лися п’яті роковини Договору, і в зв’язку з цим в ФРН під
креслювалось його величезне значення для долі світу 1 розряд
ки р Європі. Вказувалось на органічний зв’язок Московського 
договору з усіма дальшими міждержавними актами,.аиі сприяли 
поліпшенню політичного клімату в Європі, підготовці і прове
денню загальноєвропейської Наради. Багато принципів, зафік
сованих у договорах ФРН з СРСР та іншими соціалістичними 
державами, увійшли потім у Заключний акт Наради.

Радянсько-західвонім.ецькшї договір значною мірою 
сприяв матеріалізації розрядки, про яку говорив у Хель- 
сінкі Генеральний секретар ЦК КПРС Л. І. Брежнєв. 
Депутат лапдтагу землі Бадси-Вюртембург X. Бсрштсєр 
заявив,.що в міру того, як договори, підписані ФРН з 
соціалістичними країнами, наповнюються конкретним 
змістом, населення ФРН все більше відчуває плоди по
літики «нормалізації і зміцнення відносин з державами 
Східної Європи». Зараз, підкреслив він, необхідно до
повнити полі іичну розрядку дієвими кроками в галузі 
військовій^, що, без сумніву, зустріло б позитивне став
лення з боку громадськості ФРН.

О. ТЮПАЄВ, 
А. УРБАН.

Головне завдання федерації — підтримка і по
пуляризація цілей і принципів Організації Об’єд
наних Націй. Люди повинні знати більше про ді
яльність цієї міжнародної організації, проявляти 
більше інтересу до проблем забезпечення миру 
і безпеки і робити свій внесок у цю благородну 
справу, заявив Г. Перера, генеральний секретар 
ВФАСООН.

Пленарна Асамблея проводиться є умовах роз
рядки міжнародної напруженості, в рік 30-річчя 
СОН. Мобілізуючи громадську думну, використо
вуючи нові можливості, ВФАСООН сприяє зміц
ненню миру, дальшої розрядки і розвитку спів
робітництва між народами різних країн. Підви
щення ролі і авторитету федерації, яка об'єднує 
зараз національні асоціації майже 80 країн, 
сприяло зміцненню її співробітництва з Всесвіт
ньою Радою Миру та інши/ли дємократични/^и 
організаціями.ЧИСТЕ НЕБО -ВСІМКОНТИНЕНТАМ

ІДікєео зазначити, що ВФАСООН була першою 
неурядовою організацією, яка в 1966 році висту
пила за підтримку ідеї проведення Наради з пи
тань безпеки і співробітництва в Європі. Г. Пере
рв звертає увагу на те, що це було зєдсего до 
визнання західними державами необхідності та
кого форуму. Він Еважес, що загальноєвропейська 
Нарада не мала прецеденте в світовій історії. За
чинивши двері за другою сеітоеою війною в Єв
ропі, Хсльсінкі ознаменували прихід нової ери на 
цьому континенті, ери миру і співробітництва.

— Заключний акт загальноєвропейського форуму,—гово
рить Генеральний секретар ВФАСООН, — історичний до
кумент, і я хочу піддати належне багаторічним зусил
лям керізпицтва Радянського Союзу, народу країни, де 
народилась ідея проведення Наради з питань безпеки і 
співробітництва в Європі. Заключний акт може залиши
тись па папері, вважає Г. Псрсра. якщо принципи, за
фіксовані в ньому, не будуть втілені в життя. Учасники 

-Асамблеї ВФАСООН в Москві обговорювали кон
кретні заходи для мобілізації світової громадської дум
ки з мстою реалізації положення дек.ткрації в Хсльсінкі.

Досвід Європи, вважає Г. Перера. було б корисно за
позичити народам інших континентів.

Бажано було б провести п Азії конференцію на зразок 
загальноєвропейської Наради. Як лрсдставипк азіатської 
країни (Шрі Ланка), Г. Псрсра вважає, що закінчення 
війни в Індокитаї підготувало умови для створення па 
азіатському континенті системи безпеки, яка попиті а 
служити інтересам планети. Необхідно не лише прагнути 
до запобігання еоєн і збройних конфліктів у цьому 
регіоні, але й послідовно поліпшувати економічні й со
ціальні умови життя азіатських народів.

На порядку денному XXV пленарної Асамблеї 
ВФАСООН, скезав Г. Перера, стояли найак
туальніші питання, пов’язані з діяльністю феде
рації і національних асоціацій по зміцненню між
народної розрядки і миру. Її учасники розглянули 
проблеми розвитку міжнародних економічних 
відносин, нові стратегії врегулювання міжнарод
них конфліктів, питання освіти в дусі міжнародно
го взаєморозуміння і т. їн.

Розрядка політична, підкреслив на закінчення 
генеральний секретар ВФАСООН, повинна бути 
доповнена розрядкою військовою. Бона повинна 
бути розповсюджена на весь світ.

Наша адреса і телефони Газета виходить 
у вівторок, четвер, 

суботу.
«молодой КОММУНАР» - 
орган Кировоградского обкома 

ЛКСМУ, г. Кировоград.

^16050. ГСП, Кірсвоград-50, вуп. Луначарськсго, 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. Димитроеа 
обласного управління у справах видавництв, 

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

Т? ЛГАТО років тому 
батько вчив мене, то

Всстфальський мир 1648 
року, який поклав край 
Тридцятирічній війні,' став 
основою міжнародних від
носин між народами Єв
ропи. Мій батько дещо 
зневажливо ставився до 
Європи. Як і всі англійці 

того покоління, він вважав 
варварським, що лежить десь па сході від Темзи... 
Там постійно виникають безпорядки, говорив він, 1 
Англії доводиться втручатись, щоб припинити їх.

І все ж батько знав ціну європейській історії. Піз
ніше, вже студентом, я вивчав міжнародне право, і в 
усіх підручниках також було написано, то сучасні 
європейські відносини виникли в результаті підписан
ня Вестфальського договору 1648 року. Загально
прийнятим вважалось положення про те, що мир і 
рівновагу в Європі можна зберегти лише шляхом 
міжнародних переговорів..,

Слідкуючи за роботою Наради в Хсльсінкі, я думав 
1 про те, як оцінив би тхто подію мій батько. Адже 
Європа змінилась. Та й Англія вже пе та. Іншими 
стали і міжнародні відносини. Інакше ставляться те-, 
пер питання війни ’ миру. І якщо і.Д’.. ‘
проблем, які виникають у міжнародних відносинах в 
наші дні, з простою міркою мого батька, то не вийде 
нічого.

Подумки прослідкбвуючи розвиток подій у піс
лявоєнні роки, я ловлю себе на тому, що в європей
ській історії завжди було щось фатальне; європейців 
ніколи.ке залишало почуття неминучості’нової війни. 
Іноді здавалося, що вона ось-ось розпочнеться. З та
ким настроєм ми жили у п’ятдесяті роки, щодня очі
куючи трагедії. Майже з таким же — ,у шістдесяті. 
Лише на початку сімдесятих з’явилась'слдбка надія 
на тс, що нам вдасться вижити.

Пішов у минуле період інспірованої напруженості, 
скерованої проти миролюбної європейської держа
ви — Радянського Союзу та інйіиХ соціалістичних 
країв. Не відразу . захід ноевропейці '-зрозуміли, що 
«холодна війна» — не що інше, як прагнення певних 
кіл нав’язати народам Європи ідею про необхідність 
походу проти соціалістичного табору. .«Холодна вій 
на» повинна була підготувати грунт для цього.

Б ті поки ми постійно питали себе —- для чого все 
це. який у цьому сенс, як зупинити' цей процес? Па
м’ятаю, тоді перечитав книгу Гарольда Ніколсона 
«Політика встановлення миру в 1919 році». Ніколсон 
був у складі англійської делегації на мирній конфе
ренції 1919 року. В переділові до своєї книги він-^: 
перераховує дванадцять основних уроків встановлен
ня миру в 1919 році. Перший з них сформульований 
таким чином: «Ми зрозуміли, що для досягнення ми
ру необхідно, перш за есє, осмислити причини війни».

А зрозумівши причини І ЦІЛІ «холодної війни», 
усвідомили, що припинити її можна, лише приборкав
ши сили, які її розв’язали. Але на це потрібно було 
багато років копіткої праці і рішучих дій. В цьому 
величезну допомогу миролюбним народам надавала 
позиція Радянського Союзу та інших соціалістичних 
країн, їх підхід до вирішення міжнародних питань.

Нерозумно було б вважати, що турботи позаду, то 
зникли , всі тривоги. Ще е «гарячі голови». Але той 
Факт, що в Хсльсінкі 33 держави Європи, а також 
США 1 Канада взяли на себе урочисті зобов’язання 
назавжди покінчити з «холодною війною», сам по со
бі майже диво. Після Хсльсінкі старим часам по по
вернутись. Європа вже не повернеться до минулого. 
Завдання полягає в тому, щоб дух Наради був пра
вильно витлумачений, щоб він не був перекручений 
або ж порушений, щоб матеріально втілювався. Цс— 
головне, і цс основна проблема у нас на Заході. І це 
не менш важливо, ніж боротьба протягом останніх 
років за скликання загальноєвропейської Наради.

Дж. ОЛДР1ДЖ, 
англійський письменник.

----- . . -

МИРУ
європейський континент

підходити до Г
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