
ПРОЛЕТАР! ВСІХ КРАЇН, ЄДНАЙТЕСЯ!

ВІТАННЯ -
З 
БУХАРИ

Учасників експедиції «Мо
лодого комунара» пам’яті ге
роїв підпільної комсомоль
ської організації «Спартак», 
присвяченої 60-річчю ВЛКСМ, 
22 липня зустрічали комсо
мольці та молодь Бухари. Ак
тивісти гззети Анатолій Кови- 
рьов, Микола Присяжний,

Анатолій Панов розповідали 
їм про подвиг юних підпіль
ників Красиогіркн, передали 
гільзу, наповнену землею з 
могили спартаківців.

23 липня до редакції на
дійшла ще одна телеграма 
від керівника мотопробігу 
А. Ковирьова:

«Із землі древньої Бухари 
учасники експедиції пам’яті 
героїв «Спартака» вітають 
комсомольців Кіровоградіци- 
ни -- ударників жнив ювілей
ного року. Бажаємо нових 
трудових успіхів, відмінного 
настрою!».

ОРГАН КІРОВОГРАДСЬКОГО ОБКОМУ ЛКСМУ
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УСПІШНО ЖНИВУЄ міжрайонний збирлльно-транспорт- 
МИИ ЗАГІН НА ХЛІБНІЙ НИВ! КОЛГОСПУ ІМЕНІ МІЧУРІНА.

ОСЬ ВОНИ, СЬОГОДНІШНІ ГОСПОДАРІ ПОЛЯ — ОБВІТРЕНІ. ЗА
СМАГЛІ. УПЕВНЕНІ в тому, що ПОДОЛАЮТЬ УСІ ТРУДНОЩІ А 
ЩЕДРИЙ УРОЖАЙ ЗБЕРУТЬ.

П’ятий рік жнивують 
удвох на одному комбай
ні механізатор колгоспу 
імені Леніна Михайло Ме- 
фодійович Кирилюк і вчи
тель Новгородківської се
редньої школи Володи
мир Ілліч Печенюк.

— Щороку у своєму 
господарстві хліб коси
ли, — розповідає комбай
нер, — а нинішнього по
чали жнива на полі кол
госпу імені Мічуріна. Але 
яка різниця, де збирати 
врожай? Для хлібороба 
кожне поле—своє, рідне... 
' Саме з цих міркувань 
риходив районний штаб по 
проведенню жнив третьо
го року п’ятирічки, коли 
створював міжгосподар
ський збирально-транс
портний загін. Торік такі 
загони було створено в 
Новгордківському, Голова- 
нівському, Знам’янському 
і деяких інших районах. 
Вони добре зарекоменду
вали себе. По-перше, ви-

£°Т°кой надходить іь\ колгоспний ТІК ЗЕРНО. ВОДІЇ РЛПОБ’СДНАЕІІЯ «СІЛЬГОСП- 
ТЕХНІКА» ВПРАВНО ТРАНСПОРТУЮТЬ ЙОГО ВІД КОМБАЙНІВ.
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РІДНЕ“
сокою організацією праці, 
по-друге, тим, що з їх
ньою допомогою можна 
було ліквідувати прорив у 
тому чи іншому господар
стві, підтягнути відстаю
чих.

— Нинішнього року ми 
дещо змінили струк
туру будови загону, ---
розповідає секретар пар
тійного бюро районного 
об’єднання . «Сільгосптех
ніка» А. П. Циганков. — 
Якщо торік наші працівни
ки були комбайнерами, то 
сьогодні на цих комбай-

Фото В. КОВПАКА.

нах працюють колгосп
ні механізатори. А об
слуговують комбайни шо
фери і трактористи на
шого об’єднання. Очо
лює загін завідуючий 
ремонтними майстернями 
комуніст Петро /Михайло
вич Кравченко.

— Шофери і тракторис
ти, — додає секретар ко
мітету комсомольської ор
ганізації об’єднання Ста
ніслав Бондар, — пере
важно комсомольці і мо
лодь. Це—Геннадій Шме- 
льов, для котрого нинішні 
жнива — перші в житті, 
Володимир Шпаковський, 

Іван Бородін, Анатолій 
Павлов, Анатолій Біличен- 
ко, який одночасно і шо
фер, і слюсар, і зварник— 
чатус своєю «летучкою» в 
полі, біля комбайнів.

Разом з досвідченим 
комбайнером колгоспу 
«Зоря комунізму» Мико
лою Гавриловичем Козу- 
босськиміз задоволенням 
збирає хліб молодий ко
муніст Леонід Чалий — 
учитель праці із Закарпат
тя. Приїхав до рідних у 
відпустку, а батько з мен
шим братом Миколою сі
ли на комбайн. Що йому 
робити вдо/ла? А тут М. Г. 

Козубовський саме нову 
«Ниву» одержав. Попро
сився Леонід до нього в 
помічники. Отак і занесла 
їх доля в колгосп імені 
Мічуріна, в «збірну» райо
ну по збиранню врожаю.

Зсесі/л недавно повер
нувся з лав Радянської 
Армії Василь Литюк. І 
встиг якраз на жнива — 
нині він штурвальним у 
М. Г. Найдиша. Обидва — 
представники місцевого 
колгоспу імені Мічуріна.

Мета загону — зібрати 
хліб на площі 600 гектарів 
і намолотити 18 000 тонн 
зерна. Звичайно, це чима
ла підмога господарствам. 
Але можна сказати й так: 
є яка різниця, зробить це 
загін чи ті ж три комбай
ни кожен у своєму кол
госпі? Від перестановки ж 
доданків сума не змінює
ться!

— Це не зовсім так,— 
заперечує керівник загс- 
ну . — Адже більш важ
ливий' моральний бік за
ходу. Ось давайте по
міркуємо.' Добре пра
цює щороку на жни
вах секретар нашої тим
часової партгрупи Ми
хайло Мефодійович Ки- 
рилюк, комбайнер кол
госпу імені Леніна, не 
гірш за нього — Микола 
Гаврилович Козубенко із 
«Зорі комунізму». Зреш
тою, всі господарства по
слали в загін найдостсйні- 
ших. То чи ж випадає їм 
у сусідньому колгоспі 
працювати гірше, ніж у 
своєму? Та й місцевим 
жниварям не хочеться по

ступатися — чи ж вони 
гірші, чи не однаковий 
хліб збирають? Отут уже 
й розгоряється справжнє 
трудове суперництво, не 
паперове. Ми берегло ор
ганізацією праці — і міс
цеві підтягуються, ми 
подовжуємо робочий день 
до пізнього вечора — і 
комбайни суперників у 
змаганні не залишають за
гінок. Та головне — не 
прикладі ветеранів, на
ставників. учиться працю
вати з повною віддачею 
хліборобська зміна — 
комсомольці і молодь.

І шкодує керівник, що 
четвертого (заплановано
го) комбайна не відпус
кають у загін з радгоспу 
«Третій вирішальний». Ми, 
мовляв, і самі справимо
ся, то на допомогу загону 
не розраховуємо. Звичай
не ж, спраЕгчться. Але це 
позиція не СЬОГОДНІШНЬОГО 
дня. Хліба не поділиш на 
«свій» і гїхній», «наш» і 
«ваш». Хліб — то народне 
добро, то найцінніший 
скарб держави, і думати 
про нього треба с- дер
жавних масштабах Пра
вильно відзначив секре
тар тимчасової партгрупи 
загону М. М. Киридюк: 
«Кожне поле — своє рід
не».

А. ШНЛОШИЯ, 
корєснондеит телера- 
ДІОКОМІїету.

Р. МАРЧЕНКО, 
кореспоидені «Моло
дого комунара».

«Золотий колос» — пе
рехідний приз райкому 
ЛіКС/уГ, ;$рргйпві кращій 
комсомольській організа
ції, що відзначилась па 
жнивах минулого року, 
пиві у юнаків і дівчат з 
колгоспу імені Сувороза.

Цього року вони не зби
раються поступитися від
знакою. Намір серйозний. 
Очолює боротьбу за вро- 
жан-78 секретар комсо
мольської організації Ми
кола Недостуй. Ватажок 
вирішив працювати в пер
шій шерензі і став па час 
жнив за штурвал ком
байна.

Це не поодинокий випа
док. Секретар комсомоль
ського комітету колгоспу 
імені Димитрова Сергій 
Удодіп відвозить автомо
білем зерно від комбайна, 
Микола Сисоєв з колгоспу 
імені Котовського став на 
час жнив трактористом, 
їхні послідовники є в ін
ших колгоспах. «Живеш 
на селі — зііап техніку»— 
цей девіз комсомольські 
ватажки району прагнуть 
втілити в життя. І особис
тий приклад діє краще за 
будь-яку агітацію.

М. НЕПОМНЯЩИЙ, 
член корпункту «МКъ 

Бобринсцьклй, район..

41 У надзвичайно склад
них умовах доводиться 
жнивувати хліборобам на
шого району. Та п не тіль
ки нашого... Отож механі
затори повинні тримати 
па обліку кожну погожу 
хвилину, кожні робочі ру
ки. В наполегливу бороть
бу за хліб включилися й 
комсомольці. Серед кра- 
■щих жниварів. — Микола 
Шульга з колгоспу імені 

Компанійця, Микола Швеиь 
із «Прогресу»’ Василь 
Хапсай з колгоспу імені 
Чапаева.

В. ЧЕРНУХА, 
інструктор Новомнр- 

городського райкому 
. комеоіурлу.

О Лідер соціалістично
го змагання серед молодих 
хліборобів Степан Суль- 
жіш з колгоспу «Україна» 
вже видав з бункера своєї 
«Ниви» 1183 центнери зер
на, Відкрив рахунок дру
гої тисячі центнерів і Ва
силь Дротянко з колгоспу 
імені Днмнтрова.. Серед, 
жаткарів відзначився Ми
кола Шульга з «України». 
Він скосив па звал зернові 
на 212 гектарах.

М. ТРИКУЛЛ, 
керівник корпункту 
при Новгоррдківсько- 
му райкомі комсомолу.

СТЕНД ЖНИВ
На 23 липня в господар

ствах Кіровоградшини ско
шено ранні зернові на пло
щі 201,3 тисячі гектарів, у 
тому числі пшеницю — на 
133,7 тисячі гектарів.

Обмолот проведено на 
площі 45,1 тисячі гектарів.

Усього намолочено зер
на ІЗ І тисячу тонн.

Найвищих темпів на 
збиранні добилися хлібо
роби Олександрійського та 
Бобрикецького. районів. 
Серед молодих . соціаліс
тичне змагання на жни 

раїиа»

вах очолюють комбайнер 
Андрій Грюхан з радгоспу 
«П’ягихатськнй» Петрів- 
е їж ого району, який на
молотив 2784 центнери 
зерна, жаткар Микола 
Шульга з колгоспу «Уи- 

Н овгоро доівськ ото
району, який скосив 212 
гектарів. водій Леонід 
Присяжний з Бобрннець- 
кого районного об’єднан
ня «Сільгосптехніка», яким 
автомобілем 31Л-1Э0 пе
ревіз 170 тонн зерна на 
відстань 34 кілометри.
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ОСТРІВ СВОБОДИ
ЧЕКАЄ ГОСТЕЙ

Красуня Гавана — столиця со
ціалістичної Куби готова прийня
ти посланців п’яти континентів, 
делегатів XI Всесвіт нього фести
валю .молоді і студентів.

Понад 16 тисяч юнаків і дівчат 
з майже 140 країн світу візьмуть 
участь у яскравій маніфестації мо
лоді, знову підтверджуючи свою 
вірність' лозунгові фестивального 
руху «За антиімперіалістичну со
лідарність,-мир і дружбу». В під
готовці до фестивалю взяли участь 
найрізноманітніші політичні заго
ни молоді — молоді комуністи 1 
соціал-демократи, радикали 
мохриетняип, революційні

.1
і де- 

демо
крати і ліберали. Широка плат
форма фестивалю об'єднана всіх, 
хто бореться за мир і співробіт
ництво, за зміцнення розрядки і 
роззброєння, проти сил імперіаліз
му, за національне і соціальне 
визволення.

У програмі XI Всесвітнього фес
тивалю молоді і студентів — по
літичні дискусії, культурні і спор
тивні заходи. Фестиваль відкриє
ться 28 липня урочистим парадом 
на вулицях Гавани і спортивно- 
гімнастичною виставою на латино
американському стадіоні. Кожен 
день фестивалю присвячений тій 
чи іншій актуальній проблемі су
часного молодіжного руху. В між
народному центрі антиімперіаліс
тичної солідарності діятиме між
народний трибунал «Молодь обви
нувачує імперіалізм». В ході фес
тивалю відбудуться тематичні зу
стрічі, яскравим святом пісні і тан
цю стануть заходи насиченої і різ
номанітної культурної програми, 
відбудуться змагання з різних ви
дів спорту.

Велике значення має той факт, 
що вперше в історії фестивально
го руху форум молодості світу 
проводиться на • американському 
континенті, в країні, яка успішно 
будує соціалізм. Широку підтрим
ку фестивалю подають 
тична партія і уряд 
Куба.

Немає тепер такого 
Кубі, де б у ці дні не 
про всесвітній форум молоді, де б 
не відчувалась радісна атмосфера 

1 довгожданої зустрічі з друзями. 
Емблему XI Всесвітнього фестива
лю — ромашку, вписану в крону 
кубинської пальми, можна бачити 
скрізь. Величезні плакати з цією 
яскравою емблемою вивішено па 
багатьох будинках Гавани та ін
ших-кубинських міст, зображення 
фестивальної ромашки прикріпле
ні до дверей квартир, вітрових сте
кол автомашин і автобусів.

Десятки мільйонів песо переда
ли у фонд фестивалю трудівники 
країни, які заробили ці кошти ііа 
масових с\ботиках і недільниках, 
на збиранні цукрової тростини, 
інших польових роботах. Майже 
кожен робітник або службовець 
Куби вклав у фестивальну копил
ку свою денну зарплату.

Говорячи про велике міжнарод
не значення форуму иа острові 
Свободи член Політбюро ЦК Ком
партії Куби Хосс Р. Мачадо Венту
ре підкреслив, виступаючи цими 
днями в Гавані, що Куба приймає 
посланців молоді планети з від
критим серцем, з почуттям солі
дарності і дружби з тими, хто ве
де мужню боротьбу проти імперіа
лізму і реакції, за мир, соціальний

Кому п гс- 
рсспубліки

місця на
говорили

прогрес, за ліквідацію всіх форм 
експлуатації.

Широко представлена на XI 
Всесвітньому фестивалі молодь 
Країни Рад. У складі радянської 
делегації — тисяча чоловік, до неї 
ввійшли представники більш як 40 
національностей і народностей на
шої країни. Це пайдостойиіші мо
лоді робітники і трудівники полів, 
інженери, артисти, художники, 
спортсмени, студенти, учні серед-, 
ніх шкіл з усіх кіпців нашої 
неосяжної Батьківщини.

У Наказі радянській делегації 
на XI Всесвітньому фестивалі, зо
крема, говориться: ми доручаємо 
вам па весь голос заявити про 
непохитну рішимість радянської 
молоді зміцнювати антиімперіаліс
тичну солідарність і широке спів
робітництво молоді в боротьбі за 
зміцнення розрядки міжнародної 
напруженості, за демократію, на
ціональну незалежність і соціаль
ний прогрес.

Благотворний вплив процесу 
розрядки міжнародної напруже
ності, посилення антиімперіаліс
тичної спрямованості виступів ши
роких верств молоді, активізація 
співробітництва різних за своєю 
політичною орієнтацією молодіж
них організацій в усьому світі ста
ли основою для успішного прове
дення на всіх континентах підго- 
товки до XI Всесвітнього фестива
лю. По всій 
національні 
які провели 
роботу.

Однак було б невірно вважати, 
що ідеї Всесвітнього фестивалю 
поділяють всі без винятку. І Іаочіїо 
це можна побачити па прикладі

планеті було створено 
підготовчі комітети, 
велику і плодотворну

ФРН. Підготовку до фестивалю 
приводив у ти країні ініціативний 
комітет, до якою входили пред
ставник.! молодіжних орі анкети 
різної політичної спрямованості. 
Він заявив, що молодь і студенти 
ФРН виступають за м:ір, солідар
ність і роззброєння. Юнаки і Дів
чата Західної Німеччини, говори
ться в заяві комітеті, вважають 
своїм найважливішим завданням 
бороіьиу проти виробництва засо
бів масового знищення, включаю
чи нейтронну бомбу.

Але в ФРН є і сили, які не ба
жають зрозуміти, що політиці роз
рядки немає розумної альтернати
ві;. Згрупувавшись насамперед в 
опостщійному блоці ХДС—ХСС, 
еони вчинили сильний тиск на мо
лодіжні організації ХДС, змусив- 
лін їх відмовитись від участі в га
ванському фестивалі.

Цей приклад (а випадки такого 
роду мали місце і в деяких інших 
країнах) свідчить, що було б по
милково думати, що співробітни
цтво різних ПОЛІТИЧНИХ сил моло
ді світу розвивається поза сферою 
боротьби ідей. Прогресивні органі
зації молоді світу не приховуюсь 
принципових політичних незгод ІЗ 
своїми ідейними противникам и, 
рішуче виступають проти будь- 
яких спроб пецндизу аіітико.муніз- 
му. Водночас вовн виявляють 
готовність до розвитку спільних 
дій з тими молодіжними організа
ціями, які приходять сьогодні до 
розуміння своєї відповідальності 
за справу миру, свободи і неза
лежності народів.

Той факт, що на фестиваль у 
Гавану поїхали представницькі 
делегації молоді всіх п’яти конти
нентів, є запорукою того, що XI 
Всесвітній ізппше позу яскраву 
сторінку в літопис фестивального 
руху, внесе вагомий вклад у бо
ротьбу демократичних сил плане
ти за мир і співробітництво, за 
зміцнення розрядки і роззброєння, 
проти сил імперіалізму, за націо
нальне і соціальне визволення.

О. ШИРОКОВ. 
(ТАРС).

Виховує
колектив

У ЦЕХ прийшов нова- 
чин. Юнак несміливо 

переступив поріг голов
ної о заводу виробничою 
об’єднання «Дніпроенер. 
гобудіндустріл». Очі роз
біглися — все було та
ким незвичним: і маши
ни, і люди біля них. Най
ближче працювали кіль
ка хлопців та літніх ро
бітників. »Зони допонаїа- 
ли один одному і наче 
ненароком поглядали на 
новачка.

— Чого стоїш? Давай 
вибирай, яка прогресія 
цікавіша, — звернувся 
до нього літній робіт
ник. _ Слюсаря, зварни
ка чи електрина?

— Ніяка...
— Тоді, хлопче, бери 

лопату:і підкидай бетон... 
Сміливіше, він не кусає
ться..,

Володимир Сивокінь 
неохоче взяв запропоно
ваний «інструмент».

Так новачок став бе
тонником. Але працював 
не дуже охоче. Був не- 
вдозолений і собою, і сво
єю спеціальністю. Від то
го уникав ровесників, ні
чим не цікавився, ніщо 
його не захоплювало в 
цеху. Хлопці ж, навпаки, 
не давали йому споною:

БЕЗ ПРАВА
НА ПОМИЛКУ

■у

КИЇВ. У минулому навчальному році в педагогічному 
інституті іноземних мов було створено факультет росій
ської мови для студентів із зарубіжних країн. Першими 
заняття па ньому почали 100 посланців Куби.

Молодь острова Свободи наполегливо оволодіває 
знаннями. Цьому сприяє використання в повчанні наоч
них посібників, технічних засобів, кіно. Велику допомо
гу кубинським друзям подають радянські студенти. Во
ни знайомлять їх із життям радянських людей, історією 
.нашої Батьківщини. На факультеті працює гурток «Ра
дянський спосіб життя».

На фото: радянська студентна Ольга ШУТИХІНА 
допомагає вивчати російську мову Хорке Луїсу Натрера 
КРУСУ.

Фото О. ДИКАНЯ. (Фотохроніка РАТАУ).

Після

СВІЙ
ПОМІТНИЙ
РЯДОК
ОДАВНА символом цієї старої і зічно 

молодої землі була троянда. . Але 
сьогодні міста і села Болгарії прикрашає 
ще одна чудова квітка — фестивальна 
ромашка. Кожний день, що наближає 
сеято відкриття XI Всесвітнього, зали
шає свої різнобарвні записи у перед- 
фестивальному щоденнику країни. І не
має в Болгарії комсомольського дру
жества, немає молодіжного колективу, 
котрий не заніс би до цього щоденника 
свого помітного рядка.

Яскравими святами в житті Болгарії 
стали фестиваль дружби болгарської та 
кубинської молоді, Тиждень дружби з 
молоддю Греції, III Міжнародний фес
тиваль політичної пісні «Червоний мак».

Повсюди розгорнулося бойове зма
гання за право брати участь у Гаван
ському фестивалі. А яке ж змагання без 
трудових перемог, без КОМСОМОЛЬСЬКИХ 
починів? І вони, звичайно, є.

За два з лишком роки виконала зав
дання п’ятирічки комсомолка Янка Гу
сєва — прядильниця текстильного ком
бінату «Тунджа» з міста Ямбола. Моло
діжна бригада шахтарів Гіньо Петрова 
з Хзсковського округу встановила на
ціональний рекорд проходки. Молоді 
корабели Варни взяли шефство над бу
дівництвом судна тоннажністю 25 тисяч 
тонн для дружньої Куби. На фесть фес
тивалю вони взяли зобов’язання здати 
його достроково й міцно додержують 
слова.

XI Всесвітньому молодь Болгарії при
свячує дні і тижні ударної праці. На 
заклик Національного підготовчого ко
мітету проводяться суботники та неділь
ники, кошти від яких перераховуються 
до фонду «Солідарність». Три тисячі го
дин' відпрацювали у фестивальний фонд

хлопці і дівчата зааоду імені Найдена 
Кірове в місті Русі. Не відстає молодь 
заводів імені П. Карамінчева та імені 
Ол. Атанасова. А артисти Русенського ' 
театру ляльок передали до фонду «Со
лідарність» кошти від вистави, постав
леної силами молодих.

У ході підготовки до фестивалю на під
приємствах та будовах, у студентських 
та учнівських колективах проходять фо
товиставки і вечори інтернаціональної 
дружби, концерти і кінолекторії, зустрічі 
із зарубіжними ровесниками, бесіди і 
дискусії з актуальних проблем молодіж
ного руху.

Так, міжнародний семінар під девізом 
«За солідарність, мир і дружбу — Пра- 
га-47, Софіл-бБ, Гавана-7д> провели сту
денти Софійського машинно-електротех
нічного інституту.

Надовго запам’ятається молоді столиці 
фестиваль політичної пісні імені Віктора 
Хари, присвячений зустрічі юності пла
нети з І авані. Крім болгарських колекти
вів у ньому брали участь представники 
17 країн Європи, Азії, Африки, Латин
ської Америки. Цей фестиваль знову по
казав силу солідарності молоді з героїч
ною боротьбою чілійських патріотів.

Активно готується до XI Всесвітнього 
творча меледь. Спілка болгарських ху
дожників, Ательє молодого художника 
та ЦН ДКСМ проводять зиставку-кон- 
курс графічних творів. її тема: міжна
родна солідарність у боротьбі за мир і 
дружбу, проти імперіалізму, колоніаліз
му і неофашизму. Багатьма удачами 
відзначились конкурси на кращу пісню і 
плакати на кращу роботу з історії фес
тивального руху.

Свою частку вносять і молоді письмен
ники. Комсомольське видавництво краї
ни вже випустило кілька книг, присвяче
них фестивалю. Серед них — збірки 
«Молодіжний революційний рух у Латин
ській Америці» та «Фестивальне сузір’я». 
Незабаром вийде «Куба фестивальна» — 
документальна розповідь про жигтя мо
лодих господарів фестивалю, про їхню 
підготовну ДО всесвітньої зустрічі ЮНОСТІ 
всіх континентів.

Націоьальний підготовчий комітеї ви
значив кількісний склад делегації від 
Болгарії. До неї увійшли кращі з кра
щих — трудова юність міста і села, 
школярі, студенти, вчені, творча молодь.

Софія.
г. зорінянц.

Хто лісові друг?“
Під таким заголовком у. госп імені Леніна Компа- 

«Молодому комунарі» за і___
1 червня нинішнього року Критиці за недбайливе 
надруковано критичну ставлення ,до * і' 
статтю, в якій поряд з ін- жень. 
шими господарствами кол- Г’

ніївського району піддано

лісонасад-

Ґолова правлінні' В. С.

Мороз повідомив редак
цію, що вказані у виступі 
газети факти, мали місце. 
Статтю обговорено на за
сіданні правління кол
госпу з участю головних 
спеціалістів і керівників 
виробничих підрозділів, 
Намічено зЬхоДи 'по збе-

реженню лісових насад
жень та утриманню їх у 
зразковому стані.

До відповідальних то
варишів, з вини яких до
пущено псування лісона
саджень, вжито суворих 
заходів адміністративного 
вплйву, ;

то на тренування кли
чуть, то загітують на ри
боловлю. Тільки став 
уживатися в колектив, як 
повістку отримав з вій
ськкомату. ІІІШОВ служи
ти в Радянську Армію. 

Володимир повернувся 
на завод, у свій цех, піс
ля звільнення □ запас. 
Струнним, змужнілим, 
вольовим постав він пе
ред начальником цеху. 
Неквапливо подав свій 
донумент — «СВІДОЦТВО 
про закінчення курсів 
електромонтерів». Своєї 
нової спеціальності він - 
набув в армії.

— Підеш працювати в 
перший цех електриком, 
а потім видно буде...

«Зовсім інша люди
на. — подумав началь
ник цеху.—Витриманий, 
серйозним. Може, й пока
же себе на роботі. По
бачимо».

Старший по зміні В. к?. 
Пащенко придивився до 
хлопця, зацікавився ним, 
запропонував йому своє 
наставництво. Обличчя 
Володимира посвітліша- | 
ло. «Значить, вірять ме- І 
ні, — подумав він. — Це і 
вже добре... Одне — не 
підвести!» Володи:лнр 
відчув турботу про себе 
на іншому рівні: одне — 
коли увага йде від ровес
ників, інше — ноли від 
кадрового робігнина.

Вдумливо почав вивча
ти місце роботи, дещо 
занотовував у блокноті, 
розпитував. Він порівню
вав роботу в армії з ро
ботою на заводі. Тут 
складніше. А тому треба 
вчитись, поглиблювати 
знання, показати себе, 
на що здатний. Хлопець 
не рахувався з часом, 
залишався після зміни і 
допрацьовував те. що 
йому важко вдавалося, 
наставник ставав дедалі 
більше задоволеним сво
їм учнем. Якось началь
ник цеху, зустрівши 
щенка, запитав про 
лодимира Сивононл.

— Таких би нам 
більше. — похвалив 
го підопічного настав
ник. — Працює сумлін
но. вчиться вперто... 
ПЄвСПЄНТИ8НИЙ хлопець...

Володимир крон за 
кроком просувався впе
ред У пізнанні тоннощів 
нової професії. За норот- 
нии строк став електри
ком шостого розряду. 
Його призначили стар
шим елентРином зміни. 

...На лінії — аварів. 
Машина збила високо
вольтну опору. Лінія ПІД 
напругою. Необхідна тер
мінова висококваліфіко
вана допомога... В него
ду, в непроглядну ніч на 
лінію вийаюа .Сивокінь із 
черговими електриками. 
Ш видно, кваліфіковано 
усунув аварійну ситуа
цію. Особисто. Впевнено 
• швидко.

Таких операцій немало 
на рахунку Володимира.

— Електрик —- це тон 
же мінер. — наже Воло
димир своїм товаришам 
по бригаді. — Помиляє
ться лише раз... Якщо 
добре це зрозумієте, бу
дете уважними й неквап
ливими, то станете 
справжніми елентрикамн.

Каже вже своїм під
опічним. Таним же но
вачкам, яким і сам ко- 

I лись прийшов на завод.

Г. ЧМИХАЛО, 
м. Світловодськ.

Па- 
Во-

по- 
сво-

4?



лжпня 1978 рокт---------------------------------- ,,Молодні комунар"
Ю. ДМИТРЕНКО

З сшор, -

і До 75-річчя
I 11 з’їзду
I РСДРП

Крізь призму років ми 
спрямовуємо свій погляд у 
далекі двадцяті. Нам, мо
лодим, так важливо, так 
потрібно знати, яким ти 
був, більшовик, іцо запа
лив у молодих, гарячих 
серцях перших комсомоль
ців віру у світлий прийдеш
ній день, згуртував юнаків 
і дівчат на боротьбу проти 
соціальної несправедливос-

ті, гноблення, за торжество 
комуністичних ідеалів.

І ми знаємо: ти був смі
ливим, мужнім, самовідда
ним. Та найголовніше, що 

стояло за твоєю особистою, 
такою звичною для тих ро- 
нів долею. — велике ім’я 
більшовика. Тож твоя біо
графія невіддільна від іс
торії партії.

Сьогодні, ровеснику, ми 
почнемо розповідь про од
ного з партійців — Мико
лу Бобришева — комуніс
та з травня 1917 року. На 
його долю випало немало 
випробувань. Він працю
вав у Єлисаветградській 
партійній організації в 
перші роки її становлення. 
Боровся з петлюрівцями,

денікінцями, бандами Мах- 
на та Григор’єва. І коли 
на І з’їзді Компартії Украї
ни делегат від Одещини 
Ісааков говорив, що виз
вольний рух робітників та 
селян у Єлисаветградсько- 
му й Олександрійському 
повітах посилюється, то в 
цьому була заслуга й ко
муніста М. К. Бобришева 
та його товаришів.

Ця розповідь лише про 
один випадок з життя біль
шовика Миколи Бобри
шева.

Комуністові, який двічі 
слухав Леніна, який усе 
своє життя віддав справі 
партії, та його товаришам 
по борні, ми й присвячує
мо цю розповідь.

• СЛУЖБА СЕРВІСУ

НА ЗЕМЛІ
ЯНКИ КУПАЛИ
у КІРОВОГРАДСЬКОМУ місьпром? 
* торзі цс вже традиція — нагороди 

переможцям соціалістичного змагання 
за перше півріччя вручати напередодні 
дня працівника торгівлі.

Приємна місія — повідомити передо
виків змагання, членів комсомольсько- 
молодіжних колективів, про нагороджен
ня їх туристськими авіапугівками до 
Мінська — випала секретареві партійної 
організації міськпромторгу Людмилі 
Коваленко.гічне станови

ще більшови
ків у Єлисавет- 
граді.
П ОМІТИВШИ 

у вікні сі
човиків, Бобри
шев перевів 
погляд на Ло
бенка. Овксент 
іронічно по
сміхнувся. Зна
чить, він знав 
про напад. Ми
кола з полег
шенням поду
мав, що Голь- 
ші та Пашкову 

вдалося, певно, зникнути. На них і уваги 
особливо ніхто не звернув, бо полюва
ли саме за ним особисто. Перехопивши 
лютий погляд Бобришева, і зрозумівши, 
що той про все догадався, Халявін вихо
пив із-за пояса наган:

— Руки!
Підскочив Лобенко, швидко обшукав 

Бобришева. Зняв пояс із револьвером.
— Так буде краще.
— Народ збирається! — доповів, по

явившись у дверях, якийсь січовик.
— Бачиш, як на смерть твою подиви

тися хочуть? — ошкірився задоволено 
Лобенко. — Сотнику! Займіться ним!— 
наказав Мизін, показуючи на Бобрише
ва. — Сани готові?

— Так точно!
Нянчура, Хорунжий, Мизін, іМелешко 

та Лобенко вийшли зі штабу. У вікно бу
ло видно, як. вони сіли в сани. Натовп 
розступився і зімкнувся... Перед штабом 
почався мітинг. Якийсь петлюрівець, не 
злазячи з коня, втокмачував зібраному 
на площі людові, що найперші їхні во
роги — це комуністи. Вони, мовляв, 
продали Україну більшовикам, і тільки 
Центральна рада по-справжньому за на
род...

Сотник, що повинен був зайнятися 
Бобришевим, підкликав до себе одного 
із січовиків.

— Розстріляти! — тикнув пальцем на 
Миколу. Його ж самого зацікавили за
мкнені на висячий замок двері в кімна
ті. Спробував відчинити, але не зміг. 
Висадив револьвером шибку. Стало доб
ре чути промовця.

— Гей, хто-небудь! — висунувся сот
ник у вікно. — Давай сюди!

Ввалилося кілька січовиків у масках.
— Висадити! — показав на двері сот

ник.
Гупнули раз, другий. Дарма.
— Стійте! — осінило одного. Взяв 

кочергу, вміло піддів замок. Штовхнув 
Двері.

Бобришев знав, що там — відібране 
у петлюрівців награбоване ними в Єли- 
саветграді добро, спирт. Хтось із петлю
рівців аитяг один з мішків, перевернув 
і викинув з нього одяг, мануфактуру, 
жіночі прикраси. Всі кинулись підбирати 
те добро. Витягнули ще один мішок.

Якусь мить січовик, котрому сотник 
наказав розстріляти Бобришева, вагав
ся. Потім вихопив з кобури резольвер. 
Микела помітив, як палець петлюрівця 
натискає спусковий крючок. Смертю 
глянув у вічі чорний отвір дула...

(Далі буде).

ї ПАРТІЇ- - - -
з сімнадцятого
І) ИПАДКОБО поглянувши у вікно, Боб- 

ришев раптом помітив, що примі
щення штабу оточують вершники в чор
них чеченських бурках і в масках, які 
закривають нижню частину обличчя. Он 
воно що. Виходить, передчуття не під
вело... Зрада. Микола з жалем і злістю 
подумав, що даремно повірив Халявіну 
та Лобенку...

Коли 6 лютого 1919 року петлюрівців 
вибили з Єлисаветграда, варта, яку очо
лювали Халяяін та Лобенко, погодилась 
разом з червоноармійським загоном 
Миколи Бобришева роззброювати їх. 
Озксент Лобенко навіть люб’язно запро
понував партизанам під штаб свій буди
нок — колишню економію в кінці широ
кої вулиці, що переходила за селом у 
дорогу до Новомиргорода.

Того дня- Бобришева, що разом з 
Гольшею, Пашковим та Білокуром по
спішав до загону, перепинила група 
озброєних незнайомих людей. Черзоно 
армійці схопилися, було, за зброю, та, 
впізнавши Лобенка і Халявіма, стрима
лись.

— Товариші з Єлисаветграда, — від
рекомендував Лобенко незнайомців. — 
Прибули розповісти нам про обстанов
ку, що склалася в місті в результаті 
повстання робітників і дій партизанів. 
Хоч і кажуть, що коли вертатися, то 
невдача буде, але, певне, слід вислуха
ти їх у штабі.

— Щось серйозне? — вихопився з-за 
спини Бобришева Віктор Гольша.

— Є над чим голову посушити, — 
озвався один із прибулих.

Усі повернули до штабу. Бобришев 
намагався швидко осмислити ситуацію. 
Закрадався сумнів.

— Щось не подобаються мені ці єли- 
саветградці. Постарайтеся з Віктором 
зникнути і проскочити до загону, — 
шепнув він на ходу Пашкозу.

— Далеко. Не встигнемо.
— Тоді — на Піски.
— Можна. У Товстогана є де перехо

ватися, Туди й людей зібрати легше...
— Слухай, Миколо, — мозив стиха 

Гольша, — я десь бачив одного з наших 
гостей...

Передчуття не підвело Бобришева. 
Прибулі були петлюрівцями. До штабу 
слідом за Бобришевим, Халявіним та 
Лобенком зайшли єлисаветградський 
петлюрівський комісар Хорунжий, 
херсонський комісар Нянчура, глодо- 
ський керівник націоналістів Мизін зі 
своїм помічником Мелешком та ще кіль
ка гайдамаків. Нікого з них Микола не 
знав в обличчя, тому хвилин з десять 
слухзз, як Нянчура розмальовував тра

Спочатку вона подзвонила в магазин 
№ 57. Колектив його, котрий ще з 1973 
рану записав до свого складу Сергія Тю- 
лсніна і перерахував з того часу до фон
ду миру 6,5 тисячі карбованців, нині 
вдержує перехідний Червоний прапор 
міськпромторгу. В колективі правофлан
гових найкращі показники □ роботі має 
комсомолка Марія Димитрова. їй і випала 
честь представляти молодь магазину з 
подорожі до братньої республіки.

Потім — поздоровлення і вручення пу
тівок представникові кращого комсо
мольсько-молодіжного колективу систе
ми Івану Колоусу з магазину № Ю, чле
нові комсомольсько-молодіжного колек
тиву магазину № 92, що виборов у зма
ганні друге місце, Галині Садовій, кра
щим виробничникам Катерині Шліхті, 
Валентині Ковальовій, Аллі Во.йцсхов-, 
ській, Людмилі Бучновіи, Наталі Мушті, 
Світлані Бульдовнч — усього двадцяти 
чотирьом переможцям 'соціалістичного 
змагання із 17 комсомольсько-молодіж
них колективів.

...Своє місто, що тільки прокидалося, 
неозорі простори жнивного лану, сивий

Дніпро вени побачили з висоти пташи
ного польоту. Над Білорусією перева
жають іще зелені кольори. І чим ближче 
літак наближався до Мінська, тим 
яскравіше пригадувалось учасникам по
дорожі перебування в місті-герої Гене
рального секретаря ЦК КПРС, Голови 
Президії Верховної Ради СРСР Л. 1, 
Брежнєва, вручення місту високої наго
роди — ордена Леніна і медалі «Золота 
Зірка».

Кіровоградці побували у визначник 
місцях міста, що має славні революційні 
традиції, зокрема в будинку, де прохо
див 1 з’їзд РСДРП.

Після війни все місто було в руїнах. А 
тепер щорону будівельники тут здають. 
20 тисяч квадратних метрів житла. Сьо
годні Мінськ — індустріальний центр Бі
лорусії. Річний обсяг виробництва про
дукції нині з 72 рази перевищує рівень 
довоєнного 1940 року. Кіровоградці від
відали місця, зв'язані з перебуванням у 
Мінську Якуба Колоса, Янни Купали та 
інших визначних діячів культури, зустрі
чалися зі своїми колегами.

Юнаки і дівчата пройшли вулицями 
колишнього села Хатині, де па місці 26 
згарищ — вінці зрубів, але не дерев’я
них, а бетонних. Перед кожним таким 
«будинком» — відкрита хвіртка, теж із 
сірого бетону. Вона мовби запрошує 
зайти до мешкання, якого немає.

У цьому місці, де ніс немов стогне са
ма земля, що прийняла муки, кров жінок 
і дітей, особливо відчутно, наскільки 
важлива, наполеглива боротьба за мир, 
що її ведуть радянські люди.

Цю екскурсію для переможців соціа
лістичного змагання серед комсомоль
сько-молодіжних колективів - міевкприм- 
торгу влаштували працівники Кірово« 
срадського бюро подорожей та екскур
сій. • ' . а

Ю. ДНІПРОВСЬКИЙ. 
а Кіровоградці в Хатині.

Тамара ЗІНОВА, Людмила БУЧНЄВА, 
Катерина ШЛІХТА і Люба КОНДРАТЬЄВА 
йдуть до пам’ятника загиблим радян
ським воїнам і партизанам.

. . Фото автора.

РУКУ, РОВЕСНИКУ!

„Струмок“
Миша Майпич, Тапя 

Кошова, Наталя Чах, Ніна 
Таран, Вова Чорномаз та 
інші учасники дитячого 
хореографічного ансамблю 
«Струмок» Палацу куль
тури імені Жовтня тоді 
особливо хвилювалися. 
Адже виступали воли пе
ред габровцями.

До подорожі ансамбль 
збирався довго й старан
но. Було підготовлено ве-

у Болгарії
лику танцювальну про
граму. ’

Дорога до братньої 
країни. В Києві школярі 
зустрілися з юними артис
тами Хмельницького."І Іол- 
тави, Одосп та- інших міст 
України. І вже разом з ни
ми поїхали ’ до Болгарії. 
Після дружнього приві
тання в Руссі кіровоград- 
ців повезли до Толбухіна. 
побратима нашого рідно
го міста. Там вони дали 
концерт робітникам заво-

ду «Маяк», що вже багато 
років дружить з кірово
градською «Червоною зір
кою».

А попереду юних танцю- 
ристіз чекало ще багато 
цікавих зустрічей. І де б 
воші не були — в Софії 
чи на легендарній Шипці, 
в містах.Велико. ’Гирлово 
чи Габрово, Варні чи Ал- 
бені, — їх усюди супрово
дили гостинність і ласкава 
усмішка болгарських дру
зів.

Юні учасники ансамблю 
на все життя збережуть 
приємне враження від цієї 
цікавої подорожі.

О. КИРТОК. 
керівник колективу.

ЧВЕРТЬ П’ЯТА, ТРУДОВА

IIОТИРИ роки в нашому
* місті працює міжшкіль

ний навчально-виробничий 
комбінат. Чотири роки на 
підприємства нашого міста 
приходять його випускни
ки — муляри і столяри, 
теслярі і токарі, слюсарі і 
продавці, швачки і шофери. 
Ось і цього року тільки в 
школі № 5 88 випускників 
одержали свідоцтво авто
слюсарів, мулярів, водіїв, 
вантажних автомобілів — 
хлопці, елекгромонтаж- 
ниць-схемпнць, токарів і 
продавців — дівчата.

Важко назвати шкільний 
предмет, значення якого бу
ло б таким багатограшїим, 
як трудове виховання. Тру
дові навики потрібні кожній

людині, незалежно від тієї 
професії, яку вона вибирає. 
Тому не випадково XXV 
з’їзд КПРС і Всесоюзний 
з’їзд учителів приділили 
особливу увагу трудовому 
вихованню. Можна вирости? 
ти людяну високоосвічену, 
але якщо з дитинства, зі 
шкільної парти не виховати 
у неї любові до прані, то цс 
означатиме. що школа дала 
нашому народному' гбегіб-. 
царству . неповноцінного 
трудівника.

У навчальному році, що 
минув, учні 9 «Б» класу 
(дівчата) середньої школи 
№15, котрі вчилися а ком
бінаті малярської справи, 
проходили виробничу прак
тику безпосередньо на буді
вельному майданчику. Зони 
брали участь у спорудженні і

РОСТЕ ЗМІНА
100-і 160-квартирних будин
ків, що їх ставили будівель
ники «Олександрілважбуду».

Зустрілася я з цією брига
дою прямо'на будівельному 
майданчику.

— Як працюємо, дівча
та? — питаю.

Працюємо добре. Г.о,-: 
лопне — бачимо результат 
нашої роботи.

і стояли шершаві стіни, 
сьогодні погляньте, які вони 
гладенькі -/так і 'хочеться 
погладити їх рукоіО/ Цс ж

• ми побіЛйлп, пофарбували
[ їх. Тепер/ проходячи мимо ______ _ _ __ __ __
І ЦИХ будинків’, МИ 3 гордістю масляно1*) фарбою. Під

Недавно
а

півництвом досвідчених
малярів учні виконувалиі вс. 
роботи, передбачені програ
мою. Працювали з ентузіаз
мом, справлялися з установ 
леними їм нормами».

Зоя Дмитрівна розповіла 
і про наставників, про те. 
що вони не тільки знають 
свою справу, а й володіють 
тими якостями, які необ
хідно виховувати V нашої 
молоді (любов до прані, до

Г- X
■ будемо дивитися на них. Бо 

н ми вклали в їх споруд
ження часточку своєї душі і 
прані.

Тан, наші дівчата — 
справжні трудівниці. Тепло 
■ідзивтється про них май
стер виробничого навчання _ _ 
Зор Дмитрівна Гаврилова- . л|0Д(,і|. опаці, організатор-

В» ЬМЬІЙ,. ПО-Чуп» ПІАНО- 
ні за кращими робітниками- відальПОСТІ, моральна А*"! 
наставниками.: Вони працю- кість, правдивість, чесність), 
вали у бригадах Світлани ’ | купаючи навиків маляра, 

з працюиалп Л|Ь
горія Володимировича Руса- ■ Зеїікіиа, Іамара , СобОЛєВЗ, 
нова. Виконували роботи по |ра Бондаренко, Таня Кузь- 
:^ХЧІ,хП0"5Х0НпІ«р“,и"апо »««• « іпніі-ділчата. Па- 

— і не- ,ставники щиро: дякували

батькам за те, що навчають 
своїх дітей любити пращо.

У свій час К. Д. ^шиїт
ський говорив, що шкільне 
виховання далеко не стано
вить усього виховання на
роду: тільки народне вихо
вання є живим органом в 
історичному процесі народ
ного розвитку. Гйк; велике 
значения має колективний 
педаї огічішн досвід народу- 
В неосяжному ■ просторі, 
яким саме життя ми бере
мо уроки педагогіки у зна
йомих і незнайомих уі(одеіі.

О. КРАСЮК, 
позаштатний кореспоп- 
дсп і газети «Молрдип

■І: 
ХІ.

позаштатний

комунар».
м. Олександрія:

; • ї
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ЕЛЕКСИРУ
IIУ ПОШУКАХ

ЖИТТЯ“

л

У СТОЛИЦІУ СТОЛИЦІ Західної 
* Німеччини Бонні від
булась економічна нарада 
глав держав і урядів семи 
провідних капіталістичних 
країн (Англії, Італії, 
нади, США, Франції, 
і Японії).

Нарада у верхах в 
ні — вже четверта 
лом. — 
року керівники західного 
світу щороку збирались 
на такі зустрічі, в ході 
яких вони обговорювали 
наболілі проблеми еконо
мічної і валютно-фінансо
вої кризи сучасного капі
талізму і приймали спіль
ні декларації. Але кожно
го разу реальна дійсність 
зводила нанівець їх «благі 
наміри». Справді, і досі 
18-мільйонна армія безро
бітних, 8—10-процентне
щорічне зростання цін, 
застій у виробництві про
довжують невідступно пе
реслідувати 
розвинуті 
країни.

З одного боку, 
втішні підсумки розвитку 
західної економіки прямо 
вказують на неефектив
ність і нежиттєздатність 
тих заходів державно-мо
нополістичного регулю
вання, з допомогою яких 
ножна з провідних захід
них країн зокрема нама
гається лікувати хронічні 
хвороби сучасного капі
талізму. А з другого, — 
саме ця обставина і зму
шує капітанів «великої

Починаючи э

ТІНЬ

Ка- 
ФРН

Бон- 
ч ис- 
1975

промислово 
капіталістичні

ці не-

сімки» спільно шукати 
якийсь чудодійний «елек- 
сир життя» для буржуаз
ного суспільства.
До проведення нового ту

ру переговорів керівників 
семи провідних капіталіс
тичних країн підхльостува
ло і загострення соціаль
но-політичної обстановки 
на Заході.

І треба сказати, правля
чі класи сучасного бур
жуазного суспільства ясно 
усвідомлюють це. Не ви
падково в декларації, 
прийнятій на боннській на
раді, її учасники визна
ють: «Ми серйозно стур
бовані надзвичайно широ
кими масштабами безро
біття...», «Ми будемо бо
ротись проти інфлянції...». 
Більше того, 
всю серйозність 
ща, яке склалось 
дієтичному світі, 
ки семи країн 
безпрецендентний для іс
торії таких зустрічей крок; 
вони-змушені були взяти 
на себе деякі конкретні 
зобов'язання. Так, ФРН і 
Японія після довгих умов
лянь пообіцяли внести 
свій вклад у подолання 
застою в західній еконо
міці, а США, згнітивши 
серце, дали слово взяти
ся, нарешті, за зміцнення 
американського долара і 
дещо скоротити імпорт 
нафти. На ряд компромі
сів пішли й інші учасники 
зустрічі.

ьраховуючи 
станови- 
у капіта- 
керівьи- 
зробили

Зрозуміло, взаємні по
ступки, на які під тиском 
грізних обставин змушені 
були погодитись лідери 
«великої сімки», аж ніяк 
не могли приховати від 
спостерігачів непримирен
ні суперечності, які вияви
лись 
зустріч, 
приводу 
журнал 
схожа на 
боксерів, 
ту — Сполучені Штати, 
яких замучив дефіцит тор
говельного балансу і які 
наполегливо вимагають 
від Західної Німеччини і 
Японії серйозних посту
пок. В другому — Західна 
Європа на чолі з ФРН, яка 
добивається від США про
ведення менш марнотрат
ної енергетичної політики. 
В третьому — Японія, яка 
опинилась у незручному 
становищі через надмірне 
переваження а торгівлі з 
США і країнами «спільно
го ринку».

І таке становище зако
номірне. Така вже 
хитна природа 
ріалістичного 
ства. Варто, 
Західній Німеччині, 
держуючи взятих у Бонні 
".обов’язань, почати штуч
но стимулювати темпи 
свого господарського зро
стання. як зразу ж її еко
номіка упреться з пробле
му ринків збуту. А це, Е 
свою чергу, веде до різ
кого посилення конку
рентної боротьби на зов
нішніх ринках. У підсумку 
капітани «великої сімки», 
намагаючись ослабити 
один вузол суперечностей 
капіталізму, ще тугіше за
тягують інший.

і в Бонні. Бонська 
писав з цього 

американський 
«Тайм», більше 

зустріч трьох 
В одному ку- 

Сполучені

непо- 
мІЖІ/ЛПЄ- 

протибср- 
наприклад, 

до-

с. стоклщький, 
оглядач ТЛРС.

СВАСТИКИ
Фашистська свастика 

брелоці від годинника, 
меблях. Чорний нацист
ський павук повсюди у 
квартирі Ентона Хейн- 
тіса, ватажка створено
го нещодавно Австра
лійського національно
го фронту (АНФ). «Це — 
данина минулому», — 
заявляє журналістам Хейн- 
тіс. Минуле ж у нього, за 
словами газети «Острелі- 
ан», досить темне. Ця лю
дина була змушена тікати 
з Голландії, де народила
ся і виросла. Співвітчизни
ки, зустрічаючи Хейнтіса 
на вулиці, з огидою від
верталися від нього. По
мічник гітлерівських оку-

на
на

пантів, він у роки війни 
служив у нацистській полі
ції, а потім утік, розумію
чи, що на батьківщині до 
кінця життя на кожному 
кроці його переслідувати
ме ненависть співвітчизни
ків.

В Австралії він зна
йшов однодумців і з їх
ньою допомогою збив Ав
стралійський національ
ний фронт. Об’єднані в 
ньому неофашисти не 
приховують своїх погля
дів. З перших кроків вони 
відкрито стали проповіду
вати ідеї шовінізму та ра
сизму. Політична кампа
нія, з якої австралійські 
неофашисти /лають намір 
почати свою діяльність, 
спрямована проти корін
них жителів «п’ятого кон
тиненту». Аборигенів тре
ба навічно залишити в ре
зерваціях і заборонити їм 
виходити звідти, цинічно 
заяеляє ватажок АНФ.

Як відзначає місцева 
преса, що називає АНФ 
правим расистським фрон
том. ця організація є «ав
стралійським філіалом» 
неофашистського руху Ве
ликобританії. «Ми ще не 
дістаємо фінансової під
тримки з Англії, але че
каємо на неї», — заявив 
Хейнтіс.

Демократична громад
ськість Австралії з обу
ренням зустріла звістку 
про виникнення в країні 
неофашистської організа
ції з відкрито расист
ською, шовіністичною 
програмою. Редакції газет 
одержують багато листів 
від представників різних 
верств австралійського су
спільства, в яких вони рі
шуче вимагають заборо
нити Австралійський на
ціональний фронт.

Б. ВАСИЛЬЄВ. 
(ТЛРС).
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ПЕРША ПРОГРАМА. 8.00 — 
*— «Час». 8.35 — Гімнасти
ка. 8,55 — «Веселі старти». 
9.40 — Фільм «Дівчина з 
характером». 11.00 — «Клуб 
к1иоподоро;кей». 14.30 —
Науково-популярні фільми. 
15.15 — «Бережіть приро

ду». 1С.15 — Виступає Ук
раїнський народний хор 
імені Г. Верьонкн. 17.00 — 
< Відгукніться. сурмачі!». 
17.30 — «ЯГиТтя пауки». 
18.00 — «День за днем». 
(К-д). 18.15—Тираж «Спорт
лото». 18.25 — Програма, 
присвячена національному 
святу кубинського народу— 
Дшо національного повстан
ня, 21.00 — «Час». 21.30 — 
«Народний артист СРСР 
М. К. Черкасов». До 75-піччя 
з дня народження. 22.50 — 
-Концерти І. Архипової». 
Передача 2. У програмі — 
пісні Е. Гріга. По закінчен
ні — новини.

ДРУГА ПРОГРАМА 10.00- 
Повиин. 10.15 — Виступає 
ансамбль танцю «Хорош
ий». 10.45—Я. Купала. «Пав- 
линка». Вистава. 12.30 — 
• Піонерське літо». 18.20 — 
«Народпі таланти». 16.50 —

р) Наша адреса і телефони-

316050, ГСП, Кіровоград 50, аул. Луначарського, 36. 
Телефони? відповідального секретаря га відділу 
комсомольського життя—2-45-35, відділу пропаганди, 
відділу листів і масової роботи—2-45-36, відділу вій
ськово-патріотичного виховання та спорту — 2-46-8/.

БК 2289, Обсяг 0>5 друк. арк. Зам. № 311

цікавий концерт <у дитсадку № 22 м. Кіровограда).
Фото В. ГРИБА.

' ■ СКОРІ

«ШАХТАР»—-«ЗІРКА»—2:0
За весь час перебування в другій лізі 

«Шахтар» і «Зірка» зустрічалися між 
собою тринадцять разів. Вісім матчів 
наші земляки виграли, три програли, 
двічі зіграли внічию. Це був чотирнадця
тий поєдинок. У матчі першого кола ни
нішнього сезону футболісти Горлівки 
зазнали під кіровограднів поразки—0:3.

У першому таймі ініціативою володі
ли господарі поля. Наші захисники до
пускали багато помилок. Цс й дало змо
гу нападаючому «Шахтаря» Володимиру 
Шевлюку иа 30-й хвилині відкрити ра
хунок.

Після відпочинку хіропоградці безпе
рервно атакували. Змінити результат ма-

ли можливість Олександр Алексеев. Ва
лерій Самофалов, Юрій Касьонкін. Гос
подарі ж грали гівно н«і 'Збереження ра
хунку. а в зручіїї 'моменти контратаку
вали. Коли до кінця матчу лишилося сім 
хвилин, атйка «Шахтаря» завершилася 
взяттям воріт Леоніда Колгуна.

«Зірка» перемістилася ііа четверте міс
це, трете посів «Кристал», який у себе 
вдома зіграв унічию (1:1) з харківським 
«Металістом».. Херсонці мають у своему 
активі 34 очка — на одне більше, ніж 
иіровоградні. .-і.

Наступний ігровий день — четвер 
27 липня. «Зірка» па своєму стадіоні 
прийматиме спартаківців Житомира.

Природа і ти

ЗООПАРК У ЛІСІ
Суворе правило — ма

люків у віиі до восьми ро
ків не приймати — на ра
дість хлопчиків і дівчаток 
посушено п піонерському 
таборі львівського вироб
ничого об’єднання «Елек
трон». У затишному ку
точку Брюховицького лісу 
розмістився зоопавм. і тут 
оселився чотирирічний 
крокодил. Його привезли з 
Куби спеціалісти об'єднан
ня, які боали участь у бу
дівництві телевізійного за
воду. Юні натуралісти з 
допомогою дорослих виго
товили величезний тера
ріум. встановили в ньому 
ванну л водою, насипали 
пісок. З допомогою спеці
альних ламп штучно ство

рили жаркий клімат суб
тропіків.

Піонери мають багато 
чотириногих і пернатих 
друзів, серед них — шим
панзе Таня. бразильська 
папуга Ара. Однак найбіль
ше цукерок, цукру та Ін
ших ласошів дістається 
Колобку — бурому карпат
ському ведмедю. Раніше, 
коли клишоногий був ще 
маленьким, він бігло і ба
вився пазом з дітьми. Те
пер Колобок великий і жи
ве у вольєрі. Є б зоопар
ку та”ож мангусти, павли- 
ни. козулі, лисиці, білки, 
лстркби. кропі, черепахи. 
Цілий донь у зоопарку спі
вають птахи. У великих 
аквопіумах живуть близь
ко 50 сидів риб.

У піонертзборі працює 
кілька гуртків юних люби
телів природи. Діти вивча
ють життя тварин, догля
дають за ними, готують 
їжу. бони пишаються та
кож своїм дендропарком, 
в якому посте понад 140 
видів рідкісних декора
тивних дерев і кущів. Діти 
взяли під свою охорону всі 
реліктові рослини, мураш
ники о Брюхосицьному лі
сі. Займаючись у гуртках, 
школярі поглиблюють свої 
Знання, набуті ня уронах 
біології, вчаться берегти і 
примножувати багатства 
рідної природи.

Коли шкільний дзвінок 
зносу покличе їх на уроки, 
дитяча здравниця перетво
риться на санатопій-поо- 
іЬілакторій для робітників 
і службовців. Вони й візь
муть на себе догляд за 
мешканцями зоопарку.

ІО. РОМ линв, 
кор. РЛТЛУ.

'їУ

Для молоді. «Тло" наставни
ки». 17.05 — Для дітей. «В 
і ості до звіря г». 17.30 —
«Аграрна політика партії — 
н дії». 18.00 Концерт гріо 
бандуристок «Двіпоянка». 
18.30 — До 75-піччя II з’їзду 
РСДРП. «Шляхи боротьби і 
творення». Репортаж з екс
позиції па ВЛ.НГ УРСР. 19.00 
— Вісті. 19.30 — До 125-піч- 
чя з дня народження В. Г. 
Королевка. Репортаж з П<»л- 
тавського меморіального 
мх'зею письменника. 19.50— 
♦Композитор України».
ЛІ. Лисенко. 20.35 — «Украї
на жнивує». (К-д на Респуб
ліканське телебачення)
20.45 — «Па добраніч ді- 
тн!»21.00 — «Часу. 21.30 — 
Фільм «Третій бік медалі».
22.45 — «Віночок дружби». 
Виступають колективи ху
дожньої самодіяльності 
СРСР і ЧССР. По закінчен
ні — новини.

27 ЛИПНЯ
ПЕРША ПРОГРАМА. 14.55

— -Компартія України —
бойовий загін КТІРС». Транс
ляція із сесійного залу Вер
ховної Ради УРСР 16.30 — 
«Таланти твої, Україно». 
18.00 — «Кіровоградщина
спортивна». (К-д). 18.30 —
♦ Радянський Союз очима за- 
рубіжних гостей,». 18.50 — 
«Разом — дружна сім’я». 
Музична програма. 1ж25 — 
«Рішення липневого (1978 р.) 
Пленуму ЦК КПРС — у жит
тя». 19.35 •— А. Красильїцп- 
іов. «Правила гоп». Толе- 
ьіістаца. 21.00—-Час». 21.30
— -Музика 1 сучасність». З 
участю членів жюрі і почес
них гостей VI Міжнародною 
конкурсу імені П. І. Чайков- 
ського. По закінченні —

♦ Кіоовоградщина жпнвус». 
(К-п).

ДРУГА ПРОГРАМА. 14.30
— КІнопрограма «Твій труд
— твоя висота». 15.30 — 
«Російська мова». 16.00 —
«Урок мужності». 16.45 — 
«Сліпеє кваптет «Явір». 17.00
— «Назустріч XI Всесвітньо
му Фестивалю молоді і сту
дентів». (Гавана). 18.00 — 
♦ІІо Радянській Україні!. 
13.30 — Док. телефільм
«Тайник на Дністрі». 19.00 — 
Вісті. 19.30 — «Україна жни. 
вує». 19.50 — Виступають 
майстри мпстенв України». 
20.45 — «На добраніч, літи!» 
21.00 — «Час». 21.30 —
Д. Шостаковнч. Концерт для 
скрипки з оркестром. 22 05
— «Компартія України — бо
новий загін КПРС». Відеорє-
портаж.

-ПЯТНИЦЯ-

Газета виходить 
у вівторок, четвер, 

суботу.

, «МОЛОДОЙ КОММУНАР» - 
орган Ккропогрі ъчп*о п^ьом» 

ЛКСМУ г. Кировоград. 
Гате і я печатается 

па украинском языке.
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Друкарня ім. Г. М. Днмитрова, 
обласного управління у справах видавництв, 

поліграфії і книжкової торгівлі,
м. Кіровоград, вул. Гліикн, 2. ' »'

ПЕРША ПРОГРАМА. 3.00 
— «Час». 8.35 — Гімнасти
ка. 8.55 — «Урок мужності». 
9.40 — А. Красильїцпков. 
«Правила гри». Телевистава. 
11.00 — Концерт лауреатів 
VI Міжнародного конкурсу 
імені Н. І. Чанковського. 
11.50 — М. Цосирєв. ♦Пісня 
переможного кохання». Ви
става,. 14.30 — До Дня Він- 
аьковр-Морського Флоту 
СРСР. Док. телефільм. 14.35

— «Шахова школа». 15.25— 
Народні мелодії. 15.40 —
♦ Москво і москвичі». 16.10— 
Телефільм «Сліпий музи
кант». 17.30 — ♦ Гавана зу
стрічає гостей». 18.00 
♦День за днем». (К-д). 18.15
— ♦ Пухнасте золото». Роз
повідь про звіпорадгосп
♦ Червона поляна». (К-Д). 
18.30 — Телефільм. (К-Д). 
18.45 — Для молоді. «Орієн
тир». Розповідь про Кірово
градське технічне училище 
№ 4. (К-д). 19.15 — До 75-ріЧ- 
чя II з’їзду РСДРП. Художній 
фільм ♦Покоління пспемояс- 
ців». 21.00 — «Час». 21.30 — 
«Ширше коло». Естрадна 
програма. 22.50 — Науково- 
популярний фільм «Казка 
острова Бирючий». По за
кінченні — повніш.

ДРУГА ПРОГРАМА. 10.00
— Новини. 10.15 —«Мальов
нича Україна». (К-д на Рес
публіканське телебачення'. 
10.35 — Фільм «Тпетій бік 
медалі». 17.05 — «Україна— 
БАМу, Далекому Сходу, Си
біру». 17.25 — «Знай, люби, 
бережи». 18.00 — «Віва. Ку
ба!» 18.30 — Вісті. 19.00 — 
Футбол: ЦСКА — «Пахта-
кор». 2-й тайм. 19.45 — Спі
ває С. Ротпру 20.30 — «Ук
раїна жнивуй». 20.45 — «На 
добраніч. діти!» 21.00 <— 
«Час». 21.30 — Фільм «Дів
чина з характером». По за
кінченій — новини.
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