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ВІД’ЇЗД З МОСКВИ 
ПРЕМ’ЄР-МІНІСТРА ФРАНЦІЇ
24 березня з Москви відбув прем’єр-міністр Фран

цузької Республіки /Как Шірак. Після закінчення 
свого офіційного візиту він відвідає Волгоград.

На Внуковському аеродромі, прикрашеному дер
жавними прапорами Французької Республіки і "Ра
дянського Союзу. Ж. Шірака біля трапа літака про
воджали Голова Ради Міністрів СРСР О. М. Косигін, 
міністр закордонних справ СРСР А. А. Громико. інші 
офіційні особи.

На аеродромі Ж. Шірака проводжали представни
ки трудящих Москви.

Разом з прем’єр-міністром Франції відбули фран
цузькі державні діячі, які супроводять його у поїздці 
в СРСР.

(ТАРС).

ПРО людину судять по хороших спра
вах. І чим більше їх па рахунку, тим 

вищу оцінку дають людині, тим більший 
азторитет визнають за нею.

Лише півтора року працює завідую
чим відділом комсомольських організа
цій Добровсличківського райкому ком
сомолу Іван Ткаченко, Та за цей час 
Іван встиг проявити себе ініціативним, 
принциповим, вимогливим. За його іні
ціативою не лише узагальнили досвід 
роботи однієї з кращих комсомольських 
організацій — колгоспу імені XXII з’їзду 
КПРС (цс входило в коло обов’язків), а 
й провели на базі цього господарства се
мінар секретарів первинних комсомоль
ських організацій колгоспів та відділків 
району. В результаті цього заходу на. 
вищий рівень активісти підняли органі
зацію соціалістичного змагання, поліп
шилася внутріспілкова робота.

В колгоспі імені Шевченка за прикладом ба
зової комсомольської організації була створе
на комсомольсько-молодіжна ферма, в кол-

ЗАВОРГ 
ВИЇЖДЖАЄ
В ПЕРВИННУ...

госпі імені К. Маркса — комсомольсько-моло
діжна ланка по впрошуванню кукурудзи, u 
колгоспі імені Котовського — дівоча буряків
нича ланка, л коли пішла на спад виховна і 
культурно-масова робота в комсомольській ор
ганізації колгоспу імені Жданова. на допомо
гу порадою і ділом знов прийшов завідуючий 
відділом комсомольських організацій райкому. 
Важливе питання внутріспілкової роботи взяв 
під «вій особистий контроль.

рдеклпву роль відіграє в рішенні всіх 
питань відділ комсомольських організа
цій. У цього відділу, по суті штабу рай
кому чи міськкому комсомолу, завжди 
безліч справ. І ні у кого немає сумніву, 
що вони вимагають постійного пошуку, 

. роздумів, виключної цілеспрямованості і 
веднкого горіння серця, перш за все, за
відуючого відділом. Його діяльність по
чинається з уміння широко охоплювати 
життєві явища, мислити не шаблонно, 
знати стан справ у своїх первинних ком
сомольських організаціях, що дає змогу 
вибирати саме ті заходи і засоби, які 
приносять найвідчутніші результати. Го
ловне тут: увага і зусилля заворга спря
мовується не лише на те, що зробити, 
a^Ç| і па тс, як зробити. І враховується, 
nqwu за все, не кількість заходів, а їх 
ядість, корисна віддача. Саме такий під
хід характеризує роботу завідуючих від
ділами комсомольських організацій 
Олександрійського міськкому і райкому, 
Свдтловодського і Знам’янського міськ
комів, Бобрйпецького райкому комсо
молу та ряду інших.

До вирішення кожного нового завдан
ня заворг повинен підходити по-різному. 
Але в будь-якому випадку важливо, щоб 
проявляв дійсну турботу про справу, іні
ціативу, бойовий запал, бажання розв’я
зати складні питання. Відповідальний 
шггм\7ІК Райко‘му .чи міськкому 
. ІКСМУ піп разом з інструктором 
найчастіше безпосередньо буває серед 
молоді, зустрічається з комсомольським 
активом. І по його роботі нерідко судять 
про діяльність і авторитет всього апара
ту. Ось чому, вимагаючи від активу пер
винних комсомольських організацій по
кращення виховної роботи з молоддю, 
завідуючі відділами комсомольських ор
ганізацій передусім повинні самі пока
зувати приклад активної участі в цій 
справі.

Нині в комсомольській організації об- 
ласп йде обмін комсомольських доку
ментів, В період підготовки і особливо 
зараз турбот збільшилося у ведучих від
ділах райкомів і міськкомів комсомолу. 

як важливо, щоб відповідальний захід 
член*в ВЛКСМ пройшов всюди 

піко, злагоджено, став пам'ятною по
дією.

Мета цього — щоб в кожному райко
мі і міськкомі комсомолу області в пе
ріод обміну комсомольських документів 
панувала атмосфера діловитості І прин
циповості, ініціативи і творчості.

ВАГОМИХ УСПІХІВ
колектив майстрів машинно
го доїння на молочнотовар
ному комплексі колгоспу 
«Путь Ильича». Кожна доярка 
цього колективу обслуговує 
близько ста корів і бореться, 
щоб від кожної надоїти у за
вершальному році не менше 
3-х тисяч кілограмів молока.

У колгоспі імені Леніна 
цього району діє комплекс 
по вирощуванню свиней. Се
ред молодих тваринників 
ударною роботою прослави
лася делегат XXII з’їзду 
ЛКСМ України Меланія Дуд
ник, яка доглядає понад ти
сячу свиней і щодоби від 
кожної з них добивається 
у середньому 415-грамових 
приростів ваги.

У районах визначено основ
ні напрямки і строки поглиб
лення спеціалізації і концен
трації. На нових комплексах, 
що невдовзі з являться в гос
подарствах, реконструйова
них підприємствах, буде ши
роко впроваджена комплекс
на механізація. На них пра
цювати молодим виробнич
никам, які, кваліфіковано 
освоївши складне обладнан
ня, швидко доведуть потуж
ність комплексу до заплано
ваної.

Справою кожного молодо
го хлібороба разом з усіма 
трудівниками ланів області 
боротися за одержання ни
нішнього року 3,2 мільйона 
тонн зерна, внести тим са
мим свій вклад у третій ук
раїнський мільярд пудів хліба.

Нині радянський народ го
тується відзначити 30-річчя 
Перемоги радянського наро
ду у Великій Вітчизняній вій
ні, гідно зустріти XXV з'їзд 
Комуністичної партії Радян
ського Союзу. Переконаний, 
що молоді працівники сіль
ського господарства нашої 
області зустрінуть ці події но
вими трудовими досягнен
нями.

році, а кожного року дев'я
тої п’ятирічки — 1199 тисяч 
тонн, У 1974 році м'яса ви
роблено на 64 тисячі тонн, 
або у півтора рази більше, 
ніж у 1965 році. Молока — на 
139,1 тисячі тонн.
V ЗДІЙСНЕННІ цієї програ- 
* ми важливою ланкою ста
ла спеціалізація і концентра
ція виробництва, міжгоспо
дарська кооперація. 23 гос
подарства області спеціалі
зуються на дорощуванні і 
відгодівлі великої рогатої 
худоби, 37 — на виробництві 
свинини, 27 — яєць, 117 — 
молока, 21 — вирощуван
ні нетелів, 33 — будуть зай
матися виробництвом вовни. 
Значного розвитку набуло 
кооперування господарств у 
виробництві і переробці про
дуктів землеробства, тварин
ництва, у будівництві.

Нинішні середні господар
ства області мають близько 
8 тисяч гектарів сільськогос
подарських угідь, більше 80 
тракторів та самохідних ком
байнів, 50 вантажних автома
шин.

Оцінюючи досягнення ми
нулих років, хочу наголосити, 
що у прискоренні зростання 
сільськогосподарського ви
робництва активну участь 
брали юнаки і дівчата Кіро- 
воградщини. Обласна комсо-

МИНУЛО десять років від
тоді, як на березневому 

(1965 р.) Пленумі Централь
ного Комітету КПРС Гене
ральний секретар ЦК КПРС 
товариш Л. І. Брежнєв, вка
зуючи шляхи піднесення 
сільського господарства, під
креслював, що розроблені 
пропозиції і «зв'язані з ними 
великі державні вкладення 
продиктовані самим життям, 
назрілою загальнонародною 
потребою».

Заходи, спрямовані ЦК
КПРС на піднесення сільсько
го господарства, розраховані 
на багато років, і життя під
твердило правильність аграр
ної політики партії. За десять 
років сільське господарство 
зробило значний крок впе
ред. Постійно здійснюючи 
намічений партією курс на 
зміцнення матеріально-тех
нічної бази сільського госпо
дарства, його всебічну інтен
сифікацію, широке викори
стання економічних 
колгоспи і радгоспи Кірово- 
градщини піднялися у своєму 
розвитку на новий рівень 
господарювання. Якщо до 
1965 року чимало з них були 
збитковими, то вже у роки 
восьмої п’ятирічки стали рен
табельними. Усі господарства 
зараз оснащені тракторами, 
комбайнами, засобами комп
лексної механізації, слектри- мольська організація чимало 
фікації і автоматизації усіх 
галузей сільськогосподар
ського виробництва. Тільки за 
останні чотири роки ниніш
ньої п’ятирічки господарства

. отримали прибуток у 577,3
мільйона карбованців.

Капітальні вкладення гос
подарств на придбання засо
бів механізації у порівнянні 
з 1965 роком зросли у 2,6 
раза, що складає нині 40 міль
йонів * карбованців на рік. 
Майже у 5 разів зросла енер
гоозброєність.

Зміцнення матеріальної ба
зи забезпечило прискорене 
зростання виробництва про
дуктів землеробства і тва
ринництва. 722 тисячі тонн 
зерна продала область у 1965

методів,

дбала усі ці роки про забез
печення господарств механі
заторськими кадрами. У пе
реважній більшості райкомів 
комсомолу діють штаби ме
ханізаторського всеобучу, го
ловне завдання яких — за
безпечити господарства кад
рами.

Уже більше десяти років в 
області працює школа пере
дового досвіду, яку очолює 
знатний механізатор країни, 
двічі Герой Соціалістичної 
Праці О. В. Гіталов. Понад 
дванадцять тисяч механізато
рів, серед яких більшість — 
молодь, побували тут, вивчи
ли досвід роботи передови
ків виробництва. Щороку на 
базі цієї школи відбувається

комсомоль- 
тракторних 

комсомоль- 
механізова-

обласний семінар бригадирів 
та групкоіусоргів 
сько-молодіжних 
бригад, ланкових 
сько-молодіжних
них ланок. Щороку у госпо
дарствах проводиться навчан
ня з молодими механізатора
ми, які потім проходять пе
реатестацію на підвищення 
кваліфікації. Завдячуючи цьо
му, вже нині 67 процентів 
механізаторів мають перший 
та другий класи. Нині в гос
подарствах області є вже 
більш як 25 тисяч молодих 
трактористів-машиністів ши
рокого профілю, комбайне
рів, шоферів.

ЩОРОКУ комітети комсо
молу господарств, комсо

мольсько-молодіжні колекти
ви виступають з ініціативами, 
спрямованими на підвищення 
продуктивності праці,.достро
кове завершення річних пла
нів. Особливо широкого роз
маху цей рух набрав у роки 
дев’ятої п’ятирічки. Молоді 
хлібороби області підтримали 
ініціативу членів комсомоль
сько-молодіжної тракторної 
бригади колгоспу «Перше 
травня» Маловисківського ра
йону «Нас кличе великий 
хліб», доярки розгорнули 
змагання за тритисячокіло- 
грамові надої. Юнаки і дів
чата працюють на найвирі
шальніших ділянках вироб
ництва. Багато з них за успіхи 
у Всесоюзному соціалістич
ному змаганні нагороджені 
орденами і медалями.

Нині, коли ставиться зав
дання г.ро переведення сіль
ськогосподарського виробни
цтва на промислову основу, 
комсомольці і молодь Кіро- 
воградщини серед передови
ків виообництва. У деяких 
господарствах вже збудовані 
нові тваринницькі комплекси. 
Працюють на них переважно 
молоді трудівники, які швид
ко освоїли нове устаткування, 
складну техніку. Декілька та
ких комплексів у Знам’ян- 
ському районі. Хорошими 
показниками відзначається 
комсомольсько - молодіжний

В. КЛЮЙ, 
начальник обласного уп
равління сільського гос-?, 
подарства.

Сівба ярих в колгоспі «Україна» Знам’янського району.
Фото А. ДІБРОВНОГО. Г. ЗУБЕІ1КА.

ВСЕСОЮЗНА ШКОЛА 
МОЛОДИХ БУРЯКОВОДІВ

СЕЛО ШЛЯХОВА. Вінницької області Туг в 
колгоспі імені XXII з’їзду КПРС Бсріпадського 
району закінчила роботу перша Всесоюзна чотн- 
риітенна школа молодих бурякоподів. Понад сто 
керівників найкращих комсомольсько-молодіж
них ланок з Російської Федерації, Білорусії, 
Литви, Латвії і України не випадково з’їхалнея

в прославлене село Шляхова. Тутешні майстри 
високих урожаїв на кожному з 1200 гектарів бу
рякової плантації збирають по 500 і більше 
центнерів солодких коренів.

Керівники комсомольсько-молодіжних колек
тивів обмінялися досвідом роботи, зустрілися з 
передовими буряководамн області, вченими Все
союзного науково-дослідного Інституту цукрових 
буряків Міністерства сільського господарства 
СРСР.

(РАТАУ).

В ЦК лксму

Т0НЯИ-ДЛЯ ДОМЕН
Секретаріат ЦК ЛКСМУ 5 Укрвтор- 

чормету при Міністерстві чорної мета
лургії УРСР підбили підсумки соціа
лістичного змагання серед обласних, 
міських, районних і первинних ком
сомольських організацій республіки 
по збору металолому в четвертому 
кварталі 1974 року.

Кіровоградська обласна комсо
мольська організація зайняла одне з 
третіх місць і представлена до наго
родження Почесною Грамотою ЦК 
ЛКСМУ. Комсомольці і молодь, піо
нери і школярі області зібрали і зда
ли 5200 тонн металобрухту.

Серед первинних комсомольських 
організацій третє місце зайняла ком
сомольська організація Новоукраїн- 
сьної середньої школи № 6.

У 1975 році соціалістичне змагання 
пс збиранню металевого лому серед 
обласних, міських, районних І пер
винних комсомольських організацій 
республіки буде продовжено.



■< 2 епюр.

З 24 по 28 березня на Кіровоградщині проходить Тиждень молодого вчителя. 
Сьогодні в обласному центрі розпочався обласний зліт педагогіс-початкіаців, який 
триватиме два дні. Понад 300 його учасників обміняються досвідом, підіб’ють під
сумки роботи за минулий рік, визначать завдання на майбутнє.

ИХОВУВАТИ
КОМУНІСТАМИ

■у ВІЛЬХІВСЬКІП десятирічці їх рдниад-
* цятіх Одинадцять молодих вчителів, 
одинадцять комсомольців. 1 хоча колектив, 
здавалося б, невеликий порівняно з загаль
ним числом педагогів і учнів школи, — енер
гії, ініціативи початкуючих педагогів виста
чає па всіх. Бо ж немає-такої ділянки робо
ти, де б не доклали своїх рук члени комсо
мольської групи, яку очолює Борис Смуток. 
Молоді вчителі — па передніх рубежах бо
ротьби за знання, віддають урокам весь 
свій час. Щоб зацікавити школярів навчан
ням, ведуть гуртки. Педагоги активізують 
комсомольців і піонерів на цікаві громад
ські справи. Немала заслуга в цьому Івана 
Анаиьєва, члена Ульяновського РК ЛКСМУ, 
вчителя, який входить у шкільний комітет 
комсомолу.

Ллє не тільки школою обмежуються інте
реси молодих педагогів. Всі вони —- агіта
тори в місцевому колгоспі «Родина». Нала
годивши тісні контакти з колгоспною мо
лоддю, підшефною військовою частиною, 
проводять спільні заходи, налагоджують 
там цікаве, змістовне життя.

Приклади такої самовідданої роботи мо
лодих вчителів можна знайти не тільки в 
Ульяновському районі. Випускники педвузів 
приносять сьогодні в школу разом з знан
нями і бажанням працювати комсомольське 
завзяття, енергійність, ініціативність, атмо
сферу творчості і пошуку. Можна з пев
ністю сказати, що півтори тисячі молодих 
вчителів області, які об’єднані нині в 
169 комсомольських організацій, стали на
дійними помічниками педагогів, всіх, хто 
вершить велику справу комуністичного 
вихованця молоді.

ТІ РИРОДНО, найголовніша вимога до
* 1 вчителя — це висока професійна май
стерність, постійне вдосконалення її, акти
візація учнів па боротьбу за глибокі Гі міцні 
знання. Інакше важко справитися з тими 
завданнями, які накреслили в галузі народ
ної освіти партія та уряд. Але справа вихо
вання юнаків і дівчат в дусі комунізму ви
магає сьогодні від учителя не тільки глибо
кого розуміння свого предмету. Він має 
бути і вмілим організатором: постійно взає
модіяти з піонерською і комсомольською 
організацією, впроваджувати там нові, 
ефективні форми роботи. Сьогодні як обо
в’язок має розцінювати кожен молодий 
учитель-комсомолець підвищення своєї гро
мадської активності, ініціативності.

Са.чс такими рисами позначена робота кращих 
молодих педагогів, які вже зараз завоювали за
гальне визнання — Ольги Дениссико з Петрів- 
ської носьмирічної школи Знам’янського району, 
Валентини Берсзопської з Кіровської середньої 
школи Маловнскіаського району, Олександри Гу- 
ляевої з Боиринецької середньої школи, Лідії 
Колочрдепої з Нонопразької середньої школи 
Олександрійського району, Валентний Донець з 
середньої школи Ас 24 міста Кіровограда та бага
тьох інших.

Цікавий досвід нагромадили комсомоль
ські організації Гайвороиської середньої 
школи № 5, Маловіїсківської середньої 
школи № 3, Новгородцівської середньої 
школи № 2, Сазонівської восьмирічної шко
ли Кіровоградського району та інші колек
тиви. Тут спрямували всі зусилля па вико
нання закону про восьмирічний всеобуч і 
завершення переходу до загальної серед
ньої освіти, підвищили вимогливість до 
кожного школяра за відповідальне став
лення до навчання, як до головного обов'яз
ку перед Батьківщиною, повели рішучу бо
ротьбу з «трійкою». Пости взаємодопомоги, 
копсультпункти, рейди перевірки готовності
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до заняіь, учнівські лекто
рії, усні журнали —це ли
ше неповний перелік тих за
ходів, з допомогою яких 
виконується одне з найго
ловніших завдань школи 
боротьба за високу у 
вість.

комітетам 
бюро класних 

встановити

ПОМОГЛИ 
шкіл, 
нізацій 
за успішністю членів 
систему заходів, де навчання

' ' успіш-
Молоді вчителі до- 

комсомолу своїх 
комсомольських орга- 
постійпий контроль 
ВЛКСМ, розробили 

____  —■-*—т оптимально 
поєднується з суспільно-корисною і громад
ською роботою, широко пропагують і впро
ваджують передовий досвід.

ШКІЛЬНІ роїш - один з найвідповідаль
ніших етапів ідейного формування лю

дини. 1 комсомол вбачає своїм завданням 
допомогти школі в організації всієї ідейно- 
політичної роботи.

Приємно відзначити, що багато молодих вчите
лів вже зараз успішно включилися у цей процес. 
Кожен третій з них дерує гуртком «Наш Ленін
ський комсомол», -.Біографія В. І. Леніна», прак
тично кожен молодий педагог на селі — агітатор.

Однак, ще далеко не скрізь все гаразд з поста
новкою Ідейно-виховної роботи. Па низькому рів
ні вона у Го юнанівському районі, де працюють 
36 молодих вчителів — членів ВЛКСМ, Бобри- 
нецькому, Петрівському, Онуфріївському районах. 
Учні тут погано знають і недостатньо впроваджу
ють у практику роботи матеріали з’їздіп комсо
молу. зльотів піонерів, несвоєчасно відгукуються 
на ініціативи та починання ровесників.

Важлива ділянка роботи молодих педаго
гів — Ленінський залік «Рішення XXIV з’їз
ду КПРС — в життя». Але часом можна 
зустрітися з формальним ставленням до 
проведення, а часом навіть і згортанням цієї 
форми роботи. Це великий недолік. Потріб- 

- по широко використати досвід попередніх 
років у проведенні цього важливого заходу, 
ефективніше впроваджувати громадсько- 
політичну атестацію членів ВЛКСМ, що в 
значній мірі допоможе комітетам комсомо
лу провести на високому ідейпо-полі пічно
му рівні обмін комсомольських документів.

Не менш важливе питання — навчання 
активу піонерів і комсомольців. На думку 
обкому ЛКСМУ, саме молоді вчителі мають 
відіграти тут провідну роль. Однак навіть 
секретарі деяких кращих вчительських ком
сомольських організацій цю роботу занедба
ли, не тільки не контролюють, але й ке до
помагають старшим вожатим, які відпові
дають за навчання активу. Така позиція 
вкрай хибна. Навчати школярів-актпвістів— 
значить організовувати дієву допомогу пе
дагогам у виконанні завдань, поставлених 
перед цими. І налагодження продуманої 
системи в цьому питанні — запорука зміц
нення комсомольських організацій шкіл, 
піднесення їх бойовнтості.

ДЛЯ ТОГО, щоб виконати завдання, по
ставлені перед нами XVII з’їздом 

ВЛКСМ, потрібно значно підвищити гро
мадсько-політичну активність молодих вчи
телів. На ділі це "означає далі зміцнювати 
первинні комсомольські організації, активі
зувати робот)’ міських і районних рад мо
лодих вчителів.

Молодіжні вчительські ради вже нагро
мадили цікавий досвід, зарекомендувавши 
себе з найкращого боку як дієві помічники 
педагогів. Особливо це стосується колекти
вів Гайворонського району, міст Знам’янки 
і Кіровограда.

Мета педагогічної діяльності — реалізу
вати накреслення XXIV з'їзду КПРС, про
граму розвитку народної освіти. А тому: 
завдання кожного молодого вчителя — по
стійно вдосконалювати ідейно-політичне і 
моральне виховання, класове загартування 
молоді, сприяти формуванню ідейно переко
паних членів суспільства.

Н. СЛЮСАРЕНКО, 
завідуюча відділом шкільної, сту
дентської молоді та піонерів Кіро
воградського ОК ЛКСМУ,

дніпро:
ШІСТНАДЦЯТА
НАВІГАЦІЯ

Перехилившись через парапет, дів
чата спостерігали за наповненням 
шлюзової камери. Маса води, по
глинаючи прямокутники бетонних 
плит, повільно, наче по сходинках, 
піднімалася вгору. Ще донедавна на 
шлюзі працювали ремонтники. І Дів
чата згадували, скільки старання до
велося докласти, щоб достроково пу
стити Кременчуцький шлюз у дію. Це 
завдяки копіткій роботі всього ко
лективу, членами якого є і еони, 
комсомолки Алла Прядильщикова І 
Людмила Дорогань. Разом з іншими 
ремонтували водопровідні гале
реї, бетонували стіни шлюзової 
камери та її підводну частину, при
вели в належний вигляд побутові 
приміщення. Добре потрудилися 
шлюзовики, ремонтуючи механізми 
системи приводів для безперебійної 
роботи верхніх і нижніх воріт.

Приклад молодим у роботі пода
ють ветерани. Понад 15 років, з часу 
вступу в есксплуатацію Кременчуць
кого шлюзу, працює на цій гідроспо
руді старший інженер-гідротехнік 
Т. А. Ковган. Шлях від робітника- 
електромонтера до диспетчера прой
шов О. С. Конаков. Доскональними 
знаннями по експлуатації шлюзе во
лодіє старший енергетик М. М. Тол- 
качов. Славою умільця швидкісного

ВИХОДЬ НА „ЧЕРВОНУ СУБОТУ“

ШЛІФУВАЛЬНИЦЯ ЦЬОГО КОЛЕКТИВУ, КОМСОМОЛКА ЛІДІЯ ТАЛПА, СТАВ
ШИ НА ТРУДОВУ ВАХТУ НА ЧЕСТЬ ПЕРЕМОГИ РАДЯНСЬКОГО НАРОДУ У ВЕ
ЛИКІЙ ВІТЧИЗНЯНІЙ ВІЙНІ, ПРИ НОРМІ 800. ЩОЗМІНИ ВИГОТОВЛЯЄ НЕ 
МЕНШ, НІЖ 12С0 ШЕСТЕРЕН ДЛЯ ГІДРОНАСОСА, ЩО СКЛАДАЄ ПО ПРОЦГІІ-

НА ФОТО; КОМСОМОЛКА Л. ТАЛПА.
Фото Ю. ЛІВАНІ іі ЯКОВА.

КОМСОМОЛЬЦІ І МОЛОДЬ ЦЕХУ № 2 ЗАВОДУ ТРАКТОРНІ ЇХ ГІДРОАГРЕГА
ТІВ 19 КВІТНЯ ПРАЦЮВАТИМУТЬ НА СВОЇХ РОБОЧИХ МІСЦЯХ. РАЗОМ З УСІ 
МЛ ТРУДІВНИКАМИ ЦЕХУ ВОШІ ЗОБОВ’ЯЗАЛИСЯ В ДЕНЬ «.ЧЕРВОНОЇ СУБО
ТИ», ЯКА БУДЕ ДНЕМ ВИСОКОПРОДУКТИВНОЇ ПРАЦІ, ВИГОТОВИТИ 1900 ГІДРОНАСОСІВ, ЗАПЧАСТИН НА 6 ТИСЯЧ КАРБОВАНЦІВ. - >-л

25 березня 1975 року

■ пропускання суден і забезпечення 
І безпеки їх руху користується В. П. 
І Диба. їх багаторічна плодотворна ді- 
I яґіьність є прикладом для насліду

вання. Традиції аетераніа продовжу
ють молоді. Сумлінно працює на ре
монті електроустаткування комсо
молка Алла Прядильщикова. її ста-т- 
’лення до праці, високу якість вико

нання дорученої справи відзначає 
бригадир, інженер по автоматиці 
Б, Й. Животовський. Електромонтер 
намагається поповнити і свої теоре
тичні знання: Алла з успіхом навча
ється на другому курсі Світловод- 
ського загальнотехнічного факульте
ту. 8 тому ж навчальному закладі 
вчиться і суднопропускниця Людми- 
ла Дорогань.

Пишаються виробничники своїми 
досягненнями. У визначальному році 
п'ятирічки їх праця відзначена пере
хідним вимпелом Головного управ
ління річкового флоту України за ус
піхи у соціалістичному змаганні.

Взяли вони високі зобов’язання і 
на завершальний рік. Знають, що від 
добре проведеного ремонту залежа
тимуть і високі експлуатаційні якості 
гідротехнічної споруди. Днями зуст
ріли шлюзовики свою шістнадцяту 
навігаційну весну. А вона в цьому ро
ці не затрималася. Ще в лютому на
гадала про себе, утворивши в льодо
вому покрові Кременчуцького водо
сховища рясні проталини, і ось по 
всьому Дніпровському басейну, 
весело перегукуючись гудками, по
пливли білосніжні красені-теплоходи 
і самохідні баржі. А експлуатаційники
Кременчуцького шлюзу склали ще 
один екзамен — на якість проведен- 

ремонтних робіт. ( кдрднт

громадський кореспондент.
м. Світлозодськ. J

оа рішенням Центрального Комітету ВЛКСМ Все
союзний студентський будівельний загін 1975 року 
Руде носити ім’я «30-річчя Перемоги». Під його пра
порами зберуться студенти вищих і середніх спе
ціальних навчальних закладів всієї иашої неосяжної 
Батьківщини. Про. завдання, які стоять перед загоном 
У трудовому семестрі 1975 року, на прохання корес- 
пондепта ТАРС розповів секретар ЦК В’ЛКСМ 
!>. А. Житенєв.

Комсомольські органі
зації вищих і середніх спе
ціальних навчальних за
кладів, сказав В. А. Жите- 
НЄЗ, розгорнули велику 
Організаторську роботу, 
Щоб відмінним навчанням, 
ударною працею і актив
ною громадсько-політич
ною роботою ознаменува
ли завершальний рік п’я
тирічки.

Бути бійцем ВСБЗ це 
велика честь. Адже сту
дентські загони візьмуть 
участь у спорудженні най
важливіших Всесоюзних 
ударних комсомольських 

будов: Байкало-Амурської 
магістралі, Камського ав
томобільного заводу, Вір
менської і Курської атом
них електростанцій, роз
робці газових і нафтових 
родовищ Тюменської об
ласті і багатьох інших 
об’єктів народного госпо
дарства. Тільки в цьому 
році намічено освоїти ка
пітальних вкладень на 
1 мільярд карбованців.

Особлива увага, під
креслив секретар ЦК 
ВЛКСМ, приділяється про
пагандистській діяльності 
загонів. У бесідах і лек-

ТРУ ДО
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ціях студенти розповідати
муть про всесвітньоісто- 
ричне значення великої 
Перемоги, здобутої ра
дянським народом над 
фашистською Німеччи
ною, про керівну роль 
КПРС в організації роз
грому німецько-фашист
ських загарбників і її ба
гатогранну діяльність по 

ленінськоїздійсненню
внутрішньої і зовнішньої 
політики, по зміцненню 
економічної і оборонної 
могутності СРСР.

Студентська молодь з 
піднесенням підтримала 
почин молодих робітників 

ISBSk

Москви — працювати в 
рік 30-річчя Перемоги «За 
себе і за того хлопця». 
Олександр Матросов, Зоя 
Космодем’енська, Олег 
Кошовий, тисячі героїв і 
ветеранів війни й праці 
будуть включені до скла
ду будівельників загонів 
почесними бійцями, ста
нуть правофланговими на 
марші СБЗ.

Під час трудового се
местру буде проведено 
Всесоюзну урочисту ліній
ку «Згадаємо їх поімен
но...», комсомольські збо
ри, зустрічі з ветеранами 
війни, Всесоюзний загін 

проведе ряд заходів, 
спрямованих на організа
цію шефства над пам’ят
никами, обелісками, вияв
лення синівської турботи 
про інвалідів і ветеранів 
Великої Вітчизняної війни 
і їх сім’ї. 20 липня і 1 серп
ня у студентських загонах 
країни відбудуться дні 
ударної праці. Кошти, за
роблені в ці дні, будуть 
направлені на будівництво 
пам’ятників захисникам 
Батьківщини у роки Вели
кої Вітчизняної війни і на 
будівництво об єктів міста 
Гагарі на.

Юнаки і дівчата пода
дуть практичну допомогу 
комсомольським органі
заціям колгоспів, радгос
пів і промислових підпри
ємств в організації лекцій 
та бесід, оформленні ви
ставок, стендів і фотовіт
рин, присвячених всена
родному ювілею.

На початку серпня від* 
будеться важлива подія Ч 
житті молодої ленінської 
гвардії — Всесоюзні ком
сомольські збори студент* 
ських загонів під девізом 
«Як минув робочий день > 
що він дав Батьківщині»« 
Юнаки і дівчата Країни 
Рад підіб’ють підсумки 
проведеної роботи і мамі* 
тять нові рубежі ДЛЯ ус
пішного виконання взятих 
соціалістичних зобов я- 
зань.

Наприкінці В. А. Жнте- 
нєв відзначив, що тепер 
можна з впевненістю ска
зати, що третій трудовий 
семестр 1975 року стане 
яскравою і переконливо» 
демонстрацією непоруш* 
ноі єдності і спадкоємнос
ті поколінь:, високої свідо
мості молоді, її палкого 
патріотизму і відданості 
великим ідеалам кому
нізму,
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день планети-молодь сьогодні «Твій ровесник за рубєжєм • шалений сві
ПРОЇЖДЖАЮЧИ вуличками 

з одноповерховими буди
ночками, акуратними квіт
никами і садками, не хочеться 
вірити, що ця тиха околиця ра
йонного центру Оранієнбурга, 
під Берліном, понад 30 років 
тому могла бути місцем таких 
жахливих злочинів. Тут, на те
риторії колишнього пивовар
ного заводу, влітку 1936 року 
виник концентраційний табір 
Заксенхаузен — одна з чис
ленних «фабрик смерті», 
ми гітлерівський режим 
павутиною обплутав всю 
меччину. Здається, що бруків
ка ще зберігає на собі сліди 
чобіт есесівців, які конвоюва
ли довгі кооони ув’язнених, 
СЛІДИ шин «душогубок», які 
вперше були застосовані для 
масового знищення в’язнів у 
концтаборі Заксенхаузен. Зда- ~

До 30-річчя великої Перемоги

якм-
мов 
Ні-

ІіЇі!..
З Х’дВ 

коли не поривали духовною 
зв язку з Батьківщиною, зав 
жди пам'ятали про неї.

Народ Німецької Демократично 
Республіки свяіо шанує пам’яп. 
«Пі і ифаиіис гін — в'язнів Закссихау 
ієна. Про це свідчать вінки І букс 
іи живих кііігів, які покладають де 
підніжжя обеліски п центрі мемо
ріалу. Громадяни ПДР ніколи 
не забувають _ про історичну місій 
радянських воїнів, які звільнили ні
мецький народ від фашизму, да-.тн 
свободу в'язням Заксєнхаузеїіа.

Старі бранденбурзькі сосни 
біля національного пам'ятника 
жертвам фашизму мов за
вмерли у почесній- варті. Бони 
віддають честь ТИМ, хто про
йшов до кінця важким шляхом 
боротьби і випробувань, хто 
-беріг вірність ідеалам свобо
ди, миру, братерства народів.

М. БАБИ КІН, 
кор. ТАРС.

Ораііієнбург — Берлін

- -------------------
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допома-
вистояти а цих 

умовах. У той же

ЗА МАТЕРІАЛАМИ ТАРС, АПН

НЕБЕЗПЕЧНИЙ
ЗВОРОТНИЙ
З В’Я з о к

Ныо-Норк

ДЛЯ npecz 
посиластьсе 
труднощі'»

БЕРЛІН. Зустрічаючи 30-річчя з дня Пе
ремоги над фашизмом, збільшився потік 
відвідувачів, які знайомляться з виставкою 
документів, фотографій, зброї, прапорів. 
Виставка розповідає про переможний шлях 
Радянської армії. В цьому приміщенні 30 р. 
тому був підписаний акт про остаточну 
капітуляцію фашистської Німеччини.

Н з фото: відвідувачі в Музеї Радян
ської Армії в Карлхорсті.

Хмарочос 
після 
Бле«

собака зарита: 
спокій і безтур-

СВОБОДУ ПРИНІС РАДЯНСЬКИЙ воїн
ється, що з покрівель будинків 
ще не вивітрився попіл десят
ків тисяч, людей, спалених в 
крематоріях «фабрики смерті».

Той, хто зникав у таборі під ци
нічним написом на воротах «Праця 
робить вільним», повинен б>в на
завжди забути спої ім’я і прізвище, 
забути, що він людина, перетвори
тися у безсловесної о раба з номе
ром на арештантському одязі Біль
ше ста тисяч з 200 тисяч в'язнів 
Заксенхаузена — представники 22 
національностей, — в тому числі 18 
тисяч радянських військовополоне
них, були розстріляні, закатовані, 
задушені и газових качерах гітле
рівськими катами.

Але ніякі звірства, катування 
не знищили віри антифашистів у їх 
!1'пи~С, Д1;150’, а те< *4° ча« розплати 
прийде. І Вій прийшов — у квітневі

дні І'МЗ року, разом з частинами 
Радянської Армії, яка в Ораніен- 
бург принесла з собою в'язням 
концтабору свободу.

Сьогодні в НДР, народ якої 
готується відзначити 30-річчя 
звільнення, Заксенхаузен — 
національний пам'ятник жерт
вам фашизму. На це священне 
місце, де кожен сантиметр 
землі залитий кров’ю антифа
шистів, в тому числі німецьких, 
приходять робітники і служ
бовці, студенти і піонери-тель- 
мановці, щоб схилити голови 
перед прахом жертв нацизму.

Не вдалося зломити волю 
в’язнів Заксенхаузена. В табо
рі діяв підпільний міжнарод-

ний керівний центр, до складу 
якого входили, зокрема, ні
мецький комуніст, один з со
ратників Тельмана Ернст Шнел
лер, радянський генерал О. С. 
Зотов і майбутній президент 
Чвхословаччини Антонін Запо- 
тоцький. Комітет керував вну- 
трітабірним опором, 
гав людям 
нелюдських 
час комітет організував сабо
таж на заводах, де працювали 
в’язні, інформував їх про ста
новище на фронтах і готував 
до повстання. Незважаючи на 
важкі випробування, радян
ські люди — в’язні табору ні-

Фільм: „ІРЛАНДІЯ ЗА 
КОЛЮЧИМ ДРОТОМ“
«Ірландія за комючмм дротом» - фільм під та
кою назвою, створений і.еиелнкою кіногруною, 
відомий ще як «колектив вулиці ьер- 
віка», детально розповідає про житі Ольстера 
за останні п’ять років, викриває соціальні і еко
номічні причини, що привели до загострення 
обстановки в цін «білій колоші» Великобри
танії.

Фільм розповідає, як виник «Ірландський рух 
за громадянські права», що виступив за лікві
дацію масового оезрооіття, соціальної неспра
ведливості, від чого головним чином страждає 
католицька меншість. Направивши військові 
частини в Північну Ірландію восени 1939 року 
під фальшивою причиною захисту католицького 
населення від сваволі полиці — засопу проте
стантських правителів, Англія ще більше за
гострила обстановку в Ольстері. Присутність 
окупаційних військ сприяла розгулу там на
силля.

Іншим результатом присутності англійської 
армії було розпалювання релігійного фанатизму 
між протестантськими і католицькими шарами 
трудящих. Репресії англійської армії в основно
му обрушились на католиків — членів або при
хильників нелегальної Ірландської республікан
ської армії (І₽А). Але постраждали і члени 
руху за громадянські права, хоч вони й не схва
лювали дні ІИА.

Як підкреслює рецензент в газеті «Моріїінг 
стар», епізоди, іцо свідчать про жорстокість 
англійських солдатів, яких немало у фільмі, 
краще за будь-які слова говорять про гноблення 
і розгул, які чинили окупанти.

Англійська преса часто переттручує дійсне ста
новище в Ольстері, зображуючи ІРА винуват
цем страждань народу, а англійських окупан
тів — героями. Тому поява фільму «Ірландія за 
колючим дротом» представляв собою велику 
цінність.

Г. КАЗЕНС.

Історична місія Радянської
Армії
На екрані — події в Ольстері
БІЗНЕСМЕН... КІНЧАЄ ЖИТТЯ 
САМОГУБСТВОМ
ЗА ЗСО ДОЛАРІВ — ВТЕЧА ВІД 
ДІЙСНОСТІ
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У ПРИЗНАЧЕННЯ час аудиторія у під
вальному приміщенні церкви на 79-й ву

лиці була переповнена—люди стояли вздовж 
стін. Молодь у джинсах, старики у жилетках, 
дівчата з розпущеним волоссям. їх, таких 
різних, зацікавив лозунг: «Хвиля майбутньо
го — це мозкові хвилі». Вони прийшли в 
«центр по перетворенню стреса» для по
свячення у таємниці і можливості «біоло
гічного зворотного зв’язку».

На сцені за столом сиділи, кіноактриса, бізне
смен, лікар, письменниця і зірки телеекрану. 
Ведучий представив їх, а потім запропонував 
присутнім закрити очі і розслабитись, забути 
турботи і подумати про приємие. Рівним голосом 
він підказував:

— Ось ваша руна Думайте про неї. Ось ваша 
нога. Думайте...

Світло в залі пригасили. Аудиторія, покірна 
Міні-гіпнозу, ледь задрімала. Мені заважала ж 
постійна журналістська заялопотаність.

Підготувавши таким чином присутніх до 
сприйняття наступного, ведучий надав слово 
директору — засновнику центру Адаму 
Крейау.'

— Змінами в людській свідомості, — за
явив той, — можна запобігти світовій ката
строфі. Про індивідуальне самовдоскона
лення я вже і не кажу. Біологічний зворот
ний зв'язок відкриває нам шлях до пізнап- 
ня. Ного видно, коли ви, наприклад, падаєте 
з велосипеда. Інформація про зустріч тіла 
з дорогою без затримки передається в мо
зок для вирішення подальшої поведінки. В 
багатьох випадках зворотний зв’язок тіла 
з розумом перерваний і не здійснюється. 
Сучасні технічні засоби дають можливість 
цей зв’язок виявити. Зараз цим займаються 
2500 організацій в СІЛА і Канаді, апарату
ру випускає 150 компаній, і в цьому році 
ми можемо констатувати появу на ринку 
товарів, які мають відношення до біологіч
ного зворотного зв’язку.

Настуїший оратор, лікар у .модному кос
тюмі, повернув обговорення з комерційних 
па наукові рейки:

— Головне теоретичне положення, на яке спи
рається вся концепція біологічного зворотного 
зв'язку, — заявив він, — полягає в тому, що 
параметри, які можна вимірювати, можна також 
і контролювати Вимірюючи температуру тіла, лі
карі виписують ліки, І повторюючи вимірювання, 
виявляють ефективність їх дії. Ми працюємо 5 
елеитроеицефалограмвю. І виявили, що люди во-_ 
льовим зусиллям можуть змінювати інтенсивність 

. а и>фа-внпр0м>пюва>іня власного мотку, а під цієї

інтенсивності залежить міра збудження нервової 
системи. Кажуть, що всі хвороби — від нервів. 
Деякі лікарі вважають, що, якщо не всі, то біль
ше половини. Ми пропонуємо дешевий засіб само
контролю над вашим нервовим станом.

Дискусія знову з’їхала па комерційні 
рейки. Третій оратор виступав уже з від
вертих позицій комівояжера:

— Користуйтесь нашими процедурами і 
апаратурою по перетворепшо шкідливої 
енергії стреса у корисну енергію і позитив
ні емоції! Чому цим зацікавився бізнес? А 
тому, що ми не можемо дозволити витрати

для виправлення людських помилок і прагне
мо звести їх до мінімуму. Наші процедури 
можна використовувати для поліпшення 
якості кадрів вашої фірми незалежно від її 
розмірів. З їх допомогою можна боротися 
як з крадіжками, так і з алкоголізмом...

Потім ставили досліди па бажаючих. їх в 
залі виявилось набагато більше, ніж було 
потрібно. По одному і групами їх підклю
чали до апарата, який повідомляв аудиторії 
свистом рівень альфа-внпромінювань «під
дослідного».

Наприкінці вечора присутні індивідуаль
ного і колективного навчання по регулюван
ню стреса: хочете 18 уроків за 350 доларів, 
а хочете — 6 уроків лише за сто доларів.

На зустрічі виступала Барбара Браун, 
рекламуючи свою книгу «Новий розум, нове 
тіло». В книзі вона описала перспективи 
біологічного зворотного зв'язку обережніше: 
«Ми обманюємо себе щодня. Ми купуємо 
товари, керуючись повідомленням красивої

реклами, а не суттю. Можливо, це і пра
вильно щодо деяких сторін біологічного 
зворотного зв’язку, особливо там, де це 
стосується альфа-ввпроміїповання, оскільки- 
у нас ще не було часу відрізянтк-справжні 
результати від уявних. Можливо, ця справа 

закінчиться нічим, коли ми виявимо, що 
маємо справу не з реальною дійсністю, а з 
в и г а да 11 и м 11 величинами».

Ось де, виявляється. 
Красива реклама обіцяє
ботне життя. Вона хоче навчит.и вас пере
творювати неспокій у творчу енергію, а тур
боти в трампліни майбутніх успіхів. Вва
жається. що джерело неспокою і турбог — 
у вас самих а не в оточенні, в рівні вашого 
альфа-вниромінювания, а не в недоліках 
суспільної структури.

Вечір у церкві — приклад теперішнього 
захопленая американців так званою «моди
фікацією поведінки». Багато хто вбачає в 
цьому шлях для втечі від тривожної ДІІІС- 
цості з її набором депресантів: спадком. 
Інфляція. злочинність, расизм і т. іп.

З попередженням про небезпеки, які за
грожують з того боку, виступив нещодав
но Філій Хілгс в книзі «Модифікація пове
дінки». Суспільну загрозу захоплень «біо
логічним зворотним зв’язком» та іншим» 
засобами зміни поведінки людей від спра
ведливо вбачає и тому, що вони «ефектив
но накидають димову завісу па юридичні і 
соціальні проблеми... Хоча модифікатори 
поведінки претендують па те, щоб зайнята 
нейтральну позицію, насправді воші не ней
тральні. По суті справи вони змінюють по
ведінку у відповідності з вказівками осіб, 
які виплачують цим модифікаторам грошо
ву винагороду. І ми, знаємо, хто ні особи».

’ Захоплення’ на зразок діяльності «центру 
по перетворенню стреса» не тільки вигідні 
як прибуткові заходи, але іі корисні власть 
імущим, оскільки пропонують виправляти 
становище з іншого боку — віл окремої лю
дини. Мовляв, винен він а пс суспільство. 
Розгубив зв’язки тіла з духом А якщо так, 
потрібно шукати шляхи впливу па його по
ведінку, а не задумуватись над тим, який 
тут чи там суспільний лад.

Г. ГЕРАСИМОВ, 
власкор АПН.

ОСТАННІЙ СТРИБОК
ЕЛІ БЛЕНД

Будова авіаційної ком
панії «Пан-Америкен уорлд 
ейруейс» височить над 
центральним вокзалом 
Нью-Йорку, перекреслив
ши перспективу широкої 
Парк-авеню. 
особливо величний 
заходу сонця. Та 
обрав ранок, яким почи
нався робочий день. Він 
жив на тій же Парк-авсжо, 
а на роботу його достав 
ляв лімузин з власним во 
дієм. І Блек, можливо не
рідко задивлявся на зраз
ки сучасної урбанізації.

Отже, Б.ісь обрав ранок. В 
хмарочосі, який належить 
«Пан-Амсрикен», його корпо
рація займала 44-й поверх. Я і- 
і належить, в хмарочосах, вій
на зачинені наглухо. Блоку 
довелось бити по склу важ
кою валізою для паперів. Ва
ліза зірвалась вниз і копгласт 
майже квартал до будові: 
привокзальної пошти, розни 
даючи по дорозі папери...

А за валізою викинувся ■ 
Блек з вікна, впав на асфалы 
Парк-аисню під иигуїиі здиву 
вавяя і жаху водіїв та перс 
хожих, яких у цю пору аі:> 
безліч на вулицях.

Смерть настала миїтеїю.
Як відомо, це першиі- 

стрибок за часів ниніш
ньої кризи. У 1929—1933 
роках, коли США опини
лись в лещатах економіч
ної кризи, стрибки з висо
ти на асфальт стали зама
лим не модою серед біз
несменів, які розорились 
і вибирали смерть замість 
безчестя банкрутства.

Причина самогубств. 
Блека не пикликає сумні
вів. У заяві 
корпорація 
на «ділові 
Правда, товариш загибло
го, економіст Еліот Джвй- 
нуей назвав Блека «жерг 
оою емоційної кризи н* 
шого часу».

День планети • молодь сьогодні-Твій ровесник за рубєжєм » шалений евіт
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Марія Клева з'явилася в селі Плоско
му, коли фашисти вже окупували Дон
бас. З трьома маленькими дітьми і хво-. 
рим чоловіком вона ледве добралась сю
ди. Ніхто не запитував, звідки і чому во
ни приїхали — лихоліття війки гнало ба
гатьох у далекі краї. Невдовзі Маріїн 
чоловік познайомився з людьми, які на
зивали себе оточеннями. Вони запропоч 
кували йому разом з сім’єю перейти у 
Чутянське лісництво об’їждчиком. Сім’я 
шахтарів поселилася в дерев'яному бу
диночку на лісовому кордові.

Коли фашисти гнали полонених на ви
рубку лісу, Марія намагалась їм занести 
вареної кукурудзи чи каші. Бо голодні і 
босі радянські бійці працювали з ранку 
до ночі.

Аж ось взимку 1943 року в Чутяпсько- 
му лісі приземлилася група парашутис
тів. Старший загону І. Д. Діброва за
пропонував Марії бути їхньою зв’язко
вою. Адже, вона без будь-якої підозри з 
маленькою дитиною па руках могла пі
ти і в село, і на станцію. Вивчила підхо-

====== Наш коннурс „Подвиг" ===

ЗВ’ЯЗКІВЕЦЬ З ЛІСОВОГО КОРДОНУ
ди до залізниці, до гітлерівських складів 
з пальним та боєприпасами. З її допомо
гою парашутисти налагодили зв’язки з 
підпільниками Шамівки, Плоского та 
Хирівкп. І ось вже злетіли під укіс еше
лони з пальним за Цибулевим.

З уст Марії Клеви селяни ’ дізнаються 
про розгром фашистських ’полчищ під 
Сталинградом...- • - • •

Поліцаї винних’ у диверсії не знайшли. 
Тоді в ліс було заслано агентів, які ма
лії завдайня увійтп в довір’я робітників, 
Частково це їм вдалося. Фашисти натра
пили па слід підпільників з Шамівки. 
І тоді група парашутистів, яка почала 
гуртувати навколо себе партизанський 
загін, перебазувалася в інше місце. Не
вдовзі троє з цієї групи знову поверну
лися до Марії Клеви. Змучені, голодні, 
поранені. Жінка переховувала їх де мог
ла. 1 в лісових хащах, і на горищі своєї 
хати, і в копицях сіна. А коли одужали, 
знову повела їх до підпільників.

Допомогла розшукати в лісі заховану 
парашутистами зброю, міни.

...Партизани загону «За Родину» все 
частіше зав’язували"бої з гітлерівцями 
га поліцією. Поранено Юрія Горлепка, в 
полон взяли піонера Льоню Шульгу, 

батькб якого теж працював у лісі непо
далік від Марії. Клеви. Ведуть хлопця 
лісовою стежкою, а назустріч Марія Се- 
мспівиа.

— Чого цс тп до кожного незнайомого 
зі своїми теревенями? — накинулась жін
ка на Льоню. — Знову заводиш знайом
ства, щоб дали закурити,

І доводила поліцаям, що хлопець 
не знає ніяких партизанів, а просто від
бився від батьківських рук та вештає
ться без справи.

Розмова затягнулась. А тим часом на
близились партизани, зав’язався бій, щоб 
врятувати юного зв’язкового.

Коли народні месники зібралися біля 
землянок, то знову серед них не було 
Юрія Горлепка і Льоні Шульги. Аж че
рез три дні знайшли хлопця і перенесли 
до Марії Ссме.’іівни, Вона допомогла 
партизанам зробити носилки і провела в 
безпечне місце. А Льоня потрапив до 
рук поліцаїв.

І знову арешти. Під час того бою 
поліцаї почули, що хтось з партизанів 
назвав ім’я Марії Семенівіпі. Тому М. С. 
Клеву теж привели в катівню. Там уже 
допитували ії чоловіка, Льоню Шульгу. 
Припікали вогнем пальці ніг і рук, били 
нагаями. Катували і її, коли втрачала 

свідомість, обливали холодною водою, а 
.потім' знову волали: ■

— З ким підтримувала зв’язок, назови 
партизанських командирів!

Вона мовчала Потім фашисти виріши
ли привести в катівню Маріїних дітей і 
на її очах вбити. '
' Та партизани’ врятували дівчаток.

*■ Нічого не дізнавшись від Марії Клеви, 
гітлерівці відправили її в концтабір. Був 
Бухенвальд, були тортури,' страждання. 
, І все ж вона дочекалась того дня, ко
ли в табір прийшли визволителі. Ластів
кою летіла' до своїх діточок, жахаючись 
в думках, шо їх уже немає серед живих. 
Але добрі люди доглянули дітей Марії 
Семенівіпі.

Тепер їй вже сьомий десяток іде. Ко
лишня партизанська зв’язкова виховала 
дочок, онука, який уже відслужив в ар
мії, працює в колгоспі. І сама, коли вліт
ку треба допомогти хліборобам, поспі
шає в степ.

З радістю зустріла вона чотири роки 
тому людину, врятовану нею, — Юрія 
Горлепка (справжнє прізвище — Гор- 
кіи). Знову були спогади про партизан- V 
ський ліс. Була сердечна розмова про 
бойових друзів...

І. ЛИЧКАНЬ, 
колишній заступник командира 
по розвідці партизанського за
гону «За Родину».

с. Плоске,
Знам’янський район.

ИДИШ перед телевізором і спо- 
стерігаєш за виступами самоді

яльних акторів. Велика гордість на
повнює серце. Гарно, захоплюю
че, часом не віриться, що то ама
тори сцени. Палаци і Будинки 
культури стали центрами, де про
водять своє дозвілля трудівники. 
Перед ними сьогодні таке широке 
поле діянь! А колись було не так. 
І постає перед очима картина ми
нулого.

...В нашому селі Велика Виска 
до революції не було жодної 
культосвітньої установи, крім цер- 
ковно-приходської школи, Поруч 
з нею —- велика церква, шинок.

Революція принесла з собою 
нове, незнане раніше. Радянська 
республіка ще тільки ставала на 
йоги, довкола подавали голос 
недобиті банди. Але молодь вже 
тоді почала організовувати худож
ню самодіяльність. У великому 
куркульському хлібному амбарі 
юнаки і дівчата будують сцену, на 
мішковині пишуть декорації, го
тують костюми. Йдуть репетиції... 
То нічого, що в «залі» земляна 
підлога, вкопані дерев’яні ослони. 
Глядачів багато, ніде курці клюну
ти. На сцені — яскраві декорації 
із... старих ряден. Взимку — особ
лива скрута, Сільбуд нетоплений. 
Сцена освітлена гасовими лампа
ми, свічками. Глядачі сидять у 
рваних чоботях опорках, стоп
таних валянках, благеньких свит
ках, подекуди тільки — в кожуш
ках. ХолодищеІ А ми, артисти, 
роздягнені. Нас гріє молодечий

_______________________________
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запал, гарячий, захоплений глядач. 
На нашій сцені йшли п’єси класи
ків української драматургії. Гля
дачеві подобались «Сорочинський 
ярмарок»" за Гоголем, «Наталка-
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ЗАВТРА
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МОЛОДЬ
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Полтавка» Котляревського, «Сва
тання на Гончарівці» Квітки-Осно- 
а’яиенка. Пізніше з’явилися перші 
радянські висгави.

Неспокійно навкруг, але люди 
відчули силу культури, потяглися 

Індекс 61197«

Друкарня їм. Г. М. Дпмитрова 
©бласяого управління у справах видавництв, 

поліграфії I книжкової торгівлі, 
м. Кіровоград, вух Гліикн, 2.

Зам. № 181 ІЗ. Тираж 60 200.

ПОГОДА
Вдень, 25 березня по території області і місту Кіровограду 

передбачається мінлива хмарність, опади, слабка хуртовніи 
Вітер північний, 10-1-1 метрів на секунду. Температура по
вітря по області мінус І, плюс А, по місту 0—2 градуси тепла.

За даними Українського бюро погоди 26—27 березня перед
бачається хмарна з проясненнями погода, без істотних опа
дів. Вітер північно-східний 7—12 меірів па секунду. Темпе
ратура повітря вночі 1—0 градусів морозу, вдень 1-6 іраду- 
сів тепла.

За редактора М. СЕМЕНЮК.

до неї. Був такий випадок. Вечір, 
йде вистава. Раптом в дверях 
з'являється група озброєних бан
дитів. Погрозливий вигук: «Кому
ністи, зиходьі». Натомість вмить 
погасло світло. Своїх керівників 
ми швидко заховали під сценою. 
Бандити довго нишпорили повсю
ди, але тих, кого шукали, не зна
йшли. П’єсу довелось закінчува
ти іншим разом. Ми хвилювались, 
думали, що це налякає глядачів, і 
їх стане менше, але наступний 
виступ на сцені довів нам проти
лежне.

Не обмежувались лише своїм 
селом. Часто виступали перед су
сідами. Організаторами худож
ньої самодіяльності були комуніс
ти і комсомольці М. Кудря, 
П. Кондратьев, П. Луньов, О. Візір 
та інші Окрім вистав, ми влашто
вували масові антирелігійні вечо
ри, походи, де показували інсце
новані сюжети, читали вірші, спі
вали жартівливих пісень. Глядачі 
зацікавлено сприймали «Суєту» 
Карпенка-Карого. Серед усіх ви
конавців на сцені вирізнявся Бо
рис Будулатій. Він вдало грав 
Стецька, Шельменка та багато ін
ших ролей. В цей же час при клу
бі почав працювати хоровий гур
ток. Співали вчителі О. Медведів, 
О. Мусіяка, Л. Мусіяка, 3. Кон
дратьева та інші. Акомпанував 
П, Хільченко на старенькому фор
тепіано.

Борис Будулатій був добрим ор
ганізатором молоді, користувався 
авторитетом серед юнаків і дів
чат. Люди пригадують, що, крім 
участі в художній самодіяльності, 
юнак організував хату-читальню, 

брав участь у ліквідації непись
менності на селі. Молодий коваль 
повністю віддавався улюбленій 
справі.

У старому приміщенні біля річ
ки Вись комсомолія організувала 
Будинок піонерів. Тут Борис та
кож керував художньою само
діяльністю.

У тридцяті роки любитель сце
ни організував агіткультбригаду в 
районному центрі, яка виїздила у 
поле до хліборобів. Разом з ним 
працювали В. Кирилюк, Є. Пись
менна, І. Бережний та багато ін
ших. На день Паризької комуни 
аматори сцени показали інсцено
вану виставу «Розстріл комуна
рів». Тоді ж при клубі з’явив
ся оркестр духових інструмен
тів. Ним керував- М. Подоліч. 
Оркестр завжди грав перед по
чатком вистави чи концерту, в 
антрактах, на вечорах танцю. На 
вогник до клубу сходилися старі 
і малі.

Не припинили своєї діяльності 
активісти і в повоєнні роки. Умо
ви праці були тяжкі, клуб напів- 
зруйнований, але самодіяльні ар
тисти не спинялись перед трудно
щами. Зустрічались аматори сце
ни не лише з мешканцями Вели
кої Виски...

Зараз у селі чудовий Палац 
культури. Комсомольці йдуть сю
ди не гостями, а господарями. 
Мені хочеться побажати їм запалу 
нашої комсомольської незгасної 
юності, щоб не давала вона спо
кою юнакам і дівчатам, щоб кли
кала до нових звершень.

І. БУРХАН.
с. Велика Виска, 
Маловисківського району.

У ВИСТУПАХ «ЯТРА- 
ночки» ЧИМАЛО схо
жого З СВОЇМ «СТАР
ШИМ БРАТОМ» - ТАН
ЦЮВАЛИ II ЇМ А НСАМ Б- 
ЛЕМ «ЯТРАНЬ» КІРОВО
ГРАДСЬКОГО БУДИНКУ 
КУЛЬТУРИ.JM. КАЛШП1А. 
ТОП ЖЕ ЗАПАЛ І ВИТОН
ЧЕНІСТЬ РУХІВ. В МО
ЛОДШІЙ : танцюваль
ній ГРУПІ .ВЧАТЬСЯ ТІ, 
ХТО ІІРИНДІ- НА ЗМІНУ 
ДОСВІДЧЕНИМ ТАНЦЮ
РИСТАМ.

Фото А, І1ЕЧЕВЮКА,

СПАРТАКІАДА 
„АВАНГАРДУ«

(3) Розпочалася ювілей
на спартакіада авангардів- а 
ських колективів фізкуль
тури першої групи облас
ного центру, присвячена 
30-річчю Перемоги. До її 
програми входять змагай» 
ня з десяти видів спорту.

„ЗІРКА“—
„ЖАЛЬГІРІС“—2:0

Кожний день наближає нас до 
тієї пори, коли на зелене поле 
вийде суддя, і по його свистку 
розпочнеться чемпіонат країни 
з футболу серед команд другої 
ліги класу «А». Поки іцо йде 
копітка підготовка до цих від
повідальних поєдинків. Кірово
градська «Зірка», яка перебу
ває на тренувальному зборі у 
закарпатському місті Мукачено, 
провела контрольну гру. Цього 
разу її суперником була коман
да «Жальгіріс» з Вільнюса. Кі
ровограда! всі 00 хвилин атаку
вали і використовували кожний 
момент для взяття воріт, І-цс їм 
вдалося. Спочатку Андрій .Кар
пюк, а потім Володимир Хропоп 
примушують прибалтіііців роз
починати гру з центра поля. Ра
хунок 2:0 не змінився до кінця 
матчу. Добре зіграв воротар 
«Зірки» Олексій Іонов. Він па
рирував 11-метровий штрафний 
Удар.
' А зараз наводимо календар 
ігор першого кола шостої зони.

«Зірка» розпочне чемпіонат на 
виїзді — 13 квітня. Гратиме у 
Вінниці з «Локомотивом», а 17 
квітня у Хмельницькому з дива- 
мінцями, 22 квітня кіровоградці 
па споєму полі прийматимуть 
ропепськнй «Авангард», а 26 
квітня — СК Луцька. З травнй 
«Зірка» грає у Ждапопі з «Ло
комотивом». а 0 травня у Кри
вому Розі з «Кривбасом». 10 
травня гостями «Зірки» буде 
чернівецька «Буковина», а 14 
травня ужгородська «Говерла». 
23 травня кіровоградці зустрі
нуться в Тирасполі з місцево«? 
командою. 2 червня «Зірка» 
приймає херсонський «Локомо
тив», б червня — севастополь
ську «Хвилю». 16 червня буде 
мірятися силами у Сумах ? 
«Фрунзенцем», а 20 чспвпя У 
Полтаві з «Колосом». Останні 
три матчі иершого кола наші 
земляки проведуть вдома. 1 лип-- 
ня з СК Чернігова, 5 липня і 
житомирським «Автомобіліс
том», а 15 липня з миколаїв
ським «Суднобудівником».

В. ШАВАЛІ И. 1
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