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пролетарі всіх країн, єднайтеся 1

н називає 
ків робіт- 
ікі кують 
всієї на-

НЕ ПОЛЯЖЕ...
СЛАВ* НЕ ВМРЕ

і зміну укладають 
кілометрів сталевих

Вчора в нашому цеху пе
ред початком робочої змі
ни зібралася молодь — 
товариші разом обгово
рювали знаменну подію 
в житті всього радянсько
го. народу. Кожен слухав 
промову Генерального 
секретаря ЦК КПРС това
риша Л. І. Брежнєва на 
урочистому засіданні, при
свяченому врученню місту 
Тулі медалі «Золота Зір
ка». Це справді свято — 
святе не тільки жителів 
міста-героя. «За мужність 
і стійкість, виявлені захис
никами Тули при героїчній 
обороні міста, яка відігра
ла важливу роль у розгро
мі німецько-фашистських 
військ під Москвою...». 
Нездоланний бастіон пе
ред столицею!

А найбільше схвилювала 
всіх тепла, яскрава про
мова товариша Л. І. Бреж
нева. Захоплює її глибина, 
всеосяжність. Славні ре-

«Сіль- 
ко.чео- 
колек-

-V . іозуватськіії спеціалізова
ній майстерні Компанії ценного 
районного об’єднання 
госп техніка» працює 
молвськд-молодіжний 
тин комуністичної праці. Цього 
писаного звання він удостоївся 
ще 1968 року. Пані молодь не
се удйрни вахту «60-річто Не
линого Жовтня — 60 ударних 
тижнів».
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Понеділок, 10 січня. Коли ми 
прийшли на роботу, на щиті, 
що висить над дверима май
стерні, було написано: «До кін
ця місяця лишилося 20 комбай
нів». Тобто лишилося полаго
дити до плану. Встигнемо.

Зранку всіх покликали на 
збори. Підбивали підсумки ро
боти за минулий рік. Виявляє
ться, виконали річний план на 
■506,4 процента. Здорової А 
цього року нам довели план: 
відремонтувати 200 комбай тів 
«Херсонець-7», 420 вузлів та 
агрегатів, виробити реалізову
ваної продукції на 187 тисяч 
карбованців, а валової — на 
315 тисяч. Більше, ніж торік. 
Ми подумали, прикинули і ви
рішили: виконаємо план до 24 
грудня. А то й раніше. Рік же 
такий, ударний.

Сьогодні почався дев'ятнад
цятий тиждень ударної вахти. 
Ми присвячуємо його 1935 ро
ку — року Стаханова.

Вівторок, 11 січня. Весело в 
майстерні. Гуркочуть верстати, 
дзижчать електроталі, 
бухає молот. Василь і 
новенький, підійшов 
Лавріненка і питає:

— Як розібрати 
вальці?

А секретар каже:
— Раніше молотком 

ли, часом торці валів 
пували, а тепер, будь 
зйомники візьми і працюй спо
кійно.

Зйомники він сам робив. Як 
перевели нашу майстерню на 
спеціалізацію по ремонту ли-

• ще кукурудзозбиральних ком
байнів, то наробили ми всяких 
пристроїв, спеціальних інстру
ментів. Культура праці! Нині

’.___ ■■ —_ __ <

в кузні 
Басистий, 

до Василя

обривні

ВИбивй- 
розкле- 

ласка,

і волюційні, героїч-
1 ні традиції ковалів 
'уТули сьогодні при

множилися зви
тяжною працею, го- 
вог"’ч Л. І. Бреж- 
н< 

пре
Дин
щаст /

імена 
ничих 
мир і 
шої країни.

Ми, молоді токарі Гали
на Макодай, Микола Раюк, 
фрезерувальник Володи
мир Гуляєв та багато ін
ших ударників праці, усві
домлювало важливість осо
бистого внеску до спіль
них багатств Батьківщини. 
Тому питання Ленінського 
заліку, соціалістичного 
змагання за право підпи
сати Рапсрт Ленінського 
комсомолу Центральному 
Комітетові КПРС до 60-річ
чя Великого Жовтня й 
стоять нині на порядку 
денному нашої цехово* 
комсомольської організа
ції.

В. КРАМАРЕНКО, 
токар, секретар ком
сомольської організа
ції цеху № 1 Кірово
градського заводу дру
карських машинок.

По-ударному працює на про
кладанні залізниці Долинська — 
Помічна комсомольсько-молодіж
на бригада імені Павла Корчагі- 
на, де майстром Зураб Окуджаєв, 
бригадиром Анатолій Ликов, а 
комсоргом Валентин Квстко. Ми
нулого року колектив двічі вибо-

На фото: 
на насип лягає

Фото П. ЛРЧНКОВЛ.

їЗОТШвй

КОМСОМОЛУ!
для 

області, 
«вузькими» 

колись за 
комбайн, 

встигаємо

рс-монтуємо «Херсонці» 
колгоспів 11 районів 
Потроху стаємо 
спеціалістами. Якщо 
день лагодили один 
то тепер за два дні 
три відремонтувати.

Після обіду секретар парт
організації Василь Терентійович 
Родзинський сказав, що Ком- 
паніївська майстерня виконала 
план на 101,8 гроцента. А к.ом- 
паніївці — наші суперники у 
змаганні. Ми — перші!. І по 
об’єднанню посіли, перше міс- „ 
це, хоча в четвертому кварталі . 
перемогла^ Компаніївська май
стерня. • .

Сепеда, 12 січня. Зранку зно
ву були збори. Завідуючий 
майстернею Віктор Петрович 
Зінченко виступив. Він повідо
мив, що керівництво .рекомен
дує довірити Іванові Микитови
чу Степанову та Василеві Ку
черенку працювати з особис
тим клеймом. Ну, Іван Микито
вич ветеран, трудиться тут, ма
буть, відколи й майстерня 
стоїть, а Василь — молодий. Та 
не зелений.

Потім підвівся слюсар Федіо 
Абрамович Л\аржановськиИ, 
теж давно в Лозуватці. Дядя 
Федя сказав, що добре знає, 
як працюють ці люди, що 
можна їхньої роботи не пере
віряти. Так і записали.

Еге, «не перевіряти». Три МІ
СЯЦІ — витримка. Ще й як при
скіпливо перевірятимуть! Мо
же, у кого б і зійшла посеред
ня якість, а Степанову і Куче
ренку повернуть. І не доведи 
брак. А якщо за три місяці все 
буде гаразд — замовлять 
клейма.

В обід сталося «ЧП». Іван Бо
сий улаштував сварку в чужій 

хаті, образив жінку. До вечора 
в майстерні вже висів «Комсо
мольський прожектор». Нама
лювали жінку, що сидить за 
столом, а позаду неї здоровен
на «дитина» з пляшкою с ки
шені стоїть на колінах. Чому

В

Репортаж 
червоного, тижня
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Еона стоїть на колінах, пояснює 
вірш:

Була картина осі. яка: 
Хильнувши Босий зілля. 
Забрів у хату Божука. 
Мовляв, позичить трояка 
На завтрашнє похмілля. 
Просин, мовляв, віддам, повір! 
Аж лобом бив долівку...

так далі. Це Василь Сергійо
вич Олексіснко вірші пише. А 
малюють Анатолій Винниченко 
та Федір Абрамович Маржа- 
ьовський. Начальник штаб/ 
< КП» — Валежина Головня. 
«Прожектори» випускаємо
часто, коли якийсь інцидент чи 
брак — відразу висить.

Четвер, 13 січня. Ще одні 
збори. Степанову і Кучеренку 
єручили грамоти районного 
об’єднання і знаки «Перемо
жець соціалістичного змаган

ня» за минулий рік. Знаки — 
як медалі, з посвідченнями. Є 
такий і у нашого комсомоль
ського секретаря, Василя Лав- 
ріненка. За працю в дев ятій 
п’ятирічці.

Босий підходив до секретаря 
парторганізації Родзинського, 
просив, щоб зняли вже «Про
жектор». Василь Терентійович 

сказав, нехай висить три дні, 
було б не бешкетувати.

Василь Лавріненко заготовив 
вузлів на два комбайни. А його 
учень Василь Басистий склав 
обривних вальців на два агре
гати.

— Правильно, — засміявся 
секретар. — На тебе вся краї
на дивиться. — А норма ж — 
один. Сашко Божук склав дві 
жатки.

Чудово попрацювали. За 
день відремонтували два ком- 
байнйі

Аби в майстерні було більше 
робітників, ми б технологічну 
лінію налагодили так, що кож
ного дня з конвейєра сходи
ло б два комбайни — чітко, як 
на заводі.

Долинська- 
Ж ПОМІЧНА - 
/ - ударна і 

J комсомольська

рював першість у соціалістичному 
змаганні.

На честь 60-річчя Великого 
Жовтня комсомольці вирішили 
план робіт 1977 року виконати до 
першого листопада. Включившись 
у Всесоюзне соціалістичне змаган
ня, хлопці за 
близько двох 
ланок.

бригада за рчоотою; 
ще одна ланка колії.

П’ятниця, 14 січня. «Проганя
ли» два вчорашніх «Херсонці». 
Зійшлися всі — кожному хоті
лося подивитись на «свій» ву
зол. Нормально, агрегати пра
цювали, як справні годинники.

Олександр Божук склав одну 
жатку і пішов до школи. Він у 
нас — учень-вечірник.
Василь Терентійович Родзин- 

ський ходить усміхнений. У 
нього — день народження. На
писали поздоровлення і пові
сили на дошці.

Відремонтували півтора ком
байна. Коли йшли додому, 
на шиті значилось, що лишило
ся 10. Половинка не рахується.

Субота, 15 січня. Сьогодні ін- 
женер-контролер Анатолій 
Винниченко в школі. Він там 
читає старшокласникам корис
ну дисципліну — «Трактори, і 
комбайни». А школярі — під
шефні нашого комсомольсько- 
молодіжного колективу. КІНЧИ
ЛИСЯ канікули — скоро при
йдуть на екскурсію. Торік на 
роботу в майстерню стало двоє 
випускників. Цікаво, скільки ж 
їх буде цього року?

Неділя, 16 січня.* Як і'вчора, 
півмайстерні—на ставку.* Хлоп
ці — завзяті рибалки; Василь 
Лавріненко вловив з десяток 
наоасів.

Значить, завтра Василь весе
ло розказуватиме про рибо
ловлю (а втім, він завжди вере- 
лий, з ним кожному легко)/Та 
й у решти улов непоганий. Хо
роше працювати з добрим на- 
стооєм.

Він у нас завжди робочий. 
Записи з щоденника удар-* 
ної вахти зробив

М. ВІДЕНКО.
с. Лозуваедкз •
Ком пампаського району-

Нронує 
тиждень 
двадцятий

Уся країна жила єдиним 
трудовим поривом. Плани 
другої п’ятирічки вража
ли величчю, та піхто не 
сумнівався, що їх буде 
викопано. Бо не існувало, 

мабуть, людини, яка б не 
чула імен Стаханона, Ізо
тона. Лпгеліиої... Приклад 
знаменитих трударів під
хоплювали все нові ії нові 

тисячі робітників і кол
госпників.

Добиваючись фантастич
них па той час результатів 
роботи, вони доводили 

цим своє право на працю. 
На працю соціалістичну.

Його, як і багато інших, 
пе знаних досі пролетаря
ми прав, дала нова Кон
ституція СРСР. Вона, та-

кож юридично закріпила
перемогу соціалізму в юній
Країні Рад.

Наближався рік 1936-й—
рік Конституції, рік сотень
^исяч Стахановнх.
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І|О^КрОКУ широко розгорнулося со- 
І Л**« ціалістичнс змагання та ударни
цтво на промислових підприємствах міс
та Кірово (нині Кіровоград).

Тоді на заводі «Червона зірка» пра
цювала 21 комсомольсько-молодіжна 
дільниця. Кожна з них самовіддано бо
ролася за виконання замовлень колгос
пів та МТС до весняної сівби.

Комсомольсько-молодіжні дільниці і 
бригади відрізнялися від усіх інших ви
їдено культурою праці — краще органі
зовували виробництво, доглядали за 
устаткуванням, вели боротьбу з браком. 
Перед у цьому вела дільниця № 1 на чо
лі з Костянтином Кочетовим. 1935 року 
його висунули на посаду начальника 
дільниці як спеціаліста, що добре оволо- 

.дів технікою. Під мого керівництвом 
дільниця викопувала добове завдання 
на 200 процентів. Костянтин Кочеговто- 
10 ж року закінчив курси пропагандистів 
при міськкомі комсомолу, став провади
ти масово-політичну роботу серед робіт
ників. Костянтин запроваджував цікаві 
форми виховної роботи у своєму колек
тиві. Так, у нього на квартирі після змі
ни за чашкою чаю збиралися його това
риші, слухали патефон, який Костянти
нові вручили за добру працю, чіпали 
книги, газети, вирішували виробничі пи
тання, палко сперечалися.

Кочетов був одним із перших молодих 
робітників міста, котрі наслідували по
чин Олексія Стаханова. Виступаючи 28 
грудня на зборах комсомольців механіч
ного цеху № 1, він звернувся до комсо
мольців дільниці з пропозицією ВЗЯТИ 
зобов'язання до X з’їзду ВЛКСМ — 
зробити комсомольську дільницю етаха- 
новською. Товариші підтримали його. 
Виконували змінні завдання на 250 про
центів.

У механічному цеху № 1 трудився й 
потомствений робітник комсомолець Ва
силь Телехов. На конзейє’рі дискових 
сошників він давав 197—218 процентів 
норми. Ось що писала про роботу Васи
ля Терехова газета «Кіровська правда» 
за Ь квітня 1935 року: «Цікаво, як швид
ко з окремих деталей виростає сошник. 
Особливу майстерність у складанні ви
явив комсомольський групорганізагор 
В. Телехов. Ного рухи швидкі, чіткі, вмі- 

• ло розраховані. Невідступно веде перед 
групорг Телехов».

Ударник Василь Телехов достроковим 
виконанням плану 1 кварталу 1935 року 
завоював право підписати рапорт пар» 
комові важкої промисловості СРСР 
Серго Орджонікідзе.

Наприкінці того ж року в країні роз
горнувся сгахановський ' рух, і Василь 
Телехов став ініціатором його на заводі. 
За зміну виробляв дві—три норми. Пе
редавав свій досвід десяікам молодих 
робітників.

В. Телехов брав активну участь у гро
мадському житті заводу і міста. Він був 
депутатом міської Ради, а комсомольці 
цеху не раз обирали його членом бюро. 
V РОКИ другої п’ятирічки широко 

. розгорнувся стахановськпй рух і се
ред трактористів, комбайнерів.

Початок масовому руху за високопро
дуктивне використання машішно-трак-

йй ТРИ
ТРИ

--.-і:

Б10 ГРЛФІІ
юркого парку поклала перша (створена 
1933 року) комсомольська жіноча трак
торна бригада Паші Аіігеліної. Послі
довників її почину було багато й па Кі- 
ровоградщині. Один із них — Григорія 
Степанович Корнілов, бригадир трактор
ної бригади № II Кіровської МТС. Коли 
в області почався рух за завоювання пе
рехідного мандата найкращого ударіш- 
ка-тракторнста, що давав право на 
участь в обласному з'їзді тракторист гв- 
ударників, Григорій Степанович одним 
із перших включився в цей рух. Він став 
ініціатором боротьби за культуру праці 
в Кіровській МТС, а це означало — 
бездоганна якість виконаних робіт, мак
симальне використання машин, економія 
пального, бережливе, любовне ставленії» 
до трактора. Виробіток па кожний трак
тор його бригади зростав. Якщо 1933 
року1'тракторист бригади виробив у пе
реводі па м’яку оранку понад 700 гекта
рів, то вже наступного року — 816, а 
1935 року — 1042 гектари.

У його бригаді було запроваджено 
чіткий облік роботи, пального. Ьриіада 
працювала по-стахановському. На кінець 
1935 року вона заощадила 4168 тоні; 
пального. Л колгосп «Червоний прапор* 
с. Калинівки, де працювала бригада Кор- 
нілова, вийшов на одне з перших місць 
в області.

Досвід бригади узаіальннв Кіровський 
міськком партії, ухваливши спеціальну 
постанову «Про стахаиовськшї рух у Кі
ровській МТС».

Корпілоз завоював мандат на другий 
обласний з’їзд трактористїв-ударинків. 
Був учасником і першого обласного з’їз
ду. Розповідаючи в газеті «Кіровська 
правда» про свої плани па .майбутнє, він 
писав: «Я вдруге народився і живу як 
людина, рівноправний господар мочі 
рідної великої держави». Тяжке було 
життя Кориілова до революції. Бідняк 
з бідняків, він навіть власного прізвища 
не мав. Односельці звали його Дротом, 
бо ноги він завжди обмотував старим 
ганчір’ям і скріплював його дротом, під
перізувався теж дротом. У десять років 
залишився круглим сиротою, наймитував 
у куркулів, завжди був голодним.

Радянська дійсність перевернула його 
життя. Г. С. Корнилову на початку 1936 
року першому присвоїли звання «Май
стер соціалістичного господарства» і 
«Майстер тракторної техніки». Він — 
один із перших учасників Всесоюзної ви
ставки досягнень народного господар
ства 1935 року.

КОЧЕТОВ, Телехов, Корнілов. Три 
прізвища, три біографії людей Краї

ні! Рад. Робітники і колгоспник. Вони, 
як і тисячі інших, творили, будували но
ве життя. Ми побачили їх у маленькому 
відрізку часу, насиченому боротьбою за 
соціалізм. 1 пізніше вони були такими ж 
радянськими патріотами, боронили ра
дянську землю від фашистської навали 
в 1941—1945 роках, відбудовували на
родне господарство. Воші завжди були 
бійцями за справу Леніна.

В. КАЛИНИЧЕНКО, 
Г. ТУРЧАШНА.

сшмііжйі
ЗОБОВ’ЯЗАННЯ

КОМСОМОЛЬСЬКО- 
МОЛОДІЖНОЇ 
КОМПЛЕКСНОЇ 
БРИГАДИ БУ-2 
КОМБІНАТУ 
«КІРОВОГРАДВАЖБУД» 
НА І977 РІК
(БРИГАДИР 
Д. І. ДРХ.ИГЮВ, 
ГРУПКОМСОРГ 
А. БАБЕНКО).

Як конкретну програму 
дій сприйняв наш комсо
мольсько-молодіжний ко
лектив постанову ЦК КПРС, 
Ради Міністрів СРСР, 
ВЦРПС і ЦК ВЛКСМ «Про 
Всесоюзне соціалістичне 
змагання за підвищення 
ефективності виробництва 
і якості роботи, успішне 
виконання завдань десятої 
п'ятирічки». Настанови 
цього важливого докумен
та адресозані й нам без
посередньо.

У відповідь на 
партії та уряду 
60-річчя Великого Жовтня 
ми беремо такі соціаліс
тичні зобов’язання:

— за рахунок впровад
ження прогресивної тех
нології, кращого викори
стання механізмів викона
ти план будівельно-мон
тажних робіт перших двох 
років десятої 
до 60-річчя Великої 
незоі соціалістичної 
люції;

— застосовуючи 
дозі методи праці, вдоско
налюючи режими роботи, 
раціонально використо
вуючи робочий час і сумі
щення професій, на кож
ного робітника добитись 
річного виробітку в гро
шах 17,8 тисячі карбован
ців;

— виробляти кожному 
за зміну:

на укладанні бетону — 
2,25 кубометра,

на кладці цегли — 1,52 
кубометра;
— за рахунок бережли

вого ставлення до меха
нізмів, інструментів, при
стосувань та будівельних 
матеріалів знизити розра
хункову собівартість робіт 
на 0,3 процента;

— навчити суміжних 
професій 8 чоловік;

— підвищити кваліфіка
цію 4 чоловік;

— не допустити пору
шень трудової дисципліни;

— підвищувати свій 
ідейно-політичний та ос
вітній рівень у гуртках і 
семінарах партійної та 
комсомольської політосві
ти, у вечірніх школах і 
технікумах.

Приймаємо виклик 
соціалістичне 
колективу 
бригади, очолюваної П. І. 
Запісочним.

Соціалістичні зобо
в'язання обговорено і 
прийнято на бригад
них зборах.

поминикм
АВТОІНСПЕКЦІЇ

заклик 
в рік

п ятирічки 
Жозг- 
рево-

пере-

нз 
змагання 

комплексної

1977 року---------
іменні годинники. Значнзу 
ЦК ВЛКСМ «За активну ро’ 
боту по охороні громад, 
ського порядку» нагород
жено керівника загону ко-Г 
мунісга Михайла Косгмрю.

ДО ПІДНІЖЖЯ 
аю-дага

Хороший помічник 
вився у працівників 
Радянського району столиці 
України. їут створено спе
ціалізований комсомоль
ський оперативний загін 
дружинників - автоінспекто
рів, який об'єднує понад 40 
ентузіастів — кращих во
діїв автопідприємств. Чоти
ри рази на місяць виходять 
хлопці на чергування, не
суть службу на трасах, ви
являють порушників, беруть 
участь у перевірках машин 
перед виходом у рейс. Чле
ни загону взяли шефство 
над сімома середніми шко
лами, де проводять з учня
ми заняття з безпеки рух/, 
допомагають оволодівати 
професією шофера.

На рахунку дружинників- 
автоінспекторів уже є доб
рі справи. Під час одного з 
рейдів юнаки затримали, 
групу розкрадачів соціаліс
тичної власності, 
лену пильність 
Рябченку, Олексію Гуку і 
Анатолію Вітряку

За вияв- 
Георгію

вручено

У всесоюзному піонер
ському таборі «Артек» за
вершено заїзд дітей пертої 
зміни нового року. З Гуп. 
зуф, до підніжжя Аю-Дагз, 
до ласкавих вод Чорного 
моря прибуло 1800 дівча
ток і хлопчиків з усіх рес
публік країни. Це право
флангові всесоюзного піо
нерського маршу < 
шляхом Леніна, 
Жовтня».

Діти розмістилися в кор
пусах таборів «Гірський» 
«Кипарисний», «Лазурний». 
Під час перебування тут зо
ни навчатимуться з загаль
ноосвітній школі, візьму.^*' 
участь з естафеті трудових 
і піонерських справ, у ху
дожній самодіяльності, 
спортивних змаганнях.

Діти зроблять цікаві по
ходи й екскурсії, ознайом
ляться з визначними місця
ми південного берега Кри
му, відвідають місто-герой 
Севастополь.

(кор. РАТАУ),

«Йдемо
ШЛЯХОМ

У лабораторіях ученик

Електронний асистент
Комплекс апаратури для автоматичного стеження 

за самопочуттям хворого під час операції почав діяти 
в Харківській обласній клініці очних захворювань. 
Цеп електронний «асистент» створені-й на замовлен
ня. медиків у студентському конструкторському б:О)Ю 
політехнічного інституту. Мініатюрні датчики безпе
рервно реєструють частоту пульсу і дихання, арте
ріальним і венозний тиск, інші показники, які ви лу
чають стан організму. Всі відомості передаються їй#' 
світне табло.

Розчинна... картопля
Установку для сушіння порошкоподібної картоплі 

сконструювали вчені Донецького інституту радян
ської торгівлі. її продуктивність — 250 кілограм» 
готового продукту на годину. Вона видаляє надлиш
кову вологу всього за 15 хвилин — вчетверо швид
ше, ніж раніше. В концентраті зберігаються исі то- 
жнзні речовини. Заливши його окропом, господнім 
за лічені хвилини приготує смачне пюре.

Розчинна картопля стане в пригоді в геологічній 
експедиціях, на полярних зимівлях, у турястськм 
походах.

Нова установка успішно впроваджується на харчо
вих підприємствах РРФСР, України, Білорусії і рес
публік Прибалтики.

(РАТЛУ).

ВІДМІННИКОВІ НАВЧАННЯ — П ЯТЬ РОКПГ

ОБЛАСТЬ. У ПЕРШОМУ КЛАСІ1 >Ойт ? к?ІгпЯії С Е* Е Д НЬОЇ Ш КЭЛ И ЛІН ПР9ІІП-
СТКНЙК<5 ГіІна°иомЬ1А^,ЛЄГЬСЯ СЛАВА УДАНО«- 
Л.м..'., .0 СІЧНЯ ЙОМУ МИНУЛО П’ЯТЬ РОКІВ ВП1 
йлб Тткуку В;»ЕвУтп-,ІВТО!’А РОКУ ХЛОПЧИК !||АВ 
У^ ЧАЇИІ ДОБРЕ ЧИТАВ І РАХ/КА«
ЯКИЙ ті’кст ч гггр1лА1>Г.,ЛМ’ЯТЬ- ПРОЧИТАВШІ! 
ЙОГО Аог^прмД^чпЛГЛ’а^ВН1 м°ХЕ переймаю 
нил°к?ьOтедлгo1ЙTЖлrй’,''l "Ю"ЧИК* “ЦІК‘-

НА ФОТО: СЛАВА УЛАМОВСЬКИЙ НА УРОЦІ.

РІК 1935-й

за-

Фсго А. ЗАПАРИ.
(Фотохроніка РА1А1’>

13 ТРАВНЯ. Трудящі Кіров- 
ського району зібрали 100 000 
карбованці» на будівництво 
пам’ятника С. М. Кірову.

лок-актявісіїв. 207 учасниць Тї 
вирішили пожвавити роботу 

. серед жіночої молоді.
11 СІЧНЯ. В м. Ленінград 

виїхала робітнича делеї ація 
для ознайомлення з життям і 
діяльністю С. М. Кірова, ви
вчення досвіду виробниитна. 
Трибунові революції вона вез
ла запрошенні! відвідати наше 
місто.

12 ЖОВТНЯ. Відбувся дру
гий обласний з’їзд тракторис- 
тів-ударннків. Його учасника
ми були комсомолки Г. Коліс
ник (Вніязіаська МТС), 
І. Врачспко (Добровелпчкіа- 
ська МТС), О. Ухань (Хмелів- 
ська МТС) та багато інших.

7 ЧЕРВНЯ. Комсомольці 
Новоукраїнського району свої
ми силами відремонтували 
Будинок | піонерів.

5 СЕРПНЯ. Відбулася мі
ська конференція комсомо-

ТІЛЬКИ ПОДІЯf I
Аджамху та Клинці для п’яти 
підшефних тракторних бригад.

15 КВІТНЯ. Комсомольці за
воду «Червова зірка» брала 
участь у суботннку на будів
ництві міського стадіону.

2Я КВІТНЯ. Відбулася за- 
і альноміська конференція ро
бітнії ків-ударників промисло
вих підприємств міста під гас
лом «За культурно-виробни
чий похід імені і Травня».

1 ТРАВНЯ. Робітники заво
ду «Червоний Профінтери» 
відлили з чавуну бюст С. М. 
Кірова і встановили його на 
території підприємства.

8 ЛЮТОГО. Комсомольці 
друкарні нашого міста ухвали
ли відрахувати на споруджен
ня пам’ятника С. М. Кірову 
одноденний заробіток.

10 ЛЮТОГО. На заводі 
* Іервона зірка» з ініціативи 
комсомольців почнися рух за 
10 (Hid сівалок. Вони організу
вали масовий рейд «легкої 
кінноти» по всіх цехах заводу, 
щоб перевірити підготовку ро
бочого місця, чистоти устатку
вання та завантаження 4‘»0 ро
бочих хвилин;

ЗО БЕРЕЗНЯ. Робітники за
воду «Червона зірка» відпра
вили книжки, портрети, слю
сарний інсірумент, рушники в

17 ЖОВТНЯ. Комсомольці 
колгоспу імені Пеіровського 
Олено-Косогорі вської сільради 
Не інковнсківського району 
вирушили в культурно-вироб
ничий похід імені X з’їзду 
ВЛКСМ.

13 ЛИСТОПАДА. Відбувся 
загальнозаводським зліт ста- 
хаповціп заводу «Червона зір
ка», в якому взяли участь ВІЛ) 
чоловік. Вони звернулися до 
всіх робітників міста із закли
ком включитись у ста.ханов- 
ськпй рух.

2 ГРУДНЯ. Відбулася пер
ша районна конференція ста- 
хановців.
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НЕВЖЕ ВАЖКА АТЛЕТИКА

На шість
сходинок

вище

^Молодий колтуплр“

пики Анатолій Жуйківськпіі з 
Хмельницького та Олег Софронов 
з Донецька набрали однакову кіль
кість кілограмів у Д8оборствї — но

З сшор

1. немов. Фото В. ЧЕРЕДНИЧЕНКА.

Кубок «молодого комунара»клас
спортивний

юнак.
будь ласка! — звернувся

Шелудько полегшено
вставати чи ні —

Грані моралі

НА КОРИСТЬ
БАЙДУЖОСТІ

п ЯТЬ днів у Будинку фізкультури 
кіровоградського заводу «Червона 
зірка» проходили перші молодіжні 
спортивні ігри Центральної ради 
товариства «Авангард» з важкої 
■ітлетнкн. Серед 120 инангістів — 
і: ять майстрів спорту СРСР, два
надцять кандидатів у майстри спор
ту, решта — першорозрядники.

Як завжди, першими в боротьбу 
вступили атлети щонайлегшої ваги. 
Тут звання .чемпіона дісталося чле
нові збірної молодіжної команди 
країни, переможцеві змагань иа 
приз «Кубок дружби* майстрові 
спорту із Запоріжжя Броніславу 
Рижику. Першорозрядник з Луцька 
Віктор Ярмолюк пе мав собі рівних 
серед тих, хто виступав у найлегшій 
саговій категорії. Напівлсгковаго-

ОДИН ЗА ВСІХ?
• НЕЗАБАРОЛІ СТАРТИ 
ДРУГИХ 
РЕСПУБЛІКАНСЬКИХ 
МОЛОДІЖНИХ ІГОР
> У АВАНГАРДІВЦІВ 
КІРОВОГРАДА ПОКИ ЩО 
НАДІЯ НА ІВАНА НЄМОВА

або про те,
як іноді
приборку етъся
СОВІСТЬ

Рейсовий автобус Кіровоград — Мала 
Риска зупинився. До салону зайшло 
кілька нових пасажирів. Серед цих — 
похилого віку жінка. Вільних місць не 
було, і вона притулилася біля дверей. 
Автобус рушив.

— Поступитись місцем? — стиха звер
нувся Володимир Шелудько до Григорія 
Петрнченка.

— Снди! І так цілу ніч у дорозі.
(Хлопці їхали на вихідні додому; 

В. Шелудько — з Миколаєва, де вчиться 
в суднобудівному профтехучилищі, 
Г. Петриченко — з Кривого Рога, де на
буває професії електрослюсаря в ПТУ 
V 37).

Хвилину ще Володимир вагався, але, 
наткнувшись на глузливий погляд Григо
рія, вмостився зручніше і став дивитись 
у вікно. Петриченко вдав, що дрімає. 
Видно було; Володимир учинив не так, 
як йому підказувала совість. Неприємне 
почуття вини гнітило його. Вдаваною 
байдужістю намагався вгамувати 
почуття.

П’ят н а дцят нрічний Володи м и р 
лудько ще не вмів добре володіти со
бою, і тому вся внутрішня гама почуттів 
чітко відбивалась на його обличчі. Ма
буть, і сам він зрозумів цс. Насу
нув на очі шапку, підняв комірець курт
ки і наслідував приклад Петрнченка. 
Навіть повернувся до вікна ще більше, 
щоб не бачити жінки, якій не поступився 
місцем.

Усе це тривало кілька хвилин. Позад 
хлопців, що зручно вмостилися па місцях 
«для інваліді» і дітей», підвівся двадця
тип’ятирічний

— Сідайте, 
до бабусі.

Володимир 
зітхнув. Проблеми 
більше не існувало...

У двоборстві з совістю перемогла бай
дужість. Певен, другого разу Володи
мир, як і його супутник, уже не вагати
меться: нехай краще інший підведеться. 
Чим не вихід?

Пригадався ще
пасажирами, але 
ського азгобуса.
«Варшавська» шофер підібрав двох мо
лодих дівчат (вони не встигли добігти 
до зупинки). А за кілька хвилин по тому 
контролер виписував обом квитанції, 
штрафуючи за безбілетний проїзд. Дів
чата користувались уже пробитими тало
нами. Мабуть, вирішили зекономити. 
Квитанцій вони не дочекались, вискочи
ли з автобуса на найближчій зупинці. 
Хоч і пізно, все ж їм стало соромно. На
віть здачі не забрали...

Обидва випадки можуть комусь вида
тись дрібницею, не вартою уваги. Мож
ливо. Але турбує те, що це трапилося з 
юними, тобто з тими, що починають зрі
ле життя і, може, вперше стають перед • 
питаннями добра і зла, людяності і без
душності, пристрасності і байдужості.

Чому ж голос совісті не переборов 
байдужості, і Володимир (може, знову ж 
таки вперше) пішов на компроміс зі свої
ми власними моральними переконання
ми? Чому дівчата з Новомиколаївки так 
зжіізніло червоніли?

Річ, мабуть, не тільки в недостатній 
вихованості. Корені байдужості сягають 
глибше. Вони — від невміння молодої 
людини аналізувати свої вчинки, відпові
дати за них перед власною совістю.

Керувати собою важко, але необхідно. 
І треба знаходити мужність поступатись 
особистими дрібними інтересами не тіль
ки у великому, а й у малому. Бо воно, 
велике, завжди починається з малого.

одни випадок. Теж із 
кіровоградського мі- 

Неподалік зупинки

Ю. ДЛ1ИТРЕНКО.

Йде обласний огляд колективі* 
фізкультури по *проіад:кеннк> 
комплексу ГПО

Підсумки можна буде підбити аж на
прикінці навчального року. А тепер ви
кладач фізкультури Людмила Максимів
на Коляда наводить одну цифру — 410. 
Це — кількість учнів, яку залучено до 
складання нормативів ГПО. Заліки з 
фізичної та військово-технічної підго
товки у школярів приймають на уроках 
фізкультури, у спортивних секціях, вимі
ри роблять на спартакіадних змаганнях. 
Але як сповна визначити, яку висоту в 
комплексі вибирає кожен учень? А що ко
ли дослідження провести в одному класі? 
Хай, скажімо, це буде 10 <Г>. Тут ми й 
розповсюдили «Анкету юного фізкуль
турника». Запитання в ній такі:

1. Коли ти почав займатись фізкультурою І 
спортом?

2. Твої перші результати з 
ГПО.

3. Результати після тренувань 
мі часу готувався до заліку).

1. Чи відвідуєш ти спортивну 
чи став роїрядпиком, результати з того чи ін
шою виду спорту)?

5. У кількох змаганнях протягом року ти 
брав участь?

6. Чи береш ти участь у спортивно-масовій 
(оботі за місцем проживання?

7. Участь у спортивних змаганнях під час 
канікул.

8. Чим тебе приваблюють уроки фіікуль- 
тури?

9. Назви ім’я відомого спортсмена, иа якого 
<а хочеш бути схожим (снажи чому).

Після розгляду відповідей иа анкету 
з’ясувалося, що половина старшокласни
ків по-справжньому займається спортом 
з 5—7 класу. І саме вони без особливих 
труднощів складають нормативи ГПО. 
Та" до заліків готуються всі — за спеці
альною програмою. Наприклад. Вален
тина Баранова спочатку стрибнула в дов
жину на 3 -метри 40 сантиметрів («сріб
ний» норматив), а через кілька місяців

багатоборства

(укажи, скіль- 

секцію (яку,

215. Але у першого власна вага 
менша, тож перемогу зарахували 
йому. Донецький майстер спорту 
Гсннадій Тищенко посів перше міс 
це серед легковаговиків, а його то- 
париш по комаиДі кандидат у май
стри Сергій Блранов був сильнішим 
у півсередній вазі, У ссрсдньоваго- 
впьів на вищий щабель піднявся 
Володимир Остапсіїко, а кіровогра- 
дець Володимир Афаиасьєв у цій 
ваговій категорії виграв третє 
місце в ривку (115 кілограмів). 
Кандидатові з майстри спорту із і 
Запоріжжя Володимиру Шатохіну 
дісталася медаль за дпоборство у 
першій напівважкій вазі, а в другій 
солодарсм медалі став полтавчанин 
Валерій Михио.

В останній день змагань мірялися 
силами ті, у кого власна вага до 
ПО й більше кілограмів. Харків'я
нці! Віктор Васильєв (перша важка 
вага) заслужено стаз лауреатом. 
Героєм дня був і вихованець снор- 
еигного клубу «Зірка» штангіст 
другої важкої ваги Іван Немов. 
Наш 16-річшій земляк тричі підні
мався на п’єдестал пошани. В рід
ному місії він ривком узяв вагу в 
120 кілограмів, у пошгоиху показав 
КС кілограмів, завоювавши чем
піонський титул. Здібний юнак 
удосконалює свою майстерність під 
керівництвом майстра спорту СРСР 
Георгія Мошнягуци.

У командному заліку' пепемогу 
здобули авангардівцґ Донецька. 
Всип набрали 71 очко. Кіровоград- 
цкм дісталося 13 місце з вісімнад
цяти. У них — одинадцять очок. Це 
ті. що приніс нашому колекгнпові 
Немов, а решта п’ять учасників 
мали нульові оцінки. Причин туї 
багато. Основна — в тому, що ду
же погано дбають про перспектив
ну молодь.

Попереду — другі республіканські 
молодіжні Ігри. То хто ж захища
тиме на них спортивну честь Кіро- 
соїрадщини? Над цим повинні за
думатись відповідальні фізкультур
ні працівники.

В. ТВЕРДОСТУП.

БОРОТЬБА КЛАСИЧНА

Спортивний зал «Динамо», 
■що у Ворошнловграді, протя
гом трьох днів був у розпо
рядженні борців класичного- 
стилю. Тут проходив особисто- 
командний чемпіонат України. 
Дипломант Кіровоградського 
інституту сільськогосподар
ського машинобудування май
стер спорту Віктор Савчук 
уперше завоював чемпіонський 
титул у щонайлегшій вагові» 
категорії. Його товариш по 
колективу майстер спорту Ста
ніслав Рєдозубов (спортивний 
клуб «Зірка») зайняв трете 
призове місце серед иапівлег- 
коаагозикіп. Майстри спорту 
Володимир Зубснко (інститут 
сільськогосподарського маши
нобудування) та Олександр- 
Демещепко (факультет фізич
ного виховання педінституту 
імені О. С. Пушкіна) були 
шостими: перший — у другій 
середній вазі, другий—у важ
кій.

У командному заліку Кіро
вограді посіли одинадцяте 
місце з двадцяти трьох. 11е на 
шість сходинок вище, ніж ми
нулого року.

В. ШАБАЛІН.

ЩОДНЯ НА хокейно
му майданчику жеку 
№ З («і. КІРОВОГРАД) 
ТРИВАЮТЬ поєдинки 
ЮНИХ СПОРТСМЕНІВ - 
ІДЕ ПІДГОТОВКА до 
ЗМАГАНЬ ПА ПРИЗ КЛУ
БУ «ЗОЛОТА ШАЙБА».
Фото М. ТЕРНАВСЬКОГО.

її результат зріс на ЗО сантиметрів. Кро
сову дистанцію (500- метрів) вона подо
лала спершу за 2 хвилини 12 секунд. 
Після місячного тренування записала 
показник на срібний значок — 2 хвили
ни. Крім цього, дівчина відвідує секцію 
фехтування, має другий юнацький роз
ряд з ручного м'яча. За перше півріччя 
п’ять разів виступала па міських і шкіль
них змаганнях. А ось результати зростан
ня майстерності Андрія Рябоштана. Че
рез чотири місяці після першого старту 
він подолав стометрівку за 12.7 секунди 
(було 12,9), штовхнув ядро на 9 метрів 
(було 8). З п’ятого по восьмий клас 
Андрій захоплювався класичною бороть
бою, тепер — мотоспортом. На старти 
різних масштабів виходив 12 разів.

Таке приблизно навантаження й у Во
лодимира Макаренка, Олександра Бой
ка, Віталія Лісовського. Шістнадцятиріч
ний Олександр Олексюк спортивних сек
цій не відвідує, але він самостійно вдо
сконалює свій фізичний гарт за комплек
сом ГІІО. В ного заліковій картці запи
сано: біг 100 метрів — ІЗ секунд; крос 
1000 метрів — 3 хвилини ЗО секунд, 
стрибок у довжину — 4 метри 60 санти
метрів; плавання 100 метрів — 1 хвили
на 48 секунд. Йому готують срібний зна
чок, та Олександр вирішив до кінця на
вчального року мані золотий. Таку 
«проблему» вибрали й Олег Веремєєв і 
Віра Сіра. .

Як свідчить анкета, піхто з десяти
класників пе бере участі у спортивно-ма
совій роботі за місцем проживання, ли
ше окремі з них продовжували тренува
тися під час літніх канікул — у споргив- 
ио-трудовому таборі праці «Старт», у дні 
туристських ПОХОДІВ:

Відповіді па дев’яте запитання анкети 
показали, що в школі велику увагу при
діляють пропаганді фізкультури і спор-

ту. Учні хочуть бути схожими па Олек
сандра Дінятіп^ і Леоніда Буряка. Ана
толія .Ушакова і Валерія Харламова, 
Ірину Родійпу і Ольгу Корбут. Бо на ве- • 
чорах спортивної слави, під час бесід і 
лекцій у школі фізорги розповідають уч
ням Ііро висоти радянських олімпійців, 
досягнення спортсменів республіки, гово
рять про підготовку до Олімпійських 
ігор у Москві. Численні діаграми, «Кар
ти ГПО», спортивні куточки, таблиці ре
кордів теж кличуть школярів до вдоско
налення своєї спортивної майстерності.

Включившись в обласний огляд колек
тивів фізкультури. Л. М. Коляда разом 
зі своїми громадськими помічниками 
звернула увагу передусім на раціональне 
використання спортивної бази, ефектив
ність проведення занять у секціях, гру
пах ГПО. На кожен етап огляду тут чіт
кі намітки: то треба зробити для полін- ' 
шеиня результатів багаюборців ГІІО, як 
добитись вищої якості під час позауроч- 
них занять, як урізномаїїіііітп форми і 
методи проведення спортивних поєдин
ків. Будуть тижні ГІІО, зустрічі з пер
шими значківцями. В школі оголошує
ться конкурс па країну постановку робо
ти з допризовниками — між класами, 
комсомольськими групами.

Про роботу колективу фізкультури а 
ювілейному році розповість спеціальний 
стенд, його готують шкільні художники.

Чим будуть зайняті фізкультурники 
середньої школи № 5 наступного тижня? 
Ковзанярі вирушають на стадіон спорт
клубу «Зірка», великий загін учнів візь> 
ме участь у лижному кросі. А багато 
борці ГПО визначать у своєму колі наи- 
сильпінюго з підтягування на пгрскладн- ■ 
пі. В суботу — вечір спортивної славі: 
Фізкультурники зі «Старту» підіб’ють 
підсумки діяльності спортивно-трудово
го табору в минулому році, переглянуть 
свої зобов’язання до 60-річчя Великого 
Жовтня. І, звичайно, будуть показові 
виступи кращих спортсменів школи.

М. ВІНЦЕВИМ.
м. Кіровоград.
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Студенти ЖИВУТЬ
У Кілі

Студенти, зрозуміло, є і в бага
тьох інших містах ФРН, але в Кілі 
їх найбільше. Університетське міс
течко розташоване майже в центрі 
міста, звичний пейзаж порушують 
лише розцяцьковані геометричні 
фігури, розкидані між навчаль
них корпусів. Не — студентські 
церкви, в яких, за студентським 
же висловом, «відстрілюють мо
литви». Пройшла та пора, коли в 
напівтемряві божих храмів пану
вали супокій і острах. Сучасні 
церкви збудовано за останнім сло
вом архітектури, а всередині за
мість тьмяних лампадок — яскра
ве розмаїття вітражів, що осліп
люють очі.

Мабуть, студенти всіх країн ма
ють бути чимось схожими одне на 
одного. Та у ФРН існує два типи 
студентів.

Перший — це вже лисіючий мо
лодик, який удостоює честі вряди- 
годи прибути у власному «мерсе- 
десі» на лекції. Це — тип «вічно
го студенте», до якого належаїь 
синки і дочки заможних батьків.

/ Микола Семенюк

ЛИШЕ

„ich bin І6 und will 
nicht st ' hen!”

багато інших студентів, викроює 
час для того, щоб заробити кілька 
десятків марок на першій-ліпшій 
роботі....

Два типи студентів, котрі явно 
не симпатизують один одному..,

Голосуйте за ІНШІ

борони на професії веде за со
бою небезпеку репресій, на ос
танніх виборах НКП зміцнила свої 
позиції.

Хельмут і Аннета розповідають 
про себе, про своє життя. А воно 
у них таке — робота і боротьба.

тмютдх..’N».*

На плакаті напне: «Мені шістнадцять, 
і я не хочу підмічатися на біржі праиі. 
Сьогодні нам треба 250 (100 робочих 
місць.

За право кожного на роботу, проти 
безробіття, та демократизацію закону 
нро професії!».

Всни штучно гальмують своє на
вчання. А куди їм поспішати? Для 
прекрасного життя у них є все: 
гроші, авто, розваги... «Вічні сту
денти» не складають ні екзаменів, 
ні заліків. Вони просто ігнорують 
їх. Доречно запитати, чому ж три
мають таких в університетах? Від
повідь досить проста. Платню за 

вчасно?

20 січня 1&77 року

ЦЕ ВИГІДНО
Світ поруч

Багато з того, що ми бачили на 
Заході, було нам знайоме. Корес
понденції і статті в газетах, книги 
і кінофільми, репортажі Централь
ного телебачення... Сьогодні, 
врешті, дуже легко, зручно вмос
тившись на канапі, бачити і знати 
все, що діється на білому евгіі. 
Ало варто хоча б інколи вибира
тися в цей білий світ, щоб далеко 
від свого дому міцно потиснути 
правицю другові і відкрито гляну
ти в очі недругові.

Поїздка за кордон — чи то в 
складі художнього колективу, чи 
то за туристською путівкою — не 
тільки допомагає відкрити для се
бе досі незнайоме, а й по-новому 
оцінити звичне, 
країнах багато 
ським людям, 
дивним, навіть 
дибимося на 
його з іншої соціальної позиції. 1 
там, на чужині, ще ближчою стає 
Батьківщина, яка дала тобі погляд 
на світ всемасштабний і зростила 
добром та щедрістю.

Така вже доля туриста: його все
поглинаючу цікавість обмежена 
жорсткими самками профспілко
вої відпустки. Не все побачено, 
не асе пізнано. Та мета подібних 
поїздок вимірюється не одними 
туристичними розвагами. Збільши
лась кількість радянських турис
тів, які виїжджають у країни За
ходу, на вулицях міст Радянського 
Союзу дедалі частіше зустрінеш 
іноземця. Діалог миру відбуває
ться не тільки між урядами, а й 
між народами. І ті, короткі зустрі
чі, розмови між молоддю різних 
країн стають іще одним кроком 
до взаєморозуміння. Сподіваємо
ся, що й наші зустрічі в Данії, 
Англії, ФРН та Франції послужили 
цій високій меті.

Ще зовсім недавно холодні, 
відчужені кордони лежали не ли
ше між країнами, а й проходили 
крізь серця людей. Сьогодні, зав
дяки зусиллям прогресивного 
людства, і перш за все нашої 
Батьківщини, холодна крига недо
віри поволі тане. Комуністи бага
тьох країн роблять свою справу. 
Щоб, можливо, колись кордони 
зосталися лише на картах...

У Кілі нас запросили до клубу 
Німецької комуністичної партії на 
зустріч з місцевими комуністами. 
Клубом виявилась невеличка кім
ната в будинку на околиці міста. 
Стіни її були обклеєні політични
ми лозунгами, за столиками нас 
уже чекали юнаки і дівчата.

Коли Хейнц Стехр, голова кому
ністичної групи с Кілі, вітаючи ра
дянських друзів говорив, що всі 
ми — комуністи і що це об'єднує 
нас, подумалось про високий 
смисл, на перший погляд, звичай
них слів. І про велику відповідаль
ність тих, хто їх говорить. Ми сиді
ли обличчям до обличчя --- КОМ
СОМОЛЬЦІ І комуністи з Радянсько
го Союзу і юнаки і дівчата Феде
ративної Республіки Німеччини. 
За нашими плечима стояла могут- 

.ня рідна Вітчизна, ми жили з нею 
одним життям, вони ж щодня му
сили відстоювати своє право на 
працю, свободу, справедливість...

Уже самим фактом належності 
до партії комуністів ці юнаки і дів
чата взяли на себе нелегку ношу. 
За найменшу провину їх можуть 
звільнити з роботи, а влаштува
тись їм важче, ніж будь-кому: 
власники підприємств, лише за
чувши слово «комуніст», поспіша
ють розкланятися... Список тих, 
хто перебуває в компартії, виві
шено на відкритих місцях в учбо
вих закладах, на заводах, шахтах. 
За комуністами постійно слідять, і 
навіть на зустрічах, подібних до 
нашої, треба бути насторожі. Ста
новище комуністів у Західній Ні
меччині нелегке. Але, як сказав 
Хейнц Стехр, вони — комуністи і 
у них у житті велика мета. Молоді 
німці Хельмут, Аннета, Ян — наші 
співрозмовники, як і багато їхніх 
прогресивних ровесників, ведуть 
боротьбу за майбутнє. І появляю
ться на стінах лозунги: «Голосуй
те за Німецьку комуністичну пар
тію!». А на вітровому склі «фольк- 
свагенів», «фордів», «даній» — 
невеличкі кружальця з написом: 
«Ті, хто не голосує за НКП, під
тримують великий капіталі» На 
мітингах, демонстраціях комуніс
ти Кіля відкривають людям очі. 
Незважаючи на те, що підтримка 
комуністів у Західній Німеччині у 
зв’язку з так званим законом за-

І

Останнім часом на сторін
ках західної преси, в пере
дачах радіо і телебачення 
настирливо мусується теза 
про «зростаючу воєнну не
безпеку», яка нібито загро
жує Заходові з боку Радян
ського Союзу. В цій явно 
імпровізованій певними за
хідними колами пропаган
дистській кампанії беруть 
участь знайомі особи. Це і 
генеральний секретар НАГО 
Луне, і верховний головно
командуючий збройними 
силами цього блоку в Єв
ропі американський гене
рал Хейг, і шеф Пентагону 
Рамсфелд, і директор ЦРУ 
Буш, і інші «рицарі холод
ної війни».

У ході цієї кампанії Пен
тагон подав Дж. Картеру, 
обраному новим президен
том США, чималу (в кілька 
тисяч сторінок) доповідь, 
автори якої з упертістю, 
гідною кращого застосуван
ня, намагаються довести 
«необхідність» дальшого 
нарощування воєнної моці 
США й асигнування на цю 
мету нових десятків мільяр
дів доларів. А щоб «підкрі
пити» ці вимоги, американ
ські «яструби» роздувають 
у країні воєнний психоз, за
лякуючи американців ви
смоктаною з пальця «радян
ською военною загрозою».

Не треба відзначатися вели
кою проіорлі.вістю, шоб зрозу
міти. в чиїх інтересах ведеться 
ця кампанія і хто стоїть за спи
ною трубадурів мілітаризму. .

Найближчим часом американ
ський конгрес затверджуватиме 
поєїіііий бюджет на наступний 
фінансовий рік, і в проект цьо
го бюджету новий президент 
Дж. Картер може посети змінні 
Як відомо, під час передвибор
ної кампанії він обіцяв вибор
цям дещо скоротити явно роз
дуті воєнні витрати. Така пер
спектива стриножила і 
ред верховодів воєнного 
тих фабри каїн іи зброї, 
жнвають і 
ставках 
сказати: 
втратити > 
бутків! І і 
комплекс і.,...... , ...^ ______
вплив, щоб створити обстановку ‘ 
воєнної Істерії і не доііустигц 
скорочення асигнувань иа 
озброєнні!. ‘ 1

Більше того, його ставле
ники в Пентагоні і конгресі 
наполягають на дальшому 
збільшенні воєнного бюд
жету, на розробці і вироб
ництві нових видів та систем 
зброї. Це обіцяє фабрикан
там зброї нові нечуван! 
прибутки. І

кожен із цієї 
молоді» вживає наркотики. В стані 
сп яніння вони 
верситету, і слідом за ними 
лефонні дзвінки: 
жає, щоб її сина сьогодні не тур
бували...

їх не так уже й мало в Західній 
Німеччині — юнаків і дівчат, які 
втратили все: і минуле, і майбут
нє. І ця соціальна проблема — 
наслідок західної буржуазної мо
ралі, яка в центр світу ставить 
егоїзм, яка пропонує молодим не 
зисоку духовну культуру, а ницість 
інстинктів, вседозволеність і жор
стокість.

Молодим людям із середнього 
прошарку суспільства і, тим паче, 
нижчого «пробитися» в універси
тет дуже важко. Лише сім відсот
ків робітників навчаються в учбо
вих закладах. Вони становлять 
другий, протилежний тип західно
німецьких студентів. Претендувати 
на «вічність» такий студент не має 
ні змоги, ні грошей. За перший 
же невдало складений залік мо
жуть позбавити стипендії, і тут ви
бирати не доводиться. З одним із 
таких студентів ми познайомились. 
Мікаель — уродженець Гамбурга, 
вивчає німецьку літературу. Ного 
мрія — стати викладачем універ
ситету. Але він знає, що перед 
ним майже нездійсненне завдан
ня—дістати посаду після закінчен
ня університету надто важко. Як
що держава й економить кошти, 
то передусім на освіті.

Є ще одна причина, через яку 
перед ним у майбутньому зачиня
тимуть двері. Мікаель — член мо
лодіжної марксистської 
«Спартак», створеної ще 
Люксембург у 1908 році, 
найбільша прогресивна організа
ція молоді у ФРН. За провину по
ставлять Мікаелю й те, що він 
сьогодні бере участь у студент
ському парламенті, тобто само
врядуванні, бореться за надання 
студентам демократичних прав, 
збільшення стипендій, за те, щоб 
в університетах мали 
вивчати марксистську 
Про все це йому нагадають 
ніше, а 
одержує 400 марок 
яких 180 іде на податки, дві марки 
і 50 пфенігів — на щоденний обід 
в університетській їдальні. До то
го ж він відкладає на підручники 
і літературу, які тут коштують ду
же дорого: один підручник — від 
20 до 40 марок. Тим-то, щоб звес
ти кінці з кінцями, Мікаель, як і

когорти «золотої

приходять до уні- 
те- 

мама поперед-

У капіталістичних 
чого нам, радян- 
здається чужим, 
невірогідним. Ми 

життя, розуміємо

!

<

групи 
Fosoio 
Це —

Моль з 
про са- 

які за

можливість 
літературу, 

піз- 
нині . /Лікаель учиться, 

стипендії, з

(Закінчення. Початок див. •>Молодий 
комунар- -..з ЗО грудня 1976 р. та 1—18 
січня 19 Фото автора.

К. Т. 
К. Фе- 

13.20 —

ндвчання вони вносять 
Значить, усе гаразд!

Тетяна Олександрівна 
презирством розповідає 
мовдоволених переростків, 
все своє життя пальцем не пово
рухнули. Сидить такий «студент» 
на лекції, страшно на нього гляну
ти: липке від бруду довге волос
ся, сам місяцями немитий. Майже
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21 СІЧНЯ
ПЕРША ПРОГРАМА. 9,(10 — 

Новини. 9.10 — К. т. Гімнасти
ка. 9.30 — К. т. Вірші про

Б ітьківщпну у виконанні мос
ковських школярів. 10.00 — К. т. 
Художній телефільм -Пригоди 
на Далекій Півночі». 5 і 6 се
рії. 11.4'1 — К. т. «Ленінський 
університет мільйонів». 14.00 — 
Документальний фільм «В. І. 
Ленін. Останнє підпілля». 14.20
— К_. т. «Візерунки». 14.50 — 
К. т. «.Москва і москвичі». 15.20
— Фільм — дітям. «Діти Памі
ру». 16.30 — К. т. «Винахідник». 
17.00 — К. т. М. Горький. Нарис

В. І. Ленін». 17.30 — «І'крап 
запрошує». Образ В Г. Леніна 
в кіпомисточ/пі. 18.00 — «Дені> 
за Днем». (К-л). 18.15 — Ху
дожній фільм Ленін у Поль
щі». 19.50 — К. т. «Наша біо
графія. Річ 1928». 21.00—«Час». 
21 30 — К. т. Концерт народно
го артиста СРС.Р. лауреата Ле
нінської премії С. Ріхтсрз. 22.15
— Спортнпна програма. По за
кінченні —- новини,

ДРУГА ПРОГРАМА. 10.00 — 
«Наша біографія. Рік 1924». 
11.00 — Новини. 11.15 — Кон
церт класичної музики. 11.40 — 
«Шкільний екран». Російська 
літеоатура для учні» 10 класу 
16.25 ’ — «Шляхом Великого 
Жовтня». 16.55 — Документаль
ний фільм «Три весни Леніна» 
18.00 — «Мелодії народів .сві
ту». Концерт. 16.30 — «П’яти
річка ефективності І ЯКОСТІ»’. 
19.00 — Вісті. 19.30 — «Поезія». 
20.00 — Концерт симфонічної 
музики. 20.45 — «На добраніч, 
діти!» 21.00 — «Час». 21.30 — 
Художній фільм «Серце мате
рі». 23.10 — Новини!

22 СІЧНЯ
ПЕРША ПРОГРАМА. 9 00 — 

Новини. 9.10 — К. т. Гімиасти-

ка. 9.30 — «ЛБВГДсйкп».
11).00 — «Для вас. батьки». 10.30
— К. т.’«Ранкова пошта». 11.00
— «Більше хороших товарів».
11.30 — К. т. «Розповіді про 
художників». І і.55 — К. т. Кон
церт. 12.40 — К. т. Кіножурнал • 
«Хочу все знати». 12.50 — 
«Літературні читання». " 
дій. «Перші радощі».
К. т.’«Цс’ ви можете». 14.20 —
К: т. Тираж «Спортлото». 14.30
— К. т. «В гостях у казки». 
Художній фільм . «Снігова коро
лева». 16.00 — К. т. «Здоров’я».
16.30 — К. т. Мультфільми. 17.00
— К. т. «Очевидне — неймовір-

•це». 18.00 — Новіші!. 1S.20 —
Документальний те л ефі л ь .м
«Скупники душ». 19-25 — К. т. 
Заключний концерт Всесоюзно
го телефсстьваліо «Пісня-76». 
(21 00 - «Час»). 22.45 — К. т. 
Чемпіонат Європи з багатобор-

ства. Ковзані!. Чоловіки. По за
кінченні — новини.

ДРУГА ПРОГРАМА. 10.00 — 
Фільм-концерт «Зимова качка».
10.30 — • Іткраи передового дос
віду». 11.00 — Новини. 11.15 — 
«Суботній репортаж». 11.45 — 
«Жовтневий заспів». Антологія 
революційної і я радянської піс
ні. 12.05 — Чемпіонат СРСР з 
волейболу. Жінки. 12.35 — «Ек
ран молодил». 13.05 — Телеуні- 
верентет «Здоров’я». 13.35 — 
Мультфільм «Славне каченя 
Тім». 14.05 — Науково-популяр
ний фільм «Хто і як створює 
фільм». 14.45 — «Славою ойія- 
ні». 15.45 — «.Сонячне коло». 
17.00 — «Автомобіліст». 17.45 — 
Естрадний кбпцерт. 18.00 — «У 
світі рослин». 19.00 — Вісті.
19.30 — «Наша біографія. Рік 
1926». 20.15 — «На добраніч, ді
ти!» 21.00 — «Час». 21.30 — Ху
дожній фільм «Вірність матері». 
22.55 — Новини.
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23 СІЧНЯ
ПЕРША ПРОГРАМА. 9.00 — 

Повніш. 9.10 — К. т. Гімнасти
ка для дітей. 9.30 — К т. «Бу
дильник». 10.00 — К. т. «Служу 
Радянському Союзу!» 11.00 — 
К. т. «Зустріч юнкорів телесту
дії «Орля» з Героєм Соціаліс
тичної Праці Генеральним авіа-
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конструктором О. К. Антопопим. 
12.00 — К. г. «Музичний кіоск»’.
12.30 — К. т. «Сільська година».
13.30 — «Етани великого шля
ху». Художній фільм «Людина 
з рушницею». 15.15 — К- т. 
«Літературні бесіди». І6.10 -К 
К. т. «За вашими листами». 
17.00 — К. т. «Міжнародна па
норама». 17.30 — К. т. (Мульт
фільми. 18.00 — Повніш. 18.15 — 
К. т. «Клуб кіііоподорожей»', 
19.15 — ]{. т. Д. Каба.іе.вс.ььнй. 
Симфонічна поема «Весна». 
19.20 — Художній фільм «Золо
тий ешелон». 21.00 — :«Час»‘.
21.30 — К. т. Концерт. 23.00 — 
К. т. Чемпіонат Європи з' бага
тоборства. Ковзани. Чоловіки. 
Норвегія. По закінченні — но
вини.

ДРУГА ПРОГРАМА. 10.00 — 
«Мальовнича Україна», 10.30 -1 
< Телешкола механізатора». 11.00'
— Для дітей. «Оліпець-малю- 
нець». 11.30— «Поезія». 12.1)0 —ж 
«Гак у нашому роду повелося»'. 
12.45 — Для школярів «Зелений 
вогник». 13.15 - «Наодинці з 
книгою». О. Фадеев. «Розгром»! 
13.50 — «Слава- солдатська»! 
14..і() — Фільм — дітям. «Нг'ія- 
ніечки». 16.00 — «Сільські об
рії». 10.55 — «Таїгціойтс з на
ми». 17.40 — «•Сатиричний об’єк
тив». 18.00 — «Дійові особи та 
виконавці», 19.00 — Вісті 19 30
— Концерт. 20.45 — «Па добра
ніч, діти!» 21.00 — -Час». 21.30
— Художній фільм «Діла давно 
минулих днів*. 23.05 — Повніш; .

Т. ». о. редактора М. СЕМЕНЮК.
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