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БІОГРАФІЯ

Весь радянський парод гот^ен.ся до і ідної зустрічі
■ ювілею Батьківщини. Готується до нього старше но- 
' коління радянських людей, ті, хто творив біографію 

5 Країни Рад. готуються й ті. чиїм рукам належить ще 
вписати свій рядок у цю. біографію. Для дальшого 
поліпшення виховання учнів на революційних, бойо
вих і трудових традиціях Комуністичної партії, про
паганди видатних досягнень радянського народу, со
ціалістичного способу' життя, для мобілізації учнів
ської молоді па гідну зустріч 60-річчя Великого 
Жовтня секретаріат ПК ВЛКСМ, колегія Міністер
ства освіти СРСР і колегія Державного комітету Ра
ди Міністрів СРСР по професійно-технічній освіті 
постановили провести з І по ЗІ березня 1977 року 
IX Всесоюзний огляд творів учнів па тему «Наша 
біографія». Присвячується він славному ювілею.

В огляді візьмуть участь учні 7—10(11) класів 
денних і вечірніх (змінних) загальноосвітніх шкіл, 
іі'кіл-інтерна і ів. профтехучилищ.

Огляд допоможе глибше осмислити всесвітиьо- 
іетеричне значення Великої Жовтневої соціалістїічпої 
революції, багатогранну діяльність Іуймуиістйч.чої

• партії по будівництву соціалізму і комунізму, мобі
лізації радянського народу па втілення в житті) істо-

• рЕчких рішені. XXV з’їзду КПРС. роль і місце Ленін
ського комсомолу, як надійного помічника партії.

Під час огляду необхідно активно звертатися до
■ історії КГІРС і Радянської держави, сьогоднішніх
- звершень партії і народу, які є прямим продовжен-
• ням справи Великого Жовтня. Щоб тему твору було
■ розкрито глибше, учням рекомендується .ширше вико

ристовувати матеріали центральних партійних і мо-
'■ лодіжних газет і журналів, документи музеїв та архі-

■ вів. суспільно-політичну, мемуарне й художню літе
ратуру. Пишучи твір, треба ііс забувані і особистих

• вражень під походів та експедицій, від зустрічей з
■ ветеранами партії і комсомолу.

Підсумки огляду в загальноосвітніх школах, шко-
■ лгх-інгернатах, профтехучилищах, районах і містах 

буде підбито до 15 квітня цього року. Шість кращих
■ твої ів жюрі надішле на адресу обкому комсомолу.
- Твори повинні бути написані російською мовою.

ВАЖКИЙ 
ЩАСЛИВИЙ 
РЕЙС

Перед початком робочої 
зміни в автогарвжі радгоспу 
«І’еконструктор» відбувся мі
тинг, присвячений річниці з дня 
відкриття XXV з’їзду КПРС. 
І відразу ж після мітингу водії 
дістали змінні завдання. Кожен 
у цьому невеликому колективі 
поставив собі за мету — день 
24 лютого ознаменувати удар
ною працею. Важкий рейс ви- 
піе комсомольцю Володими
рові Яковіну. В бездоріжжя 
йому довелося перевозити від
повідальний вантаж до район
ного м’ясокомбінату. Із зав
данням молодий водій спра
вився успішно.

А в цей час його товариші 
/Микола Василевський, Валерій 
Халковський, Василь Яковін ре- 
/лонтували автомобілі. На три 
дні за нормативами було роз
раховане обсяг робіт, довіре
них їм. Хлопці вже наприкінці 
зміни доповіли про повністю 
здійснене завдання. Завдяки 
таким темпам ремонту вони 
достроково вийдуть у чергові 
рейси.

На Всесоюзних комсомоль
ських зборах «Комуністичну 
ідейність, активну життєву по
зицію — кожному комсомоль
цеві!» В. Яковіна, М. Василев- 
ського і В. Халковського ком
сомольці рекомендували прий
няти кандидатами в члени 
КПРС.

В. КОРОБОК, 
перший секретар Долин- 
сьиого райкому комсо
молу.

Косгінітиіі ТЛРГОИІИ працює трактористом у механізованому .зактаі До.ипісі.ког« 
районної о об'єднати: «Сільгоспгехіїік.і». Він став переможцем на нервному паїЛ 
трудової вахти, присвяченої ГО-річчю Великого /Конині. і здобув право разом з нгре- 
довими молодими трудівниками Кіропої радиіиии сфотографуватись у Креми».

Фото С. Ф< И ГИ НА.

Почуття гордості за Ленінський ком
сомол, за належність до ного славних 

т от орт винесли юнаки і дівчата області 
но закінченні обміну, комсомольських 
документів. Важливий захід у житті 
спілчан, намічений XVII з’їздом ВЛКСМ, 
завершився. Для комсомольських орга
нізацій він був справжнім оглядом, ви
могливою перевіркою того, як практично 
здійснює кожен комсомолець рішення 
партії. Це був період напруженої робо
ти. спрямованої на досягнення високої 
мети — підвищення трудової і громад
сько-політичної активності молоді.

Нас стало більше
За період обміну обласна комсомоль

ська організація зросла кількісно майже 
і-а 3400 членів ВЛКСМ. До роботи в 
первинних організаціях залучили понад 
три тисячі юнаків і дівчат, котрі з різних 
причин тимчасово втратили зв’язок зі 
своїми осередками. Завдяки поповненню 
комітети комсомолу зуміли поліпши ги 
стиль, форми і методи внутріспілкової 
роботи. Враховуючії можливості обміну, 
більшість із них перебудувала свою ді
яльність з таким розрахунком, що центр 
‘енравбуло перенесено в первинні орга
нізації, комсомольські групи. Головну 
увагу зосередили па індивідуальній ро
боті з членами ВЛКСМ, на втіленні в 
життя важливої вимоги — дійти до кож
ного.

Успішному проведенню обміну комсо
мольських документів сприяли повсяк
денна увага, контроль обласного, район
них і міських комітетів партії, первин
них партійних організацій області, які 
систематично розглядали хід цієї важли
вої кампанії па бюро, нарадах. Значну 
допомогу в ПІДГОТОВНІ і проведенні обмі
ну подало рішення пленуму обкому Ком
партії України «Про посилення партійно
го керівництва обласною комсомоль
ською організацією у світлі вимог XXIV 
з’їзду КГ1РС і завдань, викладених у 
промові ібварппіа Л. І. Брежнєва на 
XVII з’їзді ВЛКСМ».

УРОКИ

ЗМ и п от руд или сь 
прайсе <......
Обмін документів V міських, районних, 

первинних комсомольських організаціях 
проходив під знаком мобілізації молоді 
на дострокове виконання завдань дев'я
тої п'ятирічки, гідну зустріч XXV з’їзду 
КПРС. А далі, втілюючи в життя його 
історичні рішення, понад 72 тисячі моло
дих виробничників достроково викопали 
плани дев’ятої п’ятирічки, такого ж ус
піху добилися 602 комсомольськО-мото- 
діжііих колективи. Багатьма прикладами 
творчості та ентузіазму ознаменували

ТЕПЕР
НА ПОДВИГ!

І. ГНИ ВІДЕНКО, 
другий секретар обкому комсомолу.

юнаки і діяча та області в перший рік де
сятої п’ятирічки. П’ятдесят шість комсо
мольсько-молодіжних колективів ще на
передодні свята Жовтня виконали зав
дання 1976 року. Цю статистику удар
ництва можна доповнити таким: беручи 
участь у русі «П'ятирічці ефективності і 
якості — ентузіазм і творчість молодих!», 
майже 4 тисячі юнаків і дівчат завоюва
ли право працювати з особистим клей
мом, 283 комсомольсько-молодіжних ко
лективи працюють за програмою зустріч
них планів.

У ході обміну комсомольських доку
ментів народилося чимало ініціатив і по
минів. Деякі з них визначили напрям' ро
боти комітетів па всю п’ятирічку. Ні 
патріотичні починання хочеться відзна
чити окремо,

Цілісну систему боротьби за якість ви-

ОБМІНУ -г.-т-т-т—г--
готовлюваної продукції розробила заспі
вач руху «П’ятирічці якості — комсо
мольську гарантію!» — молодь Світло- 
т-бдська. Штаби і пости якості сьогодні 
створені і діють на 17 підприємствах міс
та. Шефство комсомоли?! них організацій 
над виробами, що готуються ло атеста
ції па державшій Знак якості, дає від
чутні результати: з 24 видів продукції з 
почесним п’ятикутником 1! випускають 
комсомольсько-молодіжні колективи. Об
ком комсомолу схвалив ініціативу світ- 
ловодцін, її підтримали па всіх заводах і 
фабриках облает і.

Комсомольсько-молодіжні тракт орні 
бригади колюснів імені Калініпа Олек
сандрійського. імені Шс-вчемка Новоукра- 
їпського і «Родина» Ульяновського райо
нів виступили з ініціативою — подовжи
ти амортизаційний строк служби тракто
рів у півтора раза. Передував тому пер
ший ..обласний зліт механізаторів, які 
пропрацювали па одній машині від 8 до 
’5 років і добилися високої продуктив
ності прані та економії коштів на її ут
римання.

Зростанню трудової активності моло
ді села обмін комсомольських докумен
тів сприяв з особливою очевидністю. 
Юнаки і дівчаїа шефствують вад виро
щуванням цукрових буряків на площі 
понад 35 тисяч гектарів. Лише минулого 
року 129 комсомольсько-молодіжних ла
пок узяли участь у змаганні на приз Ге

роя Соціалістичної Прані Пелагії Гро- 
мійчук. • • .

На якісно повій основі розвивався в 
еблаеіі її пух «Твяришіїпиво — ударна 
справа комсомолу». Свідченням нього с 
хоча о така статистика. Торії; тта ферми 
Кіровоградщнви прийшли пряпюяя-тн за 
комсомольськими путівками 1237 чоло
вік. Понад п’ять тисяч молодих "ірудів- 
нпкі.з підтримали ініціативу комгі лоль- 
п.ів і молоді колгоспу «Маяк» Зі ам'ян- 
ського району — провести місячник під- 
тотопки приміщень ло зимівлі громад
ської худоби. За почином зпам’япнів піл 
час цієї кампанії тваринники відосмон- 
тувапи понад 400 примішені», майже 20 
тисяч автопоїлок. Р

Без перебільшення можна твердити, 
що в питанні трудового виховання моло
ді обмін мав виняткове значенії'.!. 1 о- 
ТУЮЧІІ-'І» отримати комсомольським кви
ток новой* зразка, кожен спілчанин ще 
раз усвідомив мею відповідальність за 
свій трудовий внесок в. роботу колекти- 
г.у, у сні тьпу справу. Запорука виробни
чих успіхів — конкретність, продуманість
в організації соціалістнчПОго змагання 
Хід обміну переконав, що там. де комі
тети вдаються до починоманії де забу- 
таюгь про постійний контроль за веден
иям змагання, там і моги не може бути 
впо зростання трудової активності модо 
дї. Тому всюди прагнули створити таку 
атмосферу, щоб кожна мозоля людина 
могла усвідомити: «Так. моя праця по
трібна».

7 зросли ідейно
Наситити обмін комсомольських доку

ментів багатим ідейним змістом, розгор
нути цілеспрямоване вивчення історії 
комсомолу. історії комсомольського 
квитка та пов’язаних з ним славних тра
дицій. вихованця на-.цих традиціях — це 
було одним з головних завдань важливої 
кампанії в житті спілчан. У період під
готовки ло обміну в усіх первинних об- 
ласіі пройшов Ленінським урок «Ти на 
подвиг кличеш комсомольський квиток!»

(Закінчення на 2-й стор.).



а стар ,,іиолодий комувар“

(Закінчення. Поч. на 1-й стор.).

Ця акція дала добрий настрій на активі
зацію ідейно-виховної роботи. Провідне 
ж місце у формуванні марксистсько-ле
нінського світогляду юнаків і дівчат під 
час підготовки до обміну комсомольських 
документів і в дні обміну займало політ- 
навчання. Протягом минулих двох років 
значно зросла кількість гуртків і семіна
рів, в них іще тисяча чоловік опановува
ла політичні знання. Характерно, що з 
1976—1977 навчальному році діє 916 
гуртків і семінарів нової програми — по
глибленого вивчення матеріалів XXV 
з’їзду КПРС. Ця кількість гуртків стано
вить понад 80 процентів від загальної.

Багато хороших ініціатив і починань- 
за час обміну чиесли па свій рахунок 
слухачі комсо
мольських гуртків 
та семінарів. Так, 
у колгоспі імені 
Тельмана Компа- 
ніївського району 
вони здобули пра
во першими отри
мати квитки ново
го зразка. Готую
чись достойно зу
стріти 30-річчя Ве
ликої Перемоги, 
слухачі цього гурт
ка виступили з 
ініціативою «Слав
ній даті — 15 ударних тижнів!», ушано
вуючи так пам’ять вірних синів Батьків
щини — воїнів 15 союзних республік, які 
не повернулися з Великої Вітчизняної 
війни.

Одночасно з обміном в області прово
дились Ленінські заліки «Рішення XXIV 
з’їзду КПРС — у життя!» і нині «Рі
шення XXV з’їзду КПРС — у життя!», 
які дали змогу поєднати обмін з різними 
напрямами ідейно-політичної роботи се
ред молоді.

У цілому обмін комсомольських доку
ментів допоміг зосередити увагу коміте
тів комсомолу па вузлових питаннях 
ідейно-виховної роботи, на якісно ново
му рівні планувати внутріспілкове життя 
в організаціях. Цей важливий захід дав 
якнайкращу рекомендацію вивіреним на 
практиці формам і метопам діяльності 
спілчан. Комітетам, як* підказують під
сумки обміну, треба й далі практикувати 
співбесіди в індивідуальній роботі, зві
ти комсомольців на зборах, урочисте 
вручення квитків, центр роботи залиша
ти в первинних ланках — групах, комсо
мольсько-молодіжних колективах, постій
но контролювати виконання рішень збо
рів, виборних органів.

Вибираючи 
головні напрями

Підсумки обміну комсомольських до
кументів засвідчують ще й такий дуже 
важливий факт — за минулі два роки 
міськкоми, райкоми, комсомольські орга
нізації чітко визначили основні напрями 
своєї діяльності. Так, у житті шкільних 

комсомольських організацій — це залу
чении всіх юнаків і дівчат до активної 
участі в роботі свого осередку під деві
зом «Кожному комсомольцю — доручен
ня, справу до душі!» Глибоко вивчивши 
стан справ на місцях. Новгороді* і вський 
райком визначив роботу комітетів в ор
ганізації соціалістичного змагання, і не
забаром молоді працівники сільського 
господарства висіупили з ініціативою 
«План двох років виробництва сільсько
господарських продуктів — до ювілею 
Жовтня!» Комітети комсомолу Бобри- 
пецького району взяли курс на механіза
торський всеобуч. Практика' підготовки 
юнаків і дівчат до вступу в члени 
ВЛКСМ, вироблена за час обміну, допо
могла Усти пінському райкомові роз
робити систему заходів по робо і і з нс-

ТЕПЕР - 
НА ПОДВИГ!

спілковою молоддю.
Головне завдання обміну — залучення 

кожного спілчанина до активного гро
мадського життя — тісно пов’язане з ор
ганізаційним зміцненням первинних. Од
ним із засобів такого зміцнення е вдо
сконалення індивідуальної роботи. Спів
бесіди під час обміну з комсомольцями 
в Ульяновській, Новгородківській, До- 
ліпській комсомольських організаціях 
сприяли підвищеиню внутріспілкової ди
сципліни. відповідальності членів ВЛКСМ 
перед своїми комітетами. Ефективно 
використовували воші н таку форму ін
дивідуального впливу, як повторні спів
бесіди.

Серйозно поставились комітети до 
реалізації зауважень і пропозицій, ви
словлених спілчанами в ході обміну. Всі 
пропозиції поділили на дві основні кате
горії: одні вимагають негайного розв’я
зання, інші — вивчення і вироблення 
програми діяльності на тривалий період. 
Аналіз дав змогу визначити гри основних 
групи критичних зауважень. Перша и 
найбільша — адресована організації ді
йового соціалістичного змагання, дру
га — посиленню ролі і прав комітетів з 
організації дозвілля молоді, фізкультур
но-спортивної роботи, третя стосується 
ролі комітетів у розв’язанні виробничих 
питань, улаштування праці її побуту мо
лодих робітників, колгоспників та служ
бовців. Частину питань, що випливли з 
критичних зауважень, вирішили в ході 
обміну, частина ще всебічно вивчається 1 
г.рахована в перспективних планах робо
ти обкому, райкомів, міськкомів, коміте

тів комсомолу яа 1977—1978 роки.

7/ а п о мил- на ж
будемо вчитися

Аналіз ходу обміну свідчить і про 
серйозні недоліки >та упущення в діяль
ності окремих комітетів. Подекуди цей 
іажл івии захід проводився у відриві від 
розв'язання всього комплексу завдань 
комуністичного виховання молоді, пере
творювався у виключно технічний акт 
заміни одних документів іншими. Чима
ло комітетів не змогли зберегти і закрі
пити політичне піднесення, урочисту ат
мосферу, створену па початку обміну. 
Спостерігається ослаблення уваги до пи
тань ідеологічної роботи, пропаганди ме
ти і політичного значення обміну. ІЗ ряді 

комсомольс ЬКН X 
організацій не від-, 
булося помітних 
змін в індивідуаль
ній роботі, фор
мально прийшли 
співбесіди, гут і 
нині рідко прак
тикують на ком
сомольських збо
рах звіти членів 
ВЛКСМ про вико
нання доручень, 
подовгу не розгля
дають значної кіль
кості персональних 

справ навіть тих комсомольців, котрі 
допускали правопорушення. 'Іакий стан 
справ у комсомольських орі анізаціях 
Маловисківського, Добровеличківського, 
Кемпаніівського, Гайворонського райо
нів, Кірозського району міста Кірово
града.

Загальним недоліком багатьох коміте
тів комсомолу був трохи спрощений під
хід до-визначення готовності первинних 
сріанізацій до обміну. Траплялися, що 
головним критерієм був строк, визначе- 
і ин графіком, а не здійснення комплек
су заходів: проведення комсомольських 
зборів, Ленінського уроку, наведення по
рядку в обліку, сплаті членських внесків 
тощо.

Обмін комсомольських документів за
кінчився. Проведено велику обсягом і 
Еажливу політичним значенням роботу. 
Нещодавно проходили пленуми міськко
мів і райкомів ЛКСМУ, на яких підбили 
підсумки обміну. Принципово дали оцін
ку справ в організаціях спілчани на пле
нумах Ленінського райкому міста Кіро
вограда, Голованівського, Долмнського, 
Гайворопського райкомів. Закінчення об
міну збіглося з важливими подіями з 
житті країни. Остапи- квитки нового 
зразка обміняли юнаки і дівчата, коли 
повсюдно розгорнулася широка підготов
ка до відзначення 60-річчя Великого 
Жовтня. Є в цьому глибоко символічний 
зміст. Одержуючи комсомольський кви
ток із силуетом вождя нашої революції, 
і-.ожеп член ВЛКСМ наче ще раз дав 
клятзу на вірність ідеям Леніна, ідеям 
Жовтня.

_________ 1 березню 1977 року

Пошта відділу 
інформації 
та соціологічних 
досліджень --

ЗНАННЯ?
А

НАВІЩО?
До редакції надходить велика кіль

кість листів, що містять відповіді і<$ 
анкету «Знання? А навіщо?», надруко
вану в «Молодому комунарі» за 3 со
того цього року. З відповідей видно, що 
лист школяра з Олександрії схвимв- 
аав багатьох читачів. За перо взялися і 
однолітки Григорія, ті хто ще сидить 
за шкільною партою-, г старші, -саме ті, 
кому адресована наіиа анкета. Огляд 
всієї пошти 
А поки що 
деякі листи.

ми зробимо трохи пізніше, 
пропонуємо вашій увад^

На будову
з трійкою

«Моя Донька навчається зараз у деся
тому класі. Вчиться добре — в неї тіль
ки п’ятірки і четвірки. Та от я теж ие 
можу зрозуміти: навіщо закінчувати де
сять класів, щоб потім вчитися на штука
тура: розколотив цемент з піском — от і 
вся наука!

Л. К.,
м. І Іозоукраїнка».

«Помиляєтесь, дорогі наші старшо
класники, коли думаєте, що на будову 
приймуть і з трійкою. Будувати зараз 
не так вже легко і просто, як здається 
на перший погляд. Всі хочуть мати гар
не і зручне житло, хочуть мати у квар
тирі телефон, газ, гарячу воду. Все це по- 
винні зробити руки робітника. А попро
буйте виконати це без уміння читані 
кресленая, без знань фізики, хімії, мате- # 
матпки, біології.’ Не зможете. Молодий * 
робітник у наш час без креслень ніколи 
не виконає даної йому роботи.

Якщо, увійшовши до кзартяри, ви 
не зможете закрити двері, відкрити вік
но, побачите погано пофарбовану підло
гу, виявите, що не працює дзвінок, — 
значить тут працював колишній учень з 
«трійкою», якому не вистачало вміння і 
знання зробити своє діло добре Такі ро
бітники здебільшого мають дуже шьькі 
розряди і дуже важко вливаються в ко
лектив бригади.

Подружжя КОВАЛЬОВИХ.
м. Кіровоград».

' , В ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОМУ цеху кіровоградського гскб великого поіііирен. 
ї й НАВРАЛО наставництво, досвідчені майстри своєї справи щедро пере
дають молодим виробничникам «секрети» відмінної роботи 
^Л/Ф9^О.: °71НИ ІЗ КРАЩИХ ФРЕЗЕРУВАЛЬНИКІВ ЦЕХУ. ЧЛЕН КГ1РС В. Г. ЖАБОТЕН- 
КО (ЗЛІВА) зі СВОЇМ ПІДОПІЧНИМ — КОМСОМОЛЬЦЕМ МИКОЛОЮ жиоицьким.

Фато Ф. ГОНЧАРА.

ХРОНІКА 
комсомольського 
життя

СЕМІНАР 
СЕКРЕТАРІВ

Сзітлозодський міський комітет ком
сомолу провіз черговий семінар секре
тарів первинних комсомольських орга
нізацій.

«Про завдання комсомольських орга
нізацій міста і району, які випливають з 
Листа Центрального Комітету КПРС кол
госпникам, робітникам радгоспів, меха
нізаторам, ученим, спеціалістам сіль
ського господарства, працівникам про
мисловості, яка поставляє селу матері
ально-технічні засоби, всім трудящим 
Радянського Союзу та Постанови ЦК 
КПРС, Ради Міністрів СРСР, ВЦРПС і 
ЦК ВЛКСМ про Всесоюзне соціалістичне 
змагання» — з доповіддю на цю тему 
виступив перед учасниками семінару 
перший секретар міськкому А. Діброва.

Л. МАКСЮТА, 
громадський корсспонденг.

КІРОВОГРАД—ОД ЕС А: 
Змагаємось

Літаки 
над полями

Підживлення азотними і фос
форними добривами озимих зер
нових та сіяних трав па рівних 
площах почали механізатори Оде
щини. Піднялись у височінь і лі
таки сільськогосподарської авіації. 
Особлива турбота виявляється про

масиви, засіяні новими сортами 
пшениці.

Минулої осені землероби зайня
ли озимими культурами понад 800 
тисяч гектарів. Як показала пере
вірка, майже 90 процентів посівів 
пшениці і ячмешо перебуває в 
доброму стані. У ряді господарств 
провадиться сівба кормосумішей.

Хлібороб» області зобов'язалися 
в другому році п’ятирічки одер
жати з кожного гектара не менш 
як 28,7 центнера зерна, продати 
державі І мільйон 300 тисяч тони 
хліба — значно більше, ніж торік.

Л. НОВИЦЬКА, 
кор. РАГАУ.

Скільки коштує
зарплата

«Григорія К- може й правий, що ква
ліфікований робітник заробляє набагато 
більше, аніж лікар чи педагог. Але ж хі- -=' 
ба тільки це головне? Адже в школі 
знання ми напуваємо не заради грошей, 
а самі для себе. Ці ж знання допомага- 
Юіь нам краще пізнати навколишній світ, 
дізнатися про ще невідоме і незвідане. 
А хюа це нецікаво?

Людмила БАРДАШ, 
учениця Пяванської середньої шко
ля імені В. о. С.ухомаинського.

инуфріївський район».

«Якщо хочеш жити заради грошей» то 
можеш 1 не цікавитись нічим іщщім. Але 
щшіо в твоїй душі є хоч краплина лю- 
С0В1 Д° якоїсь науки, не згуби її Шелл 
улюолеиого заняття вже нічого ие змо
же притупити почуття щастя і задовУ

Л. БАНЛЮНА, 
художник заводу радіовнробів.

м. Кіровоград».

«Ти глибоко помиляєшся, Григорію,як- 
Гпппі?ІЦЄ ВІД УСЬОго ставиш зарплату. 
£ • 1116 Пе все- працюю вже иііс -•
°'\а’ зарплата хороша (150 карбони- 

“аю Саіато Друзів, товаришів, па- 
Бажають мене люди в селі. 1 це ке тому, 

* “®погано заробляю. Люди йдуть до 
‘ . ,тим> іцсю поговорити, почути

ііоио-п 1а.а°Є‘ А/Цо тн зможеш розказати 
X Д5?м’ Григорі’о? я з жалем див- 
(ію м■Г"АГ"Х’ Хго.ие зміє пе то сказати 
тії тямлт П ЧЄ Всім вдається), а написав 
та біті . "° Ав?~~три слова, хоча зарпля« 
гч -юли8 М3ЄІ у дзя рази- Ьід«і ті ліо- 
нц'іти 4ЯК! СЄ^е °^,кра.;ш, не почавиш

З повагою

агплил В’кт®1> КОВАЛЕНКО, 
*°,м калгоспУ «Яаповіт Леніна». 

•Анам ямського району»,
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НА ТОЧЦІ 
ЗАМЕРЗАННЯ
* Історія одного клубу з монологом 

та авторськими відступами

ЛЧСВІТЛЕН' великі вікна районного Па- 
лацу культури якось особливо при

вітно дивились у надвечір’я. Нас минали 
люди, переважмо молодь. Куди вони 
поспішали? На хор? На репетицію «Сте- 
гівчаякм»? Перед дверима, за якими 
вгадувалася радість зустрічі однодумців. 
Ьгало сумно від згадки про тишу і сутін
ки, з яких загубився, розтанув Мар яно- 
рільський клуб.

Звичайно, раз чи двічі на місяць 
мар’янопіпьці можуть побувати а Нозо- 
українці на концерті, подивитися виста
ву приїжджих артистів (добре, що їхати 
до районного центру якийсь десяток кі
лометрів). Але що робити з власними 
•фалантами, з потребою побути разом, з 
бажанням самим виступати з концерті 
перед односельцями*

«...Ми дуже просимо: допоможіть від
крити наш клуб». Шістнадцять підписів, 
а могло бути й більше. За ними — не 
просто група хлопців і дівчат, яким захо
тілося комусь (у даному разі — редак
ції) поскаржитися, що нецікаво їм жи
веться і що нікого це не обходить. Це— 
колектив, який вирішив будь-що досяг

ти поставленої мети. А мета — ось зона, 
перед нами.

Щоразу, як тільки Федір Федорозич 
збереться відчиняти клуб, ним оволоді
вають сумніви: «Зчову ці бешкетники 
(хоч і дорослі, все одно зітер у голові 
гуляє) насмітять, та й до телевізора їх 
страшно допускати. А раптом щось 
скрутять чи викрутять?» Сумніви сягають 
ще далі, коли він згадує останній кіно
сеанс, збір від якого стзнозиз .. 90 копі
йок. «Що це діється, скажіть на милість? 
Далі вже нікуди... Не буду й зараз від
чиняти, — отак, посумнівазшись, вирішує 
Федір Федорозич. — Дома нехай сидять 
або на вулиці збираються, коли мають 
охоту». І прямує собі додому. Так зоно 
спокійніше.

Завклубом стурбований. Морочитися з 
цими замками — немає гіршого. А тут 
іще просять увімкнути телезізор. Знову 
шукай ключ від сейфа (для стабілізато
ра довго вибирав місце, це — найнадій
ніше). Навіщо перевіряти? Працює ж те
лезізор, добре працює! Хіба може щось 
на працювати під його недремним охом?

Заходимо до залу для глядачів. Недоз-

„МолодяА комунара -
го пробувши там, просимо вибачити: хо
лод дошкуляє гірше, ніж на вулиці. Мож
на тільки поспізчузати тим поодиноким 
смілизцям, котрі назажилися прийти і 
висидіти сеанс до кінця, залишивши з 
касі скромну суму, яка так розчарувала 
завідуючого. Та, зласне, й дивитись ні
чого. Незизначеного кольору стіни, 
кілька рядів стільців, обшарпана сцена— 
малоприємний об’єкт для споглядання.

У завідуючі Ф. Ф. Паливода потрапив 
несподівано. З Мзр’янополя виіхала дів
чина, яка працювала тут раніше. «Робо
та підходяща, посильна для немолодої 
людини, — подумали керівники кол
госпу імені Леніна і запропонузали взя
тися за неї йому. Більше того, вони на
полягли, щоб клуб прийняв саме він. А 
потім ужо до цього питання не поверта
лися, вважаючи його вирішеним.

На жаль, «стиль» роботи нового заві
дуючого лишився поза увагою керівни
цтва відділка № 3, на території якого 
знаходиться клуб. Жодного разу діяль
ність клубу не стала предметом принци
пового обгозорення.

А привід виникав не раз. Хоча б ново
річний вечір. Ще в листопаді хлопці за
пропонузали підготувати концерт. Зби
ралися спочатку в сільській бібліотеці, 
у Галі Сулими. Розробляли сценарій, до
бирали номери. В репетиціях їм відмо
вили: клуб стояз на замку.

Вечір тоді все ж відбувся. Була ялин
ка, і теплі вітання, і оплески. Концерт 
вони «зитягли» по пам'яті — на шкільно
му репертуарі. Дивився його голоза ви
конкому сільської Ради Ф. Ф. Поляков, 
у минулому директор школи, і позив се
бе на думці, що не дістає колишнього 
задоволення зід виступів своїх вихо
ванців.

----------------- - 3 стор. -------- -
На комсомольських зборах мар’яно- 

пільці розповіли про свою біду. Вони 
чекали, ща правління колгоспу і райком 
комсомолу, поінформовані про справж
ній стан речей, допоможуть.

Клуб. Сюди йдуть після роботи — ски
нути з плечей утому, потрудитись ду
шею, коаще зрозуміти товариша. Справ
ді, клуб гаряча «точка» з селі. Гаряча 
тією сонячністю, якою їі наділяють лю
ди. Лунає пісня, іскриться танок. Вони 
готують концерт. Вони самі! Кожен — 
артист. Кожен — талант. За один вечір 
випромінюється стільки взаєморозумін
ня і приязні, що своєю щасливою силою 
вони розсувають стіни — у світ. Таким 
його, свій клуб, хочуть бачити автори 
листа до редакції.

Т. ЛЮДНА, 
спецкор «Молодого комунара». •

ІІозоукраїнськип район. •

Лист мар'янопільської молоді — не ви
няток у редакційній пошті. Даємо ща 
одну тривожну адресу: село Межирічка 
Голозанізсьчого району. Молоді його 
жителі з літа минулого року не впізна
ють свого Будинку культури. Раніше він 
був відомий цікавими гуртками, танцю
вальним колективом, хором, виступав із 
концертами а інших селах району. Тепер 
сюди не ходять, бо, як пишуть нам, у 
багатьох вікнах немає шибок, по фойє 
гуляє вітер, батареї заморожені. А ке
рівники колгоспу «Росія» посилаються на 
зайнятість.

Чим викликані ці сумні зміни? Хто по
верне радість тим, у кого її відняли 
баздумно?

)

Фотохроніка TTPC,

РЕСПУБЛІКА ІНДІЯ,
ЗАКЛИНАТЕЛЬ ЗМІЯ II/ 

ВУЛИЦЯХ МІСТА: ДОРОГА 
ЩО ВЕДЕ В МАДРАС — ВЕ 
.ЧИЦИИ АДМІНІСТРАТИВНИЙ 
І ПРОМИСЛОВИЙ центр 
КРАЇНИ.

Сьогодні ми починаємо публікувати серію статей 
кандидата історичних наук, доцента факультету жур
налістики МДУ А. Ф. ПАИФ1ЯОВА, який вивчає засо
би 3 методи ворожої соціалістичним країнам бур
жуазної пропаганди.

І

І

ОТРУЙНИКИ ЕФІРУ
1.

Влітку 1950 року, в розпал «холодної війни», »ефі
рі залунали позивні нікому раніше не відомої радіо
станції. Передачі болгарською, угорського, поль
ською, румунською, чеською та словацькою мовами 
починалися з обіцянки, яку диктори старалися вимо
ви, п з максимальною переконливістю: «Передаємо 
новини — хороші «и погані, але завжди правдиві».

Через деякий час, у березні 1953 року, подібну обі
цянку було дано й російською мойого, тільки дикто
рами іншої, теж раніше ке відомої нікому радіостан
ції. Та ось у пресі появилися перші відомості яро ці 
етапнії. Одна іменувала себе «Радіо Вільна Європа* 
(РВЄ). друга — «Визволення», а пізніше — «Радіо 
Свобода» (РС). У міжнародному довіднику з радіо
мовлення вони повідомляли про себе, що є організа
ціями «приватними, иекомернійни.ми», а передачі ве
дуть -колишні громадяни східноєвропейських країн» 
і «колишні громадяни Радянського Союзу».

Це була брехня.
Повідомлялося в довідниках і інше: станціям подає 

фінансову підтримку американська громадськість, а 
їхні штаб-квартири розміщені у Мюнхені, в Західній 
Німеччині (що було правдою).

Численні журналісти з різних країн не раз намага
лися з'ясувати, що собою являють РВЄ і РС, але це 
було непросто зробити. Біля входів у штаз-квартири 
станцій у Мюнхені зав’язувались навіть бійки між 
тими, хто хотів сфотографувати ці будинки хоч би 
знадвору, і тими, хто там працював. З особливою 
неприязню ставилися співробіпінки РВЄ і РС до жур
налістів соціалістичних країн. У телевізійних опера
торі? з НДР розбили камеру: угорського журналіста 
Іпітзаиа Пінтера, іцо хотів відвідати угорську секцію 
РВЄ, не пустили далі порога; представникові Радян
ського телебачення з Лондоні Володимиру Дуііаєву 
завідуючий відділенням РС в Англії, який напере
гони поголився зустрітися, заявив, що за нкязівкою 
з Мюнхена він змушений відмовитись від іигерв ю.

Офіційний скандал вибухнув V січні 1971 року, ко
ли американський сенатор Кліффоря ГІ. Кейс відвер

то повідомив, що протягом двадцяти років Централь
не розвідувальне управління США витратило сотні 
мільйонів доларів на підтримання існування «Радіо 
Вільна Європа» і «Радіо Свобода». Виявилося, що ці 
радіостанції зовсім не «приватні», що «колишні гро
мадяни східноєвропейських країн», від імені яких 
ведуться передачі, здебільшого воєнні й карні, зло
чинці, а .фінансова підтримка діяльності цих станцій 
з боку «громадськості» — тільки ширма. Коротше 
кажучи, і РВЄ і РС були попросту рупорами ЦРУ.

Залишимо осторонь питання, навіщо сенаторові 
Кейсу потрібно було виступати в ролі «викривача». 
Можливо, він керувався турботою про фінансову 
дисципліну' або старався нажити собі політичний ка
пітал. У всякому разі він не виступав у ролі обвину
вача РВЄ і РС, а тим більш ЦРУ. Кейс запропонував 
гідмовитись від секретності (до ТОГО Ж, ЯК ВИСЛОВИВ
СЯ сенатор, це був уже «секрет полішшеля») й узако
нити урядову допомогу РВЄ і РС.

Американські політики підтримали цю ідею і поча
ли пошуки найбільш підхоже! і пристойної форми 
фінансування двох днзерсійію-пропагандистсь^йх 
центрів. ІЦо тільки не пропонувалося! Зокрема, за- 
спувагня спеціального «незалежного» агентства, від
повідального за діяльність обох станцій, яке одержу
вало б кошти через конгрес у вигляді регулярних 
асигнувань. Це дало б право твердиш, що контроль 
над діяльністю даних радіооргапізацій здійснюють 
не сфіційпі власті США, не ЦРУ. а агентство куль
ту рію-ссвігнього характеру. Питаниям займалися і 
так званий «Комітет 40», що відав урегулюванням- 
особливо «тонких» урядових операцій, і комісія іно
земних справ. Усі ці пропозиції про нову систему 
фінансування означали, як твердив сенатор Фул
брайт, лише те, що над РВЄ і РС буде-«новий дах», 
оскільки старий більше не годиться.

Не так давно колишній начальник відділу аналізу 
аудиторії «Радіо Вільна Європа» Роберт С. Соренсен 
у статті «Соціологічні аспекти психологічної війни», 
торкаючись методів впливу на слухацьку й читацьку 
аудиторію в соціалістичних країнах, писав;

«Можуть використовуватись такі методи (линву иа 
ворожу аудиторію:

свідоме провокування чуток;
підігрівання настроїв невпевненості щодо майбут

нього;
інспірування опозиційних настроїв, щодо уряду» 

і т п.
Такі методи «інформування», що їх пропонують 

теоретики і використовують практики імперьілістич- 
ної пропаганди.

Правда, останнім часом тактика трохи змінилася. 
Керівники «Радіо Свобода» і «Радіо Вільна Європа», 
як і інших інформаційно-пропагандистських служб, 
намагаються запевнити радіослухачів, що їхня діяль
ність нібито вже не спрямована на «повалення соціа
лістичного ладу», а ставить своєю метою «зміцнення • 
взаєморозуміння між народами». Тз цілі їхні лиши
лися попередніми. Західна буржуазна преса особли
во цього її не приховує. Так, швейцарська газета 
«Ноііє ціорхер цаіігунг» у статті «Радіо Свобода» і 
него діяльність» писала:

«Перед. «Радіо Свобода» стоїть-завдання уни
каючи емігрантської озлобленості і відвертих випадів 
проти радянського ладу, вести ідеологічну диверсію 
проти СРСР».

будь-якій неупередженій людині очевидно, ЩО РВЄ 
і РС — пряме породження «холодної війки», а їхня 
підривна пропагандистсько-шпигунська діяльність 
являє собою не що інше, як протизаконне втручання 
у внутрішні справи соціалістичних країн. Характерно, 
що навіть у публікаціях американської преси нерідко 
появляються подібні оцінки діяльності РВЄ і РС.

Американські радіоцентри наклепу і дезннформаиії 
фрнщіснуюгь досі лише тому, що користуються під
тримкою впливових політичних сил США і ФРН, які 
виступають проти розрядки міжнародної Напруже
ності. Діяльність цих радіостанцій не тільки супере
чить духові часу, а й незаконна з міжнародноправо- 
вої точки зору. Про це й піде мова в наступному на
рисі.

А ПАНФІЛОВ, 
кандидат історичних наук. 

Бюлетень прес-бюро »Комсомольской правди*.
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Д П’ять ронів тому запроваджено новий Всесоюзний фізкультурний комплекс 
ГПО, який є програмною і нормативною основою радянської системи фізичного вихо
вання і мас своєю метою сприяти формуванню морального й духовного обличчя ра
дянських людей, їх всебічному гармонійному розвиткові, збереженню на довгі роки 
міцного здоров я і творчої активності, підготовці населення до високопродуктивної 
праці і захисту Батьківщини...

І КОЖЕН З НА С

1 березня 1977 року

Ш ИдЄ обласний ОГЛЯД Дьбровольського. Бо саме вони доби
лися найкращих пока, ників завдяки 
тому, що постійно тренуються, ре
гулярно виступають на всіх змаган
нях.

І ось такі ентузіасті! повели за со
бою інших. Тільки торік на старці 
ГПО вийшли 495 робітників. Біль
шість .із них узяла участь у завод,- 

- <:.ьін спартакіаді — змагалися лег
коатлеті!, гандболісти, волейболісти, 
баїаіоборні ГПО. Л ще було прове
дено легкоатлетичний крос, плавання. 
Піші — старти зимової спартакіаді!. 
Крім багдтоборців ГПО. мірялися си
лами 7. баскетбольних, 10 волейбо їь- 
них, 8 футбольних (.міні-футбол) 
команд, у боротьбу вступили тені
систи. 298 значківців I IІО і 114 роз- 

‘ рядняків хочуть досяіти ще вищих 
результатів; Наприклад, слюсар Ми- 

‘ кола ГІершогуб, який виконав 
рядні нормативи .з чотирьох видів 
спорту і став чемпіоном підприємства 
з багатоборства ГПО. мріє про ре
корди на обласних і районних зма-

колективів
фізкультури 
по впровадженню 
комплексу ГПО

ВИМІРИ були в кожному цеху,
КіЗЖІИІЇ ПІ 11.НИНІ 0) і ТИПІ '.І І Ui

. на 
— кожній дільниці. Фізорги’ і ком
сорги аналізували результати юнаків 
і дівчат на пробних стартах і визна
чали, хто має займатись у підготовчих 
групах, а хто повинен продовжити 
тренування, щоб потім увійти до збір
ної і виступити на районних змаган
нях. Рада колективу фізкультури 
узагальнювала досвід найбільш пер
спективних спортсменів — слюсарів 
Олександра .Неуцького і Миколи ІІер- 
Пісгуба. плавильників- Анатолія Мо- 
кіна і Володимира Ходорова, апарат
ників Хоменка і Володимира

роз-

г огнях. Тому у вільний від роб'оти- 
ч;іс він завжди поспішає на грену- 
ганічі. З ним — токар Борне Запоро
жець. електрик Олександр Вп.хрес- 
тіок, майстер Станіслав Бухарев. Мс
та — перекрити показники ііайснльні- 
шнх багагоборіїів району.

Умови для того, щоб у масовості 
мати й непоганий показник майстер
ності, теж постійно поліпшуються. Є 
необхідний спортивний інвентар, зо
крема 6 човнів, 2 байдарки, тенісні 
столи. В селищі будують стадіон. 
Цього року будівельники разом з 
ударними комсомольськими загонами 
обладнають плавальний басейн, стрі
лецький тир. комплексні ігрові май- 
даігчики. будинок рибалки і човнову 
станцію. Під час Всесоюзного кому
ністичного с\ботинка па будівельні 
майданчики вийдуть усі фізкультур
ники.

т.

В. ХОХЛОВ, 
інструктор по спорту Побузько- 
го нікелевого заводу.

ГолованівсБкиїї район.

оя
радянський спосіб життя». Бесі
да. 17.00 — Концерт. 17.45 — 
< Сільськогосподарський тиж
день». Телеогляд. 18.00 — «День 
»а днем». (Кірової рад). 18.15— 
К. т. «Ми граємо і співаємо». 
!8.30 — К. т. «Наука сьогодні». 
19.00 — К. т. Тираж «Спортло
то». 19.10 — К. т. Фігурне ка
ганця. Парне катання. Довільна 
програма. (Токіо). 21.00 —

Час». 21.30 — К. т. Хокей «Дн- 
памо» (М) — «Трактор».

конодавства. «Трудова дисциплі
на». 16.00 — К. т. «Шахова шко
ла-. Ні.ЗО — К. т. Документаль
ний телефільм «Підмосков’я. 
Рік 1976». 17.35 — К. т. «Твор
чість юних». 18.00 — «Золоті 
Зірки України». 18.30 — Для ді
тей. Театр «Ліхтарик». іч оо — 
Вісті. 19.30 — Концерт для де
легатів XII з'ї іду профспілок 
України. По закінченні — фільм 
'Товариш генерал»; «На XII 
з'їзді профспілок України». 
Спецвипуск новин.

HFPIII A ПРОГРАМА. " 00 —
Новини. 9.!<) — К. т. Гімнастика. 
Я..30 — К. т. Д. Патрік. «Дивна 
місіс Ссвілж». 14.30 — «Твій 
»РУД — твоя висота» Кінопро- 
грама. 1.5.20 — Л. Толстой. «Вія
на І мир». 16.20 — «Ми інайо- 
мимося з природою». 16.4.5 — 
«Телсшкола механізатопа». 17.15
— Концертний зал «Дружба»
37.15 — «Рубежі десятої п’яти
річки». (Україна — БАМу). 18.00
— Новини. 18.1.5 — К. т. «У 
кожному малюнку — сонце».
1.8.30 — Другий Міжнародний 
фестиваль телепрограм народ
ної творчості. Кіпр. 19 00— «Лю
дина і закон». 19.30 — К. т. Фі
гурне катання. Парне катання 
№роткя програм.! (Токіо). 21.00
— «Час*. 21.30 — «Докумен
тальний екран». 22 50 — К. Г. 
Баскетбол Жінки: «Динамо» 
(М) — «Спартак» (Московська 
область).

ДРУГА ПРОГРАМА. 10.00 - 
«Естафета полум'яних років». 
ВіасоФільм 2. «Тих днів не 
змовкне слава». 11.00 — Новини
11.15 — Документальні теле
фільми. 11.40 — історія для уч
нів 9 класу. 16.45 — «Москвичі 
ца марші п’ятирічки». 17.15 — 
•Один за всіх, усі за одного». 
18.ПО — «У світі танцю». 18JO
— »На здобуття Державної пре
мії УРСР ім. Т. Г Шевченка». 
Пісні Володимира Костенка. 
19.00 — Вісті. 19.30 — Фільм-кон- 
церт. 20 00 — «До XII з'їзду 
профспілок України*. «Марш 

■ударних бригад». 26.45 — «На 
добраніч, діти!» 21 09 — «Час».
21.30 — Фільм «Одинадцять на
дій».

ДРУГА ПРОГРАМА -10.00 - 
Документальні телефільми. 10.50

Концерт дитячої художньої 
самодіяльності. 11.00 — Новини. 
11.15 — Теленарис «Всіма кольо
рами райдуги». 11.40 — Україн
ська література для учнів 9 кла
су. 12.10 - «Співає О Оівів
цею. 10.4' — «Сімейна розмо
ва». '7.15 — «Відгукніться, сур
мачі!» 18.00 — «Пісні Лесі Дич
ко*. 18.30 -- Реклама, оголошен
ня. 18.45 — «Щоденник соціаліс
тичного змагання». 19.00 — Віс
ті. 19.30—Документальний фільм 
• І: історії радянського кіно. 
Фільми 30-х років». 20.45 — «На 
добраніч, діти!». 21 00 — «Час». 
21.39 — Фільм-коннерг. 22.20 — 
«На XII з'їчіі профспілок Ук
раїни». Спецвипуск повчи.

З БЕРЕЗНЯ

2 БЕРЕЗНЯ

ПЕРША ПРОГРАМА. Р.00 — 
Новини. 9.10 — К. г. Гімнастика. 
9.30 —
Парне 
гпама. 
« Наша 
14.05 — «Спортивна програма». 
15.50 — Концерт. 16 00 — К. т. 
«На ХМ з’їзді профспілок- Ук
раїни». Інформаційна програма. 
!7.00 — Виступає інстпумеиталь- 
иіій квартет ім. М. В. Лисеика 
Київської державної філармо
нії. 17.20 — «В ім’я мире». 17 35
— «Для вас. учителі». Навчаль
ні передачі з фізики в березні. 
19.00 — «Показує рейдова». Ре
портаж з Олександрійського за
полу підйомно-транспортного ус- 
тал кування. (Кіровоград). 18.25
— К. т. Другий Міжнародний 
<1 сті'валь телепрограм народної 
тгорчості. НДР. 19 00 — К. т. 
'Ленінський унівгрсиїет міль
йонів». 19.30 — К. т. Фігурне ка
тання. Жінки Довільна програ
ма. (Токіо). 21.00 — «Час». 21.30
— К. т. «Медичне життя». Те
лежурнал. 22.35 — К. т. «Алтай
ський заповідник од весни до 
весни». Документальний теле
фільм.

К. т. Фігурне катання, 
катання. Довільна про» 
(Токіо). 1120 — К.
біографія. Рік

т.
1933».

4 БЕРЕЗНЯ

ПЕРША ПРОГРАМА. 9.00 — 
Новини. 9.10 — К. г. Гімнастика. 
9.30 — К. т. Фігурне катання. 
Жінки. Довільна програма. (То
кіо). 11.00 — Новини 11.15 — 
«Співає Ельвіра Узунян». 11.40 
— Російська мова для учнів 10 
класу. 12.10 — К. т. «Горизонти 
науки». 11.25 — Документальні 
телефільми. 15.00 — К. т. «Сло
во — ученому» 15.15 — Фільм 

” 16.35 — К. т. «Сим-
композитора Жигано- 
— «П'ятирічка сфек- 
якості». Передача 3. 
спеціалізоване кон-

для дітей, 
фочія А» 2 
ва». 17.00 
тякності і 
«Головне 
сгрукторське бюро но посівних 
машинах». (Кіровоград). 17.40— 
Телефільм. (Кіровоград). 18.00 — 
«День за днем». (Кіровоград). 
18.15 — К. т. Фільм «Незвичай
не літо». 19.50 — К. г. Сен-санс 
Ііаї. Етюд V формі вальса. 20.00 
— К. т. «Наша біографія. Рік 
1934». 21 00 — «Час». 21.30 — 
К. т. Фігурне катання. Спортив
ні тайні. Довільна програма. 
(Токіо).

ністіп партійних організацій 
Знам’яиського району у здійс
ненні накреслень .................
КПІ’С». ’
К. 
К.
і о 
Л 
для скрипки ,і фортепіано. 
— К. т. Урочисте засідання, при 
свячене Міжнародному 
му Дню 8 березня, 
концерт. 21.0(і — «Час 
К. т. Хокей- ЦСКА - 
до». З період: тираж 
то»; чемпіонат світу з 
катання. Чоловіки, 
програма. (Токіо).

ДРУГА ПРОГРАМА. 10.00 — 
Кіноирої рама. 10.30 — «Школа 
передової о досвіду». 11.00—Но
вини. 11.10 — «Тваринництво — 
ударний фронт». 11.30 — «Со
нячне коло». 12.00 — «Славспо 
овіяні». 13.05 — «Жовтневий за
спів». Антологія революційної 
та радянської пісні. Випуск 9. 
16 55 — Упочисте засідання, при
свячене Міжнародному жіночо
му Дню 8 березня. Трансляція з 
Великого театру Союзу РСР
18.30 — сОлівень-малюпець». 
19.01) — Вісті, 
біографія. Рік
Камерний концерт. 20.45 — -І 
добраніч, піти!» 21.00 — «Час
21.30 — Художній фільм 
падіння». 23 40 — Попиті,

ПЕРША ПРОГРАМА. 9ЛП - 
Новини 9.10 — К. т. Гімнастика. 
0.30 — К. т. Фігурне катання. 
Парне катання. Коротка програ
ма. (Токіо). 11.00 — К. т. «Клуб 
кіноподорожей». 12.09 — «Люди
на і закон». 14.30 — Докумен
тальний телефільм. 14.50 —
Фільм «Червоні вітрила» 16.15 
»- К. т. «Поезія». 10.45 — «Наш.

ДРУГА ПРОГРАМА. 9.00 — 
Повні й. 9.10 — Гімнастика. 9.30 
— Фігурне катання. Парне ка
тании Довільна програма. (То
кіо). 11.20 — «Наша біографія 
Рік 1933». 14.30 - К Паустов- 
ський. «Мещерська сторона» 
15.00 — Коннерт оркестру росій
ських народних інструментів. 
15.39 —■ Основи радянського

ДРУГА ПРОГРАМА. 16.00 - 
Для юнацтва. «Будь сильним, 
будь спритним». 11.00 — «Ле
нінський університет мільйонів». 
II..40 — Музичний телефільм. 
16.10 — Концерт. 16.5,5 — «П’я
тирічка ефективності і якосіі». 
17.30 — Для дітей, 
вертника». 18.00 
оголошення. ЬЧ.ЗО — 
«Чекайте нас 
Вісті. 19.30 — 
(До 150-Річчи 
ня). 20.15 
20.45 — «На .. .
21.С0 — «Час». 21.30 — «Екпан 
молодих». 2.3.00 — «На XII л’їз- 
ді профспілок України». Спец
випуск новин. 23.15 — Музичний 
фільм.

«Хатинка- 
Реклама, 

Телефільм 
у травні». 19.00 — 
«Леонід Г.тібов».
з дня иафоджен- 

— Фільм-коннерт. 
добраніч, літи!»

5 БЕРЕЗНЯ
ПЕРША ПРОГРАМА. 9.00 - 

Новини. 9.П) — К. т. Гімнастика. 
9.30 — К. г. Фігупие катання. 
Спортивні танці. Довільна про
грама. (Токіо). 11 30 — К. т. 
«Сонячне коло». 12.00 -■ < Сла
вою овіяні». 13.05 — «Жовтне
вий заспів». Антологія револю
ційної та радянської пісні. Ви
пуск 9. 14.00 — «Партійне жит
тя». Про авангардну роль кому-

../акк

Редактор М. УСПЛЛЕНКО-

ЗАГРАВА
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З дня приїзду Макара. Губенка в Ердсліьку. мину
ло ірохії більше МІСЯЦЯ. Кожен Деііі. Ііріінбсії'І ЩОСЬ 
нове. Полум’я пожеж дедалі ширше й грізніше спа
лахувало над поміщицькими маєтками. Пани іїо'спі- 
шали засірахуваї її своє майно. Жандармські й нові 
чопі власті об'їжджали з кінця в кінець повіт, роз 
шукуючц паліїв, та все марно. Посилив свою роботу 
в нові ї і й Херсонський губернський більшовицький 
комітет сільських організацій РСДРП.

Час від часу ерделівці збиралисії на таємні сходки, запро
шуючи виступити тут комітетників. На останню маївку Кар
но Дюшко привіз молодого агітатора-стулепти, він ро Сисний 
селянам основні завдання майбутньої революції. Слухали 
і рдслівці про розподіл землі, поліпшенні! селянського побу
ту, припинення війни, про нові реформи, звільнення політич
них в’язнів...

Про все нс Макар довідався від земляків і єлнсавстград- 
ською Агітатора. Зрозумівши, що в особі Мадяра він .має 
надійну опору, Микола Ігнагі.єп (гак звали комітетника) до
мовився з моряком допомогти йому налагодити зв’язки з 
комітетом РСДРП.

Невдовзі Макар послав до Єлисавегграда Романа Чаба
ненка, щоб той ириві і деяку літературу, обіцяну Ігиатьєвим, 
і кілька останніх номеріп газети «Голос Юга».

Повернувся Роман надвечір того ж дня. Л зя кіль
ка годин біля його хати вже зібралися селяни, яким 
не терпілося знані, що нового в повіті. Розсівшись на 
трьох великих колодах, що лежали під тином, селяни 
слухали розповідь Романа. Сюди ж підійшов з газе- • 
тою і Макар. Привітався.

— Що нового, Макаре, вичитав? —- спитав хтось.
Макар присів на колоду.
— Пишуть, що двадцятого липня з Є.іисанстгра та підправ

лено чотири сотні Донського козачого полку. В Ноііоукраїн- 
ку. Добровсличківку, Нопомиргород, Вознесеисі.к. По сто 
шістдесят чоловік у кожне містечко.

— Ти ба. — стиха промовив Пнінп Харченко, — козаків 
пригнали Солдатам не довіряють, іначить...

— Не довіряють, бо солдати — ті ж робітники та селяни 
и шинелях, — підхопив Макар. —• Чи будуть вони у своїх 
(датів стріляти? В Одесі не стріляли. Теж козаків прикли
кали... Ті — інша річ. Озвірілі, п’яні, роз’їжджають но міс
ту, перехожих давлять. Коли демонстрацію розганяють, годі 
шмаїають нагайками, рубають шаблями направо й наліво...

— Видно, справді баї ато виступів у повіті проти царя-бя- 
7ЮШКИ. коли губернатор козаків па допомогу прислав, — 
усміхнувся лукаво Роман до Дученки, помітившії, як гой. 
намагаючись бути непоміченим, підкрався до гурту. — А то 
ви. Аполлінарію Остаповичу, скажете па цс?

Дучснко з несподіванки розгублено закліпав очима. Потім, 
огогтавпійсь, набундючився:

— Непорядок Па чуже добро селяни зазіхапі ста
ли. Хліб у полі перестигає. Жати не .хочуть. І робіт
ників з інших губерній не допускають. Не цінять 
ганської ласки, вимагають плати більшої. /А врожай 
гине. Тепер козаки повадок наведуть...

Роман Чабаненко спересердя аж сплюну»:
— Авжеж, наведуть! — І тихо, щоб не чув Дучсн

ко, додав: «Краще спалити, ніж за такі гроші панові 
хліб віддати!*

З появою Дучснка розмова перейшла на різні дрібні сіль
ські новини. Аполлінарій посидів те трохи і, зрозумівши, що 
нічого повою не дізнається, пішов. Та недалеко. Перескочив 
через тин I, крадучись городами, ш хвилину буй уже на 
і одвір’ї Романа. Непомітно підліз до тину. «А що. Макаре, 
перехитрив Дучснка? Дідька лисого! Не такий уже Аполлі- 
нарій дурний, щоб не зрозуміти, що затіваєте нюсі.. Тільки 
шо?» Зручно вмостився під тином, принишк. Прислухайся: 
іоворип Макар. Аполлінарій уже добре .знав його неголосну, 
іківажну мову, хриплуватий голос. «...Знаємо, шо діється ни
ні у волостях. Резолюція докотилася І п нашу Ерле.чівку 
Чи нс час і чам попрохати пана Ерделі поділитися чгм- 
.н-ю?..» Дучснку навіть здалося, що він бачить, як Макар 
ховає лукаву посмішку в чорні вуса.

Вранці Павлюковсі.кий не міг зрозуміти, що сталося з се
лянами, котрі працювали на току. Зовсім змінився їхній 
настрій. Головне, шо погляду при зустрі“і з очима економа 
не відводили! Кожен зосереджено думав своє, а Павлюков- 
гькому здавалося: їх хвилює щось спільне. І від цих пря
мих, як багнети, поглядів Паплюковс ньому ставало мото
рошно. Тому економ зрадів. помітивши гк по контори току 
зайшов Дучеико. Потинявшись Іще кілька хвилин, економ 
ііімигну.і слідом .за ним.

— Маю важливі позиції, пане економ, — зігнувся 
перед Павлюковським Дучснка і, захлинаючись, випа
лив: — Макар Губенко баламутить мужиків. Хочуть 
страйк робіни, як у містах і в інших економіях. З по
луди» почнуть. У пана землю вимагатимуть Радили
ся вчора. Чабаненко, Дюшки. Коваленки селянським 
комітетом себе називають. їіа власні вуха чув!

ПавліоковськиГі швидко вийшов з контори еконо
мії. Скочив v сідло і помчав у напрямі панського 

’ мтетку...
Провівши поглядом вершинка. Макар перезіїрвувся з Ра

маном Чабаненком. Той зрозумій товариша. За хвилину зі
бралися всі. хто працювап па току.

— Земляки! — пролунав над людським натовпом голос 
Губенка. — Тут ми. в комітеті, поралились і вирішили по
ставити перед паном такі вимоги; «В тих випадках, коли 

. орна земля здається поміщикам з урожаю, тобто за вина
городу натурою, пан невинен одепжупати лише третю копу».

Натовп селян схвально загув. Макар тим часом продовжу
вав:

«Орендна плата не повинна перевищувати цисти карбо
ванців за десятину. Сінокіс має здаватися за половину ско
шеного сіна. За випас худоби — три карбованці за одну 
голову. Розмір зарплати — підвищений. Для дорослого -*• 
сімдесят п’ять карбованців за три місяці, або два иарбо- 
г.анні поденно для ніллііків і жінок — по карбованцю п'ят
десят копійок В «чономй не. повинні наймані робітників з 
інших губерній». Ну й основне — «зобов’язати пана ЕрделІ 
наділити землю и і двір, щоб кожна сім’я змогла себе вро- 
іолувати!» Чи згодні ви з тим. що я прочитан?

— А коли пан не захоче з нами розмовляти? — почулося 
з і-г.тоепу,

— Тоді не будемо виходити па роботу, застрай
куємо. А буде опиратися — землю самі візьмемо! 
рубля’ ь Макар.

— Правильної Забрати в Ерделі в«с! Нашим потом 
вгроблене1 Досить попив крові’ Відібрані землю! 
почулися вигуки.

— Еге ж. так він і наділить вас землею. — сказав 
Роман Чабаненко. — Півня б йому для початку чер
ве ного пустити, а тоді й розмовляти!

Макар печув цю репліку:
— От коли не погодиться добровільно поступитися, 

толі її півня! А заріз ходімо всі до папського будин
ку! Почнемо раніше!

(Далі буде).

з’їзду
п.зо -
15.45 -

XXV
І Кіроиоі рад). 

Фільм для дітей.
т. «Щоденник соиіалістіїчпо- 
змагаїїііи». 16.30 — К. т,
Бетховен. Соната помер 1 

16.55

т.

ЖІІІОЧО- 
СвяІ новий 
». 21.3(1 — 

— «Торпс- 
«Сиортло- 
«ііі і урного 
Довільна

19.30 — «Нанта
1032». 20.30

G БЕРЕЗНЯ

ПГ.Р1И А ПРОГРАМА. 9.00 — 
Новини. 9.10 — К. т. Гімнастика 
для дітей 4.30—К. г. « АБВГдгй- 
ка». 10.00 — К. г. «Ранкова пош
та», 10.30— К. т. «Більше хопо- 
шмх товарів». 11.00 — К. т. Фі
гурне катання. Чоловіки. До
вільна нроірама. (Токіо). 12.30— 
К. т. Фільм «Снігуронька». 14.25
— К. і. «Здоров’я». 14.55 — К. т. 
«Співдружність». 15.25 — К. 
Мультфільм «Завтра день на
родження бабусі». 15.45 — К. т. 
«Очевидне — неймовірне» 16.45
— К. т. Фігурне катання. Пока
зові виступи. (Токіо). 19.35 — 
К. т. Телефільм «Дна капітани». 
З серія. 21 00 — «Час». 21.30 — 
К. т. Естрадна програма 23.05— 
К. т. «До підсумків чемпіонату 
СРСР з тенісу».

т.

ДРУГА ПРОГРАМА. ГО.ОО - 
Телефільм «Кнопка». 10 30 — 
< Тслешкола механізатора» . 11.00 
— «Юніор-77». Конкурсна про
грама для школярів. 11.50 — 
Концерт. 12.30 — «Спасибі вд.м!» 
ІЗ..?0 — «Слала солдатська».
14.30 — «Сільські обрії». 15 00— 
«У світі музики». 16.00 — "По
езія ». 10.25 — Для дітей. «Со
нечко». 16 5" — Урочисті збори, 
нриспячеиі Міжнародному жіно
чому Дню 8 березня. Концерт. 
В перерві — вісті. 20.10 — Доку
ментальна кіноповість 
жінку наше слово». 20 45 
добраніч, літи!» 21 00 —
21.30 — Художній фільм 
я полюблю». 22.50 — Новини.

« Ппо 
— «На 
«Час». 
«Якщо

?•”"—/З
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