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П'ЯТИРІЧКА РОКАМИ МОЛОДИХ
КІРОВОГРАД. На конди

терській фабриці комсо
мольсько-молодіжну бригаду 
Людмили Колод з карамель
ного цеху називають у числі 
кращих па підприємстві. На 
105—110 процентів виконують 
дівчата щоденні норми. Всі 
вони заочно навчаються в 
Одеському технікумі харчо
вої промисловості, більшість 
із них мають громадські до
ручення, а .бригадир є чле
ном комітету комсомолу 
фабрики.

НОВОМИРГОрОДСЬК и п 
РАЙОН. Секретар комсо
мольської організації кол
госпу імені Куйбишева Вік
тор Мицул кілька місяців

тому очолив комсомольсько- 
молодіжну механізо ь а и у 
танку по вирощуванню ку
курудзи. Сьогодні .механіза
тори повністю готові до ви
ходу в поле. «Як і зобов’я
залися, зберемо по 55 цент
нерів зерна з гектара». — 
запевняють молоді хлібо
роби.

З И А М’ Я Н С ЬК И И РА й ОН. 
Комсомолець Станіслав Ма- 
рікуца всього півроку пра
цює чабаном на вівцефермі 
колгоспу імені Шевченка, а 
про пьоіо вже йде добра 
слава. Цс він разом з інши
ми чабанами одержав від 
кожної сотні вівцематок но 
сто десять ягнят.

X виконаній важливого урядового завдання, поставленого перед червопозорівцями, активну участь беруть члени ком
сомольсько-молодіжної бригади ковальсько-пресового цеху (зліва напрано) Василь КИРИЧЕНКО. Борне ЗАМОСКОІИН та 
Олександр БЕККЕР. Розповідь про них.читаійте па 2-й сторінці/ «Рото Г. УДОВИЧЕНКА.

Сьогодні
минає
50 років
з дня
заснування 
комсомольської 
організації 
Кіровограда

Заява І д 
Радянського уряду

Уряд Союзу Радянських Соціалістичних Республік заявляє 
.. урядові .Китайської Народної Республіки такс.
к 14 березня 1969 року, об 11 годині 15 хвилин за московським 

часом група озброєних' китайських солдатів зробила нову 
спробу вторгнутися па радянську територію — острів Да
найський, на ріці Уссурі. На другий день, 15 березня вели
кий озброєний загін китайських солдатів, підтримуваний з 
берега артилерійським і мінометним вогнем, атакував радян
ських прикордонників, які охороняють острів, в результаті 
чого є вриті і поранені. Вжитими заходами провокатори 
підкинуті з острова. Ця нова зухвала збройна провокація 
китайських властей таїть у собі тяжкі наслідки.

Одночасно китайські офіційні органи посилюють аіітира- 
дянську істерію навколо необгрунтованих і агресивних тери
торіальних домагань, намагаючись створювати підставу для 

. нового загострення напруженості радянсько-китайських між
державних відноснії. Грубо перекручуючи факти, нони 
роблять спроби уникнути відповідальності за заздалегідь 
сплановані й організовані аваїітюри па радянсько-китайсько
му кордоні.

Факти говорінь про те, що уряд Китайської Народної Рес
публіки не зробив необхідних висновків з ііоперсл.жсіш:і 
Радянського Уряду в зв’язку з організованою китайськими 
властями збройною провокацією 2 березня ц. р. па острові 
Дамаїіськнй і продовжує провокувані нові інциденти.

Під час зустрічі представників радянських і китайських 
прикордонних військ, яка відбулась 12 березня ц. р., офіцер 
китайського прикордонного поста Хутоу, посилаючись на 
вказівку Мао Цзе-дупа, впсловин погрози застосувати 
збройну силу щодо радянських прикордонників, які охоро
няють острів Дамаїіськнй.

Радянський уряд рішуче відкидає необгрунтовані терито
ріальні домагання китайських властей.

Острів Дамаїіськнй — невід’ємна частіша радянської тери
торії. Фальшиві твердження, що їх висувають з цього приво
ду китайські власті, є не чим іншим, як спробою ввести в 
оману громадську думку в Китаї та п інших країнах.

Радянський уряд вважає за потрібне з усією твердістю 
підкреслити, що кордони Радянського Союзу священні і 
недоторканні. Радянський уряд знову заявляє, що він рішуче 
виступає проти пійськових сутичок на радянсько-китайському 
кордоні. Всі твердження пропаганди Пекіна про ворожість 
Радянського Союзу і КПРС до китайського народу, до Ки- 
таїїської Народної Республіки абсолютно позбавлені підстав. 

^Радянський Союз по шукає сутичок, навпаки, він вживає 
всіх заходів до того, щоб уникнути їх.

Разом з тим Радянський уряд заявляє, що, коли пехтува- 
тимуться законні права СРСР, коли робитимуться дальші 
спроби порушувати недоторканність радянської території, то 
Союз Радянських Соціалісгпчинх Рсспублік, усі його народи 
рішуче оборонятимуть її і дадуть нищівну відсіч таким по
рушенням.

Заявляючи суворий протест урядові Китайської Народної 
Республіки з приводу нової провокації'ь районі острова Да- 
мапськпй, свідомо розрахоааної на створення атмосфери 
відчуження між народами КНР і СРСР, Радянський уряд 
попереджає, що вся відповідальність* за можливі тяжкі на
слідки такого роду авантюристичних дій китайських властей 
лягає цілком па китайську сторону.

м. Москва.
15 березня 19Є9 р.Курорти для трудящих

ДО 50-РІЧЧЯ ЛЕНІНСЬКОГО ДЕКРЕТУ

20 березня 1919 року 
В. І. Ленін підписав Декрет 
Ради Народних Комісарів 
«Про лікувальні місцевості 
загальнодержавного значен- 
,ня». Документ, у якому вті
лене геніальне передбачен
ня Леніна, його батьківське 
піклування про людей, його 
ілра у світле майбутнє, став 

“оСмСвою для радянської 
охорони здоров’я.

У країні створені і функ
ціонують понад 500 курор
тів. Тільки торік понад 10 
Мільйонів громадян ліиува-

лось і відпочивало у сана
торіях, пансіонатах та бу
динках відпочинку, в тому 
числі більш як вісім міль
йонів — у здравницях проф
спілок. 80 процентів усіх 
путівок було видано на 
пільгових умовах.

Географія здравниць не
впинно розширяється. Са
наторії та будинки відпо
чинку тепер є майже в усіх 
республіках, краях та об

ластях.
(РАТАУ).

ХРОНІКА 
БУРЕМНИХ ЛІТ
ф РІК 1919-И. 18 березня в Єлнсапстграді 

відбулися організаційні збори робітничої мо
лоді, на яких було створено Спілку комуніс
тичної молоді.

21 бсрснія на зборах членів Спілки вручили 
комсомольські квитки тим, хто пстушів у рили 
ВЛКСМ.

2 травня 1919 року відбулася перша Єлнса- 
ветградська комсомольська конференція, на 
якії; обрали делегатами на Миколаївську гу
бернську комсомольську конференцію Куняв- 
сіі:ок>, .Маловажного, Мсіііинського.

На початку травня на одному із засідань 
■■.лисая, ті радського комітету комсомолу поста
новили м гбілі іувати ЗО процентів членів Спіл
ки в Червону Армію. 10—І2 травня 1919 року 
на боротьбу і бандою Грнгор’єва виступила 
вся міська комсомольська організація
0 РІК 1931-И.
'-Міському партійному комітетові.
Міськкому ЛКС.МУ.
Шефу бурого вугілля — газеті «Соціїаступ». 

РАПОРТ
Творчими зусиллями комсомольської органі

зації шахти «Піоверія» і комсомольського ба
тальйону па чолі з керівниками його — ком
сомольцем тов. Розвареним при активній до
помозі колективу шахтарів за три з половиною 
місяці до строку, наміченого трестом, на два
надцять днів раніше строку, вказаного ком
сомольським графіком, пущено шахту «Піонср- 
біс». И вересни о десятій годині вечора пода
но на-гора перші' 17 тони бурого вугілля.

Перші 200 вагонеток батальйон вирішив від
правиш у фонд будівництва ескадрильї ком
сомольських літаків імені С. В. Косіора;.

(Газета «Соціалістичний иссілп» 
за 17 вересни 1931 року). -

ф РІК 1941-П.
23 червня. Не зважаючи на ге, що на заводі 

«Червона зірка» багато робітників і службов
ців призвані до Червової Армії, більшість 
цехів виконали і пери вкопали добове зав
дання. Цех № 20 виконав ‘завдання на 130 про
центів, цех .№ З — па 175,8, цех № 5 — на 
100 процентів і т. д. Слюсар т. Резніченко, 
комсомолець, виконував норму на 150 процен
тів, зараз — на 250.

На заводі «Червоний Профінгерн» частина 
кваліфікованих токарів пішла в Діючу Черво
ну Армію, але жоден токарний верстат не 
простоює. На місце тих, хто зі зброєю в руках 
громить кривавих фашистів, до верстатів ста
ють колишні підручні, швидко оволодіваючи 
спеціальністю, вони показують зразки трудо
вої доблесті. Молодий робітник т. Первой 
працював підручним у токаря Слободського. 
Коли останній пішов в Червону Армію, ьТН 
став л.о верстата, швидко оволодів токарною 
справою і виконує змінні завдання на 258 про
центів. Так же високопродуктивно працює 
колишній підручний т. Собнк, який замінив 
біля верстата т. Бедіп, виконуючи за зміну 
ІІІБТОрИ-ДВІ норми. Якість продукції молодих 
токарів — відмінна.

...Для боротьби з Фашистськими днверсаі:- 
гамії-гіараиіутнстами по районах області ство
рено 32 винищувальних батальйони, загаль
ною кількістю 5939 чоловік, в тому числі кому
ністів 2361, комсомольців — 1354.

ф РІК 1942-Й. Комсомолець Ф. Вол о щен ко 
організував у місті Кіровограді підпільну ком
сомольську групу. Першими ввійшли в то 
групу комсомольці-підіїільники Л. Хищение, 
і. (їмалько, Ганна Гончаренко, Олена Бур’я
нова, Зубков, Буїурлнмепко та інші. Незаба
ром група виросла за рахунок молодих робіт
ників підприємств, установ, залізниці. Учасни
ки комсомольської підпільної групи система
тично вели агітаційну роботу серед населення 
міста проти німців, організували диверсії на 
підприємствах I па залізниці.

(Із зніту Кіровоградського підпільного 
обкому К.П(б)У про діяльність партій
ного і комсомольського ПІДПІЛЛЯ ТІ 
партизанських загонів на території об
ласті).

ф РІК 1945-Й.
12 січня комсомольці заводу «Більшовик» 

створили дві комсомольсііКс-молодіжних брига
ди но виготовленню запасних частин, зобов’я
залися план випуску продукції виконувати до 
*•’ числа кожного місяця, для цього підвищи
ти продуктивність праці на 25 процентів. Вони 
іачликалн всіх комсомольців області насліду
вати їх приклад.

жуїь розповісти голова облас
ної ради ветеранів комсомолу 
нині пенсіонер Іван Іванович 
Мациков, 'голова міської ради 
ветеранів, один із організато
рів комсомолу на заводі «Чер
вона зірка» Петро Васильович 
Сидяк, затамувавши подих 
слухають юнаки і дівчата спо
мини Михайла Марковича Брес
лера, Григорія Федоровича 
Козлова, Миколи Яковича Жер- 
дісва.

Справді бойовим помічни
ком партійних організацій у 
вирішенні всіх господарських і 
політичних завдань стали ком
сомольські організації -Агре
гатного заводу, ордена і рудо 
вого Червоного Прапора заво
ду «Червона зірка», автобусно
го парку, взуттєвої фабрики, 
педагогічного інституту, школи 
№ 13 і багатьох інших.

Разом
з партією

А. НІЦОЙ, 
перший секретар 

Кіровоградського міського 
комітету комсомолу.

Нинішньому молодому по
колінню нашої країни ви

пало щастя жити І вчитися, пра
цювати і творити в роки, коли 
весь радянський народ святку
вав знаменні дати — 50-річчя 
Радянської влади, 50-річчя 
Ленінського комсомолу, копи 
юнаки і дівчата готують гідну 
зустріч 100-річчю від дня на
родження вождя і вчителя сві
тового пролетаріату Володими 
ра Ілліча Леніна, ювілею Ко
муністичної Спілки молоді Ук
раїни.

29 жовтня 1918 року в Моск
ві відбувся перший з'їзд Кому
ністичної Спілки Молоді. З 
умовах жорстокої класової бо
ротьби створювався комсомол 
в містах і селах України. 18 бе
резня 1919 року були скликані 
перші організаційні збори Ко
муністичної Спілки молоді міс
та Єлисаветгра- 
да. Головне 
завдання Спіл
ки — боротьба 
з антипроле- 
тарськими ор
ганізаціями.

«... Спілка со
лідарна з Ро
сійською Кому
ністичною пар
тією (більшо
виків). Вона
ставить своєю 
метою роз-
повсюдж е н н я
ідей комунізму і залучення ро
бітничої і селянської молоді до 
активного будівництва Радян
ської Росії». Цим головним по
ложенням програми, прийнятої 
І з’їздом РКСМ, керувались і 
перші створені в революційно
му Єлисаветграді комсомоль
ські осередки.

«Разом з комсомольським квит
ком мн одержували гвинт інки і 
патрони». Ці слова звучать майже 
в кожному спомині ветеранів ком
сомолу.

І’Л9-й рік був роком серйозних 
випробувань для молодої Спілки. 
Владу в місті захопили банди Гри- 
гор’єеа. Парторганізація, ревком і 
Комуністична Спілка молоді пере
йшли на нелегальне становище. 
Група комсомольців за завданням 
ревкому була направлена в першу 
радянську друкарню. За віч їх 
зусиллями був надрукований заклик 
Військово-революційного комітету 
до всіх військ Грнгор’єва. Ком
сомольці закликали арештовувати 
нача.льників-бавднтів і переходити 
на бік Червоної Армії.

Імена героїв-комсомольців, вихо
ванців Кіровоградської міської ор
ганізації, — командира підпільно- 
диверсійної групи Олени Бур’яно
вої, Героя Радянського Союзу 
командира підводного човна ФІса- 
ііоннча, Героя Радянського Союзу 
тьотчика Миколи Колісниченка, які 
загинули за свободу і незалежність 
нашої Батьківщини в боротьбі з 
ненависним фашистським звіром, 
золотом впікані п історію Великої 
Вітчизняної війни.

Посивіли скроні у перших 
організаторів комсомолу в Кі
ровограді. Багато цікавого мо-

Комсомольською організацією Аг
регатного заведу керує молодші 
комуніст Володимир Терещенко. 
Цеху № 29 цього заводу в минуло
му році присвоєно ім’я 50-річчя 
ВЛКСМ. Це високе звання при
своєно і чотирьом комсомольсько- 
молодіжним бригадам заводу.

У комуністів, комсомольців і мо
лоді олійжнркомбінату заслуженим 
авторитетом користується зміна, де 
начальником Альбіна Лисенко. Змі
ні за високі виробничі показники 
присвоєно ім’я 50-річчя ВЛКСМ. 
Всього в місті зараз 47 комсомоль
сько-молодіжних бригад носять це 
звання. З 25 тисяч комсомольців 
більше 4 тисяч — ударники кому
ністичної праці, більше 7 тисяч мо
лодих робітників міста борються за 
звання «Кращий молодий робітник 
своєї професії». 1530 молодих ра
ціоналізаторів і винахідників вклю
чилися в огляд технічної творчослі.

На честь ювілею комсомолу міс
та, йдучи назустріч 100-річчю нід 
дня народження В. І. Леніна, ком
сомольцями і молоддю зібрано 1806 
тонн металолому, 88 тонн маку
латури. Комсомольсько-молодіжна 
бригада Анатолія Прнтуляка з 
діцельного управління № 1 тресту 
«Кіровоградсільгоспбуд» взяла зо
бов'язання виконати п'ятирічку до 
дня народження пожди.

Славний загін кіровоград
ської комсомолі! разом з пар
тією, разом з усім радянським 
народом крокує від однієї ви
соти до іншої, одержує все но
ві перемоги у будівництві ко
мунізму. В другому півстолітл 
наших комсомольців чекають 
нові героїчні справи. Ми готов; 
до їх звершення.

— і —
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Золоті руки у Гснпадія БРЛПЛОВСЬКО- 
го — члена ' комсомольсько-молодіжної 
бригади ковальсько-пресового цеху.

Фото Г. УДОВИЧЕНКА.

• Комсомолу Кіровограда — 50

РЕПОРТАЖ

Де вже
Котигорошку!

Уряд поставив перед червонозорівцями завдання великої 
державної ваги: до 15 травня 1969 року вони повинні вигото- 
егти і відправити колгоспам і радгоспам країни 10 050 куку
рудзяних і 2830 бурякових сівалок та 13150 тукорозкидачів.

Ряди готових до відправки 
на поля країни сівалок і туко
розкидачів пишалися свіжою 
фарбою. Близько 300 степових 
агрегатів виготовляє щодоби 
флагман республіканської сіль- 
госпіндустрії кіровоградський 
завод «Червона зірка».

Секретар комсомольського 
бюро ковальсько-пресо в о г о 
цеху Микола Шатний пропо
нує:

— Хочете, покажу, як на- 
ооджуються оці машинки?

Ми, звичайно, хочемо.
Спочатку зрозуміти щось бу

ло важко, але вже через кіль
ка хвилин у гримкому хаосі 
ковальсько-пресового цеху ми

піймали розмірений трудовий 
перестук велетня, що працює 
з повним навантаженням.

— А від цих хлопчиків зале
жить безперебійна робота 
всього заводу.

Микола підводить нас До 
бригади Бориса Замосковіна. 
їх четверо, і на перший погляд 
всі вони видалися нам дійсно 
хлопчиками. Вчорашній сту
дент технікуму сільгоспмаши
нобудування Саша Беккер, 
вчорашні солдати Гена Брай- 
ловський та Вася Кириченко 
разом зі своїм бригадиром 
охоче вступили в розмову.

— Ми вчотирьох обслуговує
мо шість верстатів, — гово-

Комсомольці та молодь колгоспів і радгоспів республіки ак
тивно включились у всенародну боротьбу за виконання рішень 
Жовтневого (1968 р.) Пленуму ЦК КПРС та листопадового 
(196.8 р.) Пленуму ЦК КП України. Ксмсомольсько-молодіжпі 
колективи, молоді виробничники виступають ініціаторами у 
всенародному соціалістичному змаганпі за дострокове виконання 
завдань п’ятирічки, гідну зустріч 100-річчя від дня народження 
Б. 1. Леніна. Зокрема, комсомольсько-молодіжний механізований 
колектив кукурудзоводів Григорія Пойдюка з колгоспу імені 
Котовського Бершадського району Вінницької області виступив 
ініціатором серед молоді області по впрошуванню високих вро
жаїв кукурудзи в 1969 році. Молоді механізатори, зваживши 
Свої можливості, зобов’язалися в цьому році виростити з міні
мальними затратами ручної праці по 80 центнерів зерна куку
рудзи з гектара па площі 100 гектарів.

Враховуючи важливість широкого залучення молоді до виро
щування високих врожаїв кукурудзи, ЦК ЛКСМ України схва
лив патріотичний почни комсомольсько-молодіжною колективу 
колгоспу імені Котовського Бершадського району Вінницької 
області і рекомендував обкомам, міськкомам, райкомам комсо
молу, первинним комсомольським організаціям колгоспів і рад
госпів провести належну масово-політичну і організаторську 
роботу, широко розгорнути соціалістичне змагання серед моло
дих кулурудзоводів за одержання високих врожаїв кукурудзи в 
1969 році.

На КІровоградщнні теж створено такі ланки. В Олександрій
ському районі їх є вісімнадцять, в Онуфріївському — чотир
надцять, у Новоукраїпському — двадцять дві. Про комсомоль
сько-молодіжні механізовані ланки Олександрійського району 
сьогодні розповідає перший секретар райкому комсомолу 
Михайло Громовий.

До 
зустрічі
З ІІО.ІЄМ

У хлопців з комсомоль
сько-молодіжних ланок 
турбот багато. Техніку та 
інвентар відремонтовано 
ще в січні, тож здавало
ся б — чекай собі спокій
но весняних робіт. Але ж 
ні? То снігозатримання 
проводили, то вивозили 
на поля місцеві добрива. 
Крім того, треба було 
озброїтися знаннями, щоб 
робити все з урахуванням 
наукових рекомендацій і 
передового досвіду. А то
му механізатори зимою 
навчалися в школах мо
лодого хлібороба, які 
створені в кожному кол
госпі.

Комсомольські органі
зації району виступили 
ініціаторами вирощування 
високих врожаїв зернових 
культур, в тому числі і ку
курудзи. В грудні й січні 
на комсомольських збо
рах молоді хлібороби взя
ли конкретні зобов'язан
ня, накреслили рубежі. На 
початку року райком ком
сомолу провів зліт моло
дих передовиків сільсько
го господарства, на якому 
було прийнято звернення 
до всіх комсомольців і 
молоді району, які трудя
ться в колгоспах.

Першими на це звер
нення відгукнулися меха
нізатори колгоспу імені 
Куйбишева. Вони створили 
три комсомольсько-моло
діжні механізовані ланки.

Ланка Дмитра Китаева 
взяла зобов'язання ви
ростити по 45 центнерів 
кукурудзи на гектарі.

По дві-три таких ланки 
створено також в колгос
пах імені Петровського, 
імені Чапаева, імені Ен
гельса та в інших.

Для виявлення кращих 
колективів райком комсо
молу та первинні комсо
мольські організації під
водитимуть підсумки зма
гання по періодах робо
ти. Для обслуговування 
комсомольсько - молодіж
них ланок під час весня
них робіт створено ДВІ 
лекторські групи при рай
комі комсомолу і зоовет- 
технікумі та п'ятнадцята 
лекторських груп при се
редніх школах. За кож
ною ланкою закріплено 
агітатора, в завдання яко
го входить висвітлення в 
пресі і по радіо добрих 
справ механізаторів, ін
формація про останні по
дії з країні і за рубежем, 
своєчасна доставка на по
льові стани свіжих газет і 
журналів, обладнання пе
ресувних бібліотечок. Ме
ханізаторів обслуговувати
ме агіткультбригада, яка 
підготувала цікаву про
граму.

З кожним днем все 
ближче той час, коли ви
йдуть у поле хлібороби 
району. Серед них будуть 
і двадцять вісім комсо
мольсько-молодіжних ла
нок, передових загонів 
сільської комсомолі! ра
йону.

М. ГРОМОВИЙ, 
перший секретар Олек
сандрійського райкому 
лксм У.

рить Борис Замосковін, —у 
Норми? Менше 150 процентів 
не буває. А що і як робиться 
дивітьсА.

«Хлопчики» натискають на 
кнопки. Шістдесяти — стотонні 
махини пресів злітають догори 
і легко опускаються на заго
товки. Металеві стрічки прока-
ту розмірено пливуть до вер
статів, щоб через секунду 
впасти майже готовими дета
лями. Потім продукція бригади 
Замосковіна піде в інші цехи 
і, зрештою, у сяйві заводської 
фарби, вийде на свій перший 
весняний засів.

Вони вже не здавалися нам 
хлопчиками. Кожен з них швид
ше нагадував казкового героя 
Котигорошка, що кидав під 
хмари залізну палицю. Тільки, 
де вже було тому герою під
няти стотонний стальний мо
ноліт!

Хлопцям ніколи. Урядове 
завдання серйозне, вони поспі
шають.

— Справимося! — спокійно 
і впевнено говорять вони на 
прощання.

Ми вийшли за прохідну у 
гарному настрої. Як часто до
ля ззодить нас з хорошими 
людьми!

Г. УДОВИЧЕНКО. 
В. ШАРІЙ.

ЗА ВЛАДУ 
НАРОДНУ

Які всенародне свято пройшли 
І6 березня в усіх республіках на
шої неосяжної Батьківщини вибо
ри до місцевих Рад депутатів тру
дящих. Нинішньої виборчої кам
панії більш як два мільйони най
більш гідних своїх сипів і дочок 
висунули радянські ліСдп кандида
тами в депутати. Серед них —- 
представники різних національнос
тей, усіх верств радянського на
роду, передовики промислового і 
сільськогосподарського виробни
цтва, спеціалісти різних галузей 
народного господарства, працівни
ки науки, культури, освіти, охоро
ни здоров’я, торгівлі, комунально
го і побутового обслуговуваний. 
Понад 60 процентів кандидатів у 
депутати — робітники і колгоспни
ки, безпосередньо зайняті па ви
робництві. Голосуючи за кандида
тів блоку комуністів і бе:іп:ірпи-<^ 
них, радянські люди сповнені' 
твердої впевненості в тому, то ЇХ 
посланці до місцевих органів дер
жавної влади будуть з честю нести 
високе звання депутатів, стануть 
гідними борцями за перетворення 
в життя волі партії, волі народу. 
Вибори у містах і населених пунк
тах країни пройшли дружно й 
організовано.

КОНТРОЛЕР — РОБІТНИЧА СОВІСТЬ -

РІК УДАРНОЇ ПРАЦІ
Інтерв'ю дає ВТК

(TA PC).

та 
молодь не па
суть задніх.

У контролера 
механічного це
ху комсомолки 
Валентини Ні- 
колаєнко, сту
дентки 5 курсу 
вечірнього від
ділу К і р о в о- 
градського ін
ституту сіль
госпмашинобу

дування, запитали:
— ТРАПЛЯЛОСЬ ВАМ ЗА

СЬОГОДНІШНІЙ ДЕНЬ ВИЯ
ВИТИ БРАК?

В кабінеті відділу технічного кон
тролю ремзаводу «Укрсільгосп- 
технікп» привертає увагу гарно 
оформлений стенд із соціалістич
ними зобов’язаннями ВТК. Пер
шим пунктом записано: «1969 рік 
вважати роком ленінської ударної 
праці».

Завод живе напруженим трудо
вим життям. Поряд з іншими пи
таннями, які вирішує підприєм
ство, одним із основних є підви
щення якості продукції. І най
ближче до цього стоїть від- 
віл те.х;;ічно>о контролю. А то
му й запитання нашого поза
штатного кореспондента В. Шев
ченка якраз і адресовані працівни
кам ВТК.

— ЯК НА ЗАВОДІ ВПРОВАД
ЖУЄТЬСЯ САРАТОВСЬКИЙ МЕ
ТОД?

Відповідає начальник ВТК

— Система 
бездефектно г о 
виготовлення і 
здачі продукції 
з першого 
пред’яв л синя 
впроваджуєть

ся у нас з 1964 
року, хоч за 
наказом тресту 
впроваджувати 
її потрібно бу
ло б почати 
тільки з січня 
шшіїшіього ро
ку. Цією сис
темою охопле

но 45 процентів робітників, 
тобто всі, хто безпосередньо зай
мається виготовленням продукції. 
Процент продукції, зданої з першо
го пред’явлення,. за друге півріччя 
минулого року становив 65 відсот
ків.

ЧИ БУЛИ ЯКІ ТРУДНОЩІ 
ПРИ ВПРОВАДЖЕННІ СИСТЕ
МИ?

— Не тільки були, а є н зараз. 
Взяти б хоч положення про премі
ювання. Там сказано, що премії 
(10 процентів заробітку) видаються 
за виконання відповідальних опе
рацій та фінішних, якщо на про
тязі трьох місяців не було рекла
мацій. І так за кожен наступний 
місяць»Л. тут трапилось непередба- 
чеііе. ^то пРаШое на фінішній опе
рації, старається, одержує премію, 
а інші (наприклад при капіталь
ному ремонті верстатів, ті, хто ви
готовляє ходові гвинти) -— ні. Це 
несправедливо.

ЯКУ КОРИСТЬ МАЄ ЗАВОД. 
ВІД НОВОЇ СИСТЕМИ?

— Назву три цифри: 1966 рік — 
9 тисяч карбованців втрат від бра
ку, 1967 — 7 тисяч і в 1968 році— 
5,9 тисячі карбованців. Наша ж 
ціль — звести втрати до мініму
му

Запитання сгаршоліу майстру

контролю Л. К. 
Маломужу:

— ЯК ви, 
ПРАЦ1В НИК 
ВТК, ЗДІЙ
СНЮЄТЕ кон 
ТРОЛЬ?

— Контроль 
проводять без
посередньо па 
місцях контро
лери. До впро
вадження сис
теми їм дово

дилося, як кажуть, «не з медом». 
В обов'язки контролера вхо
дило, наприклад, сортування виго
товлених деталей: відділити добро
якісні від браку. Тепер же контро
лер більше попереджує -брак, а ро
бітник здає тільки якісні деталі.

Кожен цех щомісяця звітує пе
ред ВТК. Наприклад, звіт скла
дального цеху за лютий: продук
ції, зданої з першого пред'явлен
ня, — 84 відсотки, з другого — 16. 
Але, крім цього, враховується чис
тота і культура цеху. До речі, в 
складальному щодо цього не все 
в порядку. Як і слід, начальник 
цеху понесе покарання. Можна 
сказати; він сам собі підписав «ви
рок», бо під звітом, разом з мане
ром ВТК, підписується і він.

Якість продукції — це головне 
завдання сьогоднішнього дня для 
робітничої молоді нашого заводу.

— МОЖНА ДАВАТИ ПРОДУК
ЦІЮ ВИСОКОЯКІСНУ, АЛЕ 
ПРИ ЦЬОМУ ЗІРВАТИ ВИКО
НАННЯ ПЛАНУ?

— Для того й потрібна заводу 
нова система, щоб такого не тра
пилося.

— ЧОМУ ВИ ВВАЖАЄТЕ БО
РОТЬБУ ЗА ЯКІСТЬ ГОЛОВ
НИМ ЗАВДАННЯМ?

— Справа в тому, що замовник 
став цікавитися продукцією. Рані
ше брав будь-яку, тільки б дали! 
А тепер вибирає. Для прикладу ві
зьмемо головки блоків. Замовник 
може сказати: «У нас є нові, для 
чого нам ваші: Робіть, щоб не гір
ше нових, тоді візьму». Отож, 
як не буде високої якості, то хоч 
завод закривай.

— Є НА ЗАВОДІ РОБІТНИКИ- 
КОМСОМОЛЬЦІ, що МАЮТЬ 

КЛЕЙМО ДЛЯ ПРО- 
ЮТЬ? Т’ ЯКУ ВИ ГОТОВЯ Я- 

11а жаль, немає. 14 чоловік — 
із званням «Майстер — золоті ру
ки», але, всі вони досвідчені, .старі 
робітники. Тут, як бачите, недог
ляд. ' ■ с і

Ремонт справа складніша, ніж 
виготовлення нової продукції, час 
тіше змінюється номенклатура. Л.іс 
у впровадженні системи бездефект-' 
ного виготовлення і здачі, продук
ції з першого пред'явлення наші

— Ні, жодної бракованої деталі.
— ТО ВИ СЬОГОДНІ БЕЗ РО

БОТИ?
— Чому ж? Роботи досить. За 

сьогодні двом робітникам — попе
редження. Перевіряємо. Не було б 
попереджень, був би брак.

Запитання до контролера збірно
го цеху, члена заводського комсо

мольського бю
ро, редактора 
«Комс омоль- 
ського прожек
тора», студента 
2-го курсу ве
чірнього відді- 

• лу Кіровоград
ського інститу
ту сільгоспма
шинобудування 
Бориса Балнць- 
кого:

— ХТО із 
комсомоль 

Ців СКЛАДАЛЬНОГО ЦЕХУ 
ВИГОТОВЛЯЄ ПРОДУКЦІЮ 
НАЙВИЩОЇ ЯКОСТІ?

— Є такі. Обоє комплектуваль
ники. Це “комсорг цеху Вдеалі” 
Ковтун та комсомолець Во юдимир ; 
Фатєєв. Від комплектувальників 
багато що залежить. Хлопці пі ра
зу не підвели. На їх продукцію 
ніколи не було рекламацій.

— ЧИ БУВАЄ ТАК, ЩО БРА
КОВАНУ ПРОДУКЦІЮ РОБІТ
НИК НАМАГАЄТЬСЯ ЗДАТИ, 
ЯК ХОРОШУ?

— Було якось. Зварювальний”, 
стверджували, що робота зроблена 
задовільно. Але техумови — Р*” 
сувора. Неохайність у роботі зни
жує якість. А в них було таке- 
Особливо при клепальному зварю
ванні. Довелося переконувати: ось 
вам техумови, ось ваша продукт” 
— робіть висновки. Останнім ”а' 
сом такого не траплялося.

— ВАША ДУМКА ПРО БЕЗ
ДЕФЕКТНУ СИСТЕМУ?

— Безумовно, система чудова. 
Але я вважаю, що впроваджені1” 
системи на нашому заводі ще ”с 
на такому рівні, як треба було о- 
Гадаю, що за рік досягнемо ”сОеС,- 
хідпої висоти. Тим більше, 
1969 рік особливий — рік лсііі”сЬ' 

"кої ударної праці. ;
Фото М. ВИСОЦЬКОГО.

м. Кіровоград.



18 березня 1969 року г-. „Молодий комунар“ 8 стор.

• Комсомолу Кіровограда —50

«Кіровоградська 
Будинку культури

полька» у виконанні ансамблю пісні і танцю 
облуправління профтехосвіти.

Фото В. КОВПАКА.

ПРИЙШЛА ВЕСНА
— час особливих 

турбот для випускни
ків восьмирічних і се
редніх шкіл. Як виз
начити свій життєвий 
шлях, куди піти вчи
тися, щоб не помили
тися, щоб з повною віддачею трудитися. 
Диспути про вибір професії відбулися в 
Піщанобрідській середній школі Добро’ве.тичків- 
ського району та в Олександрійській № 4. Про цс 
пишуть нам десятикласниці Галина ГІапічерська, 
Наташа Кісуріиа та старша піонервожата з Олек
сандрії Л. Марущак.

Оля Довгаль з Кіровської середньої школи До- 
лннського району часто задумується над тим, як 
складеться, коли вона стане лікарем. Вона знає, 
що цс благородна професія, але їй боязко.

Задумуються над вибором професії і випускни
ці Хащевагської СШ Гайворонського району Тоия 
і Валя (прізвищ дівчата не вказали). Вони запи
тують, які переваги мають випускннки-мсдалісти 
при вступі до вищих і середніх учбових закладів.

В середні учбові заклади медалісти приймають
ся без екзаменів, у вищих учбових закладах вони 
складають екзамени лише з профілюючих дис
циплін.

« Дорога редакція, — пише А.тіпа Соколова з 
села Юр’ївни, — в цьому році я закінчую восьмин 
клас. Я вирішила стати будівельником, але не 
знаю, які екзамени складаються випускниками до 
таких технікумів».

Особи з неповною середньою освітою при вступі 
до будівельних технікумів складають екзамени з 
мови (диктант), математики (усно).

«Життя врятовано, — повідомляє П. Ф. Шустір 
з Кіровограда. — Килину Іщенко разом з дитиною 
привезли з Ганнинського до Кіровоградської лі
карні в тяжкому стані. За їх життя самовіддано 
боролися анестсзіолог Л. Д. Шнмко, заступник 
головного лікаря І. М. Лупенко, терапевт О. С. 
Тригорла, медсестра Людмила Одарченко. Загроза 
відступила пізно увечері, але хворих залишати 
самих було небезпечно. На другу зміну залишила
ся комсомолка Людмила Одарченко. І\. Іщенко 
іцпро вдячна своїм рятівникам».

_'Кинам 
ятаписали

ПІСЛЯ ВИСТУПУ 
«МОЛОДОГО КОМУНАРА» 

„Оникіївський 
колорит“

Так називався фейлетон, надру
кований у «Молодому комунарів 
4 березня цього року. В ньому 
йшлося про те, що в Оникіївсько- 
му профтехучилищі № 7 незадо
вільні побутові умови.

Як повідомив редакцію началь
ник обласного управління профтех- 
освіпі т. Яровий, факти, викладені 
у фейлетоні, перевірялися праців
никами управління.

Педколектнв критику газети 
визнав пірною. В училищі проведе
но партійні збори і педагогічну 
раду, на яких намічено заходи по 
виправленню становища. Складено 
графік чергування комендантів гур
тожитків, налагоджено подачу во
ди, розширено читальний зал, об
ладнано побутову кімнату, другий 
корпус гуртожитку приведено в на
лежний вигляд, переглянуто робо
ту їдальні.

Директора училища № 7 т. Го- 
рєлого попереджено.

..ІВАСЬ
ТА ЧЕРВОНА 
ШАПОЧКА”

Так називався фейлетон, надруко
ваний у сМолодому комунарі» І лю
того. В пьсму йшлося про те, ЩО в 
дитячому кафе «Червона шапочка» 
діти не мали змоги зайняти м’.сцс 
за столом, бо там здебільшого об
слуговувалися дорослі. Крім цьоіо, 
говорилося про відсутність суто ди
тячої атрибутики.

Як повідомив нам директор ресто
рану «Україна» т. Черечанськин, 
фейлетон обговорено на зборах ко
лективу працівників кафе. Критика 
на їх адресу визнана справедливою. 
З метою поліпшення роботи дитя
чого кафе всім працівникам замов
лена форма за мотивами казки 
«Червона Шапочка».

Для обслуговування дітей виділе
но окремі чергові столики.

Марко СЕРЕБРЯНСЬКИИ

В 1919-му молоді е.лисаветградці добре знали дев'ятнадцятирічного Марка Се- 
ребрянського як одного з організаторів комсомолу міста. Сьогоднішнім юним Мар
ко Серебрянський більше відомий як пост, критик і літературознавець. Пропонує
мо увазі читачів його вірш 1927 року «Когда отдыхают винтовки».

КОГДА ОТДЫХАЮТ ВИНТОВКИ
В легкой одежде и обуви пестрой 
Еще не отвык я от старых сапог 

Прошедших со мною огромные версты 
Сроднившихся между собою дорог, 
Вчерашних походов далекие дали 
Сегодня приблизились снова ко мне. 
И снопа как-будто глаза увидали 
Лохматую скатку па друге-копе, 
Далекие годы, степные ночевки 
Сквозь лирику будней поют и поют. 
О том, что пока отдыхают винтовки, 
А трубы затягивают спою.

Нахлынут и стиснут воспоминанья. 
Горячим объятьем любимой жены.
И в сердце откликнется звонкое ржанье, 
И кони к походу снаряжены.
И кровью, и сердцем, и саблею острой,
И скаткой шинели, и парой сапог, 
Мы двинемся снова отмеривать версты. 
Под шорох знамен и забытых дорог.
В задумчивых буднях, в затишье II отдых, 
Глаза не мутнеют и кровь горяча, 
Врагу мы сумеем в тревожные годы, 
За жизнь и стройку свою отвечать.

НА НЕОНАЦІСТСЬКОМУ 
ШАБАШІ

Кампанія 
«Мільйон
для
В'єтнаму»

ПАРИЖ, 15 березня. 
(ТАРС). У Франції успіш
но проходить кампанія 
«Мільйон для В’єтнаму». 
В ході кампанії зібрано 
820 000 франків. Про це 
заявив учора член Політ- 
бюро, секретар Цент
рального Комітету Фран
цузької компартії 
Ж. Марше, виступаючи 
в редакції газети «Юма- 
ніте» перед активістами 
^ організаторами кампа
нії солідарності з героїч
ним В'єтнамом.

..''І Відгук, який дістала ця 
кампанія в масах, відзна
чив він, є новим доказом 
солідарності французь
кого народу з героїчною 
боротьбою в єтнамського 
народу за свободу і 
незалежність. Разом з 
дим ця кампанія гово
рить про засудження по- 
пітики США, які продов
жують затягувати па
ризькі переговори по 
В'єтнаму і водночас 
збільшують кількість сво
їх злочинів проти патріо
тів та населення Півден
ного В'єтнаму.

ЗЕМЛЯКИ
Музика Ю. Мсіпуса. Слоза С. Голованівського.

Там, де бронзовий Кіров простяг свою руку
Біля схилів Іигула-рікй,
(З комсомольським) з комсомольським знаменом 

ходили по бруку
Земляки, земляки, земляки.
Там батьки наші бились за волю і владу,
І хоч пас посріблили роки, „ , . .
(Залишились) залишилися вірними Кіровограду 
Земляки, земляки, земляки.
Всі ми вийшли з його робітничої школи,
З-під його трудової руки,
(Не забудуть) не забудуть Тієї науки школи ■ 
Земляки, земляки, земляки. , , - "•7 •-
Розлетіліїся дій по країні з роками
Та єднають нас юні думки,
(І лишшшсь) .і лишились повсюди навіки братами 
Земляки, земляки, земляки.

Невелнке баварське місто 
Байройт, де иеонацісти наміти
ли провести свій з’їзд, нага
дувало розворушений мураш
ник. Близько 150 місцевих та 
іноземних журналістів зажа
лася сюди, на зборише захід
нонімецьких неофашистів. Не 
випадково вибір ватажків 
НДП впав саме на Це місто. 
Ідеї націзму, а потім і нео- 
націзму знаходили тут блаю- 
латппй грунт. До приходу фа
шистів до влади 
лерівської партії 
.чопінн у міській 
шість. Незабаром 
грому фашизму, 
пальній 
депутати від архіреакційної 
партії. На останніх виборах у 
баварський ландтаг 13.3 про
цента мешканців Байройта го
лосували за НДП. Тому роз
рахунок провести тут з’їзд 
був зрозумілий. Проте юристи 
із оточення ватажка ІІДП 
фон Таддена допустили по
милку. Хтось із них забув 
своєчасно внести плату за 
аренду залу, де повинен був 
відбутися з’їзд.

Налякані виступами громад
ськості, міські власті скорис
талися допущеною помилкою і 
відмовили НДП у наданні 
«Штадтхаллс», найбільшого у 
Байройті приміщення для мі
тингу. Однак для пеонацістів. 
які мають впливових покрови
телів у боннському уряді, 
економічних і політичних ко
лах країни, знайти повий зал 
було неважко. «Ми надто 
сильні, щоб хтось чи щось 
могло тепер перешкодити про
вести наш з’їзд», — з аплом
бом заявляв у бесіді з журна
лістами один із лідерів ІІДП. 
Вже через декілька годнії тут 
стало ьідомо, що з’їзд відбу
деться у Швабаху. Обер-бур- 
гомісгр цього невеликого ба
варського містечка, розташо
ваного в 15 кілометрах від 
Нюрнберга, ____
річ своїм друзям, 
розпорядження надати 
кращий зал для 
«Маркграфеизал». 
торжествували.

На ранок колони автомашин 
потяглися в бік Швабаха. У 
розкішних «Мерседесах» і 
«Опслі.-адміралах» їхали ва
тажки партії, в автобусах — 
рядові делегати з’їзду. Далеко 
на підступах до будинку, де 
повинен був відбутися з’їзд, 
йшла ретельна перевірка до
кументів. «Маркграфеизал» 
мав вигляд обложеної форте
ці. Вулиці перед ним з двох 
боків перегородили КОЛЮЧИМ 
дротом і залізними бар’єрами. 
Ще вночі І рано-вранці пласті 
стягнули сюди посилені заго
ни поліції з Мюнхена, Нюрн
берга та інших міст.

За кордонами поліцейських 
уже перед входом у зал роз
ташувалися молодчики в жов
тих касках з. емблемою НДП. 
Це — неонацістські охоронни
ки з так званої «служби по
рядку» партії. їм доручена фі
зична розправа з демонстран
тами і антифашистами. На

членам гіт- 
вдалося за- 

раді біль- 
після рот- 
у муніни- 

раді знову засідали

в 15 кілометрах
, поспішив пазуст- 

Він зіддав 
НДП 

глядачів 
Папісти

охорону швабахського збори
ща було мобілізовано 300 но- 
воявлених штурмовиків.

А у фойє «Маркграфеизал» 
тим часом йшла жвава тор
гівля неофашистською літера- , 
турою і сувенірами. Продава- і 
лися пропагандистські плака- і 
ти НДП. Розміри цієї неофа- ( 
шистської макулатури найріз- і 
номанітиіші; під сірникової І 
коробки, до полотнищ, котрі і 
вивішуються на будниках, і 

Тут же у фойє перед почат- і 
ком з’їзду «делегати» посилс- ; 
но заправляються пивом. 
Хтось Із журналістів узнає, 
що бочки з пивом — дар відо
мого власника пияніїх заводів 
Баварії. Пивний магнат, як 
твердять, грошей для НДП не 
шкодує.

Але ось у залі з’являється 
ватажок партії Адольф фон 
Тадден. За ним на деякій від
стані простує численна свита. 
Як по команді, 620 учасників 
з'їзду схоплюються з місця і 
істеричними вигуками вітають 
свого «фюрера». Деякі, за 
старою звичкою, викидають 
руку пгору. Обстановка в за
лі, говорить мені літній жур
наліст з антифашистської га
зети, страшенно нагадує тс, 
що ми вже пережили в трид
цяті роки.

Фон Тадден, повний спссн- 
вої самовпевненості, прямує до 
лісу мікрофонів, встановлених 
перед трибуною. Він не при
ховує, що вслід за мандата
ми в семи земельних ландта
гах НДП має намір одержати 
восени на майбутніх виборах 
місця і в бундестагу.

Ватажок НДП заявляє, що 
з’їзд у Шпаба.ху зібрався для 
того, щоб офіціально відкри
ти передвиборну кампанію 
партії і намітити план штур
му боннського парламенту. 
Прийоми і «аргументи», яки
ми фон Тадден здобрює свою 
майже тригодинну промову, 
багато в чому нагадують де
магогію біснуватого фюрера. 
Він,знову лякає червоною не
безпекою, закликає об’єднати
ся у боротьбі проти Радянсь
кого Союзу і комунізму.

Фон Тадден говорить про 
те, що нинішній боннський 
уряд не в спромозі «навести 
внутрішній порядок у країні» 
і тільки його партія здатна на 
не. Рекламуючи НДП
як ударний загін реакції, но
воявленна фюрер обстою • 
безжалісне придушення всіх 
демократичних сил. З груби
ми нападками обрушується 
Фон Тадден на трудящих 
Франції, Італії, Англії,які вис
тупають за поліпшення умов 
життя. Він твердить, що 
ФРН повинна бути готовою 
«заповнити будь-який ва
куум». який може утворити
ся в Європі.

Фон Тадден входин, в раж. 
піт рясно котиться по його об
личчю. Він закликає зміцню
вати «бойовий дух бундесве
ру». «повернутися до старих 
німецьких статутів», тобто 
відродити традиції фашистсь
кого вермахту. Потім сліду-

ють довгі тиради проти До
говору про нерозповсюдження 
ядерної зброї і зухвалі вимо
ги відродити «Німеччину в 
кордонах третього рейху». 
Словами, що «шлях у майбут
нє» німецькій нації «віднині ; 
вказує НДП». «Адольф дру
гий» закінчує свою промову, і 
І знову схоплюються пеона- • 
цістн. В залі гримлять вшу- 
кн на честь ватажка НДП.

Виступи інших делегатів 
зводилися до того, щоб до
вести «конститу.ційність і 
правомірність» неонацістської 
партії. У своєму виступі за- І 
ступиик фон Таддена Пель- ( 
мап вимагав також загальпої ; 
амністії для папістських зло
чинців. Закликаю1*.? «похоро
нити минуле», цей найближ
чий сподвижник фон Таддепа 
заявив, що у правлячих бонн
ських партіях колишніх папіс
тів аж ніяк не менше, ніж в 
НДП. Щоб довести це, віч 
запропонував всім депутатам 
бундестагу наступного скли
кання з’явитися па перше за
сідання у фашистській формі 
і при гітлерівських орденах, 
котрі вони носили до 1943 Р°- 
«У. V. гПісля закінчення З їзду пу
ла організована прес-конфе
ренція, на яку фон Тадден 
з’явився у супроводі колиш
нього капітана бундесверу Ро
са, нині депутата Баварсько
го ландтагу, і свого заступни- > 
ка Пельмлна. Позуючи перед 
об’єктивом кінокамер, він за
явив, що «задоволений резу
льтатами з’їзду, який відкрив 
перший етап передвиборної 
боротьби націонал-дсмокра- 
тнчної партії». Ми впевнені, 
продовжував неонацістськпй 
проводир, що наша партія 
одержить на майбутніх вибо
рах у бундестаг «принаймні 
8—12 процентів голосів вибор
ців» (тобто НДП впевнена, 
що одержить 50 місць у бон
нському парламенті).

У пориві відвертості фон 
Тадден заявив: «НДП значно 
сильніша, ніж думають наші 
противники...»

Дійсно. НДП зараз серйоз
на сила. Уряд ФРН, прагну
чи ввести в оману спітову гро
мадськість, намагається всі- 

' ляко зменшити загрозу корич
невої небезпеки.

Однак ці хитрування Бонна 
навряд чи введуть кого-ие- 
будь в оману. Сама атмосфе
ра, п якій проходив з’їзд нео- 
папістів, зухвалі заяви ва
тажків НДП — все не свід
чить про зростаючу загрозу 
неонацізму у Західній Німеч
чині. Ось чому демократичні 
сили не тільки у ФРН. ллє і 
у всьому світі все рішучіше 
вимагають заборони НДП.

А. СЕНЕНКОВ, 
кореспондент ТАРС.

Байройї Швабах-Бонн.
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Щоб заробити на хліб паеущіїнй, чим тіль- 
Воїш 

череви- 
А самі 

у пару-

і> очах 
нахабст- 
ннх прн- 
Иравда,

ки не торгують бідні остров'яни, 
пропонують якісь англійські тканини, 
ки з крокодилячої шкіри. Крик моди, 
зодягнені у вилиня.інй ситець, взуті 
синові подерті черевики!

Цієї злиденності ми надивились і п 
місті. Наступного дня на моторному боті гру
па матросів поїхала на берег. З рейду Сінга
пур ще здавався велично-казковим: сліпучої 
білизни високі споруди, стрункостанні пальми, 
розкрилені вітрила у гавані. Та нога ступила 
на його вулиці, на його граніт — навіки роз
віявся романтичний туман. Я не розумію, чо
му Сінгапур називають «бананово-лимонним». 
Це, мабуть, тому, що його брудні вулиці за
харащені шкурками бананів і лимонів. Шум, 
гамір, суєта! Десятки рук іягнуться до тебе. 
То все — торгівці. Один запрошує відвідати 
його кухню: він тут же, на тротуарі, щось 
смажить на великій сковороді; інший пропо
нує тканини, рибу, ананаси, папайю, 
навіть... нафталін!

Заклопотані, з голодним блиском 
люди. Чи можна звинувачувати їх у 
ві? Не продати товар — означає для 
ректи себе і сім’ю на голодування, 
доля Сінгапура дещо змінилася останнім ча
сом. Він, здавна колоніальне володіння Анг
лії, кілька років тому став незалежним міс- 
том-республікою Та ні добродії — чужинці з 
берегів Британії, ні доморощен! вожді- не вбо
лівають за долю трудового народу. Узами чи
сленних обов’язків зв'язаний Сінгапур з аг
ресивним блоком СЕАТО. Окрім злигоднів, 
нічого не приносить простому народові цей 
блок.

...Місто горланить, кричить, розмовляє де
сятками мов: малайці, індуси, китайці — ко
рівне населення острова. А ще тисячі море- 
ходців з усіх країн світу. Є чимало ознак 
«святості» в цьому місті, на кожному кроці. 
От хоч би її кози: їм створено культ недотор
канності. Привільно ходять вони поміж ав
томашинами на гам.рннх вулицях. •

Буддійський храм. Священнослужитель на
казав зняти черевики. Дебелий індус засві- 
• іів \ лампадах вогонь. Голова його погода 
на, .-.верху вихриться зав’язаний в тугий вуз
лик жмут чуба, — видно, ознака приналеж
ності його до якоїсь касти. Як тільки буд
дист в останній лампаді іасвітнв вогонь, — 
загримів бубон, опалися флейти і дзвін. Ме
ні пора в порт, а я не маю права вийти з 
.храму, бо молитва досяіла кульмінації, і всі 
стоять у благоговінні, непорушно. Той, що 
запалював лампади, нідіншовшн до мене, і на 
чолі моїм, вмокнувши палець у якесь масти
ло, залишив крихітну цятку, а за вухо поклав 
вологу квітку.

Тигровий парк. За мотивами східної міфо- 
■ логії в ньому з гл.інн і гіпсу споруджено ти

сячі дивовижних драконів, тварин, птахів. 
Яких тільки пекельних сцен тут не побачиш! 
Дракон поїдає красуню, корабель іде на дно, 
де знову дракони і різноманітні морські діви.

Пекло. Потойбічний світ. Котли з смолою, 
трійником вирізають серпе, шматують тіло, 
трощать кістки. Я підрахував, що в руках ли
ше деяких фігур цього саду — більше п'яти
сот кинджалів і ножів — цілий арсенал зброї! 
І тому не знаєш, де кінчається міфологічний 
мотив, а де починається відкритий буржуаз
ний гангстеризм мистецтва, та й чи мистецт
во це? Цей парк споруджувався одним сін
гапурським ділком для бізнесу.

У Сінгапурі мені довелося побувати ще 
двічі, але знехотя — вимушено. Тому в хочу 
про нього повторити, слідом за відомим ро
сійським письменником Іончаровим, ного 
слова. Відвідавши на фрегаті «Паллада» у 
1853 році цей порт, він писав; «Я радий, що 
був у Сінгапурі, але залишив його без жалю, 
і якщо повернуся туди, то без задоволення, 
тільки мимоволі».

Слова ці про Сінгапур з повним правом мо
жна сказати і череї сто з лишком років.

ЗУСТРІЧ З «КАЛІПСО»

З легендарним одном «Каліпсо» капітана 
Кусто кожен з нас зустрічався вже раніше — 
на кіноекранах. Фільми Кусто, зокрема його 
чудовий «Світ тиші» — про підводні експеди
ції в Атлантику і Середземне море, з успі
хом демонстрували в Радянському Союзі; 
книга Кусто «У світі безгоміння» для тих, 
хто захоплюється підводним спортом, стала 
настільною... Ми, мпязянн, що за родом слу
жби в масках і з ластами десятки і сотні ра
зів занурюємося в незаймані води тропічних 
островів і коралових атолів, вважаємо себе 
палкими прихильниками першої в світі «лю- 
динориби», того, хто винайшов металеві ле
гені — акваланг — Жака-Іва Кусто.

1 дороїк наші схрестилися.
На початку неси > судно наше працювало в 

Ар-авійській затоці. Тоді й отримали радіо
граму з Океанографічного центру в Монако. 
Наші французькі друзі сповіщали, що експе
диція капітана Кусто проводить нині підводні 
кінозйомки в районі Сейшельських островів 
і що там же «Каліпсо». може, і зустрінеться 
з «Витязем». Але >:і на Сейшелах, ні в точці 
неподалік східних берегів Африки, куди ми 
поспішали в останніх числах квітня, зустрічі 
не відбулося. «Каліпсо» пошкодила гребний 
і пинт, її лагодять V кенійському порту Мом
баса.

1 все-таки дороги наші повинні зій*.лсь: 
«Витязь» має бупкерупатись якраз у Кенії.

Продовження. Початок в газеті за 1 — 15 
25. 27 лютого, 1—6, II, 13. 15 березня. (Далі б\.те).

БК 02547.
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«ЗІРКА» ЛІДЕР
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‘ і
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пі он по правому борту на 
за останні роки підводний 

так званими

Віктору Квасову, 
його Гайковичу, 
у більш зручио- 
Удар останнього

...Коли над водою розтала 
світанкова темрява і я, роз
плющивши очі, із свого «циган
ського намста» — брезентової 
халабуди, розчепіреної на най
вищому 
зиркнув униз, то добряче зди
вувався навколишньому забарв
ленню: зелене, смарагдове па
нувало від води до самого не
ба, Іншому, може, ці тонн і на
півтони і не впали б у вічі, 
проте нам, хто місяцями бачив 
обабіч себе лише неймовірну 
голубінь океану, 
сонце здавалося голуонм, — 
найменше відхилення в барвах, 
до яких звикло око, здалося 
тепер особливо відчутним, 
гут було чому дивуватися. < 
тязь» ішов вузькою І 

ІОІіОІО. і гусю порослі береги кинули па ВОДУ 
свої буйиозелені джунглі, • смарагдова повінь 
яких розлилась всюди, захлюпавшії її небо.

Так ми зустрілися з Африкою.
Чорний континент. Берег мужніх і багато

страждальних. Край первісної величі матінки- 
прнроди. Протяжно-тужлива пісня і танок бі
ля багаття. Потім випалене гарячим сонцем 
руде безмежжя; серед густотрав’я стежкії, 
стоптані слонами, жирафами та іншою звіри
ною. Мовчазний Кіліманджаро, його сніги, 
оспівані Хемінгусєм. Все це буде пізніше, ко
ли вирушимо вглиб країни, а зараз...

Біля горбатих берегів, пірси яких- затінені 
зеленим верховіттям, бачу тісно згуртовані ко
раблі й кораблики: таким колом, кажуть, ста
ють і слони, сходячись на відпочинок. 1 ген 
над кораблями портальні крани — чи не жи
рафи то шиї витягнули?.. З рейду, де при
швартований «Витязь», усе видно, як на до
лоні.

Але я ще більше здивувався, коли штурман 
Анатолій Світайло показав на невеличке бі
лобоке суденце і назвав його «Каліпсо».

Отже, «Каліпсо».
Між двома середньої величини теплоходами 

кораблик цей здасться ляльковим — такий він 
маленький; річкові пароплави, що курсують, 
скажімо, по Дніпру, — геркулесі! в порівнян
ні з ним.

І от ми на «Каліпсо». Гам, в океані, ми 
давно на «тн» з самими дійовими ! особами, 
що виступають у фільмах Кусто: кальмарами, 
кораловими рибами, черепахами, акулами, — 
на тілі декого з нас «артисти» ці залишили 
свої вічні автографи. Тепер Же познайомим
ся і з тими, хто так талановито знімає цих 
океанських «кінозіїаменнтостен».

— Обережно, — застерігають нас каліпсяни, 
проводячи по трапу на судно, — тут все по
фарбовано, розкидано.

Та це видно і без застереження: палуби за
кидано підводними скутерами, човнамн-малят- 
ками, клітками, які оберігають кінооперато
рів під водою від зажерливих акул, — ре
монтують пошкоджене, фарбуююгь. 1 лише 
наш прихід відриває людей від роботи, Ііас 
обступають міцним колом смаглотілі, стрункі 
французькі юнаки. Так, юнаки, бо дружна з 
морем навіть лі гнім не дає старіти.

Перше враження: судно сидить так низько у 
воді, що, здається, ніби ти сам злипаєшся 
з нею воєдино, і тебе не відмежовує від океа
ну баї аіомегроиа говща иа.іуо і переоорок, 
як цс відчуваєш, коли плавает на великих 
кораблях, і цс цілком виправдано: дослідни
ки океану завжди повинні жити його жит
тям... Як зручно з такої низької корми по 
грану зійти, озброївшись аквалангом, прямо 
у воду! Але коли штормить і .хвилі, б’ючись 
об корму, не дозволяють спускатися дослід
никам, вони виходять в океан через водолаз
ний погріб, ліок якого в днищі судна. А в 
носовій частині, глибоко у воді — кабіна з 
кількома ілюмінаторами. Коли судно у від
критому морі або біля островів, де немає 
каламуті, з кабіни цієї видно кожного, що
найменшого мешканця глибин. Тільки от за
раз нікого не видно: і скільки б я не вдив
лявся в одутлий ілюмінатор, нічого не поміт
но, тільки скаламучена вода портового узбе
режжя витріщає на мене свої зеленаві ру
салчині очі.

Мені подобається твоє ймення — Каліпсо! 
Гомер ще в «Одіссеї» своїй розповів про 
німфу Каліпсо. На широкому димарі корабля 
Жака-Іва Кусто бачу ту гомерівську німфу, 
яка обганяє дельфіна. Це — емблема.

Мене по всіх закутках «Каліпсо» водить 
Жорж Барськн, «Юра», як він відрекоменду
вався. Але про Юру — потім.

Глядачі фільму «Світ інші» пам’ятають, 
мабуть, як Кусто і його товариші мчали під 
подою на мініатюрних скутерах, полюючи на 
рибу. Скутери 
палубі. Проте 
«транспорт» Кусто поповнився 
пірнаючими блюдцями. Одне з них закріплене 
на кормі «Каліпсо». Формою воно нагадує 
черепаху, з малолітражний автомобіль «Запо
рожець» завбільшки. Це новітній підводний 
човен, який занурюється у воду до трьохсот 
метрів, власне кажучи, на глибині трьохсот 
метрів люди «Каліпсо» вже працюють у цих 
мініатюрних підводних човнах, хоч макси
мально блюдця опускаються до одного кіло
метра. Крізь ілюмінатори, вмонтовані в перед
ній частині блюдця, можна вести кінозйомку, 
фотографувати. Гідравлічна клешня — руль, 
яким гідронавти керують під час занурення.

Від примітивної маски 1 трубки, з допомо
гою яких кілька десятиліть тому Кусто гля
нув у підводне царство, до пірнаючих блю
дець — відстань прогресу, як від планера до 
космічних кораблів. Та ' іі самих дослідників 
Океану люди по прапу називають гідронавта
ми, адже планета на ймення Океан так само 
незвідана, як і Космос. І Кусто із своїми то
варишами — першовідкривачі цієї планети.

На палубу виходить худорлявий, трохи 
згорблений чоловік. На фотографіях, на кі
ноекрані Кусто завжди типовий француз: на 
обличчі виділяється великий горбатий ніс... 
Ось він наближається до мене, привітливо 
посміхається, подає руку. Боже, і до чого 
ласкаві, юні очі! А людині ж скоро шістде
сят. І завжди в дорозі, щомиті в єдинобор
стві із стихією.

В юності ще покликало Гюго море, Кусто 
став військовим моряком, ходив у кругосвіт
ню подорож. Під час другої снігової війни, в 
роки фашистської навали, борові я в загонах 
французького Опору.
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ДУМКА ПРАЦЮЄ
БЛИСКАВИЧНО
Перший приз «Молодого комунара» — 

в ГЕОРГІЯ ДУБІВКИ

в зал Кіровоградського Палацу 
юнаки та дівчата сходилися 

виборчих дільниць. Серед тих,

Сюди, 
піонерів, 
прямо з . ____
хто виявив бажання взяти участь у ша
ховому бліц-турнірі на приз «Молодого 
комунара», — прийшли молоді робітни
ки, студенти, школярі обласного центру. 
Здебільшого це першорозрядники.

Опівдні за шахоеі дошки сіли 18 моло
дих шахістів міста, і'болівальники при
глядаються до двох суперниць — дев’я
тикласниці Євгенії Амлінської та шести
класниці Тамари Ангелуци з СШ № 11. 
Боротьба напружена. І це закономірно. 
Євгенія вже кілька років бере участь у 
роботі клубу юних шахістів, що працює 
при Палаці піонерів, вона вже виконала 
норму першого спортивного розряду. 
Тамара — наймолодша серед учасників 
турніру, другорозрядниця. 1а це не 
важас їй несподіваною комбінацією 
кінчити партію з більш досвідченою 
терницею на свою користь.

З перших турів захопив лідерство мо
лодий кандидат у майстри спорту Геор
гій Дубівка. Ось він провіз уже дев’ять 
партій і не втратив жодного очка. Чер
говий тур. Георгій погодився на нічию у 
партії з першорозрядником Геннадієм 
Гершманэм. Потім, перемігши одного з 
лідерів змагань, Володимира Мусорсько
го, Дубівка робить ще нічию — з Васи
лем Бадехою.

І все ж до такої висоти, як Г. Дубівка, 
нікому з учасників бліц-турніру не по
щастило піднятися. З сімнадцяти можли
вих, кандидат у майстри набирає шіст-

за- 
за- 
су-

В Ялті, де зараз проходить 
традиційний розиграш весняного 
призу федерації футбола Украї
ни, — розповів по телефону тре
нер кіровоградської 
Геннадій Васильович 
єький, — встановилася 
сонячна погода. Температура по
вітря досягає шістнадцяти гра
дусів. Футбольне поле сухе.

Перші вістуни кіровоградців у 
розиграшу призу 
зробити висновок, що ВОШІ 
користю провели 
Наші земляки поки іцо виступа
ють успішно. В третьому турі 
воші перемогли з рахунком 1:0

аваигардівців Жовтих Вод. Гол 
перед кіпцем першого тайму 
забив Андрій Гайкович. Сталося 
це так: Андрій Товт, перебуваю
чи на правому краю поля, від
пасував м’яч ■” 
той пропустив 
який опнішвс:і 
му становищі, 
досяг мсти.

Скільки не намагалися анан- 
гардівці уникнути поразки, Не 
їм не вдалося зробити. Добре 
зіграли наші захисники н особ
ливо воротар Іван Барамба.

Крім перелічених гравців, у 
цій зустрічі взяли участі. Тіїт 
Луіік, Анатолій Кравченко, 
Хуап Усаторе, Анатолій Макси
менко, Віктор Сучков, Володи
мир Дерябіи, Олександр Ерма
ков. У другому таймі Гайковича

(К). 21.39 — «Лцціпу присвячу’.- 
ться». Музична передача. (К;. 
22.00 — Першість силу з хокся. 
СРСР — Канада. (Стокгольм). 
У перерві тслсновіміп. (М).

Друга програма. 17.35 — Рек
лама. (К). 17.40 — Телевісті.
(К). 20.30 — Кіножурнал та ху
дожній фільм «Жива мішень». 
(Кіровоград).

СЕРЕДА, 19 березня. Перша 
програма. 11.35 — «Шкільний ек
ран». Передача з історії діл 
учнів 9 класу. «Партія комуніс
тів па чолі з ІЗ. і. Леніним». 
(К). 12.05 — Кіножурнал. (К).
12.15 — Чемпіонат світу з хокея 

.СРСР — Канада. (Стокгольм).
В запису. 18.00 — Першість сві
ту з хокея. СРСР — 
дія. (Стокгольм). У 
ві телевісті. .........-
формаційна 
(М). 20.50 — 
кольорова програма 
го телебачення. (К). 22.00 —
Першість сипу .з хокея. Чсхо- 
словаччниа — Швеція. (Сток
гольм). У перерві телсіюпи- 
нн. (М).

Друга програма. 12.10 — Паші 
оголошення. (Кіровоград). 12.15 
— Кіножурнал та художній 

. фільм «Револьвер капрала». (Кі
ровоград).

ф ПОКАЗУЄ КІРОВОГРАД

ВІВТОРОК, 18 березня. Перша 
програма. 11.35 —- «Шкільний 
скрап». Фізика для учнів 10 кла
су. «Квантові властивості світ
ла». (К). 12.10 — Кіножурнал та 
художній фільм «Жива мішень». 
(Кіровоїрад). 11.00 •— Чемпіонат 
свіїу з хокея. Чсхословаччипз-- 
Фінляндія. (Стокгольм). 17.05 — 
«Світлячок починає сеанс». (К>. 
17 35 -- До 100-ріЧЧЯ з дня і.л- 
рсджеиі’Я В. І. Леніна. Літера
турна передача. (Кіровоград). 
18.00 — Для школярів '«Горн». 
(Дніпропетровськ). 18.30 — «Ле
нінський університет МІЛЬЙОНІВ'. 
В. І. Лсіііи «Держава і револю
ція». Передача друга. (М). 19.0'1 
— Чемпіонат СРСР з боксу. 
(Казань). У перерві тслсновпііи. 
(М) 20.30 — Програма передач. 
(К). 20.35 — Нові твори львів
ських композиторів. (Львів). 
■>105 _ «весна хліборобська». 
Рейд Українського телебачення. 

надцягь очок і стає переможцем бліц
турніру.

По 13,5 очка набрали студенти інститу
ту сільськогосподарського машинобуду
вання Володимир Мусорський та Генна- 
дій Гершман. Щоб визначити володаріс 
другого і третього призів, довелось 
влаштовувати між ними додатковий матч. 
Володимио Мусорський зайняв друге 
місце, Геннадій Гершман — третє.

Таким чином, Георгій Дубівка одер
жав перший приз «Молодого комунара». 
Його, як і двох інших призерів — Воло
димира Мусорського та Геннадія Герш- 
мана, нагороджено також дипломом мі
ського комітету по фізичній культурі і 
спорту.

Д. ЧУДАК, 
головний суддя. 
В. ЛИТВИНОВ, 

головний секретар.

замінив іюр Сорок!», Сучко
ва — Юрій Касьопкін, Максіі- 
мепка — Анатолій Хроиов. За 
12 хвилин до кіпця матчу за
мість травмованого Луйка на 
поле вийшов Валерій Бровченко. 

зустрі-
З

поразки

Відбулося іце кілька су 
чсй. Барнаульський «Темп 
рахунком 3:1 завдав 
горьковській «Волзі», Миколаїв' 
ськнй «Суднобудівник» 
феропольськін «Таврії» 
Першої поразки зазнав ___
різькпй «Металург». Він програв 
(0:1) житомирському «Автомо
білісту».

Кіровограді^ продовжують лі
дирувати у своїй підгрупі. У 
них п’ять очок після трьох ту
рів. Останній матч воші прове
дуть завтра, в якому зустріну
ться з барнаульцямп.

Телеекран

(К). 20.15

ЧЕТВЕР, 20 березня. Перша 
проірама. 11.55 — Чемпіонат спі- 
(Стокгольм). В запису. 17.45 — 
ту з хокся. СРСР — Фінляндія. 
Передала, присвячена 25-річч’о 
визволення Вінниці під пімець- 

. ко-фашистськпх загарбників. 
(Вінниця). 18.30 — Телсвісіі. 
(К). 18.50 — До 100-рІччя від 
дня народження ’ В. І. Леніна. 
«З джерел народних», «Злрк- 
туй, Ленін». (Кіровоград). 19.20 
“Телефільм. (Кіровоград). 19.30 
—• Інформаційна передача «Де.чі»

ФІПЛЯІІ-, 
перер- 
- ill-

програма «Часі. ™ лизм». (Кіровоград). 20.10 —
Експериментальна! «Реквієм». «Чайки над Тсм’ю». 
грама (Українсько-* Телефільми. (Кіровоград). 20.33 
я (К) 22.00 — — Інформаційна програмог-,.....   програм-)

«Час». (М). 21.00 —• Першість
світу з хокся. Канада — США. 
(Стокгольм).

Друга програма. 19.30 — До 
І00-річ>1я з дня народження В. 1. 
Леніна «Пісні над Дністром*. 
20.15 — Реклама. (К). 20.40 — 
КійФкуріїал та Художній фільм 
«Дорога палаючого фургона». 
(Кіровоград).
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