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□ А ЧАС роботи на Олександрійському електроме- 
** ханічному заводі слюсар-інструментальник Ми

кола Вислогузов щозміни виконує завдання по півто
ри і більше норми. Він підтвердив звання ударника 
комуністичної праці в 1974, 1975 і 1976 роках, до
строково завершив виконання плану минулої п’яти
річки, за що нагороджений Зчаком ЦК ВЛКСМ «Мо
лодий гвардієць п’ятирічки». Комсомолець не допус
кає браку в роботі, працює на випуску експортної 
продукції. Завком комсомолу підприємства узагаль
нив досвід роботи молодого робітника, потурбувався 
про те, щоб повніше використати його приклад без
посередньо в бригадах і колективах, скрізь, де тру
дяться юнаки і дівчата.

Всесоюзне соціалістичне змагання, в якому беруть 
участь понад 37 тисяч .молодих робітників, більше 
16 тисяч молодих колгоспників Кіровоградщини, все 
більше зосереджується навколо проблем ефектив
ності і якості. Воно ставить за мету кожному — до
битися найкращих остаточних результатів у полі, за 
верстатом чи креслярською дошкою. Сьогодні, юний 
друже, на заводі, фабриці, в тракторній бригаді, на 
фермі — скрізь трудяться твої ровесники-ентузіасти. 
Придивись уважно до їх роботи. Ніби немає у них сво
їх секретів. Та ось один розрахував свій час так, що 
кожна хвилина «працює» на нього, другий вніс «ко
рективи» до конструкції свого верстата, третій роз
робив «свою» технологію використання ввіреної 
йому техніки... Дивишся — за місяць з середньому 
довів виробіток за зміну до півтори, як і багато мо
лодих робітників Олександрійського електромеханіч
ного заводу, а то й до двох норм. Не минай такого 
факту, друже, візьми приклад з ударників, стань врі
вень з ни/хи в праці! Це твій обов язок.

Сьогодення постійно називає нові імена право
флангових у змаганні. Небувалого розмаху набуло 

. єоно під час підготовки до 60-річчя Великого Жовт
ня. Заступивши на трудову вахту в честь ювілею, 
комсомолець-муляр з БУ-2 комбінату «Кірогоград- 
важбуд» Василь Зензура від початку року змінні зав
дання виконує на 180 процентів. Високих показників 
у роботі досягли не лише окремі молоді трудівники 
області, а й колективи. Так, комсомольсько-моло
діжний екіпаж Валерія Чингарьова Кіровоградського 
аьіазагону план першого кварталу на обробітку сіль
ськогосподарських . ланів виконав на 260 процентів. 
Десятки комсомольсько-молодіжних колективів за
воду «Червона зірка» трудяться в рахунок 1978 року, 
взявши зобов’язання до 60-ї річниці Великого Жовт- , 
г:я завершити 2,5 річних завдання п'ятирічки.

Дуже важливо в цьому патріотичному самовияв
ленні молодих ударників вчасно підтримати їх твор- 
<-і поривання, вміло спрямувати їх ентузіазм на вирі- . 
шекня актуальних проблем. Таке завдання сьогодні 
стоїть перед кожною комсомольською організацією, 
перед кожним комітетом комсомолу. Найперша і 
найголовніша турбота їх — добиватися, щоб кожен 
молодий виробничник, кожен комсомольсько-моло
діжний колектив виконав свої соціалістичні зобов я- 
аання та зустрічні плани другого року п’ятирічки, зо
бов’язання на честь ювілею Великого Жовтня. Адже 
в ході змагання виявляються не лише переможці, а 
й відстаючі. Приклад ударників, творче використання 
їх методів праці повинні допомогти тим, хто зали
шився у хвості трудового суперництва, а відтак — 
сприяти загальному піднесенню на виробництві.

«Добрі починання, хороші ініціативи, — говорив 
на XVI з'їзді профспілок СРСР Генеральний секре
тар ЦК КПРС тов. Л. І. Брежнєв, — потребують не 
тільки похвали, а й постійної підтримки ділом». Цей 
вислів комітетам комсомолу, як найпершим організа
торам соціалістичного змагання серед молоді, по
трібно пам’ятати повсякчас. Постійно виявляти пра
вофлангових, узагальнювати їх досвід, добиватися 
застосування їх методів у широких масштабах — та
кий сьогодні орієнтир у діяльності комітетів комсо
молу області. Кількарічний досвід саме такого підхо
ду накопичив Кіровський райком Кіровограда. Тут 
слідами узагальнення досбіду кращих комсомоль
сько-молодіжних колективів, наприклад, випускають 
листівки. На підприємствах, в автобусах, тролейбусах 
ці листівки потім розповсюджують — і з досвідом' 
передових колективів знайомляться тисячі кірово- 
градців. На жаль, приклад ударників ще слабо вико
ристовують б організації соціалістичного змагання 
ряд райкомів, комітетів первинних комсомольських 
організацій області.

Невичерпний арсенал підвищення духу трудового 
суперництва таїть у собі приклад ударників. І обов’я
зок комсомольських організацій, комітетів, які їх 
очолюють, щоб досягнення правофлангових змаган
ня, їх досвід повторили сотні і тисячі молодих тру
дівників Кіровоградщини,

■;

З ГОРДІСТЮ
ЗА УСПІХИ

Інформаційне повідом
лення про Пленум ЦК 
КПРС, виклад доповіді Ге
нерального секретаря ЦК 
нашої партії, Голови Кон
ституційної комісії това
риша Л. І. Брежнєва «Про 
проект Конституції Союзу 
Радянських Соціалістич
них Республік» з величез
ною увагою зустрінутий 
комсомольцями і МОЛОД
ДЮ — моїми товаришами. 
З нетерпінням ми чекаємо 
публікації проекту Кон
ституції СРСР для всена
родного обговорення.

Гордість за величезні 
успіхи, досягнуті радян
ським народом за чотири 
десятиліття після прийнят
тя нині чинної Конституції, 
відчував кожен з нас, зна
йомлячись з істеричними 
рішеннями Пленуму, Наша 
нова Конституція наочно 
покаже всьо/лу світові, як 
розвивається соціалістич

на держава, все міцніше 
і глибше утверджуючи со
ціалістичну демократію, 
наочно покаже, яка вона, 
ця соціалістична демокра
тія, в чому її суть — ці 
слова тов. Брежнєва нам 
запам’яталися особливо.

М. МІРОШНИЧЕНКО, 
електрик районного 
об’єднання «Сільгосп
техніка», секретар 
комсомольської орга
нізації.

Добровеличківський 
район.

НАЙДОРОЖЧЕ 
ЗАВОЮВАННЯ

У нашому колективі, як 
і скрізь у ЦІ дні, в центрі 
уваги — рішення Пленуму 
ЦК КПРС.

Нас схвилювали ті по
ложення викладу доповіді 
Генерального секретаря 
ЦК КПРС, Голови Консти
туційної комісії товариша 
Л. І. Брежнєва, де йдеться

про турботу, яку партія 
завжди проявляла і буде 
проявляти до радянсько5 
людини. Найвеличніше за
воювання соціалізму—ра
дянський народ, нова іс
торична спільність, що 
склалася в СРСР в резуль
таті зростання соціальної 
однорідності суспільства, 
зближення всіх націй і на
родностей.

Реалізація положень но- 
есї Конституції дасть змо
гу кожному трудівникові 
ще активніше включитися 
в управління економікою, 
в контроль за роботою 
державного апарату.

В. РАКУЛЕНКО, 
плавильник цеху № 10 
заводу друкарських 
машинок.

м. Кіровоград.

ВІДПОВІДЬ — 
УДАРНА ПРАЦЯ

З великим інтересом і 
хвилюванням слухали ми, 
члени комсомольсько-мо-

лодіжної бригади токарів 
механоскладального цеху 
№ 3, доповідь Генераль
ного секретаря ЦК КПРС, 
голови Конституційної ко
місії Леоніда Ілліча Брєж
нєва «Про проект Консти
туції Союзу Радянських 
Соціалістичних Респуб
лік». Нам радісно від то
го, що Комуністична пар
тія, її Центральний Комі
тет дбають про розши
рення і поглиблення со
ціалістичного демокра
тизму. Пленум ЦК КПРС 
запропонував винести про
ект нової Конституції на 
всенародне обговорення. 
А гідною відповіддю на це 
будуть наша (моя і Поліни 
Бігун, Надії Ломакіної, 
Ольги Юсипей) ударна 
праця, високі результати у 
ювілейному році.

Г. СТУПАК, 
бригадир комсомоль
сько-молодіжної брига
ди токарів МСЦ № З 
заводу «Червона зір
ка».

м. Кіровоград.
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З БРИГАДИ ПЕРШИХ

На робочому місці ком
сомольсько - молодіжної 
бригади Петра Бєлотєла — 
вимпел Кіровоградського 
міськкому комсомолу. На
города ця за найвищі по
казники у соціалістичному 
змаганні серед комсо
мольсько-молодіжних ко
лективів підприємств лег
кої промисловості міста 
за підсумками першого 
кварталу.

Саме в цій бригаді по
чинала свій трудовий шлях 
Людмила Поркуян. Бона 
прийшла в колектив після 
закінчення Кіровоград
ського профтехучилища 
№ 9, а через рік, як і всі 
передовики, вже працюва
ла в червоній хустині. Пра
вофлангова соціалістич
ного змагання, Людмила 
Поркуян не раз виборюва
ла звання кращої молодої

в’язальниці фабрики, ви
робничий план дев’ятої 
п'ятирічки виконала менш, 
ніж за чотири роки.

Професія в’язальниці ці
кава й складна. Людмила 
однією з перших на фаб
риці освоїла дев'ять вер
статів. Комсомольці під
приємства обирали її сво
їм ватажком, а нині 
Л. Поркуян очолює пар
тійну організацію Кірово
градської панчішної фаб
рики.

Виборці Кіровоградсько
го міського виборчого ок
ругу № 132 висунули мо
лодого комуніста Л. Пор
куян кандидатом у депута
ти Кіровоградської облас
ної Ради депутатів трудя
щих.

На фото: Л.- ПОРКУЯН 
(в центрі) серед. КОМСОМОЛЬЦІВ 
в’язальної дільниці.

Фото 10. ЛІВАШННКОВА.

ПЛЕНУМ
ЦК ВЛКСМ

27 травня в Москві від
бувся VIII пленум ЦК 
ВЛКСМ, який розглянув 
організаційне питання.

Пленум увільнив Є. М. 
Тяжельникова від обов'яз
ків першого секретаря 
ЦК ВЛКСМ і члена бюро 
ЦК ВЛКСМ у зв'язку з за
твердженням його заві
дуючим відділом пропа
ганди ЦК КПРС.

Певшим секретарем ЦК 
ВЛКСМ пленум обрав 
Б. М. Пастухова, який пра
цював секретарем ЦК 
ВЛКСМ.

У роботі пленуму ЦК 
ВЛКСМ взяв участь секре
тар ЦК КПРС І. В. Канто
нов.

(ТАРС).МОЛОДІЖНІ ВІСТІ
25 травня в конференц- 

залі ЦК ВЛКСМ відбував
ся науково-практичний се
мінар «Актуальні питання 
міжнародного дитячого і 
юнацького руху на сучас
ному етапі». В ньому взя
ли участь представники 
Комітету молодіжних ор
ганізацій СРСР, Централь
ної Ради Всесоюзної піо
нерської організації імені 
В. І. Леніна, міністерства 
ссвіти СРСР, визначні ра
дянські вчєіні-педагоги.

АТЕСТУЄМО КОМСОМОЛЬСЬКО-МОЛОДІЖПІІ ЗА ПОЛІНУЧАБАНОВУ,Пам’ятаю батькове: як -зацвіте терен, 
сміливо сій кукурудзу. Цю пору завжди 
чекав з радістю, бо члени ланки доруча
ли мені це діло. Може, так було б і цієї 
весни, якби ремонтники вчасно полагоди
ли мого ЮМЗ-6. Ще в січні відправили 
ми трактора до Знам’япського райоб’єд- 
кг.пня «Сільгосптехніка». Минуло три 
ремонтних строки, і а машини я не доче
кався. Сіяв Василь Орлик важким трак
тором з однією сівалкою замість трьох 
Бо розраховували ми па !0<МЗ-6. і для 
машнііи Орлика не придбали зчіпки.

Тільки нещодавно я взявся за кермо 
свого трактора. А раніше, коли хлопці 
працювали від рання до смеркання, на
магаючись і мою норму виконати, допо
могти їм міг хіба що порадою. Та по
сіяли кукурудзу на силос вчасно Бо таке 
вже правило в нашому комсомольсько- 
молодіжному: дав слово — дотримай 
ного.

Спершу запланували ми одержати з 
кожного гектара по 45 центнерів зерна 
качанистої, підтримуючи почин красно- 
дарців визначили новий рубіж —- ЬО 
центнерів.

Ідея почину — змагатися за одержан
ня найвищих врожаїв — сподобалась і 
нам, і ланці Анатолія Чсресленка. Пора
лились ми з колегами і вирішили, що 
зможемо одержувати високі врожаї всіх 
сільськогосподарських культур, коли 
особливо подбаємо про якість нашої ро
боти. Слова не розійшлися з ділом. Сьо
годні успішно забезпечують полям гаран
тію якості комсомольці Микола Демчук, 
Іван Чересленко. комуніст Микола Яро 
вий. молоді трактористи Анатолій Ли
сий. Адольф Чумачсико. наставники мо
лоді. Володимир Доній іа Василь Орлик.

Як зазеленіло бурякове поле, взялися 
І -а прорідження рослин агрегатами у

ЯКА СМЕРТЮ ХОРОБРИХ 
ЗАГИНУЛА ВЛІТКУ 1941-ГО. 
ПРАЦЮЮТЬ СЬОГОДНІ МОЛОДІ 
МЕХАНІЗАТОРИ КОЛГОСПУ 
ІМЕНІ КАРЛА МАРКСА 
ДОБРОВЕЛИЧКІВСЬКОГО РАЙОНУ 

рядках. На кукурудзяній ниві вже двічі 
провели досходоеє боронування, знищи
ли бур’яни.

У день Перемоги члени лапки поклали 
КВІТИ до підніжжя обеліска, що височить 
на могилі ПолішгЧабапової. Свій подвиг 
двадцятилітня комсомолка здійснила у 
серпні сорок першого. Тоді дощового 
дня, біля лісу, що недалечко віл села 
скупчилися радянські автомашини. Фа 
шусти відкрили вогонь з гармат і підпа
лили один грузовик. Поліна на допомогу 
поспішила не роздумуючи, своїм «Уні
версалом» заходилася витягувати авто
машини з пожежі. Останнього грузовика 
вона по встигла врятувати...

Героїчною смертю загинула дівчина 
мріючи вирощувані високі воожаї хліба. 
І вона вирощує їх сьогодні разом з нами. 
Міі занесли її прізвище до списку членів 
бригади, щодня виконуємо норму за По
ліну Чабанену.

Є. КРУПКІН. 
ланковий механізованої ланки по 
вирощуванню кукурудзи колгоспу 
імені Карла Маркса Яоб^ове.лич- 
ківського району.
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БІЛЬШ ЯК 5 МІЛЬЙОНІВ ЮНАКІВ І ДІВЧАТ 

РЕСПУБЛІКИ БЕРУТЬ УЧАСТЬ У ВОСЬМОМУ 
ЕТАПІ ВСЕСОЮЗНОГО ПОХОДУ КОМСОМОЛЬ
ЦІВ І МОЛОДІ ЧО МІСЦЯХ СЛАВИ РАДЯН
СЬКОГО НАРОДУ. СГЛР'Г ЯКОМУ БУЛО ДАНО 
у ВЕРЕСНІ І975 РОКУ У ВОЛГОГРАДІ.

Q МІСТОВНО і яскраво ві- 
добрежено майже пів

столітній шлях колгоспу 
імені XXII з'їзду КПРС Бе- 
рвзівського району Оде
ської області в експозиції 
Історико-крагзнавчого му
зею села Ставкове. Кожний 
з семи її розділів — хви
лююча розповідь про жит
тя сільських трудівників, їх 
боротьбу за встановлення 
Радянської влади, про ство
рення і роботу першої з 
країні ордена Леніна і ор
дена Трудозого Червоного 
Прапора МіС імені Т. Г. 

' Шевченка, про те, як не
впізнанно змінився рідний 
край за 60 років. Яскравий 
альбом фотографій про му
зей на громадських заса
да# — один з 500 матеріа
лів, поданих обласними і 
Київським міським коміте
тами ЛКСМУ на республі
канські конкурси учасників 
VIII етапу Всесоюзного по
ходу комсомольців і моло
ді по місцях революційної, 
бойової і трудової слави 
радянського народу. Жюрі 
дало високу оцінку пошу
кові юних слідопитів з Оде
щини. Вони зайняли призо
ве місце в конкурсі на кра
щу організацію роботи гро
мадського музею слази з 
колективах колгоспів і рад
госпів.

— У матеріалах на вій
ськово-патріотичну темати
ку, — сказав кореспонден
тові РАТАУ голова жюрі, 
іенерал-маиор запасу Ю. В. 
бубнов, — відображено го
ловні завдання VIII етапу 
Всесоюзного походу, при
свяченого XXV з'їздові 
КПРС і 60-річчю Великого 
Жовтня, — зчинися кому
нізму на зразках життя і 
діяльності В. І. Леніна, ге
роїв революції, війни і пра
ці, вивчати історію країни, 
ті соціальні, економічні і 
культурні перетворення, які 
відбулися за роки Радян
ської влади, виховувати у 
молоді почуття гордості за 
приналежність до робітни
чого класу і колгоспного се
лянства, готувати її до за
хисту батьківщини.

Неослабну узагу приділя- 
Юіь комсомольські органі
зації республіки патріотич
ному та інтернаціональному 
вихованню підростаючого 
покоління. У восьмому ета
ні походу, старт якому було 
дано у вересні 1975 року у 
Волгограді, беруть участь 
понад. 5 мільйонів юнаків і 
ді’вчаг. До пошукової робо
ти залучається дедалі біль
ше молодих робітників, кол- 
і оспників, службовців, сту
дентів, учнів. Вони пишуть 
хвилюючі сторінки історії

заводів, колгоспів, шкіл, 
сіл, районів. Рапортувати 
про зроблене учасники'по
ходу будуть на V республі
канському зльоті, який від
будеться наприкінці червня 
в Дніпропетровську.

Все нозі маршрути кли
чуть спадкоємців слави 
батьків, Ідучи дорогами 
бита і трудових звершень 
старших поколінь, вони ба
гато нового узнають про 
тих, хто бився за револю
цію, відбудовував зруйно
ване господарі. 150, зід- 
стоюзав чесіь і незалеж
ність нашої Батьківщини в 
роки Великої Вітчизняної 
війни. Зібрані слідопитами 
матеріали стають експоната
ми музеїв, кімнат і кутків 
слази. Велику військово-пат
ріотичну роботу проводять 
комсомольці Ворошилоа- 
градської, Дніпропетров
ської, Донецької, Одеської, 
Харківської областей.

У конкурсі на кращу ор
ганізацію походу і пропа
ганду серед молоді рево
люційних, бойових і трудо
вих традицій Комуністичної 
партії і радянського народу 
жюрі присудило призозе 
місце Київському заводові 
«Арсенал» імені В. І. Леніна, 
Відзначено оборонно-спор
тивний табір міста Черкас, 
який став справжньою шко
лою військово-патріотично
го виховання підлітків, під
готовки майбутніх воїнів. У 
числі переможців названо 
піонерсько - комсомоль
ський пост біля Вічного 
вогню слази з місті-герої 
Севастополі. В конкурсі на 
кращий військово-патріо
тичний аматорський фільм 
жюрі високо оцінило стріч
ку «День майбутній», пода
ну студією Дніпропетров
ського гірничого інституту, і 
кінофільм «Естафета подви
гу» випускника державного 
інститут^ театрального мис
тецтва УРСР імені І. К. Кар- 
пенка-Карого. Серед пісень 
нзйбільш вдалими визнані: 
«Ми комсомолу сини» — 
самодіяльних авторів із За
карпатської області і «Ми 
твої, резолюціє!» (Вороши- 
ловградська область).

Переможці конкурсів, що 
завоювали перші, другі і 
треті місця, будуть нагород
жені дипломами, пам’ятни
ми медалями республікан
ського штабу Всесоюзного 
походу, призами, спортін
вентарем, обладнанням для 
фотолабораторій, кінозні
мальною апаратурою. Кращі 
організатори походу діста
нуть право взяти участь у 
VIII Всесоюзному 1 V Рес
публіканському зльотзх.

ДО ДНІПРА, де БЕРЕГ СИВИЙ
Нещодавно члени Кіро

воградського міського на
укового географічного то
вариства «Г лобус» побу
вали на екскурсії в Кзневі. 
Юні геогрзфи-краєзкавці 
відвідали шевченківські 
місця, музей відомого ра
дянського поета А. П. Гай
дара, поклали квіти на мо
гилі Кобзаря. Але нове ді
ти пізнали не лише біли 
Дніпра. Дорогою до Ка
нева екскурсовод БМГ 
«Супутник» Кіровоград

ського обкому комсомолу 
Валентина Савельева роз
повідала школярам про 
історичне минуле • нашої 
області, про перспективи 
розвитку Кіровоградщини 
з !0-й п’ятирічці.

«Цікаво!» — одностайна 
думка всіх учасників авто- 
подорожі.

Р. ДАИДАКУЛОВ, 
наш громадський ко* 
реСПОІІДеНТ;

м. Кіровоград* ’
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Розмоаа з «ідеальним» каштаном про перемогу з переможці

21 і 22 ТРАВНЯ У ЗНАМ’ЯНЦІ ПРОХОДИВ ФІНАЛ ВІЙСЬКОВО-СПОРТИВНОЇ ГРИ «ОРЛЯ» 
СЕРЕД УЧНІВ ПРОФТЕХУЧИЛИЩ ОБЛАСТІ. ПЕРЕМОГУ І ГОЛОВНИЙ ПРИЗ ЗМАГАНЬ — ПЕРЕХІД
НИЙ КУБОК ІМЕН! ГЕРОЇВ ПІДПІЛЬНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ «СПАРТАК» ЗАВОЮВАЛА КОМАНДА КІРО
ВОГРАДСЬКОГО МІСЬКОГО ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОГО УЧИЛИЩА № 4, НА ДРУГОМУ МІСЦ! — 
УЧНІ ЗНАМ’ЯНСЬКОГО МИТУ не З, НА ТРЕТЬОМУ — ОЛЕКСАНДРІЙСЬКОГО МП1У № 7. ПРОПО

НУЄМО ЗАМ 1НТЕРЗ Ю З КАПІТАНОМ КОМАНДИ -ПЕРЕМОЖНИЦІ 8АЯЕРІЄМ ПЕТРЕНКОМ.

ВІД АЦТОРА: Перш, ніж. перейти до 
запитань, хочеться відрскімИсндув-пи чи
тачам саігбссідіїкка, якого ся, її шепне, 
віднесете до розриду цікавих. V Знам’ян
ці від учасників фінальних змагань я по
чуй репліку, я.іа адресувалася 
юнакові: «ідеальна!і-> каштан.

1 довідався: три роки Валерій 
навчає.ься а ЛІН і У Лі 4 і і;ш роки іспіар- 
міііці обирають ного своїм каштаном. 
Діячі команда училища займала перше 
місце серед- «орліп» області, один раз— 
друїе. і завжди каштан — був понерс- 
ду Не.тільки на етапах «Орляти», але 
і ч жиго. Валерій — відмінник. Незаба
ром захищатиме дипломи«« проект, про 
іікші уже зараз хороші відгуки. Ну, а у 
футбольній команді юнаків кіроаоїрад- 
ської '«Зірки» і спеціалісти, і вболіваль
ники завпеди виділяють надійну гру 
цітпраль'іого захисника Петренка. Втім, 
думаю досить про заслуги.

одному 
А попм 

Петренко

— Валерію, безумовно, найприєм
ніша річ — розповідати пре свою 
перемогу. Тим паче, якщо далася 
вона не легко... % ,

— Так. Для команди нашого учи
лища змагання у Знам'янці мали 
свою особливість. Взимку ми здобу
ли перемо, у на першості області з 
військово-спор і іншого т рнборства
серед учнів нрофіехучи.інщ і за
воювали кубок імені ісриїв ПІДПІЛЬ
НОЇ комсомольської організації 
«Спартак» села Краспоі іркп Гояо- 
ванівською району. 1 ось весною 
цей цінний приз мав перейти до но
вого господаря — переможця об
ласного фіналу «Орляти» Чи треба 
говорити, що нам дуже ие хотілося 
розлучатися з кубком. Ідучи до 
Знам'янки, .ми поклялися и і/ 
Lei сили, але відстояти мого 
училища.

— 1 слова дотримали, з чим 
таємо вас. Чи просто було це 
бити?

— Навряд чи коли-небудь відио- 
ьідали на це питання: «легко». Хо
ча після першого дня фіналу, про
йшовши сім залікових видів зма- 
іання, були попереду чотирнадцяти 
команд, перевага у півтора очка 
перед олєксандрійцями і сім з поло
виною перед знам’яіічанами, зовсім 
не гарантувала- «спокійно, о жцпя» 
на заключному еіапі — військово- 
спортивній естафеті. Наші головні 
конкурси і и у боротьбі за кубок 
стартувати після пас і могли орієн
туватися і на час, який ми покаже
мо, і на типові помилки, які обив’яз-

І ВІ-
ЗрО-

ково ірапяяються на дистанції. Уве
чері, напередодні вирішального стар
ту, мі: зібралися на загальні збори і 
вирішили пройти естафету так, щоб 
кожен міг сказати: «)1 зробив усе 
можливе для перемоги і навіть 
більше». Вся команда, без винятку, 
дотримала слова.

— Ось тут заходить мова про 
важливіш момент, на якому о хон- 
лося зупинитися. «Перевертні и са
мою сене...» У редакційній пошп 
чимало листів від чотирнадцлти- 
шістнадцяіирічних, де запи.уєіь<я. 
як виховати справжній характер, 
хто помічник у цьому. Чи не можна 
назва і и «ирля» саме такою школою 
іарту, де юнак відкриває в собі не
відомі досі резерви моральних і (р>- 
зичних сил?*

— Безперечно. Ось приклади. Са
ша Са.тміа підтягнувся на перекла
дині під час змагань 19 разів, 
звичайно, не абсолютно кращий ре
зультат обласного фіналу, але 
сіп буквально приголомшив: 
на тренуваннях саша ніколи не по
казував такого результаїу. Де він 
знаходив сили — невідомо. Мабуть, 
у слові «треба!» приховано більше, 
аніж здається на перший цоіляд. 
Ось вам і характер!

Аби інш.лі новачок — Володя 
Ворона. Усю дистанцію тисячимсі- 
рзвоіи кросу нрион за мною нога 
в ногу. Темп бігу був васокші і ви
тримати пою було важко навіть 
мені — спортсменові АРУ і єно до
рослого розряду з бігу на середні 
дистанції. А новачкові...

Були, правда, і курйозні випробу
вання. Іюреві Булли, наприклад, на 
етапі захисту від хімічної зброї у 
протигаз поіранила муха. Хто бігав 
коли-небудь у спеку в гумовій мас
ці. наглухо «закутий» спеціальним 
захисним одягом, той знає, яке це 
випробування. За зняту маску на
раховуються штрафні очки. Як ви
тримав Ігор — не знаю, 'але добіг 
до кінця еіапу одним з першій. 
1 без штрафу.

— «Орля» — гра військово-спор
тивна. і і учасники відшліфовую гь 
прийоми і навички, які знадобля
ться потім під час служби в рядах 
Радянської Лрміі. Але чн тільки 
військовим премудрощам можна 
навчитися тут?

Це,

нас 
адже

— Звичайно, ні. Уміння розбирати 
і збирати автомат, кидати .гранату, 
корнет у.штнея прбіш.ізо|л і—тецо- 
ливне. Але є іі іноді ЦдгірвшЛад; у 
Знам'янці ми зустрілися з Героями 
Радянського Союзу В. М. Галушкі 
ним і В. О. Всрхоланцевим. І мещ, 
і моїх товаришів вразив подвиг цій 
людей. Для нас їх життя — одна з 
сторінок книги мужності. Або щ. 
ше — ко.ісктііьізм. Під час крос, 
не зовсім добре почував себе одни 
з членів нашої команди Вачсріи' 
Очерегько. Товариші мало не ііт 
руках доставили його на фініш. Ще 
приклад — частина наших хлопці.» 
перед фіналом кинули палити. Ча 
нс плюс? А згадати урочисту хви: 
.чипу біля обеліска «Слави» міста 
залізккчників, снів гітар на прива
лах, розмови з друзями, яких зна
йшов па змаї апііих...

— Би залишали фінал «Орляти» 
в хорошому настрої, /У чи були по
рад з вами юпарішмці, які їхали до
дому з похнюпленими пілонами.- .

— Керівник нашої команди, ви
кладач початкової військової ніщо, 
товки училища Олександр Страто- 
новнч Кирієнко, якому ми багаз.и 
чим завдячуємо, часто нагадуваїг 
нам незаперечну істину: «Значні 
перемоги складаються із суми ма
лих. Якщо розслабишся в незвач 
нему, спасуєш і у відповідальний! 
момент». Думаю, що єдина причина 
для лоіаі.ого настрою може бути 
тільки тоді, якщо «Орля» покарало, 
поразкою самого себе—десь на еіа
пі розслабився, упав духом, підвіз 
товаришів. Втім не слід розклеюва
тись і тут — все залежить від того, 
як поставишся до своєї поразки, 
наскільки швидко і правильно зііа 
йдеш сили для подолання трудно- 
щів.Але у головному вже перемо 
жець. Бо ж став міцйішпм фізично, 
підвищив своє вміння у володінні 
зброєю, а відтак підвищив свою го
товність до важливої місії — бути 
гідним звания захисника Радянської 
Батьківщини.

Інтерв'ю взяв спецкор газети

с Молодий комунар»

О. РАМИ.

ЬКОВО.СПОРТЦВНОї ГРИ «ОРЛЯ» ЗМАГАЮТЬСЯ У КОНКУРСІ ПІСНІ 1 СТРОЮ.

■ ♦ото 8. КОВПАК*.
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БУДЕМО ЗНАЙОМІ, ЧЕНПІ0Н-80?
• У Кіровоградській ДЮСШ обяспорткомпету відбулися змагання

II спортивних ігор молоді України зі спортивної гімнастики
МАГАННЯ зі спортив
ної гімнастики, на 

якому б рівні вони не про
ходили, викликають неаби
який інтерес у зацікавле
них осіб (суддів, тренерів, 
спеціалістів) і глядачів. 
Адже кожні з таких зма
гань мають дальній приціл 

Московську Олімпіаду. 
ДЮСШ облепорткомітету 
зжа не раз гостинно за
прошує на свій добре об
ладнаний гімнастичний по
міст (до речі, чи не ЄДИНИЙ 
на Україні) юнаків і дівчат 
не лише республіки, а й 
усієї країни. Саме на ньо
му юна надія гімнастики 
випробовує свої сили. І 
хто зна, може, для декого 
блиск ЗОЛОТИХ ОЛІМПІЙ

СЬКИХ нагород зіллється з 
відблиском медалей, за
войованих у Кіровограді.

Чотири дні прихильники 
цього чудового виду спор
ту спостерігали боротьбу 
юних гімнастів з усіх об
ластей Української РСР. У 
змаганнях взяли участь і 
юнаки, і дівчата — члени 
збірної команди республі
ки. Вони й стали основни
ми претендентами в бо
ротьбі за нагороди ігор. 
Збірну команду дівчат 
очолює відома у минуло
му гімнастка П. Г. Астахо
ва. Поруч зі старшими ви
ступили у Кіровограді і 
наймолодші, дівчатка й 
хлопчики 1966—67 років 
народження?' У другому 
кіровоградському турі 
(перший відбувся у Льво
ві) вони виборювали Ку
бок «Надії». Наша респуб
ліка стала зачинателем .по
дібних змагань для наймо
лодших.

За звання чемпіона дру
гих спортивних ігор моло
ді України і за колчан ану 
перемогу боролися юнаки 
і дівчата 1963—65 років 
народження, та у більшос
ті з них програма відзна
чалася високо о складніс
тю. Гімнастика — один з 
видів спорту, який омо
лоджується на очах. Гз в 
той же час з року в рік 
зростає майстерність
спортсменів. .Так, наприк
лад, на змаганнях у Кіро
вограді три гімнасти 
продемонстрували потрій

рожу

не салыо, яке навіть у 
масштабі країни викону
ють одиниці. Бажання 
ускладнити програму, 
урізноманітити її оригі
нальними елементами спо
стерігалися у більшості 
спортсменів. Оцінки 9,7; 
9,6; 9,5 ье були винятком 
на змаганнях. Але цілком 
природно, більшості учас
никам бракувало досвіду і 
відточеності рухів. Як від
значив старший тренер 
збірної юнацької команди 
республіки В. М. Афоній, 
у порівнянні з минулими 
молодіжними іграми по
мітне відчутне зростання, 
та все ж основній масі 
юних спортсменів не ви
стачає стабільності.

Такої ж думки і тренер 
чемпіонки ігор з багато
борства Світлани Авдєєвої 
Ю. О. Давидов. Його вихо
ванка піднялася на вищу 
сходинку п'єдесталу поша
ни, але і вона виступила 
не на всіх снарядах одна
ково вдало. Хоча цьому « 
пояснення. У шестиклас
ниці дванадцятої серед
ньої школи міста Харкова 
дуже насиченим був її 
спортивний календар. Мі
сяць тому Світлана Ав
деева стала абсолютною 
чемпіонкою змагань у 
Львові, найкраще виступи
ла вона серед українських 
спортсменів у турнірі на 
приз газети «Комсомоль
ская правда», і зовсім не
давно повернулася з Віль
нюса, де разом з відоми
ми Філатовою, Шапошни- 
ковою, Мухіною брала 
участь у чемпіонаті СРСР. 
Воьа зайняла тринадцяте 
місце, і це дозволило 
В. Титову на прес-конфе
ренції назвати Світлану 
п’ятим номером нашої 
Олімпійської команди 
1930 року. Три роки до 
Олімпіади — шлях для 
гімнастки тривалий, але 
велике бажання Світлани 
тренуватися, працювати 
над собою вселяє надіто, 
що ми ще не раз зустріне
мося з нею.

Представники нашої об
ласті на змаганнях II мо
лодіжних ігор виступили 
нижче своїх можливостей 
і сподівань. Дівчата коман-

дою зайняли восьме міс
це, а юнаки — дев’ятнад
цяте з двадцяти п’яти. 
Жодному спортсмену не 
вдалося увійти у фінал 
змагань. Безперечно, при 
наявності непоганої спор
тивної бази, умови для 

ОСНОВНІ РЕЗУЛЬТАТИ ЗМАГАНЬ ДРУГИХ СПОРЇИ&НИК ІГОР МОЛОДІ 

УКРАЇНИ ЗІ СПОРТИВНО! ГІМНАСТИКИ

КОМАНДНА ПЕРШІСТЬ. Дівчата. 1-е міс
це — Хмельницька область; 2. Харківська об
ласть; 3 Львівська область; -І. Одеська об
ласть: 5. Полтавська область. Юнаки. І. До
нецька область; 2 Львівська область. 3. Хар
ківська область; 4 Ворошвловградська об
ласть; 5. Дніпропетровська область.

ОСОБИСТА ПЕРШІСТЬ

Дівчата. І. Світлана Авдеева (Харківська 
обл.); 2. Марина Чернова (Львівська обл.); 
3. Олена Арнаутова (Хмельницька обл). Юна
ки. і. Ссргііі Романенко (Донецька обл.).'
2. Анатолій Сайфуллін (Львівська обл.);
3. Анатолій Камбов (Донецька обл.).

ОСНОВНІ РЕЗУЛЬТАТИ 
НА ОКРЕМИХ СНАРЯДАХ

Дівчата. Опорні стрибки, і Жзппа Красно- 
жон (Хмельницька обл ): 2. Марина Чернова 
(Львівська обл.); 3. Людмила Котова (Пол-

тт.вська обл ) і Літія Гіогор.нок (Одеська 
обл.). Бруса. І. Світлана Авдеева (Харківська 
обл.); 2. Людмила Котова, 3. Лілій 11ог<>рліок. 
Колода. І. Світлана Авдеева; 2. Марина Чер
вова; Людмила Котова і Галина Яковлева 
(Ворошиловград). Вільні вправи. І. Марині 
Чернова; 2. Світлана Авдеева; 3. Олена Ар
наутова (Хмельницька обл.).

Юнаки. Вільні вправи, і. Анатолій Сзйфул- 
гііі (Львівська обл.); 2 Богдан Макуц (Львів 
ська обл ); 3. Георгій Космаков (Харківська 
сбл.). Вправи на коні. і. Георгій Космаков; 
2. Сергій Резник (Одеськ і обл ); 3. ігор Таю- 
ликов (Ворошнловградеька обл.). Вправи на 
кільцях, і. Анатолій Сайфуллін; 2. Володимир 
Двірник (Івано-Франківська обл); 3 Ссргііі 
Романенко (Донецька обл.) Опорні стрибки. 
1. ігор Ташликое; 2. Анатолій Камбов (До
нецька обл ); 3 Георгій Космаков. Бруса. 
І. Анатолій Камбов; 2. Георгій Космаков; 
3—4. Сергій Романенко і Ігор Твніліікоа. Пе
рекладина. І. Анатолій Сайфуллін; 2. Сергій 
Романенко; 3. Георгій Кссмакои.

НА ФОТО (ЗЛІЕ-А): КОЛОДА - НАЙСКЛАДНІШИЙ І «НАЙПІДСТУП* 1Ш1 НИ» сііл- 
ряд у спортивній гімнастиці: справа- чемпіонка н спортивних ігор мо- 
ЛОДІ УКРАЇНИ ХАРКІВ’ЯНКА СВІТЛАНА АВДЄЄВА З ТРЕНЕРОМ Ю. О. ДАВИДОВИМ.

Фото В. КОВПАКА.

розвитку спортивної гім
настики в Кіровограді є, і 
цілком правомірним було 
б чекати від тренерів і 
спортсменів вищих ре
зультатів. В усякому разі, 
недопустимо виставляти 
на змагання такого рівня

€ И й Р Т

команду, члени якої одер
жують оцінки... 2,0; 3,0.
Адже саме так сталося з 
нашими юнаками, які ви
йшли на змагання майже 
не підготовленими.

лі. сомик.

3 ст фр
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ФУТБОЛ

„СЯАРТАК“ -' 
„ЗІРКА“ — 1:0

Тринадцятий ігровий 
день чемпіонату країни з 
футболу серед команд 
класу «А» другої ліги. Кі
ровоградська «Зірка» у 
Житомирі зустрілася з 
місцевим «Спартаком». Па 
десятій хвилині помилку 
робить воротар «Зірки» 
Валерій Музичук, і спарта- 
кіаці попели в рахунку.

Наступний тур — 2? 
гразня. «Зірка» знову ви
ступатиме на виїзді — у 
Києві вона поміряється си
лами з одноосібним ліде
ром другої української 
зони — столичними армій
цями.

ЧЕМПІОНИ —
З ГУРТОЖИТКУ

Перші старти — біли 
гуртожитку. Молоді робіт
ники, студенти, змагаю
чись між собою, комплек
тують команду, щоб потім 
виступити на районних 
змаганнях. Далі — фінал 
міських поєдинків. На цей 
раз ради гуртожитків зи- 
ставили на змагання най- 
сильніших 60 тенісистів — 
десять команд боролися 
за призи міськкому 
ТІКСМУ та міськспорткомі- 
тету. Перші місця у своїх 
підгрупах зайняли . спорт
смени гуртожитку N2 2 за
воду «Червона зірка», гур
тожитку № І педінст'йтуту, 
спортсмени виробничого 
швейного об’єднання .-то 
будівельного технікуму.

На черзі — турнір з ку
льової стрільби. .

О. КОРЕПАНбВ, 
інструктор Кіровоград
ського міськкому ком
сомолу.
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СВЯТО ПІСНІ
Ми з вами обумовили публікацію післнь і «от. (Іхм’ятає- 

— це стало своєрідним творчим змаганням між учасіїнка- 
тобто шанувальниками рубрик» я Ви замовляли пісню». 

Нагадуємо: щоразу в газеті появляється іа пісня, котра на
бирає найбільше і олосів. Береться до увати кількість не під*
лисів у проханні, я листів. Власне, голос — лисі. Ошж. сла
но за ва»‘и, як і завжди!

КОЛЬОРИ КОХАННЯ
Слова В. Кудрявцева. Музика Є. Март пилка.

Дарував червоні квіти, 
Щоб кохання запалити,
А дівчина гляне
ІІа тоїі цвіт багряний 

І всміхнеться ііа 
прощання:

— Як дарують цвіт 
червоний —

То з душі кохання 
промінь.

Пелюсток один сп«де, 
зів’яне

І любов мов дим 
розтане.

Приспіє:

Подаруй мені на радість 
кольори травневих 

раИДУГ,

Щоб палали в серні 
полум’яно

Кольори мого кохання.

У вишневі заметілі 
Дарував троянда білі, 
Квіти не вергала, 
Ніжно пригортала
Та ще стиха

промовляла:
— Як дарують квіти 

білі —
То кохання до весілля, 
А якщо вже квіти

мають чари,
ми
не о парі?

А під синім небом
плі і «у

Народилась жовта
квітна.

Враз дівчина мила
Квітку ту згубила.

Щоб розлука
пе зустрілась.

Мабуп., сплетено
кохання

Протягом п'яти 
концертних залах, 
ничих клубах і на 
тих майданчиках Каховки^
Нової Каховки і Херсона 

. звучали мелодії молодіж
них пісень. Тут проходив 
республіканський фести
валь комсомольської піс
ні, присвячений 60-річчю. 
Великого Жовтня.

Дванадцяти колективам 
і виконавцям присвоєно 
звання лауреата республі
канського фестивалю ком
сомольської пісні. Велику 
групу учасників нагород
жено цінними подарун
ками.

Чом же досі

Приспів.

Із барвистих чар 
весняних.

5о як восени весілля 
грали

Знову очі промовляли:

Приспів.

Завтра о 16-й годині 
приміщенні редакції 

газет. «Молодий кому
нар» відбудеться черго
ве заняття міської Літе
ратурної студії.

Запрошуються асі лю
бителі поезії.
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На старті— 
сандружини

Для того, щоб здобути 
перемогу, їм треба було 
мати найменше штрафних 
очок з стройової підго
товки і під час надання 
першої медичної допомо
ги в імпровізованих зо
нах ядерного вибуху, хі
мічного та інфекційного 
ураження. На змаганнях
сандружин 
підприємств

промислових 
Ленінського

району м. Кіровограда 
краще за інших справи
лись з цим завданням
представники заводу до
зувальних автоматів (ко
мандир дружини Світла
на Чабаненко, замполіт 
Валентина Романенко). 
Другими були червонозо- 
рівці.

І. СКРИННИК, 
наш громадський ко

респондент.

Придивіться уважніше: чи знайдете серед облич цих школярів хоч одне зажурене, занепокоєне, стривожене чи байдуже?., 
їй весело! їм радісне! Агов, озовіться стси.і і діброви, річки і долини Перепливла зеленим чшпом заквітчана красуня-рссн.і. 
вив’язала білопінне мереживо на деревах, подовжила ясний день, ще яскрзвіше розпалила сонечко та зухвало прогриміла 
дощовою грозою. На втіху малюкам.

А золотаве літо вкорочує тіні та готує сонячні перевесла для хлібів. Ссь тільки-но заколосяться та стужавіють — чатує 
на обніжку Вийде в поле хліборобська рать, .т юними помічниками у татусів і мам стануть опі літі:, котрі, пустуючи, мчаться 
нагвніїерсдки. Школа г.е позаду .чііХ. Школа — за плечима. Рсна щоденно вчить їх добру і розуму. Тепер почекайте до осе
ні, книжки і зошити, портфелі і ранці, лшкільні фартушки і бантики. Жоитскяіа, онуки Ілліча, підростуть, наберуться сна
ги, зміцніють упродовж літа.

ІЦастп вам, любі хлопчики й дівчатка! Хай відкриють нам канікули якомога більше непізнаного, захоплюючого!
Фото І. КОРЗУНА.

ПЕРША ПРОГРАМА. 9.00 — 
Повний. 9.10 — К. т. Гімнасти
ка. 9.30 — Мультфільм. 10,30*т* 
«У світі тварин». 11.30 — К. т. 
Пісні і танці народів СРСР. 
14.30 — К. т.'«По Болгарії». 
Док. фільми. 15.15 — К. т. 
Творчість.М. Шолохова; 16.15
— К. т. Музика М. І. Гліїїки. 
16.45 — К. т.«Наш сад». 17.15
— К. т. «Веселі вірші». 18.00— 
Повніш. 18.15 — К. -т. Мульт
фільм. 18.20 — К. т. «Пісня да
лека і близька». 19.05 — К т. 
Змагаються трудящі Херсон
ської області. У передачі бере 
участь перший секретар*. . 
Херсонського обкому і< її Ук*^ 
раїни І. А. Мо.ігоіініі. 19.50 —•
К. т. В. Чичков. «іісзакінчс- 
ний діалог». Вистава. 22.40 — 
К. т. Міжнародні змагання з 
веслування на байдарках і ка
ное. По закінченні — поліній.

ДОВІДКОВИЙ ВІДДІЛ «мк»

ЗАКОН ПРО ТЕБЕ
На запитання наших читачів відповіиає старшин 

помічник прокурора області в справах неповнолітніх 
старший радник юстиції П, Я. САЄНКО.

ЗАПИТАННЯ. Чи несуть не
повнолітні відповідальність, 
якщо вони не знали, іііо за ті 
чи інші неправомірні дії на
ступає адміністративна або 
карна відповідальність?

ВІДПОВІДЬ. Всі громадяни 
повинні знати наші закони і 
суворо їх дотримувати.

За порушення закону на
стає відповідальність з 16 ро
ків. За скоєння особливо не
безпечних злочинів (убивство, 
згвалтування, крадіжки, гра
біж, розбій, злісне хуліган
ство, умисне знищення або 
пошкодження майна та інші) 
кримінальна відповідальність 
настає з 14 років.

ЗАПИТАННЯ. Коли пас гу
пає повноліття?

ВІДПОВІДЬ. Деякі юнаки і 
дівчата вважають, тно при 
одержанні паспорта (а цей до
кумент видасться у 16-річному 
віці) вони вже повнолітні.

За радянськими законами 
повноліття настає при досяг
ненні 18-річного віку.

ЗАПИТАННЯ. З якого піку 
можна вступати в шлюб?

ВІДПОВІДЬ. Згідно ст. 16 
Кодексу про шлюб і сім’ю Ук
раїнської РСР шлюбний вік 
дія юнаків їв років, дія дів
чат — 17 років. Виконавчі ко
мітети районних (міських) Рад 
депутатів трудящих у винятко
вих випадках можуть дозво
лити зареєструвати шлюб з 17 
років для юнаків і в 16 років 
для дівчат.

II, МАБУТЬ, здогадалися: хочу роз- 
** повісти про своїх товаришів, про МО- 
ЛОДИІЇ аматорський колектив.

Дата його створення повертає до но
ворічних свят. Всього тіпне п’ять місяців 
існує наш вокально-інструментальний ан
самбль. Спочатку він був інструменталь
ним: три гітаристи, ударник. Потім, ко
ли в село повернувся випускник Дніпро
петровського культосвітнього училища 
Євген Дмитр.тщук, закипіла робота в 
молодих енергійних руках. Насамперед 
він подбав про сучасну музичну апара
туру, захопив ідеєю ансамбля юнаків і 
дівчат.

...Полилися вад селом щедрі, задушев
ні пісні. Таужие, Мощене. Долннівка, Ка- 
завчнп — така географія наших кон
вертів у Гайворонському районі. В ре
пертуарі ансамбля «Молодіжні ритми» — 
сучасні радянські пісні, ліричні компози
ції, популярні мелодії. А тепер дозволь
те представити його учасників: музич
ний керівник Євген Дчйтоашук, Василь 
Кривда, Юрій Путенко. Михайло Ша- 
порт, Валентина Красій.

ЛИСТ ДО РЕДАКЦІЇ

РИТМИ-
М0Л0ДІЖН1

Без перебільшення скажу: виступи на
шого колективу заслужили схвальних 
відгуків глядачів. Коли концерт прийма
ють близько до душі, із захопленням 
висловлюють свої почуття — це найбіль
ша подяка аматорам. Попереду — репе
тиції, концерти перед трудящими району. 
Можливо, вдалий дебют нашого колек
тиву послужить добрим прикладом тим 
ентузіастам, які шукають форми популя
ризації кращих пісень?

І. соколюк, 
соліст ансамбля «Ритми часу».

с. Хащувате 
Гайворонського району.

ДРУГА ПРОГРАМА. 10.00 — 
К. т. «Паша біографія. Рій 
1945-й». 11 00 — К. т. Новини. 
16.00 — Назустріч виборам. 
16.15 — «Таланти твої, Ук
раїно». 17.00 — Досвід роботи 
партійних організацій Дніпро
петровщини по пропаганді ра
дянського способу життя. 17.30 
— «Скарби народу». 18.00 — 
Реклама. Оголошення. 18.30 — 
К. г. «Палітра». Заслужений 
майстер народної творчості 
УРСР М. Тимчснко. 19.00 —• 
К. т. «Вісті». 19.30 — К. т. 
Концерт. 20.15 — Теленарис 
«Місто Рудне». 20.30 — «На 
ланах республіки». 20.45 —1 
К. т. «На добраніч, діти!» 
21.00 — «Час». 21.30 — «Нови
ни кіноекрана». 22.30 — К. т. 
Новини.

31 ТРАВНЯ
ПЕРША ПРОГРАМА. 9.00 — 

Новини. 9.10 — К. т. Гімнасти
ка. 9.30 — К. т. В. Чичков. 
«Незакінченнй діалог». Ви
става. 14.30 — К. г. «Твій 
труд — твоя висота». 15.20 — 
«Розповіді про декабристів». 
16.15 — К. т. «Творчість наро
дів світу». 16.45 — К. т. «На-

ЧУЖІ
СЕРЕД

ІЄУ гЖЖЖ/жЖЛи

Точне число їх невідоме, 
одначе спеціалісти, які вивча
ють проблему, сходяться па 
тому, шо воно дуже значне. 
Приблизно і І мільйонів у За
хідній Європі і стільки ж у 
США. іноді їх називають де
лікатно — «робітники-гості», 
іноді безцеремонно-зневажли
во — «кочегари». В деяких 
випадках та ними визнають 
певні права, в інших (і дуже 
часто) їхнє, становище нага
дує кабалу. Та завжди і в 
будь-якій «вільній» країні їх
нє місце в самому низу со
ціальної драбини, і треба бу
ти справді премудрим, щоб 
піднятися хоч на кілька схо
динок вище, якщо ти інозем
ний робітник.

Теоретики «капіталізму з 
людським обличчям» люблять 
говорити про динамічність 
цього ладу, іщо дедалі біль
шу його «гуманізацію» Вони 
вибачливо готові визнати по
милки «податкового періоду», 
бо тепер, на їхню думку, си
туація докорінно змінилася. 
Проблема «імпровізованої» 
робочої сили — переконливий 
доказ протилежного. «Капі
талізм створив особливий вил 
переселення паролів Країни, 
які швидко розвиваються в 
промисловому відношенні.

вводячи більше машин, витіс
няючи відсталі країни з сві
тового риикде піднімають за
робітну плату вище середньо
го і притягають найманих ро
бітників з .відсталих країн... 
Немає сумніву, що... капіта
лісти експлуатують икиайбез- 
совісніше робітннків-пспссе* 
ленців». Ця фраза Сула б до
речною в будь-якому СЬОГОД
НІШНЬОМУ дослідженні. при
свяченому становищу <гастар- 
байтерів» чи «мзйграит уор- 
корів». А рапнеано ж її на 
світанку нашого піку — я про
питував відому статтю В. І. 
Леніна «Капіталізм і ім?аігра- 
ція робітників».

Переселення йде, І до того 
ж наростаючими темпами, шо 
лише тимчасово ослабляються 
в період криз. Ми наводили 
сьогоднішні цифри: відомий 
американський дослідник Но
рми Блюменфельд передбачає, 
то до І985 року тільки п За
хідній Європі буде близько 
20 мільйонів іноземних робіт
ників. Цс турбує уряди ряду 
країн, шо «приймають», і во
ни починають запроваджува
ти обмеження — відомі антн- 
імміграційиі закони в Англії, 
спеціальний податок па під
приємства. які використову
ють іноземну робочу силу, у

ФРН; в США обговорюється 
навіть всерйоз проект споруд
ження нової «Великої стіни» 
вздовж усього амсрнкано-мск- 
сіканської<> кордону. Одначе 
дієвіс<ь подібних заходів над
звичайно сумнівна. паралельно 
скороченню кількості в’їжд
жаючих офіційно зростає по 
тік нелегальних іммігрантів. 
Вони проникають під вигля
дом «туристів», а то й просто 
старим, «добонм» метолом 
контрабанди. В тих же США. 
за підрахунками служби іммі- 
і рації та натуралізації, про
живає і працює без усяких 
документів не менше шести 
мільйонів чоловік. Якщо втру
чається поліція, посвідку на 
проживання звичайно з успі
хом заміняють кілька десяти- 
доларопих кредиток.

Саме тому ніхто не може 
навести точні дані. Підприєм
цям же такі «контрабандні» 
робітники часто-густо найви- 
гідпіші — певний риск з вер
хом окупається завдяки тій 
самій безсовісній експлуатації, 
ппо яку писав В. І. Ленін. 
«Полегали» — но суті ті ж не
вільники.

А_ втім, навіть оформивши 
сьій контракт за всіма прави
лами. людина аж ніяк не стає 
па рівну ногу з громадянами 
країни перебування. Формаль
но буржуазна демократія по
дбала про не — у Франції, 
Швейцарії і ряді інших країн 
діють закони, що гарантують 
рівну заповітну плату та інші 
права. На ділі ж їх майже 
ніколи не додержують.

У Сполучених Штатах, де 
260 доларів па місяць офіцій
но пважлютося злиденним до
ходом. сільськогосподарський 
робітник-мексіканень V кра
щому разі заробляє 160—180. 
У Франції багато будов зво
диться практично руками іно
земців — на їхню долю при
падає більше третипи буді
вельних робітників Але одєр-

жують понп, як правило, ли
ше 60 проценті^ заробітної 
плати фпапнуза рівної квалі
фікації У ФРН 25 процеіпний 
розрив у зарплаті — звичайне 
явите. Власті не квапляться 
виправляти шо кішчушу не
справедливість. І не тільки 
тому, що піклуються ппо інте
реси наймачів Є серйозніша, 
можна сказати, «науково об
грунтована» економічна під
основа. Низький півень дохо
дів іноземних робітників, так 
само як і зрозуміле їхнє праг
нення заощаджувати гроші 
для відправки додому роб; 
лять їх у певному розумінні 
ідеальними «робітниками-спо
живачами». В разі масових 
звільнень таких трудящих, як 
це відбувається тепер, плато
спроможний попит у країні 
скорочується попівняно не на
багато А потрібно буде па; 
брати їх знову — він так са
мо ПОМІРНО Зросте. іцо змен
шує загрозу інфляції.

А втім, дискримінація зачі
пає не тільки сферу заробіт
ної плати, не тільки питання 
найму і звільнення. Іноземних 
робітників використовують на 
найбільш важких, небезпечних 
і пнзькооплачуваних роботах 
це загальновідомо. Безпардон
но економлять на оховоні їх
ньої праці — не випадково у 
ФРН. наприклад, на кожну 
тисячу робітників припалаєз88 
випадків виробничого травма
тизму серед місцевих грома
дян і 222 — серед іноземців. 
Робочий тиждень іммігрантів 
нерідко триваємо. 60. а то й 
•А0 годин їв Італії, за повідом
леннями тутешніх газет, дсся- 
тиговнпниГі робочий день для 
«приїжджих» став мало не 
нормою). їх оббирають домо
власники; дослідження в ті*' 
же ФРН показали, шо житло
ва інтима, яку займають «гас- 
тарбайгерн». в середньому на
половину менша, а квлпгирна 
плата — ча тоетипу більша, 
нгж у РОбІТІІИКІВ-ІІІМЦІВ.

ИІИішішІТЯЙ Газета виходить 
у вівторок, четвер,

суботу.
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316050. ГСП, Кіровоград 50, еул. Луначарського, 36. 
Телефони: відповідального секретаря та відділу 
комсомольського життя—2-45-35, відділу пропаганди, 
відділу листів і масової роботи—2-45-36. відділу вій
ськово-патріотичного виховання та спорту — 2-46-87.

Друкарня їм. Г. К Димитрова 
обласного управління у справах видавництв, 

поліграфії і книжкової торгівлі, 
м. Кіровоград, вул. Глінки, 2.

Водночас робиться все мож- 
ливе, щоб не дати трудящим 
різних національностей знайти 
спільну мову. Г> одних випад- 
іиіх цс слід розуміти букваль
но: скажімо, у Франції значна 
частина іммігрантів із Магрі- 
ба з трудом розмовляє фран
цузькою мовою, і це. мало ко
го турбує. У ФРН менше про
цента робітннків-іспанціп. за 
даними одною обстеження, 
знають німецьку. Правда, 
оскільки «без’язикий» побіт- 
пик важче набуває професій
них навиків, останнім часом 
робляться деякі кроки для 
ліквідації цього бар’єра. Та 
вже щодо мови політичної — 
власті пильнують петельно 
С і ворси н іо національних
профспілок, так само як і 
ьступояі іммігрантів до місце
вих. чиняться всілякі перешко
ди. У «своїх» робітників усі
ма силами зміцнюють корпо
ративний дух. заохочують ра
систські настрої. При кож
ному зручному випадку (а ни
нішнії криза надає такі ви
падки часто) витягають ло
зунг: «Геть іноземців!» Що 
гріха таїти — на декого діє.

Ну. а якщо іммігранти на
магаються протестувати або— 
верх нахабства! — страйкува
ти, як «порядні». їх ВНКНД.1- - 
ють із країни без церемоній. 
V Бельгії досі діє спеціальна • 
постанова, згідно з якою будь- 
який іноземець є «об’єктом 
особливого нагляду». Франція 
за чотири роки (1969—І973) 
вислала 13 тисяч «баламутів» 
— без суду і слідства.

Так. іноземні робітники в 
«демократичних» державах 
зовсім не рідко почувають се
бе «чужими серед ЧУЖИХ», і 
лише примара злиднів, які за
грожують їм на батьківщині 
пдє.ржує їх від повернення. 
Але безмовними вони зали
шаються рідше й рідше. Ви
никають. незважаючи на псі 
перешкоди, асоціації іммігран
тів. Не так давно у ФРН бу
ло створено, наприклад. Фе
дерацію спілок турецьких ро
бітників — явище, кілька ро
ків тому навряд чи мислиме. 
Ду<кс багато для ’зміцнення 
класової солідарності роблять 
комуністи, прогресивні проф
спілки. І недаома замислюю
ться над проблемами ввозу 
робочої сили капіталістичні 
уряди: ще недавно інертна ма
са перст ворюється, схоже, на 
динаміт.

В. БЕГІШОВ, 
коментатор АПН.

ука сьогодні». 17.15 — К. т. 
«Хлопці справжні». 18.00 —• 
Новини. 13.15 — К. т. Твори 
болгарського композитора 
П. Владигерова. 18.50 — К. т. 
«Соціалістичний спосіб жнтгя 
і добробут народу». 19.40 7« 
К. т. Телефільм «Еквілібрист». 
21.00 — «Час». 21.30 — Док. 
фільми. 22.00 — К. т. Чемпіо
нат СРСР з художньої гім
настики. По закінченні 
НОВИНІ!.

ДРУГА ПРОГРАМА. 10.00—« 
Для дітей. «Сонечко». 10.30 -7 
«Гпає студентський симфоніч
ний». 11.00 — К. т. Новини.
11.15 — К. т. «Будемо май
страми». Київське ПТУ-4.
12.15 — «Розквіт української 
радянської науки». 17.15 —< 
«Любителям балету». 17.45 — ‘ 
«Рубежі 10-ї п’ятирічки». 18.0(1
— Реклама. Оголошення. 18.30
- К. т. «Вісті». 19.00 — К. т.
Чемпіонат СРСР з футболу: 
«Локомотив» (Москва) — «Ди
намо» (Київ). 20.45 — «На 
добраніч, діти!» 21.00 —
«Час». 21.30 — К. т. «Сніаае 
Костянтин Огнєвой». 22.15 —1 
Тележурнал «Стапт». По за
кінченні — к. т. Новини.

ПОГОДА

Вдень 28 травня по 
території області і міс
ту Кіровограду перед
бачається мінлива 
хмарність, в другій по
ловині дня місцями не
великий дощ. вітер пів
нічно-західний 8—И
метрів на секунду. Тем
пература повітря по 

і області II—16, по міс
ту 12—14 градусів, 
тепла.

За даними Україн
ського бюро погоди 
29—ЗО травня —- мінли
ва хмарність, без істот
них опадів, місцями на 
поверхні грунту слабкі 
заморозки. Вітер пів
нічно-західний 5—1” 
метрів на секунду. Тем
пература повітря вночі 
3-8. вдень 13-18 гра
дусів тепла.
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