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ПРОЛЕТАРІ ВСІХ КРАЇН, ЄДНАЙТЕСЯ! '
экземпляр^

Від’їзд партійно-урядової делегації СРВ 
II 9 листопада з Мсснви відбула делегація Комуністичної г.гргії 
у В’єтнаму і уряду Соціалістичної Республіки В’єтнам на чолі з Ге- 
В нерапьним секретарем ЦК НПВ Де Зуансм і членом По.пітбю,:« ЦК 
І НПВ, прем'єр-міністром уряду СРВ Фам Ван Донгом. Вона перебу- 
Ц вала о Радянському Сою~і з офіційним дружнім візитом на запро

шення Центрального Комітету КПРС, Президії Верховної Ради 
у СРСР і Радянського уряду.

Десятки тисяч москвичів на вулицях і площах столиці гаряче 
В вітали товаришів Л І. Брежнєва, О. М. Косигіна. Ле Зуана, Фам 
й Ван Донга, інших керівників Радянського Союзу і Соціалістичної 
й Республіки В’єтнам, проголошували здравиці на честь непорушної 

братерської дружби між народами двох країн, на честь КПРС 
В і НПВ.

На Внуновському аеродромі Генеральний секретар ЦК КПРС, 
Голева Президії Верховної Ради СРСР Л !. Брежнев, член Псліт- 

I бюро ЦК НПРС, Голова Ради Міністрів СРСР 0. М. Косигін, член 
і Політбюро ЦК НПРС. міністр закордонних справ СРСР А. А. Гром.и- 

ко, член Політбюро ЦК КПРС, перший секретар ГЛМК КПРС В. В. 
Гришин, член Політбюро ЦК КПРС, міністр Оборсчи СРСР, Маршал 
Радянського Союзу Д. Ф Устинов сенретар ЦК КПРС К. В. Руса
ков сердечно, по братерському попрощалися біля трапа літака з 
товаришами Ле Зуаногл. Фам Ван Донгом, іншими членами партій
но-урядової делегації СРВ.

* * — *
По дорозі на батьківщину делегація зробила короткочасну зу

пинку в Тзшкенті. '

8 В аеропорту гостей зустрічали начдидат у члени Політбюро ЦК 
НПРС, перший сенретар ЦК Компартії Узбекистану Ш. Р. Рашидов, 
інші керівники республіки.

ПІД ПРАПОРОМ ЖОВТНЯ
МОСІСВА.___

Кожна річниця Великої 
Жовтневої соціалістичної 
революції — головної по
дії двадцятого століття — 
нова віха революційного 
оновлення світу, новий 
крок Країни ₽ад на шляху 
комуністичного будівни
цтва. І в день 61-го Жовт
ня, з гордістю оглядаючи 
шлях, пройдений під ке
рівництвом ленінської 
партії, радянські люди з 
упевненістю дивляться в 
майбутнє. В цей урочистий 
день вони доповідають 
Батьківщині, партії: послі
довно, успішно втілюю
ться е життя історичні рі
шення XXV з'їзду КПРС, 
постанови грудневого
(1977 р.) і липневого 
(1978 р.) Пленумів ЦК 
КПРС.

7 листопада на Красній 
площі столиці відбулись 
парад військ Московсько
го гарнізону і демонстра
ція представників трудя
щих.

Урочисте і строге свят
кове вбрання головної 
площі Країни Рад. На 
гостьових трибунах — ті, 
ким пишається наша краї
на: ветерани партії і рево
люції, Герої громадян
ської і Великої Вітчизняної 
воєн, передовики вироб
ництва, визначні діячі на
уки і культури, космонав
ти, а також численні зару
біжні гості.

Над площею могутньою 
хвилею прокочуються оп
лески. Москвичі, гості сто
лиці гаряче й сердечно 
вітають керівників Кому
ністичної партії і Радян
ської держави.

На центральну трибуну 
Мавзолею піднімаються 
товариші Я. І. Брежнєв, 
Ю. Е. Андропое, В. В. Гри- 
шин, А. А. Громико, А. II. 
Кириленко, О. М. Косигін, 
К. Т. Мазуров, А. Я. Пель- 
ше, М. А. Суслов, П. Н. 
Демічев, В. В. Кузнецов, 

в» «ГЛСТ і

Жовтнева демонстрація_на площі імені Кірова.
Фото В. ГРИБА.

Б. М. Пономгрьсв, О. С. 
Соломенцєв, К. У. Чернен
ко, 1. Б. Капітонов, В. І. 
Допгих, М. В. Зимянін, 
Я. П. Рябов, К. В. Русаков.

На трибуні Мавзолею — 
Генеральний сенретар ЦК 
КПВ Ле Зуан і член Політ
бюро ЦК КПВ, прем’єр-мі
ністр уряду СРВ Фам Ван 
Донг.

Член Політбюро ЦК 
КПРС, міністр Оборони 
СРСР, Маршал Радянсько
го Союзу Д. Ф. Устинсв 
об’їжджає війська, поздо
ровляє їх з святом, а по
тім піднімається на трибу
ну Мавзолею і виголошує 
промову.

Над площею прокочує
ться триразове «ура!». 
Гримлять залпи артилерій
ського салюту. Зведений 
військовий оркестр вико
нує Гімн Радянського Со
юзу.

Урочистий марш військ 
відкрила колона барабан
щиків і фанфаристів Мос
ковської військової музич
ної школи.

По Красній площі . про
йшли колони слухачів вій
ськових академій, вищих 
військових училищ, під
розділи різних родів 
військ.

Починається марш бойо
вої техніки. По брущатці 
Красної площі проходять 
бойові мбшини десанту. 
Вони оснащені могутнім 
озброєнням, відзначаю
ться високою маневреніс
тю, здатні в складних умо
вах виконувати багато зав
дань. На марші — радян
ська артилерія, потім 
ідуть зенітники—беззмін
ні і надійні вартові неба. 
За останні роки війська 
ППО країни завдяки по
стійній турботі КПРС і 
всього радянського наро
ду перетворилися в ААО- 
гутню силу, здатну роз
громити будь-якого повіт
ряного агресора. Завер

шує марш військової тех
ніки колона різних ракет.

Військовий парад на 
Красній площі став яскра
вим свідченням високої 
виучки воїнів, які зустріли 
61-у річницю Великого 
Жовтня новими успіхами в 
бойовій і політичній під
готовці.

Починається святкова 
демонстрація. На транспа
рантах, панно, діаграмах— 
переконливі цифри швид
кого зростання індустрії 
столиці. За короткими 
рядками рапортів — на
пружена творча праця 
мільйонів моенвичів. Еа- 
гомї результати ударної 
еахти трудівників столиці 
на честь першої річниці 
Конституції СРСР. Понад 
400 тисяч робітників, сот
ні бригад і дільниць до
строково завершили зав
дання трьох років п’яти
річки.

По Красній площі про
ходять кращі виробнични
ки гіганта столичної інду
стрії—автомобільного за
воду імені І. О. Лиманова. 
Над колоною високо під
нято зображення держав-, 
ного Знака якості: понад 
70 процентів продукції 
підприємства маркується 
цією почесною емблемою. 
Пропливає по площі тран
спарант, на якому зобра
жено автомобіль в обрам
ленні золотого колосся. 
На липневому (1978 р.) 
Пленумі ЦК КПРС відзна
чалося, що підвищення 
ефективності сільськогос
подарського виробництва 
є загальнонародним зав
данням. Свій вклад у 
дальший розвиток сіль
ського господарства краї
ни вносять і автозаводці: 
всі замовлення села еони 
виконують достроково і з 
ЕИСОКОЮ якістю.

На транспарантах — 
назви відомих усій країні 
столичних підприємств: 
завод автоматичних ліній 
імені 50-річчя СРСР, 
«Компрєссор», «Фрезер», 

«Борец», «Большевичка», 
«Трехгсрная мануфакту
ро». їх продукція постав
ляється на сотні адрес — 
від берегів Тихого океану 
до Прибалтики і Кавказу. 
Над колоною електроме
ханічного заводу імені 
Володимира Ілліча майо
рить заклик: «Замовлення 
Сибіру і Далекого Схо
ду — достроково, з від
мінною якістю!»

Цього дня особливо від
чувається радість нашого 
сонячного світу, в якому 
справжній господар жит
тя, справжній творець 
сучасного і майбутнього— 
людина праці. Міцно три
має він в руках емблему 
Батьківщини — Серп і Мо
лот — символ союзу ро
бітничого класу і селян
ства. І по праву в колонах 
індустріальної Москви 
крокують посланці під
московних радгоспів і 
колгоспів. Ва-омим є їх 
вклад у нинішній успіх 
землеробів країни. Вало
вий збір зерна, за попе
редніми даними, станови
тиме більш як 230 мільйо
нів тонн.

У святковому вбранні 
міста і села республіки. 
Кумачем прапорів і тран
спарантів розцвічений 
Хрещатик — головна ма
гістраль столиці Радян
ської України. Урочиста і 
нарядна площа імені 
Жовтневої революції. Над 
нею майорять державні 
прапори СРСР і союзних 
республік. На фасадах бу
динків—портрети К. Марк
са, Ф. Енгельса, В. І. Ле
ніна. На панно — портрет 
Генерального секретаря 
ЦК КПРС, Голови Президії 
Верховної Ради СРСР това
риша Л. І. Брежнєва. Ло
зунги, транспаранти слав
лять героїв Жовтня, Ко
муністичну партію, розпо-

Від перших радянських 
автомашин, першої трак
торної борозни до зоря
них трас і орбітальних 
космічних станцій — та
кий шлях наших досягнень. 
Під кумачевими прапора
ми на площу есту паю гь 
представники радянської 
науки. Велично пливе над 
однією із святковим колон 
демонстрантів макет кос
мічного корабля, який 
уособлює величезні на
укові і технічні досягнен
ня Країни Рад. Напере
додні свята Жовтня ра
дянські космонавти Воло
димир Ковальонок і Олек
сандр іеанченкев успішно 
завершили найдовший в 
історії космонавтики піло
тований політ тривалістю 
140 діб.

На святковому марші — 
представники юного поко
ління столиці. Урочиста і 
святкова мелодія пісні 
«Ми — молода гвардія» 
Ця пісня як естафета пе
редасться БІД ПОКОЛІННЯ 
ДО ПОКОЛІННЯ. І в цей 

святковий день на Красній 
площі вона знову пролу
нала клятвою вірнос.ті

еідають про успіхи трудя
щих країни у комуністич
ному будівництві.

Серед гостей на святко- 
еих трибунах еетерани 
партії, передовики вироб
ництва, переможці удар
ної переджовтневої еахти, 
представники партійних, 
радянських і громадських 
організацій, діячі науки й 
культури, воїни Радянської 
Армії, керівники мініс
терств і відомств. Тут ж? 
співробітники консульських 
установ зарубіжних країн 
у Києві.

Десята година ранку. 
Гепло зустрінуті присутні
ми, на центральну трибу
ну піднімаються товариші 
В. В. Щербицький, М. М. 

комсомолу справі Леніна, 
справі Комуністичної пар
тії, справі радянського на
роду.

61-у річницю Ееяикого 
Жовтня широко відзначи
ли трудящі всієї Радян
ської країни. Скрізь від
булись урочисті збори, 
пройшли демонстрації. На 
святкових маніфестаціях 
радянські люди знову 
продемонстрували непо
рушну монолітну єдність 
партії і народу, гаряче 
прагнення радянських лю
дей взяти ЕИСОКІ рубежі в 
комуністичному .будівни
цтві, намічені XXV з’їздом 
КПРС.

* * *
Напередодні свята Цент

ральний Комітет КПРС і 
Рада Міністрів СРСР прий
няли постанови про при
судження Державних пре- 
мій СРСР 1978 року в га
лузі науки і техніки, за ви
датні досягнення в праці 
передовикам Всесоюзного 
соціалістичного змагання, 
в галузі літератури, Мис
тецтва і архітектури.

(ТАРС).

Борисенко, О. Л. Ботвин, 
О. Ф. Батчєнко, Г. І. Ва
щенко, О. П. Ляшко, П. Л. 
Погребняк, І. 3. Соколов, 
В. О. Сологуб, О. А. Тита
ренко, В. В. Федорчкн, 
В. Ю. Маланчук, Я. П. По
гребняк.

У відкритій машині на 
площу виїздить кандидат 
у члени Політбюро ЦК 
Компартії України, коман
дуючий військами Черво- 
нопрапоркого Київського 
військового округу гене
рал армії І. О. Герасимов. 
Він приймає рапорт ко
мандуючого парадом,
першого заступника ко
мандуючого військами
Червонопрапорного Київ
ського військового округу 
генерал-лейтенанта танко
вих еійсьч Ю. П. Тесентьс-

(Закінчення на 2-й сюр.).
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ва, об'їжджає вишикувані 
на Хрещатику війська Ки
ївського гарнізону, поздо
ровляє їх з 61-ю річницею 
Великої Жовтневої соціа
лістичної революції, а по
тім піднімається на трибу
ну і виголошує промову.

Над площею лунає тися
чоголосе «ура!». З мело
діями Державних гімнів 
СРСР і УРСР зливається

Кумачевим розкриллям 
прапорів, щасливими ус
мішками, урочистим сяй
вом плакатів, лозунгів,

• транспарантів, дзвінкого
лосою міддю духових ор
кестрів вихлюпнулось на 
ошатно одягнені вулиці 
Кіровограда наше рево
люційне свято. Нинішній 
день народження Радян
ської Вітчизни для молоді 
Країни Рад знаменний: 
шістдесят першу річницю 
Жовтневої революції юнь 
святкує в шістдесятилітній 
ювілей комсомолу.

Святкова, урочиста пло
ща імені С. М. Кіроза. 
Звуки фанфар сповіщають 
про початок демонстрації 
трудящих міста. На трибу
ні — керівники обласних, 
міських партійних і ра
дянських органів, ветера 
ни партії, комсомолу, Ве
ликої Вітчизняної війни, 
Герої Радянського Союзу, 
Герої Соціалістичної Пра
ці, передовики виробни
цтва, гості Кіровограда.

Звучить урочистий марш, 
і на площу вступає коло
на прапороносців. Тріпо
чуть на стрімкому вітрі 
знамено орденоносної Кі- 
ровоградщини, Пам’ятний 
прапор ЦК КПРС, Ради Мі
ністрів СРСР, ВЦРПС і 
ЦК ВЛКСМ, прапори брат
ніх республік.

Прапори сімнадцятого 
року лежать у музеях. Та 
ніколи не стане музейним 
прапор Жовтня. Він зав
жди буде над нами, пра
пор кольору крові, проли
тої за правду.

Нам, юному поколінню, 
випало щастя народитися 
і вирости під захистом 
цього прапора. Нам випа
ла доля нести його далі, 
берегти його чистоту і 
примножувати славу. Тому 
так міцно і впевнено три
мають прапороносці зна
мена, карбуючи крок 
центральною вулицею Кі
ровограда. За ними на 
площу виходить колона 
передовиків виробництва, 
ударників комуністичної 
праці, переможців соціа
лістичного змагання. Це 
вони і тисячі їхніх послі
довників доклали всіх зу
силь, аби гідно зустріти 
61-у річницю Жовтня, ус
пішно виконати план деся
ти місяців, план трьох, чо
тирьох років п’ятирічки. 
І 3 1 мільйоні 400 тисячах

«Нас єднає братерство!» — скандують молоді робітники ^®®ОдРаБ0ЯЬШухіяА.

В колонах демонстрантів на площі Кірова.

і
і

грім святкового артиле
рійського салюту.

Урочистий парад військ 
Київського гарнізону ще 
раз переконливо проде
монстрував високу виучку 
і майстерність, беззавітну 
відданість радянських вої
нів рідній Комуністичній 
партії.

Починається святкова 
демонстрація трудящих 
столиці. Полум’яніють над 
колонами червоні прапо

тонн кіровоградського хлі
ба є частка і їхньої праці.

За давньою традицією 
попереду колон трудівни
ків міста йдуть наймолод
ші учасники торжества — 
школярі. Над шеренгами 
лунають пісні про щасливе 
дитинство в Країні Рад. З 
вітанням партії, народові 
йде краса, радість і май
бутнє нашої землі. Це 
глибоко символічно, що 
попереду колон робітни
ків, інженерів, службоз- 
ціз — усіх, хто щодня, що
години своєю самовідда
ною працею зміцнює мо
гутність Радянської країни, 
крокує єдиний у нашому 
суспільстві привілейова
ний клас — діти. Над ко
лонами школярів — тран
спаранти: «Хай живе Ле
нінський комсомол!», 
«ВЛКСМ — 60», «Рішення 
XXV з’їзду КПРС — у жит
тя!», «Хай живуть 61-і ро
ковини Великого Жовт
ня!», «Крокуй уперед, 
комсомольське плем’я!»

Колону школярів міста 
змінюють фізкультурники. 
Розмаїттям кольорів, пра
порами, транспарантами, 
шовком спортивних зна
мен квітне площа імені 
С. М. Кірова. Йдуть спорт
смени. В цехах заводів, на 
риштованнях будов, у сту
дентських аудиторіях мож
на побачити цих струнких, 
міцних юнаків і дівчат. 
Спорт — їхній підручний 
у навчанні і праці. Кроку
ють рекордсмени, чем
піони області, значківці 
ГПО. Цс иони — майбутнє 
радянського спорту, наш 
олімпійський резерв.

Прапори, транспаранти 
пливуть площею в дужих 
руках студеніів кірово
градських вузів. Гордо не
суть емблему свого закла
ду студенти педагогічного 
інституту імені О. С. Пуш
кіна. Понад 20 тисяч спе
ціалістів підготував цей 
учбовий заклад. Лише в 
десятій п’яіирічці колек
тив учителів області по
повнять 4300 випускників 
інституту.

Шість орденів комсомо
лу, нагороди партії та 
уряду за бойові й трудові 
подвиги членів ВЛКСМ 
несуть студенти інститу
ту сільськогосподарського 
машинобудування. «Ленін, 

ри. На головній машині— 
портрети К. Л\аркг.а, Ф. Ен
гельса, В. І. Леніна. Тут 
же яскраве панно «Жов
тень». Його супроводжу
ють ветерани партії, учас
ники боїв за владу Рад. 
Вони вітають тих, хто несе 
естафету революції далі, 
хто продовжує її безсмерт
ну справу.

На всю широчінь пло
щі — транспаранти про 
непорушну єдність партії і 
народу, радянського су
спільства. Демонстранти 
несуть лозунги, що закли
кають зміцнювати спів

КІРОВОГРАД
партія, комсомол!» — лу
нає над шеренгами. Нена
че сторінки історії прохо
дять повз трибуну. Ось 
застиг ьа посту моряк- 
балтісць, ось прощаються 
комсомольці, йдучи на 
фронти громадянської 
війни, ось сурмить триво
гу юнак у череонозоря- 
ній будьонівці, ось удив
ляється в безмежжя 
херсонських степів комсо
мольський дозор на та
чанці... Гортаються сторін
ки славного Ленінського 
комсомолу, 60-річний юві
лей якого недавно від
святкувала вся країна. А 
попереду знозу свято — 
60-річчя комсомолу Ук
раїни.

Тим-то лунають здрави
ці на честь Ленінського 
комсомолу з колон учнів 
соредніх спеціальних на
вчальних закладів, проф
техучилищ. Читаєш тран
спаранти, що розповіда
ють про їхні добрі спра
ви, і розумієш — естафе
та комсомольських поко
лінь у надійних руках.

А на площу ступає ко
лона орденів Жовтневої 
Революції і Трудового 
Червоного Прапора заво
ду «Червона зірка», яка 
відкриває демонстрацію 
трудящих Ленінського ра
йону міста, що став пере
можцем соціалістичного 
змагання. До дня народ
ження своєї Радянської 
Батьківщини червонозо- 
різці підготували славні 
подарунки. Напередодні 
Жовтневого свята, до річ
ниці прийняття нової Кон
ституції СРСР, 78 бригад 
заводу виконали плани 
трьох з половиною років 
п’ятирічки, а 26 колекти
вів — чотирьох і чоти
рьох з полозиною ро
ків. Додатково до річ
ного плану робітники 
флагмана сільськогоспо
дарського машинобуду
вання республіки зобов’я
залися випустити 814 сіва
лок і вже на сьогодні да
ли 800. До 7 листопада 55 
бригад заводу виконали 
план трьох з половиною 
років п’ятирічки, а колек
тив ливарників удостоє
ний цього року перехідно
го Червоного прапора 
толбухінського заводу 

дружність соціалістичних 
країн, союз трьох основ
них революційних сил су
часності — світового со
ціалізму, міжнародного 
пролетаріату і національ
но-визвольного руху, за
хищати найдорожче — 
мир на землі.

За законами братерства 
живе наша багатонаціо
нальна соціалістична Бать
ківщина. Це яскраво відо
бражено в оформленні 
колон. На червоних по
лотнищах горді слова: 
«Ми — радянський на
род», «Конституція СРСР

«Маяк» з НРБ, з яким чер- 
вонозсрівці змагаються. Б 
усіх цих досягненнях — 
значний вклад молодих 
робітникіз. Комсомоль
сько-молодіжна бригада 
Леоніда Артеменка, ска
жімо, виступила з ініціати
вою «60-річчю Ленінсько
го комсомолу — 60 тонн 
зекономленого металу». її 
підтримали всі 32 комсо
мольсько-молодіжних ко
лективи заводу. Молодь у 
числі перших відгукнула
ся й на ініціативу бригади 
В. Гетьманця «П’ятиріч
ку — до 110-ї річниці з 
дня народження В. І. Ле
ніна». В числі 73 завод
ських колективів, що взя
ли її на озброєння, майже 
половина — молодіжні. 
Серед 2000 робітників, які 
достроково завершили 
план трьох років п’яти
річки, теж чимало молоді. 
Заслуги черзонозорівськс- 
го комсомолу загальнови- 

•дуть спортсмени обласного центру.
Фото В. ГРИБА.

живе, діє, працює». Про
пливають Державний пра
пор і Герб СРСР, прапори 
і герби зсіх союзних рес
публік, символізуючи непо
рушну ленінську дружбу 
народів нашої країни. Щи
ру повагу і гарячу любов 
усіх націй і народностей 
здобув великий росій
ський народ. Готуючись 
до 325-річчя возз’єднання 
України з Росією, трудящі 
республіки ще більше 
зміцнюють священне чут
тя єдиної родини.

(РАТАУ).

знані. Саме тому напере
додні Жовтневого свята 
комсомольську організа
цію «Червоної зірки» на
городжено Почесною гра
мотою Президії Верхов
ної Ради УРСР.

На транспарантах, що їх 
несуть робітники ордена 
«Знак Пошани» заводу 
тракторних гідроагрегатів 
імені XXV з’їзду КПРС, — 
рапорти про виконання 
соціалістичних зобов'я
зань. За успіхи в трудово
му суперництві колектив 
занесено на обласну Дош
ку пошани.

Йдуть харчовики, буді
вельники, взуттсвики, пра
цівники торгівлі, зв’язку, 
працівники обласних і мі
ських організацій та уста
нов, побутового обслуго
вування. Майорять над ко
лонами прапори. Кінця- 
краю немає святковим 
шеренгам, квітнуть тися
чами усмішок вулиці міс
та. А над усім — палає 
червоний прапор Жовтня. 
Нам випало щастя нести 
його далі.

НА ФЕРМАХ -
МОЛОДІ 

ГОСПОДАРІ
І

ОБ’ЄДНАНІ

СПІЛЬНОЮ
МЕТОЮ

по 
вже ВІД 
як по 
молока, 

на кінець

успіхи, ра- 
турботи ділити по-

за колектив у ЦІ

Збори були як збори — 
як і торік, позаторік. Не
довга звітна доповідь 
групкомсорга, короткі ви
ступи. Виробничі успіхи 
визначалися конкретними 
цифрами. Загалом 
фермі надоєно 
корови більш 
2500 кілограмів 
Колектив планує 
року перезиконати своє 
соціалістичне зобов'язан
ня — одержати від коро
ви понад 2800 кілограмів 
продукції. Майже все мо
локо продано державі 
першим сортом, досить 
високий вихід телят на 
100 корів.

До того ж ферма № 2 
значно випередила у зма
ганні ферму № 1, яка три
валий час вважалася най
кращою серед чотирьох 
ферм господарства. Май
же по всіх показниках 
обійшли своїх суперників 
у змаганні дівчата з МТФ 
№ 2.

Це додало молодим 
дояркам упевненості у 
своїх силах, примусило 
глянути на свої завдання 
по-новому, загострило у 
кожної почуття відпові
дальності за спільну спра
ву. І народилася пропози
ція: бути не просто друж
ним трудовим колекти
вом, а комсомольсько-мо
лодіжним, усі 
дощі і .. 
рівну, кожен має відпові
дати 
лому.

...Напередодні 60-річчя 
ВЛКСМ у Новгородці від
булося урочисте відкрит
тя районної комсомоль
ської Дошки пошани «Ми 
твої гвардійці, п'ятиріч
ко!» І серед портретів 
кращих молодих трудівни
ків району мічурінці поба
чили фото своєї землячки 
Валі Алексєєвої — груп
комсорга другої молочно
товарної ферми. За непов
них десять місяців дівчи
на одержала від кожної 
корови по 3500 кілограмів 
молока. Для групи первіс
ток показник досить-таки 
високий.

І радіють Рая Ковтун, 
Марія Біжик, Ярослава 
Завущак, Марія Ланська 
та інші подруги Валі, що 
саме їхній групкомсорг 
удостоївся такої честі, що 
тепер увесь район знати
ме про їхню ферму, про 
турботи 
молодіжного 
Звичайно, 
тись на досягнутому 
можна, 
першої 
працьовиті. Кажуть, 
Ганна Гринь, їхній 
комсорг, 
своїх подруг: 
дайте духом, дівчата. Мі
сяць — два вони поліди- 
рують, а на більше у них 
духу не вистачить. Та по
други Валентини настроє
ні по-іншому. Тепер їм 
уже не можна здазатися, 
тепер вони — комсомоль
сько-молодіжний колек
тив.

комсомольсько- 
кслективу. 

заспокоюва
не

бо суперники з 
ферми завзяті, 

ніби 
груп- 

заспокоювала 
не занепа-

М. ТРИКУЛА. 
керівник корпункту 
«Молодого комуна
ра» при Новгород- 
ківському райкомі 
комсомолу.

Колгосп імені Мічуріна.



11 лястопад& 1978 року „Молодей комунар“ 3 стор.
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ТОГО разу в наряд по 
“ охороні державного 
кордону сержант Восьма« 
заступив з рядовим Ма- 
гомедовим. Досвідчений 
прикордонник поважав 
молодшого товариша за 
влучну стрільбу, спосте
режливість. Ось і зараз, 
після чергового обсте
ження об’єкта, Магомедов 
збуджено зашепотів:

— Товаришу сержант! 
Бачу якийсь рух. Здає
ться, верблюд наближає
ться до нас.. ,

— Ну й зір у тебе, Ма
гомедов!—аж присвиснув 
від подиву сержант. — 
Увага! Його треба впій
мати.

Воїни стали уважно сте
жити за рухом незвичай
ного порушника кордону. 
По-пластунському набли
жались до місця можли
вого зіткнення з ним. Ко
ли до тварини лишилося 
метрів п’ять—шість, у ру
ці Восьмака блимнув ліх
тарик...

Несподівано з-під верб
люжої шкури висунулась 
чоловіча голова. Незна
йомець намагався якомо
га швидше звільнитися аід 
маскарадного убрання, в 
якому хотів непомітно пе
рейти. кордон, та заплу
тався в ньому. Цієї хвили
ни було досить, щоб при
кордонники встигли схо
пити порушника і відібра
ти у нього зброю.

На заставі з’ясувалося: 
затриманий виконував 
шпигунську місію однієї з 
імперіалістичних держав.

З лав Радянської Армії 
Іван Восьмак звільнився з 
медаллю «За відзнаку по 
охороні державного кор
дону».

Згодом Іван Максимо
вич змінив армійські по
гони на міліцейські. Отже, 
служба у нього триває, 
тільки вартує він не дер
жавний кордон, а соціа
лістичну законність і зраз
ковий громадський поря
док.

Спочатку сумлінно вико
нував обов язки постово
го. Чимало сил доклав для 
запобігання правопору
шенням на вулицях міста 
Кіровограда. Через три 
роки став дільничним ін
спектором міліції.

Нове призначення не 
стурбувало Восьмака. До
сі він якоюсь мірою при
дивлявся до роботи діль
ничних. Думав: нічого 
складного. А коли при
ступив до виконання но
вих обов’язків — відчув: 
бракує досвіду, спеціаль
них знань.

«Одна річ, — міркував 
Восьмак, — затримати і 
доставити у відділ право
порушника, де до нього 
вживуть відповідних захо
дів, і зовсім інша — зай
матись перевихованням 
схильних до правопору
шень громадян, пропагу
вати основні радянські за
кони, разом з активом 
добровільних помічників 
вести наполегливу бо
ротьбу за зразковий гро
мадський порядок на за
кріпленій дільниці.

А в тому, що без гро
мадськості не обійтися, 
Восьмак переконався від
разу, як тільки зіткнувся з 
першою справою дільнич
ного.

Сталося це так. Майже 
нового мотоцикла марки 
«Ява» господар залишив 

. біля одного з будинків по 
вулиці Пушкіна. Забала
кався з товаришем, а ки
нувся їхати — мотоцикла 
на місці не було. Вирішив 
звернутися в міліцію. Роз
шуки затягнулися, бо слі
дів крадіжки не виявилось 
ніяких. Хтозна скільки три
вало б розслідування, як
би дільничний не розповів 
про викрадення «Яви» 
дружинникам. Наступного 
дня шофер таксомоторно
го парку Микола Писарєв 
повідомив, що випадково 
біля крамниці почув, я# 
один із підлітків пропону
вав іншому придбати за

ВИБІР НА ВСЕ

На знімну: Іван ВОСЬМАК.

півціни колеса від «Язи». 
За вказаними прикметами 
дільничний знайшов кра
дія.

Службовий день діль
ничного починається з 
розгляду кореспонденції. 
За кожним листом — 
сигнал’людської тривоги, 
прохання допомогти. І ка
пітан міліції Восьмак не 
лишається байдужим. Нех
туючи вчасним відпочин
ком, власними справами, 
дільничний поспішає на
зустріч людям.

Чим він тільки не зай-
мається: і
бешкетників, 
збувальників 
попереджає 
паспортного

втихомирює 
і виявляє 
оковитої, і 
порушників 

режиму. Він і
за санітарний стан вулиць 
та дворів відповідає. До
всього, здається, йому 
діло!

Жителі Биківського мік
рорайону, а їх близько 
десяти тисяч, як і всі кі- 
ровоградці, прагнуть ба
чити наше місто красивим, 
висококультурним. Щоб 
цього досягти, старший 
дільничний тримає " тісні 
зв’язки з чотирма квар
тальними комітетами, бе
ре активну участь у робо
ті товариських судів. Ра
зом з активістами ьзяз під 
неослабний контроль на 
своїй дільниці всіх п’яниць 
і нероб, підлітків, що по
рушують спокій у мікро
районі. На пункті охоро
ни правопорядку по вули
ці 50-річчя Жовтня на«них 
заведено спеціальні карт
ки. Поведінкою порушни
ків цікавляться на вироб
ництві і за місцем прожи
вання. Найбільш невгамоз-

них викликають на засі
дання ради профілактики 
та адміністративної комі
сії при райвиконкомі.

З допомогою активу 
Іван Максимович немало 
корисного зробив по на
лагодженню взаємин у 
неблагополучних родинах. 
Рік тому таких сімей .налі
чувалось понад двадцять. 
Нині їх удвоє менше. Б 
цьому заслуга й громад
ських помічників інспекто
ра: Валентини Григорівни 
Ткач, Василя Івановича 
Клюя, Валентина Михайло
вича Пасхаля, Юрія Васи
льовича Теплицького. 
Прикладів їхніх спільних 
дій немало.

Поскаржилася якось 
Восьмаку громадянка Б., 
що. її чолозік щовечора 
повертається додому, на
підпитку, з кулаками та 
брудною лайкою кидає
ться до неї і дітей. Беш
кетника викликали на засі
дання ради профілактики, 
суворо попередили.^А по
тім кілька раз назідува- 
лись до нього додому, со
ромили, закликали схаме
нутися. Згодом той припи
нив відвідини кафе, став 
відмовлятися від запро
шень горілчаних друзів. У 
сім’ї запанували лад і 
спокій.

Високий авторитет має 
капітан міліції Восьмак не 
тільки на дільниці, а й у 
Кіровському районному 
відділі внутрішніх справ. 
До принципового, чесного 
офіцера приглядається 
молодь. Колеги нерідко 
бачать його разом з лей
тенантом міліції Борисом 
Вербицьким та Євгеном 
Кумпаном, яких він учить, 
як працювати з тим чи ін
шим доку/лентом, поводи
тися з людьми, стежити 
за дотриманням паспорт
ного режиму та санітар
ного стану на дільниці. 
Свої послуги з тій чи ін-

шій справі Іван Максимо
вич пропонує безкорисли
во, без тіні невдоволення, 
без скарг на зайнятість.

Товариші поважають 
його за людяність, обо
в’язкову готовність підпо
рядкувати власні інтереси 
справам службовим. То
му-то й кожен працівник 
районного відділу, в свою 
чергу, завжди готовий від
дячити Восьмаку за його 
душевну теплоту, чуйність.

Якось у Восьмака тяж
ко захворів шестирічний 
син Віталій. Хлопчикові 
необхідне було негайне 
переливання крові. Батько 
розпачливо розводив ру
ками; його кров не підхо
дила. І тоді зарадити його 
горю виказали свою го
товність чимало міліціоне
рів, Потрібна кроз виязи- 
лась у старшого лейтенан
та міліції Миколи Са- 
вельєва. Останній дуже 
зрадів, що його кроа уря
тувала Віталія. Син скоро 
одужав, а батько з хоро
шим настроєм продовжу
вав виконувати свої служ
бові обоз’язки.

Багато штрихів можна 
додати до портрета стар
шого дільничного інспек
тора Кіровського район
ного відділу внутрішніх 
спраз Івана Восьмака — 
добрих спра» він зробив 
багато. Ось одна з остан
ніх — один пізно ввечері 
затримав трьох небезпеч
них злочинців, які грабу
вали громадянку. На місці 
злочину виявив опера
тивну кмітливість, муж
ність, витримку.

Нелегка професія—пра
цівник міліції. Але дуже 
потрібна людям. На мілі
цейській службі забуваєш 
про себе: і тоді, коли від
водиш руку хулігана з но
жем, і тоді, коли в нічні 
години чергування настир
ний сон склеплює повіки... 
Не кожному під силу по
дібний життєвий вибір. А 
Іван Восьмак зробив його 
здало і, здається, на все 
життя.

Д. ТАНСЬКИЙ, 
співробітник УВС обл
виконкому.

(<

кращого розуміння і за
своєння програмового ма
теріалу.

Директор школи В. Л. 
Александров каже, що 
великий інтерес учнів до 
художньої і технічної 
творчості не може не ра
дувати. Але є й складнос
ті. Для роботи гуртків не 
вистачає необхідних мате
ріалів. Було б дуже добре, 
якби керівники підпри
ємств, де с цехи по виго
товленню товарів широко
го вжитку, зацікавились 
роботою гуртка декора
тивно-прикладного мисте
цтва і допомогли дітям 
матеріалами, методични
ми порадами. Так, скажі
мо, як це роблять спеціа
лісти міської станції юних 
техніків., Вони вчать гурт- 
ківців трасового автомо-

Технічна творчість 
молодих КРОК У ПРЕКРАСНЕ

молодший учень тут змо
же вам показати, де зна
ходиться шкіль.на май
стерня. Тут цікаво всім — 
і дорослим, і учням. Маля
та можуть подивитися на 
веселих, різнобарвних мат- 
рьошок. Але для старшо
класників матрьошка не 
просто іграшка, а гарна 
річ, виготовлена їхніми 
власними руками.

Що привело в майстер
ню цих хлопців і дівчат? 
Чому їх так захопили за
няття в гуртку?

— Мені тут цікаво, — 
пояснює учениця восьмо
го класу Лариса Сиса. — 
Подобається вирізати з 
дерева різноманітні пред
мети, придумувати для 
них форму, розмальовува
ти на свій смак.

— А кила ти хочеш бути?
— Музикантом.
__ ??

|Л ОЛИ починається твор- 
чість? Мабуть, тоді, 

коли в душі людини вини
кає органічна потреба 
зробити щось своє, вклас
ти у своє творіння Д'/шу, 
примусити його жити. А чи 
можна навчитися творчо 
мислити? Чи можна на
вчитися відчувати пре
красне і, більше того, 
творити його самому? і Іро 
це й буде наша розповідь. 

...Невисока тендітна дів
чина схилилася над сто
лом. Вона зосереджено 
випалює складний візеру
нок на світильнику. Муд
рує над якимось елек
тричним приладом юнак. 
Заходять хлопці, прино
сять мініатюрні моделі ав
томобілів. Вони про щось 
радяться 3 керівником

гуртка, досить швидко з'я
совують свої питання і 
зникають за дверима. Дів
чина критично розглядає 
щойно зроблений візеру
нок.

Іде урок творчості. Але 
цей урок не передбаче
ний навчальними планами.

Зараз тут проходять за
няття двох гуртків — де
коративно - прикладного 
мистецтва і технічної твор
чості. Керівник цих двох 
гуртків сам іще молодий. 
Не минуло й трьох років 
відтоді, як Олександр Ми
хайлович Сорокін, учитель 
праці, прийшов на роботу 
в десятирічку № 22 м. Кі
ровограда. Школу тільки 
збудували. Жодного стен
да чи панно не було ні в 
класах, ні в коридорах. А

приміщення майстерні ще 
зовсім не обладнане. Ви
рішив молодий учитель 
разом зі своїми учнями 
допомогти школі. Знай
шлися хлопці, які із задо
воленням відгукнулись на 
пропозицію Олександра 
Михайловича. Робота за
кипіла. А до майстерні все 
частіше заходили хлопці і 
дівчата. їх захопила робо
та. Для кожного знайшло
ся діло. Хто готував план
шети і стенди, хто — пан
но для оздоблення шкіль
ного вестибюля, а кілька 
хлопців змогли навіть 
зробити шафу-стінку, на 
якій розмістили світлові 
таблиці — один із техніч
них засобів навчання, що 
використовується НИНІ 8 
шкільній майстерні для

делізму. Учні будують мі
ніатюрні моделі гоночних 
автомобілів, улаштовують 
шкільні змагання, готую
ться до виступу на облас
них. Капітан команди, пе
реможець районних олім
піад, призер шкільних 
змагань по трасовому ав
томоделізму, учень дсв я- 
того класу Андрій Львов 
сказав:

— Хлопці змагатимуться 
з вихованцями станцій 
юних техніків усієї облас
ті. Випробування сил буде 
серйозним.

На моє запитання, на 
яке ж місце розраховує 
команда, Андрій відповів:

— Обов'язково на при
зове.

Завітайте до середньої 
школи № 22, Навіть най-

— Я збираюся вступати 
до музичного училища, 
але впевнено можу сказа
ти, що продовжуватиму 
свої заняття в гуртку, ад
же одне одному не зава
жає.

Олександр Михайлович 
Сорокін зумів зацікавити 
своїх учнів. Прикладним 
мистецтвом він займається 
протягом багатьох років. 
Його роботи не раз експо
нувалися на виставках. 
Творчі пошуки спонукали 
молодого вчителя весь 
свій вільний час витрачати 
на заняття улюбленою 
справою.

0. ЛНОХІНЛ, 
громадський кореспон
дент «Молодого кому
нара».
На фото: учні СШ 

№ 22 Юрій КУШНІРОВ і 
Сергій АУЛІН у майстерні.

ДО ТАЄМНИЦЬ 
МОЛОДОСТІ

Скільки людині років, 
втомлена зона чи сповне
на бадьорості, який за
гальний стан організму — 
на ці запитання можуть 
дати відповідь клітини її 
шкіри. До такого виснов
ку прийшли біологи Хар
ківського університету, які 
досліджували на створеній 
цими установці електрич
ний потенціал клітинних 
ядер у людей різного 
віку.

Як виявилось, найбіль
ше насичені енергією 
тканини молодого орга
нізму. З роками її запаси 
зменшуються, майже ви
черпуючись у людей по
хилого віку. Клітинне ядро 
є своєрідним природним 
конденсатором електро
нів, який на протязі життя 
людини поступово роз
ряджається. У ряді експе
риментів виявлено і зво
ротний зв’язок: збільшити 
заряд, немозби омолоди- 
’ти організм, спроможні 
фізичні вправи.

— Відкрита закономір
ність дає змогу по-ново
му підійти до вивчення 
процесів старіння і дина
міки. індивідуального роз
витку організму, — гово
рить завідуючий кафед
рою генетики і цитології 
університету професор 
В. Г. Шахбазов. — Дослід
ження, які нині тривають, 
показують, що за станом 
клітини вчені зможуть та
кож судити про «кількість 
здоров’я» людини, обмін 
речовин у її організмі, 
уточнювати діа>ноз ряду 
захворювань

В. ГАТАШ, 
юр. РАТАУ,
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НА ФОТО: СЦЕНА З ВИСТАВИ. В РОЛІ РАМОНА — Є. БОЕРОВСЬНИИ В РОПІАН ІТИ - Я. РАВСЬНА. ’ И
Фото Г. СТОБЕРСЬКОГО.

Думки, відгуки, рецензії

ТВОРЧА 
ЗРІЛІСТЬ
ПРЕМ’ЄРА НАРОДНОГО САМОДІЯЛЬНОГО
ТЕАТРУ МУЗИЧНОЇ КОМЕДІЇ
БУДИНКУ КУЛЬТУРИ ІМЕНІ КАЛІНІНА

Пі РИЄМНО відзначити, 
що мистецькі крила 

цього театру дедалі міц
ніють. Спочатку в його 
репертуарі переважали 
драматичні твори, потім— 
музичні, і тоді він став 
називатись народним са
модіяльним театром му
зичної комедії. На афі
шах, що запрошували на 
вистави ісаліьінців, були 
імена композиторів і. Каль
мана, В. Солоейобє-Сєдо- 
го, І. Дунаєвського, 
О. Сандлеоа, К. Вістова...

Прийшли популярність і 
заслужена шана. Пам’я
таю, як театр понад де
сять років тому став «зо
лотим» лауреатом Всесо
юзного фестивалю ху
дожньої самодіяльності, 
як його запросили висту
пити в Москві, звідки він 
привіз додому 11 золотих 
і срібних медалей.

Сердечною була зустріч 
колективу з композито
ром О. Сандлером,—що 
подивився оперету «Чет
веро з вулиці ЖсННИ». Він 
порівнював цю виставу з

роботами прославлених 
театрів. І е багатьох ви
падках порівняння було 
на користь любителів. 
Особливо це стосується 
головних дійових осіб, 
виконання багатьох музич
них партій, режисерських 
знахідок. Наприкінці гість 
сказав: «Той, хто підтри
муватиме народний театр, 
хто допомагатиме йому 
зростати, той робитиме 
добру справу».

Я не можу сказати, що 
кожна вистава кірово- 
грвдціз позначена доско
налістю. Були режисер
ські прорахунку бліді ак
торські роботи. Але ко
лектив разом з незмінним 
режисером О. Флейшма- 
ном завжди віддасться 
тому, над чим працює. 
Тож відсутність подекуди 
майстерності компенсує
ться безпосередністю і 
щирістю гри.

Важливо й те, що у ви
ставах аматорів, як пра
вило, немає маленьких 
ролей, бо кожна з них,

навіть епізодична, несе 
повне навантаження.

Кожна прем’єра теат
ру — свято для його ша
нувальників. Ни/и була й 
прем’сра музичної коме
дії «Поцілунок Чаніти» 
Ю. ^ілютіна, що відбула
ся в передсвятковий день. 
У Будинку культури імені 
Калініна, де вона йшла, 
того вечора буквально ні
де було яблуку впасти. 
І протягом кількох годин 
тут лунали оплески та ви
бухав сміх. А наприкінці 
були щирі поздоровлення, 
квіти.

Артисти переконливо 
донесли до глядача ідею 
п’єси: коли ми йдемо ра
зом, ворог відступає, хма
ри тікають. У боротьбі за 
мир, рівність і свободу 
треба бути згуртованими 
й безкомпромісними.

Те, що ми побачили на 
сцені, психологічно пере
конливе, яскраве. Заслуга 
в цьому передусім ре
жисерів М. Барсьного та 
О. Флейшмана.

Кілька слів про вико
навців. Виразно й заду
шевно виконує музичні 
партії Люд/лила Касимова. 
Вона добре поєднує спів, 
танець і драматургію. 
Важко повірити, що для 
молодої співробітниці ін
ституту сільгоспмашино
будування Л. Касимовоі 
головна роль Чаніти. — 
дебют.

Давно полюбився кіро- 
воградцям ветеран театру, 
токар заводу тракторних 
гідроагрегатів Євген Боб- 
ровський. Він грає одного 
з чотирьох студентіог кот
рі, задумавши поїхати на

Всесоюзний фестиваль, 
вирішили заробити для 
цього грошей, даючи кон
церти. Аматор прагнув 
не тільки а усій повноті 
намалювати зовнішній 
портрет Рамона, а й пока
зати його світлу душу.

Пабло у Вадима Силен
на вийшов темперамент
ним, людиною із сильною 
еолєю. А вокальні дані 
артиста давко полонять 
глядачів.

Убогий душевний СЕІТ 
свого героя, його фальш і 
лицемірство майстерно 
передав ветеран колекти
ву Сергій Варгачов. Коли 
бачиш його на сцені, під
тягнутого, стрункого, ніза
що не повіриш, що він 
розміняв восьмий деся
ток. Для молоді цей ар
тист с зразком сумлінного 
ставлення до будь-якої, 
хай найменшої, ролі.

У виставі зайняте по
дружжя Чигиринських. У 
Олександра і Фріди ма
ленька дитина, та не було 
випадку, щоб вени про
пустили репетицію. Олек
сандр уперше дістав ве
лику роль — детектива 
Кавалькадоса. Він веде її 
оригінально, але шкода, 
що подекуди ясно пере
грає.

Цікаві роботи у виставі 
у шофера /»натслія Вар- 
фоломссва (Вундервуд), 
робітника ремонтного за
воду «Укрремтрссгу» Іва
на Буданцева.

Успіх випав і на долю 
культармійця Б. Врадій, 
котра грає співачку Ан- 
желу.

Хай дарують аматори, 
що просто неможливо 
згадати всіх. Важливо, що 
кожний чимало потрудив
ся, щоб вистава вийшла 
цікавою, захоплювала гля
дачів. Тож від душі вітає
мо всіх ентузіастів сцени.

У музичній комедії не 
останнє місце належить 
танцям. Балетмейстер 
Жанна Олійничейко зро
била їх органічними. Вони 
виконуються чітко и кра- 
_сиьс. Вистава добре ху
дожньо оформлена (ху
дожниця Е. Г. Білецька). 
Але важко погодитися з 
деякою одноманітністю й 
стилізацією костюмів. М’я
ко звучить оркестр, він не 
глушить виконавців (му
зичний керівник і дири
гент С. Ф. Чумаченко).

Сподіваємося, що кож
на нова перемога не тіль- 
ни окриляє самодіяльних 
артистів, а й примушує бу
ти ще вимогливішими і у 
виборі репертуару, і в 
оцінці своїх сил.

Т. КАЛЬЧИНСЬКА.
м. Кіровоград.

І ЗАШУМЛЯТЬ ТОПОЛЕ
Красиве наше село Пет

рівка. Та юнаки і дівчата 
хочуть бачити його тс 
кращим. У центрі села під 
час суботників комсомоль
ці посадили парк, дали 
йому ім’я 60-річчя Ленін
ського комсомолу. В пар
ку височить пам'ятник за
гиблим воїнам. Парк лю-

бовно доглядають комсо
молка Людмила І.іридвіп. 
її товариші Іван і ВікіоІіл. 
Стовби та інші. 'Зелений 
масив стане окрасою Пет
рівки.

А. ГОНЧАРЕНКО, 
шофер колгоспу імені 
Петровського Компа- 
ніївського району.

ЩЕ РАЗ ПРО
„ГІТЛЕРІВСЬКУ

ХВИЛЮ“
(КОМУ І НАВІЩО ПОТРІБНА
РЕАБІЛІТАЦІЯ НАЦИЗМУ)

її ЛИСТОПАДА •

ПЕРША ПРОГРАМА. 8.00
— «Час». 8.35 — Гімнасти
ка. 8.55 — «Творчість
юних». 9.25 — «Для рас, 
батьки». 9.55 — «Ранкова 
пошта>. 10.25 — «Більше 
хороших тозарів». 10.55 — 
«Музичний абонемент-). 
Людзіг вап Бетховен. Пе
редача 1. 11.50 — «По му
зеях і виставочних залах■>. 
12.20 — «Здоров’я >. 13.05
— -Фільм — дітям. 14.10 —

«Співдружність». 14.-10 — 
-Спортлото». 1-1.55—«Оче
видне — пейм ові рне». 15.55
— Мультфільми. 18.15 —
• До Для незалежності Ан
голи». Док. фільм «-Аіполь- 
ці». 17.00 — Футбол: «Ди
намо» (Тбілісі) — «Торпе
до». 18.50 — «Пісня-7Я>. 
19.25 — Худ. фільм «Слід
ство ведуть Знатоки».
• Справа 13», 1 частина.
21.00 — «Час». 21.30 —
Чемпіонат Європи з худож
ньої гімнастики. (Мндрід). 
22.30 — «Мелодії і ритми 
зарубіжної естради».

Заключна потюпала 17.00
— Концерт. 17.30 — «Роз
повіді і.і заповідного лісу». 
18.00 — Футбол: -Іцахтар»
— ЧСКА. (Донецьк). 19.45
— Вісті. 20.15 — Концерт. 
20.45 — - На добраніч, ді
ти! • 21.00 — «Час». 21."0— 
«Ноті мелодії попу». 22.15
— Худ. телефільм «Сеп- 
асант міліції». З сепія. Но 
закінченні — повне».
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шому домі». 17.30 — Док. 
фільм «Мій дім. моя сім’я».’ 
18.00 — Новини. 18.15 — 
Мультфільм. 18.30— * Клуб 
ьікоподорожеіі». 19.30 — 
Фільм «Слідство ізсдчть 
Знатоки». «Справа 13». 
Частина 2. 21.00 — «Час». 
21.30 «- Художня гімнасти
ка. (Мадрід).

ДРУГА ПРОГРАМА 10.00
— Новини. 10.15 — Для ді
тей «Сонячне* коло». 10.-15
— Худ. фільм «Жити по- 
своєму». 12.15 — «Село 1 
люди». 13.00 — Музична 
програма «Веселка». 13.50
— Для дітей. «Сіндбад — 
морехід». Вистава. 15 25— 
«Сатиричний об’єктив». 
15.55 — Док телефільм 
«Молода тайга». «Твоя 
комсомольська юність».

ПЕРША ПРОГРАМА. 8.00 
-- -Час». 9.00 — Конперт.
9.30 — «Будильник». 10.00 
- - «Слуясу Радянському 
Союзу!» 11.00 — Художній 
Фільм «Садко». 1 частина. 
12.10 — Ви< гупають діти.
12.30 — «Сільська година».
13.30 — «Музичний кіоск». 
14.00 — Р. Пені. «Прода
вець лопіу». Фільм-вис.та- 
ва. 16.30 — «Міжнародна 
Панорама». 17.00 — «У ва-

ДРУГА ПРОГРАМА 10.00
— Іілвннп. 10.15 — Для ді
тей. «Таємничий гіпопо
там». Лялькова вистана. 
11.05 — Естрадний кон
церт. 11.50 — Спортивна 
програма. 12.40 — Для ді
тей. «Хатинка-вертинка». 
13,10 — Програма Латьці- 
ського телебачення. 15.30

«Слава солдатська». 
18.25 — «Сторінки твор
чості». 17 30 — Худ. Фільм 
«Рудій». 19.00 — «Акту- 
алі на камера». 19.45 —
«Недільний сувенір». 20.30
— Док телефільм. 20.45 — 
• На побраній, літні» 21 00
— «Час». 21.30 — Фільм- 
концерт -Образі:.». По за
кінченні — новини.

«МОЛОДОЙ КОММУНАР» - 
орган Кировоградского обкома 

ЛКСМУ г. Кировоград. 
Газет печаїлеия 

на украинском «і.н.с.

Газета виходить 
у вівторок, четвер, 

суботу.

3*6050, ГСП. Кіроеоград-50, еул. Луначарськсго, 36. 
Телефони: відповідального секретаря та відділу 
комсомольського життя—2-45-35, відділу пропаганди, 
Нідділу листів і масової роботи—2-45-36, відділу вій- 
єі ново-патріотичного виховання та спорту — 2-46-87.

БК 22898. Обсяг 0,5 друк. ари. Індекс 61197,

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

поліграфії і книжкової торгівлі, 
м. Кіровоград, вуя. Глінкн, 2.

У пресі, і у нас, і за ру
бежем, уже не раз писали 
про так звану «гітлерів
ську хвилю» — про спро
би реакційних кіл ФРН 
фальсифікувати історію і 
реабілітувати злочинний 
і ітлерівський рейх. Писали 
про досить багату «ме
муарну» літературу, при
свячену Адольфу Гіглеру 
та його спільникам, що 
появилася в 60-х роках, 
про «документальні» те- 
лестрічки і телевізійні 
фільми, які зовсім пере
кручено змальовували на
цистську епоху, замовчу
вали злочини фашизму.

Чи змінилося становище 
тепер?

Нітрохи. Б останні роки 
також вийшло немало 
дрібних робіт подібнего 
роду. Тільки замість гітле
рівських генералів і на
цистських бонз, подібних 
до Шпесра і Шіреха, авто
рами ме/луарів тепер най
частіше виступає дрібнота 
з оточення фюреро. До 
таких авторів належить, 
наприклад, дружина про
водиря гітлерюгенду Ген- 
рієтта фон Шірах, що ви
пустила свої мемуари «Ці
на величі». Тему їх уточ
нює підзаголовок: «Істо
рія очима сучасника. Лі
тературне свідчення жін
ки з гітлерівських сфер 
влади». Хо^а пані фон 
Шірах і намагається вида
ти себе за «об’єктивного» 
спостерігача, який не я 
усьому схвалював дії Гіт- 
лс-ра, її «літературне свід
чення» (так само, між ін
шим, як і мемуари її чо
ловіка) говорить перед
усім про прагнення обіли
ти -і виправдати нацист
ське минуле.

Як відоме, у Федератив
ній Республіці Й ПОНИНІ 
існує заборона на видання 
і розповсюдження КНИЖ
КИ Гітлера «Майн кампф» 
(«Моя боротьба»), в якій 
викладено його ідейне 
кредо і програму нациз
му. Одначе деякі видав
ництва знаходять шляхи 
для обходу цієї заборони. 
Ось приклад. Видавництво 
«Бсхтле» випустило книж
ку, озаглавлену «Адольф 
Гітлер. , Моя боротьба. 
Плани завоювання світу, 
історія. Витяги. Коментарі 
Вернера /Лазера». Що ж 
являють собою ці витяги, 
як не пропаганду нацист
ських ідей? Тим більше, 
що додано до них комен
тарі Вернера /Лазера, ав
тора книжки «Адольф Гіт- 
чер, легенди — міфи — 
дійсність», журналіста, що 
близько стоїть до крайнє 
правих кіл, активно спів
робітничає з газеткою, що 
виходить у Мюнхені, «Дой
че націонал-цайтунг» — 
рупором неофашистських 
сил Західної Німеччини.

Автори цієї, як і деяких 
інших подібних книжок, 
поринають у псевдонауко
вий аналіз особливостей 
психіки Гітлера і намагаю
ться на цій основі поясни
ти дії фашистського ва
тажка. Розрахунок їхній 
очевидний: уникнути ана
лізу класових та економіч
них передумов фашизму, 
його соціальної суті, звес
ти всю справу до тих чи 
інших особливостей особи 
Гітлера. Так, наприклад, 
поразку вермахту і крах 
третього рейху автори по
дібних «досліджень» схиль
ні пояснювати окремими 
вадами самого фюрера, 
якого в цілому вони пока
зують як якусь Еидатну 
особу.

В ім’я чого, В ЯКИХ цілях 
реакційні публіцисти, ви
давці і кінодіячі намагаю
ться прикрасити, облаго
родити нацистське мину
ле, видати чорне за біле?

Річ у тому, що за пі<лА5 
лявоенні роки виросло но
ве покоління, яче не знало 
ні нацизму, ні війни, поко
ління, яке знайомиться з 
недавнім минулим Німеч
чини з книг, газет і філь
мів, а також із розповідей 
батьків та вчителів. І ось 
цьому поколінню малю
ють фальсифікаційну кар
тину минулого. Йому наві
вають, що німецький вер
махт звершив чудеса ге
роїзму під командуванням 
таких видатних полковод
ців, як Роммель, і тільки 
зрада окремих людей, 
несприятливі погодні умо
ви на Сході (горезвісний 
«генерал-мороз») і деяи^ 
прорахунки фюрера пере— 
шкодили остаточній пере
мозі над більшовизмом. 
Звідси висновок: до нової 
війни проти «червоних» 
треба готуватися грунтов
ніше.

Автори згаданих кни
жок, брошур і фільмів ді
ють в інтересах дуже 
впливового У ФРН ЕСЄНІІО- 
промислового комплексу 
і крайнє правих кіл, які 
прагнуть зірвати міжна
родну розрядку і пррвоДг 
жену нинішнім урядом 
ФРН політику нормаліза
ції відносин і взаємовигід
ною співробітництва із су
сідами на. Сході.

Слід сказати, що твере
зомислячі політичні діячі 
на Рейні розуміють небез
пеку, яка виходить від 
правоекстремістських 
неофашистських сил, котрі 
знову підводять голову. 
Не так давно на цю небсз*^. 
пеку вказав, наприклад, 
голова СДПН В. Брандт. 
Цілком вчасне .застереж 
ження.

в. сєров. 
(тлрс). ;
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