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Про нагородження Дніпропетровсьїсої області 
орденом Леніна

За великі успіхи, досягнуті трудящими області у виконанні завдань 
плану по розвитку народного господарства і особливо галузей важкої 
городити Дніпропетровську область орденом Леніна.

п'ятирічного
індустрії, на-

УСРП
БУДАПЕШТ. (ТАРС). 24 листопада тут 

продовжував роботу з’їзд угорських кому
ністів. Ного делегати розпочали обговорен
ня звіту ЦК УСРП і ЦКК. Промовці діли
лися своїми думками і пропозиціями про 
те, як швидше й краще здійснити завдання 
соціалістичного будівництва в Угорщині. 
Делегати з’їзду відзначали важливу роль 
дальшого розвитку і зміцнення братерських 
зв’язків та всебічного співробітництва з 
партіями і народами соціалістичних країн І 
насамперед з КПРС і Радянським Союзом.

Палкими, тривалими оплесками було зу
стрінуто появу на трибуні Генерального 
секретаря ЦК КПРС товариша Л. 1. Бреж
нєва.

Досягнення угорських комуністів і всього 
трудового народу соціалістичної Угорщини,

намічувані вами нові перспективи, успіхи 
інших братніх країн, сказав Л. І. Брежнєв, 
ще і ше раз підтверджують, якими велики
ми є творчі можливості соціалізму в умо
вах, коли партія комуністів твердо і послі
довно здійснює свою керівну роль в суспіль
стві. Ми переконані, підкреслив він. іцо 
наступні роки принесуть нові перемоги со
ціалістичній співдружності, і сповнені рі
шимості ,із свого боку, зробити псе необ
хідне для торжества нашої спільної справи.

Промова Л. 1. Брежнєва була вислухана 
з великою увагою і не раз переривалась 
бурхливими, трипалими оплесками.

Тов. Л. І. Брежнєв передав у Президію 
привітання Центрального Комітету КПРС 
X з’їздові УСРП.

(ТАРС).

75-річчя Аюдвіка СВОБОДИ
За активну діяльність, 

спрямовану на розвиток і 
зміцнення братерської друж
би та співробітництва між 
народами Радянського Союзу 
І Чехословаччини, за великі 
заслуги в боротьбі за мир і 
соціалізм І в зв’язку з 75-річ- 
чям з дня народження пре-

зидента ЧССР Людвік Сво
бода указом Президії Вер
ховної Ради СРСР нагород
жений ордспом Жовтневої 
Революції.

Товариші Л. 1. Брежнєв, 
М. В. Підгорннй, О. М. Коси- 
гін надіслали товаришеві 
Лк>лві::у Свободі телеграму,

о якій від імені ЦК КПРС, 
Президії Верховної Ради 
СРСР, Ради Міністрів СРСР 
і від себе особисто палко 
поздоровили видатного дер
жавного і партійного діяча 
Чехословаччини з нагоди йо
го сімдесятип’ятиріччя.

Голова Президії Верховної Ради СРСР М. ПІДГОРНИ й.

Секретар Президії Верховної Ради СРСР М. ГЕОРГАДЗЕ,

Москва, Кремль. 23 листопада 1970 р.
L4

ЗА ВИСОКЕ
ПРАВОz

Закінчується дев’ята п'яти
річка. Кожна робоча хвили
на на строгому обліку, адже 

и ~ йде передз’їздівська вахта.
На честь XXIV з’їзду КПРС 

комсомольсько - молод і не
нии колектив плодоконсерв
ного заводу зобов’язався 
річний план виробництва за
вершити на десять днів ра
ніше. Допомагає нам вико
нувати високі соціалістичні 
зобов'язання ЗМАГАННЯ ЗА

ПРАВО НАЗИВАТИСЬ КО- 
ЛЕКТИВОМ ІМЕНІ 
З’ЇЗДУ КПРС.

Зміна, якою керує МАЙ
СТЕР ТАМАРА ДУДКА, за
раз утримує першість на за
воді. Тут щодня з конвейєра 
сходить надпланова продук
ція. Молодий спеціаліст доб. 
ре знає виробництво, вміє 
організувати людей.

Шириться в цехах і індиві
дуальне змагання. Робітниці 
маринадного цеху № 1 Віра 
Сергатенко і Світлана За- 
гранична, Анатолій Грицен. 
ко, Віктор Ткаченко, Вален
тина Осадчук робочий день 
вінчають справжнім сумлін
ням.

Вінець всієї роботи нашо
го заводу все-таки в руках 
КОМСОМОЛЬС Ь К О . МО
ЛОДІЖНОЇ БРИГАДИ ван
тажників, І хлопці не підво
дять колектив, Вони щодня 
відвантажують продукції не 
менше, ніж на 120 процен
тів.

XXIV

в. соколюк, 
секретар комсомольської 
організації Новомирго- 
родського плодоконсерв
ного заводу.

НА
ПІВТОРА
МІСЯЦЯ
РАНІШЕ

Комбінат будівельних де
талей тресту «Кіровоград- 
промбуд» — один з най
більш потужних поставників 
лісоматеріалів, бетону, це
ментних розчинів, збірних 
залізобетонних виробів 
промисловим та цивільним 
будовам Кіровограда.

Ставши на трудову оахту 
за гідну,зустріч XXIV з’їзду 
КПРС та XXIV з’їзду КП Ук
раїни, трудівники комбіна
ту на півтора місяця раніше 
наміченого строку виконали 
п'ятирічний план. За удар
ну працю відзначені комсо
мольці тесляр Олексій 
Санджара, електрозварниця 
Надія Любченко, арматур
ниця Лідія Суетіна, бетон- 
ниця Марія Цимбал.

Ю. СТОРЧАК.
м. Кіровоград.

На фото: учасники семіна
ру пропагандистів (зліва на« 
право) секретар комсомоль
ської організації Ульв но в« 
ського профтехучилища № Ц 
Володимир Бурлака, секре- 
тар комсомольської організа« 
дії Головавівської райлікарні 
Володимир Никнтюк та сек« 
ретар комсомольської органі« 
зації Помічнянської дистан
ції сигналізації зв’язку На« 
талка Губар.

Фото Ю. Л1ВАШНИКОВА,

с

СЕМІНАР

АТЕЇСТІВ

Сьогодні закінчує свою 
роботу триденний семінар 
лекторів-атеїстів та керівнії- 
ків гуртків «Войовничий ате
їст» системи комсомольської 
політосвіти, організований 
обкомом комсомолу спільно 
з Будинком атеїзму.

Учасники семінару заслу
хали доповіді про завдання 
науково-атеїстичного вихо
вання населення в сучасних 
умовах, про радянське зако-
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нодавство про культи і 
практику його застосування, 
лекції про виникнення, ево
люцію і суть християнства, 
баптизму, адвентизму, про 
форми і методи атеїстичної 
пропаганди.

Лектори-атеїсти та керів
ники гуртків «Войовничий 
атеїст» побували на екскур
сії в планетарії Кіровоград
ського краєзнавчого музею, 
а також на хуторі Надія.

►

НА селище опустилась гус
та мряка. Мокре гілля 

струшувало холодні крапли
ни. Вітер підхоплював мок
рий зчорнілий лист І без
сило кидав знову на землю. 
Сонце тьмяною плямою 
пропливало за свинцевими 
хмарами і зовсім не гріло.

о ДОЗОРЦІ ДОБРОВЕЛИЧКІВСЬКОГО РАЙОНУ, ЇХ ОРГАН - ГАЗЕТА «КП»
• У ШТАТІ ТРИ... ФІЗКУЛЬТУРНІ ПРАЦІВНИКИ
& ТЕМАТИКА В... ШУХЛЯДІ

Все це — невеселі прикме
ти глибокої осені. Жодного 
живого кольору. І раптом 
на повороті до райкому 
комсомолу щось таке по- 
молодому дзвінке, барвисте 
примусило зупинити погляд. 
Яскраво оформлена газета 
«Комсомольського прожек
тора» зібрала круг себе ще 
кількох чоловік, і вже з-за 
піднятих комірів чулося;

— Хто малював?
—• А здорово схожий!
Газета критикувала ком

сомольця, який не сплатив 
членських внесків. Чомусь 
сам факт не викликав за
хоплення у глядачів, похва
ла адресувалася художни
ку. Бо й справді малюнок 
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мта-я «■шуст—„w

був дотепний, як і підпис 
під ним, і тут важко було на 
посміхнутися. Але вже через 
хвилину подумалось: «Чи не 
занадто дрібна тема для 
органу районного штабу 
«Комсомольського прожек
тора»? А потім заспокійли
віше: «Можливо, треба і

це?»
Малося па увазі те, що ра

йонний штаб «КП», маючи и ар
сеналі достатньо справді ваго
мих (в масштабах району) тем І 
виступів, може дозволити собі 
розкіш «проїхатися» по окре
мому КОМСОМОЛЬЦЮ (до речі, він 
не хуліган, не п’яниця, не по
рушник трудової дисципліни), 
Але ближче знайомство з робо
тою районного штабу виявило 
зовсім протилежне.

Заради справедливості 
скажемо, що газета «КП» 
привертає увагу, викликає 
сміх, обговорення, а тим, 
хто потрапляє під її про
мінь, буває зовсім невесело. 
Ось хоч би й Валерію Бол- 
гарову з Помічно?, який ні
де не працює і но вчиться. 
Його прізвище потрапило 

під рубрику «Кращі... трутні 
району».

Перед нами кілька десят
ків номерів газети «Комсо
мольського прожектора». 
Теми досить різноманітні. 
Тут боротьба з дармоїдами 
і висвітлення успіхів кращих 
трударів району, критика

радіохуліганів і антисанітар
ного стану районної чайно?, 
критика п’яниць і любителів 
показати на вулиці свою 
силу.

Все ніби гаразд. Проте 
тривожить загальний напря
мок роботи районного шта
бу «КП». Серед цього ве
ликого різнотем’я лй^ііе два 
виступи говорять про гос
подарський підхід «прожек
тористів» до громадських 
справ, Це рейд (і висвітлен
ня його результатів у газе
ті) по підготовці до зимівлі 
худоби в колгоспі «Друж
ба» та збереженню зерна 
на току колгоспу «Рассвет»,

В плані роботи районного 
штабу «Комсомольського

прожектора» на друге пів
річчя цього року знаходимо 
заходи по перевірці роботи 
автотранспорту, підготовки 
шкіл до нового навчального 
року, використання сіль
ськогосподарської техніки, 
трудовлаштування випуск
ників шкіл, додержання тру
дового законодавства для 
неповнолітніх, по перевірці 
санітарного стану підпри
ємств громадського харчу
вання.

Не будемо сперечатися, на
скільки цей план вдалий. Ма
буть, складали його, виходячи 
з вимог часу. Але ж, коли за
ходила мова про конкретне ви
конання запланованого, в райко
мі мова точилася навколо рейду 
по перевірці санітарного стану,

— А перевірка готовності тех
ніки до сівби, до жнив, до 
оранки? Використання резервів 
виробництва на підприємствах, 
в колгоспах? Економічний ана
ліз окремих ділянок виробницт
ва в господарствах?

Все це начальнику район
ного штабу «КП» Р. Горлен- 
ко відомо, В твці спочиває 
«Положення про «Комсо
мольський прожектор», 
структурна схема, де роз
писано, хто з «прожекто
ристів» чим повинен займа
тися, де мають бути пости, 
які комісії повинні працю
вати.

— Я ж не спеціаліст, — 
була відповідь.

А, можливо, нема і необ
хідності бути спеціалістом? 
Можливо, треба бути лише 
добрим організатором, за

лучити до роботи о «КП» 
молодих інженерів, агроно
мів, механіків, економістів, 
тримати тісний контакт з 
радами молодих спеціаліс
тів колгоспів і підприємств?

Вже сама структура ра
йонного штабу «КП» гово
рить про те, що склад його 
добирався непродумано. 
Ось спеціальності членів 
штабу «Комсомольського 
прожектора»: рентгенлабо- 
рант, помічник машиніста 
тепловоза, оперуповноваже- 
ний райвідділу внутрішніх 
справ, керівник гуртка Бу
динку піонерів, три праців
ники спортивних організа
цій, інспектор пожежного 
нагляду.

Не маю права говорити, що 
пі товариші працюють без вог
ника. Але логіка говорить, що 
міліціонер — цс не комбайнер, 
з спортсмен — не спеціаліст в 
сільському господарстві чи еко
номіці.

Може, звідси і мі.інотем’я 8 
газеті «Комсомольського про
жектора*. невміння бачити гос
подарські проблеми, разом з 
керівництвом підприємств та 
колгоспів вирішувати їх?

«Комсомольський про
жектор» Добровеличків- 
ського районного штабу 
функціонує. Але враження 
від цього таке, як від зимо
вого сонця: світить, а не 
гріє,

В. ШАРІЙ, 
спецкор «Молодого 
кол’унара».

емт Добровелнчкіпка.

Іванові Щербаку— 

премія земляків
ГРЕБІНКА, ПОЛТАВ

СЬКОЇ ОБЛАСИ. (РАТАУ). 
Бюро райкому ЛКСМУ 
присудило премію імені 
Героя Радянського Союзу 
сержанта Григорія Кагам- 
лнка рядовому Радянської 
Армії, вихованцеві район
ної комсомольської органі
зації Іванові Щербаку, 
який виявив мужність І 
стійкість під час охорони 
пам'ятника радянським 
воїнам у Західному Бер
ліні.

Премію імен) Кагамлііка 
встановлено цього року для 
комсомольсько - молодіж
них колективів І комсо
мольців, які особливо від
значилися в праці, навчан
ні і вихованні молоді. Лау

реатам« її стали комсомолка 
сько-молодіжва з м і н а; 
електромашинною цеху? 
локомотивного депо станції 
Гребінка, загін юних слідо
питів середньо? школи № 2 
міста Гребінки, заступник, 
секретаря комсомольської; 
організації колгоспу імені; 
Кагамлнка Ілля Мороз $)' 
працівник районної гачетяі 
«Серп і молот» Андрій Де- 
ннсснко. “

Григорій Кагамднк І 
Іван Щсрбак — земляки«; 
Села, де народилися героїі 
розташовані поруч. «Умру< 
але не відступлю ні кроку, 
назад. Клянуся своєю кра* 
в’ю». Так написав у сном 
му комсомольському квпїЧ 
ку сержант Кагамлик, б’ю» 
чись з фашистами па Кур« 
ській дузі в 1943 році. НІ 
похитнувся перед неонацист 
тамн через 27 років і ряд<И 
вий Щербак, охороняючи 
пам’ятник загиблим радян
ським воїнам V Тіргартені«
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J-T А ШВЕЙНІЙ фаб р и ц і 
жартують: ми ви

пускаємо саме жіночі 
пальта тому, що дирек
тор підприємства, голов, 
ний інженер та ще дехто з 
керівників—чоловіки. Що ж, 
кіровоградські кавалери, по
бачивши ті пальта, не ста
нуть вимагати, аби представ, 
ниці прекрасної половини 
зайняли найвищі керівні по
сади на фабриці. Бо наше 
человічо товариство, без 
сумніву, шанує своїх мате
рів, дружин тд подруг. А 
швейна фабрика запропонує 
кожній з них верхній одяг до 
лиця, до віку і до смаку. 
Правда, фабричні склади ви
глядають дещо багатше віт
рин магазинів готового одя
гу в місті. Проте оптиміст і 
цим втішить себе: значить, 
не залежується товар і 
швидко знаходить спожива
ча. Ну й не вся продукція 
реалізується лише в Кірово
граді та області. Вона мас 
широкий збут..

Колектив уміє розумно поєд
нувати Інтереси підприємства І 
населення. Скажімо, з точки 
зору виробництва вигідніше на 
тиждень — другий запустити на 
конвейєр пальто одної моделі, 
потім — другої, третьої і г. д. 
Але тут щодня шиються зимові і 
демісезонні пальта 15 — 20 мо
делей. Виготовляти їх складні
ше, коли врахувати, що в одно
му з цехів осіннє пальто прохо
дить через 138 пар робочих рук. 
Однак легше збувається продук-

ція І ліпше задовольняється по
пит. Щодня 1000 пальт двадцяти 
фасонів — це таки краще, ніж 
1020 одного фасону.

Однак хочеться розповісти 
перш за все про сотні тих 
трудящих рук, які дають ви
роби дешеві й дорогі, з 
моншою чи більшою дозою

такі, що мають неабиякий 
вплив на виконання вироб
ничої програми. Скажімо, 
новачки закріплюються за 
досвідченими робітницями, 
переймають у них майстер
ність, поліпшують її на фаб
ричних курсах підвищення

НАШІ НАТХНЕННЯ І ПРАЦЯ — ПАРТІЙНИМ З’ЇЗДАМ

Ж

ж» я
ХХБВДЕНЬ І 
V/PB ЕВЯТВ

вишуканості, проте ж гарні, 
такі, що справді прикраша
ють жінку, хоча й речуть 
мудрі, що жінка прикрашає 
одяг, а не він — її.

Швачки — народ у пере
важній більшості молодий, 
життєлюбний, енергійний, 
велика й міцна тут комсо
мольська організація. По
друга подругу завжди виру
чить, допоможе одна одній. 
Йдеться не про дрібні по
слуги, — про речі вагомі,

кваліфікації і нових методів 
праці, В результаті — кож
на комсомолка оволоділа 
суміжною професією, іноді 
двома — трьома і залюбки 
підмінить робітницю на 
конвейєрі.
■р АДАЄМО, читач розуміє, 

що швейна фабрика —■ 
не ательє індпошиву, а со
лідне індустріалізоване під- 
приєлАСтво. їут постійно мо
дернізується обладнання, за
стосовується найновіша тех-

ніка і технологія. Молоді ро
бітниці швидко й досконало 
освоюють її. Цілком впевне
но почувають себе за нови
ми паровими пресами ком
сомолки Людмила Косенко, 
Лідія Платонова, Діна Вов- 
кожа опанувала встановив, 
ний цього року швейний на
півавтомат.

На фабриці набуло широ
кого поширення змагання 
за звання кращої молодої 
робітниці, і в місяці, що пе
редують XXIV з'їздові КПРС 
та XXIV з'їздові КП Украї
ни, воно має особливу на
пругу. Комсомолки Людми
ла Смушко, Лідія Гержова, 
секретар комсомольської 
організації зміни Таїса Глу- 
щенко працюють в рахунок 
червня 1971 року. Та Вален
тина Луиьова і їх випереди
ла, виборовши звання кра
щої молодої робітниці. У 
неї — диплом, котрий Валя 
зберігатиме вічно, і пере
хідний мандат. Втім, завтра 
й вона може поступитись 
першістю, тому що «конку
ренція» сильна.

Так, змагання безкомпромісне. 
І тим ліпше. Завдяки йому удос
коналюється технологія по
шиття одягу, народжуються йо
го нові зразки. Цього року фаб
рика випустила 39 моделей 
пальт, причому тридцять влас
них, 'і випустить ще три. Чотири 
зразки зимових пальт подані на 
присвоєння їм знаку якості. Над 
ними працювала велика кіль
кість людей. Молоді конструк-

тори Валентина Шевченко. Вік
тор Русій, керовані Олександром 
Федоровичем Семеповим. роз
робили моделі, лаборанти-ком- 
сомолки Тамара Ярошенко, На
дія. Щітковська ти інші здійс
нили їх в тканині. І коли вони 
одержать бажаний знак якості, 
це буде радість для всього ко
лективу.
А/ї ОЖУ уявити захоплення 

жінки, котра потрапить 
у складське приміщення 
фабрики. Усі наймодніші 
кольори, тканини, напівпри- 
лягаючий і прилягаючий си
луети, що знову прийшли на 
зміну прямому, сучасне оз
доблення рельєфами, лацка
нами, кишенями та поясами. 
А що за коміри, що за хут- 
раї Тут тобі сріблясто-бла
китна, біла, коричнева нор
ка, голубий песець, чорно
бурка, чорний та сірий ка
ракуль, зрідка можна впо
лювати й дефіцитну куницю. 
І не імітацію, а справжнісінь
кі, натуральні хутра.

Ні, що не кажіть, такий 
виріб здатний прикрасити 
жінку. То таки елегантність. 
Теж натуральна, непідробле- 
на. Як же не побажати 
швачкам: змагайтеся, тво
ріть, прикрашайте, та по
більше отої краси у мага
зини, трудівникам, несіть їм 
елегантність про будень та 
про свято. А з нею — на
стрій добрий, бадьорий.

І. ЧОРНОГОРЕЦЬ.
м. Кіровоград.

3 ВЧОРАШНЬОЇ ? 
ПОШТИ
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КРАЩИЙ ПОЛІГРАФІСТ“
Під таким девізом обласне 

управління но пресі разом з 
обкомом профспілки працівни
ків культури провели змагання 
поліграфістів районних і мі
ських друкарень області.

Перед початком конкурсу в 
червоному кутку обласної дру
карні виступила голова жюрі, 
заступник начальника обл
управління по пресі Н. Н. 
Щербина. Нона розповіла про 
умови конкурсу, побажала йо
го учасникам успіхів.

За підрахунками, які велись 
членами жюрі протягом зма
гання, визначені перші, другі і 
треті місця по кожній професії 
зокрема.

Начальник облуправління по 
пресі П. В. Корнєев у своєму, 
короткому вступному слові го-. 
порить про велике значення, 
проведеного нині заходу — об
ласного змагання поліграфіс
тів. Матеріали, зібрані члена
ми жюрі в ході змагання, бу
дуть досконало вивчені і опра
цьовані. Вогіи стануть основою' 
заходів по науковій організації 
праці в друкарнях області.

Потім він називає товари
шів, які зайняли перші три міс
ця серед друкарів, складачів 
ручного набору 1 лінотипістів. 
Під оплески присутніх вручає 
кращим по професії почесні 
грамоти та грошові премії.

Перше місце серед друкарів 
зайняв Олексій Федосійович

Воєводін (Знам'янка), друге — 
Микола Якович Мельник (Ком- 
паніївка). третє — Марія Іва
нівна Червіиська (Йовгород- 
ка).

У складачів ручного набору 
перше місце завоювала скла
дачка Кіровоградської район
ної друкарні Ольга Василівна 
Щербина, друге — Тетяна Ро
манівна Сндоровська з Долнн- 
ської районної друкарні І тре
те — Надія Василівна Саула з 
Новгородківсі.кої друкарні.

Серед лінотипістів перше 
місце завоював Петро Мико
лайович Сесій з Долипської 
районної друкарні, друге — 
Юрій Павлович Георіієвський 
з Кіровоградської районної 
друкарні і третє — Анатолій 
Лаврентіііович Орла з Бобрн- 
нецької районної друкарні.

Па закінчення начальник 
облуправління но пресі II. В. 
Корнєев поздоровне присутніх 
з успішним завершенням пер
шого обласного конкурсу-зма- 
гакня поліграфістів і вислови» 
впевненість у тому, що полі
графісти області з честю вико
нають свої соціалістичні зобо
в'язання, підготують гідну зу
стріч 
XXIV

XXIV з'їзду КПІ’С та 
з’їзду КП України.

О. ПОЛЕЩУК, 
ст. редактор редакцій- 
по-видавннчого відділу 
облуправління по пресі.

На фото: переможець зма
гання серед лінотипістів П. СЕ
СІЇ!.

Фото А. БУДУЛАТЬЄВА.
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СИМФОНІЯ

ГРАНІТНИХ

плит І

На фото: на мітингу внсту- 
іе голова Павлнської се* 

лиіцної Ради К. Малолітко.
Фото М. САДОВОГО.

НЕПОДАЛІК Будинку куль- 
“ тури, на видноколі, вста
новлена меморіальна стела. 
На ній викарбовані слова: 
«Пройдуть століття, але піко- 
дн не забудуть вдячні пав- 
лн шани героїчного подвигу 
військ 252-ї і 375-ї стрілець
ких дивізій 2-го Українського 
фронту, які звільнили сели
ще Павлнш Опуфріївсі.кого 
району Кіровоградської об
ласті від німецько-фашист
ських загарбників».

Тисячі павлишан, жителів 
навколишніх сіл, гостей з ба
гатьох районів Кіровоград
ської та Полтавської області, 
воїнів Кіровоградського гар
нізону були присутні на мі
тингу. влаштованому з наго
ди відкриття меморіалу ге
роям, які загинули, звільняю- 
чи селище від фашистів. На 
мітингу виступив колишній 
командир 375-ї дивізії під
полковник запасу М. Т.-Шес- 
так, вчитель Я. І. Лисак, го
лова селищної Ради К. О. 
Малолітко. Вони розділяють 
горе матерів, рідних героїв, 
дякують тим. хто не пошко
дував життя за прнйдешпю 
перемогу.

Майорять під осіннім віт
ром прапори, застиг стрій 
солдатів. По гострих багне
тах стікають холодні крапли
ни дошу... Всі слухають сим
фонію гранітних плит, сим
фонію безсмертя,

М. ЛИТВИненко.

Х7ТАЙВОРОНСЬКОМУ районі, крім 
е православних віруючих, є секти 
п’ятидесятників, баптистів, Ієговістів. 
Збираються, моляться, проклинають 
«єретиків» та їх буття. А у ямх є діти і 
внуки. Що чекає на.них в майбутньому? 
Прекрасний світ радянської дійсності, 
світле сонце правди, чи, можливо, тем
ний закуток молільні, тяжкі душевні хи
тання, релігійний дурман?

В сім'ї Логаїв п'ятеро дітей. Найстарша 
Люба закінчила вісім класів і далі не за
хотіла вчитися. Живе замкнуто, відірвано 
від людей, не має подруг. І
певністю сказати, що у вихованні 
перемогла батькова ідеологія, а 
якої навчала школа.

З восьмикласницею Надею і 
класником Олексою Логаями мені випа
ло розмовляти. На запитання, чи вірять 
вони в бога, обоє відповіли: «Віримо». І 
молитися діти вміють. Навіть найменша 
виспівує молитви сусідським дітям 
вулиці.

КАМПАНІЯМИ
НЕ
05ІЙТШ

КОМСОМОЛЬСЬКІ ОРГАНІЗАЦІЇ 

ГАЙВОРОНСЬКОГО РАЙОНУ

НЕЗАДОВІЛЬНО ВЕДУТЬ

АТЕЇСТИЧНУ ПРОПАГАНДУ

Логаї майже не відвідують кіно, не чи
тають художньої літератури. Надя сказа
ла, що з дев’ятий клас не буде ходити, 
бо в школі зовсім нецікаво, а від уроків 
тільки голова болить.,,

8 Бандурівській середній школі вчиться 
п’ятднадцять дітей, батьки яких віруючі. 
Здавалось би, є над чим задуматись вчи
телям. Але, як виявилось, в атеїстичному 
вихованні школа обмежується лекціями і 
вечорами, та й тих проводять дуже мало. 
Наприклад, у цьому навчальному році не 
прочитано ще жодної лекції на атеїстич
ну тему. -

В школі доцільно було б організувати 
Завчання лекторів-атеїстів з числа вчите
лів, клуб атеїстів із старшокласників, 
кінолекторій атеїзму для батьків, чи 
школу природничо-наукових знань. А тут, 
як повідомив завуч Г. Ф. Мельник, вихов
ні заходи проводяться кампаніями, в 
дні релігійних свят.

Така робота мало що дає. Потрібна 
щоденна копітка праця вчителів з школя
рами і батьками. Якщо врахувати, що 
сектанти на лекції, тематичні вечори май
же не ходять, книг, газет і журналів не

В Кіровограді відбувся 
заключний огляд художньої 
самодіяльності працівників 
автотранспорту І шосейних 
шляхів, присвячений наступ
ним XXIV з’їзду КПРС та 
XXIV з'їзду КП України.

Жюрі огляду кращими ви
знало колектив аматорів 
Олександрійського автопід- 
приємства .4 10011 (художній 
керівник Віктор Логінов) та 
естрадний оркестр Кірово- 
’градського автобусного пар
ку (художній керівник Юхим 
Пилявський). До речі, кіро- 
воградці — лауреати респуб
ліканського фестивалю на 
честь 100-рІччя з дня на
родження В. І. Леніна. Від
значено також колектив ху
дожньої самодіяльності Олек
сандрійського авторемонтно
го заводу (художній керівник 
Ольга Галушка).

Велику групу аматорів сце
ни нагороджено грамотами 
обласного управління авто
транспорту і обкому проф
спілки автотранспорту і шо
сейних шляхів.

Переможці візьміть учае'' 
у республіканському огляді 
художньої самодіяльності 
працівників автотранспорту і 
шосейних шляхів, який від
будеться на початку 1971 
року.

О. ГАЙОВИЙ.

читають, то найбільш ефективно є інди
відуальна робота з віруючими./

Недарма говорять, що душа дитини з 
воску, с з нього можна виліпити, хцо за
хочеш. Школа повинна піклуватися, щоб 
«брати» і «сестри» не робили з дітей ре
лігійних фанатиків.

— Важко працювати з дітьми, батьки 
яких віруючі. Вони відмовляються носи
ти галстуки, не відвідують кінофільмів, в 
дні релігійних свят не з’являються а 
школу, не приходять на суботники й не
дільники, —• говорить директор Банду- 
рівської середньої школи А. С. Почапін- 
ський.

Індивідуальна робота з такими учнями 
зводиться до голого адміністрування. 
Школа купує їм галстуки, коли вони до
сягають піонерського віку. Бентежить, 
правда, те, що, йдучи додому, 
дають галстуки і продовжують 
торонь колективу.

А ось як Надя Логай вперше 
кінофільм. На уроці вчителька 
учнів і наказала всім іти в зал, де буде 
демонструватись кінофільм. Дівчинка 
підкорилась наказу. Отже, адміністра
тивні заходи замінили бесіди.

В Гайаоронській СШ № 2 та середній 
школі села Завалля атеїстичне виховання 
ведеться не кращими засобами. Куточ
ків атеїста нема. Не організовано на
вчання лекторських груп, І якщо в За- 
валлівській школі прочитано в цьому 
навчальному році кілька лекцій, то в Гай
воронській — жодної.

В комсомольських організаціях підпри
ємств і колгоспів Гайворонського району 
теж панує якесь дивне заспокоєння, 
немов проблема атеїстичного виховання 
давно вже вирішена.

Ось, наприклад, в Бандуровому живе 
Марія Тарасюк. Закінчила вона Бершад- 
ське педучилище. Ще працюючи в школі, 
Марія захворіла. І тут до неї нагодилися 
«брати і сестри». Нагодували, дали гро
шей і запросили до себе. Кинула' М. Та
расюк роботу, порвала з своїми батька
ми, які були проти того, щоб вона йшл« 
в секту. Приїхала в Бандурово. П’ятиде
сятники допомогли їй збудувати буди
нок. Та не вилікували, бо в лікарню іти 
— великий гріх.

Так потрапила в біду Марія Тарасюк. 
В Бандуровому вона прожила вже біль
ше десяти років, в хто їй допоміг звіль
нитися від пут сектантства? її можна було 
врятувати. Вчителька Г. Ф. Мельник роз
мовляла з Марією, коли та приїхала в 
село. «Вони допомагали мені», — розпо
відала жінка про п'ятидесятників. А ко
ли вчителька сказала Марії, що вона 
стала на невірний шлях, то в очах Марії 
з’явилися сльози. Тоді були ще вагання. 
А тепер релігійні переконання стали гли

ні з

діти ски- 
жйти ос-

диа г/лась 
підвела

бокими. Вона не хоче розмовляти 
ким, відмовчується.

Комсомольська організація села Бан- 
дурового не проводить індивідуальної 
роботи з віруючими. Лекції читаються 
рідко.

При райкомі комсомолу є група лекто- 
рів, але вона мало допомаігає комсомол 
ським організаціям шкіл, підприємств 
колгоспів на місці організувати навчан
ня лекторів-атеїстів. А кому ж як не Ра**- 
кому бути ініціатором цієї потрібної, 
важливої справи.

Л. ФРОНТОВА.



-^Молодий комунар5*.

• ІНФОРМАЦІЯ

—20 листопада 1970 року«

(Л ПН).
Софія.

• ПОДІЇ

НАУКОВА ЛАБОРАТОРІЯ 
НА КОЛЕСАХ

Радянські вчені ще раз дозе, 
ли, що при допомозі новітніх 
автоматичних механізмів мож
на, не ставлячи під загрозу 
людське життя, проводити важ
ливі експерименти по вивчен
ню космічного простору. Дані, 
одержані з допомогою автома
тів, поглиблюють наші знання 
про Сонячну систему, перетво
рюють космос в одну із звичай« 
них сфер діяльності людини, 
Не можна недооцінювати та
кож той факт, що досвід ви
вчення Місяця радянськими 
автоматами створює важливі 
передумови для майбутніх по
льотів на Марс і Венеру.

Зараз на Місяці діє перша в 
світі рухлива наукова лабора
торія. Управління автоматич
ним луноходом підтверджує ве
ликі успіхи радянської науки і 
техніки в області створення ав
томатичної космічної техніки.

Доктор Йозеф ДВОРАК, 
кандидат наук, член-корсс- 
пондент Міжнародної ака
демії астронавтики.

(АПН)

НОВА ЕРА КОСМІЧНОЇ 
ТЕХНІКИ

Зараз, коли ми стали свідка
ми відмінно проведених кос
мічних експериментів автома
тичних станцій «Луна-16» і «Лу« 
на-17», я згадую серпень 1968 
року. Тоді у Відні па першій 
конференції ООН по досліджен
ню і використанню космічного 
простору в мирних цілях радян
ські спеціалісти обгрунтували 
доцільність використання “авто
матики в пій області. Потім 
академік М. В. Келдиш в газе
ті «Правда» підтвердив, що 
основним напрямком у дослід-, 
женні космічного простору 
Радянський Союз вибрав вико
ристання орбітальних станцій і 
автоматичних апаратів.

Незабаром .радянська авто
матична станція вперше про
никла в атмосферу Венерн і 
провела там дослідження. Ми 
чекаємо нових унікальних ре
зультатів від «Венери-7». А те
пер весь світ облетіло нове хви
лююче повідомлення — на Мі
сяць доставлена перша рухли
ва космічна установка — «Лу- 
ноход-І», що виконує по коман
ді з Землі ряд досліджень. 
Створенню цього автомата пе
редувала колосальна попередня

робота. Адже автомати мають 
працювати в незвичайних для 
Землі умовах, досить несприят
ливих для людського організ
му: відсутність повітря, різкі 
зміни температури, складний 
рельєф, космічне опромінення. 
Автоматам це не страшно, і, як 
чудово довела цс радянська 
наука, вони слухняно викону
ють волю люд іти.

<Луноход-1» відкрив нову еру 
в області космічної техніки.

Любомир КРИСТАНОВ, 
член Болгарської академії 
наук.

ВЕЛИЧЕЗНІ МОЖЛИВОСТІ
ТОКІО. (Власкор АПН). Ім’я 

професора Токійського універ
ситету Побору Такагі добре ві
доме в Японії, 
керівництвом 
запуск першого 
путника Землі.

— Я хочу висловити, — за
явив Токаті в бесіді з нашим

Саме під ного 
був здійснений 

японського су-

кореспондентом; •— глибоку по
вагу радянським вченим, інже
нерам і технікам, які .здійснили 
такий складний космічний екс
перимент, і поздоровляю їх. Во
ни довели, що з допомогою ав
томатичних апаратів можна 
провести різноманітні дослід
ження супутника Землі, не ри
зикуючи життям людей. Це дає 
можливість скоротити число 
пілотованих польотів на Місяць 
до мінімуму. «Луна-17» ще раз 
продемонструвала велпчез п і 
можливості радянської космо
навтики...

Цуосі Ідо, доцент універси
тету «Токай» і одночасно спів
робітник 
інституту 
при Токійському університеті, 
сказав:

— На Місяці є багато райо
нів, де висадка космонавтів мо
же виявитися просто смертель
ною. В такі місця доцільно по
силати автоматичні агарати. 
Сфера діяльності телекерованпх 
луноходів дуже велика.

. С. ХАРИН.

науково-дослідного 
аерокосм'онавтикн

Прага.
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КАТАСТРОФИнапад було

ЛОНДОН. Конференцій Лон
донської окружної організації 
Комуністичної партії Великобри
танії рішуче засудила відновлен
ня американських бомбардувань 
Північного В’єтнаму і закликала 
«весь робітничий і прогресивний 
рух. а танож усіх прихильників 
миру провести негайні могутні 
об’єднані дії, щоб покласти край 
цій новій агресії».

КОЛОМБО. Компартія Цейло
ну рішуче засуджує варварські 
американські бомбардування те
риторії ДРВ, заявив член політ- 
бюро ЦК партії К. II. де СІльва. 
Ці агресивні дії. підкреслив де 
СІльва, «повністю викривають 
брехливість так званих «мирних 
намірів» американських імперіа
лістів та їх заяв про необхід
ність мирного врегулювання в’єт. 
нантської проблеми».

СОФІЯ. Уряд США вдався до 
попої екскавації війни, заявив у 
Софії від імені Всесвітньої Ради 
Миру Генеральний секретар ВРМ

Р. Чандра у зв’язку з відновлен
ням нальотів апіації США на 
ДРВ. Р. Чандра закликав усі 
народи світу виявити солідар
ність з героїчним в’єтнамським 
народом.

ДЕЛІ. Перед будинком посоль
ства США в Делі відбулась ма
сова демонстрація протесту про
ти нальотів американської авіа
ції на ряд населених районів 
ДРВ. Учасники демонстрації 
заявили про своє гнівне обурен
ня Провокаційним актом амери
канської вояччини.

НЬЮ-ЙОРК. Відновлення аме
риканською авіацією бомбарду
вань території ДРВ викликало 
хвилю критики в самих Сполу
чених Штатах. Повідомлення про 
нові нальоти авіації США на 
Північний В'єтнам «не можуть 
не викликати занепокоєння», 
підкреслює в редакційній статті 
газета «Нью-Йорк Тайме».

Рішення Пентагону являє со
бою новий етап втручання США 
у В’єтнамі 1 загрожує ще біль-

ше затягнути війну на індоки
тайському півострові — такої 
думки додержуються багато 
тверезомислячих діячів США. 
Так, лідер демократичної біль
шості в сенаті М. Менсфілд в 
інтерв’ю агентству АП підкрес
лив, що відновлення бомбарду
вань «може віддаляти можли
вість врегулювання» війни у 
В’єтнамі.

«Бомбардування Північного 
В'єтнаму, які несуть смерть в'єт
намському цивільному населен
ню... є злочинним актом, який 
буде засуджений усім світом», — 
підкреслюється в заяві виконав
чого комітету Національної 
коаліції борців за мир.

Нові бомбардування Північно
го В’єтнаму під приводом захис
ту якоїсь «свободи Ідемократії», 
говориться в зайві антивоєнної 
організації, «викривають всю 
бутафорію і лицемірство так зва
ного «мирного плану» президен
та Ніксоиа».

(ТАРС).

СТАНОВИЩЕ У
ДАКАР. (ТАРС). Як повідомило радіо Конак

рі, спробу озброєних 
нторгнутнсь в Гвінею 
Народної армії країни.

Найманці висадилися 
суднах, що прибули з 
Вони ставили собі мету _______  ...
ції в столиці. Показання полонених свідчать, 
що п плани десанту входило захоплення міні
стерства оборони, аеродрому Конакрі, військо
вого табору у пригороді столиці.

Президент Гвінеї Сску Туре надіслав звернен
ня Генеральному секретареві ООН У Тану, в 
якому повідомив його про вторгнення найман
ців на територію Гвінеї.

Секу Туре направив також послання главам 
африканських держав, в якому «засудив імпе
ріалістичну акцію Португалії, яка загрожує 
свободі І суверенітетові Гвінеї».

НЬЮ-ЙОРК. (ТАРС). На вимогу ГпІпеТ яцО; 
ра відбулося засідання Ради Безпеки ООН. У 
листі на ім’я голови Ради постійний представ
ник Гвінеї при ООН А. Туре. який поставна 
вимогу терміново скликати засідання^ повідо* 
мии, що 22 листопада територія Гвінеї «стала 
об'єктом збройного нападу португальських 
військ». Групи найманців, говорилося в листі, 
обстріляли деякі пункти Конакрі.

Генеральний секретар ООН У Тан, висту
паючи на засіданні Ради Безпеки, зачитав те
леграму, надіслану йому президентом Гвінеї 
Сену Туре, в якій говориться, що десантні суд
на висадили групи найманців у кількох• Р ® 
пах Конакрі. Проте завдяки негайній Реакції 
національної армії і населення напад . •* 
^Представник Гвінеї А. Туре. який потім взяв 
слово, вказав що, «« І багато інших афрнкап-

іноземних найманців 
ліквідовано частинами

в районі Конакрі на 
Португальської Гвінеї, 
захопити ключові пози-

ських країн, Гвінея неодноразово зверталась 
до ООН, з скаргами на порушення португаль
ськими військами її кордонів. А. Туре доклад
но описав вчорашній напад португальських 
найманців, мета яких, за його словами, — ски
нути народний уряд Гвінеї.

Представник Гвінеї заявив, що Рада Безпе
ки ООН повинна зажадати негайного припи
нення агресії, термінового виведення всіх пор
тугальських військ і найманців з території 
Гвінеї.

Представники п’яти країн Азії І Африки — 
Бурунді, Непалу, Сьєрра-Леоне, Сірії 1 Замбії 
— «несли на розгляд Ради Безпеки проект ре
золюції, в якій висловлюється вимога негайно
го припинення збройного нападу проти респуб
ліки Гвінея і виведення псіх зовнішніх зброй
них сил і найманців разом з військовим спо
рядженням, використаним для нападу проти 
території республіки Гвінея. В проекті резолю
ції пропонується направити спеціальну місію з 
республіку Гвінея для негайної доповіді Раді 
Безпеки про ситуацію.

Представник Португалії при ООН А. Пат- 
рісіу надіслав лист на ім’я голови Ради Безпе
ки, в якому намагається заперечувати причет
ність Португалії/ до подій, що відбуваються в 
Гвінеї.

ДАКАР. (ТАРС). У повідомленні радіо Ко- 
пакрі, переданому 22 листопада пізно ввечері, 
вказувалось, що, судячи з останніх даних, 
висадка десанту найманців поблизу Конакрі 
мала на мете відірвати гвінейські збройні сили 
до захисту столиці республіки з тим, щоб від
крити шлях до ширшого вторгнення в північні 
І північнозахідлі райони Гвінеї з території Гві
неї (Бісау) через місто Боне.

Ми сидимо на березі затоки Куа- 
тунг, недалеко від того місця, де 
річка Бенхай впадає в море. День 
видався хороший, сонячний, небо 
голубе, повітря прозоре. Як завжди. 
В цей час в небі проносяться аме
риканські літаки, і мн, за пРо*а' “ 
ням в’єтнамських товаришів. Розта
шовуємося на краю сховища. Дале
ко в морі вядпіються обриси покри
того зеленню продовгуватого остро
ва.

Вперше я побачила його деМг^ка 
місяців тому на картині Да нут
Струмилло, польсько/ 
яка побувала У В’єгнамі Одні нази
вають Конко «островом трав», >нн 
1 тигровим». Мій супутник прибув 
ЗВІДТИ. На ньому - "^Хстень* 
з\>облениГьИЙамаків збитого ^оро- 

лом зенітної артилерії, р таМ
ним на Конко. Тхук пер« 
«мало тяжких 0 общ.іві
М»Л«Троі“<

■ І
Ван Тхук. — 3 1965 року знаход
жусь на дійсній службі, спочатку в 
«четвертій зоні», потім — на Конко. 
Як тільки ступив на цей клапнк зем
лі, одразу ж опинився па передньо
му краї боротьби.

Площа острова складає всього чо
тири квадратних кілометри. З пів
денного і піонічно-східкого боку 
(саме цими сторонами він зверне
ний до материка) його береги ске
лясті. Східне узбережжя — чудовий 
піщаний пляж.

— НІ, у нас майже не було мож
ливості купатися в морі, — продов
жує мій співбесідник. — Хіба що в 
короткі хвилини затишшя, під при
криттям ночі.., Чи є на острові рос
линність? Так, але вірніше була. 
Інтенсивні і часті нальоти зробили 
свою справу. Частина дерев І ку
щів загинули від хімічних речовин, 
розпорошених з літаків. Однак во
рогу не вдалося знищити все. З ро
ками на острові прижились платани, 
банани, дуби і різновидність заліз
ного дерева. Висока трава добре 
маскує сховище. В «секторі Ханоя» 
ми посадили чагарник, що є різно
видністю бамбука. З нього у нас 
роблять канати, якими прив’язують

КАРАЧІ. Кореспондент ТАРО В. В.авилов передає: Газети наво
дять нові подробиці стихійного лиха, яке спіткало п міч з 12 на 
ІЗ листопада прибережні густонаселені райони Бенгальської за
токи п східному Пакистані.

Досі в потерпілих районах не поховано тисячі загиблих людей.
Похороном загиблих займаються загони армії 1 флоту. Гостра 
нестача питної води,голод спричиняють епідемії. Тільки 20 лис
топада на острові Хатіа під холери загинуло 208 чоловік.'

У східний Пакистан надходить допомога з інших країн. Проте 
безпосередня доставка її населенню ускладнена внаслідок транс
портних труднощів.

рнбнцькі човни. Плантації бамбука 
загинули при , бомбардуванні, коли 
температура повітря різко підвищи
лась...

— Вибачте, що означає «сектор 
Ханоя»?

— Територія острова була поділе
на на райони, які одержали назву 
провінцій і міст країни. Цим ми хо
тіли висловити нашу любов до бать
ківщини. , .

Чан Ван Тхук розповідає про 
систему підземних укрить на остро
ві, про похідний госпіталь, в якому 
працюють лікар і десять саніта
рів. Що особливо иевистачае людям 
на Конко? Мій співрозмовник від
повів не задумуючись:

— Дунсе скучаємо за своїми близь, 
ким«, що залишились дома. В най
більш ТЯЖКІ періоди повітряної вій
ни ми місяцями не одержуємо пош
ту: через бомбардування, що не 
припинялося, рибацьким човнам 
важко було підійти до остропа. Зате 
ми тут міцно подружили. Ви ж знає
те, війна цементує зв'язки дружби...

Свята, особливо новорічне — Тот 
— мн намагаємось відзначити як 
можна урочистіше.

Запитую Чан Ван Тхука, чи од
ружений вій, чи є діти? Його облич
чя тьмариться:

— Мене направили на Конко через 
три дні після весілля, — тихо гово
рить він, — побачити знову свою 
дружину мені вже не вдалось. Вона 
загинула під час бомбардування в 
березні 1967 року. Тоді ж я втратив 
батька. У мене троє братів. Стар
ший, як і я, в армії, двоє молодших 
ще навчаються.

Чан Ван Тхук замовкає. Знову, 
як і декілька днів тому, коли один 
молодий лікар із підземного госпі
талю в Провінції Віїїьліш, розпові
дав мені про свою втрату —• заги
бель дружини, мені важко було 
панти слова втіхи. Краще мовчання, 
то не зачіпає відкритої рани.

Коли ми прощались, я запитала у 
молодого командира, чи готовий 

? P'l3' потреби повернутися на 
°L_>a' відповів без вагання:

Я — солдат. А з Конко ми зрос
лися міцпо-преміцно.,.

Моніка ВАРНЕНСЬКА, 
польска письменниця. 
Ханой — Варшава.
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Володимир БАЗИЛЕВСЬКИЙ

В. 0. Сухоняинському
В Павлиші зараз осінь. В помаранчі сади в ПавлншІ. 
Над побрижсним ставом шерхотять, шепотять комиші. 
Шу-шу-шу — комиші. Буц/м лезами — враз по душ/. 
В ПавлншІ зараз осінь. Сиротинка пора в Павлиші. 
Шурхіт шип. Шелестінь. Павутинна затушкана тнш. 
Наймудрішого сина свого вчора втратив Павлиш. 
Поховали його. Поховали його. Похона...
Ще й землі намели, мов прнбнли довічну печать. 
Скрушно горблять поставу тепер мовчазні дерева. 
Не мовчать дерева. Не мовчать, Безголосо кричать. 
Він упав горілиць, мов косою відрубаний злак. 
На губах схолоднілих запеклася осмута німа. 
Самотинна пора в Павлиші. Як же сталося так «• 
Був такий чоловік, отакий чоловік! І нема? 
Полз оселю його ще промчать гомінкі поїзди, 
Т» господар ніколи-ніколи не прийде туди.
По осінній поразці весною повстануть сади, 
Та господар ніколи-ніколи не прийде туди. 
Світ замішаний круто. В ньому радість і біль пополам, 
Та до цього ніколи-ніколи не звикнути нам.
І тому безпричинно сполотнівши на мить на лиці, 
Вся — мов свічка на вітрі — у білім одінні своїм, 
Юна дівчинка вчора витирала сльозу па щоці 
І, заціпивши зуби, йшло хлоп'я у згорьовапий дім, 
Він водив їх колись. Запашними стежками водив 
У робітню чудес. У державу заблуканих див. 
Там жили цвіркуни іі солов’ї, козачки Гі дерева. 
Він помер? Не повірю. Бо жива та країна. Жнваі 
і жива та трава,
По якій він порану ходив,
І живі ті слова.
Що він світові й нам наділив.

♦ * ♦

Білявко тонкостанна, де ги в, 
Чи й досі чудодієш на манежі, 
І в шалі рамп, ик відблисках пожежі, 
Обличчя ледь усміхнене твоє?
Як можеться твій храм пірамідальний,
Де видива немислимі оті,
Чіі її нині ризикуєш вертикально 
Під куполом на лютій висоті?
І кожна мить життя твого на грані 
Згорання, мовби пересохлий хмиз?
Вже в котре ги в сердечному тумані

БИЛИЦЯ И Р О
В понеділок, рано чи нерано, 
Скоїлось нещастя у Степана: 
Люта буря грушу розчахнула, 
У криниці льоха потонула, 
Л корова Лиска в яму впала, 
Ногу підвернула І зламала. 
Засмутився дядько, зажурився, 
Гірко росяннцею умився. 
А сусід Свирнд —

лукаве стерво, 
Криво посміхаючись, не стерпів:
— Так йому і треба — горлохвату, 
Л то ходить королевим сватом,
Ще н — цабе ж! — 

несе, як свічку голову,
Паче бога ухопив за бороду..,
У вівторок, рано чи нерано, 
Знову лихо досажда Степану: 
Подалась дружина — ну, їй-правоі «» 
З шевчиком, із жевчнком лукавим, 
Ще й Маринку, золоту кровинку, 
Узяла з собою вража жінка.
Засмутився дядько, зажурився, 
Гірко росяницею умився. 
А Свирид околицями шоста,
Нншкома дядьків за поли шерпа:
— У Степана, пе брешу їй-богу, 
Із-під шапки —

отакецькі рогиі 
Ледве та загоїлася рана, 
А вже Інше горе у Степана: 
Бавилися діти біля тину — 
Підпалили в полудень хатину.
Як уздрів Степан — перехрестився, 
Гірко росяннцею умився.

Летиш по тросу головою вниз. 
Ні каяття, н| розпачу, ні страху, 
Лиш холодок, як відчайдушне «ах», 
Легка пір’їнко, необачна птахо, 
Розіпнута на мовчазних дротах.
Ще тільки раз! Не схибити б востаннє, 
Коли глухий затамувавши крик, 
Аж зойкне зал в єдинім пориванні, 
Мов корабель, що напоровсь на риф.,. 
Не просто стати на хистку опору, 
Не голубом присісти на карниз...
Твій кожен день відважні злети вгору, 
Твій кожен день — стрімкі падіння вниз,

ЗАЗДРИ Т Б
А Свирнд — немовби вепр у пастці: 
— Ну й палає — най би йому трясця, 
Тан палає, що боронь нас боже, 
И нашу стріху підпалити може!
Чорне серце грів

на пожарищі, 
Аж упрів,

немов на бойовищі. 
... В понеділок радила громада 
На майдані велелюдну раду.
Того ж дня підмурок закладали, 
У вівторок дерево тесали, 
В середу високі стіни клали, 
І в четвер світлицю — збудували! 
В п’ятницю поставили повітку, 
Ще й розмалювали, мовби квітку, 
А в суботу, скінчивши роботу, 
Розважались піснею в охоту. 
Як Свирнд на теє подивився — 
Заздрістю мов салом подавнзеп. 
Подавився заздрістю навіки.
От І все. П не стало чоловіка. 
Копачі полегшено зітхали — 
Бо уже ж ту заздрість поховали. 
Тільки утішалися зарані: 
Підвелась вона в сусіднім етапі. 
Виповзла треклята з домовини 
Невідомо крізь яку шпарину. 
Вона Л досі манівцями бродить. 
Чесним людом люто колобродить. 
Не дріма ні днями, ні ночами, 
Улеща медовими речами.
Все блука від дому і до хати, 
Як її назавжди закопати?

Поети читають вірші
Під синім наметом неба, 
Так нібито милим ніжно 
Освідчуються в коханні.
І кожне слово, як трепет 
Заблуканої травинки,
І кожне слово, як стрепет 
В незайманості польоту. 
Поети читають вірші 
На думній тарелі стеку. 
Так воїни йдуть в атаку, 
Притиснувши карабіни.
І кожне слово, як постріл,
1 кожне слово, як ПОСВІТ, 
І кожне слово, як посвист 
Шрапнелі над головою. 
Поети читають вірші,

Чубами па вітрі мають, 
Поети читають вірші, 
Ліон ядра тяжкі 

штовхають, 
їх руки в нестримних 

рухах 
Голублять І ненавидять, 
Округлі лоби аж світять 
Жертовним вогнем 

кострища.
Озвучено їхні очі 
Дзвінким камертоном віри, 
Пости, читаймо вірші, 
Поети, читайте вірші! 
Як тиша з дороги зверне 
Під оплесків дужий спів, 
Очиститься світ, заграб 
Під музику ваших слів.

ХОЧ ЛИСТИ НЕ БУЛИ 
НАДРУКОВАНІ

РІШЕННЯ 
ПРИЙНЯТО

Житель с. Журавлники Го- 
лованівського району Л. По
ліщук повідомляв про те, що 
в селі культурно-масова робо
та не на належному рівні. 
Сільський клуб не став вог
нищем культури, відсутній в 
клубі і баяніст. ІІе працюють 
гуртки художньої самодіяль
ності.

Розібратися в цьому ми по
просили голову виконкому Го- 
лованівської райради депу
татів трудящих т. ІгнатьЕва. 
Ось що він повідомив. Питан
ня про культурно-масову ро
боту в селі слухалось на за
сіданні виконкому сільсько^ 
Ради. Прийнято відповідне рі
шення, спрямоване на поліп
шення культмасової роботи на 
селі.

СКАРГИ
НЕ НАДХОДЯТЬ

Жителі вулиці імені Гово
рова, провулка Приморського 
(м. Кіровоград) скаржилися 
на те, що між їх житловим 
районом і містом не було мі
стка і вони змушені були, 
йдучи на роботу і з роботи, 
переходити р. Інгул вбрід.

Як повідомили нам завідую
чий міськкомунгоспом А. Ко
мар та начальник дорожно- 
експлуатаційної дільниці 
П. Ховалько, такий місток 
збудовано.

ХРОНІКА ЗМАГАНЬ
• ВОЛЕЙБОЛ

ф ПОКАЗУЄ КІРОВОГРАД

ф ВЕЛОКРОС

З ЧІП1 ПРИЙШЛИ ДО ФІНІШУ

«МОЛОДОИ КОММУНАР», орган Кировоградского 
обкома ЛКСМУ, г. Кировоград,

м. Кіровоград, оуп. Луначарського, 36. 
Телефони: відповідального сенротаря — 2-45-35, 
відділу військово-патріотичного виховання І спор

ту — 2-45-35, решти відділів—2-45-36.
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ДО ПІДСУМКІВ ІП ОБЛАСНОЇ

ЗАОЧНОЇ СПАРТАКІАДИ «ЮНІСТЬ»

З метою поліпшення виховної роботи з дітьми і 
підлітками за місцем проживання, закріплення 
досягнутих результатів в розвитку дитячого та 
юнацького видів спорту, підготовки кваліфікованої 
зміни старшому поколінню спортсменів комітет по 
фізкультурі і спорту при облвиконкомі, обласне 
житлове управління та обком комсомолу проводи
ли з 15 травня нинішнього року останній етап III 
обласної заочної спартакіади «Юність». Проведен
ня цього заходу активізувало і об’єднало зусилля 
радянських, комсомольських та фізкультурних ор
ганізацій в справі поліпшення виховної роботи 
серед дітей та підлітків, сприяло широкому залу- 
ченню до заняття фізкультурою і спортом сотні 
юних спортсменів.

Спартакіадою за місцем проживання було охоп
лено близько 23 тисяч дітей та підлітків. За час 
спартакіадних стартів зміцнилась спортивно-мате. 
ріальна база в мікрорайонах та житлових маси
вах, Непоганих результатів у залученні молоді до 
масових змагань домоглися фізкультурні органі
зації Кіровограда, Знам’янки, Світловодська. Но- 
вомнріородського. Опуфріївського та Добровелич- 
ківського районів. Тут фізкультурно-оздоровчою 
роботою охоплено більше половини дітей та підліт-

Нацриклад. в Кіровограді змагання між спорт
сменами будннкоупрпвлінь вже стали традиційнії, 
ми. Спартакіади завжди відкриваються урочистн-

ми парадами. Для дітей на час змагань-виділяю
ться стадіони СК «Зірка», «Юний піонер», новий 
спортивний комплекс біля швейної фабрики, крд. 
щ| майданчики в буднккоуправліннях. Тут чпмаЛр 
зусиль докладають керівники підприємств «• 
заводу тракторних гідроагрегатів, швейної фабри
ки, ремзаводу «Укрсільгосптехніка», взуттєвої фаб. 
рики. Звідси виділяються громадські інструктору, 
методисти, які допомагають в роботі з дітьми за 
місцем проживання.

Серед кращих варто відзначити житлово-експлуа
таційну контору № 7, Тут з дітьми працюють 
дев’ять громадських інструкторів. З юними спорт- 
сменами організовуються поєдинки не лише в мік
рорайоні. Тенісисти, футболісти, волейболісти Т8 
баскетболісти успішно виступили на обласних зма. 
ганнях. А футбольна команда «Маяка брала 
участь у зональній першості республіки па приз 

клубу «Шкіряний м’яч» і зайняла друге місце.
І ось спартакіада «Юність» фінішувала. Пере

можцями стали світловодці, на другому місці — 
спортсмени Знам’янки, на третьому — Кіровогра
да. Серед районів місця розподілились так: Усти- 
нівський, Ульяновський. Доброаелпчківський.

В. ШИГІН, 
інструктор обласного коміте
ту по фізкультурі і спорту.

ТРАДИЦІЯ ПЕРЕМАГАТИ
Ці поєдинки в Кіровограді стали вже 

традиційними. Щороку в кінці листопа
да міський комітет по фізкультурі і 
спорту влаштовує мптчі найсильиіших 
волейбольних команд обласного центру. 
Присвячені Дню Радянської Конститу
ції, вони стають кожного разу все 
більш масовішими І захоплюючими. Ось 
І тепер в спортинпому залі заводу трак
торних гідроагрегатів було піднято пра
пор традиційних змагань волейболістів. 
Одразу після параду у першому матчі 
демонструють високу майстерність 
спортсмени ШВЛП. Волейболісти з СК 
«Авіатор» в минулі роки завжди були 
попереду. А нині уболівальники надія
лись на успіх студентів факультету фі
зичного виховання Кіровоградського 
педінституту. Звідси було виставлено 
дві чоловічі I одна жіноча команди. З 
кращого боку себе показала друга чо
ловіча команда. І вже надія навіть на 
те, що вона візьме верх над «Авіато
ром». Ось і втішний рахунок на почат-

ку матчу — 7:1., Але волейболісти 
ШВЛП спромоглися вирівняти хід гри 
і вийшли вперед. Потім — перемога. 
Вихованцям тренера В. Шустіпа без 
особливих труднощів вдалося перебо
роти й інші команди. Отже, команда 
ШВЛП знову переможець найснльніших 
волейболістів міста. А спортсменам дру
гої команди факультету фізвнховпння 
довелось стати лише на другу сходинку, 
на третій — перша команда факультету.

Серед жінок перше призове місце за 
командою «Спартака», друге вибороли 
дівчата факультету фізвиховаиия. трете 
— вихованці ДЮСШ.

І ТРЕТЯ СХОДИНКА - 
ПОЧЕСНА

З Ялти повернулися 
велосипедисти, 
публіканському 
му заліку наші 
першістю лише

Найбільшого ________
домігся Владнслап Гулак. На трасі з 
роздільним стартом кіровоградець був 
третім в особистому заліку, в груповій 
гонці — восьмим.

, , кіровоградські 
які брали участь у рес- 
велокросі. В командно- 
спортсменн поступилися 
киянам та полтавчанам, 
успіху в цих поєдинках

Б К — 02606. індекс 61197,

Понад 900 учнів міста Навої (Узбецька РСР) відвідують спортивну 
школу |м. ІО. О. Гагаріиа. Тут працюють секції легкої атлетики, гімнас
тики, плавання та Інші, Особливою популярністю у школярів користує
ться секція плавання, п якій понад 400 чоловік.

На фото: юні плавці проводять розминку перед початком трену
вання.

Фото А. ХОДАКОВА. АПН.

П’ЯТНИЦЯ. 27 ЛИСТОПА
ДА. ПЕРША ПРОГРАМА. 
11.40 — Шкільний екран. Ук
раїнська література для уч
нів й класу. «Творчість І. Кар- 
пенкп-Карого». (К). 12.13 —
Телевісті. (К). 12.25 — Худож
ній фільм «У багатої пані», 
(Кіровоград). 17.00 — Народ
ний телеунівсрситет. «Науко
во-технічний прогрес в сіль
ському господарстві УРСР». 
(К). 17.10 — Телевісті. (К). 
18.00 — Наші оголошення. (Кі
ровоград). 18.05 — Фрідріх 
Енгельс. До 130-рІччя з дня 
народження. (М). 18.30

формаційна програма «День 
за днем», (Кіровоград). 18.45— 
Телефільм. (Кіровоград), 19.00 
— Українське кольорове теле
бачення «Мультнпанорама». 
(К), 20.00 — Молодіжна про
грама «Спектр». (Львів). 
20.30 — Програма «Час». (М). 
21.00 — Художній фільм «Бра
ти Карамазови». і серія. (К). 
22.35 — Кольорове телебачен
ня. Концерт лауреатів І дипло
мантів Всесоюзного конкурсу 
артистів естради. (М), 23.20 — 
Телевісті. (К).

Друкарня їм. Г. ЛІ. Димитрова, обласного управління 
по пресі, м. Кіровоград, вул. Глінки, 2. .

СУБОТА. 28 ЛИСТОПАДА. 
ПЕРША ПРОГРАМА. 10.55 - 
«50 років Радянській Вірменії 
І Комуністичній партії Вірме
ни». Урочисте засідання ЦК 
Компартії Вірменії І Верховної 
Ради Вірменської РСР (М) 
По закінченні — концерт ар- 
тистів Вірменської РСР 18 00 
~ Наша афіша. 13.05 - «Важ- 
лива розмова». (1<). ц.00 - 
Кольорове телебачення. На 
КУбоїі Інтербачення. Хуппжпп гімнастика. (М). Гз.іЗ ~°^На

меридіанах України». «Перед-
з їздівська естафета». 15.45 
Для школярів. «До 16 дозво
ляється». 16.13 — Народний 
Телеуніверснтет. (М). 17.00 -і 
Кольорове телебачення. «!?, 
світі тварин». (М). 18.00 т
Назустріч XXIV з’їзду КПРС 
І XXIV з’їзду КП Україні» 
«творити полум’яно, касту« 
пально». (К), 19.00 — Репорт 
гаж про торжества, присвячену 
30-річчю Вірменської РСР І 
Компартії Вірменії. (М). 21.Ор 
— Художній фільм «Брати "XI, 
Карамазови». (її серія). (М), 
22.50 — Кольорове телебачен« 
чя. Концерт артистів Велико
го театру РСР. (М).
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