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АДНИМЙ з перших п’ятирічне зав- 
47 давня за три роки і дев’ять міся
ців виконали члени комсомольсько- 
молодіжної бригади мулярів В. Ко- 
бплева з міжколгоспної районної бу
дівельної організації. Минулого року 
колектив виборов друге місце у со
ціалістичному змаганні серед комсо
мольсько молодіжних будівельних 
бригад області. Нині молоді трудів
ники працюють в рахунок 1977 року. 
Колективізм, як життєвий принцип, 
знаходить свій яскравий прояв у ро
боті бригади. її сила — в працелюб- 
стві будівельників, прагненні сьогодні 
працювати краще, ніж учора, в твор
чому підході до справи. Нині вже два 
комсомольсько-молодіжних колекти
ви, більше,п’ятдесяти молодих хлібо
робів і тваринників викопали свої 
п’ятирічні завдання.

1 цілком правильно наголошував у 
звітній доповіді перший секретар
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ПРИНЦИП
• ВІДБУЛАСЯ

XXIX НОВГОРОДКІВСЬКЛ 
РАЙОННА
КОМСОМОЛЬСЬКА 
КОНФЕРЕНЦІЯ

ІІовгородківського РК ЛКСМУ 
В. Троян, делегати конференції, що 
досвід передовиків змагання має ста
ти надбанням інших колективів, кож
ного юнака і дівчини, які працюють 
у сфері матеріального виробництва. 
ІІа жаль, ще не всі комсомольсько- 
молодіжні колективи стали справж
ньою школою ідейного і трудового 
гарту. Тож цілком природно, що па 
конференції виникла принципова роз
мова про поліпшення роботи комсо
мольсько-молодіжних колективів, про 
їх ріст, розгортання між ними дійово
го соціалістичного змагання.

— Слід також самокритично від
значити, — сказав доповідач, — що 
районний комітет комсомолу дещо по
слабив увагу до роботи з комсомоль
сько-молодіжними колективами, вна
слідок чого протягом останніх двох 
років не створено жодного нового, 
хоча можливості е.

Підтримала і доповнила доповіда
ча саме з цього питання бригадир 
свиноферми радгоспу «ІІІ-й Вирі
шальний», Герой Соціалістичної Пра
ці Галина Іванівна Ткаченко:

— Я з великою вдячністю прийняла за
прошення виступити перед делегатами 
XXIX районної конференції — кращими 
представниками робітничої, сільської і уч
нівської молоді. Уважно слухаю ваші ви
ступи, в яких конкретно, по-діловому ана
лізуєте свої успіхи і прорахупки. У нашо
му господарстві п’ята частина працюючих 
— комсомольці і молодь. Ми їм довіряє
мо, бо знаємо — ніщо.не виховує так ви
сокого почуття відповідальності, як 

пір’я. Любов до праці — ось головний 
критерій успіху членів нашою колективу. 
Та нам, трудівникам полів і ферм, дуже 
прикро, що сьогодні міг повніші задуму
ватися над тим, хто прийде нам на зміну. 
ІІа ферму протягом двох останніх років 
не прийшла жодна молода людина, и той 
час, коли для високопродуктивної праці у 
нас створеіі всі необхідні умови.

КОМСОМОЛЬСЬКИЙ гарт — цс 
чіткі ідейні переконання, вміння 

бачити перспективи, мати широкий 
світогляд, бути вірним ленінській Ко
муністичній партії. 1 безперечно, пра
вильний напрямок розмови вибрали 
делегати конференції, наголосивши, 
іцо внесок молоді в справу комуніс
тичного будівництва буде тим ваго
міший, чим вище суспільна свідомість 
юнаків і дівчат, їхня ідейна переко
наність, політична зрілість, чому в 
значній мірі сприяє система комсо
мольської політичної освіти. Па ми
нулій звітно-виборній комсомоль
ській конференції було дано ряд про
позицій, критичних зауважень щодо 
поліпшення політичного навчання 
юнаків і дівчат. Відтоді в його орга
нізації відбулися певні позитивні змі
ни. Нині в районі працює 22 гуртки 
комсомольської політосвіти, в яких 
навчається понад сімсот чоловік.

Значна робота по організації полі
тичного навчання молоді проводиться 
в колгоспах імені Ульяпоез, імені 
Ілліча, міжколгоспній будівельній ор
ганізації. Однак ще не всі комітети 
комсомолу глибоко і кваліфіковано 
займаються комсомольською політ
освітою, інколи комсомольці не ре
гулярно відвідують заняття. Слабо 
ще ведеться робота в комсомоль
ських організаціях колгоспу імені 
Мічуріна, районного вузла зв’язку, 
Верблюзького відділення «Сільгосп
техніка». У виступах делегатів про
звучала схвильованість таким станом, 
багато з них пропонували у навчально
му році організувати роботу гуртків 
так, щоб забезпечити тісний зв’язок 
павчавя з практичними завданнями, 
добитися того, щоб політична і еко
номічна освіта юнаків і дівчат сприя
ла підвищенню наукового рівня гос
подарювання, активізації молоді за 
дострокове завершення річного та 
п’ятирічного планів.

Значне місце у доповіді та висту
пах делегатів конференції відводи
лося завданням комітетів комсомолу 
по патріотичному та інтернаціональ
ному вихованню, по антирелігійній 
роботі. У кожному виступі відчува
лася справжня турбота про піднесен
ня рівня виховної роботи, про орга
нізаційне зміцнення комсомольської 
районної організації.

У роботі конференції взяли участь 
та виступили перший секретар райко
му Компартії України М. Г. Сердю- 
ченко та завідуючий відділом комсо
мольських організацій обкому комсо
молу А. І. Омеліп.

На організаційному пленумі райко
му комсомолу першим секретарем 
ІІовгородківського РК ЛКСМ Украї
ни обрано В. Мигуля. другим секре
тарем — В. Гопака, секретарем-заві- 
дуючою відділом учнівської молоді 
М. Мельник.

Ю. ЛІВАШНИКОВ, 
спецкор «Молодого комунара».
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к уадяйські вчені, інженери 1 техніки! Раціо
налізатори і винахідники! Всемірно врисверж>Вте 
науково-технічний прогрес в усіх галузях на
родного господарства, підвищуйте рівень науко
вих і конструкторських розробок!

Слава радянській науці; яка вносить гідний 
вклад в будівництво комунізму!

;Із Закликів ЦККПРС. І
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перший штучний супутник венери
ПЕРШЕ ЗОБРАЖЕННЯ ПОВЕРХНІ

ПЛАНЕТИ ВЕНЕРА
Радянська наука і техніка добилися ново

го чудового успіху в дослідженні планети 
Венера.

22 жовтня 1975 року міжпланетна автома
тична станція «Венера-9», подолавши за 136 
діб польоту відстань більш як 300 мільйонів 
кілометрів, виведена на орбіту навколо Ве
нери і стала першим в історії штучним су
путником планети Венера.

Спускний апарат станції здійснив м'яку 
посадку на поверхню Венери. Вперше в 
умовах атмосфери планети Венера при 
тиску в 90 разів більшому, ніж на Землі, і 
те/ипературі 485 градусів за Цельсіем одер
жано унікальне зображення поверхні пла
нети в місці посадки.

Спускний апарат увійшов в атмосферу 
Венери з швидкістю 10,7 кілометра на се
кунду. В процесі аеродинамічного гальму
вання в атмосфері швидкість польоту 
спускного апарата знизилася до 250 метрів 
на секунду, після чого бортовою автомати
кою було введено в дію парашутну систе
му. Під час зниження на парашутах вперше 
було проведено комплекс досліджень 
хмарного шару планети.

На висоті 50 кілометрів парашутна систе
ма була відділена, після чого спускний апа
рат продовжував спуск з використанням 

Багате талантами мальовниче село Паптазіївка Злам’ямського 
району.

Особливою популярністю серед колгоспників користується тан
цювальний колектив сільського Будинку культури.

На фото: учасники художньої самодіяльності ізліьа направо): 
Володимир Четвертак, Наталка Будак, Олена Болкун, Леонід 
Лук’вненко та Сергій Липовий.

Фото Б. ВІТОХІНА.
м. Знам'янка.

і

аеродинамічної системи гальмування і о 
8 годині 13 хвилин московського часу зрех 
бив м’яку посадку на поверхню Венери.

Під час зниження спускного апарата » 
протягом 53 хвилин після посадки з допо
могою встановленої на ньому науково? 
апаратури проводилися дослідження атмо
сфери і поверхні планети, а також переда
валося зображення місця посадки. Сиг
нали з спускного апарата приймалися не 
борту штучного супутника Венери і ретран
слювалися на Землю.

Одержано дані про хмарний шар плане
ти, оптичні характеристики і параметри 
атмосфери Венери, про умови освітленості 
на поверхні, а також про фізичні власти
вості і хаоактер грунту в місці посадки.

На борту автоматичної станції «Венера-9п 
— штучному супутнику планети Бенера 
встановлено вимпел з барельєфом Володи
мира Ілліча Леніна. На спускному апарат» 
встановлено вимпел із зображенням Дер
жавного герба СРСР.

Автоматична станція «Венера-10» продов
жує політ. 22 жовтня вона перебувала на 
відстані 84 мільйонів кілометрів від Землі 
і 872 тисячі кілометрів від Венери. Станція 
досягне околиць Венери 25 жовтня.

(ТАРС).

♦ „На ферму за два 
роки не прийшла 
жодна молода 
людина“.
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ОБМІН I 
комсомольський 
документів

а ОНЬКА наша, Наталка, працює в колгоспі «Шлях 
Ч Ілліча» дояркою. їй шістнадцять років, комсо- 

геворить:
•••г
молка. А щоразу під час розмов зі мною
«Тату, я перетворююсь в стару людину, мені з кожним 
днем все нудніше жити».

Протягом року моя дочка не бачила в очі 
комсомольської організації, збори не проводяться, се
ред молоді не організовано соціалістичного змаган
ня...).

секретаря

лишатися У Рідному госпо
дарстві. змагатися між собою. 
Ллє не підтримав 
Чи не тому не іроюає комсо 
мояьська організація

. . Он Поліна Стріха, 
живе в нашому будинку, 
розповідає Д. С. Василь- __ _ ..ти ГІГ»

ІОТЬ V різні зміни
Секретар наводила і доводи- 

і ! х виправдання. Але
головною причиною,■ в"™;^'тТлк 
є відстань 
чи більше 
ділили 
на дві

ла факти У
оті саме десяток 

кілометрів, то по- 
колгосл «Шлях Ілліча» 
частини.

(З листа до редакції 
колгоспника Д. С. Васильєва).

ев> _ хоче вступити 
комсомолу, але ііі.'.то 
працює з нею.

Л<>
ІІС

— Я не знаю комсомольцю 
того боку (не про знам ян- 

і.кііх). бо рідко IX бачу. І іо-

автором, 
невисока 

ne

Познайомте 3
SQiSPæapa^

Розмова перша
Лисі літнього колгосп

ника, що не зміг втрима
тися, дивлячись на безді- 
ЯЛЬІІІС1 ь комсомо іьської 
органі іації, схвилював. І 
ось зустріч З 
Двері відкрила
русява дівчина. Так, 
І Іаталка Митрофапода, 
про яку йшла мова. 1 во
на, і її батько, і мати, теж 
доярка, підтвердили все 
те, про що я вже знала.

— Два роки працюю на 
фермі, а збори комсомоль
ські скликалися рідко. .На 
звітно-виборних я впер
ше побачила секрета
ря. Підійшла до неї і спи
тала, коли ж внески пла-

тити, а вона мені: «Та ко
лись-прпіідх >. Ото і вся 
розмова, — закінчила На
талка.

Вона показує свій кви
ток. Вражено дивлюся па 
майж^чнстин аркуш 1975 
року: внески заплачено за 
січень і лютий.

Пропоную діичіпіі пригада
ти, коли був останній моло
діжний вечір відпочинку. Зди
вовано переглядається з бать
ками: «Про що ви питаєте?..».

— Знаєте, любить Наталка 
спою професію, але ось наду
мала переходити па завод, 
нецікаво їй, — з болем гово
рить Дмитро Степанович.

— Так, так. ніякого змаган
ня па фермі, — вступає у роз
мову Наталка. — Хочеш дові
датись скільки надоїла — йди 
до обліковця. Л піп не завжди 
знайде час і бажання відпо
вісти. Отак і живемо в неві
данні.

Наталка пробувала хоч 
щось зрушити з місця. Восс.іи 
минулою року виступила на 
зборах, закликаючи молоді.

Розмова друга
Секретаря комсомоль

ської організації Олек
сандру Косяичук ми зна
йшли в дитсадку. Гут во
на працює. Розмова у пас 
про лист, про долю І Іатал- 
ки, про претензії молодих 
доярок.

— А то
безпорадно розводить ру
ками Шура. — 1 колі оси. 
і комсомольська орі аніза- 
ція фактично поділені на 
дві частини: в Дмитрівні і 
в Знам’янці, а між ними 
десяток кілометрів. .Ком
сомольців важко зібрати 
всіх разом, бо хто ж це 
приїде ввечері па збори у 
Христофорівку. де паш 
клуб, із Знам’янки?. Дояр
ки й механізатори працю-

я зроблю? —

з ТОГО <>оку l‘l<- npv 
ських). бо рідко ЇХ бачу. Сю
ди вони не їдуть. Л у пас тут 
є спій естрадний оркестр, ху
дожня самодіяльність. зма
гання організовуємо між мо
лоддю. кожен виробничник 
віяв соціалістичні юбов’я- 
запня.

у комітеті разом з Шу
рою п’ять чоловік. До 
звітних зборів представни
ком «з того боку* був Во
лодимир Кривенко, заві
дуючий фермою. Про ньо
го', як Про організатора, 
склалась одна думка: «не 
кує і не меле», не викону
вав свого комсомольсько- 
ю доручення. Одним сло
вом, переобрали Кривен
ка. Тепер у комітеті двоє 
знам’янчан — Євген Ла- 
дожпііськпй — агроном, 
С-тефа Ляхсвпч — праців
ниця колгоспної їдальні. 
Секретар сказала прямо: 
«На них я покладаю вели
кі надії». Рік для О.тсіі-

саіідри послужи» ро кач
кою для ознайомлення. а 
з другого, коли знову об . 
ради її, можна й розпрча-І 
ти роботу. — така думка} 
виникає після розмови -д 
О. Косяичук.

Розмова третя
Перше, ЩО СЛІД би 

бити.—це скликати ком* 
сомольські збори. Загаль
ні, з обов'язковою присут
ністю знам’яняан. і серію» 
но обдумати своє місце .в 
колективі, свою участь \ 
громадському житті. Щоб 
розмова ця стала своєрід
ним містком переходу До 
зрушень в житті КОМСО
МОЛЬСЬКОЇ організації. Т\г 
би кожен побачив 
секретаря, а вона 
помилася 
цими. 1, можливо, виріши
ли б ті проблеми, ЯКІ сто
ить перед молоддю кол
госпу.

...А міськком комсомо
лу — за кілька кроків під 
контори КОЛГОСПУ.

Л. ВАСИЛЕНКО, 
студентка Київського 
державного універси
тету.

свого 
позиа 

б з комсомоль-

ъ S3

■ ВОЗМОВА з молодим токарем рай- 
* об єднання «Сільгосптехніка» Вікто
ром М/ренцем проходила, так би мови
ти, в «телеграфному» стилі: запитання— 
відповідь.

— Особисті завдання? — перепитує 
Віктор. — Не пригадую, що я там пи
сав. Ага, здається, так: виконувати і 
перевиконувати виробничі завдання... 
Підвищити продуктивність праці на 
2 проценти теж обіцяв.

У комплексному плані Віктора Мурен- 
ця записано також, що викликає на со
ціалістичне змагання слюсаря ремонт
ної майстерні А. Цвітка.

Який же практично трудовий бар’єр 
долають хлопці? Коли зобов’язання, які 
вони брали, залишились тільки на папе
рі. Дійове соціалістичне змагання між 
ними не налагоджене. Підсумків роботи 
ніхто не підбиває, переможців не від
значили ні матеріально, ні морально.

В «Сільгосптехніці» чимало юнаків і дівчат, 
котрі показують зразки самовідданої праці. 
Торік, наприклад, тільки по автопарку про
дуктивність прані в порівнянні з минулим ро
ком зросла на 37 процентів, 1 в цьому успіхо

ві є великий внесок комсомольців. На під
приємстві їх працює -Іб, створено ОДИН КОМСО- 
МОЛЬСЬКО-МОЛОДІ/КІІІІ (І колектив, КСМСОХІОЛЬСЬК 4 
група. Але добрих справ було б значно біль
ше, якби комітет і його секретар більше уваги, 
енергії і наполегливості приділяли виконаїшга 
своїх обов’язків. Адже тут не обійтися бел 
іпіціатпзи. пошуку, творчого підходу. Ось 
приклад: молодий молотобоєць А. Чпгріш до
строково, за 1 роки і вісім місяців, викопав 
особисте п’ятирічне завдання і ніші працює в 
рахунок 1976 року. Але ж ініціатива — мов 
іскра: у сприятливому середовищі вона негай
но спалахує полум’ям пошуку, трудового су
перництва. а в інертному — гасне. Так склало
ся і н «Сільгосптехпіці». Тут комітет комсо
молу зайняв позицію спостерігача.

— Ну, що ж, хлопці уміють працюва
ти, — сказав у відповідь на запитання 
про форми і методи соціалістичного 
змагання серед молодих робітників 
секретар комітету комсомолу Анатолій 
Новиков. Ми на комсомольських зборах 
визначаємо переможців, беремо підви
щені соціалістичні зобов’язання.

А ось витяг з протоколу: «Комітету 
комсомолу спрямувати роботу на мобі
лізацію комсомольців та молоді на вико
нання виробничих планів і завдань... 

Кожному, безпосередньо, включитись у 
соціалістичне змагання, посилити ідей
но-виховну роботу...».

Класична неконкретність, загальні 
фрази, які, власне кажучи, зобов’язують 
«взагалі».

— Інертність... Все самому доводиться 
робити, — зітхає Новиков. — Збори теж 
завжди сам готую. Тут широко не роз
вернешся!

А між тим 15 комсомольців мають 
комсомольські доручення. Але як еони 
виконуються — відповісти важко. Ні на 
зборах, ні на засіданнях комітету ком
сомолу жоден член ВЛКСМ не звітував.

Ось Михайло Кириков, тракторист 
мехвагону, хороший спеціаліст, старан
ний працівник. Він групкомсорг комсо
мольсько-молодіжного колективу. Але 
вся його робота на виборній посаді об
межується суто виробничими питання
ми, комсомольських він не порушує. 
Зразковий виробничник — пасивний 
комсомолець. Таких прикладів чимало.

— Ми вважаємо його актиЕним чле
ном ВЛКСМ. Адже головне — виконан

ня виробничих планів, — мовить А. Но
виков.

Цс ппави.ішіо. Але я: основне завдання і,»», 
сомольської групи — бути центром органна- 
ційпої і виховної роботи Саме гут форму* 
ться моральна атмосфера, яка або ж дозволяв 
працювати неякісно, порушувати трудов;, 
дисципліну, або ж, навпаки, робить порушен 
ця неможливим А тут групкомсорг практичнії 
дублює бригадира.

Минулого навчального року комсомольці на
вчались у гуртку полі пічної освіти, але під
сумків навчання ніхто так і ие підбив.

Не порушувалось на комсомольських 
зборах і таке важливе питання як робо
та штабу «Комсомольського прожекто
ра». Вже давненько на місці стіннівки 
«КП» порожньо — лише одна назва.

Прикро також, що не розуміють в ко
мітеті важливості моральних стимулів 
змагання. А в «Сільгосптехніці» відсутні 
інформаційні бюлетні, «блискавки».

Нинішній, завершальний рік п’ятирічки, 
— на марші. Комсомольці і молодь «Сіль
госптехніки» брали підвищені соціаліс
тичні зобов'язання на честь наступного 
XXV з'їзду КПРС. І від того, як буде 
організоване трудове суперництво, зале
жатимуть виробничі успіхи кожного і ко
лективу загалом.

10. СЕРДЮЧЕНКО. 
позаштатний кореспондент «Мо
лодого комунара».

І Іовгородківськин район.

Вісімнадцять років перебував у тенетах релі
гійного сектантства сімдесятирічний пенсіонер з 
села уііеріиотравенки Компаніївського району 
Павло Лртемович Смоляр. Л нині, пізнавши ра
дість щастя у праці на благо суспільства, зро
зумівши оманливу суть релігії, він вийшов на 
світлий життєвий шлях. Розвінчує релігійні дог
ми, відкриває очі на справжню суть релігії тим, 
хто ще перебуває о полоні її дурману.

Ми подаємо розповідь колишнього сектанта 
П. А. Смоляра.

11
ЯК я ЗРОЗУМІВ, причиною релігійності деякої 

• частини людей є потреба у розраді, у душев- 
и йому заспокоєній. Гаком злом є війни, розруха, го

лод. У 1922 році важко було зорієнтуватися в склад- 
■ пії’і політичній післявоєнній обстановці. Вороги Ра- 

; дяііської влади проголошували кінець світх. а пропо- 
відникп різних мастей діяли па психіку легкодухих, 

і безвольних людей закликами: «Бійтс-ся бога! Буде 
всесвітній ііОіоп, моліться,-бо господь бог не помилує, 
нікого!». Гак я, сімнаДцятирічппГі юнак з двоклас
ною освітою, піддався цьому страхові перед невідо- І містю, гадав, що в молитвах зпайдх іцпру втіху, ду
шевний спокій, пізнаю радощі буття. Тргшіпся на 
моєму шляху досвідчений ловець ЛЮДСЬКИХ 
душ, пресвітер секти п’ятидесятників Іван Бакалюк 
Улесливі його проповіді і, ЯК мені тоді здавалося’ 
щпрі розмови, слова розради приносили душєв- 

Іну рівновагу, повертали від невизначеності в житті 
ДО ВІ|Ш в силу, що приносить добро. Гіого уособлен
ням був для мене бог, бо він, як вчить Біблія є чю- 
бов. Придбав Біблію. «А то — божа книга- ’—на
вчав пресвітер.

Все більше и більше я звикав до свого нового жит
тя. Виснажував себе послами, молився. «Брати» н І «сестри» пс шкодували сил і часу, щоб остаточно за
машнії мене до своєї громади. Я сліпо й фанатично 
підкорявся усім настановам пресвітерів і проповідни
ків, бо наголошували ж, що воші — наставники бога 
на землі. Бігав, як і_ всі мої єдиновірці, Біблію. 
Правда, мало що в ній розумів. Та читання гак діяло 
па мене, що я намагався бути вірним богу Зпева- 

|^^і<ав евгг і все, що оточувало мене, бо вважав його

©БЛИЧЧЯМ
гріховним і чужим. Уникав товариства односельців, 
сторонився ї.х, а такі речі, як кіно, весілля, радісне* 
редачі, участь у громадському житті — для мене бу
ли далекі. «Мирське життя — то гріх, — втокмач;,за
ли проповідники, — якщо щиро віритимеш \ бога, те 
па тебе зійде дух святий, і ти зможеш розмовляти з 
ним «євангельською мовою, просити в нього, чого за
хочеш». Це ще більше приваблювало, адже я був ’ 
ЛОДНЙ, здоровий, певен СИЛ І енергії, ХОТІВ ЖІ:КІ 
повнокровним життям, мріяв про щастя. А уява іг» 
його саме таким, як вчила Біблія: покора, смирен
ність, відособленість від усього мирського, і віра, віра 
в бога над усе... Я чекав «.святого духа».

ОШЛИ роки. Я мужнів, тверезіше дивився ні 
оточення, не розлучався з Біблією. Читав н 

більш усвідомлено, роздумував і аналізував. Саме 
тоді зародилися перші сумніви. Якось у розділі Біб- 
лії «Книга пророка Іова» натрапив на таке: «І оув 
день, коли прийшли сини Божі предстати перед Гос
подом, з ними з’явився і сатана...». Цс Несторожіїло- 
Звсрпузся і за роз’ясненням до пресвітера: «Брате 
Іране, як цс сталося, що сатана потрапив межи божі 
діти?».

1., брате Павле, ти пс все підряд у Біблії читай» 
>о спокусишся... — якось чи не вперше непевно віл* 

КОРІВ той.
Вирішив, ЩО це canna вселяє v мсп • сумніви. Ще ссрйе >- 

мо-’’«оС'і. »би споку(хвати гріхи свої. І читав, читав.. 
“СЄ біль,"с » більше про жи.ги святих. Часом 

“ с відкривав, що ставало .іе по собі. ГЦо тільки не творя- 
cnBun^Jn’vL.?.?’ ‘ТР”МІР°М- Давид в-ап десять жіиок. Спог- 
ЙІІГ. ..T J свого вірнопідданого Урії Хеттеяніпіа. в’»'1?

1. цоо одружитися з нею. «Хіба даремно боїобої* ііт’ 
Іон? — п.іше Біблія і деталізує: — за вірність за ге, що •« 
ЖИТТЯ молився богу, «»нагородив вссвншнін Іова - подер'- 
вербтюЩв' ТИ-™ дрібної худоби, ТИСЯЧУ пар потів. 6 ТІК14 
їЧНілюдів. тисячу ослиць» (Біблія. 42 глаиа). Ю знача»- 

-€!Ч’

Не повірив я Ü у легенду про ге, ЯК МойССЙ ВИВ’» 
ТИСЯЧ іудеїв через Червоне море. Ніби- 

іаслав бог вітер, який всю січ сушив море. А ® 
а< -ііався, щ-о глибина його сягає понад три тисяч*.



25 жовтня 1975 року »Молодий комув&р^

ЦГЩОДЛВНО в
м. Долнаській на 

'»азі ресторану «До
тніте» р а й о и н о г о 
оо єднаний громад
ського харчуванні 
оуло пронедено об
ласну кулінарну ра
ду. Місцем проведен
ня її Долііііськнй ра
нен було обрано не 
випадково. За хороші 
пока пінки в першому 
кварталі місцеве рпйоб'єдіїаніїя завоювало 
перехідний Червоний прапор Центроспілки, 
а за другий і третій — перехідний прапор 
облепожнвенілкн.

І ось з’їхалнсь сюди завідуючі вироб
ництвами та директори об’єднань громад
ського харчування 22 районів області на 
раду, мета якої ібільиіити виробництво 
і реалізацію продукції, обмін досвідом. Як 
підсумок її — вііставка-нродаж кулінар
нії'. і кондитерських виробів.

Чого тільки тут не було! 57 найменувань 
виробів із риби. 50 фірмових страв, авто
рами яких у районні повари. 10 фірмових 
напоїв, 50 найменувань кондитерських ви
робів і 7Д — і з птиці. кролів і м’яса. Здає
ться. перевершили самих себе Валентина 
Шамка — повар шостого розряду Ма.то- 
ппе кінського раііоб'є дна шиї громадського 
харчування, ї. ,і|. Михайленко — і» С віт- 
ловодська. Наталя Кравцова — із Новоук- 
раїпки, майстер-повар їдальні при Долпн- 
ському цукрозаводі Л. І. Копаниця і бага
то інших.

Виставка показала, справді, безмежні 
можливості кулінарного цеху. Необхідні 
лише фантазія, бажання і уміння.

На фото С. ОВЧАРЕН-КА — технолог 
Новоукраїнської о раїіоб'єдіїаінні громад
ського харчування Ііаталя КРАВЦОВА.

«
репортер

• ЧИТАЧ ПОВІДОМЛЯЄ

КВІТИ
ПОДАРУНОК ОСЕНІ

Скільки чарівності і краси приносиіь вона, золото
коса осінь! її зустріч у нашій школі була цього року 

ми її. Кожен клас 
тематичні

особливою. Святом квітів назвали 
виставляв для загального огляду 
квітів.

...Шкоту не впізнати: вона мов яскравий

буксі II

осінній 
букет. Чиї ж квіти найкращі? До уваги береться те
матичне оформлення, естети тнпй вигляд, сюжетність 
і ідейність задуму.

Гарні всі компо лінії, тому нслеї ко визначити пе
реможця. Ось букет «Загиблим воїнам»... Біля проби
тої кулею каски — іинок з жоржин. Він ніби іірсмив- 

мп завжди живі в наших серцях, ви завжди з 
Партизанськими стежками», — так назвали 

він просі О'

ШЕФИ
НЕ
ЗАБУВАЮТЬ

Велику шефську до
помогу подає колектив 
Капітанівського цукро
вого заводу місцевій се
редній школі. На кошти 
підприємства придбано 
обладнання, прилади, 
посібники для навчаль
них кабінетів.

Відчутну підтримку ше
фів відчувають і в сусід
ніх сільських школах. 
При сприянні цукровиків 
поповнилися обладнан
ням кабінети Буртян- 
Ської восьмирічки. За
вод асигнує також бу
дівництво пришкільного 
Інтернату Дібрівсько? 
школи.

О. ВАСИЛЬЄВ. 
Новомнр го родеькп й 
район.

І КУЛІНАРАМ ПОТРІБНА 
ФАНТАЗІЯ

ляє: 
нами.
свій задум учні 9-В класу. Вирішений 
скромні запашні квіпі, наспіх покладені в білий ко
шик, від якого пролягає терниста стежина.

Буксі Едуарда Корнілова вражає оригінальністю, 
звичайна со.ідаїська фляга, схилена на ремінь і пі
лотку. а в ній — білі ромашки, обрамлені стеблами 
польових трав.. Етюд названо «Медсестри*, ці». Геро
їчному минулому присвят її пі свої компо .’ііпії І la гал
ка Мотай.ю, Наталки ІІевхрита, Світлана Слизька.

З любов'ю зібрано букети «Пам'ять серій:», «Чор
нобривців насіяла іанг, «Хай завжди буде сонце> 
та інші

Га ось закінчується свято, визначено переможців. 
Мовою квітів діти розповіли про свої мрії, про велич 
і радість нашого життя

Л. ЛЕВЧЕНКО, 
с гарша гііонсрвожата Гданської СНІ Свігло- 
водською району.

З ЛЮБОВ’Ю

ДО ВІТЧИЗНИ...

готував .художник Рим Стрель- 
ников.

За малюнками цього ж ху
дожника ппи’ іцепі також ч.’- 
тпрнкоіііє'їна марка, присни 
чепа 50-й роковипі стандарти 
заці’і п С.РСР та шестикопієч- 
па мініатюра на честь .Ю річ- 
чи і'роголоіцеїіпя- Югославії 
рссну блідою.

М. ГРИГОРЕНКО.

Я ве знаю, чіо будет 
со мною. 

Может, а новую жизпь 
це гожусь. 

Но и все же хочу я 
стальною 

Видеть бедную, нищую 
Русь.

Ці слова належать видатно
му радянському поету Сергію 
Єсеиіну, людині. котра уміла 
инсати геніальні і такі прості 
вірші, уміла заводити чудових 
друзів і смертельних ворогів, 
але передусім мала велтічсз- 
ііий і рідкісний дар — кохати. 
Кохати усім гарячим серцем, 
без залишку. Любити Росію, 
революцію, природу, і йому 
платили і платять тим же.

Він народився 3 жовтня 
1396 року в селі Константине*-

ио Рязанської області. І вже 
перша збірка вірші» «Радунн- 
ця». що вийшла у l'Jlü році, 

свідчила про безмежну любої; 
до рідної о краю, до його чу
дової природи. ДО простої лю- 
ДНІНІ. До кінця своїх днів 
ирсніс поет це хвилююче по
чуття. зберіг у своєму серці 
«милі березові хащі», котрі 
для нього стали символом 
ІЙІТЬКІВЩИНИ.

Да з.дравсзвуст революції*! 
На земле п на небесах!

- так пні сприйі.яв Жовтцеву 
революцію. Захоплене стан 
леїпія поета до Жовтня зна 
йшло відображення у циклі 
поезій 1917—ЦН8 ренін. І! І Це 
пі про великий похід-. у ;бір 
ці «Росія Радянська, . віршах 
«ІІгнерпсішя на Батьківщи 
ну», «Kanhan зся ті» розкрії 
Г..ТЄТКСЯ тема революції, обрп і 
Леніна.

Мало кого за.і іша< байду
жим • нрекрасна лірика Єсе-- 
ійна.

Твери Єссиіііа - цс безцінні 
і с раннії російської радянської 
літератури. Ьезумосяо. попи 
надихали художника Віктора 
ііікеиопа па створення гарної 
поштової мініатюри, нрпевя- 
чеоої 80-річчю від дня народ
ження поета. її шшустило Мі
ністерство зв’яжу С.РСР.

Радянська нош і а «ті;, спіла 
також пам’ятну марку про 
політ космічної о корабля -Со 
юз-IS» і к ісхіоііивт.т’.ііі Нег
ром Климеком та Вії« іцм Се
вастьяновым на боргу г.з про 
діяльність орбігі-.тьпої науко 
іюі станції «Салют-1» Це бу
ла найтриваліша космічна 
експедиція. що працювала 
біліше двох місяців — і 21 
травня по 14» липня. Марку іні-

II а ф о і о: марки присвя
чені Кд-річчю від дня народ
ження Сергія Єсеніна та по
льоту космічного корабля «Со
ті- І Ч» .

‘З схаор

БОРОТЬБА КЛАСИЧНА

У числі
призерів

ІІонад сто iipcuci.iuimni. 
спортивних К.'іубІІІ І КО.ІСЬ ПІІІІ. 
фі жулі.іу |іа взяли участь ■ 
OCCollC IO bO.il .НІ.іній першої* І 
центральної ради іоварисгв. 
«Авангард» з класичної бо 
ротьон Ці поєдинки протягом 
ірьох днів проходили на бор 
пінських килимах ІІа.іаау 
спорту Харківській о трактор 
ного заводу. Доору мансі ер 
пість продемонстрували пихо 
чаїнії кіровоградського спорі 
клубу «Зірка». Кандидат у 
майстри спорту Олексан.ц 
Дехчщепко завоював срібну 
.медаль серед ііажкопаї шиїкіь. 
майстер спорту Сіашс.іав 1*< 
доту бон І першорс ірядіїїіі. 
Александр Жінуліи іаііия.пі 
треті призові місця у своїх 
вагових категоріях.

У командному заліку спорі 
смени «Зірки» посіли п’ят- 
місце із десяти.

М. БОНДАР, 
майстер торту СІ'СР.

0 футбол. 21 команде; 
колективів фізкультури 
міських і сільських про
фесійно-технічних училии, 
взяли участь у розиграил 
кубка обласної ради ДС. 
«ір/дові резерви» з фу і 
болу. Призерами стали 
предсіавники Знам янк;< 
та Олександрійського ра 
йону.

ф волейбол. П’ять ДНІ-, 
у спортивному залі клуб*, 
кіровоградського завод, 
(»Червона зірка» проходи 
ли змагання з волейбол^, 
результати яких входять 
до заліку спартакіади об 
ласної ради ДСТ «Спар 
так» серед команд обко 
мів профспілок.

Не мали собі--рівни, 
у поєдинках з м ячем на? 
сіткою спортсмени проф 
спілки авіапрацівникіз, 
які стали володарями 
призу у першій групі? А у 
другій цей трофей дістав
ся команді профспілки 
геологів.

В. ШАБАЛІН.
і.

ДО СОНЦЯ. ДО ІІРАВДИ
метрів. То куди ж поділася вода? І ця казка насто
рожила мене. В одному з божих послань говориться, 
що всі мертві воскреснуть, а живі предстануть перед 
страшним судом. Бог навіть термін встановив. Та ось 
вже тисячі років як існує- .тодство, а кінець світу 
не настав досі.

Сміхотворно виглядає і казка про створення світу 
(Буття, І гла >з). Заманулося.богові створити світ, і 
він це зробив. Потім з його волі з’явилися моря і су
ша, аж на четвертий день згадав, що треба ж ще 
створити сонце, місяць, зірки. І постави т їх бог на 
тверді небесній, щоб світниі і*а землю, і управляти 
вдень і вночі...».

Ці та багато інших протиріч остаточно впевняли 
мене, що Біблія не що інше як вигадка. А мої нама
гання почути ко ніегепгні пояспсі пя з приводу .-.най
дених протиріч 3 уст ИрОПОВІДіШКІВ, ще більше переко
нали з необгрунтованості біблійних догм.

Сумніві/ підкріплювалися ие зовсім святими вчин
ками наставників. Не всі воші жили за законами бо
жими. У се ті Тур е на Ровенщ/ші відбувалось чергове 
зібрання п'ятидесятників. Пресвітер С. Момотюк ви
голошував проповідь. «Брати» й «сестри», впавши па 
коліна, щиросердо молилися, співали псалми, очі в 
усіх були закриті. Раптом я глянув на пресвітера і 
мало не зомтів: Момотюк обходив усіх гарних моло
диць і ці іував їх. Я схопився і вибіг. Вуха в .мене го
ріли. Як, він сміє! Огак оскверняти віру, слово 
боже?!..

Ніколи не забуду, в яких муках згасало життя Ма
рії Паиа.Ю’:. Метода жінка благала, щоб викликали 
лікаря. «Єдпніін зцілитель — Ісус Христос», — бубо
ніли віруючі. Так жінка й загинула, хоч можна було 
її врятувати. Я все більше ЕпевшоваБСЯ, що малогра
мотні члени громади не знають, про що шипе Біблія, 
які протиріччя є в ній.

Або ось ще один факт. У Кременці Тернопільської 
Області діяв відомий німецький проповідник Берг
гольц. На його проповіді збиралися сотні віруючих 
6 навколишніх місць. Відбувалися велелюдні зібраи- 

пя, мо’і’ші.і Одною разу Бернс.тьц вііріїпш: пріїпсе 
.тіодш» продеминструвати чудодійну силу молитов і 
віров,!сн:і/і взагалі Самозакоханий, заро у мі.’чій, вій 
з викликом іоі.тядаіт на паству Па пальцях іскрити
ся ізумруди, діа.маигн.

— Дивись, нам :аборопяє носити обручки пег-спі. — шепо
тілися віруючі. — А сам... І як тільки дппптьст- на ці* бог?..
Значиться, йому все -lO/Kita. він же — насіаішнк божіпі на 
землі.

Раптом увагу присутніх захотіло інше: вели елітні. На
товп загомонів: зцілятимуть мо.іііівами.

— Браття і сестри! Моліться, cnacjine душу і тіло страж
денного! — вигукнув Берггольц і помаїап очі незрячого 
якоюсь рідиною. Віруючі впали, на коліна і почали моли
тись... Та не допомогло.

— Гріхів, видать, баїаю, — безсило резюмував проповід
ник.

..Оскільки Ровеї-іька обласіь. де я мешкав, входила до 
складу Польщі, у 1327 році я був при ціаніні до лап її армії. 
Та зброю в руки не брав ііртніу це приймав. Відсидів :а 
це у Кракові в криміналі.

А з 1911 році ксміііідир фашистського дивізіону 
Бсоггольц він загарбників па Радянський Союз 

знайомими .місцями, не без приємності згадуючи свою 
місіонерську діяльність Ось годі прозрів остаточно і 
жахнувся: я, наївний, сидів у криміналі, бо Бсрггольц 
повчав, то гріх браги до рук зброю, а іспер він сам 
знищує наших пюде'ї, вбиває малят.

Довго не міг отямитись. І визріло рішення: йти на 
боротьбу з ненависним людству фашизмом Воював, 
удостоївся чотирьох урядових нагород. Після війни 
повернувся у рідні краї, будував нове життя на Ро- 
пенщині. Та не заспокоювалися мої колишні «браги»
її «сестри», иерес тіду в.т.іп, звішувачуБалн в іісвіріїп- 
цтві і зраді бог\ Проте ІІІЧОІО вже не могло поверну
ти менадо минулого Я з ним порвав назавжди. Ра
дів сонцю, новим друзям, шкодував та роками, вп- 
креслешімії з життя Я багато зрозумів Тільки в пра
ці на благо Вітчизни, народу -- справжнє щастя. А 
Чиї ж інтереси іахніцають п'ятидесятники? Наших 
ворогів

Обдурені, пасивні, нони пімиїїіаюгьси під участі у нслич- 
иих звспшеїіитх нашої доби, гід громадського кіпія. не ці
кавляться кульгурнзю і ііо.іііичіїою діяльністю в країні, 
вдаються до бузувірських методів моління, ззвдаючи шкоди

ідоров’ю лінден. Віруючі доводить себе до іакшо _|)елігійпо- 
го екггаїу. що їм ідаеті.сн ніби вони бачаїь ран. пекло, 
пі і- іаііаі »духа снятою». «Літсю її!" іак.інкаїї ті.
і-іруїочич іарадн жііітя пічшпо і і асіїода бої а йти па будь- 
ИК1 ікертеи. під приводом ре.ііі ІІІН11Х (Кірг.ніп ........................
здоров'я і громадянські права людей.

.•“її IC.; ІЯ іііі’ічч дехто і моїх єдиновірців » іав бан
ті і1' -* деріріїем, вбивав иодсії Одною псіо/і-сю ве
чора ко.ішіїііі мої брані» ззБІїалн її .т< моєї оселі: 
«Же|нву.ї па справи божі 60(1 карбоваїїьін, інакше 
покарає іеб-? Всевишній», —-. поі рожу вали Я. зі-пчаи- 
і'Р. відмовився’ Житія ям і і міні врятувало пересе
лення на Кіровоградщнну. До рєчі. в іито ‘Іірвоно- 
вершку разом зі- мною переїхало ще ірііііа.шя п> сек
тантських сімей які порвали іі своїм минулим

..Я нпхоїізв чеіасао дітей, всім їм Радшісьі'а влада 
дала освіту Трудився в колюспі, •>дносє.іь|і;.іііі неод
норазово виявляли мені своє довір я. обнргіочі; депу- 
/аго.м Першої р і вепської сільської Ради І я па.ма- 
іався віро::) і правдою — нашими, радянськими но 
шп гя.мії означуючії ці слова, — служитті їм Іеііер я 
па заслуженому відпочинку, виховую онуків,, зай
маюся бджільництвом Тільки цього року продав дер
жаві понад д_ва цеп і нерп меду Часто виступаю пе
ред тими, хто. ще перебуває в полоні релії іііпого дур
ману. роз.іов'даїо про облудну суть сектантства. 
Я щасливий, .адже прекрасне радянське сі.сіодспня, 
і'.-ііііі .тіолі1 дотіо.моі'.тіі мені винні па правильніш жнг- 
ісімпї шлях, ііізіїати радієп. георчої прані па благо 
суспільства .

«З кожним'роком все і.місіовіііііііім і багатоманіт
нішим іає жпіія радянського народу, і'юіо культу
ра, — говорив Генеральний секретар Цеп тральної о 
Комітету КПРС Л. І Брежнєв у промові перед ви
борцями 1 І червня 1974 року — Це закономірно. Піт
ні те.мщі соціального прогресу, іе.міш нашою лросу- 
ьгння до комунізму зсе помітніше залежать від інте
лектуального поіеішіалу суспі іьства, під розвитку 
культури, пдукп, освіти...» Саме ні фактори, я вва
жаю, і сприяють тому. Що гру іівішкії поривають з 
релігією, беруть активну участі, у громадському жит
ті нашої країни.

П СМОЛЯР, 
пенсіонер.

с. Перцю гривенка
Ком на ції всякого р а йо/1 у.
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Коля МАНУХІН

БУЯНОВ

ЗБСТЬСЯ

НІКОГО

Ті, хто залишився
осторонь

Яша МАНУХІН

розслідування пролило 
той грунт, де визрівало

столі..: Та ще п’яних 
батьків.

батьківською, врешті, ласкою, а 
знаходт завжди вдома недопиту 
пляшку на 
до безтями

ви
це 

..................„.......... не 
а блукають безлюдними

4 cntop«

■--і... U

Т. в. о. реданторз М. СЕМЕНЮК.

Калейдоскоп

„НЕВИЧЕРПНИМ ДОНОР

Вони не тільки зовні схожі 
між собою. В них і долі од
накові. Вони — сироти. Діти 
людей, яких важко назвати 
батьками.

Колю Манухіна, коли він 
був ще немовлям, мати при
несла до бабусі і попросила 
погледіти, поки вона впорає
ться зі своїми справами. І ось 
п’ятнадцять весен минуло, а 
він до цього часу ще не ба
чив тієї, яка дала йому життя.

Виховувався в дитбудинку. По
тім вісім років —у школі-інтерна- 
ті, який став йому домівкою. Все 
подобалось тут хлопцю, 11с лю
бив піп тільки суботу. Буває, 
заб’ється в куток і двері прикриє 
щільніше. Бо там зараз стіль
ки дорослих, І псі вони прийшли 
за своїми Вовою, Серьожею. Кос
тею... Кожен візьме свою дитину 
за руку і поведе в той казковий, 
неповторний світ, який 
«домівкою». Тільки 
Коля та ще декілька 
таких, як він — ніінїх 

залишаться тут.
В один Э таких 

днів Коля ближче 
познайомився із 
Сашком, з яким де
ля обійшлась теж 
жорстоко...

Коля і Сашко стали 
нерозлучними. Навіть 
однакові оцінки мали 
з усіх предметів. В 
круговерті шкільного 
життя швидко сплнва* 
ли дні. І знову падхо* 
дила субота... В од* 
ну з і их згадав Коля 
про дядька Грицька — материно
го брата. Дядько особливих ро
динних почуттів не виявляв до 
хлопця, але й пе відштовхував 
від себе. І Коля всім єством по
тягнувся до нього, особливо піс
ля того, як дядько пообіцяв роз
шукати матір,

Йшли дні. Та замість жада
ного повідомлення дядько 
зустрічав племінника чаркою. 
Колі сподобалось відчувати 
себе в дядьковому товари
стві «мужчиною».

В один
Яша застав удома 
свого дядька, Буянова, 
якого вже чув. Тут саме на
годився і Коля. Захмелілий 
батько Яші пішов спати, зали
шивши сина і племінника в 
товаристві свояка. Той спіль
ну мову з хлопчаками зна
йшов швидко.

Пш.ти завулками. Мовчали. Не
зчулись, як опинилися у сквері 
Комсомолу, Саме в цей час у 
парку був міліцейський патруль. 
Водій сиецмашнни почув шару
діння і спрямував туди світло 
фар. Хлопців затримали і обшу
кали. І, звісно, здивування 
кликало у міліціонера: чому 
далеко за __ північ підлітки 
сплять.

ПОНЕДІЛОК
26 мовтвя 1275 року

їз своїх приїздів 
гостя — 

про

трнком в епергоцеху № 14 заводу 
«Червона зірка». Але його дім — 
справжнє осипе гніздо. Тут зна
ходили пристанище різні злочин
ці, які ухилялись від покарання. 
Ось хоч би й Буянов. Двічі був 
засуджений. А перед поїздкою 
до Кіровограда, до родичів, був 
затриманий в Кемеровській об
ласті при спробі вчинити крадіж
ку. Втік. Деякий час тут прожи
вав якийсь Бегініп. Теж раніше 
судився, приїхав сюди із Казах
стану. Ніде не працював, і, як 
показав на суді, «жив за раху
нок друзів». «Товариство» це що
дня пиячило.

Манухін-старший часто 
«з ясовував» сімейні стосунки 
з дружиною. Втручалась 
ліція. Як наслідок — 
арешт, або штраф. І все 
на очах у рідного сина, пле
мінника.

Всім добре відомо, що від атмо-
сфери в сім’ї, від прикладу бать
ків залежить, якими виростуть ді
ти. Родина,в якій побутує пияц
тво. постійні сварки, моральна роз
пуста, чинить великий вплив па 
формування психіки дітей. Лове-

БУЛО ПОРУЧ

Це боляче: бачити їх не в кінозалі чи на спорт
майданчику, не в Палаці піонерів чи в бібліотеці, 
а ось тут, в залі суду, під вартою. Ці троє підліт
ків з дорослим вчинили крадіжку. Перед цим було 
декілька «невдалих» спроб.

Яша Манухін, третій учас
ник крадіжки — це син дядь
ка Грицька, двоюрідний брат 
Колі. Яша додому приїздис 
тільки в гості. Бо батьки від
правили його у Рівнянську 
допоміжну школу-інтернат, 
що в Новоукраїнському ра
йоні. Ось рядки з його харак
теристики: «Манухін Яків за
кінчив вісім класів Рівнян- 
ської допоміжної школи-ін- 
тернату. Програму засвоїв 
добре. Захоплювався худож
ньою літературою. За час 
навмання в школі грубих по
рушень не було. Характер — 
замкнутий, впертий. Батьки 
майже не звертали уваги на 
виховання сина, хоча вихова
телі неодноразово зверта
лись до них. Мабуть, через 
це в учня відчувалась якась 
озлобленість».

Але в душі хлопчини осіда
ла не лише озлобленість, а й 
гірка, полинна образа.

Яша приїздив додому за «тор- 
мозком», шоб поласувати смач
ними, які тільки мама вміє готу
вати, борщем 1 пирогами, за

місцями з викруткою 1 плоскогуб
цями в кишенях? Але трапилось 
так, що міліціонера терміново 
викликали по рації до машини, і 
він безпечно залишив хлопців са
мих. А їм тільки цього іі треба 
було. Втекли.

На лаві підсудних їх четве
ро. Буянов, Яша і Коля Ману- 
хіни, та ще Саша. Той Саша, 
про якого ми згадували рані
ше. Підбадьорені успішною 
втечею БІД міліції, хлопці че
рез декілька днів вчинили 
коадіжку, залучивши до неї і 
Сашка. Украли з приватного 
гаража п’ять коліс від «За
порожця».

І от суд. Наш закон суворо 
диференціює особисту від
повідальність за злочини. То
му кожен з групи одержав, 
як кажуть, своє. На цьому 
можна було б поставити 
крапку. Але чомусь після 
кожної такої судової справи 
і....... .  .... протест:

могло б не статися,
виникає внутрішній
«Цього 
якби...».

Судове
світло на ......
насіння цієї драми. Мається на 
увазі дім № 54, що на вулиці 
Жовтневої революції, де прожи
ває Г. .Манухін зі своєю дружи
ною. Щоб мати про цього чолові
ка хоч якесь уявлення, варто 
прочитати своєрідний «послуж- 
ннй список», виданий органами 
міліції: двічі був засуджений до 
позбавлення волі, декілька разів 
арештовувався на 15 діб, постій
ний -відвідувач» медвитверезни
ка. домашній бешкетник і т. !п.

Ні. він не зараховується до 
числа дармоїдів — працює елек-

дійка батьків їм починає здава
тись природною. Але у гіркій до
лі ЦИХ ПІДЛІТКІВ ВИННІ не лише 
Манухіни. Спробуємо визначити 
роль педагогічного колективу Кі
ровоградської пік ази-інтерн а ту 
№ 2. Адже саме тут виховувались 
сироти, які стали злочинцями..-.

Не диво, тут навіть не по
цікавились, куди ж ходить 
їхній вихованець, що за роди
на живе у тому будинку. А 
дізнатися варто було. Адже 
у хлопця така подія — зна
йшлася рідня!

Хотілося б знати і лане: 
хто, за яким правом відіслав 
Якова Манухіна, абсолютно 
здсроЕу і повноцінну дитину 
у допоміжну школу-інтернат? 
Яка бездушна рука підписа
ла йому направлення?

Нас часто ображас байду
жість, буває, ми страждаємо 
від черствості тих, хто нас 
обслуговує: продавців, конт
ролерів, таксистів. Якось важ
ко навіть подумати, що Бона 
може виходити і бід людей, 
які покликані виховувати і 
вчити, розвивати у дитини 
прекрасні риси. Пам’ятаєте, 
у Сухомлинського: «Підліток 
— це образно кажучи, квітка, 
краса якої залежить від того, 
який догляд був за рослиною 
до того, як квітка розпустила 
свої пелюстки». А за драмою 
цих хлопців — бездушність 
батьків, вихователів, вчителів. 
Ціна їй — три поламані юні 
долі...

Тек, на суді не було назва
но ще багатьох Еинуватців 
злочину!

Г. ГОНЧАРЕНКО, 
спецкор «Молодого 
комунара»,

. їд. Кіровоград.

ПЕРША ПРОГРАМА. 
9.00 — Новини. (М).
9.10 — к. т. Ранкова 

гімнастика. (М). 9.30 —-
к. т. Мультфільми. (М). 
10.00 — к. т. «Очевидне — 
неймовірне». (М). 11.1)0 — 
к. т, «Клуб ніноподоро- 
жей». (М). 13.30 — к. т, 
О. Глазунов. Концерт для 
скрипки з оркестром. (М). 
13.55 — Інформаційна про
грама. (М). 15.55 — 
хайло Ломоносов», 
фільм. (М). 17.15 — 
мівлі худоби — повсякден
ну увагу». (Чернівці).
17.30 — «XXV з’їзду КПРС
— гідну зустріч». «Партій
не життя». (Запоріжжя). 
18.00 — «День за днем». 
(К-л). 18.15 — к. т. Мульт
фільм. (М). 18.25 — «На
зустріч XXV з’їзду КПРС». 
«Змагаються трудящі 
Молдавської PCP». (М). 
19.10 — Телефільм. (К-Д). 
19.40 — «Від верстата — в 
аудиторію». Виступ заві
дуючого підготовчим відді
ленням Кірові радського 
Інституту сільгоспмашино
будування тов. Гостева 
В. В. (К-Д). 19.50 —
♦ Шторм». Фільм - спек
такль. (М). 21.00 — «Час». 
(М). 21.30 — Продовження 
фільму-спектаклю. (М).
22.30 — к. т. «Спортивний 
щоденник». (М). Но за- 
КІІІЧІІЄ11І — новини. (М).

ДРУГА ПРОГРАМА. 
11.00 — Новини. (К). 11.25
— Всесоюзні змагання
художньої гімнастики па 
кубок «Дружба». (Запо
ріжжя). 12.25 — «Поступи
ся місцем». Телевистава. 
(К). 18.00 — «Народні та
ланти». (Х-в). 18.30 —
«Вісті». (К). 19.00 — Пер
шість СРСР з футболу: 
«Чорноморець» — «Тор-, 
подо». (М). 19.30 —
Музичний антракт.
19.45 — «Палітра».
20.45 — «На добраніч, ді
ти!». (К). 21.00 — «Час». 
(М). 21.30 — Худ. фільм 
«Чорний капітан». (К). 
22.55—Вечірні новини. (К).

з

«Ми- 
Худ. 
«311-

з

(К).
(К).

ВІВТОРОК
л О ПЕРША ПРОГРАМА.
ХО 15.30 — «Українська 

література для учнів 
10 кл.». (К). 16.15— «Май
стер — золоті руки». (До
нецьк). 17.00 — Фільм-кои- 
церт «Я — балерина». (К).
17.45 — «На головних на
прямках п’ятирічки». (Во
рошиловград). 16.00 — Но
вини. (М). 18.15 — «До
Дім: народження комсомо
лу». Виступ секретаря об
кому ЛКСМУ В. Петрако
ва. (К-д). 18.25 — Теле
фільм. (К-д). 18.55 — «Лю
дина і закон». (К-д). 19.25
— «Великі голодранці». 
Худ. фільм. (М). 21.00 — 
«Час». (М). 21.30—«У доб
ру путь». До Дня народ
ження комсомолу, к. т. 
(М). 23.10 — к. т. Кубок 
світу із спортивної гім
настики. Но закінченні — 
новини. (М).

ДРУГА ПРОГРАМА. 
13.55 — КЬюпрограма «Як
що ім’я тобі — комсомол». 
(М). 14.55 — «Ми знайоми
мось з природою». (М). 
15.15 — «Композитор Мо
царт». Передача 2. (М).
15.45 — «Мслодь планети».
(М). "
(М), 16.45 — «Візерунки». 
(М). ”
МУ ____ .. ..
«Поезія». (К). 18.30 — Для 
дітей. Муз. Фільм «Янта
рний». (К). 19.00 — «Віс
ті». (К). 19.30 — «Іитср-
клуб». (Х-в). 20.15—Фільм- 
коицерт. (К). 20.45 — «На 
добраніч, діти!». (К). 21.00
— «Час». (М). 21.30—Худ. 
фільм «Семеро сміливих». 
(К). 23.00 — Вечірні нови
ни. (К).

16.15

т.

«Подвиг».

17.15—«Книга у твоє- 
житті». (М). 16.00 —

П° ТЕЛЕЕКРАНІ

27 жовтня по 2 листопада
Реклама, оголошення, (К). 
16.15 — Фільм - концерт
«Сузір’я Гагпріна». (К>. 
18.30 — «Девіз — висока 
якість». (К). 19.00 — «Віс
ті». (К). 19.30 — Муз. ан
тракт. (К). 19.45 — «Екран 
молодих». (К). 20.45 —■
■ На добраніч, діти!». (К). 
21.00 — «Час». (М). 21.30 
— Телеогляд «Сільськогос
подарський тиждень». (К). 
21.45 -- Худ. фільм «Доб
ровольці». (К). 23.15 — Ве
чірні новини. (К).

ЧЕТВЕР
П Л ПЕРША ПРОГРАМА. 

~ Новини. (М).
9.1Э — к. т. Ранкова 

гімнастика. (М). 9.30 —
к. т. Ф. Шуберт. Фантазія 
для скрипки і фортепіано. 
(М). 9.55 — Інформаційна 
програма. 
М. Лейко, 
концерт». 
«Шахова 
17.15 — к.

(М). 11.00—к. т, 
«Симфонія — 

(М). 16.45 —
школа». (М).

. ... ... т. «Адреси мо
лодих». (М). 18.110 — Но
вини. (М). 18.15 — к. т<
«У кожному малюнку — 
сонце». (М). 18.30 — Кон
церт. (М). 19.00 — «Ленін
ський університет мільйо
нів». (М). 19.30 — Інтерба
чення. Чемпіонат СРСР з 
хокею: «Спартак»—ЦСКА.

1 і 2 періоди. В перерві — 
кіноварне. к. т. (М). 21.00
— «Час». (М). 21.30—к. т. 
Інтербачення.
СРСР з хокею: «Спартак»
— ЦСКА. (3-й період). (М). 
227)0 — к. т «Ваша дум
ка». (М). 23.10—к. т. Кубок 
світу із спортивної гім
настики. Фінал. (Англія).

ДРУГА ПРОГРАМА. 
10.55 — Наша афіша. (І<). 
11.00 — Новини. (К). 11.15 
Худ. фільм «Чорний капі
тан». (К). 17.15 — «Золоті 
зірки України», Кіноварне. 
(Д-к). 18.00 — Фільм-кон- 
церт. (К). 18.30 — Рекла
ма, оголошення. (К). 18.45
— «XXV з’їзду КПРС — 
гідну зустріч». «Право
флангові п’ятирічки». Те
ленарис. (К). 19.00 — «Віс
ті». (К). 19.30 — Телефільм 
«Ти пам’ятаєш, товаришу».
(К). 20.00 — «Мелодії дру
зів». Концерт. (К). 20.45 — 
«На добраніч, лінії». (КЬ 
21.00 — «Час». (М). 21.30- 
«Зустрічі з піснею». (До
нецьк). 22.30 — «Старт»! 
(К). 23.15 — Вечірні нови
ни. (К).

П’ЯТНИЦЯ

Чемпіонат

К. т. «ЛБВГДейка». (М)^ 
10 СО — «Для вас, батькн»7 
(М). 10.30 — к. т. Му^;
програма. «Ранкова нош*, 
та». (М). 11-00 — «Розпо'*’ 
від! про художників». (М)Т 
11.25 — «Більше хороших 
товарів». (М). 11.55 — к. т? 
«Музичний абонемент»,’ 
(М). 12.35 — «Народні та-1 
лапти». (Ужгород). 13.05-- 
к. т. Для дітей. «Оліпець-J 
малювець». (К). 13.35 -ь 
к. т. «Здоров’я?, (М). 14.05 
к. т. Муз. програма для 
юнацтва. (М). В перерві— 
док. фільм. (М). 16.30—к. т* 
«Співдружність». Толе*, 
журнал. (М). 17.00 — к. т; 
«У світі тварин». (М). 18.00 
— Новини. (М), 18.15 *4
к. т. Мультфільм. (М)?
18.40 — «Дев’ята студія»’’,'* 
(М). ,19.40 — Тслсьіз. худ,’ 
фільм. «Люди і манекени»,

т’ Фільм четвертий. (М). 21.00
— «Час». (М). 21.30 — «Кі* 
понанорама», (М). По за«. 
КІІІЧСННІ — НОВИНІ!. (Дї). '.

ДРУГА ПРОГРАМА, 
10.10 — Наша афіша, (К)., 
10.15 — Док. фільм. (К)7

10.40 — Суботній репортаж?- 
(В-д). 11.15 — Для дітей? 
«Поросятко Чок». Лялько«- 
ва вистава. (Херсон). 12.00
— «Орбіта дружби». (УкУ
раїпа — БАМу). (К). 12.35 

■— «Літературні читання»', 
(М). 13.05 — «Музичний
календар», (М). 13.35 -4
«Слово — майстру». Тс*' 
лепарнс. (Х-в). 13.55 — Кі
ножурнал. (К). 14.20 -4

Математичний журнал «їй- 
теграл». (К). 15.05
«Творчий портрет компс« 
зитора Д. Задора». (Л-в), 
16.05 — «Екран молодих», 
(К). 16.45 — Муз. фільм; 
(К). 17.15 — «Школа пере
дового досвіду». (К)._ 17.45 
«Вечір бальних таїїціві’і 
(Донецьк). 19.00 — «Вісті»: 
(К). 19.45—«Не судилось»? 
Вистава. (К). 20.45 — «На 
добраніч, діти!»'. (К). 21.00
— «Час». (М). 21.30
Продовження вистави. В 
перерві — вечірні повн
ий. (К)<

т.

НЕДІЛЯ

/

УВАГА—ВОДІЯМ...
Лікарі і світова преса вперто наголошують на 

величезній шкоді алкоголю. Це ж підтис; їжують 
сумні факти з життя і наукові дані. Однак, не
легко боротися із таким злом лише засобами 
пропаганди певних знань і промовистою хроні
кою на сторінках газет. Тому-то в різних країнах 
по-різному кваліфікують оп’яніння. Але всюди 
під особливою увагою перебувають водії.

В Австралії, наприклад, антомобілістіп-поруш- 
пиків чекає ув’язнення, а їх імена друкуються п 
місцевих газетах під рубрикою: «Вчора «під 
мухою» — сьогодні під вартою». Ефєкті'вннй ме
тод боротьби з пияцтвом знайдено в Малайзії, де 
порушник відправляється за грати разом з дру
жиною, якщо вона, звичайно, є. Своєрідні заходи 
практикуються в Туреччині: захмелілий водій

повинен пройти без відпочинку не менше тридця
ти кілометрів під конвоєм Поліції.

Але всі рекорди побила центральноамериканська 
республіка Сальвадор, де п’яних водіїв без зай
вих розмов засуджують до страти. «Безперечно, 
цей метод боротьби з алкоголізмом за кермом 
найефективніший», — відзначає преса.

Гійом Клаіін, житель Фрапкфурта-на-МайнІ 
(ФРН) — абсолютний чемпіон світу з донорства. 
Він здав загалом понад 1 тисячу літрів крові. 

- Гійому Кланну вже за шістдесят — межа для до
норів, але він і досі «невичерпний». «Вік вимі
рюється станом артерій», — каже Гійом.

З журналу «ЗНАННЯ ТА ПР/ХЦЯ».

СЕРЕДА
АЛ ПЕРША ПРОГРАМА. 
А7 9.00 — Новини. (М).

9.10 — к. т. Ранкова 
гімнастика. (ЛІ). 9.30—к. т. 
Концертний зал телестудії 
«Орля». (М). 10.15 — к. т. 
«Великі голодранці». (М). 
16.10 — Наша афіша. (К).
16.15 — «У школах кому
ністичної праці». (Д-к). 
16.50 — Док. телефільм 
«Родом з комсомолу». (К). 
17.30 — Для дітей. «Іскор
ка». (Донецьк). 18.00 — 
«День за днем». (К-д).
18.15 — к. т. «Загадки і
відгадки». (М). 18.30 —
«Людина, дорога, автомо
біль». (К-д). 18.50 — к. т. 
«Ми будуємо БАМ». (М).
19.15 — к. т. «Заппсшує
концертна студія в Остаи- 
кіні». (М). 21.00 — «Час». 
(М). 21.30 — Спортивна
програма По закінченні — 
НОВІШІЇ. (М),

ДРУГА ПРОГРАМА. 
11.40 — И.тша афіша. (К). 
11.45 — Певніш. (К). 12.00 
— «Молодь і п’ятирічка». 
(Ворошиловград). 18.00 —

О-в ПЕРША ПРОГРАМА. Л 11.20 — Наша афіша.
(К). 11.25 — Новини. 

(К). 11.40 — «Шкільний
екран». «Російська літера
тура для учнів 8 кл.». (К).
12.20 — «XXV з’їзду КПРС
— гідну зустріч». «Запо
різька ДРЕС па фініші». 
(Запоріжжя). 12.50 — Худ. 
фільм «Добровольці». (К).
14.20 — Муз. фільм. (К).
16.30 — «Фільм — дітям». 
«Слон і мотузочка». (М). 
17.15 — Телефільм. (К-д).
17.30 — «XXV з’їзду КПРС
— гідну зустріч». «Соціа
лістичне змагання — в 
дії». (К-д). 18.00 — «День 
за днем». (К-Д). 18.15 — 
к. т. Веселі нотки. (М).
18.30 — к. т. «Немає миру 
під кедрами». Репортаж із 
Лівапл. (М). 19.00 — «Сіль
ськогосподарський комен
тар». (К-д). 19.15 — Теле
фільм. (К-д). 19.25 — к.*т. 
«Слідство ведуть знато
ки». По сторінках циклу 
телеспектаклів. (М). 21.00
— «Час». (М). 21.30 — к. т. 
Естрадна програма з учас
тю В. Топкова і В. Влади
мирова. (М), 22.00 — к. т. 
Міжнародні змагання з 
важкої атлетики. (Англія). 
22.50 — к. т. Співає Є. ГІо- 
ломсіікі. (Польща). По 
закінченні — новини. (М).

Програма.
т. «У добру 

2.22 - «Наш
.......  (Оде

си). 18.30 — Телефільм 
«•Туркменські коні», (ю. 
19.00 — «Вісті». (К). 19.30
— «Зимівлі худоби — по
всякденну уваїу». (Мико
лаїв). 19.45 — «Ви нам пи
сали». (К). 20.45 - «На
добраніч, діти!». (К). 21.00
— .«Час». (М). 21.30 — «До 
нових журавлів». Вистава. 
(Л-в). В пецерві — вечірні 
новини. (К).

СУБОТА

ДРУГА
10. і 5 - к.
путь». (М). 16.00 — 
сучасник». Нарис.
сл). 18.30

1 ПЕРША ПРОГРАМА.
■ 9.00 — Новини. (М).

9.10 — к. т. Ранкова 
гімнастика. (М). 9.30 —

2 ПЕРША ПРОГРАМА,
9.00 — Новини. (М)^
9.10 — к. т. Ранкова 

гімнастика для дітей. (МИ 
9.30 — к. т. «Будильник»*)' 
(М). 10.00 — «Служу Ра* 
дянському Союзу». (М)7 
11.00 — к. т. Зустріч юнко
рів телестудії «Орля» 4. 
Героєм Радянського Союзу 
І. М. Чистяковим. (М)ї' 
12.00 — к. т. «Муз. кіоск^Т 
(М). 12.30 — «Сільська гд-і 
дина». (М). 13.30 — и. ті 
«Останній дюйм». • Хуйа 
фільм. (М). 14.55 — к. т, 
«Книгарня». (М). 15.40 
к. т. Спортивна програма? 
(М). 16.20 — Міжнародна 
панорама. (М). 16.50 
к. т. Мультфільми. (М)? 
17.20 — к. т. Багатосерійл 
вий док. телефільм. «Го
ловна вулиця Росії». 9 -се
рія. (М). 18.00 — Новини', 
(М). 18.15 — ’Ісмпіонат
СРСР з футболу: «Діша« 
мо» (Тбілісі) — «Динамо^ 
(ЛІ). В перерві — «Радяїї* 
ський Союз очима зару«' 
біжннх гостей», к. т. (М)< 
19 45 — к. т. Концерт. (М); 
20.00 — к. т. «Клуб кіно* 
подорожей». (М). 21.00 
«Час». (М). 21.30 — к. 
«Знайомство з оперою»4} 
Дж. Всрді «Ліда». Фільм« 
опера. (Італія). По закін* 
ченні — новини. (М).

ДРУГА ПРОГРАМА, 
10.10 — Наша афіша. (1<-Е 
10.15 — «Літературний те
атр». О, С. Пушкін «Піко«} 
па дама». (К). 11.30 -4
«Пісня-75», (К). 12.00 -?
«Містам і селам України 
бути зразковими». (Д-к-)7 
12..30 —. Для школярів? 
«Салют Жовтню». (К)* 
13.00 — Концерт, (К). 13.35 
— «В ім’я миру». (В-д)? 
ІЗ.55 — «Нові мелодії ра« 
ку». (К). 14.40 — «Жовтиіо 

. назустріч». (Донецьк)?
15.10 — Для дітей «Зелс*. 
пий вогник». (К). 16.00 -рї 
«Мальовнича Україна»1?' 
(К). 16.30 — «Вісті». (К)Г 
17.00 — Першість СРСР з 
футболу: «Шахтар» -Н’
СКА. (К). 18.50 — «Сла'<
па солдатська». (Одеса); 
19.45 — «Київ музичний»: 
(К). 20 45 — «На добраніч,’ 
діти!». (К). 21.00 — «Час»”, 
(М). 21.50—Худ. Фільм «Чу^ 
жа рідня». (К). 23.05—Пер; 
шість СРСР з футболу.: 
«Зоря» — «Арарат». 2-й 
тайм. Відсозапнс. (КЙ 
23.50—Вечірні новини. (КУЇ І

. --------------------

т

I Наша адреса і тедоФони Газета виходить 
у вівторок, четвер, 

суботу.

• МОЛОДОП КОММУНАР» - 
орган Кировоградского обкома 
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ЗЇ6050. ГСП, Кіровоград-50, вуя. Луначарського, 36. 
Телефони: відповідального секретаря та відділу 
комсомольського життя—2-4$*35, відділу пропаганди, 
відділу листів і масової роботи — 2-45*36, відділу вій
ськово-патріотичного виховання та спорту — 2-46-67.
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Вдень 25 Жовтня по, території області і місту Кіровограду 
передбачається мінлива хмарність, без опадів. Вітер східний 
10—14 метрів па секунду. Температура повітря по області 
9—14, по місту 11—13 градусів тепла.

За даними Українського бюро погоди 26—27 жовтил — ма- 
лохмарпо, без опадів. Вітер східний 10—15, часом 7—12 мет
рів ііа секунду. Температура повітря вночі 0—5 градусів мо
розу, вАсіїь 9—14 градусів тепла.
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