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ПЛ[Ш ОПКОИУ КОМПАРТІЇ УКРАЇНИ25 липня відбувся пленум обласного комітету Компартії України, який заслухав питання «Про підсумки липневого (1978 р.) Пленуму ЦК КПРС і завдання партійних організацій області, що випливають з постанови Пленуму і доповіді Генерального секретаря ІДИ КГІі'С товарища Л. І. Бракне в а «Про дальший розвиток сільською господарства СРСР».Па пленум були запрошені голови райвиконкомів, начальники райуправліпь сільського господарства, керуючі районними об'єднаннями «Сільгосптехніка», голови колгоспів, директори радгоспів, редактори міськрайонннх і районних газет, керівники обласних організацій 1 установ, перші секретарі міськкомів і райкомів ЛКСМУ.Учасники пленуму вшанували вставанням пам'ять члена Політбюро Ції КПРС. секретаря ЦК КПРС, Героя Соціалістичної Праці Ф. Д. Кулакова.З доповіддю на пленумі виступив перший секретар обласного комітету партії М. М. Ко- 
бильчак.В обговоренні доповіді виступили П. Л. Гі- дуляиов — перший секретар Долинського райкому партії. В В. Гуля — перший секретар Маловисківського райкому партії, В. О. Соку- 
ренко — перший секретар Кіровоградською міськкому партії. Т. М. Руда — секретар парткому колгоспу «Росія» Повоукраїнс.ького району, І. С. Зубець — пертий секретар Ново- архангельського райкому партії, М. М. Івани-

чепко — голова виконкому Федорівської сільської Ради народних депутатів Добровеличків- ського району, Г. І. Ткаченко — бригадир радгоспу «Третій вирішальним» Новгородцівсько- го району, М. Д. Зятіп — перший секретар Гайворонського райкому партії. В. Г. Алень- 
ков — голова колгоспу імені Дзержинського Знам’янського району, А. Т. Бойко — директор обласної сільськогосподарської дослідної станції, М. Г. Гайдамака — голова виконкому Бобрішецької районної Ради народних депутатів, Г. Д. Гончар —• ланкова колгоспу «Росія» Головапівською району, В. І. Карленко — директор кіровоградського заводу сільськогосподарських машин «Червова зірка», Г. П. Юрчен
ко — бригадир колгоспу «Шляхом Леніна» Олександрівського району.В роботі пленуму взяв участь і виступив з промовою член Політбюро ЦК Компартії України, Голова Президії Верховної Ради Української РСР О. Ф. Ватченко.Із заключним словом виступив М. М. Ко- 
бильчак.В обговореному питанні прийнято постанову і затверджено заходи по здійсненню рішень липневого (1978 р.) Пленуму ЦК КПРС, завдань, поставлених у доповіді Генерального секретаря ЦК КПРС товариша Л. І. Брежнева < Про дальший розвиток сільського господарства СРСР», а також Пленумом ЦК Компартії України.

Протягом чотирьох днів на Кіровоградщині перебував член 
Політбюро ЦК Компартії’ України, Голова Президії Верховної 
Ради Української РСГ О. ф. Ватченко.

Товариш О. Ф. Ватченко ознайомився з організацією жнив 
та хлібозаготівель у Кіровоградському, Новгородківському, 
Долинському. Знам’янському районах, з перебудовою сіл, 
побутовим обслуговуванням трудівників села, мав розмови з 
партійними і радянськими працівниками, господарськими ке
рівниками, спеціалістами, колгоспниками про шляхи дальшого 
поліпшення організаторської, масово-політичної та економіч
ної роботи в світлі рішень липневого (1978 р.) Пленуму ЦК 
КПРС і Пленуму ЦК Компартії України.

На Куцівському елеваторі Новгородківського району О. Ф. 
Ватченко цікавився йсго готовністю до прийому хліба, а під 
час відвідання колгоспу імені Леніна Долинського району — 
роботою колектиеу еідгодієєльного тваринницького комп
лексу.

У колгоспах «Родина» та імені Фрунзе Долинського району, 
імені Леніна Знам’янського району О. Ф. Ватченко ознайомив
ся з роботою по підвищенню ефективності сільськогосподар
ського виробництва, виконанню планів виробництва і заготі
вель сільськогосподарської продукції нинішнього рону і за 
п’ятирічку в цілому. У селі Пантазіївці Знам’янського району 
О. Ф. Ватченко дав депутатам сільської Ради народних депута
тів і членам правління місцевого колгоспу імені Дзержин
ського поради щодо напрямів соціального розвитку села, 
створення хліборобам і тваринникам якомога кращих вироб
ничих і культурно-побутових умов.

Товариш О. Ф. Ватченко цікавився благоустроєм обласного 
центру і міста Знам'янки, відвідав цехи і будований корпус 
двічі орденоносного заводу «Червона зірка», гоговне спеціа
лізоване конструкторське бюро по посівних і комбінованих 
машинах, вивчав організацію випуску сівалок, зокрема тих, 
серійне виробництво яких щойно освоєно, знайомився з умо
вами праці і побуту робітників.

В обласному номітеті партії відбулася розмов« з участю 
«-ленів і кандидатів у члени бюро обкому, членів виконкому 
обласної Ради народних депутатів, керівників ряду обласних 
організацій, в ході якої О Ф. Ватченко особливу увагу звер
нув на необхідність комплексного підходу до розв язання 
проблем економічного і соціального розвитку області. її про
мислового виробництва і капітального будівництва Велику 
увагу було приділено аналізові стану справ у сільськогоспо
дарському виробництві області, діяльності партійних організа
цій, місцевих Рад народних депутатів по виконанню рішень 
липневого Пленуму ЦК КПРС.

Товариш О. Ф. Ватченко езяп участь у роботі пленуму об
ласного комітету партії і виступив на ньому з промовою.

У поїздці по області О. Ф. Ветченка супроводжували пер
ший секретар обкому Компартії України М. М. Кобильчак і 
толова виконкому с-бг.асі-ої Ради народних депутатів Д. П. 
Максименко.
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І матеріали для цього но
мера є. Можна було б 

- дружнім шаржем поздо
ровити з першим успіхом 
передового комбайнера 
Андрія Трюхана з рад
госпу «П’ятихатський», 
котрий впевнено утримує 
перше місце у змаганні

ВІДПОВІДАЙ. 
ТОВАРИШУ КОМІТЕТ!

ПРОГРАМА— 
ОДИН РЕЙД

За дверима кабінету 
другого секретаря райко

му комсомолу трохи тісну
вато. Хоча квадратура тут 
і справді мала, та не в ній 
причина: чимало місця 
займає стенд з яскравим 
написом: «Комсомоль
ський прожектор». Виго
товили його недавно, ще 
й фарба, здається, не ви
сохла як слід.

— Це ми до жнив спе
ціально замовили новий 
стенд, — пояснює другий 
секретар Іван Жилка. — 
Встановимо його у вікні 
Будинку культури. їам на
дійніше, ніхто не розіб'є 
шибки, а ТО ЕІТрИНу тільки 
й знай склити.

Турбота про охорон- 
ність випусків «КП» вчу
вається в голосі секретаря 
не випадково, адже він 
очолює районний штаб 
комсомольських дозорців. 
Ось тільки виникає запи
тання: «Чому ж стенд, 
приурочений до початку 
жнив, стоїть за дверима 
начальника штабу, тоді як 
у районі вже йде збиран
ня хліба?» Саме час «оно
вити» стенд: випустити 
перший жнивний номер.

Завтра в Гавані 
відкривається 
XI Всесвітній 
фестиваль молоді 
і студентів

САЛЮТ, 
ФЕСТИВАЛЬ!

СОЛІДАРНІСТЬ, 
МИР І ДРУЖБА

серед молодих 
жниварів. Або чо
му б штабові «КП» 
не виявити при
чин неповного ви
користання техні
ки в ряді госпо
дарств, де низькі 
темпи збирання 
пояснюють ви
ключно негодою? 
Словом, є мате
ріали на перший 
випуск стіннівки 
«КП». Та штаб не

поспішає. І все через ті 
дощі.

— Ось почнуться масові 
жнива, — каже Іван Жил- 
на, — проведемо рейд, 
випустимо опісля й номер 
«Комсомольського про
жектора». А зараз що? 
Дощ... — І, не договорив
ши, кивнув на вікно, шиб
ки якого покреслені до
щовими цівками.

У голосі — заспокоє
ність, мовляв, усе ще по
переду, встигнемо. 1 
справді, районному шта
бові поспішати нікуди. Па 
період жнил заплановано 
всього лише один рейд — 
по перевірці якості зби
рання ранніх зернових 
культур. І все.

Не поспішають члени 
районного штабу «Комсо
мольською прожектора» 
сказати своє слово у жни
ва, не сказали вони його 
й напередодні. У дні під
готовки до збирання но
вого врожаю навіть не 
провели семінару «про
жектористів» району. Іван 
Жилка пояснює це упу
щення тим, що був у від
пустці першим секретар 

(Див. 2-у стор.).

ї> ПЕРШЕ фестиваль сяг- 
нув за межі Європей

ського континенту і при
йшов на землю першої у 
світі соціалістичної дер
жави в Західній півкулі.

Рішення про проведен
ня чергового, XI фестива
лю на острові Свободи 
було ухвалено на уста
новчому засіданні Міжна
родного підготовчого ко
мітету, що проходило Б 
лютому 1975 року в Бер
ліні. На нього з’їхались 
представники молодіжних 
і студентсьиих організацій 
62 країн, а також пред
ставники і спостерігачі 14 
міжнародних і регіональ
них організації| молоді. 
Учасники засідання закли
кали молодь і студентів, 
усі молодіжні організації 
почати активну підготовку 
до XI Всесвітнього фести
валю. Цей заклин з енту
зіазмом і схваленням зу

стріли мільйони юнаків і 
дівчат у всіх країнах світу, 
в тому числі й радянська 
молодь.

На підтримку XI фести
валю в Гавані виступили 
спілки молоді соціалістич
них країн, комуністичні й 
прогресивні спілки молоді 
капіталістичних країн і 
країн, що розвиваються, 
організації молодих соціа
лістів. соціал-демократів, 
лібералів, радикалів, де- 
мохристиян, інших полі
тичних течій молоді.

Дев’ять днів — з 28 лип
ня по 5 серпня — трива
тиме зустріч юності пла
нети. 16 тисяч її учасни
ків продемонструють во
лю юнаків і дівчат Землі 
до миру, прагнення боро
тися за соціальний про
грес і права молоді Кож
ний день XI Всесвітнього 
буде присвячений різним

подіям, датам, країнам. 
Молоді люди зможуть 
ознайомитися з життям 
своїх ровесників у всьому 
світі.
О РОГРАМА фестивалю 
“ передбачає проведен
ня різних конференцій, 
форумів, мітингів, семіна
рів, політичних дискусій з 
питань боротьби молоді 
за мир і роззброєння, за 
розрядку міжнародної 
напруженості, за права 
молодого покоління, за 
єдність антиімперіалістич
них дій.

Міжнародний підготов
чий комітет затвердив те
матику днів фестивалю:

— За антиімперіалістич
ну солідарність, мир і 
дружбу (відкриття).

— Солідарність з бо
ротьбою народів, молоді і 
студентів Південної Афри- 
ни, Намібії і Зімбабве за 
національну незалежність, 
проти підступів імперіаліз
му, за повну ліквідацію 
расистських режимів.

— Солідарність з народа
ми. молоддю і студентами 
арабських країн, зонрема 
з арабським народом Па
лестини, керованим ООП, 
в боротьбі проти імперіа
лізму, сіонізму і реакції, 
за справедливий і міцний 
мир на Близькому Сході.

— Молодь і студенти за

мир у всьому світі, за роз
рядку, міжнародну безпе- 
ну і співробітництво, за 
припинення тонни озбро
єнь, загальне й повне роз
зброєння.

— Солідарність з молод
дю і студентами Латин
ської Америки та країн 
Карибського басейну, які 
борються проти імперіа
лізму, колоніалізму і реак
ції, за незалежність і на
ціональний суверенітет, за 
право розпоряджатися сво
їми природними ресурса
ми, за демократію і звіль
нення політичних в’язнів, 
підтримка антифашист
ської боротьби, в першу 
чергу чілійського народу.

— Боротьба народів, мо
лоді і студентів проти ім
періалізму. колоніалізму і 
неоколоніалізму, за націо
нальне визволення і неза
лежність. за розвиток між
народного співробітництва, 
за встановлення нових 
справедливих і рівноправ
них економічних відносин, 
за новий міжнародний еко
номічний ПОРЯДОК.

— Боротьба молоді і сту
дентів капіталістичних 
країн проти експлуатації 
кризи і всевладдя монопо
лій, за розширення ї за
хист прав і демократичних 
свобод, за глибокі еконо
мічні й політичні перетво
рення в суспільстві.

— День, присвячений мо
лодому поколінню, яке жи
ве, працює та будує со
ціалізм на Кубі. 
(Закінчення на 3-й стер.).

• АЛЛО. ГОВОРИТЬ КОРПУНКТ!
Перше місце серед ком

байнових екіпажів району 
посідає комсомольсько- 

молодіжний екіпаж із кол
госпу імені Фрунзе в 

І складі комбайнер« Еале-

рія Глущенка, його поміч
ника Миколи Оводенка та 
шофера Василя Підбурт- 
нього 3 початку жнив на 
його рахунку 69 скошених 
гектари посіву і 2835 цент-

нерів намолоченого зерна. 
А нещодавно екіпаж до
бився найвищого добово
го виробітку. За 15 годин 
безперервної роботи ком
байном «Колос» В'Н ско
сив зернові на площі ЗО 
гектарів і намолотив 1016 
центнерів хліба. На честь

передового колективу в 
господарстві підняли пра
пор,

М ФЕДОРОВ, 
позаштатний корес
пондент «Молодого 
комунара».Долішськиб район.



З стор ,,Молодяй KOMtyraa.p(t 27 липня 1078 року
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ПРОГРАМА —
ОДИН РЕЙД

(Закінчення.
Поч. на 1-й стор.). 

райкому і у нього, друго
го секретаря, було значно 
більше справ у цей час. 
Тож семінар проведуть 
уже в жнива.

Важко уявити собі таку 
картину: йде бій, а штаб, 
командири радяться, як 
до нього потрібно було 
підготуватися. Мабуть, та
кий сенс матиме й семі
нар дозорців під час 
жнив. Зайве доводити: ще 
перед початком жнив ко
жен член штабів «Комсо
мольського прожектора», 
кожен «прожекторист» 
повинен був дістати чіткі 
завдання на цей відпові
дальний період, знати, з 
чого починати боротьбу з 
втратами часу і зерна, на 
чому зосередити свої зу
силля. Програму ж комп-

лексноі участі комсомоль
ських дозорців у жнивно
му конвейєрі мав розро
бити районний штаб 
«Комсомольського про
жектора». Як бачимо, всю 
програму зведено до єди
ного рейду. Та й той на
мічено провести лише в 
колгоспах імені Леніна, 
імені Карла Маркса, «Пер
ше травня» та імені 40-річ- 
чя Жовтня. З результатів 
рейду в чотирьох госпо
дарствах і зробить штаб 
висновки про боротьбу 
молоді за якість збиран
ня врожаю в районі. Не
обтяжливо. А головне, 
зручно — всі чотири гос
подарства — сусіди.

Перевірку можна зро
бити і в чотирьох госпо
дарствах, ніхто не запере
чує, але тоді такі ж рейди 
потрібно провести місце-

вим штабам «КП» повсю
ди. Тільки після цього 
всеохоплюючого заходу 
висновки будуть найбільш 
об’єктивними. Однак ра
йонний штаб обмежився 
лише чотирма адресами.

Дощі і зливи, такі часті 
в нинішні жнива, думаю, 
позбавлять спокою Пет- 
рівський районний штаб 
«Комсомольського про
жектора». Саме негода 
підказує нині теми ноаих 
рейдів, ноаих заходів. Уже 
зараз треба виявити при
чини розриву між косови
цею та обмолотом, що 
утворився в ряді госпо
дарств, узагальнити дос
від роботи штабу «КП» 
радгоспу «Маріампіль- 
ський» — одного з кра
щих у питанні дієвості на 
жнивах. І пора новий 
стенд «Комсомольського 
прожектора» дооформити 
першим жнивним випус
ком районного штабу 
«КП».

О. БАСЕНКО, 
спецкор «Молодого 
комунара».

ІІетрівськнй район.

ГАРЯЧА ЛІНІЯ

2. КОЛИ
НАД НИВОЮ ДОЩ
Ідеологічне забезпечення жнив

Так повелося здавна: 
чим більше труднощів, 
тим активніше й організо- 
ваніше бореться з ними 
наша молодь. І в перших 
лавах ідуть комсомольці. 
Труднощі на нашому шля
ху поки що не перевелися, 
особливо ті, що мають 
так звані об’єктивні при
чини (скажімо, складність 
цьогорічних жнив). Та хіба 
труднощі коли-небудь ля
кали комсомольців?

Здається, погода нині 
аж ніяк не сприяє рекор
дам. А наші механізатори 
Михайло Якуненко та Ми
кола Шаховський, як тіль
ки видасться погожа дни
на, замість передбачених 
нормою 20 скошують по 
сорок і більше гектарів 
ранніх зернових. Комбай
нер Василь Сокольченко 
лише за 19 липня намоло
тив комбайном «Нива» 
220 центнерів зерна. Ота
ка наша відповідь на рі
шення липневого Плену
му ЦК КПРС.

Найпродуктивніше і най
краще людина працює то
ді, коли ясно розуміє своє 
місце в боротьбі за хліб. 
Наша лекторська група — 
В. Сяський, М. Сімбор- 
ський, Н, Устенко, А. За- 
пірченко, В. Шкрьобка ще 
до початку жнив прагнула 
донести до кожного мо
лодого хлібороба дирек
тиви партії, рішення Пле
нумів ЦК КПРС із питань 
сільського господарства. 
Особливо пожвавилась 
робота групи з початком 
жнив. Коли погода зава-

жає жнивувати, у спеці
альних агітвагончиках (які, 
до речі, має кожен зби
ральний загін) механізато
ри збираються послухати 
живе слово агітаторів. Тут 
же — червоні куточки, в 
яких на спеціальних стен
дах, що їх оформили ком
сомольці,— умови соціа
лістичного змагання, спис
ки молодих комбайнерів, 
постів якості, списки тим
часових партійних, партій
но-комсомольських, ком
сомольських груп, штабів 
жнив, плани роботи ху
дожніх агітбригад, бюле
тені змагання тощо.

У двох збирально-тран
спортних загонах, створе
них у нашому колгоспі, 
організовано дві тимчасо
ві партійно-комсомольські 
групи. В першій дев’ять, а 
в другій — десять комсо
мольців. Разом з комуніс
тами вони вирішують по
точні питання, шукають 
виходу зі складних умов 
цьогорічних жнив. Наші 
групкомсорги Володимир 
Дудниченко та Володимир 
Войтович на період зби
рання врожаю стали тією 
безпосередньою ланкою, 
котра з’єднує нашу ком
сомольську організацію з 
райкомом комсомолу. Так 
що райкомівці отримують 
інформацію про хід жнив, 
проблеми молодих жни
варів, так би мовити, з 
перших рук. У тимчасових 
групах обговорюють хід 
соціалістичного змагання, 
відзначають лідерів, від
верто, а головне— опера

тивно борються з недолі
ками.

Про роботу лекторської 
групи я вже згадувала. 
Додам лише, що працю
ють лектори в тісному 
контакті з агітбригадою 
Кетрисанівського Будин
ку культури. Керівники во
кально - інструментально
го ансамблю Андрій За- 
пірченко і його дружина 
Валентина узгодили з ко
мітетом комсомолу гра
фік виступів колективу. 
Планується виїзд до су
перників по змаганню — 
трудівників сусіднього 
колгоспу. Звичайно, наші 
комсомольці прагнути
муть зробити все від них 
залежне, щоб культармій
цям було про що сказати 
на полях сусідів.

Не можу не згадати І 
про роботу нашої бібліо
текарки Зої Ольферук. Це 
її заслуга в тому, що з 
червоних куточках агітва- 
гончиків,' коли над нивою 
нависають дощові хмари, 
можна переглянути свіжі 
газети і журнали, почита
ти цікаву книжку. Це во
на приносить у поле бю
летені змагання, інформує 
механізаторів про хід 
жнив у районі, в області. 
Зоя Ольферук — надій
ний помічник наших агіта
торів Валентини Галіби та 
Надії Деляновської.

Та, що я розповіла про 
роботу лекторів, агітато
рів, тимчасових комсо
мольських груп на жни
вах, — лише окремі штри
хи боротьби нашої комсо
мольської організації за 
врожай ювілейного року. 
І я впевнена, що, незва
жаючи на важкі погодні 
умови, врожай ми збере
мо вчасно, без втрат.

Л. КАЗАНЦЕВ/\, 
секретар комсомоль
ської організації кол
госпу імені 40-річчя 
Жовтня.

Бобринеиький район.

Ю. ДМИТРЕНКО

«Я, Бобришев Минола Кіндратович, на
родився 1/ грудня 1091 рому □ селі Вели
кій Висці елисавєтградського повіту 
Херсонської’ губернії. Батьки — селяни- 
наймити. Почав працювати з одинадцяти 
роню. Улітку наймався де нуркупів чи 
поміщиків, узимку вчився в церковно
парафіяльній школі. З 1906 по 1912 рік 
працював на вугільних шахтах Доноасу. 
Ііравда, 1919 року змушений буо повер
нутися на деякий час на батьківщину, 
щоб одержати новин паспорт, бо старий 
поліція перетворила у вовчий квиток за 
те, що я розповсюджував нелегальну лі
тературу на шахтах. .

З 1912 по 1910 рік служив у 5-й леиб- 
гвардійській артилерійській батареї 3-і 
гвардійської дивізії. Частина розміщала
ся у Варшаві. 8 1914 — 1913 роках воював 
на російсько-німецькому фронті. В боях 
під Гнилою Липою та Садовою Вишнею 
був двічі поранений.

Після Лютневої резолюції — голова 
батарейної ради солдатських депутатів, 
член дивізійної ради. З травня 1917 ро
ку — член Комуністичної парти більше- 
ВИуВчеовні 1917 року за відмову йти в 
наступ на Дикий Лан (проти міста Юр- 
жезан) мене арештували і вислали спо
чатку до Кисаа, потім до Чугуєва. Піз
ніше був там головою батарейного комі-

ї ПАРТІЇ

Кожному полю — комсомольську турботу!
— Якщо вже братися за 

справу, то ставити перед собою 
рубежі вищі, ніж загальнобри- 
гадіїі, — вирішили члени ком
сомольсько-молодіжного ко
лективу механізованої лапки, 
очолюваної Лідією Фідель- 
ською. 1 молоді хлібороби від
значають ювілейний рік Ленін
ського комсомолу ударною 
працею. Кінцева меіа — вирос
тити на 87 гектарах по 50 цент
нерів зерна кукурудзи, на 
89-гсктарній площі — по 200 
центнерів зеленої маси цієї 
культури, па кожному із 79 
гектарів — по 21 центнеру на
сіння соняшнику.

...Колектив ланки невели
кий — усього п’ять механізаго
рів. Анатолій Поиомаренко,

До 75-річчя
Н з’їзду РСДРП

Миргорода. Ми, тобто частина загону, яка 
не брала участі а слисазегградських по
діях організували неподалік Великої 
виски заставу, обеззброювали втікаючих 
на захід гайдамаків, забирали у них на
грабоване. Тут я зрооив необачний 
крок...». спогадІВ ЛІ. к. Бобрпшева).

*
...Майже фізично він відчув удар бой

ка по гільзі патрона. Але пос.рілу не 
пролунало. Осічка!

Січовик люто вилаявся. 8 цей, час із 
комірчини виволокли невеликий бідон 
зі спиртом, скриньку з коштовностями. 
На підлогу посипалися золоті годинни
ки, обручки, медальйони, браслети...

Всі заклякли. Потім кинулись підбира
ти коштовності, нервово розпихаючи їх 
по кишенях. Побачивши таке, петлюрі

вець, що стояв 
паред Бобри- 
шевим, нерво
во шпурнув у 
вікно револь
вер І --- ДО гур
ту-

З СІМНАДЦЯТОГО
тету солдатських депутатів, членом Чу
гуївської міськради. Брав участь у роз- 
зороєнні юнкерів Чугуївського військово
го училища.

У листопаді 1917 року демобілізувався 
і приїхав на батьківщину, у Велику Вис
ку. Тут разом з іншими фронтовиками 
організував Великовисківську раду сол
датських депутатів, що повернулися з 
фронту.

Будучи головою цієї ради, просодии у 
життя політику партії більшовиків. Ра
да створила номітет бідноти, з його до
помогою розподіляла між населенням 
продукти, паливо.

У перших числах квітня 1918 року, у 
зв’язку з наступом австро-німецьчих 
військ та петлюрівців, наша партійна 
організація і створений червоногвардій- 
ський загін змушені були відступити ра
зом з бронепоїздом Полупанова в район 
Знам’янки, тут наш загін разом із заго
ном Коляденка взяв участь у бою на 
станції Цибулеве. Згодом разом з парти
занами інших волостей загін перебував у 
Чорному лісі.

На початку 1918 року спалахнула ре
волюція в Угорщині, згодом — у Німеч
чині. Це значно поліпшило наше стано
вище...».

(З автобіографії М. К. Бобрншсва).

«Наприкінці жовтня наш партизан
ський загін з району Чорного лісу пере
брався до лісу Дідова Балка, що непода
лік Володимирівни. Тоді :к ьибрали під
пільний репном, до складу якого ввійшли 
Дмитро Гласний, Іван Литвин, Віктор 
Гольша^Луна Пашков, Степан Сонур, 
Матвій Сорочан, Іван Мельников, мене 
обрали головою. Перед виступом парти
занів проти петлюрівської Директорії і 
залишків окупантів Одеський обком пар
тії, довідавшись про скупчення в Чорно
му та навколишніх лісах партизанських ’ 
загонів, прислав уповноваженого — то- 
заришну Ч>. Бершадську. Вона провела 
нараду підпільників шести волостей. Від 
Велико: Виски на ній були присутні 
Митрофан Білонур, Віктор Гольша, Дмит
ро Гласний, Іван Литвин, Іван Мельни
ков, Степан Лисенко, Лука Пашков, Ми
кита Нудря, Іван Матвіснко і я. Від 
Грузьківської волості було три представ
ники, серед них я знав Базилевсьного. 
ВІД Федвара — Стратіснно, Машков з то
варишами, від Панчевого — Пирко, Пла- 
чинда та інші. Всього на нараду зібрало
ся близько сорока підпільників.

З 3 по 6 лютого петлюрівці влаштува
ли в Єлисаветграді тихий погром і гра
бежі населення. Робітники разом з пар
тизанами почали вибивати їх з міста. У 
визволенні Єлисаветграда брали участь і 
бійці мого загону.

. 6 лютого 1919 року петлюрівці, вигна
ні з міста, просувалися в напрямі Ново-

Продовженвя. Початок у «Молодому 
комунарі» за 25 липня.

ЄДИНОЮ МЕТОЮ ЗДРУЖЕНІ
Анатолій Соспіп та Віктор Сап- 
дул сповнені рішимості подо
лати всі труднощі, а щедрий 
урожай вибороти. Адже всі во
ни — комсомольці, як і їхня 
ланкова. Михайлові ж Фідель- 
ському тим більш не випадає 
працювати не з повпою відда
чею — по-перше, зовсім недав
но вийшов вій з комсомольсько
го віку, а значить, па правах 
старшого повинен у всьому до
помагати молодшим колегам, 
бути для них взірцем; по-друге, 
ланкова — його дружина.

Нині в тракторній бригаді 
колгоспу «Комуніст» широко 
розгорнуто соціалістичне зма-

гашія за щедрість хлібного ла
ву, за високу віддачу кожного 
гектара технічних і кормових 
культур. Про гласність трудо
вого суперництва регулярно 
дбає редколегія бригадної стін
нівки, вона не проходить і ми
мо недоліків. Члени редколе
гії — Ліда Фідельська, Віктор 
Сандул, Анатолій Пономарен
ко. Ком сом ол ьс ько- м ол од і ж 11 і й 
ланці до всього діло.

В. САЮЛДИРЄВ, 
секретар комітету комсо
мольської організації кол
госпу «Комуніст» Компа
нії вського району.

Про Миколу 
забули. У две
рі протисну
лась енергійна 
постать. З-під 
маски Бобри
шев почув:

— Іди за 
мною!

Вихопились на вулицю. Прямо в на
товп. Січозик зупинився.

— Маж п’яти салом! — глянули на 
Миколу очі над маскою. Бобришев 
стояз, вважаючи за краще дістати кулю 
в груди, ніж у спину. Петлюрівець, пев
но, це зрозумів. Хмикнув, заткнув наган 
за пояс і подався назад до штабу.

Тієї ж миті Бобришев шмигнув у на- 
наговп, а вже за кілька хвилин стукав у 
двері крайньої від Мар’янізської еконо
мії хатини — оселі Миколи Товстогана.

На стук вийшла дружина.
— Січовиків не було?
— Ні, — прошепотіла злякано.
— Хто там? — подав голос господар 

будинку. — А, це ти, Миколо? Врятував
ся! — вигукнув зраділо. — А Митро- 
фан, Вітька та Лука були недавно тут...

— Де вони?
— По зброю подалися. Хотіли тебе від

бити у петлюрівців... Та проходь у хату, 
тремтиш увесь!

— Ніколи. Знаєш, куди вони пішли? 
Мерщій за ними!

Але йти нікуди не довелося. На по
двір’я з городів уже виходили Гольша, 
Пашков та Білокур. Пізнавши Бобрише- 
ва, радо загули. А у того вже зрів у 
думках план.

— Де б нам сани чи воза роздобути?
Хлопці здивовано звели на Миколу 

очі.
— Навіщо?
— Задумка одна є...
— Та кажи, не тягни! — не втримався 

гарячкуватий Лука.
— Може, у Кириленка позичити? — 

непевно запропонував Товстоган, маючи 
на увазі місцевого багатія. — Правда, у 
нього фургон...

— Підійде й фургон. У кого пишній 
револьвер є? А то мій січовики пози
чили.

— Знайдеться. — Микола Товстоган 
зайшов до клуні, виніс звідти замотаний 
у прол'.ащену ганчірку зовсім новенький 
маузер. — Підійде?

•<: # *
«...Старший брат Лаврентій Бобрише» 

помер від побоїв на каторзі в Херсоні 1910 
року.

Брата Григорія Бобришева стратили • 
Єлисаветградській тюрмі як соціал-де- 

АВОІОР'Дного брата Юхима Ьоб 
nni^^zeta₽ч?.pcьк, нрихвосні повісили 1WB 
рону в Єлисаветграді...»

(З автобіографії м. ’к Бобоишева). 
(Закінчення буде).



САЛЮТ, ФЕСТИВАЛЬ! НА ФОТО: ПАМ’ЯТНИК 
ХОСЕ МАРТІ — БОРЦЕ
ВІ ЗА СВОБОДУ 1 НЕЗА
ЛЕЖНІСТЬ БАТЬКІВ
ЩИНИ І НАЦІОНАЛЬ
НИЙ ПРАПОР РЕСПУБ
ЛІКИ КУБА НА ПЛОЩІ 
РЕВОЛЮЦІЇ В ГАВАНІ.

Фото В. СОБОЛЕВА. 
(Фотохроніка ТАРС).

3 стер

(Закінчення. 
Поч. на 1-й стор.).

— За нові перемоги на
родів, за права молодого 
покоління світу. До XII 
фестивалю, Куба прощає
ться з вами!
В АЖЛИВЕ Місце в полі

тичній програмі пося
де діяльність п’яти диску
сійних центрів. Молодь 
обговорить найважливіші 
проблеми, що хвилюють 
людство. Це насамперед 
боротьба за мир, розряд
ку, безпеку і міжнародне 
співробітництво, боротьба 
народів і молоді проти 
імперіалізму, колоніаліз
му, неоколоніалізму, фа
шизму та апартеїду в Аф
риці, Азії і Латинській 
Америці.

дітям. У піонерському та
борі «Хосе Марті» від
криється Міжнародний 
клуб друзів дітей. У його 
рамках відбудеться кон
ференція з питань прав 
дітей і співробітництва 
дитячих організацій. Двад
цять тисяч кубинських ді
тей, які в ці дні перебу
ватимуть у піонерських 
таборах, улаштують для 
делегатів фестивалю Літнє 
свято. Будуть проведені 
мітинги солідарності з на
родами, які борються за 
свою свободу і за права 
дітей. На пам’ять про фес
тиваль діти посадять Піо
нерський ліс дружби.
у ДЕНЬ, присвячений 
* Республіці Куба, учас
ники фестивалю продемон
струють свою солідарність 
і підтримку народу та мо
лоді першої в Західній пів- 
кулі країни, що будує но
ве, соціалістичне суспіль
ство. Юнаки і дівчата Иу-

СОЛІДАРНІСТЬ,
МИР I ДРУЖБА

Темою розмови стануть 
і питання боротьби моло
ді та студентів капіталіс
тичних країн проти екс
плуатації, кризи і влади 
монополій, на захист де
мократичних прав і сво
бод. Учасники дискусій 
обговорять вклад моло
дого покоління в розви
ток науково-технічної ре
волюції, в розв’язання де
мографічних проблем, 
права молоді на освіту і 
професійну підготовку.

Протягом усього фес
тивалю працюватиме Між
народний центр антиімпе
ріалістичної солідарності, 
програма якого включає в 
себе Міжнародний трибу
нал «Молодь звинувачує 
імперіалізм».

Під час фестивалю про
йде близько тридцяти мі
тингів. На них 
висловлять свою 
періалістичну 
кість. На молодіжному 
форумі буде також ство
рено Вільну трибуну, з 
якої всі делегати можуть 
висловитися з проблем, 
що їх хвилюють.

Гості фестивалю відда
дуть дань пам'яті борцям- 
антифашистам. Делегати, 
які представляють п’ять 
континентів, покладуть 
вінки біля Вічного вогню. 
Вони віддадуть почесті за
гиблим у боротьбі проти 
колоніалізму, неоколоніа
лізму та імперіалізму в 
усіх частинах світу. На 
пам’ять полеглих пролу
нають три гарматних зал
пи і настане хвилина мов
чання...

Близько 100 студент
ських організацій країн, 
що входять у Міжнародну 
спілку студентів, візьмуть 
участь у зустрічі в Гавані. 
Представники студентства 
всього світу обговорять 
завдання боротьби за мир 
та безпеку народів, за 
роззброєння і міжнародне 
співробітництво. Відбуду
ться масові мітинги на 
підтримку справедливої 
боротьби молоді Африки, 
Азії, Латинської Америки.

Спеціальна студентська 
програма включає в себе 
обговорення таких питань, 
як здійснення в різних 
країнах права молоді на 
освіту, роль вищої школи 
в житті суспільства, куль
турна й спортивна діяль
ність студентів. У рамках 
програми пройде форум 
«За антиімперіалістичну 
єдність і співробітництво».

Багато уваги у програмі 
фестивалю приділяється

делегати 
антиім- 

солідар-

би розкажуть гостям про 
свої досягнення а соціаліс
тичному будівництві.

Посланці радянської мо- 
лоді візьмуть участь прак
тично в усіх заходах полі
тичної, культурної, сту
дентської, дитячої і спор
тивної програм фестивалю, 
їм є чим поділитися зі 
своїми зарубіжними ровес
никами. В жодній країні 
світу молодь не має такого 
авторитету і довір’я, які 
має молодь нашої країни, 
Комуністична партія і Ра
дянський уряд довіряють 
молодим найвідповідальні
ші, найважливіші ділянки 
економічного будівництва.

Радянські делегати роз- 
кажуть представникам різ
них нраїн світу про нові 
міжнародні ініціативи, з 
якими виступив XVIII з’їзд 
ВЛКСМ. Одна з них —про
ведення представницької 
міжнародної зустрічі мо
лодих борців за мир, при
пинення гонки озброєнь і 
за роззброєння. З трибуни 
з’їзду знову пролунав 
заклик радянської молоді 
до всіх ровесників за рубе- 
жем узяти участь у Все
світній кампанії «Ні — 
нейтронній бомбі!» Про 
свою участь у цій кампанії 
юнаки і дівчата Країни 
Рад рознажуть на числен
них фестивальних зусірі- 
чах і заходах.

Члени радянської деле
гації розкажуть і про тану 
ініціативу Ленінського 
комсомолу, як проведення 
Міжнародної конференції 
з питань прав дітей у ме- 

і жах Міжнародного року 
, дитини, покликаного віді- 
, грати важливу роль в ак

тивізації боротьби широ- 
■ них прогресивних демо

кратичних сил планети за 
забезпечення кращого 
майбутнього підростаючо
го покоління.

1 Вони ознайомлять по- 
і сланців усіх країн світу з 

тією роботою, яку ведуть 
Ленінський комсомол, Ко
мітет молодіжних органі
зацій СРСР по зміцненню 
зв’язків і контактів з ко
муністичними спілками 
молоді соціалістичних кра
їн. капіталістичних країн і 
нраїн, що розвиваються, 
демократичними молодіж
ними організаціями.

Зустрічаючись з учасни
ками консультативної на
ради керівників молодіж
них організацій соціаліс
тичних країн, що відбу
лася в листопаді 1976 ро
ку в Москві, товариш 
Л. І. Брежнєв дав високу 
оцінку фестивальному ру
хові, підкресливши важ
ливість підготовки XI Все
світнього фестивалю мо
лоді і студентів, висловив 
упевненість, що він послу
жить дальшому зміцнен
ню єдності демократично
го молодіжного руху, ан
тиімперіалістичної солі
дарності прогресивного 
юнацтва а боротьбі за 
мир і соціальний прогрес.

Є. ТАБАЧНИКОВ, 
зав. відділом КМО 
СРСР.

Учасники фестивалю обо
в'язково побувають у спе
ціальних школах-інтерна- 
тах, створених з ініціативи 
Фіделя Настро. «Це шнола, 
де формуються люди, це 
майстерня, де вихозую- 
ться комуністи», — такий 
лозунг цих інтернатів.

Один із них, школа-ін- 
тернат імені В. І. Леніна, 
розкинувся всього за 23 
кілометри від Гавани, де 
зовсім недавно було голе 
пасовисько. Тепер тут ви
росло ціле містечко, в яко
му понад *0 три- і п’ятипо-; 
верхових будинків загаль-: 
ною площею 98 тисяч 
квадратних метрів, у цій 
школі, розташованій у ма
льовничому місці, можуть 
одночасно вчитися 4500 уч
нів. У розпорядженні мо
лоді 68 аудиторій, 14 фі- 
зичних, 10 хімічних, 13 
біологічних, 8 лінгафонних 
кабінетів, 3 класи малю
вання, 3 майстерні вироб
ничого навчання, 2 лекто
рії, актовий зал, телесту
дія, обчислювальний центр, 
7 залів для зборів та пед
рад, 28 добре оснащеАих 
приміщень кафецр.

При школі організовано 
цех по складанню радіо
приймачів. Він є частиною 
заводу, що будується з до
помогою СРСР. А фабрика 
по складанню портативних 
лічильних машин створює
ться з участю Болгарії. Є 
також фабрика по вироб
ництву електричних бата
рейок, майстерня по скла
данню 50 лічильних 
шин на рік, а також 
по виробництву спортивно, 
го інвентаря.

Викладачі вважають, що 
метою школи є формуван
ня у кожного учня нахилу 
до тієї чи іншої спеціаль
ності, найкраще викори
стання ним своїх здібнос
тей на благо соціалістич
ної Батьківщини.

Кожен учень бере участь 
у роботі вибраного ним. 
науково-технічного гуртка.

Радянські педагоги, а їх 
тут значна група, внесли, 
на думку керівництва, цін
ний внлад у навчально-ви
ховну роботу. Дітей тут

ма- 
цек

виховують переважно ко
муністи, та й самі учні в 
більшості своїй — члени 
Спілки молодих комуніс
тів.

до
СВІТЛА

Ось що розповідає Фаті- 
ма Паласіос:

— Раніше я вчилася в 
шнолі першого ступеня 
імені героїчного В’єтнаму 
в місті Лас-Вільяс. Тут ду
же цікаво. Ми навчаємося 
з великим ентузіазмом та 
бажанням, щоб наступного 
рону виконати завдання, 
які ставить перед молодим 
поколінням наш Револю
ційний уряд.

У день урочистого від
криття шнолу-інтернат 
імені В. І. Леніна відвідав 
товариш Л. І. Брежнєв, 
який перебував тоді на 
Кубі з візитом миру і 
дружби. Леонід Ілліч Бреж
нєв і Фідель Кастро огля
нули світлі аудиторії та 
виробничі майстерні.

Під час церемонії від
криття школи Л. І. Бреж
нєв сказав: «Ваша школа 
носить ім’я Леніна... Все
бічний розвиток людини — 
духовний і фізичний, пов
не рознриття її талантів і 
здібностей — ось у чому 
бачив Ленін найголовні
ший смисл революції, 
ціалізму і комунізму».

Під палкі оплески, г 
вітні вигуни «Віоа КПР 
«СРСР — Куба — дружба!» 
тисячі школярів, учителів, 
робітників Л. І. Брежнєв 
передав на пам'ять про 
зустріч портрет В. І. Лені
на, ім’я якого носить шко
ла, для молодого покоління 
нової Куби.

В. ЛЕБЕДЄВ.

ГАВАНА, 1978
( ГОЛ IIЦЯ МОЛОДІ

Т) ІЗНІ категорії американської 
молоді з цікавістю й нетерпін

ням чекають XI Всесвітнього фести
валю молоді і студентів. 16 000 чо
ловік із 140 країн світу візьмуть 
участь у фестивалі, метою якого бу
де зміцнення міжнародної солідар
ності. миру і дружби?

Початок фестивальному рухові 
поклала єдність демократичної мо
лоді в боротьбі проти фашизму і 
війни, що також привело до ство
рення таких організацій, як Всесвіт
ня федерація демократичної молоді 
і Міжнародна Спілка студентів. 
Учасники І Всесвітнього фестивалю 
молоді, який відбувся в Чехослопач- 
чині (1947 р.). урочисто поклялися 
на місці нацистського концентрацій
ного табору в Лідіце, що воин ні
коли не припинять боротьби проти 
фашизму і не дозволять реакційним 
силам розв’язати нову війну.

У фестивалях, що проходять з то
го часу, участь беруть представники 
всіх верств молоді світу, які хочуть 
побудувати новий світ, вільний від 
експлуатації, расизму, несправедли
вості. На кожному фестивалі зустрі
чаються соратники по боротьбі. 
Фестивалі є історичними віхами, на 
них підбиваються підсумки бороть
би та оцінюються досягнуті успіхи. 
Фестивалі підтримують і беруть у 
них участь всесвітпьовідомі діячі 
руху за мир і національне визво
лення. Перед II Всесвітнім фестива
лем в Угорщині (1949 р.) Поль Роб
сон виступив з концертом, гроші від 
якого пішли на оплату поїздки на 
фестиваль молоді з колоніальних 
країн. У III фестивалі в НДР бра
ла участь Раймонда Дьеп, яка була 
готова пожертвувати життям, щоб 
запобігти транспортуванню воєнних 
матеріалів, які призначалися _ для 
французької агресії в Індокитаї. Се
ред учасників фестивалю були Паб- 

_ло Неруда, Майя Пліссцька, Хью
летт Джонсон, Назим Хікмет. Отто 
Гротеволь, Фредерік Жоліо-Кюрі.

Цього роНу XI фестиваль відбуде
ться з 28 липня по 5 серпня, цс де
в’ять днів обміну досвідом та інфор
мацією. ідеями, думками, участі в 
культурних та спортивних заходах. 
Кожний день фестивалю буде при-

У США почав виходити журнал прогресивної аме
риканської громадськості «Нью уорлд Ревю». В його 

першому номері серед інших матеріалів опубліковано 
добірку статей про життя молоді соціалістичних країн. 
Письменниця М. Мортон ділиться враженнями про 
міжнародний дитячий фестиваль «Хай гавжди буде 
сонце!». «Вісник СПК» передруковує статтю одного з 
керівників Спілки молодих робітників американської 
молоді США — присвячену XI фестивалю.

СВІТУ
свячений одному з важливих питань 
загальної боротьби: єдність у бо
ротьбі за антиімперіалістичну солі
дарність, мир і дружбу; країни чи 
народи, котрі чекають вияву солі
дарності (Південна Африка, Чілі. 
Пуерто-Ріко, Панама і т. д.); рухи 
проти фашизму, расизму та апар; 
теїду; боротьба за мир, розрядку і 
роззброєння; забезпечення прав мо
лоді на працю, освіту і життя; рів
ноправність жінок та ін.

16 000 учасників — профспілкові 
діячі, студенти, культурні ДІЯЧІ, бор
ці за свободу, молоді адвокати, чо
ловіки і жінки, представники всіх 
рас і релігій — привезуть у Гавану 
найрізноманітніші політичні погля
ди і свій життєвий досвід, розвиток 
дружби і взаєморозуміння між мо
лодими ліодьми різних ідеологічних 
і соціальних переконань є могут
ньою сплою прогресу в світі, якому 
заірожують нейтронна бомба, ра
сизм. злидні, експлуатація, фашизм 
і відсутність національної незалеж
ності. Фестиваль є відкритим і до
ступним форумом молоді, яка хоче 
знайти своє місце в боротьбі, що 
відбувається у світі.

Близько 400 членів американської 
делегації представлятимуть різні ор
ганізації молоді і студентів, а та- 
ко>к молодь, яка не’ входить до 
будь-яких організацій. У складі де
легації будуть американці африкан
ського, азіатського, індійського по
ходження, чіканос, пуерториканці, 
білі, латиноамериканці — молодь з 
усіх штатів, яка представляє склад
ну соціальну структуру американ
ського суспільства.

XI Всесвітній фестиваль підтри
мують такі діячі, як конгресмен Ро
нальд В. Дсллумс. Ернест Де Мано, 
представник ООН у Всесвітній фе
дерації профспілок, суддя Маргарет 
Вурнем-/ суддя Хосе Анхель Гутієр; 
рес, Ху’ап Лаборіель з Об’єднаної 
профспілки м'ясників, актор УільЛМ 
Маршалл. Агнес Уілліс із Коаліції 
негритянських профспілкових дія
чів.

Фестиваль буде знаменною по
дією в житті американської молоді, 
молоді всього світу. Зокрема. XI Все
світній фестиваль дасть нову мож
ливість молоді і студентам С1И<1 
простягти руку Кубі, іншим країнам 
Америки та басейну Карібського мо
ря. всьому світові па знак солідар
ності. дружби і єдності. Можливість 
зустрічей і дискусій з радянською 
молоддю послужить фактором зміц
нення розрядки між США і СРСР.

Для багатьох із нас, що при
їхали із Сполучених Штатів, най
більш яскравим враженням був мі
тинг солідарності нашої делегації з 
молоддю В’єтнаму. Лсйт Муллінгз, 
і олова американського націоналі»-

ного фестивального ко
мітету в тому році, пода
рував в’єтнамській деле
гації барельєф із зобра
женням єдності боротьби 
народів В’єтнаму і США. 
Потім уперед виступила 

Во Тхі Льєн. єдиний, що залишився в 
живих, 16-річний свідок різні в Сонгмі 
1968 року. Вона з гордістю сказала: * 
«Я знаю, іцо у нас багато друзів у • 
США, друзів, які борються проти 
політики геноциду, яку проводить, 
уряд США. Ми розрізняємо керів
ництво і народ. Ми знаємо, що аме-, 
рнканськиіі народ — пащ друг». 
Сльози текли з наших очей/ 
коли вона згадувала про жахливе 
вбивство своєї сім’ї і друзів. Члени • 
обох делегацій заявили про свою 
єдність у боротьбі за мир і виконан
ня Паризьких мирних угод. Ми об
німалися, обмінювалися квітами, 

. плакатами і сувенірами.
У Берліні паша делегація органі

зувала клуб і виступила з націо
нальною виставою, яка давала мож
ливість пашим гостям з усього світу 

-ознайомитися з кращими зразками 
багатонаціональної американської 
культури. Щовечора виступав тан
цювальний оркестр під керуванням 
популярного Джо Батаана, котрий 
також давав концерти на 
сандерплати і в інших місцях 
аудиторією від 25 до 40 тисяч 
вік. «Масс Апроуч», вокальний 
тет із Брукліна. з великим успіхом 
виконував негритянські й пуерто рі- 
канські пісні, що оспівують націо
нально-визвольну боротьбу, в якій 
беруть участь і самі члени квартету, 
їх запросили взяти участь у Клубі 
молодих виконавців НДР і записа
ли па платівку. На числен
них міжнародних виставках під час 
фестивалю виставляли роботи ху
дожників, фотографів і скульпто
рів — членів нашої делегації.

Коли ми від’їздили додому, про
щаючись із друзями з багатьох кра
їн, ми зрозуміли, що означає солі
дарність із народами своєї країни 
та інших країн, що значить мир між 
народами з різним соціальним 
ладом. Ці поняття є невід’єм
ною частиною того, що хоче переда
ти Національний підготовчий комі
тет новій групі американської моло
ді і студентів, яка виїхала в Гавану 
па фестиваль, а через них і всьому 
американському народові.
Антар Судан Катара МБЕРІ

Алек- 
псред 
•ЮЛО- 
квар-



< exn op ^Молоджй комунар** ----------------------------- - 27 лжлжяг 1978 рожу
г

Літо піонерське

ОДИН ДЕНЬ У ТАБОРІ „ОРЛЯ“
ВЕСЕЛО заграли піонер^ 

ські сурми. Бадьорі 
після міцного сну, хлопчи
ни і дівчатка схопилися з 
ліжок і, швидко спустив
шись на шкільне подвір’я, 
приготувалися виконувати 
вправи ранкової гімнас- 
тини.

Так починається кожний 
ранок у піонерському та
борі «Орля» Світловод- 
сьної міської школи-інтєр- 
нату № 1. Уже одинадцять 
років підряд тут відпочи
вають учні шноли. Вони 
змістовно проводять час: 
беруть активну участь у 
різних спортивних змаган
нях, зустрічаються з людь
ми цікавої долі.

Виконавши вправи і 
смачно попоївши, діти по
спішають на пришнільну 
ділянку. Тут вони щодня 
працюють по 2—3 години. 
Разом з виховательками 
Марією Петрівною Скляро- 
вою, Тетяною Захарівною 
Степановою. Дарією Мар- 
нівною Пугач та іншими 
доглядають грядки, де 
ростуть різні овочі, поли
вають квіти, фруктові де
рева.

Люблять ходити учні на 
прогулянку. По дорозі о ліс 
учителі розповідають хлоп
чикам і дівчаткам про 
життя тварин — поселен
ців придніпровських гаїв 
і лук. У лісі піонери зби

рають лікарські рослини. 
Колекції, зібрані влітку, 
стають їм у пригоді на уро- 
нах ботаніки.

Цього дня юні ленінці 
влаштували екскурсію ,по 
рунотворному Кременчуць
кому морю на теплоході 
«Герой Б. Суровцев». Весе
лий сміх, жарти було чути 
над водною гладінню. Але 
все стихло, як тільки на
чальник піонерського та
бору Є. С. Велинодна поча
ла розповідати про подвиг 
радянського патріота, ім’я 
якого носить теплохід. 
«Борис Суровцев, — сказа; 
ла вона, — до останньої 
краплі крові боровся за 
визволення нашої Вітчиз-

ни від фашистських за
гарбників і загинув у бою 
за рідну землю як герой».

Інтернаціональну вінто- 
рину «Дружба не має 
меж», що її провели піоне
ри першого загону, було 
присвячено дружбі юних 
світловодців з їхніми ро
весниками з НДР.

Дружні зв’язки учнів 
шноли-інтернату з німець
кими учнями почалися не 
один рік тому. Снажімо, 
Земфіра Гайфулліна, Галя 
Ульяноса, Ліля Осташко 
листуються з піонерами 
НДР уже понад шість ро- 
нів. У шнолі працює клуб 
інтернаціональної дружби. 
Ним керує старша піонер- 
вожата Г. М. Желютова. 
Під склом стендів тут 
можна побачити сувеніри, 
нниги, платівки, нольо- 
Еові листівки, одержані з

ДР. Не забувають своїх 
друзів і юні світловодці. 
Вони відіслали до братньої 
країни кращі роботи чле-

нів гуртка рукоділля, що 
працює при піонерсьному 
таборі.

Щовечора на сторінках 
усного журналу «Хочу все 
знати» виховательки Олек
сандра Іванівна Бірюнова, 
Ніна Микитівна Лагно та 
інші знайомлять юних ле
нінців з подіями в нашій 
країні і за рубежем.

Кінчається довгий і вод
ночас такий коротний день. 
Сідає сонце за обрій. А на 
шкільному стадіоні стоїть 
галас, чути вигуки. Кілька 
хвилин тому почалася пер
шість табору з легкої атле
тики, до програми якої 
входять різні естафети, біг 
на 60 метрів та інші види 
спорту. В упертій боротьбі 
переміг перший загін. В 
особистій першості з бігу 
на 60 метрів кращими бу
ли Лариса Ясько і Вя
чеслав Захарченко.

Так, у цікавих енскур- 
сіях і походах, пізнаваль
них вікторинах та бесідах,

спортивних змаганнях 
проходить кожний день у 
піонерському таборі «Ор
ля». Попереду у шнолярів 
ще більше місяця літа. За
плановано провести ліній
ну слави, присвячену трудо. 
вим досягненням робітни
ків Світловодсьна в третьо
му році десятої п’ятирічки. 
На лінійці перед учнями 
виступлять з розповіддю 
про завод чистих металів 
імені 50-річчя СРСР члени 
передової бригади М. Пет
рові, що набагато пере
виконує доведені завдан
ня. Юні ленінці чекають до 
себе в гості ветеранів вій
ни і праці. Вони готуються 
до спортивного свята, при
свяченого ювілею Ленін
ського комсомолу, до ін
ших масових заходів.

А. ВЕНЦКОВСЬКНЙ, 
учень 8 «А» класу се
редньої школи № 2' ' 
м. Світловодська.

НАПЕРЕДОДНІ 
МАЙБУТНЬОГО 
ДНЯ...
□ Л ДЕВ’ЯТЬ років свого ісиу- 
** ваиня Кіровоградське проф
техучилище облпобутуправлівня 
ьперше так урочисто і схвильова
но святкувало день випуску своїх 
вихованців. Цього дня актовий зал 
Палацу культури імені Компаній
ця розцвів живим вогнем квітів і 
щасливими усмішками юнаків і 
дівчат.

Майже 300 кравців, закрійників, 
в’язальників, годинникарів, фо
тографів і взуттєвиків отримали 
атестати про закінчення училища. 
Молоді спеціалісти роз’їдуться в 
усі райони області, де вони пра
цюватимуть па місцевих підприєм
ствах районних та міських побут- 
комбінатів.

Перед випускниками з щирим 
напутнім словом виступи» дирек
тор училища В М. Жердій.

«Ласкаво просимо до нас. — 
звернулась до молодих фахівців 
директор Олександрійської фаб
рики «Індпошив» М. П. Чупріпз,—

«Для вас широко розчинені двері 
наших цехів, де ви зможете по
множити свої знання на багаторіч
ний досвід. А це в результаті від
значиться одним, таким необхід
ним в нашій роботі словом—«май
стерність». На нашому підприєм
стві досвідчені наставники завжди 
прийдуть вам на допомогу...».

Теплими словами подяки викла
дачам училища були виповнені 
схвильовані виступи відмінниць 
навчання, кравчині Олі Рапдиної, 
в’язальниці Галини Лисак та ін
ших.

Кращим із кращих випускникам 
профтехучилища облпобутуправ- 
ліния на цьому вечорі були вруче
ні Почесні грамоти обласного по
бутового управління і Кіровсько- 
ю райкому комсомолу міста Кіро
вограда.

Пам’ятний вечір напередодні 
майбутнього дня. Дня самостій
ного і трудового життя. Хай же 
він буде щасливий творчими ус
піхами. світлий особистим щастям 
і променистий невтомною працею 
на благо нашої прекрасної Бать
ківщини!

В. ВАСИЛЕНКО.
На фото: відмінними навчан

ня (зліва направо): кравці Ліза 
МИЛА, Анатолій БЕРЕЗА та в’я
зальниця Тетяна КОЗАК.

Фото В. КОВПАНА.

І
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ІЗ ХАРКОВА— 
ЗОЛОТО

У Харкові закінчилась юнацька пер- 
шість країни з легкої атлетики серед 
сільських спортсменів. У складі збірної 
УРСР були і вихованці тренера В. І. 
Капралова (ДЮСШ обласної ради ДСТ 
«Колос»). Олег Варлавін під час стриб
ків з шестом подолав висоту 3 метри 
50 сантиметрів і завоював золоту медаль 

І чемпіона. В Гсвнадія Храпка теж такий 
результат, але він програв Варлавіпу по 
кількості спроб. На третьому місці буй 
естонський легкоатлет Тоні Лаурсс •— 

. З метоп ЗО сантиметрів.
Лариса Степанюк була четвертою , в 

змаганнях з бігу па 400 метрів з бар’є- 
І рами — і хвилина 10,8 секунди.

Г. ЛИСЕНКО.

лідер змінився

НА ЛІНІЇ: ЧИТАЧ—ГАЗЕТА

ЯКА ПРОФЕСІЯ НАЙПОПУЛЯРНІША?
ОК ВІДОМО, на вибір професії моло- 
•* дою людиною впливають школа і 
сім’я, суспільне і виробниче оточення, 
вони поступово формують особистість, 
зокрема її професійний інтерес і наміри.

Дійову допомогу у вихованні профе
сійних інтересів у учнів повніші подава
ти й педагогічні вузи та училища.

У Кіровоградському педагогічному ін
ституті »вроблено чітку систему органі
зації зустрічей та бесід викладачів і сту
дентів з }чнямн шкіл міста і області шо 
стосуються формування професійних ін
тересів. вибору майбутньої професії. Ми 
використовуємо педагогічну практику в 
школах, виїзні засідання кафедри безпо
середньо в шкотах (у Знам’янці. Компз- 
ніївці, Бобриниі), весняно-польові робо
ти в колгоспах, де разом зі студентами 
читаємо цикл лекцій для школярів <Усі 
професії потрібні, всі важливі».

Разом з учпями шкіл №№ II. 24. 32. 
34 м. Кіровограда Богданівської серед

ньої школи № 1, Олександрійської піко- 
лн-інтернату, Великовисківської серед
ньої школи та інших студенти третього 
й четвертого курсів, які перебували на 
педагогічній практиці, влаштували опи
тування школярів про найважливіші для 
суспільства професії.

При підбитті підсумків опитування ви
никло запитання: що ж в основному 
впливає па вибір професії? Відповідь 
отримали парадоксальну: найменше на 
вибір впливать знання про саму профе
сію. інформація про неї, розуміння її 
складності і перспективи.

Шо ж потрібно робити для систематич
ної пропаганди професійних інтересів 
молоді?

У наш час існує багато засобів агіта
ційної інформації про майбутні професії 
школярів. Ми вважаємо доцільним за
провадити для школярів іще один засіб. 
Хай не буде «Клуб знавців професій» чи 
«Професійна панорама», чи «Твоя май

бутня професія» — що завгодно, але 
справу слід поставити розумно, чітко, 
переконливо.

Мабуть, доцільно було б випустити 
спеціальний довідник з професійної орі
єнтації. пояснивши в ньому вимоги, що 
ставляться до людини, яка працюватиме 
в тій чи іншій галузі народного, госпо
дарства: висока загальна культура і 
культура праці, чуйність, ввічливість, 
витримка тощо.

І останнє, на мій погляд, не менш 
важливе. — не тісний зв’язок шкіл з ко
місіями по • працевлаштуванню молоді. 
В постанові Центрального Комітету 
КПРС і Ради Міністрів СРСР «Про 
дальше вдосконалення навчання, вихо- 
вавнл учнів загальноосвітніх шкіл і під
готовки їх до праці» чітко визначено, 
шо всім адміністративним органам необ
хідно «створювати атмосферу загальної 
зацікавленості та уваги до потреб шкіл, 
всемірно сприяти педагогічним колекти
вам в організації навчально-виховного 
пронесу, трудової підготовки і професій
ної орієнтації учнів».

М. БОЙКО, 
викладач Кіровоградського пед
інституту.

Двадцять п’ятий ігровий день чемпіо
нату країни з футболу серед команд 
другої ліги був урожайним на голи. В 
десяти матчах їх забито 24. Найбільший 
результат зафіксовано в зустрічі жито
мирського «Спартака» та ужгородської 
«Говерли» — 4:1. Як ми вже повідомля
ли, кіровоградська «Зірка» втратила літа 
очка. Вона в Горлівці програла «Шахта
рю» — 0:2, а нікопольський «Колос» із 
таким же рахунком завдав поразки в 
Миколаєві місцевому «Суднобудівнику»’. 
Криворізький «Кривбас» записав у свій 
актив ще два очка. Гірники в Тирасполі 
забили у ворота «Старту» три м’ячі, а в 
спої пропустили лише один. Чернівецька 
«Буковина» в Ровно звела внічию (1:1) 
поєдинок з «Авангардом».

Після цього туру одноосібним лідером 
став нікопольський «Колос». У нього 
37 очок, а єдиним аитсайдером є «Старт». 
У молдавських футболістів усього 8 очок.

На сьогодні таблиця першої десятки 
має такий вигляд:

6 М О
«Колос» 11. 24 31—12 37
«Металіст» 24 32—10 36
«Кристал» 24 2.9—12 34
«Зірка» 24 2.9—14 33
«Кривбас» 24 36-19 32
«Буковина» 24 31-17 31
СКА К. 23 38—17 зо
СКЛ Л. 23 25—20 ' 26
«Спартак» 23 30—22 24
«Десна» 23 24—18 24

Сьогодні відбудеться третій тур друго
го кола. «Зірка» на своєму стадіоні 
прийматиме команду «Спартак» з Жи
томира.
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ПЕРША ПРОГРАМА. 8.00 
— «Час». 8.35 — Гімнастик». 
8.55 — «Виставки «Бураті-
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ио». 9.25 — «Для вас, бать
ки». 9.55 — «Ранкова пош
та». 10.25 — «Ради і жит
тя». 10.55 — Телефільм для 
дітей. * Перший шторм». 
12.05 — «Людина Земля. 
Н<:сгвіт». 12.50 — А. Лядов. 
Вісім російських народних 
пісень 1.3 05 — Док. теле
фільм. 13.55—Гопе ансамбль 
«Жялейия». 14.20 — «Здо
ров'я1 15 05—Тиряж «Спорт
лото >. 15.15 — Бесіда на
міжнародні теми політично
го оглядача газети «Прав
ил» ЇО . О. Жукова. 16.00 — 
Чемпіонат світч із спідвею. 
(Ленінграді 16 35 — «У гніті 
твппив». 17.35 — «ПісВЯ-76». 
ЇВ 00 — Новини. 18.15 — 
* Дев’ята студія», 19.15 — 
Відкриття XI Всесвітнього 

фестивалю молоді І студен
тів V Гавані. 21.00 — «Час». 
21.50 — Спортивне двято і 
концерт учасників XI Все
світнього фестивалю молоді 
і студентів. По закінченні— 
НОВИНИ.

ДРУГА ПРОГРАМА. 10.00 
— Новини. 10.10 — Теле
фільм «Пригоди Бупатіпо». 
1 серія. 11 15 — «Суботній 
і »спорт-їж*. 11.45 — До Дня 
Військово-Морського Флоту. 
Док. телефільм 12.05—«Піс
ні юності». 12 30 —До 75-1'іч- 
чя II з’їзду РСДРП. «Гово
рять ветерани ленінської 
партії» 13.10 — Р. ГаджІЄВ. 
‘Мамо, я одружуюсь». Вис
тава. 14.55 — «Комсомоль
ська традиція». 15.55 —«Ук
раїна жнивує». 16.05 — Худ. 

фільм «Волга Волга». 17 45 
— «Село і люди». Рішення 
липненого (1978 р.) Пленуму 
ПК КПРС — V життя. 18 30 
•— Вісті 19.00 — Футбол: 
«Чорпоморепь» (Одеса) — 
-Зоря» (Ворошиловград). 
20.45 — «На добганіч. діти!» 
21.00 — «Час». 21.30 — Но
вини кіноекрана. 22.55 — 
«Вальс, вальс, вальс...» Кон
церт. По закінченні — но
вини.

зо липня
ПЕРША ПРОГРАМА. 8.00 

— «Час». 8.35 — Гімнасти- 

на для дітей. 8.55 — Висту
пає ансамбль пісні і танцю 
Комі АРСР 9.30 — «Вудиль
ник». 10.00—«Служу Радян
ському Союзу!» 11 00 — Те
лефільм для пітон. «Доміно». 
12.00 — На XI Всесвітньому 
Фестивалі молоді і студентів. 
Вистава «Кубинська мо
лодь». 12.30 — «Сільська іо- 
дппа». «Рішення липненого 
(1973 р.) Пленуму ЦК КПРС 
— у життя». 13.90—«Музич
ний кіоск». 14.00 — «Сьо
годні — День Військово-Мор
ського Флоту СРСР». Виступ 
начальника головного шта
бу ВМФ, адмірала флоту 
Г. М. Єгорова. 14.15—Б. Лав- 
реньов. «Розлом». Фільм-ви- 
става. 16.30 — «Міжнародна 
панорама». 17.00 — «Клуб 
иіпоподорожей» 13.00 — 
Новини. 18.15 — «Сьогодні — 
75 років л дня відкриття 
П з'їзду РСДРП». «Партія 
нового типу». 18.45 — «Пісні 
полум’яних літ». Концерт. 
19.00 — Футбол. «Динамо» 
(Тбілісі) — «Динамо» (Моск
ва). 21.00 — «Час». 21.30 — 
Концерт, присвячений Ліно 
Військово-Морського Флоту 
СРСР. Передача з Централь
ного Будинку Радянської

Армії. По закінченні — по
вний.

ДРУГА ПРОГРАМА. 10.00
— Новини. 10.15 —До 75-піч- 
чя II з’їзду РСДРП. Док. 
фільм «Народження партії». 
10.35 — «Твоя комсомоль
ська юність». 11.20 — «Доб
рою вам здоров'я». 11.50 — 
До 75-річчя II з’їзду РСДРП. 
«Під твоїми, партіє, знаме
нами». 12.20 — Телефільм 
«Пригоди Буратіпо». 2 серія. 
13.30 — «Патетична орато
рія». Г. Свиридов. 14.05 — 
Для дітей. «Катрусю; кіно
зал». 14.50 — «Сьогодні — 
День Військово Морського 
Флоту СРСР<>. «У моряків 
Червонопрапорпого Чорно
морського флоту СРСР». 
16.20 — Концерт Дніпропет
ровського народного ан
самблю танцю «Радість». 
16.45 — «Недільний і теле

фільм «Співдружність». 17.55
«Україна жнивує». 18.15 — 
Вісті. 19.00 — Футбол; «Шах
тар» (Донецьк) — «Динамо» 
(Київ). 20.45—«ІІа добраніч. 
Діти!» 21.00 — «Час». 21.30
— Фільм «Перша Бпстілія». 
По закінченії! — новини.

Редактор М. УСПАЛЕНКО.
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