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ПОВІДОМЛЕННЯ ТЛРС
ВІДПОВІДНО ДО ПРОГРАМИ 

ДОСЛІДЖЕННЯ КОСМІЧНОГО 
ПРОСТОРУ І ПЛАНЕТ СОНЯЧ
НОЇ СИСТЕМИ 14 ВЕРЕСНЯ 
1970 РОКУ В РАДЯНСЬКОМУ 
СОЮЗІ ЗДІЙСНЕНО ЗАПУСК 
АВТОМАТИЧНОЇ М ВКПЛАН ЕТ- 
ВОІ СТАНЦІЇ «ВЕНЕРЛ-12>.

Автоматична станція «Бене
ра-12» за конструкцією і при
значенням аналогічна станції 
♦ Венера-11», запуск якої здійс
нено 9 вересня 1978 року.

Параметри траєкторій руху 
станцій близьні до розрахунко
вих.

Політ двох автоматичних 
станцій «ВенераН» І «Вене
ра 12» дасть можливість одер-

жати більш повні дані про пла< 
мету Еенера, а також про фі
зичні процеси, які відбуваються 
в носмічному просторі.

Керування польотом станцій 
«Вексра-ІІ» і «Венера-12» здійс
нюється з Центру далекого 
космічного зв'язку.

Бортові системи і апаратура 
автоматичних станцій функціо
нують нормально

Одержувана з борту інфор
мація обробляється коорди
наційно-обчислювальним цєнт- 
-ром.

Автоматична станція «Еене- 
ра-12», як і станція «Вене
ра-11», досягне онолиці плане
ти в грудні 1976 рому.

і

НАГОРОДА 
ЗОБОВ’ЯЗУЄ

День 2 вересня був для 
еоїнів нашого підрозділу 
особливо радісним. Цього 
теплого суботнього дня 
ми святкували свою знач
ну трудову перемогу: під
розділові вручали пере
хідний Червоний прапор 

П ЦК ВЛКСМ за успішне пе
ревезення врожаю ранніх 
зернових у господарствах 
Кіровоградської області в 
серпні. Це вперше ми за- 

. еоювали таку 'еисоку на
городу.

Переможцями соціаліс
тичного змагання стали 
бійці підрозділу, де ко
мандиром Анатолій Хох
лов, а секретарем комсо
мольської організації Ми
хайло Запоточний. Шофе
ри колони перевезли на 
полях Олександрійського 
району 40 тисяч тонн хлі
ба, виробивши близько 
мільйона тонна-кіломет- 
ріе. Кращими з кращих

ЩОБ ЕФЕКТИВНІШЕ
і Групкомсорг третьої мо

лочнотоварної ферми кол
госпу «Перше травня» Ва
лентина Єпішева розумі
ла: власним прикладом 
треба доводити постійно, 
день у день, що працюва
ти в ювілейному комсо
мольському році всі по
винні з повною віддачею, 
на совість. І тому взяла 
особисте соціалістичне зо
бов’язання — надоїти від 
ножної корови не менш як 
по 3600 кілограмів мо
лока.

За вісім з половиною 
місяців Валя Єпішева 
виконала зобов’язання. їй 
довелося переглянути свої 
намітки. Досягнутий успіх 
тваринниця присвячує річ
ниці нової Конституції 
СРСР, а до дня 60-річчя 
Ленінського комсомолу 
Бона хоче довести надій 
від корови до 4000 кіло
грамів.

* *
Микола Кравченко і Ми

кола /Ларуценко дуже 
дбайливо готувалися до 
«зелених жнив». Не один 
день ретельно лагодили 
свій КС-2,6, регулювали 
роботу кожного вузла. Те
пер машина віддячує сво
їм господарям ритмічною 
роботою, безвідмовністю. 
Щоправда, це не значить, 
що коли вдало почали ко
совицю кукурудзи, то вже 
й нз заглядають до ком
байна. Навпаки, щоранку 
не заїжджають у загінку, 
поки не змастять тертьо
вих деталей механізмів, не 

зарекомендували себе во
дії Василь Келинський, 
Володимир Андреев, Ва
силь Ліштований, Віктор 
Кудря, Микола Гринь та 
інші. їх відзначено грамо
тами обкому комсомолу.

Вправними водіями, сві
домими сеоєї великої мі
сії — допомогти хліборо- 
ба/л зібрати щедрий уро
жай — знають у підрозді
лі Юрія ААушака, Георгія 
Берсана, Віктора Кучина, 
Михайла Бондаря, Петра 
Гончара.

Нині воїни-автомобілісти 
допомагають трудівникам 
колгоспів і радгоспів об
ласті перевезти на дер
жавні приймальні пункти 
ерожай цукрових буряків. 
Зобов’язання вони взяли 
підвищене — до дня на
родження Ленінського 
комсомолу виконати план 
перевезення цукристих на 
135 процентів. Це зна
чить, що з сьомої години 
ранку по сьо/лу годину 
сечора кожна автомашина 
повинна бути в рейсі за 
маршрутом осіннє поле— 
державний приймальний 
пункт. Це значить, що у 
святковий рапорт Ленін
ського комсомолу воїни 
нашого підрозділу запи
шуть свій трудовий рядок.

М. КОБЛАШЕВ, 
старший лейтенант

підтягнуть кріплень, не 
відрегулюють ножів тощо. 
І ввечері, чи тс пак пізно 
вночі, як уже закінчують 
робочий день, не поспіша
ють на відпочинок, поки 
не оглянуть комбайна. Це 
вже правилом стало.

А їм не дають зайвої 
хвилини простояти під час 
робочого дня водій трак
тора Т-150 Василь Нако
нечний, члени комсомоль- 
сько-молодіжної бригади 
по заготівлі кормів Вален
тин Оргіям, Володимир Ка- 
шов, Микола Кличко, Во
лодимир Загребельний та 
інші молоді шофери і 
трактористи. Лише Нако
нечний за день транспор
тує до силосних траншей 
150—160 тонн зеленої 
маси.

Трудівники радгоспу 
«Кіровоградський» поспі
шають закінчити силосу
вання кукурудзи, бо неза
баром сповниться річниця 
з дня прийняття нової 
Конституції Союзу РСР, а 
вони зобов’язалися до 
цієї дати виконати основ
ну масу осінніх польових 
робіт, заготовити півтора
річний запас кормів. Тож 
нині йде напружена бо
ротьба за високі темпи і 
якість силосування.

В. ЧАБАНЕНКО, 
завідуючий відділом 
комсомольських орга
нізацій Маловисків- 
ськдго райкому ком
сомолу, член кор
пункту.

ЧЕРВОВІ ВІХИ
• ЗАКІНЧИВСЯ КІННИЙ АПТПОХІД «КОМСОМОЛЬСЬКИЙ 

ПОДВИГ», ПРИСВЯЧЕНИЙ 60-РІЧЧЮ ВЛКСМ

ТЕПЛИЙ ХЛІБ

В ІД села до села, з од- 
® ного району в інший 
мандрував обласний иін- 

-ний агітзагін «Комсомоль
ський подвиг». Два авто
буси, тачанка і еєршники.

Найтепліше, найзахоп- 
леніше вітали жителі, звіс
но ж, кіннотників: підно
сили їм пишні жоржини і 
гладіолуси, червоні гвоз
дики і ніжнопєлюсткові 
троянди, милувалися бу- 
дьонівським убранням 
їздціе... Від літніх людей 
часто чулося: «Так і я 
громадянську було...» При 
всякій нагоді вони підхо
дили до вершників, роз
питували про дорогу, зга
дували пережите, нерідко 
оповідали про полеглих 
побратимів.

А то в селі Глодосах 
Новоукраїнсьного району 
із тихого, порослого спо
ришем дворика вийшла 
сива бабуся. Забачивши 
вершників, крас/л білої 
хустки Етерла сльозу:

— Брат мій... у грома
дянську... Брат отаким за
гинів...

Хлопці попустили пово
ди і якусь хвилю стояли 
мовчки. Незвично було мо
лодим трактористам і ком
байнерам, скотарям і жо
кеям уособлювати леген
дарних кавалеристів, се
ред яких бачаться силуети 
Віталія Приманова, Мико
ли Щорса і Павни Корча- 
гіна. Верхи, в Судьонівці, 
з гвинтівкою за плечем. 
Такими еони приходять із 
книжок та фільмів, таки
ми вони йдуть до сьогод
нішньої молоді.

Старожили пам’ятають: 
саме тан, ян кінні агітзаго- 
нівці сьогодні, були одяг
нені будьонівці в грома
дянську війну і навалерис- 
ти 5-ї гвардійської армії 
під час Велнної Вітчизня
ної. Несли вони нову вла
ду і визволення.

Тож не ДИВНО. ЩО ЕСЮДИ 
назустріч колоні агітпохо- 
ду швидкуеали дівчата в 
українських національних 
костюмах із хлібом-сіллю 
на вишиванім рушничну.

— Прийміть вирощений 
нами хліб, — назали, низь
ко внлоняючись.

І такий хліб особливо 
дорогий.

На мітингу в Новоукра- 
їнці перший секретар рам
ному ЛКСМ України Олег 
Іщенко говорив:

— Кожна четверта тон-

збіжжя в районі—.-.с л-на 
сомольська.

— Раді звітувати есм,— 
казав Іван Федорович 
Карамалак, заступник го
лови колгоспу імені Г. Ди
митрова Вільшанськстс 
району, — комсомольці 
душею вболівали за цьо
горічний урожай. Перше 
місце в господарстві посів 
у соціалістичному змаган
ні шоферів молодий водій 
Ієан Луков, а третє — 
Павло Опря. Добре пеміч- 
никували спілчани Віталій 
Базиков та Микола Яков
лев. Тож 1 наш хліб — 
комсомольський.

Розчулено 
ли очі колишнього 
ника підпільної 
мольської 
«Спартак» 
Романовича
Адже донині хлібсрсб- 
ствус в рідній Крас ног ір- 
ці, пам’ятає.. яким доро
гим був ^шмат чорного 
хліба у війну.

...Партизанському заго
нові «Південний» продукт, 
постачав старосте села 
підпільник Захар Пилипо
вич Волощук. Він наванта
жував підводи нібито для 
німців, а за селом звертав 
на лісову дорогу.
(Закінчення на 2-й стор...

поблискуеа- 
уЧоС" 

номсс- 
організаці= 

Володимира 
Тихоесьного.



2 стор ,,Молодяй коіиунар(( ,__________ _ _________ 16 вересня 1&78р®зсу „

(Закінчення.
Поч. на 1-й стор.

Щоб порадувати товари
шів, захоплював кілька 
щойно вийнятих дружиною 
з печі паляниць. Аби не 
вихолонули, оогортав у 
тряпчину і ховав у мішок 
із'зерном.

Нестало Захара Пилипо
вича, разом із сім’єю його 
вбили фашисти, але й сьо
годні ветерани «Південно
го» згадують теплий воло 
щуків хліб...

Під час короткого при
валу Володимир Романо
вич поволі рушив з В. О. 
Верхоланцевим до поля 
озимих, удвох оглянули 
перші сходи.

— Ай наш коровай теп
лий, — гукнув від автобу
са водій Анатолій Заха
ренков, розгортаючи ви
шиваний рушник. — Хо
діть сюди!

Теплий хліб. Скільки ж 
треба теплоти людської, 
аби виплекати його, аби 
заступити грудьми, аби 
заповісти нащадкам!..

ІЗ ЩОДЕННИКА: 
ДЕНЬ ДРУГИЙ 1 ТРЕТІЙ

Другий день агітпоходу 
можна назвати днем при
ємних сюрпризів. Усе по
чалося з того, що на межі 
Добровеличківського ра
йону колону зустріли 
вершники в білих виши
ванках, із червоним пра
пором. Сценарієм походу 
це не передбачалося, і 
кіннотники перекидалися 
жартами:

— Чи не засідка, бува?
— Атож. Іч, як стрімко 

сюди мчать!
Другий секретер Мико

ла Чайка та інші працівни
ки Добровеличківського 
райкому ЛКСМ України 
цікаво спланували марш
рут агітпоходу через свій 
район. Агітзагонівці зу
стрічалися з жителями сіл 
на мітингах, про героїчне 
минуле Ленінського ком
сомолу ветерани читали 
лекції. Командир кінного 
загону Микола Яриненко 
розповідав про трудові 

звитяги спілчан, ділився 
враженнями від зустрічей 
з ровесниками в місцевих 
колективах.

Члени агітпоходу поча
ли збирання матеріалів та 
експонатів для обласного 
музею історії комсомолу. 
Житель села Тернового, 
ветеран війни Григорій 
Володимирович Романен- 
ко, передав майбутньому 
музею гімнастерку, в якій 
сходив бойові дороги Віт
чизняної.

Тепло зустріли вершни
ків третього дня в селі 
Доброму Вільшанського 
району. Поряд з болгара
ми тут працюють татари і 
українці, молдавани і ро
сіяни. Наочно бачиться 
велика дружба народів, 
буденно-проста і підне- 
сено-щира.

— Благодарям!
— Спасибо!
— Дякуємо! — чулося 

на прощання.

ПЛОМІНЬ ПАМ’ЯТІ

Вихор споминів сковує 
уста. А хочеться вислови
ти найвразлизіше і най- 
значніше... Поблиски вог
нища вихоплюють з тем
ряви уважні обличчя, на
цілені в нього оченята 
дізчаток і хлопчиків у 
піонерських галстуках. 
Треба їм щось сказати...

Ян осінь листям, облеті
ло життя роками. І все бу
ло в ньому. 1 перший бій, 
і останній політ над Бер
ліном. І золота зірка Героя 
Радянського Союзу, і оіль 
втрати друга-пілота...

Тепер оце багаття на бе
резі річки поблизу села 
гіалп.азоаого Вільшансько
го району висвічує Вале
рію Олександровичу Бер- 
холанцеву пройдений шлях. 
Здасться, це пломінь па
м'яті, невгасимий вогонь, 
якого він має передати 
юним.

Розповідає. А говорити 
важко. Бо війна — то за
печений згусток на серці, 
спогади про неї — розво
рушені рани. Шестиденна 
дорога агітпоходу ветера
нові коштує нервів, вели
ких душевних зусиль. Але 
щемна радість проймає, 
коли у вихрастих хлоп- 
чисьнах, струнких комсо

мольцях пізнаєш себе, ба
чиш своє продовження...

Мабуть, такі ж почуття 
володіли В. Р. Тиховським 
на тематичному вечорі 
«Спартак» залишається 
жити» і під час виступу 
агітаційно - художньої 
бригади Компаніївського 
Будинку культури. Чи бу
деш спокійним, коли на 
сцені зринають образи 
побратимів, котрі загину
ли, перемагаючи ворога?

Учасники походу діста
лися села Примок на Ми- 
колаївщині. Все тут дихає 
нетлінною пам’яттю про 
легендарних героїв під
пільної комсомольської 
організації «Партизанська 
іскра», чудово виписаних 
в однойменній кіноповісті 
Олеся Гончара.

Виструнчені ясени оба
біч стежини до музею, 
піонери, юнармійці і сол
дати на почесній варті бі
ля меморіального комп
лексу.

Клен, що міцно вріс 
між бетонні плити... Коли 
почався хвилюючий мі
тинг, промозці виходили 
трохи наперед і опиняли

ся під його кроною. ВІД 
порухів вітру з гілок злі
тало крильчасте насіння. 
Легіт підхоплював його і 
вихорив разом з першим 
опалим листям. Хтозна ку
ди летить крильчасте сім я 
і де проростає...

— Всі ми діти народу, 
сини і дочки землі рідної. 
І завше з нею — в щасті і 
горі, — притишено мовив 
на тематичному вечорі 
Іван Павлович Герасимен
ко, член штабу «Партизан
ської іскри», завідувач му
зею. — Згадую окупацію. 
Жили ми в страшному ту
мані, з болем у серці чека
ли визволення. Але не 
можна бути сторонніми 
спостерігачами, коли по
руч убивають, катують. 
Якщо в жилах твоїх не 
сукровиця, а нров — му
сиш стати на священну 
борню за щастя матерів і 
голодних дітей.

Ми були комсомольця
ми, і тепер нам не сором
но дивитися людям в очі. 
Ми зробили, що змогли...

Час іде, скроні всіває 
сивина. Та підростаєте 
ви — маєте стати запору
кою миру.

І відразу по цих словах 
в уяві знову зринув мі
тинг, не припинений на
віть і з початком дощу... 
Поволі несуть гірлянду 
слави. До болю в очах, 
чітко видно обличчя сол
дата з почесної варти. Не 
знати тільки що — сльо
зинка чи дощинка — збіг
ла у нього по щоці...

У книзі відзивів музею 
«Партизанської існри» 
члени агітпоходу написа
ли: «Земля наша пломеніє 

світаннами. Одвічні поний 
чарівні. Як і людина. Як і 
Людська Пам’ять...

Пломінь пам’яті не під
владний часові, бо найдо
рожча святиня передає
ться у спадок з покоління 
□ покоління, з роду в рід.

Серед учасників облас
ного кінного агітпоходу 
«Комсомольський подвиг» 
є ветерани, що кров'ю і 
сивиною своєю окупили 
сьогодення. Є й зовсім 
юні комсомольці, що тіль
ки вступають у життя. Та 
всі ми низько вклоняємось 
немеркнучій пам’яті «Пар
тизанської іскри». Жарин
ка комсомольського под
вигу зігріває і зворушує 
серця наші, окриляє, кли
че до борні за щасливу 
будучину».

ІЗ ЩОДЕННИКА: 
ДНІ ОСТАННІ

Певно, настав час, коли 
слід згадати і самих верш
ників.

Говіркого Володю Ла
пу, професіонального, так 
би мовити, вершника. В 
останніх обласних бігах 
жокей виграв на коні За
става приз.

Спокійного симпатично
го Миколу Єриненка, шо
фера колгоспу «Дружба» 
Новоукраїнського району.

І, звісно ж, Григорія Ан
дрійовича Нозловсьного 
(або просто дядю Жору), 
тренера Кіровоградської 
державної племінної стан
ції. Для решти вершників 
він — авторитет незапе
речний. Бо, по-перше, сам 

Будьонний тиснув йому 
руку. А. по-друге, він най
більше любить коней і 
найкраще доглядає їх.

Бракує часу, а варто бу
ло б детально розповісти 
про агітаційно-художню 
бригаду «Горизонт» Ком
паніївського Будинку куль
тури і лауреата республі
канського конкурсу народ
ну художню агітбригаду 
«Вогник» заводу «Червона 
зірка», що входили до 
складу агітзагону. В їхніх 
програмах оживала історія 
комсомолу, проблеми його 
сьогодення і завтрашнього 
Дня.

...Агітзагонівці пройшли 
роки, а роки: воскре
сили 60 літ Ленінсько
го комсомолу, безліч 
червоних віх його історії, 
звірили свій крок з кро
ком попередників. «І 
скрізь переконувались у 
тому, — йшлося у спеці
ально випущеній листів
ці, — що молодь свято 
береже пам’ять про пер
ших комсомольців Ново- 
українського району, очо
люваних Івачом Демчен- 
ком, про героїв підпіль
них комсомольських орга
нізацій «Партизанська
іскра» і «Спартак». Своїми 
ділами, самовідданою
працею і відмінним на
вчанням вони примножу
ють славні традиції Ле
нінського комсомолу».

А. СЄР1КОВ, 
спецкор «Молодого 
комунара».

Фото С. МАРКОВА 
і В. МАСЛЕННИКОВА.
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• ДЕЩО ПРО РЕЛІГІЙНІ СВЯТА

релігійними свя
тами може бути підтасов- 
ка, підробка, досить на
звати характерний при
клад з недавньої історії 
того ж християнства.

Десяток років тому папу 
римського дуже непокоїв 
день першого травня. Та і 
як він міг його не турбува
ти? Католицька церква 
прокляла комуністів. ви
ступає проти визвольного 
руху робітничого класу, а 
трудящі 1 Травня так свят
ково відзначають День 
міжнародної солідарності. 
І папі римському спала па 
думку захоплююча ідея, 
яку піп негайно провів у 
життя: день першого трав
ня він оголосив релігійним 
днем і святом тесляра Йо- 
спфа, який вважається 
батьком Ісуса Хрнста.

Наведений приклад ли
ше підтверджує, що і в 
період раннього християн- 

. ства, коли створювались 
релігійні свята і обряди, 
їх підтасовували, «накла
дали» па дні вже існую
чих тоді дохристиянських 
народних свят.

Не є винятком і найго
ловніше свято християн
ської релігії, яке стоїть ви
ще дванадцяти головних 
свят. Це — воскресіння 
лрисіа, або, як його ще

Як Перше травня стало днем святого Иосифа

страждає, 
воскресає, 
божеством

називають, Великдень чи 
пасха, котре, за єваиге- 
ліс.м, було встановлено на 
пам’ять про страждання, 
смерть і чудесне воскре
сіння сина божого.

Звідки ж у християн 
могла виникнути ідея про 
тс, що бог міг померти, а 
потім воскреснути? Як під
тверджують наукові дані, 
ця ідея не нова. Задоиго 
до виникнення християн
ства різні народи влашто
вували спеціальні весняні 
свята, пов'язані з пробуд
женням «воскресінням > 
природи. Правильно пояс
нити причину цих змін ВО
ШІ не могли і вважали, що 
існує божество Сонця і ро
дючості, яке 
вмирає, потім 
разом з цим 
умирає, а з часом воскре
сає вся природа.

'Але ЧИ 
вплив на 
го свята 
релігія.

У давнішу, коли євреї 
займалися скотарством і 
кочували в степах Аравії, 
їхнє життя цілком зале
жало від примх природи— 
від погоди, вітрів, пасо
виськ тощо. У них існува
ла віра в добрих і злих 
духів природи, яким євреї 
приносили жертви, щоб 
задобрити, уласкавити їх, 

не найбільший 
виникнення цьо
мала іудейська

J
духів. Цією жертвою було 
зарізане ягня.

ПІЗНІШЕ, в XIII віці до 
нашої ери, коли кочові 

євреї напали па Палести
ну, де жили племена ха- 
нанеїв, завоювали їх і за 
прикладом хананеїв пере
йшли ' до землеробства, 
змінивши кочовий спосіб 
життя на осілий. Тут євреї 
і звернули увагу на тс, 
що хапаної у весняне рів
нодення відзначали своє 
свято «маццот», яке було 
пов'язане з початком 
жнив в Аравії (на цей час 
у них першим достигав 
ячмінь). Євреї, перейшов
ши до землеробства, пе
рейняли для себе це сіль
ськогосподарське святе, 
зливши ного зі своїм ста
рим святом «весах».

Пізніше, коли виникла 
іудейська релігія, а з нею 
й священна книга іудеїв 
тора, віруючі євреї забули 
підставу для цього весня
ного свята і почали відзна
чати його як день Монсея, 
що передав для людей ві
домі божі десять запові
дей. Так природниче свя
то стало релігійним.

З появою ж християн
ства церква відмежовува
лась від інших релігій, але 
дні свят дохристиянських 

релігій зоставалися. 1 ось 
на цей ’’іудейський Мой- 
сеїв день християнство 
«наклало- своє свято, при
урочивши його розп'ятому 
Ісусу Христу, який після 
смерті воскрес. Так появи
лася християнська пасха.

Але коли ж це сталося-' 
Якого числа і місяця? Не 
знає цього церква.

Але повернімося до істо
рії. Коли пасхальне свято 
запроваджувалось на Ру
сі, а це було в X столітті, 
то у слов’янських народів 
були свої свята, в які во
ни відзначали прихід вес
ни; супроводились ці свя
та гуляннями, танцями, 
веселощами та іншими ри
туальними обрядами. Зга
дані народні звичаї змі
шалися з християнськими 
моліннями і на основі цьо
го виникли ті 
обряди, які й до 
днів супроводять 
пасхи.

Ще за сорок днів : 
хи віруючі постять, 
ють, сповідаються 
хах, причащаються. В ос
танній тиждень перед пас
хою в церкві напівтемря
ва. Проходить страсний 
тиждень — період найтяж
чих страждань Христа. 
Ведуться траурні богослу
жіння.

Мають своє 
далеке від 
змісту, й такі ..... ...... .....
атрибути, як печені паски, 
молочні продукти, яйця.

пасхальні 
наших 
свяю

до пас- 
, гові- 

в грі-

пояснення, 
релігійного 

пасхальні

И

Бони т< ж дохристиянсько
го походження.

Ще задовго до християн
ства. через низьку продук
тивність землеробства, 
хліб, особливо з чистого 
борошна, вважався дуже 
цінним продуктом, і появу 
хліба на столі, після довго
го зимового недоїдання, 
зустрічали з особливою ра
дістю. Тому й випікали 
його в особливій формі — 
у вигляді відомих пасок.

Але в пасхальні дні 
особливо популярні цс 
хлібні паски, а сирна, яку 
випікають у формі могиль
ною горбка. Це пояснює
ться тим, що весною лег
ше було з молочними про
дуктами. які найкраще бу
ло зберігати у вигляді си
ру. Через те. що пасхальні 
пригощання влаштовува
лись в основному на моги
лах предків, сирна паска 
набула такої форми.

Не менш цікава історія 
і з фарбованими яйцями. 
Весною вже неслися кури. 
Щоб задобрити духа — 
покровителя курей, йому 
підносили як їжу яйця, а 
щоб вони були приваб.ти- 
вішимп—обмивали кров'ю, 
згодом їх фарбували чер- 

а ще піз- 
будь-яко-

сказаиого 
висновок, 
-J пасхи

вопою фарбою, 
піше — фарбою 
го кольору.

На підставі 
можна зробити 
що релігійне свято 
нічого спільного не має з 
тим, про що говорять цер
ковники. Приписавши цей

міфічному Хрнсту, 
>, по суті, відзпа- 

як день розквіту 
бо дні стають біль- 

оживає природа, 
гаряча пора польо-

день 
це свято, 
чають 
весни, 
тими, 
настає 
вих робіт.

Саме про це йшлося в 
дохристиянський період. 
Тепер же пасха — свято 
Ісуса Христа, 
її АСХЛЛЬНЕ свято ви- 

користовують для ак
тивного впливу на вірую
чих. У дні свята посилю
ють проповідь терпіння, 
покірності і страждання. 
«Ісус терпів і нам ве
лів», — повторюють свя
щеники. Це вигідно па
нуючим класам капіталіс
тичних країн, адже подіб
ні проповіді відвертають 
увагу трудящих від бо
ротьби за революційну пе
ребудову суспільства.

В умовах радянської 
дійсності пасхальні дні 
трохи відрізняються від 
таких же днів в інших 
країнах — хоч би тим, що 
віруючих закликають до 
праці на благо трудящих, 
до боротьби за мир. Та 
не треба забувати, що і в 
наших церквах проповіді 
про потойбічний світ, спо
глядальне ставлення до 
життя, відреченість від ак
тивної боротьби за щастя 
на землі є найшкідливішн- 
мп пережитками минулого, 
які заважають всебічному 
розвиткові радянських лю
дей, їхній творчій праці.

П. РЯБОЙ, 
лектор товариства 
«Знання».
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НАШ ОСНОВНИЙ ЗАКОН

Громадян,, СРСР зобов’язані піклуватися про 
виховання дітей, готувати їх до суспільно корисної 
праці, рости ги гідними членами соціалістичного 
суспільства.

(Зі ст. 6G Конституції СРСР).

робочих 
з візиту 

учорашньої 
Олександрій- 

культосвітнього 
працівниці 

залу нашої

ОДИН з моїх 
днів почався 

Тані Болібон, 
випускниці 
ського 
училища, нині 
читального " . _____
бібліотеки. Великі сірі очі 
збентежені, на щоках — 
рум’янець, у руках — кіль
ка списаних аркушів. Що 
хвилює молодого спеціа
ліста з перших самостій
них кроків?

— Хочу порадитися з ва
ми, як провести з четвер
токласниками коннурс на 
краще читання віршів про 
Леніна...

Що відповісти тобі, юна 
колего, як повести бесіду, 
щоб вона запалила твою 
душу, а ти — душі дітей?

Тільки перед цим я за
крила п’ятий том вибра
них творів В. О. Сухомлин- 
ського. Там радилася з 
ним, як розв’язувати таке 
складне завдання, як вихо-

® ? ® ї а
громадянськості

вання сьогоднішньої дити
ни, а завтрашнього гро
мадянина. Одна з його ста
тей так і називається: «З 
чого починається громадя
нин».

«Найвищою красою гро
мадянськості» вважає пе
дагог осмислення героїч
ного життя і боротьби 
В. І. Леніна. Ось це й має 
стати головною метою за
ходу, до якого вперше го
тується молодий бтбліоте- 
нар і готує своїх читачів. 
Невиразний бібліотечний 
термін «масовий захід». 
Під ним розуміються і чи
тацькі конференції, і дис
пути по прочитаному, і лі
тературні мандрівки, і ус
ні журнали — весь бага
тий арсенал форм пропа
ганди нниги. Як зрооити 
кожен із них передусім 
уроком громадянськості, 
нехай малим, але кроком 
дитини вперед до перетво
рення пізнання в переко
нання, що є однією з умов 
громадянської зрілості.' Це 
одне з головних завдань 
керівників дитячого читан
ня, помічників шнолн в 
нерозривному процесі на
вчання і аиховання.

...Сорок хвилин спілку
ватиметься Танк зі своїми 
читачами. 1 кожна з них 
повинна бути наповнена 
дитячим пізнанням Леніна 
як вождя і людини. Які 
знайти слова, які вибрати 
поетичні рядки, аби схва
лювали вони дітей, запа
м’яталися, стали поштов
хом до великого бажання 
не тільки читати і знати 
про Леніна, а й прагнути 
хоч якоюсь часткою душі 
і справ бути схожим на 
нього? Не через сорок хви
лин, ні, може, лише через 
багато років стане помітно, 
чи залишив по собі слід 
найважливіший урок — 
громадянськості. Тому н 
відповідальна місія - вихо
вателя, що її наслідки ви
мірюються часом. Тому й 
готуєшся до неї найкраще. 
Багато сторінок пожовк
лих від часу І зовсім но
веньких книг перегорта
ють Таня і її нові колеги, 
роблять безліч виписок і 
закладок’. переглядають 
грамзаписи і діафільми, 
радяться між собою і з пе
дагогами. перш ніж у тиші 
читального залу пролуна
ють рядки 
Ленініани, 
огляд новинок 
про який ми 
Танею. Це з групою 
чів, з окремим класом, а 
ще кожного дня в бібліо- 
теці до 500 читачів і кож
ному з них необхідно дати 
книгу, яка б учила жити, 
працювати, бути громадя
нином. І немає перерв між 
цими уроками громадян
ськості.

...На прикладі життя і 
діяльності В. І. Леніна вмі
ло виховують юних стар
ший бібліограф В. В. Дема. 
старші бібліотекарі В. А. 
Шубі на та Л. П. Пойда. Під: 
готовлені ними ленінські 
читання, літературні по
дорожі по ленінсьних міс-

безсмертної 
відбудеться 
чи конкурс, 
говорили з 

чита-

цях, вікторини, плакати і 
виставки дають дітям ду
ховний багаж. Він і допо
магає школярам активно 
мислити, аналізувати про
читане, ділитися пізнання
ми з іншими, тобто поєд
нувати свій особистий світ 
ІЗ суспільним. Це також 
необхідна умова станов
лення громадянина.

«Чи завжди в житті є 
місце подвигу?» Вже яке 
покоління школярів пише 
твір на цю тему, а значить, 
розмірковує над тим. що 
таке подвиг. «Подвиг 
спражнього громадянства
— це високе людське щас
тя», — читаємо у Сухо- 
млинського. Обов’язковим 
напрямом діяльності біб
ліотеки є пропаганда се
ред дітегі книг про красу і 
велич життя відомих краї
ні комуністів, комсомоль
ців, піонерів. Прочитано 
книги із серій «Полум’яні 
революціонери», «Піонер
— значить перший». «Коли 
"їм було двадцять», «ЖВЛ», 
на які дедалі зростає чи
тацький попит (особливо 
читців-підлітків), їх герої — 
ось що великою мірою 
утверджує у свідомості на
ших дітей уявлення про 
громадянський подвиг.

Бчасио порекомендувати 
такі книги, виявити, які 
думки і переживання вони 
викликали, ствердити їх 
правильність чи тактовно 
переконати в помилковості 
— ось іще один крок біб
ліотекаря до виховання в 
дітях громадянина. Це ли
ше окремі штрихи двох на
прямів комуністичного
виховання — ідейно-полі
тичного и моральну, 6. 
Решту: трудове и естетич
не. виховання матеріаліс
тичного світогляду — ми 
прагнемо поєднувати у 
практиці роботи, випори- 
стовуючи комплексний ПІД- І 
хід до проблеми вихован
ня, про що оуло сказано 
на ХАУ з’їзді КііРс. мдже 
всі ці напрями покликані 
допомогти в одному — у 
вихованні справжніх гро
мадян нашої Вітчизни, те- 
рел це и не старіють у біб
ліотеці такі форми роооти, 
як читацька конференція 
по ннизі в. 1. Леніна «зав
дання спілок молоді», дис
пути на тему «Юність, 
Якою їй бути?», обговорен
ня кращих художніх тво
рів лауреатів літературних 
премій А. Гайдара, Н. Айт
матова, Г. Троєпольського, 
В. Крапівіна, С. Маршака 
та інших, у яких ставля
ться питання виховання 
нашої молоді. Тому із за
доволенням приходять на
ші читачі на зустрічі з жи
вими героями написаних і 
ще не написаних книг, 
щоб учитися громадянства.

...Будні бібліотеки. Для 
мене вони дорожчі за свя
та. Я слухаю, як зацікав
лено, з душею працює на 
абонементі педагог та біб
ліотекар Нія Степанова, як 
учить цього своїх молодих 
колег. Бачу, що жодного 
читацького запису не за
лишить без відповіді го
ловний бібліограф, зете- 
ран бібліотеки В. О. Шиш
лова. Помічаю, як прислу
хаються до кожного слова 
Л. В. Матвієнко і читачі, і 
співробітники; як гаряче 
працює комсорг Валенти
на Тарасенко, очоливши 
новий відділ. Відзначаю 
про себе, як з кожним на
ступним коментованим чи
танням «За ігли,.
ституції» 
професійна 
комсомолки 
вої. Водночас і горджусь, 
ноли на стенді «Гайдзрі- 
вець» появляються вдячні 
відзиви читачів про робо
ту моїх колег, про те, чим 
і як допомогла книга. Тоді 
думаю: а як працювати
ще краще, щоб коли наш 
учорашній читач одер
жить паспорт, то запис 
«громадянин СРСР» у ньо
му відповідав дійсності, а 
нас сповнював гордості за 
причетність до великого 
обов’язку, який довірено 
нам Основним Законом,— 
виховання нової людини?

рядком Кон- 
підвищується 
майстерність 

Ольги Орєхо-

А. КОРІНЬ, 
заступник директора 
обласної дитячої біб
ліотеки імені А. П. 
Гайдара.
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Шістдесят літ тому, 16 
вересня 1918 року, Всеро
сійський Центральний Ви
конавчий Комітет ухвалив 
постанову про заснування 
першої відзнаки Країни 
Рад — ордена Червоного 
Прапора. Ним нагороджу
вали незламних борців за 
справу Леніна, тих, хто 
виявив особливу хороб
рість і мужність при за
хисті революції.

Всього за громадянську 
війну першим бойовим 
орденом нагороджено 
близько п’ятнадцяти тисяч 
чоловік.

Серед орденоносців — 
бійці і командири Черво
ної Армії, політпрацівнн- 
кн, чекісти, партизани. Ма
совий героїзм показували 
люди найрізноманітніших 
професій. Та історія не 
знала до того, щоб бойо
вий подвиг здійснювали 
літератори. Але є у світо
вій і радянській літературі 
поет, творчість якого ви
знано бойовим подвигом. 
Пого першим серед наших 
письменників нагородили 
орденом Червоного Пра
пора.

Ім’я поета — Дем’ян 
Бєдний.

* * *

НЕЗАДОВГО до смерті 
Генріх Гейне писав:

«Я не знаю, чи заслужив, 
щоб труна моя була при
крашена лавровим вінком. 
Але на цю труну ви по
винні покласти меч, тому, 
що я був хоробрим сол
датом у війні за визво
лення людства». Через 
сто років після цього Де
м’ян Бєдний написав собі 
епітафію:

Я з ворогом вів бій 
за рідний свій народ, 
Я з ним ділив його 

геройську долю...
Виходець із народу, йо

го плоть і кров, син гу- 
бівського селянина, Юхим 
Придзоров увесь свій та
лант віддав на службу на
родові, Вітчизні, партії. 
Йому було двадцять вісім 
років, коли вперше його 
вірш опублікувала більшо
вицька газета «Заря». 
Ставши членом більшо
вицької партії, Д. Бєдний 
почав листуватися з Іллі
чем. Відтоді ленінські 
думки спрямовували його 
поетичну творчість.

Тяжким для молодої 
Країни Рад був рік вісім
надцятий. У дні народжен
ня Червоної Армії Дем’ян 
Бєдний пише свого пер
шого вірша, присвяченого 
їй, — знамениту «Кому
ністичну марсельезу».

І сам поет бере зброю. 
Віднині він там, де вирі
шується доля революції, 
де в запеклому поєдинку 
зійшлися два світи. Партія 
посилає погта-агітатора на 
вирішальні фронти.

...Вересень 1918-го. Кро
вопролитні бої за Казань. 
На десяте намічено штурм 
позицій білих. А сьомого 
над їхніми окопами: 

Гуде-реве аероплан. 
Летить папір

з аероплана, 
Читай, білогвардійський 

стан, 
Послання Бедного 

Дем’яна!
У посланнях тих — за

клик до обманутих мас, 
селян і робітників у сол
датських шинелях. І ось 
Казань узято. Поета по
здоровляють, він вітає

ф Після виступу «МК»

«Хіба агітвагончик — зайва розкіш?»
На засіданні районною штабу «Комсомольського про

жектора» заслухано секретаря комсомольської організа
ції і начальника штабу «КЛ» колгоспу імені Кірова з 
питання «Про роботу штабу «Комсомольського прожек
тора» колгоспу в період збирання**врожаю» та обговоре
но статтю «Хіба агітвагончик — зайва розкіш?», опублі
ковану в «Молодому комунарі» за 10 серпня цього року.

Критику газети визнано справедливою. Секретареві 
комсомольської організації і начатшічкові штабу «КП* 
вказано на недоліки в роботі. Райб’їішй штаб «КП» на
мітив заходи для усунення недоліків, що мали місце в 
його роботі під- час збирання ранніх зернових, щоб 
не допустити їх під'час збирання пізніх культур.

Про це повідомила редакцію «Молодого гому.ніра» 
перший секретар р.тександрівськогд райкому комсомолу 
Надія Коровіна. .

Люди, події, час.
бійців. А через кілька 
днів Дем’ян уже під міс
том Пугачовим у знамени
тій Чапаєвській дивізії. І 
відразу — в окопи, до 
бійціз. Василь Іванович 
якось розсердився:

— Хто дозволяє тобі 
йти під кулі?

— Я за завданням Рев- 
військрзди відзначаю кра-

ПЕРОМ, 
ік 
БАГНЕТОМ 
щих бійців. А вони, звісно, 
в окопах.

Рік дев’ятнадцятий. Пів
денний Фронт. Ранком у 
кімнаті політвідділу про
лунав дзвінок.

— Товаришу Дем’ян, ви
ручай. Ворог застосував 
нову зброю — танки. Чер- 
воноармійці подекуди не 
витримують двоборства зі 
страхіттям. Потрібен вірш. 
Негайно.

Ввечері, перед насту
пом, на позиціях лунав 
дружний сміх червоноар- 
мійців:

— Ану, хлопче, прочи
тай іще раз про «тань- 
ку», — просив вусатий 
боєць товариша. — Як 
ми її...

«Ванька, глянь ка: 
танька, танька!..»

«Лезет, стерва, 
на авось!» 

Как пальнет по таньке 
Ванька, — 

; Танька, глядь, нолеса 
врозь!

«Танкобоязні» як не бу
ло. Палала грізна зброя 
Юденича, руйнувались на
дії білогвардійців.'

Рік дев’ятсот двадця
тий. Врангель лютує, три
мається за Крим. До зими 
треба знищити його. Ми
хайло Фрунзе готує удар.

— Ех, якби нам Дем’яна 
Бедного. Прокламації по
трібні, агітація, настрій.

І поет уже тут, у політ- 
відділі. Миттю сідає_ за 1 
стіл у вагоні командуючо
го. На папір лягають ряд
ки знаменитого «Маніфес
ту барона фон-Врангеля».

— Ну як, Михайле Васи
льовичу, годиться?

Фрунзе уважно читає, 
потім розкотисто сміється.

— Годиться. Віддрукува
ти і з літаків — ьа позиції 
ворога.

Тисяч солдатів недолі
чився Врангель. Люди за
лишали «кандидата» на 
російський трон і перехо
дили на бік Червоної 
Армії.

...Грізною зброєю в ро
ки громадянської війни 
було слово нашого земля
ка. Близько півсотні його 

. книжок та брошур випу
щено в ті роки загальним 
тиражем у півтора мільйо
на примірників. З чим по
рівняєш цей високий 
подвиг поета, комуніста, 
борця! Подвиг, відзначе
ний першим радянським 
бойовим орденом у 1923 
році.

10. МАТІВОС.

17 вересня — День працівників лісу

ДІМ ПІД 
ЗЕЛЕНИМ 
ДАХОМ
О ЕЛЕНІ крони високим 

шатром обіпнули лісо
ву дорогу. Після недавньо
го дощу повітря вологе й 
терпкувате, настояне на 
прілому листі, грибах, кис
лицях. На невеличкій га
лявині пишно розрослася 
дика яблуня, а на землі 
під нею — насипано, мов 
гороху, маленьких терпких 
дичок. Володимир, добре 
знаючи їх на смак, все ж 
не стримався, нагнузея, 
підняв одну, надкусив і 
усміхнувся, згадав дитин
ство.

У його рідному-селі Ве-' 
.рещаках, що в сусідньому 
Олександрійському районі, 
такого лісу немає. Там не
подалік сосновий бір. А 
цей. листяний. Чорний ліс 
набагато кращий, затншні- 
ший.

Професію лісівника ви
брав Володимир без особ
ливих роздумів. Гранилась 
пагода, то і вступив до 
Чорноліської лісної шко
ли. По закінченні дістав 
призначення у Знам’ян- 
ськс лісництво, лісником 
приміського обходу. Зви
кав недовго, бо господар
ство вимагало дій — у де
яких кварталах потрібно 
було провести рубку-до- 
гляд, а гам молоді насад
ження звільнити від бур'я
нів, наближався сезон за
готівлі насіння.

Колись, у нелегкі піс
лявоєнні роки, палива бу
ло обмаль. Отож і йшли 
люди охоче в ліс. Ліснико
ві не доводилось довго ко
гось умовляти день—два 
попрацювати на догляді за 
насадженнями.

відійшли ті роки. Тепер 
у ножному дворі є і хоро
ші дрова на зиму, і різних 
сортів вугілля. Після сані
тарної чи прохідної рубок 
ділову деревину і дрова- 
метрівки вивезуть, а гілля 
так і зостається ь лісі, ні
кому воно не потрібне. І те
пер уже ліснинові НІЧОГО 
розраховувати ьа чиюсь 
допомогу, а треба самому 
брати в руни бензопилку 
чи сокиру та й усувати 
наслідки недбайливості 
бригади лісорубів, приво
дити в порядок ділянку...

То нелегно. Але боляче 
молодому лісівнинові ди
витися на купи хмизу, 
рознидані безладно, на за
гублені під час вивезення 
стовбури молодого граба 
чи стрункої липи. Нащо 
було нівечити дерево, як
що воно приречене трух
лявіти обіч лісового шля
ху? Ні, з таким спои 

ким стаь<іеи.іям до зелено
го друга ьолодимир ніко
ли ье змириться — не дли 
того він тут. І, провадячи 
вимітну дерев, які слід зру
бати і тим дати можливість 
іншим вільніше рости, не 
поспішає; оглядає кожен 
стовбур, перед тим як по
ставити на ньому мітку 
різцем чи клеймом, ста
рається вибракувати старі 
и неперспективні дерева, з 
деформованими стовбура
ми, поламаним віттям, 
аважає так: ліс повинен 
належати майбутньому, 
тож дбати про його багат
ство, потенціальні можли
вості кожного гектара не
обхідно сьогодні, щодня. 
Ніс — справжній і великий 
друг людини, а у справж
нього друга не повинно бу
ти ворогів.

Останнім часом Володи
мир подружив з лісником 
сусідньої о обходу Олексієм 
Ъц’ремовичем полесником. 
Той усе життя в ЛІСІ, все 
урочище, мабуть, знає, яіс 
свої п’ять пальців. Де який 
мурашник, де які заячі 
стежинки, де люблять 
ласувати молодими паго
нами дерез лосі, де проля
гають маршрути косуль і 
вепрів... до речі, все це не 
гірше знає і орат Колесни- 
на Андрій Ефремович, теж 
один із найстаріших лісів
ників не тільки в Знам’ян- 
ському лісництві, - ай з 
усьому Чорноліському ліс- 
госпзазі. - «

Серед таких справжніх 
знавців лісу, його щирих 
друзів, і зростає як фахі
вець Володимир Шапова
лов. пристрастивсл до 
«полювання,> без рушниці 
Приводить у порядок му
рашники, розселяє комах 
но різних кварталах, заго
товляє зелені віники 3 мо
лодих пагонів — корм на 
зиму лосям і косулям. А 
недавно вони вдвох з 
Олексієм Ефремовичем 
створили нсвелпкпн ста
вок біля турбазі] «ырю- 
синка» — місце водопою 
для диких тварин 1 звірів. 
Узимку віл розвозитиме 
корми по годівницях, сіль 
Цих своєрідних їдалень ии 
•терп торії обходу С кілька» 
дорогії до них добре зна
йомі Володимирові.

Може, саме тому «його» 
господарство має назву об- 
хбду відмінної якості, всі 
рубки-догляди З РОКУ' в 
рік виконуються на 110-— 
115 Процентів. Бо це—дня 
майбутнього лісу, йому на 
користь.

Зелені крони високим 
шатром обіпнули лісову 
дорогу. Крокус нею моло
дий господар цих місць — 
Володимир Шаповалов. Ві
ти пестливо торкаються 
плечей лісника, весела 
птаство на всі лади оспі
вує сонячний осінній день, 
своє ледь прикрашена 
першим багрянцем житло.

Р. МАРЧЕНКО.
Зііам'янськиґі район.
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1ОШ УЧАСНИКА
ЦЯ виставка кіровоградського худож

ника, учасника боїв на Малій землі 
Ф. Бондаренка, яка експонується 8 

міському художньому салоні, скоріш 
нагадує скупу, але хвилюючу розповідь 
гро незабутній подвиг малоземєльців. 
Трозоеі, обагрені кров'ю і полум’ям 
сторінки Великої Вітчизняної еійни пе
регорнув перед глядачами митець. Див
лячись його ооботи. мимоволі згадуєш 
рядки з книги Л. І. Брежнєва «Мала зем
ля», де він говорить: «На вулицях точи- 

1-лися бої. Одне за одним надходили по
відомлення: взято вокзал і там водру- 
жено морський прапор; узято «Сірий 
особняк»; захоплено «Червоний буди
нок»; наші увірвалися в школу; визволе
но квартал 103...»

У,короткі хвилини перепочинку в око
пах уламком олівця робив Іван Федоро
вич замальовки своїх бойзвих побрати
мів, відновлював на аркушах паперу 
фрагменти запеклих боїв.

Іван Федорович прагнув у ножному з 
них відбити характерну рису свого ге
роя: трохи смутливу і воді*о^ас розваж- 

Іливу усмішку медсестри Лізи Трач, за
думливий погляд інструктора політаідді- 
лу иіровоградця І. С. Скрипченка, вольо-

= Думки, відгуки, рецензії 
ве обличчя старшини II статті І. О. Гар- 
даша та інших. Від рядового до генера
ла розгортається перед відвідувачами 
виставки портретна галерея леїендар- 
ьих захисників Малої землі. Тих, про ко
го так прониклизо і так чудово сказав у 
своїй книзі Леонід Ілліч Брєжнєв: «Які 
ж це богатирі духу! Яка непоказна, але 
безмежна любов до Батьківщини, яке 
прагнення захистити її, ніскільки не ду- 
меючи про власне життя!»

Правдива й сувора розповідь олівця і 
г.ензля поо незабутні дні малоземєльців 
знайшла щирий відгук у багатьох відві
дувачів виставки. Незважаючи на те, що 
вона функціонує лише кілька днів, у 
книзі відзивів уже зарясніли вдячні за
писи кіровоградців: «Велике спасибі ху
дожникові І. Бондаренку за високоху
дожні і глибокоідейні твори, за ту ра
дість, що приніс він людям своїм та
лантом. Бажаємо художникові нових 
творчих успіхів», «Виставка художника 
І Бондаренка цікава своїм ідейним зміс
том»...

Очима учасника боїв на Малій землі, 
очима фронтовика прочитав свої фрон
тові альбоми кіровоградський художник 
І. Ф. Бондаренко.

В. ВІРЧЕНКО.
На фото: у виставочному залі.

Фото В. ГРИБА.

«У Вашінгтоні, куди не 
плюнь, майже напевно по
падеш у лоббіста». Цей 
грубуватий жарт досить 
точно відбиває становище 
в американській столиці, 
яка переживає нині 
справжню навалу пред
ставників монополій, іме
нованих тут лоббістами. 
їхнє завдання — обробка 
членів конгресу і чинов
ників урядових установ. 
Часто-густо від лсббістів, 
а не від конгресменів за
лежить доля того чи іншо
го законопроекту. Тільки 
цього року лоббісіам уда
лося провалити законо
проекти про реформу тру
дового законодавства, 
про створення управління 
по захисту інтересів спо
живачів, про обмеження 
плати за лікування в лі
карнях.

У Еашінгтоні офіційно 
зареєстровано близько 
2000 лоббістів, але дійсне 
їх число досягає 15 000 і 
за останні п’ять років бо
но подвоїлось.

Природно, найкраще 
представлені найбільші 
корпорації — 300 з них 
мають у Вашінгтоні постій
них представників. Так, 
наприклад, концерн «Форд 
мотор» утримує о столиці 
штат із 40 лоббістів. В 
особливо важливих ви
падках самі керівники 
корпорацій приїжджають 
до столиці, щоб особисто 
поговорити із сенатором 
чи членом палати пред
ставників про законопро
ект, який являє інтерес 
для цієї компанії.

При цьому монополії 
діють не завжди власни
ми силами. Найбільш 
представницькою їхньою 
організацією є «Круглий 
стіл бізнесу», куди вхо
дять 200 керівників най
більших компаній, у тому 
числі «Дженерал моторе», 
«Мобіл ойл», «Дженерал 
електрік», «Дюпон», «Бо
їнг» та ін. Активну лоб- 
бістську діяльність розви
вають такі організації під
приємців, як Національна 
асоціація промисловців і,

ХТО
РОБИТЬ 
ПОГОДУ
[? КПИ
особливо, Торгова палата 
Сполучених Штатів, до 
якої входить 2500 місце
вих відділень, 1300 комер
ційних організацій і 68 ти
сяч компаній. Торгова па
лата широко використовує 
своїх членів для прове
дення різних кампаній. 
Але найбільш напористих 
лоббістів, мабуть, має На
ціональна збройова асо
ціація, котрій протягом 
багатьох років удається 
блокувати всі законопро
екти, спрямовані на обме
ження продажу вогне
пальної зброї приватним 
особам, незважаючи на 
обурення громадськості 
США численними вбив
ствами та безперервним 
зростанням злочинності в 
країні.

За останній час помітно 
активізувалися лоббісти, 
які представляють ультра
праві кола США. Типовою 
в цьому плані є «фірма» 
якогось Річарда Вігурі, що 
має постійний штат із 300 
співробітників і використо
вує 
нообчислювальні машини. 
В розпорядженні фірми є 
список з 4 мільйонів ад
рес, за якими проживають 
особи з правими й консер
вативними поглядами. Цей 
список використовують 
для розсипки приблизно 
100 мільйонів примірників 
агітаційних матеріалів на 
рік. Фірма Вігурі, на
приклад, розіслала 2,5 
мільйона листів із закли
ками протестувати проти 
ратифікації сенато/л США 
договорів про Панамський 
канал.

дві потужні електрон-! ТаК'

Лоббісти витрачають на 
свою діяльність лише у 
Вашінгтоні близько міль
ярда доларів на рік, хоча 
точну суму, звичайно, 
встановити важно. При 
цьому вони використову
ють для досягнення СВОЇЙ 
цілей хабарі та інші види 
підкупу ВПЛИЕОВИХ осіб. 
Великого шуму наробила 
у Вашінгтоні діяльність 
південнокорейського біз- 
несмена-шпигуна Пак Той 
Сума, якому разом іі 
зграєю інших агентів пів
деннокорейського цру. 
вдалося підкупити близь7 
ко 100 членів конгресу 5 
добитися прийняття закей 
нопроектів, вигідних дик
таторові Південної Кореї 
Пак Чжон Хі. Розслідуван
ня цього скандалу тягне
ться й по цей день, але 
конгресмени - хабарники 
відбулися лише легким 
переляком.

Не раз робилися спроби 
обмежити чи хоч би взяти 
під контроль діяльність 
лоббістів, але майже всі 

провалом, 
року Едалося 
через палату 

представників законопро
ект, який зобов’язував би 
лоббістів розкрити, хтр 
оплачує їхні послуги і чиї 
інтереси вони представля
ють. Одначе законопроект 
цей безславно загинув у 
сенатській комісії в урят 
дових справах, очолюва
ній .сенатором Рібікофим| 
який звичайно рекламує 
себе як вірного захисника» 
суспільних інтересів.

С. ЄГОРОВ, 
кореспондент ТЛРС.

Вашіштоп.

|иі кінчалися 
, цього 

провести
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ДО УВАГИ ЛЮБИТЕЛІВ СПОРТИВНИХ ЛОТЕРЕЙ

На численні просьби гравців змінено граничні строки 
опускання частки «Б» і «В> карток спортивних лотерей. 
Тепер частини «Б» і «В» карток треба опустити в ящики 
«Спортлото»: в четвер до И години —- в м. Кіровограді; 
в середу до закінчення роботи пунктів продажу кар
ток — у містах Олександрії і Світловодську; в понеді
лок до 17 години — в Добровсличківці, Олександрівні. 
Петровому, Вільшанці, Долинській; у понеділок до 16 
години — в Гайвороні. Улі.яповні Голованічську. V вів
торок до 17 години — в Новомиргороді, Усіїніівиі. Ма
лій Висці. Новгородці, Компаиіївці, Бобрпнці, Знам’янці, 
Новоукраїпні.

Кіровоградський відділ реалізації «Спортлото».

3^6650, ГСП, Кіровогред-50, вул. Луначарського, 36. 
Телефони: відповідального секретаря та відділу 
комсомольського життя—2-45-35, відділу пропаганди, 
відділу листів і масової роботи—2-45-36, відділу вій
ськово-патріотичного виховання та спорту — 2-46 87.
БК 21263.

17 ВЕРЕСНЯ
ПЕРША ПРОГРАМА. 8.00

— «Час». 8.35 — Гімнастика 
для дітей. 8.55 — Концерт 
художньоії самодіяльності. 
9.20 — •■Хочу все знати». 
Кіножурнал. 9,30 — - Будиль
ник». 10.00 — < Служу Ра
дянському Союзу!» 11.00 — 
Худ. фільм «Горбоконик». 
12.10 — П.-С. Бах. • Бранден
бурзі,!.ті концерт № 4». 
12.30 — ' Рішення липневого 
(1978 р.) Пленуму ЦК КПРС
— у життя’». «Сільська го
дина». 1.3.30 — «Музичний 
кіоск* 14,00 .— М. Горький. 
«Міщани». Фільм-вистава. 
16.35 — «Міжнародна пано
рама». 17.00 — -Сьогодні — 
День працівника лісу». 17.30
— Мультфільми. 18.00 — 
Новини. 18.15 — Музична 
програма, присвячена Дню 
працівника лісу. 19.00 — 
«Клуб кіноподорожей». 20.00
— «Сьогодні І КОЖНИЙ день».
Телефільм про народного 
артиста СРСР ІО. Нікуліна. 
21.00 — «Час.» .21.30 — «Для 
пас. трудівники села». Кон
церт. 22.00 — Чемпіонат
СРСР з легкої атлетики. (Тбі
лісі). По закінченні — но
вини.

ДРУГА ПРОГРАМА. 10.00
— Новини. 10.15 — Програ
ма до Дня працівників лісу. 
12.00 — «Доброго вам здо
ров’я». 12.30 — Музичний 
фільм «Срібні труби». 13.00
— «Екран молодих». 13.40— 
Фільм-концерт з антології 
російського романсу. 14.00 — 
«Палітра». 14.35 — «Слава 
солдатська». 15.35 — Кон
нерт. 16.05 — Кіноппогоама 
-По рідній країні». 16.55 — 
Вистава. 19.00 — 'Актуаль
на камера». 19.45 — «Неділь
ний сувенір». 20.45 — «На

7) Наша адреса і телефони
«МОЛОДОП КОММУНАР» - 

орган Кировоградского обкома 
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добраніч, діти!» 21.00 —
<Час>. 21.30 — Худ. теле
фільм «Смок і Малюк». З се
рія. Но закінченні — но- 
ЕИ1ІИ.

18 ВЕРЕСНЯ
ПЕРША ПРОГРАМА. 8.00 

■— «Час». 8.35 — Гімнасти
ка. 8.55 — Телефільм «Ду
енья». 10.25 — «Очевид
не — неймовірне.». 15.00 — 
«Сільські будні». Кіпопро- 
грама. 16.00 — «Розповіді 
про художників». Віпцент 
Вап-Гог. 16.30 — Тележур
нал «Природа*. 17.15 — 
«Веселі старти». 18.00 — 
Повний. 18.15 — Вірші — 
дітям. 18.30 — «Народна 
творчість*. Телесг.чяд. 19.10
— «Рік третій — рік уД8р- 
ниіі». В передачі бере 
участь перший секретар 
Ровсиського обкому Ком
партії Україні! Т. 1. Па
насенко. 19.55 — Дж. Вро
ді. «Бал-маскарад». До 
200-річчя Міланського те
атру <Ла Скала». (21.00 — 
«Час»), Но закінченні — 
иовініп.

ДРУГА ПРОГРАМА. 10.00
— К. т. Новини. 10.15 — 
«Доброго вам здоров’я».
10.45 — К. т. Для дітей. 
«Пісня про Сампо». Виста
ва. 11.40 — «Шкільний ек
ран». Фізика. 10-й клас. 
12.10 — Для малят. «Сріб
ний дзвіночок*. 12.30 — 
Фільм «Ох. любов». 15.50— 
Соціальний портрет ко
лективу Чорноморського 
.виробничого об’єднання 
«Атлантика.». Передача 1. 
16.25 -- 'Зорі комсомоль
ских будов». 16.55 — К. т. 
Е. Оганесян. «Симфонія». 
17.30 — «Комуністи сімде
сятих». (Звіти і вибори в 
партопглпізаціях Запоріж- 
5кя). 18.00 — Хореографіч
ні мініатюри. 18 40 — Док. 
телефільми. 19.00 — К. т. 
«Вісті». 19.30 — К. т. фільм 
«Між високих хлібів*.
20.45 — «Па добраніч, ді
ти!» 21.00.— «Час». 21.30—, 
К т. <3 піснею в серці». 
Народний артист УРСР 
композитор О. Білані В пе-

.редачі беруть участь на
родні артисти СРСР Д. Пет- 
ринепко. М. Кондратюк.

А. Мокрспко. 22.30 — Те
лежурнал «Ст'арг». По за
кінченні — к. т. Новини.

19 ВЕРЕСНЯ
ПЕРША ПРОГРАМА. 3.00

— «Час.». 8.35 — Гімнасти
ка. 8.55 — «Веселі старти^. 
9.40 — Фільм «Повість лр<5 
справжню людину». 15.00'А*
— «По Сибіру і Далекому 
Сходу. Кінопрограма. 16.00
— Наш сад. 16.30 — В. Ва- 
гапіні.- Концерт для сирип^ 
кіі з оркестром № 1. 17.10
— «Пора стиглого колоса.». 
17.15—«Хлоп’ята спортив
ні». 18.00 — Повний. 18.15
— ’Чемпіонат СРСР з лег
кої атлетики. 19.00 — «Лю
дина 1 закон». 19.30 — ♦ Ве
чір спогадів». Тслевистава. 
21.00 — «Час». 21.30 — 
Спортивна програма.

ДРУГА ПРОГРАМ/^. 10.00
— К. т. Новини. 10.10
К. т. «У світі рослин». 11.10
— К. т. «З піснею в ссіяй». 
Композитор О. Білані 12.10
— Для малят. «Спібиий 
дзвіночок*. 12.30 — Виста
ва. 16.15 — Соціальний 
портрет колективу Чорно
морського виробничого 
об’єднання «Атлантика». 
Передача 2. 16.45 — «На 
ляпах рссгіубчії.п», 16.55—■ 
«Україна — БАМу. Далеко
му Сходу. Сибірі’-,. 17 15 
К. т. 'Пісні на ліпші Лебе
дева-Кумача». 18.00 — К. т. 
Док. телефільм «Катерп- 
иинськиЙ Палай». 1330 — 
Для школярів. «Сурмач». 
19.00 — К. т. «Вісті» 1030

К. т. Художній телефільм 
«Капітанка». 20.45 — К. т. 
«Па добраніч діти!» 21 00
— «Час». 21.30 — К т «По
пі мелодії рпкі>». 22.15 —' 
Телефільм «Осіння нове
ла». 23.05 — К. т. Мульт
фільм. По закінченні —‘ 
к. т. Новини.

Редактор М. УСПАЛЕ^МО.
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