ПРОЛЕТВСІХ КРАЮ, ЄДНАЙТЕСЯ!

СТІННА
ГАЗЕТА
¥ Музеї Збройних Сил СРСР зберігається стіннівка —
««Окопная правда». Б рони минулої війни її випускав
піонер Валерій Волков. Автор однієї з небагатьох кни
жок про стінну пресу Я. Ураловз писала з цього при
воду:
• Прості зошитні аркушики. Але Це вони донесли до
нас через роки розповідь про героїзм радянських людей,
ноірі боролися в Севастополі.
Десять бійців тримали оборону біля школи. Небагато
було таких боїв, як той, останній у житті юного редактора-бійця. Ось'що писав перед смертю Валерій у своїй
газеті:
•Дорога деслтної Хто з нас залишиться живим, розка
жіть усім, хто навчатиметься в цін школі. Де б ви ке бу
ли, приїжджайте і рознажіть усе, що відбулося тут. у
Севастополі.
Я хочу стати птахом і облетіли весь Севастополь, ко
жен дім, кожну школу, ножну вулицю...»
Ми пам'ятаємо тебе, Валерію. І разом з твзіми бойови
ми товаришами нам розповіла про все твоя газета».

Стінна газета... За час свого існування (з 1918 року}
гена довела свою силу, переконала в тім, що може
схвилювати, повести за собою, що може бути на перед
ньому краї революційних перетворень. «... Хочу сказа
ти і пре те, — ііисав товариш Л. І. Брежнєв у своїй
книзі «Мала земля», — яке важливе було для солдатів
гяучне слово, сказане своїм, доморослим поетом, або
малюнок у скромному бойовому листку. Бо це слово,
цей малюнок були звернені безпосередньо до НИХ...Л І
ще через кілька абзаців: «На Малу землю ця дівчина,
Марія Поденко, попросилася сама... Під вогнем виноси
ла поранених, а в хеилини затишшя пробігала від окопу
до окопу з газетами, консортами, папером, проводила
бесіди, чигала вірші. її знали і любили всі малоземельці, вважали одним з найкращих агітаторів.
Рукописна
газета «Полундра» була придумана нею, лона навіть
ухитрялась «видавати» її в кількох примірниках, і бійці
зачитували ці листочки до дірок. Дружний регіт стояа
завжди там, де їх розглядали і читали».
Сьогодні стіннівку можна побачити скрізь — у за
водських цехах і полкових таборах, у шкільних класах
і на будівельних майданчиках... Вона одразу ж появля
ється там. де створюється новий життєдайний колектив.
(Тільки в нашій республіці виходить близько 200 тисяч
стінгазет і додатків до них). І які потрібні вони, ці га
зети, що виходять тиражем в один примірник! І яка по
трібна робота тих, хто на громадських засадах працює
над випускам стіннівок!
Стінні газети є оперними пунктами масоеого руху ро
бітничих і сільських кореспондентів, тобто
важлиєим
стимулом розвитку політичної активності радянських
людей, залучення їх до повсякденної участі в громад
ському житті, — вказував Центральний Комітет партії.
Багатий досвід роботи з масами нагромадили стіннівки
кіровоградського заводу «Червона зірка»; органічною,
складовою частиною гарячих жнивних буднів були цього
реку «блискавки» в більшості районів області; дедалі
Еагомішим стає слово «Комсомольського прежекторз»
серед молоді колгоспу «Дружба» Олександрівськсго
району... Все цг й дає можливість низовій пресі, за сло
вами товариша Л. І. Брежнєва, «бути могутнім виразни
ком громадської думки».
Але, на жаль, є ще багато стіннівок, які виходять від
випадку до випадку (найчастіше — до свят), які запов
нені безликими матеріалами.
«Це свідчить про те, —
писала нещодавно газета «Радянська Україна», — що
деякі партійні і профспілкові організації недооцінюють
силу стінної г.реси, неправильно розуміють її функції,
погано керують нею». Такий висновок однаковою мірою
можна адресугати багатьом комітетам комсомолу нашої
області.
Тож нині, коли в комсомольських організаціях прак
тично закінчилася звітно-виборне, кампанія і до своїх
обов'язків приступили нові члени редколегій стіннівок,
у міських та районних комітетах комсомолу має почати
ся новий етап роботи з новобранцями низової преси.
Осібної повсякденної урвги потребують шкільні стіннів
ки, оскільки саме вони становлять найчисле
ший загін
низової преси.
Форми і методи такої роботи комітетів з членами ред
колегій — загальновідомі. Треба лиш наголосити на ін
шому аспекті в цій роботі. І тут нам допоможе лист ко
лишньої десятикласниці Ольги Ллміної, яиого вена наді
слала до обласної молодіжної газети. Ольга розповідала
про суботник по Збиранню лікарських рослин, який про
вела їхня школа у приміській зоні. Там було все: і чудо
дійство поироди, і печена в багатті картопля, і, звичайно
ж, змагання класів за перше місце. «І пеки пеклася
картопля, — повідомляла Оля, —
редколегія нашої
шкільної стіннівки випускала спеціальний номер газети.
Це була справжня творчість!
Без не потрібних нікому
переписувань «сухого« тексту з журналів шкільної біб
ліотеки, без випадкових вирізок — для ілюстрації газети.
Есе писали й малювали самі. Яких тільки слів і порів
нянь не попридумували! А з якою цінавістіо читали всі
газету! Минуло кілька місяців, а вона ще й досі висить
у коридорі школи. Поруч неї — черговий номер стіннівни, який чомусь усі обходять...»

На нашу думку, авторка листа, не вживаючи слова
«зацікавленість», говорила саме про неї — про цю саму
зацікавленість у роботі редколегії. Про тесрчість усіх,
ъто причетний до випуску СТІННІВКИ. Про, коли хочете,
їхню активну життєву позицію.
Ну, а нові засоби, резерви підвищення ефективності
слова стінної газети є. Про них, наприклад, свідчать і
щеріч.чі конкурси стінгазет, котрі проводяться в піонер
ських таборах, а також під час змагань «Орлятко» і
«Зірниця».
Словом, комітетам комсомолу, редколегіям треба до
кладати більше творчості, виявляти більше зацікавле
ності в роботі над випуском стіннівок,
залучаючи до
цьсго широкий громадський актив. І така — творча, ко
лективна — робота підвищить ефективність виступів
стікнієок, сприятиме здійсненню тих завдань,
які ви
пливають з постанови ЦК КПРС «Про дальше поліпшення
ідеологічної, лелітико-виховної роботи».
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ХРОНІКА комсомольського життя

ПЛЕНУМИ
ГОПОЕЙНІБСЬК

пленум Го.чоейніеськсго райкому ком
сомолу, який
розглянув
питання «Пес
посилення
ролі комсомольських ор
ганізацій шкіл району та
СПТУ № 8 в ідейно-полі
тичному, трудовому й мо
ральному ЕИХОЕ6ННІ МОЛО
ДІ у світлі рішень XXV
з їзду
КПРС і завдань,
поставлених у промові *’ейеоалького секретаря ЦК
КПРС, Голови
Президії
ВерхоЕної Ради СРСР Л. І.
Брежнєва на XVIII з'їзді
ВЛКСМ».
З доповіддю
виступ ів
перший секоетар райкому
ЛКС/АУ Андрій Кудряченко.
В обговоренні доповіді
взяли участь: П. Раснко —
Відбувся

плавильник Побузького ні
келевого заводу, Н. Римар
— учителька Пер єгонівської
середньої
школи,
Л Мазур — учителька Голованівської
середньої
школи № 2, О. І. Лужанський — заступник дирек
тора по еихоеьій
роботі
Голованівсьного СПТУ № 8
та інші.
У роботі Пленуму ЕЗТПИ
участе секретар Голозаніеськоі о райкому Ком
партії України Л. Ф. Гладенька і завідуюча відді
лом студентської, шкіль
ної молоді та
піонерів
обкому
комсомолу Зоя
Кадук.

Долинська
«Про
роботу комсо
мольських ер« і нізацій ра
йону пс керівництву ІІІ0-

нерськими організаціями
у світлі рішень V пленуму
ЦК ВЛКСМ» — це питання
розглянув пленум Долинськсго райкому комсомо
лу.
З доповіддю виступила
перший секретар райкому
ЛКСМУ Тетяна Келень.
с обговоренні доповіді
взяли учасіь: О. Годпевська — Ечитепька Долинської середньої школи
№ 1 В. Качаєва — секре
тар комітету
комсомолу
Долинського
цукрозогс
заводу В г. Максимчук —
директор Кіровської сєреднеої школи. Н. Миро
ненко — учениця Долинсьної середньої
школи
№ 2 та інші
Пленум
розглянув та
нок організаційне питання.
У роботі пленуму взяла
участь і виступила на ньо
му завідуюча
відділом
пропаганди і агітації Дэлинськсго
райкому Ком
партії України Т. П. Сло
ненке.

УРОЖАЙ-81

Ші-pc.no розгоонулн соціалістами. .•••.:
гання на честь XXVI з'їзду КПРС ремонт
ники Пскровсьного відділення
Кіроьсірадської райсільгс.сптсхніни. Майстерня
відділення спеціалізується
на реїлен- і
автомобілів та аетсмобільних
двигунів
Щодня з цеху по ремонту автомашин ви
ходить 9 —10 полагоджених
грузоЕинів
Це значно більше норми.
Особливою старанністю
в роботі від
значаються шофери рзйсільт ссптехніки
комсомольці Олександр Пастухов і Сер
гій Полетаев, які в майстерні відділення
ремонтують свої машини.
На допомогу
подіям приходять слюсарі
майстерні, у
яких бригадиром Микола Засць. Завдяки
ударній праці кслєитие відділення вико
нав п'ятирічний план іще п'ятнадцятого
вересня цього рочу.
На знімках: у цеху по ремонту ав
томобілів; шофери Кіровоградської райсільгосптехніки
комсомольці Олександр
ПАСТУХОВ (праворуч) і Сергій ПО.ПЄТАЄВ:
бригадир слюсарів Яокровського відді
лення Кіровоградської райсільгосптехнши
Микола ЗАЄЦЬ.
Фото В ГРИБА.

Випереджаючи
час
]\ОМС <) М О Л ЬСЬ. КО - *!,) ОЛ О ДІЖ uiifi колектив цеху механіза
ції піп його «»полісе
Воло
димир Бондарень
став па
ударну пере;:. і ■„іі-ську в; .' ту і виступив >. ініціативою
’«Виконаємо
за п'ятирічку
шість
річних завдань!» З
цим скоїм ’ зобон’яаапиям
хлопці спра.інлисі
достро
ково, ніс до Дня Констиі'ції
Колектив з«.бов'язався до
[ 12 грудня завершити ввьо| иаппя папрт/кспсго
лл.-пу
₽ НИНІШНЬОГО р'Жу
ДО Ново
- річного свята — випустити
продукції понап річне зяп► і'глін*.' па 80 ’■ггяч клрбевпп
пі» і попал п'ятн-':.‘>пе — па
| 26 8 тисяч.
Дав слово
— длтрігмаЛ
(■ соп»
г.пь ;
:к; ють ком[ г< мольні іісху. З ептузіяз
І ЛЩМ ТРУДЯТЬСЯ ‘ПІНІ
і п пі
•.•»а Гоф,
іпі Спілчан’
ІІІгішсн Григорія
І; В; Л0НТ1І
І' Тічнеі'і і. ■. інн-ці
справки
CC'lf
ПСІ П’.ІІі
г ііінсь зі « НІЙ«!»
і
і ''ЗвлаїПіямп ще до 7 жовт
[ нз штурмують кові рубежі
Е Дехто З ПН?
давно
в:і'С
ок наступнії
нрапює г- Р-'
Вппереджя пі
п’ятирічки
І ’,ЄС. ішблнж тнея
сьогодні
Едо вершин дня ,’ррлрашіиіог«:
Е -• таким правилом кору

І їсться вони В робо І). З КО’.І- КИМ днем
КО'.ІСОМГЛЬСЬКНЙ
Г.НССОК V трудові
здобутки
| ливарників на честі
XXV]
І з'їзду КПРС ірі стає.

Б ДЗЯДЕВИЧ,
секретар комітету нс-мссмолу чаЕун''»-гг»їнггс заводу.

|
|

ІІ
ІІ

Початок

Кї1

У Кіровоградській дитячій І!
музичній шкопі № і відбув
ся перший тур респубгйнгн- _
сьиого конкурсу
дитячь»
виконавських
нопеитквіє
присвячений XXVI з’ЇЗДСБ.' ₽•
Комуністичної партії Радячського Союзу.
“
I Того дн> зі сцени нонцертного залу школи звучц- w
Іла музика — різке
як зе В,
жанром, характером, так І
за складом її Биконагнів. 1
Чудово виступили
дитячий ч
>.ор (керівник Б. А. Дубина) к
оркестр народних інстру- |
ментів (керівник В С. Чернобай), ансамблі скрипалів н
акордеоністів, інші нолек- и
тиви.

І

сил, К
Недарма ж такі піднесевеликого були
ТЕСрЧСГС
но-схвильсвані
наші Іm
юні вихованці,
адже це Єу- І
Г. ЕРДГіНСІКА,
ла перша їхня проба
ЕинлгдЕчна.
■ початок
княжі)
■ злету. ■■■наша

L.

„Дїолоди# комуянр**
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------- ОБЛИЧЧЯМ ДО ПРОФЕСІЇ

МОВО ом НАСТАВНИКІВ
I РЯДКИ — з «Товариської уго
ди», що її укладають на заво
ді «Червона зірка» новачок і на
ставник. З перших кроків на ви
робництві старший,
досвідчені
ший товариш виявляється
поруч
молодої людини, сприяє зростан
ню її як спеціаліста, ' допомагає
розібратися в складних виробни
чих ситуаціях, утвердитись у висо
кому званні радянського робітни’ ка.
Свого часу такі угоди підпису
вали і комсомолки Наталка Гвоздь
та Світлана Діденко, а тепер вони
вже повноправні члени робітничо
го колектизу. Багато взяли від
свого наставника
Л. О. Антонова
свердпузальниці Надія Сокуренко
і Галина Токар. Перша з них, на

приклад, працює сьогодні з осо
бистим клеймом якості. А Лариса
Мишина, вперше прилучившись на
заводі до робітничої прогресії, на

завжди полюбила її. Нині вона —
студентка
стаціонару КІСМу. Як
тут не згадати одного
з перших
учнів Л. О. Антонова —
Георгія
Чернишоза,
що пройшов шлях
□ід учня до передового робітнича,

потім здобуз вищу освіту! Тепер
він — диспетчер величезного за
воду...
Е ДІД Леоніда Олександрови
ча — Андрій Андрійович Ан
тонов — трудився
в ливарному
цеху підприємства. Працював тут
і батько. Сюди поийшоз і він сам
після
закінчення загальноосвіт
ньої школи. Спочатку був зайня
тий у цеху металевих зиробів, по

тім ■— » інструментальному цеху.
Вдень на роботі, а ввечері — а
аудиторіях машинобудівного тех
нікуму. Згодом на заводі було ор
ганізовано
назчально-зиробничий цех, і Л. О. Антонсва запоосйли туди майстром...
АВЧАЛЬНО-зиробничий
цех
— це також та ланка, яка
зв’язує завод із загальноосвітніми

И

школами. Протягом
двох років
старшокласники 24-ї і 34-ї десяти

35 СТУПАЮЧИ до___ колективу
навчально виробничого цеху,
зобов’язуюсь свято зберігати, підтримупати і примножувати
його
традиції дружби, товариськості і
взаємодопомоги, берегти і розойзати революційні, бойові й грудозі
традиції
робітничого колективу
заводу. Обіцяю
омитися, жити і
працювати____ по-комуністимному,
своєю чесною працею і зразковою поведінкою допомогти ко
лективам дільниці, цеху і всього
заводу у виконанні величних заадань п’ятирічки».
ЕРУ ШЕФСТВО над новачком
і зобов’язуюсь допомогти
йому досконало оволодіти робітничою професією,
стати гідним
членом нашого колективу».

своєму житті заробітну плату і —
найголовніше
— відчують себе
членами великого колективу. Ще

через рік, закінчуючи школу, во
ни складатимуть екзамени з тру
дового нззчання, дістануть робіт-'

ничї розряди. 1 хочу

не всі, хто

вчився в цеху, підуть

працювати

на завод, але;

би

ким

бони

не

житті, перший
робітничий гарт,
настанови майстрів 1. Я. Любазсь-

Сашко жиз, як і ранішв, з ба
бусею. Він стаз активними
у гро

мадському житті., захопився спор
том, а на роботі постійно переви
конував змінні завдання при відмінній якості продукції. Наприкін
ці квітня пішов на військову служ
бу. Наставниця і голоза цехкому
профспілки знайшли хлопця вже в

міському військкоматі, щоб вру
чити йому
за сумлінну
робзту
іменний годинник...
Сьогодні Олександр Потапенко
служить е армії. Він певен, що на
заводі його чекають, адже він за
лишив там справжніх друзів, там
став робітником.

* *

х:

кого та В. 8. Свід, кращих настав
ників — токаря
О. Ф. Карауша,

у «ТРУДОВІЙ путівці»,
що її в
•* урочистій обстановці вруча
ють на «Червоній зірці» молодим
робітникам після присвоєння ква

свердлувальниці 8. М. Вознюк та
інших назавжди лишаться в їхній

ліфікаційного розряду є, зокрема,
такі слова: «...Попереду у тебе

пам'яті, допоможуть їм у станов

трудовий шлях. Траплятимуться на
ньому труднощі.
Не сумуй при
перших невдачах,
переборюй :х.
Пам’ятай: у праці слаана людина!
Бажаємо тобі великих
успіхіз у
труді на благо нашої любимої
Батьківщини'»

ленні характерів, стануть для них

добрим уроком у школі «дорос
лого» життя.
АШКО Потапенко рєно зо
стався без батьків. Жив з ба

С

бусею. Закінчив у Трепіаці

деся

річок раз на дза тижнічприходлть
сюди, щоб назчитися працювати

тирічку, агітку
минулого
року
прийшов на «Червону
зірку», в

біля верстата,
виготовляти поки
що найпростіші деталі. А заразом

учнем

учаться поважати й цінувати груд
робітника, до якого вони відчули

ставника за ним
Одайську.

себе причетним саме тут, у цеху
Потім, під час канікул, дез’яіикласники прийдуть сюди
вже на

Хлопець виязився беручким до
роботи. В тій атмосфері, що па

практику, щоб пізнати смак само
стійної роботи, одержать перш/ в

балузали, вимагали, як від дорос
лого. Йому допомагай та не
панькалися з ним, а навчали само
стійності.
Гут, у цеху, хлопець написав за
яву з просьбою дрийняти його до
комсомольських лаз.
Серед тих,
хто перши/л підійшов до нього
після вручення комсомольського
квитка, була його наставниця. Во
на по-материнському тепло приві
тала хлопця.
— Ось і стаз ти, Сашо, комсомольцем, — сказала
просто й
значуще. — Вітаю!
... Проминуло кілька
місяціз.
Для Сашка цей час буз по вінця
заповнений роботою.
Він учився
працювати так, як ті люди, кого
він узяв собі за приклад у житті.
Потім була подяка за добросо
вісну працю. А напередодні Ново
го, 1980 року, з нагоди вісімнад
цятиріччя, хлопцезі вручили па
м’ятну адресу, підписєну керівни
цтвом підприємства.

стали, який би шлях не зибрали, в

назчалино-зиробничий

нує

цех, стаз

фрезерувальника. За

в

цеху,

на

закріпили А. О.

хлопець

буквально на очах.

Цей документ, підписаний ди
ректором
заводу,
секретарем
парткому, головою завкому проф
спілки і секретарем завкому ком
сомолу, безперечно, стане компа
сом у житті молодої людини на
шляху до змужніння і досконалос
ті, до високих трудозих
злетіз і
робітниче! майстерності.

аиростав

Його тут не

А. КУМАНСЬКИЙ.
м. Кіровоград.

------ 1і
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Кілька років тому, коли
закладався фундамент но;
вого корпусу Нгрубаиської
середньої ШКОЛИ, іцо В ПОсоарх'ангельсьному районі,
в числі найбільш ьацікавлеи ах будівництвом
був
учитель ВОЛОДИМИР Петрович ільченко. 1 йсго можна
було зрозуміти. У педагога з дванадцятирічним стажем викладання фізики душз аж палала від нстер;
піння. З відкриттям нової
шноли
відкривалися прекрасні можливості для роз
витку технічної творчості
його вихованців. Разом із
ними він уже
виношував
немало цікавих планів і
задумів.
іож і запропонував Володимнр Петрович на друго.му поверсі, де за проек
том повинен був знаходмтись набінет фізики, розбити три суміжні кімнати:
апаратну, радіовузол і, нарешті, сам кабінет.

З

Через два роки про кабінет фізики
Мерубайської
■ середньої школи заговори
ли в Повоархаигельськр'.'.у
Э районі.
«Дистанційне управління
І технічними засобами інI формації? Чи не зайва розI кіш для школи?» — дехто
посміхався скептично.
— Навпаки, — твердив
Володимир Петрович і ді
лився думками, як техніч
ні вдосконалення успішно
допомагають йому у вико
нанні навчальної програми,
дають змогу швидше і краI ще засвоювати учнями ту
І чи іншу тему предмета.
Як навігатор космічного
І корабля, викладач за своїм
І столом, обплетеним гусги'О
сіткоіо комунікацій, що ве_ дуть до пульта управління,
І почергово натискає кнопки.
І і в лічені Секунди спраI цьовує механізм затемненІ пя вікон, розгорлається ио1 литио кіноекрана. Ще. мить
— і вмикається кінопроек■ тор. М’який світловий лоI тік рельєфно вимальовує
І кадри сюжету навчального
фільму...
Над створенням днст;)И" цінною управління чнма ю
попраціовалІ! й старшоІкласшіки. Цс — активні
учасники фізико-гехіїіііїого гуртка десятикласніікн
Володимир
Самойленко,
Анатолій ПІїшкогенко. уч
ні восьмою класу Аиато-

I

ЛІЙ Дроби гущ
Юрій Да- |
ценко і Василь Пульвас,
Багато цікавою молка
побачити в кабінеті фин
ки: від нехитрих ррисгрош,
інструментів
до діючих
навчальних
приладі;:.
Один із них — для визна
чення електроємності кон
денсаторів для навчально
го практикуму — відібрало
на обласну виставку тех
нічної творчості молоді.
Без участі юних технікі;
не обійшлася и установі', і
шкільного вузла, який при
дбали нинішнього року. І
тепер активісти
школи,
очолювані викладачем іеографїї Василем Іванови
чем Люїппяком, випускають радіогазету, передаючн новини
щоденного
життя піонерів і школярі:.
'Іісні товариські зв’язки
підтримують юні техніка З
бата тьма
випускниками
І Іерубайської
середньої
школи, які вирішили при
святити себе таким нау
кам, як фізПка, математи
ка, радіотехніка, електро
ніка. Листи надходять від
Петра Шннковеї.ка з Дніпропетроиського радіотехлікуму, від Маланки Пили
пенко та Володимира Ски
би з Уманського радіотех
нічного училища.
Пінне
листи
сни
Володимира
Петровича Валерій, і' ньо
го, як і у батька, вияви-«ся
нахил до радіотехніки, і
юнак нині вчиться у Віииолітехнічночу
ШЩЬІІСАіу
ІІІСТНІ \ ті.

Хлопці і дівчата в л«стах дякують педагогам за
той багаж знань і навиків,
з яким вони прийшли до
спеціальїпгх
навчальни <
закладів, і за доброю тра
дицією цікавляться спра
вами гуртківців. З батьків
ською теплотою І ГОрдІСГіОвідзивається па ЇХНІ ГОЛО'
си Володимир
Петро.
Ільчеїжо, котрий свого ч;.
су вручив ЦИМ
МОЛОДІ.1
людям перші
путівки
країну знань пробудив у
них благородний потяг
ЯГ ДО
до
технічної 1 ворчості.
Д. ТАНСЬКИЙ.
гтіїлат

160 РОКІВ
Щ| АЙОСЗІЧЕНІШИЙ у сві“Я ті —так сказаз К. Маркс
про свого найближчого дру

га . Всі, хто знав Ф. Енгель
са по спільній революційній
діяльності, сходиться на то
му, що про нього не можна
говорити, не згадуючи в той
же час
Карла Маркса, бо
життя їхні так нероздільно
переплелися, що становлять,
можна сказати,
одне ціле.
Ось тому В. І. Ленін 18951

року
писав:«... для того,
щоб зрозуміти, що зробиз
Фрідріх Енгельс дгя проле
таріату, треба ясно усвідо
мити собі значення вчення і
діяльності Маркса в розвит
ку сучасного
робітничого
руку». Хоч кожен із них був
яскраво виявленою індиві
дуальністю,
відрізнялись
один під одного
характе
ром, темпераментом, мане

суспільства. Ці та
волюційні погляди

інші ре
дзох ти

танів тепер засвоїли всі тру
дящі, а з 40-х роках мину

лого

століття вени

були

ЦІЛКОВИТОЮ
нозизною.
М.аркс і Енгельс
навчили
робітничий клас самопізнан

ня і самовідданості, на міс
це мрій поставили
науку
В. І. Ленін називає Фрідріо
Енгельса одним -з двох ве
ликих учителів пролетаріату
і підкреслював,
що ім'я і
життя його повинен
знати
кожний робітник.

у^РІДРІХ Енгельс нзродиз* ся в м. Бармені Рейнсь
кої провінції. Батько
його
буз фабрикантом. Фред, як
його називали, вчився в гім
назії, але за рік до закін
чення через родиьні обста
вини змушений
був піти в

ничого руху, бере участь у
чартистському русі, дослід
жує життя робітників. Ре
зультатом
перебування з
Англії стала книга «Стано
вище робітничого клас/ з
Англії».
Цей
знаменитий
твір, що вражзз сучасників

правдивістю, буз страшним
обвинувачем
капіталізму і
буржуазії.
Повертаючись 1844 року
до Німеччини, Еніельс по
дорозі заїхав у Париж, де
зустрівся з
людиною, з
якою вже листувався і кот

рій
судилося стати його
другом на все життя, — з
Карлом
Марксом. Перед
дружбою Маркса і Енгель

са бліднуть навіть
леген
дарні приклади про дружбу
людей. І справді.
Більшу
частину

свого

свідомого

прикажчики до одного тор

життя Енгельс займався тор

рою мислити й почувати, та
спільність мети
і поглядів
назавжди з’єднала їхні жиг
тєву долю,, працю.

говельного
дому. Заняття
купецькою справою не пе

говельними справами фір
ми свого батька виключно

решкодили
вольовому Ен
гельсу здобувати наукоз/ і

для того, щоб матеріально
допомогти Маркссві і дати

Заслуги дзок друзіа пе
ред людством незмірно ве
ликі. Маркс і Енгельс пер
шими показали,
що тільки

політичну освігу. Ще гімна
зистом юнак зненавидів са

йому, таким чином, можли
вість завершити свою пра

моуправство і сваволю чи
новників. А захоплення фі
лософією повело його да
лі...

цю «Капітал». Дочка Марк
са Елеонора пізніше писала,
що без Енгельса їхня сім'я
стала б жергзою голоду. А
після смерті Маркса більшу

класова боротьба організо

ваного пролетаріату врятує
людство від капіталістичної
експуатації і злигоднів, що
соціалізм і комунізм не ви

гадка’мрійників, а кінцева
мета | неминучий результат

розвитку

продуктивних сил

Робота в Манчестері, де
він стаз соціалістом, відкри
ла Енгельсу очі на злидні

та

бідування

пролетарів.

Туг зін установлює зв’язки
з тодішніми діячами робіг-

частину свого часу Енгельс
присвятив
виданню
його

творів, коректурі нових ви
дань і перегляду перекладів
«Капіталу»,

І
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160 РОКІВ

СВІТИЛЬНИК
Зазтра минає 160 років

з дня

народження Фрідріха

Енгельса

думця і вірного соратника Карпа Маркса.
Е НГЕЛЬС не тільки
гені-•
'=• альний
мислитель, не !
тільки один з авторів вра- ,
маючого глибиною і велич
чю вчення наукового кому
нізму. Це була енциклопе
дично освічена людина, еру
дит, людина
надзвичайно
високої культури, яка воло
діла сильним і гнучким розу?лом.
Він мав глибокі
знання з природознавства,
хімії, ботаніки, фізики, фі
зіології, військової техніки.
Навіть спеціалісти згаданих
вище наук
визнавали, що
він краще за них обізнаний
у певних галузях. Що ж до
політики, то він розумівся
] не тільки на
загальних її
принципах. Він до дрібниць
знав моменти історії, еко
номіки,
політичного руху
будь-якої
країни.
Свої
енциклопедичні знання він
завжди віддавав до послуг
друзів.
Невтомний Енгельс знав
майже 20 моз, листувався з
багатьма революціонерами
їхньою рідною мовою, читез в оригіналах твори сві
тової класичної літератури.

Б період
Кримської війни І | го знайомих
зід поганого
(1853—1856 років) Енгельсі вчинку чи слова. Йому влас
починає вивчати російську І тиві були безстрашна муж
мову і незабаром засвоює І ність і оптимізм. Хоч якою
її так, що
знайомиться в І обтяжливою була його а >иоригіналах з творами О. І. • горічна служба в батьківсь
Герцена, О. С. Пушкіна, кій конторі, він ніколи г.рз
О. С. Грибоедова, М. Є.
це не скаржився своїм дру
Салтикоза-Щодріна, М. О. зям і виконував роботу ве
Добролюбова, М. Г. Чернисело й спокійно.
шевського та інших
класи
ВОЖДЬ трудящих виявляв
ків російської
літератури.
невичерпну доброту до
Наприклад, при зустрічах з
молоді. Не раз його робота
нашим земляком револю відсувалася на задній план
ціонером С. М. Степняком- тому, що потребував допо
Кравчинським він говорив моги хтось із новачків. До
російською, напам'ять циту останньої
хвилини
свого
вав уривки з «Євгенія Онє- життя Ф. Енгельс не пере
гіна» О. Пушкіна.
ставав піклуватися про ін
Енгельс мав рідкісний дар ших. Якщо для самого себе
гумору і славу найвеселі- він був дуже
ощадливим
шого співрозмовника. По (десятки років носив т: ж
неділях, коли з його будин самі костюми!)
і дазволлз
ку збиралися друзі, розмо собі пише
ті витрати, які
ви часто супроводились гуч вважав украй необхідними,
ним і нестримним сміхом.
то у відношенні до партії і
Сама лише
присутність партійних
товаришів, які
Енгельса благотворно впли зверталися до
нього
в
вала на всіх, хто його ото скруті, виязляз
безмежну
чував. Думка про те, що по щедрість.
думає чи скаже Енгельс,
За спогадами соратників,
згадувала Віра. Засулич, не Ф. Е нгельс поєднував у со
раз стримувала багатьох йо- бі велику
інтелектуальну

2Т лжстоплда 1980 рожу

н&Іолодий
ДОСВІД НАШИХ
ДРУЗІВ

ЦЕ ВЖЕ
ІСТОРІЯ

Уже не одни рік йде добра слава про заслужений ан
самбль народного танцю УРСР «Ятрань». Зі своїми кон
цертами він побував у багатьох куточках земної кулі.
Нині ансамбль готується до концертів,
присвячених
з'їздові КПРС і 50-річчю заснування рідного під
приємства — заводу тракторних гідроагрегатів.
$ Святкова програма колективу значно оновлена й зба
гачена. 24 листопада ансамбль «Ятрань» показав її на
сцені обласної о музично-драматичного театру імені
М. Л. Кропивинцького.
На знімках: виступає «Ятраиь».
Фото В. ГРИБА.

РОЗУМУ

Зустрічі з Комсомольця
ми 59— 60-х років, їхні ро;>\
повіці про перші дні в жит
ті угорських кооперативів
навели комсомольців об
ласті Фейєр па думку —
почати збиранні докумен
тів з історії кооперативно
го руху в країні.
І ось на столі перші зна
хідки — протоколи устаповних зборів.
на яких
приймались рішення про
створення
кооперативів,
перші ЗВІТИ
про зібрані
врожаї, фотографії
...
ветераків, котрим у 50-му було
20 — 25 років, магнітофонні
записи спогадів представ
ників старшого покоління.
— У нас зібрано вже ба
гато цікавих матеріалів, —
каже
секретар обкому
комсомолу області Фейєр
Альберт Кіслер — Тепер
ми їх старанно вивчаємо і
відбираємо. В ході цієї ро
боти у нас народилася но
ва ідея — зібрати докумен
ти з історії комсомольсь
ких організацій
області.
Це допоможе нам активізу
вати роботу первинних ор
ганізацій комсомолу на се
лі. зміцнити контакти між
представниками
різних
поколінь, виховували мо
лодь у дусі
патріотизму
на конкретних фактах із
життя близьких і знайомих
їм людей, закріпити зв'яз
ки молоді з рідним селом,
з кооперативом, держгиспом.
Трохи більше тридцяти
років тому
появились в
Угорщині перші коопера
тиви. Здавалося б. строк
невеликий, але це вже іс
торія.
Про що ж розповідають
зібрані
документи? Про
те, ідо за ЗО років більш
як удвоє зросло сільсько
господарське виробництво,
1 люди стали жити незрів
няно краще Виробництво
зерна на душу населення
становило тоді 560 кі, а в
1979 році — понад 1100
кг. Вартість валової про
дукції сільського юсподчрства країни зросла за ці
роки в 2 рази, а число зай
нятих у виробництві ско
ротилося на 45—46 проц.
У 2,3 раза збільшилось ви
робництво продукції тва
ринництва, а рослинництва
— в 1,8 раза. 1950 року па
гектар сільськогосподарсь
ких угідь припадало 4,8 кг
мінеральних добрив, а сьо
годні — 218 кг.
— Ентузіасти цього ціка
вого руху на селі, які ви
рішили зібрати документи
з історії, кооперативів, —
розповідає А. Кіслер, — зі
бралися нещодавно в об
ласному центрі — Сскепгфехерварі. В їхньому роз
порядженні — немало цін
них знахідок. Найбільш
цікаві з них буде передано
для організації постійної
виставки в музеї сільсько
го побуту.
Комсомольці області ви
рішили створити в коопе
ративах кі.мнати-музеї, по
стійно шукати нових ціка
вих документів 1 поповню
вати архів кооперативного
руху області.

СЬОГОДНІ
У ВИПУСКУ;
А В одному містечку
на Західному березі ріни
іордан було організовано
виставку дитячих малюн
ків. Переважна більшість
її учасників намалювала
ні своїх картинах сцени
руйнувань і горя...
А Як
відпсчиваїоть
японські студенти? Чилі
займаються У вільний
час?
Д - У нас зібрано
вже багато цікавих ма
теріалів, — нате сенретар обкому ________
номсомолу
області Фейєр (Угорщи
на) Альберт Кіслер.
А Завершив роботу IV
з’їзд Спілки комуністич
ної молоді Хо Ші Міна.
З ТЕЛЕТАЙПНОЇ
СТРІЧКИ ТАРС

ХАНОЙ. (ТАРС) Днями
тут завершив роботу IV
з'їзд Спілки комуністич
ної молоді Хо Ші Міна.
З’їзд прийняв резолюцію,
в якій визначено основні
завдання
в'єтнамських
комсомольців
на най
ближчі роки. В ній гово
риться, що СКМ як актив
ний помічник комуністич
ної партії В’єтнаму і далі
братиме антнвну участь
у соціалістичному будів
ництві та захисті батьків
щини.
У резолюції відзнача
ється, що молоде поко
ління повністю підтримує
миролюбний зовнішньо
політичний
курс КПВ і
в'єтнамської
держави.
З'їзд прийняв новий
статут Спілки комуніс
тичної молоді Хо Ші Мі
на і обрав нерівні органи.
На пленумі ЦК СКМ, який
відбувся, першим секре
тарем Ції СКМ знову об
раний Данг Куок Бдо.

Почалася сесія

Є. полоз,

МАПУТУ. Почалась ек
заменаційна сесія в по
чаткових і середніх шко
лах народної республіки
Мозамбік. Більше міль
йона школяріз лройдуїь
перевірку знань. Усього
в країні налічується по
над 7 тисяч шкіл, в яких
навчається
близько 2
мгн. учнів.
Школи НРМ готуються
до переходу на
нову
навчальну
програму, в
якій особлива увага при
розширенню
діляється
теоретичних
зв'язку
знань з практичним жит
тям республіки. Важливе
місце в програмі відво
диться плануванню й ор
ганізації соціалістичного
змагання.

кор. ТАРС,

|ТАРС, 21 листопада).

—г—

ОДНОГО з осиозоположниніз марксизму,

л---------------силу зі значною фізичною.
До останніх дні з свого жит
тя він відзначався військо
вою виправкою. Через вій
ськову поставу і швидку,
моторну ходу
йому дуже
пасувало прізвисько «Гене
рал», під яким він був відо
мий серед своїх друзіз.
«Потім прізвисько «Гене
рал», — писав англійський
соціаліст Е. Евегінг, — на
було й глибшого значення,
коли по смерті головноко
мандуючого — Маркса —
армію соціалістів у бороть
бі з капіталізмом очолив
Енг ельс». Якщо до того ча
су Енгельс, за власним ви
словом,- грзз другу скрипку,
то після втрати свого друга
ДОВІЗ, що може бути й пер
шою. За оцінкою В. І. Легнна, ф.
Енгельс
після
'*3^- Маркса був найвидатнішим ученим і вчитегем про
летаріату всього цивілізова
ного світу. «Не можна зро
зуміти марксизму і не мож
на цільно викласти його, —
писав Ілліч, — не беручи
До уваги всіх творів Енгель
са»,

одно

Серце великого мислите
ля і громадянина зупинило
ся 5 серпня
1895 року в
Лондоні. Енгельс помер від
раку горла.
Непоправної втрати за
знали міжнародний
робіт
ничий рух і все прогресивне
людство. З життя пішоз ве
ликий учений і вождь рево
люційного
пролетаріату.
Епіграфом до статті-некролога про Енгельса В. І. Ле
нін використав тоді поетич
ні рядки М. О. Некрасоза.
Який світильник розуму
погас,
Якеє серце битись
перестало!
Тріумфальний хід по зем
ній кулі ідей марксизму-ленінізму на сучасному етапі
свідчить
про
безсмертя
тієї справи, якій віддав сзоє
життя і свій могутній талант
Фрідріх Енгельс.
П. БЕЗТАКА,
доцент Кіровоградсько
го державного педаго
гічного інституту імені
О. С. Пушкіна.

З СиіоР

ПОДІЇ,
ФАКТИ
КОМЕНТАР

ЦЕ — СІОНІЗМ

«Пекельні умори» — так
охарактеризувала олозицінна єгипетська
газста
«Аш-Шааб» обстановку, а
якій живуть і виховуються
діти палестинців на окупо
ваних Ізраїлем арабських
землях, із самого народ
ження, лише гззета, їх
оточують терор, безправ'я
і страждання.
В одному
містечку на
Західному березі ріки Іордан було організовано
виставку дитячих малюн
ків. Переважна більшість
її учасників намелювала на
своїх картинах сцени руй
нувань і горя. Коли одного
з них спитали, чому жінку
на його малюнку зобра
жено плачучою і з розір
ваному одязі, дитина з не
дитячим сумом пояснила:
«Це — моя мама, коли її
арештузали
ізраїльські
солдати».
У спеціальній допо
віді, підготовленій Міжна
родним
комітетом солі
дарності з арабським на
родом Палестини, наво
диться приклад, коли із
раїльські солдати нагл/.<о
зачинили
двері і вікна в
одній з арабських шкіл,
після чого кинули всере
дину хімічну гранату. Діт
лахам, що
перебували в
класі, було по 8—10 рокіз...
Для ізраїльських окулсдцінних власгей, відмічає
«Аш-Шааб», не існує по
няття «малолітній». Палестинець, на їхню думку, в
будь-якому віці є ворогом
і з ним слід
жорстоко
розправлятися. Десятки і
сотні дітей тривалий час
перебувають у резсрваці-

КРАЇНИ, ЛЮДИ, ЗВИЧАЇ

ОДНОГО РАЗУ ВВЕЧЕРІ
ЯК ВІДПОЧИВАЮТЬ ЯПОНСЬКІ
.СТУДЕНТИ? ЧИМ ЗАЙМАЮТЬСЯ У
ВІЛЬНИЙ ЧАС?
Уже перші спроби знайти відпо
віді па ці запитання показали, що
однозначної відповіді тут бути не
може. Дуже велика різи і: ця в соці
альному етапі. Одні можуть дозво
лити собі на батьківські гроші, ви
їздити па дорогі курорти, а в буд
ні вечора.ні відвідувані модні ніч
ні клуби, інші працюють — хіо роз
нощиком, хто офіціантом- Але не
зважаючи на таку різішцю в соці
альному стані, раз чи два на мі
сяць студенти з однієї навчальної
групи збираються в будь-якому ка
фе всі разом.
Зсуваються
столи,
робін вся
скромне замовлення, і починаються
розмови па весь вечір. Коли вичер
пуються чи набридають житейські
теми, обговорення навчальних проб-,
лем, настає черга
застілілшх ігоо.
Без них не обходиться жодна вечір
ка японських студентів. Мають ці
ігри переважно професійний харак
тер. У студентів-юристів, наприклад,
дуже популярні «судові засідання*.
Вкриті сивиною японські адвокати
кажуть, що вони дістали перші на
вики ораторського мистецтва, вчи-

лііся переконувати, миттю ш'дбирлтп аргументи саме
під час таких
жартівних студентських «судів».
У компанії вибирається «обвинува
чений». Ного можна віддати під суд
за спізпо'їня, щасливий квиток на
екзамені, єдину відмінну оцінку з
усієї групи і т. д. Підсудного про
сять вий пі. а ті,- що лишилися, за
пису юті» для нього 4—5 запитань, на
які можна дати тільки
однозначні
відповіді — «так» чи «ні». Вибира
ється суддя, який запрошує нідсуд(1OJ о і веде «судочинство».
Ось один із таких «судів», на яко
му мені довелося бути присутнім'— В;цц друг, І Іакагава-кун, задає
вам заппт'іішя. Даі'ис на нього від
повідь: «так» чи «ні», — просипі
суддя, не розкриваючи змісту запи
тання. Підсудний повинен виявити
свої здібності психолога і спробува
ти вгадати, який характер має запиташія, яке записав на своєму ар
куші його однокурсник. /\ запитан
ня можуть бути пайкаверзиішиміі.
Підсудний відповів «так». Суддя
зачитує запитання: «Чи зазнаєш ти
радості, випадково • діставшії від
мінну оцінку?» [Ісмїппае.ться обіоворсния відповіді. У гру осїуиає об-

і навіть
в’язницях.
Усім їм висувають стандартне
звинуавчення в [
«опорі окупаційному режимові» і навіть у вбизстві озброєних до зубів
ізраїльських солдатів. Ді
тей, як правило, тримають
за колючим дротом ра
зом з дорослими ув'язне
ними. Дуже часто непов
нолітні палестинці
вихо
дять з в’язнигь
психічно
неповноцінними, зломле
ними людьми.
Палестинських підлітків,
затриманих за підозрою з
належності до руху Опо
ру, ізраїльські власті ви
користовують на найбільш
брудних і виснажливих ро
ботах, нещадно експлуа
тують їх нз ізраїльських
підприємствах.
Військові
власті створюють всілякі
перешкоди, що заважають
палестинським дітям здо
бути освіту. Вони безцере
монно втручаються в нав
чальний процес, вилуча
ють із шкільних підручни
ків усе, що стосується іс
торії арабів і їхньої дав
ньої цивілізації.
Прогресивний ізраїльсь
кий адвокат Філіцін Лан
гер, свідчить «Аш-Шааб»,
заявив у зверненні
до
юристів Ізраїлю, що єди
ним
виходом з «пекла»
для корінних
арабських
жителів Західного берега
є припинення окупації всі
єї території і надання паяестинцям їхніх національ
них прав.
Т. ВОРО5ЙОЗ,

кор. ТАРС.

Каїр.

............. .................................
шінувач, котрий
зобов'язаний до
вести неправильність відповіді. За
хисник, навпаки, намагається ви
правдати «підсудного».
Па друге запитання підсудний
теж відповів «так».
І, очевидно,
пошкодував про це, коти суддя за
чіпав запитання: «Чи будеш ги
брані хабарі, як твій батько?» Тут
уже не допомогло
красномовство
захисника: відповідь було вшіпапо
невдалою.
Навіть на такій вечірці, де кожний
прагне підтримувати дух студентсь
кого братства, виявилися соціальні
проблеми. А мені
надумалось, чи
будуть гак само непримиренно ста
ви тисі до хабарництва і корупції і і,
що зібралися, коли через кілька ро
ків, закінчивши університет,
вони
почнуть запеклу боротьбу за просу
вання по службовій драбині. Адже
засоб.і масової інформації переко
пують, що для кар'єри
всі засоби'
г.рпдат ні!
Вечір, як і гра, закінчується спо
кійно. Відповіді па більшість запи
тань присутні оцінили як позитивні.
«.Обвинуваченого» було повністю
виправдано і визнано хорошим дру
гом.
М. ТЕ5ІН,

де«?. ТАРС.
Токіо.
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З.лаганнп
подібного
рангу проводяться у нас
вперше. До Кіровограда
прибули юні плавці з Во
рошиловграда, Тернопо
ля, Одеси, Києва, Сева
стополя, Дніпропетровсь
ка, Полтави та інших
міст
республіки, щоб
розіграти першість рес
публіканської ради спор
тивного товариства ' Бу
ревісник« серед дівчагок
і хлопчиків 1968 — 1363
років народження.
Сімнадцять команд взя
ли участь у цьому турнірі.
І те, що тренери юних ніроссградців з ДЮСШ об
ласного
спорткомітсту
Б. Е. Манько, М. М. Гру
шевий,
Н. Е. Табало:-а,
Ю. С. Поліщук виставили
три. команди,
говорить
пре певні
зрушення в
розвитку дитячого і юна
цького плавання. І не
тільки це.
Але — нее по порядку.
На змаганнях розіграно
вісім видів плавання За
три дні учасники провели
J6'.' запливів Слід відда
ти належне хлопчикам і
дівчаткам зі столиці рес
публіки. В перших двох
видах воші захоплюють
лідерство. Спочатку Оле
на Цвпк і Вілсн Губанов
виграють.
стометрівку
Li.4i.HHM стилем, за ними
на листаний 200 метрів
номпл ексного илава н гія
перемагають їхні товари
ші по
команді Оксана
Кр.л-чеішо
і Костянтин
11і; йников Та вже в на
ступному виді (800 мет
рів вільним стилем) ра
ніше за всіх фінішує кіровстрадкз іра Іпченкона.
серед хлопчиків — пол
тавчани ч Юрій Лутченко;
потім знов заявляє про
себе Олена Цвпк. яка бу-

Е. ЯНЧУКОВА,
ЕІДДЇЛОМ
завідуюча
обласної
мистецтв
бібліотєни
наукевсі
імені Н. К. Крупської.

Щовечора над ресторанами
Повітря сперте дОокруг,
] править ьшукамн п’яними
ЕССІІЯШШ і недужий дух.
Над курявою стежок вуличних
1 над нудьгоюхірнх дач
Ледь золотиться крендель
булочний,
Та ще луна дитячий плач.

І кожен вечір за шлагбаумами,
Підбивши хгацько котелки.
Між рівчаків гуляють з дамами
Досвідчені молодики.
Там кочети скриплять поникло,
Дзвенять жіночі сміх і виск,
А в небі, вже до всього звиклий,
Бездумно скривлюється диск.

Не знайдеться жодного шанурглькккг поезії О. Блона, який би
не знав його знаменитої «Незна
йомки». Це — хвилююча сповідь
про затхлість, безвихідність і гні
тючу атмосферу дс’рєБС.люиійної
Росії. Це — повість про самотність
» відчай, які герой вгрша дарєм.. .
не намагається втопити у склянці
вина.
Сьогодні ми друкуємо ПОЄЗІїО
«Незнайомка» в перекладі кірово
градського поета, члена обласно
го літоб’єднання Валерія ГОНЧА
РЕНКА.

1 кожен вечір друг иезмічепий
Відбитий в склянці, у моїй.
1 рідиною таємничою,
Як я, приглушений, сумний.

І п’яниці з очима кроликів
«Іи піно всрітгс!» кричать.

I кожен вечір в мить призначену
(Чи це здається лиш мені?)
Дівочий стан, в шовках
позначений,
Пливе в туманному вікні.

А зовсім поруч, біля столиків,
Лакеї заспані стоять,

Олександр БЛОК

І

Лдучи ПОВІЛЬНО ПОМІЖ П’ЯНИМИ,
Завжди без подруг)!, одна,
Повита цвітом і туманами,
Вона «гіда біля вікнуІ віє давніми повір’ями
Шовків розхвилсиість пругка.
1 капелюх з сумними пір ями,
і в обручках топка рука.
Цією близкістю закований,
Ловлю вуалі дивну тінь
І бачу берег зачарований
1 чарівливу далечінь.
Глухі таємніш довірені
Мені і сонце — все дано.
І власної душі всі виміри
Терпке пронизує ВИНО.
Пір'їни страуса негадано
Мій мозок розімлілий п’ють.
1 очі сині нерозгадані
На дальнім березі цвітуть.
Тримати скарб в душі повелено
І ключ доручено мені.
Пране чудовисько захмелене,
Я знаю: істина в вині.

красного слова
ти ту межу, де закінчуєть
ся
поезія і починається
життя. Я завжди прагнула
на всі події власного жит
тя дивитися через призму
поезії. Вірші допомагали і
заспокоювали.
Ранок. Дзвінке осіннє
повітря. Перші примороз
ки. Квіти. І рядки Блока:
«И розы, осенние розы,
мне.снятся на каждом ша
гу».
Поезія О. Блока завжди
поруч. І в чому
полягає
таємниця, сила його СЛОйЗ
— я й досі не можу зрозуміти. А втім, хто може
відповісти, в чому тайна

місячного сяйва? Хто мо
запахові
же дати назву
проліска чи розщепити на
___ ___ частини пориван
складові
ня наших нагальних берез
невих ЕЇтрів?...
Якось на одному пое
тичному вечорі, де була,
присутня і я, стихійно ви
никла дискусія про кохан
ня б поезії і кохання в
житті.
Суперечка
була
довгою,
багатослівною і,
як це не дивно, абсолют
но безпредметною. Вреш
ті-решт я попросила сло
ва і прочитала знамениті
блоківські рядки: «О доб
лестях, о подвигах, о сла
ве я забывал
на горест-

ла ііайсйльїьпісю у пла
ванні и) 100 метрів брасом. У групі
хлопчиків
цю дистанцію виграє
пані Микола Чаплмгіи.
А за ним — тріумф кі
ровоградських дівчаток
— команди з естафетного
плавання 4?50 метрів
вільним стилем у складі
іри Івчснкової.
Наталі
Артюхової, Сі-ітл.-.нн Колеушко і Віти 'Впжііко.
Команд:) виграє естафету,,
залишивши позаду себе
плавчих Полтави і Воро
шиловграда. Хлопчики з
Кіровограда поступають
ся в цьому виді .чпше ки
янам і стають срібними
призерами
Під завісу наші
юні
земляки дати бій полтав
чанам. Хлопчики виграли
комбіновану
естафету
4: 50 метрів, і всФ коман
да вийшла па друге міс
це Отже, у киян 871.5 оч
ка, у кіровоградців —
031. у полт-пзчші — 625
очок.
Таким чином, кірово
градська, команда стала
срібним призером
Республіканської ради спор
тивного товариства «Бу
ревісника. Додамо, що
порівняно
з недалеким
минулим зросла й май
стерність н.ш’і-х плавців.
Багато з них показа їм
результати
першого та
другого спортивних роз
рядів.
Задоволення під
цього мають не тільнії
члени команди а й їхні
тренери, працівники ди
тячо->Ь на цької спортшлюї
інколи обласною спзрткомітету. де вдосконалю
ються юні плавці, облас
ної ради «Буревісника»,
яка шефствує над ними.
М. ОРЛЮК.

----------------------- ШАХИ------------------------

=СЛОВО ПРО БЛОКА =

у МОЄМУ КЛАСІ йде
* урок. Вивчаємо дієєлоеє Треба продиктува
ти речення. Я подививсь
у вікно, за яким над кри
слатими кронами нависло
важке осіннє небо, І поча
ла читати відомі
рядки
Блока: «Над Непрядвой
лебеди кричали, и тепеоь,
теперь они кричат...»
І клас
якось відразу
змінився. Просте, звичай
не дієслово «криЧать» від
разу
стало таємничим,
казковим. І полетіли зно
ву над Куликовським по
лем блокіеські лебеді.
У юності важке відшука-

„СРІБЛО“ -

Напередодні
ювілею
О. О, Блока ₽ районах об
ласті і в Кіровограді від
булися тематичні вечори,
присвячені пам’яті гені
ального російського поега. .
Працівники обласної на
укової
бібліотеки імені
Н. К. Крупської разом з
акторами Кіровоградсько
го українського музичнодраматичного театру імені
М. Л Кропивпнцького про
вели вечори поезії в му
зичному і вищому льотно
му училищах, а також у
педагогічному інституті.
Вірші Олександра Бло
ка звучали
у виконати і
Валеіі-тліш
кроніівничан
Литвиненко,
Лідії Хугоряп, Людмили Федснкової,
Миколи Сгріхи, Олександ
ра Пороло і Бориса Хомпченка.
В Олександрії
подібні
.вечори організували пра
цівники центральної біблі
отеки разом зі студентами
культосвітнього училища.
Поезії О. Блока та вір
ші, присвячені
великому
російському постові, луна
ли в середніх школах Світловодська, Гайворона, Повоукраїпки та -інших ра
йонних центрів області.

НЕЗНАЙОМКА

СПОРТ

ПЛАВАННЯ

читання

Завтра виповнюється Т00
років з дня народження ве
ликого російського поета
Олександра Олександровича
Блона. Його поезія — це не
повторний світ красуне то
слова, в якому Росія відби
лась, неначе в чарівному
свічаді.
Геніальний митець, патрі
от і громадянин, Блок був і
лишається одним з найулюб
леніших поетів нашого наро
ду. Його ім’я ніколи не померкне у висоному сузір’ї
імен найеидатніших поетів
світу.
* * *
«Творчість
Олександра
Блока — ціла поетична епо
ха, епоха недавнього мину
лого. Славетний майстерсимволіст, Блок мав вели
чезний вплив на всю сучас
ну поезію».
В. МАХНОВСЬКИЙ.
«Блоку вірте, це — справ
жній — божою
волею —
поет і людина безстрашної
щиростії».
м. ГОРЬКИМ,
«Блок на небе видел
разводы.
Ему предвещал небосклон
Большую, грозу, непогоду,
Великую бурю, циклон.
Блок ждал этой бури
И ВСІ РЯСКИ,
Ее огневые штрихи
Болезнью и каждой
развязней
Легла в ЄГО ЖІІЗЦІ
И СТИХИ».
Б. ПАСТЕРНАК.
«Разом з Горьким і Маякояськнм Блок перегорнув
перші сторінки нової літератури, до якої маємо честь
І ми належати».
С. НАРОВЧАТОВ.
«Тревоги полный голос
Блок.)
Дышал грядущею судьбой.
Как бы в раздумье.
одиноко
Он сам беседовал с собой».
Н. БРАУН.

•

СПОРТ

ю вілейні

ной земле...»
Нели я за
кінчила читати, в залі за
панувала така глибока ти
ша, що в ній нараз пото
нули наші суперечки і на
ївне судження про високі
людські почуття
справж
нього кохання.
Мос ставлення до О. О.
Блока. Про це можна ба
гато говорити, не вдаю
чись до подробиць літера
турознавства. Я знаю од
не: магія слова Блока ні
коли не випустить мене зі
свого чарівного полону.
С. ЙРОШЕЕСЬКА,
■
вчителька.
м. Кіровоград.

НАЙЄИЛЬНІШІ-ОЛЕКЄАНДРІНф
П'ять днів у примішен
ій Будпнцу фізкультури
кіровоградського
спор
ті його
клубу «Зірк ■>
проходила командна пер
шість обласної ради то
вариства »Авангард» з
шахів. Па турнірі вноріщли були майже" всі по
єдинки Впевнено пропе
ли змагання представни
ки вугільної Олександрії.
На
найвищу сходинку
п'єдесталу пошани під
нялися шахісти електромі хяиічного заводу. Воші
набрали
п'ятнадцять

очок. На одне менше у
їхніх земляків — спорт
сменів із ш.-хні -Світлонільська». їм дісталася
срібна нагорода. Нижче
своїх можливостей на за
ключному етапі ...латні,
і иступили представший]
заводу «Червона- зірка»,
які перші два тури очо
лювали табліщір, маючи
у своєму активі тринад
цять очок Всип ЬадоI О.’.-ІЛІШШС.Ч третім ряд
ком.
Е. ШАБАШН.

--------------------- ФУТБОЛ----------------- ------

ШОІНЕП НІ ЙЯІТКН
ЇШУЛОЇ суботи фіні'т* шував 43-й чемпіонат
країни з футболу. Та за
тур до закінчення ма
рафону. після перемоги
над своїми московськи
ми
одноклубниками
(2:0). чемпіонами Радян
ського Союзу стали ки
ївські динамівці. Остан
ній матч (зі столичними
армійцями)
вони звели
внічию
(2:2).
Кияни
набрали 51 очко, забили
найбільшу кількість м'я
чів — 63,
пропустили
найменше — 23. Цікава
деталь: вони вдев'яте за
історію команди завойо
вують
золоті
медалі,
вп'яте — за останнє де
сятиріччя.
До речі, в
складі команди - чемпіо
на грали
двоє кіровоградців — заслужений
майстер спорту
СРСР
Володимир Вс’ремєєв і
тепер уже майстер спор
ту Вадим Євтушепко, їх
ній внесок у досягнення
колективу такни же ва
гомий, як і їхніх това
ришів.
Срібними призерами,
теж достроково.
стали
спартаківці.
У них
на шість
очок менше.
Москвичі два Заключних
поєдинки
програли:
-Карпатам»—0:1 і < Чор
номорцю»
(у себе вдо
ма) — 2:4.

Впертою була бороть
ба за бронзову нагороду
між динамівцями Тбілісі
i ленінградським «Зені
том».
В останній день
спортсмени з берегів Не
ви з мінімальним рахун
ком (1:0) переграли «Кайрат» і вперше стали тре
тіми призерами У них
сорок два очка. Грузин
ські футболісти в Мін
ську поступилися перед
місцевими динамівцями
(1:2) і задовольнились
четвертою сходинкою На
п ятін — армійці Моск
ви Шістку найсильніших
замикають
гірники До
нецька.
ГТАВ відомим і чем
піон республіки се
ред команд колективів
(Іязкультурн. У (фіналь
ному турнірі, іцо ПрОХОЦ)ш у Павлсираді Дпіii ропетронської області
переміг місцевий «Коколгоспу
імені
XXII з їзду КГ1РС.
На
ступного року СІЛЬСЬКІ
спортсмени
виступати
муть у другій
лїзі за
мість 'Шахтаря» з Горлівки.
Отже,
всі КЛІТИНКИ
таблиць
нинішнього,
олімпійського
року за
повнено. Тепер Іде під
готовка до (футбольних
баталій 1981 року.
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