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ЗАВДАННЯ
КОМСОМОЛУ

КИЇВ. Тут завершився три- комуністичного 
денний семінар-нарада сек
ретарів міськкомів і райко
мів комсомолу. Його учас
ники обговорили завдання 
комітетів комсомолу рес
публіки по вдосконаленню

еиховання 

молоді в світлі рішень 

XXVI з’їзду КПРС і XXVI 

з’їзду Компартії України.

З доповіддю на семінарі- 

нараді виступив перший

секретар ЦК ЛКСМУ А. І. 

Корніснко.

Учасники семінару-нара- 
ди обмінялись досвідом 
організації комсомольсько

го навчання і економічної 
освіти, лекційної пропаган* 

ди, масово-політичних захо
дів за місцем проживання, 

на/иітили шляхи вдоскона

лення форм, стилю і мето
дів ідеологічної роботи.

Актуальним питанням
ідейно-політичного, трудо
вого і морального вихован
ня присвятили свої виступи 
голоез КМО СРСР В. О. Ак- 
сьонов, перший заступник 
голови комітету державної

безпеки УРСР С. Н. Мухі, 
перший заступник міністра 
внутрішніх справ УРСР І. Д. 
Гладуш, керівник проблем
ної групи київського філіа
лу інституту наукового ате
їзму Академії суспільних 
наук при ЦК КПРС, канди
дат філософських наук П. Л. 
Яроцкий, завідуючий сек
тором економіки наукозо- 
дослідного економічного 
інституту Держплану 'УРСР, 
доктор економічних наук 
В. А. Поповкін, керівники 
ряду організацій.

На семінарі-нараді висту
пив кандидат у члени Політ- 
бюро, секретар ЦК Ком
партії України О. С. Капто.

ЗБОРИ АКТИВУ ОБЛАСНОЇ 
ПАРТІЙНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ

Вчора в Кіровограді у Будинку політосвіти обкому 
паотії зідбулися збори обласної партійної організації.

На збори були запрошені члени, кандидати у члени 
обкому партії, члени ревізійної комісії, голови міськ- 
райвиконкомів, перші секретарі міськкомів, райкомів 
комсомолу, начальники райсільгоспупревлінь, керуючі 
райсільгосптехнік, керіЕкики обласних сільськогоспо
дарських відділів і управлінь, районних інспекцій по за
купівлях і якості с'льгссппродуктів. а також підпри
ємств сільськогосподарського машинобудування, про
ектно-конструкторських організацій, підприємств по 
переробці сільгосппродуктів, секретарі партійних орга
нізацій, голови колгоспів, директори радгоспів, заступ
ники голів колгоспів по кормовиробництву, зоотехніки, 
еетспеціалісти, передовики сільськогосподарського ви
робництва.

Збори партійного активу обговорили завдання партій
них організацій, радянських і господарських органів об
ласті по виконанню рішень XXVI з’їзду КПРС і XXVI 
3 їзду Компартії України, постанови липневого (1981 р.) 
Пленуму ЦК Компартії України про дальший розвиток 
тваринництва.

З доповіддю виступив перший секретар обкому Ком
партії України М. М. Кобильчак.

В обговоренні доповіді на зборах активу виступили 
перший секретер Світловсдського міськкому партії 
В. М. Сідун, директор радгоспу «Маріампільський» Пет- 
рІЕського району А Г. Лисицин, перший секретар Зна- 
м’янського міськкому партії М. П. Громовий, доярка 
колгоспу імені XXII з’їзду КПРС Добровелкчківського 
району, партгрупорг ферми К. В. Косюг, начальник об
ласного управління сільського господарства В. Я. Мас- 
пюченко, секретар парткому колгоспу імені Комінтерне- 
Окуфріївського району О. І. Таран, директор Бобринаць- 
кого комбікормового заводу Л. М. Максиме икс, пер
ший секретар Вільшанського оайкому партії ї. А. Юр
ченко, голова виконкому Голованівської районної Ради 
ьародних депутатів Е. І. Олійник, головний ветеринар
ний лікар колгоспу імені Богдана Хмельницького Улья
новського району О. П. Кравченко, директор Кірово
градського ремонтно-механічного заводу Укрремтрес- 
ту В. М. Тіунов. 
колгоспу «Мир» 
ський.

Із заключним 
кому партії М. М. Кобильчаи.

В обговореному питанні збори активу обласної пар
тійної організації прийняли постанову, спрямовану ча 
виконання рішень XXVI з’їзду КПРС і XXVI з’їзду Ком
партії України, постанови липневого (1981 р.) Пленуму 
ЦК Компартії України про дальший розвиток тварин
ництва.

завідуючий молочнотоварною фермою 
Гайсоронського району П. ©. Залип-

СЛОВОМ виступив перший секретар сб-

УДАРНІ
Заготовити максималь

ну кількість різноманітних 
високоякісних кормів у 
літній період — створити 
надійну основу дальшого 
збільшення виробництва 
м’яса, молока і а інших 
видів тваринницької про
дукції виїмку. Це добре 
розуміють трудівники кол
госпу імені Дзсржішсько- 
го Олександрійського ра
йону, котрі швидкими тем
пами заготовляють сіло,

Кормодобувний загін 
має в своєму розпоряд
женні всі необхідні игре- 
гаги її механізми: 3- КУФи. 
2 КІРи, 6 тракторів, 8 ав
томатнії. 2 стогомети. По
ловина членів загону —- 
комсомольці. Воші зайняті 
па всіх ділянках роботи.

Розповім про нзіісумлін- 
ііішііх. Збирають багаторіч
ні трави Микола Б) її і 
групкомсорг тракторної 
бригади Анатолій Бонда-

«Комсомольського прожі к- 
торз». Майже щодня мо
лоді дозорці проводять 
рейди в волі й на кормо
вому майданчику. Про ре
зультати перевірок інфор
мує щотижневий випуск 
«КП>. Нерідко магеріа.щ
рейдів стають темою сер
йозної розмови на засідан
ні. групи народного конт
ролю. Так було і недавно, 
коли начальник штабу

ДОСВІД

НАЙПЕРША ІНТЕРВ'Ю

Цього юнак«і звуть Олександр Солоп, він живе у селі 
Чечелісвці Петріьського району, працює в колгоспі 
імені Чкалова. Зараз Олександр тюкує сіно, денні норми 
Комсомолець постійно перевиконує.

У Сашковому колгоспі вже заготовлено більше 1090 
тонн сіна.

Фото С. АНДРУСЕНКА.

ЯК І НАЛЕЖИТЬ 
ВАТАЖКУ, 
керівник комсомольсько- 
молодіжного колективу до
ярок колгоспу імені Леніна 
Усіинівсьного району Ніна 
Панченко очолює соціаліс
тичне змагання серед мо
лодих доярск. І не тільки 
свого колективу, в й усього 
району. Майже по 2200 ці
лої рамів молока від кожної 
корови надоїла вона за сім 
місяців. Ненабагато відста
ють і її подруги по роботі 
.Людмила Саливончик, Ната
лія Гапонюк, Лариса Сали- 
воіічик.

Нинішній рік особливий 
для Ніни: комуністи колгос
пу прийняли її кандидатом 
у члени КПРС. Кандидатсь

кий стаж молода доярка 
проходить успішно.

І. БОГУШ.

ІНІЦІАТИВА

«ЗАЛИШИМОСЯ
В СЕЛІ»

Так вирішили 16 юнаків і 
дівчат, які цього року закін
чили середню школу в 
Оситняжці. Вони працюва
тимуть у колгоспі імені Іл
ліча. На випускному вечорі 
вчорашнім десятикласникам 
вручили трудові книжки.

Недавні випускники нині 
заготовляють корми. В ‘ро
боті відзначаються Іван Ша- 
повал, Володимир Чуланоз, 
Микола Шалан.

В. БУРЯК, 
завідуючий відділом 
комсомольських органі
зацій Ножомиргородсь- 
иого райкому ЛКСМУ.

сінаж, грубі норми, віта
мінне трав’яне борошно. 
Про участь комсомольців 
і молоді господарства у 
цін кампанії розповідає 
секретар комітету комсо
молу Микола СЛИВИЦЬ- 
КИИ:

— На цьогорічному лип
невому Пленумі ЦК Ком
партії України особливу 
увагу було звернуто па ін
тенсифікацію тварини пи
тва, підвищення ного 
ефективності з тим, - щоб 
основну прибавку продук
ції господарства одержу
вати завдяки зростанню 
продуктивності тварин, А 
ключовим завданням є 
зміцнення кормової бази. 
Саме тому «зелені жнива:» 
стали першотурботоїр ко
мітету комсомолу, моло
дих трудівників КОЛГОСПУ.

Очевидно, вже мож
на підбити перші підсум
ки?

. Кормодобупппй за
гін, очолюванні! Миколою 
Федотовичем Ворон юком, 
припас 740 топи сінажу, 
420 — сіна, 40 топи віта
мінного трав'яного борош- 
,іа- Державний план по за
готівлі сінажу ми пере
крили майже, вдвоє, най
ближчим часом справи
мось із завданням но ви
робництву трав’яного бо
рошна.

ТУРБОТА
рейко. Тюкує сіно Олек
сандр Бондаренко. Зеле
ну масу до сінажних тран
шей транспортують трак
торист Іван Загнибіда, шо
фери Сергій Бабич, Надія 
Бондаренко, Анатолій 
Ткач, Олександр Король. 
Па трамбуванні * зеленої 
маси працює Василь 1 он
колог, а вантажать корми 
і розправляють їх у тран
шеях Григорій Киян і Во
лодимир Антончук. Всі 
вопи працюють наполегли
во, завзято, щодня пере
виконують змінні норми.

Щотижня комітет ком
сомолу підбиває підсумки 
змагання молодих кормо- 
добувпиків. Переможцям 
вручено перехідний черво
ний вимпел, про досвід IX 
роботи розповідаю і ь
«блискавки».

— А якість кормів? Чи 
стала й вона комсомоль
ською турботою?

— Звичайно. Неухильне 
дот р и м а 11 н я тс х 11 о л ог і1 н н і х 
вимог заготівлі кормів 
стало правилом ДЛЯ на
ших трудівників. Крім 
того, контроль за якістю 
виготовленого сінажу в 
вітамінного трав’яного

«Комсомольського прожек
тора» Олександр Валепсь- 
ким і групкомсорг автога- 
ража Анатолій Буй вияви
ли порушення технології 
закладання сінажу. Внас
лідок нього цінний корм 
«горів». Винуватці були 
сувор о попереджені.

— Миколо, кілька слів 
про сьогоднішні справи у 
тваринництві.

— Піші середньодобовий 
надій молока- від корови 
у нашому господарстві 
становить 9,8 кілограма. 
Це —найвищий показник 
у районі. По 10,5—И кі
лограмів молока щодоби 
доять наші комсомолки 
Ірина Вербінська, Люба 
Бондаренко, Надія Берс- 
зовська і Люба Кусенко. 
Всі вони прагнуть у ни
нішньому році подо тати 
тритисячний рубіж.

Майже третина кормів, 
що виробляються щодня в 
господарстві, відразу йде 
на згодовування худобі. 
Тож гадаю, що в успіхах 
тваринників є и частка 
праці кормодобу вііикіЕ. 
Цс завдяки їм раціони го
дівлі тварин чітко збалан
совані.

КАНІКУЛИ
НА
ФЕРМІ

Не кожне господарство 
має змогу надати відпустку 
в гарячу пору року одразу 
кільком тваринникам. Зава
жає зробити це, як правило, 
проблема кадрів. Йде до
ярка, приміром, у відпуст
ку, то її треба підмінити. 
Добре, якщо € дві-три ПІД
МІННІ на фермі, а якщо не
ма? Тоді на плечі доярок 
лягають додаткові, іноді й 
непосильні турботи.

На нашому заводі уже 
кілька років згадану проб
лему вирішують безболіс
но. Влітку на тваринницьких 
фермах дорослих підміня
ють школярі. Борис Рсзнік, 
приміром, нині працює за 
свою матір-доярну. А Таня 
Дудник і Людмила Мізерне, 
матері яких теж трудяться 
на фермі, уже третій місяць 
самостійно доять корів. Се
редньодобовий надій у шко
лярок 9,4—9,5 кілограма 
молока від кожної корови.

Хлопці пасуть худобу, 
підвозять фураж, роздають 
його тваринам. Серед най- 
сумлінніших юних фуражи
рів хочу відзначити Миколу 
Крука, Віктора Коваленка, 
Ігоря Окуненка.

Учні місцевої школи під 
час літніх канікул пізнають 
радість поаці, радість тру
дового суперництва (зма
гаються між собою). Хай і 
не кожен із сьогоднішніх 
юних помічників зостанеть
ся після закінчення десяти
річки працювати у тварин
ництві, та трудову школу 
еони пройдуть добру.

С. ЗАСТАВНИЙ, 
секретар комітету ком
сомолу Олександрійсь
кого нінзаведу Ме 174.
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2 сшор« „ІМСолодий комув&р

б • .. ЧИ НЕ радує нас, 
«інй браття і сестри, КО
ЛИ бачимо по місту великі 
гасла, що такиїї-то вико
нав п'ятирічку достроково? 
—Проповідник па хвильку 
примовк, оцінюючи реак
цію слухачів, потім уро
чисто прорік: — як багато 
у пас шляхів наближення 
до бога, яка безмежна ак
тивність і любов христня- 
шиїа в здійсненні замислів 
його...». Після сакрального 
«амінь» парафіяни дружно 
впали на коліна, молитов
но " прохаючи 
«силу і ласку, 
любов».

Епізод ис 
Поворот до

в господа 
натхнення і

софи спрямовують свої 
пошуки на відвернення 
християн від порушення 
встановленого «зверху» по
рядку. Хіба що підправити 
дещицю якусь, аби гуман
нішим порядок той зда
вався. Бо в цілому, мов
ляв, нічого не зміниш: грі
ховність суспільства по
яснюється гріховністю 
християн — відчужуються 
воші від бога, цураються 
його...

Доводиться також — у 
котрий раз! — снііино 
оновлювати свічні», «прб-

гом забезпечить їх успіх; і 
що активність особи — то 
безмежне прагнення вдос
коналення і -наближення 
до першотворця. Якщо 
при цьому іі визнається іс
торична творчість особа, 
то творчість під знамен
ням божим.

Чого тільки нема в цих 
ідейках і теорійках! Проте 
в усіх варіантах видно од
не: схвалюється і дебату- 
ється все, не схвалюється 
і не допускається лише 
марксизм, бо це було б 
рівноцінним загибелі.

нічний і культурний рівень 
робітничого класу, кол
госпного селянства, народ
ної інтелігенції. В силу 
цих обставии релігійна

18 серпвгяг 1981 року

’ ЛІТО В ПІОНЕРСЬКОМУ
«вяимивв-йввиив

ГАЛСТУЦІ

унікальний, 
«мирського», 

до життя-буття насущно
го, до моральних цінностей 
і міжлюдських стосунків 
відбувся и останні десяти
річчя не тільки в проте
стантизмі. Ним охоплене 
все християнство. Легенда 
про проповідника з 1 алі- 
леї, який прийде і поста
вить усі крапки над «і», 
вже мало надихає парафі
ян.

Динамічне XX сторіччя 
пробудило силу, здатну на 
основі наукової теорії ви
рішити одвічні проблеми • 
добра і зла, перебудувати 
світогляд особи, створити, 
як висловився Маркс, 
«щось ще небувале».

Такою силою сгав про
летаріат, очолюваний ле
нінською партією.

А теорією — марксист
сько-ленінське революцій
не вчення.

Від сорокових років 
XIX століття, коли виник 
марксизм, до перемоги Ве
ликого Жовтня і створен
ня системи соціалізму ми
нуло кілька десятиліть. 
Християнство ж існує віки. 
Скільки можливостей було 
довести свою непогріши
мість! Проте жодної кон
структивної програми для 
вирішення глобальних 
проблем людства воно не 
запропонувало. Залиша
лось, як і споконвіків, по
кровителем «загробної 
благодаті».

Зате іншими стали хри
стияни. Мирське, а не по
тойбічне переважає нині в 
їх релігійному житті. Тут 
уже. церкві не до розмов 
про «богоустановлсність»
— треба квапитися слідом 
за мінливим світом, ряту
вати «заблудші душі», 
вдаючись де до улещання, 
де до погрози карою не
бесною... Земішн, класовий 
характер церкви об’єктив
но.зумовлює її підвладність 
земним законам існування. 
То ж її пристосовництво
— явище не тимчасове, 
а процес постійний, не
впинний. У відносно тихо
му плині буднів проявля
ється він слабше. Та коли 
збурюються полюси соці
альних суперечностей, ко
ли настають кризові пері
оди, релігійні ідеологи ку
ди як активно шукають 
рятівні соломинки.

За багато віків релігія 
уже виробила свої 
боротьби за вихід 
зових етапів. Однак 
кризи, як нинішня, 
ще не знала.

Пристосовництво хрис
тиянства розвинулось по
всюдно, Криза капіталізму 
и умозах всезростаючого 
авторитету соціалізму по
ставила в центр ідеологіч
ної, класової боротьби пи
тання соціально-політичні. 
Релігія опинилась перед 
важким завданням — ві
рою і правдою служити 
тому, кому завжди служи
ла, проте не так прямолі
нійно і відверто, як рані
ше.

Заперечуючи ( для види
мості деякі аж надто оді«’ 
озрі .сторони капіталізму, 
релігійні ідеологи і філо-

РЕЛІГІЯ
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перспектива об’єктивно 
втратила смисл в житті 
трудівника. Звузилася 
сфера вплйву релігії на ві
руючу людину, вона не 
звертається більше до 
церкви з будь яких важли
вих для неї питань. Віра 
стала приватною справою 
громадян, які в міру 
суб’єктивних причин, час
то сімейних традицій, до-

«ДОБРЕ ДОШЛИ, 
І ДРАГИ ДРУГ АРИ»!

теїзли

тстошптш
ЧОМУ І як? і

мегоди 
із крп- 

такої 
вона

дпктоваиі небесним влади
кою» церковні догми. Су
дитися з природознавст
вом, як у середньовіччі, 
оголошувати анафему су
часній астрономії, фізиці, 
хімії, біології —- заняття 
безперспективне. Куди 
краще — «стикувати» су
часні відкриття з теологі
єю і вдавати, що існує 
«гармонія» у співробітниц
тві з наукою, звичайно, 
при провідній ролі релігії, 
яка начебто озаряє вчених 
па розгадку «накреслень 
божих».

Суспільний розвиток — 
багатоплановий, складний 
процес. Історія знає нема
ло прикладів, коли сус
пільно-політична актив
ність особи, и тому числі 
віруючої, співпадала з 
прогресивним и соціальни
ми рухами. Проте, безпе
речно, земні, а не небесні 
мотиви спонукали її па 
боротьбу, Релігійне вчення 
як таке ніколи не було і 

не може бути ідейною ос
новою прогресивного ви
бору особи. А оскільки 
пошуки релігійними ідео
логами Заходу будь-якої 
вартої уваги соціальної 
доктрини утруднені, а точ
ніше кажучи, марні, то со
пи зводяться, врешті-решт, 
якщо ис до прямого запе
речення марксизму, то до 
ного ревізії.

Авторитету на хресто
вих походах проти кому 
нізму, па прямій підтрим
ці мілітаристських і геге- 
моністських, устремлінь 
схваленні. диктаторських 
режимів сьогодні не здо
бути. Доводиться викручу
ватися.. Визнаючи історич
ні зміїні епох, теоретики 
католицизму, наприклад, 
зв’язують це з необхідніс
тю особи повніше спілку
ватися з богом і керувати
ся віровченням в історич
ному розвитку.

Співробітництво людини 
з «всслюблячнм і всебла
гим» богом при вирішенні 
насущних соціальних 
проблем стало ходовим ко
нем протестанськнх ідео
логів, «єдино вірною» до
рогою в особистому спасін
ні. Які тільки «ліки» не 
виготовляють християнські 
фармацевти сучасному 
«хворому» вікові!’ 1 що ві
ра за будь-яких умов по
вніша визначати динаміку 
життя суспільства, його 
перспективу; І що суспіль
ство в цілому — то комп
лекс окремих роз’єднаних 
індивідів, а їхній рух — ___ ,
то рух кожного зокрема по • доповіді на XXVI 
д?в.,]°. накресленій богом КПРС. Значно зріс ідеі’шо- 
лініг і лише єднання з бо.-, політичний, науково-тех-

Кудп безпечніше стати в 
позу зверхності щодо сус
пільних процесів, відміча
ючи в них сліди «немочі 
людської істоти». Деякі 
теоретики навіть мудру
ють: релігія, бачте, не 
опускається до такого 
рівня, як історичні етапи, 
вона, мовляв, падісторич- 
на, ііадчасова категорія і 
тому не займається на
сущними мирськими кло
потами, «цією безконечною 
суєтою суєт», а знаменує 
собою глобальну перспек
тиву людства. В гой же 
час цс запевнення пере
креслюється повсякденною 
практикою Ватікапа, полі
тичною активністю інших 
релігійних напрямків хрис
тиянства.

Пристосовництво релігії 
в умовах соціалізму від
значається дещо відмінни
ми особливостями. Адже 
кризи, якої зазнало, на
приклад, руське правосла
в’я після переможної ре
волюції в Росії, ще не за
знавала жодна церква. 
Тільки втративши можли
вість експлуатувати чужу 
працю разом з поміщика
ми її капіталістами, відки
нута разом з ними трудо
вим народом церква змі
нила свої позиції щодо 
нового ладу.

Соціалізм не потребував 
небесного освячення й ре
лігійного ідеологічного за
безпечення. У відповіднос
ті з ленінським декретом 
церкву було відокремлено 
від держави і школу — 
від церкви, ліквідована її 
власність. Відтоді еконо
мічну базу церкви станов
лять добровільні пожерт
вування віруючих, полі
тичну — задоволення їх
ніх суто релігійних потреб.

Новий спосіб життя ВІД. 
кривав, утверджував ате
їстичні цінності в народі. 
Соціальний оптимізм, труд, 
що перебудовує життя, 
активна участь людніш в 
усіх ділах суспільства, ві д
чуття власної : ’■
повноцінності, 
особисто вирішувати свою 
долю, дружба і братерст
во народів, інтернаціона
лізм і патріотизм — як 
усе цс розкріпачує людсь
кі можливості, як сприяє 
розкритися їм сповна!

Із соціальної структури 
нашого народ.? назавжди 
зникли паразитуючі еле
менти. «Радянське суспіль, 
ство —• це суспільство лю
дей праці», — підкреслив 
товариш Л. І. Брежнєв у 
-------’-і на XXVI з’їзді

гідності іі
здатність

тримуються застарілих 
уявлень.

Релігійне пристосовниц
тво в умовах соціалізму — 
результат дії історично 
обумовлених законів сус
пільного розвитку. Зважа
ючи на могутній автори
тет розвинутого соціаліз
му, єдність дум і дій пар
тії і народу, православні 
богослови силкуються до
вести, що релігія шші — 
невід'ємний компонент но
вих умов, що взагалі 
християнство і комунізм 
базуються на одній світо
глядній основі, що «святе 
письмо», мовляв, не що ін
ше, як передбачення спра
ведливого майбутнього, а 
отже, релігія завжди тіль
ки те й робила, що стоя із 
па варті інтересів народу.

Заради цього 
ється релігійний 
модернізуються

• обряди н ритуали. Цер
ковні структури перегля
даються з таким розрахун
ком, щоб залучити до 
церковного життя насам
перед молодь. Протестант
ські пастирі, наприклад, 
наставляють: «Якщо в до 
мі четверо дітей і одна ма
ти, то нехай мати залиша
ється в домі, а четверо 
йдуть і моляться». А щоб 
вони там не нудилися, є й 
розваги в дусі’часу — му
зичний ансамбль та хоро
вий снів па мотив народ
них або сучасних популяр
них пісень, танці, декла- 

~ мувапня віршів популяр
них поетів, проповіді, в 
яких порушуються акту
альні громадсько-політич
ні проблеми — моралі, на
уково-технічного прогресу, 
екологічних перспектив 
І ощо.

Підлицьовуються, поспі
шають слідом за мінливим 
віком також іслам, буд
дизм, індуїзм, іудаїзм. 
Соціальний, науково-тех
нічний і культурний про
грес нікого не залишає в 
спокої.

Зміни, пристосовництво 
релігії — свідчення її зем 
мого, історичного, а не 
надприродного походжен
ня і розвитку. Усвідомлен
ня цього робить 
вилив на особу, 
релігії ореол 
Знання суті сучасного при
стосовництва релігії оз
броює нас важливими ар
гументами в благородній 
справі боротьби за духов
не здоров'я людини.

С. ТЕТЕРУК, 
філософсь-

не здоров’я

кандидат 
ких наук.

оновлю- 
культ, 

застарілі

великий 
знімає з 
святості.

|₽АТАУ).

Коли Катя Сгоямова довідалась про те, що вола а 
числі кращих піонерів їде до Радянського Союзу від. 
повивати у піонерському таборі, її радості не було 
меж. Адже там, на Кіровоградщнні, живе її україн
ська подруга Наталка, з якою вони переписуються 
ось уже кілька років. Пролетіли останні дні приготу
вань, маминих хвилювань. І от нарешті піонерський 
табір «Чайка», що розмістився на мальовничих око
лицях Олександрії. І згадується Каті, як і її друзям, 
перший день перебування на кіровоградській землі.,, 

лавку, зав’язалася жвава 
розмова. Поговорити дру
зям завжди є про що.

Ось сидять, обнявшись, 
дві Тані — болгарка і укра
їнка. Обидві смагляві, зе
леноокі, співучі. їм добре 
разом, у них багато спіль
ного. Люблять книжки почи
тати і в м’яча пограти. А ще 
збирають лікарські росли
ни — ромашку, деревій, 
кропиву. Бо Тачя Стоянова 
— член поста Червоного 
Хреста у своїй школі і тому 
добре знає, яку величезну 
користь приносять ці рос
лини.

А от Іванка Колева ду
же гарно вишиває. Вона, 
правда, ніколи не бачила 
українських рушників, бо у 
Болгарії вишивають тільки 
гобелени. Але коли ми з 
нею, нарешті, вияснили, що 
ж таке рушник, Іванка по
обіцяла вишити його мамі 
на березневе свято.

— Це буде їй дуже при
ємно, адже моя бабуся по 
мамі народилася на Україні 
в Карпатах.

До гурту поволі сходили
ся мешканці табору, і Ан
тоні я Павлова запропону
вала'.

— Давайте заспіваємо. 
І всі дружно підхопили 

пісню про того коника, яко
го несподівано для всі* 
проковтнула жабка, а потім 
гро голубий вагон, про Че
бурашку, про дружбу дітей 
усієї земної кулі.

До розмови приєднується 
Тамара Павлівна Щербако
ва — вожата загону «Бодра 
смяна». Знайти вільну хви 
лину їй дуже важко, бо у 
таборі повним ходом ішла 
підготовка до свята Непту
на, і невирішених проблем 
— сила-силенна.

— Працювати з болгарсь
кими дітьми дуже цікаво. 
Всі вони дуже ініціативні. У 
кожного — десятки різно
манітних пропозицій, А це 
так здорової І ще — еони 
завжди веселі. Ось чуєте, 
як виспівують.

...Над табором линула 
пісня про сонце, про маму, 
про небо. Обнявшись, спі
вали її діти двох братніх 
народів — українського- » 
болгарського. Нехай же 
світить над землею мирне 
сонце!

О. СКИРТАНЬ.
м. Олександрія.

«Добре дошли, драги дру- 
гари» — «Ласкаво просимо, 
дорогі друзії» — так зустрі
ли своїх болгарських ровес
ників українські піонери. 
Гостинне «ласкаво проси
мо» відчувалося і в букетах 
польових квітів, і теплій ус
мішці, і дружньому потис
ку рук. Потім був вечір 
знайомства, на якому друзі 
обмінювалися значками і 
сувенірами. Яскраво палало 
вогнище дружби.

Наступили будні 
ських справ. Загін 
смяна» влився у 
дружну сім’ю «Чайки».

Говорити із юними болга
рами напрочуд легко, бо 
вони добре володіють ро
сійською мовою; хоча в на
шу країну приїхали впер
ше. Знайомимось. Юні жи
телі Толбухінського округу . 
Віолінка Христова, Веселій 
Димитров, Таня Павлова, 
Богдан Енчев, Юлія Йорда- 
ноеа, Іліам Георгієв, Світ
лана Димитроаа, Красимір 
Добрев. Усього а загоні їх 
тридцять. Тридцять бронзо
вих від засмаги хлопчиків і 
дівчаток. Хто найвеселішийі 
Усі, Хто найспритніший? 
Усі. Хто найуміліший? — 
Усі. Це чудово, коли колек
тив — одна сім’я, 
і всюди — разом.

Але загін — це 
особистостей зі 
улюбленими справами, сво
їми турботами і сумнівами. 
1а ще врахуйте, що рідний 
дім за тисячі кілометрів. 
Однак болгарські виховате
лі не скаржаться:

• — Виручає досвід, роботи 
з дітьми, — говорить Геор
гій Іванов. — Я, наприклад, 
працюю вчителем у школі, 
Марія Атанасова — секре
тарем Толбухінського міськ
кому комсомолу, а Стоянка 
Манолова — старшою піо- 
нервожатою. Отже, справа 
знайома. Але найголовніше 
те, що ці діти — цілком 
самостійні. І з ними легко 
працювати.

Запитувати, чи здружи
лись болгарські діти зі 
своїми радянськими ровес
никами, було зайвим, бо з 
усіма, хто проходив повз 
нас, вони радісно віталися і 
неодмінно запитували: «Як 
справи?» А коли кілька дів
чаток з червоними галсту,- 

ками присіли до нас на

піонер- 
«Бодра 

велику і

КОЛИ ВСЭ

тридцять 
своїми

?

та

сь^ИНЛ-Д0П0Могу колгоспові імені Леніна Знам’ян
ка подаКЇТЬ учн* місцевої середньої ШКОЛИ

Р, Л'ТНЬО-ОСІНН»Х соотів лблун і груш.
^ЕНКО за Роботою мишно МАЛЯ-Сашко МАМАЛИГА та Ігор ФОМЕНКО.

Фото В. ГРИВА,
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молоді міста Новомиргорода написав до редакції такого листа:
° вашому місті почав працювати диско- 

МіУ®-» ^е^тшим’*’ Г!<Им кеРУвав Володимир Семеряков. 
Ми з великим задоволенням відвідували ці вечори. 
Але згодом дискотека перестала діяти.

Зараз у нашому місті вечорами бувають навіть 
біики, а ноли працював дискоклуб — не було. Ска
жіть, невже краще, коли молодь тиняється по місту 
чнну?°ЛИ ВОНа проводить вільний час на танцмайдан-

Зв’язуємось 3 Новомиргородським райкомом ком
сомолу по телефону. Дізнаємося, що дискоклуб функ
ціонує. І чергове засідання має відбутися того ж та
ки дня. Кореспондент терміново виїхав до Ноаомнр-

Двері районого Будинку 
культури все ще були 
замкнені. Вони того дня 
так і не відкрилися. Тим, 
хто розраховував потрапи
ти на дискотеку, лишалося 
одне — прогулятися по 
центральній площі. Тут ми 
й познайомилися з двома 
подружками — Натал
кою Л. та Танею Л.

ПРО ТАНЦІ,
НОВИНКИ МУЗИКИ
І КУЛЬТУРНЕ СПІЛКУВАННЯ

І, ми 
програм, 
оновлю-

виходило,
— чи не

—* ...Ну, в нас щодо му
зичних новинок не дуже 
розженешся, — зауважи
ла Таня. — Завжди одне 
й та сама — танці під маг
нітофон. Правда, при цьо
му мультфільми пускають 
або саморобну світлому
зику. Старі танці на новий 
лад...

Втім, Володимир Семе- 
ряков, керівник дискоклу- 
бу «Райдуга», з яким ми 
зустрілися наступного дня, 
взявся спростувати Тани- 
ні слова:

— За час, відколи пра
цює наша дискотека, 
змінили кілька 
Записи постійно 
ються.

З його слів 
що «Райдуга» 
найкраща дискотека в об
ласті. Єдина розрада мо
лоді. Словом, усі задово
лені, все добре. Ясність 
вніс другий секретар рай
кому комсомолу Володи
мир Босько:

—Справді програми час
то змінювалися. Але, тре
ба сказати, були вони в 
основному танцювальни
ми, а інформаційного на
вантаження майже не нес
ли. Звідси — одноманіт
ність, примітивізм. Отож 
ми разом з Володимиром 
Семеряковим стали дума
ти над удосконаленням 
програм дискотеки. Дове
лося на деякий час від
мовитися від проведення 
вечорів. Тепер нова про
грама уже завершена. На 
мою думку, вона сподо
бається всім. Дискоклуб 
відновлює роботу. Що
правда, інколи, як ось 
учора, бувають зриви. 
Найчастіше — через дощ. 
Бо проводиться дискоте
ка на відкритому танцмай
данчику. Тим часом облад
нується зал дискоклубу в 
міському Будинку культу
ри. Так що незабаром ви-

«КУЛЬТПРАЦІВНИК» З БАТОГОМ
Сторож прийшов за 15 

хвилин до 22 години.
— Діду, відмикайте две

рі! — загукали хлопці, що 
зібралися біля клубу.

— Дуже хочете? —• 
флегматично поцікавився 
Д'Д.

— Дуже! Танцювати...
— А батога не хочете? 

Ось у мене є добрячий!—- 
і сторож засміявся, задо
волений з власного доіе- 
пу-

Цей діалог, свідком яко
го стаз наш кореспондент, 
відбувся біля великосеве- 
ринізського сільського Бу
динку культури Кірово- 

рішимо і цю проблему.
Здавалось би, есе ясно. 

Та не давали спокою оті 
слова з листа: «У місті бу
вають навіть бійки». Ці
кавлюся, як ведуть бо
ротьбу з правопорушен
нями комсомольці Ново- 
Миргорода.

— Та на танцмайданчику 
іноді таке твориться, — 

це вже слова однієї з на
ших знайомих — Натал
ки Л. — Бешкети, хлопці 
напідпитку, а то й добре 
п’яні.

Не менш категоричної 
думки з приводу правопо
рушень були й інші відві
дувачі дискоклубу.

виявилося, й самим ак
тивістам не раз доводи
лось бути свідками непри
ємних інцидентів на тан
цях.

Якось один молодик, 
котрого намагалися втихо
мирити члени комсомоль
ського оперативного за
гону, зухвало кинув: «Я 
прийшов сюди розважати
ся, і роблю це, як сам 
хочу. А що кричу, — то 
це ж під музику». Опер- 
загонівці не знайшли ще 
заперечити, і «супермен» 
горланив цілий вечір, за
важаючи присутнім...

Не виявляють особливої 
активності і комсомольсь
кі дружинники. Ніхто не 
згадає, коли востаннє про 
бешкетника 
напідпитку 
танці, розповідав «Комсо
мольський прожектор». 
О ІДІР1ШОВШИ від теми, 

зачепленої в листі, хо
тілося б продовжити роз
мову про дискотеки в тро
хи іншому плані.

Дискотечний рух в об
ласті набрав неабиякого 
розмаху. В багатьох рай
центрах, селах організову
ються об'єднання люби
телів сучасної музики. І, 
як празило, проблеми в 
усіх одні й ті. Де взяти 
гарні записи, хорошу про
граму, як бути із залом 
для виступів? Ось що ду
мають з цього приводу 
ті, кому не байдуже, як 
організовує наша молодь 
своє дозвілля.

Думка сторонньої лю
дини.

чи того, хто 
з’явився на

градського району. Про 
незадовільну роботу цьо
го культосвітнього закладу 
написала в листі до ре
дакції молодь села.

Великозеверинівсь кий 
Будинок культури збудо
вано порівняно недавно. 
Гарний еін і зовні, і все
редині. Одне по. ано 
завжди закритий.

Про це вже писала на
ша газета в березні мину
лого року. Зазначалося, 
що Кіровоградський рай
ком комсомолу мало ціка
виться організацією доз
вілля молоді у Великій 
Северинці. Відтоді прак

*•———■ ....... .....„Молодий КОМуНЛр“ ----- ——------ —: .
А ЯК ВІДПОЧИВАЄТЕ ВИ’

М. Д. Линник, інструк
тор облпрофради, люби
тель музики:

— На мою думку, най
краще організовувати дне- 
коклуби, як об’єднання за 
уподобаннями, при про
мислових підприємствах, 
навчальних закладах, ор
ганізаціях. Я — не при
хильник платних диско
тек ресторанного типу. 
Диско-жокеїа треба готу
вати. Чому б не провести 
обласний семінар ведучих 
дископрограм? Можна на
лагодити н централізоване 
забезпечення нлубів нови
ми пластинками, сценарія
ми, апаратурою. Адже то
ді у керівників дискотек 
відпаде необхідність у ви
рішенні другорядних тех
нічних питань, а отже, за
лишиться більше часу Для 
творчості.

Пропозиція Л. Й. Тата- 
ринцевої, секретаря парт- 
організації Новомярго-

Дискотека:
проблеми,

пропозипії

родського плодоконсерв
ного заводу:

— А що як організувати 
мобільну дискотеку? Гану, 
яка могла б сьогодні ви
ступати в нас, завтра — 
на меблевій фабриці, піс
лязавтра — в нолгоспному 
клубі..,

« * «і
Ы Е ТАНЦЮЛЬКИ, не за- 
’ * бігайлівка, а клуб за 

уподобаннями — в цьому 
напрямі розвивається ни
ні дискотечний рух. І це не 
випадково. Музика стає 
посередником у спілку
ванні і культурному обмі
ні між людьми. Які ж пер
спективи дискотеки саме 
в Новомиргороді?

Про це ми дізналися в 
міському Будинку культу
ри. Тут нині обладнується 
зал дискоклубу. Все про
думано до дрібниць. Су
часне оформлення. Яскра
ві кольори. Гра світла і 
форми... Поки що лише 
на ескізах. Але незабаром 
знайде своє реальне вті
лення.

— Мені дискоклуб уяв
ляється місцем, — каже 
директор міського Будин
ку культури Л. В. Барчен- 
кова, — де молоді люди 
зможуть зібратися після 
напруженого трудового 
дня саме для того, щоб 
поспілкуватися. Тут ми 
вшановуватимемо первдо- 
виків виробництва. Сюди 
запрошуватимемо наших 
славних ветеранів на зуст
річі з молоддю. Дискоте
ка — це дуже сучасно. І 
не менш сучасно — люби
ти свою землю, рідне міс
то. І дбати про те, щоб 
воно красивішало що не 
день, щоб цікавіше жило
ся людям у ньому.,. Це 
сучасно — бути культур
ними.

С. ПЕТРЕНКО.
Нозомиргород —■ 

Кіровоград.

тично НІ.не змінилося. 
Секретар ,'Х'мсомольської 
організації аісцєвогс кол
госпу імені Ульянова Віра 
Крадожон вважає, що з 
неї досить виробничих 
турбот. До того ж нині 
вона у відпустці.

Директор Будинку
культури Тетяна Кравчен
ко приходить на робот/, 
коли їй заманеться. А го
лова сільської Ради С. II, 
Март.чненко, який живе 
неподалік від клубу, того 
ніби й не бачить.

Кіномеханік Володимир 
Коломієць молодий хло
пець; живе в сусідньому

«Хочу, як і ви, Галино 
Василівно, почувати себе 
потрібкою людям. Хочу 
слухати, як дзвенять уран
ці в дійниці цівки запаш
ного молока. Хочу відчути 
задоволення від чесно ви
конаного обов'язку...» — 
так говорила школярка 
Таня Рекечипська молодій 
доярці комсомолці Галині 
Катюжанській на вечорі, 
присвяченому захисту 
сільськогосподарських про
фесій. Цс було па одному 
з останніх запять г— 
орієнтацінного 
«Орієнтир», що працює па 
базі сільських та шкільної 
бібліотек села Таужного 
Гайворопського району. 
Подібні зустрічі стали 
звичними для юних таукс- 
НЯІЩІВ. Вони допомогли 
більше дізнатися про про
фесії механізатора, дояр
ки, агронома, відкрили пе
ред ними немало нового.

У багатьох селах Гайво
ропського району працю
ють подібні клуби. Велику 
увагу приділяють проф
орієнтаційній роботі в Мо
щеному, Могильному. Тут 
пройшов цикл шкільних 
вечорів «Зустріч із профг-

проф
іту б.у

баяна — народжу-Марія Культенко розтягує міхи 
ється задушевна мелодія.,. Гарно співають дівчата. 
Не раз жниварі аплодувалиЛм, учасницям агітбригади 
колгоспу імені Ілліча Компаніївського району. Тепло 
приймали виступи дівчат тРУАвир. К2к/пьтрн<ко*?? 
причарували їх своїм співом Марія КУЛЬТ Н 
Катерина МУСІЄНКО, яких ви бачите на знімну.

селі. Кінофільми демон
струє коли вважає за по
трібне. Буває це надзви
чайно рідко. І з достав
кою їх не все геразд. Го
лова сільради тим часом 
заявляє:

— Фільми у нас демон
струються тричі на тиж
день... Ні, графік не пору
шується.

До речі, директорові 
райкіномережі П. А. Го- 
карчуку все це дуже доб
ре відомо. Але він поки 
що мовчить.

Правда., < ще У Великій 
Северинці хороша агіг-

ОРІЄНТИР

сією». Па них запросили 
кращих людей району, пе
редовиків виробництва.

Велике зацікавлення ви
кликали організовані нр.я 
Півниками районної бібліо
течної системи книжкові 
виставки «На допомогу 
гому, хто обирає профе
сію», «Ці професії потрібні 
нашому місту». В читал:»- 
них залах району завжди 
можна знайти «Календар 
професій», у якому є відо
мості про одну із спеціаль
ностей та список книг, у 
яких ідеться про неї.

Останнім часом чимало 
вчорашніх школярів райо
ну залишилося працювати 
в рідних селах, обравши 
життєву стежку, що веде 
до батьківського поля. А 
тим хлопцям та дівчатам, 
які ще не зробили остаточ
ного вибору, ми радимо: 
завітайте до клубів про
фесійної орієнтації, на ве
чори, що їх проводять пра
цівники бібліотек району. 
Можливо, там ви занозо 
відкриєте для себе здава
лось би відому, звичайну 
професію. І полюбите її на 
все життя.

Л. НАСТОЯЩА.
Гайворонський район.

ТІ САМІ ГОСТІ 
я яшшяяяшяяяяяш*

В ТУ САМУ ХАТУ мшккманаавя
бригада. Одна з кращих 
у районі. Але Ті репетиції, 
як празило, відбуваються 
вдень. А що робити моло
дим увечері, після робо
ти?

ВІД РЕДАКЦІЇ: Коли 
цей матеріал уже був го
товий до друку, ми поці
кавилися, чи ж змінилося 
що відтоді, як кореспон
дент побував у Великім 
Северинці. Виявляється, НІ
ЧОГІСІНЬКО. Клуб, як і ра
ніше, на замку. Кіно не
має. А сторож вечорами 
ревно охороняє клуб від 
любителів співів і танців.

— З сгаор.——............. ....

НА ТВОЮ
КНИЖКОВУ полицю

И і І НИВ ІІИІІТТГ. -ІІМі

ЦК ВЛКСМ 
«МОЛОДА 

ГВАРДІЯ» 
ПРОПОНУЄ:
БОНДАРЕЄВ Ю. В. Ви- 

бір. Роман. 319 с.

У новому романі лауре
ата Ленінської і Держав
ної премій розповідається 
про інтелігенцію 70-х ро
ків. Автор просліджує до^ 
лі героїв з довоєнних ро
ків, у повісті багато ек< 
сікурсів у минуле. Таке 
композиція дозволяє ВИч 
явити характери героїз у 
розвитку.

Основна думк^ твору: 
пошук і пізнання самого 
себе, пошук змісту життя 
з усіма його протиріччя
ми. :

УБОГИЙ Ю. В. Пливла 
біла хмара. 368 с.

Повісті й оповідання на» 
лузького письменника про 
молодь, яка працює і» 
колгоспах Нечорнозем’я, ,

РУСОВ О. Є. Міста-су» 
путники. 303 с.

Невеликі повісті про 
молодих учених, людей 
творчої праці. Незвичайні 
за формою, включають 
елементи ритмічної прози,, 
гротеску, притчі.

БОРОДКІН Ю. С. Коло- 
гривський волок. 495 с,

Роман про жителя села 
в роки Великої Вітчизня
ної війни і позоєнний час,

КРУТИЛІН С. А.. Май
стерні. 541 с.

Збірник повістей, єди
ний за змістом і різнома
нітний за сюжетним вирі
шенням. Усі повісті сучас
ні, герої їх — люди різної 
го віку і професій. Основ
на ідея книги: лише чесно 
прожите життя, де була й 
твоя громадянська актив
ність, не залишає гіркоти 
втраченого.

КАБАНОВ Л. Ф. Елнтал« 
гін — рожева чайка. 119 с,

Повість про сучасну мо
лодь Чукотки, про роман
тику справжню і мниму.

ШИПОВ Я. А. Подорож 
на лінію фронту. 208 с. 
Серія «Молоді голоси».

Герої оповідань моло
дого московського проза
їка — наші сучасники: ро-« 
бітники, лікарі, журналіс
ти, люди мистецтва. Тч 
об'єднує громадянська ак
тивність, безкомпромісна 
вимогливість до себе, по
чуття відповідальності за 
свої вчинки.

ЇХ ПОКЛИКАЛА
ПІВНІЧ
Микола Шевчук, Воло

димир Музичеико і ще 
сімнадцять випускників 
професійно - технічних 
училищ Київської області 
почнуть свою трудову бі
ографію в Комі АРСР. В 
урочистій обстановці мо
лодим електромонтерам, 
електрозварникам, слюса
рям, малярам, штукату-. 
рам 1 плпточінікам вручеч 
но комсомольські путівки 
на ударні об’єкти п’яти-, 
річки. Посланці республік 
панської молоді дополю* 
жуть ровесникам з півно
чі в спорудженні мережі 
електропередач, іііДстан- 
цій, житлових будинків.
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16 СЕРПНЯ — ДЕНЬ ПОВІТРЯНОГО ФЛОТУ СРСР
Кри латнії заклик «Ком

сомолець! На літак!», який 
пролунав на всю нашу 
країну 50 років тому, по
лонив серце Антона Боро
дая. Він поїхав до Одеси, 
де поступив у льотну шко
лу. По закінченні навчан
ня юнака направили у 
81-у Київську шіурмону 
бригаду. Потім як одного 
з кращих пілотів з'єднан
ня, Бородая посилають у 
Житомир вчитися на льог- 
чика-винищувача. Іуі йо
го обрали нарторюм ес
кадрильї. З Житомира 
кома пду ва шш н а пра вля є 
Бородая в Борисоїлібськс 
училище па курси коміса- 
рів-льотчиків.

Комісар ескадрильї авіа
ційного винищу вального 
полку А. Бородай бере 
участь у визволенні Захід
ної України і Західної Бі
лорусії восени 1939 року.

Комісар інтерполку

Велика Вітчизняна війна 
застала Антона Бородая 
на Західному кордоні. О 
петверіііі ранку но бойо
вій тривозі комісар підняв 
ескадрилью у нові ірії Во
на вступила в бій з гіт.іе- 
р і не ьк 11 м 11 бо м ба р д у вал ь- 

’ пиками, що налетіли на 
аеродром Гри з них було 
збито. Один з «хейнкслів* * 
на рахунку комісара. За 
героїзм у цьому бою його 
нагородили орденом 
волого Прапора.

Про остаточні підсумки 
Велогонки ми повідомимо

• у наступному номері.

Та с'і'.-ш і оді були
рівні Радянським соколам 
з боями ЦІНГПИЛОСІ. НІ.Ч'іі- 
гаїи за Дубно Ровно, Ки
їв. Комісар ескадрильї ви
вів ІЗ інбє іпг’шої зони всі

lie-

машпнп У небі над столи
цею України Антон Боро
дай збив фашистського 
розвідника. В районі Хар- 
ковз знищувзв живу силу 
і техніку ворога. Та нелег- 
ко було, зазнавали втрат 
і наші хоробрі льотчики

* * «
Навесні 19-12 року Бо

родая переводять з Пів
денно-Західного фроіі і у
на Карельський, де він
стає комісаром 19-го гвар- . лсрівськнх літаків/ Зав’я- 
діііського інтернаціональ
ного винищувального авіа
полку, в складі якого вою
вали представники різних 
націй і народів Країні! 
Рад. Командир полку 
Олексій Новожилов — 
росіянин, комісар Антов' 
Бородай — українець, а 
ще вірмени Суреп Бабакян 
і Манучар Базаняп, 
ріні Баки Пмрієв, 
бпйджзпець

Тут, у 
пройшли всі 
комісара.

1944 рік. 
дяпсы.а Армія 
наступ 
лп завдання прикривати 
наземні війська з повітря. 
.Ісіілн па висоті 2 тисячі 
метрів. І Іесіютівано з-за 
хмар виринула група «юн- 
керсів» Комісар помітив 
їх першим і наказав від
крити вогонь із гармат та 
кулеметів. Один бомбар
дувальник задимів і врі
зався в свою ж машину.

Дружно, злагоджено ді
яли толі радянські соко-

ли. З одинадцяти фашист
ських машин збили десять, 
не давши гітлерівцям ски
нути бомби па намічені ці
лі. За цей бій А. А. Боро
дая нагородили орденом 
Вітчизняної війни першого 
ступеня.

... Винищувачі прикрива
ли штурмовиків, що «об
робляли» передній край 
фашистів. У цей час на
зустріч вийшла група гіт-

за вся бій. Один 
шміт» пасів па 
Івана Павлова, 
якни Щ0ЙІ10

«мсссер- 
машнпу 

льотчика,

полк. Та комісарові вдало
ся збити фашиста і від
вернути небезпеку, що по
висла над молодим піло
том.

в * *
Бойові побратими різ

них націй творили чудеса . 
героїзму. Лейтенант Анд
рій Небользіи, наприклад, 
витративши всі боєприпа
си, пішов на таран німець
кого бомбардувальника. 
Посмертно йому присвоєно 
звання Героя Радянського 
Союзу.

Взірцем мужності 1 ге
роїзму для особового скла-

ду полку був комісар. На 
його рахунку ІЗ збитих 
ворожих машин. Льотчики 
любили і поважали свого 
комісара, вважали за ве
лику честь летіти з ним па 
виконання бойового зав
дання. Виховані в дусі 
безмежної відданості пар
тії, Батьківщині, воїни 
жертвували своїм життям 
заради щастя майбутніх 
поколінь.

19-й гвардійський вини
щувальний авіаційний 
полк, в якому служив Ан- 

Бородай, 
славних

сторінок в історію Великої 
Вітчизняної війни. Досить 
сказати, що у ньому вою
вали сім Героїв Радянсь
кого Союзу. Серед них. ле
гендарні пілоти П. С. Ку- 
тахов, І. В. Бочков, К. Ф. 
Фомченков, 10. О. Криво
шеин, ГІ. 1. Зайцев, 1. 1. 
Гальченко, Л. 11. Исболь- 
зіп. Всі разом воно збили 
137 ворожих машин.

❖ 
полковник 
Антонович 

у місті 
Гіого час-

той Антонович 
вписав багато

га га- 
азс р- 

Ківа Дворкін. 
Заполяр’ї, і 
воєнні поки

Жовтень. Ра- 
пішла в 

Винищувачі діста-

I

* :|е
Нині гвардії 

запасу Антон 
Бородай живе 
Свїтловодську.
то можна побачити у вій
ськкоматі, серед допризов
ників, па підприємствах, у 
школах, де він розповідає 
молоді про мужність, ге
роїзм і відвагу своїх од
нополчан.

Колишній авіатор отри
мує листи від мурмансь
ких піонерів і своїх бойо
вих побратимів, з якими 
разом здобував перемогу 
над ворогом.

А якось до нього з Ле
нінграда приїхали колиш
ній механік літака Л. II. ■ 
Байков і кореспондент ди
візійної газети О. С. Шев
цов. Через багато років 
побратими з берегів Неви 
зустрілися з українським 
асом. Три дні воші гостю
вали у Світловодську, зга
дуючи своїх бойових то
варишів, що мужньо боро
лись з ворогом у небі Ра
дянського Заполяр'я.

М. ВЕНЦКОВСЬКИЙ, 
завідуючий позаштат
ним ВІДДІЛОМ ЕІНСЬКО- 

Бо-патріотичногс еихс- 
ВВННЯ СсІТЛ ОВОДСЬКОГО 

міського комітету 
ДТСААФ.

•<

СПОРТ СПОРТ СПОРТ

Я’ані кореен-ш ієііт зу 
стрівся з головним суддею 
змагань, тренерами кбмйнд 
1 поставив їм кілька запи
тань

— Вже проведено п’ять го- 
m Що ви можете ската чі 
тіво чіп змагань?

В. С. Заєпь. головний суд
дя змагань:

— X. обом-сіллю. транс
парантами ЗМСірї.'Ш гостшші 
hipoBorna.-ini вт'іосічіглистів 
— пнслпяпїп України та 
Молдавії. Мста змагань — 
підготовка то першості пес- 
лубліі.’! егпсл '••елективні 
ДЮГ.ПІ. ш- л пі ібудетьси і*  
жовтні в Каховці. С.тяпгп 
дають можливість вциія,,п- 
тн сильні й слабкі сторони 
спортсменів, спрямувати їх
ню підготовку в правильне 
руєло

Кіровоград ареною зма
гань вибрано не випадково. 
Останнім часом спостеріга
ється помітний поогрес V 
•йідготонпі тренерами міста 
З області високркласрнх 
спортсменів. Успішно в цьо
му паппямі працюють олек- 
єандріпськї трепеті Вал»'и- 
тина Павлівна Іваір"я. Ми
кола О пенсійній" Лижііс’і- 
ко, У оптовій Васильович 
♦Ір.ассп' о. Володимир Фс чо
ловим Ткаченко, кіоовогпад- 
мі Віктор Мнктайовцч 
Єяєптикпв. Анатолій Анд
рійович 1 атзпченко Робить
ся ставка на м,•’совість, то. 

як правило, сприяє швидко
му ні.і.вшиеїшю майстернос
ті •.ит.іиднх велосипедистів. 
Наприклад. Олександр Іва- 
поьііч Коеепко з Ііовоукра- 
шкн, де велоспорт ноча ш 
ку.іьиінуватн недавно, під
готував здібного спортсме
на Віктора Бузу, який па 
пішіншіх змагалнх захищає 
спортивну честь команди

А І Л
БАГАТОДЕННА ВЕЛОГОНКА ШКОЛЯРІ? 
НА ПРИЗ «МОЛОДОГО КОМУНАРА»

Кіровоградського облвно. Л 
і репери Олександрії та Кі
ровограда підготували кіль
кох кандидатів до збірної 
республіки.

Боротьба за приз «Моло
дого комунара» загострює
ться з кожним стартом. 
Відмінно підготувалося до 
змагань Олексан дрі пні. які 
утримують пшм командну 
першість. Олексапдрієнь 
Станіслав Карчсвськин — 
лідер у індивідуальному за
ліку.

На змаганнях присутній 
трене^збірпої команди Ук
раїни Віктор Васильович 
Тофан. Думаю, після ниніш
ніх стартів він запропонує 
до збірної республіки вклю
чити ще кількох велосипе
дисті« Кіоовограянінни.

— Олександрійці лідиру
ють. Розкажіть про свою 
ко‘«ан»у.

Г. В. Івасенко, тоенеп 
першої олександрійської 
команди*

— Хлопці наполегливо 
працювали настроїлися па 
перемогу. Майже всі вчать-

ея у спортивному КЛ2СІ 
Олександрійської середньої 
школи Лі? І. знають один од
ного не перший рік, здру
жилися. Команда — колек
тив однодумців. Цс дає 
м ож л 11 в їсть впроваджувати 
в життя всі накреслені пла
ні).

Для мене не стало несподі
ванкою, що змагання очо- 

Е Р 1-І
лнв Станіслав Кзрчевськіш. 
Він па початку року мав 
лише другий розряд. У 
червні нинішнього року па 
першості СРСР серед шко
лярів виконав норму пер
шого розряду, а в Клайпеді 
па юнацькій першості кра
їни — був другим у гонці 
переслідування па треку. 
Па нинішніх змаганнях Ста
ніслав — v парній гонці па 
50 -кілометрів та у команд
ній гойні на 50 кілометрів 
два рази перевищував нор
матив кандидата у майстри 
спорту.

У парній гошіі на 50 кі
лометрів з Карчевськнм ви
ступав Валерій Мзлошеиков 
і теж викопав кяплп.чатсь- 
киіі норматив. Нинішнього 
року на першості республі
ки серед школярів у індиві
дуальній тонні па 25 кіло
метрів вів показав найкра
щий результат серед своїх 
ОДНОЛІТКІВ і обійшов кількох 
членів збірної республіки.

— Команда Кіровограда 
йде третьою. Чи не надто 

скромно? Розкажіть про лі
дерів команди.

В. М. Свєшников, тренер 
команди Кіровограда:

— Дуже добре підготува
лися до змагань Олександ
рівні. Команда Первомзи- 
ська — незмінний призер 
республіканських змагань. 
Якщо відзначити, що ми ви
переджаємо традиційно 
сильні команди Миколаєва, 
Хмельницького, Києва. За
поріжжя, то наші здобутки 
можна занести до активу:

Лідер команди — Владп- 
слав Шкуро. Перший май
стер спорту серед щколярів- 
велосішеднстів Кіровоград- 
щінш.

Першого дня змагань 
Зла післав був п’ятим в ін
дивідуальній гонці. Того ж 
дня проводився крнтеріум 
— гонка на 50 кілометрів 
вулицями Кіровограда — 
Владислав переміг на біль
шості проміжних фінішів, 
виграв з великою перева
гою. Він був першим у гру
повій гонці на 60 кіломет
рів. І хоч в інших виступив 
менш вдало, не втратив 
шансів стати призером і на
віть переможцем.-

—У команді Первомаііськ.т 
багато членів збірної рес
публіки. Нині вона на дру- 
юму місці. Чи борються 
хлопці за першість?

В. В. Тофан, тренер дру
гої команди Первомайсіжа, 
тренер збірної команди 
школяпів України:

— Поки що впевнено лі
дирують Олександрівні. Але 
розрив незначний, а попере
ду ше дві гопки. Тож надії 
не втрачаємо.

ЛЕГКА АТЛЕТИКА

З ІМЕНЕМ!

ВОЛОДИМИРА

КУЦА
Цей турнір уже тради

ційний. У Чернігів щороку 
з’їжджаються сільські 
школярі, щоб взяти участі» 
у Всесоюзному меморіалі 
олімпійського чемпіона 
В. П. Куца. Цього року на 
легкоатлетичні змагання 
прибуло 16 команд юних 
спортсменів.

У складі збірної облас
ної ради ДСТ «Колос» ви
ступала Галина Котова з 
Гайворона. Вона першою 
фінішувала на дистанціях 
800 і 1500 метрів. Третіми 
призерами серед спорт
сменів середнього і стар
шого віку на 1500-метрп- 
вій дистанції стали І. Блю- 
ра та А. Друзь, які трену
ються разом із Котовою 
(тренер М. В. Самбоось- 
кий). А на дистанції 3000 
метрів «бронзу» здобула 
кіровоградка Надія Вась- 
кіна (тренер В. М. Бадова).

У командному заліку на
ші спортсмени були шос
тими.

М. МИЦЕЛБ, 
завідуючий навчально- 
спортивним відділом 
обласної ради ДСТ 
«Колос».

ПЛАВАННЯ

СЕРЕД НОВИХ
ПРИЗЕРІВ

У столиці Вірменії ЭЙ- 
кінчилася першість країни 
серед спортсменів 1966—■ 
1967 років народження, 
які представляли майже 
сорок плавальних центрів 
СРСР.

Честь київського центру 
«Эхо» захищала вихованка 
тренера Анатолія Іванови
ча Котенка із світловсдсь- 
кого «Авангарду», нині 
учениця спеціалізованої 
школи- інтернату спортив
ного профілю столиці Ук
раїни, кандидат у майстри 
спорту Марина КоЕергіна.

Її ім’я — серед нових 
призерів змагань.

Вона добре провела по
единки на голубих доріж
ках єреванського басейну 
«Динамо». Б запливах сі кі
лем батерфляй но 100 мет
рів /Ларина була третьою. 
Ії час — 1 хвилина 07,3 
секунди. Це на 0,7 секун
ди краще нормативу май
стра спорту.

Наша землячка в складі 
збірної команди Радянсь
кого Союзу в другій поло- ■у 
вині серпня виступатиме 
у Волгограді на розиграші 
Кубка дружби, у якому 
візьмуть участь плавці со-*  
ціалістичних країн.

В. ТВЕРДОСТУП, 
громадський корес
пондент «Молодого 
комунара».

:—■■

В. о. редакторе 
А. РОМАНЮК.

«Молодой коммунар» — 

орган Кировоградского 

областного комитета 
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