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ГОСПОДАРСЬКА 
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Хлібороби Гайворон- 
ського району у першому 
році десятої п’ятирічки 
зібрали на круг по 36,1 
центнера зернових. Ози
мої пшениці вродило на 
кожному гектарі по 37,7 
ячменю — по 38,5, горо
ху — по 29,6 центнера. 
Ще вищих результатів до
моглися окремі госпо
дарства. Наприклад, кол
госп «Україна» виростив 
49-центнерні врожаї яч
меню. І не на дослідній 
ділянці, а на 1322-геи.тар- 
ному клину. Високі вро
жаї ранніх зернових зі
брали колгоспи «Більшо
вик», «Зоря комунізму», 
«Іскра», «Росія», імені Ча
паева, імені Куйбишева. 
Ці господарства були 
представлені на 8 облас
ній сільськогосподарській 
виставці, яка щойно за- 
кіниипа свою ооботч.

Чимало цікавих експонатів 
демонстрували господарства 
інших районів: колгосп «Зо
ря» Онуфріївського району — 
сілі.фію. то пиляла з кож
ного гектара по 720 центне
рів зеленої маси. колгосп 
імені Чкалова Петрівсі.кото 
(Закінчення на 2-й стор.).

Поки агрегат Івана Гонча-г- 
рука повернувся з проти
лежного кінця гін, Микола 
Семенів уже підкотив сво
їм самоскидом, підвіз по
сівний матеріал. Марія Ков
рига, агроном першого від
ділка, не нахвалиться:

— Справний хлопець. 
«Газон» його бігає добре. 
Юнак думає про те, щоб 
механізатори не втратили 
жодної хвилини.

Швидко завантажили сі
валки зерном разом з мі
неральними добривами, по
сівний агрегат знову рушив 
у гони.

На полі працюють ціло
добово десять агрегатів. 
Дмитро Кизима, Анатолій 
Дудник, Володимир Біленко 
та інші молоді механізатори 
щодня перевиконують нор
ми.

У господарстві сівбу ози
мих розраховують закінчи
ти до 10 вересня.

І. ЖЕВАНІВСЬКИП.
Нопгородківський 
район.

Пропагандисти — бійні ідеологічного фроп- 
ту. Воші завжди па передовій. Тм доручено най- 
важливіше — формувати світогляд молодої лю
дніш. Кращих пропагандистів області відзначено 
Центральним Комітетом ВЛКСМ.

Нижче публікуємо списки нагороджених:

НАСТІЛЬНОЮ МЕДАЛЛЮ ЦК ВЛКСМ 
«КОМСОМОЛЬСЬКОМУ ПРОПАГАНДИСТОВІ»

В. С. Бондар — голоза колгоспу «Аврора» Віль- 
шанського району. пропагандист гуртка «Основи 
комуністичної моралі».

Н. Д. Вікторова — лікар. Доллиськнй район, 
пропагандист гуртка «Молоді про партію».

Г ПОЧАТКУ Любов Коко- 
ріна, потім Микола 

Ященко, Іеан Давиденко, 
Наталка Варченко — в та
кому порядку переміня
лися секретарі в колгоспі
«Прогрес». Звичайно, це не могло не від
битись на роботі організації, від цього 
значно знизилась активність молоді, за
тягнувся обмін комсомольських доку
ментів.

Не так давно комсомольський комітет 
очолив Микола Литвиненко. Рекоменду
вали його спілчани. В райкомі погодились. 
Новий секретар на перших зборах був 
небагатослівним. Здебільшого слухав, що 
молодь колгоспу імені 40-річчя ВЛКСМ 
виступила з ініціативою провести зелені 
жнива. Так, саме жнива. Окремі субот- 
ники по заготівлі зелених кормів були й 
до того. Нині мова йшла про більш масо
ву кампанію. Першим спалахнув ідеєю 
Володимир Сергатий:

— А що, ми не зможемо накосити по 
півтори тонни зеленої маси? Зможемо! 
Треба лише захотіти.

— Чого ж, справа корисна І нам під си
лу, — підтримали механізатора Олег 
Штанько, Віктор Кокорін, Іван Давиденко.

А ще через кілька днів молодь учила
ся майстерно володіти косою. Секретар 
появлявся там, де було найважче, мовчки 
ставав з косою поруч, підбадьорливо ус
міхався... Потім були і загальні районні 
комсомольські недільники, і колгоспні. 
На екрані зелених жнив у райкомі ком
сомолу серед імен передовиків появи
лись імена Володимира Розгона, що на
косив 1900 кілограмів різнотрав’я, Івана 
Давиденка з «Прогресу», що теж пересту
пив рубіж першої тонни...

Микола Литвиненко став часто бувати 
в тракторній бригаді № 1, де створено

комсомольсько-молодіжний колектив. 
Організував механізаторів, і вони вигото
вили засоби наочної агітації, встановили 
стенд «Тут працює комсомольсько-моло
діжний колектив».

Одного разу, коли Литвиненко завітав 
у бригаду, до нього підійшов Сергій Си
дельников, сказав зніяковіло:

— Бачу — комсомольська організація 
запрацювала, иіказо жити стало, хочу 
теж бути членом Спілки.,

Згодом те вісім юнаків і дівчат зверну
лись по секоетАря з таким же проханням. 
Усім хотіпо.-я б'/ти на передньому краї 
життя в колгоспі. Так почало вирішува
тись ппне з важливих питань первинної 
організації — її зоогтання. Боялося Ми
колі дттир.ізуоати обмін комсомольських 
квитків ПОСИЛИТИ дієвість комсомоль
ських збооів. зникла заборгованість по 
членських внесках.

Дбає секретар про трудову славу мо
лодих колгоспників, нерідко виступає з 
матеріалами про леоеловиків господар
ства на сторінках районної газети, по 
місцевому радіомовленню Вміє підтри
мати люпину добпим словом, щирою по
радою. Власним прикладом Микола Лит
виненко доводить — робота організації 
багато в чому залежить від її ватажка, 
його активності, вміння підійти до люди
ни, повести за собою.

Альоіиші С. О. — вчитель К.ропившніької школи 
Новоукраїнського району, пропагандист гуртка 
«Основи правових знань».

Вихтоденко Н. Г. — вчитель Рівняиської серед
ньої школи Новоукраїнського пайову, пропаган
дист гуртка «Молоді про партію».

Захаренков М. А. — заступник начальника де
ревообробного цеху заводу «Червона зірка», про
пагандист гуртка «Оскопи правових знань».

Іванова В. І. — директор Більшанської восьми
річної школи, пропагандист гуртка «Основи на- 
уулиого атеїзму».

Кузьмін В. Ц. — головний механік Зпам’яиської 
епергодільнипі пропагандист гуртка «Основи пра- 
влппх звань».

«Литвиненко І.Д. — голова виконкому Оникіїв- 
ської сільської Ради Маловпсківського району, 
Пропагандист гуртка «Основи економічних знань».

Лигвинов В. І. — кореспондент рад-’л Петрів- 
ського району, пропагандист гуртка «Основи КО
МУНІСТИЧНОЇ млгтял?».

Лавепький ПА. — пропагандист гмрткз Осно
ви економічних знань», гіпничий майстер вугіль
ного розрізу «Балахівський» ГТетпівського району.

Цяпкало П. Г. — лікап-стоматолсг Новоукраїи- 
ської районної лікарні, пропагандист гуртка «Ос
нови комуністичної моралі».

Чиповська А. С. — пропагандист гуртка «Осно
ви правових знань», голова виконкому Сухотзш- 
липьчої сільської Ради Вільшавського району.

Шевченко О П. — голова райкому профспілки 
працівників культури Новоукраїнського району, 
пплплгатиет гурткя «Основи наукового атеїзму».

Яшуринська М. Д. — завуч Червоненської вось
мирічної школи Гайворопського району, пропа
гандист гуртка «Основи економічних ЧРЯИЬ».

ПРИХОДЬТЕ ДО НАС

0 ІНТЕРВ’Ю «МОЛОДОГО КОМУНАРА» 
ДЛЯ ТИХ ВИПУСКНИКІВ.
ЯКІ ЩЕ НЕ ВИБРАЛИ СВОГО

' ГОЛОВНОГО ЗАНЯТТЯ ВЖИТТІ

Вересень — місяць першого 
дзвінка. Але для тисяч юнаків і дів
чат це місяць, коли він пролунав 
уже для інших. І саме зараз вони 
замислюються: ким бути? Яку до
рогу вибрати? Ці запитання зустрі
чаються і в першій вересневій пош
ті редакції. Відповісти на них ми 
попросили начальника обласного 

• управління по профтехосвіті Д. І. 
Дузя.

— Дмитре Івановичу, Фактично 
наша розмова сьогодні зеодитимє-

ться тільки до одного: чи можуть 
випускники середніх і восьмирічних 
шкіл ще стати учнями профтехучи
лищ!

— Звичайно. Ми із задоволен
ням приймемо тих, хто побажає за 
цей чи кілька наступних років на
бути спеціальності. Хоча вибір на
вчальних закладів, а відповідно і 
спеціальностей буде трохи звуже
ний — набір у деякі училища за
кінчено.

(Закінчення на 2-й стор.ї.

Ангелуна Н. М. — старша піонервожата серед
ньої школи А? З м. Знам’янки.

Бібікова Л. І. — організатор позаклленої і по-. 
зашкільної роботи середньої школи А? ЗО м. Кі- 
рологрзда.

Вовнова Є. О. — зав навчальною частиною се* 
ретньої ніколи № 34 м Кіровограда.

Анашкін Ф. М. — секретар парторгапізації кол
госпу «Аврора» Вільпіанського району.

Даіідакулов Р. М. — учитель географії серед
ньої ніколи № ЗО м Кіровограда.

Кожевникова Л. І. — директор середньої шко
ли № 5 м Кіровограда.

Присяжна В. І. — вчителька Посппївської се
редньої школи Вільшавського району.

З часу появи в пресі 
всесвітньо відомого фан
тастичного роману Жюля 
Берна «З Землі на Мі
сяць» минуло 110 років.

Читав її свого часу і 
Серьожа Корольов, учень 
професійної будівельної 

г -школи, і Юрій Гагарін, 
учень ремісничого учили
ща. Не знали вони, що 
долею їм визначено —

одному стати головним 
конструктором перших 
ракетно-космічних систем, 
другому — першим про
класти людству шлях у 
космос.

Саме під керівництвом ака
деміка С. П. Королі.ова була 
створена і п січні 1950 року 
запущена до Місяця перша в 
історії людства автоматична 
міжпланетна станція, яку на
род назвав «Мрія». У вересні 
Друга. Вона перекинула

шл
«МІСТ» між земним космо 
дромом Байконур і місячним 
морем Ясності. Після польо
ту Юрія Гагаріна в радян
ській пресі з’явився лист, на
писаний племінницею фран
цузького фантаста. «Коли б 
Жюль Верн буп V цьому сві
ті, — говорилося в листі, — 
то вій. безсумнівно, поділив 
би радість вашої країни. 
Браво віл щирого серия!».

Отже, позаземний геолог 
«Луна-24» поставила на зем
лю «луніт». Па відміну під 
попередніх оадянських і аме-

К1 ») к
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рнканськнх «рачків він видо
бутий з глибам, яка км/р- 
пюе майже двом метрам. 
Причому породу втято 
всій довжині «шахти».

25 серпня — через три 
дні після того, як «луніт» 
опинився на землі, у мене 
трапилась нагода побува
ти в лабораторії інститу
ту геохімії і аналітичної хі
мії імені В. І. Вернад- 
ського.

Зблизька «луніт» здається 
сріблясто-сірим, на зра
зок попелу вогнища, в 
який украплені частинки, 
що досягають 5—7 мілі
метрів. І мимоволі знову 
і знову проймаєшся гли
бокою повагою до твор
ців розумної, надійної 
космічної техніки.

Чи можна вважати, що 
Місяць підкорений? Ні, 
він далеко не вивчений. 
А значить, не підкорений. 
Вивчити ж його — велика 
мета науки селенології.

Людям важливо знати іс
торію утворення супутни
ка Землі, його вік, шлях, 
який він пройшов за міль
ярди років існування, ді
стати відповідь на давнє 
запитання: Селена «сест
ра» чи «дочка» Землі? 
Знання цих та інших да
них дасть можливість під
няти завісу над 
женням нашої 
зародженням на 
тя, прогнозувати 
ній її день.
(Закінчення на 3-й стер.).

ТІ
І

і поход- 
планети, 
ній жит- 

завтраш-



2 стер

ДОСВІДОМ 
ОБМІНЮЮТЬСЯ 
МАЙСТРИ

(Закінчення.
Чіоч. на 1-й стор.). 

району — озиму пшеницю 
сорту диіпровська-775, якої 
зібрали з кожною гектара 
по 70,8 центнера зерна.

Вагомим був рапорт 
рніпіпків передових

' піна До.’ііііісьііого, «Шлях до 
комунізму» — Добровслич-

: кінського, імені XXV з’їзду 
КПСС — Онуфріївського,

* «Комінтерн» — Бобринсцько- 
го, «Росія*

■ ського, Імені 
рівського та 
ставникам цих .. ,

' довелося відповісти на бага
то запитань відвідувачів ви
ставки. Та найбільше питань 
було до телятниці із кол
госпу імені Кірова Олсксапд- 

_ рівського району Олександри 
Йосипівни Болюк та чабана 
колгоспу Імені— Шевченка 

- Зііам’япського району Ольги 
Миколаївни Жабко — у дні 
роботи виставки їм вручили 
«Дипломи пошани учасника 
ВДНГ СРСР 1976 року» та 
подарунки — машини «Моск
вич-112».

У павільйоні нової тех
ніки господарювали ме
ханізатори. Особливу ува
гу привернули: земоскид 
ММЗ-555, переобладнаний 
для перевезення міндоб- 
рив без втрат Маловисків- 
ським райоб’єднанням 
«Сільгосптехніка», плат
форма для перевезення 
техніки у зібраному стані 
Голованівського райоб’єд- 
нання «Сільгосптехніка».

Для молодих трудівни
ків села, які відвідали ви
ставку, вона стане хоро
шою школою.

ІО. ЛІВАШНИКОВ.

тва- 
..........~--------- госпо

дарств — колгоспів імені Лс- ..................... _э 
— Добровслнч- 

хху з’їзду 
Онуфріївського,

— Но'воукраїн- 
‘1 калова — Пот
ікших. Пред- 

госнодарстп

(Закінчення. Поч. на 1-й стор.).

— Найбільше сумнівів у листах, 
що надходять від тих юнаків і дів. 
чат, які зазнали невдачі 
них екзаменах до вузів 
мів...

— І зовсім даремно. Профтех
училища не зачиняють дверей до 
вищих навчальних закладів. Випуск
ників ПТУ приймають до інститутів 
і технікумів на загальних підставах. 
Але в такому разі юнаки і дівчата 
вже матимуть спеціальність, пев
ний життєвий досвід. До того ж на-

ж
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У павільйоні нової техніки.

УНІВЕРСИТЕТИ

на вступ- 
і технічу-

Відвідувачі оглядають експонати з колгоспу імені Бо 
женка Кіровоградського району. Фото автора, і

ютжоткмтг глтжглх «муж.угм»тми**т ііи—зтгипі

МІЖНАРОДНА 
розрядна
І КЛАСОВА 
БОРОТЬБА

ших відмінників (тих, що працюють
• за спеціальністю) зараховують 

вузів на заочне навчання (на 
ріднену спеціальність) поза 
курсом.

— Може виникнути сумнів: а чи 
не другорядні ті спеціальності, на 
які сьогодні ще проводиться набір!

— По-перше, так ставити питання 
не можна. Всі професії хороші. На
віть та, яку ви вважаєте найкращою, 
не принесе вам радості, якщо вона 
не відповідатиме затим здібнос
тям і нахилам. По-друге, плануючи 
набір до ПТУ, враховують якраз і 
те, що до училищ прийдуть юнаки 
і дівчата, котрі зважились на оста
точний вибір життєвої дороги саме 
у вересні. І по-третс: я думаю, у 
читачів розвіються останні сумніви, 
коли вони ознайомляться зі спис
ком спеціальностей, яких вони змо
жуть ще набути цього навчального 
року у профтехучилищах області. 
Це —? найголовніші і найважливіші 
спеціальності нашого степового 
краю. Вони допоможуть зайняти на
дійне місце в житті будь-якій мо
лодій людині, як до цього допо
могли тисячам випускників проф
техучилищ.

Пропонуємо увазі читана цей 
перелік спеціальностей. На них 
триває набір до профтехучилищ 
Кіровоградської області.

ТЕХНІЧНЕ УЧИЛИЩЕ № 6 (м. Кіро- 
поград, вулиця Декабристів, 26). 11а ба« 
зі 8—1'о класів — слюсар мсхапоскла- 

^дальїцік робі і; па базі 10 класів — елю«

ть 
До 

спо- 
кон-

сар-ремоптипк, слюсар верстлі:ик, слю
сар Інструментальник. Строк навчання — 
І рік.

СЕРЕДНЄ МІСЬКЕ ПРОФТЕХУЧИЛИ
ЩЕ № 2 (м. Кіровоград, вулиця Чсрвоно- 
зорівська, 23). На базі 8-і’) класів — 
маляр (строк навчання -- 2 роки;, лк- 
цюваль.іі'к-плигковнк (строк иавчаїчія — 
1 рік).

СЕРЕДНЄ МІСЬКЕ ПРОФТЕХУЧИ
ЛИЩІ № 3 (м. Знам’янка, вулиця Сверд
лова, <)). lia базі 8 класів — столяр бу
дівельний, армату ринк-слсктроззарпик, 
шгукатур-лицювалышк (стриї: навчан
ня — з роки); на базі 8—10 класів — 
М''ляр (сірок навчання -- і рік).

МІСЬКЕ ПРОФТЕХУЧИЛИЩЕ № б 
(м. Олександрія, селище Димитрове», ву
лиця Трудових резервів, 22). На базі 8— 
1'1 класів — тесляр, муляр, штукатур 
(строк навчання — І рік).

МІСЬКЕ ПРОФТЕХУЧИЛИЩЕ № 11 
(м. Ульяновка). На базі Ь—10 класів — 
маляр, столяр, слюсар-саптех::ік (строк 
навчання — 2 роки), муляр, тесляр 
(строк навчання — 1 рік).

СЕРЕДНЄ СІЛЬСЬКЕ ПРОФТЕХУЧИ
ЛИЩЕ № 1 (м. Олександрія). Па базі 
8 класів — тракторнст-машипіст широ
кого профілю, механізатор меліоратив
них та ір’їгацІПіїнх робіт, електрогазо
зварник (строк напчаиіія — 3 роки); на 
базі 8-10 клзсів — маляр (строк навчан
ня — 2 роки).

СЕРЕДНЄ СІЛЬСЬКЕ ПРОФТЕХУЧИ
ЛИЩЕ № 2 (м. Бобрипсць). Па базі 8 
класів -■ тракторнст-машипіст широко
го профілю (строк навчання — 3 роки).

СЕРЕДНЄ СІЛЬСЬКЕ ПРОФТЕХУЧИ
ЛИЩЕ № 3 (м. Олександрія, селище 
Жовті-.tnc). На базі 8 класів — тракто
рної машиніст широкого профілю (строк 
навчання — 3 роки), машииісг холодиль
них уша :спок (строк навчання — б міся
ців); па Сазі 8—іО класів — слсктрогазо- 
зварник (строк навчання — 2—3 роки).

СІЛЬСЬКЕ ПРОФТЕХУЧИЛИЩЕ № 4 
(Устііпісськиіі район, с. Інгулець). На 
базі 8 класів — трактсрнст-машпіИсг ши
рокою профілю (строк навчання — 2 ро
ки); на базі 8—10 класів — тракторист- 
машиніст 3-го класу (сірок навчання — 
1 рік).

СІЛЬСЬКЕ ПРОФТЕХУЧИЛИЩЕ № 5 
(м. Гайворон). На базі 8 класів — трак- 
торист-машинісг широкого профілю 
(строк навчання — 2 роки; на базі 8—10 
класів — тракторист-машинісі 3-го класу 
(строк навчання -- 1 рік).

СЕРЕДНЄ СІЛЬСЬКЕ ПРОФТЕХУЧИ
ЛИЩЕ № 6 (гмт Новгородця). На базі 
8 класів — тракторнст-машипіст широко
го профілю (строк навчання — 2 роки), 
механізатор тваринницьких ферм з ква
ліфікацією електромонтера (строк на
вчання — 8 роки), майстер по технічній 
діагностиці сільськогосподарської техні
ки (строк навчання — б місяців); па базі 
8—10 класів — тракгорист-машинісг 3-го 
класу (строк павчаїїпя — І рік).

СЕРЕДНЄ СІЛЬСЬКЕ ПРОФТЕХУЧИ
ЛИЩЕ № 7 (МаловисківськиГі район, 
с. Оііикіевс). Па базі 8 класіп — тракто- 
ріїст-маїпіііііст широкого профілю (строк 
назчншя — 3 роки); на базі 8—10 кла
сіп — тракторпст-машпніст 3-го класу 
(строк навчання — 1 рік).

СЕРЕДНЄ СІЛЬСЬКЕ ПРОФТЕХУЧИ
ЛИЩЕ Л» 8 (см’< Головаїїівськ). На базі 
8 класів — тракторнст-машипіст широко
го профілю, (строк навчання — 3 роки);

комплексів І дозування кормів

СІЛЬСЬКЕ ПРОФТЕХУЧИЛИЩЕ № 9

8 (емч
• іракторист-машнпіст широко- 

па базі 8—10 класів —• оператор тварин- 
ппцьких і-----
(строї: навчання — 2 роки).

(Зііам’яиськпіі район, с. Дмитрівна). їіа 
базі 8 класів — тракторпст-маїшпііст ши
рокого профілю (строк навчання — 3 ро
ки); па базі 3—10 класів — пасічник, 
маіістср-свдовод (строк навчання «-• 
1 рік).

базі 8 класів

р Дроп, — воно повніше- бути також ідео
логічним*. Вимога недосяжна. Веш-.а ід-о- 
легія виражає та обгрунтовує класти кпс- 
оеси. Протилежність буржуазної і комуніс
тичної ідеологій — це ВрОТИЛСЖІ!іСТі> корлі- 
них інтересів буржуазії і пролетаріату, ка
піталізму і соціалізму- Тому-то мир в ідео
логії немислимий. Тут ДІЄ сформульована 1 
В. 1. Леніним закон: «...буржуазна або со
ціалістична ідеологія. Середини І\ і не.-ин... 
Тому всяке применшення соціалістичної 
ідеології, всяке відсторонення від неї 
чає тим самим посилення ідсолоїо буржуаз
ної». -Розрядка не ослабляє, а посилює бороть
бу ідеологій. Розвиток економічних зв’язків, 
науково-технічного її культурного сшвроСн- 
ннцтва між країнами зв язаі-иіі з пили і- 
фікацією обміну інформацією, персоналы:,:.-, 
контактів. Відкриваються нові можливості 
ДЛЯ поширений Ідей марксизму-.!СШІ!В.>'.\, 
посилення впливу соціалізму на суспільну 
свідомість усього людства. З другого боку, 
і буржуазна ідеологія пристосовується до 
нових умов, внкористої ує можливості роз
рядки для «інфільтрації» в соці<і.пстиіні 
країни. Імперіалістична пропаганда спас 
Битбнченішою. Вона робить ставку на реві
зіоністські й націоналістичні елементи, яким 
відводиться роль «троянського коня» в на
ступі на соціалізм. Відомий буржуазний 
ідеолог 3. Бжезінськин уже ряд років про
пагує концепцію полігикс-ідеологічпнх ме
тодів тиску на соціалістичні країни, націле
ну на поступову «ерозію» соціалізму. 
ЗАВДАННЯ боротьби з буржуазною іде ї 

лотією ускладнюються і внаслідок дифе
ренціації суспільної думки в каї'.іта.тісііч- 
ивх країнах. В обстановці «холодної війки» 
га антикомуністичної істерії там домінували 
ідеологи неприхованого аипікомуіизму. Те
пер становище змінюється: посилюються су
перечності буржуазної ідеології.

Показово, що сам антикомупізм стає ра
фінованим, появляються різні буржуа >но- 
ліберальні течії, представники яких, захи
щаючи капіталізм, ставляться критично до 
його найбільш реакційних сторін, висувають, 
буржуазно-реформістські теорії, ввзнаюі:.; 
деякі досягнення соціалізму, його роль у і 
боротьбі за мир. Пожвавився дрібнобуржу • 
гзілій радикалізм, який осуджує капіталізм' 
і одночасно протиставить науковому кому
нізму анархістські ілюзії. Нарешті, на ліво-, 
му фланзі суспільної думки капіталістичних 
країн зароджуєшся течія, представники 
якої починають розуміти погребу в доко-' 
ріцн.пх змінах, симпатизують реальному со
ціалізму, тягнуться до марксизм у-ленінізму.

У цих умовах марксисти-лсніїщі, викри
ваючи аіпикомуиізм, поєднують свою робо
ту з науковою критикою буржуазно-лібе
ральних концепцій, з терпеливим роз’яснен
ням суті теорії наукового комунізму всім 
тим, хто виявляє інтерес до марксизму ле
нінізму.

Зв’язок міжнародної розрядки, з класо
вою боротьбою па світовій арені обопіль
ний. Сам перехід від «холодної війни» до 
розрядки зв’язаний з глибокими зміїїами у 
співвідношенні сил у сеіті. В хс-ді сганов-І 
лення нового суспільства., поглиблення СВІ
ТОВОГО революційного процесу сформували
ся і зміцніли могутні суспільні сили, зданії 
забезпечити гарантії міцного миру.

Одначе мнр.іе співіснування пе є регуль-і 
тат ------- -------- - ■■ -
не 
би 
»іІСТ 
міжнародної напруженості пе можна ро: 
міні як розрядку в боротьбі за мир. Зроби 
і и розрядку необоротною, добитися, 
мідннії мир став природною формою житія 
народів, на це спрямовано програму бо- - 
ротьбн за мир і міжнародне сніврсбітіш 
цтво, за свободу і незалежність народів, Н 
виконання вимагає забезпечення величе лної 
переваги сил миру, демократії і соціалізму 
над агресивними силами імперіалізму.

Звичайно, боротьба за мир не збігається 
з класовою боротьбою на міжнародній аре
ні, з боротьбою робітничого класу, трудя
щих за соціа лізм. Боротьба за мир не с:а- 
ы.гь мети революційного перетворення су
спільного ладу в якій-пебудь країні. В Фч 
боротьбі беруть участь різні класі: і соціаль
ні груш, люди різних поглядів, переконань 
і вірувань. Ця боротьба має не класовий, а 
загальнолюдський характер, відповідає і»’ 
ісресам усіх народів і країн незалежно в:д 
їхнього ладу. Але боротьба за мир і мир»с 
співіснування органічно пов’язана з класо
вою боротьбою двох систем на світовій аре
ні, з боротьбою за свободу і незалежність 
народів, за соціалізм.

Ю. К Р АСІ Я, 
доктор філософських наук- 

(ДПН)-

РОЗРЯДКА і класова боротьба — це два 
ріЗішх аспекти діалектики суспільного . 

прогресу в епоху переходу від капіталізму . 
до соціалізму. Одна виражає потреби роз- | 
витку міжнародних відносин, друга по
треби робітничою класу, трудящих, які вн- і 
сіупаїрть за свої життєві інтереси, за со- і 
цїальиу перебудову суспільства.

Супутниками розрядки є глибокі зміни в 
’системі міжнародних відносин, і разом з тим і 
навколо змісту цього поняття весь час іде 
гостра ідеологічна боротьба.

Буржуазні ідеологи і політичні діячі да
ють різні тлумачення міжнародній розрядці. 
Одні — до них належать поборники антико- 
мунізму і «холодної війни» — називають її і 
ілюзією і самообманом, інші — таких тепер 
більшість — визнають розрядку, тле проти
ставлять її класовій боротьбі. Визначний 
американський спеціаліст у державному 
праві Р. Розенкранц запевняє, наприклад, 
буцімто розрядка означає, що «революційна 
політика Росії наближається до кінця». 
Розрядка прирівнюється до соціального ста
тус-кво, до поділу сфер впливу між двома 
системами, до їх «конвергенції», до «замо
рожування» класової боротьби.

Із мнимої несумісності розрядки і класо
вої боротьби виходять теоретики дрібнобур
жуазного рсволіоціиігарвзму. Вони твер
дять, іцс мирне співіснування нібито супе
речить цілям революційного р; ху, заважає 
боротьбі трудящих за свої інтереси, зміц
нює позиції капіталістичного ладу. Далі за 
всіх ідуть маоїсти. Для них зрив міжнарод
ної розрядки став частішою- проводженого 
ними авантюристичного курсу зовнішньої 
політики.

Роз'яснюючи суть цього питання, Л. І. 
Брежнєв підкреслив у доповіді на XXV з’їзді 
К11РС; «Розрядка ніякою мірою не скасо
вує і пе може скасувати або змінній закони 
класової боротьби».

Самим фактом свого існування соціалізм, 
який втілює ідеали і цілі робітничого класу, 
робить револкщіонізуючнй вплив на всі 
країні!. Капіталізм не йде з історичної сце
ни без боротьби. За нкм стоять сили, котрі 
відстоюють його позиції. Дві системи висту
пають двома полюсами основної супереч
ності сучасної епохи — між соціалізмом і 
капіталізмом. Боротьба в усіх сферах їхніх 
взаємовідносин неминуча.

Проблема полягає лише в тому, щоб ви
ключити з арсеналу засобів їх протиборства 
війну, конфронтацію, застосування або за
грозу застосування сили.

Безглуздо пов’язувати розрядку з припи
ненням класової боротьби в капіталістичних 
країнах, із заморожуванням соціальних і 
національно-визвольних революцій.

Навпаки, як підкреслюється в підсумково
му документі Конференції 29 комуністичних 
і робітничих партій Європи, політика мирно
го співіснування і розрядка міжнародної 
напруженості «створюють найкращі умови 
для розвитку боротьби робітничого класу і 
всіх демократичних сил, для утвердження 
невід’ємного права кожного народу вільно 
вибирати шлях свого розвитку і йти по цьо
му шляху, для боротьби проти панування 
монополій, за соціалізм».
ЕЛЕОБХІДІІІСТЬ революцій впгначається 
** розвитком капіталізму, його класовими 
антагонізмами. Ніхто не може видати охо
ронну грамоту па увічнення капіталізму в 
тій чи іншій країні. «...Революція, — відзна
чав В. І. Ленін, — не замовляється; рево
люція з’являється, як наслідок вибуху обу- 
реіпія народних мас».

Інша річ, що розрядка створює сприятли
ві зовнішні умови для класової і національ
но-визвольної боротьби. Вона утруднює 
втручання імперіалізму у внутрішні справи 
інших країн, експорт контрреволюції. Реак
ційним силам важче використовувати опу
дало мнимої комуністичної загрози для бо
ротьби з революційним рухом. За висловом 
Генерального секретаря Компартії СІЛА 
Гсса Холла, мирне співіснування «замикає 
соціально-економічні відносини капіталізму 
у вузьких рамках його природних законів, па 
грунті яких ловкою мірою розгортаються 
його суперечності».

А головне розрядка сприяє мирному 
соціалістичному і комуністичному будівни
цтву, зміцненню інтернаціональної солідап- 
иосії соціаліст інших країн а робітничим 
класом, прогресивними силами всього світу 
нсзіл іншому впливові реального соціачізму 
па світовий революційний процес. Усе ие 
спростовує лівацькі вигадки гро те іцо роз
рядка зміцнює капіталізм. ’

Одна з форм класової боротьби в сучас
ному світі — ідеологічне протиборство двох 
систем, деякі буржуазні ідеологи намагаю
ться поширити розрядку й па що сферу. 
«Для того, щоб співіснування стало справді 
мирним,■ — заявляє французький соціолог

самовільного 
співіснування 
передових сил 
!Ч

розвитку ПОДІЇ!. Міф-:
— результат борогь- 
егіохи проти і.мперіа- 

ої реакції. Цс значить, що розрядку 
........... ~ )?Л-
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.КНИГАРІ
В ЗАВОДСЬКОМУ 
ЦЕХУ

Цих компанійських дівчат па заводі радіо- 
виробів знають майже всі. А вже книголюби 
заводською конструкторського бюро — іі по
готів.

Річ у тому-, що тут лід час обідньої перерви 
відчиняють книжковий кіоск. Господарки йо
го — молоді інженери Галина Науменко, 
Людмила Бондар, Світлана Моторна. Вже 
близько року вони регулярно одержують у 
книжковому магазині As 2 Кіровограда літе
ратуру. А згодом з новинками знайомляться 
заводчани. Біля столів з книгами завжди 
людно. Саме в ці хвилини треба бачити невга
мовних дівчат. Радять, розповідають, агіту
ють. ( настільки щиро й переконливо, що на
віть той, хто й не збирався, купує «розре
кламованую новинку. Одначе не слід гадати, 
що Галя, Люда і Світлана діють за принци- 

jj- чом «Хвали все підряд»... Зовсім ні. Люди з 
' вищою освітою, ерудовані (досить зазначити, 

що у кожної е домашня бібліотека майже на 
600 томів), дівчата вміють сказати вагоме сло
во про недоліки і достоїнства того чи іншого 
твору. Справді, Г. Науменко, Л. Бондар, 
С. Мбторна самі невтомні читачі, можуть пе
редати іншим свій інтерес до книги, покою 
автора. В цьому вбачають вони зміст своєї 
громадської роботи.

Як виникла думка про відкриття книжково
го кіоска? На це запитання відповідає Галина 
Науменко ініціаторка створення кіоска і не
змінний його керівник.

— Бачила, як цікавить людей, особлипо мо
лодь, книга. А після зміни не завжди встиг
неш до книжкового магазину. Порадилась у 
Кіровському райкомі комсомолу. Гам дали 
комсомольську путівку до книжкового мага
зину Лі 2. і ось перші книги вже на заводі... 
Невеликий досвід пропаганди літератури у 
мене вже був: я набула його в науково-дослід
ному інституті міста Томська, де працювала 
раніше. Знайшлися помічники, справжні енту- 
зіасти-книголюби н тут: спочатку Люда Бон
дар, а згодом і Світлана Моторна.

Розповсюджують дівчата найрізноманітнішу 
літературу. За місяць продають її на суму до 
200 карбованців. Хочеться сказати, гцо тепер 
до кіоска приходять не тільки по книги. Лю
ди обговорюють -прочитане, діляться думками 
про ті чи інші художні твори. Часто звертаю
ться до дівчат з проханням дібрати спеціаль
ну літературу певної тематики. І ті не відмов- 

^^іяіоть. Навпаки, завжди готові порадити, яку 
—•Чрвме книгу купити. і що приємно, ніколи не 

забувають спитати: «Ну як, сподобалась?».
Дівчата витають, що зроблено далеко не 

все. У них великі плани. Насамперед — орга
нізувати у своєму кіоску продаж новинок 
суспільно-політичної, технічної літератури. 
Кінцева мета ентузіасток — щоб шлях такої 
книги до спеціаліста був най.чоротшнм. Тут 
дівчата розраховують на допомогу книго
торгу.

їм хочеться мати хоч би невеликий фонд 
літератури, на яку особливий попит книголю
бів, і в подальшому використовувати його для 
заохочення передовиків виробництва.

Попереду — створення первинної організації 
заводських книголюбів, улаштування виставок 
книг з особистих бібліотек, конкурсів на кра
ще знання книги, читання лекцій.

Цікава, жива, корисна справа захопила дів
чат, а найкращою нагородою для них стало 
сердечне «спасибі» товаришів.

Л. КРИВЕНКО, 
інструктор-методнст обласного то
вариства книголюбів.

рЕПД за традицією — оперативна ко
лективна форма втручання газети в 

ту сферу життя, в тс його поле, на кот
рому завелось багато бур’янів. Даний 
випадок — виняток з правила,- бо на 
кульїурній ниві ІІовоукраїнського ра
йону вже не перший рік щедро зроста
ють таланти: тут створено всі умови, 
щоб молодь виявляла себе і в труді, і в 
творчості.

Свідчень того чимало: шостий рік но- 
воукраїнські аматори займають перше 
місце в області, а нині дванадцять ко
лективів району на обласному огляді- 
конкурсі, що проходив за програмою 
Першого Всесоюзного фестивалю само
діяльної творчості трудящих, здобули 
почесне право виступати на республі
канському рівні. В районі активно діє 
600 колективів художньої самодіяль
ності.

1 все-таки — рейд. Ного ініціатором 
був райком комсомолу. Новоукраїнці ви
рішили; п'ятирічка ефективності і якості 
має стати визначальною в значному під
вищенні культурного її ідейного рівня 
сільської молоді. А щоб побачити шляхи 
дальшого зростання, замало тішитись 
досягнутим, замало час від часу займа
тися болючими питаниями сільських бу
динків культури, треба уважно розібра
тися у своєму, хан і добре налагодже
ному господарстві, виявити недоліки, 
знайти резерви. Цс — позиція справж
нього, вдумливого господаря. А новоук
раїнці вирішили: сільським будинкам 
культури — постійну увагу комсомолу.

Наш рейд почався в кабінеті заступ
ника голови райвиконкому Василя На
умовича Юрченка. Відразу пощастило: 
почули слушну думку зацікавленої лю
дини.

— Помилково вважають, — сказав 
Василь Наумович, — що завідуючий 
клубом чи директор Будинку культури 
може гору зрушити. Така помилка об
ходиться дорого: або внутрішнім конф
ліктом на місці, або відсутністю роботи 
клубного закладу.

Думка ця слушна передусім тому, що 
на 600 колективів художньої самодіяль
ності в районі є лише п’ятнадцять ху
дожніх керівників, сорок три завідую
чих клубами і директори будинків куль
тури, котрі мають середню спеціальну 
підготовку, і трохи більше двадцяти ке
рівників гуртків (їх утримують кол
госпи).

})Молоднй комунар<с 3 стар.
ПІДТРИМАЙТЕ ПІСНЮ!

Слід погодитись, що для такої армії 
аматорі» професіональних творчих сил 
замало. Треба шукати резерви, треба 
ретельніше відбирати і закріпляти куль
турні кадри па селі, посилаючи їх па на
вчання за рахунок господарств. Цс — 
головна сьогоднішня проблема. Добре, 
як сказав В. 11. ІОрчспко, що худож
ньою самодіяльністю в районі займаю
ться всі: і голови колгоспів, і секретарі 
паргоргаиізаціп, і комітети' комсомолу.

Всі, та не всюди. Наприклад, керівни
ків колгоспу імені Пархомсвка, мабуть, 
мало цікавить стан їхнього Захарівсько- 
го Будинку культури. Тут не зробили 
ремонту (стеля в аварійному стані), не

РОБОТА
В ПОЛІ,
РОБОТА
В К.І.УБІ ■ S3

СIJ1Ь С Ь К И М БУДИ II КА м 
КУЛЬТУРИ - ПОСТІЙНУ 
УВАГУ комсомолу .

завезли вугілля зиму. Транспортом 
культармійців не забезпечують.

Цього року на навчання до Олександ
рійського кулигссвітнього училища на
правили тринадцятьох чоловік. Наче н 
немало. І а випадок, з яким довелося зу
стрітись у Гаїшівці (колгосп імені Улья
нова)", змушує замислитись.

Кілька років тому Леонід Озерян- 
ськшї за направлениям закінчив у Кіро
вограді десятимісячні курси по підго
товці керівників художньої самодіяль
ності. Повернувся в село, став завідува
ти клубом, а згодом пішов па трактор. 
Яка причина: не спрацювався? Не задо
вольняв заробіток? Виявляється, ні.

— Я відчув, — сказав Леонід, — що 
мене не навчили працювати з людьми, а 
власного досвіду’не вистачало. Тож і 
вирішив надолужити прогаяне.

Чесна позиція. Тим більше, що нині 
Леонід повернувся'до клубної роботи і 
працює непогано. Цей факт змушує все
бічно ПІДХОДИТИ до добору культурних 
кадрів для навчання. 1 новоукраїнці вва
жають: такий добір має тривати протя
гом усього року при постійній увазі від

ділу культури, райкому комсомолу і всіх 
зацікавлених організацій, осіб.

Кілька місяців не було о Глодосах ди
ректора Буднику культури, та районний 
відділ не поспішав будь-кого туди на
правляти, щоб через деякий час не до
велося шукати заміни. Позиція вияви
лась правильною, бо випускниця Олек
сандрійського культосвітнього училища, 
котру туди направили, відразу ж зі 
знаниям справи взялася за роботу. При 
підтримці комітету комсомолу провела 
вже обжинки, тричі на тиждень улашто
вує вечори відпочинку. Молодь потягла
ся на вогник культури.

А ось Всрбівськнн сільський клуб ви
магає негайної допомоги: в ньому не ве
деться ніякої роботи. Винна в цьому 
його завідуюча Надія Рак. Молоді в се
лі чимало, та вона нудьгує.

Паш рейд виявив ще одне характерне 
явище: хлопців, як правило, важче за
лучати до художньої самодіяльності, 
ніж дівчат. Чому так сталося, відповісти 
трудно. Але проаналізувати цс явище 
конче потрібно.

Первинні комсомольські організації в 
районі, як правило, беруть активну 
участь у житті сільських клубних закла
дів. І це позитивно позначається на ма
сово-політичній роботі. Особливо хоче
ться відзначити комітети комсомолу 
колгоспів «Росія» (про нього паша га
зета вже писала), «Україна», «Мир», 
імені XX з’їзду КПРС. Окрім активної 
участі в гуртках, комсомольські ватаж
ки стають ініціаторами добрих починань.

Відповідна Гі увага до культармійців 
з боку партійних організацій, передових 
виробничників. Однії той факт, що двічі 
Герой Соціалістичної Праці О. В. Гітг. - 
лов, при всій своїй завантаженості, ні
коли не відмовляється виступити перед 
молоддю, багато про що говорить. 1 
перш за все про те, що ідсі’ша зрілість 
і культурний рівень нашої молоді — 

. турбота державна.
Тому новоукраїнці вважають: необхід

но на бюро райкомів узагальнити і по
ширювати досвід кращих комітетів ком
сомолу в організації дозвілля молоді на 
високому ідейному й культурному рівні.

1 на закінчення хочеться знову навес
ти слова В. 11. Юрченка: «Робота в по
лі і в клубі — одне нерозривне ціле».

О. І ЩЕН КО — другий секретар 
Новоукраїнського райкому ЛКСМУ, 
О. ТОВМАЧ ЕМКО - методист ра
йонного Будинку культури, Л. КУЗ
НЕЦОВА—директор Будинку куль
тури колгоспу «Росія», IO. КАМІН- 
СЬКИН — спецкор «Молодого ко
мунара».

!
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ВАШІНГТОН. В умовах 
триваючого у США зро
стання дорожнечі, най
більші американські наф
тові монополії роздува
ють ціни на свою про
дукцію, одержуючи при 
цьому величезні прибут
ки. Як повідомив амери
канський нафтовий інсти
тут, доходи 25 провідних 
нафтових корпорацій
США у першій половині 
цього року становили 5,6 
мільярда доларів порівня
но з 4,6 мільярда доларів 
у тому ж періоді мину
лого року.

ЛОНДОН. Англійська 
авіатранспортна компанія 
«Брітіш Ейруейз» за пер
ші 10 тижнів експлуатації 
надзвукового пасажир
ського літака «Конкорд» 
на лініях з Лондона у 
Сполучені Штати Америки 
і в Бахрейн зазнала збит
ків у 2,3 мільйона фунтів

стерлінгів. Про це свід
чить опублікована тут фі
нансова доповідь компа
нії. X

БОНН. Невтримно зро
стають воєнні витрати 
ФРН. Як повідомляє мі
ністерство фінансів, за 
шість місяців 1976 року 
вони становили понад 15 
мільярдів марок, переви
щивши горішні затрати за 
відповідний період май
же на мільярд марок. Ці 
кошти пішли головним чи
ном на закупку нових 
систем зброї для бун
десверу.

РИМ. В Італії зменшую
ться доходи від туризму, 
який відіграє важливу 
роль у національній еко
номіці. Як повідомляє га
зета «Корр’сре делла се
ра», за перші 6 місяців 
цього року надходження 
від туризму скоротилися 
порівняно з відповідним

періодом минулого року 
майже на 40 мільярдів 
лір. У числі причин, які 
негативно вплинули на 
скорочення туристських 
поїздок, газета називає 
загальне зростання вар
тості життя в країні.

КІТО. Більш як на 12 
процентів зросла вартість 
життя в Еквадорі з липня 
минулого року по той же. 
місяць нинішнього. Плата 
за користування питною 
водою в Гуаякілі збільши
лась на 30 процентів, вар
тість продуктів харчуван
ня — на 11 процентів, 
квартплата — на 17 про
центів.

(ТАРС). ,

рів. Інший приклад. Кос
монавти Петро Климук і 
Віталій Севастьянов з бор-

(Закінчення.
Поч. на 1-й стор.).

Розв’язання названих 
проблем стосується галузі 
фундаментальних наук. 
Але є і практична сторо
на науки про Місяць. Се
лена загалом знаходиться 
від Землі лише за кілька 
діб польоту. 1 скоріш за 
все, саме вона стане пер- 
ШИАТ обжитим космічним 
тілом.

За відомою схемою акаде
міка О. П. Виноградова, який 
багато років очолював інсти
тут, де вивчаються «посил

ки» з Місяця. місячні над
ра — багата комора. В ній до 
20 процентів заліза, .іоіідд 13 
процентів алюмінію, близько 
п’яти процентів титану. Є 
магній, марганець, хром та 
багато інших елементів по 
суті все, що значиться в пе
ріодичній системі Менде
лєєва. Створивши на Місяці 
потужну енергетичну базу, 
люди дістануть можливість 
розвивати на Селені не тільки 
видобувну, а й перероону 
промисловість. При цьому ве
ликим помічником людини 
будуть унікальні властивості 
космосу — вакуум і неваго
мість. За прогнозом економіс
тів, організація внробпи’рвл 
за межами Землі, наприклад,

монокристалів, иог.чх цщпр'а- 
лів обіцяв да.'и на го^аток 
1990 року пробу он. який до
рівнює 50 мі.і .чрдаи ка;.б< * 
ванців.

У читачів мимоволі по
стає питання — чи не 
надто дорого все це обі
йдеться людству? Так, не 
дешево. На цьому не
абияк наголошували сво
го часу деякі вчені. Так, 
відомий німецький фізик 
Макс Борн твердив, що 
освоєння космосу мало 
не трагічна помилка ро
зуму. Тепер загальновя-

знано, що проникнення 
людини в космос не тіль
ки збагатило світову на
уку і культуру, піднесло 
нашу цивілізацію на но
вий ступінь, але принес
ло землянам ------------ !
господарські 
покривають 
дослідження
Так, використання супут
ників погоди в масштабах 
планети допомагає люд
ству щороку зберігати 
матеріальні цінності на 
суму 60 мільярдів дола

конкретні 
вигоди, які 
витрати на 

всесвіту.

ту станції «Салют-4» в 
різних народногосподар
ських цілях досліджува
ли територію нашої краї
ни в кілька мільйонів гек
тарів. За приблизними 
підрахунками спеціаліс
тів, економічний ефект 
від цього досягне при
близно п’ятдесяти міль
йонів карбованців. Під
раховано, що кожен ра
дянський карбованець, 
вкладений у космічну 
справу, повернувся в тій 

'або іншій формі в бюд
жет країни вже десятьма

карбованцями.
«...Розширяючи нашу 

діяльність по вивченню
космосу, — говорив Гене
ральний секретар ЦК 
КПРС Л. І. Брежнєв, — 
ми не тільки закладаємо 
основи для майбутніх гі
гантських завоювань люд
ства, плодами яких ско
ристаються прийдешні 
покоління, але й здобу
ваємо безпосередню ; 
практичну користь сьо
годні для населення Земг 
лі, для наших народів, 
для справи нашого кому
ністичного будівництва».

А. Р0МАН08, 
оглядач ТАРС.
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Громадянин світу
У вінок С. М. Степияку-Кравчннському

1.

„Молоджі комунарі

Володимир 
БА ЗИЛ ЕНСЬКИЙ

Над площею тіні — лапато, як птиці.
В чеканні г рольотка й рисак. 
Тверезо памаца иервоза правиця 
легкий італійський тесак.
О, тільки б немарно!

А може, ие варто?
А може, сьогодні не слід? 
Та б’є нетерпляче копитами Варвар 
в дзвінкий петербурзький іраг.іт. 
Та зблиснуть павучо здаля еполети. 
Відлупить хрипкі готоси.
Ліниво пливуть жандармські штиблети, 
неначе вгодовані пси.
Ні жестом, ні словом свій намір не видав. 
Недбало цей світ спогтядай.
Життя — наче вдих, ну а смерть — наче видих 
на грані -- ти був і прощай.
Ущільнено 1,ас до летючої миті. 
Глухі кам’яниці стоїть.
І праведна криця, ненявнетю тмита, 
жандармові — г.о рукоять!
Назує;річ — каналів гасуп.тсні плеса 
та. вітру проишлявий гук
Зухвало трамбують надійні колеса 
холодний столичний брук.
Удача’ Удача’ — то помста співає. 
Сле тобі, кате, за все!
З узбіч — горобців розполохана зграя. 
Прольогка, як буря несе.

2.
Кому твоя постать відома? 
Чом думу бентежиш сумну? 
Чому ти вернувся додому, 
додому чи ча чужину?
Сюди, де курсистки й студенти, 
чиновники п пролетарі, 
лакеї в ясних позументах, 
священики і лихварі.
У цьому строкатім звіринці, 
де важко свій слід віднайти, 
почесно — державшім злочинцем 
по Незськім зухвало пройти. 
Попити. не СУТУЛЯЧИ спини, 
ппойтії. не марнуючи слів.
Хібз що відчути провину 
за те. шо не встиг, не зумів.
О. справді злочинно — прожити, 
тамуючи чесні чуття.
Злочинно життям дорожити, 
коти зневажають життя! 
Заповнять на тебе анкети. 
Простежать, як звіра псарі. 
Внесуть особливі прикмети 
в реєстри тупі писарі.
А ти вс- прямуєш відважно, 
яке тобі діло до них — 
оцих лицедіїв продажних, 
викажчиків цих потайних? 
Нема цьому темені зносу, 
гнучкіше воно від трави. 
А то. як полишити з носом 
всю згпаю по тон бік Неви?
І, поглядом краючи небо, 
зрониАі звичайні слова: 
любов непіадммл до себе. 
І тим вона вічі з жива!

3.

Ч

Не гайся.
Не розслабся.
Не засни.
Не дай душі й на мить перепочину. 
Черствий він, хліб чужої чужини,

Наша адреса і телефони
316050 ГСП Кіровоград 50, вул. Луначарсьиого, 36. 
Телефони; відповідального секретаря та відділу 
комсомольського життя—2*45-35 відділу пропаганди, 
відділу листів І масово) роботи—2 45*36, відділу вій
ськово-патріотичного виховання та спорту — 2-46-87.
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У катакомбах

деяких 
удвоє 

вироб-

на вечорах 
пропа- 

про- 
краї-

БАР’ЄРОМ»

1ОРПЕДІВЦІ ПЕРЕМОГЛИ—~~:
СМОЛОДОП КОММУНАР» 

орган Кнропоїпадекого обкоме 
ЛКСМУ г. Кировоград.

ЗІРКА"-2:1

коли, як поле, юність за плечима. 
Коли отам, за мурами пітьми, 
недолі, чванства й дикої сваволі, 
з глибин самодержавної тюрми 
звучать десь голоси неохололі. 
Перебирай священні імена) 
Та пригортай до серця, як дитину. 
Любов твоя, як ненависть одна. 
Одненька в світі, наче батьківщина. 
Вона, холодним розпачем німа, 
випростується, 

плаче і нуртує.
Коли рятуику іншого нема, 
хай вільне слово та не вродить всує! 
...Сутулиться буденно за столом. 
Скрипить перо.
Він пише,

пише, 
пише.

1 над його напруженим чолом 
фіранку вітер лондонський колише. 
А за вікном — ранкова мерехтінь. 
А на чолі — зернисті краплі поту. 
Ще бути бурі’

Поки то ж — робота. 
Робота для грядущих поколінь.

Мандрівка ця, як в потойбічний світ.
У небуття примарну порожнечу. 
Тут тиша спресувалась в моноліт.
1 піч, як брила наляга па плечі. 
Тут злічено згасає, метушня.
1 па устах понуро слово твердне. 
Здригне рука, торкнувши ракушняк, 
втрамбований колись немилосердно.
І острах, ніби злодій крадькома, 
шарпне зненацька і замре лукаво 
попереду, де вічність жартома 
століття тасувала, нате карти. 
Ше й хльоскала залізшім батіжком, 
днів женучи огаву тьмочислепну.
І тягнуться туристи ланцюжком 
по дну морськім, сутулячи рамена. 
Промацуючи поглядами твердь, 
зі свічами в руках, як неофіти 
бредуть вбий, та раптом — «Смерть за смерть!» 
метрові карби кривулястих літер.. 
Багнета розчерк — прямо на стіні.
Автограф цей лишили партизани. 
Р провалах ніші — ліжка кам’яні.
Світильник з гільз, як під склепінням залу. 
Моя Вітчизно,

нам як псбЗ’Ти!
Якщо про тебе думали затято 
отут, де .замість неба пі пласти, 
тисячолітній камінь ніздрюватий. 
Якщо і в лігві цім твоє ім’я, 
наснажувало душі, волі спраглі.
І шепче, зачудоване, хлоп’я:
— Невже це все було,

було насправді?

Чорноморський сонет
П. Осадчуку

Захмарилось і в небі і в душі. 
Душа і небо майже двоєдині.
Та любо нам літа гоп гати дивні, 
оті. що квітли. наче вітражі.
О. де вони, прекрасні міражі? 
Незрздні зорі юної гордині? 
Як вежі сіародазньої твердіші, 
Сорокаріччя мудрі рубежі.
У ЦЬОМУ місті, то МОЄ її твоє, 
у товаристві дюка Рішельє 
давай-но мп все краще пригадаєм... 
І скажем так: всьому своя пора.
А зав’язь дум, а вільний лет пера — 
хіба не цс мп щастям називаєм?

Облава на собак
Полгедаїо — і спомин — обвалом!
Як лихої жорстокості знак: 
на околиці міста облава 
па бполячих собак.
Листя — розсипом, паче осколки. 
Запах пороху. Спалах. Виття.
Б’ють в упор невблаганні двостволки 
У собачі життя.
1, безтямним зацькозані страхом, 
в неспромозі — вціліть, 
глухо палають емпоні дворняги 
ПРЯМО в порох землі.
Хтось там посмішку мудро прочинить 
обережно, неначе вікно:
«Є для цього вагомі при'ним...». 
Тільки щось тут не так все одно.
А коли воно так, як належить, 
то чому ж тоді з жахом в очах
?а страшним ним побоїщем стежить 
безневинне дівча?
Скільки муки на личку блідому! 
Бея тремтить, як билинка в сльоту...
Як повірить дитині по всьому 
у людську добпоту?!

Газета виходить 
у вівторок, четвер, 

суботу.

/

Друкарня їм. Г. М. Димитрова 
обласного управління у справах видавництв, 

поліграфії І книжкової торгівлі, 
м. Кіровоград, вул. Глінки, 2.

Тираж 59 700. Зам. № 370, Індекс 61197,

ф ГПО на марші

ЗА «ВАЖКИМ

ЗАВЖДИ, коли зустрі
чаєшся з першокурс

никами на уроках фіз
культури, хочеться одразу 
визначити, який у них рі
вень спортивної майстер
ності. І нерідко доводи
ться констатувати, що о 
тій чи іншій школі мало 
дбали про фізичне вихо
вання учнів. Це — факт: 
щоб виконати норматив 
ГПО на стометрівці, 
16-річний юнак має подо
лати дистанцію за 13,5— 
14,2 секунди, а на сьо
годні його результат — 
18. Іншому через кілька 
місяців треба йти в ар
мію, і перед цим хлопець 
повинен скласти залік з 
фізичної та військово- 
технічної підготовки. На 
перекладині, скажімо, він 
має підтягнутися 9—13 
разів, а в 50-метровому 
тирі—вибити 34—40 очок. 
Але результати 
наших «новачків» 
менші. І тоді ми 
ляємо цілий комплекс за
ходів, щоб залучити «но
вачків» до постійних за
нять фізкультурою і спор
том. На початку навчаль
ного року завжди прово
димо показові змагання 
кращих спортсменів тех
нікуму, даємо старт спар
такіаді ГПО, 
спортивної слави 
гуємо досягнення 
відних спортсменів 
ни, рекордсменів області, 
знайомимо юнаків і дівчат 
зі спортивними біогра
фіями наших місцевих 
чемпіонів. І перше занят
тя з фізичної підготовки, 
якщо воно наперед добое 
продумане, допомагає 
молодій людині пересту
пити «важкий бар'єр».

Минає місяць-другий, II 
вчорашній початківець 
усвідомлює, що йому аж 
ніяк не можна залишати
ся в числі крайніх. Бо 
підводить і сам себе, і 
групу, і весь технікумів- 
ський колектив фізкуль- 
тури. Хлопцеві допомага
ють наші фізорги, гро
мадські тренери. І у ньо
го появляється впевне
ність. Тоді на черзі —• 
спортивна секція.

Створивши хорошу спор
тивну базу, минулого на
вчального року ми зуміли 
підготувати майже 400 
значківців, 18 першороз
рядників. А коли провели 
заключні змагання з ба
гатоборства фізкультур
ного комплексу, появили
ся нові чемпіони ГПО. 
Один із них — Анатолій 
Куценко. Він найсильні- 
ший на вогневому рубе
жі — «золотий» норматив 
перекриває на 7 очок — 
з 50 можливих дає 50. На 
таких ми й рівняємо всіх 
своїх вихованців. Бо двічі- 
тричі спробувати свої си
ли мало — потрібна си
стема. Куценко ж саме з 
тих, хто не мислить своїх 
буднів І СВЯТ без спорту. 
І у нього є пеоспектива 
вийти на полиций старт. А 
З НИМ ДІЙДУТЬ іще 290 
юнаків і дівчат. які вико
нали нор.мо'изи масових 
спортивних розоядів. Та
ким і в навчанні легше, і 
в будівельних загонах во
ни перші. Бо здобули доб
рий фізичний гаот.

М. Б И КО В, 
викладач фізвнховання 
Кіросоградського ма
шинобудівного техні
куму.-

СУДНОБУДІВНИК

Чверть шляху залишилося пройти у XXXVI)! чемпіо
наті країни з футболу серед команд’ класу «А» другої 
ліги. Шість клубів зараз претендують на сильнішу трій
ка — «Металіст», «Кривбас», «Зірка». «Автомобіліст», 
«Суднобудівник» і «Кристал».

Па тридцять перший ігровий день кіровоградці у Ми
колаєві зустрілися з «Суднобудівником». У першому ко
лі поєдинок цих суперників закінчився з рахунком 2:0 
па користь «Зірки». І спортсмени з міста корабелів нині 
намагалися взяти реванш. Матч, який паші земляки 
провели мляво, без притаманної їм наполегливості, роз
почався атаками господарів майданчика. У першій по
ловині гри миколаївці були з успіхом — 1:0. Після від
починку територіальна перевага знову на боці «Судно
будівника». Його нападаючим вдається ще раз приму
сити Олексія Топова вийняти м’яч із сітки своїх воріт.- 
Цей другий гол ніби приголомшив кіровоградців. Вони 
спочатку розгубилися, не могли налагодити комбінацій
ну гру. А коли до фінальної сирени залишалося п’ять" 
хвилин, наш півзахисник Юрій Касьонкіп вивів на удар-і 
ну позицію Андрія Карпюка, який чітко" спрямував^ 
м’яч у ціль. Отже, «Суднобудівник» таки взяв реванпл 
«Зірка» зазнала сьомої-поразки у цьому сезоні — 1:2.

Турнірну таблицю очолив «Кривбас». Він переміг у 
себе вдома «Металіст» — 2:0. Гірники і харків’яни ма
ють 38 очок, але у крпворіжпїв краще співвідношення 
м’ячів — 43:15, а у «Металіста» — 39:17. На третій схо
динці — «Зірка». У неї па три очка і на один проведений" 
матч менше.

РИМ, 6 вересня. (ТАРС). 
На міжнародному моло
діжному турнірі, що про

ходив в італійському 
місті Сан-Ремо, пзремог-

В. ШАБАЛІН.

ли футболісти москов
ського «Торпедо». У фіна
лі торпедівці виграли У 
італійського «Ювентуса» 
3:1. <3

Т. в. о. редактора М. СЕМЕНЮК.
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