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Хай славиться у ві

ках героїчний радян
ський народ — будів
ник першого на зем
лі комуністичного су
спільства!

(Із Закликів ЦК 
КІІРС до 59-ї річни
ці Великої Жовтне
вої соціалістичної 
революції).
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15 жовтня — 15 грудня
ТРИВАЄ РЕСПУБЛІКАНСЬКИЙ УДАРНИЙ 
МОЛОДІЖНИЙ ДВОМІСЯЧНИК ПО ЗБИРАННЮ 
ЛОМУ ЧОРНИХ МЕТАЛІВ

K’s порядку девіноту

ПОРУЧ ДРУГ-СУПЕРНИК

одна турбо-

ла-

«чу-

І ПРИХОДЯТЬ
НОВІ ТУРБОТИ

організація.

Е

в комсомол І

ха- 
ко-

буря- 
його,

ось 
РУ-
300
накоренів 

зобов'язан-

Олексаилрові
бота йде надто 
конкурсу на кращого но професії

кожного: свій характер, свої 
а він, секретар, не має права 
ні про кого. З носіїв инх 
складається

ста.чи на ударну
60-річчю Жоптня.

Часом, несуні до школи понівечене залізяччя, цю свою 
роботу ти оцінюєш просто: «Сказали — приніс», «Іще при
несу, як скажуть». І пригадуєш велику розбиту шестірню 
у <біч дороги, яка веде тебе додому. Знаєш, шо з принссе- 

"hRto тобою металолому виплавлять сталь, виточать кілька 
якихось там гайок. Подумаєш... Ог якби виготовили но
венький Т-150!

Зупинись! Візьми ту шестірню і здай на приймальний 
пункт. Вийде т-150, якщо ти і всі з тобою принесуть того 
дня більше, ніж «сказали». Бо з 49,8 мільйона тонн сталі, 
яку має внребпти металургійна промисловість України в 
першому ропі десятої п’ятирічки, кожна друга тонна ви
плавляється з металолому. Чуєш? Кожна друга тонна!

Отож, якщо ти очолюєш первинну, постав цс питання на 
комсомолі ських зборах. Проведи іх так, щоб твоє перекон
ливе слово запало в душу кожному членові спілки, покли
кало до дії. Знай, чим більше буде сьогодні зібрано цінної 

сировини для металургійної промисловості, тим більше 
шансів матиме кожен з твоїх друзів завтра сісти за кермо 
новенького трактора чи автомобіля. І покличе приклад 
старших. Раптом вийдуть переможцями у змаганні «Хто 
більше?» юні піонери. Вони ж бо всюдисущі.

Треба поспішали. Адже ло 15 грудня ти і твої ровесни
ки всієї КіроЕоградщшіи мають зібрати 1000 тони металоло
му. Розкажи про це своїм друзям. Особистим прикладом за
лучай юнаків і дівчат, піонерів і школярів до участі в рес
публіканському ударному двомісячнику по збиранню мета
лолому.

УРОЖАИ
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вклав поле
стільки своєї душі, 

теплоти серця і 
Рівно стільки, 
кожен хлібороб 
вкладає в кожну 
ну, висіваючи її і 
розбубнявілу від 
дощів, землю.

А скільки на цій 
кевій плантації 
ланкового механізованої 
ланки по вирощуванню 
цукристих комсомольця 
Павла Прищепи, надій! 
А скільки радості! Ще б 
не радіти, коли сам, 
цими, мозолястими 
ками, Еиростив по 
центнерів 
гектарі при 
ні 186.

і надій! 
скільки 
навесні 
зерни- 
пухку, 
талих

в

І сьогодні 
та у буряководів першої 
тракторної бригади кол
госпу імені Карла Марк
са — не залишити в по
лі жодного кореня.

Завзяття увінчується 
успіхом — з площі 170 
гектарів залишилося зі
брати 20. У бригаді май
же одна молодь.

— Дружно трудяться 
хлопці, — ділиться радіс
тю молодий бригадир, 
член Петрівського райко-

му комсомолу Микола Кущ. Його 
радість можна зрозуміти. Комсо
мольці Віктор Скринник, Сергій 
Скалига, Микола Півторацький та 
інші працюють у полі не знаючи 
ні втоми, ні відпочинку. Тільки 
встигай підсумки змагання підби
вати. Агітатор, молодий комуніст 
Олександр Лабзін, заповнюючи на 
тракторному стані стенд «Хто сьо
годні попереду», знову напише 
ім’я комбайнера Павла Прищепи. 
Павло лідирує у змаганні. Щодня 
впорує 8—10 гектарів поля. Май
же дві норми дає. До смеркання 
працює агрегат комсомольця. Га
рячкуватий, неспокійний, Павло 
сам трудиться ударно і не байду
жий, коли у когось щось не 
диться.

Осі. на якусь хвилину зупинився 
жий* трактор, і Павло біжить до Іва
на Івановича Ма.іиіііа, запитує, в чому 
справа, засукує рукава і допомагає. 
Поки приїде ремонтна летучка. вони 

розберуться, то до чого, і полагодять

самі. Інакше не можна. ».Другом до 
суперника прийди» — під ганим деві
зом працюють молоді механізатори. І 
наймолодшого члена колективу Мико
лу Піиторацького. який помічником 
комбайнера став із шкільної партії, 
хлопці вчать не тільки механізатор
ської майстерності, а й оцього вмін
ня — приходити другом до суперника.

Доні іна працюють агрегати. Допізна 
чергує волій навантажувача. молодий 
комуніст Григорій Комншов. І не п об
разу механізаторам вважає, то його 
ділянка роботи найважливіша, бо ро
боту можна залишити тільки тоді, коли 
в нічний рейс вирушить остання авто
машина з коренями.

Закінчуються «солодкі жнива». 
Закінчується зоряний °ас буряко- 
Еодів. Сіється перший, такий не
сподівано ранній, сніг нової зими. 
Натруджено гуде трактор Т-150, 
де за кермом комсомолець Ан
дрій Продав. Натруджено, бо це 
ж глибока оранка. Глибока оранка 
під майбутній урожай цукрових 
буряків.

На фото: останні гс:::і.
4-ото М. ТЕРНАВСЬКОГО.

Вони очолюють 
первинні

в колективі Олександрійської швейної фабрики. Швачка-моторист 
КЕХОВСЬКЛ (на фото - зліва) і бригадир зміни Валентина СТОРОЖЕНКО завоювали автори

тет товаришів ударною працею. Змінні завдання Ніна і члени бригади її подруги виконують на 
10К-1Ю проценті». Литвину участь беруть дівчата у громадському житті фабрики.

Фото Р. ГРАНОВСЬКОГО»

псе здавалося, що ро- 
повільно. А члени жюрі 

не 
могли відірвати очей від його чітких, 
упевнених рухів, коли він формував дво- 
тоииу плиту перекриття. 1 тільки після 
того, як він закінчив усі операції, напру
ження трохи спало. Нагородою , були 
слова знатного бригадира М. С. Кувши
нова:

— У хлопця ж золоті руки! Хоч сьо
годні взяв би до себе у бригаду.

Олександр Вершпгора став тоді пере
можцем конкурсу. Перші поздоровлення 
приймав від спілчан формувального. це
ху, де він секретарем комсомольської ор
ганізації. Ще до початку змагання всі 
були впевнені в його успіху. І Олександр 
не підвів.

Без доброго ватажка комсомольське 
життя колективу потухне. Цю переві
рену часом істину нерідко згадує секре
тар комітету комсомолу заводу буді
вельних конструкцій світловодського ви
робничого об’єднання «Дніпроенсрго- 
будіндустрія» Федір Крншан. Наче н 
непогано працювала молодь у форму
вальному, а от внутріспілкова робота, 
вважайте, не велася зовсім. Навіть член
ські внески платили нерегулярно.

Не скажеш, що з приходом на завод 
Вершигорп так усе відразу й змінилося. 
Спершу привернув до себе юнаків і дів
чат своєю- відданістю роботі. Поруч 
Олександра не можна працювати просто 
так, аби відбути зміну. А ще — не да
вала йому спокою ота байдужість де
яких. Комсомольська організація цеху 
невелика, цікава справа знайдеться кож
ному.

Секретарем обрали його на перших же 
звітно-виборних зборах. І виявилося, шо 
не такі вже й байдужі вони, хлопці і 
дівчата з формувального Суботник 
провести — з охотою, в кіно піти всім 
разом — теж не проти.

Якось Олександр зацікавився, чому 
фермувальшік Іван Жуїков досі не в 
комсомолі. Непоганий виробничник, з 
дисципліною у нього в порядку, а ось 
громадська активність... Усе ж мав на
дію: задумається юнак. І той сам піді
йшов до секретаря:

— Знаєш, Сашко, писатиму заяву. Ви
рішив твердо після нашої розмови. 
Приймете?

Так у 
інтереси, 
забувати 
рактерів 
лектнв.

Комсомольці цеху 
вахту, присвячену 
Головна турбота—працювати без браку. 
Про це н на зборах говорили недавно. 
Членам редколегії стіннівки «КП» Во
лодимирові Чорняку і Володимирові 
Стусю про їхні обов'язки нагадувати не 
доводиться — тільки появився брак, бе
руться за олівці. А коли стіннівка готова, 
йдуть до секретаря: чи схвалить?

Щодня Олександр аналізує роботу мо
лоді. Минулого місяця цех дав поиад 
план більше сімдесяти кубічних метрів 
виробів. Але ж п’ятирічка лише почала
ся, тож заспокоюватись не час. Ше 
стільки справ попереду. І приходять до 
нього нові турботи.

в. СОКУРЕНКО.
м. Світловодськ.
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НА УДАРНИХ БУДОВАХ 
П’ЯТИРІЧКИ

БАМ: наступ 
по всій трасі

На безіменній сідловині 
станового хребта, що на 
межі Якутії і Амурської об
ласті, прогримів останній 
вибух. На цій дільниці тра
си Тинда — Беркакіт, яка 
прокладається на північ від 
основної магістралі, спо
руджується роз’їзд Якут
ський.

Вічна мерзлота і підземні 
води завдавали будівникам 
магістралі багато неперед
баченого клопоту. Але лю
ди виявилися сильнішими, і 
величезний коридор зав
довжки триста і глибиною 
27 метрів розітнув гірський 
хребет. Будівники траси 
назвали це місце скельни
ми воротами Якутії. Саме 
через них прибуде в авто
номну республіку перший 
поїзд.

Сьогодні до роз’їзду 
Якутський прикута основна 
увага молодих будівників 
БАМу. Бригади управлінь 
«Бамколійбуд» та «Бамбуд- 
механізація» борються за 
.те, щоб 29 жовтня, в день 
народження комсомолу, 
укласти на межі Якутії ос
танню ланку колії.

Поряд з роз’їздо/л, на 
вершині хребта, здійнялись 
у небо дві 20-метрові стели. 
Це — монумент будівникам 
БАМу, який відкриють у 
день прибуття сюди пер
шого поїзда.

Д. БУБЯК1Н.'

аиетгтм
MS/

„Молодий комунлр^ жовтня 1976 року

По містах Радянської України

ЛЮБИТЕ
музику?»

Під такою рубрикою «Мо
лодий комунар» умістив 

І матеріали, в яких було під
дано критиці керівників 
шкіл та Ленінського й Кі- 
ровського районних відділів 
народної освіти міста Кі
ровограда за недостатню 
роботу по музично-естетич
ному вихованню учнів та 
слабкі зв’язки в цьому пи
танні з обласним відділен
ням музичного 
УРСР. 

І Лише після 
нагадування 
міськвно М. М. Ніколаєнко 
повідомив:

«Для рішучого поліпшення 
цієї роботи міський відділ на
родної освіти зобов’язав заві
дуючих райвно до 15 вересня 
нинішнього року скласти для 
кожної школи графік проведен
ня лекцій, концертів та бесід 
про музику для учнів, спільно з 
директорами шкіл продумати 
і визначити їх тематику з ура
хуванням вікових особливостей 
дітей і рекомендувати її об
ласному відділенню музичного 
Товариства».

Датований цей лист 16 ве
ресня. Надійшов він до ре
дакції 18 жовтня, тобто че
рез місяць. «Залежався». 

І До речі, більш зрозумілою 
стає «гра в мовчанку», 
досі веде завідуючий 
ровським райвно В. П. 
зовий. Несолідна, слід 
знати, гра.

Та не тільки в цьому про
блема. «Молодий комунар» 
зумисне наводить відповідь 
М. М. Ніколаєнка майже

Товариства

повторного 
завідуючий

яку
Кі-

Ло-
ви-

повністю. І підкреслює: пе
ред нами, шановні товари
ші, чистої води відписка, за 
якою стоїть формальне 
ставлення до справи. «Рі
шуче поліпшення» ще до 
15 вересня зумовило зобо
в’язання для завідуючих 
райвно. А який стан справ 
сьогодні? Хто, де, коли про
водить уроки музики в шко
лах обласного центру? Крім і 
того, як дізналася редакція, 
«завідуючі райвно... спільно 
з директорами шкіл» не 
«продумували» і, тим більш, 
не «визначали» тематики 
лекцій та бесід про му
зику. Вони просто пого
дилися з тими формами 
роботи, які їм запропонува
ли музикознавці.

З’ясувати істину нам до
поміг відповідальний сек
ретар обласного відділення 
музичного Товариства УРСР 
В. Г. Ворона. Він розповів, 
що вже налагоджено без
посередні зв’язки з провід
ними музикознавцями і ’

■ студентами музично-педа- ’ 
гогічного факультету пед- і

> інституту і музучилища, із 1 
і самодіяльними вокально- Я
■ інструментальними ансамб-1 

лями. Залучено до участі І
• хорові колективи та ор-11 

кестри народних інструмен- |
■ тів. Добра справа зрушила і 
і з місця, вже є перші 1 
, схвальні відзиви про уроки І 
: музики в школі.

Молодіє місто Ворошиловград. Споруд- 
жуються нові будинки, виростають цілі 
квартали. Щороку тисячі родин ірудівни- 
ків міста вселяються в нові квартири.

Я На фото: новобудови Вопошнлов-
Ж града.

Фото Р. АЗРІЄЛЯ. 
(Фотохроніка РАТАУ).

НАРОДЖЕНО 
В ДЕСЯТІЙ 
П’ЯТИРІЧЦІ

Швидкі крила
Почались державні ви

пробування пасажир- 
ського літака ЯК-42. Він 
призначений для пере
везення 120 пасажирів 
на відстань до двох ти
сяч кілометрів. Швид
кість польоту — більш 
як 800 кілометрів на го
дину. Ці характеристики 
визначають призначення 
літака: він має працюва
ти на близьких /лагіст- 
ральних лініях Аерофло
ту. Машина однаково 
впевнено «почуває себе?, 
і на бетонній смузі вели
кого аеропорту, і на 
грунтовому полі малень
кого аеродрому.

Перша черга 
стала до ладу

Державна комісія при
йняла
першу 
ського 
хімії.
тут буде освоєно випуск 
нових засобів для пран
ня і вибілювання тканин 
миття скла, оновлення 
меблів та інших робіт. З 
виходом 
тужність 
щороку 
більш як 
продукції, 
одним з 
країні підприємств побу
тової хімії.

(ТАРС — РАТАУ).

в експлуатацію 
чергу Кишиніз- 

заводу побутової 
Вже цього року

на повну по- 
підприємство 
випускати/

20 тисяч тоня 
Завод стане 

найбільших у

по- О 
ТВО В
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Якутськ.

■уу ПРОЦЕСІ будівництва комунізму 
все більшого значення набуває ко

муністичне виховання трудящих, яке, 
поряд з формуванням нових рис люди
ни, передбачає подолання пережитків 
минулого в їхній свідомості. Не останнє 
місце серед цих пережитків, що зберег
лися у частини радянських людей, зай
мають релігійні забобони — різні обряди 
і свята, які становлять невід’ємну части
ну кожної релігії, бо вони є одним із 
засобів поширення реакційних релігійних 
поглядів.

Спостереження за тим, хто з радян
ських людей відзначає релігійні свята, 
приводять до висновку, що мотивація 
додержання такої традиції у різних груп 
населення неоднакова. Окремі радянські 
люди виконують різноманітні релігійні 
обряди і відзначають свята скоріше всьо
го за звичкою, за традицією. Святкують, 
бо і діди, і батьки святкували.

На жаль, є й такі, які вважають себе 
безвірниками, але до релігійних свят 
ставляться по-гірпмпрепському, байдуже, 
а інколи й самі беруть у них участь, чим, 
по суті, мимоволі, ненавмисно підтриму
ють церкву:

Звідки ж і чому появилися релігійні 
свята і що вопи дають людині?

Давайте згадаємо, яі: усі служіпслі церкви 
протягом віків твердили і продовжують твер
дити, іцо релігія вічна, бо сам бог створив 
світ, землю, людину і встановив для неї різні 
обряди і свята. Визначені богом дні свят є 
священними, а дотримання свят — обов'язко
вим. Згідно з поясненням отців церкви, бог 
створив людину такою розумною істотою, якою 
попа е і в наші часи. Але ж ні. Колись люди 
менше знали, заявляють самі віруючі, і розпо
відають про тс, якою важкою була для них 
праця десятки років тому, а тепер машини, 
медицина, освіта, космос. Люди з кожним ро
ком стають розумнішими, категорично твер
дять самі віруючі. Задумайтесь! Виходить, що 
десятки років тому люди менше знали, отже, 
сотні років тому вони знали мало, а тисячі, 
десятки тисяч років тому? Напевно, це був 
тоіі час, коли людина дуже і дуже обмежене 
уявлення мала про навколишній світ, про яви
ща природи, про своє власне життя і власну 
природу.

Так ось у той далекий від пас час, 
учить марксистсько-ленінська наука, лю
ди не могли правильно відображати і 
сприймати навколишній світ, а тому спо
творювали його, перекручували у своїй 
уяві. Особливо це стосувалося тих сил, 
які, так би мовити, панували над люди
ною (землетруси, повені, бурі, грім, блис
кавка).

Майже цілковита безпорадність і страх 
перед незрозумілими силами природи по
ступово породжували у людей думку, що 
природу населяють якісь всесильні над
природні істоти, здатні або допомагати 
людям, або завдавати їм шкоди. Більше 
того, первісні люди вважали, що ці над
природні істоти роблять це у відношенні

до людини навмисно, що вони, як і люди, 
мають свої наміри, бажання, настрої 
тощо.

Не дивно, що в таких умовах первісні 
люди хотіли віддячити добрим силам, 
докоряли недобрим силам і намагалися 
прогнати їх. І робили це різними магіч
ними діями, молитвами, різноманітними 
обрядами.

Отже, віра в надприродні сили, в ду
хів, у потойбічний світ, а разом з тим і 
засоби впливу на них були породжені 
низьким рівнем розвитку як свідомості 
людей, так і економічною стороною пер-

Алс роки йшли. Поступово, з дальшим роз
витком суспільства, обряди і культи стародав
ніх народів, які поклонялися сонцю, почали 
переносити в релігії, котрі виникали пізніше, 
в тому числі і в християнство. Хто з віруючих 
не знає, що на іконах навколо голови богів 
малюють сонячні промені; відомо й те, що 
церкви будуються обов’язково вівтарями на 
схід. Віруючі дуже добре знають про тс, що 
різдво відзначають у дні зимового сонцестоян
ня, коли дні найкоротші, а Івана Купала — в 
дні літнього сонцестояння, коли дні найдовші. 
Бачите, як усе зв’язано з тим. що відбувається 
в природі, зокрема із сонцем?

Думаю, що цікаво знати віруючим і 
про появу хрестовини, яка стала свя
щенною у християн. Річ у тому, що ко-

МИ силами експлуататорського суспільства І 
тепер уже звертають свої погляди не до сил 
природи, а до образів неіснуючих «рятіїші!- 
кіє», «спаснтслів», на яких і покладають надії 
па поліпшення свого життя.

Саме в таких складних умовах появи
лося християнство, а разом з ним і ціла 
низка релігійних свят, присвячених Ісусу 
Христу, І з ці свята активно проповідую
ться смиренність і покірність перед екс
плуататорами, непротивлення злу, байду
жість до земної несправедливості, з тим, 
щоб одержати віддачу після смерті, в не
існуючому загробному житті. Пропо
відь такої ідеології повністю влаштовує 
панівні класи.

вісного суспільства, обмеженістю знань, 
позірним безсиллям, страхом перед си
лами природи.

Щоб схилити ці сили на свій бік і цим 
самим забезпечити успіх у щоденному 
господарюванні, люди виконували різні 
обряди, щоб вплинути на надприродні 
сили. І ось тут виникає цікава деталь:

обряди і магічні дії виконувались не 
коли завгодно, а у важливі в госпо
дарському житті періоди — перед вихо
дом на полювання, на рибальство, на 
початку весняних польових робіт, перед 
вигоном худоби на пасовисько, по за
кінченні збирання врожаю тощо. Ось ці 
дні найактивніших молінь та обрядів 
поступово виділились і з часом перетво
рилися в релігійні свята.

Зі сказаного неважко зрозуміти, що 
зміст релігійних свят різних народів зво
дився до обожування астрономічних та 
атмосферних явищ (прихід весни, літа, 
зміна місяця, збільшення дня), різних 
виробничих процесів. Спробуємо підтвер
дити цс прикладами.

Відомо, що життя людини, її благопо
луччя залежало від сонця і вогню. Ста
родавні народи й створили образ бога 
сонця, а для нього встановили спеціаль
ні свята. У єгиптян богом сонця вважав
ся Гора, у римлян — Аполлон, у персів 
-- Мітра. Напевно, не всі віруючі знають 
і про те, що в нашій країні ще її тепер 
деякі нанайці поклоняються сонцю як 
божеству.

ли первісна людина відкрила спосіб 
тертям двох палиць добувати вогонь, 
це справило величезний вплив на її жит
тя: вогнем вона зігрівалася, на вогні ва
рила їжу, вогнем оборонялась від хижих 
звірів. Не дивно, що людина не тільки 
створила собі бога вогню, а й зробила 
божественним сам інструмент добуван
ня вогню: дві дерев'яні палиці, які лю
дина терла одну. об одну, були розмі
щені хрестоподібно, що дало підставу 
для виникнення культу і поклоніння 
хресту.

Стародавні народи наділяли божествен
ними властивостями такі явища, як грім, 
блискавка. Ось для них вони й створили 
богів: у слов’ян — Перун, у греків — 
Зевс, у римлян — Юпітер, а в християн
стві ним став Ілля-гіророк. Займаючись 
землеробством, люди в різні пори року 
поклонялися різним рослинним і польо
вим духам родючості.

Навіть ці наведені приклади свідчать 
про те, що спочатку свята були складо
вою частиною господарського життя 
первісної общини. Без спеціальних цере
моній. які влаштовувались у дні свяг 
дл/і догоджання духам та богам, люди 
не пава.кувались робити нічого важли
вого в господарстві.

З виникненням класового суспільства «гаї 

альпнх сил, ям виявилися страшнішими за 
надприродні сили (надмірна експлуатація го
лод. холод, безправність, злидні) трудя ці ма
сі. змирилися зі своїм безсиллям пе^ї ГРІЗНИ

Таким чином, у виникненні релігійних 
свят немає нічого надприродного, бо
жественного. їх виникнення зумовлене 
причинами матеріального, соціДД/^ю 
характеру, рівнем економічного розвит
ку і свого часу, в далекому минулому, 
було історично закономірним.

З появою класового суспільства релі
гія та її свята пристосовуються до умов 
панування експлуататорських класів. Ре
лігія захищає і зміцнює їх панування, 
іимагає від трудящих покірно нести тя
гар земного життя, освячує капіталістич
ний лад, приватну власність, узаконює 
поділ людей на багатих та бідних, який 
нібито встановлено богом, всіляко від
вертає трудящих від боротьби за спра
ведливий суспільний лад.

Тісно пов’язані з реакційною суттю релігії 
її свята, в процесі яких утверджуються необ
хідність страждань на землі, страх перед бо
гом, нікчемність земною життя, повна залеж
ність від бога. Саме цьому присвячені куль
тові обряди Христа, такі, як говіння, прича
щання, поклоніння іконам, «ангельські співи* 
та інші святкові ритуали, які проводяться в 
урочистій обстановці при пишній церемонії, зі 
співами, обрядами, що пикликають зовнішній 
інтерес і дають певне естетичне задопод^Л'* 
Ось цей бік релігійних свят найбільше^0, 
ваб.тюе віруючих.

Хочеться, щоб віруючі знала н про те, 
християнські свята у нас. на Русі, виникли по
рівняно недавно — близько тисячі років тому. 
Не дуже радо сприймали їх стародавні сло- 
і- спи, тож князі, бояри, царі примушували іх 
молитися Христу і богороднці. Так що існую
чі нині християнські свята приживалися довго.

Правда, християнська церкза пішла на 
хитрощі і почала переносити християн
ські свята па ті дні, коли народи Р."-; 
відзначали свої, народні свята, поз язаи- 
з явищами природи. Не дивно, шо нині 
в кожному християнському святі так ба
гато елементів народного, дохрисіііян- 
ського, зокрема масові гуляння, радошл. 
ігри, гадання, чаклування.

Релігійні пережитки в цілому І рС-’,іП”‘ 
пі свята зокрема заважають людині оь 
■подівати науковими гнаннями про. 
чуючий вас світ, затемнюють її 
мість, відвертають від важливих 
комуністичного будізяіштва.

п. РЯБОЯ, 
лектор товариства «Знання».
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ДИСКУ С1ІІНИІЇ
,ТИСТ матері до редакції, надру- 

• кований у газеті 12 жовтня, 
не може залишити байдужим жод
ного читача. В ньому, листі, — го
ре, відчай жінки, яка втрачає ду
ховний вплив на свою дитину.

Я — педагог, тож душею розу
мію критичність становища. Мати 
просить допомогти «доброю по
радою». Ллє ситуація досить 
складна, щоб з педагогічної і пси
хологічної точок зору можна було 
її проаналізувати, оцінити і дати 
відповідні рекомендації.

На мій погляд, винна сама мати. 
В тому листі вола нещиро розпо
відає про ті умови, в яких іще з 
дошкільного вік.у формувалися за
датки майбутнього характеру ди
тини. До того ж неясно, який кон
кретний вплив матері, батька (як
що він живий) у вихованні сина, 
які взаємовідносини між ними і 
хлопчиком.

С-креміїх фактів, викладених у листі, 
не досить. Та й вони сумнівні, бо від
чувається суб’єктивний підхід матері 
до сприймання порад педагогів школк- 
інтернату, а пізніше й педагогів »зви
чайної школи». Це породило недовіру, 
підозру до виховательського колекти- 
пу, привело до небажаної реакції па 
спроби у віивертій розмові знайти пра
вильний підхід до дитини, намітити 
єдиний план впливу на її особистість.

Конфронтація матері, яка бел батька 
виховує двох хлопчиків, до того ж зай
нята на виробництві, з педагогами 
школи, звичайно, не могла дати пози
тивних наслідків у вихованні навіть 
«здібного хлопчика».

Видатний радянський педагог, 
наш земляк В. О. Сухомлпнськпй 
застерігав: «Якщо дитині в на
вчанні все дістається легко, у неї 
поступово виховується лінивість 
думки, яка розбещує людину, фор
мує в ній легковажне ставлення 
то життя». І тут же він додавав,

ТВОРИ НАШИХ ЗЕМЛЯКІВ

ІЗ
ЧАСОМ

Мабуть, не випадково 
свою нову збірку лірики 
Віктор Корж наззав «Літо
численням». Справа не тіль
ки в тому, що рано чи пізно 
для людини настає мить, 
коли нестримний плин часу 
особливо відчутний. «О ча
се, часе! Що ти з нами 
дієш?» — із сумом, а то й 
відчаєм інколи думає лю
дина.

На самоті. Німа ріка і ти... 
Несамохіть знов мисліго 

по древу, 
і гірко розумієш мудрість 

древню — 
авжеж, у річку двічі 

не ввійти.
Одначе ці рядки В. Кор

жа зовсім не песимістичні.
Адже було сказано: «на са
моті». Залишаючись на
одинці з собою, людина 
стурбована питаннями, від
повідей на які шукатиме 
довіряючись мудрості дрез- 
ніх книг, шелесту старого 
саду, замріяності річки. А
надто коли це поет.

Про що ж пише Віктор 
Корж? У його збірці — плач 
білоруських хлопчиків і дів- 
чаток, закатованих фашиста- 

" ми, що перегукується з го
лосами дітей з українсько
го села Минківки, загиблих 
по війні від німецької 
бомби:

Прощавайте, роси па левадах, 
прощавайте, трави запашні, 
прощавайте, тихі кобзи 

райдуг, 
прощавай ге. яснозорі дні.
Речитативне «прощавай-
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шю розвивається лінивість думки 
найчастіше в молодших класах.

Саме в цих словах — пояснен
ня лиха матері, яка у найвідпові
дальніший віковий період дитини 
недостатньо займалася її вихо
ванням.

Та не буду дорікати жінці, у 
якої так склалася доля. Готових 
педагогічних «рецептів» також не

Зневага до зауважень учителів, глу
хота матері та батька сприяли тому, 
іцо учень сгав па шлях правопорушень. 
Тоді на засіданні батьківського комі
тету ми заслухали матір про методи 
виховання в сім’ї, її думки про школу. 
Пояснили хибність поведінки, зажада
ли змінити ставлення до вчителів. Учи
телі та батьки запропонували система
тично контролювати поведінку, навчан
ня, вільний час Валерія. І мати зрозу
міла помилку, стала сумлінно допома
гати вчителям.

® ДІТИ ВАШІ —
ЧИИ КЛОПІТ?

можу запропонувати. Наведу кіль
ка прикладів зі своєї педагогічної 
практики, що якоюсь мірою, мож
ливо, примусять матір замисли
тись над пережитим і знайти ви
хід зі скрутного становища.

Валерій прибув до п’ятого кла
су з Маловпсківського району. З 
перших днів хлопчик дав зрозумі
ти вчителям, що він не згоден з 
їхніми вимогами. Поводився віль
но, зухвало. Кривдив слабкіших, 
залишав уроки, погано вчився.

Спроба з’ясувати через батьків при 
чини негативної поведінки учня приве
ла до того, шо мати в присутності Ва
лерія критикувала «непедагоїІчні» дії 
вчителів, котрі нібито зводять наклепи 
на її дитину, прискіпуються, ображають 
хлопця зауваженнями, яких він не за
слуговує.

Валерій змінювався, як кажуть, 
на очах. Закінчив восьмирічку, 
здобув спеціальність у техучилищі. 
А з військової служби прислав 
своїм вихователям тисга-иодяку 
за те, що не дали схибити, вчасно 
допомогли стати на вірний шлях. 
Хіба це не подяка й матері за те, 
іцо переборола в собі егоїстичні 
почуття, повірила вчителям, допо
могла школі у вихованні своєї 
ДИТИНИ?

А ось інший приклад. Ігор з 
першого класу не міг звикнути до 
норм і правил колективної пове
дінки. Зайва, безпідставна турбо
та про нього в сім’ї духовно спу
стошувала дитину. по.чбавляючп її 
почуття міри і самоконтролю.

І в другому класі Ігор що не по
збувся цієї опіки. Тому він міс за
лізти під парту, коли вчителька 
викликала його до дошки, галасу 
вати коли заманеться, вискакува
ти з класу під час уроку, впадати 
в істерику. Більше того, появи
лась манія переслідування. Ігор 
почав тікати з уроків. Батьки 
втратили всякий вплив па сина, а 
той бездушно ставився до їхніх 
переживань. Помандрував до 
Харкова, аби. не бачній ніколи.

Батьки згодилися з порадою пе
дагогів віддати хлопця в школу- 
інтернат.

Зміна колективу, відсутність 
зайвої опіки дали бажані наслід
ки. Ігор повернувся зі школи-ін- 
тернату до свого колективу, нор
мально закінчив четвертий клас, 
учиться в п’ятому.

Тепер його батьки з повііоіо довірою 
звергаються по поради до вчителів і 
виконують їх.

Як педагог, вважаю, гцо школа не має 
права збуватися «важких» учнів. Як 
батько, не сумнівався б у добрих на
мірах ледколектппу. директора школи і 
викопав би їхню пропозицію.

Бити дитину не слід, і па ласку не 
всі реагують однаково. Л от «ключ до 
душі дитини» справді треба підібрати.

Найкращим засобом для цього 
є суспільно корисна праця, трудо
ві доручення в сім’ї, вимогливе 
ставлення до навчання дитини, 
розумний систематичний контроль, 
зацікавленість її духовним світом, 
особистий приклад.. Необхідно на
вчитися жити інтересами дитини, 
спрямовувати коло її потреб, не 
залишатись байдужим до емоціо
нальних збуджень. Лише за цих 
умов можна знайти «спільну мо- 
іу» з нею.

В. ТЕРЕХОВ, 
директор середньої школи 
№ 22 м. Кіровограда.

лінії
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ЩО ВАС
ХВИЛЮЄ?
ВИЇЗНА
ЛЕТУЧКА
«МОЛОДОГО 
КОМУНАРА»
У
СВІТЛОВОДСЬКУ

те» створює атмосферу ве
ликого, незагойного горя, а 
крім того, емоційно за
гострює думку, точніше, 
сприйняття її. Немов і 
справді в тужному голосін
ні вітру, в чаїній розпуці 
віддається той страшний 
плач.

У своїх поезіях Віктор 
Корж прагне до виразної 
конкретизації. Він часто 
звертається до древньої 
форми балади, особливо у 
віршах про героїчне мину
ле нашої Батьківщини. «Ба
лада про острів русалок», 
«Балада про заповідальний 
лист» — це різні, але гли
боко хвилюючі вірші про 
війну.

Та найкращі вірчії у збірці 
«Літочислення», присвячені на
шому сучасникові. Головним 
чином нелегкій, але вдячній 
прані хліборобів. Лейтмотивом 
цих поезій є слова «На землі 
будь завжди при землі» (вірш 
«Пізнання заповітного слова»). 
В цих словах — і своєрідний на
каз соі5і, постові, що живе в 
місті, і за браком часу, а іноді 
бажання, крім дистрофічних со
няхів на балконі, ніяких інших 
зв’язків з жнзою природою не 
має. Людина ж повинна завжди 
бути при землі, які б обов’язки 
в жнпі не викопувала. В чудо
вому вірші «Монолог хліборо
ба» є хороша думка, що ті, хто 
поліг у священному бою, ма
буть, любили землю ще біль
ше. ніж той, хто сьогодні як 
свято, як весну життя стрічає 
пору ЖІ1НВ.

Поле і степ... їм укло
няється поет у таких вір
шах, як «Сувидове поле», 
«Землероб», «Балада про
фесійного болю» тощо.

Загалом збірка «Літочис
лення» — сплав розумної і 
змістовної поетичної роз- 
мози про думи хлібороб
ські, про літаки в надхмар
ній висоті, про бентежний 
запах матіоли і чебрецю 
всього того, ЩО прикрашає 
щасливий день радянської 
„юя„ни. в ЛЕВОЧКО.

І якІ! Р О Г> А 89 Е И5 А

ВОЛОШКИ
Сині волошки... У чорній

хустині 
Бабця збирала у житі,

мов . зілля... 
Тож зупинись, перехожий, на 

хвилю, 
Кзіти у неї купи своїй

милій.

КУЛЬБАБА
Побіліла, відцвіла кульбаба, 
Наче старість в сивині сама,
Ось ще трохи — й вітер поздуває 
Сивину, що рано так прийшла.

Десь життя дорога загубилась. 
Може, в полі в золотих житах? 
З судженим в дорозі розминулась, 
Де зустрінусь — не збагну ніяк.

Ой кульбаби, подруги чудові! 
Як до щастя шлях знайти мені?
То вкажіть дорогу до любові, 
Поки скроні ще не в сизині.

Тамі.та МОТОРНА.

ОСІННЯ -ПІСНЯ
Милішої пори за осінь я не знаю. 

Щоб помітити це, слід лише уважно 
придивитися до чарівних змін у природі. 
І побачити свою золотокосу красуню 
осінь.

Люблю дивитися, як відлітають птахи. 
Кудись далеко-далеко... Перебудуть там 
зиму і повернуться. Я їх зустріну.

Впізнаю!
А листя поспліталося — зелене з жов

то-гарячим, червоним, рудим. Чітких ко
льорів уже не помітиш. Напівтони жовт
ня м'які, приглушені.

Знову шумить холоднуватий дощик 
Тихенький вітрець роздмухує крапельки 
На лобі зависла на мить дощинка. Не 
змахну її. Не порушу душевної пісні, від 
якої на серні стало любо, спокійно. Ус
міхнувся -- це ж привіт мені дощ поси 
гає.

..Слухаю осінню пісню. Здається, це- 
сон. Сон, від якого не страшно прокину 
тись.

К. КРИЖАНІВСЬКА, 
учениця Кіровоградського кулі
нарного училища.

Як краще організу 
ваги соціалістичне зма
гання серед молоді'1 
Яку допомогу в цьому 
має подавати обласна 
молодіжна газета? 
цікаво «Молодий 
мунар» висвітлює 
гатогранне життя юна
ків і дівчат області? Ці 
питання було обгово
рено на виїзній летуч- 
ці газети у Світло- 
водську.

Газетярі зустрілися 
із секретарями комсо. 
мольських організацій, 
активістами спілки, мо
лодими робітниками тз 
службовцями підпри
ємств і установ міста, 
членами корпункту 
«МК». Інженер по со
ціалістичному змаган
ню Людмила Дерез’ян- 
ко, секретар комсо
мольської організації 
заводу «Будконструк- 
ція» Федір 
бібліотекарка 
Калиновська, 
вечірньої школи робіт
ничої молоді № 2 Вя
чеслав Венцкозський, 
плавильник заводу чис
тих металів, керівник 
нашого кореспондент
ського пункту 
Тишко, перший секре
тар міськкому 
молу Анатолій,Діброва 
та інші молоді світло- 
водці глибоко проана
лізували ведення газе
тою актуальних тем 
сьогодення, вислозили 
багато цікавих думок і 
пропозицій, які стануть 
нам, газетярам, доб
рою порадою в роботі.

Дякуємо вам, друзі!

Чи 
ко- 
ба-

Кришан,
Зінаїда 
вчитель

Сергій

комсо-

і

■і

Л 
!

НА книжкову 
полицю

ЗАВЗЯТІ, БО ДІВЧАТА
У консервному цеху Аджамського харчокомбінату 

зайняті переважно молоді дівчата. Ставши на тр/д у 
жовтневу вахту, харчозики працюють наполегливо,

Днями цех облетіла радісна звістка: колектив 
свій річний план. До столу трудящих зиготовл-^ 
тисяч умовних банок консерзів. Це заслуга всіх ру 
ників цеху. Але найбільш відзначились у Р° от' _ 
•Змагання робітниці Марина Цупрій, Олександра р у 
ко, Ольга Гриценко, начальник цеху молода кому 
Софія Семирич та багато інших. СИДОРЕНКО.

Кірозогргдський район.

Відділ «Література 
про комсомол» кіро 
воградського /лагази- 
ну «Пропагандист» по
повнився новими кни
гами та брошурами:

Статут 
Ленінської 
ної Спілки 
«Молодь»,

ЛЕНІН В.
Спілок молоді. Промо
ва на III з’їзді РКСМ 
2 жовтня 
«Молодая 
1976.

СНІТЧУК 
резерв партії, 
літзидаз, 1976. У бро 
шурі розкрито формі' 
і методи партійних ор 
ганізацій України по 
керівництву комсомо
лом республіки.

ДА8ИДОВ А. Поїзд 
особливого призначен
ня. Позість-хроніка 
Дніпропетровськ, «Про
мінь», 1976. Книга ця— 
розповідь 
тих, хто 
БАМі.

САВИЧ і. 
нарівська.

Всесоюзної 
Комуністич- 
Молоді. К., 
1976.
І. Завдання

їзді РКСМ
1920 р. М., 

гвардия»

М. Бойовий
К., По-

про життя 
працює не

Юнь кому
Художньо 

документальна повість 
К., «Молодь», 1976.

Г. МАТВІЄНКО, 
завідуюча магази
ном «Пропагандист».
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ТРАГЕДІЯ ЛІВАНУ
ГРОМАДЯНСЬКА війна в Лівані, розв’язана пра- 

вохрисзняиськимн силами в квітні минулого ро
ку, продовжує бушувати, завдаючи все нових страж
дань народові цієї невеликої арабської країни. Де
сятки тисяч убитих, іде більше покалічених і тих, які 
втратили притулок, зруйновані міста, знедолені села, 
вщент розорена економіка — такою прстає перед сві
том держава, яку європейці називали колись перли
ною Близького Сходу.

Недавно в таборі фалангістів побував італійський журна
ліст Іуідо Джероіа. Він розповідне, то був вражений схо
жістю «програми» Жмайєля з лозунгами, під якими висту
пав у роки громадянської війни в Іспанії ще один фашист
ський диктатор — генерал Франко. Закликаючи своє воїнство 
нещадно розправлятися з «ворогами вітчизни», фюрер лі
ванських реакціонерів заявляє, що не закінчить боротьбу 
доти, поки не знищить фізично «всіх комуністів та інших 
лівих».

Наступові фалангістів протистоїть Об’єднаний 
фронт демократів — членів прогресивної соціаліс
тичної партії Лівану (ПСГ1) і борців палестинського 
руху Опору (ПРО). Цими днями голова ПСП 
К. Джумблат заявив про готовність прогресивних 
сил Лівану боротися із зброєю в руках за свої права, 
за права всіх трудящих країни.

Правителі Тель-Авіва робили все для того, щоб 
остаточно позбутися цих людей, бачачи в них потен
ціальну загрозу своєму хазяйнуванню в чужому до
мі. Жорстоко переслідуючи гіалестинців, які залиши
лися на окупованій території, вони водночас не раз 
віддавали варварським бомбардуванням і обстрілу 
з суші і з моря табори палестинських біженців в ін
ших державах. І от тепер Ізраїль знайшов для себе 
союзників у Лівані в особі фалангістів.

Але і це ще не все. Кілька місяців тому проти 
об’єднаних сил ліванських патріотів і палестинців 
виступила Сірія, яка ввела свої війська на терито
рію Лівану, що межує з нею. Як зазначається в опуб

лікованій цими днями заяві Радянського Комітету 
солідарності країн Азії і Африки, «виходить так, що 
руками самих арабів здійснюється давній задум во
рожих арабам сил. Фактично мова йде про підрив 
боротьби арабських країн за ліквідацію наслідків 
ізраїльської агресії, про серйозний удар по арабсько
му національно-визвольному руху в цілому».

В умовах, що створились, сдиішй шлях до миру в Ліва
ні — цс шлях політичногб врегулювання. У місті Ер-Ріяді, 
на аравійському півострові, щойно відбулася нарада глав 
п’яти арабських держав: Сірії, Єгипту. Лівану, Саудівської 
Аравії і Кувейту. В нараді брав участь також лідер органі
зації визволення Палестини Я. Арафат. Там було підписано 
угоду про гіриіііііісння вогню в Лівані з 21 жовтня і про від
ведення військ воюючих сторін на позиції, які вони займа
ли перед початком громадянської війни.

Однак, треба сказати, що ер-ріядська угода ви- ' 
кликала підозру в прогресивних країнах Близького 
Сходу. Іракська преса, наприклад, висловлює побою
вання, як би вона не стала «компромісом» за раху
нок інтересів арабського народу Палестини і націо
нально-патріотичних сил Лівану.

До того ж, щойно укладене перемир’я опинилося під зна
ком питання через позицію фалангістів, які відмовляються 
повернутися на вихідні позиції. «Ми хочемо скористатися з 
досягнутої персваїи для того, щоб приступити до будів
ництва такого Лівану, який потрібен нам, — заявив 
П. Жмайєль. — Каші люди повинні взяти в свої руки уп
равління справами держави».

Таким чином, трагедія Лівану триває. Вона — пря
мий наслідок неррегульовапості близькосхідного кон
флікту, викликаного агресивною політикою Ізраїлю 
та імперіалістичних кіл. що стоять за ним. По суті 
йдеться про змову імперіалістичних і реакційних сил. 
які намагаються відвернути увагу арабів від бороть
би за визволення окупованих Ізраїлем територій і 
роблять спроби ввергнути їх у вир незгод і міжусо
биць. Єдиний шлях до миру в цій країні — це шлях 
політичною врегулювання, вирішення заінтересова
ними сторонами всіх існуючих між ними питань по
літичними засобами.

А. АЛЕКСАНДРОВ. 
(ТАРС).

НЬЮ-ЙОРК
Власті Нью-Йорка ого

лосили про плани дальшо
го скорочення видаткової 
частини бюджету міста на 
1977/78 фінансовий рік. 
Коли міські власті оголо
шують про чергову «еко

номію» коштів, для тисяч 
муніципальних робітників 
і службовців це вірна 
ознака того, що вони мо
жуть втратити роботу. 
Цього разу було повідом
лено, що ново бюджетне 
скорочення призведе до 
звільнень ще 2,1 тисячі 
муніципальних службов
ців.

закладів ФРН не змогли в 
цьому році знайти роботу. 
Серед них, за офіційними 
даними, близько 4000 мо
лодих учителів, 3500 інже
нерів, 1500 юристів і 2000 
економістів.

ЗА МАТЕРІАЛАМИ

ТАРС, АПН І РАТАУ

Дссяткн тисяч учителів, школярів і їхніх батьків із 40 міст 
З общин Нижньої Саксонії у ФРН виступили з вимогою пе
реглянути плани уряду про скорочення видатків на освіту, 
що ирііведт до зменшення штатів викладачів та урізування 
в середньому на одну третину обов’язкової програми за
гальноосвітніх шкіл. Як повідомила профспілка працівників 
освіти І науки, на перше лютого нинішнього року з 1800 під
готовлених у Нижній Саксонії вчителів тільки 180 дістали 
роботу.

На знімку: демонстрація жителів столиці землі Ниж
ня Саксонія перед будинком міської ратуші. «Допоможіть 
нашим дітям!», «Урятуйте школи!». «Крита освіти в Нижній 
Саксонії! Допоможіть!» — гласять написи на плакатах.

Фото Ц.Б — А11Н.

С О ІО з
ЗМОВНИКІВ!
І В Б II В Ц ь

В'єтнамі 
соціаліс- 

молоді

ЗА ГІДНУ ЗУСТРІЧ 
З’ЇЗДУ ПТВ

В ці дні у 
розгорнулося 
тичне змагання
за гідну зустріч IV з'їз
ду ПТВ. В авангарді цьо
го руху йдуть комсо-

мольці республіки.
Сто тисяч юнаків і дів

чат, які працюють на 
транспорті, взяли зобо- 
в язання перевиконати 
свої річні завдання, пра
цювати у дні, які зали
шилися до з’їзду, по-ко- 
муністичному. ’

ІІІПИГУПСЬКЕ відомство СІНА— 
ЦРУ — широко користувалося 

послугами мафії для здійснення 
своїх злочинних змов проти інозем
них держав, зокрема проти воле
любної Куби.

Про нові факти 7 співробітництва 
лицарів «плата і- кинджала» з вер
ховодами злочинного світу повідо
мила недавно американська газета 
«Маііамі геральд», що опублікува
ла витяги з книги Чарльза Грімаль
ді «Грімальді: вбивця за контрак
том». Грімальді — відома особа в 
американській мафії. Довгий час 
він виконував обов’язки наймано
го вбивці в чікагському відділенні 
цього синдикату злочинців, але 
останнім часом відійшов від «актив
ної роботи» і заходився пописувати 
мемуари.

У своїй кинзі Грімальді. зокре
ма, твердінь, що він був присутній 
на секретній зустрічі свого колиш
нього боса, одного з ватажків чі- 
кагської мафії С. Достефано з иыо- 
йоркськпм «колегою», відомим ганг
стером С. Джіанканою. Останній 
намагався за дорученням ПРУ за
вербувати Дестефапо і Грімальді 
для участі в замаху на Фіделя 
Кастро.

Джіанкапа сказав гангстерам, що 
з ним зв’язалися «хлопці з ЦРУ. 
які обіцяли, що уряд ставитиметься 
до них по-особливому, якщо попи 
ДОПОМОЖУТЬ здійснити один про
ект». ЦРУ викине найманих убивць 
на узбережжя Куби, «де на цей час 
усе буде підготовлено для опера
цій». «Хлопці з ЦРУ обіцяли, що. 
коли ви покінчите з ним. — казав 
Джіанкапа, — то спокійно повер
нетесь додому і всі ваші майбутні 
справи будуть у порядку».

Газета виходить 
у вів горок, четвер, 

суботу.

316050. ГСП, Кіровоград 50, вуп, Луначзрсьнгго. 36. 
Телефони: відповідального секретаря та відділу 
комсомольського нгиття—2-45 35. відділу пропаганди, 
відділу листіи І масової роботи—2-45-36. відділу вій
ськово-патріотичного виховання та спорту — 2-46-87.

БК 11476, індекс 61197,

ТОКІО
Майже на 70 процентів 

буде підвищено плату за 
квартири муніципальної і 
державної корпорації в 
японській столиці з груд
ня цього року. Чекають, 
що за прикладом Токіо 
найближчим часом підуть 
Осака, Йокогама, Кіото та 
інші великі міста країни.

Житлова проблема — 
одна з найбільш гострих 
в Японії. Останнім часом 
приватні компанії споруд
жують багато нових жит
лових будинків, але кварт
плата в них не по кишені 
трудящим. Вона в два — 
три рази перевищує мі
сячний заробіток - кваліфі
кованого робітника.

БОНН
Більш як 18 000 випуск

ників вищих навчальних

Грімальді пише, що його 
шеф Достефано попросив 
часу для роздуму і зго
дом з якихось своїх мір
кувань відмовився 
пропозиції. Що 
тім — відомо, 
таємниче зник 
но. Потім 1975 
своєму домі в 
Іллінонс) шістьма пострі-

від 
було ІІО- 
Спочатку 
Дестсфа- 

року у 
Оук-Пар-

ку (штат 
лами в упор було вбито Джіанкаиу. 
За словами Грімальді, ні вбивства— 
справа рук ЦРУ, яке не хотіло, 
щоб стали відомими подробиці його 
змови з ватажками мафії проти 
Куби.

У книзі Грімальді повідомляється 
також про долю Джеймса Хоффи, 
відомого лідера впливової в С1І1Л 
профспілки водіїв вантажних ма
шин, який безслідно зник 30 липня 
минулого року в Детройті. Автор 
твердить, що цей профспілковий лі
дер підтримував тісні контакти з ма
фією і знав про змову ЦРУ та ма
фії проти Куби. За словами Грі
мальді. він виконував навіть роль 
«зв’язкового» між ЦРУ і лідерами 
злочинного світу, коли планувалася 
«кубинська операція». Хоффа мав 
постати перед однією з комісій кон
гресу в питанні про свої зв’язки з 
мафією. Тому його усунули агенти 
ЦРУ.

В. БАЙДАШИН.
ІІшо-ГІорк.

ЗЛСПІІІ
ваг’татязяв

БЕЗ
КАРИ

У масивному броньованому сей
фі, що стоїть у кабінеті начальника 
паризького управління по боротьбі 
з бандитизмом

«МОЛОДОП КОММУНАР» - 
орган Кировоградского обкома 

ЯКОМУ, г. Кнропоірал.

комісара Бслемспа, 
серед секретних 
документів збері
гається аркуш 
шинописного 
сту. поділений

ма
ток* 

на
■ ' лві колонки. В

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

поліграфії і книжкової торгівлі, 
м. Кіровоград, сул. Глінки, 2.

кожній із них циф
ри, дати, імена і

Зам. № 443, Тираж 69 700, я

Зростання безробіт
тя, невпевненість у зав
трашньому дні призводять 
ДО дальшого поширення 
наркоманії серед молоді 
ФРН.

За даними журналу 
«Шпігель», з 1974 по 1975 
рік кількість наркоманів 
серед безробітних юнаків 
збільшилась на 30 проц., 
серед дівчат — на 65 про
центів.

ЛОНДОН
Масові демонстрації 

протесту проти скорочен
ня урядом витрат на со
ціальні потреби відбулися 
в ряді міст Англії. Демон
странти, е рядах яких бу
ли представники різних 
профспілкових і студент
ських організацій, вимага
ли також від уряду вжити 
дійових і невідкладних за
ходів по боротьбі з без
робіттям.

прізвища, проти яких стоять поміт
ки: вбитий, поранений, рідше — 
арештований. Ця дивна бухгалтерія 
відбиває історію війни між двома 
найбільшими гангстерськими бан
дами Парижа: Земмурів і Бакрі- 
Вел.їа-Готьє.

Війна спалахнула 13 березня 
1973 року. Саме того пам’ятного 
дня удачливий бізнесмен Гі Літу
не,— а у своєму справжньому жит
ті довірена особа Земмурів — Да- 
дуи, — не зміг підвестися із сидіння 
свого розкішного «мерседеса». Вбив
ство Г. Літуне було першою озна
кою того, що двом бандам стало 
тісно в Парижі.

Зсммури — «татко» Раймон і чет
веро його сипів — появилися в Па
рижі на початку 50-х років, а 1963 
.року «татко» облагодив перше вели
ке шахрайство в торгівлі .з вином і 
нажиту кругленьку суму з прибут
ком уклав в організовану злочин
ність. Сьогодні Земмури — не вели
чезний злочинний синдикат.

До останнього часу в .злочинному 
світі Франції ніхто не смів противи
тись волі Земмурів. І тому, коли 
зросла числом і зміцніла банда 
Бакрі-Вслла-Готьє, яку «татко» Рай
мон вважав паче як дочірньою ком
панією. заявила про свою «самостій
ність», .загриміли постріли. Конку
ренти зчепилися у смертельній су
тичці.

Хоча поліція, за словами комісара 
Бслемспа, вживає всіх заходів, щоб 
знешкодити злочинців, їй мало що 
вдасться.

«За безсилля поліції французи 
платять страхом. їм буває, страшіїо 
ввечері на вулиці чи в метро, вони 
лякаються, коли дзвонять у двері їх
ньої квартири, воли бояться відправ
ляти дітей одних до школи» 1ІЮ 
картину, намальовану газетою ♦Фі
гаро», можна доповнити статистич
ними даними з доповіді національ
ного управління поліції: 1974 року 
(лапі .за минулий рік поки що не 
опубліковані) у Франції скоєно 
1 827 373 злочини, і щороку їх число 
зростає на 16 процентів. За останні 
десять років у 27 разів .збільшилось 
число збройних пограбувань.

Злидні, масове безробіття, пропа
ганда насильства, яка розгнуздано 
ведеться в кіно, на телебаченні і в 
пресі, — все це сприяє зростанню 
злочинності. І поки існують болячки 
капіталістичного суспільства, 106-ти- 
сячиа армія французьких поліцаїв 
безсила іцо-иебудь зробити.

А. АНДРЄЄВ.

Редактор М. УСПАЛЕНКО.
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