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ДЕНЬ ПРОПАГАНДИСТА

Леонід Ілліч Брежнєв назвав ідеологічних 
працівників золотим фондом партії, який 
треба берегти, дбайливо вирощувати і пра
вильно використовувати.

Цього року в нашій області 40 тисяч моло
дих слухачів системи комсомольської політ
освіти навчатимуться у 1300 ідейних настав
ників, з яких майже всі члени КПРС з вищою 
і незакінченою вищою освітою. Вони відда
дуть свої сили, знання і досвід справі кому
ністичного виховання молоді, формуванню 
у неї марксистсько-ленінського світогляду і 
активної життєвої позиції.

ВИСОКЕ
26 вересни, відбулася 

зустріч членів і кавдидаїів 
у члени Політбюро ЦК 
Компартії України з кра
щими пропагандистами 
республіки. У ній взяли 
участь товариші В. В. 
Щербнцький, М. М. Бори
сенко, О. II. Ботвин, О. Ф. 
Ватчснко, Г. І. Ващенко, 
О. П. Ляшко. П. Л. По
гребняк, І. 3. Соколов, 
О. А. Титаренко, В. В. Фе
дорчук, І. О. Герасимов, 
О. С. Капто.

вариш 
від імені 
України

Відкриваючи зустріч, 
член Політбюро ЦК 
КПРС, перший секретар 
ПК Компартії України то- 

В. В. Щсрбнцькнй 
ПК Компартії 

в .,...... сердечно вітав 
КА^ірнсутніх і н їх особі весь 
В багатотисячний загін про- 
3 лагалдисіів республіки, 
к поздоровив з наступним 
" початком навчального ро

ку в системі політичної 
І освігн і економічного иа- 
к вчания.
к Учасники зустрічі поді- 
В лилися досвідом, докладно 
а розглянули шляхи здій

снення завдань, що стоять 
у новому навчальному ро- 

. ні, порушили ряд актуаль
них питань, від вирішення 
яких залежить підвищен
ня дієвості навчання.

ПОКЛИКАННЯ ПРОПАГАНДИСТА
Справжнім оглядом ро

боти партійних організацій 
по постановці всієї справи 
марксистсько - ленінського 
навчання стане День про
пагандиста, який пройде 
29 вересня і проводити
меться щороку.

Напередодні 110-ї річни
ці з дня народження В. І. 
Леніна пропагандисти по
кликані дати новий ім
пульс рухові «Пропаган
дист — п’ятирічці», збага
тити його новими формами 
і методами роботи з слу
хачами з тям, щоб підви
ти ги ідснио-тсорстнчпий 
рівень і практичну спрямр,- 
ваиісгь політичного та 
економічного навчання.

У виступах йшлося про 
важливість прилучення 
юнаків і дівчат до глибо
кого вивчення питань лені
нізму, в якому молоде по
коління черпає силу духу, 
ясність життєвої мети, ві
ру в комуністичні ідеали.

Велику увагу було при
ділено дальшому вдоско
наленню організації і зміс
ту економічного навчання, 
підвищенню його якості, 
зміцненню навчально-ма
теріальної бази, поліпшен
ню підготовки пропаган
дистських кадрів і роз

робки навчальних про
грам.

Тепло зустрінутий при
сутніми, перед пропаган
дистами виступив товариш 
В. В. ПІербіщькпй. Він 
спішився на деяких питан
нях, зв'язаних з організа
цією політичної і економіч
ної освіти трудящих.

Тепер усе ідейне ЖИТТЯ 
нашої країни, відзначив 
товариш В. В. Щербнль- 
кий, перебуває під дедалі 
зростаючим впливом рі
шень XXV з’їзду КГІРС, 
постанови ЦІ\ КПРС Про 
дальше поліпшення ідео
логічної, по.тітнко-вихов- 
пої роботи».

] ісобхідно забезпечити 
високий науковий рівень 
пропаганди й агітації, по
силити їх зв’язок з жит
тям. всіляко розвивати на
ступальність усіх форм і 
засобів ідейного впливу. 
Усі ці завдання найбільш 
повно і ємно об’єднуються 
вимогою — значно підви
щити ефективність і якість 
усієї справи КОМУНІСТИЧНО
ГО виховання. Тепер ми 
маємо всі необхідні і ши
рокі можливості для реа
лізації програмних цілей 
партії в галузі формуван
ня комуністичної свідомос
ті людей.

Пропагандист поклика
ний формувати погляди, 
високі моральні принципи 
людей, їх. активну життє
ву позицію. Він повинен 
допомагати слухачам ро
зібратися в усій різнома
нітності фактів внутріш
нього і міжнародного 
життя, давати їм правиль
не партійно-класове пояс
нення. Партія довіряє 
ідеологічним кадрам свій 
найбільш неоціненний ка
пітал — людей, їх уми й 
серця. Вона довіряє їм 
найвідповідальнішу робо
ту — формувати у наших 
людей ідейність, високу 
моральну культуру і. в 
кінцевому підсумку- вихо
вувати у них готовність, 
волю і вміння будувати 
комунізм.

ПК КПРС розглядає 
турботу про пропагандис
тів, про їх добір і навчан
ня як одне з відповідаль
них завдань всіх партійних 
організацій. Леонід Ілліч 
Брежнєв назвав ідеоло
гічних працівників золо
тим фондом партії, який 
треба берегти, дбайливо 
вирощувати і правильно 
використовувати.

Товариш В. В. ІЦербиць- 
кпй зупинився на питаннях 
змісту політичного пав- 

чання, підвищення його 
теоретичного рівня.

Сьогодні теорія і прак
тика • соціалізму. паша 
марксистсько - ленінська 
наука займають ав;іш пря
ні позиції в світовій сус
пільній думці, навколо них 
йде запекла боротьба, кип
лять пристрасті. Ми по
вніші постійно давати рі
шучу відсіч будь-яким 
підступам імперіалістів, 
буржуазних націоналістів, 
сіоністів, релігійних фана
тиків, підвищувати боно- 
внтість і наступальність 
нашої пропаганди.

1 Іевідкладішм завдан
ням полі пічної освіти в 
наступному навчальному 
ропі є пропаганда поста
нов ЦК КГІРС і Ради Мі
ністрів СРСР про поліп
шення планування, поси
лення впливу господар
ського механізму па підви
щення ефективності вироб
ництва і якості роботи.

Пропагандистську робо
ту треба тісно пов’язувати 
з завданнями, поставлени
ми товаришем Л. І. Бреж
нєвим під час перебування 
в Дніпропетровській об
ласті 21—22 вересня 1979 
року.

У країні почалася під
готовка до гідної зустрічі 

110-ї річниці з дня народ
ження нашого ве. до 
вождя і вчителя Володи
мира Ілліча Леніна. ) вам, 
пропагандистам великих 
ленінських ідей, слід роз
глядати підготовку .
лою як своєрідний екза
мен на вміння нести і:і ідеї 
в маси.

Па закінчення товариш 
В. В. Щербнцький, висло
вив впевненість у тому- 
що пропагандисти вашої 
республіки, надійні поміч
ники партії, будуть завж
ди на рівні високії?; і бла
городних завдань комуніс
тичної пропаганди.

Учасники зустрічі запов
нили. що пропаганді^ пі 
республіки й надалі ні. да
ватимуть свої сили, знан
ня і досвід справі кому
ністичного виховання тру
дящих. формуванню у них 
марксистсько - ленінського 
світогляду і активної 
тєвої позиції, наполегливо 
підвищуватимуть сфек і яв
ність і якість навчання в 
усіх ланках.

Пропагандисти, що бра
ли участь V зустрічі, відві
дали Київський ‘ фі бал 
Центрального музею І’ І. 
Леніна. Український нп- 
жавіній музей історії Ве
ликої Вітчизняної війни 
1941—1945 років. Вони та
кож побували на заключ
ному концерті Всссою тво
го фестивалю ми степ п; а 
«Золота осінь.;.

(РАТАУ)

ЗУСТРІЧ
В ОБКОМІ

1 ПАРТІЇ
27 вересня в обкомі пар- 

' тії відбулася зустріч членів 
бюро обкому партії з іру- 

_ пою пропагандистів, пред- 
' ставниками міськії:; і ра

йонних організацій. Зу
стріч відкрив перший сек
ретар обкому партії М. М. 
Кобнльчак.

[
Пропагандисти поділи
лись досвідом роботи, роз
повіли про те, як втілюють 
у життя Постанову ЦК 
КПРС «Про дальше поліп- 

ніення ідеологічної, І1ОЛІ- 
І тпко-впховиої роботи».

Перед учасниками зу- 
) стрічі виступив М. М. Ко- 
| бплі.чак. Він зупинився на 

завданнях дальшого вдо-
скопалеиня ідеологічної 
робо і н в області, сердечно 
поздоровив пропагандистів 
з новим навчальним роком 
у системі політичної освіти 
і побажав. їм нових успіхів 
У комуністичному вихо
ванні трудящих.

Пропагандисти були на
городжені Почесними гра- 

г мотамн обкому партії- та 
пам’ятними подарунками.

Учасники зустрічі покла
ли квіти до пам’ятника Во
лодимиру Іллічу Леніну,

ПЕРЕДМОВА ДО ПОЛІТЗАНЯТЬ

КОНФЕРЕНЦІЯ
В Кіровограді відбу

лась обласна науково- 
практична конферен
ція організаторів і 
пропагандистів комсо
мольської політичної 
та економічної освіти. 
У конференції взяли 
участь секретарі
міськкомів, райкомів 
комсомолу, голови 
методичних рад, ком
сомольські працівни
ки, пропагандисти, агі
татори.

Із доповіддю «Організа
ція і проведення патріо
тичного руху «Пропаган
дист і агітатор — п’ятиріч
ці ефективності і якості»— 
запорука дієвості політич
ного і економічного на
вчання комсомольців і мо
лоді у світлі вимог Поста
нови ЦК КПРС «Про даль
ше поліпшення ідеологіч
ної, політико-виховної рОч 

боти» виступив консуль
тант Будинку політосвіти 
обкому Компартії України 
О. Касяненко. Досвідом 
роботи поділились у висту
пах секретар Світловод- 
ського міськкому комсо
молу В. Пашагор’єв, про
пагандист колгоспу імені 
Е. Тельмана Компаніїв- 
ського району Л. Запоро
жець, секретар комітету 
комсомолу заводу «Черво
на зірка» В. Кулик, пропа
гандист шахти «Світлопіль- 
ська» Олександрійського 
району С. Куликов, пропа
гандист Долинської райлі- 
карні Н. Холодна. У перед
день конференції відбувся 
семінар комсомольських 
пропагандистів, які пра
цюють перший рік. Мето
дичні поради щодо органі
зації занять, вивчення тво
рів класиків марксизму-ле- 
нінізму, складання особис
тих творчих планів, вико
ристання елементів педа
гогіки і психології в роботі 
пропагандиста дали учас
никам семінару викла
дачі Кіровоградського пе
дагогічного інституту, кон
сультанти Будинку політ
освіти.

Учасники конференції 
прийняли , звернення до 
пропагандистів політичної 
і економічної освіти, всіх 
ідеологічних працівників.

Звернення читайте 
в наступному номері 
«Молодого комуна
ра».

111 и ^Л;?ЗЬНО двохсот юнаків та дівчат — молодих пропагандистів, агітаторів, ін- 
лчД; М.п°г0ГІЧНИХ працівників - з'їхались до Кіровограда з усіх куточків об- 
пі П°Д'ЛИ™СЛ Досвідом роботи на науково-практичній конференції. Жиа-
Н !-НЄ ПРоИПІ?-Н?ЛИ™.?'.Дм?^ перерв. Є про що поговорити Вірі ЦАНЬКО
ВИП?пйій"ВНмИ’ Лі°бі КОСТЕЦЬВІИ ' Тамарі ІГНДТЧЕНКО з Оленсандрії, Ніні 
п.л і(иніІИиІ Маловиснівського району, Ніні ХОЛОДНІЙ з Долинсьної та Васи
лю КИЩУКУ із Знам янки, яких ви бачите на знімну.
_____________ Фото В. ГРИБА.

Берар Петру. Религия в 
современном мире. (Пер. з 
рум). 1 14 стор., 100 тис. 
прим., ЗО коп.

Книга висвітлює з марк
систських позицій широке 
коло питань, зв’язаних з 
місцем та роллю релігії і 
релігійних організації! у 
сучасному світі. Автор — 
румунський філософ-марк- 
СИСТ — дає в ній грунтов
ний критичний розбір офі
ційних церковних докумен
тів і найважливіших праць 
сучасних релігійних філо
софів. Значна увага приді
ляється проблемам «мо
лодь і релігія»; «релігія і

ВИПУЩЕНО ^

мистецтво» та ііг.
Автор адресує свою ро

боту насамперед молоді. 
Однак- її з користю прочи
тають'усі. кого цікавлять 
проблеми атеїзму та ре
лігії.

Дмитрун Н. Е. С крестом 
и трезубцем. 224 стор., 100 
тис. прим.. 45 коп.

У США. Канаді. ФРП. Ан
глії та ряді інших капіта
лістичних країн зберігаю
ться залишки гак званої 

уніатської церкви яка про
тягом багатьох років вла
дарювала над умами лю
дей у Західних областях 
України. її збанкротілі во
жаки ведуть у тісному сою
зі з українськими буржуаз
ними націоналістами зліс
ну ‘антирадянську пропа
ганду. Історія уніатської 
церкви — це шлях зради і 
полігнчішх авантюр кіль
кох поколінь політикан •’ 
від релігії.



Хороший урожай цукрових 
І буряків, соняшника, куиу- 
друдзи виростили трудівники 

1 колгоспу імені , Ульянова 
Добровелячківського району. 

! Головна ниві турбота — зі- 
• брати його вчасно, без втрат. 
: Тому молоді спеціалісти гос- 
I подарства —випускники Ки- 
I івської сільськогосподар- 
1 ської академії Юрій Куліш
■ та дипломований інженер 
, Микола Богдан виступили з 
І ініціативою «Молоді спеціа-
3 лісти — на комбайн!». їх під- 
I тримав агроном Леонід Ба-
4 ціна та інші.

Слово хлопці підкріплю- 
я ють ударною працею: но
■ 215 — 30 центнерів соняшника 

намолочують з гектара ком
байнові екіпажі, де працю
ють нони помічниками.

Я. ГНІДЕЦЬ.

успіком пройшла _ на 
сцені Вільшансьного район
ного будинку культури 
сгіава «Енергійні люди» 
твором б.- М. Шукшина.

її поставили недавні 
пусіаіики інституту 
р'н, молоде подружжя 
тор ДмгамінапівілІ та Натал
ка Митвієнко. Вони працю
ють .у районному Будинку 
культури, виставу готували 
разом з учасниками худож
ньої самодіяльності.

Прем'єри відбулась у пере
повненому валі, 400 глядачів 
нагородили артистів вдячіт- 

• ми оплесками.

ви
за

ви- 
культу- 
— Бік-

і

„МОЛОДИЙ КОМУНАР"
29 вересня J979 року

Робітники цеху № 17, мабуть, як ніхто ін
ший на «Червоній зірці», відповідальні за тс, 
щоб готова продукція, у яку вкладено працю 
сотень рук, своєчасно потрапила до спожи
вача. Вони вантажать техніку з емблемою 
рідного заводу на залізничні платформи, що 
відправляються потім у різні куточки нашої 
країни і за кордон.

Бригада зварників Віктора Глушка, що 
працює у другому складальному цеху, добре 
відома на Кіровоградському заводі «Червона 
зірка». Вона часто займала перше чи друга 
місце у соціалістичному змаганні серед ком
сомольсько-молодіжних колективів підпри
ємства. Секретів майстерності у хлопців не 
існує, просто звикли всі працювати на со
вість. Характерно, що приклад комуністич
ного ставлення до праці поназує сам брига
дир. Він виконує змінні завдання на 160 — 
.170 процентів.

На знімку, бригадир зварників Віктор 
ГЛУШКО за роботою; відправка продукції 
споживачам; йде процес зварювання.

ЗЛВТРЛ-ДЕНЬ
ШШШ1ІВІМКЛ

Інтернаціоналізм -

і 
відбувся днями у Вільшанці. 
У ньому взяли участь 
старшокласників з усіх 
редніх шкіл району.

Свято відкрив перший 
крєтар Вільшанського 
кому комсомолу В. Гонча
ренко. Потім перед учасни
ками зльоту виступили: на
чальник районного штабу 
они- дзержинців, директор 
Будинку піонерів М. Ф. Не- 
сміх, лейтенант міліції В. Ф. 
Бобова, ветерани війни та 
праці. Вони поставили пе
ред юними дзержинцами 
ряд важливих завдань, роз
повіли про їхні права й обо
в’язки.

Того ж дня загін дзер- 
жинціз Вільшанської деся
тирічки вийшов на своє 
перше завдання — охоро
няти правопорядок рідного 

(: селища, 
ц 
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М. КОРДЮКОВА,
.4

смтивзсть, 
РОЗРАХУНОК, 
КШТЛИВІСТЬ

Лише шість годин замість 
трьох діб потрібно було мо
лодим робітникам Челябін
ського електрометалургійно
го комбінату В. Ряжень нову, 
’ . Величну і 3. Вахромееву, 
Щоб ліквідувати наслідки 
аварії на виробництві. Зад- 
дннм їх самовідданим діли 
виплавну феросплавів не бу
ло припинено ні на хвилину.

...Пізнього вечора на одно
му з теплових котлів сталась 
поломка. Це загрожувало 
простоєм печі випалу вапна, а 
ОГЛ.’С. і припиненням роботи 
деяких цехів комбінату, «д- 
•}|(Є для охолодження розігрі
тої о всередині до ІНЄЄТИСОІ' 
’■(•здусів котла потрібно було 
близько двох днів.

Молоді ремонтники вирі
шили почати роботу, не че
каючи. покц спаде темпера
тура. Проникнути в гарячий 
аі регат визнались комсомо
лець В Риженьков, слюсар 
І'. Величне» і зварник В. Бах- 
ромєсв. Із зимових запасні 
спецодягу сміливці ВЗЯЛИ 
ватянки, шапки, паляикн, 
іепяі рукавиці. Обличчя за
хисні чи окулярами і зволо
женими пов'язками з марлі. 
У котел подали стиснуте, но 
вітри, обдуваючи хлопців 
Серед майже ста п'ятдесят 
змійовиків вони швидко 
зпаіцили зіпсований, зняли 
його, і замінили нони а.

М. ПОЗДНЯИОЗ, 
кор. ТАРС.

Челябінськ.

Та виходити треба і треба 
постаратися, щоб звіт при
ніс найбільшу користь 
тим, кого буде обрано з 
актив сьогодні, — щоб він 
був повний аналізу, 
думів, щоб у ньому 
по-діловому оцінені 
хи і чесно розкрито 
чини невдач.

Ким би ти не був — по
чинаючим комсоргом чи 
досвідченим активістом,

роз- 
були 
успі- 
при-

ського комсомолу. Нареш
ті, є досвід, що народився 
у «буче, боевой, кипучей»,
— з житті комсомольських 
організацій країни, досвід, 
що потрапив на сторінки 
газет.

Книга, про яку йде мо
ва, і є, по суті, цей досвід
— синтезований і осмис
лений. Читаючи її, ти змо
жеш наче по-новому від
крити для себе багато по-

розмо- 
і споді- 
про те, 
накрес- 

а споді-

висновки
їй И И ? й

ТИ ПАМ'ЯТАЄШ вечір 
після тих вересневих 

зборів?
Ти вийшов разом із дру

зями у свіжий, матово-си
ній вечір, ви йшли вули
цею гамірно, весело, і 
розмова уперто не хотіла 
збиватися на жодну з бу
денних тем — ні на рибо
ловлю, ні на танці, ні на 
домашні турботи, які, зви
чайно ж, були у кожного.
А в тім, говорили і про^, 
це, та тільки... якось інак
ше, ніж завжди. Говорили 
й про роботу, — мабуть, 
навіть найбільше про ро
боту, — але теж інакше, 
ніж завжди. У всьому, чо
го б не торкалася 
ва, звучали мрія 
зання. Мрія була 
щоб збулося все 
лене на зборах,
вання... сподівання ти пря
мо пов'язував із собою: 
тебе обрали секретарем...

А тепер ще раз скажи: 
ти пам'ятаєш вечір після 
тих зборів? Чи не правда, 
ти пишався довір’ям то
варишів. Тебе хвилював 
азарт, збуджувало радіс
не нетерпіння — здавало
ся, ніколи ще твої товари
ші не були такими актив
ними та одностайними, як 
на цих зборах, і варто ли
ше настати ранку, як ви 
разом дружно візьмеїеся 
здійснювати колективно 
вирішене. І успіх цієї ко
лективної роботи було до- комсомольській групі 
вірено тобі.

А сьогодні?.. Сьогодні, 
коли ти готуєшся звітувати 
перед товаришами, — чи 
відчуєш ти, що виправдав мольціа. 
їхні сподівання? Чи є у те
бе впевненість, що збори 
і вечір після них знову бу
дуть сповнені радістю ко
лективних 
творчості? 
твоя доповідь посіє нудь
гу, усвідомлення марноти 
цих мріянь — мовляв, есе 
одно нічого не змогли 
здійснити? У такому разі 
ти, мабуть, зовсім не хотів 
би виходити на трибуну, шеннях XVIII з'їзду Ленін-

роздумів і 
Чи, навпаки,

на завт- 
допо- 
випу- 
«Мо-

— зістав свою роботу з 
роботою інших, щоб дійти 
вірних висновків 
ра. А в цьому тобі 
може книга, щойно 
їдена видавництвом 
лодая гвардия».1)

«Перевір себе ділом» — 
закликає вона своєю наз
вою. І цим вимогливо- 
дружнім закликом прой
нята вона вся, від першої 
до останньої сторінки.
І НОДІ КАЖУТЬ: у ком-
■ сомольській роботі 

немає рецептів. І це вір
но: у колгоспі не можна 
діяти так, як, скажімо, у 

ву
зу, а у шкільний клас не 
можна бездумно, меха
нічно перенести форми 
роботи заводських комсо- 

Змінюсться й 
час: те, що було творчим 
учора, стало шаблоном 
сьогодні, і навпаки — дав
но забуте, «списане в ар
хів» раптом виявляється 
живим і дійовим...

Рец ептів немає, та є —— 
досвід.

Є досвід, відлитий, у. ла
конічні рядки нашого ком
сомольського Статуту. Є 
досвід, закріплений у рі-

ложень Статуту: їх яскра
во і дохідливо прокомен
товано. Зможеш глибше 
усвідомити практичний 
смисл основних положень 
резолюцій XVIII з'їзду 
ВЛКСМ — вони служать 
епіграфом до кожної гла
ви. Зможеш узнати адре
си комсомольських орга
нізацій, у практиці яких 
народилися найцікавіші, 
найефективніші форми 
роботи з молоддю, — 
про них ти теж прочитаєш 
на сторінках книги.

Скажи, наприклад, як у 
вас проходять комсомоль
ські збори? Чи завжди ти 
відчував, що зібрались не 
дарма, а дійсно розв'яза
ли питання, що всіх хви
лює? Книга розповість то
бі про одні збори у ком
сомольців - будівельників 
Саяно-Шушенської ГЕС. 
Доповіді не було: нато
мість дві години з кирка
ми та лопатами ліквідува
ли брак. А потім почалось 
обговорення — звідки він, 
хто винен. І,.уяви собі, ні
кого не доводилось умов
ляти виступати; бракороби 
і так не знали, куди діва
тися. .

Цікаво? Корисно? Тобі

паш прапор і зброя
/МОСКВА, 27 вересня. (Кор. ТДРС 

В. КУЛИКОВ, К. ЩЕГЛОВ). на 
гатьох машинах і верстатах, які ви- 
робляю і вся в соціалістичних кр:іі113> 
можна було б по праву поставши 
марку молодіжних виробничих «те.;- 
лівів, що гарантують їх висоі;у-над;і>. 
кість. З ініціативи комсомольців 

'волзького об’єднання «АвтоВАЗ» юна
ки і дівчата з братніх комуністичні^ 
спілок розі орпули змагання під деві
зом «Замовлення друзів — у сіро:; ; 
з високою якістю!».

Яскраві приклади снівроб,ііінщ 
молоді соціалістичних країн навів у 
своїй доповіді на міжнароднім ц.чу.і(,’. 
ВО-ЛрЛКТІ.Ч1ііЙ Конференції «М.і ь? 
дуємо соціалізм і комунізм», яка від. 
крилася сьогодні в столиці, секрету | 
ЦК ВЛКСМ Д. ФіліГіпов. Вона про
ходить у рамках зустрічі трудящо; 
молоді братніх країн.

Промовці, які виступали на тшеиар 
йому засіданні, відзначали, що мщ 
ііііо’іі рік у рік дружба і співробіт
ництво молоді — приклад дієвості со
ціалістичної о Інтернаціоналі ;му. Важ
ливим фактором його є активна участі, 
братніх комуністичних спілок у |теа.ш 
нації комплексної програмі’ соціаліс
тичної економічної інтеграції. Спіліша 
ударна робота на найважливіших оу- 
довах РЕВ, змагання за гідну зустріч 
110-ї річниці з дня народження В. І 
Леніна, яке розгорнулось у багатьох 
колективах у країнах соціалізму, між
народні зустрічі і фестивалі, конкурси 
професійної майстерності.

Розв’язуючи ці питання, важливо 
поширити досвід передовиків. Справж
ньою його лабораторією стали орі ані
мації ВЛКСМ. Від участі молоді в 
спорудженні окремих об’єктів до 
шефства над розвитком провідних та- • 
лузеіі народного господарства; від 
формування окремих ударних брігад 
— до масового громадського заклику 
юнаків і дівчат па новобудови; від ор
ганізації комсомольського коптре^ 
за ходом робіт па окремих промисло
вих майданчиках -- до створсшія роз
галуженої мережі комсомольських 
штабів і постів «Комсомольського 
прожектора».

теж захотілося провести 
експеримент? Тим більше, 
книга підохочує: «Немає 
нудних зборів — є байду
жі організатори...»

Та не поспішай. Не фор
ми заради було затіяно 
такі незвичайні збори. І 
хай тебе не спокушує ба
жання повторити тільки 
форму: вона має бути 
продиктованою метою, 
яку ставите перед собою 
ти і твоя організація. Про 
це теж тобі нагадає книга.

Взагалі, як бачиш, кни
га відповідає і на найпро
стіші, буденні твої питан
ня: як провести збори, за
сідання бюро, як органі
зувати роботу з листами, 
діяльність комсомольської 
групи, обговорення персо
нальної справи... Відпові
ді, ділові і конкретні, обі
цяє самий зміст: «Тебе 
обрали секретарем», «Ін
структор райкому», «Сло
во з трибуни», «Комсо
мольська ініціатива»,
«Звіт комітету».

ЗВІТ... Цього року звіти 
й вибори пройдуть не 

тільки в первинних, а й у 
районних, міських, облас
них і крайових комсо
мольських організаціях, — 
пройдуть вперше після 
XVIII з'їзду ВЛКСМ. Це 
означає, що й тобі треба 
не просто перелічити 
зроблене, а й вимогливо, 
самокритично зварити йо
го з тим, що вирішував 
з'їзд. І книга знову прий
де тобі на допомогу: на її 
сторінках представлено 
багато делегатів з’їзду, 
звучать їхні думки, пропо
зиції, поради. Та не бійся 
нудних настанов: книга ця 
— скоріше запальна від
верта бесіда чи захоплю
юча подорож за адресами 
комсомольської творчості. 
Її довірчий тон, по-това
риському простий і чес
ний, запорукою тому, що 
ти знайдеш у ній співбе
сідника ненадокучливого, 
а попутника — чуйного і 
надійного. Він постараєть-

ся і застерегти тебе від 
можливих помилок — не 
випадково тут так часто 
зустрічаються слова «бу
ває», «трапляється». А йо
го «думки вголос» звучать 
так влучно і афористично, 
що залишаються вузлика
ми в пам'яті і допомага
ють не збитися з дороіи 
ніде:

«Арсенал твоєї зброї — 
особистий приклад і вірне 
слово!».

«Райком — збирач ідей».
«Райком—створювач тра

дицій».
«Бюро — колектив ке

рівників». «Бюро... — уні
верситет і семінар».

«Трибуна — робоче міс
це».

Чи не правда, ці нехит
рі, але вірні слова сприй
маються як заповіді ро
зумного наставника? До
тримуйся їх — і ти до- 
б єшся головного у робо
ті своєї організації: ефек
тивності.

«Комсомольський пра
цівник сьогодні, — гово
риться в ній, — це люди
на полум’яного серця, 
правофлангова у загоні 
ентузіастів, які борються 
на найпередовіших рубе
жах п’ятирічки. Це орга
нізатор молоді, який по
стійно озброює себе тео
ретичними знаннями, до
свідом сучасної практики 
комсомольської роботи, її 
традиціями, що складають 
золотий фонд комсомо
лу».

Будь таким, а книга до
поможе тобі в цьому. Па- 
м ятай: уже самою наз
вою вона зобов язує до 
головного — «Перевір се
бе ділом». ЧІ

В. ЛЮБИЦЬКИЙ.
*) Перевір себе ділом. Збір 

на. йі., < Молодая гвар
дия». 1971). $ Библиотека 
комсомольского акти
виста*.
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„ЗБУДУЄМО ПАМ'ЯТНИК
ВІОНЕР АН-Т ЕРОЯМ!“

Проти фальсифікації

Під таким заголовком у 
галеті « Зірка» 3 травня ни
нішнього року був опубліко
ваний лист-заерненнн од»- 
£ьних піонерів, «У роки ми
нулої війни, — йшлося у ньо
му. — багато хлопчиків і 
дшчатон загинули в боротьбі 
За свободу і незалежність 
Вітчизни, ьони могли б жити 
і зараз. Та не пошкодували 
Свого життя заради нашого 
щастя...» Одеські піонери 
звернулися до всіх ровесни
ків республіки з пропози
цією зібрати кошти на бу
дівництво пам’ятника піоне- 
рам-героям.

Ми обговорили лист на 
зборі дружини і вирішили 
взяти активну участь у зби
ранні коштів для будівництва 
такого пам'ятника. Наша ро
бота стане символічною осо
бливо у Міжнародний рік 
дитини.

З перших днів нового на
вчального року а усіх дев'я
ти піонерських загонах шко
ли у післлурочний час про
ходять трудові десанти. Вже 
зібрано илизько 10 тонн ме
талолому і більше тонни ма
кулатури. ?іращоємо ми і в 
колгоспі — збираємо фрукти 
.та овочі, очищаємо нукуруд-

зу. Нам допомагають стар
шокласники. А всі зароблені 
грош. перерахуємо у фонд 
будівництва пам’ятника піо- 
нера-а-героям.

Ми, у свою чергу, звертає
мось до всіх піонерських за
гонів і дружин області із за
кликом взлти участь у зборі 
коштів. Щоб у столиці Ра
дянської України — місті-ге- 
роі Києві найближчим часом 
постав величний пам'ятник 
з граніту і бронзи нашим ро
весникам, які віддали своє 
життя за свободу і незалеж
ність Вітчизни.

За дорученням піонер
ської дружини імені 
В. Терешкової Молодіж- 
ненської середньої шко
ли Долинського району 
голова ради дружини 
Лариса ЛЫСЕНКО.
Від редакції: «Молодші ко

мунар» підтримує заклик 
піонерів дружини імені 
В. Терешково! і зобов'язує
ться регулярно інформувати 
читачів про хід збирання 
коштів на будівництво па
м'ятника піоперам-героям. 
Отже, чекаємо ваших пові
домлень, друзі!

ДУМКИ, ВІДГУКИ, РЕЦЕНЗІЇ

Поетичний 
дебют:
межі
пізнання

ластівка 
Камін- 
свет». 
в світ 

видав- 
При- 

збірки 
рубрикою

Схоже на те, що ниніш
ній рік видався урожай
ним для молодих літера
торів Кірозоградщини. 
Зовсім недавно ми мали 
щасливу нагоду читати 
збірку віршів Тамари Жур
би «Дотиком серця», а не
вдовзі з’явилася друком 
перша поетична 
кіроаоградця Юрія 
сънэгэ «Ранний 
«благословило» її 
дніпропетровське 
нмцтзо «Промінь», 
хметно, що обидві 
вийшли під 
«Перша поетична книга». 
У ЗБІРЦІ Камінського — 

два розділи: «От дней 
войны до дней іряду- 
щих» і «Взгляд». Подібна 
побудова не нова, так ук
ладається немало поетич
них книг. Мета її — окрес
лити тематичні грані напи
саного, а в даному, кон
кретному випадку — ще й 
розмежувати вірші на гро
мадську тематику з інтим
ною та пейзажною ліри
кою. Хоча, як свідчення 
умозності цього поділу, 
окремі поезії з першого 
розділу можна було б 
вільно перенести в другий 
і навпаки: хто сказав, що 
вірші про кохання не по
винні бути громадянськи
ми- Справжня поезія зав
жди була саме такою, не
залежно від своїх тема
тичних круговидів.

Різні це поняття — гро
мадянськість і гучні де
кларації, де наперед ві
домо, що скаже автор. 
Здається, Ю- Камінський 
уникнув останніх. «Я от
крываю Ленина. Однажды 
в какой-то миг, в какой-то 
час он входит в каждого 
из нас извечным ощу
щеньем жажды».

Війна. Драматичне 
луння її — у 
«Урок истории», «Талнах», 
«Ловили рыбу малыши», 
«Снаряд», «Воспомина
ние», «Тетя Дуся».

«Он спит, в траву утк
нувшись носом, он спит 
десятки лет подряд, щети
ной времени обросший, 
нерэзорвазшийся снаряд. 
И что ему 
— ведь он 
тоявшмйся

Сказано 
свіжо...

«Урок истории» и «Тетя 
Дуся» — вірші сюжетні і 
помітно виділяються в за

від- 
віршах

сегодня снится 
живой:
убийца мой». — така залорука подаль- 
предметно 1

несос-

гальному контексті книж
ки. Мабуть, автору варю 
було б продовжити спро
би в освоєнні сюжетного 
вірша. Він уміє відштовх
нутися від конкретного 
факту, і, коли треба, пере
дати розмовну інтонацію, 
якусь житейську подроби
цю, а головне — осмисли
ти той факт. «И юнец, сов- 
всем желторотый,
«Дуся» ее зовет. И вдова 
командира роты детали 
ему подает». Такою наро
чито буденною картиною 
закінчується вірш «ютя 
Дуся», але за нею — Дра
матизм людської долі, по
каліченої війною.

Поряд з цими рядками, 
«УрОКОМ ИСТО- 

і «Снарядом» і 
«Талнах» з 

образом 
капли

падают

просто

поряд з 
рии» і 
грають 
нарочитим 
капли пота, 
как гильзы 
снег», ««Ловили рыбу 
лыши», з якому 
«наплакавшись 
лому» вимагає логічної*' і 
художньої аргументації, 
«Воспоминание» з деяким 
кокетуванням зі словами 
всупереч серйозності
змісту. Викликає запере
чення і порівняння КРАЗа 
із жеребцем, і зіпсований 
останніми кількома стро
фами цікавий задумом 
вірш «На цементном заво
де», фінал якого 
шується сам 
«боль, от которой 
отчаяться, 
на

•д

як
відкривається у пейзажній 
та інтимній ліриці Тут він 
демонструє і високий рі
вень версифікації, худож
ню культуру вірша, і гост
роту поетичного зору, і 
тонку спостережливість: 
«На стареющий парк зна
ки осени бегло ложатся» 
(«Двое»), посиневший ко
лосок, забытый на стерне 
продрогшей» («Следы»), 
«неведомые радость или 
горе за слоем ваты меж
ду толстых рам» («Окраи- 
на - —

«Ранний свет»
приємне враження, 
тілось би побажати 
розі 
камерності і 
що звужують його 
вості, загрожують 
ністю. А ще — 
самоповторів.

Вихід на широкі 
круговиди, і коли дещо пе
рефразувати слова самого 
Ю. Камінського, повсяк
часне прослуховузання 
життя на великій глибині,

про- 
йою

«и 
пота,

на 
ма- 

рядок 
по-взрос-

напра
ло собі:

можно 
перемололась

несколько строк». 
УМАЄТЬСЯ, найцікаві
шою своєю гранню 
поет Ю. Камінський

— сады и голубятни»), 
полишає 

Та хо- 
авто- 

остерігатися деякої 
книжності, 

можли- 
8 ТОрИ Н- 
уникати

життєві

Володимир 
БАЗИЛЕЗСЬКИИ.

шого змужніння поети-іно- 
го голосу автора «Раннего 
света».

„МОЛОДИЙ КОМУНАР"

ШЯіїП
• Кому потрібна 

неправда про причи- | 

ни виникнення другої | 

світової війни!

і® На екрані — пен- 

га тагонівсьна кінопро- 
Ж дукція,
■иииивиав ■■пивом сокам»

— Ми знову звертаємо
ся до причин виникнення 
другої світової війни, 
оскільки ось уже багато 
років засоби масової ін
формації на Заході, де
які західні вчені нама
гаються представити це 
типа пня у вигідному для 
ійіх світлі, — заявив у бе
сіді з кореспондентом 
Агентства Преси Повніш 
В. Єіііііим заступник ди
ректора Інституту чехо
словацької і всесвітньої 
історії Вацлав ІІеша. Він 
брав участь у міжнарод
ній науковій сесії «При
чіпні виникнення другої 
світової війни», організо
ваній Академією наук 
СРСР у середині вересня 
в Москві. — Автори різ
ною роду публікацій, 
особливо у ФРІ І, присвя
чених другій світовій вій
ні, всю провину за роз
в'язання агресії звалю
ють на держави, що ста
ли жертвами гітлерів
ської Німеччини. Прикла
ді м може служити ши
роко розпропагована у 
фРН книга «Г’іглер» 
Иоахима Феста. Па 1190 
сторінках автор звинува
чує Польщу в тому, що 
вона своїм «непотрібним 
опором» заважала І іт.че- 
ру «внести поправки у 
Всрсальськпй доіовір».

Однією з країн, що 
стояли на шляху експан
сіоністських планів Ні
меччини, була Чехосло- 
ваччина. Своїм ключовим 
положенням у центрі Єв

Зростаюче засудження в 
Англії викликає політика 
Лондона, яна проводиться у 
Північній Ірландії.

За минулі десять ронів з 
моменту введення у про
вінцію британських військ 
в Ольстері убито майже дві 
тисячі чоловік, більш, ніж 
20 тисяч поранено. За цей 
час у північноірландсьних 
містах зруйновано більш 
як 90 тисяч будівель. Такий 
підсумок «миротворчої-- ді
яльності окупантів.

На знімку: демон
страція протесту в Лондоні 
проти політики Англії у 
Північній Ірландії.

ПРО УСПІХ У БРЮНЕТОК, АБО
ПОСОРОМЛЕНИЙ ГОЛЛІВУД

Широко відомі кінема
тографічні гіганти Голліву
да: компанії «Парамаунт» 
і «XX століття — Фокс».

Маловідомо, що вони 
карлики порівняно з «Гі
гантом на Потомаку». Гак 
називають американські 
урядові служби, зайняті 
випуском пропагандист
ських кінострічок. їхні ви
робничі витрати складають 
600 мільйонів доларів на 
рік — набагато більше, 
ніж у будь-якого з голлі- 
вудських гігантів. Вартість 
знімальної апаратури, па
вільйонів та іншого рекві
зиту, що належить урядо
вим установам, складає 
два мільярди доларів, що 
забезпечують комерцій
ним корпораціям розмах, 
який ніколи їм і не снився.

Що ж показує «Голлівуд 
на Гіогомаку»? Іноді це 
майже незинні агітаційні 

ропи вона заважала гіт
лерівському походу на 
Схід і Балкани. Чехосло- 
ваччиїїа зазнала внутріш
нього і зовнішнього на
тиску з боку Німеччини. 
А підписання ганебної 
Мюнхенської угоди Ні
меччиною, Італією, Анг
лією і Францією 29—-ЗО 
вересня 1938 року роз- 
в язало руки Гіт.іеру. 
Ганьба Мюнхена стала 
Першим акордом світової 
трагедії.

Мюнхенську угоду бу
ло підписано проти волі 
чехословацького народу і 
навіть без ирису гное і і 
чехословацьких представ
ників, вона суперечила 
ссім нормам міжнародно- 
правових відноснії. І на
віть тепер, через 41 рік, 
коричнева тінь Мюнхена, 
як і раніше, висить над 
Європою, заважаючи 
прицесу розрядки па кон
тиненті. Я маю па увазі 
активізацію в Західній 
Німеччині діяльності різ
ного роду судстопімсці»- 
ких спілок, зе.м.тяцтв, ор
ганізацій «вигнанців». 
Зовсім недавно у Захід
ному Берліні було орга
нізовано «мирне свято 
вітчизни». Під прапорами 
міст Польщі та Чехосло* 
ьаччиїщ тут зібралися ті, 
кому мир у Європі — 
більмо в оці. 1 знову тут 
звучали слова про те, що 
«Німеччина має бути 
сильною, єдиною, вели
кою...» 1 це не дивлячись 
на те, що у телевізійній (АГІН).

стрічки на зразок фільму 
про 200-річчя країни. Та 
лезову пайку урядового 
кінометражу виробляє мі
ністерство оборони, його 
служба самовихвалення, 
яку кілька років тому де- 
талоно описав і справедли
во осудив тогочасний го
лова сенатської комісії по 
іноземних справах Уільям 
Фулбрайт у відомій книзі 
«Пропагандистська маши
на Пентагону».

Всього тільки за один 
рік міністерство оборони 
випустило 1141 кінофільм 
та 3560 телефільмів. Ма
буть, тут є і фільми про 
те, як чистити карабін чи 
стріляти по танку. Та в 
спеціальній доповіді, під
готовленій внаслідок реві
зії, проведеної Білим до- 
мом, говориться, що «з 
числа переглянутих філь
мів значна частина уявляє
ться такою, що має на ма

історії ■
дискусії до -10-річчя на
паду на Польщу канцлер 
ФРІ І Гельмут І.ІІмідт 
правомірно заявив: «Не 
можу собі уявити, щоб у 
німецькі руки повернули
ся території, па яких нім
ці тепер не живуть».

і Іріїгадуїо ні події соро
карічної давності, я не 
можу не провести пара
лелі з політикою сучас
ного китайського керів
ництва. Територіальні за- 

. зіхаипя Китаю до В’єтна
му, аі ресія, розв’я :ана 
кропі цієї країни, спів
звучна з гітлерівською 
політикою по відношенню 
до Чехословаччппн. Істо
рія вчить пас не забувати 
про уроки минулого, па
м'ятати слова нашою 
видатного патріога-ан- 
ткфашпета Юліуса Фучі- 
ка: «Люди, будьте пиль
ними!»

Виступаючи па сесії, 
віце-президент АН СРСР 
академік II. Федосеев го
ворив про необхідність 
об'єднання зусиль усіх 
борців проти агресії та 
війни в ім'я забезпечення 
меру та міжнародної без
пеки, — сказав на закін
чення Вацлав ґіеша. — В 
цьому бачать своє го
ловне завдання вчспі-іс- 
торнкп соціалістичних 
країн, виступаючи проти 
фальсифікації історії 
другої світової війни, 
вказуючи па справжні 
причини виникнення аг
ресії.

ті реклами міністерства 
оборони». Нерідко вису
ваються виправдання, на 
зразок нижче поданого, 
що супроводило новий 
запланований фільм: «Мі
ністерство дістане вигоду 
завдяки поліпшенню уяв
лень про міністерство се
ред громадськості».

Серед пентагонівської 
кінопродукції вирізняє
ться фільм «Як мати успіх 
у брюнеток». Його знято 
військово-морськими си
лами і в ньому розпові
дається, що і як робити, 
щеб швидко, без зайвого 
клопоту завоювати жіноче 
серце у черговому півден
ному порту. При всій при
кладній користі цієї стріч
ки деякі критики, за пові
домленням щотижневика 
«Юнайтед Стейтс ньюс енд 
Уорлд ріпорт», «зовсім не 
зпезнені в тому, що тако
го роду кінопродукцію

5 епюр.
ЖИТТЯ МОЛОДІ 
ЗА РУБЕЖЕМ

ВАРШАВА «гагяа
Широкому обмінові до

свідом, дальшому зміц
ненню дружби 1’ співро
бітництва СІЛЬСЬКОЇ МО
ЛОДІ 1ШР і СРСР послу
жить семінар, який від
крився в Лозинні. Пред
ставники двох братніх 
СПІЛОК молоді обговоря І ь 
проблеми технічного про- 
і расу і підготовки кадрів 
для сільського господар
ства. ідейно-виховної ро
боти. поліпшення умов 
і раці Ч життя на селі.

Учасники зустрічі від
відають ряд держгоснів, 
ознайомляться з досяі-
нєпішмп молодих земле
робів і тваринників Поль
щі.
БОНН ттгггаад
Більш як 85 тисяч ви

ну сі.ніші її західнонімець
ких шкіл не змогли одер. 
:наіи в цьому році ні ро
боти, ні місця учня на ви
робництві. повідомив де- 
і утат бундестагу від 
С-ДІШ В. рог на конфе
ренції соціал-демократи:, 
яка відбулася в Бремені. 
Вш відзначив, що рівень 
безробіття серед молоді, 
дуже високий.

КАБУЛ
В Афганістані нриді- 

ллється велика увага рол
ьня нові мережі народної, 
освіти. Тепер у країні оу 
дується 670 шкіл. в шейх: 
здобуватимуть освіту' ти
сячі дітей. За час, що ми
нув після квітневої рево 
люції 1978 року, мчііс • 
черство освіти ДРА ВИДІ
ЛИЛО на погреби народної 
освіти понад 500 мільйо

нів афгані.

НІКОЗІЯ дх-члииадз
В Афінах відбулась зу 

стріч делегацій єдиної де
мократичної організації 
молоді Кіпру (ЕДОІІ). то
вариства прогресивної 
молоді Туреччини і кому
ністичної молоді Греції.

Із опублікованій тут 
з«яв: говориться. що
представники молодіж
них організацій шилові: , 
лчел за активну участі 
юнаків і дівчат трьох 
країн у бороіьен за зміц 
нения миру в Середзем- . 
помор'ї та поглиблення 
процесу' розрядки мшйіа 
родної напруженості, 
пріли гонки озброїли, і 
підривних дій реакційних, 
імперіалістичних кіл СІІІ'н 
і НАТО.

НАЙРОБІ
Віддані свої сили і 

знання розвиткові націо
нальної економіки закпи 
кав молодих спеціалістів 
міністр сільського госпо
дарства Кенії Джеремія 
Пі-яга. Він виступив нп 
церемонії вручення дип
ломів групі випускників 
сільськогосподарсько г о 
коледжу в Егертопі.

можна фінансувати за ра
хунок платників податків».

У міністерстві оборони 
Сполучених Штатів 1227 
офіцерів по зв’язках з гро
мадськістю, а у мінісгра 
для цих цілей є спеціаль
ний помічник. До редакцій 
газет і журналів кожного 
дня розсилаються нескін
ченні «повідомлення для 
преси», що передбачають 
замість клопіткого журна
лістського пошуку зручні 
напівфабрикати.

Дослідницька група Ко
місії по федеральному ді
ловодству дійшла такою 
висновку: «Маніпуляція ін
формацією з боку мініс
терств і відомств набула 
форми майже вишуканою 
мистецтва. Особливо ефек
тивно діють міністерства 
оборони й установи, що 
мають відношення до на
ціональної безпеки, які по
відомляють про загрози чи 
відставання — реальні чи 
ті, що передбачаються, — 
під час обговорення бюд
жету для виправдання обо
ронних витрат».

Г. ГЕРАСИМОВ.
(АПН).
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4 стор. „МОЛОДИЙ КОМУНАР“

СІЛЬСЬКИМ
МУЗЕИ СУБОТНІЙ РЕПОРТАЖ

Є на Добровеличківщи- 
ні село Липняжка. Буду
ється тут гігантський цук
ровий завод, який буде 
одним з найпотужніших у 
країні. Приїздять 
гості (і не тільки 
ну) ще й для 
подивитись 
музей.

Зустрічає 
невисокий СИБОЧОЛИЙ 
ловік 
шує 
Він покаже вам усі чоти
ри відділи музею, де ві
дображені і природа рід
ного краю, і його багато
вікова історія, і тяжкий 
період боротьби за вста
новлення Радянської вла
ди, і наша сучасність.

Перша — кімната при
роди. «Населена» степо
вою звіриною, птаством, 
вона розповідає про кра
су навколишніх гаїв, луків, 
річки.

А кімната сусідня 
вщерть наповнена диво
вижними речами. Чого тут 
тільки 
стріли 
стремена, 
хатнє начиння сивої 
нини. Ще 
присутність бронзових і 
кам'яних знарядь праці, 
якими користувалась пер
вісна людина.

Іван Якович Єзан, орга
нізатор і завідуючий му
зею, годинами може роз
повідати про кожен з 
експонатів.

Більшість побутових ре
чей зібрана ним самим, а 
от стріли, монети, стре
мена були подаровані му
зею жителями села. Так, 
пенсіонер Микита Врадій 
подарував унікальні 
грефії третьої роти 
ськсго полку, який 
колись у Липняжці. 
на бабуся, ніяково 
хаючись, і, видно було, не
рішуче віддала каргу Єли- 
саветградської губернії, 
де було розписано хго із 
селян і де має одержати 
земельні наділи. Було там 
і її прізвище. Бабуся, тоді 
ще молода і недовірлива 
селянка, сумнівалася: чи ж 
справді більшовики діли
тимуть землю? А що, коли 
все буде по-старому? От 
і берегла ту карту.

Багато експонатів пода
ровано трактористами, 
які, працюючи в полі, не 
раз виорювали незвичай
ні речі. Такою була і ста
туетка давньогрецької бо
гині Венери. Як потрапила 
вона в ці краї з сонячної 
Еллади? Над цим ламали 
голову навіть археологи, 
що пр'иїздили кілька ро
ків тому в Липняжку. З

СЮДИ 
з рано- 

того, щоб 
краєзнавчий

відвідувачів
40- 

і гостинно запро- 
оглянути експонати.

немає: татарські
і козацькі шаблі, 

давні монети, 
дав-

більше дивує 
бронзових 

знарядь

фото- 
улан- 
стояв 
А од- 
усмі-

собою вони забрали ка- 
м яну скіфську бабу, за
лишивши в музеї її фото
графії.

...У цій кімнаті відтво
рена історія боротьби за 
владу Рад у Липняжці, 
дбайливими руками юних 
слідопитів і дорослих зіб
рано фотографії, доку
менти, особисті речі геро
їв громадянської війни. 
Спеціальний відділ при
свячений героїці Великої 
Вітчизняної війни.

Як же виник цей музей 
у степовому селі? Кому 
належить ідея його ство
рення?

— Років 5—6 тому, коли 
я ще вчителював у Друже- 
любівці, поїхав якось наш 
колишній парторг колгос
пу імені К. ААаркса К. А. 
Білик 
ський район 
досвідо/з, - 
зав:дуючий 
Побував він 
го Шліфера 
у них в селі 
зей, де відображена 
рія рідного краю. З 
часу втратив Кузьма 
рійович

Не 
своїх 
парторг (до 
голова цього господарст
ва) шукав ентузіастів.

Іван Якович Єзан на той 
час збирався на заслуже
ний відпочинок, але, по
чувши про музей, — заго
рівся. Крім німецької мо
ви, він викладав ще й істо
рію, тому ідея створення 
музею так привабила цьо
го вже немолодого чоло
віка.

Продавши хату в Дру- 
желюбівці, Іван Якович з 
дружиною переїхали в 
Липняжку.

Терпляче збирав по се
лу різні речі: хтось дав 
прядку, хтось — верстак, 
третій — ярмо і мазни
цю... Було створено раду 
музею з дев’яти чоловік, 
куди входили голови 
обох колгоспів села, голо
ва сільради, бібліотекар та 
інші ентузіасти.

І от уже більше року 
працює музей. Приходять 
сюди жителі села, гості з 
інших сіл району. Відбува
ються Ленінські урокис 
навіть районні семінари з 
питань комсомольської 
роботи тощо.

Думає тепер Іван Яко
вич створити в музеї ще 
й відділ народної твор
чості. А заодно — і відділ 
історії створення липнязь- 
кого цукрового заводу.

Л. ГНІДЕЦЬ.
Добро величків ський 
район.

у Новоархангель- 
для обміну 

розповідає 
музеем. — 
у знамениго- 

і побачив, шо 
є кімната-му- 

істо- 
т ого 
Анд-

спокій...
відриваючись 
головних 

рбчі,

від
турбот, 

тепер

Верф ЦЕ ~ ЦІКАВ0
нг острові Байда

Сусід знаменитої Хорти
ці — дніпровський острів 
Байд:і був у лавнину місцем 
великої верфі, де споруджу
вали сулна для російського 
флоту. В цьому переконує 
виявлене поблизу острова 
на дні ріки ціле кладовище 
кораблів часів російсько-ту
рецької війни. В їх будів
ниці сі брали участь разом з 
російськими матросами і за
порозькі козаки, а всією 
верф'ю керував славетний 
Флотоводець адмірал Наум 
Якимоеич Сеняеін. До речі, 
на його честь ще в ту пору 
названо овну з найбільших і 
найкрасивіших балок Хор
тиці — Наумову.

Істерики ще мають встано-

вити, що ж саме сталося 
цих місцях два ?. половиною 
століття тому. Адже виявле
не кладовище кораблів — не 
спине на дні старого річища 
Славутича. Це підтвердили і 
дослідження гідрог оологічної 
експедиції. організованої
державним істерико-куль
турним заповідником на 
острові Хортиця. Нинішнього 
літа аквалангісти обстежили 
почорнілі під часу шпангоути 
великого судна, ' виявленого 
в піску на п'лтнадцятимет- 
ровій глибині.

— Кораблі з часом підні
муть на поверхню, і після 
реставрації вони стануть 
експонатами спеціального 
музею суден, — говорить ди
ректор заповідника Л. П. 
Яловець. — Цей музей буде 
частиною великого архітек
турно-скульптурного комп
лексу. який створюється те
пер на острові Хортиця.

Г. ТРАНДОФІЛОВ, 
кор. РАТАУ.

ВУНДЕРКІНД
з шостого «в»

середньої

О. КОВАЛЕНКО, 
кор. РАТАУ.

20 вересня 1910 року

ФУТБОЛ

Музика Олександра 
Злоті« ика

сучасної 
музики, 

і ноти 
багато їх 
Міжнарод-

Устинів- 
Л. Алімо- 

------Н. Новіко- 
ва, учні 10 «Б<> класу Моло- 

, z~ ШКО- 
району 

Мостова, 
Онуфріїв- 

школи 
Норов ці- 

вокаль- 
Вико-

команд другого ешелону, 
дуже гретро
ї

Слова «ви вже дорослі», 
якими вчителям 
школи № 20 м. Воронні- 
ловграда іноді доводиться 
урезонювати своїх вихо
ванців, ніяк не в’яжуться 
з зовнішністю шестиклас
ника Олексія Шістка. І 
не дивно: адже йому не
має ще й дев’яти років. До 
школи він поступив у не
повних сім, причому відра
зу в четвертий клас: про
граму перших освоїв у 
дитячому садку.

Особливі здібності хлоп
чик виявив у математиці. 
Немає у нього труднощів 
і з іншими предметами — 
вчиться на «відмінно». А 
ще захоплюється шахами: 
на недавніх міжшкільних 
змаганнях він не програв 
жодної партії.

МАКИ
Вірші Віктора 

Г ерасимова

ІВЯПНЯМЯ

1 ЖОВТНЯ — 
Міжнародник 
день музики

ЧЕРВОНІ

Цвіт навесні 
Із юних ліг. 
Цвіт дивних снів — 
Краса землі.
Степ осява 
Привітне так. 
Серця зоря — 
Червоний мак.

ПРИСПІВ: 
Маки червоні. 
Юначе безсоння — 
Коханнг першого 
прощальний знак. 
Квітнуть, зоріють, 
Як ранні надії, 
їх цвіт нев'янучий 
горить у нас. 
Маки червоні — 
Вогні на пероні. 
Відходить поїзд 

у далеку путь. 
Наші стрічання

І розставання
Ти не забудь, кохана. 
Не забудь.
Ти повертай 
Стежки назад.
Ке облітай. 
Цвіти, як сад.
У височінь ’ 
Проміння сій. 
Мак, чарівник 
Юначих мрій.

ПРИСПІВ.
Знай, мила, знай: 
Хай мчать літе — 
Квітка душі
Не обліта.
У вечори 
І дні розлук 
Лине вона 
Де’ твоїх рук.

ПРИСПІВ.

«Диск-залу» 
надходять лис- 
з проханням 

розповісти про ві
домі вокально-ін
струментальні ан
самблі, популярні 
вокальні групи, но
ві течії 
естрадної 

надрукувати тексти 
пісень. Особливо 
нині, напередодні 
ного дня музики.

Дев’ятикласниці 
сьиої десятирічки 
ва, М. Пересінець.

діЖненської середньої 
ли Долинсьного 
Е. Чорноліс і О. 
восьминласники 
сьиої середньої 
С. Приходьно та В. 
кавляться роботою 
ного тріо Мареничів. 
нуємо, друзі, ваше прохання.

— Ми різнимося од сучас
них вокально-інструменталь
них ансамблів тим, — сказав 
в одному недавньому ін
терв’ю керівник тріо Валерій 
Маренич, — що уникаємо 
модних музичних спряму
вань. Ми просто співаємо на
родну пісню, зберігаючи не
доторканими її мелодію і 
гармонію. Побутові жанрові 
й жартівливі пісні театралі
зуєм. А щоб мелодія не на
бридала, змінюємо ритм, мо
дуляцію, щоб не втомлювати 
глядача.

«Зірка»
Наближається 

шення сорок другий чемпіСР 
пат країни з футболу серед

проходять .ЧУт 
стрічі на фінішній прямій. / 

Поєдинок між <• Кривбасом» 
■ Зіркою» мав принципове 

шачення для обох клубі»: 
осподарі поля намагалися 

взяти реванш за поразку (ї 
першому колі — 0:2. Та кіро^- 
воградці ще рал довели свою 
переваїу. Найкрапрімн Пра
вими відрізками для них буо 
лн. безперечно, третя і два
надцята хвилини матчу. '< 

З перших хвилин «Зірка» 
грала органі :онано : спокій
но в обороні, гостро .і іїіви^ 
ко — у наші,.і. Героями мяф 
чу стали нйпівзахиеиикіг. 
Так. ІЗ. СамоФалов лі Ш'гр&Цй 
ного удару відкрив рахунок. 
А потім В. Гошнодери л ДШІЙ 
пьої відстані сильним удш1 
ром направив ..м'яч у «Де
в'ятку». ;

Бід!грати один гол «Крив
басу» вдалося на 05-й хьи.ііу 
пі під час .деякої иезлагощ- 
ЖЄН0СТІ у ШІХНСІІМК ДІЯХ КІ; 
ровоградцік.. Та фінальна си
рена судді ресиуб :іь'ап<;ьнС[ї 
категорії киянина В. Бала; 
піна все-таки знфіїсеугая-’» 
перемоіу «Зірки» — 2:1'
Важлпві два очка дозволив,!» 
їй переміститися з десятого 
па дев’ятий рядок турнірної 
таблиці.

«Зірки» виступала у тако
му скла зі: М. Му:і>ічук. С. БЦл 
бенко., М. Порошин. О. Смн- 
четіко. Б. Хрогюв. В. ГО'.шіо^ 
деря. 15. Самофаясв. 10. 
сьоикін. О. Алекс.єєв (М- Иіу? 
равлі.ов. Л. Маслов). А. Кар- 
в'юк. В. БвтушепкО.

к.

Наступний тур — 2 жовт
ня. «Зірка» в цей .пень нрвй-
мас. «Спартак» із Житомира.

IAEA ЛІН.В. ц

ТУРНІРНА ТАБЛИЦЯ

НА СЬОГОДНІ МАЄ ТАНКИ
ВИІ ЛЯД:

1 м 0
«Колос» (Н.) 36 54—27 51
СКА (Л.) 36 50-25 50
СКА (І(.) 36 4S — 25 5Й
• Буконина» 36 46 — 24 48
< Авангард» 35 63-28 47
• Кривбас» 3G 53 — 36 44
«Спартак» 36 41—27 43
-Кристал» 36 48 36 40
«Зірка» 36 37-34 39
«Су.шіобу- і

ДІІІІІІІІС'- 36 35-36 39
«Колос» (П.) 35 35 37 3.7>. Новатор» 36 41-37 3(і
' ПОДІЛЛЯ’- 36 38- 49 33
< Торпедо» 36 33 -50 32
< Дніпро» 36 29-39
• Атлантика» 36 37—49 3d
♦ Фруп-

■зспець» 36 37—18 29
<Говерла» 36 28—38 29
• Оксан» 36 28-44 28
' Десна > 36 29—47 27
-Автомо

біліст» 36 24-39 2.7
«Шахтар» 36 40- 57 26
- пива» 36 -28-37
«Металург» 36 30—64 22
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