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АНОНС
Коли ти пронидаєшся врай* 

ЦІ, коли виходиш з дому і про
стуєш мирним, сповненим діло
вого гамору й шуму містом або 
тихим, задивленим у ранньо
осінні поля селом, — чи ж ду
маєш ти, молодий сучаснику, 
про те, що всього цього у тебе 
могло не бути? Радісне розмаїт
тя, стонолірне багатство світу 
ти сприймаєш як данність, як 
щось неперебутнє. Так воно й 
має бути. І все ж...

Є ще у світі ракети, націлені 
на мирний день кожного з нас. 
Є ще за океаном ділки й полі
тикани, які виношують маячні 
плани «зоряних» восн. € ще в. 
світі сили, які хотіли б зашко
дити зближенню народів на 
основі взаємовигідного співро
бітництва, на основі рівно
прав’я...

Ми — молодь Країни Рад, 
оплоту миру в усьому світі. 
Разом з усім радянським наро
дом ми. молоді робітники й кол
госпники, льотчики й шахтарі, 
науновці і студенти —- в рядах 
борців за мир, за розрядку 
міжнародної напруженості. В 
цьому вбачаємо свій інтерна
ціональний обов’язок. Ми, мо
лоді. підтримуємо мирні Іні
ціативи Радянського уряду, ви
ступаємо за дальше згуртуван
ня усіх миролюбних сил у бо
ротьбі проти небезпечних пла
нів мілітаристів. Справі миру 
служать і наші трудові здо
бутки.

.... Минуле літо було багатим 
на події і на здобутки сил ми
ру. Чимало зроблено для даль
шого зміцнення економіки Ра
дянської держави, для її даль
шого руху вперед по шляху ін
тенсифікації. Навряд чи знай
деться в усій нашій області хоч 
один спілчанин, який не зробив 
би особистого вкладу в Радян
ський фонд миру. Та, певно, 
найпам’ятнішою подією ниніш
нього літа став XII Всесвітній 
фестиваль молоді і студентів у 
Москві, на якому побували й 
представники Кіровоградщини. 
Ще довго ми з вдячністю й хви
люванням згадуватимемо про 
нього. В сьогоднішньому номе
рі, присвяченому боротьбі мо
лоді планети за мир. ви теж 
зможете прочитати спогади 
учасників та гостей фестивалю.

Війна не повинна загрожува
ти людству — до такої спільної 
думки дійшла на Московському 
форумі молодь світу. Думна ця 
близька й зрозуміла кожному з 
нас. ні! _ війні. Тісніше ЗГУР
ТУЙМО ряди борців антиімперіа
лістичного фронту! Врятуймо 
нашу планету од ядерної загро
зи' Щоб кожен з нас міг бути 
певним за світле своїх майбут
ніх панків, за ранки своїх дітей 
і внунів, яні Фе прийдуть у світ. 
Щоб атом служив мирним ді
лам і звершенням, яні ще біль
ше прикрасять нашу планету, 
які зроблять її ще квітучішою 
й багатшою. А людей на ній — 
щасливішими.
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: буквально
біля двопо- 

в 
мешкають 
зупинився 

«Москвич» — 
молодих

І ще одну 
«вирахували»

ють, коли жінці припини
ти роботу за вагітністю, і 
коли повернутися на ро
боче місце після родів. В 
багатьох капіталістичних

Безробіття продовжує залишатися головний соціаль
ним бичем західноєвропейського економічного спів
товариства. Армія «зайвих людей» у країнах «Спіль* 
ного ринку» постійно зростає, нараховуючи мільиоі

Діаграма агентства АДН (НДР),_ складена на_ основі 
офіційних даних, поназує середній рівень незайнято - 
ті в державах ЄЕС у 80-ті рони. Нинішнього року кіль

кість безробітних, яні щомісяця реєструються на бір
жах праці, продовжують коливатися довкола цифри 
12 МІЛЬЙОНІВ. , ТАОГФотохроніка ТАгС.

карбованців, на харчуван
ня 60—70 карбованців.

• Сім’ї Розмириць нічого не 
X треба, буде платити за на

вчання дітей, за медичне 
обслуговування. До цього 
ще додамо, що Володи
мир, відмінно працюючи 
на виробництві, одержує 
премії. Державна допомо
га Людмилі — дородові 
та післяродові виплати — 
лише при народженні Ган
нусі склали 739 карбован
ців... А не так давно Во
лодимира як ударника ко
муністичної праці нагоро
дили туристською путів
кою до Народної Респуб
ліки Болгарії» вартістю 600 
карбованців...

П. СЕЛЕЦЬКИЙ.
м, Бобринець.

країнах жінки, побою
ючись звільнення і втрати 
заробітку, «добровільно» 
відмовляються від від
пустки у зв'язку з народ
женням дитини. Системою 
охорони материнства у 
«вільному світі» не охоп
лено багато категорій жі
нок (ті, хто працює непов
ний тиждень, сільські пра
цівниці...). Багато жінок у 
країнах капіталу не мають 
можливості після народ
ження дитини повернутися 
на попереднє місце робо
ти. Не одержують вони й 
допомоги по догляду за 
хворою дитиною.

...Коли Володимир з Люд
милою показували мені 
свої квартиру, спортивні 
нагороди глави сімейства, 
.сімейні реліквії й фото
графії, я звернув увагу на 
їхню бібліотечку. Мари 
Твен, Іван Франко, Ванда 
Василевська. Оксана Іва- 
ненко, Фенімор Купер, 
Джек Лондон... Простягнув 
руку до полиці і взяв на
вздогад акуратно обгорну
тий том... «Кобзар» Шев
ченка. «І мене в сім’ї ве
ликій, сім’ї вольній но
вій...».

І справді, подумав, ве
ликою дружною сім’єю 
живе наш народ-трудів- 
ник, народ творень у сво
їй державі. А складається 
наша велика сім’я із та
ких ось малих. В их, як 
у дзеркалі мільйон» ра
зів відбиваються й повто
рюються всі ті процеси, 
які відбуваються в суспіль
стві: зростання його доб
робуту, його духовної мо- 
ці, зміцнення його еконо
міки тісно пов’язані з роз
квітом кожної радянської 
сім’ї.

мириць ми вже згадували. 
А до цього ще додамо, 
що рік після народження 
дитини молода мати має 
праео на річну оплачувану 
відпустку по догляду за 
нею. При бажанні ця від
пустка може бути продов
жена ще на півроку без 
перерви робочого стажу...

Звернімося до 
життя жінок країн 
лізму. За даними 
канського публіциста
М. Менделя, близько 40 
процентів американських 
роботодавців самі вирішу-

в пам’яті. Ми подружи
лися. Всюди бували ра
зом. Пам’ятаю, навіть 
під час забігу на «Олім
пійську милю» прийшли 
до фінішу майже одно
часно — він другим, а я 
третім...

ПРАЦЮЮЧИ дружно, 
розумно плануючи, 

свої витрати, молода сім я 
без сторонньої допомоги 
лише за п’ять років зумі
ла придбати собі в квар
тиру сучасну обстановку, 
кольоровий телевізор, сте
реоапаратуру: 
місяць тому 
верхового будинку, де 
одній з квартир 
Розмириці, 
оранжевий 
нова власність 
господарів, 
можливість
Володимир з Людмилою— 
збудувати собі простору 
трикімнатну кооперативну 
квартиру. Нині вони стоять 
в черзі на неї, збирають 
гроші на перший внесок.

Того дня з Людмилою 
Розмирицею. дружиною Во
лоді. я розмовляв вперше. 
Молода жінка багато роз
повідала про своє життя, 
про завантаженість домаш
ньою роботою. Та есе ж. 
підсумувала вона, це нв 
причина, аби не цікавити
ся музикою, літературою, 
кіно. Сім’я накладає на 
людину неабияні обов’яз
ки. але при бажанні мож
на завжди знайти час і для 
задоволення духовних по
треб.

Тут доречно буде нага
дати, то наша соціалістич
на держава постійно дбає 
про збільшення допомо
ги матерям і охорону ма
теринства. Про державні 
виплати на дітей сім'ї Роз-

ааТ?ОЛОДЮ, а пам'ятаєш 
наші розмови про 

життя, про плани на май- * 
бутнє — ти тоді ще зізнав-г 
ся, що, повернувшись із 
Москви, хочеш одружува
тись?

Ми сидимо у невеликій, 
але затишній, гарно об
ставленій квартирі мого 
давнього знайомого боб- 
ринчанина Володимира 
Розмириці. Не бачилися 
п’ять років. Розмови, роз
мови... Як і тоді, у 80-му, 
Володя працює зварю- 
вальником в райсільгосп- 
техніці, де був донедавна 
і секретарем комсомоль
ської організації. Нині 
він, молодий комуніст — 
член бюро райкому ком
сомолу, очолює цехову 
спілчанську організацію. 
Спортсмен... А шо стосує
ться мого запитання, то 
він таки й одружився тоді, 
в 1980 році. Людмила, 
дружина, працює нині ку
харем в Бобринецькому 
комбінаті громадського 
харчування. У них двоє ді
тей — Миколці скоро ви
повниться 4 роки, а мо
лодшій Ганнусі — півтора.

...Буквально за кілька 
тому, гортаючи 

«Аргументы и 
я натрапив на 

духи» япон- 
Посилаючись 

газети 
її автор розпо- 

типовий бюджет 
робітничої сім’ї

ДНІВ по 
тижневик 
фанты», 
статтю «Злі 
ської сім'ї».
на дані японської 
«Акахата», 
вів про і 
звичайної ____ ____________
з 4-х чоловік. Мимоволі по
чав порівнювати. ’ ось. що 
вийшло. Заплативши різні 
податки й внесни (в тому 
числі й на соціальне стра
хування), глава середньої 
японської сім’ї має у своє
му розпорядженні 231 ти
сячу ієн. З них 60 тисяч 
йде на квартплату. 20 ти
сяч — на газ. електро- й 
водопостачання. На най- 
скромніше хаЬчування тре
ба потратити щонайменше 
150 тисяч. Залишається 
одна тисяча. Японцеві ж 
треба ще заплатити ЗО ти
сяч за навчання двох ді
тей. виділити дещицю на 
оплату побутових послуг, 
купівлю необхідних това
рів. А раптом хто в сім’ї 
захворіє?

Мого бобринецького 
знайомого у колективі зна
ють як громадського акти
віста, неодмінного учасни
ка всіх колективних захо
дів. Та, разом з тим, він 
дбає і про те, аби сім’» 
жила заможно. Для цього 
в молодого робітника, по
рівняно з середнім ЯПРН- 
цем, є куди ширші МОЖ
ЛИВОСТІ. Досить сказати, 
що з місячного бюджету 
сім'ї (330 карбованців) на 
квартплату, дитсадок, ос
вітлення. водопостачання, 
газ йде в середньому 75

г——
І Мені зараз чітко уяв

ляються ті події п’яти
річної давності. Та воно 
й зрозуміло: ми зустрі
лися й познайомилися в 
Москві, на Олімпіаді-80.

І Ті дні не могли не зали
шити незгладимого сліду
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її ІЩО не віщувало бі- 
АА ди. Липовий, прийшов

ши з роботи, порався по 
господарству. Заклопота
ний Валентин гоигоров-л' 
не одразу й по і/е дитя
чий голос. Задихавшись 
від швидкого бігу, Сергі«- 
ко Сухощєєв говорив 
уривчасто:

— Міна... викопали... у 
нас.

Валентин Григорович 
різко випрямився — зда
лося. ніби од несподіваний 
закололо біля серця. Це ж 
треба! Більше сорока ро
кіт минуло, як село від 
фашистів визволили, а 
війна час од часу, візьме 
та й нагадає про себе... Ось 
яь зараз. Що ж. треба по
спішати йому, голові ви
конкому сільради, на міс
це події.

У Захарівці, перш за все 
завдяки роз’яснювальній 
роботі військового керів
ника місцевої десятирічки 
О. В. Кузьменка, знають, 
як слід поводитися з ви
буховими предметами. 
Постійні бесіди з школя
рами, перегляд фільмів, 
виготовлення стендів зро
били свою добру справу..

А ось таке вже було і 
минулого року. Літні дощі 
вимили з грунту 
Його побачили 
Шамрай і Валентин Поче- 
еєнко. Одразу ж поклика
ли голову виконкому (до 
нього найчастіше звер
таються у подібних випад
ках), і незабаром сапери 
знешкодили фашистський 
«дарунок».

Як же буде цього разу? 
...На городі, куди Сер

гійко привів Валентина 
Григоровича, лежала мі
нометна міна. Хижо визи
рала вже 
крильцями, 
смертю. За 
ще одна...

Липовому 
страшно. Він дивився і не 
міг повірити очам. На 
грядці, де сорок ронів ця 
сім’я садила городину, де 
щовесни працювали важкі 
трактори — і отакий «уро
жай»...

Та особливо

снаряд. 
Сергій

заржавілими 
погрожувала 

нею виднілеє?

стало раптом

очам. На

І ВІДЛУНЮЄ В СЕРЦІ
ти не було часу. Навкруги 
вже збиралися цікаві. Ли- 
гезий розпорядився виста- 
е.ити фішки, призначив 
чсоювих і побіг у сільра
ду дзвонити в райвійськ- 
комат та у відділ внутріш
ніх справ.

Це вже пізніше, коли 
есе закінчиться, старожи
ли розкажуть чому, що не

себе іце раз. і війнуло в 
душу вселенським холо
дом. І на мить уявив, скіль
ки отих чужих «Першін- 
гів». далеко страшніших за 
знайдені міни, день і ніч 
важать на наш мирний 
день, на щастя наших ді
тей. І загрожує їм смерть 
— можливо, ще страшні
ша, ніж тоді, коли тринад
цятирічний Сергійко, який 
знав про війну тільки

гатьох малюків почали за
бирати по домівках.

Рух автотранспорту по 
маршруту, визначеному 
для перевезення мін, бу
ло припинено. Всі 
перекрито. Людей 
дено якнайдалі.

Тепер потрібна

ШЛЯХ 

бідзе-

буля
звантажна автомашина

ГОВОРИМО ВІДВЕРТО І
Дорогий наш читачу!

Скоро виповниться рік, відколи ти вперше взяв до рук наш 
спецвипуск «Думаємо, боремося, живемо». Звідтоді він прихо
див до тебе щокварталу. Журналісти редакції, готуючи мате
ріали спецвипуску, дбали про тс. аби вони були цікавими й 
різноманітними тематично та жанрово. Певно, тобі запам’ята
лися такі рубрики спецвипуску з контрпропаганди, як «Обо
в’язок», «Ми — інтернаціоналісти», «Вільний світ» крупним 
планом», «Прошу слова». «Фестивальна орбіта», «Радянський 
Союз очима зарубіжних гостей», «Про нас за рубежем», «Твоя 
життєва позиція»... Можливо, у тебе з’явилося бажання взяти 
участь в розмові на ту чи іншу тему, або, скажімо, деякі пуб
лікації видалися тобі недосить вдалими і ти хотів би поділити
ся своїми думками із приводу їх... У цьому тобі допоможе 
сьогоднішня наша анкета «Говоримо відверто н принципово».

1. З усіх матеріалів, які з’явилися в усіх чотирьох спецвипус

ках, тобі найбільше сподобався______________ _______ _____

ПРИНЦИПОВО
4. У рубриці «Твоя життєва позиція» ми не лише надавали сло

во людям, які в ідеологічному протиборстві двох систем міцно 
стоять на комуністичних позиціях, але й розповідали про тих, 
хто збився зі шляху, втратив політичну пильність. Що ти ду

маєш про таких? ..................... .... ..... •

5. Нині, у час загострення ідеологічної боротьби, особливого 
значення, набуває твоє вміння розбиратися у явищах культури. 
Шо ти знаєш про діяльність імперіалістичних «диверсантів од 
культури»? З якими критеріями підходиш до оцінки явиш куль
турного життя, зокрема, у себе в місті, селі? Які культурні 

цінності вважаєш найдорожчими? __ __

тому шо в ньому _________________ __________  ______

2. У публікаціях про перебування молодих кіровоградців за 
рубежем, про їхні зустрічі із зарубіжним ровесником, тобі хо

тілося б більше дізнатися про __ . ... ............

6. Шо тебе не влаштовує у матеріалах спецвипуску «Думає
мо, боремося, живемо»? Які ти маєш пропозиції стосовно тема

тики і спрямованості цих матеріалів? ______ ____________

роздумува-

місці, де виявлено МІНИ, у 
війну був погріб, ЯКИЙ, 
мабуть, викооистали як 
склад...

Вже стемніло, коли до 
Захарівни приїхали пра
цівники міліції...

Село засипало. А Вален
тинові Григоровичу не спа
лось. Було тривожно на 
душі — до болю. Він думав 
про дітей — не лише про 
своїх, не лише про сіль
ських — ціла планета по
ставала йому перед очима. 
І ноги ніби самі, мимоволі 
привели його до того обе
ліска неподалік сільради...

ІСТОРИЧНА ДОВІДКА: 
В період Великої Вітчиз
няної війни 253 захарівчан 
перебувало в лавах Ра

дянської Армії, 
близько 200 з них 
удостоєні урядо
вих нагород, 157 
віддали життя за 
Батьківщину. При 
визволенні сіл на 
території Захарів- 
ської сільради за
гинули 64 радян
ських воїни.

У війни — жор
стокі занони, думав 
голова. Ось і зараз: 
нагадала вона про

книжок і кінофільмів, 
бачив у щойно виритій ям
ці (саме садили картоплю) 
хвостату міну...
Т} АЙОННИЙ військовий 

комісар В. Г. Стьожка 
вислав у Захарівну А. І. 
Хабарова, а сам дзвонив 
до Кіровограда. Незаба
ром підривники сповісти
ли: вирушають до села.

Майор Хабаров уже 
звик, що в будь-яку хви
лину дня і ночі може про
лунати телефонний ДЗВІ
НОК, і тривога знову осе
литься в його серці. Три
вога за тих, хто в цей час 
може зробити один не
обачний фатальний крок. 
А тому від його зібранос
ті залежить дуже багато.

Коли майор проходив 
сільською вулицею, йому 
впало в око, що майже на
проти двору, де жив Сер
гійко Сухощеєв, — дитя
чий садок. Тому найперше 
він розпорядився: «Зараз 
же. негайно, вивести ді
тей у безпечне місце!».

Діти йшли неспокійною 
вервечкою, здивовано_ по
глядали на стурбовані дб- 
личчя вихователів і нянь, 
які вели їх до «лубу, на 
людей у військовому, кот
рі раз по раз брали їх на 
руки й несли. Звістка об
летіла вже все село, і ба-

піском і людина, яка б сі
ла у ній за кермо.

З характеристики шофе
ра колгоспу Імені Пархо- 
менка О. В. Титовського:

Титовський Олександр 
Володимирович, 1960 року 
народження. Українець. 
Член ВЛКСМ. Одружений. 
Навчався в Захарівській 
середній школі. Закінчив 
професійно-технічне учи
лище в Кіровограді. Після 
звільнення в запас із лав 
Радянської Армії (служив 
у повітряно-десантних вій
ськах) працює шофером.

Пізніше у розмові зі 
мною Олександр сказав 
просто:

— А кого б я міг посла
ти на своїй машині? Та й 
якби не я. то такий же. як 
я, наражався б на иебез- 
пеиу.

Я дивиласа на його від
крите. привітне оиличчя і 
думала: «Ось такі хлопці, 
прості і звичайні, дійшли 
в сорок п’ятому до Берлі
на і нині, янщо тільки ви
никне в тому потреба, 
грудьми своїми захистять 
Вітчизну. Такими ось і 
сильна наша країна. Вони 
не звикли перекладати 
свою ношу на плечі ін
ших...».

А ДОВГО до нашої зу- 
стрічі, ТОГО весняного

При бажанні вкажи своє прізвище, ім’я та по батькові

_____ ... ........................ , вік __ _____ .

професію______________________ , місце проживання ___

3. Яку б адресу ти запропонував журналістові для написан
ня матеріалу про радянський спосіб життя, про соціально зна

чиму діяльність молодих?._____ , _______

Якщо у тебе з’явилися запитання до авторів спецвипуску 
«Думаємо, боремося, живемо», напиши їх на окремому аркуші 
і надішли разом із вирізаною із газети й заповненою анкетою 
за такою адресою:

316050, МСП. м. Кіровоград, вул. Луначарського, 36, редак
ція «Аіолодого комунара».

Пам’яіай: журналісти обласної молодіжної газети з нетер
пінням чекають на твої побажання, зауваження, пропозиції.

ЦИФРИ І ФАКТИ
АНГЛІЯ. Кожен день пе

ребування біля влади уря
ду 'консерваторів, говори
ться в брошурі лейборист
ської партії, несе з собою 
збільшення армії безро
бітних на 1000 чоловік, 
ліквідацію ЗО компаній, 
вивіз британськими кор
пораціями за копдон 25 
млн. фунтів стерлінгів.

зараз у країн’ бракує 
517 тисяч НВІРТИО. 1,25 
млн. житлових будинків 
не відповідають санітар
ним нормам. З млн. будин

ків потребують капіталь
ного ремонту.

За час перебування торі 
біля влади ціни на про
дукти харчування, предме
ти першої необхідності і 
послуги підскочили в се
редньому на 66 процентів, 
вартість електроенергії — 
на 89 процентів, газу — 
на 130 процентів.

СРСР. 40 млн. чоловік 
поліпшили свої житлові 
умови за чотири роки ни
нішньої п'ятирічки. ТІЛЬКИ 
торік побудовано 2 млн.

нових благоустроєних
квартир.

ІЗРАЇЛЬ. Про нечуванс 
досі підвищення цін ого
лошено в Тель-Авіві. На
магаючись загнуздати май
же 500-процентну інфля
цію, уряд затвердив над
звичайні заходи «оздоров
лення» економіки. Одно 
масно з девальвацією із
раїльського шекеля на 20 
процентів вони передба
чають підвищення на 60— 
75 процентів ціни прак
тично на всі основні види 
продуктів xanчvвaння 
товарів першої необхід
ності.

УНР. За останні 40 років 
реальні доходи населення 
Угорщини зросли майже в 
4 рази, мовиться в статис
тичному довіднику «Угор
щина в цифрах» Об'єм 
промислового виробництва 
цієї країни збільшився в 
15 разів.

АФРИКА. За даними Все
світнього банку рекон
струкції І розвитку. 200 
млн. африканців. тобто 
близько 40 процентів насе
лення цього континенту, 
споживають в день менше 
калорій, ніж. за думкою 
спеціалістів ООН, необхід
но для повноцінного існу
вання.
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Галина Шалапко, перший секретар Вільшанського 
райкому ЛКСМ України, побувала на фестивалі в 
Москві у складі туристичної групи кіровоградпів. Всі 
свої враження од побаченого н почутого записувала. 
Сьогодні ми публікуємо витримки з фестивального 
щоденника Галини. Спробуймо ж глянути її очима на 
події тих незабутніх днів.

23 липня. 19 годин ЗО хви
лин. Поїзд «Знам’янка — 
Москва».

За одну—дві години учас
ники туристичної групи 
встигли перезнайомитись. У 
ввгоні лунає дружний сміх', 
жарти, пісні.

Всіх об’єднує гарний на
стрій. передчуття великої 
події, якої з нетерпінням че
кали давно; до якої готува
лись заздалегідь. Бачу, як 
швидко знайшли спільну 
мову Надія Вовкобрунь і 
Олена Завгородня. ЇМ є про 
що говорити, адже обидві 
працюють доярками. Надія 
— у Маловисківському ра
йоні, Олена — у Вільшан- 
ському. Перша з них — де
путат обласної Ради на
родних депутатів, минулого 
року подолала п’ятитисяч
ний рубіж-по надоях. Часу 
у дівчат вдосталь, отож на
говоряться досхочу... Своя 
тема розмови і в шофера 
райсільгосптехніки із Доб- 
ровеличківкн Олександра 
Шурдука та механізатора з 
Устинівського району Олек
сандра Зборошенка. Заразу 
розпалі жнива, тож обох 
хвилює думка: як там буде 
без них? Інструктор Ново- 
українського райкому ком
сомолу Віктор Мороз заспо
коює хлопців — товариші, 
мовляв, справляться й без 
вас. а от ви віддячите їм 
своїми розповідями про XII 
Всесвітній...

24 липня, 15 годин ЗО хви
лин. Київський вокзал сто
лиці.

Здрастуй, Москва! Здрас
туй, красуне! Скрізь, куди не 
кинь оком, яскраві транспа
рант. лозунги, фестивальні 
ромашки. Туристську групу 
зустрічає перший секретар 
обласного комітету комсо
молу І. О. Шевченко, який 
прибув у столицю в складі 
політичної делегації кілько
ма пнями раніше.

Після р<і міщення в готе
лі ознайомились із фести

вальною програмою. Скільки 
цікавого чекає на нас!

25 липня. 9 година ранку. 
Мавзолей В. І. Леніна.

З трепетом, глибоко схви
льовані, йдемо на зустріч із 
вождем, йдемо мовчки, в 
колоні — ні звуку. Кожен 
помисли свої звіряє з Іллі
чем.

Залишайся з нами назавжди
14.30. Панорама . Боро- 

динська битва». До глиби
ни душі вражені стійкістю і 
мужністю російського наро
ду. Нарбду-волелюбня

26 липня. 11 годин. Му
зей Миколи Островського.

Віч-на-віч зустрілися із 
полум’яною пам’яттю про 
нескореного Павку. Дехто 
навіть змахнув иепрощену 
сльозу — настільки' емоцій
ною була розповідь екскур
совода.

16.00. Лужники.
Прибули на генеральну 

репетицію урочистого від
криття XII Всесвітнього 

Незабутні фестивальні зустрічі. Алі Мохамед Алі 
приїхав у Москву з Народної Демократичної Респуб
ліки Йемен. На згодну про зустріч із туристами, з на
шої області у нього залишився сувенір, виготовлений 
на кіровоградському заводі «Металіст».

Фото В. ГРИВА

фестивалю молоді і студен
тів, а тут — дощ. Рясний, 
мов із відра. Година, друга, 
третя... Не вщухає. Репети
цію відмінили, але настрій 
все одно чудовий.

27 липня. Зранку — екс
курсія по столиці. 16.00 — 
відкриття свята.

Видовище настільки яскра
ве, що описати надзвичай
но важко. В ті хвилини сер
ця наповнювала гордість за 
Країну Рад, бурхлива ра
дість за те, що ти — грома
дянин СРСР, країни, яка є 
оплотом миру на всій земній 

кулі.

28 липня. 11.00. Москов
ський державний універси
тет імені Ломоноерва.

Масовий мітинг, присвяче
ний 40-річчю Великої Пере
моги над німецько-фашист
ськими загарбниками та 
японськими мілітаристами. 
Тисячі юнаків та дівчат. Ти
сячі голосів.скандують сло
во «Мир!» на різних мовах. 
На вітрі полощуться транс
паранти із написами: «Ні!— 
ядерній зброї і в космосі, і 
на Землі!», «Не допустимо 
нової війни!», «Солідарність, 
мир, дружба».

На імпровізованій сцені— 
Герої Радянського Союзу, ■ 

представники делегацій Гре
ції, Уругваю, Монголії... Лу
нає антифашистська лісгія у 
виконанні кіпрського ан
самблю Маріуса Токіса.

Разом із фотокореспонден
том «Молодого комунара» 
Василем Грибом знайоми
мось із громадянином Рес
публіки Чад Авадом Сануссі. 
Авад прийшов на мітинг ра
зом із донькою Марією. Дів- 
чинну буквально засипали 
подарунками, сувенірами, 
значками. Разом із нірово- 
градцпми Марія охоче вико
нує пісню «Хай завжди буде 
сонце», а Авад тим часом 
ділиться враженнями від 
фестивалю. У Радянському 
Союзі він вже восьмий рік. 
Закінчив Харківський полі

технічний інститут із від
знакою. Зараз і він, і дру
жина — аспіранти. Через 
рік відбудуть на батьків
щину.

— Бажаю всім учасникам 
мігшого здоров’я, щастя і 
мирного, безхмарного не
ба, — сказав на прощання 
Сануссі. '— Передаю вам 
сонячний привіт від мого 
народу, який ніколи не за
буде дружньої допомоги і 
підтримки СРСР.

29 липня. 14.00. Майдан
чик перед спорткомплексом 
«Олімпійський».

Мітинг «Хіросіма і Нага
сакі застерігають: трагедія 
не повинна повторитись». 
Схвильовано звучать слова 
сімнадцятирічної дівчини із 
Японії. Вона —- жертва 
атомного вибуху в Хіросімі.

Поруч мене стоїгь літній 
чоловік. Груди прикрашені 
державними нагородами, 
скроні припорошені сріблом 
сивини. Знайомимось. Депу
тат Верховної Ради Казах
стану Г. ‘Ільяшев. Почувши, 
що ми з України, він ска- 
зав •

— В роки Великої Вітчиз
няної війни мій брат Ілья
шев Жунускан загинув, 
звільняючи Київщину від ні
мецько-фашистських загарб
ників. Тривалий час наша 
сім’я розшукує могилу, де 
пбхог...... і Жунускан. однак
пашу арні.

Пообіцяла допомогти, за
писала адресу казахського 
товариша. А з трибуни над 
майданом, мов дзвони Ха
тині, лунає:

__ Ні — війні! Хочемо ми
ру, хочемо щастя людям 
всієї планети!

30 липня. Цирк на Цвіт
ному бульварі-

Спеціальна святкова фес
тивальна програма Най
більше вражає виступ атле
та Валентина Дікуля. Важ
ко повірити, що ця людина 

тривалий час була прикута 
до ліжка. Травму здолав 
завдяки настійливим трену
ванням. Тепер він, справж
ній богатир, . витримує на 
собі 943 кілограми! Буде що 
розповісти дома моєму зем
лякові Борисові Лнсоконю 
із Вівсяників Вільшанського 
району, який виконував ін- 
і ернаціональн іпі обов’язок 
у Афганістані, адже ного 
доля в дечому схожа із до
лею атлета. Та й характери 
схожі: наполегливість і ще 
раз наполегливість, уміння 
вистояти в життєвих незго
дах-.

31 липня. 16.00. Екскур
сія на катері по Москві-рі
ці. Захоплені дивовижним 
краєвидом. Співали пісень— 
українських, російських. Ми
лувалися столицею.

1 серпня. -9.00. ВДНГ 
СРСР.

Сьогодні — 10 років з дня 
підписання Заключного акт\< 
Наради з питань безпеки і 
співробітництва в Європі. З 
цієї нагоди на виставці до
сягнень народного госпо
дарства СРСР — ряд ціка
вих-заходів. Це і мітингн- 
протести, і міжнародний яр
марок солідарності, і висту
пи популярних радянських 
естрадних ансамблів — «Ял- 
ла», «Вернем», «Машина ча
су». Поверталися до готелю 
пізно, збуджено ділилися 
враженнями.

2 серпня. 14.00. Централь
ний парк культури і відпо
чинку імені Горького.

Вхід — лише запро
шеннями. Бажаючих потра
пити в Міжнародний центр 
мистецтв багато. 1 це зрозу
міло, адже скільки тут ці
кавого! Кожна союзна рес
публіка обладнала свої 
виставочні комплекси. Зви
чайно, найперше завітали 
ми в комплекс Української 
РСР. Тут — справжня май
стерня народних умільців. 
Ось вправно працюють ви
шивальниці — буквально на 
очах народжуються барвис
то вишиті рушники з укра- 
їнсьі' їм орнаментом. Далі 
охоче навчає глядачів своїх 
секретів іоНчар. а ще далі 
чималий гурт спостерігає, 
як цлеі\іь?ся кошики із .по 
зи. брилі-із соломи.

Поруч — концертний зал. 
На сцені — іскрометний го
пак. Щиро аплодуємо само
діяльним артистам і поспі
шаємо подивитись внегав- 

ку виробів народних уміль
ців. А потім нас чекають 
комплекси Білоруської, Мол
давської, Казахської, Естон
ської, Узбецької РСР. В їх 
програмах — експозиції, які 
знайомлять із життям наро
дів, культурою, традиціями.

18.0(1. Клуб радянської де
легації.

Зустріч із Героєм Радян
ського Союзу, льотчнком- 
космонавтом СРСР Світла
ною Савицькою.

З серпня. 21.00. Лужннки.
Ось і настав він — день 

прошанйя з фестивалем. І 
недарма чимало іноземних 

гостеїї назвали урочисте 
закриття фестивалю «по
етичним образом Росії». Ча
рівне, неповторне видови
ще. Воно залишиться в па
м’яті кожного з нас, як і всі 
фестивальні години.

Час, проведений на фес
тивалі, не пройшов дарем
но. Він багато дав для спра
ви миру. Форум у Москві 
ще раз продемонстрував: 
мир — спільна мета народів 
усіх п’яти континентів.

4 серпня. 16.00. Інтерклуб 
Будинку медика.

Нас гостинно зустріча
ють господарі. Сюди ж при
були американська та бол
гарська групи.л Всі разом 
співаємо «Катюшу», потім— 
танцюємо танець дружби, 
далі — зустріч «за круглим 
столом» із болгарськими 
друзями.

Охоче поділилися вони 
своїми враженнями від фес
тивалю, від участі у різно
манітних культурних та по
літичних заходах.

. __ Коли спостерігали за 
церемонією урочистого за
криття в Лужнннах, — роз
повідає Марія Урулова, — 
не могли втримати сліз ра
дості од того, що тане свято 
молодості, краси, свято миру 
можливе лише у країні со
ціалізму- країні, де молодь 
не тривожиться за завтраш
ній день, бо тут ссе робиться 
для народу, в «м п народу.

Тепло прощалися з болга
рами. пообіцявши обов’яз
ково передати полум’яний 
привіт кіровоградцям. І од 
себе передали вітання дру
зям із міста-пооратима Тол- 
бухіпа

5 серпня.
< ВІД'ЇЗД ДОДОМУ- До зуст
річі. Москва!

Світла згадка про тебе, 
столице, про твій фестиваль 
залишиться з нами назав
жди

Г. ШАЛАПКО.
Вільшанський район.

сучасних умовах є бороть-

світоглядом.

ціалізму й капіталізму в

одним з аспектів ідеоло-

слід чітко усвідомити, що

ба між науково-матеріа-

гічного протиборства со-

атеїстичного виховання

дієтичним і релігійним

якщо ти
В роботі комсомолу з

атеїзм,

, чужим 
людській

в книзі є 
покидає

Ідеологи імперіалізму 
активно використовують 
релігію в боротьбі проти 
марксизму-ленінізму, про
ти ідей соціалізму, які все 
більше притягують уми й 
серця молоді світу. В кни
зі В. П. Мазалова «Атеїзм 
і його фальсифікатори» 

£ (М., ГІолітвидав, 1984. —
<; 79 с.) якраз і йдеться про
> спроби наших ідеологічних
< противників дпекреднту-
> вати науковий 
х представити ного антнгу- 
? манним вченням, 
х нібито самій 
? природі.
> Показово, що
< розділ «Молодь
> церкву», де автор на нере-
< конливнх фактах дово-
> дить, що, приміром, навіть 
х та частина молоді, яка 
? одержала релігійне вихо- 
х вання, поступово відхо- 
? дить від церкви. І процес 
5 цей має тенденцію до на- 
г ростання. Найчастіше мо- 
5 лодь відмовляється од
< церкви з ідейних мірку- 
5 вань; тобто, вона вбачає у 
х ній Ідеологію, яка сприяє
> буржуазії. Криза релігії
> проявляється й у зростаи-
< ні числа громадянських 
? шлюбів. Та навіть у тих 
X молодих людей, котрі збе- 
? рігають релігійну віру, ній- 
? пісна переорієнтація вира- 
X ЖНЕТЬСЯ у явиші. який 
? прийнято називати «КВто- 
$ лнцькою Незгодою»: збе- 
с рігаючи релігійний погляд 
5 на світ, юнаки іі дівчата 
ч узгоджують свою практнч- 
? ну діяльність не з церков-

на них 
ідей. . Однак 

системи 
яка б опира

на досягнення
і

для

ними настановами, а з 
прагненням до справедли
вої перебудови суспіль
ства.

З метою збереження 
своїх позицій і впливу 
католицька церква про
водить оновницьку полі
тику («аджорнаменто»). 
Дієта її — запобігти від
ходу молодих од церкви, 
обмежити вплив 
атеїстичних 
оскільки підбір 
аргументів, 
лася на досягнення су- > 
спільних і природничих < 
наук. для церковників 5 
практична неможливий, то х 
залишається один шлях — ?
фальсифікація, планомірне £ 
спотворення ного основ- ? 
них положень. і

Автор аргументовано \ 
доводить антпкомуністич- ? 
ну суть політики Ватіка- > 
ну. Католицькі ідеологи ? 
завжди шалено нападали > 
на марксизм. Ватікан брав £ 
активну участь у хресто- ' 
вому поході проти ----- - с
дої Країни Рад. 
дії, приміром, на 
ку 30-х років

моло- 
Иого

почат
ку 30-х років (введення 
молитв «про спасіння Ро
сії», проведення служб з 
автирадянськнми пропо
відями тощо) носили на
клепницький, провокацій
ний характер. 1 в післяво
єнні роки римські папи 
не раз заявляли, нібито 
марксистсько - ленінський 
атеїзм пригнічує н подав
ляє особистість, а релігія 
є єдино можливим шля
хом до суспільного блага.

Сучасні фальсифікатори 
як аргумент наводять ре
лігійність ряду' вчених- 
природознавців. Все це їм 
потрібно. аби довести, 
то. мовляв, «наука є ниж
чим ступенем в ієрархії 
видів знання». Разом з тим 
релігійні теоретики абсо
лютно бездоказово стверд
жують буття «бога»..

Правомірним є підсум
ковий висновок книги 
до яких би хитрощів не 
вдавалися церковники, во
ни не В ЗМОЗІ ЗУПИНИТИ 
об’єктивний процес відми
рання релігії.

І. скловськии, 
нандмдат Історичних 
наук.
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ТРИВОГА
дня, за кермом автомобі
ля з номерним знаком 
84-15 КДС був Олександр 
Титовський. Сидів зібра
ний, зовні С.іОЧІИЧ^Й, хо 
ча серце билося лунко й 
схвильовано. А на картоп
ляних грядках вже розпо
чинався поєдинок лю^ей 
із заіржавілою смертю.

Старший лейтенант Час- 
тухін і рядовий Глушко в 
своїй професії були не но
вачками. Працювали не
спішно: один необережний 
рух — і розпла
та за нього буде 
непоправною.

Тонкі шари 
грунту один за 
одним знімали 
легкими рухами 
дерев’яних лопа
ток. Там, де це 
здавалося нена
дійним, в хід 
пішли чутлиі 
пальці. Вивільни
ли одну, потім 
другу міну. Об
стежили ділянку 
міношукачем і 
виявили склад.

Частухін і Хабаров від
носили міни до автомаши
ни Титовського, подавали 
Глушку, яний рознладзв 
начинені смертю знахідки 
в піску на певній відстані 
одна від одної’. Сорон мет
рів до автомобіля. Туди — 
назад... Туди — назад... 
Здавалося, час зупинився, 
і весь світ зійшовся на цих 
двох словах.

Нарешті всі міни було 
укладено в кузові. Хаба
ров сів поруч Титовського, 
Сашко увімкнув мотора. 
Віддаль до кар’єру дола
ли довго.

— Нормально, Сашо, 
...нормально, — говорив 
Анатолій Іванович, заспо
коюючи шофера.

Для нього війна, відго
лоски якої лежали тапер 
за спиною, була по» язана 
Ще й з найріднішою лю
диною --- КОЛИШНІМ О р -
цером 33-ої Таманської 
дивізії Іваном Васильови
чем Хабаровим, його бать
ком. Може, тому і вибрав 
він собі нелегку, але по
чесну професію — Бать
ківщину захищати?!

Із записів у блокноті ма
йора А. І. Хабарова:

«—с. Рівне — одинадцять 
тридцятисеми міліметрових 
зенітних снарядів;

с. Захарівна — граната; 
с. Воронівка — снаряд;
с. Глодоси — вісімдеся- 

тидвохміліметрова міна;
с. Леонтовичі — п’ятде- 

сятидвох- і вісімдесяти- 
двохміліметрова міни...*».

Починаючи з 1976 року, 
А. І. Хабаров взяв участь 
у виявленні та знешкод
женні 6857 вибухонебез
печних предметів, знайде

них на території Новоук- 
раїнського району.

...Кар’єр. Трав’яний ки
лим на його краю — ян 
на бруствері окопа... Те
пер переносили міни з ав
томобіля на землю. Зрива
ли по три одразу.

Сірий пісок, впереміш 
із жорствою, здіймався 
щоразу високо вгору і осі
дав пилюгою на зелену 
траву, на дерева, на робо
чий одяг саперів, вкривав 
сірим шаром їхні обличчя. 
А люди усміхались.

Коли пролунав останній 
вибух, пішов дощ. Життє
дайною свіжістю війнуло 
на людей. Тоненькі цівоч
ки приємно холодили об
личчя...

1 тоді майор Хабаров 
П' думав про сина. Як він 
там, його Вадик? Певно 
грається — з усіх іграшок 
найбільше вподобав м я- 
ча... І, може, подумалось 
раптом, це символічно, 
може, це початок іншої, 
великої, всеохватноі лю
бові? Любові до всього, 
що є у світі, що є на Зем
лі. Адже формою наша 
планета така схож^ на ве
летенський різноколірний 
м’яч...

Н. ГАРАС.
Новоукраїнський район.

ЖИТТЯ МОЛОДІ 
ЗА РУБЕЖЕМ
БУДАПЕШТ. Використан

ня сучасних методів вироб
ництва у сільському госпо
дарстві, розширення руху 
раціоналізаторів і новаторів 
на селі — ці завдання обго
ворюватимуться на тради
ційному всеугорському зльо
ті сільської молоді, яний від
крився у Сегеді.

Молодь відіграє дедалі 
більшу роль у розвитку 
сільськогосподарського ви
робництва в Угорщині. Слав
ляться своїми трудовими до
сягненнями молодіжні брига
ди Бабольнського сільсько
господарського комбінату, 
кооперативу ім. Угоро-Ра- 
дянської дружби в Цегледі. 
Сьогодні в республіці майже 
кожен шостий керівний сіль
ськогосподарського коопе
ративу чи держгоспу — 
представник молодого поко
ління сільських трудівників. 
На молодь припадає майже 
четверта частина всіх ра
ціоналізаторських пропози
цій, які широко використо
вуються в сільському гос
подарстві країни. .

СОФІЯ. Дедалі більшою 
популярністю користуються 
на Русенському кораблебу
дівному й кораблеремонтно- 
му номбінаті ім. Г. Димитро- 
ва конкурси молодих раціо
налізаторів та винахідників.

У ході проведеного недав
но шостого числом конкур
су молоді новатори запро
понували 111 ідей щодо еко
номії сировини, палива й 
електроенергії. 84 з них 
схвалено експертною радою, 
причому 14 уже передано у 
відділ розвитку виробництва 
як раціоналізаторські про
позиції. Цільові конкурси 
стали доброю формою про
яву творчих здібностей мо
лоді комбінату, дають знач
ний економічний ефект.

В'ЄНТЬЯН. У В’єнтьянсько- 
му медінституті навчається 
тепер більш як тисяча чоло
вік, або кожен сьомий сту
дент Лаосу. В період практи
ки студенти старших курсів 
виїжджають у різні провін
ції' країни, важкодоступні 
гірські райони, вносячи ва
гомий оклад у поліпшення 
медичного обслуговування 
населення. Тільки в ниніш
ньому році вони подадуть 
медичну допомогу десяткам 

тисяч селян у провінціях 
В’єнтьян. Луангпрабанг, Са- 
ваннзкет

Дальший розвиток мережі 

медичних закладів на міс
цях особливо актуальний 
для Лаосу, де лише десять 
років тому працювало тіль
ки 80 лікарів, більша части
на населення була позбав
лена дійової медичної допо
моги, а в периферійних ра
йонах її практично не зна
ли. Тому такого важливого 
значення набуває підготов
на національних медичних 
надрів, яку здійснює столич
ний медінститут, створений 
після встановлення в країні 
народної влади.

РАНГУН. Справжнім свя
том дружби стала проведе
на тут зустріч бірманців- 
випускників радянських ву
зів. її учасники — люди різ
них професій: геологи і лі
карі. інженери і метеороло
ги. представники багатьох 
інших спеціальностей. Усіх 
їх об’єднує почуття вдячнос
ті до Країни Рад, спільні 
спогади про студентські ро
ки, проведені в СРСР. По
над 200 бірманських юнаків 
і дівчат здобули освіту в 
Рад я нському Союзі. Тепер 
вони працюють на ключових 
об’єктах національної еко
номіки, у міністерствах і 
державних установах, викла
дають у провідних вузах 
країни.

ВАРШАВА Символічні
ключі від міських воріт 
Сосновця вручили жителі 
цього індустріального цент
ру в Сілезії учасникам між
народного студентського 
фольклорного фестивалю. 
Девіз огляду молодих талан
тів, який проводиться вп'я
те, — «.Світові — мир1.»? У 
ньому беруть участь творчі 
нолективи з 12 країн, в то
му числі з Радянського 
Союзу.

З мистецтвом самодіяль
них артистів, які виконують 
народні пісні н танці. по
знайомляться також жителі 
Катовіце.

ТОНІО. Дедалі більшої 
гостроти набуває в Японії 
проблема злочинності серед 
молоді. За даними поліції, 
тільки за першу половину 
цього року було затримано 
близько 86 тис. неповноліт
ніх порушників закону. Мо
лодіжна злочинність має 
глибоне соціальне коріння. 
Понад чверть найнебезпечні- 
ших злочинів вчинили юна
ки и дівчата, які після за
кінчення школи не змогли 
знайти роботу.

(ЇАРС, 26 серпня).
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«Молодого комунара» про підривну діяльність ' ЦРУ 
США проти країн соціалізму й прогресивних рухів 
у всьому світі?

Олена К.
(Із письмових запитань читачів «Молодого комуна

ра» на цьогорічному святі газети в Кіровограді).

Шпіонаж, 
диверсії, терор«.-

У прийнятій ще 1948 року 
Радою Національної Без
пеки США секретній дирек
тиві СНБ-20/1 для ЦРУ бу
ло визначено таке завдання: 
«...Зробити й тримати Ра
дянський Союз слабким у 
політичному, воєнному й 
психологічному відношен
ні...». Це означає: за допо
могою підривних дій реак
ціонери в США мріють до- 
вестн справу до знищення 
соціалістичного ладу.

ПСИХОЛОГІЧНІЙ вій
ні проти СРСР ЦРУ за-

теріологічної зброї. З благо
словення шпигунського ві
домства в США перевіряла
ся дія наркотика ЛСД на 
5 тисячах чоловік, а на 3 ти
сячах чоловік проведено до
сліди з препаратом «В».'

І нині, в умовах загострен
ня міжнародної обстановки 
й розширення масштабів 
підривної роботи ЦРУ, нам 
усім необхідна пильність, 
особливе спочуття небезпе
ки», уміння аналізувати по
чуте чи побачене. З огляду 
на все вищесказане не

...І. це — далеко не пов
ний перелік злодіянь Цент
рального розвідувального 
управління США (ЦРУ). 
Створена 1947 року у від
повідності з «доктриною 
Трумена» (яка включає та
кож створення агресивних 
блоків і оточення Радян
ського Союзу щільним кіль
цем американських баз), ця 
організація призначається 
для глобального шпіонажу 
й підривної роботи проти 
інших країн, в першу чергу 
проти СРСР. З перших ро
ків своєї діяльності ЦРУ 
займалося втіленням стра
тегічної лінії політики Біло
го дому, метою якої було 
знишсння СРСР.
"і/СПІХИ радянської на- 
•У уки й виробництва при
вели до рівноваги військо
вих сил СРСР і США, і це 
змусило мілітаристську вер
хівку відмовитися від пря
мої агресії. На перше місце 
висувається підривна робо
та. ЦРУ одержало широкі 
повноваження в галузі тем
них справ.

Обер-шпнгун і «класик» 
(як визначили зарубіжні 
журналісти) підривної ро
боти. шеф ЦРУ Ален Дал
лес твердив, що в його ві
домстві повинно бути 10 
процентів звичайної розвід
ки й 90 -г-- таємної підрив
ної роботи Цю концепцію 
й було покладено в основу 
діяльності І.ІРУ.

«Молодой коммунар» — орган Кировоградского областного комитета ЛКСМ Украины.
Газета виходить V вівторок, четвер і суботу.

На знімках із архіву: Гаррі Френсіс ПАУЕРС (1960 
рік) на лаві підсудних — безславний кінець шпигу
на; речові докази, лкі засвідчують вину американ
ського шпигуна.

• Фотохроніка ТАРС.

Відомий американський 
публіцист, дипломат, істо
рик Дж. Кеннан писав, 
що він був свідком то
го, як агенти ЦРУ «...про
водили або намагалися про
водити операції, які не тіль
ки підривали радянсько- 
американські дипломатичні 
відносини, але й виключали 
саму можливість «досягти 
кращого взаєморозуміння».

Сьогодні па ЦРУ покла
дено завдання ведення так 
званої «психологічної вій
ни» проти СРСР, на що на
правлено 90 процентів ре- 

' сурсів цього велетенського 
управління. 

собів не дуже добирає — у 
хід ідуть і наклепи платних 
радіобрехунів, і засилання в 
нашу країну шпигунів та 
диверсантів, і спроби завер
бувати агентів з числа різ
них відступників, лоботря
сів, дармоїдів та карних 
злочинців. Про одного з та
ких ворожих агентів розпо
відалося в номерах газети 
«Правда» І хоча зрадників 
одиниці, .ми не повинні втра- 
«ати пильності — ворог діє 
хитро й підступно..

ЦРУ брало участь в орга
нізації розробок та випуску 
страхітливої хімічної й бак- 

можна байдуже, ставитися 
навіть до того, на . перший 
погляд, невинного захоплен
ня буржуазною символікою. 
Адже саме на нашу байду
жість, на політичну сліпоту 
її розраховують найбільше 
агенти імперіалізму. Нашій 
молоді потрібно виховувати 
в собі почуття достоїнства 
радянського громадянина, 
почуття обов’язку перед рід. 
ним народом

о. поповній.
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