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ЛИС&У—60

НІ ОБСТОЮ
Усі — на республікан

ський комсомольсько-мо
лодіжний суботник, при
свячений 60-річчю ЛКСМ 
України! — так вирішили 
молоді робітники дев я- 
носто першого корпусу 
кіровоградського заводу 
«Червона зірка».

У день суботника буде 
випущено і відправлено 
на складання понад 500 
сошників до сівалок СЗ- 
3,6, велику кількість інших 
частин. Комсомольці і мо
лодь новозбудованого 
корпусу доб’ються найви
щої продуктивності праці, 
кожне робоче /лісце стане 
місцем відмінно виготов- 
люваної продукції.

ДОРОБОК 
МОЛОДІЖНОЇ

Гідний дарунсн славно
му святу — 60-річному 
ювілеєві Ленінського ком
сомолу України підготував 
комсомольсько - молодіж
ний колентив шахти »Світ- 
лопільська». де гірничим 
майстром Василь Шесто- 
пал. Ця зміна першою у 
виробничому об'єднанні 
< Оленсандріявугілля > під
тримала : 
гірнинів Донбасу 
честь ------------
свята ножному шахтареві 
видати на-гора 60 тонн ву
гілля додатково до плану. 
Комсомольці і молодь не 
тільни підтримали ініціа
тиву, а й зобов’язалися 
видобути на кожного чле
на зміни 120 тонн дедзтно- 
еого палива. Слово світле- 
пільців тверде. На їхньому 
рахунку вже 5 тисяч тонн 
(240 тонн на кожного шах
таря) надпланового вугіл
ля. V

ПОЧИН молодих
— на

комсомольського

АКТИВУ РЕСПУБЛІКИ
7—8 червня у Києві відбулись збори партійного якти- 

і >у ірсснубдіки, па яких обговорено завдання партійних 
організацій по виконанню постанови ПК КПРС *Гіро 
дальше пслнішеїнія ідеологічної, ПОЛіТПі.О-ВПХОВИОЇ ро- 

' ’ боти». На них були запрошені члени і кандидати в чле- 
іш ЦК Компартії України, члени Ревізійної комісії І\ом- 
їед^тії України, секретарі, які займаються питаннями 
ідеологічної роботи, і завідуючі відділами пропаганди і 
агітації, науки і учбових закладів, культури, зарубіж
них зв’язків обкомів партії, заступники голів облвикон
комів, які відають питаннями народної освіти і кулыу- 

. ри, перші секретарі і секретарі по пропаганді міськкомів 
•- > ї райкомів партії, секретарі парікомів з правами ранко- 
К-Мія, редактори республіканських і обласних газет, перші 
і ■секретарі обкомів комсомолу, голови республіканських 

комітетів і обласних рад профспілок, голови обласних 
комітетів по телебаченню і радіомовленню, керівним і 
секретарі партійних організацій міністерств і відомств, 
керівники творчих спілок і видавництв, працівники н;:-

• -’іуковнх установ, полі і працівники військових окруїів і 
» ^Чорноморського Флоту, партійний актив міста Києва, 

; їфаііінпшіїї ЦК Компартії Укпаїин, Президії Верховної 
<:Ради і Ради Міністрів УРСР, Укрпрофради, ЦК 

ЛКСМУ.
З піднесенням обирається почесна у складі

Політбюро ПК КПРС на чолі з Генеральним секретарем 
НК КПРС, Головою Президії Верховної Ради СРСР 
товаришем Л. І. Брежнєвим.

Тепло зустріне і ий приеутнімг, з доповіддю на зборах 
виступив член Политбюро ЦК КГ1РС, Перший секретар 
ЦК Компартії України товарній В В. ІЦербппькнн.

Постанова Центрального Комітету КПРС «Про даль- 
іще поліпшення ідеологічної, чо іітпко-внховної робо- 

‘ ти» — не луже важливий політичний і теоретичний до- 
МЙЙС1Т. Він є. логічним нро’іогженням і творчим розвуг- 
Ж-і рішень XXV з’їзду КПРС і являє собою копкрсіну 
програму дальшого воліншеиня ідеолегічої роботи, і ка
зав доповідач.

Величезний вплив на все ідейно-політичне життя краї
ни справили вихід у світ праць Леоніда Ілліча Брежнєва 
«Ленінським курсом», .двотомника «Актуальні пнтаявч 
ідеологічної роботи КПРС», його чудові киши «Мала 
земля», «Відродження», «Цілина», удостоєні Лєпііісьеої 
премії.

Зяпдзпня Ідеологічної роботи система! П>П:О обговорю
ються на Пленумах 11К Компартії України, обкомів пар
тії. Посилили увагу до поліпи-о-нп -говної роботи райко
ми і місі-ккомм, пспбнчіїі партійні організації. В резуль

таті помітно зріс іісйщій вплив на маси, повсюдно не- 
ліошилась агітацніпо-прслагапдисгська робота.

Разом з тим аналіз показує, шо в інформаційній, ідеії- 
• т-внховнін роботі ще є чимало слабостей і недоліків, 
■КріРІОМу дуже ІСТОТНИХ.

Виходячи з постанови ПК КПРС. Політбюро ПК Ком
партії України розробило конкретні заходи по дальшо
му поліпшенню ідеологічне!, ПОЛІТНКО-ВІІХОВІІОЇ роботи 
в республіці.

Серцевиною політико-впховної роботи було і лшнає- 
тьсп формування у радянських людей паукового сві- 
чогляду. Тепер, як ніколи, важливо .зосередити зусилія 

’Трудівників на корі.ч-ніх, вузлових завданнях еко
номічного розвиту, від розв’язати яких залежить даль
ше підвищення ефективності виробництва і якості ро
боти.

Підкреслюючи рриицішове значення постанови ПК 
КПРС для ідеологічної діяльності партійних органіааінГі 
у сучасних умовах, учасники зборів наголошували, то 
її прийняття е виявом постійної уваги Централь
ного Комітету партії, Політбюро ЦК. особисто товариша 
Леоніда Ілліча Брежнєва до ком уніс нічного виховання 
трудящих.

Із заключним словом на зборах виступив товариш 
В. В. Щербиш кий.

Збори партій,ного активу республіки прийняли поста- 
їіону.

У роботі зборів взяли участь члени і кандидати вчле- 
. пи Політбюро ЦК Компартії. України М. М. Борисенко, 

О. ТІ. Ботвин, О. Ф. Ватчевко, Г. І. Ващенко, О. П. ,Пяш- 
кщ П. Л. Погребняк, І. 3. Соколов, Б О. Сологуб, В В. 
яЯфїфчук, І. О Герасимов, В. Ф. Добрик, О. С. Кагто, 
Б. В. Качура. Я П. Погребняк, завідуючий відділом про
паганди ЦК КПРС Є. М Тяжслішиков.

* * *
8 червня відбувся Пленум ЦК Компартії України, 

який схвалив заходи по виконанню постанови ЦК КНІ’С 
«Про дальше поліпшення ідеологічної, політпко-вііхпв- 
ної роботи» і .затвердив постанову зборів партійного ак
тиву республіки.

(РАТАУ).

МИНУЛІ три З ПОПОЕННОЮ 
роки десятої п яти- 

річки позначені немали/ли 
успіхами в розвитку на
родного господарства,
дальшим піднесенням
добробуту народу, озна
меновані багатьма патріо
тичними починами та іні
ціативами трудящих, ши
роким розмахом соціаліс
тичного змагання. Цент
ральний Комітет нашої 
партії глибоко аналізує 
хід виконання рішень XXV 
з їзду КПРС, визначає 
найбільш дійові засоби 
поліпшення роботи на 
всіх ділянках господар
ського й культурного бу
дівництва. Яскравим під- 
твердження/л цього є 
прийнята в травні 1976 
року постанова ЦК КПРС 
«Про дальший розвиток 
спеціалізації і концентра
ції сільськогосподарсько
го виробництва на базі 
міжгосподарської коопе
рації та агропромислової 
інтеграції». Виявом особ
ливої турботи партії про 
перспективи села був лип
невий (1978 року) Пленум 
ЦК КПРС, який розглянув 
питання про дальший роз- 
виюи сільського госпо
дарства в СРСР. Всебіч
ний глибокий науковий 
аналіз розвитку сільсько
го господарства ча сучас
ному етапі, даний у допо
віді Генерального секре
таря ЦК КПРС. Голови 
Президії Верховної Ради 
СРСР товаоиша Л. І. Бреж
нєва на Пленумі, визначив 
основні шляхи і конкретні 
заходи дальшого підне
сення галузі.

За останні п’ять років у 
розвиток сільськогоспо
дарського виробництва 
лише нашої області вкла
дено 831 млн. карбован
ців. вартість основних ви
робничих фондів зросла 
порівняно з 1971 роком 
більш як на півмільярда 
карбованців, енергооз
броєність праці — в 1,8 
раза. В колгоспах і рад
госпах Кіровоградщини 
зайняті 15 тисяч високо
кваліфікованих спеціаліс
тів, ЗО тисяч механізато
рів, тисячі представників 
інших професій села. Все 
це дало змогу підвиш.ити 
рівень сільськогосподар
ського виробництва. За 
три роки нинішньої п’яти
річки середньорічний об
сяг валової продукції зріс 
порівняно 3 дев’ятою п я- 
тирічкею ьа 7,3, Продук
тивність праці підвищи
лась на 16,8 процента. Ми
нулого року було вироще
но рекордний урожай 
зернових — по 35,7 цент
нера на гектарі, в засіки 
Батьківщини засипано 1 
млн. 410 тис. тонн хліба.

За останнє десятиріччя 
виконано відповідну ро
боту по інтенсифікації ви- 
робниитва тваринницької 
продукції. Збудовано 35 
комплексів по виробни
цтву ЯЛОВИЧИНИ і свинини 
потужністю 66,3 тисячі 
тонн м яса на рік. 25 гос
подарств і одне міжгоспо
дарське підприємство зай
маються Виробництвом 
яєць, 29 — вовни, 20 ~ 
вирощуванням нетелей. У 
результаті середньорічне 
виробництво молока в де-

СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ 
І КОНЦЕНТРАЦІЯ - 

ТУРБОТА 
КОМСОМОЛЬСЬКА

З доповіді першого секретаря обкому ЛКСМ України 
О. СКІЧКА на пленумі обкому комсомолу
6 червня 1979 року.

сятій п'ятирічці збільши
лось на 11 процентів, м’яса 
—на 4,5, яєць—на 29. Бага
то зроблено для здійснен
ня аграрної політики пар
тії. Однак піднесення сіль
ськогосподарського ви
робництва й надалі ли
шається важливи/л зав
данням.

Про велику увагу до 
питань здійснення аграр
ної політики КПРС свід
чить пленум обласного 
комітету партії, що роз
глянув питання дальшого 
розвитку спеціалізації і 
концентрації сільськогос
подарського виробництва 
і намітив шляхи усунення 
наявних недоліків у цій 
споазі. Критика на адресу 
о„бчсму, райкомів, міськ
комів і комітетів комсо
молу, яка прозвучала на 
пленумі, свідчить про те, 
що комсомольські органі
зації ш.е мають тут бага
то упущень.

Нині в сільському гос
подарстві області зайнято 
30 тисяч юнаків і дівчат. 
Абсолютна більшість їх— 
це кваліфіковані праців
ники: агрономи, інженери, 
зоотехніки, механізатори, 
майстри тваринництва. В 
Останнє десятиріччя більш 
як удвоє зросло число 
комсомольців — спеціаліс
тів сільського господар
ства, в 1,6 раза — моло
дих /лехенізаторів, в 1,4 
раза — тваринників. Усі 
комсомольсько-молодіжні 
колективи області беруть 
участь у Всесоюзному 
огляді комсомольсько-мо
лодіжних колективів «За 
високу культуру земле
робства і максимальне ви
робництво високоякісної 
сіль ськогссподар с ь к о ї 
продукції». В авангарді 
цього руху йдуть молоді 
хлібороби Ульяновського 
й Долинського районів, 
колгоспу імені Ватутіна 
Кіровоградського райо
ну. А комсомольсько мо
лодіжні ланки по вирощу
ванню цукрових буряків 
колгоспів імені Ульянова, 
імені Щорса Ульяновсько
го району, по вирощуван
ню кукурудзи — колгоспу 
імені Леніна Новоархан- 
гельського району та ком
сомольсько - молодіжні 
тракторні бригади кол
госпів «Дружба» НоЕоук- 
раїнського, «Перше трав
ня» Маловиснівсьного ра
йонів перемогли в цьому 
огляді. їх нагороджено 

Дипломами ЦК ВЛКСМ і 
Міністерства сільського 
господарства СРСР.

ЗАВДАННЯ піднесення 
громадського тварин

ництва до рівня вимог, 
висунутих обласним комі
тетом партії, зобов’язує 
комсомольські організації 
значно підвищити ефек
тивність і якість роботи 
кожного комітету комсо
молу. Одни/л із важливих 
напрямів роботи комсо
мольських організацій є 
зміцнення тваринництва 
молодими спеціалістами 
Сьогодні на фермах об
ласті працює понад 5 ти
сяч юнаків і дівчат , чет
верта частина їх об’єдна
на в комсомольсько-мо
лодіжні колективи. Тоудя- 
чись під девізом «П’яти
річці ефективності і якос
ті — ентузіазм і творчість 
молодих!», переможці со
ціалістичного змагання 
серед молодих тваринни
ків В. Алексєєва — доярка 
колгоспу імені Мічуріна 
Нов«поопчієського райо
ну, В. Єпішева — доярка 
колгоспу «Перше травня» 
Маповискіеського району, 
Н. Кічдратенко — доярка 
колгоспу імені Уг.ьяноєа 
Опечсанлпївського райо
ну. Л. Лівітчук — доярка 
колгоспу імені Упьяноєа 
Голсванівського району, 
В. /Ліщенко — дояр кол
госпу імені XX з’їзду 
КПРС Бобринецького ра
йону — закликали всіх 
молодих тоудівників ферм 
області боротися в рік 
60-оіччя комсомолу Ук
раїни за 5-тисячні надої 
молока від кожної коро
ви, а п’ятирічний план 
виконати до 110-ї річниці 
з дня народження В. І. 
Леніна.

Непогано почали чет
вертий рік десятої п’яти
річки молоді тваиинники 
ГаЙЕОронського району. 
За підсумками минулого 
рску їх визнано перемож
цями обласного злАагання 
за високу культуру тва- 
ринниитва, підвищення 
його поопуктивчості. Ко
лективи молодих доярок 
колгоспів «Більшовик» і 
«Мир» одні з перших під
тримали ініціативу «П’я
тирічку — ДО 110-ї річниці 
з дня народження Б. і. 
Леніна» і вже працюють у 
рахунок вересня На жаль, 
досвід гайеоронців досі 
не знайшов належного 
поширення. А комітети 
комсомолу до БИЕЧеННЯ 

його і впровадження не 
місцях ще не підійшли 
предметно.

Головним напрямом 
змагання молоді на фер- 
/лах повинні сьогодні ста
ти підвищення продуктив
ності тварин, рентабель
ність виробництва, впро
вадження досягнень на
уки, техніки і передового 
досвіду, комплексної ме
ханізації трудомістких 
процесіє Одначе трудове 
суперництво в більшеє•> 
районів ведеться по-єта- 
рому, коли враховуються 
лише валові надої, при
рости, тобто загальні по
казники. Комітетам ком
сомолу необхідно сміли
віше впроваджувати баль
ну систему підбиття під
сумків змагання, котра 
виключає суб’єктивізм є 
оцінці результатів праці.

У зв’язку зі спеціаліза
цією тваринництва, пере
веденням його на про
мислову основу необхід
но організувати дійове 
змагання за збільшення 
виробництва і заготівлі 
кормів. Обком комсомолу 
затвеодив у/лови соціаліс
тичного змагання серед 
районних і первинних 
комсомольських організа
цій, кремодобуачих ланои 
на період «зелених жнив;», 
визначив форми мораль
ного й матеріального сти
мулювання. Переможцем 
минулого речу стала Нсв- 
геродківсьна районна 
комсомольська організа
ція; комсомольці і мо
лодь району влаштували 
шість суботників і заго
товили 132 тисячі тонн 
кормів У період нинішніх 
«зелених жнив» райкомам 
необхідно провести вели
ку організаторську робо
ту, щоб підняти молодь 
на створення надійної ба
зи кормів: створити удар
ні загони, кормодобувні 
ланки. влаштувати субот- 
ники і недільники.

ДАЛЬШИЙ розвиток 
спеціалізації і кон

центрації сільськогоспо
дарського виробництва в 
області неможливий без 
кваліфікованих, технічно 
грамотних кадрів Сьогод
ні в колгоспах і радгоспах 
зайнято майже 3,5 тисячі 
спеціалістів віком до 30 
років дві третини з них — 
члени ВЛКСМ. З їхньою 
активною участю в сіль
ськогосподарське вироб- 

рЕмінченив на 2-й стер ).
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СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ
І КОІІІІ.ЕПТГАЦІЯ 
ТУРКОТА
КОМСОМОЛЬСЬКА

(Закінчення. 
Початок на 1-й стор.).

ництзо впроваджуються 
найнозіші досягнення на
уки і техніки, досвід пере
довиків і новаторів, про
гресивні технології. Це 
дає можливість більшості 
господарств розвиватися 
стабільно й ефективно. 
Комітети комсомолу залу
чають молодих спеціаліс
тів як до розв’язання гос
подарських питань, так і 
до активної участі з гро
мадсько-політичному жит
ті. 198 молодих спеціа
лістів обрано секретаря
ми первинних комсомоль
ських організацій колгос

S3!

пів і радгоспів, понад 
1000 — бригадних і від- 
ділкових організацій,
групкомсоргами, членами 
комітетів комсомолу. Під
вищенню трудової актив
ності та ініціативи в роз- 

-^в язанні завдань дальшо
го розвитку сільськеє» 
господарства значною /лі
рою сприяюіь соціаліс
тичне змагання за осо
бистими творчими плана
ми,, діяльність рад моло
дих спеціалістів, створе
них при райкомах і ряді 
комітетів комсомолу кол
госпів, радгоспів, райсіль- 
госптехнік. Разом з тим 
комсомольські організа
ції області не подають на-

госпо-
У ЗМІЦ- 

ланки
В ре-

молодих 
значно 

можли-

лежної допомоги 
дарським органам 
ненні середньої 
спеціалістів села, 
зультаті на посадах керів
ників середньої ланки ни
ні перебуває ще значна 
кількість практиків. Одна
че минулого року на ро
боту в село було направ
лено лише 95 
спеціалістів, що 
менше наявних 
востей. Водночас у ряді 
господарств Добровелич- 
ківського й Петрівського 
районів протягом остан
ніх п’яти років увільнився 
кожен четвертий молодий 
спеціаліст, з них кожний 
десятий — через відсут-

ність житла, кожний Д₽3" 
надцятий — через вико
ристання не за призна
ченням. Комітетам коллео- 
молу слід глибоко про
аналізувати стан роооти з 
даною категорією молоді, 
допомогти господарствам 
у зміцненні середньої 
ланки спеціалістів села. 
|Д| ПНІ перед комітетами 

комсомолу області 
стоять відповідальні зав
дання по дальшому вдо
сконаленню політичного й 
економічного навчання і 
виховання молодих хлібо
робів, як того вимагає по
станова Центрального Ко
мітету КПРС «Про дальше 
поліпшення ідеологічної, 
політико-виховної робо
ти». Головну роль у вихо
ванні молоді села відігра
ють система комсомоль
ського політнавчання, вмі
ле використання різнома
нітних форм і методів ус
ної політичної агітації і 
лекційної пропаїанди. В 
цьому плані особливого 
значення набуває зв’язок 
політичного й економіч- 

егилю 
роботи.

і

ми партійних організацій 
господарств у вирішенні 
питань комуністичного бу
дівництва на селі. За час 
після XX обласної комсо
мольської конференції в 
лави ЗЛКСМ прии.іято 
2735 колгоспників і робіт
ників радгоспів. Зміцнів 
комсомольський проша
рок серед молодих меха
нізаторів і тваринників 
Маловисківського, Бобри- 
нецького, Долинського, 
Новоукраїнського, Улья
новського. Гайзорочсько- 
го районів.

Сьогодні, як ніколи, ве
лика роль сільського ра
йонного комітету комсо
молу. Він повинен стати 
головним штабом масово
го залучення сільської 
молоді до соціалістичного 
змагання за успішне за
вершення четвертого ро
ку десятої п'ятирічки, 

за гідну зустріч 60-річчя 
.Г!КСМ України, 110-ї річни
ці з дня народження
3. І. Леніна.

ного навчання з розв я- 
занні конкретних народ
ногосподарських завдань. 
Слухачі гуртків комсо
мольського політнавчання 
розробили понад 12 тисяч 
особистих соціалістичних 
зобов’язань, майже півто
ри тисячі особистих ра
хунків економії, внесли 
більше 200 конкретних 
пропозицій, спрямованих 
на підвищення ефектив
ності і якості роботи.

БАГАТОГРАННІСТЬ 
® складність завдань 

дальшого розвитку спе
ціалізації і концентрації 
сільськогосподарськ ого 
виробництва вимагає Під
вищення рівня свідомості 
та організованості комсо
мольців, боєздатності всіх 
комсомольських організа
цій, поглиблення змісту і 
вдосконалення 
комсомольської
Особлива роль тут нале
жить первинним комсо
мольським організаціям 
колгоспів і радгоспів, кот
рі є активними помічника-

Школа комсорга: лабораторія управління

ТИСЬ БУТИ
АТАЖКОМ

ДОС8ІДЧЕНИЙ комсо- 
ГіІ мольський активіст, 
ким би він не був, завжди 
прагне тримати руку на 
пульсі своєї організації. 
Це досвідчений. А якщо 
тебе тільки обрали секре
тарем, групкомсоргом чи 
членом комітету? Довір’я 
товаришів потрібно ви- 
зпраздузати з перших днів 
і з такому разі. Адже 
життя організації вимагає 
вміння знайти вирішення 
питань, підняти спілчан на 
здійснення планів і заду
мів. Ось тут на допомогу 
й приходить навчання 
комсомольського активу. 
Як показує практика, 
ефект його тим більший, 
чим продуманіше й си- 
стемніше організовано по
літичну й ділову підготов
ку комсомольських кад
рів.

Саме так, виконуючи рі
шення ХХУ з’їзду КПРС, 
XVIII з’їзду ВЛКСМ з пи
тань виховання комсо
мольських кадрів, піді
йшли до навчання коміте
ти комсомолу Бобринець- 
кого райкому. За час піс
ля звітно-виборної кампа
нії еони першими в облас
ті створили найширшу ме
режу шкіл антиву, доби
лися того, що систематич
но вчаться всі категорії 
затажків молоді. Як цього 
досягли? Про це далі й пі
де мова.

Рішенням бюро Бобри- 
нецького райкому комсо
молу в районі створено 
З шкіл комсомольського 
активу, в яких навчаються 
всі комсомольські й піо
нерські активісти. Так, у 
школі при райкомі знання
ми спілкової роботи ово
лодівають секретарі пер
винних, секреіарі з пра
вами первинних комсо
мольських організацій, 
групкомсорги, члени, кан
дидати а члени райкому 
комсомолу, члени ревізій
ної комісії, пропагандис
ти, члени лекторських 
груп, рад молодих спеціа
лістів. У школі при район
ному Будинку піонерів 
навчаються голови і чле
ни рад піонерських дру
жин, редактори піонер
ських газет, прапороносці, 
барабанщики, вожаті жов
тенят і піонерських заго
нів, голови рад ленін
ських кімнат, члени ра
йонного піонерського 
штабу, секретарі і члени 
комітетів комсомолу за
гальноосвітніх шкіл. Іща 
шість шкіл діють на базі

«Охоплювати ідей
ним впливом усі групи 
молоді, виховувати її 
на революційних, бо
йових і трудових тра
диціях партії і народу 
в дусі комуністичної 
моралі».

<3 постанови ЦІЇ 
КІ1РС «Про дальше 
поліпшення ідеоло
гічної. ПОЛІТИКОВІ!- . 
ховпоі роботи»).

кращих комсомольських 
організацій району.

У роботі шкіл комсо
мольського активу вели
ку допомогу подають 
партійні організації. За 
погодженням з райкомом 
партії райком комсомолу 
провів нараду секретарів 
партійних, комсомоль
ських організацій з пи
тань навчання комсомоль
ського активу. В шести 
школах методичні ради 
очолюють секретарі пар
тійних організацій. Так, у 
методичній раді школи 
комсомольського активу 
на базі комсомольської 
організації колгоспу імені 
XX з’їзду КПРС велику 
роботу виконує заслуже
ний агроном України, Ге
рой Соціалістичної Праці, 
пропагандист, наставник 
молоді Лідія .Миколаївна 
Цимбал. На заняттях у 
школах систематично ви
ступають секретарі, від
повідальні працівники 
райкому партії.

За обсягом програм на
вчання в школах комсо
мольського активу роз
раховане на один рік — 
від звітно-виборної до 
звітно-виборної кампанії. 
Відповідно склався й 
строк занять. Вони прово
дяться раз на місяць, а ін
формаційні, методичні й 
практичні семінари — від
повідно до рекомендацій 
ЦК ВЛКСМ, ЦК ЛКСМУ, 
обкому комсомолу. Слу
хачі шкіл мають можли
вість поглибити свої знан
ня. Окрім того, Бобри- 
нецький райком комсомо
лу разом з методичними 
радами шкіл випускає бю
летені «На допомогу сек
ретареві комсомольської 
організації, комсомоль
ському активові», а рай
комі оформлено куточок 
«На допомогу секретареві 
комсомольської організа
ції». З 15 травня за рішен
ням бюро райкому прохо
дять комсомольські збори 
з єдиним порядком ден

ним: «Про стан внутрі
спілкової роботи в пер
винних комсомольських 
організаціях».

Позитивні наслідки дає 
вся система навчання і 
підготовки комсомоль
ських кадрів у районі. 
Бригада обкому комсомо
лу цього року перевіряла 
діяльність 13 комсомоль
ських організацій і вста
новила, що рівень внутрі- 

. спілкової роботи в них 
відповідає статутним ви
могам: регулярно прово
дяться комсомольські 
збори, засідання комітетів 
і комсомольських бюро, 
на обговорення винося
ться різноманітні й акту
альні питання. Скажімо, 
комсомольська організа
ція колгоспу імені Кірова. 
Після останніх звітів тут 
пройшли збори з поряд
ком денним: «Про зав
дання комсомольської 
організації колгоспу по 
виконанню рішень листо
падового (1978 року) Пле
нуму ЦК КПРС», «Про 
підсумки виконання ком
сомольцями і молоддю 
колгоспу соціалістичних 
зобов’язань», «Про хід 
весняно-польових робіт і 
завдання комсомольської 
організації колгоспу в ус
пішному їх завершенні» 
тощо. За цей же період 
комітет розглянув ряд 
важливих питань; «Про 
роботу Береславського 
сільського клубу по кому
ністичному вихованню мо
лоді», «Про підсумки ро
боти в системі комсо
мольської політосвіти», 
«Про виконання Статуту 
ВЛКСМ комсомольцями 
колгоспу». Тут практично 
кожен спілчанин бере 
участь у громадській ро
боті, кожен — хороший 
трудівник!

Активна позиція комсо
мольської організації кол
госпу імені Кірова — у 
прямій залежності від рів
ня знання комсомольської 
роботи її активом, уміння 
підняти на важливі справи 
молодь села, довести ці 
справи до успішного за
вершення. І це знання ак
тивісти дістають. Так само 
як і всі ватажки молоді 
району. Закономірний ре
зультат навчання — Боб- 
ринецька районна комсо
мольська організація не 
раз виходила в перемож
ці Всесоюзного огляду 
роботи міських і район
них комсомольських ор
ганізацій по виконанню 
рішень XXV з'їзду КПРС,

Т. СМИРНОВА, 
завідуюча сектором 
підготовки, перепід
готовки та обліку 
комсомольських кад
рів і активу обкому 
комсомолу.

Ви знімаєте телефонну трубку і набираєте номер Кіровоградського інституту 
госпмашинобудування. «Алло, слухаю вас», — псчусте приємний голос телефонісИЙ» 
Валентини Пайтерової.

Четвертий рік дівчина працює на автоматичній телефонній станції інституту, яка 
налічує 300 номерів. І оцінка Валиної праці завжди була і нині є лише відмінною. 

Фото В. І РИБА.

У ШКОЛЯРІВ — КАНІКУЛИ

«ГОРИЗОНТ»
ПІДНІМАЄ ВІТРИЛА

1.
Табір праці і відпочин

ку Капізької середньої 
інколи, що и ІІОВОМНрГО- 
родському районі, зве
ться «Горизонт». Назва 
поетична. Для піонері« і 
комсомольців з кожним 
днем шнрще відкриваю
ться обрії панюго сього
дення, нашого бурхливого 
життя. Назва а заклична, 
бо, як твердни Олександр 
Твардовськин, дорозі не
має кінця, за далиною ви
ринає нова далина до но
вих небокраїв.

Кожен добре знає, що 
час перебування в табо
рі — це прилучення до 
праці батьків. Це перший 
крок у велике життя... І 
тому нам хочеться навес
ти один цікавий документ, 
навести повністю:

«ДОГОВІР
■•Д 12 травня 1979 року, 

укладений міні навчально- 
виробничою бригадою На- 
нізьної середньої школи 
та правлінням колгоспу 

імені Леніна Новомирго- 
родсьного району.

виробнича бригада шко
ли весною, влітку, восени 
зобов’язується виконати 
такі роботи а місцевому 
нолгоспі імені Леніна:

1. Доглянути і зібрати 28 
га озимої пшениці.

2. Виростити і зібрати 50 
га кукурудзи.

3. Виростити і зібрати 
1,5 га цукрових буряків.

4. Провести такі досліди:
а) вплив строків збиран

ня на врожай озимої пше
ниці;

б) вплив густоти насад
ження на врожай цукро
вих буряків.

Правління колгоспу іме
ні Леніна зобов’язується:

1. Забезпечити бригаду 
посівним насінням, міне
ральними добривами, тех-

. НІНОЮ.

2. На поле і з поля учнів 
доставляти колгоспними 
автомашинами.

3. Згідно з кошторисом 
членам бригади оплачува
ти всі роботи. Норма ви. 
робітну — на ЗО процентів 
нижча, ніж для дорослих, 
а оплата — повністю, як 
за 100 процентів. Робочий 
день членів бригади — 
4 години. По закінченні 
всіх видів робіт зразу ж 
провести грошовий роз
рахунок.

Нолгосп зобов’язується 
організувати дворазове га
ряче харчування, для екс
курсій виділяти безплатно 
відповідно обладнані ав
томашини».

Договір підписали го
лова колгоспу, головний 
агроном, директор школи, 
керівник навчально-вироб
ничої бригади. Були при
сутні й бригадир Люба 
Швець, ланкові Наталка 
Чоботар, обліковець Юрій 
Рибка та Катерина Жи- 
вицька.

Голова колгоспу Леонід 
Петрович Кудимешіо, по
ставивши свій нідшк jta- 
пптав учнів: тг

— То що, зміно, засуне
мо рукава?

— Засунемо, Леоніде 
Петровичу!

— Л ви розумієте, що 
це серйозно? Що ви справ
ді наша зміна? Що>профс- 
сія хлібороба жартів не 
любить? ІЦо цей документ 
треба втілити в життя,пе
ретворити в зерна, в цент
нери хліба?

— Розуміємо! — дру®*
НО ВІДПОВІЛИ ВОШІ.

2.
Отож на базі иав^Ж- 

но-вироб.іичої бригади й 
виник табір праці і відпо
чинку, що зветься «.Гори
зонт».

Коли перші промені 
сонця ЗОЛОТЯТЬ верХ'ВЯ

(Закінчення на 4-й crop.}-
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ки одного з дослід
жень, соціологи виявили, 
що жодна з опитаних ни
ми Дізчаток-підлітків (а 
питали про життєві пла
ни) не ставила перед со
бою мети «стані хорошою 
мамою». Звичайно ж, дів- 
ЧсНі-.а недостатньо у явля
ють собі доросле ЖИТТЯ і 
майбутню ролі, у суспіль
стві і сім і. А оточуючі 
дорослі не досить добре їх 
орієнтують. Дівчат до ма
теринства не готую І ь, у 
результаті вони «бояться

Мабуть, підліток більше 
за всіх має рацію. Краса, 
кажуть, у гармонії, так і 
краса життя — теж у гар
монійному поєднанні і 
розвитку всіх властивих 
людині якостей. Однобо
кий розвиток жінки не 
зробить щасливою ні її, ні 
її сім'ю.

1 тут нам час звернути
ся до молодих сімей. Ко
лії створюється сім’я, а 
особливо коли народиться 
дитина, на людей лягають 
додаткові, причому чималі

пелюшок» і почувають се
бе нещасними, коли, ви
йшовши заміж і народив
шії дитину, виявляються, 
хай навіть па короткий 
строк, прив'язаними до 
дому.

У наші дні перша дити
на частіше виявляється 
єдиною. Це ві збувається з 
багатьох причин, і зокре
ма, через невміння реалі
зувати себе в материнстві.

Інтереси дівчаток часто-
гусго лежать зовсім в ін
шій сфері. Ось характер
ний лист: «Щоб довести,— 
що я не гірша за мужчи
ну, я вступатиму до гір
ничого інституту на фа
культет геології. Я буду 
геологом, навіть дуже хо
чу бути ним. Може, тоді я
довечу, що сильніша за
багатьох чоловіків, а як
що не сильніша, то вже в 
усякому разі не слабкіша, 
о. л.».

Де вже тут запланувати 
«стати хорошою^ мамою»! 
Розмови про жіночість по
чинають уже набивати
оскому, одначе від них до
реальних змій у житті — 
велика дистанція. Для та
кого «перекосу» були свої 
історичні причні’.ч; в ос
новному війни, що зібра
ли багатьох чоловіків. 
Жінкам доводилось пра-
цюва-ти і працювати, замі
няючи чоловіків у тилу.

А тепер ось які заува-
ясеиня доводиться отри
мувати: «Вії пишете хва
лебні гімни так званій
мускул ізації 
славите тих,

жінок. Ви 
хто впбпав

чоловічу професію або, як
чоловік, звершив подвиг. 
Баші постійні героїні — 
парашу гпсгкії, льотчиці, 
професори, геологи, шо
фери, в найгіршому разі— 
трактористки. Ви ство
рюєте у дівчат враження, 
що жінка а ролі дружніш,

РОЗМОВИ
ПРО МАТЕРИНСТВО
матері, господарки, навіть 
у ролі коханої! — цс щось 
жалюгідне й старомодне. 
Щоразу, коли ви оспівує
те чергову героїню, яка 
живе тільки «улюбленою 
професією», мені хочеться 
спитати: а скільки у неї 
дітей? Чи є діти взагалі? 
Чи дістають воші ласку, 
ніжність, турботу? А якщо 
дістають, то від кого? Мо
же, від родичів цієї жін
ки? Родичі ж у тіні, а «ге
роїня» блишнть на виду, 
зваливши свій обов’язок 
на інших. Чи на державу. 
Пишіть краще про Справ
жніх жінок, для . яких 
щастя близьких цінніше, 
ніж рекорд чи дисертація. 
А. Р.».

Ми не будемо обговорю
вати цієї точки зору, теж 
дуже уразливої, скажемо 
тільки,-іцо вона відбиває 
умови, які змінилися, жит
тя і суспіліства і, відпо
відно, громадську думку, 
що змінилася. Щоб читач 
не подумав, що це загаль
на думка, коротко наведе
мо .тист-ирстест від під
літка:

«Я не хочу, щоб мгне 
цілими днями виховували! 
Не хочу, щоб мамина ро
бота, друзі, нниги, театр 
стояли на другому місці. 
Хай вона не забуває про 
себе, хай живе цікаво! 
Звичайно, дітям треба 
приділяти увагу, але роии- 
ти з виховання культ зов
сім не варто! І взагалі, до
рослі, не бійтесь нашої са
мостійності!»

навантаження. Через оці 
навантаження, через не
вмілу «дільбу» їх молоді 
сім’ї нерідко дають трі
щину. Цс теж наслідки 
недостатньої підготовки 
молоді до сімейного ЖІІГ-
тя.

ЮНОСТІ материнство 
часто розуміють як

пелюшки, пляшечки з ке
фіром, безсонні ночі і всі
лякі р фізичні труднощі. 
Дальше звичайно уявляє
ться ще туманніше. Та 
кінчається один період, 
умовно кажучи, «нянь
чення», і починається ін
ший — виховання. Склад
ніший, але цікавіший. Са
ме гой, перед яким бага
то батьків пасують.

Чим старша дитина — 
тим вище у своєму роз
витку повніша стояти ма
ти, тим більше від неї вп-
магається знань, розсуд
ливості, душевності.

Коли маги зайнята ці
кавою. корисною д ія су
спільства справою, колії 
вона захоплена нею, їй 
нема потреби спеціально 
втлумачувати дітям мо
раль з приводу працелюб
ності, вчи ги їх бути тру
дівниками, а ііс неробами. 
Наведу лист однієї вчи
тельки: '

«Постійно зайнята робо
тою, якоюсь справою, я 
думала, що діти мої, див
лячись на мою працю, 
теж зрозуміють, що без 
неї нема людини. Хотіла,

щоб вони бачили, що пра
ця приносить не тільки 
матеріальні блага, а й ду
ховне задоволення. Діли
лася з ними радощами і 
прикрощами, своїми ус
піхами і промахами, ради
лась, коли щось не вихо
дило. Мені здається, бать
ки повинні розповідати ді
тям, іііо зробили корисно
го сьогодні, кому допомог
ли, чого досягли...»

Погодьтеся, що автор 
цих рядків має рацію: ба
гато батьків, не бажаючи 
того, підказують дітям, 
ніби праця існує лише за
ради заробітку. Схиляння 
перед грішми, перед ган
чір'ям — теж, по суті, пе
ребільшена увага до од
ною її боку і нерозуміння 
іншого, важливішого.

«Ні я сама, ні діти мої,— 
продовжує вчительна, — 
не розкошували в одязі. У 
нас було тільки необхідне. 
Коли наставав час літньо
го відпочинку, ми разом 
вирушали вивчати світ, у 
якому живемо. Побували в 
багатьох місцях. Напевно, 
мені скажуть: на такі по
їздки багато грошей тре
ба. Ні, ми розраховували 
тільки на наші можливос
ті. Я купувала найдешев
шу — за 15—30 карбован
ців — путівку, яка давала 
нам дах над головою та 
обслуговування під час 
екснурсії. На харчування 
витрачали трохи більше, 
ніж дома. На дорогу від
кладали кошти протягом 
року».

Ну й що, спитаєте ви, у 
неї виросли якісь особливі 
діти? Ні, люди як люди. 
Дочка закінчила іиституї 
культури, син — буді
вельний технікум. А іє 
благополучно й щасливо 
виросли, ось що важливе, 
і добрим словом, очевид
но. згадують свої дитин
ство і юність.

Ми далекі від того, щоб 
пропонувати всім брати 
приклад з якоїсь однієї 
сім’ї. Всім подорожувати 
чі; всім улаштовувати ко
лективні читання. Кожний 
по-своєму виховує дітей. 
Так само пс можна дава
ти рекомендації матерям: 
будь ось такою чи ось та
кою. Кожна сама вирі
шує, що їй підходить, а 
що ні. Але придивлятися 
до цього боку життя тре
ба обов'язково ще з діво
чих часів і-до материн
ства готуватися, бо не 
добре цс — складати жит
тєві плани, в яких не зна
ходиться місця для щас
ливого материнства.

є. лосото.

д-і, ноли вся нраїна готувалася відзначити 180-річчя 
з дня •юродження О. С. Пушкіна, наш громадський фото
кореспондент Ф. Волхов побував у Москві і Ленінграді. 
1 в його альбомі поягиг.ися фотознімки із серії «Гам, де 
жив геній».

На знімку пам’ятник О. С. Пушкіну с Москві.

^^^мПіСЛЯЛ
^удистмпм/

«УРОКИ 
ФІНАЛУ»

У статті під таким заголовком («Молодий комунар* 
за 22 травня) Гпплося про недоліки в організації облас
ною фіналу Всесоюзних ділячих спортивних ігор «Стар
ти надій».

Як повідомив редакцію голова обласного спорткомітс- 
ту О. П. Бсрезаи, критику визнано правильною. Разом 
з облвно спорткОмітст установив причини неявки команд 
Ульяновського її Пог.оархангсльського районів на зма- 
гаин/і. У зв'язку із захворюванням окремих дітей лікарі 
не дозволили ульяповця.м виїхати в Кіровоград. А ди
ректор Ііовоархапгельської середньої школи І. Г1. Коза
ченко не дав згоди послати своїх вихованців на облас
ний турнір, бо з ті дні... учні працювали в полі.

Па засіданні суддівської колегії з легкої атлетики текс 
розглянуто питання про проведення фіналу «Стартів на
ді^». Головному судді змагань А. А. Ковальову вказано 
на погану організацію суддівства під час дитячих ігор.

Ось тільки невідомо, яку позицію зайняв обласний 
відділ народної освіти щодо т. Козаченка.

«ПРОЦЕС ВІКУ*
ЛОНДОН, 7. (ТАРС). уже 

місяць а центральному 
кримінальному суді Лондо
на «Олд бейлі» триває суд. 
який преса охрестила 
«процесом 81 ну». На лаві 
підсудних опинилися и, 
кого вважають представ
никами британської iio.it- 
тпчної соціальної еліти. »

ННЄННІ ЗЛОЧИНІВ, ЯЫ 
«зробили б честь» будь- 
якій гангстерській бан,,і, 
обвинувачуються ко.іііш- 
ній депутат парламент.., 
колишній лідер ;,.іберзлі>- 
ної партії Дясеремі 
колишній заступник голов
ного скарбника лібералів 
Д. Холмс і два великих біз
несмени з Іїардіффз.

Завершено допит свідшв 
обвинувачення. Тепер на 

г_____ захисту,
цього суд ухвали іь 

-------- Однак

обвинувачення, 
черзі слухання 
Після і, 
остаточний вирок.
уже тепер ясно: процес 
розкрив небачене падіння 
правів верхівки британ
ського буржуазного су-ського .
спільства. І справа не 

І тільки в тому, то Тори та 
інші підсудні обвинува
чуються в змові з метою 
вбивства. яка детально 

Ьрд-озрзб. ідеться в стінах 
Парламенту.

І Куди важливішого 
чешім тут надасться 
Що про змову, як 
багато інших темних 
лей біографії Торпа.

зня
то .ту, 
І Про 
дета- 
зпа- 

лп чимало' впливових по- 
чітцчпііх діячів. Проте ко
ни зробили все можливе, 
Щоб запобігти скандально- 
му ВІНІРИТТІО;

В АЖКИЙ тягар злигод- 
® нів лежить на плечах 
китайського трудівника. 
Селянин не може прою- 
дувати себе тим, що він 
вирощує, робітник не
спроможний купити те, що 
він виробляє. «Культурна 
революція» завела китай
ську економіку свого ча
су в таку безвихідь, що, 
навіть, зосередивши мак
симум зусиль, на ліквіда- 
дацію тяжких наслідків 
довелося б витратити не 
одно десятиліття.

Арешт «банди чоти
рьох» знаменузав «тріум
фальне завершення на
шої першої великої про
летарської культурної ре
волюції», заявив на XI з їз
ді Хуа Гофен, хоча всім 
відомо: своїм підвищен
ням «четвірка радикалів» 
зобов’язана тому, що ак
тивніше за інших підтри
мувала політичну й еко
номічну чехарду «куль
турної революції».

Оголосивши її «тріум-
фальье завершення», ни
нішнє керівництво Китаю 
всупереч логіці закликало 
«відкрито дивитися в об
личчя реальним фактам», 
пообіцяло ліквідувати
шкоду, завдану економіці 
«радикалами», і взятися 
за розв’язання невідклад
них економічних завдань. 
Минуло майже два роки, 
не один раз переміняли
ся «виконавці» в списку 
партійно-урядових «дію
чих осіб», одначе ознак 
поліпшення господарсько

го становища не помітно. 
Навпаки.

Повідомлення китай
ської преси, незважаючи 
на всю умовність їхньої 
мови, дають змогу роби
ти з певними поправками 
цілком певні висновки. 
Так, наприклад, газети до
сить лаконічно інформу
вали читачів, що «врожай 
зернових у країні досяг 
минулорічного рівня». Ні 
для кого не секрет, що 
це означає — збори зер
на скоротилися. А віім, 
навіть допустивши, що ки
тайська преса цього разу 
говорить правду, торіш
ній урожай у нинішньому 
році доводиться нести до 
великого столу — щоро
ку до нього «підсідає» не 
менше 16 мільйонів чоло
вік. Такий приріст насе
лення, а отже, кожному 
дістається /иеуше, ніж ра
ніше. Те ж саме відбуває
ться і з товарами масо
вого споживання.

Проблема задоволення 
життєвих потреб китай
ського трудівника знахо
диться між молотом і ко
вадлом. З одного боку, 
низькі ставки заробітної 
плати великого числа ка
тегорій трудящих ледве 
дають їм змогу витягти 
сім’ю на рівень прожит
кового мінімуму, з дру
гого — нестача продо
вольчих і промислових 
товарів навіть першої по
треби ставить китайських 
трудящих у не менш 
складне становище.

А ЗА «КИТАЙСЬКОЮ 
СТІНОЮ»

„голод? 
що ж, 
ІНШОГО 
ВИХОДУ 
У НАС
НЕМАЄ...“
Сама «єдина грошова 

система заробітної плати», 
запроваджена з Китаї 
1955 року, надзвичайно 
складна. Вона передбачає 
33 види норм, причому з 
кожному може бути кіль
ка категорій і до тридця
ти розрядів. Незважаючи 
на те, що в деяких ду>ке 
небагатьох видах верхній 
рівень може досягати 
кількох сотень юанів (100 
юанів — 41,99 крб.—РеД-)г 
заробіток кваліфікованих 
робітників не перевищує, 
як правило, 40—50 юанів 
на місяць, а у багатьох він 
ледве досягає двадцяти. 
Китайські офіційні джере
ла називають як прожит
ковий мінімум 28 юанів. 
Серед 54 мільйонів робіт
ників та службовців най
більш низькооплачувані 
становлять понад 36 міль

йонів, тобто більше двох 
третин.

Існуюча на селі система 
«трудових одиниць» не 
визначає тзёрдих норм 
оплати праці і ставить до
ходи 700-мільйонного се
лянства нижче від доходів 
робітників.

Нестачу товарів нама
гаються регулювати з до
помогою нормування та 
інших фор/л контролю 
над споживанням. По кар
точках продаються навіть 
товари першої потреби, 
такі, як зерно, бавовняні 
тканини, м ясо, олія і ми
ло. Норми мізерні: мила, 
наприклад, належить два 
куски на рік на одного 
чоловіка, м’яса не більше 
одного кілограма на чо
ловіка на місяць, а цук
ру — 360—400 грамів, до 
500 грамів олії на місяць.

«Система нормування 
перетворилася в органіч
ний елемент економіки,— 
говорилося в одній дац
зибао, — так що продук
тові товарні картки стали 
важливішими від грошей», 
їх продають на чорному 
ринку,х намагаються під
робляти. Це вважається 
найтяжчим злочином. 
Спійманих з фальшивими 
картками нерідко засуд
жують до страти.

У країні існує так зва
ний «третій вид грошей». 
Це посвідчення з під
приємства, які дають пра
во його власникові при
дбати юи чи інший товар. 
Велосипеда, швейної ма

шини і наеіть... каструлі 
без такого посвідчення 
не купиш. Іноді справа 
доходить до курйозів: 
зубна паста вважається 
предметом розкоші, і н 
продають тільки по 
пред'явленні використа
ного тюбика, нерідко ви
магають пред’явити пере
горілу електролампочку 
при покупці нової.

Якісь продукти харчу
вання можна придбати на 
ринку, але це мало кому 
доступно через високі ці
ни. А недавно значно під
вищились ціни і з дер
жавному секторі. Подо
рожчало більше двохсот 
видів товарів — життєво 
важливі продукти Харчу
вання, ліки.

На що ж надіятись про
стому китайцю? Чи зможе 
він коли-небудь позбути
ся голоду і злигоднів? Мо
же, три з чотирьох заду
маних модернізацій при
несуть свої плоди І ЖИІГЯ 
стане хоч трошки легшим? 
Очевидно, щоб ніхто не 
тішив себе щодо цього 
ілюзіями, газета «Жень- 
мінь жібао» писала, що 
для здійснення навіть ду
же скорочених в останній 
час планів модернізації... 
«у нас немає іншого вихо
ду, крім як скоротити 
свої потреби... Ми повин
ні рішуче скоротити внут
рішнє споживання, щоб 
можна було збільшити
експорт».

с. С€РОЗ.
(АПН). І



4 епюр. „молодий КОМУНАР" 9 червня 19Ї9 року

В. ВАСИЛЕНКО. 
Фото В. ГРИБА.

Цвітуть троянди
Цвітуть під вікнами троянди, 
Як у далекі ті літа,
Коли хлоп'яла веснянкуватим 
Б шкільну я хвіртку повертав. 
Немов нічого ке змінилось — 
Цей двір, і школа, і мій клас, 
Лише берези похилились, 
Що кожен день вітали нас, 
Вже постаріли... Як не дивно, 
По них роки свої лічу 
І берегти звання людини 
Дітей у класі сам я вчу...
Та все здасться: скресне ранок, 
Череону зірку приколю 
І на високий рідний ганок 
Знов жовтенятком я ступлю... 
...Відходять травні й листопади, 
Великі радощі й малі.
Цвітуть під вікнами троянди. 
Сивіють наші вчителі.

Щоб діждалась
|: солдата
і

Не наказуй лєене, старшина,
Що команди не чув я, замріявсь...
Це ж весна, винувата весна 
І та дівчина, що не еідснилась... 
Коли піниться, пахне бузок, 
Недоречно лежать в траншеї — 
Так не хочеться тиснуть курок 
І стріляти, хоча й по мишені... 
Синю тишу весняну будить 
Просто грішно, а треба ж бо, треба, 

І Щоб не сміло вороння закрить 
■ Чорнокрило, овеснене небо.

Михайло Родннченко

Щоб діждалась солдата весна, 
Ста дівчина, що не відснилась...
Не наказуй мене, старшина, 
Що команди не чув я, замріявсь...

* * *

А як мені, а як тобі?
Про це ніхто нам не розкаже... 
Ми присуд винесли собі
За всі слоЕа ті легковажні,

Що розгубилися ДбЕНО. 
Розтанули, мов ніжна ватра, 
Промиготіли, як в кіно і і 
Переживань наївних кадри...

А я хотів би потіснить
Свою солідність і дорослість 
І повернути, хоч на мить, 
Весни сімнадцятої роси.

с. Олсимндрівка, 
Долипськнб район.

t

«ГОРИЗОНТ» 
ПІДНІМАЄ ВІТРИЛА

{Закінчення.
Псч. на 2-й стор.).

дерев, у таборі починає
ться трудовий день. За
смаглі веселі хлопці і дів* 
чата роблять зарядку. 
Після вправ, бігу шикую
ться на ЛіН’Гіку., Началь
ник табору Раїса Гаври
лівна Черчіль. керівник 
Розалія Олексіївна Шар
ко і директор школи Фспя 
Миколаївна Климлпчук 
слухають, як Люба Чобо
тар чітко, ясно, стисло 
розповідає про пінишиє 
денне .завдання. Є план, є 
своя ділянка, але хіба 
можна відмежуватися від 
усього колгоспного поля? 
Он великий лан пшениці. 
А по ній вкраплено колос
ки жита, ячменю. Потріб
на негайна вяяог.а про
полка. І хто її коаіце зро
бить, як не дівчатка!

Сніданок, смачний, по
жившій. — і по машинах, 
і в поле, до робоїн. Чоти
ри години минають, як 
хвилина. Пече сопне, а во
ни підставляють йому 
спої обличчя, плечі. Віє 
ПРОХОЛОДНИЙ вітер. З вопи 
йому — свої груди, і піс
ню! Без пісні, молодої, ба
дьорої, й ж.нгл не можна. 
Чотири голини папр V /КЄ’ 
но* праці — де б вона не 
булл — па пшеничному 
лані, на плантаціях цук
рових буранів, кукуруд
зи; соняшнику. їй — і во
гонь сердець, і силу моло
дих рук, і знанья. А » ру
ках у обліковий, у ланко
вих — зошити, записи 
спостережень. Приїхав до 
иих секретар партійного 
бюро колгоспу Май Гри
горович Гордієнко і 
схвально сказав:

— Так. І тільки так. 
Учіться гоеподарювй гн!

3.
Раїса Гаврилівна, на

чальник табору, вчителька 
української мови і літера
тури, протягом року вела 
гурток комсомольської 
політосвіти Вивчала ноьу 
Радянську Конституцію. 
Заняття проходили жва
во, цікаво. І якщо там, у 
класі, в аудиторії, більше 
було теорії, то тут вирує 
життя.

У Раїсн Гаврилівни свій 
закон — у виховній робо- 
іі не може бути канікул, 
перерйн, навіть пі на один 
день. Вона ж бо читала, 
пиг.чллз постанову ІГК 
КПРС «Про дальше по- 
ліпшеипя ідеологічної, но- 
літико-впховної роботи». 
Своєрідно, цікаво, разом 
.з вихователями провадить 
вона її і в таборі. О гам, 
па ранковій лінійні, що
дня чепгові учні роблять 
короткі повідомлення Про 
події в нашій країні і за 
рубежем.

А після роботи, після 
обіду настає політгодшіа. 
Бувають бесіди, лекції на 
найцікавіші темп: «Охоро
на соціалістичної власнос
ті — обов’язок кожного 
громадянина». «У світі ти
сячі професій, серед них 
одна твоя». «Комсомоль
цем треба б'.тв а не вва
жатися»... Влаштовують 
культпоходи. читацькі 
конференції, і найбільш 
хвилюючою для них була 
конференція но кінві Оле
ся Гончара «Берег любо
ві»...

4.
А відпочинок? А спорт? 

Фізвпхователь Володимир 
Іванович Березняк мо
вить:

— Організовуємо зма
гання з волейболу, футбо
лу, змагання .з плавання. 
Та в найбільшій пошані у 
дітей екскурсії.

Ще взимку колгосп ви
ділив кошти бригаді на 
поїздку в Полтаву, тепер 
запланував відвідати ху
тір Надія.

А одна з найчудовіших 
сксхупсій — похід пішки 
.за ЗО кілометрів у село 
Ро.зуиівку Олександрій
ського району, ло уси
пальниці гепоїв Вітчизня
но? війпп 18! 2 року Раєв- 
ських.

Спочатку й тут голова 
колгоспу Кудилемно ска
зав:

— Ла'-’ машину!
3arvn;j:
— Ні, пі! В Ро.зумівку 

тільки пішки!
Рюкзаки на плечі. В 

рюкзаках — дводенний су
хий пайок.

Є пакети каші. С па 
привалах прохолодні дже
рела, є колодязі. Це ж 
добре — на вогні зготуй і 
рибальську юшку, і куліш. 
Хай впни пахтять димком, 
та після походу втроє, 
вдесятеро смачніші, ніж 
дома. А по дорозі — села, 
яруги, ліси, зустрічі .з 
людьми. Справді, у всьому 
відкривг.ютьгя нові гори
зонти. J тям, па прива
лах, — і спочинок, і жарт, 
і знову після...

5.
Пісня! Хіба може жити 

без неї піонерсько-комсо
мольський табір прані і 
відпочинку? Скільки та
лантів у тему! Які гарні 
голоси у Наталки Кошо- 
вої, Валентини АЬїко.таси- 
ко. Олі Попової, Світлани 
Стойко. Валентнії)! Шка
тулці Як вміло доклади р 
Люба Чоботар! Як май
стерно танцюють Юра та 
Анатолій Сердюки! Є й 

спій учнівський, бригад
ний духовий оркестр.

І коли працюєш разом з 
дорослими, коли сам ба
чиш, як дорого дається 
хліб, тоді з іще більшою 
любов’ю проймаєшся до 
сівачів, орачів, до тих, хто 
працює на тваринницьких 
фермах. І хочеться ближ
че познайомитися з ними.

У дітей була зустріч із 
Павлом Олександровичем 
Григорчуком. Вій — ком
байнер, комуніст, член 
райкому партії, кавалер 
кількох трудових орденів і 
медалей. Починав свій 
шлях у полі, сепел ОЦЬОГО 
роздолля, в оцій же трак
торній бригаді. І які щирі 
його слова про красу хлі
боробської праці!

Хвилюючою була .зустріч 
і з передовою дояркою 
колгоспу Галиною Михай
лівною Токаренко.

І Григорчуку, і Токарен
ко, і всім своїм паставвн- 
кам-трудіввнкам гуртківиї 
художньої агітбригади по
дарували чудовий кон
церт. У ньому звучало:

— Мир планеті — щас
тя дітям!

— Ми славимо великий 
Радянський Закон?

— Ми славимо Партію, 
Батьківшпну!..

Є,
У таборі, па широкому 

майдані, де полум’яніє 
червоний прапор, є запо
вітний куточок. Там під 
назвою табору — слова:

«Десятій п’ятирічці — 
ударну працю!»

«Громадянин СРСР — 
не звучить горло!»

Гордо! Звучить завжди. 
Під час навчання за пар
тами в школі. І тепер, ко
ли воші і працюють, і від
почивають. Коли наби
раються сили, примножу
ють знания, июб під ке
рівництвом своїх настав
ників стати працьовитою, 
надійною хліборобською 
зміною.

м СТОЯН.
с. Капіж,
Нсвомиргородсьний 
район.

„СНАРТАК«—„ЗІРКА^—2:®
Е останньому турі чемпіонату країни серед клубів дру

гого ешелону кіровоградська «Зірка» була гостею жшо- 
мирського «Спартана».

Перший тайм проходив у рівній боротьбі і закінчився 
безрезультатно. Після відпочинку на полі зносу рівнова
га. Тлн було до 27-ї хвилини другої половини гри, коли 
арбітр зарахував м’яч, забитий спартаківцрми з поло
ження «-поза грою». Далі наші земляки почали діяти 
персоно, необережно, що дало змогу житомирцям під 
завісу зустрічі примусити гостей удруге розігрувати 
м’яч із центра поля.

Спартанівці □ останніх дев’яти матчах не зазнали 
жодної поразки, еони закріпилися у просідній групі ліде
рів і поступово наближаються до нікопольського »Коло
са», який має 23 очка. Сільські спортсмени у себе вДО№3 
перемогли ужгородську «Говерлу» (2:1) і стали одноосіб
ними лідерами.

Цей програш кіроаоградцію. а еін уже шостий у пер
шому колі, позначиться на їхньому турнірному стано
вищі.

БАСКЕТБОЛ. Закінчили
ся фінальні змагання з 
баскетболу в залік облас
ної спартак1адп-79 това
риства «Трудові резерви», 
присвяченої VII Спарта
кіаді наполів СРСР і G0- 
річщо ЛКСМУ. Найвищі 
сходинки v своїх групах 
займали: серед колективів 
міських профтехучилищ— 
учні першого Олександ
рійського і дівчат з тре
тього Зпам’янсвкого; у 
представників технічних

ТЕЛЕБАЧЕННЯ 
ПОНЕДІЛОК, 

11 ЧЕРВНЯ
ПЕРША ПРОГРАМА. 8 00

— «Час». 8.40 — Гімнасти
ка. 9,05 — «В гостях у лі
та*. Мультфільм. 9.25 — 
Телефільм для дітей. «Бі
лий автомобіль*. 0.50 —
Концерт Ризького камер
ного хору «-Авс сол». 10.00
— Очевидне — неймовір
не. По закінченні — по
вний. 14.30 — Новини.
14.50 — «Твій труд — твоя 
висота*. Док. Фільми. 15.45
— Наш сад. 16 15 — Кон
церт викладачі з 1 студен
тів факультету народних 
інструментіп Державної о 
музично-педагогічного ін
ституту імені Гпєс.іипх. 
17.00 — Джон Рід. Сторін
ки творчості 17.45 — Ве
лика арена юного спорт
смена. 1Я.15 — П’ятирічка, 
рік четвертий. Док. теле
фільм «Рекламація». 18.45
— «Сьогодні у світі». 19.00
— Док. телефільм «Іран: 
кппх монархії». 20.00—До 
180-піччя з дня народжен
ня О. С Пушкіна. Опера 
П. Майновеькрго «Мазепа». 
(21.00 — «Час»), В перерві
— »Сьогодні у світі». 

навчальних пякладів не 
мали собі рівних учениці 
четвертого і хлопці пер
шого училищ обласного 
центру.

ШАШКИ. У ШПХОВО&' 
павільйоні «Спартана». 
в Кіровоградському парку 
культури 1 відпочинку іме
ні В. І. Летііца. відбулися 
особиста першість облас
ної ради токярлетва «Сп&р- 
так» із ■ мїиі’парбдпігх ша
шок серед чоловіків Рів
но І впевнено, пговін увесь 
турнір .чіняр Кіровоград
ської районної лі карні 
майстер спопту СРСР Iivm 
Романько. Він набрав 7.5 
очка і заплював звання 
чемпіона 1979 року.

ДРУГА ПРОГРАМА. 10.00
— Новини. 10.15 — «Доб
рого вам здоров'я». 10 45 — 
Док. фільм «Унікальні ав
томобілі». 11.00 — «Кішки, 
яка гуляла сама по собі». 
Вистава. 15.55 — «Сріб
ний дзвіночок». 16.15 —■ 
М. Р и м е ький -Ко рса нов.
«Моцарт і Сальепі». Теле- 
опера. 16.55 — «Комуністи 
70-х>. З досвіду роботи 
Кпнмської обласної пар
тійної організації по по- 
ліпіисншо сілi.ci,Kdra~^jy- 
Дівпицтвп 17.25 — Свої 
вірші читко Є. Долматов- 
ський. 17.45 — Телепост на 
ударній будові. 18.00 — 
Док. телефільм «Чисті пле
са*. 13.30 — Муз. фільм 
«Вічно живе бельканто»’. 
19.00 — «Актуальна камб; 
пя>. 19.25 — Дні Кракова у 
Києві. Концепт польських 
майстрів мистецтв. 20.45— 
«11а добраніч, літи!». 21.00
— «Час». 21 40 — Теле
фільм «Наречений і наре
чена». По закінченні — но
вини.
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