
Молоді —про Леніна і
Справді масовим ленінським університетом ста

лії для молоді Всесоюзні читання «Справа Леніна 
живе і перемагає», присвячені 110-й річниці з дня 
народження засновника Комуністичної партії і Ра
дянської держави. Вони відкрились в Ульяновську 
і були продовжені потім у Мінську, Ленінграді, 
Баку. Завданням читань е поглиблене вивчення 
юнаками і дівчатами марксистсько-ленінської 
теорії, історії нашої партії, найважливіших партій
них документів.

УЧАСНИКАМИ Леніц- 
ських читань, організо

ваних цк ЛКСМУ і това
риством «Знання» УРСР, 
стали 4 грудня комсомоль
ці і молодь столиці Украї
ни. Разом з кращими пред- 

ї мі- 
ор- 

гвар- 
дійцямн праці, відмінника
ми навчання, воїнами у 
зал Палацу культури «Ук
раїна» прийшли ті, хто 
своїми славними ділами
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ставниками Київської 
ської комсомольської 
ганізації, молодими і

творив і творить героїчну 
історію нашої великої 
Батьківщини: ветерани Ко
муністичної партії, органі
затори перших комсомоль
ських осередків, учасники 
громадянської і Великої 
Вітчизняної воєн, герої піс
лявоєнного відродження і 
підкорювачі цілини, пере
довики виробництва. Се
ред почесних гостей також 
член екіпажу легендарного 
крейсера «Аврора».
(Закінчення на 2-й стор.).
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нозорівців: бригада Олексія 
Попова з механоскладально
го цеху № 2 до 110-ї річниці 
з дня народження В. І. Ле
ніна вирішила виконати 
шість річних завдань.

Шириться рух за підви
щення продуктивності пра
ці на кожному робочому 
місці. Борючись за ефек
тивність виробництва і якість 
роботи, молоді робітники 
долають нові рубежі під де-

КРІЗЬ

«Я — громадянин Радян
ського Союзу!» — вимовляє 
з гордістю ці слова кожна 
молода радянська людина. 
Завжди з партією, завжди з 
народом молоде покоління 
Країни Рад готове до подви
гу в ім'я рідної Вітчизни. 
Виступаючи на XVIII з’їзді 
ВЛКСМ, Л. І. Брежнєв ска
зав: «Вік комсомолу цілком 
зрілий. Але дух його зав
жди молодий. Ленінський 
комсомол — бойовий поміч
ник і надійний резерв пар
тії. У партії ви черпаєте ве
личезний, вивірений досвід 
для всієї діяльності вашої 
спілки. І це природно. Ад
же у партії і комсомолу од
на мета — комунізм, і шлях 
теж один — це шлях Леніна, 
шлях служіння народові».

Політична зрілість нашої 
молоді, рівень її комуніс
тичної свідомості визна
чаються конкретними діла
ми в боротьбі за втілення в 
життя рішень партії, здійс
нення народногосподар
ських планів. І найефектив
нішою формою організації 
праці, трудового виховання 
юнаків та дівчат, розвитку 
їх соціальної активності є 
комсомольсько - молодіжні 
колективи. Саме в них най
швидше проходить станов
лення осо’бистості, формує
ться свідоме ставлення до 
праці.

Ось уже вісім років пра
цює без відстаючих комсо
мольсько-молодіжна брига
да токарів Анатолія Сквор- 
цова із ремонтно-механіч
ного цеху № 9 заводу трак
торних гідроагрегатів. Усю 
продукцію хлопці здають з 
першого пред'явлення, ви
робничі ззвдання щозміни 
виконують на 112—118 про
центів. Економічний ефект 
ьід впровадження раціоналі
заторських пропозицій чле
нів бригади цього року пе
ревищує 9 тисяч карбован
ців.

За звітний період на під
приємствах обласного цент
ру появилось ще 42 комсо
мольсько-молодіжних ко
лективи, а всього їх — 276, 
об’єднують вони чотири ТИ
СЯЧІ молодих виробнични
ків. Кожен другий тут — 
ударник комуністичної пра
ці. Висока дисципліна, взає
мовиручка характерні для 
більшості членів таких ко
лективів. І продуктивність 
праці в комсомольсько-мо
лодіжних значно вища, 
плинність кадрів нижча, ніж 
у інших бригадах.

На заводі «Червона зір
ка» нині трудиться 1900 ком
сомольців. Юнаки, та дівча
та цього підприємства кину
ли клич: «Виробничим втра
там — комсомольський за
слін!». Цей почин уже під
тримали 129 комсомоль
сько-молодіжних колекти
вів, більше двох тисяч мо
лодих виробничників. Усі 
вони відкрили особисті 
фонди економії. У боротьбі 
за якість і ощадливість від
чутна роль постів «Комсо
мольського прожектора», 
які діють на підприємствах. 
І ось нова .ініціатива черво-

візом «Працювати без від
стаючих». Відчутні результа
ти дає практика захисту 
особистих соціалістичних 
зобов’язань. У цьому від
значились комсомольські 
активісти заводу тракторних 
гідроагрегатів.

Перед комсомолом стоїть 
іще одне відповідальне зав
дання — брати участь у ка
пітальному будівництві. В 
цьому комсомольські орга
нізації міста, скажу само
критично, ще недопрацьо
вують. У бригадах будівель
них організацій досить низь
кий процент молоді. Якщо 
1974 року тут працювало 
462 комсомольці, то 1977— 
1199, а нині — 1279. Поміт
ний спад свідчить про явні 
упущення в роботі коміте
тів комсомолу в залученні 
юнаків та дівчат до роботи 
на будовах міста.

Не /иенш важливі пробле
ми ми маємо розв’язати і а 
сфері торгівлі та побутово
го обслуговування. В цих 
галузях нині працює більше 
1500 юнаків та дівчат. Зраз
ки ударної праці показують 
комсомольсько - молодіжні 
колективи магазину № 10 
міськпромторгу, відділу 
канцтоварів універсального 
торговельного об'єднання 
«Кіровоград». Увага до по
купця, висока культура об
слуговування свідчать про 
те, що тут працюють люди 
еисокої професійної май
стерності. Кожен перекона
ний — ьід нього залежить 
настрій тих, хто прийшов за 
покупками. Так би трудити
ся всім молодим продав
цям і працівникам побуто
вого обслуговування! А ко
мітетам слід посилати біль
ше юнаків і дівчат за ком
сомольськими путівками 
для роботи у цих сферах.

Наше завдання — підго
тувати молоду людину до 
самостійного життя. Для 
цього замало дати їй тру
дові навички. Треба ще на
вчити молодого працівника 
колективізму, дисципліни, 
сиховати у нього реальне 
уявлення про життя, вміння 
розбиратись у різних яви
щах дійсності. Ми ПОВИННІ 
допомогти йому правильно 
формувати життєвий досвід.
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СЬОГОДНІ В КІРОВОГРАДІ
1 ПОЧИНАЄ РОБОТУ XXXI МІСЬКА 
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JDIE nU-DHDWrriW І

КОНФЕРЕНЦІЯ

11092618

У цьому неабияка роль на
ставництва. Першими поміч
никами у нашій роботі тут 
стають ветерани праці, яких 
у місті більше 4 тисяч. Та й 
серед молодих виробнични
ків, які вже визначились у 
праці, с люди, котрим мож
на доручити шефство над 
новачками. Ось лише один 
приклад. Швачка Наталія 
Коваленко працює в голов
ному цеху об’єднання «Ук
раїна» всього один рік. Та 
вже зуміла оволодіти всіма 
тонкощами професії. Актив
на в громадському житті, 
дисциплінована, беручка до 
роботи. У становленні ха
рактеру цієї молодої робіт
ниці заслуга і її наставни
ці — комсомолки Наталії 
Діло.

Чимало добрих справ на 
рахунку комсомольців взут
тєвої та панчішної фабрик, 
заводів радіовиробів та 
друкарських машинок, бага
тьох інших підприємств, ор
ганізацій, установ нашого 
міста. Всі вони готуються 
зустріти 110-у річницю з дня 
народження В. І. Леніна з 
високими трудовими показ
никами.

У кожному колективі с 
люди, чиє життя і діяльність 
служать для молоді яскра
вими зразками комуністич
ної моралі. То хай же вони 
несуть нові імпульси у вихо
вання молодого покоління 
на славних традиціях партії, 
радянського народу! Щоб 
кожен, хто починає трудове 
життя, став таким, як кращі 
представники трудових ко
лективів міста — делегати 
XXXI міської звітно-вибор
ної комсомольської конфе
ренції, ватажки комсомоль
сько-молодіжних колективів 
Віктор Глушков із заводу 
«Червона зірка», Олександр 
Кубишкін із заводу трак
торних гідроагрегатів, Олек
сандр Семидітний із комбі
нату «Кіровоградмашваж- 
буд» та сотні інших моло
дих гвардійців п’ятирічки. 
Натхненною працею вони 
засвідчують відданість спра
ві, якій присвячуємо вс?. 
своє життя.

Я. БОНДАР, 
перший секретар Кіро
воградського міського 
комітету ЛКСМУ.

1 КІРОВОГРАД. ЗАВОД РАДІОВИРОБІВ УСПІШНО 

ЗАВЕРШУЄ ВИКОНАННЯ ПОЧЕСНОГО І ВІДПОВІ

ДАЛЬНОГО ЗАМОВЛЕННЯ — ПОСТАЧАННЯ РІЗНО

МАНІТНОГО ТЕЛЕВІЗІЙНОГО ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ 

ОЛІМПІ АДИ-80. __________________________

Десятки бригад, які включилися у соціалістичне 
змагання за дострокове та високоякісне виконання 
усіх олімпійських замовлень, домоглися вггомих тру
дових показників. 116 чоловік, котрі працюють над 
виконанням замовлень Олімпіади-80, уже виконали 
завдання п’ятирічки; 300 робітників виконали план чо
тирьох років до 7 листопада цього року. У числі 
правофлангових — багато молоді підприємства.

На знімку: бригадир комсомольсько-молодіж
ної бригади радіомонтажниць Світлана ЯЦЕНКО; ци
ми днями її бригада працює в рахунок лютого 198® 
року.

Фото Р. ЄПЕЙКІНА.
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ДЕЛЕГАТ КОНФЕРЕНЦІЇ

mt ли бригади
Кілька років тому ми 

об’єдналися в комсомоль
сько-молодіжний колек
тив. Тепер, якщо на заво
ді кажуть: «Він з бригади 
Анатолія Скворцова», — 
це означає, що юнак май
стер своєї справи, труди
ться в нолентиеі, яким 
пригне працювати по-ко- 
мун істинному. Головне 
правило бригади —• один 
за всіх, усі з« одного. Бо
нз народилося ще тоді, 
коли ми вирішили пра- 
цю ват и на один наряд. 
Це створило атмосферу 
відповідальності, ктлен'и- 
ву за кожного • кожного 
за колектив. О і і вихо
пить — наряд спільний, 
заедания одне на всіх, 1 
якщо хтось Щіс*» недо
робляє. за нього поводи
теся відповідати всім.

Недавно в бригаду .'іри- 
йіили нові комсомольці. 
Вони, як говорять, не зна
ли, з якого боку підійти 
до токарного верстата. 
Побули три місяці учня
ми, тепер можуть викону
вати всі виробничі зав
дання. Те, що бригада 
займається навчанням 
своїх кадрів, добре. Та де 
ж підготовлені випускни
ки професійно-технічних 
училищ?

Завод наш ось уже 
кілька років прагне мати 
базове училище, але...

Підприємство готується 
освоїти дев’ять нових ви

дів продукції. Це під силу 
лише висококваліфікова
ним виробничникам. Та 
якщо кожен трудовий ко
лектив навчатиме молодь 
безпосередньо на дільни
цях, то виконати наміче
ні навряд чи зможемо.

Є у нас успіхи. Ми но
симо високе звання брига
ди імені 60-річчя Велико
го Жовтня: до дня народ
ження В. І. Леніна вико
нали план чотирьох років 
п'ятирічки: зросла про
дуктивність праці. А го 
повне — майже всі виро
би здаємо з першого 
пред’явлення.

Нинішні наші зобов’я
зання високі, але реальні: 
бригада дала слово вико
нати до 110-ї річниці з 
дня народження вождя 
ще одне річне завдання.

Тепер на базі нашої 
бригади створено ще 
один колектив, керівни
ком якого доручили бути 
мені. Нам буде цікаво 
працювати, адже є з ким 
змагатися в цеху, є з ного 
брати приклад.

О. КУБИШКІН. 
токар цеху К9 9 Кі
ровоградського заво
ду тракторних гідро
агрегатів, дег.сіст 
XXXI міської комсо
мольської звітно-ви
борної конференції.

Боремося за мир!
«Ні!» новим озброєн

ням 1ІА.ТО в Західній Єн- 
ропі», мітинг під таким 
девізом відбувся в серед
ній школі № 16 м. Кіро
вограда.

«Діти всієї планети хо« 
чуть миру!», «Геть ши
ну!», «Хан завжди буде 
сонце’», — ці слова про
звучали у виступах учи
тельки Л. А. Рудеико, 

І членів клубу інтернаціо
нальної дружби «Факел», 
комсомольських активіс
тів.

Учасники мітингу вирі
шили організувати тру
довий десант. Зароблені 
кошти будуть перерахо
вані у Фонд миру. Ком
сомольці надішлють ді
тям Лаосу і Кампучії по
силки з пам’ятними суве
нірами і подарунками.

На адресу Всесвітньої 
Федерації Демократичної 
Молоді школярі направи
ли резолюцію протесту 
проти зловісних планів 
НАТО.

В. БЕЗСОНОВ, 
секретар номі- 
тету КОмСвМСП/ 
СШ № 16.



Й cmojp. „МОЛОДИЙ КОМУНАР“

Молоді—про Леніна
(Закінчення.

Іііеч. на 1-й crop.).
Читаний, тема 

«КПРС — партія 
ядро політичної 
радянського

яких 
Леніна, 
снстейн 

суспільства», 
відкрив перший секретар 
ЦК. ЛКСМУ А. І. Кирці- 
евке.

Кожна сторінка славної 
історії нашої Батьківшн- 
ий, кожний повий крок ші 
шляху до. комунізму, ска
зав він, нерозривно зв’яза
ні з Ленінською партією, 
мудра і творча діяльність 
якої була, є і буде для ра
дянської молоді прикла
дом самовідданості, певк- 
черниим, життєдайним 
джерелом сили і натять- 
ня.

іОпаки і дівчата прослу
хали запис промови В. І. 

Леніна «Що таке Радян
ська влада?*;

Па знак глибокої любо
ві і шани до генія людства

нерииііі секретар 
ЛКСМУ крошяіує поклас
ти ......................... ’........ ..
В. І. Леніну 
па честь Великої Жовтне
вої соціалістичної револю
ції. З корзинами квітів п:д 
звуки урочистої мелодії 
і руна юнаків і дівчат ви
рушає виконати почесне 
доручення учасників чи
тань.

На кіноекрані виника
ють документальні кадри, 
в яких ми бачимо В. І. Ле
ніна нід час виступу па мі
тингу. Потім кінооб’єктив 
переносить глядачів у не
забутній 1917 рік — нід 
лозунгами «Вся влада 
Радам» .революційні сол
даті; і матроси штурмують 
Зимовий.
надається учасникові 
історичних -■ 
Васильєву.
свого виступу ветеран гро-

ЦК

квіти до пам'ятника
і монумента

1 от уже СЛОВО

тих
подій В. 10.

1 іапрпкіпці

МПДЯІІСЬКої і Великої ВІТ
ЧИЗНЯНОЇ воєн вручає сек
ретареві КОМСОМОЛЬСЬКІ <ї 
організації крейсера «До- 
роргг.» старілому лейтенан
ту Юрію Самусенку свою 
кишу «II д\х наш моло,-і-> 
з автографами почесних 
гостей чіпані».

Нід склепінням залу зву- 
чазі, мелодії часів грома
дянської війни. Змінюю
ться кадри хроніки — ііе- 

. стрими» мчить кіннота. ма
йорить па вітрі прикріпле
ний до баї неї л червоний 
прапор, карбує крок коло
на червоиоармінців. З свя
щенною вірою у велику 
правду ленінських ідей 
йшли крізь вихорі- ворожі 
перші КОМСОМОЛЬЦІ.

Від імені славної ком
сомольської гвардії, яка і.’ 
зброєю в руках відстоюва
ла завоювання Великого 
Жовтня, слово надається 
делегатові 111 З’їзду РКСМ

Г. С. Лунаєву. Батьківську 
гордість відчув»' ветеран: • 
cnpat;. і 11 "'.їй його
ровесники, знайшли гідне 

ЛрПДОнЖСіШЯ і; героїчних 
трудових звершеннях кор- 
чагіїщік сімдесятих років.

lijiaiiiemoi бути там, де 
важче, кожним прожитим 
днем, кожним ударом сер
ця ііаб.іііжані комунізм 
віилоіяілн у своїх заявах, 
поданих про прийом до 
лав ВЛКСМ, і ці десять 
юнаків і дівчат — молоді 
робітшікн, школярі, учні 
профтехучилищ, які НІЛ 
оплески присутніх вихо
дять на сцену. їм випала 
велика честь під час про
ведення ленінських читань 
із рук ветеранів партії і 
комсомолу одержати ком
сомольський квиток.

Від комуніст ін-леиіиців 
наслідує юне покоління 
ідейну стійкість і більшо
вицьку пристрасність, не- 
вичерпний оптимізм" і папо- 
лсгливісіь у досягненні 
мені. Сьогодні вже понад

8 грудня

Віїроб- 
тнсячі

20 тисяч молодик 
ннч.чпків, більше 
КОМСОМОЛЬСЬКО - МОЛОДІЖ
НИХ колективів республіки 
рапорту вали Батьківщині 
про ішконания п'ятирічних 
завдань, 80 тисяч юнаків і 
дівчат дали слово справи
тись з соціалістичними зо
бов’язаннями достроково, 
до ПО-Ї річниці з дня на
родження В. І, Леніна. 
Кращі з кращих будуть 
удостоєні права сфотогра
фуватись біля пам'ятного 
Червоного Прапора ЦК 
КііРС у Ленінському ме
моріальному комплексі в 
Ульяновську.

Яскраві приклади про
відної ролі комуністів, вір
ності комсомольських по
колінь червоному прапо
ру революції наводили у 
своїх виступах ударник 
перших п’ятирічок, колиш
ній гпяхтар, а інші акаде
мік АН УРСР О. II. Щер
бань, прославлений парти
занський командир двічі 
Герой Радянського Союзу 
О. Ф. Фсдоров, героїня

книги Л. І. Брежнєва «Від- 
роджешя», ветеран праці 
І. С. гІошкарьова, колиш
ній командир Київського 
обласного» загону комсо
мольців • першоцілияііяків 
нині керуючий трестом
«Укроргтехсітьбуд», лау
реат Державної премії
.УРСР В. X, Навловськнй, 
токар заводу «Арсенал» 
імені В. І. Леніна Герой 
Соціалістичної Праці В. Н. 
Щербина, робітник очисно
го вибою шахтоуправління 
імені В. І. Леніна на Во
рошилов! радщнаі лауреат 
премії Ленінського комсо- . 
молу Ю. М. Волков.

Перед присутніми висту- ; 
пив член Нолітбюро ЦК 
Компартії України, пер
ший секретар Київською 
міськкому партії О, П. 
Ботвин.

У читаннях взяв участь 
завідуючий відділом про
паганди і агітації ЦК Ком- І 
вартії України ІО. Н. Єль- 
ЧЄІІ КО.

(РАТАУ).

з

“Ліг іггг——- -—3--------- — 
Олексамдрійськпй район 

— один із найбільших в 
область Велика тут і ком
сомольська організація. 
Молоді. все частіше 
об’єднують у КОМСОМОЛЬ
СЬКО-МОЛОДІЖНІ колекттпл;, 
створюють умови для ин- 
сокоііродуктивпої праці. 
Ніші у районі їх 39. Серед 
кращих — комсомольсько- 

. молодіжний колектив.трак
торної б'ригадн колгоспу. 
«Прапор комунізму» (бри
гадир Микола Ланко, 

■ груниомсорг Василь Ко* 
тяж). Хлопці виробили на 
еталонний трактор 1692 
гектари умовної оранки, 
-.аощадилії 1358 карбован
ців коштів на ремонті ісх- 
пікн, зекономили 19 цент
нерів паливно-мастильних 
матеріалі»,

Кш.ісомольсько 
діиліі 
шншю 
і осиу ________
«.їм- (ланковий Віктор Но
виков) та по внрощуванг.п 
цукрових буряків і*, кол
госпу імені В. Улья.нї»в;і 
(ланковий Григорій Де- 
мсптій) за роки десятої 
п ширінки виростили в се
редньому з гектара но 44 
центнери зерна кукурудзи 
га но 310 центнерів коре
ні». 4І0МІСШ1Х успіхів ■ 
ІірЗЦІ досяглії іі інші мило 
діями засопи.

Однак у звітній допо
віді першого секретаря 
райкому комсомолу Мико
ли Иіїшданепка відзнача
лося, що сьогодні в райоїїі 
можна створи і и ще 3—1 
комсомольсько - молодіж
ні тракторні бригаді), 25 — 
28 ланок у "рослинництві, 
6- -10 комсомолъсык’-мо- 
лодіниш.к груп па фермах 
Але скласти список пріз
вищ — це ще не значінь 
створити колектив. Перш 
за все. йому необхідно ви
значити виробничий ста
тус молодіжного об’єднан
ня, створити 
умови для 
часто такі 
шпоться у 
становищі, 
техніку їм 
леко не нову, і площі не- 
родючі, і добрив даюііі 
малувато. Протягом року 
людей, переводять з однієї 
ділянки роботи на іншу, 
пояснюючи це виробничою 
необхідністю. Так трап
ляється тому, що ранком, 
комітети комсомолу, ство
ривши колектив, заспо
коюються: ми, .мовляв,
своє зробили, нехай тепер 
молодь розвиває іпіціаги- 
ву. А керівники Госпо
дарств нерідко вважають 
так: раз узялися, то пра
цюйте з подвійною енер
гією, ліквідовуйте прориви 
і не вимагайте до себе 
особливої уваги!

Звісно, па одному сіну 
зіазмі (і на ледве не сни- 
самій техніці) далеко не 
заїдеш... Тому назріла не
обхідність при створенні

моло- 
лаикк но ішрощу- 
кукурудзи з кол- 
;.Лешиським иіля-

відповідні 
роботи. Адже 
колективи ОІ1И- 
значио і іршому 
ніж інші — ’і 
виділяють да-

комсомольсько - молодіж
них колективів добиватися 
укладання з керівництвом 
договорів, в яких передба
чати взаємні зобов’язанії;!, 
Такий документ дозволить 
контролювати хід їх вико
нання, з’ясовувати, з чиєї деякі трудомісткі 
вини щось не виконано, 
ніїліачіїти. що треба зро
бити для усунення недолі-

Доярка колгоспу «Пере
мога» Віра іннькова ска
зала у своєму виступі па 
конференції:

— Неохоче йде до нас 
молодь. Бо мало ручних 
робіт механізовано, навіть 

процесії 
доводиться виконувати 
вручну.

Таке становище не тіль«

Ще під час цьогорічних 
жнив молоді комбайнери, 
шофери і трактористи Ма- 
ловисківського району 
змагалися за право поїха
ти на Олімпіаду-80 у Мо
скву. Путівки 
ли комбайнер 
«Мир» Віктор 
який «Нивою» 
більше 8 тисяч 
зерна з площі

одержа- 
колгоспу 

Матвієнко, 
намолотив 
центнерів 
200 гекта-

«Україна». В районі всього 
два комсомольсько-моло
діжних колективи. А якщо 
змагання організовується 
серед окремих молодих 
тваринників, то часто вся 
суть його зводиться до 
виявлення переможців на 
основі цифр. За рахунок 
чого досягнуті показники 
передовиків, як поширює-

е - -

лодий гвардієць п'ятиріч
ки», «Майстер — «Золоті 
руки», «Золотий колос», 
«Молодому передовикові 
тваринництва». Нікого на
городжувати? Звітна до
повідь і виступи делегатів 
переконують у протилеж
ному. Понад 500 юнаків тв 
дівчат району, 6 комсо
мольсько-молодіжних ко
лективів уже давно при 
цюють у рахунок завер
шального року п ятирічки. 
Нікому було представля
ти...

Говорилося на конфе 
ренції про гласність зма
гання. Багато критичних 
зауважень адресувалось 
районному штабу «Ком
сомольського прожекто
ра». Рейди його інколи 
проводились, результати 
їх висвітлювались у район- 
ній газеті. Та «прожекто
ристів» все-таки рідко ба
чили на фермах, трактор 
них бригадах колгоспів і 
радгоспів. Два роки тому 
був виготовлений стенд 
«КП», але він чомусь і до
сі не встановлений у рай 
центрі.

8 обстановці 
критики і 
конференція 
проблеми 
виховання 
та молоді, розвитку фіз 
культури і спорту а районі

Прийнято постанову, де 
вказані конкретні шляхи 
організації дійового соціа
лістичного змагання 
честь 110-ї річниці 
народження В. І. 
планування роботи 
чином, щоб кожна 
мольська організація, 
віть найнечисленніша, 
ла свою конкретну 
ву, своє обличчя.

♦ ♦ ♦
На конференції висту

пили перший секретар Ма- 
лов.исківського райкому 
Компартії України В. В 
І уля та другий секретар 
обкому комсомолу А. В 
Пере'возник.

У роботі конференції 
взяли участь інспектор ЦК 
Компартії України О. А. 
Ружицький, заступник аа 
відуючого ВІДДІЛОМ 
нізаційно-партійної 
ти обкому^мтартії 
Маковський.

Ч* * ♦
Відбувся організаційний 

пленум райкому комсо
молу. -«Першим секрета- 
рем Маловисківського рай-1 

j кому ЛКСМУ обрано Map- j 
r тинюка Олександра Васи- j 

льовича, другим — Полу- 
ляха Василя Володимиро
вича, секретарем — заві
дуючою відділом учнів 
ськоі молоді — Кондра 
тенко Тетяну Григорівну.

Д. БОНДАР,

і Галузь
І не підсобна!
кіа. ІДс підвищить роль 
КОМСОМОЛЬСЬКО - МОЛОДІЛІ- 
них колективів, сприятиме 
закріпленню молоді па се
лі. Адже не таємниця, що 
саме через неувагу з бону 
керівництва розпалась 
комсомольсько - молоді мі
на група на молочнотовар
ній фермі Л'Ь І радгоспу 
«Олександрійський», при
пинила своє існування 
ланка молодих кукурудзо- 
водій у колгоспі імені Кар
ла Маркса, а в колгоспі 
імені ІИсвчсіїка такі ланки 
були тільки на папері.

Про тварішщщтво окре
ма розмова. Липневий. 
(1978 р.) Пленум ЦК 
КПРС поставив перед пра
цівниками сільською гос
подарства вимогу значно 
збільшити поголів’я худо
би і птиці, підвищити їх 
продуктивність, добитися 
різкого зростання вироб
ництва всіх видів ТВ.’ІрНІІ- 
ішцької иродуїщії. Моло
дих трудівників села до 
цього зобов'язує рух «Тва
ринництво —- ударна спра
ва комсомолу».

На фермах Олександрій
ського району працює 2-18 
юнаків і дівчат, 118 з них 
—члени ВЛКСМ. На МТФ 
трудиться 4 КОМСОМОЛЬ
СЬКО •МОЛОДІЖ 11 і йолектиип. 
Проте слід визнати, що 
ВПЛИВ КОМСОМОЛЬСЬКИХ ор- 
іапізацій па поліпшений 
справ у тваринництві ба
жає бути більшим. Про 
цс свідчать і статистичні 
дані. І’орік, наприклад,, 
с е р е д п ь о р а і і о н н і п'і надій 
молока на корову не до- 
сяг і 2500 кілограмів. Не 
кращі справи її нині. З 97 
юнаків і дівчаг, направле
них комсомольськими ор
ганізаціями на ферми за 
звіїїшіі період, у колекти
вах тваршпінків закріпи
лася лише половина. Інші 
залишили тваринництво;

Звідси й проблеми: звід
ки брати нове поповнення? 
Як позбутися всього, що 
заважає молодій людині 
відчувати себе господарем 
ферми? Як закріпити но* 
ва<ша у тваринництві?

кн в цьому кісподарстзі. 
Рівень мехаиі .ації на біль
шості ферм району досить 
нпчьк.нї. На багатьох фер
мах невисока іі організа
ція праці, не створено не
обхідних умов для роботи 
і відпочинку тваринників.

Тому сьогодні комітетам 
комсомолу СИТУ, загалі.• 
ноосвітінх шкіл, радгоспу- 
технікуму необхідно шир
ше пропагувати зпачи- 
місіь професії тваринника, 
готувати юнаків і дівчат 
до трулуоїців. Лозунг 
«Тваринництво — ударна 
справа комсо'юлу» інші 
особливо акіуальннп. Бо 
у колгоспах -Заповіт Ле
ніна», імені ІБ і (хінського, 
імені В. У. і.изоі'-ч, імені 
Еигелнса, «Ленінським 
шляхом» на тваринниць
ких комплексах майже не
має. молодих працівників.

Джерелом кадрі» є сіль
ська школа. Добре нала
годжено Профорієнтаційну 
роботу у Доброиадіївській, 
Войпівськін, Червойока- 
м’япськіїі десятирічках 
Комітетам комсомолу шкіл 
і колгоспів треба скори- 
стаїися їх досвідом. Тва
ринництво —- не підсобна 
галузь..,

♦ « « ■
ІІа конфереіщіі виступ« 

ли другий секретар Олек
са п д р і не ького р а й ком у
партії М. Г. Ціібульськпіі 
та перший секретар обко
му комсомолу О. О. 
Скічко.

У роботі конференції 
взяв участь також секре
тар Олександрійського 
райкому партії В. Г, Жа- 
ботепко.

Першим секретарем рай
кому комсомолу обрано 
Уварову Палію Лпатоліїв- 
ну» другим — Піскового 
Миколу Борисовича, сек
ретарем—завідуючою від. 
ділом учнівської молоді — 
Корніленко 
рівну,

Тетяну Нет

Р.
спецкор 
комунара».

МАРЧЕНКО, 
«Молодого

Нікого В

нагороджувати? |
'ШШІШШШШІШІІІІШІШШІШІІІШІШІІП*

та шофер радгоспу 
«Мар янівський» Віктор 
Юрченко. Попрацювали 
хлопці на славу, а по тру
ду, як кажуть, і честь. Але 
мова піде про інше; дехто ,мало 
з молодих трудівників ра
йону про олімпійські пу
тівки дізнався лише неза
довго до звітно-виборної 
конференції. Скажімо, 
слюсар райсільгосптехніки 
Микола Джемелюк. Ді
знався, і, природно, обу
рився, що він і його това
риші випали із загального 
змагання. Сталося так і о 
інших невеликих молодіж
них колективах. І доводи
ться тільки шкодувати, що 
про це не говорилося на 
конференції.

Візьмемо тваринництво. 
І у звітній доповіді, і у ви
купах делегатів зазнача
лося, що рух «Тваринни
цтво — ударна справа 
комсомолу» належного 
розмаху в районі не на
був. Серед працівників 
ферм лише 10 процентів 
комсомольців і молоді. 
Похвалитися тим, що у тва
ринництві працює багато 
молоді, можуть хіба що а 
колгоспі «Перше травня», 
де на двох молочнотовар
них фермах успішно тру
дяться комсомольсько-мо
лодіжні колективи. Вони 
вже не перший рік надою
ють на корову понад 3000 
кілограмів молока. В ін
ших господарствах моло
ді на фермах дуже мало. 
Чому так? Сьогодні не 
можна назвати комсомоль
ську організацію, в якій 
хоча б задовільно велася 
робота по направленню 
молоді на роботу в цю га
лузь. Особливо гостро 
відчувається нестача пра
цівників у колгоспах імені 

„Ульянова, імені Шевченка, 
імені Леніна, радгоспі

ться їх досвід чи, навпа
ки, які причини відставан
ня (а цьому і полягає весь 
живий процес організації 
соцзмагання) — все це 

цікавило комітети 
комсомолу на місцях і 
райком ЛКСМУ. Така ж 
картина і в змаганні меха
нізаторів. Віктор Матвієн- 
ко зауважив у своєму ви
ступі, що працівників рай
кому комсомолу у жнив
ну пору він бачив лише 1 
один раз — під час вру
чення йому перехідного Е 
червоного вимпела за ус- 1 
пішне завершення жнив.

На конференції відзна- < 
малося, що список кращих 
колективів з року в рік за
лишається незмінним, що 
не все ще зробили рай
ком і комітети комсомолу 
для того, аби таких мая
ків стало більше. Минуло 
го року, скажімо, змагали
ся лише передовики. А в 
невеликих КОМСОМОЛЬСЬКИХ 
організаціях — транспорт
ної контори, міжколгосп
буду, райвузла зв’язку, за« 
лізничної станції Плетений 
Ташлик — підсумки підби
валися нерегулярно або 
навіть не було й виробле
но умов змагання. За звіт
ний період районний ко
мітет ЛКСМУ не підтри
мав жодної ініціативи мо
лодих трудівників району, 
не узагальнив кращого 
досвіду, не кажучи вже 
про його поширення. 
Правда, планувалось уза
гальнити досвід комсо
мольсько-молодіжного ко
лективу молочнотоварної 
ферми № 2 колгоспу 
«Перше травня». Тільки й 
того, що планувалося...

Дивує і той факт, що за 
перше півріччя 1979 року 
райком комсомолу 
представив жодного 
лодого виробничника, пе
реможця змагання, до на
городження золотими 
Знаками ЦК ВЛКСМ «Мо-

не 
мо-

ділово'; 
самокритика 
обговорила 
моральної < 

комсомольців

не
З дн-а

Леніна, 
таким 

комсо- 
на 
ма

спра-

оргв- 
Робо- 
H. Ю.

спецкор «Молодого 

комунара».
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„МОЛОДИЙ КОМ УПАР"

ВИПОВНИЛОСЬ ЗО Р(>

Щоб світ
став добрим...

ЗАСЛУЖЕНОГО САМОДь

ЯЛЬНОГО AJHCAM Б Л Ю
S

НАРОДНОГО ТАНЦЮ

УРСР «ЯТРАНЬ».

ГІДНО з десятьма 
принципами Декла

рації прав дитини всі дї- 
ти всіх країн повинні ко
ристуватися правом на 
«"Здоровий ріст і розви
ток», на освіту, вихову
ватись «у дусі взаєморо
зуміння і дружби між 
народами». «Людство зо-

Єов'язане давати дитині 
найнраще, що воно має» 
— таиий девіз Деклара
ції.

Цей міжнародно-право
вий документ 00Н зна
йшов повне втілення с 
Основному Законі нашої 
країни. Розглянемо 
пні його положення.

де-

Діти американського
гетто

1949 року, коли і •< країна аагоювала | завдані фашистською вадою, при Будинку куль тури імені Каліпіна поча? діяти невеликий танцю вальний гурток. Організувала його Ганна Трохимів на Дуігаєва. Першими єн і у зі ас Тії ми нової справи були Євген Онуфріев, Те тяца Філатова, Людмила Гребнова, Віктор Ковален ьо, Микола Кононцев, Л1 дія ПоцЬва, директор Бу динку ііультурп Олександр Ілліч Єлисаветський та Ка теряна Прокопівпа Увари г.а. голова ради иродікоопе рації, до якої налетав то ді БК імені Каліпіна. Ц; люди своєю вірою в добру справу, творчим запалом, чатеріальиогр підтримкою не дали .згаснути малепь і їй іскорці творчості. Пер ший концерт . 5 грудна 1949 року -став днем на рлдщоппїї танцювалькоі'є колективу.І Потік струмочок народ аої творчості у велике хшття. Може, таї.нм він і галіпннвся б, не з’явись у Шсті Анатолійвий Крииохнжа. Це, моя; на скаалтл, родэкенвя гуртки.Допізна

наша рани. > на

Михайлобуло ДРУГЄ fid танцювальногослухали И1) розповіді нового керівнії «а, який з таким захоплея пям розповідав про красі народного танцю, що сер це завмирало. Почалися пошуки. Спочатку в репер -уарі ансамблю були танц. різних народів: російські, угорські, молдавські, цн ганські, румунські. .Така різноманітність була лоро «пою школою для танцю рііст'ів. Але все більше вабили нас українські тан ці. 1 з'явилася у Анатолія Михайловича мрія, яка за володіла всім колективом*, ст верит н ет» і о графі чпукарту рідної України к танцях... Творча група ру шила в мандри но Україні.витягали зі старих с.'^інь свій пожовклий від часу святковий одяг, на ируйуіочи пам’ять, зраду кали пісні, старовинні ритуали. Так вшгикли ноаге рн «Ятранські весняп' ігри», «Колядки», «Ново ротия», «Гопак», які по праву можуть увійти в скарбницю танцювального 'Іюкоклору України.Приходили досвід і сла ва до колективу і його не- змінного керівника. Все новими діамантами сяяла програма «Ятряні*, незлі чеипі варіанти якої кош і у-зали безсонних ночей і Н'рвовоі’о напруження. Нині ансамбль 1 його ке рівніш, народний артист УРСР А. М. Кривохн иіа, _ у розквіті творчих сад І таланту. Тож хочеться побажати їм нових йарв у мистецькій палітрі, творчих злетів 1 великого Щастя.
Ж. ОЛІЙНИЧЕНКО, 

"■^Феограф ДЮСШ № 1, 

бал зтм ей стер Народно
го театру музичної ко
медії.

м Кіровоград.

я
■очв
S

=
§
З

S

Я
і

S

Я
S
Я

Усе найкраще
Людина народилась

Дитині, як І її матері, 
проголошує Принцип IV 
Декларації, мають буї и 
забезпечені «спеціальні 
догляд і охорона... у тому 
числі належний дородо
вий і післяродовий ДО
ГЛЯД». У пас діє спеціаль. 
на служба охорони мате
ря негва і дитиистиа. У 
розпоряджеині цієї служ- 

'би 22,5 тисячі жіпбчих 
ьот:сультацій. дитячих 
поліклінік 1 амбулаторні, 
лікарні, санаторії, науко
во-дослідні установи. Так, 
наприклад, у раііоішій 
жіночій консультації 
кожною вагиною 
лікарі і сестри 
система ГИЧ11ИЙ 
Після повернення 
.’ІОІОВОГО буднику 
з новонародженим, 
обома з першого 
встановлюється

[ і;»д:. Лікування .. 
; щеплеїш;:, аналізи. 
; сультації спеціалістів 

вимагають від сім ї
І яких витрат. Жінки 
І ристуються правом 
І повністю оплачувану 
! пустку по вагітності і 
[ лотах — 112 днів
І щінно від трудового ста- 
; и<у і членства у нроф- 
І сгілці. Виплачується спо- 
I ціа.гьна і рошова допомо- 
I га на дітей родинам, у 
[ яких середній сукупний 
І прибуток иа члена сім'ї 
[ нижчий від середнього 
• по країні. Всі ці норми 
; закріплені статтею 35 
і Конституції СРСР, де 
І йдеться про правовий 
І захист, матеріальну і мо- 
! ріільпу підтримку мате- 
; рипс.тва і дитинства, про 
; відпустки вагітним жні- 
; нам і матерям.

після перемоги Жовтне
вої соціалістичної рево- 
г.юціі. У статті 42 ниніш
ньої Конституції СРСР в 
положення, що забороняє 
ввкористопувати дитячу 
працю. Крім тою. у ній 
ній олошувться па необ
хідності особливого пік
лування про здоров'я 
відростаючою покоління, 
закріплюється право 
•інші на здоров'я.

Скільки «коштує» 
учень!
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має право 
освіти. 

Принцип 
— котра

па«Дитина 
одержання 
стверджує 
Декларації, 
шпига бути безплатною і 
обов'язковою, 
на початковій
У статті

VII 
по

Закон забороняє 
дитячу працю

А ос ь інший, IX ГІрии- 
цип Декларації. «Дитина 
повніша бути захищена... 
від усіх форм експлуата
ції. Дн і пні не можна до
зволяти працювати до 
досягнення підходящого 
мінімального віку. НІ а 
якому разі не можна до- 
ьі.ояяти найматися на 
жодиу роботу, яка шко
дить її здоров’ю чи осіїі- 
ті...» У Радянській Дер
жаві дитяча праця була 
заборонена урядовим 
декретом на п'ятий день

иринаймігі 
стадії...» 

45 Конституції 
СРСР говориться ііро 
право дітей на безп іа<- 
піеть усіх нидів освіти, 
про здійснення загальної 
обов'язкової середньої 
освіти молоді, про широ
кий розвиток 
ии-техпічної, 
спеціальної 
освіти.

Яке ж матеріальне за
безпечення держаною 
право дітей на освіту?

Щоб дати освіту 39.9 
мільйона сьогоднішніх 
дітей 1 підлітків, держа
ва утримує 137,1 тисячі 
гікі.і. оплачує працю 
більше 2.Н мільйона ви
кладачів. Кожііліі учені, 
«коштує» державі близь
ко 180 карбованців що
року. Підручники випус
каються 52 мовами иа- 
редін СРСР. Для 1—3 
класів воші видаються 
безплатно.

Таким чином, те, що в 
рнмнак Міжнаро.щого 
року дитини накреслює
ться як довгочасна про- 
і рама, у Радянському 
Союзі давно піке стало 
реальністю.

«Саме в СРСР найпов
ніше втілені в життя всі 
десять принципів Декла
рації прав дитини. Ра
дянський народ, уряд, усі 
іромадські організації 
вірні справі щастя дітей, 
сі.рапі миру», — заяви 
ла Фріда Браун, прези
дент Лііж'ііародної демо
кратичної федерації жі
нок.

професій- 
середньоі 

та вищої

Н. САРАФАНОВА.
(АПН),

„ШОРЛТОРПГ тшнп
У самому центрі .Софії, 

на Слов’янській вулиці, 
розташувався старовин
ний будинок, адреса яко 
го добре відома дітям у 
Народній Болгарії. Тут 
ужо помад 20 рок.в .пра
цює національний мето
дичний центр дитячої 
творчості, або офіційно - 
Будинок літератури і мис
тецтва для дітей і юна- 
ці ва.

У багатьох містах евпу 
звучали оплески під час 
виступів юних артистів 
із хору -«Бадьора зміна» 
дитячого хорового ан
самблю болгарського ра
діо. Розвитком свого та 
лєнту багато хто з них 
завдячує чуйиим і уваж
ним працівникам центру, 
скра вашім майстрам
своєї справи.

— Одне з наших голов
них завдань. — розпові
дає заступник директора 
«лабораторії» дитячою 
таланту К. Рачев. 
сприяти розвитку твор
чих здібностей дітвори, 
а також подавати допо
могу’ шкільним гурткам, 
дитячим хоровим і тан
цювальним колективам. 
Уасе десять рої:і в при 
Будинку літератури і ми
стецтва влітку органі.?о- 
ьуєіься школа для юних 
співаків, музикантів, ху
дожників 1 письменників. 
Розкритися їх творчому 
хисту допомагають відо-

мі болгарські письменни
ки, художники й компо
зитори.

Особливо багата І різ
нопланова діяльність ме
тодичного центру в Між
народний рік дитини. Ви
знанням його заслуг у 
розвитку дитячих талан
тів було утвердження 
цього року ЮНЕСКО но
ворічної вітальної пош
тової листівки із сюже
том. який прислали юні 
художники з Бургаса.

"Колись Будинок літе
ратури і мистецтва мав 
невелику дитячу бібліо
теку. Нині його книжко
вий фонд — найбільший 
у країні. Він перевищує 
180 тисяч еісземпляріп 
книг, серед яких помад 
ЗО тисяч томів літератури 
для дітей і юнацтва. У 
розпорядженні дітей е 
також тисячі грамофон
них платівок, випущених 
у Болгарії для дітвори.

Тісно стало тепер «ла
бораторії» дитячого та
ланту у старому будинку.' 
За рішенням столичних 
органів народної влади 
в Софії невдовзі виросте 
сучасний восьмиповер
ховий палац, де йою 
юним відвідувачам буде 
створено всі умови для 
творчої діяльності.

В. 8ОРОБЙО8, 
кор. ТАРС,

Софія

— ;| ЗАДЦЯТЬ років тому, 
■п 2б листопада 1909 

року, Генеральна Асам- 
Іолея ООН одноголосно 

прийняла Декларацію 
грав дитини. Відповідної 
до десяти принципів ЦЬО
ГО документа діти повсю
ди, незалежно від раси, 
кольору шкіри, статі і 
належності до релігії, ма
ють однакове право на' 

І харчування і медичне об
слуговування, безплатну! 
освіту, ім'я і національ- 
н-єть, охорону і любов, на 
життя у мирі.

Сьогодні у світі 600 
мільйонів дітей живуть у 
злиднях. 200 мільйонів 
щодня залишаються го- 

І подними, ю мільйонів 
щороку помирають від 
виснаження. У той же час 
країни — члени «Спільно
го рикну» минулого року 
відповідно до вимог ЄЬє 
втроє зоїльшили асигну
вання на... знищення сіль- 

Іськогосподарсьної 
дукціі.

Шанси дитини на жит- 
•>н залежать від соціаль
но-економічних умов, у 

яких вона народилась, у 
багатьох країнах Африки 
з кожної тисячі новона
роджених 14/ помирають, 
не доживши до ропу. За 

Їданими Дитячого фонду 
иОН, у Ази та Африці ли

ше одна дитина а двадца
ти одержує медичну до

помогу.
Найголовнішим правом 

дитини, безсумнівно. є 
право на життя. Та сьо- 
и-днішні діти можуть не 
дожити до того часу, ко
ли стануть дорослими.

У бібліотеці одною з 
ба Парижа є жур
нал, /^о якого пишуть ді
ти. У розділі «Що ми ду
маємо про 2006-й рік.'» 
маленький читач напи
сав: «Хай він не настає, 
цей 2006-й рін! Боюся, 
що до цього часу появи
ться стільки бомо, що не 
Суде самого Парижа».

Гонка озброєнь краде 
у людства понад 460 
мільярдів доларів щоро
ку. Що можна було б 
зробити для дітей навіть 
на незначну частину цих 
коштів? Нагодувати 
ледних? Вилікувати 
рих/ Дати притулок без
домним.' Навчити читати 
неписьменних? Вартість 
одного танна «Леопард-2» 
дорівнює вартості 16 три
кімнатних квартир. На 
гроші, що їх поглинає 
підводний човен «Трай

дент», можна було б ор
ганізувати навчання 16 
мільйонів дітей протягом 
року. А коштів, які ви
трачаються на горезвісну 
ракетну систему «МХ», 
вистачило б для того, 
щоб нагодувати 50 міль
йонів дней чи збудувати 
початкових

Я у 61 || район 
’aj U3 П П

І

п ро

І ?00 тисяч
І шкіл.
І Боротьба 
" завдання не 

как є підстави для опти-

І
мізму: завдяки послідов
ній політиці СРСР та Ін
ших соціалістичних кра
їн Європа вже понад ЗО 
років живе без воєн. Це 
найдовший мирний 
ріод за всю історію кон
тиненту. «Діти — це наше 
майбутнє, їм доведеться 
продовжувати справу сво-

I їх батьніи і матерів... А 
І наш обов'язок — постара

тися, щоб діти всіх народів 
не знали воєн, щоб у них 
було спокійне, радісне 
дитинство», — сказав Я. І. 
Брежнєв у новорічному 
привітанні з нагоди Між
народного року дитини.

Н. КЛЕИМАНОВА. 
(АПН).

У посланні, направлено
му в червні 1978 року Ге
неральному секретарю 
ООН Курту Вальдхайму, 
президент США заявив, 
Ще американський уряд 
докладе всіх зусиль, спря
мованих на поліпшення 
становища дітей у країні, 
і висловив надію, що 
«США стануть прикладом 
у цьому питанні». З того 
часу минуло 'більше року. 
"‘ результати «зу- 

американсьнога 
Чи стали США

Яці’ ж 
силь» 
уряду? 
прикладом для інших дер
жав у поліпшенні жиіія 
дітей/ Найкращу відпо
відь на це запитання дає 
стаття Намели Дек, опуб
лікована недавно в газеті 
«Нью-Йорк тайме».

«Мені спало па думку 
спитати самих дітей, що 
нони думають про «свій 
ріп», — говориться В 
пій. — Я поїхала в Цепі- 
ралщійіі парк і там біля 
музею « Метрополітен > 
побачила грушу дітей, які 
серед суворих няіп. і при
лизаних .малюків у яскра
вих костюмчиках .мали 
вигляд ирипіельціи з ін
шого світу. Це були ма
ленькі негри І Ііуерторі- 
1 киці — брудні, неприче
тній. у деяких вндшлися 
шрами на обличчі і ті ті
лі. Одяг па них був або 
занадто маннії, аби занад
то великий. 1 у всіх — 
стомлені сумні очі. Діти 
стовпилися біля високого 
худорлявого чоловіка.

-- Я їхній учителі.. — 
сказав він. — Ми із за- 
га-ішіоосвітішої школи 
№ 147 району Нушвік. гад 
в Брукліні. Ці діти з над. 
зничанпо бідної о району. 
Сьогодні я ішрішин плані- 
•і укати для них екскур
сію у красивіші місця.

Учитель дозволив мені 
поговорити З ДІТЬМИ, і 
ССь що вони розповіли.

ЕРНЕСТИНА, 13 РОКІВ
— Ти знаєш, що ми 

відзначаємо Міжнарод
ний рік дитини?

— Ні.
— У тебе є подружки, 

про яких ти піклуєшся?
— Тан, я піклуюся про 

них, тому що їх жорсто
ко б'ють батьки.

— Чому?
— Вони зганяють на 

дітях злість, коли посва
ряться між собою.

— Тобі подобається ра
йон, де ти живеш?

— Ні, там постійно чу
ти стрілянину і багато 
горя.

— Що ти маєш на 
увазі?

— Недавно загинула 
моя подруга. Мати поспа
ла її в магазин, вона по
трапила в перестрілку і 
її вбили.

ДЖЕРРІ, 11 РОКІВ
— Джеррі, тобі подо

бається твоє дитинство'
— взагалі нічого, та я 

хочу, щоо на нашій вули
ці ми жили мирно, а то у 
нас часто бувають убив 
ства.

ОРЛАНДО, 11 РОКІВ
— Орландо, якби ти 

міг направити посланья 
дорослим усього сапу, 
що б ти у ньому напи
сав?

— Я попросив би полі- С 
цаїз відібрати у всіх піс- £ 
толети, пехай люди на Я 
всьому світі поживуть С 
мирно. я

— А ноли виростеш, (» 
діти у тебе будуть? "•

— Гак, двоє аоо троє. Е 
— А чому не більше? С 
— А тому, що їх важ- Е 

но буде прогодувати. А не В 
нагодуєш — плакатимуть, 'р 
А потім Ще ж одягати і Е 
взувати треба.

я подякувала дітям, д- 
пішла додому 1 довго си- д 
діла, роздумуючи. Між- ц 
народний [>ік дитини це “ 
ВНІС ніяких змій у ЖИТІЯ 2 
дітей із загальпооевіт- 2 
ньої ніколи № 147». Д

До статті амсрішап- Д 
сш.ої журналістки хочу д 
додати, що Бушвіїс не д. 
наяорудпішпй і найбідпі- З 
ігви район Нью-Йорка. У м 
тіікіьч и.и умовах ікниу-.-ь й 
дорослі і малейше! меш- ЇЇ 
книці сусіднього з НИМ ЇЇ 
Бедфорд-СтайвесеЦта у д 
тому ж Брук.чіиі. Анітро- Д 
хп це кращі життєві у.мо- д 
ви 40итисячиого пасе- р 
леиля Південного Брони-:З 
са. Подібні сумні історії З 
меч.чи о розповісти І ДІТИ 
Гьрлема. де проживає 
кілька сот тисяч чо.чоьіі:. 
Такі гетто існують у 41- 
каго, Детройті, Філадель
фії, «Тос-Апджелесі та ін
ших містах США.

Можна без перебіль
шення сказати, що біль
ша частина «ко.чьороі.о- 
іи> населення США. яке 
становить понад ЗО міль
йонів чоловік, так само, 
як і білі злидарі, лише 
саме в таких районах.

В. МИХАЙЛОВ.
Нью-Йорк.
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Фотохроніка ТАРС.

піонери — майбутнє в'єтнамсько« 
Фото В. СОБОЛЕВА.

Друзі по всій планеті
Наймолодший у світі 

президент — семирічна 
Крістіна Вайле. Вона очо
лює клуб інтернаціональ
ної дружби «Друзі по 
всій планеті», що діб 9 
одній зі шкіл Берліна, де 
вчиться Крістіна.

На цей «пост» її обра
ли школярі початкових 
класів — члени клубу, 
заснованого три роки то
му. Клуб допомагає зихо- 
г.увати у дітей з раннього 
віку любов до країни, у 
ЯКІЙ вони живуть, почут
тя дружби до людей 
різних національностей і 
держав.

«Засідання» клубу про
ходять у формі захоп
люючих ігор під керів
ництвом старшокласників 
і викладачів. Хлопчики і 
дівчатка одержують пер
ші відомості про НДР та 
інші країни, про їх куль
туру, економіку, етнічні 
особливості. Школярів 
знайомлять із такими по
няттями, як інтернаціона
лізм, пролетарська со
лідарність, мир і соціаль
на справедливість. Як 
відзначила комісія спе
ціалістів, діяльність клу
бу допомагає розвивати 
суспільну свідомість 0

учнів початкових класі», 
сприяє розвитку їх осо
бистості.

До клубу часто прихо
дять зарубіжні гості. Так, 
у Берліні вчаться студен
ти з багатьох країн. Во
ни розповідають дітям 
про життя у себе на 
батьківщині, виступають 
із концертами, організо
вують вікторини і кон
курси.

При школах і будинках 
піонерів НДР нині діє 
понад 5 тисяч клубів ін
тернаціональної дружби

В. смєлов, 
«ор. ТАРС.
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КІНОЕКРАН ГРУДНЯ
У грудні триватиме де

монстрування кіноенопеї 
«СМАК ХЛІБА», створеної 
на кіностудіях «Мосфільм» 
1 <Казахфільм» режисером 
Олексієм Сахаровим за 
сценарієм Олександра Лап
шина, Рудольфа Тюріна, 
Валентина Черних. Третій 
фільм кінороману називає
ться «Хліб і люди», четвер
тий — «Хліб Вітчизни».

У картині зайняті актори 
Валерій Рижаков, Сергій 
Шакуров. Врнст Романов. 
Микола Єрсмепко-старшнй 
та інші.

♦ ♦ В
На Ризькій кіностудії 

сценарист Федір Кнорре і 
режисер Варіс Брасла по
ставили стрічку «ВЕСНЯ
НА ПУТІВКА».

Молоді герої зустрічаю
ться на березі моря, де 
проводять свої відпустки. 
Для Артура все просто, він 
по звик себе чимось зв'я
зувати. Лісне, навпаки, не 
вміє безтурботно сприйма
ти життя, вона чуйно 1 
співчутливо ставиться до 
людей. Ситуація усклад
нюється тяжкою недудою 
Лієие...

У фільм! знімалися Га
лина Белозерова, Лварі.с 
Берзиньш. Валентина Тд- 
лнзіиа. Всеволод Сафонов 
та Інші. ' ' ,

У КЛАСІ запала гли
бока тиша.

Швидкоплинно збігав 
час. За кілька хвилин ма
ли подзвонити на перер
ву. а я все ще не могла 
дописати'останню сторін
ку. Підійшла вчителька.

— Що там у тебе?
— Та не можу ніяк 

закінчити, — відповіла 
розгублено.

— Давай подивимось 
ра.’-.м. —- схилилась над 
зошитогл.

«...Мп ходили берегом 
широкої річки, трима
лись за руки, дивились 
одне одному в очі. Було 
сонячно і тихо. Від води 
тягло прохолодою. Хоті
лося сховатись від люд
ського ока, залишитись 
на самоті, віддати себе 
почуттям.

Згодом спинились на 
невеликій галявині, що 
збігала до ставка поміж 
верб. Він узяв мене за 
плече:

— У твоїх очах така 
глибочінь, що можна по
тонути назавжди...

Почувся плескіт води. 
Із-за очс-рету виплив на 
камері хлопчик років 
шести з вудкою в руках. 
Він насадив черв’яка на 
гачок, закинув вудку і 
втупився у поплавок, 
зрідка зиркаючи в наш 
бік.

Ми стояли розгублені 
1 невдоволень А час збі
гав, невпинно 1 безпово
ротно.

♦ ♦ ♦
«ШУКАЙ ВІТРУ» — так 

називається пригодниць
кий фільм, поставлений на 
Свердловеькій кіностудії.

У ролях: Павло Кадочни
ков. Олена Проклова, Лев 
Пригулов, Михайло Коно
нов та інші, Автор сцена
рію та режисер Володимир 
Любомудров.

* * ♦
«БУНТІВНИЙ «ОРІОН» — 

так назвали свій новий 
фільм для дітей та юнацтва 
сценаристи Юрій Чулюкіи, 
Григорій Кушкіренко 1 ре
жисер Євген Шерстобитов. 
Стрічку поставлено па кі
ностудії імені Олександрі 
Довженка.

...1918 рік. Ось уже по
над два роки стоїть в ан
глійському порту Плімут 
російський вітрильник 
< Оріон». Під впливом Жовт
невої революції всі члени 
екіпажу вирішують попер, 
мутись у Радянську Ро
сло...

У фільмі ви зустрінетеся 
із артистами Леонідом 
Японським,. Юрієм . Моча 
ловим, Олексієм Золотниць- 
к.им. Олексієм Сафоновым 
та іншими.

* ♦ ♦
Популярні актори театру 

і кіно Аліса-Фрейндліх та 
Ігрр Владимиров постануть 
перед - глядачами v новій 
стрічці «СТАРОМОДНА НО-

--------------------------------------- ДЕБЮТ «МК»------------------------------------------

'■вииикяиии“іи“^ии= 1 !■■■._ ■HilfВолодимир ЛИТВИНОВ

Твір на вільну тему
НОВЕЛА ------- ---------------..----------------------

Володимир Литвинов — студент 
Кіровоградського педагогічного Ін
ституту. Кому трохи більше двадця
ти років. Але брак життєвого і тнор 
чого досвіду компенсується у іонг.ка 
жадобою пізнати світ, осмислити 
складні людські взаємини, неперед
бачені ситуації. Саме про це — 
ііого перші оповідання.

Початкуючнй прозаїк іце досить 
несміло, а почасти і невміло володіє

пером. Не завжди ііому скоряється 
слово. Але Володимир намагається 
говорити з читачем щиро, відверто, 
прагне виписати образ свою героя 
безпосередньо, не затушовуючи 
окремих рис ііого характеру.

Друкуючи новелу В. Лнтвннова, 
ми від душі зичимо ііому творчих 
успіхів на складній і звабливій до
розі красного слова.

У хлопця був вигляд 
людини, яка не зрушить 
із місця, доки но витягне 
на берег величезної рн- 
біиін.

— Послухай, хлоп
че, — не витримала я,— 
плив би ти в інше місце 
ловити рибу.

— А я батькові розка
жу, що ви мені зава
жаєте.

Нам стало ніяково. І в 
душі закипіла злість на 
зухвалого хлопчиська, 
який псує нам останні 
хвилини побачення...»

— Чому ви накричали 
па хлопця?

— Він заважав нам.
— Але ж це егоїстпч 

но — заради власного 
задоволення перебивати

МЕДІЯ». Фільм поставили 
режисери Є. Савельева 1 
Т. Бсрсзаііцева за сцена
рієм О. Арбузова та В. Же
лезнякова ’ па кіностудії 
«Мосфільм».

Ще одна мосфілімінська 
кінострічка — «ДОРОСЛИЙ 
СИН» — присвячена про
блемам моралі. Молоді ак
тори Ольга Гудкова, Ната
лія Бондарчук та Євген 
Леонов Гладишсв створи
ли переконливі образи сво. 
їх ровесників, наших су
часників.

Режисер фільму Іван 
Пластнннін.

* * *
Чекають зустрічі з юни

ми глядачами кілька нових 
мультфільмів. Три з них — 
виробництва кіностудії 
< Союзмультфіл ьм».

С. ІЛЛЯШЕНКО, 
редактор управління 
кінофікації облвикон
кому.

хлопцеві рибалку. Може, 
якраз у цьому місці гар 
по ловиться риба?

— Ви вважаєте, іцо 
задоволення від вини
щення риби вище 1 важ
ливіше за гармонію двох 
сердець?

— Я нічого не вва
жаю, — вже починала 
гніватись учителька, — 
тільки треба думати іі 
про інших.

Ми ис хотіли думати 
про іпніпх. У нас був 
землетрус у душі. Через 
кілька хвилин автобус 
забере дорогу для мене 
людину, і тільки скупі 
листи нагадуватимуть 
про наші зустрічі. В ос
танню мить перед розлу
кою хотілось висловити 

наболіле, присягти па 
вірність одне одному.

Наші очі наблизились 
і закрились від напру
ження: папіврозтулені
уста потягнулись, щоб 
вгамувати пссгсршіу жа
гу...

«—• А-а-а! — зірвався 
дитячий крик і потонув у 
товіці води.

Ми оторопіло диви
лись на став: на середині 
широкого плеса у відчаї 
борсався хлопчина, а ка
мера катастрофічно то
нула.

Все сталося так неспо
дівано, що я па мить за
клякла, а він, не розду
муючи, кинувся у воду. 
Безладно гріб руками...

ІЗ сонячного
КАМЕНЮ

Фігурку космонавта, ви
різьблену з янтарю, пере
дали в дар музею Зоряно
го містечка учні Вільню
ської середньої школи 
імені А. Венуоліса.

Тут створено спеціаль
ний клас по обробці со
нячного каменю. Під ке
рівництвом досвідчених 
майстрів школярі прилу
чаються до таємниць ста
родавнього промислу. 
Зразками для них є твори 
народних умільців, зібра
ні в музеях і виставочних 
залах Литовської столиці. 
Юні умільці створюють ві
тражі, оригінальні сувені
ри, скульптурні зображен
ня улюблених казкових 
персонажів.

Багато робіт юних май
стрів «янтарного класу» 
відзначені призами на 
всесоюзних і міжнарод
них виставках дитячої 
творчості. Але особливою 
честю для себе школярі 
вважають участь в експо
зиціях Паланзського му
зею янтарю, де зібрано 
кращі зразки виробів із 
сонячного каменю.

Г. ОЗЕРОВ, 
кор. ТАРС.

Вільнюс.

Палац для юних
Палац у подарунок одер

жали піонери і школярі Ір
кутська. Він розмістився в 
одному із старовинних бу
динків, відроджених ре
ет а в р а торами. П а л а ц— п е 
тільки місце відпочинку та 
ігор, а й культурний центр 
дітвори. Тут відкрито са
модіяльний театр «Маяк», 
ляльковий театр, працю
ють хорова і хореографіч
на студії, вокально-інстру
ментальний ансамбль. Для 
малят створено клуб жов
тенят. Різні гуртки об’єд
нують більш як 5 тисяч 
дітей.

(ТАРС — РАТАУ).

Відстань між пилі 1 хлоп
цем ^коронувалась.

Та все повільнішими 
ставали ііого рухи, все 
рідше показувалась його 
голова над водою — оче
видно, мокрпіі одяг ско
вував тіло і тягнув у ГЛІІ 
бочінь...

Я й досі не можу збаг
нути, як цс. сталося. 
Здається, він теж погано 
плавав. А, може, й зов
сім не вмів...»

— Чому ж ти не кину
лась на допомогу? — • 
вчителька дивилась ні 
мене пронизливими і 
якимись чужими очима.

— Але ж я не вмію 
плавати.

— ІІу хоч щось ти по 
вивші ж була робити?

— Не знаю, нічого не 
знаю. —

— 'Ги надто довго ду 
маєш, і в цьому твря бі
да. Твої товариші вже 
давно порозкривали об
рази літературних ге
роїв, поздавали твори 1 
відпочивають, а ти ви
брала вільну тему і не 
встигла закінчити... Що 
ж було далі?

— Ця історія без кін 
ця, кожен сам дописує її 
по-своєму, наскільки ви
стачає мужності і ро
зуму.

— То чому ж ти не до
писала?

— Я обов’язково до
пишу. Ог тільки навчусь 
плавати і допишу.

ТЕЛЕБАЧЕННЯ
ПОНЕДІЛОК,

10 ГРУДНЯ
ПЕРША ПРОГРАМА. 8.00

— «Час». 8.40 — Гімнасти
ка. 9.05 — Мультййльми 
«Пригоди Хоми». «Весела 
карусель». * Пу, постри
вай!». 12-й випуск. 9.55 •— 
С. Соловейчик. «Ватага 
«Сім вітрів». Телевистава. 
Історія А. 10.20 — Очевидне
— неймовірне. Ііо закінчен
ні — новини. 14.30 — Нови
ни. 14.50 — Твій труд — 
твоя висота. Кінопрограма 
«Хто за лідером?», «Супер
ники», «Буквар па завтра». 
15.40 — Концертний зал 
телестудії «Орля». 16.30 — 
Чемпіонат світу з спортив
ної гімнастики. Фінали в 
окремих видах багатобор
ства. (США). 18.00 — П'яти
річка. Рік четвертий. «Під
сумки року». 18.45 — «Сьо
годні у світі». 19.00 — Тан
цює Д. Трембовельська. 
19.15 — «Марксистсько-ле
нінська теорія некапіталіс- 
тичного шляху розвитку і 
сучасність». 19.45 — І. Дао. 
рецький. «Ковальова з про
вінції». Фільм-вистава. 
(21.00 — «Час»), У перерві
— «Сьогодні у світі».

ДРУГА ПРОГРАМА. 10.00 
—- Новини. 10.15 — «Добро
го вам здоров’я». 10.45 — 
Док. телефільм. 10.55 —'
«Заяча школа». Лялькова 
вистава. 11.40 — «Шкіль
ний екран». 9 клас. Росій
ська література. 12.15 — 
«Голосую за професію». 
13.20 — Концерт. 15.55 — 
Для малят. «Срібний дзві
ночок». 16.15 — Відеофі.іьм 
«З думою про землю». 17.05 
—- Муз. фільм «Сибірський 
сувенір». 17.30—Соц. порт
рет колективу Запорізько
го ордена Леніна абра
зивного комбінату. Пере
дача 1. 18.00 — --День за 
днем». (К-д). 18.15 — Теле
фільм. (К-д). 18.30 — Док.
телефільм. 19.00 — Чемпіо
нат світу зі спортивної 
гімнастики. 20.00----«Акту
альна камера». 20.30 -т-
«Звершення і плани». Го
ворять учасники листопа
дового (1979 р.) Пленуму 
ЦК КПРС та депутати Вер-' 
ховної Ради СРСР. 20.45 — 
«Па добраніч, діти!» 21.00 — 
«Час». 21.35—«Інтерклуб». 
По закінченні —новини.
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М. УСПДЛЕНКО.

ОГОЛОШЕНО 
ПРИЙОМ 

у вищі і СЕРЕДНІ 
НАВЧАЛЬНІ ЗАКЛАДИ 
Ліве СРСР

Приймаються чоловіки 
віком до ЗО років із серед
ньою освітою, звільнені з 
лав Радянської Армії і 
придатні за станом здо
ров’я для служби в орга
нах Міністерства внутріш
ніх справ.

Навчальні заклади готу- 
ють'спеціалістів із вищою 
та середньою юридичною і 
технічною освітою.

Випускникам видасться 
диплом про юридичну і 
технічну освіту і присвоює
ться звання лейтенанта 
внутрішньої служби.

Вступники подають: да- 
яву, документ про освіжу 
(оригінал), характеристи
ку з місця роботи, три фо
токартки розміром 3X4 сн, 
автобіографію, копію сві
доцтва про народження. 
Військовий квиток подас
ться особисто.'

Чоловіки запрошуються 
на практичну роботу за 
спеціальностями: інженери 
по організації прані, юрис
ти, педагоги, механіки ав
тотракторної техніки, май
стри лісозаготівель.

ГТо довідки звертатись 
на адресу: до 20 грудня — 
м. Кіровоград, пул. Дзср- 
жинського, 41, управління 
внутрішніх справ, кімната 
№ 86, тел. 4-73-28; після 
20 грудня — Комі АРСР, 
Княжпогостський район, 
селище Вожаєль, вул. Ра
дянська, 2, кімната № 19.

Зам. 13С.

I «Молодой коммунар» — 
орган Кировоградского 
областного комитета 
ЛКСМ Украины.

Па украинском языке.
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