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ПО-ЛЕНІНСЬКОМУ жити, 
ПРАЦЮВАТИ І БОРОТИСЬ!

Йдуть Всесоюзні комсо
мольські збори «Запові
том Леніна вірні». Юнаки 
і дівчата орденоносної 
Кіровоградщини в перед
день 60-річчя ВЛКСМ зві
тують рідній партії про 
свою участь у виконанні 
програми будівництва ко
мунізму.

| "ХОРОША ідея завжди
І захоплює, і прагнення
■ втілити її в життя законо-
| мірне. Але цінність доб-
| рого задуму пізнається

вже потім, коли перед то
бою конкретні результати. 
І цьогорічні жнива наоч
но продемонстрували

і практичну віддачу ініціа
тиви комсомольців Кіро- 

I воградської районної
! сільгосптехніки, адже ві

домо, як нелегко доао- 
I дилось людям з технікою
І через несподівані корек-
I тиви до жнивного графі-
і ка, що їх вносила погода.

Ми створили оперативну
І групу для допомоги хлі

боробам у цей гарячий
І час. Конкретніше, комсо-

мольці встановили щоден
не чергування з сьомої 

і години ранку до дванад-
| цятої ночі, на кожен три-
| вожний сигнал негайно
і відповідали допомогою.

У зв’язну з цим на Все
союзних комсомольських 

І зборах «Заповітам Леніна
вірні» мені хотілося б про- 

! цитувати слова Володими-
{ па Ілліча, сказані ним на
■ III з’їзді комсомолу: «Спіл

ка комуністичної молоді 
повинна бути ударною 
групою, яка в усякій ро
боті подас свою допомогу,

РЯДОК У РАПОРТ
На піднесенні нині со

ціалістичне змагання між 
комсомольсько - молодіж
ними колективами Зна- 
’енського ЛОКОМОТИЕНОГО 

депо. Кожен із них свій 
труд і пошук віддає тому, 
щоб записати вагомий ря
док у ювілейний рапорт 
на честь 60-річчя Ленін

проявляє свою ініціативу, 
свій почин». І те, що ми 
зробили для зміцнення 
зв’язків з сільськими тру
дівниками можна вважати 
тільки початком. Бо нада
лі плануємо зустрічі з хлі
боробами не тільки в га
рячу пору. Разом із сіль
ськими комсомольцями 
будемо обговорювати на
ші проблеми, накреслюва
ти спільні заходи, спільно 
їх виконувати.

ДІЛО ТВОЄ І МОЕ
Змагання на честь 

60-річчя ВЛКСМ залишило 
помітний слід у житті під
приємства, у біографії 
кожного молодого робіт
ника. Ремонтники працю
ють під девізом «Жодно
го відстаючого поруч!», за 
всіма новачками закріп
лені наставники, які допо
магають підшефним ово
лодівати професією. Вер
стати слюсаря централь
ної майстерні Віктора 
Шевченка і його учня 
Олексія ДарьсЕа стоять 
поруч. Наставник завжди 
знає, коли молодшому 
товаришеві потрібна під
тримка, а коли й са/ло- 

ського комсомолу. Пра
цювати по-ударному, бути 
ощадливим на робочому 
місці — це стало прави
лом членів комсо/лоль- 
СЬКО-МОЛОДІЖгіОЇ колони, 
де керівником МОЛОДИЙ 
комуніст Володимир. Ше
лест, групкомсоргом Во
лодимир Литвинов. На пе- 

стійність. Нині Олексій 
розгадав чимало «секре
тів» слюсарної справи і в 
майбутньс/иу обіцяє стати 
висококласним робітни
ком.

Ім’я намотувальника 
електроцеху Олександра 
ЛеЕченна не один раз гра
вірувалось на кубку — пе
рехідному призові, яки?: 
щомісяця вручається пе

реможцю соціалістичного 
змагання. На особистому 
трудовому календарі кан
дидата в члени КПРС. 
члена номітету комсомолу 
райсільгосптехніни — жов
тень 19Б0 року. Е послуж
ному списку молодого но
ватора — участь у рес
публіканському семінарі 
винахідників і раціоналі
заторів. А якщо говорити 
пізо громадську діяльність 
(Олександр відповідає за 
роботу з неспілновою мо
лоддю). то йому теж є чим 
похвалитися: цього року 
ми прийняли до лав 
ВЛНСМ шість чоловік. Як 
правило, по півтори змінні 
норми виконує Валерій 
Шевченно, теж намоту
вальний електроцеху. На
дійно заступає шлях бра- 
нові старший нлнтропер 
по якості Микола Галушко.

ред’ювілейній вахті вони 
перевезли за дев’ять мі
сяців надпланово понад 
477 тисяч тонн і-.ародно- 
господарських вантажів. 
При цьому зекономили 
більше 297 тисяч кіловат- 
годин електроенергії. Зав
дяки постійному підви
щенню професійної май
стерності, вивченню і 
впровадженню передово
го досвіду добився колек
тив таких успіхів. Про них

Успіхи не виключають 
проблем. Про це обов’яз
ково піде мова на Всесо
юзних комсомольських 
зборах «Заповітам Леніна 
вірні», присвячених 60-річ- 
чю ВЛКС/А. Чому, напри
клад, слюсар електроцеху 
Валентин Хижняк тільки 
хороший робітник і не 
більше? На сьогодні він 
уже Еиробив 8953 нормо- 
години при річному плані 
5755. Факт, гідний наслі
дування. А в комсомоль
ському житті Валентин па
сивний. Чи й не наша, то
варишів по роботі, вина в 
цьому? Або ж рекламп'^'Я 
на рахунку електроцеху. її 
могло і не бути, якби ком
сомольці посилили конт
роль за якістю.

Так, збори ці особливі, 
не рядові. Тому розмова 
про справи нашої комсо
мольської організації бу
де конкретною і діловою. 
І підхід до розв’язання 
проблем має бути діло
вим і конкретним.

Т. БОР ГУЛЕН КО, 
секретно комітету ком
сомолу Кіровоградської 
рансільгосптехніки.

він і рапортуватиме на 
Всесоюзних комсомоль
ських зборах «Заповітам 
Леніна вірні». А ще това
риші готові доповісти збо
рам про те, що 29 жовт
ня — в день іменин ком
сомолу — працюватиме 
їхня колона на заощадже
ній електроенергії.

О. ВІТЧІ1НКІН, 
інструктор Знам’ян- 
ського міськкому ком
сомолу.

У ноленткві Кіровоградського автотранспортного 
підприємства Ї0021 іде наполеглива боротьба за еко
номію паливно-мастильних матеріалів. Один із кра
щих бережливців комсомолець ?ван Дмменно за де
в’ять місяців цього рону зекономив 582 літри дизель
ного палива при зобов’язанні 162 літри.

На фото: Іван ДИМЕНКО.
Фото В. ГРИБА.
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ТОКАР- 
ЛАУРЕАТ 
КОНКУРСУ

Нращих молодих тона- 
рів з п’яти підприємств 
зібрав районний конкурс 
професійної майстернос
ті, приезячений 60-річчю 
ВЛКСМ. що відбувся на 
заводі «Цунрогідромаш». 
До останньої хвилини 
змагань важно було пе
редбачити, хто перемо
же, бо учаснини виявля
ли добру підготовну як з 
теорії, так і з практики. 
Лауреатом нонкупсу став 
токар заводу «Цунрогід-

СОНЯЧНИЙ 
РОЗМАЙ ПРАПОРІВ

БЯТО праці, пісні і 
спорту розцвіло бар

вистими колонами .ча ву
лицях Кіровограда, запо
чаткувавши свій похід від 
величного монумента Сла
ви. Біля його підніжжя 
спалахнули живим вогнем 
осінні нвіти.

Пелюсткове полум’я за- 
ярілось і коло пам’ятників 
В. І. Леніну, С. М. Нірову 
та червонозорівцям, які 
загинули в роки Великої 
Вітчизняної війни.

Дзвінкий, сонячний день 
зібрав молодь Ніровського 
й Ленінського районів 
міста на стадіоні «Зірка», 
де вона рапортувала про 
свою трудову звитягу на 
честь 60-річчя Ленінського 
комсомолу.

Вогонь свята ’запалив 
ветеран комсомолу П. В. 
Сидяк. Під мажорні акор
ди маршу стадіон випов
нили прапороносці, вете
рани комсомолу, праці і 
спорту, молоді спортсме

ромаш» Микола Фомен
ко. На другому місці — 
його колега з «Червоної 
зірки» Микола Нінітін.

Лауреатам вручили 
цінні подаруй ни — го- 
диннини, а всім учасни
кам конкурсу — книгу 
«Кіровоградщина».

Деа слова про госпо
дарів змагань. Вони ство
рили найнращі умови 
для проведення конкур
су. Перед учаснинами та 
болільниками виступив 
заводський інструмен
тальний ансамбль,

А. КОРОТКОВ, 
завідуючий відділом 
комсомольських ор
ганізацій Ленінсько
го райкому комсомо
лу м. Кіровограда.

ни, учаснини художньої 
самодіяльності.

Піднесено пролунала 
пісня «Партіє, слухай, рід
на», ще її виконав зеєдє- 
ний хор.

Заключна частина свята 
вилилась у стрійний нас- 
кад спортивних і концерт
них номерів у якому чер- І 
гувалися виступи спорт
сменів та аматорів сцени.

Щирими оплесками гля
дачі зустріли учаснинів 
самодіяльного заслужено
го ансамблю танцю УРСР 
«Ятрань». самодіяльних на
родних ансамблів «Юність» 
педінституту, «Колос» Па
лацу культури імені 
Жовтня та інших.

В. ВІРМЕНКО.

На знімку: соняч
ною рікою розлилось по 
місту святе праЩ, гисні і 
спорту.

Фото В. ГРИБА.
В
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ЗВІТИ І ВИБОРИ В КОМСОМОЛІ

РОСТИТИ
ВАТАЖКА ГРУПИ

У всіх комсомольських групах найбільшого під
приємства області — заводу «Червона зірка» закін
чилися звітно-виборні комсомольські збори. Наш 
кореспондент зустрівся із секретарем завкому ком- 

КОЛОСОВИМ і попросив йо- ссмолу заводу Олегом 
го відпсвісти на кілька 
відповідальної кампанії 
різців.

— Відомо, що від актив
ності комсомольських груп 
багато а чому залежить 
загальний успіх комсо
мольської організації, іож 
ватажками їх повинні бути 
справжні заспівачі ціка
вих, корисних, важливих 
справ. Хто прийшов до 
керівництва найбільш ма
совими осередками ком
сомолу в ході нинішньої 
звітно-виборної кампанії/

— Цей життєво важли
вий принцип домінував 
протягом усього періоду 
звітів і виборів. У 53 гру
пах із 143 ватажків обра
но нових, до керівництва 
вони прийшли вперше. 
Отже, немає сумніву в то
му, іцо кращі традиції, 
досвід, практика, нагро
маджені до цього, будуть 
збережені і послужать 
справі поліпшення внутрі
спілкової робити. Адже 
оспошшй склад групкі-м- 
соріів лишився поперед
нім. А це ваіажки, котрі 
пройшли вже добру шко
лу організаторсько; рисо 
ти. в комсомолі. Вшосте, 
наприклад, обрали ірун- 
комсоргом Аллу Сгуїик у 
комсомольській ір/иі ме
ханічної ДІЛЬНИЦІ МСХТіІО 
складального цеху № 3. 
Не довелося передавити 
справи Юстиції ЗоЛойко. 
її втретє обрали групком- 
соргом в обрубному відді
ленні цеху сірого чавуну.

запитань про значення цієї 
в житті молодих червонозо-

Так що серед названої ка
тегорії ватажків є своє
рідна група ветеранів. По
над ЗО групкомсоргів ни
нішнього року обрані ва
тажками втретє або вчет
верте. Це свідчить про ви
сокий їхній авторитет у 
спілчан, про те, що вони 
гідно виправдують голов
не своє доручення — бути 
повпредами комсомоль
ських груп.

— На свої головні збори 
року члени комсомоль
ських груп, зрозуміло, 
приишли не тільки підби
ти підсумки внутріспілко
вої роботи за звітний пе
ріод, а й намітити плани 
на майбутнє. З якими 
пропозиціями вони висту
пили?

— Будь-яку організацію 
зіурговують спільні спра
ви: потрібні, захоплюючі, 
яскраві. Саме в повсяк
денній роботі ідеї перетво
рюються в глибокі осо
бисті переконання, народ
жується міцний сплав ко
муністичного світогляду, 
високих почуттів і життє
вого досвіду. В комсо
мольській групі для цього 
чи не найкращі можливос
ті. Адже всіх об'єдную!» 
одні і ті ж інтереси, та її 
кожен перед своїми това
ришами неначе па долоні. 
Тому й закономірно, що 
ви іоки активності молоді

О

[ • На приз «Молодого комунара»

СТУПЕНІ 
СХОДЖЕННЯ

Триває змагання на приз «Молодого комунара» 
«Кращому комсомольсько-молодіжному колективові 
МІФ області». Випередивши своїх суперників по со
ціалістичному змаганню, у правофлангові вішіпли.

Комсомольсько-молодіжним колектив колгоспу імені 
XX з їзду КПРС Бобринецького району (ірункомсорг 
Володимир Міщені;«), який надоїв по >189 кілограм.в 
молока від кожної закріпленої за ним корови.

Комсомольсько-молодіжний колектив Несватківсько- 
го відділка Дгугою імені Псгровського цукрокомбіна- 
ту Олександрівського району (групкомсорг Ярослава 
Андрущакевнч) — 2837 кілограмів молока.

Комсомольсько-молодіжний колектив колгоспу імені 
Карла Маркса Добровсличківсіжого району (групком- 
сорг Тетяна Шестер) — по 2375.

Комсомольсько-молодіжний колектив радгоспу 
«Олександрійський» Олександрійського району (грул- 
комсорг Валентина Столяревим) — 2349.

Комсомольсько-молодіжний колектив радгоспу «Ша* 
рівський» цього ж району (групкомсорг Тамара Губ- 
няк) — 2304.

Комсомольсько-молодіжний колектив колгоспу «Ле
нінським шляхом» цього ж району (групкомсорг Люд
мила Новій) — 2297.

Комсомольсько-молодіжний колектив МТФ № 2 кол
госпу «Прогрес» Новомиргородського району (груп
комсорг Валентина Кармазін) — 2217.'

Минулого року па цей період у правофлангових 
змагання серед комсомольсько-молодіжних надої були 
вищі. Як показує аналіз, комі їсти комсомолу ослабили 
увагу до ведення змагання між колективами МТФ. До
сі не підбили підсумків змагання Світловодський міськ
ком, І Іовгородківський, Маловпсківськйй, Кіровоград- 
ськии. райкоми комсомолу. Замість того, щоб гримати 
тісний зв язок з комсомольськими організаціями госпо
дарств, бувати на місцях, тут спокійно чекають, поки 
дані про результати роботи доярок надійдуть від 
управлінь сільської о господарства. Тож підсумки під
бивають ;з значним запізненням, поінформованість 
учасників змагання перестала бути оперативною.

Завершується третій рік п’ятирічки. Кожен молодий 
тзарініннк прагне прийти до його фінішу з хорошим 
трудовим дарунком. І для цього є всі можливості. В 
господарствах нинішнього врожайного року створено 
падінні запаси кормів. Завдання стоїть так, щоб орга
нізовано підготувати ферми до зими і добитися висо
ких надоїв до кінця року та протягом зимового утри
мання тварин, У цеп відповідальний період комітети 
комсомолу повинні, як ніколи, високо нести прапор со
ціалістичного змагання між молодими працівниками. 

йдуть саме з комсомоль
ських груп.

Усім відома на заводі 
ініціатива комсомольсько- 
молодіжної бригади рі
зальників металу з коваль
сько-пресової о цеху, де 
бригадиром Л. Артеменко, 
групкомсорг В. Головко. 
«Виробничим втратам — 
комсомольський заслін!»— 
закликали члени цього ко
лективу і зобов’язалися до 
GO-річчя ВЛКСМ зеконо
мити 50 топи металу. Ііа 
звітно-виборних зборах у 
групі 7 вересня бригада 
рапортувала про виконан
ня свого зобов’язання, взя
ла нове — до ювілею за
ощадити ще 10 тонн мета
лу;

Зробили поправки у 
своїх зобов’язаннях і в 
комсомольській і руні, очо
люваній А. Котів (бригада 
верстатників Я. Куценко з 
першого механоскладаль
ного цеху). На звітних 
зборах спілчани' вирішили 
зекономити ще два про
центи різальних інстру
ментів зверх установлено
го лімітом.

Ніші вся організацій 
ська робота в комсомоль
ських групах концентрує
ться навколо виконання 
підвищених соціалістичних 
зобов'язань, узятих колек
тивом заводу у відпо'/ідь 
па рішення липневого 
(1978 р.) Пленуму Leix 
К11РС.

Червонозорівці дали 
слово додатково до плану 
виготовити 814 сівалок 
Звітно-виборні збори ком 
гомельської групи ком
сомольсько - молодіжної 
бригади Емілії Барии з 
механоскладального цеху 
№ 1 ухвалили забезпечити 
комплектами сошників усі 
надпланові машини. Вже 
виготовлено КОМПЛСКііИ 
на 714 сівалок, є гарантія, 
що слова бригада дотри
має точно. Бо змінні зав
дання члени її виконують 
не менш як на 105—110 
процентів.

11с менше хвилювали 

юнаків і дівчат під час 
зборі» питання внутріспіл
кового житія. До коміте
ті» і завкому комсомолу 
вони прислали ряд діло
вих пропозицій. Групком- 
сор г коМСОМ0.1 ьсько-М ОЛ0- 
діжної бригади ремонтни
ків механоскладального 
цеху № 2 Юрій Напрюш- 
кін, наприклад, висловив 
побажання багатьох: чому 
б не проводити семінарів 
групкомсоргів? 1 справді: 
чому? Завком сприймає це 
побажання як критику на 
свою адресу і як новий 
пункт для занесення до 
плану своєї роботи.

— Отже, групкомсорги 
хочуть учитися, обмінюва
тись досвідом. Як готую
ться .иог.^.,1. ІіОі.Іі ГеТИ, ию- 
ро комсомольських орга
нізацій задовольнити це 
суттєве їхнє пооажзння?

— До керівництва гру
пами разом з уже досвід- 
чеппмл і тими, що мають 
певний мінімум практики, 
час і низ спілчан прийшла 
вперше, /ікра» дуже вчас
но Юрій і іапрісшкіц за
пропонував проводи ні се
мінари ватажків груп. Ду
маю, згодом вони перерос
туть у справжню школу 
груикомсирі їв. А поки що 
доведется починані з 
азів внутріспілкової робо
ти групи. Вже намічаємо 
тематику майбутніх семі
нарських занять, складає
мо і рафік їх проведення.

11а допомогу новообра
ним буде ышущено плана і 
про досвід робочії однієї з 
кращих к ом сом ол ьськ и х 
і рун. Плануємо запрова 
дати обмін досвідом грун- 
ко.мсорі їв. Що це означаєм 
Гру нкомсорги зможу і ь 
побувати » групах, що 
працюють у бріїгадах-су- 
перннцях по змаганню, 
ознаиомитися з практикою 
оргаиізаційнрї робо ні на 
місцях.

А ще хочемо створити 
гак звані базові комсо
мольські груші, які б ста
ли постійно діючою шко
лою внутріспілкової ро
боти.

ґ» КІЛЬКИ прикростей 
нам, дорослим, завда

ють оопсссш садки, вирва
ні з корінням КВІТИ, ВИІОІІ- 
тані грядки! А скільки раз 
ми зустрічаємо на вулиці в 
пізні години купки дней, 
які крадькома від батьків 
тягнуть цигарку, лякаюіь 
ГіереХОЖЕХ ЧИ ПРОСТО 3111- 
ЧСВ Я ТИНЯЮТЬСЯ В ПІД 13- 
дах будинків! Іноді наслід
ком такого байдикування 
є хуліганство, бійки.

1 Іерідко, довідавшись, 
що дитина зійшла з пра
вильного шляху, ми твер
димо: винувата вулиця. 
Так виникає одна зі скла
дових частіш проблеми 
позашкільного виховання 
учнів.

Посилаючись на досвід 
видатного педагога А. С. 
Макарснка, вчительський 
колектив Малинне кінської 
восьмирічки А“ 2 звернув
ся до чомусь забутої фор
ми первинних дитячих ко
лективів — 'різновікових 
загонів за місцем прожи
вания. Весь шкільний мік
рорайон учителі розбили 
па 15 дільниць. Па кожній 
проживає більше десятка 
учнів від семи до чотир
надцятії років. їх об’єдна
ли в загони, на чолі яких 
стоять командири і коміса
ри. Роботу РВЗ (так ско
рочено називають різнові
кові загони за місцем про
живання) спрямовує го
ловний штаб. У його скла
ді — старша піонервожа- 
та школи, секретар комі
тету комсомолу, голова 
ради дружніш, заступник 
директора по навчально- 
виховній роботі. У кожно
го загону свій дорослий 
наставник, кандидатуру 
якого добирають і обгово
рюють партійна організа
ція і дирекція школіі. На
ставники — це переважно 
батьки дітей.

Кожному членові РВЗ

вручили пам’ятку. Ось.ос
новні її положення:

— систематично відвідуй 
школу, не пропуснаи уро
ків без поважних причин, 
учись на совість;

— завжди допомагай то
варишам у навчанні, якщо 
вони цього потребують;

— у шнелі і вдома по
водься зразково;

— допомагай старшим і 
хворим, оточи їх увагою.

всього у паг.Гягці сім
надцять пунктів, ои’една- 
них девізом «Горіти са
мим, запалювати інших».

Цікаво, хто якої думки 
про загони?
ДІТИ

Тамара ШАМКА, комі
сар четвертого загину:

— Сьогодні важко й 
уявити, як би ми жили ко
жен сам по собі. Загін 
здружив нас. Улітку орга
нізовували змагання з во
лейболу га футболу із су
сіднім загоном Кілька ра
зів збирали лікарські 
трави. І під час навчання 
наш різновіковий загін 
теж діє. Разом і вчимося, 
і працюємо і відпочи
ваємо.

Сергій КИСЛЕНКО, п’я-'
тикласіїик*

— Моєму товаришеві 
Віті Агаркову важко даю
ться деякі предмети. Я до
помагаю йому, удвох го
туємо уроки.

Юра ГОНИТЕЛЬ, учень 
четвер того класу:

— Мені цікаво в загоні. 
Все ветшаю зробити. І до
машнє завдання виконані, 
і мамі допомогти, із хлоп
цями у футбол пограти.

Недавно школа влашту
вала масове збирання ме
талолому «БАМу — піо
нерські поїзди». Спробу
вали вперше провести 
його не покласно, як зав
жди. а різновіковими за
гонами. І результати були 
відрадні. Головне, що в 
збиранні взяли участь 
абсолютно всі, навіть пер
шокласники. Для Алли 
Чернецької, О.теїа Дробо
та, Сашка Драного це

ВИМІР ПРОЖЕКТОРИСТІВ
У КОЛГОСПІ < ДРУЖБА* ОЛЕКСАНДРІВСЬКОГО РАЙО

НУ «ПРОЖЕКТОРИСТИ» ЗАВЖДИ НА ПЕРЕДНЬОМУ 
КРАЇ. А ВІН. ПЕРЕДНІЙ КРАН, СКРІЗЬ — І В ПОЛІ. І НА 
ФЕРМІ. І В ТРАКТОРНІЇ! БРИГАДІ. СЬОГОДНІ ГОЛОВНИЙ 
НАПРЯМ У РОБОТІ ДОЗОРЦІВ — ПОХІД ЗА ЕКОНОМНО 
ТА БЕРЕЖЛИВІСТЬ. ЦІП ТЕМІ БУЛО ПРИСВЯЧЕНО ОС
ТАННІЙ РЕЙД ШТАБУ «КП».

НА ФОТО: СЕКРЕТАР КОМСОМОЛЬСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ 
КОЛГОСПУ ВОЛОДИМИР ГОНТАР І НАЧАЛЬНИК ШТАБУ 
«КОМСОМОЛЬСЬКОГО ПРО-КЕКТОРА.Л НАТАЛКА одуд за 
ВИПУСКОМ ЧЕРГОВОЇ СТІННІВКИ.--

Фото 8. ГРИБА.

ВІД СЕМИ І
ДО ЧОТИРНАДЦЯТИ
перше в житті громадське 
доручення. І вони з усією 
серйозністю, з неабияким 
зав літ і ям виконували 
його.

Слід сказати і про вели
ку впливову силу РІЗНОВІ
КОВИХ загонів.

— Толя «Іункан і Сашко 
Чуян — хлопці не з ти
хеньких. Так і чекай від 
них якоїсь витівКИ. А ко
ли сіалп членами нашого 
РВЗ «Бригантина», то 
змінилися на краще і в 
поведінці, і в навчанні, — 
розповідає командир заго
ну Такя Остроущенко.
ДОРОСЛІ

1 вони про дитячі ко
лективи теж позитивної 
думки.

Цілком слушним буде 
запитання: які зв'язки, які 
співвідношення між РВЗ 
і піонерським загоном, 
класом? Чи сумісні, чи не 
заважають і не виключа
ють один одного? Ось якої 
думки про це директор 
школи Леонід Федорович 
І Іавленко:

— РВЗ не вступає в су
перечку з класом і піонер
ським загоном. Останні 
лише виграють гід зв’яз
ків з ним. Адже будь-яка 
корисна робота в різнові
ковому загоні — це дору
чення піонерської та ком
сомольської організацій. 
Тепер жоден збір, жодне 
засідання комітету комсо
молу не проходить без об
говорення роботи РВЗ.

А ще дуже важливе й 
таке: хто захистить най
менших членів нагоне від 
забіяк, хто допоможе’ роз

в'язати задачку, яка ну 
ніяк не розв'язується, ч« 
прочитає казочку, чи до
поможе вибрати книжку в 
бібліотеці'.’ Товариш но 
загону.

Створення РВЗ — спра
ва. ще не зовсім добре ви
вчена. Досі не все в ній 
вирішено тик. як хотіло
ся б. Ьзяти хоча б тане. 
Загони діють цілий рік. 
Улітку члени загону зби
раються на шкільному по
двір'ї, на спортмайданчи
ках, на березі річки. А ЯК 
же бути тоді, коли випаде 
сніг, ударять морози? Де 
зібрати коминдироаі за
гін, щоб повідомити щось 
важливе, спланувати свої 
дії на завтра? Для цього 
потрібне приміщення чп, 
в крайньому разі. куто
чок на тій вулиці, де діє 
загін. Тому батьківським 
комітетам сприяння РВЗ 
разом з міськрадою, ,;е- 
рівнинами підприємств, 
організацій і установ, 
квартальними ком ітета ми 
(там, де вони є) слід по
дбати про цс
З АДІ1ШАЮЧІІ школу, а 

коридорі я зупинила 
якогось хлопчака. що 
стрімголов вискочив із 
класу і. па ходу вкладаю
чи підручники, застібав 
портфель.

— Куди це так швид
ко? — спитала.

— Та ми загоном ідемо 
провідувати тьотю Полю 
Царенко. Вона пенсіонер- з 
ка, живе одна, хворіє 
часто. Д\же любить, коли 
ми приходимо до неї. Вже 
всі давно пішли, а я за 
вправою з українські 
мови засидівся. Тепер по
спішаю. Не хочу в ідеї а ва
ти від друзів...

Т. КУДРЯ, 
спецкор «Молодею 
комунара*.
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ясний
У ТЕБЕ
ШЛЯХ

Для тебе, як ніколи, 
Струмою час гуде, 
Мій друже комсомоле, 
Завзяття молоде.
Допоки не відкрили 
Далекий неОокрай, 
Романтики вітрила 
На щогли напинай. 
Люби свою планету, 
Рости на ній сади, 
будівником-поетом 
Життя своє пройди. 
Мій друже комсомоле, 
У битзах і піснях 
Гартуй крицеву волю. 
Дзвінка у тебе доля, 
Ясний у тебе шлях!

Костянтин ЛЕСЬЄВ. 
с. Солгугове 
Гайворонськиго району.

Творча молодь — ювілею комсомолу
Летять роки, за ними і століття. 
Все далі й далі розум наш сяга. 
І от колись таке, можливо, буде, 
Що наші з вами юнії нащадки 
Самі у космос сміло полетять.
І відшукає юна там землячка 
Янусь подругу зоряну собі.
А та, між іншим, тан її попросить; 
«А розкажи хоч трішечки,

будь ласка.
Ти про землячок щось мені своїх!»
Чи можете собі ви уявити
На хвильну ситуацію таку?

І. певно, тут почне моя землячка: 
«В моєму краї вперше на планеті 
Збулось велике Правди торжество. 
Але на світлу Правду зазіхало 
Павуччя чорне цілої землі.
І от на нашу рідну батьківщину 

Коричнева насунулась чума.
І весь народ, немов стіна, піднявся 
На ворога страшного, наче ніч.

І трапилося так, що під Моснвою 
Дівчатко н’жне, зовсім іще юна

ПРО ЗЕМЛЯЧОК
Схопили в лапи люті вороги. 
О, як її жорстоко катували,
Як намагались вирвати 

признання... “
Та все стерпіла юна героїня, 
Ні слова не промовила катам, 
її убили, та вона не вмерла, 
Бо ім’я Зоя означа «жиїтя». 
А ще яні були в нас героїні! 
Шевцова Люба! Ляля Убийвовк! 
Які були в нас льотчиці крилаті! 
Танкісти, номандири батарей!.. 
А знаєш ти, моя подружко мила, 
Що перша в світі жінка- 

космонавтка Моєю теж землячкою була?!»

Любов ГН ЇДЕЦЬ, 
с. Іишкшка
Доброселпчківського району.

По степах, де сонця бризки, 
День встає, як давній сон. 
Повз суворі обеліски 
Йде червоний ескадроч.
Із легенди бойової 
Чути стук і дзвін копит... 
В книзі пам'яті героїв 
Не зав'яне стягів цвіт. 
Ідуть юні комсомольці 
По слідах дідів, батьків. 
Жаром квітів, світлом сонця 
їхній шлях запроменів. 
Спомин слави.
По планеті

АПТПОХ1Д 
«ЧЕРВОНІ 
ВЕРШНИКИ»
Мчаться вершники у синь.
Жовтня світлу естафету
Збережем для поколінь.

Людмила ПОПЧУК.
с. Защита,

Новомиргородськсго району.

БУДІВЕЛЬНИКИ
Зайду уранці на будову —
Лунає кельм сріблястий дзвін... 
Росте масив новий казково, 
За сонцем плине навздогін.

Кран обертається спроквола, 
Під сонцем цегла — золота.
Тут однокласник мій, Микола, 
У кладку буднів шал вклада.

Хмеліють ьебом очі сині, 
Мов на руці — Кіровоград. 
Лягають весело цеглини 
За рядом ряд, за рядом ряд. 
Я щиро заздрю (мимоволі) 
Юнкому муляру.
Поглянь,
Дізча всміхається Миколі, 
Дівча з високих риштувань.

Євген ЖЕЛЄЗНЯКОВ. 
м. Кірової рад.

ВЕРНІСАЖ «МК»

НЕСКОРЕНИЙ 
«ЄЯАРТАК»

Роботи кіровоград
ського художника Во
лодимира оолохова — 
це своєрідні новели, 
балади, оратори, ви
писані схвильованою, 
пристрасною мовою 
пензля. Молодого мит
ця захоплюють героїка 
комсомольських буд
нів на новобудовах 
ударних п ятирічок, 
безсмертні сторінки 
подвигу юних месників 
у роки Великої Вітчиз
няної війни.

«Нескорений «Спар
так» — полотно,, ство
рене В. Волоховим на 
основі героїчного літо
пису комсомольської 
підпільної організації 
«Спартак» села Крас-

* ногірки Голованівсько- 
го району. Сюжет для 
своєї майбутньої робо
ти художник відшуку
вав у спогадах одно
сельчан сгіартаківців, у 
тих місцях, де діяв хо
робрий загін красно- 
гірківців.

Серед приречених, 
але нескорених під
пільників можна впі
знати мужню комуніст
ку Марію Іванівну Ма
лу, комсомольського 
ватажка Любу Римар, 
командира бойової 
групи Михайла Громо
вого та інших.

Нова робота В. Воло
хова — результат твор
чого відрядження мо
лодого художника за 
путівкою обкому ком
сомолу по місцях бо
йової слави «Спарта
ка».

ЗАКІНЧИВСЯ восьмий обласний ог.тлд- 
конкурс люоительськнх фільмів під 

девізом «Радянська людина — людина 
натхненної, творчої праці», присвячений 
«и-річчю Ленінського комсомолу. Три 
дні в чудовому кінозалі світловодської 
турбази «Славутич» спалахував голубим 
світлом кіноекран, показуючи кращі і о- 
Оотн аматорів кіномистецтва Кіровоград- 
щини.

відразу хочеться відзначити, що цьо
горічний огляд-конкурс різниться від ми
нулого зрослою .майстерністю багатьох 
кіностудій, операторською роботою. із 
задоволенням назву фільм «інакше жити 
не можу», який створили В. Бондаренко, 
В. Лебедев, А. Куманськни, І. Клнмов- 
ський, М. Калкіи (кіностудія «Зірка» за
воду «Чериона зірка»). Цьому фільму та 
стрічці «Діалог» (народна самодіяльна 
кіностудія «ііолум я», присуджено перше 
місце.

Саме в цій роботі червонозорівські са
модіяльні кіномнтці відтворили творчий 
портрет депутата Верховної Ради СРСР, 
кавалера ордена Леніна, бригадира фор- 
ліувальників ливарного цеху ковкого ча
вуну В. 1. Гетьманця.

приємне враження справив фільм кі
ностудії «Інгул.» кіровоградського ремза
воду «Укрсілшосптехніка» «Йде хліборо
бам зміна» (автори В. Кононов, 10. Ко
нонов).

Відрадний той факт, що через увесь 
огляд-конкурс червоною ниткою прохо
дила тема праці, тема молодої о радян
ською сьогодення.

Власне, уже самі назви фільмів сьід-

МОВОЮ
КІНОСТРІЧКИ
чагь про їхню тематику «Мрія хліборо
ба» (кіностудія «Нива» Новгородківського 
СИТУ № Б), «Крила.» (кіностудія КЛШУ) 
та інші.

1 все ік, як це не прикро, доводиться 
юворитн і про пасивність окремих лю
бительських кіностудій області. Напри
клад, у цьому році в огляді-конкурсі не 
взяли участі кіномнтці Маловисківського 
району (кіностудія «Нива»), Павлиської 
кіностудії (Онуфріївськпй район), кіно- 
любнтелі Сальківського цукрового ком
бінату (Гайворопськин район) тощо...

Оіляд-конкурс закінчено, але зйомки 
продовжуються. Наступного року на Кі- 
ровоградщииі відбудеться спортивний кі- 
ноконкурс, присвячений 0лімпіаді-80. 
Це — серйозний екзамен. І до нього по
трібно готуватись уже сьогодні.

Тож, від щирого серця хочу побажати 
аматорам кіномистецтва області щисли- 
вого старту і успішного фінішу на дев’я
тому обласному спортивному огляді-кон
курсі любительських фільмів.

Г. ФЛЕИШМАН, 
завідуючий обласним клубом кіно- 
любителів облпрофради. •

і.—
ПЗВОД юіуьаься до 

сірників, Укладали 
парашу і її. Як завжди, 
після кожної операції 
повз шершн у проходив 
ІНСірїАІОр. дивився, щоо 
піхто з десантники» не по 
милився. Декою із солдатів 
це навіть иоражало — не 
вперше ж мають справу з 
парашутом.

Анатолієві Мазенку 
особливо не терпілось. 
Одними з перших вони з 
напарником закон гру вали 
парашут чохлом і гелер, 
нудьгуючи, чекали набли
ження інструктора, На
решті капітан порівнявся 
з ними. Пою погляд кіль
ка секунд уважно обмацу
вав кожну сі ропу, склад 
ку парашута. Потім каш 
гай неквапливо пішов 
далі.

«Тепер чекай, поки «ми 
_ до кіпця шеренги дій 

де», — подумав Анаголій.
Помину віші кількох бій 

ців, капігап раптом повер
нувся. Ще раз уважно 
глянув на парашут. Схи
лився над ним. За мить 
випростався. Підізвав Ма- 
зенка.

— Ви неправильно укла
ли... Шукайте помилку.

Ана юлій з напарником 
схилилися над парашутом. 
Помилилися в останній 
операції. Це ясно. Але де 
саме?..

Повернувся капітан.
— Знайшли?
Солдати ніяково пере- 

зирнулнси.
— Шукайте...
Ще кілька хвилин про

майнуло безрезультатно. 
Зрозумівши, що юнаки не 
можуть знайти, де поми
лилися, інструктор мовчки 
показав на вузол, де 
контрувальна нитка кріпи
лася до чохла. Спочатку 
Анатолій нічого не зрозу
мів. Та вже за мить його 
кинуло в жар. Замість од
нієї контрувальїіої нитки 
він зв’язав чохли з ви
тяжною вірьовкою кілько 
ма. А кожна витримує на
вантаження до сорока кі
лограмів... Неслухняними 
руками кинувся розмоту
вати вузол... Коли підвів
ся, інструктора поруч не 
було.

' 2.—

Так і кружляв з ним 
«кукурушик». Але ж паль 
не кінчається. А це — 
хлопцеві смерть. Розіб'є 
ться при посадці. Добре 
хтось догадався. Поруч 
частина верголігнпкін сто 
яла Підняли їх по іриво- 
зі. Кілька вертольотів об
ліпили ПО-2. А вдіяти ні
чого не можуть. Парашу 
тиста не ніс га ї и з драби
ни. Та й важко вергольр 
ту над літаком триматися 
довгий час на однаковій 
швидкості... Пілот по ра 
діо передає у відчаї: ще 
на п’ять хвилин пального 
вистачить...

шн
ОПОВІДАННЯ

На зні мну: В. ВО
ЛОХОВ нладе останні 
мазки, викінчуючи по
лотно.

Фото В. ГРИБА.

ПРИЗ

УІ
„ФЕНІКСА“

У Кіровському районі м. Кіровограда відбувся кон
курс комсомольської пісні «З піснею по життю», при
свячений 60-річчю ВЛКСМ. У ньому взяли участь во
кально-інструментальні ансамблі заводу друкарських 
машинок, льотно-штурманського училища, інституту 
сільгоспмашинобудування, будівельного технікуму, шкіл 
та училищ району.

Переможцем серед ансамблів став «Фенікс» інституту 
сільськогосподарського машиїіобудувания, а серед во 
кальних колективів — вокальна група середньої школи 
№ 9. Спеціальний приз за найкраще авторське виконан
ня виборов гітарист із «Фенікса» Сергій Герасимов.

Н. МАЛ ИХ! НА.

Г] РИЗЕМЛИВСЯ Анато- 
* *■ лій дуже вдало. До 
збірного пункту — як ру
кою подати. Швидко склав 
парашут, зорієнтувався по 
компасу і попрямував лі
сом... Через півгодини був 
на галявині. Там, навколо 
інструктора, зібралось 
уже кілька десантників. 
Чекали інших. Визначений 
для збору час іще не ми
нув.

Розсілися довкруг ба
гаття.

— Розкажіть якийсь ви
падок з вашої служби, то
варишу капітан. — попро
хав хтось із десантників.

Інструктор мовчки під
кинув у багатія кілька 
сухих гілок.

— Стрибали ми з 
ПО 2, — почав неголосно 
капітан. — Відпрацьову
вали приземлення на ліс... 
Одни з моїх товаришів 
при укладанні парашута 
випадково, як сьогодні 
Анатолій, прив’язав ви
тяжну вірьовку стропою. 
Стрибав він останнім. Ну 
н завис, ясне діло...

Втягнути хлопця в літак 
не можна До всього він 
ще її зачепився стропами 
за крило. Інструктор, що 
був на борту, кілька разів 
спускав іїиму мотузок. 
Але той чомусь навіть не 
пробував схопити його. 
Літак став кружляти над 
озером. І Іпзько-низько, 
щоб солдат обрізав стро
пи, стрибнув у воду. Дар
ма... Зрозуміли, що де
сантник втратив свідо
мість.

І іам лінзу все добре 
видно. Залишається в не
бі над містом один верти 
літ... цружляюіь воші над 
озером. Бачимо, спускає
ться один з вертолітників, 
ни драоиіц спочатку, а по
тім зависає на тросі. Тут 
подих у всіх перехопило... 
і а її було чого. Уявіть со
бі: вертоліт над літаком. 
Летять, ніби скріплені на 
мер і ви. А на тросі між 
крилами і хвостом літака 
людина висить. Спустився 
сміливець на рівень де
сантника, спробував прй- 
в язаіи, потім ухопив сол- 
даіа одною рукою за ко 
мір, другою стропи обрі
зав. і оді з вертольота 
стали їх піднімати. Але 
гак чомусь повільно, що 
видавалося нам знизу — 
підніматимуть цілу віч
ність. 1 літак уже сів, а 
іх іще підтягують до лю
ка. Вертоліт над водою, 
невисоко гак, завис. 11а 
всяк випадок; якщо обі
рвуться, то щоб у воду. 
Нарешті втягнули обох 
усередину. Приземлилися. 
Непритомного десантника 
відразу в санчастину. А 
леніеііант-вертолітник, той, 
що врятував його, хоч і 
мав двадцять шість від 
роду, — посивів.

Виявляється, коли зо
ставалися пальною на 
п’ять хвилин, вирішив він 
спускатись. У вертольоті 
зпаишовся лише трос, 
розрахований на сто кі
лограмів... Роздумувати 
ніколи було. Рискнув. 
Став спускатися...

Зюдом один з вертоліт
ників, котрі підтягували 
обох до люка, розповідав, 
що ірос видзвонював, як 
струна. Іуіліка жилок на
дірвалися Пізніше, з ціна 
вості просто, випробову
вали його в лабораюріі. 
При ста двадцяти кілогра
мах розірвався. Ваіа ж 
лейіеііаіна з десантни
ком — сто шістдесят кі
лограмів.

— Але ж, певно, трос 
має якийсь запас міцності'*

— Звичайно, та, мабуть, 
у такому випадку більше 
важить запас мужності...

* * *

Поки капітан розпові
дав, зібралися всі. Швид
ким маршем вийшли на 
лісову дорогу. Там десант
ників уже чекала авгома 
цінна...

Дорогою Ана юлій при
гадував розповідь капіта 
на. Аж тепер иосправж 
ньому зрозумів чим сьо
годні зобов’язапиіі він 
своєму інструкторові..-.

Юрій ДМИТРЕНКО.
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ЧИ ДАЛЕКО ДО ОЛІМПУ!

ЩОБ УСІ
І КОЖЕН

/"* ПОРТСМЕНМ і фізкультурники разом
з усіма трудящими змагаються за

дострокове виконання завдань десятої 
п'ятирічки. Спартеківці Кіровоградщи- 
ни, загін яких становить понад 33 тисячі 
чоловік, зобов’язувались план трьох 
роніз п’ятирічки виконати до першої 
річниці нової Конституції СРСР. І слова 
дотримали. Підготували 9 майстрів спор
ту замість планованих шести. Цього ро
ку в групу майстрів прийшли курсант 
вищого льотного училища Андрій 
Зернов (фехтування), тренер облесної 
ради «Спартаке» з велоспорту Володи
мир Васильєв і студент факультету фі
зичного виховання педінституту Юрій 
Карнаух (веслування).

Завдання трьох рснів п’ятирічки пере
виконано по всіх інших показниках. 
Кількість кандидатів у майстри спорту 
зросла до 71 чоловіка (за планом — 41) 
Підготовлено 385 першорозрядників, 
26 583 спортсменів масових розрядів. 
Норми комплснсу ГПО склали 27 277 
юнаків і дівчат. Показовим є те, що по
повнення лав значнівців ішло не за ра
хунок школярів та учнів технікумів, з 
якими легше налагодити спортивно-масо
ву роботу, а за рахунок робітників та 
службовців підприємств і установ. Кіль
кість останніх серед значківців тут сяг
нула до 21 977 чоловік.

Зрозуміло, що найкраще роботу по 
складанню нормативів комплексу ГПО 
поставлено в передових, організаційно 
міцних колективах фізкультури, там, де 
розвиткові фізкультури і спорту велику 
увагу приділяють господарські керівни
ки, профспілкові та комсомольські орга
нізації. Такими є колективи олійжир- 
комбінату, технікуму радянської торгів

лі, Кірової радського й Олександрійсько
го медичних училищ, Олександрійсько
го автобусного парку, С.вітловодського 
міськзмішторгу.

Немалу роль у виконанні завдань по 
розеитку фізкультури і спорту відіграло 
зміцнення та розширення спортивної ба
зи. Стали до ладу спортивні зали о Кіро
вограді, Олександрійському педагогічно
му училищі, кіровоградський стадіон 
«Спартан» на 5 тисяч місць, іде підготов
на до гумово-бітумного покриття бігової 
доріжни та легкоатлетичних секторів 
стадіону льстно-штурмансьнсго училища. 
Всього ж у розпорядженні спартанівської 
організації області є два стадіони. 11 
спортивних залів, понад 100 волейболь
них та баскетбольних майданчиків. 6 фут
больних полів, 3 водні станції.

Підготовка спортивних кадрів іде в 
основному шляхом проведення різного 
роду спартаківських змагань, участі в 
турнірах обласного й республіканського 
масштабів. Традиційною стала щорічна 
спартакіада працівників, об'єднаних де
сятьма обкомами профспілок. Вона про
ходить у три етапи, що зумовлює класо
вість: спочатку — змагання в колекти
вах фізкультури, потім — спартакіади в 
обкомах профспілок, у фіналах зусірі- 
чеються збірні команди обкомів проф
спілок. Крім того, обласна рада «Спар- 
така» проводить свої змагання з легкої 
атлетики, багатоборства ГПО, веслуван
ня, фехтування та інших видів спорту, 
виставляє команди на змагання, які 
влаштовує обласний спорткомітет.

Так забезпечуються масовість фізкуль
турного руху, підвищення майстерності 
наших спортсменів. Лише нинішнього 
року кіровоградський спартакієець Во-

’ивкжяіивиаетивзетяятякікетвсяиикз 

лодимир Петренко, виступаючи в скла
ді збірної команди Української ради 
«Спартака» на міжвідомчій першості 
республіки, був третім у командному 
заліку під час велогонок на шосе, дру
гим у груповій гонці на дистанціях 1С0 і 
75 кілометрів. Юрій Карнаух став третім 
призером чемпіонату України з веслу
вання .на байдарці-одиночці (500 метрів), 
Сергій Ткаченко показав «срібний» ре
зультат з веслування на каное (1000 мет
рів) під час республіканського турніру 
на приз газети «Індустріальне Запо
ріжжя».

Ще вагомішими с виступи наших пред
ставників на першостях республіканської 
ради «Спартака». Тетяна Дубівка завою
вала звання чемпіонки Української ради 
з шахів. Перше місце в груповій велогон
ці на 45 кілометрів посіла Олена Бикова, 
на 15 кілометрів в індивідуальній гон
ці — Олена Бойко. Вони ж разом з Оль
гою Руденко стал.-» переможцями в ко
мандній гонці на 25 кілометрів. Призера
ми республіканської ради товариства с 
команди гандболістів і шаблістів.

І все ж спартаківці області в боргу пе
ред спортсменами Кіровоградщини. Ма
ло ми ще делегуємо своїх представни
ків до збірної області, коли їй доводи
ться захищати спортивну честь на рес
публіканській арені. Повинен бути біль
шим внесок спартаківціз в очковий ба
ланс кіровоградців на таких змаганнях. 
Особливо це стосується таких видів 
спорту, як легка атлетика (тренер В. І. 
Орленко), нульова стрільба (тренер 
О. М. Алєхно).

Наближаються фінали VII Спартакіади 
Української РСР. У складі збірної облас
ті обласна рада «Спартака» буде пред
ставлена командою фехтувальників (тре
нер В. Г. Литвиненко), гандболістами 
(тренер В. К. Гурський), веслувальника- 
ми, легкоатлетами. Нині наша головна 
турбота про те. щоб якнайкраще під
готуватися до відповідальних стартів, 
провести їх на високому рівні.

М. АРТЕМЕНКО, 
голова обласної ради товариства 
«Спартак».

Василь ХОРОЛЬСЬКИИ один з пер
ших у Кіровоградському машинобу
дівному технікумі енлав залін з фі
зичної та військово-технічної підго
товки. А на республіканському турні
рі допризовної молоді став чемпіоном 
з багатоборства ГПО.

«Атлантика»— «Зірка»— 2:1
До фінішу сорок першого чемпіонату 

СРСР з футболу серед команд класу «А» 
другої ліги лишилося провести по дві— 
гри зустрічі. Та вже тепер відомий чем
піон України — харківський «Металіст».

І все ж поєдинки проходять в упертій 
боротьбі. Так було і в матчі «Зірких з 
«Атлантикою», що відбувався в Севасто
полі. Перша половина гри закінчилася з 
рахунком 1:0 па користь споотсмсиїв 
міста-героя. Після відпочинку Юрій Ка- 
сьоккіп зрівняв рахунок. А коли до кіп
ця гри зоставалося п’ятнадцять хви
лин. помилку кіровоградських півзахис
ників використали господарі сі; Ліону, і 
рахунок сгав 2:1 на їхню користь.

джічж.лгл»чм.и.^щ>ііііиіішчі

ДЛИЦЕИІМВ
Гї АРАДОКСАЛЬНО, але 
** факт: душителі сво
бод і прав людини нама
гаються виступати в ролі 
їх «захисників». Не минає 
й дня без того, щоб в 
ефірі не чулися стогнання 
різних «радіогогосів» з 
приводу уявних «пору
шень» прав людини в со
ціалістичному суспільстві, 
а сторінки буржуазних 
органів преси не заповню
вались демагогічними па
тяканнями на цю тему.

У цьому є. одначе, своя 
логіка. Чим значніші до
сягнення соціалізму, тим 
більше лютують його 
нєдруги. Якщо раніше го
ни робили ставку перед
усім на грубу силу і при
мітивний ачтикомунізм, то 
тепер антирадянщини ро
зуміють, що це заняття 
далеко не безпечне, а 
пропагандистский мало 
ефективне. Тим-то вони 
шукають дедалі витонче- 
ніших методів ідеологіч
них диверсій проти Радян
ського Союзу та інших со
ціалістичних країн, на зра
зок розгорнутої Вашінгто- 
ном лицемірної кампанії 
«на захист прав людини».

За словами помічника 
президента США по на
ціональній безпеці 3. Бже- 
зинського, ця кампанія 
покликана замінити «тра
диційний» антикомунізм 
як «основу, на якій грун
тується зовнішня політика 
США». Не випадково нова 
американська адміністра
ція зробила «турботу»

1 Наша адреса і телефони Газета виходить 
у вівторок, четвер, 

суботу.
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самовикриття;“
державного управ
ління, до участі в 
розв'язанні 
мадських 
мільйони
щих Усе це—істс-

про права людини свого 
роду коньком у своїй зов
нішньополітичній діяль
ності. Мова йде, крім то
го, про спроби видертися 
з морально-політичної 
кризи, надати видимості 
«респектабельності» фаса
ду Сполучених Штатів, 
який дуже потерпів у ре
зультаті агресії проти 
в’єтнамського народу, 
уотергейтського та інших 
скандалів, що набрали 
широкого розголосу.

Питання про праєа лю
дини, як відомо, має кла
совий зміст, воно невід
дільне від суспільно-полі
тичного ладу, що існує в 
тій чи іншій країні. Про 
які права що створюють 
матеріальну основу життя 
(такі, як право на працю, 
відпочинок, ссЕІту, житію), 
можна говорити, не лікві
дувавши експлуатації лю
дини людиною?

Соціалізм назавжди по
кінчив із соціальним без
прав’ям. Великим досяг
ненням нашої багатона
ціональної країни є повне 
знищення національного 
гніту. Вперше на практиці 
здійснено рівноправ’я жі
нок. Величезним завою
ванням соціалізму стало 
те, що всім громадянам 
забезпечено доступ до 
освіти і культури, які ві
ками лишалися приві
леєм заможної меншості. 
Радянська країна першою 
забезпечила всім членам 
суспільства, поряд з полі
тичними, також і життєво 

гро- 
спрас 

трудя-

ричні загоюван
ня радянського суспіль
ства. Бони надійно гаран
товані новою Конститу
цією СРСР. У розділі 
«Держава і особа» місти
ться 37 статей, які визна
чають і забезпечують пра
ва та свободи радянських 
людей, а також їхні обо
в’язки.

Питається: про що ж 
піклуються самозЕані «за
хисники» прав людини? А 
ось про що: їх дуже хр.и- 
лює надання «прав» тим 
відщепенцям, які виступа
ють з позицій буржуазної 
ідеології, постачають За
ходові наклеп на соціа
лістичний лад; їх турб/є 
створення можливостей 
для ведення легальної 
підривної діяльності влас
ної агентуои. Вже давно 
не секрет, що так зване 
«дисидентстпо» стало для 
жменьки людей свого ро
ду ремеслом.

При цьому буржуазна 
пропаганда намагається 
зобразити справу так, ні
би мова йде не про ан- 
тирадянщиків, а поо «іна
комислячих», ніби Радян
ський лад не терпить са
мостійної думки своїх 
гоомадян, «переслідує» 
будь-кого, хто «думає 
інакше», ніж «диктує» 
офіційна лінія. Це грубий 
наклеп на радянську дійс
ність. «У нас, — говорив 
Л. І. Боежнсв, виступаючи 
на XVI з'їзді профспі
лок, — не забороняється 
«думати інакше», ніж 
більшість, критично оці- 

НЮВсТИ ті чи інші сторони 
суспільного життя. До то
варишів, які виступають з 
критикою обгрунтовано, 
прагнучи допомогти спра
ві, ми ставил'.ось як до 
сумлінних критиків і вдяч
ні їм. До тих, хто крити
кує помилково, ми стави
мось як до людей, що по
милилися».

Мільйони радянських 
людей віддали свої життя 
під час оєеолюції, грома
дянської війни, V крово
пролитній боротьбі з Фа
шизмом ЗОЕСІМ не ДЛЯ 
того, щоб комусь було 
дозволено чорнити, а тим 
більш посягати на завою
вання Жовтня. З подібни
ми людьми наше суспіль
ство — у повній відповід
ності з вимогами радян
ських законів — поводи
ться як з противниками 
соціалізму, пособнинами 
імперіалізму.

Настирлива кампанія 
«на захист» прав людини 
в Радянському Союзі та 
інших соціалістичних краї
нах насправді спрямована 
на те, щоб якось прини
зити грандіозні досягнен
ня соціалізму, ос набити 
його дедалі зростаючу 
притягальну силу в очах 
багатьох мільйонів то цей 
праці в усьому світі. Вона 
свідчить також про спро
би, хоча й безуспішні, 
втручання у внутрішні 
справи соціалістичних дер
жав всупереч букві і ду
хові Заключного акта За
гальноєвропейської нара
ди. про спроби легаліза
ції «внутрішньої інтервен
ції».

У цієї кампанії є й ін
ший дуже важливий ас
пект — відвернути увагу 
громадськості віл фак
тичного безправ’я, від 
грубих масових порушень 
прав людини в Сполуче
них Штатах т-з інших капі
талістичних країнах. Со
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ціально-політична нерів
ність, найжорстокіша екс
плуатація, постійне ущем
лення громадянських прав 
і свобод трудящих — та
ка повсякденна реаль
ність «вільного» світу. І 
цього неспроможна при
ховати навіть найвитонче- 
ніша демагогія еєличсз- 
ної буржуазної пропаган
дистської машини.

Скажімо, такого найеле
ментарнішого права, як 
право на працю, яке за
безпечує людині засоба
ми існування, нині в роз
винутих капіталістичних 
країнах позбавлено 17 
мільйонів чоловік. За 
прогнозами Організації 
економічного співробіт
ництва і розвитку, в капі
талістичних країнах, які 
входять до її складу, чис
ло «зайвих» людей до 
1990 року /ложе зрости 
до 48 мільйонів чоловік!

На становищі громадян 
другого сорту перебува
ють національні меншості, 
не мають рівних прав з 
чоловіками — жінки.

Не можна приховати й 
той факт, що найжорею- 
кіших репресій у коаїнах 
капіталу зазнають ті, хто 
виступає проти гноблення 
та експлуатації, дискримі
нації та мілітаризму. Під 
акомпанемент гучних фраз 
про «свободу» американ
ські власті розправляю
ться з борцями за грома
дянські права. Тільки в 
Сполучених Штатах, як 
визнав недавно їхній 
представник в ООН посол 
Б. Янг, у тюрмах перебу
вають тисячі політичних 
в’язнів.

Придушення прав влас
них громадян поєднується 
в політиці імперіалістич
них держав з грубну по
топтанням не тільки прав, 
а й волевиявлення цілих 
народів (Чілі, Ольстер, Ні
карагуа), з підтримкою 
агресорів, кривавих ра- 
ситських І диктаторських 
режимів.

Саме ті кола, які най
більше патякають про 
«свободи», а самі ведуть 
посилену підготовку до 
війни, ставлять під загро
зу найперше праве люди
ни — право на життя.

А. АЛЕКСАНДРОВ.
(ТАРС).

ПРОЧИТАЙ
■ ЦІ КНИГИ

Нещодавно бібліоте
ка длл дітей імені А. П. 
Гайдара одержала нові 
книги.

Одна а них. написана 
Л. Симоновою, називає
ться «Бери з комуністів 
приклад» (М. «Молодая 
гвардия». 1977). У кни
зі все документальне. 
Авторка веде цікаву 
розмову про обов'язок 
громадянина, про честь 
комуніста, знайомить з 
людьми, які будували 
Сталі пградський трак
торний завод. Розпові
дав І ПРО ІІІПГО місто 
Вітчизни — В'яЗНИНП. 
В сім’ях тут зберігають 
по 20 — 50 орденів і ме
далей. бо ПІШЛО-ЗВІДСИ 
воювати л фашистами 
29 тисяч чоловік, а по- 
псрнулося назад 11-10. 
Піонери В’язників пер
шими почали розшук 
«■Ордеп у ТВОЄМУ домі». 
А піонери Харкова ве
дуть «Операцію «Зір-* 
ка Гайдара».

Ця книга допоможе 
виконати нові завдан
ня піонерського мар
шу. присвяченого ПО
РІЧЧЮ Ленінського ком
сомолу.

Збірка «Будь готов!» 
(М., «Молодая гвардия»'. 
1977) приверне увагу 
кожного читача яскра
вим оформленням і ці
кавим змістом. Кожей 
знайде в ній свою 
улюблену тему. В роз
ділі «В единому строю» 
подано не тільки зако
ни юних піонерів, а й 
розповіді про те, як ці 
закони виковуються: 
про піонерів-героїв, 
про життя країни ніо- 
непії. В розділі «Знай, 
умій, дій» виступають 
люди різних професій: 
двічі Герой Соціаліс
тичної Прані Т. С. 
Мальцев. президент 
Всесоюзної академії 
сільськогоеподаоськ н х 
паук, П. П. Лобанов, 
письменник Л. М. Лео
нов,* генеральній кон
структор літаків О. С. 
Яковлев та інші знаме
ниті люди нашого часу.

Одержали ми таксис 
і нову збіоку «Хочу 
все знати» (Л.. «Детская 
литература», 1977), яка 
ознайомить читачів з 
досягненнями науки, 
техніки, мистецтва, 
розповість про 60 слав
них років нашої краї
ни, про героїв нашого 
часу, ознайомить Із 

.життям видатних moj- 
дей. Збірка повідомиш) 
історичні Факти, с в 
ній розділ лУ світі пре
красного».

В. ШИ ЛІЛОВА, : 
головний бібліограф. '

■■»■мамсаввняЕ’Зяямя
Редактор М. УСПАЛЕНКО.
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