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НА ЧЕСТЬ ЮВІЛЕЮ
Учора в Кіровограді відбулося урочисте засідання обкому та 

міськкому комсомолу, присвячене б()-річчіо ЛКСЛ1У. У його роботі 
взяли участь секретарі, члени бюро обкому та міськкому Компар
тії України, комсомольський актив області, ветерани парні і 
комсомолу, ветерани Великої Вітчизняної війни і прані, ударники 
перших п’ятирічок, молоді передовики ПРОМИСЛОВОСТІ І СІЛЬСЬКОГО 
господарства, делегація ДКСМ Толбу:хінського округу НРБ, яка 
прибула на чергове засідання міжнародного клубу молодих меха
нізаторів.

На урочистому засіданні виступив перший секретар обкому 
партії М. М. Кобильчак.

З доповіддю на урочистому засіданні виступив перший секретар 
обкому комсомолу О. Скічко. Він вручив 'ГОВ. М. М. К<>бі:.іі у 
Рапорт обласної комсомольської організації па честь 00 річ ні 
ЛКСМУ.

Після виступів ветеранів комсомолу, війни і праці, молодих 
гвардійців п’ятирічки учасники урочистого засідання з г-слнкіиі 
піднесенням прийняли вітальні листи Центральному Ком псі.-ні 
КГІРС, Генеральному секретарю ЦК КІІРС Голові Пре ш ці Вер
ховної Ради СРСР товаришеві Л. 1. Брежнєву, Центральному 
Комітетові Компартії України.

4 НА ДОПОМОГУ 
КОЛГОСПНИКАМ
вийдуть 16 червня стар
шокласники Знам’янсько- 
го району на суботник, 
присвячений 60-річчю
комсомолу України. Ко
лектив табору праці і від
починку «Юність» Дмит- 
рівської десятирічки № 1, 
приміром, полотиме го
родні культури в місцево
му колгоспі «Україна». 
Учні третьої Дмитрівської 
середньої школи і деся
тирічки № 5 м. Кіровогра
да працюватимуть на об
робітку просапних куль
тур. Вихованці другої 
Богданівської школи до
помагатимуть працівни
кам Чорноліського ліс- 
госпзату очищати дерева 
від сушняку.

Всього в суботнику 
візьмуть участь понад 
1400 старшокласників.

Я. ГУДЗЕНКО, 
секретар — завідуюча 
відділом шкільної мо* 
ноді Знам'янського 
міськкому комсомолу.НАЙБІЛЬША УВАГА—КОРМАМ
У суботнику, присвяче

ному 60-річчю комсомолу 
України, візьмуть участь 
понад 5200 молодих тру
дівників та учнів району, з 
них понад 3,5 тисячі —

СВОЇ ОДНІ, 16 ЧЕРВНЯ. ЗГІДНО З РІШЕННЯМ 
БЮРО ЦК ЛКСМУ ВІДБУДЕТЬСЯ РЕСПУБЛІКАН
СЬКИЙ КОМСОМОЛЬСЬКО-МОЛОДІЖНИЙ СУ
БОТНИК, ПРИСВЯЧЕНИЙ 60-РІЧЧЮ ЛЕНІНСЬКОЇ 
КОМУНІСТИЧНОЇ СПІЛКИ МОЛОДІ УКРАЇНИ.

члени ВЛКСМ. Механіза
тори проведуть міжряд
ний обробіток просапних 
культур на 200 гектарах, 
школярі прополять рядки 
на 300-гектарній площі. 
Основна маса молоді пра
цюватиме на заготівлі 
кормів — буде заскирто
вано 90 тонн сіна, заготов
лено 100 тонн зеленої ма
си дикоростучих трав.

Комсомольці колгоспу 
імені Шевченка тюкувати
муть сіно, колгоспу імені 
Ульянова — сапатимуть 
картоплю.

У день суботника мо
лодь району заробить 4 ти
сячі карбованців і перера
хує їх до фонду миру.

В. ГРЕБІННИК, 
завідуюча відділом 
комсомольських ор
ганізацій Олександ- 
рівського райкому 
комсомолу.

ВИПРОБУВАЛИ 
СИЛИ

Понад Ю тисяч юнаків і 
дівчат міста і райоьу візь
муть участь у суботнику, 
присвяченому 60-річчю 
комсомолу України. Друж
но готувалися провести 
його молоді робітники 
Сеітловодського заводу 
чистих металів імені 
50-річчя СРСР. На під
приємстві пройшов уже 
суботник — репетиція до 
сьогоднішньої о свята 

праці. Робочі місця зай
няли тоді 23 комсомоль
сько-молодіжних колекти
ви, до складу яких увіхо
дять майже 300 чоловік. 
Не зайняті в цехах мета
лурги, /голоді спеціалісіи 
впорядковували терито
рію підприємства, працю
вали в підшефному кол
госпі імені Жданова на 
обробітку посівів сіль
ськогосподарських куль
тур.

Молодь району планує 
перерахувати до фонду 
п’ятирічки 10 тисяч кар
бованців, зароблених під 
час республіканського 
комсомольсько - моло
діжного суботника.

П. СОКУРЕНКО, 
завідуючий відділом 
комсомольських орга
нізацій Сгітловодсько- 
го міськкому комсо
молу.

Однією з кращих бригад у першому будівельному управлінні тресту «Ог.ександрія- 
важбуд» Світловодсьна вважається комсомольсьпс-молсдіжний ноленгив. очолюваний 
молодим комуністом Валентином Красним. Ініціативні, беру дні. енеогійні хлопці з 
комсомольським запалом трудяться на будовах міста над Дніпром. Майже щомісяця 
оригада посідає найвищі місця о соціалістичному змаганні. На республіканському 
комсомольсько-молодіжному суботнику. присвяченому 60 річчю комсомолу України, 
члени колективу працісьатимуть на робочих місцях.

На знімку: члени бригади Микола ГРАбОВСЬКИИ, Сергій ГОРБОКОгіЕН ІтО, 
Василь ШЕРЕМЕТ. Другий праворуч — В. КРАСНИИ.

Фото Л. ЛАПІНЬ. \

У ВСІХ ДІЛО—ДО ДУШІ«60-річному ювілею комсомолу 
України — наше відмінне павчанич, 
паша ударна праця!» Гак вирішили 
комсомольці і піонери шкіл Кірово- 
і радського району. З великим під
несенням готуються вони до Юві
лею. На засіданнях комсомольських 
комітетів, рад дружин уточнили 
місця роботи, визначили обсяг ро
біт. Минулого року учні Грузькін- 
ської середньої ніколи виступили з 
пінною ініціативою. Бонн віяли 
шефство над ЗО гектарами лісосмуг 
і.а території колгоспу імені Чапає- 
і-а. Цього року підшефна площа зе
лених насаджень зросла до 10 гек
тарів. Отже, хлопцям і дівча гам є

до чого докласти рук. У день субог- 
пнка учні па чолі із секретарем ко
мітету комсомолу Оленою Мат
веевою просапали лісосмуги, роз
чистили їх.

Хороше діло зробили учні Іва? 
пінської восьмирічки. Валентина 
Ротарєва. Валерій Овчаренко, Юрій 
Шило, Тетяна Негрова та інші ше 
задовго до суботника визначили, 
шо треба зробити біля обелісків іа 
пам'ятників загиблим воїнам, а під 
час суботника всі їх онорядкувалп.

Господарськими справами займа
лися хлипкі і дівчата Созопів- 
ської середньої школи. Вони зго
товили необхідну кількість кормів 
для шкільної кролеферми. А учні 
Української середньої школи зби
рали макулатуру та металевий лом? 
Скільки’ всього зібрано, ще не під
рахували, одначе трудилися всі ве
село, із завзяттям.

Л. ЄЛЬЧАНІНОВА, 
секретар Кіровоградського 
райкому ЛКСМ України.

■ияяа

РЕСПУБЛІКАНСЬКИЙ СЕМІНАР
У Повоунраїпці закінчив роботу республіканський се- 

міїїар-нарі'да з питань оргаїїі.іаі'.ініїо-ііолі  пічного забез- 
ікчсііпя збирання врожаю і хлібозаготівель 1979 року.

’?> доповіддю < 1 Іро роботу партійних організацій об
ласті по організаційно-політичному забезпеченню вико
нання планів і соціалістичних зобов’язань хліборобів по 
збільшенню виробництва і заготівель продуктів сільсько
го господарства в четвертому році десятої п'ятирічки» 
'виступив перший секретар Кіровоградського обкому 
Компартії України М М. Кобильчак.

Співдоповідь «Про досвід оргаиізаційііо-політпчіюї 
роботи партійних, профспілкових, комсомольських орга
нізацій району но виконанню постанови ЦК КПРС«П»\о 
додаткові заходи по забезпеченню збирання врожаю, 
заготівель сільськогосподарських продукті» і кормів у 
19/9 ропі тії успішного проведення зимівлі тварин у період 
1979—1980 рр.» зробив перший секретар ІІовоукраїн- 
ського райкому Компартії України В. Я. Круцспко.

Про органі іацію масово-політичної роботи серед 
□(олгоспііііків, культурно-побутового й торговельного їх 
*шбс місчсіііія :кі період жічів розповіли секретар парг- 
ксму колгоспу «Росія» Т. М. Руда і голова виконкому 
Доброі’.елпчкіиської районної Ради народних депутатів 
В. М. ІІІнкита.

Досвідом ідеологічного забезпечення жнив поділилися 
також і олова Знам’янського райкому профспілки робіт
ників та службовців сільського господарства й заплі-

(Занікчення на 2-й стор.].'

допопітзлнятпг
"* ЕРЦЕВИНОЮ всієї ідей- 
“* но-виховної роботи з 
молоддю, її головною 
складовою частиною є 
оволодіння юнаками і дів
чатами теорією марксиз- 
му-пенінізму. Це завдан
ня, як підкреслюється в 
постанові ЦК КПРС «ГІро 
дальше поліпшення ідео
логічної, політико-виховної 
роботи», розв'язується 
насамперед у системі 
партійної і комсомоль
ської політосвіти. За ос
танні роки тут відбулися 
істотні кількісні і якісні 
зміни. Добиваючись опти
мального співвідношення 
різних форм загальноос
вітнього, політичного й 
економічного навчання 
молоді, комітети комсо
молу розширили політме- 
режу, збільшили число її 
слухачів. Близько 18 тисяч 
юнаків і дівчат училися в 
іургиах «Основи еконо
мічних знань», «Соціалізм 
і праця», «Основи управ
ління якістю», б школах 

комуністичної праці та ін- 
иих. Став тіснішим зв я- 
зок теорії з життям, З 
виконанням конкретних 
народногосподарс ь к и х 
завдань. Досить сказати, 
шо серед слухачів кож
ний четвертий — ударник 
комуністичної праці, кож
ний п'ятий — винахідник, 
раціоналізатор. Ці показ
ники — конкретний кри
терій ефективності занять.

Комсомольські пропа
гандисти вбачають своє 
голсенє завдання в роз
витку інтересу слухачів 
до політичних • знань, у 
прищепленні їм навиків 
самостійної роботи з кни
гою, вміння гоїувати ви
ступи, реферати. Так, про
пагандист колгоспу «Мир» 
Г айворонського району 
М. Д. Ящуринська зроби
ла правилом для своїх 
слухачів — при підготовці 
до конспектування ленін
ських робіт самостійно 
вивчати історичні. перед
умови написання цих тно- 

рів, записувати незрозу
мілі слова, слова іншо
мовного походження.

Кожний слухач гуртка 
«Конституція розвинутого 
соціалізму» в колгоспі 
імені Тельмана Компаніїв- 
ськсго району, де пропа
гандистом. Л. С. Запоро
жець, — активний читач 
місцевої бібліотеки, вмі-= і 
любить самостійно пра
цювати над книгою, має 
конспекти першоджерел, 
до завершення першого 
етапу Всесоюзного кон
курсу рефератів пропа
гандистів і слухачів, при
свяченого 110-й річниці з 
дня народження Б. І. Ле
ніна, захищав реферат на 
заключному занятті.

Пропагандисти гуртків 
«Конституція розвинуто
го соціалізму»: в колгоспі 
імені Куйбишева Ново- 
миргородського району— 
М. О. Стоян, у Новоукра- 
їнській районній лікарні— 
Л. Г Цяпкало і деякі інші 
ДЛЯ глибокого ЕИСВІ7ЛЄН- 

ня тем уміло використо
вують технічні засоби і 
навчальні кінофільми. їх
ні колеги з Бобринецько- 
ю району успішно вико
ристовують багаті можли
вості Ленінського заліку 
«Рішення XXV з їзду 
КПРС — у життя!»

Багато років добре пра
цюють з молоддю пропа
гандисти Л. О Кудіноча з 
Павлиша Онуфріївського 
району, Т. Л. Верболоз із 
Знам'янки, А А. Палєса з 
колгоспу «Дружба« Но- 
всукраїнського району, 
інші наставники, робою 
яких є хорешим прикла
дом викойання найважли
вішого партійного дору
чення — виховувати мо
лодь. їхній досвід пере
конливо свідчить, що ус
піх приходить завдяки ці
леспрямованій і наполег
ливій роботі над підви
щенням свого ідейно-тес- 
ретичного рівня, вдоско
наленню методичної май
стерності, уважному ви
вченню складу слухачів, 
їхніх професіональних та 
індивідуальних особливеє

(Закінчення на 2-й стор.}.



16 червня 1979 року.
% с тор „ М О Л О Л Л Й КОМ У ЇІ Л У“

{Закінчення.
Поч. на 1-й стор.).

гей, критичному ставлен
ню до досягнутого, не
впинному пошуку нових 
ферм і методів роботи. 
При цьому комсомольські 
пропагандисти записують 
про виконання даних ии- 
мог з особистих ТЗОр-ІИХ 
планах.

Великі можливості для 
вдосконалення широкого 
комплексу ідейно-зихоз- 
ної роботи в системі ком

сомольського політназчан- 
ня має рух «Пропаган
дист і агітатор — п'яти
річці ефективності і якос
ті-». Успішно поставлено 
цю роботу на заводі «Чер
вона зірка»», ідеологічний 
актив якого близько тр>ох 
років тому виступив з іні
ціативою щодо поширен
ня цього руху в області. 
Іі_а ПНІ значно підвищи- 
* 1 лась роль методичних 
рад комсомольського по- 
літназмання в поглибленні 
змісту, вдосконаленні ме
тодики занять, у підви-

.’Ч

вчання, центри політично
го й економічного на
вчання молоді на баз» на
вчальних закладів з вико
ристанням кабінетів 
спільних дисциплін, 
нічних засобів, 
посібників, 
фонду.

ників, адже багато з них 
рідко бузають на заняттях 
гуртк;в, не володіють ме- 
тодикою політнав іання. 
Кіровоградський міськ
ком, Ленінський і Кіроз- 
ський райкоми комсомолу 
ослабили увагу до підго
товки резерву пропаган
дистських кадрів на фа
культеті комсомольського 
пропагандиста універси
тету марксизму-ленінізму, 
факультетах громадських 
професій вузів міста.

Виконуючи постанову 
ЦК КГіРС «Про дальше 
поліпшення ідеологічної, 
політико-виховної робо
ти», комітети комсомолу 
повинні залучати до за
нять у гуртках і семінарах 
більшу кількість комсо
мольців і неспілковоі мо
лоді, посилити 
за навчанням, 
дбати про те, щоб 
лоддю працювали 
пропагандистські і 
Важливо зміцнити 
вча.тьно-матеріальну 
зу: забезпечити гуртки і 
семінари необхідною лі
тературою, технічними за
собами тощо.

Слід активніше створю
вати базезі кабінети ком
сомольського політна-

У Компаніївському, Ус- 
тиаівському, А‘та повиси із - 
ському районах трапляли
ся невиправдані переноси 
і навіть зриви занять. > 
багатьох гуртках їх про
водили при неповній явці 
слухачів їак, навіть на 
підсумковому занятті в 
комсомольських організа
ціях Компаніївської ра
йонної лікарні, колгоспу 
імені XX. з'їзду КПРС 
Онуфріївського району 
було менше половини 
слухачів. Комітети комсо
молу Кіровограда, Св»т- 
лоаодська, Вільшанського, 
Ульяновського та інших 
районів не використали 
можливостей розширення 
системи комсомольського 
політнавчання. Як і рані
ше, чимало молоді в об
ласті не охоплено ні за
гальноосвітнім, ні політич
ним. ні економічним на
вчанням. Це стосується 
насамперед Ленінського й 
Кіровського районів м. Кі
ровограда, Світловодсько- 
го, Долинського, Гайво- 
ронського, Добровелич- 
ківського районів.

Гостро стоїть питання і 
про особисту участь у 
пропагандистській роботі 
комсомольських праців-

М. ГАРБА,
ВІДДІЛОМ 

і культур-

с7- 
тех- 

наязник 
КНИЖКОВОГО

табо- 
і відпочинку, 

об єднаннях

А в 
у нас буде 

нгзчальний

комсомольських
звіти 
відаі- 

про

ТВІН там

МИ ВСІ ЩАСЛИВЦІ

щепні наукового р.вня 
пропагандистської робо
ти. в узагальненні і поши
ренні передового досвіду. 
Обласна методична рада 
регулярно розглядає на 
своїх засіданнях актуальні 
питання, влаштовує від
криті виїзні засідання, ве
де цілеспрямовану робо
ту по запровадженню ме
тоду політичної самоосаі- 
іи — основного методу 
оволодіння марксистсько- 
ленінським ученням. Під
готовлено розробки, ре
комендації до занять,- що 
стали надійною опорою 
дг я пропагандистів.

Слід підкреслити, що в 
биатьох районзх питання 
невчення комсомольців і 
молоді з гуртках і семіна
рах регулярно обговорю
ють на
зборах, слухають 
комсомольців про 
дування занять, 
участь у конкурсі рефера
тів пропагандисгіє і слуха
чів, присвяченому 110-й 
річниці з дня народжеїт'я

В. І. Леніна. На підсумко
вих заняттях більшість 
слухачів виступила із за
хистом рефератів, котрі 
буде подано на конкурс.

Удосконалення навчаль
ної о процесу пов'язане з 
поліпшенням навчально- 
матеріальної бази політ- 
наачання, тому окремі ко
мітети комсомолу (Доб- 
розеличківськог о, Нозго- 
родківського районів) 
стали активніше викори
стовувати можливості 
сільських загальноосвітніх 
шкіл.

^^СОБЛИВУ тривогу ви- 
кликає рівень прове

дення першого туру кон
курсу рефератів пропа
гандистів і слухачів, пер
ший етап якого кінчається 
1С липня цього року. Не 
можна миритися і з тим, 
що більше половини слу
хачів конспекти ведуть 
нерегулярно, при підго
товці до занять дуже рід
ко звертаються до полі
тичної літератури.

контроль 
Потрібно

з мо- 
кращі 

кадри, 
на- 
ба-

ПЕРІОД комплектації 
* гуртків і семінарів 

обоє язково треба додер
жувати принципу добро
вільності і послідовності у 
виборі слухачами пред
мета і форм навчання. Др 
підготовчої роботи до
цільно залучати самих 
слухачів, доручати їм ро
боту агітаторами, політін- 
форматорами, вожатими- 
виробничниками в 
рах праці 
трудових 
школярів. Усі намічені за
ходи потрібно здійснюва
ти вже тепер. Адже сама 
сьогодні, в ході підготов
ки до наступно»о, 197?— 
1930 навчального року, 
закладається основа успі
ху комсомольського 
літ навчання.

завідуючий 
пропаганди 
но-масопої робогя об
кому ЛКСМУ.

® РОБІТНИЧА ЗМІНА ЛІТО ПІОНЕРСЬКЕ

ПРЕСТИЖНА
ПРОШШ

але

ви-
ДО

на-

Червонозорізський ко
лектив... Щороку в цю 
славну трудову сім'ю вли
ваються сотні юнаків і дів
чат. Здебільшого тих, що 
за»<інчили школу і не ма
ють спеціальності,
вже вибрали шлях у жит
тя — вирішили стати ро
бітниками. Все для юнака 
чи дівчини нове — люди, 
стосунки, техніка. І тут 
важливо не тільки зараху
вати на роботу, а й оточи
ти увагою, піклуванням, 
навчити, допомогти 
браги спеціальність 
душі.

Це питання займає
лежне місце в діяльності 
адміністрації партійної, 
профспілкової і комсо
мольської організацій за
воду «Червона зірка». 
Форми залучення до ак
тивної роботи в колекти
ві — різні. Одна з них — 
підготовка кваліфікованих 
робітників. І заводський 
відділ виробничо-техніч
ного навчання, створений 
з цією метою, координує 
підготовку' кадрів безпо
середньо з цехах, у базо
вих заводських технічних 
училищах, випускники 
яких, до речі, стають на
дійною зміною кадрових 
робітників. Молоді, що 
набуває професій, надано 
міцну матеріально-техніч
ну базу: навчальні класи і 
кабінети. Підготовку ве
дуть кваліфіковані спеціа
лісти, майстри-наставники, 
викладачі технікумів і ву
зів Кіровограда. Тим-то 
бажаючих учитися стає 
дедалі більше. Якщо ми-

нулого року спеціаліста
ми стали 655 молодих ро
бітників, то нинішнього 
кількість бажаючих знач
но зросла. Крім того, на 
підприємстві с можливість 
набути суміжної спеціаль
ності, підвищити кваліфі
кацію.

Зростає підприємство. 
Разом з нила зростає й по
треба у кваліфікованих 
робітниках. Для. їх підго
товки крім того, що вже 
маємо, буде створено на
вчально-виробничий цех, 
оснащений новітнім ус
таткуванням. Стане мож
ливою підготовка робітни
ків масових спеціальнос
тей виключно передовим, 
групдвим методом, 
перспективі 
збудовано 
комбінат на 450 місць.

Підютовка молодих ро
бітників масових профе
сій має також на меіі за
цікавити юнака чи дівчи
ну, дати зрозуміти, що 
токар, фрезерувальник чи 
зварювальний — спеціаль
ність престижна, відчути, 
що полюбив її на 
життя.

Бід цього виграє 
тільки молодий робітник, 
а й колектив. 'Адже відо
мо, що там, 
свою роботу, 
до неї з усією 
дальністю, там 
продуктивність 
низька плинність

де любляїь 
ставляться 

аідпоаі- 
□исока 
праці, 

кадрів.
А. ОМЕЛІН, 

начальник відділу ви
робничо-технічного на
вчання кадрів заводу 
«Червона зірка».

(Закінчення. Поч. на 1-й стор.|.
воль (О. О. Богуш, перший секретар Олександрійського 
райкому ЛК.СМ України М. ДЕ Швпданеігко, редактор 
долинської районної іазетп «Шляхом Ілліча» В. К. Ан
тоненко, другий секретар Ві.іі.шаїїськоїо райкому Ком
партії .України II. О. Космап, секретар Онуфріївського 
райкому Компартії України /\. ДЕ Балуба, секретар 
парткому колгоспу «Зоря комунізму» Новоархашель- 
ського району В. Г. Баул га інші.

Учасники семінар}' ознайомилися з організацією масо- 
во-полі гичіюї роботи в тракторних бригадах Героїв Со
ціалістичної Праці В. С. Лпдрі.чша та М. М. Цсртія, взя
ли участь у сиагі спілого колоса, подивилися виступ ху
дожньої агітбригади «Степівчаика» Повоукраїїіського 
районного Буднику культури, відвідали бригаду двічі 
Героя Соціалістичної Праці О. В. (талона.
. У роботі семінару взяв участь і виступив ііа ньому 
інструктор відділу пропаганди ЦК Компартії України 
Л. А. ИавлОіїськпіі.

(Звіт про роботу сам»наоу буде опубліковано).

Різними бузають перер
ви між уроками — по де
сять, по двадцять хвилин. 
А тут — три місяці. Ціле 
літо!

Можна дві зміни жити 
в піонерському таборі, 
погостювати у бабусі, пі
ти з далекий похід, діста
ти спортивний розряд...

’— Зараз у нас тиха го
дина. Вхід у табір заборо
нено, — сказали мені два 
хлопчаки біля воріт. А по
тім спитали: — Вам, пев
но, Валентина Вікторівна 
потрібна, старша піонер- 
гожата? Он вона, із заю- 
і.оаими вожатими роз
мовляє.

«Юність» — табір, у 
якому відпочивають діти 
зв'язківців усієї області. А 
раз так, то тут вони мають 
змогу ознайомитися ближ
че з професією своїх

КЛИЧУТЬ
ЧЕРВОНІ ВІТРИЛА

& ОДИН ДЕНЬ 
У ПІОНЕРСЬКО
МУ ТАБОРІ. РЕ
ПОРТАЖ НАШО
ГО ГРОМАД
СЬКОГО ФОТО- 
КОРЕСПОНДЕІІ- 

Л. ЛАПІНЬ.

Сьогодні 
канікул. Яким він 
пам’ятається?

Дли вп.хиваїщіз 
нів табору «Червоні 
він стане особ лівим. Чим? І ве
селими спортивними стартами, і 
заочші.міґмандрівками но рідно
му краю, і днем Нептуна, ї літе
ратурною вірорипою, і напере
додні розученою піонерською 
пісною...

Твій табірний день — це не 
тільки відпочинок. Часто у твоє-

черговий день 
буде, чим за-

восьми зало
ві грилаї*

му щоденнику появляються 
записи: .«Побачив... Зустрівся... 
Зробив...» За час відпочинку ія 
здійсниш багато корисних, по 
трібних справ: збереш гербарій 
прочитаєш чимало книжок, ьіл» 
мені участь у табірному трудо
вому десанті. Хай к.тша твоїх 
добрих справ до кінця зміни ста
не такою великою, шо не номіс- 
тяться в учиівськохіу портфелі.

Тож щасливої роботи! Радіс
ною відпочинку?

6»• • •
батьків. Невдовзі табір 
матиме власний комута
тор на десять телефонних 
номерів. Обслуговувати
муть його, стежитимуть за 
його роботою самі ж піо
нери.

* ♦ »
...Звуки горна сповіща

ють підйом. Ще мить — і 
табір оживає. До його пе
реважно зеленого забарв
лення (він потопає в зе
лені) додаються ще чер
воні, білі, блакитні кольо
ри. Спершу здається, що 
в діях оцих 230 веселих, 
непосидющих, завзятих 
дітлахів нема ніякого по
рядку. Та це лише здає
ться. Насправді ж у них 
свій, особливий ритм жит
тя, свої заксни. Зрозуміти 
це неважко: всі активно 
готуються до найбільшого 
табірного езяга — від-

криття зміни. Тож і справ 
усім вистачає. Піонери за
гону 
ром, закінчують виготов
ляти свою емблему з піс
ку і кольорової солі. Таня 
Лункова, Ігор Коваленко 
та ще двоє їхніх 
шів репетирують 
те привітання. 
Гіопсуйко, Таня 
ко і Валя Кравчук із заго
ну «Факел» іще раз пере
дивляються програму сьо
годнішнього концерту. 
Хвилюються вожаті, хви
люються діти. Хоча... •

— Валентино Вікторів
но, — вигукує світловоло
се хлоп'я. — Подивіться, 
куди виліз ВалерикІ

Виявляється, Валерик з 
верхівки високого дерева 
спокійно спостерігає за 
роботою своїх товаришів. 
У підготовці до відкриті я

«Гренада», примі-

тозари- 
урочис- 
Наталя 

Писарен-

зміни не бере ніякої учас 
ті. Що ж, кожному своє..

Табірна зміна лише 
минається. Сьогодні -Л- 
якраз перші піоііерські 
походи і цікаві розповіді 
ветеранів Великої Вітчиз
няної війни і праці, бадьо
рі, запальні пісні біля вог
нища і трудові десанти на 
території табору... Будуть 
веселі спортивні змагання 
на Малих олімпійських 
іграх, зустріч із Червоною 
Шапочкою і Кащеєм Без
смертним на святі казки, 
засідання клубу юного кі- 
нолюбителя... Всього на 
перелічиш.

Кожен день у таборі 
«Юність» розрахований 
по хвилинах. І слід нінуч.^ 
ти оті хвилини, З ЯкСУ 
складаються дні, тижні,- 
місяці твого, друже, від
починку. Пам'ятай про це.

Т. КУДРЯ 
спецкор «Молодого 
комунара».

м. Кіровоград.
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дзо?ла країнами при
вертала таку пильну увагу 
в усьому світі, як радян- 
сько-американсьі- ий дого- 
... -...... і стра-вір про обмеження стра

тегічних озброєнь. Адже 
мова йде про те, по яко
му шляху піде далі роз
виток подій на світовій 
арені — дальшої гонки 
озброєнь, яка збільшує 
ймовірність переростання 
кризових ситуацій

►ойні конфлікти, 
припинення небезпечного 
нарощування воєнних ар
сеналів.

Радянсько - американ
ський договір — це не 
тільки перешкода на шля
ху дальшого нагромад
ження найруйнівніших ви-

Л кризо: 
І зброй

n n u п J'

У 
чи

ОСО-2
І РОЗРАХУНКИ
ОЕКІНА
діз зброї. Це — необхідна 
умоза для переходу до 
загального роззброєння, 
важливий стимул для роз
в'язання багатьох спірних 

« питань і досягнення угод 
на переговорах між Схо- 

і За>одом, вірний 
до зміцнення роз

рядки, до зміцнення миру 
та безпеки народів.

Саме ця перспектива й 
не влаштовує противників 
ОСО-2. Особливе місце 
серед них займають пе
кінські лідери. Буквально 
не минає дня, щоб вони з 
тій чи іншій формі не ви
словили свого невдово
лення згодою Вашингтона 
піти на укладення ОСО-2, 
не висі упили з підбурю- 
вальии.ми закликами, звер
нутими до тих сил, які хо
тіли б зірвати нову угоду.

Правда, перебуваючи на 
початку нинішнього року 
в Сполучених Штатах, за
ступник прем єра Держ- 
ради КНР Ден Сяопін 
явив, що Пекін «не 
ОСО-2. Але факти 
рять про інше. Із 
початку керівники 
’панькай прагнули 
шкодити досягненню угод 
с^обмежвнню стратегіч- 
/ЯК озброєнь. Так буго 
при Мао Цзедуні, так діє 
и нинішнє китайське ке
рівництво. Інша річ, що в 
Пекіні нарешті зрозуміли, 
що у них не так уже бага
то можливостей зірвати 
угоду. Тому пекінські лі
дери й вирішили перейти 
від лобової атаки до 
більш витонченої тактики.

Улюбленим прийомом 
політиків за «китайською 
стіною» є поширення тези 
про якусь «однос горонню 
вигоду», яку нібито дістає 
Радянський Союз в:д 
ОСО-2. Подібний «довід» 
яано розрахований на під
тримку тих сил у США, які 
заінтересовані у продоа- 
жеяні гонки озброєнь.

! Безпідставність цього 
Твердження видно хоч би 
з того, що ОСО-2 осно- 

реальному па
ритеті з галузі стратегіч
ної зброї, на принципі 
рівності та однакової без- 
паки. Якщо говорити про 
зміст підготовлюваноі
угоди, то не все З - ній 
влаштовує радянську спо
рену, як, очевидно, й аме
риканську. Але з цій спра- 
3 б/в необхідний розум
ний компроміс, такий ж«, 
як, наприклад, при підпи-

.а- 
проти» 

гово- 
самого 
Чжун- 
пере-

санні хельсінських угод. 
І такого компромісу в да
ному разі досягнуто.

Пекін твердить, ніби 
ОСО-2 не має ніякого зна
чення, що він «стане клап
тиком паперу в разі вій
ни». Але ж угода укла
дається саме для того, 
щоб не було війни.

Неомаоїстські лідери 
безапеляційно от плшу. 
ють угоду про ОСО-2 
«пустим задумом кабінет
них стратегів». Вони твер
дять, що вона не 
не уповільнить 
озброєнь, але навіть під
штовхне її. Зрозуміло, НІ
ЯКИХ конкретних підтверд
жень для такого висновку 
у них не знаходиться, бо 
їх просто немає в при
роді.

Очевидно, розуміючи 
хиткість своєї позиції, пе
кінські політики виступили 
зі своїм планом так зва
ного «комплексного роз
зброєння». В ньому наго
лошується на тому, щоб 
Радянський Союз і США 
пішли на значне скоро
чення своїх ядерних і зви
чайних збройних сил. Ки
тай же виводиться за рам
ки будь-яких скорочень 
озброєння на підсіаві то
го, що він, мовляв, ще не 
має достатнього арсеналу 
ракетно-ядерної зброї.
Не випадково Пекін під
дає шаленим нападкам са
му ідею переходу від 
ОСО-2 до ОСО-3, коли до 
процесу обмеження і ско
рочення стратегічних оз
броєнь повинні 
підключатися й 
країни.

Китайські лідери 
прагнуть умовити 
тон не йіи далі по шляху 
переговорів з Радянським 
Союзом у найбільш живо
трепетних питаннях сучас
ності. Замість цього вони 
пропонують об еднения з 
Китаєм для спільних дій 
проти Радянського Сою
зу. Саме про це заявив 
Ден Сяопін, який твердив, 
що блокування США з 
Китаєм забезпечить «біль
шу стабільність», ніж 
ОСО-10 чи навіть наступ
ні ОСО.

Вторячи йому, заступ
ник міністра закордонних 
справ КНР Сун Чжігуан 
розпатякував про те, що 
Америка, мовляв, сама по 
собі дуже слабка, що їй 
необхідно об'єднати свої 
зусилля з «Європою плюс 
Китай; плюс Японія, плюс 
країни «третього світу». 
Не важко зрозуміти, на 
що націлене подібне 
«об'єднання по-пекінсько- 
му».

Життя показує, 
Пекіні 
ОСО-2 
чать у 
ви гку 
камських 
альних кроках 
припинення гонки озбро
єнь і зміцнення розрядки 
серйозну перешкоду на 
шляху здійснення своїх 
геге.моністських прагнень. 
Вони виходять із того, що 
така угода безперечно 
утруднить здійснення пла
нів форсованого нарощу
вання китайського рагст- 
но-ядерного потенціалу і 
переозброєння армії,
утруднить здійснення аг
ресивних акцій, подібних 
до недавнього збройного 
нападу на Б єтнам. Такий 
підхід Пекіна до ОСО-2 не 
має нічого спільного зі 
справжніми інтересами 
народів світу.

В. ВАСИЛЬЄВ.

тільки 
гонки

. будуть 
інші

уперто 
Вашінг-

що з 
виступають проти 
саме тому, що 5а- 
позитивному роз- 

рад янсько-амери- 
відносин, у ре

по шляху

ПОТІК наркотиків
1 Єгипетські газети останнім часом паР£А";4”° ц™а 1 футь про зростаючий довіз у країну X,®

' основному зв’язано з тим, що Ліван н'Л>котиків у 
Пункт на одному з и-лгхів перекидання наркотиків У 

я п^зугітаті громадянської війни та ізраїл Г^ агр^ /а'півдні Рко/ьи бНне^м

ік-юучним для тих. хто займається цим _
Ось кілька прикладів. Митники *°Р£ьК°™мадянина 

Аленсандрії арештували єгипетського громадян 
ХаФді Абд аль-Муталл^ба. що прибув з в
Г-’.магзвся проветги 2.5 кілограма машиною
веР Ібрагім був згтримзнии, коли ,ха” Л о зилу- 
3 Александре, в Каїр. При арешті в нього бу *° 
Че'чо три пакети з гашишем загальною вартіст 
т-існч єгипетських фунтів.

& За повідомленнями ГАРС, Л ПН.

Щодня вони встають о 
2—3 годині ранку, щоб, 
проробивши багатокіло
метровий шлях, іще за
світла встигнути до місця 
збору. Там похмурий чо
ловік, що не виспався, 
відбирає з трупи дітей і 
підлітків віком від 5 до 16 
років найсильніших, і 
«щасливчики» вирушать 
на сільськогосподарські 
плантації, щоб заробити 
собі на хлібну перепічку 
чи бутерброд з овочами. 
Ті ж, кому не пощастило,

«ФРН перс т ворксться в тотальну поліцейську дер
жаву», — констатував и одному із своїх номерів за
хіднонімецький журнал «Штерн». Під приводом бо
ротьби з «тероризмом» власті нагнітають у країні 
атмосферу психозу, посилюючи одночасно пересліду-х 
вання активних демократів.

На знімку: поліцейський огляд на вулиці Дюс
сельдорфа. (Репродукція з журналу).

Фотохроніка ТАРС.

РИНКИ 
дитячої
ПРАЦІ
(На окупованих 
Ізраїлем земпях|

покірно повертаються, 
щоб жити надією до на
ступного ранку.

Це — не епізод із жит
тя дітей минулого віку, 
це --- СЬОГОДНІШНІЙ день
багатьох тисяч арабських 
дітлахів на окупованих 
Ізраїлем арабських зем
лях, про який розповідає
ться у спеціальному звіті 
асоціації за громадянські 
права в Ізраїлі.

Відвідавши численні 
ринки дитячої праці на 
західному березі ріки Іор- 
дан і в Газі, члени асо
ціації були приголомшені 
середньовічною жорсто
кістю, що панує там. Па
лестинські діти працюють 
по 10—12 годин на добу 
на найчорнішій роботі, за
робляючи мізерні копій
ки, яких ледве вистачає 
на їхнє власне прожиття. 
Утримувати ж часто-густо 
доводиться цілу сім'ю — 
адже батьки і старші бра
ти багатьох із них знема-

гають в ізраїльських катів
нях.

А питання про те, коли 
ж ці діти вчаться, чи по
ширюється на них систе
ма страхування від не
щасних випадків і чи ко
ристуються вони будь- 
якими соціальними права
ми, викликають у ізраїль
ських роботодавців лише 
цинічну посмішку. Якийсь 
Шломо Бускіла з воєнізо
ваного поселення Бет 
Шикма зухвало заявив; 
«Вам не подобаєіься, що я 
поводжуся з арабськими 
дітьми, як із худобою.' 
Але ж це і є худоба. Вони 
на заслужили нічого кра
щого!»

Інші любителі заробити 
на дешевій дитячій праці 
(серед них міністр сіль
ського господарства Із
раїлю Шарон) намагаю
ться виправдати жорсто
ку експлуатацію дитячої 
праці мало не міркуван
нями «гуманності»; мов
ляв, робота для цих ді
тей — єдине джерело їх
нього існування...

У передмові до звіту 
говориться, що, складаю
чи його, члени асоціації 
аж ніяк не збиралися 
звертатися до совісті тих, 
хто, зневаживши найелэ- 
лтентарніші норми люд
ського існування, нещад
но експлуатує працю ді
тей і підлітків, і не мали 
наміру «відкривати очі» 
властям, які, добре знаю
чи про існуюче станови
ще, є, по суті справи, мов
чазними учасниками зло
чину. Наша мета, підкрес
люється в документі, — 
привернути до цих фактів 
увагу прогресивної гро
мадськості як усередині 
країни, так і за їі межами, 
щоб покінчити з цією ши
роко практикованою в Із
раїлі ганебною системою, 
яка є кричущи/л порушен
ням прав людини.

ґ. ШЕЛЕНКОЗ,
Каїр.

БЕЗРОБІТТЯ—БИЧ
АМЕРИКАНСЬКОЇ МОЛОДІ

Ось уже кілька місяці» 
безуспішно оббиває но
рн; и різних підприємств і 
фірм Нью-Порка 1б-рн- 
нин американець Хосе 
Торрес. Він згодний на 
будь-яку роботу, аби ли
шень прогодувати себе та 
безробітного батька. Всю
ди він дістає відмову Ві д
мовили Хосе і в урядово
му відомстві но (ір-И'С- 
влаштувапню, яке звичай
но широко рекламує про
граму літніх робіт для 
молоді.

— Ще недавно ваініиг- 
тонські власті заявили, що 
нададуть темношкірії? 
молоді Америки блиь.к)

мільйона робочих місць,— 
з болем каже X. Торрес,— 
а тепер мені заявили, що 
нічого не можуть пообі
цяти в недалекому мліі 
буї ньому. Де ж тут прав
да, а де лицемірна брех
ня?

З проблемою знайти за
стосування своїм силам 
спікаються близько 200 
тисяч молодих безробіт
них Пью-Порка, майже К) 
тисяч юнаків і дівчат Де
тройта, десятки тисяч 
представників молодої о 
покоління і; містах іиті'У 
> І.ао-Джсрсі і в іншії:-; ра
йонах країни. За офіцій
ними даними, молодь ві-

ком до 25 років стаиовитз 
майже половину амери
канців, но збавлених праві 
па працю. В це число не 
входить багато молоди.-; 
людей, які, втративши 
пенсу надію знайти робо
ту, ирнииішли пошук:! І 
не зареєстровані як без
робітні.

Офіційний В.иіііш іон 
визнає, що безробіття се
ред американської моанді, 
ні.є досягає в середньому 
13 процентів, буде її пада
лі збільшуватись. Але, не
зважаючи на це, Білил 
ДІМ ріЗКО СКОрОТПВ ІІШііі'І- 

і-і.сго року асштіувгпш.і, 
призначені па забсмнеіеп- 
кя молоді роботою в ліг
нін період.

Подібний курс вашіїїг- 
тонської адміністрації за
знає дедалі суворішої

критики з боку профспі
лок і громадських органі
зацій. На зборах, конфе
ренціях і мітингах, що 
відбулися останнім часом, 
автомобілісти і егалслн- 
варпнки, шахтарі і ферме
ри вимагали від американ
ського уряду істотною 
скорочення воєнних ви
датків і збільшення асиг
нувань на працевлашту
вання та професійне на
вчання. Але Біліці дім ли
шається глухим до ник 
вимог і продовжує наро
щувати воєнні видатки. 
Тільки недавно Пентагон 
уклав контакти з воєпно- 
промисловпми корпора
ціями на десятки мільйо
нів долар із.

3. БОРОД1Н.
Нью-Йорк.

Недавно французькі га
зети розповіли про вели
кий страйк у містечку 
Бор-Лез-Орг у департа
менті Коррез. 500 чоловік, 
зайнятих на текстильному 
підприємстві Ьідермаиа, 
одного з найбагатших 
промисловців країни, при
пинили роботу на п’ять 
тижнів. Незвичайне в цьо
му лише те, що всі 500 — 
жінки.

Почалося осе з того, що 
хазяїн звільнив одну з них 
під призодом того, що у 
неї поганий зір. За звіль
нену заступився голова 
Загальної конфедерації 
праці на підприємстві. Ви
гнали й того. Тоді верста
ти а цехах зупинилися.

Текстильниці давно бо
ролися за свої права, ви
магали надання робочою 
одягу, підвищення зар
плати. Умови роботи тут 
надто важкі: влітку темпе
ратура в цехах до 50 гра
дусів, виснажливий ритм

500
РОЗГНІВАНИХ

ЖІНОК
праці, нарешті, хамське 
ставлення бригадирів і 
представників дирекції, 
як правило, чоловікіз. «~> 
тебе швидше вийде кохан
ка, ніж робітницю», — по
дібні висловлювання
француженки чули не раз.

Власникам підприємсіаа 
довелося поступитись. 
Жінки одержуватимуть 
додаткову допомогу на
прикінці року Що ж до 
грубості, то дирекція да
ла обіцянку 
вживання 
персонал 
витлумачити».

На жаль, галантне по
водження в сьогоднішній 
Франції жінкам доводи
ться здобувати в боротьбі.

«уникати 
ВИСЛОВІЗ, ЯК! 
може погано

ПАНАМА. (ТАРС). Зміц
нювати антиімперіалісіич- 
ну єдність — з таким за
кликом виступили учасни
ки XII конгресу студентів 
університетів Центральної 
Америки, який відбувся в 
панамській столиці. Пред
ставники студентської мо
лоді Панами, Коста-Ріки, 
Гондурасу, Сальвадору, 
Гватемали і Нікарагуа за
явили про свою рішу іу 
підтримку народів, які 
борються проти імперіа
лізму, фашизму, расизму 
і реакції, за національне 
визволення,

У спеціально прийнятій 
конгресом резолюції ви
словлюється солідарність 
студентства регіону з 
мужньою боротьбою со
ціалістичного В’єтнаму.

Студенти Центральної 
Америки повністю схва
люють інтернаціоналіст
ську позицію соціалістич
ної Куби, яка подала під- 

• тримку народам Анголи й

ЗАКЛИК 
СТУДЕНТІВ 

Ефіопії, підкреслюється з 
резолюції.

Присутні висловили со
лідарність з палестин
ським народом, який стаз 
жертвою агресивних дій 
Ізраїлю та імперіалізму 
США, і засудили зрад
ницьку сепаратну угоду 
між Ізраїлем і Єгиптом.

Антиімперіалістична бо
ротьба народів світу, від
значається в документі, 
нерозривно зв язана з на
ціонально-визвольним ру
хом у Латинській Америці. 
Учасники конгресу заяви
ли про свою зростаючу 
солідарність з народами 
Чілі, Нікарагуа, Гватемали, 
Парагваю та інших країн 
регіону, які борються 
проти імперіалізму і по
кірних йому диктатор
ських режимів.



В. ГРИБА
НЕ ДОЗВОЛИВ

НЬ

„МОЛОДИЙ КОМУНАР**4 cm op

НА ВІСТРІ

Завтра
медичного працівника

БУДНІВ
I.

С і ріпки годинника 
ві.чі.ію описували па 
ферб. іаті останнє псрсдіїо- 
ворічие коло. За святко
вим столом веселий тама
да готувався відкоркову
вати шампанське. В кутку 
кімнати 
райдужними 
іграшок гордовита 
к.ч. І саме в цей 
сім молодій тосгі, 
тирі'.!ІІЙ Людмилі 
билося дуже зле. 
вхопилася за бік 
присід з на стілець.

-- Тобі погано? — спи
тав стурбовано господар 
хоч і так було видно, 
Людмила но жартує.

— Так... Подзвоніть 
«Швидку допомогу».

Телефон дай різкий 
док, і :есь в іншому кінці 
Кч’овограда жіночий го
лос відповів:

— Сгап'їія «Швидка до- 
по’.-огл" слухає«

— V нас нещастя. Дів
чині стало погано.

— .Адреса? Прізвище?..
І ось крізь новорічну 

ніч, пов ■ будинки, випов
нені сміхом і веселими 
піснями, понеслось лег
кове авто з червоним 
хрестом па кабіні. Лінійна 
бр; гада ■ Швидкої допо
мог."» помчала на три
вожний виклик те.’ісфои- 
пого номера 03.

II.
П. Є. ЧЕРЕВАНЬ, 

лошіий лікар станції 
«Швидка і невідкладна 
медична допомога»:

- - Ми — своєрідне під
приємство, яке не має ні 
внхідипх. пі святкових 
днів. Власне, у пас нема

по
ни-

вндзвоіпой-’ла 
защіпками 

ялі:н- 
час зов- 
двздця- 
К., зро- 
Дівчина 
і важко

що

v

г\-

го-

НА ЗНІМКУ: ще ХВИЛИНА — І Л11Ш1- 
1ІЛ БРИГАДА В СКЛАДІ (ЗЛІВА НАПРА
ВО) ФЕЛЬДШЕРА Т. І. ФЕДОРЕНКО. .41- 
КАРЯ-АНЕСТЕ31ОЛОГА С. Г. ІВАНОВА ТА 
ФЕЛЬДШЕРА В. М. ГОРНОСТАЄВА ПО
СПІШИТЬ В АВТО З ЧЕРВОНИМ ХРЕСТОМ 
НА ЧЕРГОВИМ ВИКЛИК

Фото

жодної неробочої хвили
ни. Адже ми працюємо всі 
24 години на добу.

Труд медика «Швидкої 
допомоги;-' особливий, спе
цифічний. Лікареві дово
диться відразу,.як кажуть, 
па ходу, приймати пра
вильне рішення, ставши 
правильний діагноз, від 
чого нерідко залежить не 
тільки здоров’я, а іі жит
тя потерпілого. Яка ще 
може бути вита відпові
дальність?

Пашу диспетчерську 
можна порівняти з ого
леним Нервом, який відра
зу ж реагує на наймен
ший дотик, тобто теле
фонний дзвінок, з різних 
куточків Кіровограда. 
Тож день і ніч мої колеги 
мережать вулиці Чсрсму- 
1HOK і Лелсхівки, ІІОВОМІІ- 
колаївки і Кущівки. Дінь 
і ніч сторожко несуть не
легку варту реанімаційна, 
протнінфарктн а, кардіоло
гічна, психоневрологічна 
та педіатричні бригади. 
До рс»і, останні обслуго
вують найменших пацієн
тів — юних мешканців на
шого міста. Нині, в Між
народний рік дитини, на 
них покладено особливу 
відповідальність за кожен 
виїзд, а їх на рік буває 
понад сто тисяч

на етапнії «Швидка до
помога» зайняті майже 
300 працівників різних 
спеціальностей. Га основ
на — не медичні праців
ники. Незважаючи па не
великий стаж і молодість, 
уже зуміли зарекомсп іу- 
ватп себе добрими справа
ми (а тільки вони визна
чають паші будні) літрі 
О. О. Лагочєва. II. П. Lc- 
рсславська та Інші.

1-е один десяток 
працюють у « Швидкій до
помозі» паші славні вете
рани — лікар II. М. Іва
нов. фельдшер В. Ф. Тара
канов, Л. Б. ГІопілок.

Наш колектив — цс не
великий загін багатотисяч
ної армії радянських ме
диків. Але та справа, якій 
ми віддаємо свої знання, 
досвід і частку власного 
серця, невтомно пульсує в 
кожнім хвилині днів і ро
ків людей у білих халатах.

III.
Через лічені хвилини по 

східцях третього поверх) 
працівники 
ДОПОМОГИ/ 

Рвучкий. Не-

Борис ЧАМЛАЙ.

РАЗОК
ГУМОРЕСОК

Зав кричав:
— Авторитетно
Всім тут заявляю: 
ііпть горілку в кабінетах 
Я не дозволяю.
Цс ж державна 

установа,
А у нас щоднини
Відзначаються 

відпустки,
Свята, іменини...
Тож віднині скажем

«годі!»
П’янкам в кабінеті.

ліг

ЛІ ШИЛИСЯ 
«Швидкої 
Дзвінок, 
терплячий.

— Добрий вечір. Де 
хвора?

— Будь ласка, про
ходьте.

Людмила лежала з по
білілими устами, міцно 
стиснувши .зуби і притис
каючи руки до боку.

Енергійні й чутливі 
пальці лікаря наче зняли 
па мить ниючий біль, лег
ко Доторкнувшись до бо
лючого місця. Діагноз бу
ло встановлено відразу: 
гострий приступ апенде- 
питу.

— Вам потрібно їхати п 
лікарню.

— А може... пройде.
— Все буде гаразд.
Засиокії! ,явнії голос лі

каря і його щира усміш
ка — теж чудодійні ліки. 
Тим більше, що у Людми
ли стан був вельми за
грозливим. Не приїдь 
«Швидка допомога» вчас
но...

її врятували. Тієї ж та
ки новорічної ночі хворій 
зробили термінову опера
цію. І хоча робили її ліка
рі обласної лікарні, своїм 
одужанням Людмила зо
бов’язана її медикам Кі
ровоградської станції 
«Швидка й невідкладна 
медична допомога». Лю
дям, які роблять свою 
благородну справу иа 
вістрі біднів ИСбУДСШПІХ.

в. ВАСИЛЕНКО.

ПОНЕДІЛОК,
18 ЧЕРВНЯ

ПЕРША ПРОГРАМА. 8.
— «Час». 8.50 — Гімнасти
ка 9.16 —- Телефільм для 
дітей. «Голуби» патруль». 
10.20 — очевидне — ней
мовірне. Н° закінченні 
новини. 14.30 - новини 
1150 — «Твій груд — твоя 
висота». Кімопрограма. 
16.00 — Концерт ДЧ1'1 ,и/> 
художніх колективів. 16.45 
— Телсстадіон.. 1_< із _ 
Мамина школа. 1<.45 
«Шляхами піонерського лі
та« 18.15 — П ятнрпка. 
РІК четвертий. Працювати 
без відстаючих. 18.45 
«Сьогодні у світі», ін ію -- 
Чемпіонат СРСР з футбо
ле: «Динамо» (Київ) — 
«Торпедо». 21 00 — 4 Іас». 
>1 /15 -- До Міжнародною 
року дитини. «Контрольна 
длн дорослих». 11о закін
ченні - «Сьоіодні у СВІТІ».

ДРУГА ПРОГРАМА. 10.00 
— Новини 10.15 “ Я;1’1 Л1‘ 
Т₽й «Бізеруики». 10.'10 — 
«Високе покликання».
п до «Донецькі іскор
ки». Концерт дитячої са
модіяльності. 12-55 — «Нф- 
лі гра». 13.30 «Ііоі У 
майбутнє». 10..'0 — Іс.і - 
пари-- <Просто _-2!И«в;Іе- 
рІВНПКИ...» І4.00 -
ред. орлята!» Гїоінуїа чер
воних слідопитів». 1<-’ — 
Муз фільм «Джерело і піс
ня,’ 18.00 — «Кримські
овочі». 18.30 — Свої ВІРІШ 
читає П. -Перебийніс 18 '>0 
_ в ефірі — пісня. 19 05г; 
«Актуальна камере». IV.'ф
— «Зустрічі з артистами 
МХАТу». 20.45 — «Иа доб

, чаиіч,’діти!» 21.00 — « Іас».

ВІВТОРОК,
19 ЧЕРВНЯ

ПЕРША ПРОГРАМА. 8.00
— «Час*. 8.50 — Гімнасти
ка 9.15 — Дітям про ЗВ1- 
оят. 9.45 — Пісні про мою 
Батьківщину. 10.00 — 
лефільм «Вибір». По закін 
ЧЄНІІІ — НОВИНИ. 14 Ж) 
Новини. 14.50 - ДОК. філь
ми. 15.50 — Концерт »і - 
самб.ио Білоруської PU 
«Хороший ■. Ю.20 “ 
ловах п’ятирічки. ІбшО 
Телефільм для . «тишь 
«Вершинки». 1 серія. lj.o>
— Док. тслефілі М. 181;’ 
«ГІОДБИГ». . , 1B?A5n“_2C3v.

телестудії 
членом-корес-

-
Доленьким. 

твори

Він так кричав, що став глухонімим 
І мовчки переглянувся зі мною.
Тсй крик летів з вікна понад людьми 
За горизонт і множився луною.
їак не кричать від огнестрільних ран 
А він кричав. Хотів іще пожити... 
Вночі помер колишній партизан. 
Інфарктом по-зрадливому убитий. 
Пройшовши з боем тисячі доріг, 
Затих ьа ліжку білої палати.
Йому мій строфантин не допоміг, 
Ні морфій, ні новітні апарати.
І чийсь уже почувся тихий плач 
Над здійсненням природного свавілля.
І я пішов понуро, як втікач,
І розстріляв себе своїм безсиллям.

А дома — злісно: «Більше не піду

де крок від радощів до горя!» 
Та вранці-рано знос, як на біду, 
Покликав батько, бо дитина, хвора. 
І я робив усе, що тільки міг, 
Я виклався, як кажуть, без остатку, 
Аж доки сміх, дзвінкий дитячий сміх 
Нам з батьком доповів: «Усе

в порядку!» 
Назад водій мій не спішив, 
Старий «газон» чувгикав 
Та я еід щастя захмелів, 
Рід щастя за свою святу 
І я співав степам врозгін. 
І в мене вже була на те 
Злилися крик і сміх Е якийсь урочий 

ГІМН 
Під назЕою простою — медицина.

Анатолій КРИМСЬКИЙ, 
лікар.

по болоту.

роботу.

причина:

c. Володимирівна, 
Кіровоградський район.

«Подвиг». 1845 — 
[ОДНІ у світі». 19.00 
СТРІЧ ІОНКОПІВ те." 
«Орля» з 
лопдептом АМІІ Сі СІ 
рургом С. Я. Д 
20.00 — СКРИПКОВІ 7 — 
С. Рахмаиіиова та Л. Шиє 
таковича. 20 10 — Кіпоепо- 
пси «Велика Вітчизняна’». 
Фільм 13-й «Визволення 
України». 21.00 — «Час». 
21.35 — Чемпіонат Європи 
з баскетболу. Чоловіки 
(Італія) В перерві — «Сьі-
1 одні V світі».

ДРУГА ПРОГРАМА. 12.00
— «Комсомольська тради
ція*. 16.00 — Для іоиаитва. 
«Орієнтир’». 16.30 — Грає 
лауреат міжнародних кон
курсі и Л. Шутко (скрипка). 
17.00 — « По рідній країні». 
18.00 — «Вам. абітурієн
ти». Запрошує Київський 
а втодорожт і іі інститут 
18.30 — Для дітей. <Дпузі 
Ті.оми Открпткіна». 10.00
— «-Актуальна камера»
19 30 — Свої вірші читає 
Л Кугул’ьтіпов. 20.05 —
Концерт Кубанського ко
зачого хору. 20.50 — -’Па 
добраніч, ліги!» 21.00 — 
«Час». 21.35 — Телефільм 
«Смерть піл вітіїиламп».
2 серія. 22.10 — Тележур- 
пал «Старт*. По закінчен
ні — новини.

зливл РОЗКІШ
ВІДМОВИЛА

Редактор М. УСПДЛЕНКО

Проспи на книги 
грошей в тата, 

А вій книжки мені
прислав...

Хочеш випить 
на роботі —•:

Пди І ПИЙ В буфеті. Х.Т

16 червня 1919 року

Свині,
Яка забралася па стіл, 
Буланий Кінь 
К.сшітом дав під бік. 
Відтоді
Часто хрюкає Свиня:
— Копита —
Зайва розкіш для коня.

СУМІ!ИII СТУДЕНТ
— Чому цс ти, —
• питають Гната, — 
Так тяжко враз

засумував?

Голова Килнпі
Каже у саду:

— Я до твоі;о серця 
Кладку прокладу...
— Хто ж тобі повірить? 
Он вже кілька літ 
Люди через річку 
Ходять прямо в брід. 
Бо у тебе серця 
Ой нема, видать, 
А до мого хочеш 
Кладку прокладать.

м. Кіровоград.

ВОРОНЕЗЬКИЙ ЛІСОТЕХНІЧНИЙ 
ІНСТИТУТ
ПРИЙМАЄ СЛУХАЧІВ
НА ОЧНІ МІСЯЧНІ И ДЕ0ТИ/КІІГВ1 КУРСИ 
ПО ПІДГОТОВЦІ ДО ВСТУПУ В ІНСТИТУТ 
НА БУДЬ-ЯКИЙ ФАКУЛЬТЕТ.

На курси приймають осіб, то мають середню ос
віту.

Інститут готує інженерів таких спеціальностей: лі
сово господарство, лісоїнжеиерна справа, машини і 
механізми лісової та деревообробної промис.'іопості, 
технологія деревообробки, автомобілі та автомобіль
не господарство.

Заняття па курсах під керівництвом кваліфікова
них викладачів дадуть змогу абітурієнтам иовіоряг
ти основні розділи програми з математики, фізпкщ' 
хімії, російської мови і літератури в обсязі вимог 
вступних екзаменів до технічних вузів.

Вступники па курси подають особисто або висила
ють поштою заяву на ім'я ректора інституту (в заяві 
вказати вибраний факультет, рік закінчення на
вчального закладу), поштову квитанцію пре игрека.? 
грошей за навчання па курсах.

Плату за иавчтічія иа місячних підготовчих кур
сах (10 карбованців) і на двотижневих (5 карбован
ців) переказують через будь-яке поштове відділенії:! 
і.а розрахунковий рахунок № 1-11021 у Воронезькому 
міському управлінні Держбанку.

Заняття проводитимуться у дві зміни. Початок за
нять: иа місячних підготовчих курсах — 2 липня, па 
двотижневих — 16 липня цього року.

Адреса інституту: 394613, м. Воронеж, вуз. Тіміря- 
зєва, 8. лісотехнічний інститут, підготовчі курси. До
відки по телефону 6-46-80.

РЕКТОРАТ.

КАПІТАНІВСЬКЕ МІСЬКЕ 
ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНЕ 
УЧИЛИЩЕ 10 і
ПРИЙМАЄ УЧНІВ НА 1979-1980 НАВЧАЛЬНИЙ РІК.

Заклад готує для цукрової промисловості кваліфіко
ваних робітників таких спеціальностей:

зі строком навчання 2 роки — набирач дифузійних 
ножів — електрозварник, апаратник дифузії — столяр, 
апаратник-маляр, апаратник випарювання — муляр, апа
ратник варіння цукру — слюсар, оператор центрифуг — 
токар по металу (приймають юнаків .’ дівчат віком не 
молодше 15 років, які закінчили 8, 9, 10 класів, 
вступних екзаменів, а до групи електрозварників — 
ком із 16 років);

зі строком навчання 1 рік — слюсар контрольно-ви- 
мірювальних приладів та автоматики, електромонтер 
(приймають юнаків і дівчат, що закінчили 10 класів).

Учнів забезпечують безплатним триразовим харчуван- 
ня;л, одягом, взуттям, комплектом постільної білизни, 
їм виплачують стипендію в розміоі ЗО карбованців на 
місяць, а тим, що мають відмінні оцінки з усіх предме
тів, розмір стипендії підвищують на 25 процентів. Під 
час виробничої практики учням виплачують 33 проценти 
від заробленого.

Учнів із числа вихованців дитячих будинків, си
ріт і дітей інвалідів Вітчизняної війни І і II груп забез
печують безплатним харчуванням, обмундирувгшГям, 
спецодягом. '*■-

Гуртожиток надають у першу чергу сиротам і дітям 
інвалідів Вітчизняної війни та праці.

При училищі працюють заочна й вечірня школи.
Вступники подаюто заяву на ім’я директора із зазна

ченням вибраної спеціальності, свідоцтво або атестат 
про освіту, паспорт або свідоцтво про народження (як
що не минуло 16 років), довідку з місця проживання 
із зазначенням складу сім’ї, довідку про стан здоров’я 
(форма № 286) і шість фотокарток розміром 3X4 см.

Усі вступники проходять співбесіду з членами прий
мальної. комісії. Приїзд на співбесіду буде вказано у 
низові або при подачі документів.

Початок занять з 1 вересня.
Адреса училища: с. Капітанівка Новомиргородсьного 

району Ніровоградсьі-ої області, МИТУ Иі 10.
ДИРЕКЦІЯ.

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

На украинском языке.
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Компартії України.
м. Кіровоград, вуп. Гліннн, 1.

1 БК 30400. Обсяг 0.5 друк. при. Індекс 61107. Зпм. № 299. Тираж 56 Б00.


	2644-1p
	2644-2p
	2644-3p
	2644-4p

