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ДПТЬСЛ ІіЧНІ МОЛОДИЙ МСлсІНІ-

затор нашого господарства,
ударник комуністичної пра’ці Олександр Лолісьцо. Ще
під час весняної сівби він,
агрегатуючи трактором дві
спарені сівалки, посіяв оао
іектарів соняшнику і цукро
вик буряків, Це — найбіль
ше в господарстві.
По дві норми за одну по
довжену зміну виконує трак
торист сьогодні, працюючи
на міжрядному
обробітку
посівів соняшнику. Всю 185геїітарпу площу він Зобов’я
зався виорати за 5—6 днів
замість десяти.
Па черзі — нова робота;
міжрядний обробіток куку
рудзи. І на ній
Олександр
і о гивніі вибороти першість.
Ф. БОЙКО,
обліковець тракторної
бригади
колгоспу
«Дружба».
Петрівський райсн.

Вони, я пе

вен, зроблять

життя

землі кращим
щасливішим...

гкіа«єкаииклаЕжгЕ<

Л. І БРЕЖНЄВ

Музыка Д. ТУХМАНОВА
Стихи Назыма ХИКМЕТА

Русский текст
М. ПАВЛОВОК

Дадим шар земной детям,
Дадим хоть на день,
Как праздничнь.й яркий
подарок, —
Пусть с ним играют.
Пусть з ним играют
И песни поют среди ззезд.
Дадим шар земной
детям,
Дадим хоть на день,
В надежные детские
руки, —
Пусть с ним играют
Пусть с ним играют,
И песни поют среди звезд.
Дадим шар земной детям,
Как яблоко дадим, —
Пусть едяг они досыта
Хотя бы день один.
Дадим шар земной детям,
Как теплый хлеб дадим, —
Пусть едяг они досыта
Хотя бы день один.
Пусть хоть день
шар земной узнаег,
Каким бывает доверье.
2 раза.
Дадим шар земной дег,тм,
Чтоб радос1ь им принес,—•
Пусть с ним играют
Среди летящих звезд.
Пусть хоть день
шар земной узнаег,
Каким бывает доверье.
Дадим шар земной детям,
2 раза.
Дадим хоть на день.
Из рук наших дети
возьмут шар земной,
Посадят деревья
Деревья бессмертья —
Дадим детям шлр земной!

Знову перший

Вірність традиції
!!.) 138—-150 процентів ви
копували норми виробітку
на сівбі цукрових буряків
молоді трактористи Василь
ИІабапов з полюсну «Авро
ра;', Володимир Мошка га
Юрій Головко
з колгоспу
імені Зайковського. Тради
ції — не зупинятися па до
сягнутому, бути завжди і в
усьому попереду — хлопці
лишаються вірні її ніші: на
спушуванні міжрядь цукро
вих буряків і’хімічній про
полці технічних культур вощодеііно
викопують
IIIі
більш як по півтори норми.
В. ГОНЧАРЕНКО.
Вільшанський район.

Братів По
льових час
то можна ба
чити разом.
Трудят ь с я
пони
поударному. У
них
навіть
трактори од
накові
—
МТЗ-50. Різ
ниця лише в
тому,
що
ста р ш и й,
Петро (моло
дий
кому
ніст),'
сьо
годні косить
зелену мас
а молодши
Микола, д
ставляє
на Опексаь
рій с ь к и и
кінний завод
№ 174.
На
нах:
(
Петро
кола
ЛЬОВі
лі.
Фото
В. ГРИБА.

ЗАВТРА-В ДОРОГУ

• л>'

За день . до того, ян у
школах для десятикласників
пролунає останній дзвінок,
у районному центрі щороку
проходить зліт випускників.
Нинішня весна не була ви
нятком. До Нозимиргорода
з’їхались 400 десятикласни
ків середніх шкіл району.
Проходив зліт піднесено,
урочисто. Перед відкриттям
десятикласники поклали жиеі квіти до пам’ятника В. І.
Леніну і стели «Мати Бгтьк.еіиина».
На ссос традиційне свято
сипускники запросили вете
ранів праці, кращих вироб
ничників колгоспів
і про
мислових підприємств райо
ну, батьків.
Зніт відкрила перший сек
ретар райкому ЛКСМ Укра
їни Тетяна Дмитренко.
— Завтра
—
останній
день навчання. Але остан
ній лише в школі, — сказа
ла вона. — Бо вчитись до
ведеться ще багато, може
й завжди. Школа
навчила
вас, як треба
вчитись. Не
сіть цю науку в життя, кори
стуйтеся нею щоденно, не
забувайте тих,
хто вам її

О. м. Білий, директор Капітанівського
МПТУ Н® 10
В. М. Ткаченко,
секретар
комсомольської організації
»колгоспу «Жовтень» Юрій
Джевага, директор район
ного побуткомбінату Р. П.
Лук’яненко
та інші. Вони
розповіли про умови праці
на своїх ділянках, пропону
вали десятикласникам виб
рати їхній фах.
Райком комсомолу вру
чив 33 путівки випускникам,
які виявили бажання працю
вати в сільському господар
стві. З них 16 десятикласни
ків Оснтнязької середньої
даа. Чимало з вас уже виб
школи трудитимуться •'Рід
в житті.
рали собі дорогу
колгоспі. Десятьом,
Але ще чимало й на роздо ному
хлопцям і дівчатам вручено
ріжжі. А вже час збиратися
Капітанівськсго
в дорогу. Тож хай сьогод путівки до
МПТУ № 10.
нішній зліт допоможе зна
Учасники зльоту випускйти ту єдину стежину, якої
нів прийняли звернення Д®
ви шукали досі.
всіх десятикласників НовоПеред випускниками ви миргородського району, за
ступили ветеран
колгосп кликавши їх
примножити
ного руху [нині пенсіонер) трудові подвиги хліборобів»
Герой Соціалістичної Праці робітників свого краю.

В: Н. Бориско, старший ін
женер виробничого об’сднання «Олечсендріявугілля»

В. ЛУПАН.

Новомиргородський
район.

30 травня 1081 року
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ТВІЙ ПАСТЛВЦЦ« '
сподівано запитує сам.
_ А чому перше червня
називають Днем захисту
дітей? ыд кого їх захища
ють?
_ Від усього поганого:
від хвороби, страху, голо
ду. Від війни.
Оченята дивляться сер
йозно, розуміюче.
с. Велика Виска,
Маловисківський район.

ЗАПЕВНЯЄ
СЕМИКЛАС
НИК ВАЛЕРІЙ МИРОНО-

над тисячу карбозанціз ви
ділив. А ще тисячу — не
меблі, — розповідала за
відуюча Л. В. Корнєза.
Поруч у кімнаті так гар
но пахло пареним молоч
ком і безтурботним дитя
чим сном.
Був «тихий»
час.
А крізь приспущені што
ри намагався проникнути
пустунець-промінчиїс.
Ві
тер гойдав за вікном гіл
ля, проганяючи його, про
мінець. 1 все ж він розбу
див Оксану.
Вона гірилслотіла босо
ніж у кабінет завідуючої
піднялась навшпиньки й
заглянула на стіл: що там
цікаве є?
— Вдягнутись
треба,
Оксанко, — пошепки на
гадала Людмила Вікторів
на. — Ходімо, допоможу.
—Я шама.

квіти життя. Зонаша
радість,
«Сама» — це
не так
наше щастя, наша надія, просто. Вже всі діти сиділи
їм належить майбутнє. А
все
а Оксанка
“
поки вони діти, їм — усе в їдальні,
найкраще, дитсадки і шко змагалася
з колготками,
ли, палаци
< комплекси,
Та ось уже й вона за стотабори і санаторії...
Серед першиА декретів лом
Радянської алади, підписа
Розмовляти з нею дуже
них В. і. Леніним, більше
аи мовляючи
цікаво. Не
десяти — про дітей, гурбо
ту, тепло і велику держав половини звуків, дівчинка
ну ласну. Піклування про говорить про все, що її
дітей стало законом нашо
зацікавить.
Обов’язково
го життя.
чи
вказуючи
«Спеницл посте», — ро чіпаючи
бить для себе
відкриття пальчиком.
малюк у зеленій будьоніа— Оксанко, що ти най
ці. «Хума з виррію прилеті
ла*, — торжествує, заба дужче любиш?
чивши на весняній гілочці
Вона дивиться спокійно,
муху, дівча. Хто не усміх
неться, зачувши миле сер продовжує мовчки вико
цю «нопнот» замість «ком лупувати
сир з пиріжка.
«паволоз»
пот*, «павопоз»
замість
видно, аж
«паровоз», не зачудується Це запитання,
чи машиною, ніяк не турбувало її в да
малюнком
зробленими сином-школв- ну хвилину Допивши мо
рем!..
запропонува
Ми а них повторюймось. локо, сама
Тільки кращими, допитли ла тему:
вішими, розумнішими, во
—А у мене братик є.
ни — наше продовження.
І, хочемо ми того чи ні, в
— Ти любиш його?
дітях відгукуються радощі
— Любиш.
і горе, надії і сумніви —
— А маму, тата?
наші і цілого світу. Тому
— Любу.
на всіх континентах діти
всіх націй пишуть заповіт
У Океании ще зовсім
не: «Хай завжди буде сон
це!»
молоді тато і мама. Обоє
Що найдорожче для лю комсомольці, передовики
дей світу? Щастя дітей. І в колгоспі. Тато — мехами боротимемося за нього,
захищатимемо його.
Бо нізатор,
нагороджений
дань завтрашній Планети знайом ЦК ВЛКСМ « Зол збуде таким, яким зроблять
його діти.
тий колос». Про це за неї
Якими ж ^рстуть воли, розповідають «тьоті»
—
наші діти — пухнасті кульбабки, руді сонечка, лукаві вихозатольки.
й смішні, веснянкуваті не
— А розкажи, яке Перпосиди?

шотразневе
свято у нас
було, — нагадують вони
дівчинці.

Змахнула
рученятам*,
засміялася дзвінко і гас
швидко стала «рбзповіда— присідала, крутилана ніжці, показувала
рукою...
Найвизначніша подія в
житті — це всім очевидно.

КАЖЄ ТРИРІЧНА

ОКСАН-

КА ТКАЧЕНКО.
— У нашому
дитсадку
40 малят. Оце зовсім недавно придбали інвентар
для ігрового й спортивно
го майданчиків.
Колгосп
«Шлях до комунізму» по-

— Оксанко, чого ти хо
чеш?
— На вулицю...
Буяла весна. І бузковосонячний, незвіданий світ
кликав-маниз дитинча.
с. Іванівна,

Долипський район.

Ну й спрзз
сьогодні.
Так. У піонерську кімнату
зайти — збір дружини го
тується. Потім на майдан
чик. Побігати трохи треба
— останні шкільні
спор
тивні змагання.
О 12.00 — консультація
з мови. Екзамени на носі.
Та насамперед — у шко
патою — він сам зоре. Йо
му трішки соромно, що не лу. Тиждень не бачив од
дотримав слова перед ба? нокласників, поки на Всебусею: вирішив іти в де- союзному зльоті
буз, а
сантинки.
— Але ж десантники здається — цілу вічність,
Скільки ціказого побачив
гі^ть усе ВМІЮТЬ "робіни.І-----Правда ж? І1 “на тракторі ; почув! Усю спортивну ромоя;>ть їздити,і. Еге ж? — боту треба перебудувати.
перепитує. — Вони й кос
— Приїхав! Ура! Розка
монавіамії можуть стати...
Він великий мрійник 1 жи! — Семикласники ще
фантазер, цей Едька Сур
РОБИТЬ перший важли жик з першого <А». Цей- в коридорі оточили Валер
радіючи. І
вим ВИСНОВОК
З ПРО іновірні історії
придумує ку, смикали,
ЖИТОГО
СЕМИРІЧНИМ вмить, і так
зворушливо без уваги самі розповідаЕДУАРД СУРЖИК
переплітаються
в них
знання, достовірно почуте ли:
атлетики у
— З легкої
— Тебе, як звуть?
іі побачене
з вигадкою,
— Едькз. А прозивають дитячою безпосередню гю нас — перше місце. І фут
Редька.
в судженнях, що хочеться больна команда здороао
— Ображаєшся?
руками притиснути рожеві виступала...
М’яч новий
- - Ні. Boi.it ж не зле...
вуха й щасливо сміятися
Сидить на лавці незалеж разом з ним.
потрібен .. А влітку ж як?..
ний. Солідний! Ледь від
Що вій любить? Школу і
Вони, як
і Валерка, не
стовбурчені ьука на сонці вчительку, хлопців і фугрожево світяться.
бол. літо і річку... Багато уявляють себе без трену
— Мій дідусь, Іллюша кого і чого. Лизнув подря вань, занять, змагань. «За
Жеков. болгарин. От на пану руку — щойно з даху кохані у спорт», — кажуть
честі» свого брата, ну, мо злетів у тьоті Шурц.
про них.
го двоюрідного діда. пі. не
— і тьотю Шуру. І ді
двоюрідної о... — на хви
І подій Валерці запам’яІллюшу,
і бабусю, і
лину замислюється, — ну. дуся
сіх... А найдужче — талося найбільше спортизпросто діда, й назвав ме всіх-у
них.
не. А дідусь Ічлюпіа пра маму.
Які події пам'ятні були в
цює он там, — махнув ру
— Ні, з школі цікавого'
кою вбік. — Він — перу його житті? Знову зосеред багато проводиться, — ви
жено морщить лоба. А за
кар.
— А ти ким будеш, коли хвилину сьітліє і випалює правдується. — Суботнина одному подиху:
виростеш?
ки,
вечори,
олімпіади,
Едька ніяковіє. Морщить
— Випуск у дитсадку 1 конкурси, піонерські збо
лоба.
сюди туди водить як у жовтенята
прийма ри --- без Ц-эОГЭ життя бу
нігтиком по рідких зубах ли... Це вже в
школі, —
(це ж треба: в першому уточнює — А я вчора з ло б сірим, одноманітним.
класі один за одним нови Любою Зайцевою з першо А найвизначнішим у моєму
на да ш, а рости не поспі го «Б» останній
дзвінок
мене
шають) і відповідає непев давав. Дзвінок такий гар житті було те, що
но:
ний, блискучий, з бантом. обрали делегатом Всесо
— Не знаю. Як дивлюся Тільки важкий
трохи. А юзного зльоту піонерів,—
кіно про моряків, то хочу всередині
знаєте що в
бути моряком. А прочитав ньому?
Гаєчка на ланцюж додає. — Це велика честь.
про Кожедуба — захотів ку. От. Щоб лункіше,
Уперше таке довір’я мені
льотчиком
стати.. Але,
— А якби тн був чарів виявили товариші. І я хо
мабуть, піду в десаптцп- ником.
ТО
що
зробив
би?
ки...
Відповідає з готовністю: тів би, щоб не востаннє ..
А ще через хвилину я
— Чіліиського хлопчика Тож житиму так, щоб зав
дізнаюся, що зовсім ііеда.з- забрав
би до себе в село.
ііо він запевняв
бабусю, Нам про нього вчителька жди і в усьому попереду
бути.
що обов’язково стане трак

«ЩАСЛИ
НИМИ»,-

розповідала. І
тористом, і тоді їй не до- ним у футбол... грав би з
ведеться копати город лоНа прощання Едька не-

Н. ЧЕРНЕНКО.
м Кірозогрзд.

І

Вместе весело шагать
Слова М. МАТУСОЗСЯОГО

Музыка В. ШАИНСКОГО
ПРИПЕВ:
Змесге весело шагать по просторам.
По просторам, по просторам!
И, конечно, припевать лучше хором.
Лучше хором, лучше хором!
Спой-ка с нами, перепелка,
перепелочка!
Раз иголка, два иголка — будет елочка!
Раз дощечка, два дощечка — будет
лесенка!
Раз словечко, два словечко — будет
песенка!

ПРИПЕВ.
В небесах элри полоска запэлощетсл.
Раз березка.
'
два березка — будет
рощица*
Раэ дощечка, дза дощечка— будет
ласенка!
Раз слозечко, дза словечко — будет
песенка!
ПРИПЕВ.
Нам счастливую тропинку зыбрата
надобно,
Раз дождинка, дза дождинка — будет
радуга!
Раз дощечка, два дощечка— будет
лесенка!
Раз слозэчно, два словечко — будет
песенка!
ПРИПЕВ,

»»иеЛ0 /7?иД<,
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лу.чше ко.ром!

Б и ГиГЧ, Г. и

(хором)
Гу Гъ,Н

«.. Мати до
всього
справу — таке життєва
кредо у нашого наставни
ка. Він не байдужим до
того, як комсомольці пла
тять внески,
цікавиться
їхніми інтересами, занят
тями у вільний від роботи
час...» Цими словами за
кінчив замальовку «Уроки
майстерності», вміщену а
нашій газеті ЗО квітня ни
нішнього року, А. Литви
нов — машиніст електро
воза Знам’янського локо
мотивного депо. Теплота,
сердечність, неприхована
любов бринять у кожнім
рядку його розповіді про
наставника В. А. Шелеста.
До редакції продовжу
ють надходити розповіді
про наставників — людей,
котрі дають молодій зміні
путівку в
життя
Сьо
годні публікусмо одну з
ник.

БАТЬКІВСЬКОЮ

ДОРОГОЮ
Продовжуємо розмову
Настрій у фрезерувальни
ка кіровоградської фабрики
«Реммсблі»
Володимира
Прохоровича Кожухаря був
піднесений.
— Учора, — розказував
він під час обідньої перер
ви, — дістав мій Сашко
призначення — майстром у
і рест «Кіровоградміськбуд*.
— Молодець! Закінчив,
значить, технікум? — оз
вався Данило Петрович Гу
менюк.
— Навідріз відмовився
від керівної посади, — про
довжував Володимир Про
хорович. — Вирішив попра
цювати мулярем у бригаді
Максима Степановича Пуч
ка.
— Це щоб самому робіт
ничого хліба скуштувати?
Теж правильно, — включив
ся в розмову інший член
бригади, ветеран війни і
праці Іван Федорович Крі
пак. — Хорошого сипа ти,
: Прохоровичу, виховав...
Виправдує Олександр до• вір'я батька — кадрового
робітника, ударника кому
ністичної праці, комуніста.
і Отак колись і сам Володи
мир Прохорович починав
трудовий шлях.
Відраз}' ж після служби в
армії прийшов він па фаб
рику. Там прийняли його до
лаз Комуністичної
партії,
там обрали депутатом місь: кої Ради народних депутат
тів, а пізніше — секретарем
парторгапізації.
Є у В. П. Кожухаря ще
одне доручення, найважли! віше, як він вважає, — ви
ховання
робітничої зміни.
Воно появилося тоді, коли
досяг фрезерувальник вер
шин професійної майстерно
сті. Один за Одним ставали
поруч
нього до верстата
хлоп'ята, вчорашні школярі,
щоб самим потім стати вмі
лими майстрами.
Не тільки професії навчає
своїх вихованців
Володи
мир Прохорович.
— Головне, — якось ска
зав він, — прищепити мо
лодій людині
любов дЗ
праці. Вдалося — вважай,
що виховав хорошого вироб
ничника. Ні — який же ти
після того наставник?..
Сказавши ці
слова, вій
усміхнувся. У практиці В. П.
Кожухаря таких випадків
не було. Чому? Бо підходить
пін до своєї педагогічної
(не побоюсь цього слова)’
роботи з душею. Люблять
ного підопічні за щирість,
батьківську увагу і, зви
чайно, за вмілі руки.
І. СКРИННИК.
м. Кіровоград.
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гнраввл

З сааор.
ТОБІ, ПРОПАГАНДИСТ Г. І
Соціалістичної Республіки
В’єтнам і мир ' знову при
йшов на землю
миролюб
ного
народу-трудіанижа,
однією з перших
будов,
де відновилися роботи, був
Центр.

ЛМОНГ ТХі БПЬ,
директор Ханойського
Центру охорони мате
ринства і дитинства.

Вийшов л друку перший
жувались
підготовкою і
том Ззоду законів СРСР .
прийняттям більш доско
Чому виникло питання про
налих формою конкретних
його видання.’ Насамперед
законодавчих акгіз, скасу
це викликане ’серйозними
серйозними
ванням і зміною застарі
й глибокими зрушеннями
лих, одночасно велась иев
соціально-політичному
личезна масштабами зако
житті
суспільства. Наша
нотворча
й законодавча
країна
першою у
світі Діяльність.
сі упила на рубіж зрілого
Усю цю робоіу не мояс-и
соціалізму. ■ 3 цих умовах
на, однак,
розглядати які
праву; закону
надається
якусь
«ревізію» законо-ІІ
особливого важливого зна
даяства, що раніше діяло.! |
чення.
іе, що витримало пвревір-1:
Яскравим
узагальнюю
!
часом, що
відповідає®
чим виразом розвитку по ку
нашим
нинішнім потре-1
літично: системи стала но
бам, лишається з силі. Тут
ва Конституція
СРСР. У
додержується
ній знайшли концентрова неухильно
не відбиття
найбільш іс принцип спадковості. Біль
шість законів, прийнятих у.
тотні зміни а економічно
перші
роки Радянської
му, соціальному й духов
влади, написаних чи відра
ному житті
радянського
да« званих
8. І. Леніним,
суспільства.
витримали перевірку ча
Радянська держава, гла
сом і зберегли свою силу.Я
сить стаття 4-а Основного
Звід законів СРСР скла
Закону країни, всі її органи діють на оснозі СЭ- датиметься з 12 велико
форматних томів. Роботу
ціалістичноі
законносгі,
над ним повинно бути за
забезпечую!»
охорону
кінчено в одинадцятій п’я
правопорядку,
інтересів тирічці.
суспільства, прав і свобод
Перший том, що ви
громадян.
йшов з друку, присвяче
«Великий
корисний
ний законодавству
про
афект,
— відзначаз на
суспільний
і державний
XXVI з'їзді КПРС товариш
лад СРСР. він відкриваєть
Я. І. Брежнєв, — дає онов
ся Конституцією СРСР. Пи
лення радянського законо
ідуть такі
закони
давства, яке проводиться тім
випливають з
на основі Конституції. Но СРСР, що
регламент Вер
ві закони дають змогу тон неї, як
ше, точніше
регулювати ховної Ради СРСР, про ви
різні сторони
суспільних бори до Верховної Ради
СРСР, про громадянств з
відносин».
Досить сказати, що на 1 СРСР, про Раду Міністрів
січня 1980 року скасовано СРСР, про народний конт
повністю понад
25 тисяч роль в СРСР, про основні
актів союзного законодав повноваження
крайових,
ства. Майже стільки
ж обласних Рад народних де
скасовано або
змінено путатів, Рад народних де
частково, Коротше кажу- путатів автономних облас
чи, замість багатьсх-бага- тей та автономних окру
тьох тисяч
актіз, що нз- гів, про статус
народних
громадилися за роки Ра депутатів в СРСР, Загаль
дянської влади, в наші дні не положення про ордени,
діють лише ві&м тисяч.
медалі й почесні
Ось лише кілька прик СРСР.
ладів. Пільги, встановлені
Сюди включено також
для інвалідів Великої Віт 160 законів, з них 36 мочизняної війни, для сімей вих і 21 дано з новій ре
полеглих воїнів, регулюва дакції. Понад
шістдесят
лись більш як 35 законо процентів законів, вклю
давчими й нормативними чених до першого тому,
актами. Тепер же їх зве — це закони, видані після
дено з один.
прийняття нової Конститу
Діяльність професійно- ції СРСР або оновлені на
технічних навчальних зак її основі.
ладів до недавнього часу
Річ, проте, не
з одних
регулювалась
більш як
законах. Як указав Гене
150 правовими актами. Те ральний
секретар
ЦК
пер їх теж
об єднано в.
' КПРС, Голова
Президії
один.
Верховної Ради СРСР то
Службовим відряджан
вариш
Л. І. Брежнєв у
ням було присвячено по
над 100 правових актів. Те Звітній доповіді на XXVI
«Хороших
пер розроблено
один. з’їзді партії:
у нас
Слозом, робиться все, щоб законів, тозариші,
Тепер
наше законодавство було прийнято немало.
насамперед за їх
доступним,
зрозумілим, справа
точним і неухильним здійс
простим.
Зрозумілим не
ненням. Адже будь-який
тільки юристам,
а й ши
закон живе тільки тоді,
роким масам.
коли він виконується.
Держава, її найвищі за
конодавчі органи не обмеЛ. СКОМОРОХОВ,

*) Звід
законів СРСР.
Т- І. М., «Известия*, 1931.

заслужений
РРФС5».

юрист

.1{2Н!,С,РТН' програма вокального ансамблю « авричанна». Херсонського культосвітнього училища ду
Різноманітна.
На знімку: солістки
вокального
°

(Фотохроніка РАТАУ)«

У ДИТСАДКУ...

Жертви
геноциду
Діти

ТАМ. ДЕ ПРАВИТЬ КАПІТАЛ

Більшість американців спостерігаємо, — зазнача
як
не вірить у те, що поліція лося в документі. —
може захистити їх від на зростають лавн ку-клукспадів злочинців, — про іідапу, неонацистів та ін
це свідчать дані опису ших ультраправих расист
громадської думки, прове ських груповапь, які з ві
деного інститутом Гелла- дома властей чинять акти
па, які було опубліковано терору і насильства щодо
американських
негрів та
в журналі «ІІьюсуїк».
Чи можна було чекати представників інших при
національних
інших результатів опиту? гноблених
Звичайно ж, пі. Доказів меншостей США».
Американські громадяни
тому безліч, і один із них
— трагічні події в міси вважають, що вони мають
яка
Атланті (штат Джорджіи), справу з епідемією,
кульмінаційного
де ось уже майже два ро досягла
писав журнал
ки по-звірячому вбивають моменту,
«ІІьюсуїк». Журнал пазів
негритянських дітей.
Жителі
негритянських слова судді Г. Хмсліпського з Аїассачусетса, котрий
районів міста, котрі жи заявив: «Ми перебуваємо
вуть у постійному страху в стані громадянської вій
за життя своїх дітей, не ни між злочинцями і заковірячи більше поліції, зму
нопослушішм
суспільст
шені були організувати вом». 11а кого ж надіятись
спеціальні патрулі для са тоді чорношкірим жителям
мозахисту. І ось тут полі
Атланти, коли навіть голо
цаї виявили дивовижну
ва верховного суду СІЛА
скритність. За повідомлен У. Бсргер визнав, що влас
ням одного з організаторів
ті неспроможні справитися
патрулів Ч. Дженга, полі
із зростанням насильства
ція Атланти вже кілька в країні.
раз арештовувала членів
«Ми
перетворилися в
«груп самозахисту». Вод
безсиле
ночас місцеві власті різко суспільство, яке
елементарну
скоротили число поліцаїв, підтримати
па вулицях, у
які ведуть пошуки расист безпеку
ських убивць, і направил і школах, захистити будин
додаткові загони «охорон ки американських грома
ців порядку» в негритянсь дян від пограбування?/. -ке гетто міста, побоюючись заявив віндіа щорічній се
спалаху расових завору сії американської асоціа
ції юристів.
шень.
Генеральний
секретар
«Негри повинні ЗІІЗТН
своє місце», — заявив на Компартії США Г. Холл у
опублікованій у
чальник
поліції округу с гагті,
Дсйд, до якого
входить «Дейлі уорлд», пише про
Майамі, коли віддавав на причини розгулу насильст
каз застосовувати прощ ва в Сполучених IIIгаїзх і
учасників расових завору пррпог.ує вірніш засіб, щоб
шень вогнепальну зброю. покінчити з ним: «... на
цистські партії, ку-клуксА яким відвертим ЦЩІІЗМОМ илаїї і всі праві угрупован
віє від листа заступника ня, котрі
практикують і
шерифа округу Окалуса в
ненависть,
штаті Флоріда Д. АІерфі, проповідують
людини, яка за своїм ста расизм і пересуди, основа
ні на релігійних та расових
новищем повинна забезпе ознаках, повніші бути по
чувати додержання закон ставлені поза законом. .У
ності: «В мисливський се міру того, як сама струк
зон 1980—1981 року реко тура капіталістичного сус
мендується у зв’язку з не пільства гниє і руйнується,
достачею великої дичіти насильство стає дедалі
полювати па негрів».
більше іі більше розвину
Лист із подібними «по тим і дедалі більше пере
радами» було направлено творюється
в невід’ємну
багатьом мисливцям Фло- частину повсякденної кри
ріди та ішпнх штатів. зи. Дедалі частіше капіта
Можна зрозуміти гнів і лізм удається до насиль
обурення
негритянської
ства, щоб захистити себе,
громадськості, яка зажа бо вій втратив усяку подо
дала притягнення до від бу гуманного суспільства».
повідальності Мсрфі. Але
Якщо ж знову поверну
його лишили на службі.
тися до кривавих подій н
Негритянські діти в Ат Атланті, то спадає на дум
ланті продовжують гинути. ку таке: суспільство «рід
У зв’язку з цим Рада 'ми них можливостей» просі о
ру С1І1А виступила із зая по хоче забезпечити своїх
вою. В ній підкреслюва чорношкірих громадян ос
лось, що геноцид п Ат новним правом людини
ланті — характерне яви правом па життя.
ще для всіх
......
Сполучеинх
Штатів. «Ми з тривогою
А. ВАЛЕН ГЕЙ.

У КРАЇНАХ СОЦІАЛІЗМУ

ТИСЯЧІ
РАДОСТЕЙ
Першій дитині, що на
родилася в
Ханойському
центрі охорони материнст
ва і дитинства, дали ім’я
Хиу Нгі, що по-російсько
му означає «Дружба». Ми
нув майже рік. За цей час
тут уже народилося близь
мо тисячі нових громадян
республіки.
Цей Центр збудовано на
кошти, які протягом раду
років збирали жінки країн
— членів Міжнародної де
мократичної федерації жі
нок, що заснувала з цією
метою спеціальний фонд.
Радянські жінки внесли до
фонду 2 мільйони карбо
ванців.
Ми пам’ятаємо трагічне
минуле, коли
китайська
вояччина
зчинила напдд
на
територію суверенної
Соціалістичної Республіки
В'єтнам.
Замовк
гомін
мирних будов. Зупинили
ся роботи й на будівельно
му майданчику в столич
ному районі
Занг Во, де
зводивсп будинок Центру охорони материнства і ди.тинства, бо майже всі ро
бітники пішли
захищати
свою батьківщину.
Йоли китайських агресо
рів відкинули від кордоніа

Недавно я побував у ди
тячому садку грарфорового заводу в Клаштерці, що
в ИНшічиочеській області.
В ігрових кімнатах — ве.ііиаііі і різноманітний на
бір іграшок, у спортивно
му :.а.іі — спеціальне ди
тяче спортивне знаряддя.
— Пащ дитячий садок,
який тепер відвідують 80
дітей робітників, — розпо
відає завідуюча Івана Янакова, — було
збудовано
на кошти, виділені заводом
і його профспілковий ко
мітетом.
л щоб
садок
швидше зміг прийняти діт
лахів. молодь
заводу —
члени Соціалістичної спіл
ки молоді — безоплатними
трудовими змінами допо
могли будівельникам
у
найкоротшпй строк вико
нати необхідні роботи.
Дитячий садок, про який
Іде мова, — однії із бага
тьох тисяч. Піклування про
дітей — майбутнє країни
посідає важливе місЦе в
діяльності
Комуністичної
партії Чсхословаччшін. За
роки
соціалістичного бу'
було
дівшщтва в країні
створено широку
мережу
дитячих дошкільних закладів, які
допомагають
комплексно
розв’язувати
завдання
виховання підростаючого
поколіиші.
Тільки 1980 року,
як це
відзначалося на'XVI з'їзді
КІІЧ, на соціальне забез
печення було
витрачено
понад 58 мільярдів крон.
Значну частішу цих коштів
становили витрати на по
дання
допомоги сім’ям з
дітьми і дальше поліпшен
ня умов виховання молодо
го покоління. За роки мі.
нулої п’ятирічки, паприк
лад, число місць у яслах
збільшилось на ЗО процен
тів 1 досягло 111 тисяч. Дитяч1!‘ садки
~~ і
тепер відвідує
695 тисяч дітей.

М. МОИСЄЄНКО8,
власкор АПН.
Прага.

<_лова 3. ПЕТРО8СЙ
Музыка Д ЛЬВОВ А-КОМП Аг 1ЕЙЦА
Нас недаром зспут пионерами
Удивительной страны.
Значит, мы обязательно первыми
В каждом деле быть должны,
П Р И П Е В;
Ты словом и делом
Выполняй заает отцоз.
Будь честным’ Будь смелым!
Пионер, будь всегда готов!
Если трудности а жизни встречаются,
Мы не хнычем никогда.
Пусть не все и всегдг получается,
Не боймся мы труда.
ПРИПЕВ.
Мы застааим простор антарктический
Пышным садом зацвести,
Полетим на ракете космической —
Надо только подрасти.
ПРИПЕВ.
Мы з беде не оставим товарища
И в обиду не дедим,
Потому что мы носим пылающий
Красный галстук на груди.
ПРИПЕВ.
'r i r'e

Я—.---- їх:

ЗО травня 1981 року

СХдїі ;|.\ВО/^:ії)іііО

Міжнародний
день захисту
дітей

Автор нарису, який ми
пропонуємо сьогодні чита
чеві, — журналіст Микола
Литвиненкд.
перший
ди
ректор
педагогічного му
зею В. О. Сухом/'инського.
Нещодавно він
завершив
багаторічну роботу над ху
дожньо - документальною
повістю про видатного ра
дянс'ікого педагога, корифед сучасної
педагогіки,
нашого земляка
В. О. Сухомлинського. У своїй пра
ці аєтор використовує ма
ловідомі факти, документи,
спогади учнів і колег Ва
силя Олександровича.
Напередодні Міжнародно
го дня захисту дітей «Мо
лодий комунара пропонує
увазі читача один із двох
нарисів, які редакція віді
брала з рукопису М. Лигвинечка. Другий нарис —
«Що таке любов?» — буде
опубліковано
в одному з
найближчих номерів газе
ти.

ВІДДІЛ
ПРОПАГАНДИ
РЕДАКЦІЇ ъМК1

КВІТИ
І КАЗКИ

Микола
ЛИТВИНЕНКО

думка

ЗАЛ, ПОВЕН
Є у колективу
НвНіОМ
театру дипломи,
мсд-і.іі,
почесні грамоти, але нанбільша для нас радієіь —
бачити схг.нльоваїпіГі, првен ДІІІЯЧІІХ усмішок 33.1.
За.і, у якому нема байду
жих, де
сміються, І п |:|’
ч\ и», і люблять... Цс дул«.*
важливо — навчити дітей
любити все добре і нена
видіти зле.
У дітей усе починається
з казки, через неї
воин
вчаться розуміти відноси
в реаль
ни між людьми
ному світі, вчаться відріз
няти
справжні людські
цінності від фальшивих.
1 ми, дорослі люди, пра
цюючи над
ляльковими
виставами для дітей, праг
немо допомогти їм у цьо
му, донести до маленького
глядача через посередниці •
во виготовлених наїлимії
руками ляльок саме гаке

» АСНЛЯ Олександру!:.! ні • засів, «іоеліде-ші: цп її. О.
хом.нніського Катерина
■* Сухомлинської о часті
називають чарівником. ка ї . АІарківна /Каленко, згаду
карем. Чарівником
тому, ючи яро свої о наставив.еі,
що він умів словом, еруди роїшозідає своїм колегам,
цією,емоційним зобрі- що 1-і.і іае ниогулянии з
ЛІСІ
женням розповіді
прича дітьми . в осінньому
рувати ,б\ДЬ-ЯКОІ О СНІВЇ-е- Засиль Олександрович а< ідшіка. Багата худо лііх хопдейо читав свої 1.3; і.-.ч,
творів він знав папам-л і-, вірші. ІЗ в їх <‘спіі;^,і:'.іа-.ь
до Батьківщини, до
уміло добирав в усній мо любив ..
І.ІГГві афоризми, цитати. ’Каз рідної партії, щаезні:
т.і
радянських
дітеіі.
карем тому, що вчите и. по.
Липі
ГОСТІ Н-ЛВ ІІІСЬКОЇ
тільки розповідав і читав
учням казки, а :і сам їх ШКОЛІ І ГОДИН І НІ Нереіііісуписав і вчив цьою мч.:- ють ;'.нт ічі казки В школі
вони знаходять і листи та
тецть-а дітей.
о змісту: «Надсилаємо
Ще за життя В. о. Сухлм- кої
вам. дорогі друзі, пасії-чя
линського в білоруському квітів.
Були б дул е раді
журналі «Вяссліса» почали одержати
від вас нині >».ідрукувати його казки, а
і:и».
1971 року
в Мінську ви
Чи
НС
СИМВОПІ
ИІІ-Г. квіти
йшла його збірк-а <Блакит
ні журавлі». Згодом у ви і казки, яких не можна чи
тати
без
трепету
сг;»ц:і.
давництві . Детская лптср і- Ось хоча б казку третьо

тура» побачила світ книж
класні,ці
Ларне
н
II.
ка казок ‘«Співаюча пір'їн
ка>. а Весе іьа > внпустлПісня і Хліб
ла книжку «Гаряча квігка». Це справ;:.ні
золоті
.ні
Посварилися
Пісня
і
розсипи спостс;■ ежеііь
ежеіп. над Хліб. Пісня часто вихвалпжиттям дітей і ДСірОС.’ШХ. лась і сварилася, Вона паМова казок. мініатюр ук- зала Хлібу:
— Ти такий некрасисий,
вітчаиа епітетами, мста- -----..... :і --------темний,
знизу
форами
порівняннями. В зверху
них і
легенди
рідного шорсткий.
Хліб образився, А Пісня
краю, перекази.
докоряла Хлібу і
Казі::і — цс ні з чи .і не літала,
зрівіїшішит світ дктішсгча все хвалилась:
— Без мене люди жити
не тільки в минулому ЛЮД
потрібна
ства а й у наш
час— в не можуть. Я
епоху електроніки. атомної всім. А тебе лиш їдять. Що
екері її та ! осмічішх польо з цього? І живеш ги недов
тів. Папппські учні почали го.
складати казки
з прихо
Хліб стримано еідпооідом у школу В. О. Сухо- дає:
— Ні, Пісне, не
смійся
млипс ь> ого. Але офіційно
наді мною. Думаю,
я повони під., не затісували
гленшс,
Лише окремі друкувалися трібен людині не
недавгов шкільному літературно ніж ти. А щодо
моєї,
то---скажу —
'•'--му альманасі та інсценува ВІЧНОСТІ -----лися юними «гптнетамп те краще :ити менше, але з
людей, ніж
атру ляльок. Потім їх ста корисно для
ли збирати <:-;ожг-и клас ок жити довго по пустому.
ремо) й оформляти в ру
— Все одно я краща, я
кописні томики. Нині всі потрібна людям. Без мене
вони (близько 100) зберіга- всі люди невеселі, —про- •
ЮТ’-ся та диспонуються в довжувала Пісня.
Так розмовляли
вони
муч-ї В. О Сухом.тпнс.'.ко
то.
лоаго.
Якось проходила
Жіізтя оцінило творчість Людина. Почула їхню роз
учцір Василя Олександро мову, зупинилась і спита
вича. 1И79 року (в Міжна ла:
— Про що си спереч
родний рік дитини) видав,
япцтво «Дстская литералу- тесь?
Хліб розповів
про все.
ра>
випустило
гарну
книжку <-І!ае.іш-.і.ьі каз Тоді Людина, подумавши,
відповіла:
ки».
— Так, звичайно, з Піс
Якесь до школи завітів
майор ііріікопдошші. Є Ба- нею весс/іо йти по землі,
але
запам’ятайте:
Хліб
.тч.м зі своєю сім'єю Пі;о
читавши
синові
власну усьому голова. Якщо його
казку. написану г: шкільні немає, то й Пісня не спі
ватиметься. А г.кшо с Хліб
роки, він сказав:
— буде Пісня. Хлібороб
— Якщо на довгому ;:,літ трудиться,
нирощує Хліб з
тєвому шляху ми можемо
Піснею.
Думаю, що вирозабуті: багато дечого, що
це Пісня
нами було
пережите, то шузания Хліба
піхто з нас ніколи не забу Людей землі.
З того часу Пісня йогоде рідної іш-’о пі. безхмао
вариш у вала
з
Хлібом. І
ного
;штпчстпп. юійюгі сьогодні — дв Хліб, там і
Відпертої розмови в поході Пісня.
з х ’іюб.'іеи їм учнтс.іс:-.! і
. . Казка — як
пісно
особливо —
самотужки Тпоріїтп казки продовжу
стеорсчіої казки.
її дйбра ЮТ!, і сьогодпіпці! паитпсьщо перемагає зло. прпп</ І.і ШКОЛЯРІ Адже для них
•їй. ще папіхала на ство за словами Сухом пінсько
рення цієї казки
Все цс го. цс — ;• иподайш- д, <»■
НІЧНО ЗЯ?ШШ!ТЬГЯ в пам п пело дцтячого
:.іііе ''-п’!:і
ті нал ій ..
б іагороліш:;
почуттів
Учіїтчлі ял
початкових ппатчець.

Музыка А. РЫБНИКОВА

Если долго, долго, долго,
Если долго по дорожке.
Если долго по тропинке
Топать, ехать и бежать,
То, пожалуй, то конечно.
То, наверно, верно, верно,
То, возможно, можно,
можно,
Можно в Африку прийти!

П Р И П Е В:
А в

Африке
Африке

реки вот такой

ширины!
горы вот такой
вышины!
Ах, крокодилы, бегемоты,
Ах, обезьяны, кашалоты,
Ах, и зеленый попугай! (?.)
И как только, только,
только,
И Katf только на тропинке,
И как только на дорожке
Встречу я кого-нибудь,
То тому, кого я встречу.
Даже зверю, верю, верю,
Не забуду, 'буду, буду,
Буду «здрасьте» говорить!
А в

П г.

■

ПРИПЕВ;

Ах, здравствуйте, горы
вот такой вышины!
Ах, здравствуйте реки
вот такой ширины!
Ах, крокодилы, бегемоты,
Ах, обезьяны, кашалоты,
Ах, и зеленый пэпугай(2)
Но, конечно, ко, конечно,
Если ты такой ленивый.
Если ты такой пугливый,
Сиди дома, не гуляй.
Ни к чему тебе дороги,
Косогоры, горы, горы,
Буераки, реки, раки,
Руки, ноги береги!
ПРИПЕВ;

Зачем тебе море вот такой
ширины?
Зачем тебе небо вот такой
вышины?
Ах, крокодилы, бегемоты,
Ах, обезьяны, кашалоты,
Ах, и зеленый попугай! (2).

КІНОЕКРАН ЧЕРВНЯ
Над створенням фільму
працювали творчі колеіпіР
ви московської кіностудії
«Мосфільм»,
польської
«Ілюзіон», а такоїк «Дефф»
з Німецької Демократичної
Республіки. Йолі
викону
ють Кшиштоф Хамсц, Сер,гій Шакуров, Олена Циплакова, юмаш
Залівський,
Георгій Тараторкін іа ін
ші.
Пригодницький
фільм
«БУДИНОК
НА ЛІСРБІИ»
(автор сценарію Г. МдіванІ,
режисер Н Санішзілі) пе
реносите глядача в Моск
ву 1905 року,
на вулицю
Лісову, де
грузинські ко
муністи за завданням В. Г.
Леніна
організували під
пільну друкарню. В основу
цієї стрічки студії «Грузіяфільм», що розповідає лрч
революціонерів — учасник
ків Грудневого збройного
повстання в Москві, покла
дено дійсні історичні фак
ти.
Голосні ролі у фільмі ви
конують Регімантас Адомайтіс, Жанна Болотова,
Георгій Бурков, Ролан Биков, Анатолій
Солоніцмн,
Лідія Федосеева.

Длп червненого реперту
ару кінотеатрів
міста ха
рактерне те,
що в ньому
широно представлені при
годницькі фільми тг екра
нізації класичних творів.
На кіностудії «Моєфільм*
знято
нову стрічку
—
«РОЗПОВІДЬ
НЕВІДОМОЇ
ЛЮДИНИ» за однойменного
повістю А. П. Чехова, кот
ру він написав, повернув
шись із подорожі на Саха
лін 1893
року. В цьому
творі порушено
серйозні
соціально-історичні
и мо
ральні проблеми.
У ролі Зінаїди Федорів
ни знялася молода актриса
Євгенія Симонова. Якісно
нові грані своїх
акторсь
ких можливостей розкрили
в цьому фільмі Олександр
Каидановський
(Степан)
та Георгій Тараторкін (Орлов). Режисер
фільму
Вітлутас Жалаклвічус.
«КРАХ
ОПЕРАЦІЇ
«ТІ
РОР» — так
називається
кінокартина
режисера
А. Бобровського за сцена
рієм 10. Семеноса.
В ній
розповідається
про роз
криття чекістами на. чолі з
Ф. Е. Дзержинським . змо
ви
есеро-меншосицьк.і.<
центрів, котрі намагали..-a
порушити
роботу заліз
ничного транспорту моло
дої Радянської Росії, що
була на руку світовому ка
піталу

С. 1ЛЛЯШЕНКО,
редактор
управлінні
кінофікації облвикон
кому

і/
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316050, МСП

областного комитета

м. Кіровоград,
вул. Луначарського, 36.
Індекс 61107.

Слова Ю. МИХАЙЛОЕА

Кадр із фільму «Розповідь невідомої людини»

'C'S'C,

орган Кировоградского

БК 06600.

В. ОС1АПЕНКО,
головний
художник
Кіровоградського те
атру ляльок, заслуже
ний працівник культу
ри УРСР.

J
о- ? :

ПАША АДРЕСА:

На украинском языке

рокмшіїя. ианколпіа’шоіо
світу, навчи ні їх чсспосіі,
вірності, благородства, непримі,рсппосіі до зла. Ііаш
театр розвиває у ді'геіі та
кож почуття гумору, вмін
ня мислити
алегоріями,
оціїіґоватп художні ситуа
ції, зміцнює потяг до ак
тивного спілкування, і цс,
мабуть, найголовніше —розбудити
в маленькому
глядачеві спрагу співтвор
залучати ного до
чості,
в художньому ос
участі
мисленні того, що він спо
стерігає на снопі. 1 хоче
ться зробити так, щоб чі.ч
проніс
ці по іу I I я через
\сс своє ЖИТТЯ.

Песня
Красной Шапочки

«Молодой ком/лунар» —

ЛКСМ Украины.

д о рос; і о ї; і юд і пін

Обсяг 0.5 друк. арк.

Цього року наші спорт-,
смени, які тренуються в
секціях боротьби самбо і
дзюдо,
зробили
новийкрок на шляху- до підг.їгщении майстерності. Про
це свідчать їхні успішні ви
ступи на змаганнях різних
рангів.
Нещодавно п Кіровограді
закінчилися зональні поє
динки на Кубок
УРСР з
боротьби
дзю-до.
Наша
збірна серед п'яти команд
була другою,
З Казахстану повернули
ся наші самбісти.
Тут, у
місті Джамбул!, проходив
чемпіонат
країни серед
сільських спортивних ю
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царисти з боротьби самбо.У складі Центральної ради
« Колоса» було два Кірово
града! ~ студент педінсти
туте Олександр Шполянс »кий (нага до 48 кілограмів)
та лікар четвертої міської
лікарні
Сергій
Ггрлгов
(важковаї овик). Пер.ппіі. із
них замкнув провідну п’я
тірку,
а Горасов
здобув
срібну
нагороду, і його
вк ночи пі до складу всесо
юзної збірної команди сіль
ських
сиортавіпік това
риств для участі в чемпіо
наті СРСР.

Л. МЕДВЕДЕВ,
тренер обласної ради
ДСТ «Колоо».

Редактор В. СТУПАК
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