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Листопад — це середина останнього кварталу року. 
Трудівники сільськогосподарського виробництва уже за
вершили основні роботи року. Зараз усі зусилля тру
дівників аграрно-промислового комплексу спрямовані 
на виконання планових завдань року наступного. Зви
чайно, це не стосується тваринництва, де боротьба за 
виконання соціалістичних зобов’язань . триває у будь- 
яку пору. Те ж саме можна сказати і про всі галузі про
мисловості. Отже, ще залишається час (хоча його й не
багато), щоб успішно справитися з плановими завдання
ми третього року одинадцятої п’ятирічки. Зусилля ком
сомольських ватажків робітничих колективів повинні 
бути спрямовані на мобілізацію творчої активності мо
лоді. Передові комсомольсько-молодіжні колективи об
ласті уже працюють в рахунок 1984 року.

7 листопада — 66-а річниця Великої Жовтневої соціа
лістичної революції. Всесвітньо-історичне значення ці
єї події величезне. З кожним роком підростають все 
нові покоління. І кожна людина (чи то в Радянському 
Союзі, чи в будь-якому іншому куточку земної кулі) 
повинна знати ціну щастя завойованого Жовтнем. Тру
дові досягнення радянських людей, їх прагнення жити 
в мирі, всебічний розвиток особи в соціалістичному 
суспільстві, інтернаціональна єдність народів-братів ма
ють повсякчас підтверджувати правильність обраного 
нами шляху. Пропаганда радянського способу життя, 
/лиролюбної політики Комуністичної партії та радянсь
кого уряду, ідей патріотизму, пролетарського інтерна
ціоналізму повинні стати справою не тільки комсомоль
ських пропагандистів, але й кожного спілчанина зокре- 
ма. З 1 по 7 листопада проходить Всесоюзний тиждень 

к революційної слави. В його рамках зустрічі з ветерана
ми, походи бойової слави, відвідини музеїв, лекції, ма
сові читання і таке інше.

10 листопада — День радянської міліції. Її перші за
гони почали створюватися зразу ж після повалення 
самодержавства. До них записували найпередовішу мо
лодь. Значно змінилося становище з того часу: повністю 
покінчено з класовим ворогом у країні, з яким міліціоне
рам доводилося вести запеклу боротьбу у важких умо
вах розрухи і голоду. Але на сьогодні, на жаль, ще не 
можна сказати про те, що свої функції міліція викона
ла. Ми повинні всіляко сприяти у виконанні тих завдань, 
які стоять сьогодні перед органами внутрішніх справ. 
Велику допомогу можуть подавати загони юних дзер- 
жинців, добровільні народні дружини. Це має стати од
ним із основних завдань у роботі комітетів комсомолу.

У цей день відзначається також Всесвітній день моло
ді. 38 років тому була створена Всесвітня федерація де
мократичної молоді. Майбутнє планети належить моло
дим, і вони мають докласти всі зусилля, аби це майбут
нє настало, аби воно було щасливим.

17 листопада — Міжнародний день студентів. Ус.танои- 
Г лоно в 1946 ропі на Всесвітньому конгресі студентів, що 
> відбувся в Празі, в пам'ять чеських студентів-патріотів.

розстріляних німецько-фашистськими окупантами 17 
листопада 1939 року.

Сьогодні також звідусіль доносяться голоси студентів 
різних країн, що боряться за справедливість. які праг
нуть зробити життя своїх народів щасливим У Радянсь
кому Союзі навчаються тисячі студентів із соціалістич
них країн та країн, що розвиваються. Цим ми зміцнює
мо інтернаціональні зв'язки між народами, допомагаємо 
в організації економіки країн. Не остання роль у пій 
справі відводиться; і самим радянським студентам Це 
нерпі за все фронт їхньої роботи. Від них у великій мірі 
залежить, якими поїдуть від нас іноземні спеціалісти, 
чи дослухатиметься до нашого голосу молодь інших кра
їн. чи віритиме нам.

18 листопада— в області проводиться зліт студентсь
ких будівельних загонів. Уже стало добіхио 
проводити студентські канікули па ударних 
колгоспах і радгоспах. У майбутньому така 
набувати все ширшого розмаху, 
стпуктуру.
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Добра слава йде в колективі робітників Кіровоградсь
кого районного об’єднання сільгосптехніки про братів 
Василя та Анатолія Бондаренків. Молодий комуніст Ва
силь Бондаренко працює ковалем, а його брат — газо
електрозварником. Запропоновані ними рацпропозиції, 
як правило, швидко втілюються в життя. Особливо від
значається Василь. Нинішнього року, наприклад, райсіль- 
госптехніка мала виготовити для колгоспів району ве
лику кількість «електропастухів». Василь спробував ви
готовляти деталі вручну, але швидко переконався, що 
затрачається багато часу, а поодуктивність праці при 
цьому залишається низькою. Молодий раціоналізатор 
запропонував виготовлений ним пристрій. Завдяки йому 
ГНУТІ деталі ДО «електропастухів» були ВИГОТОВЛеНІ ДО- 
сить швидко. Замовлення колгоспів виконано в стислі 
строки.

Чимало цінних пропозицій внесли і впровадили у ви
робництво брати Бондаренки в справі удосконалення об- 
лаонання для внесення в грунт рідких добрив.

Наполеглива праця, твоочий пошун — ось девіз, за 
яким працюють молоді робітники.

На знімну: Василь (зліва) та Анатолій Бондаоенки об
мірковують нову раціоналізаторську пропозицію.

Фото В, РЕШЕТНИКОВА.
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комсомолу Країни Рад, 
молодь шахти «Новомир- 
городська» зустріла свято 
хорошими трудовими ус
піхами. Серед кращих ви
робничників гірничі ро
бітники Олександр Єрмак, 
Дмитро Нестеренко, елек
трослюсарі Станіслав Лео- 
нідов, Володимир Приго
да, Віктор Смолянков та 
інші. У єагомих здобутках 
молодих шахтарів є част
ка роботи і комсомольсь
ких ватажків — секретаря 
первинної комсомольської 
організації добувних діль
ниць, кандидата в члени 
КПРС Еасиля Шарпаря, 
групкомсорга з шахтарсь
кого дитячого садка «Каз
ковий», кандидата в члени 
КПРС Галини Бідової, 
групкомсорга технологіч-

поверхні, кандидата в чле
ни КПРС Дмитра Гераси- 
менка, які проводять що
денну роботу з комсо
мольцями, надихаючи їх 
на нові трудові подвиги.

За ударний труд і актив
не громадське життя тіль
ки за 1983 рік більше 20, 
комсомольців було наго
роджено грамотами і гро-! 
шовими преміями. Комсо
мольці електрослюсар Ми
хайло Святокум та маши
ніст конвейєра Віра Тучик 
були удостоєні 
ВЛКСМ 
лець».

знака ЦК1 
«Майстер-умі-

заступник 
комітету 
шахти < 
родська».

В. ПРИЗ, 
! секретаря 

комсомолу 
«Новомирго-

ТВАРИННИЦТВО — УДАРНИЙ ФРОНТ

успіху
Два місяці залишилося 

до кінця року, а майстри 
молочного цеху нашого 
колгоспу, виконавши план 
по виробництву і прода
жу молока державі, пра
цюють з рахунок четвер
того року п’ятирічки. _

Справжнім прикладом 
для Надії Волошиної, най
молодшої доярки нашого 
колгоспу, стала трудова 
біогоафія її матері Марії 
Юр’ївни, яка все життя 
пропрацювала телятни
цею. Над:я спочатку до
помагала мамі, а згодом 
дівчині доручили групу з 
17 корів. І молода доярка 
виправдовує надії старших 
товаришів.

Доярка 
на Бавінова 
працює в

Галина Іванів- 
вже 27 років 
тваринництві.

Перша чотиритисячниця| 
району, кавалер ордена, 
Леніна, депутат сільської 
Ради народних депутатів.. 
Та, мабуть, найвище її 
звання — чудова мати чо
тирьох дітей, яких вихо
вала у любові до праці 
Син Володимир пішо? 
маминою стежкою — пра
цює поряд з нею телятчм 
ком на фермі.

Як згадувала вище, хе 
роша молодь працює V 
нас у тваринництві. 1 » 
тому, що цього року вг‘ 
ферми стали тритисян- 
ницями, велика заслуг?

* наших найкращих мопо- 
дих доярок Людмили Се 
лівончик та її молодше 
сестри Лариси, Валенти-' 
Биченко, Людмили Пед-н 
Анастасії Гапанюк.

Л. ЄМЕЛЬЯНОВД 
доярка, партгрупорг 
МТФ Не 3 колгоспу 
імені Леніна Устинів- 
ського району.

иашому селищі.

традицією 
будовах, у 
форма має 

вдосконалювати свою
У третій декаді місяця проводитиметься обласна вис

тавка самодіяльних художників. Вона покликана виявля
ти талановиту молодь, сприяти підвищенню рівня май- 
стгпності самодіяльних митців.

19 листопада — День ракетних військ і артилерії. 
«Миролюбна політика СРСР є разом з тим політикою 
твердої відсічі агресивним намірам імперіалізму, будь- 

< V я!<им зазіханням на безпеку нашої держави і її союзни-
■ , ісів», — сказав міністр оборони СРСР Маршал Радянсь-

■ кого Союзу Д. Ф. Устинов у промові на Красній площі 
7 листопада 1982 року. Його слова чітко висловлюють 

, суть завдання військово-патріотичного виховання нашої 
молоді.

Єдиний день політичного інформування проводити
мемся 22 листопада. Розуміння зовнішньополі
тичного курсу країни, завдань розвитку економіки і 
обороноздатності нашої держави — найперше завдання 
політінформатора.

28 листопада — день народження Фрідріха Енгельса. 
Вивчення мврксизму-ленінізму — першочергове завдан
ня сьогоднішнього покоління будівників комунізму.

3 міста їхав додому в тіс
ному ПАЗнку, стомлений 
тряскою дорогою, але радіс
ний. Поруч сиділа молола 
дружина. її руки міцно 
тримали маленьку валізку з 
усіма студентськії ми пожит
ками та дипломом педагога

— А як пас там зустрі
нуть, Юро? — зазирнула 
чоловікові у вічі Піна.

Па цс запитання відпові
ді у нього не було готової, 
бо й самого брав сумнів: чи’ 
радо прийме його батьківсь
кий край? Можуть подума
ти, що це він випадково по
лишив місто, непогану робо
ту. І все ж, щоб заспоко- 

I їтп молоду дружину, твер
до мовив:

— Потрібні ми вдома 
1 більше, ніж у місті. Так що 
| зустрінуть нас тепло.

Але відповідь здавалась 
невичерпною, і аби її лопов- 

| пити, Юрій додав:
Спочатку поживемо 

па квартирі, а там і спою 
хату збудуємо.

Молода дружина згідливо

кивнула головою і задиви
лась у вікно па простір сте- : 
пів, буяння хлібів, шо саме 
дозріли.

— От і добре, Юро, що 
ми повертаємося назавжди 
в рідні краї Я розповідати
му дітям па уроках в школі 
про хліб, вирощений рука
ми їх батьків, а ти перево
зитимеш ііого з поля на тік, 
у державні засіки.

— Молодець, Ціно, пра
вильно мене розумієш, — 
зрадів Юрій.

Тож у райсільгосптсхиіку 
йшов з одіпім-єдншім намі
ром: сісти за кермо маши
ни. Керуючий Іван Іванович 
Шевченко щиро усміхнувся 
на прохання Ю. Мазури: 
«Молоді водії нам потрібні 
Приймай ЗІЛа».

Піну Сергіївну теж радо 
зустріли в районному відді
лі народної освіти, запро
понували місце вчителя по
чаткових класів в середній 
школі.

Чотири роки минуло, ЯК 
молода сім’я Мазурів посе-

лилась в 
Чимало змін сталося в жит
ті Юрія і Ніни. На втіху їм 
росте донька Світланка. 
Затишний котедж незаба
ром відчинить свої двері 
молодим господарям. А кіль
ка місяців тому перший сек
ретар райкому Компартії 
України І. С Зубець вручив 
Юрію партійний квиток Ни
ні Ю. Мазура несе подвійну 
відповідальність перед ко
лективом, в якому трудить
ся.

Становлення його як во
дія починалося з 
ливості. Машина 
нова, та молодий 
беріг, вчасно ремонтував і 
перевозив майже стільки ж, 
як і досвідчені 
Особливо завзято 
вав під час жнив 
рання цукрових 
рівняючись па кращих мо
лодих водіїв району. Торік 
Юрій разом з Миколою Ко- 

і шовим. Анатолієм Тптарен- 
ком, Олександром Бсзпро- 
званим та ще шістьма шо- 

• ферамн райсільгосптсхнікп 
і допомагали землякам зби

рати впрошений урожай. 
[ доставляючи хліб у колгосп

ну комору та державні за-

наполег- 
була не 
водій її

шофери, 
пр зиго
та збп- 
буряків,

І
■

І
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КОЛГОСП’ І 
па пере І 
коренів ІІ
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Т. МЕЛЬНИЧЕНКО. | 
емт Новоархангельськ. ■

сіки. Йому як кандидату в 
члени КПРС доручили очо
лювати що тимчасову брига
ду. Успішно справився Юрії' 
з своїм партійним поручен 
ням, а бригада під його ке 
рівництвом — з доведеними 
завданнями. Самовіддано 
працював вів і в 
«Зоря комунізму» 
везенні солодких 
Трудився з подвоєною енер 
гією, щоб швидше відтран
спортувати пінний продукті 
на цукровий завод. Дні то- 1 
ді були вкрай напружен’ 
на сон залишалися лічені 
години. Та по закінченні бг 
ряковпх жнив у цьому гос
подарстві першим відгук
нувся на заклик керівників 
колгоспу імені Литвинова - 
допомогти зібрати вироще
ний урожай буряків.

Нинішнього року в ЖИТТІ 
10 Мазури відбулася ше од
на радісна подія — йому 
дооучнлн водити Кам
АЗа, який тільки-но З' 

. йшов з конвейєра заводу 

. Вів щасливий. Невидима 
нитка земного тяжіння на 
завжди поєднала його з р; 
ним коаєм і отчим »омом



«Молодим комунар»
З листопада 1983 року

ІНТЕРВ’Ю «СВІТОГЛЯДУ»

І

А ВАША ДУМКА?

З великою увагою зустріли радянські люди появу 
пресі відповідей Генерального секретаря ЦК КПРС, 

Голови Президії Верховної Ради СРСР Ю.'В. Анд
ропова на запитання газети «Правда» та його відпо
відь на звернення НІ Міжнародного конгресу «Ліка
рі світу за відвернення ядерної війни». Це ще раз за
свідчує і розмова нашого кореспондента з працівни
ками різних підрозділів Долинського відділка Одесь
кої залізниці.

КОР.: Нині всі чесні 
люди світу активно бо
рються проти здійснення 
агресивних планів імпе
ріалістів США і НАТО. 
Певно, залізничники теж 
не лишаються осторонь 
цієї боротьби!

І. Я. СОБКА, диспет
чер дистанції колії;

В ряди прихильників 
миру я став не сьогодні 
й не вчора. Ще в грізні 
роки Великої Вітчизняної 
ми, радянські солдати, 
добровільно віддавали 
свої солдатські карбо
ванці до Фонду миру. 
Особисто я, воюючи на 
Волховському фронті, 
перерахував 400 карбо
ванців.

Нелегкий то був час 
для нашого народу. Та 
ми вірили: знову буде 
над нами чисте і мирне 
небо. Для цього жили. 
Для цього ризикували 
життям. Я на фронті під
возив вантажною автома
шиною снаряди на пере
дову. Двадцятирічним 
вступив 1942 року в ком
сомол, а наприкінці 
ни став кандидатом

І члени КПРС.
• 3 тих часів у мене ли

шилося глибоке переко
нання, що мир необхід
ний для щастя людини, 
як повітря, як Батьківщи
на, як добрі і вірні дру
зі.

вій*
У

/Л^післяЛ^увистзпн/
«ЧИ ЦЕ ТЕ
КАРАТЕ?»

Так називався матеріал, 
надрукований у номері 
«Молодого комунара» за 
11 серпня ц. р. Йшлося 
про деякі проблеми, пов’я
зані з виховною роботою 
серед комсомольців міста 
Кіровограда і району.

До редакції надійшла

ЩО ТИ ЗРОБИВ
Все моє трудове життя 

пройшло на залізниці, 
За роки мирної праці я 
жодного разу не змінив- 
місця роботи. Все життя 
я намагався якомога до
сконаліше оволодіти 
своєю професією, адже, 
врешті, від кожного за
лежить, якою мірою він 
сприятиме дальшому 
розквіту своєї країни. 
Нині в мене з’явилася 
ще одна турбота: пере
даю свій багаторічний 
досвід молодшим, завзя
тішим...

Тетяна ЗОЛОТЬКО, 
групкомсорг КМК
контрольно- вимірюваль
ного пункту дистанції 
сигналізації зв’язку:

Біля робочого місця 
мосї подруги Світлани 
Середняк уже кілька мі
сяців можна побачити 
листівку «Я голосую за 
мир1.». Вона для кожної 
з нас — як нагадування 
про те, що справа миру, 
для котрої стільки зроб
лено старшими поколін
нями радянських людей, 
потребує нашої активної 
участі, Не можуть не 
тривожити події, про які 
згадує у своїх відповідях 
на запитання |-----------
газети «Правда» 
Володимирович Андро
пов.

Яким же є наш

редакції
Юрій

внесок

ДЛЯ СПРАВИ МИРУ?
Наш ко-у справу миру?

лектив комуністичної 
праці часто виходить пе
реможцем соціалістич
ного змагання молоді 
району. Двічі були дру
гими в змаганні молодих 
транспортників області. 
Всі гроші — премії за 
ударний труд ми пере
рахували до Фонду ми
ру. Так вирішено було 
на загальних зборах ко
лективу.

Торік на перших ком
сомольських зборах 
групи вирішили включи
ти до свого колективу 
члена підпільної ком
сомольської органі
зації «Спартак» Михайла 
Громового, котрий геро
їчно боровся з ворогом 
і загинув задля великої 
Перемоги. Заробітну 
плату Михайла Громово
го теж перераховуємо 
до Фонду миру.

Отже, справа 
в надійних ру*

ЖАРКОВ, ро- 
екіпірувального

КОР.: 
миру — 
ках!

Віктор 
бітник
господарства:

Ми віримо у перемогу 
сил миру. Кожен з нас, 
молодих, розуміє, що 
шлях до розумної до
мовленості з агресивни
ми колами імперіаліс-

тичного світу нелегкий, 
І ми всім серцем під
тримуємо мирні ініціа
тиви нашої партії та 
уряду.

Я працюю на залізниці 
поруч свого батька — 
Бориса Петровича. Він — 
партгрупорг, передовик 
виробництва. Гвардії 
рядовий Жарков про
йшов дорогами війни від 
Москви до Кенігсберга. 
Як і мільйони радянсь
ких людей, на чию долю 
випало страшне 
лихоліття, він і 
воювати. Але 
свого народу, 
нас, своїх дітей, 
своїх майбутніх 
він хоробро бився з во
рогом. Бо ненавидить 
війну. Передав цю нена
висть у спадок і мені, і 
молодшому моєму бра
тові Леонідові, який пра
цює помічником маши
ніста на нашій станції. 
Ми — за мир. Якщо ж 
треба буде, то ми зумі
ємо захистити свою краї
ну.

Віктор БОДЕГА, секре
тар вузлового комітету 
комсомолу станції До- 
линська:

В самому центрі нашо
го міста ви можете по
бачити гарно оформле-

воєнне 
не хотів 

заради 
заради 

, заради 
внуків

ний «Календар участі при
хильників миру району 
в масових заходах». Там 
же можна дізнатися про 
справи молоді міста, 
присвячені боротьбі за 
мир. День юного анти
фашиста, День Радянсь
кої Армії, день визво
лення Долинської від 
німецько - фашистських 
загарбників, Вахта пам’я
ті, Міжнародний день 
Миру... Нині, з 7 жовтня 
по 7 листопада, у нас 
проходить місячник
сприяння Радянському 
Фонду миру. В ньому як 
і в усіх попередніх захо
дах, беруть активну 
участь наші комсомоль
ці. Так, комсомольці-ма- 
шиністи та помічники ма
шиністів уже перераху
вали до Фонду миру 
свою денну заробітну 
плату. Але не лише у дні 
масових заходів кожен 
з нас думає про мир. 
Щодня, щогодини нас 
не залишає тризога за 
майбутнє світу. Тому й 
надалі кожен прожитий 
свій день ми вимірюва
тимемо такою міркою: 
що я зробив для справи 
миру сьогодні?

Вів розмову 
П. СЕЛЕЦЬКИЙ.

Добрий день, шановна 
редакціє!

До вас звертаються уч
ні десятих класів Гайво- 
ронської СШ № 1. На 
уроках суспільствозназства 
у нас в школі зайшла мо
ва про світогляд радянсь
кої людини. Тоді ми при
гадали, що в нашій облас
ній комсомольській газеті, 
яку ми передплатили всі; 
віднедавна з’явилася те
матична сторінка під наз
вою «Світогляд». Нам ви
далися цікавими більшість 
матеріалів, вміщених у 
минулих її випусках. Але 
хочемо висловити й деякі 
свої зауваження, щодо ці
єї сторінки,

На нашу думку, редакції 
-слід було активніше залу

чати читачів до участі, в 
підборі матеріалів для 
«Світогляду». Можливо, 
варто було повести на сто
рінках газети розмову на 
тему «Якою я уявляю со- 

, бі цю сторінку?».

ВІД РЕДАКЦІЇ. Думка

За дорученням това
ришів комсорги 10-А 
та 10-Б класів 
О. МИШКЕВИЧ та 
С. КАРМАЛІЦЬКА.

Олени й Світлани та їхніх

товаришів видається нам

слушною. Вашіі думки що-

до тематичної спрямова-

ності випуску, шановні чи-

тачі, будуть обов’язково

враховані при плануванні

«Світогляду». Найцікаві-

ші листи будуть надруко*

вані в газеті.

у

л-

відповідь на виступ газети 
від першого секретаря 
Ленінського райкому 
ЛКСМУ обласного центру 
І. Павлова. Ось що він по
відомив:

«Відбувся пленум райко
му комсомолу з порядком 
денним «Про роботу ком
сомольських організацій 
району по вдосконаленню 
патріотичного й фізичного 
виховання молоді в світлі 
рішень XXVI з’їзду КПРС 
та XIX з’їзду ВЛКСМ».

На комсомольських збо
рах в середній школі № 6 
було розглянуто персо
нальну справу комсомоль
ця О. О. Малкова. Йому 
оголошено сувору догану 
без занесення до облікової 
картки члена ВЛКСМ».

Трудівнини Кіровоград- 
щини готуються гідно зу
стріти 40-річчя звільнення 
нашого нраю від німецько- 
фашистських загарбників. 
Працівники Кіровоград
ського бюро подорожей та 
екскурсій підготували чи
мало нових маршрутів, які 
пролягли до Красногірни і 
Підлісного, Оленсандрії і 
Світловодська, Куцеволівни 
і Деріївки...

Охоче здійснюють екс
курсії до Підлісного шко
лярі. У Підліснянському 
музеї партизанської слави 
вони дізнаються про под
виг юних зв’язківців 
Ф. Шепеля, І. Коноваленка, 
І. Юрченка, Я. Матвієнка.

На знімку: позаштатний 
екскурсовод Кіровоградсь
кого бюро подорожей та 
екскурсій В. Ф. Єфремов у 
Підліснянському музеї пар
тизанської слави прово
дить екскурсію з учнями 
Заваллівської школи-інтер- 
нату з Гайворонського ра
йону.
Фото Ю. ДНІПРОВСЬКОГО. 

Олександрійський район.

Ц. . „„„ ™ КОНСУЛЬТПУНКТіни зростають, зарплата знижується «СВІТОГЛЯДУ»

«Я чус, що Бразілія 
сьогодні — один з най
більших боржників світу. 
Чим це викликано? Адже, 
як відомо, ця латиноаме
риканська країна за при
родними ресурсами нале
жить до числа найбагат- 
ших сировинних держав. 
Хотілося б дізнатися про 
сучасне політико-еноно- 
мічне становище цієї кра
їни.

В. КУЧЕРЕНКО, 
інженер.

Олександрівський 
район».

Бразілія — найбільша 
держава в Південній Аме
риці, має великі запаси 
корисних копалин, а саме: 
марганцевої і залізної ру

ди, нафти, бокситів, руд 
кольорових металів, ура
ну, алмазів, срібла, золота 
та ін.

В економіці основні по
зиції займає іноземний 
капітал — американський, 
західнонімецький, японсь
кий, французький, англій
ський. Іноземний капітал, 
за офіційними даними, 
контролює від 60 до 90 
процентів підприємств у 
найважливіших галузях на
родного господарства. За
силля іноземного, голов
ним чином американсько
го капіталу, призводить до 
того, що економіка БразІ- 
лії переживає серйозні

труднощі. Зовнішній борг 
становить зараз 89 міль
ярдів доларів.

Що стосується воєнного 
фактора, то інтерес США 
пояснюється тим, що ке
рівництво Білого Дому 
хотіло б мати в особі ла
тиноамериканських країн 
плацдарм для розгортан
ня воєнних дій на випадок 
глобальної війни.

У результаті стрімкого 
індустріального злету в 
60—70-х роках Бразілія 
увійшла в десятку найбіль
ших капіталістичних країн. 
В ті роки фабрики і заво
ди росли мов гриби. Зде
більшого це були філіали

американських, західноні- 
мецьких і японських моно
полій. Уміле використання 
дешевої і досить кваліфі
кованої робочої сили дало 
нечуваний імпульс розвит
кові металургійних, хіміч
них і автомобільних під
приємств, який бразільці 
назвали «економічним чу
дом».

Але в останні роки ста
новище в бразільській 
економіці характеризуєть
ся як «несприятливе». Зов
нішній борг країни зріс 
ДО 90 мільярдів доларів. 
Бразілія сьогодні—один з 
найбільших боржників сві
ту. Причини — наслідки

глибокої економічної кри
зи в США, ФРН і Японії, 
з економікою котрих тіс
но пов’язана бразільська.

Намагаючись знайти ви
хід із цього становища, 
уряд президента — гене
рала Жоао Батисти Фіге- 
рейди оголосив нову про
граму боротьби з інфля
цією. Вона містить багато 
заходів по зменшенню ви
трат. Справа в тому, що 
міжнародний валютний 
фонд поставив жорсткі 
умови виплати кредитів. 
Саме цим уряд виправдо
вує двадцятипроцентне 
скорочення заробітної 
плати, яке, природно, зни

зить купівельну спромож
ність мас.

У цій напруженій обста
новці праві сили можуть 
спробувати повернутися 
до диктаторських форм 
правління. Найближче 
майбутнє покаже, чи спра
цюють політичні перед
умови для дальшого по
глиблення процесу полі
тичної демократизації в 
Бразілії.

М. НЕСТЕРОВИЧ, 
голова науково-ме
тодичної ради по про
паганді міжнародних 
відносин І зовнішньої 
політини СРСР при 
правлінні обласної ор
ганізації товариства 
«Знання».
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З листопада 1983 року

ЯК СПРАВИ, ПРОПАГАНДИСТЕ?

>т^ити днем завтрашнім
.Кожен день життя иепо- лем. Уже /шггнй Пій- пппп .............

мітно пропонує нам вибір: 
піти — не піти, подзвони
ти— не подзвонити, зроби
ти — не зробити? Дрібни
ці, котрим ми, як правило, 
не надаємо значення. Не 
пішов учора — піду сьо
годні,- не зробив сьогодні 
— зроблю завтра, нічого 
не станеться. Найчастіше 
нічого й не трапляється. 
Окрім того, що поступово 
складається людина, звик
ла до вчинків, зручних в 
першу чергу їй самій. В 
усьому, не тільки в дріб
ницях.

Поняття «нічого не ста
неться» для Алли Микола
ївни Шуліки, пропагандис
та школи комсомольської 
політосвіти колгоспу «Ук
раїна» Онуфріївського ра
йону не існує. Вона — лю
дина обов’язкова. І коли 
запланувала щось на сьо
годні, то вже ні в якому 
разі не стане відкладати 
на завтра. Та і як їй вда
лося б зробити стільки, 
коли б не дотримувалась 
мудрого правила: не від
кладай на завтра те, що 
можна зробити сьогодні? 
Адже, крім СВОЇХ обов’яз: 

к >_ків пропагандиста, є і ос- 
г повна робота (Алла Мико

лаївна — вчитель фізики, 
організатор позакласної 
роботи Млинківської серед
ньої школи) вимагає не
абиякої самовіддачі, орга
нізованості, енергійності.

Алла Шуліка виросла у 
Млинку. Навчалась у цій 
школі, потім прийшла сю
ди піонсрвожатою і ось 
зараз, здобувши педагогіч
ну освіту, працює вчптс-

лем, у же другий рік веде 
заняття в школі комсо
мольської ПОЛІТОСВІТИ. Як 
одного з кращих пропаган
дистів району, її нагород
жено Грамотою Онуфріїв- 
ського РК ЛКСМУ, ‘

Досвід пропагандистсь
кої роботи у Алли Мико
лаївни ще невеликий. То
му вона звертається за 
порадами до свого настав
ника — пропагандиста, 
парторга школи Володими
ра Михайловича Воронця, 
часто відвідує його занят
тя, вчиться у нього вели
кому мистецтву спілкуван
ня з людьми.

В минулому році А. М. 
Шуліка вела школу «Про
довольча програма СРСР.», 
слухачами якої були мо
лоді механізатори і тва
ринники колгоспу. У до
сить короткий строк їй 
вдалося не тільки заціка
вити комсомольців вивчен
ням цього важливого кур
су, а й здружити їх, ство
рити єдиний колектив. На 
заняттях використовував
ся місцевий матеріал 
(цифри, зведення, трудові 
показники самих слухачів) 
і це змушувало їх працю
вати ще краще. Разом ви
готовляли діаграми, вико
ристовуючи для них знову 
ж таки конкретні показнії-, 
кн колгоспу «Україна», 
обладнували кабінет політ
освіти. Нерідко, готуючись 
до практичних 
збиралися гуртом 
ській бібліотеці.
того, минулорічні 
школи «Продовольча про
грама СРСР», завдяки ор-

занять, 
у сіль- 
Більше 
слухачі

1

«Молодий комунар»

ганізаторським здібностям 
їхнього пропагандиста, 
згуртувалися у досить 
сильну спортивну коман
ду, проводили змагання з 
футболу, волейболу, тені
су, викликаючи на спортив
ний поєдинок молодших 
вихованців Алли Микола
ївни — комсомольців 
Млинківської СШ.

Цього року Алла Мико
лаївна веде школу «Ідео
логічна боротьба і мо
лодь». Змінити тематику 
курсу цікаво перш за все 
для себе. її' сімнадцять 
слухачів — інженерно-тех
нічні працівники і служ
бовці колгоспу. Кілька з 
них мають вищу освіту, 
майже всі останні — се
редню спеціальну, що са
мо по собі вже чимало ви
магає від пропагандиста.

Заняття в школі комсо
мольської політосвіти тіль
ки почалися, тому робити 
якісь прогнози щодо успі
хів молодого пропагандис
та у цьому навчальному 
році ще рано. Та, сподіва
ємось, що й цього року 
слухачам школи, яку веде 
А. М. Шуліка, працювати- 
меться цікаво, жатиметься 
весело, що стануть вони 
дружним колективом. Ра
зом вийдуть на суботник, 
поїдуть ііа екскурсію, ви
кличуть на спортивні зма
гання односельців. Щоб 
так було, вважає Алла 
Миколаївна, треба нічого 
не відкладати на завтра. 
Тільки тоді можна йти 
ногу з часом.

Л. ЯРМОЛЕНКО.
Онуфріївський район.

в

ЕНЦИКЛОПЕДІЯ ПРОПАГАНДИСТА

„Фрідріх Енгельс
великий пролетарський революціонер 
народився 28 листо
пада 1820 року у м. Бар
мені в сім’ї фабри
канта. 1838 року батько 
посилає йопо до Бремена 
вивчати комерційну спра
ву. Тут іоннії Фрідріх зна
йомиться з'творами пись
менників «Молодої І’Іімсч- проект 
чини» і бере участь у то
гочасному демократично
му літературному русі.

Восени 1842 року Ен
гельс поїхав вивчати ко
мерційну справу до Англії. 
Саме тут відбувся його 
остаточні їй перехід на 
_.._'.ї матеріалізму і 
мунізму.

В серпні 1844 року, 
ребуваючи в Парижі, 
гельс знайомиться 
К. Марксом, 
поклала початок їхній не
порушній дружбі, спільній 
науковій діяльності і ре
волюційній боротьбі.

Восени і взимку 1844 — 
1845 років Енгельс про
пагував комуністичні ідеї 
в Німеччині, брав участь в 
організації соціалістично
го і демократичного руху 
в Рейнській провінції. 1о- 
ді ж закінчує свою відому 
пращо «Становище робіт
ничого класу в Англії».

В

гфстат
'-»віщії

no-
ко

пс-
Ен-

з
Ця зустріч

наступні роки
Маркс і Ф. Енгельс 

фозгорнуліі активну ді
яльність щодо налагод
ження зв’язків з револю
ційними робітничими ор
ганізаціями і створення 
комуністичної партії. В 
січні 1847 року вони зго
дились вступити до «Сою
зу справедливих» з метою 
реорганізації його в ре-

волюцінну пролетарську 
партію. На першому кон
гресі організації було ви
рішено перейменувати її в 
Союз комуністів. За дору
ченням Паризького ок
ружного комітету Союзу 
комуністів Енгельс склав 

-----_ |10Г0 програми.
Другий конгрес організа
ції доручив К. Марксу і 
Ф. Енгельсу написати про
граму Комуністичної пар
тії. Незабаром 
ний «Маніфест 
тичної партії» 
світ.

В січні 1848 
революційну роботу серед 
робітників Енгельса вис
лано до Франції. Він пе
реїхав до Брюсселя, а в 
квітні, у зв’язку з рево
люцією в Німеччині, 
К. Маркс та Ф. Енгельс 
організували в Кельні ви
дання «Нової Рейнської 
газети».

В жовтні того ж року, 
рятуючись від арешту, 
Енгельс поїхав до Швей
царії. Лише наступного 
року вів повернувся до 
Німеччини. Із загоном ре
волюційних робітників ру
шив Енгельс у повсталий 
Ельберфсльд; згодом взяв 
активну участь у баден- 
сько-пфальцському пов
станні. Після його приду
шення з останнім заго
ном перейшов на терито
рію Швейцарії. Узагаль
ненню історичного досвіду 
цієї боротьби присвячена 

, праця Енгельса «Селян
ська війна в Німеччині».

З 1850 по 1870 рік 
і Ф. Енгельс жив у Мапчес- 

тері, де займався, за його

безсмсрт- 
Комуиіс- 
побачин

року за

висловом, «клятою комер
цією», щоб мати змогу до
помагати матеріально 
1\. Марксу, і водночас 
продовжував велику тео
ретичну роботу. В ці -роки 
він разом з Марксом вів 
непримиренну боротьбу 
проти прудаиістів, баку- 
иістів та інших ідейних 
ворогів марксизму.

В 70-х роках минулого 
століття Енгельс особливу 
увагу приділяв розробці 
проблем діалектичного ма
теріалізму як філософ
ської основи наукового 
світогляду пролетаріату 
(«Антп-Дюріиг»), вивчен
ню питань природознавст
ва і філософському уза
гальненню його досягнень 
(«Діалектика природи»). 
Після смерті І\. Маркса 
він продовжував здійсню
вати керівництво револю
ційним рухом міжнарод
ного пролетаріату. Велике 
значення мали його праці 
з питань міжнародного 
становища кінця XIX сто
ліття.

Особливу увагу Енгель
са привертала Росія. Вій 
високо оцінював вклад ро
сійського народу у світо
ву цивілізацію, з повагою 
відзивався про М. Черии- 
шевського і М. Добролю- 
бова; Енгельс цікавився й 
економічним розвитком 
України, знав історичне 
минуле українського на
роду. Разом з творами 
К. Маркса перекладені 
Л. Українкою, І. Фран
ком, М. Зібером твори 
Ф. Енгельса вивчали ук
раїнські пролетарі. По них 
вони навчалися мислити 
по-маркснстськи.

ЗА ЗРАЗКОВЕ МІСТО

Дивна
забудькуватість
або Чи важко
бути ввічливим?

Сьогоднішня розмова не 
відзначиться особливою 
оригінальністю. Вона — про 
громадський транспорт і 
«зайців», котрі на жаль, 
іще не перевелися. Отже, 
тема не нова, але завжди 
злободенна, бо як не прик
ро, кількість пасажирів, що, 
м’яко кажучи забувають 
заплатити за проїзд не 
меншає.

Про тс, що тролейбусний 
талон коштує чотири копій
ки, і що його треба заком
постирувати, відомо 
На ділі виявилося 
інше.

26 жовтня 1983 
6.30 за московським 
Ранковий «ііік». На свої ро
бочі місця поспішають ти
сячі кіровоградців. Разом із 
старшим касиром тролей
бусного управління Г, І, 
Гречушкіпою і молодшим 
продавцем по продажу та
лонів Н. О. Болотською ав
тору цих рядків на дві го
дини теж довелося стати 
контролером. Наш маршрут 
— від зупинки 
№ 13» до кінцевої 
бусів №№ 3 і 
«зайці» не забарилися. О 
сьомій двадцять «сімкою» 
на заняття в інститут сіль
ськогосподарського маши
нобудування їхали третьо
курсники Валентин Шевчен
ко та Анатолій Баркауєкас. 
На прохання пред'явити 
свої талони хлопці ніби 
жартома кинули щось на 
зразок «задумалися, забули 
закомпостирувати». Коли їх 
ввічливо попросили запла
тити штраф, студента поча
ли грубити, вживаючи сло
ва не зовсім літературною 
плану, В кінці-кінціа голов
ний ревізор управління 
М. Ю. Штихарєв запросив 
хлопців у депо. А. Баркаус- 
кас по дорозі втік, а з 
В. Шевченком розбиралися 
працівники міліції. Без та
лонів у тролейбусі № З 
їхали учень технікуму ме
ханізації сільського госпо
дарства Валерій Дипул (є 

.сумніви у достовірності цих 
анкетних даних), і .студент 
першокурсник КІСМу

всім, 
зовсім

року, 
часом.

«Школа 
тролей- 

'. Перші

А. Снленко. Па запитання 
«Чому їдете безплатно?» 
Снленко пояснив:

— Просто забув, 
буває.

Дивні провали 
якщо враховувати 
що хлопець зайшов у тро
лейбус біля обласного
комітету ДТСААФ. На по
чатку десятої, на роботу
їхав, але не зовсім поспі
шав електрослюсар С. Пар
хоменко. Купити абонемент
ний талон він теж, як не 
дивно, «забув».

А ось по маршруту № 7 
їдуть два молодика.

— Ваші талони, будь лас
ка, — звертається до них 
Н. О. Болотська.

— Відстань, мамашо. — 
Голова і без тебе болить, — 
це репліка одного,

— А трамвайні білети у 
вас не проходять? — не без 
єхидства запитує другий.

І, кинувши ще кілька об
разливих фраз на адресу 
контролерів, вийшли з тро
лейбуса.

«Чому ж не допомогла 
пасажири присмирити гру
біянів? — запитаєте ви. Ад
же не можна миритися з 
такими кричущими факта
ми». У даній же ситуації, як 
і в попередніх, винуватими 
пасажири робили контроле
рів.

Репліка перша:
— Знайшли, кого штра

фувати. Цих дітей (мають
ся на увазі студенти, учні). 
Може у них поснідати ні за 
що. А ви пристали зі свої
ми талонами.

Репліка друга:
—- Замість того, щоб по 

тролейбусах шастати, кра
ще ділом зайнялися б. Ро
бочих рук не вистачає, а ви 
тут від нудьги мучитеся.

Репліка третя:
— Як працює громад

ський транспорт, так і пла
тити будемо за нього.

Тепер поговоримо от про 
що. Зайшовши в тролейбус, 
ми стаємо пасажирами. За
лишається закомпостирува
ти раніше куплений талон 
вартістю 4 копійки.

з ким не

пам’яті, 
ще й тс,

З стор

— Якби кіровоградці зна
ли, як дорого нам обхо
дяться ці чотири копійки, —< 
розповідає начальник відді
лу по збиранню виручки 
тролейбусного управління 
Катерина Григорівна Голо- 
венко. — Адже кошти, ви
ручені від продажу абоне
ментних талонів, це і ре
монт машин, і виплата за
робітної- плати, і придбання 
нової техніки, механізмів, і 
виплата стипендії курсан
там депо...

Тролейбусне управління 
м. Кіровограда — підпри
ємство госпрозрахункове. 
Не треба бути великим спе
ціалістом в економіці, щоб 
зрозуміти: будь-яке підпри
ємство має право на існу
вання, коли воно рентабель
не, тобто дає певний прибу
ток. Кілька років тому це 
можна було сказати і про 
наше управління. А зараз...

— Так, у -1979 році ми 
мали в середньому по 105 
тисяч карбованців в місяць 
від продажі талонів. Нині 
Ж ця сума знизилася до 85 
тисяч, — продовжує К. Г. 
Г оловенко.

Звичайно, не можна ска
зати, що у всіх цих втра
тах винуваті тільки «зайці». 
Останнім часом у місті поя
вилося немало нових авто
бусних маршрутів, які в 
певній мірі розвантажили 
тролейбуси. Добре зареко
мендували себе перед кіро- 
воградцямн маршрутні так
сі. А проблема безплатною 
проїзду все ж, на жаль, за
лишається.

Аналізуючи матеріали ос
таннього рейду-перевір
ки, за який було ош і рахо
вано 36 пасажирів, я зросиї- 
ла висновок: в основному 
зайцями їздять студенти 
КІСМу, учні профтехучи
лищ №№ 4, 8, скаржаться 
на погану «пам'ять» при по- • 
требі закомпостирувати га
лон робітники заводу радіо- 
внробів і об'єднання 
«Друкмаш»...

І наостанок давайте по
ведемо мову про наші чисто 
людські стосунки, а саме: 
чому нас ображає те, що 
контролер просить пред’я
вити талон? Чому ми вва
жаємо, що це принижує па
шу гідність і всі 
зайняті, заклопотані, 
контролери чіпляються 
нас без причини?» 1 тоді 
починаємо грубити їм, 
дати різні репліки, 
завжди думаючи про те, 
перед нами людина на 
боті, яка виконує свій 
службовий обов’язок. А ви
магається від нас зовсім 
небагато: вчасно купити і 
закомпостирувати талон 
вартістю всього лише 4 ко
пійки, бути ввічливими з 
людьми, які нас оточують. 
Невже це так складно?

Т. БОРИСОВД.

ми «такі 
а ці 
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удні шкільного лісництва
Шкільне лісництво імені Л. М. Леоно

ва Богданівської середньої школи № 2 
функціонує уже тринадцять років. За 
цей час школу юних лісівників пройшло 
близько 500 учнів. Зараз лісництво об - 
єднує 190 школярів. За ними закріплено 
245 гектарів лісу, 25 гектарів полезахис
них лісонасаджень, півгектара розсад
ника.

Сфера діяльності шкільного лісництва 
включає в себе трудове навчання, робо
ту гуртків і навчально-виробничу прак
тику. Працюючи над проблемою «Біоло
гічні форми захисту лісу», учні поглиб
лено вивчають основи взаємодії лісу і 
навколишнього середовища, проводять 
дослідницьку роботу з лісокультурами, 
відбирають краще насіння лісових порід 
дерев і кущів для того, щоб виростити 
добрий посадковий матеріал.

Юні лісівники проводять інвентариза
цію /лурашників, беруть активну участь 
у республіканських і всесоюзних опера
ціях «Мурашник», «Живе срібло» та ін
ших. Під час канікул вони заготовляють 
жолуді, гіллячкові снопи-віники, інші 
корми для підгодовування звірів і пта
хів зимою, проводять санітарне вирубу
вання лісу, збирають лікарські оослини. 
Зокрема, цього літа школярі провели 
мічення лісу на площі 100 гекіарів, зіб
рали 325 кілограмів лікарської сировини.

Богданівські шкільні лісівники свою 
роботу здійснюють на основі навчально-

виробничого плану, який вони склада
ють разом із спеціалістами Чорнолісь- 
кого лісництва. Для виконання цього 
плану вони забезпечені необхідною лі
согосподарською технікою.

Керує роботою шкільного лісництва 
Богданівської СШ № 2 рада, яка склада
ється із учнів, викладачів і спеціалістів 
Чорноліського лісгоспзагу. Очолює цю 
раду вчитель трудового виховання де
сятирічки Іван Кирилович Довгий.

Школярі взяли активну участь у Всесо
юзному дозорі юних пожежників. Про
тягом літа вони патрулюють з метою 
збереження свого зеленого друга від 
пожежі.

Юні лісівники часто виступають ініціа
торами загальношкільних заходів, таких 
як походи, екскурсії до лісу, де учні 
знайомляться з рослинним і тваринним 
світом, організація вікторин, конкурсів, 
що торкаються різноманітних питань з 
життя лісових мешканців, проведення 
Дня лісу, Дня птахів.

Члени Богданівського шкільного ліс
ництва широко підтримали ініціативу 
«Бережливість у малому — економія у 
великому» і у своїй роботі керуються 
девізом: «Зберегти кожне деоевце, 
кожний саджанець — це значить дати 
Батьківщині в майбутньому гектари лісу 
і кубометри деревини».

Наш кор.
Знам’янський район.
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Публікація під заголовком 
«На роздоріжжі» («Молодий 
комунар» за 16 липня цього 
року) зб агатила за ос танк і 
місяці редакційну пошту. 
Виховання підлітка — спра- 
ва нелегка, делікатна, вона 
потребує не тільки серця, а 
й розуму. Справа ця — важ
лива, адже від того, яким 
ми виховаємо сьогодніш
нього підлітка, залежатиме 
майбутнє нашого суспільст
ва. Ось основна думка на
ших читачів. Кілька відгуків 
ми публікуємо в цій добір
ці.

ТРЕБА БИТИ 
ТРИВОГУ, 
АЛЕ...

Мені здається, розійшлися 
ті дві дороги (материна й 
синова) давно, а коли від
стань між ними досягла 
апогею, мати забила триво
гу-

Так, треба зараз бити три
вогу, бо треба рятувати си
на. Це в конкретному ви
падку, про який іде мова 
на полосі газети. Мене ж 
ця історія змусила взятись 
за перо і навести кілька 
прикладів з власного досві
ду— може вони допомо
жуть молодятам, які тільки 
сьогодні стають на щасли
вий рушник. Знаю, що нічо
го нового не скажу, не від
крию. Просто пригадались 
мені, коли прочитала публі
кацію «На роздоріжжі», ви
падки з власного життя.

Отже, з досвіду. Мало 
говорити дітям: «Не кради, 
поважай старших, допома-

гай їм», і таке інше. Ці сло
ва не порожніми будуть 
тільки тоді, коли підтверд
жуватимуться ділом. Тільки 
наш власний приклад, наша 
поведінка підносить нас в 
очах дітей, або, на жаль, 
спричиняє їм самим біль.

Одного разу, пам’ятаю, 
дочці забажалося морозива.

тель в дитсадку — непра
вий. Якщо з чимось незгод
ні, то знайдемо час і вирі
шимо це питання не 
сутності дітей.

А для Юрка, як я 
міла, авторитету не 
ло. Материна сліпа
застелила все, а батькова 
не проснулась.

в при-

зрозу- 
існува- 
любов

на мене: 
сама без 

стаєш!» І 
зізнаюсь, 
таку про- 
приємно: 
не тільки

Черга біля лотка вишикува
лась довга, а часу у нас... 
Нема часу. Раджу їй: «По
проси без черги, може, й 
пропустять». Але дочка не 
послухалась, більше того — 
вона обурилась 
«Не піду! Ти ж 
черги ніколи не 
мені, відверто 
стало соромно за 
позицію. А ще 
помічають діти 
погане...

Моя донька пропустила в 
першому класі майже всю 
першу чверть. Звичайно, в 
другій чверті оцінки були 
не досить добрі. Приходжу 
до вчительки, яка, доречно 
сказати, навіть не давши й 
слова вимовити, випалила:

— А що ви хочете — ва
ша дитина скільки уроків 
пропустила! Я не можу ста
вити їй кращі оцінки!

Після цих слів я аж зніти
лась. Соромно стало за те, 
що про мене подумали, ні
би я прийшла на школу жа
літись.

— Я до вас не за оцінка
ми прийшла, а узнати — на 
що більше звернути увагу 
при підготовці уроків...

Реакція у вчительки була 
аналогічною.

У нашій сім’ї 
заходить мова 
учитель у школі

ніколи не 
про те, що 
чи вихоаа-

ринку. Але любов у них бу
ла якась різна. У матері — 
емоційна,
Наприклад, 
доньку гуляти, то одягає її 
у випрасуване

Хочеться вірити, що Юр
ко сам замислиться над 
своїм майбутнім, зробить 
висновки. В профтехучили
щі, де він збирається про
довжити навчання, (де не 
буде двох берегів: матери
ного й батькового) я думаю, 
хлопець багато хорошого 
навчиться. Може, звіддале
ки, як кажуть, 
краще глянути на все 
рашнє. І бути вищим 
сліпої материної любові 
батькової байдужості.

Л. КРАМАРЕНКО.
м. Кіровоград.

експресивна, 
випроваджує

.. ------—білосніжне
платтячко, пов’язує голубо
го банта: їй дуже хочеться, 
щоб її донька була кращою 
від усіх. А коли дитина по
вертається додому — почи
нається маленька трагедія, 
бо плаття забруднене, 
банта загублено.

— Я тобі кожного дня пе-

бо

гедія самотності виливаєть
ся на маленьку людину, яка 
неспроможна витримати цю 
зливу жіночих емоцій.

Ось і в стосунках Юрка і 
Галини Петрівни: то вона бі
гала в школу лаятись з вчи
телями, то гнала його втри- 
шиї від діда та баби, то ла
яла його за поламаний при
ймач.... Найбільше шкоди
ла у цих стосунках сліпа 
материнська любов, пород
жена самотністю жіночою.

Думаю, що над історією, 
яку повідала газета, насам
перед слід замислитись по
дружжю, 
розпаду, 
проти —

Від доброї, розумної, мис
лячої матері дитина не піде.

В. ШЕВЧЕНКО, 
продавець.

м. Кіровоград.

НАВІТЬ ЦІНОЮ
ВЛАСНОГО

яке стоїть на грані 
Зважте всі за і 
адже коли ви од-

почуття

йому буде 
вчо- 

від 
і

нарисі «На роздоріж- 
як мені здається, газе- 
зачепила одну з тих 
які називають вічними

САМОТНІСТЬ
У 

жі», 
та 
тем,
— тему взаємовідносин 
сім’ї: мати, батько, дитина. 
Схвилювала вона і мене, 
тому хочу висловити й свою 
думку з приводу прочитано
го.

Пригадується мені молода 
сім’я, що довгий час жила 
поряд з нами. Мати з бать
ком безпам’ятно любили 
свою біляву синьооку Каге-

ру, — виказує тоді мати. — 
Ти не поважаєш мене!

Іноді й лясне доньку. І в 
голосі її — розпач, жаль, 
скарга.

Батько у цій сім’ї — 
повна протилежність матері: 
розсудливий, спокійний, зав
жди вміє 
ні зриви 
добре в 
нього.

Різні вони, але сім’я не 
розпадається, і Катеринка 
виховується загалом благо
получно.

І от я пробую уявити на 
мить: що б сталось, якби 
Катеринка залишилась на- 

у одинці зі своєю матір’ю?
Є, безумовно, жінки з ін

шими типами характеру, але 
жінка, по-моєму, завжди є 
жінка. І коли вона залиша
ється одна з дитиною — їй 
нелегко самій виховувати, 
часто це приводить до тра
гедії, про одну з яких іде
ться у матеріалі «На роздо
ріжжі». Бо вся її любов, тра-

вгамувати емоцій- 
дружини. І доньці 
такі моменти біля

ружувались, то любили од
не одного. Знайдіть загуб
лені почуття, які не дадуть 
захворіти вашій дитині на 
самотність.

С. КРИВУНЬ.
м. Олександрія.

ВИННА МАТИ
У мене росте донька, ці

єї осені вона пішла у пер
ший клас. Чоловік мій буді
вельник, я продавець. Має
мо у місті кооперативну 
квартиру, живемо дружно.

І трохи дивно мені чути, 
що десь при живій, рідній 
матері росте самотній хлоп
чик. Дехто може подумати, 
що я, жінка, буду захищати 
жінку у даній історії. Ні, в 
усьому винна мати. Те, що 
трапилось, до чого прийшов 
син — результат деспотиз
му матері. Син перейшов 
до батька — це не тільки 
конфліктна ситуація, це — 
випадок з ряду виняткових. 
І сам він говорить за себе.

ЩАСТЯ
Хочу, щоб мене зрозумі

ли, тому говоритиму пр<3 
конкретне, про те, що знаю
— про свою сім’ю. Як МИ і 
чоловіком виховували свого 
Сашка? Як і більшість сімей
— нічого особливого. Дитя
чі ясла, школа, МИТУ, ар
мія, технікум. У нашого си* 
на, як і кожного 
були свої радості 
якими він з нами 
Пригадую, як він мені при^ 
знався про те, що покохав 
дівчину. Про це зізнаються 
найближчим. І добре, коли 
є такі люди у підлітка.

Юра ж, про якого розка
зала газета, не мав людей, 
яким би він міг висповідав 
тись. І це непоправимий 
прорахунок батьків. Бо бать
ки повинні стати підтрим
кою у біді насамперед. 

Зараз наш син — сам 
батько. А не знає Він і до
сі про те, які у нас з бать
ком були стосунки. Ми все 
вибачали один одному за
ради единого —
сина. Я зберегла
батька, хоч і не мала 
бистого щастя.

Так, заради щастя 
дитини треба 
власним щастям, 
щастям. Бо нам, жінкам, на 
роду написано бути охо
ронцем домашнього вогни-» 
ща. Може, хто не згоден?

О. Н.

підліткй,. 
і печалг, 
ділився.

заради 
синові 

осо'^І

своєї 
жертвувати 

жіночим

м. Кіровоград.

І Кіноекран листопада
На початку місяця в кі

нотеатрах обласного цент
ру буде проходити тради
ційний тематичний показ 
кінофільмів, присвячений 
66-й річниці Великого 
Жовтня. Починає його но
вин пригодницький фільм 
«Стріляти зопалу не вар
то», в якому розповідаєть
ся пра молоде покоління 
20-х років, про тих, хто 
ціною життя відстоював 
Ідеї та здобутки революції. 
В основу фільму покладе
но удостоєний Державної 
премії СРСР роман на* 
родного письменника Уз* 
бскистану Хамида Гуляма.

Фільм поставив режисер 
Мухтар Ага-Мирзаєв за 
сценарієм Алі Хамраєва. 
Знімалися у фільмі актори 
Бахром Матчанов, Гузаль 
Хамраєва, Сейдулла Мол* 
даханов та інші.

Пригодницький фільм 
«Непереможний» перено
сить нас на кінець 20-х і 
початок 30-х років. Фільм, 
створений сценаристом 
П. Лунгіним -і режисером 
10. Борецьким, побудова
ний па основі справжніх 
подій і присвячений пам’я* 
ті заслуженого майстра 
спорту, основоположника 
боротьби самбо А. А. 
Харлампієва, виведеного 
у фільмі під прізвищем 
Андрія Хромова, роль яко* 
то зіграв Андрій Ростоць* 
кий.

Хромова направлено у 
Середню Азію в діючу 
Червону Армію. Він — ос* 
новоположник нової бо* 
ротьби, яка в першу чергу 
направлена на самооборо
ну, бажає навчити прийо

мам самбо бійців Червоної 
Армії, які без зброї могли 
б подолати напад більш 
сильного і навіть озброє
ного ворога, діючи пе 
стільки силою, скільки ро
зумом і спритністю. В 
фільмі знімалися Е. Саг- 
дієв, X. Умаров, Н. Жан- 
турін та інші.

На кіностудіях «Мос
фильм» (СРСР), «Посей
дон філмз» (Англія) за 
участю кіностудій «Дефа» 
(НДР), ІКАІК (Куба), 
«Космос-фільм» (Франція) 
поставлено кіноепопею 
про драматичну долю ро
сійської балерини Анни 

Павлової, про її служіння 
мистецтву.

Автор сценарію і режн- 
сер-постановник Еміль 
Дотяну, якого глядачі 
пам’ятають по фільмові 
«Табір іде в небо», «Мій 
ласкавий і ніжний звір» 
та інших. Надзвичайно ве
лику роботу над фільмом 
провів Еміль Лотяну, який 
написав сценарій на під
ставі матеріалів, знайде
них у бібліотеках, архі
вах, прочитаних книгах і 
мемуарах про Анну Пав
лову.

Анна Павлова — це не 
тільки видатна актриса, 

визначне явище в мис
тецтві, це — ціла епоха в 
світовому балеті. її слава 
була всесвітньою. ГІро неї 
складали легенди ще за 
життя.

Музику до фільму напи
сав композитор Євген До
га. В головних ролях зні
малися Галина Біляєва, 
Сергій Шакуров, Всеволод 
Ларіонов, Світлана Тома.

В багатьох кінострічках 
знімався Армен Джпгар- 
ханян. Майже кожного 
місяця на екрани виходять 
фільми, де він грає основ
ні ролі. Ного герої — це 
живі Люди. Згадайте філь
ми «Здрастуй, це я», «Ко
ли приходить вересень», 
«Десь плаче іволга», «Но
ві пригоди невловимих», 
«Зоря надій». У кожному 
з цих фільмів Джигарха- 

нян створив правдиві об
рази людей, які не подібні 
один до одного.

На екрани виходить но
вий фільм «Троє на шосе», 
в якому Армен Джигар
ханян зіграв нову роль. 
На цей раз його герой — 
водій, людина проста, і не 
випадково автори фільму 
запрошують нас разом з 
Віктором Карцевнм поман
друвати для того, щоб по
бачити наскільки це хоро
ша людина, щоб ми зро
зуміли і полюбили його.

Роль напарника Віктора 
Карцева зіграв Вячеслав 
Невинний, якого глядачі 
пам’ятають по фільмах 
«Гараж», «По сірники», 
«Російське поле».

У фільмі знімалися та
кож Тамара Акулова, Бо
рис Токарев, Олена Цип- 
лакова, Катя Г 
та інші. 
Анатолій 
кіностудії 
сценарієм, 
сав спільно 
ром Куліним.

На центральній студії 
дитячих і юнацьких філь
мів імені М. Горького ре
жисер Суламбек Мемілов

Бондарева 
Поставив фільм 
Бобровський на 
«Мосфільм» за 
який він папи- 

з Володими-

КІРОВОГРАДСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ
НАВЧАЛЬНИЙ КОМБІНАТ УПК ЦСУ УРСР 

оголошує додатковий набір учнів 
на 1983/84 навчальний рік.

На денне відділення на 
спеціальності:

бухгалтер промислових 
підприємств,

бухгалтер будівельних 
організацій,

бухгалтер сільськогоспо
дарських підприємств і 
відділень «Сільгосптехні
ка»,

-|за сценарієм Валерія Чи
кова поставив кінокарти- “ 
ну «Дамське танго».

Цей фільм розповідає 
про двох пе луже вже мо
лодих людей, які знайшли 
одне одного, плекаючи на
дію на заслужене ними 
щастя. Любов скидає 
них тягар прожитих років;^- 
робить впевненими у зав

трашньому дні.
Ці чудові екранні образи 

створили Валентина Федо
това і Анатолій Васильєв. 
І якщо В. Федотова тіль
ки недавно дебютувала в 
кіно, то Анатолій Васильєв 
зіграв у кіно багато ролей. 
Він знімався в фільмах 
«Екіпаж», «Корпус генера- 

’ ла Шубнікова», «Кохана 
жінка механіка Гаврило
ва», «Крик гагари». У цьо
му фільмі також знімались 
Раїса Рязанова, Леонід 
Нсвсдомський, Микола 
Крючков, Борис Новиков, 
Світлана Селезпьова та ін
ші.

І. ПІДОПРИГОРА. Ш о
м. Кіровоград.

За редактора 
В. АФАНАСІЄНКО.

оператор електронно- 
клавішних обчислюваль
них машин.

Навчання платне.
Початок занять в міру 

комплектування груп.
Адреса: м. Кіровоград,

пров. Плетений, 12. Теле
фон 3-10-39.

Зам. 112.

«Молодой коммунар» — 
орган Кировоградского 
областного комитета 
ЛКСМ Украины.
На украинском языке.
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