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АНОНС
Пліч-о-пліч зі старшими на

найвідповідальніших ділян
ках суспільного виробництва

трудиться сьогодні молодь,

переймаючи досвід,

допов

нюючи його, продовжуючи і
розвиваючи славну історію

нашого народу. Пліч-о-пліч
ідуть

сьогодні

радянські

юнаки та дівчата і у лавах
борців за мир на Землі.
Антивоєнний рух на пла
неті давно не знав такого
розмаху. Наші ідейні про
тивники намагаються при
меншити його роль, розко
лоти і підірвати. Але рух
проти небезпеки ядерної
війни перетворився сьогодні
у вагомий політичний фак
тор сучасності. З ним не
можуть уже не рахуватися
політикани Заходу. Бур
жуазні ідеологи сучаснос
ті все активніше роблять
ставку на молодь, розумію
чи, що за нею майбутнє.
Ідейна переконаність, почут
тя колективізму, патріотиз
му, почуття священної лю
бові до Батьківщини нашої
молоді не раз доводили, що
будь-які спроби Заходу за
володіти розумом і серцем
радянської молоді безпер
спективні.
Формування марксистськоленінського світогляду, ви
ховання активної життєвої
позиції у юнаків і дівчат, їх
ня участь у боротьбі за мир
стануть основними темами
спецвипусків «Думаємо. Бо
ремось. Живемо», перший
номер якого ти одержав
сьогодні, дорогий друже!
Тож чекаємо ваших від
гуків, порад, пропозицій. За
пропоновані вами теми, ад
реси відряджень журналіс
тів допоможуть зробити
спецвипуск цікавим.

ЦЕ ХВИЛЮЄ ВСІХ НАС
Проблеми, про які гово
рив у своїх відповідях на
запитання керівника мос
ковського бюро американ
ської
газети
«Вашінгтам
пост» Генеральний секретар
ЦК КПРС, Голова Президії
Верховної Ради СРСР К. У.
Черненко, хвилюють сьо
годні всіх чесних людей сві
ту — це питання війни і
ру, Значною мірою вирі-

шення їх залежить від взає
морозуміння і взаємовідно
син двох наших країн. Ке
рівник нашої держави ще
раз запевнив світ, що ми
готові сісти за стіл мирних
переговорів з американ
ською адміністрацією. Але
з тією умовою, КОЛИ вони
будуть чесними, безком
промісними і принциповими
з-божу оаршерйь
.-.-т.-.—

Ми, молоді механізатори,
гордимося мудрою миро
любною політикою нашої
партії, цілком підтримуємо
і розділяємо її. І відповіддю
на турботу партії с наша
праця. Ефективне викорис
тання техніки і робочого ча
су допомогло нашому КМК
вчасно закінчити збирання
кукурудзи.
С. ПРИТУЛА,
ланковим КМК кукурудзоводів колгоспу імені
Енгельса Устинівського
району.
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Менше року залишилось до XII Всесвітнього фестива
лю молоді і студентів у іМоскві, і слово це — «фести
валь» все частіше повторюється на різних континентах
Земної кулі. Прогресивна молодь планети активно го
тується до майбутнього форуму, на лозунгах якого буде
написано: «За антиімперіалістичну солідарність, мир і
дружбу!». Тепер, коли з впни імперіалізму надзвичайно
ускладнилась міжнародна обстановка, коли Західна Єв.
ропа, нашпигована найновішими американськими ракета
ми, перетворюється в ядерний полігон Пентагону, коли
стривожені погляди людства приковують до себе «гаря
чі» точки землі — Ліван, Нікарагуа, Сальвадор, — вини
кає особлива необхідність у тому, щоб широкі маси мо
лоді об’єднали свої зусилля в боротьбі проти загрози
ядерної, термоядерної катастрофи.
Читачам «Молодого комунара» пропонувалась анкета
«Голос миру і дружби». Сотні молодих виробничників,
службовців, учнів і студентів заповнили її, розповіли, як
вони готуються зустріти фестиваль.
Віктора Панкратьева, групкомсорга КМК електромон
тажників Олександрійського заводу «Автоштамп», ми
попросили заповнити її символічно — без аркуша паперу
і олівця, а у безпосередній розмові. Сьогодні і пропонує
мо її вашій увазі, шановні читачі.

З самого початку фестивальний
рух з усією очевидністю доводив,

що зустрічі прогресивної
служать справі

молоді

.миру і розрядки

міжнародних відносин.

(4 1947 р. Прага. 25 липня тут
відкрився 1 Всесвітній фестиваль
молоді і студентів. Сюди з’їхалося
17 тисяч юнаків і дівчат із 71 краї
ни. Уперше тут прозвучав широко
відомий тепер Гімн демократичної
молоді.
ф «Багаття дружби», X Всесвіт
ні студентські ігри стали найбільш
яскравими подіями II Всесвітнього
фестивалю молоді і студентів у
столиці Угорщини Будапешті 1949
року. Тут були присутні представ
ники 90 країн світу.
41 НІ Всесвітній фестиваль про
ходив у Берліні 1951 року. Сюди
приїхали 26 тисяч делегатів із 104
країн світу. Найбільша політична
акція III фестивалю — демонстра
ція проти загрози нової війни, про.
ти західнонімецького мілітаризму.
4) 1953 року посланців молоді
світу зустрічав Бухарест. ЗО тисяч
делегатів представляли молодь
111 країн світу.
41 V Всесвітній фестиваль про
ходив 1955 р. у Варшаві. У дні
фестивалю виповнилося десять років з дня вибуху атомної бомби в
Хіросімі. В Освенцімі відбулася
маніфестація делегатів фестивалю.
На весь світ прозвучали слова за
клику «Хай мирним буде небо над
кожною країною!».
41 VI Всесвітній фестиваль мо
лоді і студентів. Москва, 1957 рік.
Сюди приїхали 34 тисячі юнаків і
(Закінчення на 3-й «тор.).

КОР.: Ми знаємо, що молодь шахтар
ської Олександрії гарячим схваленням і
новими здобутками у труді зустріла
звістку про проведення XII Всесвітнього
фестивалю молоді і студентів у столиці
нашої Батьківщини місті-герої Москві.
На сьогоднішній день комсомольці і мо
лодь вашого міста в позаурочний час та
на суботниках заробили і перерахували
у фонд фестивалю 8668 карбованців. Да
вайте, відповідаючи на запитання анкети

труд, освіту, на життя під мирним не
бом. За це — за мирне небо над моєю
Батьківщиною, за щасливе
дитинство
своєї доньки, усіх дітей планети ми бу
демо боротися, не жаліючи сил...
КОР.: — Вікторе, наступне запитання:
«Як ви і ваші товариші зустрічаєте фес
тиваль? Який ваш внесок у боротьбу за
антиімперіалістичну солідарність, мир і
дружбу між народами?».
В. П.: — Наш
комсомольсько-моло-

ГОЛОС /МИРУ І ДРУЖБИ
1. Що б ви сказали з трибуни XII Всесвіт
нього фестивалю молоді та студентів?

2. Як ви і ваші товариші зустрічаєте фес
тиваль?

3. Який ваш внесок у боротьбу за антиім
періалістичну солідарність, мир і дружбу
між народами?

«Голос миру і дружби» зупинимось біль
ше на тому, який внесок у цю справу ро
бить ваш колектив. Але для початку, Вік
торе, будь ласка, кілька слів про себе.
В. П.; На заводі «Автоштамп» працюю
третій рік, прийшов сюди одразу після
служби в армії. Заочно навчаюсь
в
КІСМі. Товариші по бригаді уже вдруге
обирають мене своїм комсомольським
ватажком.
КОР.: Спасибі. І так, що б ви сказали з
трибуни XII Всесвітнього фестивалю мо.
лоді та студентів?
В. П.: — Нам, представникам радян
ської молоді близька боротьба мільйо
нів наших ровесників, що живуть у краї
нах капіталу і відстоюють свої права на

НАША АДРЕСА: 316050,
м. КІРОВОГРАД, вул. ЛУНАЧАРСЬКОГО, 36, РЕ
ДАКЦІЯ ГАЗЕТИ «МОДО.
ДИЙ КОМУНАР».

діжний активно включився в ударну вах
ту на честь 40-річчя Перемоги і XII фес
тивалю молоді і студентів. Участь у ній
для мене і моїх товаришів — це логічні
продовження огляду трудових досягнень
МОЛОДІ До 60-річчя присвоєння комсо
молу імені В. І. Леніна, участі КМК у со
ціалістичному змаганні. До речі, наш ко
лектив неодноразово виходив перемож
цем соцзмагання на підприємстві, серед
комсомольсько-молодіжних міста.
Ось
і за підсумками минулого року ми були
другими серед підприємств електроме
ханічної промисловості міста. План що
місяця виконуємо на 115—170 процен
тів.

(Закінчення на 3>й crop.).
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(Закінчення. Поч. на 2-й crop.).
дівчат із 131 країни. На фестивалі
пройшла півмільйонна маніфеста
ція молоді за мир, відбулося 20
студентських семінарів.
41 VII Всесвітній фестиваль мо.
лоді і студентів проходив у капіталістичнін країні. Австрія. Ві
день, 1959 рік. Фестиваль прийняв
делегації 112 країн світу. Головна
ного подія — маніфестація за мн?
і дружбу між народами, проти
атомної зброї, за роззброєння і
мирне співіснування.

41 У 1962 році столицею фести
валю стало місто Хельсінкі. На
фестиваль приїхали представники
1500 організацій із 137 країн. По
чесним
гостем фестивалю був
Ю. О. Гагарін.

(Закінчення. Поч. на 2-й стор.).
Два рази в минулому році і нинішньо,
му році ми зараховували членом своєї
бригади учасницю підпільної комсо
мольської організації «Спартак», що
діяла на Кіровоградщині в роки Великої
Вітчизняної війни Ніну Черевичну. А її
заробітну плату (поацюємо ми, до речі,
за єдиним нарядом) у розмірі 143 та
158 карбованців перерахували у Фонд
миру.

Найактивнішу участь взяли і у комсо
мольському суботнику, за який кошти
перерахували у фонд фестивалю. Наш
завод перерахував тоді 505 карбованців.
Сьогодні ми взяли зобов’язання вико
нати план двох кварталів наступного ро-

ку до святкування 40-річчя Перемог»
радянського народу у Великій Вітчиз
няній війні.
Розмову вела Л. ЯРМОЛЕНКО.

41 IX Всесвітній фестиваль 1968
року в Болгарії. Він зібрав 20 ти.
сяч учасників із 138 країн. У иі дні
працював фестивальний форум з
міжнародної політики.
<1 Влітку 1973 року у столиці
НДР Берліні відбувся X Всесвітній фестиваль. На ньому зібралися
25 тисяч посланців молоді з 140
країн. Фестиваль став кульмінацій
ним пунктом Всесвітньої кампанії
«Юність викриває імперіалізм».

41 Куба, перша соціалістична
держава
Латинської Америки,
приймала у себе влітку 1978 ооку
XI Всесвітній фестиваль, послан
ців 145 країн світу. Особливістю
гаванського форуму стала винят
кова широта політичного представ
ництва його делегатів. Піл час
фестивалю працювало п’ять дис
кусійних
центрів, міжнародний
трибунал «Молодь звинувачує ім
періалізм». Було проведено ЗО мі
тингів солідарності, які приверну
ли увагу делегатів широтою і актуальністю своєї тематики.
(«Аргументы и факты»).

«Твій внесок у фестиваль» "— на цс запитання
члени
комсомольсько-молодіжної
бригади механічного обробітку шин переміщення з кіровоградського виробничого об’єд
нання «Друнмгш». (бригадир О. МЕЛИХОВ, групкомсорг В. ГАБДУЛІХСАНОВ) коротко мо
жуть
відповісти
так:
507 карбованців, перерахованих у фонд XII Всесвітнього фести
валю молоді і студентів із заохочувальних премій та зароблених на суботнинах.
Фото В. ГРИБА.
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У кімнаті бонової слави Новоукраїнської

СШ № 6 — портрети її випускників, які загинули у боротьбі з фашизмом на фронтах
Великої Вітчизняної. Сюди учні школи приходять під час уроків мужності. Тут прийму

ють у піонери і в комсомол. Тут відбуваються зустрічі з ветеранами Спілки. В перший

день навчального року учні теж обов’язково

приходять сюди — віддати

шану героям.

Так було й цього року. Тільки нині у списку
славних воїнських імен побільшало на од-

ие — нещодавно у кімнаті бойової слави школи обладнано куточок, присвячений комсо-

мольцеві Юрієві Чайковському, який заги-

нув, виконуючи свій інтернаціональний обов’язок у Демократичній Республіці

Афга-

ністан.

ЗОВСІМ недавно він разом з друзямиЩЕоднокласниками
приходив до цієї кімнати.

Тут починалася для нього Батьківщина. Тут,
слухаючи спогади ветеранів Великої Вітчизня
ної, він робив перші кроки до розуміння
простих і вічних істин: що таке любов до рідної
землі, вірність, обов’язок, відданість... Тут він
починався як людина.
Ні, Юрій нічим особливим не вирізнявся се
ред однолітків. Був хорошим товаришем. За
хоплювався спортом. Веселий, непосидючий.
Завжди мав власну думку, яку щоразу гаряче
відстоював». Так розповідають про нього вчите,
лі, друзі.
Що ж, певно Юрій і справді був таким, як
і більшість його однолітків. Мабуть, виявись
на його місці котрийсь із його товаришів-комсомольців, він теж не відступив бн перед не
безпекою. Але випробування випало саме на
долю Юрія Чайковського. І він з честю витри
мав останній у своєму житті екзамен. Ціною
власного життя. Указом Президії Верховної
Ради СРСР від 17 травня 1984 року Юрія
Чайковського нагороджено орденом Червоної
Зірки (посмертно).
Незадовго перед цим хлопець написав листа
до вчителів і учнів рідної школи. Нині кожне
слово цього послання комсомольця набирає
особливого змісту. Ось про що йшлося у листі:
«Я горджуся тим, що мені випала велика
честь брати участь в наданні інтернаціональної
допомоги ДРА, що я став учасником боротьби,
важкої й безкомпромісної, за мир, за незалеж.
ність трудового народу Афганістану. Я став
свідком того, як діти 12—-14 роьтвэ^сгарякв-зі

Група молодих перемож
ців соціалістичного зма
гання. комсомольських активістів області відвідала
і Соціалістичну Республіку
В’єтнам. Наші земляки по
знайомилися з сучасним
життям і багатою історією
міст, з екзотичною тропіч
ною природою ПівденноСхідпої Азії. Вони побува
ли також в курортних
центрах СРВ Халонча,.Да
нанг, Бунгтау.
Глибоко вразили кіровоградців виставка експо
натів, що свідчать про зло
чини американського імпе
ріалізму на в’єтнамській
землі та знайомство з пар
тизанським районом Куті
в Хошіміні. Під час відві
дин мавзолею Хо Ші Міна,
Музею революції, підпри
ємств,
сільськогосподар
ських кооперативів молоді
кіровоградці близько позайомилися і подружилися
із в’єтнамцями. Разом з
ними відзначили День
Конституції, брали участь
у яскравій маніфестації,
зброєю в ру«ах борються проти найманців і
присвяченій знаменній даті
басмачів...
/ в житті в’єтнамського наДрузі, товариші!
' .іроду — Діло визволення
і від французького колоніУчіться, учіться, учіться, як заповідав нам
іального іга.
великий Ленін. Використовуйте цю можливість
сповна. Як боляче дивитися на темних, иеосвіН. КРАМАРЕНКО.
чених людей, па дітей, у чиїх очах не лише
страх перед найманцями імперіалізму, а й тем
Квіти
рява незнання...
...Ще не всі живуть так щасливо й повно
кровно, як наш народ. А дуже хотілося б, щоб
від глядачів
і інші пізнали мир, щастя, щоб скрізь діти
вчилися у таких гарних школах, як ми.
Місяць тривали гастролі
Кіровоградського облас
Одному афганському солдатові я показав
ного театру ляльок у Лат
фотографію своєї сестрички Наталки. Вона
війській РСР. Рига, Лієпая,
сфотографована під час урочистої шкільної лі
Елгава, Резекне, Даугав
нійки, радісна, усміхнена —< їй саме вручала
пілс — ось неповний пепохвальну грамоту. Афганець дуже здивувався
. релік міст, де лялькарі
й запитав: «Ти що, багач чи якийсь високий
показали юним глядачам
чин маєш?*. Тоді- я розповів йому, як живемо
,«Кота у чоботях», за каз
ми, радянські люди. Він заплакав. Його рідні
кою Ш. Перро, інші виста,
загинули, сестричка померла від хвороби. І меви.
Гастролі у братній
ні стало дуже боляче за нього, за таких, як він.
республіці пройшли усЩе раз велике спасибі Вам усім за те, що
4 пішно. На 70-ти спектаклях
витратили стільки сил і терпіння на моє вихо
побувало 22 тисячі гляда
вання. Ваші старання, настанови пішли мені
чів.
на користь.
Тепло приймали кіроЮні мої земляки! Ростіть справжніми люць.
■воградців прибалтійці. На
мн, віддано любіть рідну Вітчизну, будьте
і спектаклях було багато
завжди вірними справі Комуністичної партії і
квітів від вдячних гляда
рідному народові. На їхню турботу відповідай
чів. Теплою і хвилюючою
те відмінним навчанням і зразковою поведін.
залишилась у пам’яті зу
кою.
стріч акторів театру з ви
Успіхів вам у новому навчальному році».
хованцями
Ризького ін
Батьки, земляки по праву гордяться ним.
тернату для дітей-сиріт,
Ім’я Юрія Чайковського навічно занесе у
де
кіровоградці
дали
списки учнів- ШКОЛИ М'б.
^.^Яовоукраінмво

1 ' V шейсккий спектакль.
Наш корл

ПРОШУ СЛОВА
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Я на своїй землі господар
Якось, виступаючи на сторінках «Правды», відомий ра
дянський кінокритик Георгій Капралов повідав читачам
зміст однієї цікавої розмови зі своїм французьким коле
гою. Той з доброю посмішкою розповідав, що під Пари
жем на диспуті комуністичної молоді про людину майбут
нього він побачив на стіні фотопортрет героя радянського
фільму. Це був бригадир будівельників Потапов з кіно
картини «Премія» (за однойменною п’єсою відомого дра
матурга О, Гельмана), як його зіграв Євген Леонов. Перед
зборами молоді люди дивилися цей фільм, хтось приніс
і повісив фотографію як «тезу» дискусії. На запитання
Г. Капралова: чим привабив французьке юнацтво бригадир
Потапов, французький кінокритик відповів так:
— Прекрасна людина! Подивіться, здавалося б, чим біль
ше буде йому роботи, чим більше усяких там переробок,
тим більше він заробить грошей. А він гнівається, обурює
ться, що йому доводиться спочатку робити, а потім пере
робляти одну й ту саму роботу (перше завдання було по
милковим). Коли капіталіст
дає робітникові завдання, а
потім виникає необхідність
переінакшити його, робітник
не обурюється: адже це
господар щось не догледів,
тож нехай і розплачується.
Робітникові ця робота —<
чужа, навіть ворожа. Про
і
це ще Маркс писав. А для
радянської людини, для ва
шого робітника що і для
чого він робить небайдуже.
Це — його труд. Ось він і

теріально забезпечений робітничий клас нашого соціаліс
тичного суспільства сьогодні добре, це кожен знає.
Уже друге покоління зростає в нашій країні без війни.
Навряд, чи хто з наших ворогів на Заході наважиться
всерйоз стверджувати зараз, що «лапотній» Росії і безгра
мотним мужикам ще довго треба вчитися самостійно гос
подарювати, як це було на зорі Радянської влади. Жити
стали добре, і хочемо жити ще краще, що цілком природньо... А дехто заспокоївся. Пригрівся в комфорті. Без нас,
мовляв, розберуться, без нас справляться, без мене вийде...
Є, на жаль, і серед нас, робітників, серед тих, кому самою
історією начертана авангардна роль у суспільстві, такі, що
стали забувати часом основне, найважливіше, що заслуги
нинішнього покоління радянських людей і, звичайно ж,
комсомольців та молоді перед Батьківщиною будуть оці
нюватись насамперед по тому, наскільки правильно, швид
ко і уміло ми зуміємо
«ліквідувати з нашого жит
тя
все те, що супере
чить ідеї соціальної спра
ведливості»,
як
зазна
чав у своїй промові на Всеармійській нараді секрета
рів комсомольських орга
нізацій глава партії і держа
ви товариш К. У. Черненко.
Тобто, як швидко ми викорінимо з нашого життя ле
дарів, бюрократів,
хабар
ників, хапуг і фарцовщиків,
ХВИЛЮЄТЬСЯ-.
тим швидше ми станемо по
Кожного разу, коли затоколінням, спроможним про
дить мова про будь-яку ро
тистояти будь-якому воро
бітничу професію, про наші
гові, поколінням, яке візь
робітничі проблеми,
мені
ме собі у супутники енту
хочеться виставити прочи
зіазм,
ініціативність,
ро
тану майже два роки тому
мантику, і виконає будь-яке
У «Правді» розмову як свій
найскладніше завдання. Як
аргумент у Дискусії: «Хто
що це буде потрібно моїй
він£ сьогоднішній робітник?».
Батьківщині.
Ситуація, випадково під«Будь добрим і чесним, синку!» — цього з дитинства
Ось таким у моєму понят
глянута мною (як, до речі,
навчає своїх дітей комуніст, депутат Компаніївської ра
йонної Ради народних депутатів, член райкому партії,
ті має бути переконання су
і -кількома іншими пасажи- ■
доярка молочнотоварної ферми № 1 колгоспу імені Лені
часного робітника. Такими
рами) а міжміському
ав
на Ніна БУЯЛО.
вони є й у більшості із на
тобусі,
мало нагадувала
Фото В. ГРИБА.
шої багатомільйонної робіт,
диспут. Та й сторонньоничої сім’ї.
нього втручання не потребу
Я давно вже працюю на заводі. Тут став бригадиром, тут
вала... Роздратована матуся відчитувала свого сина, чимось
мене приймали в партію. Тут народжується моя трудова
явно засмученого, я б сказав пригніченого:
біографія. Як, до речі, і багатьох Інших юнаків та дівчат.
Дивлюсь я на хлопців зі свого номсомольсько-молодіжного.
— Скільки ми тобі з батьком говорили: вчися краще в
слідкую за успіхами бригадирів з Кіровограда Олексія По
школі, не лінуйся. А ось тепер маєш! Я знала, що твоє попова (виробниче об’єднання по сівалках «Червона зірка»),
Олександра Мелихова (виробниче об’єднання «Друкмаш»),
стугтання до інституту закінчиться тим, що підеш до ПТУ...
нашого колеги, товариша по заводу лауреата премії Ленін
Ну, та нічого, «вкапуватимеш» все життя на заводі чи ще
ського комсомолу Миколи Петрова (Світловодськии завод
чистих металів), і ще раз переконуюсь: правий був той
десь, не раз пожалкуєш, що в школі гаяв час даремно...
французький
юнан. що запропонував звичайного
радян
Певно, жінка мала підстави для цієї нотації синові. Але
ського робітника Потапова як прототип людини майбутньо
мене боляче вразило оте «вкапуватимеш» на заводі... Не
го. Саме такими — чесними, принциповими, вболіваючими
вперше за своє життя доводиться чути щось подібне, у по
за справу й повинні бути люди завтрашнього дня. І перши
дібному ж зневажливому тоні. Ситуації були різними, та й
ми серед них ті, хто носить горде ім’я робітник.
люди, що так говорили, найчастіше належали до розряду
Неспокійно сьогодні на нашій планеті. Боротьба за мир,
категорії, визначеної не менш зневажливо. — обивателів.
активна участь у зміцненні економіки і оборонної могут
Та справа не в тому. Колись я пробував для себе з’ясувати
Це явище. А тепер ось хочу винести свої міркування на
ності країни — ось першочергові наші завдання. І кому ж,
розсуд читачів молодіжної газети.
як не нам, молодим і енергійним, народженим у щасливій
Як член бюро міськкому комсомолу, член обкому ком
країні, вихованим партією, тим, хто успадкував невмирущу
сомолу часто зустрічаюся з працюючою молоддю, своїми
славу батьків і дідів, виконувати їх.
В. ГНИНЕНКО,
ровесниками. І особисто переконався — є й у нашій робіт
ничій сім’ї люди випадкові. Дивишся — одного заробітки
бригадир плавильників цеху № 8 заводу чистих
металів.
привели до станка, іншого — бажання скуштувати міського
м, Світловодськ,
життя, третього — перспектива одержати квартиру. А ма
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З Євгеном Михайлови
чем Муравським ми си- димо за столиком на
подвір’ї
садиби
його
сестри і ведемо неспішну
розмову про те, про се:
як живеться, що подо- ■
баеться, а що ні. Мій
співбесідник непогано ро
зуміє українську мову,
яле з балачкою складні
ше. тому, щоб довго не
підшукувати погрібного
слова, вживає впереміш
ку з українськими поль
ські й англійські слова,
зрідка — російські. 1 по
тому, ЯК він веде роз
мову, вгадується, що та
кі бесіди тривають тут
мало не щодня: аякже,
кожному хочеться почути
про
життя в Канаді,
узнати думку
заокеанського гостя про власне
життя-буття.
Народився Є. М. Му.
равський у селі Підгайнях на Тернопільщині. У
п’ятнадцятирічному віці
фашисти вивезли його
разом з іншими хлопця
ми й дівчатами села до
Німеччини. Працював у
фермера. Зрідка (наскіль
ки дозволяли умови военного часу) листувався
з домом. Останнього лис
та відправив у березні
1944 року, але відповіді
не діждався: думав, у
хату влучив снаряд чи
бомба. Під час війни все
могло трапитись. «Отже,
з рідних не лишилося ні
кого», — ця думка вирі
шила подальшу долю.
По війні здобув спеці
альність шофера і пра
цював на будівництві.
Там-такн зустрів німкеню
Розу Самме і одружився,
виїхав до Канади. Коли
синові виповнився рік,
дружина
з
малюком
теж переїхала на аме
риканський
континент.
Євгенові
Михайловичу
тут також довелося пра
цювати у фермера. От
римував 45 доларів на
місяць. На той час то
були великі гроші, але
відкласти довгий час ні
чого не вдавалося, ос.

РАДЯНСЬКИЙ СОЮЗ ОЧИМА ЗАРУБІЖНИХ ГОСТЕЙ
кільки треба було щось
-їсти, одягатися, платити
за найману
квартиру.
Свій будинок сім’я змог
ла придбати лише в 1964
році. Раніше не наважу
валися
купувати,
бо
взимку (таке траплялося
там з людьми досить час
то) можна було залиши
тися без роботи, і тоді не
було б засобів до існу

досягнення Радянського
Союзу, однак зовсім ін.
ша справа — побачити
це на власні очі. Обидва
мої брати працюють у
колгоспі водіями. І вони не хочуть мати влас
не поле, чи, скажімо,
майстерню. Зайдеш ‘до
хати — стіл ломиться від
напитків та наїдків. У
селі
будинки красиві,

я скористався з послуг
вашої медицини: вставив
десять зубів. Це мені
обійшлося у 17 карбо
ванців. А моя дочка у
Канаді заплатила 35 до
ларів лише за те. шо їй
вирвали зуб. Мені дове
лося б позбутися за та
ку роботу більше тисячі
доларів. Або такс. Мій
зять працює на паперо

вання. Одного разу спро
бував. Віддав 500 дола
рів завдатку, але знову
перемогли страх і не
впевненість v завтраш
ньому дні. Пішов заби.
рати гроші, та отримав
лише половину, бо за
законами Канади завда
ток мають право не від
давати навіть у повному
розмірі.
Зараз у Євгена Михай
ловича вже онуки рос.
туть. І от вдалося йому
довідатись, шо на Терно
пільщині
живуть його
двоє братів, мати (не так
давно) померла, а в То.
лованівську на Кіровоградщині — сестра Галя.
Довго вагався, але всетаки зважився і поїхав.
Світ неблизький. Але ж
хотілося побачити
рід
ню.
— Добре пам'ятаю пе
редвоєнні роки, — при
гадує Євген Михайло
вич. — Наша сім’я мала
10 моргів землі. Сім’я ве
лика. Врожаю не виста
чало навіть до жнив. Але
за землю люди тримали,
ся. Грунт був особливо
родючий. У Канаді такої
землі немає. Здається,
взяв би оцього масного
чорнозему та й намазав
на хліб...
Отаким залишився у
моїй
пам’яті
рідний
край. Коли я приїхав на
землю батьків через три
з половиною десятки ро
ків, то не впізнав її. Хо
ча доводилося чути про

добротні.
Одягаються
люди гарно.
Фермер, у котрого я
працюю, радить виклнка.
ти братів до Канади.
Мовляв, там їм буде
добре, а англійської мо.
ви він береться їх навчи
ти. Коли розповідаю бра
там, яку роботу мені до
водиться виконувати (на.
ванта жую, розвантажую
і т. д.), вони сміються.
Адже я маю спеціаль
ність.
Євгена
Михайловича
часто запитують люди
про заробітки і дивую,
ться: невже 6—7 доларів
за годину? Але якщо
врахувати витрати,
це
не буде здаватися дуже
багато.
— Ось пачка цига
рок, — показує гість
«Орбіту», — у
Канаді
подібні втричі дорожчі.
Щороку я плачу 800 до
ларів податку за землю,
на якій стоїть мій будинок, 2500 — комунальні
послуги, 3400 — страхо
вий внесок, 48 доларів за
номерний знак (хоча він
залишається незмінним,
а платити треба щороку).
До того ж, зважте, до
водиться заробляти собі
на лікарняний. Якщо не
платити щомісяця 240—
250 доларів так званої
огі, в лікарню не прий
муть. Хоча й це ще не
все. Трапляється, коли
лікарі вимагають допла
ти у розмірі 10—15 про
центів. Минулого приїзду

вій фабриці. Заробляє ні
би непогано. Але я пам’ятаю, коли робітники
двічі страйкували. Стран,
ки інколи тяглнея по пів.
року. Взимку було ХО
ЛОДНО. і людям доводи,
лося розводити на вули
цях вогнища у бочках,
грітися. Можливо, вони і
добилися
підвищення
платні, але я перекона.
ний у тому, шо багато з
них втратили за цей час
будинок: адже треба бу
ло за щось жити.
Коли приїжджаєш у
Радянський Союз, то най.
перше кидається у вічі
зайнятість жінок. Мені
це особливо подобається,
адже це лає їм змогу бу.
ти
незалежними. Мін
батько колись говорив,
що людині найбільше па
сує робочий одяг. Тепер,
згадуючи ті слова, я пе
реконуюся, що це правильно. Особливо, коли
праця приносить людині
задоволення. А у вас во
но саме так.
Чоловік замовкає. Погляд спрямований ку
дись у далечінь. Можли.
во, він згадує ті 10 мор.
гів батьківського поля,
або ж милується без.
краї.ми просторами краї
ни, де народився...

ЖИТТЯ МОЛОДІ ЗА рубежем
41 В НДР вийшла книга
відомого вченого й публі
циста Юргена Кучинського
«Діалог з моїм правнуком».
Це відповіді людини з жит
тєвим досвідом на запитан
ня
представника
самого
юного покоління. Автор роз
повідає про шлях своєї краї
ни до соціалізму; молодий

читач знайде у книзі цікаві
моменти з історії, з біогра
фій відомих людей ТОЩО.
А На верфі у румунсько
му місті Дробета-Турну-Севеоін будуються судна на
замовлення Радянського Со
юзу. Призначені вони для
Каспійського пароплавства
і маюїь назви, пов’язані з

революційною славою Закав
каззя. Вирішено випустити
кораблі, яким будуть при
своюватись імена всіх 26 ба
кинських комісарів. Ізоляцінні роботи на танкерах
виконує жіночий колектив,
який очолює молодий бри
гадир Марія Марару.
ц Молоді індійці, що ба.

В. АФАНАСІЄНКО,
спецкор «Молодого
комунара».

емт Голованівськ.

жають вивчити російську
мову, можуть вступити на
курси при Інституті росій
ських досліджень імені А. Б.
Балигі (місто Бхопал, штат
Мадх’я Прадеш). Вивчення
російської мови з липня
1982 року включено в шкіль
ну програму штату. Тут уже
четвертий рік працюють ви
кладачами радянські спе
ціалісти.

>
КОНСУЛЬТПУНКТ «мк»
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Вибори по-американськи
«Шановна редакціє!
Цього року в Сполучених Штатах Америки пройдуть
вибори президента. Подія не зовсім рядова, бо багатьом
не байдуже, хто буде господарем Білого дому і яку полі
тику диктуватиме звідти. Хотілося б у черговому випуску
ідейно-політичного клубу «Світогляд» прочитати про це,
А. ДЕМЧЕНКО,
робітник.
Знам'янський район».
6 листопада цього року в
США відбудуться чергові
президентські вибори. Од
нак хоч вибори і прези
дентські,
виборці
будуть
обирати не президента, а
виборників для кандидатів
у президенти. На маїЬинах
для голосування,
встанов
лених на виборчих дільни
цях, будуть виставлені спис
ки виборників для Р. Рейга
на — Дж. Буша (кандидати
на пост президента та віцепрезидента від республікан
ської партії, і списки ви
борників для У. Мондейла — Дж. Феррар (канди
дати на відповідні пости від
демократичної партії).
В цьому і полягає особ
ливість виборів
по-американськи.
Посередницький
характер їх веде до того,
що нерідко
президентом
США
обирається людина,
яка одержала мало голосів
виборців, зате більше голо
сів виборників. Особливіс
тю є ще й те, що право ви
сування кандидатів у виборники
фактично
належить
двом найбільшим буржуаз
ним
політичним
партіям
(буржуазній і демократич
ній), тому що двопартійна
система не допускає іншого
порядку виставлення спис
ків виборників у штатах.
Стаття 2 Конституції США
вказує на те, що «кожен
штат призначає в установле.
йому його
законодавчими
зборами порядку виборни
ків». За цим положенням
конституції право визначати
список виборників мають
тільки ті, кому належить
влада в штаті.
Вибори по-американськи
характеризуються ще й тим,
Що нарівні з так званою
свободою висунення канди
датів у президенти існує ці
ла система заборон, які об
межують можливість
про
гресивних сил брати участь
У передвиборній боротьбі.
Так, у 29 штатах закони і су
дові рішення забороняють
Комуністичній партії США
брати участь у виборах і ви
сувати своїх кандидатів у
президенти. В інших штатах
вимагається реєстрація чле

представників по прейску.
ранту сьогоднішньої вибор
чої кампанії оцінюється в
150 тисяч доларів, в сена
ті — 1,5 мільярда, а губер
наторське крісло коштує 2,5
мільярда доларів. Тому зі
ста членів сенату США тіль-

го способу життя, прониза
ного шовіністичним угаром
вищості.
Передвиборна
платформа республіканської
партії — це ніби
кодекс
агресивних дій адміністрації
Рейгана, лейтмовитом якої
проголошується право США

нів Комуністичної партії в
поліцейських
дільницях.

ще не встиг

Щоб виставити свою кан
дидатуру
в
президенти,
президент повинен зібрати
на першому етапі не менше
18 тисяч підписів громадян
штату і внести грошовий

Оголошуючи про свій на
мір добиватися переобран
ня на пост президента США
на повторний строк, Р. Рей
ган заявив: «Наша робота
ще не занінчена». Журна-

Рони правління адміністрації Рейгана відзначені рГзним посиленням расистських настроїв у США.
На знімку: мранобіс із «клан-беретів» в воєнізовакому таборі в місті Фонтана (штат Каліфорнія).
Фото Камера прес — ТАРС;

■
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■вааввв анвмввнв ■мяЕанвм ■■■■жнаив ввививии
завдаток у сумі
близько
3000 доларів (у кожному
штаті різні суми).

В 1980 році кандидати від
Комуністичної партії США
Г. Холл і А. Девіс на пост
президента і віце-президен
та зібрали під петицією про
їх висунення 20 тисяч під
писів, але органи місцевої
влади штату Кентуккі оголо
сили зібрані комуністами

підписи фальшивими і від
мовились їх реєструвати. В
нинішній виборчій кампанії
кандидати від Комуністичної
партії віддали голоси своїх
виборців на користь У. МонДейла.
Та головною особливістю
виборів по-американськи є
те, що вони перетворюю
ться в змагання «грошових
мішків». І з часом вартість
виборів президента зростає.
В 1980 році, скажімо, вони
коштували понад
мільярд
доларів, а нині обійдуться
американцям уже в півтора
мільярда. Місце в
палаті

ліст Джоел Мак-Неллі ви
рішив розкрити на сторін
ках американської газети
«Мілуоні
джорнел», що
мається на увазі під «неза.
кінченою
роботою». Ось
яний, на його думну, пере
лік завдань, не розв'яза
них нинішньою адміністра
цією.
Чг Ще є лайки, не вислов,
лені на адресу росіян.
Чг США все ще входять
в 00Н.
Чг 00И усе ще знаходя
ться в США.
Чг Є країни уряди яких
не подобаються амернканським керівникам, але які
одначе не піддавалися на
паду США.
Ч- Космічним простір по
ки 1ЦО вільний від
зброї
масового знищення.
Чг Американські ' ракети

ки п ятеро живуть на так
звану заробітну плату (при
близно п’ять з половиною
.тисяч доларів на місяць),
решта — мільйонери.
Виборча кампанія цього
року характеризується ще
й небувалою агресивністю
войовничого
націоналізму,
вихвалянням американсько-

•
займають поки що не кож
ний квадратний метр євро
пейської території.
Ч- США не мають ще
достатньої кількості ядер
ної зброї, щоб знищити
світ у необхідне
Білому
дому число разів.
4- Деякі «ескадрони смер
ті» — терористичні банди
із країн Центральної Аме
рики — ще не завершили
підготовку в ЦРУ.
+ Ще не вдалося обме
жити сильний вплив Куби
у багатьох країнах Латин
ської Америки.
Ч- Ще не весь державний
бюджет іде на військові
цілі.
Чг Залишилося ще кіль
ка абсолютних невігласів —
старих
каліфорнійських
приятелів Рейгана.
котрі
не одержали призначень
на найвищі пости в уряді
Чг Багатим усе ще дово
диться платити деякі по
датки.
Чг Усе ще збереглися
деякі спеціальні програми
для бідних і знедолених.
” Чг Все ще залишаються
деякі крихти соціального
забезпечення й медичного
обслуговування для
пре
старілих громадян США.
Чг Американські жінки
усе ще патякають про рів
ноправ’я і навіть намагаю
ться його добиватися.
-X- Не всі. але багато го
лодних в Америці усе ще
мають можливість одержа
ти юшку на супових кух
нях.
Чг Не посаджені у в’яз
ниці всі ті. хто не хоче йти
в армію.
Чг Кислотні
дощі. ЩО
проливаються через
без
контрольне
забруднення
атмосфери, знищили
ще
не всі американські озера
Чг Багато жилих районів
не стали ще токсичними
через звалища сміття.

Чи не правда, досить
«вагомі» аргументи «на ко
ристь переобрання» Р. Рей
гана?
(Тижневик «Аріументы и фактыг).

безроздільно володіти сві
том. Прийоми гри на націо.
нальних почуттях народів
історії вже відомі. Як відо
мі і наслідки подібних ігор
без правил...

о. поповній,
лектор . міжнародник
обласної
організації
товариства «Знання»,,

Спецвипуск
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ДУМКИ, ВІДГУКИ, РЕЦЕНЗІЇ
діяльність американських
дипломатів у Польщі, про
малосимпатичні маніпуля
ції польських діячів «пов
зучої контрреволюції». Ба
гато з них, скажімо, при
власнювали гроші, переда
ні західними «друзями» на
потреби підпілля.
Є в книзі й виступи та
інтерв’ю представників Мі
ністерства
внутрішніх
справ ПНР, де роз’яснюю
ться кроки уряду, спрямо
вані на нормалізацію об
становки у країні, підкрес
люється важливість всебіч
ної допомоги Польщі з бо
ну СРСР та інших соціа
лістичних країн. Всі глави
книги пройняті вірою авто
рів у те, що їх батьківщи
на справиться з існуючими
труднощами, що інспірова
не Заходом «польське пи
тання», як пише у книзі
Я. Пастецька, «буде по
вільно вмирати природною
смертю, тому, що це вже
рослина без коріння, це
вже
штучне утворення.
Польща є суверенною дер
жавою, ще слабною і хво
рою —• це правда, але дер
жавою, а не «питанням».

КРАЇНА, А НЕ «ПИТАННЯ»!
Різнокаліберні мікрофо
ни на обкладинці книги
«Необъявленная война про
тив Польши» (М., Политиз
дат, 1984) нагадують гадю
чі голови. Чому художник
надав безневинним акус
тичним
засобом таного
зловісного вигляду, стає
зрозуміло вже тоді, коли
пробіжиш очима перелік
глав:
«Пропагандистська
агресія проти Польщі», «Від
«психологічної війни» до
політичної диверсії», «Рейганівські
азимути радіо
«Вільна Європа...». Безпар
донні намагання імперіа
лістів усякими недостойними засобами підірвати іс
нуючий у Польщі соціаліс
тичний лад викриваються
і розвінчуються у публіка
ціях польської періодики
(зокрема, газетах «Трибуна
люду», «Жолнеж вольності»), з яких і складається
дане видання.
Відкривається книга ви
ступом Першого секретаря
ЦК Польської
об’єднаної

робітничої партії. Голови
Ради Міністрів ПНР Войцеха Ярузельського, де да
но принциповий аналіз об
становки в Польщі, вказа
но причини виникнення
суперечностей у її внутріш
ньому житті і шляхи їх
усунення. Детальніше про
це йдеться у наступних
розділах. Скажімо, у стат
ті «Роль Заходу у поль
ській кризі» серед витоків
драматичних моментів в іс
торії країни виділяється
надмірна економічна за
лежність ПНР від капіта
лістичних
держав,
які
«платили і вимагали за це
«товар» у ідеологічній об
ласті». Автори наступних
статей докладно розпові
дають про політику еко
номічних санкцій, яку про
водила американська адмі
ністрація з тим, щоб «по
карати» Польщу за вве
дення в нраїні військового
положення. Наводяться й
інші
приклади
грубого
втручання Заходу у внут

рішні справи суверенної
ПНР.
...1979 р. посольство США
у Варшаві звернулося до
польських властей із про
ханням дати відомості про
К. Ханффа. який на почат
ку другої світової війни
знищував євреїв у Польщі
й Литві і через багато ро
ків по тому попав під суд.
Можна було б вітати праг
нення міністерства юсти
ції США зібрати докази
проти злочинця. Насправді
ж. пише у книзі М. Реняк,
американців цікавило, що
знають про
у Польщі
Ханффа, керівника антипольської
організації
у
США, тобто, чого йому слід
боятися...
Контрреволюція у Поль
щі одержувала від імпе
ріалістичних кіл не тільки
моральну підтримку — че
рез нелегальні канали у
країну надходили «презен
ти» ціною в тисячі злотих
у вигляді
друнарського
обладнання.
У книзі наводяться танож факти про підривну

Н. ДАНИЛЕНКО.
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Під
девізом
«Юність
МОЯ — КОМСОМОЛ» пройшов
IV обласний огляд-конкурс
вокально - інструментальних
ансамблів навчальних закла
дів системи профтехосвітн.
присвячений Дню народжен
ня Ленінського комсомолу.
18 вокально-інструменталь
них ансамблів взяли участь
в конкурсі. Високу виконав
ську майстерність, патріо. тичне спрямування репер* туару продемонстрував Від
«Товариш» з Кіровоградсько
го СПТУ № 4. Рішенням жю
рі його визнано лауреатом
обласного огляду-конкурсу
Друге місце розподілили між
собою
вокально-інструмен
тальні колективи Гайворонського СПТУ № 35 і Голованівського СІІТУ № 38. тре
тє—Новгородківсьного СПТУ
№ 36, Ульяновського СПТУ
№ 11 та Олександрійського
СПТУ № 36.

На знімку: виступає во
кально-інструментальний ан
самбль
Новгородківсьного
СПТУ № 36.

Фото Л. БОЛОТІ НА.
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