
Кіровоградська обласна І 
бібліотека їй. Н. К. Крупськв!

— Молоді будівники 
БАМу і КамАЗу, підкорюва
чі Західного Сибіру і Не
чорнозем'я — представни
ки багатьох комсомольських 
ударних будов Країни Рад 
знову зібрались 29 липня 
тут, на одному з найбільш 
пожвавлених дискусійних 
перехресть XII Всесвітнього 
фестивалю. їх запальні ус
мішки, радісні обличчя, за
фіксовані на фотографіях, 
дають переконливе уявлен
ня відвідувачам виставки 
про головну справу життя 
нового покоління країни пе
ремігшого соціалізму — 
мирне творення. Саме це є

З думою про мир
ТРЕТІЙ ДЕНЬ НА МОСКОВСЬКОМУ ФЕСТИВАЛІ ПРОЙШОВ ПІД ДЕВІЗОМ: 
«МОЛОДЬ І СТУДЕНТИ ЗА АНТИІМПЕРІАЛІСТИЧНУ СОЛІДАРНІСТЬ»

незаперечним доказом ма
сового пориву юнаків і дів
чат, який знайшов відобра
ження у назві самої фото- 
експозиції «Радянська мо
лодь у рядах руху антиімпе
ріалістичної солідарності», 
її розгорнуто в університеті 
дружби народів імені П. Лу- 
мумби, де розташований 
один з головних об'єктів 
фестивалю — центр антиім
періалістичної солідарності.

Виставочні знімки — теж 
документи, свідчення, які 
закликають до відповідаль
ності поборників нової сві
тової війни. Але, коли мова 
заходить про боротьбу на
родів за свободу і незалеж
ність, фотографія стає літо
писом дружби і солідарнос
ті молоді найбільшої країни 
планети з ровесниками, які 

в рядах демонстрантів, а то 
І з зброєю в руках відстою
ють право на майбутнє.

Оглянувши виставку, де
легати фестивалю, які зібра
лися сьогодні в центрі, про
ходять у зал, де через хви
лину почнеться дискусія 
«Антиімперіалістична солі
дарність з народами, молод
дю і студентами, які борю
ться проти колоніалізму, 
неоколоніалізму, расизму, 
фашизму, імперіалістично
го втручання та інтервенції, 
за національну незалеж
ність, свободу, суверенітет, 
демократію, самовизначен
ня і соціальний прогрес».

Зал вибухнув оплесками, 
коли ведучий дискусії Ор
ландо Тарденсілья з Ніка
рагуа запросив до мікро
фона представника Латино

американської континен
тальної організації студен
тів Даніло Переса.

— Ми з вами є свідками 
Тюсилення антиімперіаліс
тичної боротьби в усьому 
світі, — сказав він. — Моло
ді сандіністи із зброєю в ру
ках захищають нікарагуан- 
ську революцію. Рішучу від
січ експансіоністським замі
рам імперіалізму дає націо
нально-визвольний рух на 
Близькому Сході. З трибуни 
Всесвітнього форуму моло
ді ми тавруємо ганьбою 
апартеїд ПАР. Не припиня
ють боротьби мужні патріо
ти Чілі, інших країн, де кри
ваві диктаторські режими 
служать імперіалізмові. І ті 
зусилля доброї волі, які 
протиставить імперіалізмо- 
в: прогресивне людство. 

насамперед країни соціаліз
му, знаходять гарячу під
тримку у молоді всіх країн. 
Наш лозунг — антиімперіа
лістична солідарність і єд
ність!

Але чому затримався бі
ля виставочного стенда 
учасник в’єтнамської деле
гації Фам Суан Тхе? Що так 
привернуло його увагу? На 
фотографії — ровесники з 
Радянського Союзу і В’єтна
му, які зустрілися в місті 
Хошіміні. Усмішки, дружні 
рукостискання... Він пам’я
тає інший Хошімін — тоді 
Сайгон — опалений війною. 
І не усмішки—горе і смерть 
зустрічались на його вули
цях. Пам’ятає він і будинок, 
зображений на задньому 
плані знімку. Кожний зал, 
кожний сходовий проліт 
його назавжди врізались у 
пам’ять...

— Через обпалюючий біль 
напалму і кинджальний во
гонь агресорів, крізь неза
бутні дні і ночі бійці В’єтнам
ської Народної Армії йшли 
до перемоги, — розповідає 
Фам Суан Тхе. — І ось на

став момент, коли палац, д^ 
звив гніздо маріонетковий 
сайгонський уряд, виріс в 
оглядовій щілині нашого 
танка. Тепер до нього зали
шались лічені метри. Але 
вони здалися мені важчими, 
ніж багато миль війни. Під 
кулями ворожих кулеметів 
ми вибралися через нижній 
люк танка, притискуючи до 
грудей червоний прапор 
перемоги, прапор вільного 
В’єтнаму, кинулися вперед. 
Кожний поверх, кожну схо
динку доводилось відвойо
вувати у смерті. Нас вела 
до мети пам’ять про бойо
вих товаришів, які не дожи
ли до цього дня, але ціною 
життя наблизили його. Під
нісши над куполом палацу 
прапор свободи, ми не мог
ли стримати сліз.

Було це в 1975 році. А 
сьогодні делегати, які зі
бралися в центрі, знову во- 
скоесили сторінки ГерО' ІНОЇ 
боротьби в'єтнамського на
роду, який із зброєю в ру
ках протистояв натискові й

(Закінчення на 2-й стер.).

МОЛОДЬ КІРОВОГРАДЩИНИ!
ОЗНАМЕНУЙМО ДНІ РОБОТИ
XII ВСЕСВІТНЬОГО ФЕСТИВАЛЮ

МОЛОДІ І СТУДЕНТІВ 
УДАРНОЮ ПРАЦЕЮ!
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Сьогодні
Серед молодих комбайне

рів. що працюють на:
СК-5

Сергій МЕЛЬНИЧЕНКО та 
Олександр НОРОЖЕНКО з 
колгоспу імені Шевченка 
Новоукраїнського району — 
намолотили 4620 центнерів 
зерна.

Анатолій ПОНЯВІН з рад
госпу «Устинівсьиий» Ус- 
тинівсьного району — на
молотив 4586 центнерів 
зерна.

СК-6
Анатолій ЕРМАКОВ з кол

госпу імені Леніна Онуф-

попереду
ріївського району — намо
лотив 4436 центнерів зерна.

Серед молодих жаткарів:

Микола БОНДАР з кол
госпу імені Ульянова Улья
новського району жаткою 
ЖРС-4,9 скосив зернові на 
448 гектарах.

Серед молодих водіїв:

Михайло МАСЛИГАН з 
радгоспу «Мар'янівський» 
Маловисківського району 
автомобілем ГАЗ-53 перевіз 
6540 центнерів зерна.

Телеграми в номер 
НОВГОРОДКІВСЬКИЙ РА

ЙОН. Партком, правління, 
комітет комсомолу кол
госпу імені Ульянова при
вітали з трудовою пере
могою молодого комуніс
та шофера Георгія Івано
вича Оводенка. Автомобі
лем ЗІЛ-ІЗО він за день 
перевіз з поля на тік 800 
центнерів зерна, а з почат
ку жнив — понад 5000 
центнерів.

ГОЛОВАНІВСЬКИЙ РА
ЙОН. Ударно жнивує ком
сомолець Михайло Пасту- 
шенко з колгоспу «Пам’ять 
Леніна». Зараз він займає 
друге місце у змаганні 
комбайнерів району і вже 
намолотив своїм СК-5 
близько 4 тисяч центнерів 
зерна.

УСТИНІВСЬИИЙ РАЙОН. 
Більше двох норм виконав 
на косовиці ячменю трак
торист колгоспу імені 
Франка комсомолець Іван 
Мозговець. При плані 16 
гектарів він за день жат
кою ЖРБ-4,2 скосив 41 
гектар.

У день відкриття і за
криття ХП Всесвітнього 
фестивалю молоді і сту
дентів в Москві працювати 
на зекономленому пально
му — так вирішили мо
лоді хлібороби другого 
комсомольсько - молодіж
ного збирально-транспорт
ного загону колгоспу імені 
Ленінського комсомолу 
Новоукраїнського району 
на партійно-комсомоль
ських зборах перед почат
ком жнив.

Для члена бюро комсо
мольської організації
тракторної бригади Олек
сандра Зубова та комсо
мольця Сергія Кравченка 
нинішні жнива особливі. Тх 
комсомольсько - молодіж
ний екіпаж збирає хліба 
вперше. Звичайно, перед 
виходом в поле хвилюва
лися. Перші ж дні показа
ли, що молоді хлібороби 
жнивують нарівні зі стар
шими.

На краю загінки біля 
тінистої лісосмуги — агіт- 
вагончик. Прапор трудової 
слави піднято на честь 
В. Ф. Пасічника. Віктор 
Федорович — один з кра-

Фестивальна -;-. 
вахта хліборобів
щих комбайнерів колгос
пу. Над його агрегатом 
майорить’ перехідний чер
воний прапор. Хоч через 
негоду не довелося в по
передній день працювати 
дві зміни, однак його екі
паж видав з бункера «Ко
лоса» 313 центнерів зер
на. А ще В. Ф. Пасічник— 
наставник молоді, чуйний 
і добрий порадник для 
тих, хто поруч з ним від
точує свою хліборобську 
майстерність. У будь-яку 
хвилину молоді можуть 
розраховувати і на допо
могу досвідченого механі
затора комуніста І. В. Ча
бана.

Зараз перехідний вим
пел «Кращому тракторис
ту» — на агрегаті комсо
мольця Павла Колісника, 
який відвозить солому від 
КОМСОМОЛЬСЬКО - молодіж
ного екіпажу Олександра 
Зубова. Комсомольці за
гону жнивують під безпо

середнім керівництвом 
членів партійної групи, 
яку очолює майстєр-на- 
ладчик В. І. Цьома. Масо
во-політичну роботу се
ред молодих хліборобів 
проводять агітатор, член 
партгрупи агроном від
ділка В. І. Огир, а також 
політорганізатор — інже
нер з охорони праці В. С. 
Дубченко. В пересувному 
агітвагончику у вільну від 
роботи хвилину хлібороби 
можуть ознайомитися із 
свіжими газетами, жур
налами.

«XXVII з'їзду КПРС — 
27 ударних трудових де
кад!» — під таким девізом 
працює комсомольсько- 
молодіжний збирально- 
транспортний. Усіх механі
заторів єднає одна мета: 
вирощений урожай зібра
ти вчасно і без втрат.

А. ТАРАС.
Новоукраїнський район.

Напружена пора у хліборобів колгоспу імені Леніна 
Долинського району. І радісно, що на полях і фермах 
з вогником працює молодь села.

Безперебійно доставляє зерно з бункерів степових 
кораблів на колгоспний тік водій Олег БУРЕИКО (на 
фото зліва).

Значну допомогу на току надають і учні Кіровсьної 
середньої школи.

Фото С. ФЕНЕНКА.
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З думою про мир
(Закінчення.

Поч. на 1-й стор.).

агресії сил імперіалізму — 
воєнній машині США. Пре 
•це говорили учасники зу
стрічі з делегацією СР8, 
присвяченої десятиріччю 
перемоги в’єтнамського на
роду в антиімперіалістичній 
боротьбі, за возз’єднання 
країни. Успіхові цієї спра
ведливої боротьби, відзна
чали промовці, сприяла 
розгорнута по всьому світу 
кампанія солідарності, ізо
ляція США на зовнішньопо
літичній арені у зв’язку з 
в’єтнамською авантюрою, а 
також масовий рух протес
ту проти брудної війни, 
який охопив самі США. І, 
звичайно ж насамперед 
в'єтнамський народ вдячний 
тій всебічній інтернаціональ
ній допомозі, яку подали 
йому Радянський Союз, ін

ПІСНЯ СЛАВИТЬ
МОЛОДІСТЬ І ПРАЦЮ

Цей будинок споруджува. 
ли не мулярі, монтажники й 
їеслярі, а співаки, танцю
ристи, та й самі глядачі, які 
зібралися ЗО липня на Ви- 
ставці досягнень народного 
господарства СРСР. Тут на 
Фонтанній площі з величез
них пластнкових цеглин — 
кубів, що повторили кольо
ри фестивальної ромашки, 
весело, під музику склали 
вони нарядний будинок і 
назву йому дали точну ієн. 
ку — «Будинок дружби і 
миру». Самі збудували і са
мі відсвяткували новосілля. 
І В ЦЬОМУ ТЄЯі є глибокий 
смисл: мир і дружбу треба 
творити власними руками.

Всі пуз.і фестивалю зібрав 
символічний будинок, який 
став емблемою яскравої те
атралізованої вистави «Сла
ва праці! З Москви і Ле 
ніш'р’ада, Ульяновська і 
Горького, Алма-Ати і Киши
нева, Тбілісі і Кіроза, з усіх 
союзних республік привезли 
в подарунок гостям фести
валю свої кращі пісні й тан
ці молоді артисти. Натхне», 
по розповідають вони про 
щастя жити на мирній зем
лі, про радість вільної пра- 
ці. Ціну їй воші знають 
добре: адже багато учасни
ків вистави, сценою для якої 
стали манда::чі:ки виставки, 
її зелені алеї, самі працю 
ють на будовах, полях і за
водах, у наукових лабора. 
торі .. вчаться. А вільний 
час віддають художній 
творчості.

29-мільііожінй загін енту
зіастів самодіяльності пред- 
ставляют: еони у фести
вальнії: Москві, знайомлячи 
посланців усіх континентів 
з багатонаціональним мис. 
тецтвом нашої Батьківщи
ни. Оптимізмом, впевненіс
тю в завтрашньому дні, що 
характерні для життя Краї
ни Рад, були пройняті всі 
номери великої програмі!.

А коли зазвучали останні 
акорди вистави, проміння 
прожекторів висвітило ма
кет земної кулі, встановле
ний на площі і багатоти
сячний зведений хор заспі. 
вав пісню молодого" ленін
градського композитора 
А, Морозова «Наш фести
валь», присвячену москов. 
ськрму форумові. «Мир, 
труд, дружба!» — скандує 
площа і як пароль повторює 
слова, що об’єднують юність 
планети.

Яскраві штрихи а музичну 
палітру свята вписали її по- 
яуляріп зарубіжні влконзв 
ці — рокгрупа Діалог» з 
НДР, грецький фОЛЬКгТОр 
ний ансамбль танцю, фін

ші країни соціалістичної 
співдружності.

Про історичний приклад 
перемоги в'єтнамського на
роду, як наочний урок для 
всіх антиімперіалістичних 
сил планети, розмову про
довжили учасники зустрічі 
за «круглим столом», що 
обговорили форми і досвід 
роботи по зміцненню солі
дарності. Ця тема, як ніко
ли, актуальна сьогодні. Ад
же перед молодим поко
лінням планети, як і перед 
усім людством, час ставить 
життєво важливі політичні, 
економічні і соціальні зав
дання. На зустрічі підкрес
лювалося, що, незалежно 
від політичної орієнтації, 
філософських переконань і 
релігійних поглядів, молодь 
землі повинна зміцнювати 
свої ряди на антиімперіаліс
тичній платформі, в ім’я 
миру в усьому світі.

с'.кнн співак Ярло Луттінеп. 
інші відомі колективи та 

солісти.
А центральний парк куль, 

тури і 'відпочинку імені 
О. М. Горького запросив 
гостей у подорож по столи
цях всесвітніх фестивалів 
молоді і студентів. Перед 
очима десяти тисяч гляда
чів, які вщерть заповнили 
зал під відкритим небом, 
немовби пройшла сама істо
рій руху демократичної мо
лоді. Вона втілилась у ме. 
лодіях і ритмах, привезених 
з Праги — столиці першого 
форуму юних, з міст, які 
прийняли її естафету, — Бу
дапешта й Берліна, Буха
реста й Варшави, Відня, 
Хельсінкі, Софії, Гавани. 
Різними мовами звучали 
пісні, але були зрозумілі во
ни без перекладу. Адже спі
валося в них про те, що 
хвилює молодь в усіх куточ. 
ках планети, — про мир і 
щастя, про чисте небо, про 
кохання. І про те, що за це 
треба боротися.

Твори, які витримали ви
пробування часом, і зовсім 
нові, написані спеціально до 
XII Всесвітнього, включали 
до програми майстри ра
дянського мистецтва — со
лісти Великого театру Сою
зу РСР, ансамблі «Червона 
рута*, «Геліос», «Прем'єра*. 
«Форум* та інші.

Символічно, що цього ве. 
чора разом з молодими ви
ступали ветерани, які стояли 
біля джерел фестивальної 
пісні. Серед них — і народ
ний артист СРСР В. Соко
лов — художній керівник 
Державного московського 
хору, який подарував слу. 
хачам немало творів про 
радянську' молодь.

— Щасливий, що мені, 
незважаючи на далеко не 
юнацький вік, випала честь 
бути учасником цієї зустрі
чі молоді планети, — гово 
рить Владислав Геннадійо- 
зич. — На десяти Всесвіт, 
ніх форумах довелося мені 
бути присутнім, і кожен з 
них дарував молоді свої 
мелодії. Є серед них пісня, 
однаково близька й дорога 
людям різного віку. Цс — 
«Гімн демократичної моло
ді», який по праву став му
зичним маніфестом юності 
планети.

Цим тзором і завершився 
святковий концерт. Підняв
ши скріплені в потиску ру. 
ки, всі ного учасники вп 
йшли иа сцену зеленого те
атру і заспівали. Піснею 
присягали вони из вірність 
високим ідеалам миру і со 
лідарності.

...Під час однієї із зустрі
чей у центрі антиімперіаліс
тичної солідарності Фам 
Суан Тхе запитали:

— Ви говорите про мир, 
а носите військову форму. 
Чи не має тут суперечності’

— Я тому і ношу військо
ву Ф°РМУ, — відповів він,— 

що постійно думаю про мир. 
Несу дозор на кордоні моєї 
батьківщини. Не наша вина, 
що /лир сьогодні доводиться 
охороняти із зброєю в ру
ках. Але з наших силах зро
бити гак, щоб в один чудо
вий день військові здали 
свої форми з музеї. Та по
ки ще над планетою висить 
дамокліз меч ядерної ка
тастрофи, я хочу, щоб мій 
п’ятирічний син успадкував 
мою професію — захисника 
батьківщини і миру.

Д. ДІБРОВ, 
К. ОРЛЕНКО, 

кор. 7АРС.

— Мені подобається, що 
на нинішньому фестивалі 
звучить так багато музики— 
адже пісня і молодь нероз. 
лучні. — сказав французь
кий композитор Мішсль Лег
ран. — Особливо цікавлять 
мене концерти політичної 
пісні, яка займає значне міс
це і в моїй творчості. Я пе. 
реконаний: пісня, як і слово 
поета і пензель художника, 
багато може зробити для 
миру в наш тривожний і ви
бухонебезпечний час. Вона 
звернута до серця людини і 
не дає їй байдуже дивитися 
на те, що відбувається. Са
ма історія пісні і багатьох 
співаків, які зробили її сво
єю зброєю, переконує: так, 
співати — це значить боро, 
тися. Співати — це значить 
дружити.

Мітель Легран — почес
ний гість фестивалю — ви
ступив у концерті разом з 
вокально - інструменталь. 
ним ансамблем, яким керує 
Стає ІІаміп. Молодий ра
дянський музикант передав 
авторові популярних у пас 
в країні мелодій з фільмів 
«Шербурзькі парасольки» 
та «Дівчата з Рошфора» 
диск-гігант «Сюрприз для 
месьє Леграна». На плас
тинці, випущеній всесоюз
ною фірмою «Мелодия», за
писано його нові твори у ви
конанні групи С. ІІаміиа.

— Мені імпонують її висо
ка професійна майстерність, 
музична культура, — відзна
чив композитор. — А те, що 
група чудово співає фран
цузькою мовою, було для 
мене справжнім сюрпризом. 
На жаль, боюсь, я ніколи не 
зможу так само добре про
співати російські пісні мо
вою оригіналу, — жартома 
розводить руками компози
тор. — Але це не перешко
дить нашому плодотворно
му співробітництву. На фір. 
мі «Мелодия» вирішено за
писати мою нову пісню «На- 
вої» на слова лауреата пре
мії Ленінського комсомолу, 
мого постійного співавтора 
Жана Дрежака. Я виконаю 
її разом з'Людмилою Сен. 
чиною і талановитим ан
самблем Наміна. Хотілося б, 
щоб вій включив до свого 
репертуару і мою нову 
рок-оперу «Монте-Крісто». 
Отож, як бачите, фестиваль 
для мене ще й робота. І 
приємна. Я завжди вважав, 
що музика вносить гармо
нію в хаос життя. Нехай во 
на служить мирові й красі.

І. ВЕКСЛЕР, 
В НО8ОСАДЮК, 

кор. ГАРС

• й-й-рс-й ®даіість
їЧ и о м У

Цей фестивальний епізод 
з хвилюючою наочністю по
казав, що таке солідарність 
юних: Хільгерт Зізіан з Люк
сембургу провела одноден
ну голодовку з ті ж години, 
що й народ далекої Ніка
рагуа, виразивши таким чи
ном протест проти агресив
ної політики США. «Я з пат
ріотами Нікарагуа, хоч не 
знайома з ними, — сказала 
дівчина. — У нас спільні спо
дівання, біди, радощі, спіль
ний ворог — імперіалізм».

Прояви солідарності різ
ні, але природа її одна — 
сприймати чужу біду, як 
власну, поділяти тривоги й 
надії народів на краще май
бутнє. Сповнені цього пре
красного почуття, зібрались 
учасники фестивалю на 
центральний мітинг «Мо
лодь і студенти за антиімпе
ріалістичну солідарність».

Наче планетою а мініатю
рі стаз зал під аідкритим 
кебом у Зеленому театрі 
парку культури і відпочин
ку імені М. Горького, який 
зібраз посланціз усіх кон
тинентів.

— Антиімперіалістична со
лідарність — наш мораль
ний обов’язок, — підійшов 
до мікрофона представим« 
Міжнародного союзу моло
дих соціалістів Рікардо На
варро. — Ніколи ще в істо
рії не зазнавало гноблення 
стільки народіз, ніколи не 
нависала над людством за
гроза його повного знищен
ня. Винуватець цього — ім
періалізм. Ми тут, на фес
тивалі, тому що зіримо а со
лідарність, мир і дружбу, з 
те, що, об’єднавшись, при
хильники доброї золі пере

У КОШЕНСЬКОИУ
З величезних повітряних 

куль складено фестивальну 
ромашку, що піднялась у 
небо над запозідним Коло- 
менським. Звучать урочисті 
фанфари, у знамениту «Ка
линку» злизаються мелодій
ні голоси валдайських дзві
ночків. Велике фольклорне 
свято починається. Для учас
ників і гостей XII Всесвіт
нього фестивалю його під
готували більш як три тися
чі професіональних і само
діяльних артистів. Керують 
цим грандіозним дійством 
народний артист СРСР Ге
рой Соціалістичної Праці 
І. Моисеев і режисер Т. Гав
рилова.

Побузати зз один день у 
різних куточках Країни Рад 
— заманливо й цікаво. І, ви
являється, цілком здійснен
но. Мовою музики, танцю 
розповідають про свою рід
ну землю посланці всіх со
юзних республік. А під кро
нами тінистих дерев розки
нулось незвичайне місто 
майстрів.

...Наче перемовляючись 
один з одним, подзвонюють 
молоточки карбувальників 
Заказказззя, а поряд май
стерниця з Іраку точно ви
віреними рухами виписує 
голкою і ниткою вигадливу 
в’язь на національному кос
тюмі. Чудо народжується на 
очах: наніс різцем останній 
штрих українець Богдан Лу- 
кашезич, і готова гуцуль
ська сокирка. З такими з ми
нулі часи йшли на карпат

можуть у боротьбі за бла
городні ідеали людства.

Солідарність і боротьба 
для прогресивної юності — 
поняття різнозначні. Бу
рею овацій зустріли учасни
ки мітингу посланців моло
ді Сальвадору — героїчних 
партизанів, які відстоюють 
із зброєю в руках право 
жити вільно, за законами 
соціальної справедливості.

Ця тендітна дівчина зов
сім не схожа на солдата. 
Навіть зелена форма бійця 
Фронту Національного Виз
волення імені Фарабундо 
Марті, в якій зона вийшла 
на сцену, не змінює вра
ження: здається, перед на
ми студентка з будзагону. 
Вона справді студентка, 
тілоки колишня. І справді з 
загону, але повстанського. 
Ім’я цієї відважної дівчини 
не називалося — закони 
конспірації суворі, але го
лос її чули всі:

— Я і багато моїх ровес
ників покинули рідні домів
ки, пішли з партизани тому, 
що не можемо СПОКІЙНО 
спостерігати біди свого на
роду. 49 тисяч моїх співвіт
чизників загинуло від рун 
кризазого маріонеткового 
режиму, який тримається 
при владі тільки завдяки 
допомозі покровителів
США. А ті, хто лишився жи
вим, зазнають злигоднів. Це 
і є імперіалізм, проти якого 
ми боремось і будемо бо
ротися до кінця!

Зал вибухнув оплесками. 
До молодих патріотів із 
Сальвадору, які сиділи в за
лі, простягнися десятки рук. 
Звичний ритуал рукостис
кання цього разу виразив 

ські луки-полонини чабани.
З орнаментом радянсько

го майстра перекликаються 
візерунки на дерев’яному 
посуді болгарина Владимира 
Чорбаджиського, зз робо
тою якого уважно спостері
гає молодий кубинець Алёх- 
сандріо Іглесіас. Не потрі
бен хлопцям перекладач: 
без сліз розуміють один 
одного умільці, і ось уже 
штихель посланця Острова 
Свободи ледь-ледь під
правляє малюнок хлопця з 
Болгарії.

— Я назву це блюдо 
’Дружба», — говорить Вла
димир, показуючи у свою 
чергу Алехсандріо, як ви
правляють різьбярі ЙОГО 
країни мереживо на дере
ві, якщо випадково зриває
ться різець.

Тепер розповідатиму 
усім, що такого прийому 
навчив мене болгарський 
майстер. - Кубинець про
стягає новому Другозі свій 
інструмент - на пам’ять 
про фестиваль.

Різноликою є мозаїка ви
робів, народжених націо. 
пальними традиціями. Так і 
просяться на ногу монголь
ські чоботи-гутули, оздоб- 
ЛЄН! вишивкою й апліка
цією. Нікого не залишають 
баидужими африканські ри
туальні маски і в’єтнамська 
кераміка, індійські сарі та 
японські кімоно.

А свято набирає темпу 
Ширяться веселощі, що за. 
хльоснули вже Лучну галя
вину заповідника. Гарні те
реми нагадують зведені на 

щось більше. Ми з вами, 
мужні борці, і донесемо 
правду про вас і про вашу 
боротьбу до всіх куточків 
землі! — наче запевнили 
учасники мітингу.

Згуртованість — запорука 
торжества прихильників 
доброї волі. Про це говори, 
ли, звертаючись до присут. 
ніх, голова ЦК Спілки соціа
лістичної трудової молоді 
КНДР Лі Єн Су, секретар 
Центральної ради вільної 
німецької молоді І анс- 
Йоахім Віллеодінг (НДР), 
керівник ліванської фести
вальної делегації Газі Сааб.

— Солідарність прохо
дить через розум, серце й 
душу кожної чесної ЛЮДИ
НИ, — заявив голова Комі
тету ,молодіжних організа
цій СРСР Володимир Ак- 
сьонов. — Вона — і внут
рішня енергія фестивально
го руху. XII Всесвітній, який 
об’єдназ нас, примножує 
наші сили, зміцнює єдність 
усіх, кому дорогі мир, де
мократія і соціальний про
грес.

З трибуни звучить пере
лік країн, які прийнято на
зивати гарячими точками 
планети: Нікарагуа, Палес
тина, Сальзадор, Гватемала, 
Афганістан, Кампучія... І у 
відповідь — грім оплесків, 
над людським морем під
німаються трзнепаранти із 
словами солідарності.

Почесний гість форуму 
юних Дін Рід заспівує пісніО ІЇШГ 
італійських партизанів «Бе-
ла чао». І її підхоплюють 
асі учасники мітингу., 
Юність планети, стоячи, 
присягає на вірність зако
нам міжнародної солідар
ності, клянеться зміцнювати 
єдність у боротьбі з імпе
ріалізмом.

З! КУЛИКОВ, 
хор. ТАРС.

Москва.

ній три естрадних майдан
чики. їх надано сімейним 
ансамблям, фольклорним 
театрам і таким уславленим 
колективам, як «Березка», 
«Кабардинка», ансамбль на
родного танцю СРСР.

На яскраву театралізова
ну виставу «Московское по- 

дворье» запросила Соборна 
площа. З дааніх-дазен жи
ве в російському народі 
звичай ходити у свято на 
ігрища й гуляння — потіши
тися, позмзгатися в сприт
ності й силі. Згідно з цією 
доброю традицією прохо
дять перед глядачами кар
тинки російської старозини.

Чимало сюрпризів припас
ло для гостей свято з Ко- 
ломенському. Гуляє на при
вільному річковому березі 
чудо-ярмарок, щедро час
тує всіх рум'яними млинця
ми та пухкими пирогами. 
Кипить богатирський само
вар^ на дизо присутнім 
роз’їжджає по набережній 
величезна російська піч, і 
сидить на ній Омелько.

Сотні артистів включились 
в орбіту хоровода дружби. 
Не охопити поглядом його 
велетенської піраміди, в 
центрі якої раптом виросла 
гостинна господарка фести
валю — Катюша, яку всі 
полюбили. І як завершаль
ний акорд свята, відчалює 
від пристані яскрава флоти
лія, яка взяла на борт весе; 
лих пасажирів — співаків ' 
танцюристів. Звучать над рі
кою світлі, радісні мелодії» 
сплітаючись у багатоколір
ний музичний вінок. А слі
дом за ними пливуть поро
ді білосніжні ромашки 
добрий символ Росії, якИИ 
став емблемою форуму 
юності.

О. СВИСТУНОВА..
М. МИХАЙЛОВ, 

кор. 7АЗ*С.



і серпня 1985 року «Молодий комунар»

Фестиваль у Москві — фестиваль всюди

Зробити кожен день 
фестивального тижня по- 
справжньому святковим 
і пам'ятним — таку ме
ту поставила перед со
бою знам'япська молодь, 
ледь фанфари сповістили 
про народження XII Все
світнього. Вечори-відпо
чинку в райцентрі та се
лах, тематичні випуски 
дискотек та виступи агіт- 

( 2) колективів в організа
ціях 1 па підприємствах, 
спеціальні випуски стін
ної преси та матеріали в 
районній, спортивні зма
гання на честь фестива
лю — то лиш частина 
заходів, що були- відгу
ком на проведення у сто
лиці Країни Рад моло
діжного форуму.

«Уявіть себе на Цент-. 
ральному стадіоні імені 
В. І. Леніна в Лужни
ках, — помножені акус
тичними системами, ли
нули слова до глядачів, 
що розмістилися біля 
однієї з трибун стадіону 
села Дмитрівни. — І вам 
неважко буде збагнути, 
якими почуттями повні 
серця й душі всіх учас
ників московського фо
руму. Сьогодні ми від 
вашого, дорогі друзі, іме
ні шлемо полум’яні ві
тання своїм ровесникам 
у Москву і бажаємо всім

на лава
підсудних

МперіЯЛІЗМ'

МОСКВА. (Телефоном^ 
Три дні на XII Всесвітньо
му фестивалі молоді і сту
дентів працював антиімпе
ріалістичний трибунал — 
міжнародний суд над ім
періалізмом. Лозунгами 
його були: «Молодь і сту
денти — за антиімперіа
лістичну солідарність», 
«Молодь і студенти — за 
свої права», «Молодь і сту
денти — за економічне 
’співробітництзо, розвиток, 
новий економічний поря
док». З роботі його взяли 
участь члени національних 
і регіональних делегацій, 
експерти. Трибунал заслу
хав більше 60 свідчень 
звинувачення проти іл\пе- 
рІдЛІЗМу.

...Другий день роботи 
трибуналу розглянув одну 
з найважливіших тем: «Су
часний фашизм і неофа
шизм — загроза миру, 
безпеці і свободі наро-

стрілися
однодумця

Знайомство молодих 
кіровограднів із члена
ми делегації болгарсько, 
го міста-побраіима Тол- 
бухіна, яка нині перебу
ває в Кіровограді, поча
лася із вечора болгаро- 
радянської дружби. Ке
рівник туристичної групи 
братньої країни Ніна 
Дончева розповіла;

— Складаючи турис
тичний маршрут, ми не. 
одмішіо хотіли відвідати 
Кіровоград. Добре, що 
нам цс вдалося. Я сама 
вже вдруге у вашому 
місті й почуваю себе тут 
як дома — на кожному 
кроці відчуваю доброзич
ливість, сердечність кіро

добра, гарного настрою 
й натхнення у благород
ній справі боротьби за 
мир». Такими словами 
почали чергову частину 
своєї програми учасники 
агітбригади обкому ком
сомолу, котрі завітали 
до юнармійців обласного 
військово-спортивного та
бору «Спартаківець», уч
нів місцевого СИТУ 
№ 39 та жителів села 
Дмитрівни з традицій
ним для цих днів концер- 
том-лекцією. Другий 
секретар міськкому ком
сомолу Антоніпа Філо- 
пенко’розповіла про вне
сок комсомол її й молоді 
району в достойну зуст
річ фестивалю в Москві. 
А виступ вокально-ін
струментального ансамб
лю «Гарний пастрій» Кі
ровоградського виробни
чого об’єднання «Друк- 
маш» перетворився у 
справжню маніфестацію 
молоді. Стадіон не вмі
щав усієї сили закликів, мого липня 
скандувань артистів і 
глядачів, — і «Не гасите 
солнце, не гасите. Ес
ли ты с нами всю ночь 
танцевал — снова вер
нешься на наш карна
вал» — ширилось геи 
далеко за межі імпрові
зованої зеленої естради, 
якою стало поле. Виступ

дів». Перед початком зал 
дозго скандував стоячи: 
«Коли ми єдині — ми не
переможні», «Мир! Друж
ба! Фестиваль!», представ
ники французької делега
ції співали пісню, пере
клад якої потім з’явився у 
газетах:

«Рейган, нэ трогай 
наше небо, 

Рейган, не трогай 
наши заезды...».

У цей день були заслу
хані сзідчення в’язнів з 
Парагзаю, чілійських пат
ріотів. Заинувачення адмі
ністрації Рейгана, яка 
активно підтримує фашист
ські режими у різних точ
ках планети, зисловиз го- 
лоза національного комі
тету комсомолу США 
Джон Бертон, про расист
ське побоїще, зчинене 
пізденноафриканським ре
жимом у Ботсвані 14 черв
ня 1935 року розповіз де- 
легат з Південної Африки 
Тіматі Вільсон.

У другому дні роботи 
антиімперіалістичного три
буналу разом з іншими 
радянськими юнаками і 
дізчатами взяла участь кі
ровоградська делегація.

М. ЦУКАНОВ. 

як

бригади був скомпонова
ний з окремих номерів 
програм «Вся планета 
— наш дім», «Пісня, об
палена війною» та «Ми 
з України» так, щоб 
максимально наблизити 
присутніх до атмосфери 
єднання, братерства, со
лідарності і дружби, які 
визначали зміст кожної 
акції, диспуту, засідан
ня, зустрічі прогресивної 
молоді світу у Москві. 
Теплий прийом, який 
зустріли члени агітбрига
ди 1 в Знам’янському ра
йоні, вкотре засвідчив 
потрібність і важливість 
саме такої форми впли
ву й формування гля- 
дацьких смаків 1 переко
нань.

Фестивальний тиждень 
для самодіяльних артис
тів почався за день до 
відкриття московського 
форуму святом «Салют, 
фестиваль!» в м. Олек
сандрії. Двадцять сьо- 

.......~ і їх гостинно 
зустрічали зпам’янчанп 
у своєму Палаці культу
ри залізничників. Доб
рий початок, хороший 
прийом 1 розуміння у мо
лоді додали наснаги й 
наступним виступам, — 
зокрема, програмі, запро
понованій присутнім у 
Дмитрівні. Попереду в

Фестивальні
ДНІ

в Кіровограді
28 липня заходи фести

вального тижня проходили 
під лозунгом «Молодь і 
студенти — за мир, за від
вернення ядерної війни і 
роззброєння». В обласно
му центрі відбулися мі
тинги молоді 1 студентів 
біля стели Героїв-черво- 
нозорівців та біля обеліска 
Слави на меморіальному 
кладовищі воїнів Великої 
Вітчизняної.

У мітингах взяли участь 
комсомольські працівники 
райкомів ЛКСМУ міста, 
ветерани комсомолу, іпо. 
земні студенти Кіровогра
да, представники трудових 
об’єднань школярів, ро
бітнича молодь. УчасшПиі 
мітингів вшанували на
м’ять полеглих в боях із 
фашизмом, поклали квіти 
до підніжжя пам’ятників. 
Зустрічі перетворилися на 
демонстрації солідарності 
з боротьбою молоді пла. 
нети за мир, проти загро
зи нової ВІЙНИ.

Протягом наступного 
фестивального дня, який

тримуємо ділові й друж
ні контантн вже четвер
тий рік. Багато корисно
го дає обмін досвідом — 
недарма нам є нині чим 
похвалитися перед ра
дянськими друзями. Ми
нулого року Толбухінське 
окружне управління 
зв’язну за підсумками 
соціалістичного змагання 
по республіці зайняло 
перше місце в своїй сис
темі і нагороджене Чер
воним прапором. Ще один 
Червоний прапор нам 
присуджено за економне 
й ефективне використан
ня матеріалів, електро
енергії... Добре трудиться 
колентив і в нинішньому 
році. План першого пів
річчя виконали на 102,4 
процента.

Всі наші трудові здо
бутки ми сьогодні при
свячуємо фестивалю мо. 
лоді й студентів У Мосн- 
ві. Хай буде на Землі 
мир! Цього можна досяг
ти лише тісніше зімкнув
ши ряди борців проти 
гонки ядерних озброєнь, 
проти маячних планів 
імперіалістів...

Світлішало на душі 
ніл щасливих посмішок

<11 МОСКВА <985 

агітбригади зустрічі 
молоддю Олександрії, 
Кременчука та Комсо
мольська (Полтавська об
ласть). Четвертого серп
ня поїздка завершиться 
великим святом юності 
й миру в Світловодську, 
де буде підбито підсумки 
заходів фестивального 
тижня в області.

Палкі слова підтрим
ки, найактивніша участь 
присутніх у міпі-виста- 
вах агітбригад вкотре 
свідчать: фестиваль у 
Москві справді став фес- 
тивалем для кожного 
всюди, його антиімперіа
лістичні, гуманні цілі 
близькі й зрозумілі всім 
людям доброї волі. І, як 
кожне свято, фестиваль 
надовго залишиться в 
серцях усіх його учасни
ків, щоразу приходптиме 
до кожного спогадами 
про молодіжні карнава
ли, маніфестації, 
цікаві й важливі 
які відбулися па 
XII Всесвітнього,

Наш

ІНШІ 
акції, 
честь

кор.

сту-

га Василь

проходив під девізом «Мо-І 
лодь і студенти за антиім
періалістичну солідар
ність», в парку імені 
50-річчя Жовтня відбувся 
концерт солідарності та! 
конкурс «Все може моло
дість», який організував 1<і. 
ровський ранком ЛКСМУ.І 
В парку імені Леніна про
ведено міський конкурс 
малюнків на асфальті «За 
щастя дітей всієї планети».

ЗО липня — «День бо
ротьби молоді за свої пра
ва». В парку імені 50-річ
чя Жовтня відбувся кон-* 1 
курс політичної пісні. Погої 
переможцями стали сту
денти КІСМу Олександр; 
Торговецькнй га Василь 
Меигель, слюсар-випробу., 
вач заводу «Гідроспла» 
Олександр Талпа та іпже 
нер із ВО «Друкмаш» 
Олексій Левандовськнй.

воградців, відчуваю,
і мої колеги, турботу й 
увагу співробітників 
БММТ «Супутник». Ду
же приємно, що наш 
приїзд співпав із святом 
юності у Москві. Ми ра. 
зом з кіровоградцямн у 
ці дні слідкуємо за хо
дом фестивалю, разом 
радіємо його успіхам.

У нашій делегації 43 
чоловіка, більшість з них 
— працівники Толбухін- 
ського окружного управ, 
ління зв’язку, перемож
ці соціалістичного зма
гання на честь XII Все
світнього. активісти гро
мадської роботи, учасни
ки художньої самодіяль 
ності, 3 нашими колега
ми—працівниками зв’яз
ку а Кіровограді ми піл

Останній день липня, 
який проходив під девізом 
«Молодь і студенті: за еко. 
помічне співробітництво, 
розвиток, новий міжнарод
ний економічний поря 
док», ознаменувався мітив, 
гамп та бесідами на полі-1 
тичні темп, проведеними) 
на підприємствах міста пе-( 
ред початком роботи. В 
комсомольських оргаиіза. 
діях обласного центру цей 
день стаз Днем ударної 
праці на честь XII Всесвіт
нього.

! 
з

І

болгарськпх і радянських 
• хлопців та дівчат. Вечір 
перетворився на справж
нє свято. Співали гуртом 
близьку нашому серцю 
пісню «Альоша», співали 
й інші — болгарські, ук
раїнські й російські піс
ні. Не обійшлося й без 
ганців, жартівливих кон
курсів, хороводу друж
би... Учасники дискотеки 
Кіровоградського ви
щого льотного .учили
ща цивільної авіації по- 
казали учасникам вечо
ра свою тематичну про
граму «Салют, фести. 
валь!».
_ Болгарські друзі пере
буватимуть па Кірово- 
ірадщшіі до 3 серпня. їх 
чекають відвідини хуто 
р а (« На д і я », вироби«чого 
об’єднання «Червона зір 
ка», зустрічі з молоддю 
Свігловодська гощо.

М. БІЛЯЦЬКА.

Q

В гостях у земляків
Всім селом зустрічали жителі Чемерполя Гайворонсько- 

го району свого земляна Героя Радянського Союзу 
В. І. Гринчана, про подвиг якого на землі ДРА розповіда
ли обласні газети.

У святково прибраному сільсьному будинку культури 
відбувся мітинг з нагоди зустрічі. Віднрив його секретар 
партійної організації місцевого колгоспу імені Куйбише- 
ва В. І. Самойленко На мітингу виступили перший сек
ретар Гайворонського райкому Компартії України А. І. 
Бабенко. секретар обласної ради профспілок 3. Г. Мізер
на, яка вручила Героєві Диплом обкому партії облвикон
кому. облпрофради та обкому ЛКСМУ про занесення його 
імені на обласну Дошку пошани, районний військовий ко
місар А. М. Бондаренко, другий сенретар Гайворонського 
РН ЛКСМУ Наталка Німчуи.

Герой Радянського Союзу В. І. Гринчак сердечно подя
кував землянам за теплу, сердечну зустріч. Він сказав, 
що нині, як ніколи, актуальне завдання збереження миру 
на планеті, згуртування всіх миролюбних сил. розповів, 
як в ім’я миру виконують свій інтернаціональний обов’я
зок воїни обмеженого контингенту Радянських Збройних 
Сил а ДРА.

Герой разом з представниками громадськості поклав 
нвітн до могили воїнів, які загинули при визволенні 
с. Чемерполя від німецько-фашистських загарбників у ро
ни Великої Вітчизняної війни. Земляки показали В. І. 
Гринчаку новобудови села, розповіли про свої досягнення 
на трудовій вахті назустріч XXVII з’їзду КПРС.

М. СЕРГІЄНКО.

Сьогодні в країні почи
нається передплата на жур
нали і газети наступного, 
1986 року. Наш кореспон
дент зустрівся з начальни
ком обласного агентства 
«Союздрук» Л. М. Ратушним 
і попросив його відповісти 
на кілька запитань.

Л. М. РАТУШНИЙ: — Пе
редплата на газети і журна
ли — важлива політична 
кампанія. Цього року вона 
проходить в обстановці по
літичної і трудової актив
ності населення, в період 
підготовки до XXVII з’їзду 
КПРС. Це зобов’язує всіх 

Передплати
свою газет

працівників зв’язку і «Союз- 
друку», громадських роз
повсюджувачів преси зосе
редити зусилля для якісно
го проведення передплати.

Умови передплати, як і то
рік, передбачають широке 
охоплення всього населення 
без обмежень для жителів 
села, вчителів, майстрів ви
робничого навчання загаль
ноосвітніх шкіл і професій- 
но-т <нічних навчальних за
кладів, викладачів техніку
мів, а також для працівни
ків колгоспів і радгоспів, 
які живуть в місті.

КОР.: — Ян з лімітовани
ми виданнями: чи досі це за
лишається проблемою?

Л. М. РАТУШНИЙ: — Кіль
кість лімітованих видань, як 
і торік, залишається та са
ма — дев'ять журналів. Але 
якщо конкретно, то краще, 
що такі журнали для моло
ді, як «Молода гвардия» і 
«Студенческий меридиан» 
розлімітозані і тепер їх мо
же передплатити кожен. Та 
й взагалі перелік лімітова
них видань невеликий: це 
журнали «Вокруг света», 
«За рулем», «Иностранная 
литература», «Крестьянка», 
«Наука и жизнь», «Работни
ца», «Радио», «Техника мо
лодежи», «Юность». При 
розподілі лімітованих ви
дань треба звернути увагу 
на фах передплатника, його 
професійні і громадські ін
тереси. Ми радимо скорис
татися колективним видом 
передплати, коли лімітоване 
видання може передплати
ти група працівників одно
го підприємства, студенти, 
що живуть в одному гурто
житку, сусіди. Передплата 
оформляється на когось од
ного, а читають за домовле
ністю.

Можна також зробити пе
рерву в передплаті газет на 
певний строк, коли це по
в’язано з тривалими відряд
женнями, відпустками, ка
нікулами. Наприклад, газе
ту «Молодий комунар» ба
гато читачів передплачують 
на півроку, мотивуючи це 
тим, що влітку вони міняють 
місце проживання. Саме та
кий спосіб підходить тим, 
хто залишає на 2—3 місяці 
постійне місце проживання. 
8 такому випадку при 
оформленні передплати в 
абоненті треба поставити 
прочерк кроти «канікуляр
них» місяців.

КОР.: — Досі мова йшла 
про індивідуальну передпла-

З стор. _____

ту. Які зміни при оформлен
ні відомчої?

Л. М. РАТУШНИЙ: — Умо- 
вами передбачено оформ-« 
лення відомчої передплати 
на газети і журнали від під-* 
приємств, установ та органі« 
зацій не вище коштів, ви-* 
трачених в 1984 році. Для 
нових підприємств, які від
крилися цього року, відом
чу передплату оформлять в 
установленому порядку, не 
допускаючи надмірних ви
трат. Заборонено оформля
ти її на видання, які не відпо
відають профілю підпри
ємства.

Дозволено передплату на 
літературний додаток до 
журналу «Дружба народов» 
для масових бібліотек, по
над кошти, виділені для пе
редплати на періодичні ви
дання. Дуже важливо ви
брати політичні плакати, які 
вкрай необхідні кожній ор
ганізації. Витрати на полі
тичні плакати не зараховую
ться у кошти відомчої пе
редплати.

КОР.: — Як розповсюджу
ються літературно-художні 
видання і журнали по спе
ціальності?

Л. М. РАТУШНИЙ: — Які 
раніше, ці видання широкі 
представлено в Каталогах 
республіканських журналіз, 
але цього року передплата 
на тижневий громадсько- 
політичний журнал «Украї
на» дещо знизилась. Раніше 
наша область за кількістю 
примірників займала перше 
місце в республіці. Великою 
популярністю користується 
літературно-художній жур
нал «Всесвіт». Тираж його з 
року в рік зростає.

Мало ще спеціалістів сіль
ського господарства перед
плачують свої фахові видан
ня. В області працює 45 686 
спеціалістів, а передплачує
ться тільки 1 2 085 примірни
ків спеціалізованих журна
лів, тобто 26,5 процента. 
29 476 механізаторів, а жур
нали «Механизация сель- 
ского хозяйства» и «Сель
сини механизатор» перед
плачують тільки 4173 при
мірники, тобто 13,9 процен
та. Важливо, щоб поширен
ню фахових періодичних 
видань приділяли більше 
уваги керівники і спеціаліс
ти сільського господарства, 
агрономи, інженери, зоотех
ніки.

HOP.: — й нарешті порадь
те: де оформити передплату 
за місцем роботи й за міс
цем проживання? 1 в які 
строки?

Л. М. РАТУШНИЙ: - До 
передплатної кампанії го
тові 2500 пунктів прийому 
передплати, які розміщені 
на всіх підприємствах Кіро
вограда й області. В пунк
тах працюють понад 6 тисяч 
громадських розповсюджу
вачів преси. В області та
кож 500 відділень зв’язку, 
де вам люб’язно запропо
нують свої послуги.

Передплата починається 
сьогодні, 1 серпня, і про
довжиться до 31 жовтня Ві
домча проводиться до 1 ве
ресня.
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НОВА
ПОШТОВА
МАРКА

СПАРТАКІАДІ

ЗАПАС ВИСОТИ

М КІРОВОГРАДІ па зу- 
винці друг по імені 

Ваня (прізвища він не ска
зав) запропонував мені ви
пити 250 грамів за його 
день народження...».

Після «святкування» ав
тор цих рядків учень Кіро
воградського ОПТУ-6 Мико, 
ла Гресь опинився в міліції. 
Потім його поведінку роз
глядала комісія у справах 
неповнолітніх при Новоук- 
раїнському райвиконкомі. 
Хлопець і його сім’я харак
теризувалися позитивно за 
місцем проживання (с. Гло. 
доси), сам Микола дуже пе
реживав те, що сталося, 
більше подібного за ним не 
простежувалося. нічого 
страшного тоді хлопець не 
вчинив, тож можна вважа
ти, що все скінчилося благо
получно.

Приклад, однак не пока
зовий у плані перевихован. 
ця: як свідчать пояснення 
хлопця, випивка була лиш 
епізодом, результатом лег
коважності і нерозбірливос
ті у знайомствах.

А як із неповнолітніми, 
яких випите спровокувало 
на правопорушення чи й 
злочин? Під час відряджен
ня в ГІовоукраїнку я доскіп
ливо перепитувала про кож. 
ного такого підлітка, ба
жаючи почути у відповідь: 
«Тепер усе добре». Тому що, 
погодьтеся, скільки б нам не 
розказували і скільки б ми 
не писали про різні збори, 
рейди та покарання за по
в’язану з пиятикоіо негідну 
поведінку (в Новоукраї- 
ському районі останнім ча
сом за це виключено з ком
сомолу М. Русаченка та 
Є. Василевича), це не ви. 
значальний критерій оцінки 
боротьби з пияцтвом, 
суспільства, для всіх 
неважливо, як людину 
карали — важливо, щоб во
на перестала пити. І мето: 
дн, якими цього досягнуто— 
теж предмет, гідний вивчен
ня н запозичення.

Одного нічим корисним 
не заповненого вечора не
повнолітні О. Павленко, 
10. Иечнстяк, ІО. Куркуля і 
С. Бєлявськин, «прийнявши 
для настрою», вирішили по- 
нишпорити в клубі Новоук- 
раїнського цукрового заво
ду. Вибили шибку, забрали
ся в приміщення і винесли 
звідти музичні Інструменти 
па суму майже 2000 карбо, 
ваиців. Украдене згодом 
знайшли, і сумний фінал у 
вигляді спеціальних виправ
них закладів був уже неда
леко. Однак після заслухо
вування хлопців на комісії 
у справах неповнолітніх ви-

рішили поки що не вживати 
суворих заходів щодо Кур
нули і Бєлявського. їх по
ведінку розібрали на ком
сомольських і профспілкових 
зборах СПТУ-40 і Ііовоук- 
раїиської школи 
хлопцями були закріплені 
шефи-наставники 
дальшій секретар

Хто

№ 7, за

(відпові-
КОМІСІЇ

му колгоспі імені Ленін
ського комсомолу, що прав
ління преміювало його тур. 
путівко|р в Ізмаїл.

Та й усе? Звичайно, мало, 
скаже читач, особливо ді
знавшись, що з початку ро
ку 17 членів ВЛКСДЇ пере
ночувало у місцевому 
тверезнику — такі 
представив мені ного
чалышк А. Л. Колесник. А 
коли про те, чи багато ком
сомольців потрапляє в це 
малопочесне місце, я запи-

ви
дані 

на.

не повторить

★

★

★

ВИСОКОГРЛДУСНИЙ ПРОВОКАТОР

СУ/ИНИИ ФІНАЛ .МОЖНА ВІДВЕРНУТИ

ДЕ ВИ, ЮНІ ДЗЕРЖИНЦІ?

Д. Бурова назвала серед 
як найактивнішого 
помічника ветерана 

Г.

Для 
нас 
по-

В.
таких 
свого
Великої Вітчизняної 1.
Данилова) — тобто, за юна
ків узялися усією громадою. 
Ну, і друзі не відвернулися. 
Обидва хлопці успішно за
кінчили навчальний рік, не
має претензій і до поведін
ки. До речі, було ош графо, 
ваво продавця магазину 
№ 5 Новоукраївського рад- 
госпу-робкоопу Л. Мурашо
ву за те, що продала цим 
неповнолітнім чотири пляш. 
ки портвейну.

Інспектор у справах не
повнолітніх при РВВС член 
бюро райкому комсомолу 
О. О. Діордіяшенко теж на
звала кількох хлопців, кот
рі після взяття па облік в 
інспекції стали уникати «зе
леного змія» — наприклад, 
Віктор На.манюк із Іванів- 
ки, Віктор Гевель, учень 
СПТУ-40. Останній, до сло
ва, «після всього» так добре 
зарекомендував себе на по
льових роботах у пілшефпо-

тала у заступника завідую- 
чого відділом комсомоль
ських організацій РК 
ЛКСМУ О. Романенка, він 
почав з того, що внтверез. 
ник дає завищені дані. Мов
ляв, потрапляють туди лю
ди без документів, скажуть 
прізвище <від ліхтаря», а 
міліція довірливо записує 
в журнал і передає далі. 
Доводиться потім уточню
вати, викреслювати і т. д.

ГІро ці фантазії клієнтів 
витверезника я вже знала 
від А. Л. Колесиика і чека
ла. що Олександр покаже 
виправлений список, звідки 
щезли всі «мертві душі» і 
привиди. Думала, то там із 
17 залишиться п’ять-десять 
прізвищ. Але щоб п’ятдесят 
одне! Оце так! Звідки ж во. 
пп взялися? Що тут було 
робити — радіти з реабілі
тації працівників витверез
ника? Хіба що. Більше при. 
подів для оптимізму не бу
ло. Ні Олександр, ні заві
дуючий відділом пропаганди 
О. Дсменков, пі секретар- 
завідуюча відділом шкіль-

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

На украинском языке. БИ 02504.

НАША АДРЕСА:

316050, МПС,
м. Кіровоград,
вул. Луначарського, 36.

Обсяг 0,5 друк apit.

МОСКВА. Міністерство 
зв’язку СРСР випустило 
поштову марку, присвя
чену міжнародному ро
кові молоді.

На марці зображені 
юнаки різних народів 
Землі в обрамленні олив
кових гілочок, які симво
лізують мир.

На знімку: нова 
поштова марка.

Фото Б. ХУХЛАЄВА. 
Фотохроніка ТАРС.

J

стенд 
прожек- 

ГІІД.’ІОЗІ в

ної молоді О. Нігай не від- 
повіли на запитання, хто ж 
із згаданих хлопців (і дів
чат, па жаль) більше не по. 
вторює пройденого в розу
мінні зазирання в чарку) 
Працівники райкому поси
лалися на відсутнього в той 
час другого - секретаря 
С. Войпана: він ними спра
вами відає. Один він?

Не зрозуміла я й того, чо
му мало не золотом розпи. 
савнй розкішний 
«Комсомольського 
тора» стояв па
райкомі, а не висів у люд
ному місці з інформацією 
про порушників порядку. І 
давно не висів — кілька 
місяців.

Я поцікавилася у В. Д. 
Бурової та О. О. Діордія- 
шепко, що, на їхню думку, 
сприяло б ефективності ро
боти по профілактиці пияц. 
тва серед неповнолітніх. Бо
нн серед іншого підкресли
ли: більша активність ком 
сомольських оперзагонів, 
(хороший загін під керів
ниці вом В. Вишиваного є в 
Рівному), цілеспрямований 
1 організований виховний 
вплив однолітків на підліт, 
ків, що проштрафилися.

— Пам’ятаю, колись у пас 
у місті булл юні дзержпн- 
ці — помічники міліції з чис
ла школярів, — пригадує 
В. Д. Бурова. — Сама була 
в такому загоні. Посвячува
ли у нього урочисто, ми бу
ли з того дуже горлі. І дієво 
допомагали правоохоронним 
органам, бо досконало зна
ли своїх ровесників... А те
пер цього немає.

Нема того, немає іншого... 
Зате є ниво в розлив у роз
міщеному під рестораном 
магазині «Кулінарія», яке. 
хочеш «не відходячи від 
каси» пий. а хочеш — бери 
з собою хоч каністрами. Та
ку посудину на моїх очах 
наповнив хлопчак, який і без 
того ледве на ногах тримав
ся. На вигляд років шіст
надцяти. Втім, тут можна 
помилитися. Колись педаго
ги залучалися до чергуван
ня в оперзагонах, але тепер, 
видно, райвно дивиться на 
цю справу інакше: оперза- 
гонам не не дуже потрібно, 
і нам теж,-

А результати?.. Про них 
спн- 

в 
Додати поки що

Задовго до спартакіад
них стартів ми були впев
нені, що наші плавці вне
суть вагомий вклад у ко
пилку збірної області на 
IX Спартакіаді УРСР. Ад
же вони успішно виступи
ли на І республіканських, 
а потім і на Всесоюзних 
юнацьких спортивних іг
рах. Майстри спорту Сер
гій Пальчиков і Юрій Цим
балюк на цих змаганнях 
входили до складу збірної 
республіки. їх здобуток на 
Всесоюзних стартах серед 
чотирнадцяти областей, які 
дали своїх вихованців у 
команду України) був де- 
в ятим (Пальчиков отри
мав срібну нагороду).

І ось змагання в Ужго
роді. На голубих доріж
ках стартувало 15 наших 
спортсменів. 11 з них да
ли залікові очки. Найбіль
ше — Юрій Цимбалюк, 
Сергій Ненько та Сергій 
Гавриленко. В С. Пальчи
кова був перезалік — він 
в цей час готувався в скла
ді збірної країни до євро
пейської першості. Отож 
він дав нам лише 36 очок. 
А всього наша збірна їх 
набрала 217,5.

Якщо проаналізувати по
казники в турнірній табли
ці, та команда кіровоград- 
ців обігнала всіх своїх су
перників з другої і третьої 
груп областей.

Найбільший вклад кіро- 
воградців — 119, в олек- 
сандрівців — 88,5, в світ- 
ловодців — 10.

Наші здобутки були б 
вагоміші, якби не такі 
жорсткі умови, що викли
кані новою спортивною 
кваліфікацією. Залік дава
ли лише ті, хто виступав 
на рівні нормативу канди
дата в майстри і входив у 
число 16 найсильніших. 
Цього передусім не вда
лося зробити дівчатам.

Вплинула на результа
тивність команди і відсут
ність у ній Андрія Бурце
ва, який на зимовій пер
шості України був серед 
призерів, а нині призва
ний до лав Радянської Ар
мії і виступав на Спарта-

кіаді за команду киян.
Жорсткість 

спартакіадних 
вплинула на всіх учасник 
ків. Якщо перший призер 
минулої спартакіади —- 
команда Харкова — на
брала торік більше 2000 
очой, то нинішні перемож
ці — плавці Донецька —• 
лише 1007.

Отож провідні спеи-’Т- 
лісти ще раз зауважув<^ШҐ 
що перед спартакіадниЖГ 
змаганнями завжди тре- 
ба мати запас висоти, аби 
при будь-яких умовах на
брати максимальну кілі^ь 
кість очок і випередити 
суперника. Ми ж цього не 
могли зробити.
Шкода, що в групі дівчат у 

нас не було таких майстрів, 
як Марина Корвегїна та 
Юлія Кривчак, котрі рані
ше здобували «золото» і 
«срібло» (на спартакіаді 
обмежувався вік спортсме- 
.нів) — їх молодші подру
ги здебільшого показува
ли результати першороз
рядниць, хоч були канди
датами в майстри.

І все ж серед юних плав
ців /ли бачимо справді 
перспективних спортсме
нів. Є у нас і досвідчені 
тренери — В. Манько, 
Ю. Нагорний, які спрл^ 
можні виховати висоЗ^Н 
класних майстрів. Таких, ик 
С. Пальчиков та А. Бур-в 
цев.

Щодо спортивної бази, 
то тут можна міркувати 
по-різному. У нас є три за
критих плавальних басей
ни — в Кіровограді, Світі- 
ловодську, Олександрії. 
Цього, звичайно, мало. 
Однак з введенням їх у 
дію ми змогли доситі» 
упевнено заявити про се
бе на республіканських І 
всесоюзних турнірах. Тре
ба тільки ефективніше ви
користовувати ці бази, й 
числа початківців дбайли
віше вишукувати найбільш 
здібних і працьовитих. І 

удосконалювати навчально- 
тренувальний процес.

В. ҐВАМБЕРІДЗЕ, 
заступник голоЕИ ебл- 
спорткомітету.

умов не 
змаганнях 

її

'І

красномовно свідчить 
сок, який мені показали 
райкомі, 
нічого.

Н. ДАНИЛЕНКО, 
спецкор «Молодого 
комунара».

Новоукраїнський район.
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Індекс 61103

«ЗІРКА»

Своерідннм барометром 
команди є кількість гляда
чів на стадіоні. На звітну 
гру було продано 9800 біле
тів — вірна ознака того що 
увага кіровоградців до ви- 
отупів «Зірки» підвищується 
І ті глядачі, які прийшли у 
вівторок на центральний 
стадіон, не були розчарова
ні. На зеленому килимі то
чилася справжня боротьба 
команд-.тїдерів підгрупи

Вже на 5-й хвилині Сергій 
Ралюченко увійшов пО 
штрафного майданчика гос
тей і сильно пробив Воро
тар Віктор Юрковський V 
карколомному стрибку від
бив м’яч на кутовий. Цей 
епізод пожвавив гру, і через 
деякий час вя<е голкіпер 
«Зірки» Борис Філатов за
брав м’яч після удару за- 
хисника Юрія Гуляєва. А по
тім двічі мав нагоду відзна
читись Едуард Денисенко

Зам. № 403. Тираж 58 500.

продемонстрували 
розиграш кутового, 
якого Семен Осипов, 

і відкрив рахунок V

Спочатку він з ходу пробно 
поруч зі штангою, а потім, 
прошмигнувши мимо двох 
захисників «Таврії». наніс 
прицільний удар такої сили. 
Що воротар кримчан нава
жився лише відбити м'яч за 
межі поля.

На 28-й хвилині сімферо- 
по.чьці 
чіткий 
ПІСЛЯ 
ськнй 
.матчі.

Після перерви, на 59-й хви
лині Сергій Лактіоиов зрів
няв рахунок. Та не минуло 
и двох хвилин, як «Таврів» 
знову вийшла уперед, причо
му знову після рознграшу 
кутового. Ігор Лялін навісив 
м’яч точно на Осинонського.

Ще через сім хвилин Сер
гій Дементьев вийшов сам 
на сам з ФІлатови.м і чітко 
вклав м’яч у правий від 
нього кут. Рахунок 3:1 на 
користь гостей протримався 
ДО Вісімдесят першої ХВИЛИ
НИ. У той час. мабуть, мало 
хто вірив вже. що нашим 
землякам пощастить зрівня
ти рахунок. Але гривні «ЗіЦ- 
ки» заграли настільки само
віддано. що їхні маститі су- 1 
перинки розгубилися. Спо- 
чатку Михайло Калита, здо
бувши «ювелірного» паса від 
Ралюченка, направив м'яч у щілину між захисниками, 
а потім Валерій Самофалов 
чітко реалізував пенальті. 
3:3 — бойова нічия.

С. БОНДАРЄВ-

Редектор
Ю. СЕРДЮЧЄНКО.

Гезета виходить у вівторок, 
четвер І суботу.

Друкарня імені Г. М. Димитров» 
видавництва йі

«Кіровоградська правда» 
Кіровоградського обкому 

Компартії України
м. Кіровоград, вуп. Глінии. ї»
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