
ПРОЛЕТАРІ

орган кі ‘рапського ОБКОМУ ЛКСМУ

В ОБСТАНОВЦІ
ОДНОСТАЙНОСТІ

На Україні з кожним днем на
буває все більшого розмаху підго
товка до виборів у Верховну Раду 
республіки та в місцеві Ради депу
татів трудящих. Вона проходить в 
обстановці великого політичного і 
Трудового піднесення, викликано
го рішеннями XXIV з’їзду КПРС 
та XXIV з'їзду КП України, під 
знаком дальшого розгортання ра-, 
дянської демократії, зміцнення 
непорушного блоку комуністів і 
безпартійних. З усіх кінців респуб
ліки о ці дні йдуть добрі вісті про 
успіхи у всенародному змаганні за 
дострокове виконання завдань 
першого року дев’ятої п’ятирічки, 
про трудові перемоги на чесгь 
наступних виборів,
“Під час нинішньої виборчої кам

панії обираються депутати до 
10346 місцевих Рад, в тому числі 
до 25 обласних, 387 міських, 90 
районних у містах, 476 районних, 
/76 селищних і 8592 сільські Ради. 
У відповідності з виборчим зако
ном на Україні утворено 513908 
цйборчих округів по виборах до 
Місцевих Рад. У-порівнянні з мину
лими виборами кількість виборчих 
Округів збільшилась на 88506. 
Зростання числа виборчих округів 
ПО виборах до місцевих Рад зумов
лено збільшенням в республіці на
селення. а також підвищенням мі* 
німуМу депутатів у сільських і се
лищних Радах, до 35 чоловік за
мість 25, як це було раніше.

,^-г’ В установлені строки утворено 
^обласні, міські, районні, селищні, 

сільські, а такрж окружні і діль
ничні виборчі комісії.

До їх складу увійшли представ
ники партійних, профспілкових, 
комсомольських та інших громад
ських організацій трудящих — 
всього 2.039.834 чоловіка. Серед 
членів комісій 68 процентів ста
новлять робітники і колгоспники, 
43,7 процента — жінки, 27.4 про
цента молодь до ЗО років. Пов
сюдно виборчі комісії успішно ви
конують покладені на них обов’яз
ки — стежать за неухильним до
держанням виборчого закону, 
складанням списків виборців, заз 
безпеченням дільниць виборчою 
документацією, розглядають скар
ги громадян з питань виборів 
тощо.

На виборчих дільницях агітко
лективи дедалі ширше розгорта
ють масово-політичну роботу се
ред виборців. Тут вивчаються і 
роз’яснюються матеріали партій
них з’їздів, Директиви по п’яти
річному плану розвитку народного 
господарства країни, читаються 
лекції, доповіді, влаштовуються 
виступи художньої самодіяльності, 
демонструються кінофільми.

Багатолюдні збори робітників, 
колгоспників і службовців канди
датами в депутати місцевих Рад 
назвали кращих з кращих. Це вмі- 
лі організатори виробництва, діячі 
науки і культури, працівники служ
би побуту, торгівлі.

Виборча кампанія вступила у 
свій вирішальний етап — прохо
дить реєстрація кандидатів у де
путати місцевих Рад.

(РАТАУ).
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ОБМІН ДУМКАМИ І ДОСВІДОМ
ПОЗАВЧОРА З КІРОВОГРАДІ РОЗПОЧАВ РОБОТУ СЕМІНАР 

ПЕРШИХ СЕКРЕТАРІВ РАЙКОМІВ І МІСЬККОМІВ КОМСОМОЛУ

Першого дня учасники семінару обмінювалися досвідом ро
боти. Про діловодство а міськкомах і райкомах комсомолу, 
систему контролю за виконанням власних рішень і рішень ви
щестоящих комсомольських органів розповіла завідуюча за
гальним відділом обкому ЛКСМУ Віра МОРОЗ. Перший секре
тар Знам’янського міськкому Анатолій РАГУЛІН присвятив свій 
виступ роботі штабів і загонів «Комсомольського прожектора». 
Перший секретар Кіровоградського міськкому Юрій РУДНЄВ 
поділився досвідом організації соціалістичного змагання серед 
різних категорій молоді і проведення професійних конкурсів. 
Темою виступу Володимира ВАНСОВИЧА, першого секретаря 
Гайворонського райкому комсомолу був розподіл обов’язків 
між працівниками апарату, навчання цих працівникіз та підви- 

> щення колективної і особистої відповідальності за доручену 
ділянку роботи, координація спільних дій відділів, їх взаємо
зв’язок при вивченні і вирішенні питань.

Цього ж дня учасники семінару мали зустріч з делегатом 
XXIV з’їзду КПРС, першим секреіарем обкому КП України 
тов. М. М. КОБИЛЬЧАКОМ. Він розповів, на які напрямки в 
першу чергу повинна спрямувати свої зусилля молодь області, 
щоб успішно виконати завдання партії, а також поділився осо
бистими враженнями про з’їзд.

Потім секретарі міськкомів і райкомів комсомолу прослуха
ли доповідь першого секретаря обкому ЛКСМУ М. Г. ГАЙДА
МАКИ про завдання комсомольської організації області у світ
лі рішень XXIV з’їзду КПРС.

Перший день роботи семінару закінчився вечором сучасної

До радянсько-американських переговорів 
у питаннях обмеження стратегічних озброєнь

Уряди СРСР Г США, розгля- 
нувши хід радянсько*американ- 
ських переговорів по обмежен
ню стратегічних озброєнь, пого
дилися з тим, щоб зосередити 
зусилля и цьому році на підгої 
товці угоди по обмеженню роз
гортання систем протиракетної 
оборони (ПРО). Досягнуто та
кож домовленості, що при ук

ладенні угоди по ПРО будуть 
погоджені деякі заходи і в га
лузі обмеження стратегічних 
наступальних озброєнь, Сторо
ни виходять при цьому із розу
міння, що усе це створить 
сприятливіші умови для наступ» 
них переговорів по обмеженню 
стратегічних озброєнь в цілому* 
які активно триватимуть.

Ціна 2 коп.

Зовсім недавно, закінчивши Сумський технікум цукрової промисло
вості, прийшла на Ульяновський цукрозавод Олександра Фесай. Дів« 

чина швидко здружилася з колективом, відмінно справляється з робо
тою, бере активну участь в житті комсомольської організації та ху
дожній самодіяльності.

На фото: О. ФЕСАН,

Фото А. БОЙКА,

У ПОЛЬОТІ
МІЖПЛАНЕТНА 
СТАНЦІЯ 
„МАРС-2«

19 травня 1971 року в Ра
дянському Союзі здійснено 
запуск автоматичної між- 
планетпої станції сМарс-2». 
Основною метою запуску 
станції е проведення комп
лексних наукових дослід
жень планети Марс і про
стору навколо неї. Крім 
того, проводитиметься вив
чення характеристик соняч
ної плазми, космічних про* 

і менів і радіаційної обста* 
; новки під час польоту стан*1 
, ції по трасі Земля-Марс.

Вага автоматичної станції 
4.650 кілограмів.

Станцію е.Марс-2» було, 
і ви-зедено на траєкторію до* 
і льоту до планети Марс з 
' проміжної орбіти штучного 

супутника Землі. її політ до. 
планети Марс триватиме па* 
над 6 місяців. Станція до
сягне району Марса в листо
паді 1971 року, подолавши 
відстань близько 470 міль
йонів кілометрів.

Апаратура, встановлена 
. на борту міжпланетної 
; станції, працює нормально» 

Керування їй^польотом здій
снюється з Центру далекого 
космічного зв'язку.

Одержувана інформація 
обробляється в координацій^ 
но-обчислювальному центрі 
і в Інститутах Академії на* 

| ук СРСР.
(ТАРС).

ав*ніа*йвжкзняЕкяаап9а

СВЯТО ПІОНЕРІ?
19 травня юні. ленінці нзе 

шої республіки, як і вся щас
лива дітвора Країни Рад5 
широко і радісно відзначили 
своє свято — 49-у річницю 
Всесоюзної піонерської ОР5 
ганізації імені В. І. Леніне. 
В містах і селах України від-5 
булися урочисті лінійки, міх 
тинги, піонерські збори, зу
стрічі із знатними людьми.

Представники найкращих 
районних і міських дружищ, 
які зібралися на свої зльоти 
«Тобі, рідна партіє, тобі, Ра
дянська Батьківщино, піо
нерський салюті», поклали 
яскраві букети квітів до па
м'ятників В. І. Леніну. Най» 
кращі з кращих стояли тут у 
почесній варті. В святково 
прикрашених колонах—чер
воні слідопиті, юні техніки і 
натуралісти, піонербудівціс 
юні інтернаціоналісти. А 
потім біля піонерських вог
нищ у лісі тривала змістовна 
розмова про славні діла 
юних ленінців. Діти зустрі
лися з героями війни і прач 
ці, взяли участь у спортив
них іграх, конкурсах.

Чотиримільйонний загін 
чераоногалстукової гвардії 
республіки рапортував цьо
го дня про підсумки першо
го року всесоюзного маршу 
загонів «Завжди готовийі». 
Діти взяли активну участь у 
створені 26 тисяч Ленін
ських музеїв і кімнат, музеїв 
бойової та трудової слави, 
озеленили 300 тисяч садиб 
ШКІЛ, дошкільних ДИТЯЧИХ 
закладів, колгоспів і радгос
пів, заклали близько 5 тисяч 
парків, скверів і садів.

(РАТАУ).
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В піонерських
друяшнах
області

Правофлангових
визначено

Біля піонерського вогни
ща зібралась піонерія Олск- 
сандрівської СШ № 1.

— Доповідаю, що піонери 
дружини імені Миколи Ост- 
ровського вчаться без дві
йок, — рапортує директоро-. 
ві школи Ф. К. Шелепку ю- 
лова ради дружини Таня 
Щербина.

Э рапортів командирів за
гонів видно, що попрацюва
ли хлоп’ята і дівчата в цьо
му році непогано. Розпов
сюджено літератури на -54і) 
карбованців, зібрано 8 тонн 
металобрухту, перераховано 
у фонд миру близько ста 
карбованців. При школі 
створено лісництво на гро
мадських засадах. Цього ро
ку вже посаджено півтори 
тисячі дерев різних порід.

— Правофланговими ви
значено загони імені Павли
ка Морозова та імені Гулі 
Корольової!

Червоні язики полум'я 
тягнуться до неба, розси
паються на золотаві іскри. 
Один з перших піонерів 
школи Г. Я. Жаботинський 
розповідає про те, як у 
тридцятих роках його ро
весники допомагали на бу
дівництві шкільного прим:- 
щення, посадили парк. Ба; 
гато цікавих справ було у 
них. Потім — комсомол. А 
далі — війна, Сталінград- 
ська битва... Багато одно
класників Григорія Якимоаи- 
ча не повернулосо додому, 
А ті, що залишились жити, 
не покладаючи сил, працю
вали на відбудові народчого 
господарства.

— Ми будемо гіднї бать- 
ківі — урочисто клянуться 
піонери.

Над Олександрівною пли
ве піонерська пісня.

Т. ПРИХОДЬКО, 
старша піопервожата Олек
сандрійської СШ № і.

• З БЛОКНОТА ЖУРНАЛІСТА

Він — лікар. Чуйний і квалі
фікований. Про це свідчать 
численні відгуки. Мені не дово
дилося звертатися до Григорія 
Никифоровича як до лікаря. 
А от як з пропагандистом зу
стрічалися не раз в останні ро
ки. Про ці зустрічі і хочеться 
розповісти.

РІК 1968-й.
Коли поїзд рушив і почав 

нєбирати швидкість, до купе 
зайшли моі попутники — Іван 
Васильович Маличенко та Гри
горій Никифорович Нечипо- 
ренко. Маличенко швидко 
зняв плащ і присів до столика.

— Що, боїшся продірявити 
дах вагона? — пожартував Не- 
чипоренко, натякаючи на ріст.

— Ато ж, не хочу збитків 
завдавати, — у тон відповів Ма- 
пиченко, зводячись.

Хоч Нечиг.оренко і був се
реднього зросту, але поряд з 
Маличенком здавався низь-, 
ким.

Поглянувши один на одного, 
засміялися, і вже вдвох присі
ли до столика. 
Посунувши фіранку І за нею хо
ваючи обличчя від променів, І рито- 
рій Никифорович звернувся:

— Значить, за новим багажем?
— Авжеж...
Вони обоє ’— і вчитель з 

Гайворонського району Іван 
Басильозич Маличенко, і лікар- 
невропатолог із Олександрівчи 
Григорій Никифорович Нечи- 
порвнко їхали на республі

Для друзів
Минудрї неділі піоиерія Ком’ 

паніївсьної о району доповіда
ла про свої успіхи в навчанні та 
праці. В райцентрі проходив 
зліт піонерських дружин, при
свячений 49-й річниці піонер
ської організації імені 8. І. Ле
ніна.

За нинішній навчальний рік 
піонери посадили тисячі дерев, 
зібрали 150 тонн металобрух
ту, 25 тонн макулатури, роз
повсюдили літератури на 4 ти-

на Чукотці 
сячі карбованців. Зібрані кош* 
ти підуть на будівництво Пала
цу піонерів на Чукотці.

У поході «Завжди напогото
ві» правофланговою — піонер
ська дружина імені Олега Ко
шового Компаніївської серед
ньої школи, їй вручено пере
хідний Червоний прапор ра
йонного комітету комсомолу.

Учасників зльоту вітали з пі
онерським святом секретар 
райкому КП України В. Г. По"

ЗУСТРІЧАЄМО 
РІК 
СІМДЕСЯТ 
ДРУГИЙ

Перше - мислити...
Розповідь про те, як комуніст допомагає молоді вивчити
і осмислити ленінську теоретичну спадщину

канський семінар пропаганди^" 
тів. І в думках уже прикидали, 
шо цінного дасть цей семінар, 
як краще почати новий нав
чальний рік в комсомольській 
лолітмережі.

— Таг що, Іване Васильовичу. 
Ленінським уроком розпочнемо рік?

— Безумовно. Рішення ж обкому 
комсомолу читав?

— Читав. Я про те, що часу на 
підготовку небагато залишилося.

— Для нашого гуртка цілком до
статньо. Вже місяць, як почали 
готуватися.

— А я думаю, чого так юрдо па 
свого колегу дивишся, — посміх
нувся. а потім уже серйозно:

— Який гурток?
— «Наш Ленінський комсомол» 

С\в. а буде — «Бесідп про партію»,
— Слухачів багато?
— Більше тридцяти.
— 1 всі готуються?
— І не лише вони, залучили й пе- 

сііілкову молодь, чоловік 130 бере 
участь у підготовні до уроку. Дві 
книжкові виставки готуємо, стенди 
про життя Володимира Ілліча і 
шлях комсомолу, розучуємо улюї- 
лепі ленінські пісні. Сценарій такий 
— йдемо до пам’птьика В. І. Ле
ніну, покладаємо квіти до підніж
жя, повертаємось, прослуховусмо 
промову В. І. Леніна, записану на 
грампластинку...

— Так, гак, пісні, квіти. — погер 
«ело Нечипорепко. — А чи за цим 
не втратиться основна суп. — са
мостійне вивчення і колективне ос
мислення ленінських праць?

— Молодь не любить нецікавих

«Дев'ятій п’ятирічці — 
ударна праця, майстер
ність і пошук молодих» — 
під таким девіюм пройшли 
Всесоюзні комсомольські збо
ри и усіх комсомольських 
організаціях підприємств, 
колгоспів, установ і навчаль
них закладів Кіровогрлд- 
щини.

Анатолій КОНДРАТЕНКО. 
Сергій КОНДРАТЕНКО. Вік
тор НАГОРНИ Я, Олексій 
САНЖАРИЯ. Сергій ФЛО
РЯ та Григорій СКРИП НИ
ЧЕЙ КО, яких ви бачите на 
нижньому знімку, після за
кінчення Кіровоградського 
профтехучилища .V« 6 пра
цюють столярами па комбі
наті «Буддезаль» тресту «Кі- 
ровоградпромбуд». Хлопці 
виготовляють віконні та 
дверні блоки для промисло
вих підприємств Кірово
града, заготовляють пило
матеріали. Разом з усіма ви
робничниками деревообь’зб- 
пого цеху вони днями рапар- 
тувалн про дострокове вико
нання річного плану по ви
готовленню віконних блоків.

А комсомолець Олег ШИ
ЛІ АС В (на фото праворуч) — 
фрезерувальник Олександ
рійського рудоремонтного 
заводу—змінні завдання пе
ревиконує не менш, ніж у 
півтора рази.

Людмилу ЯРОВИКОВУ 
(фото ліворуч) на < вітловод- 
гькому заво ті «ПЛАСТИК» 
знають як активну комсомол
ку. Вона — член заводського 
комітету ДТСААФ. редактор 
цехової стіннівки «Ліівлр- 
ніік». А іце Людмила — кра
ща молода ливарниця заво
ду, Щодня виконає виробни
чі завдання. її портрет ви
ставлено на заводській Дош
ці пошани.
Фото Ю. Лі ВАШ НИКОВА.

лекцій, нецікавих форм, — на гете
рії’.но почав Маличенко.

— Так, так, молодь не любить 
нецікавих лекцій, — м’яко перебив 
Нечипорепко, — їй подобається все 
живе і образне. Саме про не гово
рив Калінін. я ж тебе про інше 
запитую. Для села така форма під
ходяща. Похід до пам’ятника, піс
ня привертають увагу псіх одно
сельчан. Потім і молоді, і літні тяг
нуться д<? клубу, щоб послухати, 
про що комсомольці мову вести
муть, — відстоюваз свою точку зо
ру .Маличенко. — А теоретична •під
готовка — і я гуртку, і самостійно-

— Що ж, маєш рацію. Для нашої 
лікарні така це, можливо, не підій
де, але дещз запозичити можна. — 
і Ііечнпоре і-іо зробив кілька помі
ток у записничку.

Ще довго вони бесідували і 
сперечалися.

Коли поверталися з Києаа 
після семінару, розмова стала 
ще жвавішою. Пам’ятаю. Гри
горій Никифорович сказав то
ді: «Хоч порівняння можа й 
дивне, але роботу пропагандис
та схематично можна порівня
ти з роботою трансформатора. 
Чим більшу напругу ми підве
демо і чим потужніший транс
форматор, тим вишу напругу 
маємо на виході. І чим глибші 
знання має пропагандист, чим 
уміліше пропагандист уміє з 
багатьох фактів нашого життя 
відібрати найбільш типові, тим 

ліщун, Герой Соціалістичної 
Праці агроном-садовод кол
госпу імені Дэержинського 
М, П. Крикун, делегат XXIV 
з'їзду Комуністичної партії Ук
раїни завідуюче молочнотовар
ною фермою того ж колгоспу 
О. С. Жуковська та перший сек
ретар райкому комсомолу 
А. І. Коротченко.

Закінчився зліт концертом- 
конкурсом загонової піонер
ської пісні.

М. ВІДЕНКО.
Компавіївський район.

вищу напругу громадського 
обоє язку, переконаності він 
зможз трансформувати і пере
дати молоді».

Рік 1969-й.
У червоному кутку людно. 

Тут і санітарни та акушерки, і 
медсестри та асистенти.

— Нас оточують факти, — 
привітавшись, розпочав бесіду 
Григорій Никифорович. — Дех
то може прийняти їх за абсо
лютну істину, хоч факти по сво
їй природі вторинні і відобра
жають загальні закономірності. 
В нинішньому році ми навча
тимемось по програмі Ленін
ських уроків. А це значите», що 
ми вивчатимемо праці Володи
мира Ілліча, щеб краще зрозу
міти ці закономірності. Але ми 
не просто вивчатимемо, а ко* 
лективно їх осмислюватимемо, 
тобто з ленінською міркою під
ходитимемо до фактів нашого 
життя, — го-ленінськи вчити- 
мемося їх узагальнювети,

Так напучував Григорій Ни
кифорович своїх слухачів у 
жовтні, а в листопаді, зайшов
ши до червоного кутка і обвів-

Підсумки 
вікторини

Підбито підсумки четвер
того туру вікторини «Чи 
знаєте ви свій край?» і оста
точні підсумки цієї віктори
ни.

Диплом першого ступеня 
і першу премію присудже
но восьмикласниці з с. Верб
люжий Новгородківського 
району Валентині Сидорен
ко, диплом II ступеня і другу 
премію присуджено восьми
класнику з Новомиргорода 
Олександру Самойяенку. 
Володарями дипломів Ш 
ступеня і двох третіх премій 
стали робітниця з м. Кіровот 
града Галина Маиаренко, 
технолог Ніровоградсько- 
і о заводу тракторних гідро- 
агрегатіз Юрій Зопотарьоо.

Редакція газети «Молодий 
комунар» і обласно відді
лення Товариства охорони 
природи висловлюють подя
ку ученицям із Знам’янки 
Валентині Рапасовій, Тетяні 
Ткач, інженеру обласного 
управління лісного госпо
дарства І. О. Бомберозу, 
старшому науковому співро
бітникові обласного крає
знавчого музею Г. Г. Прозо- 
дян, мисливцезнавцю Д, б. 
Умрихіну, старшому інжене
ру ВОДНОЇ інспекції НЙЖНоО; 
го Дніпра і. М. Семеніну 
та всім іншим учасникам 
вікторини.

ши поглядом присутніх, сказав 
просто: «Слово — Ользі Луго
вій».

Виявляється, що виступи по 
темі заняття слухачі завжди 
готують самі. Так було, коли 
працювали по програмі клубу 
«Глобус», політгуртка «Біогра
фія В. І. Леніна», семінару «Мо
лодь і су прогрес», так
і зараз, коли перейшли до 
більш поглибленого вивчення і 
осмислення праць В. І. Леніна, 
партійних документів.

Ольга Лугова виступає з рефера
том «Основні ознаки сучасного ЇМ- 
періалізму та його реакційна суть» 
згідно л матеріалами міжнародної 
Наради комуністичних і робітничих 
партій п Лїоскв/. її доповнюють 
Ольга І Валя Бадик. Олв Потапен
ко, Люба Федорова...

— Мені б хотілося звернути 
увагу ще на деякі положення, 
які слід розуміти глибше, ---
підсумовує Нечипоренко і ана
лізує кожний виступ, узагаль
нює і доповнює вивчене. А по-. 
Т’’М: — Наступна тема: «В. І. 
Ленін про завдання спілок мо
лоді».

ї знову докладно про те. яку 
основну і додаткову літературу 
треба використати, на що звернути 
особливу увагу.

Коли згодом відбувся Ленінськії* 
урок «Вчимося комунізму», секре
тар комсомольської організації рай- 
лікарні Галина Любашсвська впеп- 
нено розповідала, що «змитися ко
мунізму — це значить постійно зба
гачувати свій багаж знань, уміти, 
перетворювати комунізм у керів
ництво до практичної роботи, дава
ти приклад виховання і дисциплі
ни...» і так же впевнено виклада
ла свої думки про те, як розуміє 
вимогу вчитися комунізму, чому 
необхідно цьому ВЧИТИСЯ. ідз ро
биться в колективі для виховання 
КОЖНОЇ молодої людини. Комсомол
ки Ольга Потапенко. Ольга Лугова 
та інші, тек грунтовно, продовкн-



ШИ
СТАРШИНИ СУВОРОВА

ЛЮДИ з КРАЇНИ мужності
(Закінчення. Поч. в газетах 
за 8, 13, 15-та 20 травня)

Післямова
Паша розповідь майже за

кінчена. Me знаю, як ставиться 
читач до образу старшини Су
ворова,—а саме у зва.чпі стар
шини він демобілізувався 1950 
року, — що ж до мене, то я 
щиро й неприховано симпати
зую цій людині. Симпатизую 
її самовідданому служінню 
справі партії, справі народу, її 
вігґримці й діловитості; навіть 
тому нёзумисному, мимовіль
ному, що вабить до нього лю
дей з першого знайомства.

Я хочу запитати: чи знпєи 
ти, молодий читач, історію 
ордена Слави, особливо, коли 
тобі ще не довелося пройти че
рез гартуюче горнило військо
вої служби? А її, ту історію, 

~потрібно знати нащадкам ге
роїв Великої Вітчизняної. Хо
ча б тому треба знати, що ор
ден Слави — нагорода винят-1 
нова і не всім доступна.

Засновано орден 8 листопа
да 1943 року, в той час, коли 
стало ясно, шо вже близька

ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ТАНЦІВ?
Восьмикласників Капітанівської восьмирічної школи, що 

в Новомнргородському районі, я не бачив жодного разу, 
тому розмову, яка мала відбутися, уявляв по-різному. В 
кишені лежав лист юнаків та дівчат: вони писали до «Мо
лодого комунара», що в школі майже не проводиться 
позакласна робота, іцо за чотири роки помінялась чотири 
ніонервожатнх, що навіть на одному з свят «...танцювали 
«під язик».

...Завідуюча учбовою частиною школи В. X. Орлова та 
старша піонерпожата М. П. Маган, розповіло про роботу з 
піонерами, комсомольцями. Чимало зроблено, про що свід
чить листування четвертокласників з льотчика.ми-космо- 
иавтамії В. Ніколаєвою-Терешковсю та П. Поповичем. В 
акуратно оформленому журналі заходів позакласної робо
ти чималий перелік зустрічей учнів з ветеранами війни і 
праці, «вогників» тощо.

Та ось мова зайшла про музичне оформлення вечорів.
— З цим важко. Баяніста у нас немає, а вчитель музи

ки і співів А. В. Махини л позаурочпий час залишатись 
не хоче.

Директор інколи Опбяас Кири.іович Качур об’єктивніше 
дивиться на лист школярів: дійсно, змістовному підпочин- 
ну в школі не надасться достатньої уваги. А то ще мож
на почути під учителя, коли розмова заходить про пота- ■ 
класну роботу:

— Восьмикласники на асе дивляться через призму 
танців...

Залишаємось з восьмикласниками в кабінеті, Розмова 
зав'язується відра іу. Учні діляться наболілим. Так. на
приклад. до новорічного вечог-а майже, не готувались. 
Після того, як комсомольці обговорили на своїх зборах 
питання незадовільної позакласної роботи, життя в школі

обрання до Верховної Ради вона мала чималий досвід громад
ської роботи. Обиралася 8 цеховий комітет комсомолу, в цех
ком профспілки. Кілька років була народним засідателем о 
міському і обласному суді. Двічі обирали її робітники «Чер
воної зірки» у Кіровоградську міську Раду депутатів трудящих. 
Крок за кроком опановувала молода робітниця нелегку, склад-; 
ну, але таку потрібну суспільству науку громадської роботи.

ІНОДІ задумуєшся: завдяки чому так росте людина? А все
• починається із ставлення до праці, до дорученої або дові

реної тобі роботи. Людмила Василівна у механоскладальному 
цеху працює з 1960 року (а взагалі на заводі — значно раніше). 
Життя є життя, не завжди було просто і легко. Але свою про
фесію вона полюбила раз і назавжди. Новатор, ударник, тонао; 
швидкісник, ювелір — цей ряд епітетів, що характеризують 
Людмилу Чернегу, можна продовжувати і продовжувати. Ро
бітники цеху, майстри швидко оцінили саме оце прекрасне 
обдарування Людмили — вміння вложити в роботу пошук, 
майстерність, зрештою, серце. Коли треба було допомогти ко
мусь — допомагала безкорисливо. Щось підказати або навчи
ти — будь ласка. Людмила керує школою по розповсюдженню 
передового досвіду, її залучають у громадські комісії по пере
вірці економії матеріалів, використання робочого часу, умов 
праці і т. ін. І в усіх цих справах Людмила — невгамовний,

ли розповідь секретаря. А після 
уроку відбувся своєрідний субот- 
ник. Реєстратура лікарні саме- пе
реходила на нумерну систему. По
трібно було переглянути десятки 
тисяч медичних карток. За корот
кий час- лише працівники реєстра
тури з ним не справилися б. 
єомольці н позаробочий час 
шли на допомогу.

І КОМ- 
прий-

Рік 1970-й.
міцно 

сідати.
Григорій Никифорович 

тисне руку і запрошує 
Розмова відразу про справи в 
лікарні, в комсомольській орга
нізації.

— Коли аналізуєш хід підго
товчих занять і самі Ленінські 
уроки у вас, то здається, що 
пропагандист весь час залиша
ється в тіні, — кажу несміло.

— А хіба це погано?! — ши
роко посміхається Нечипорен
ко. — Пропагандист — не вчи
тель, а слухачі — не школярі. 
Вони — студенти, які на кож
ному із занять складають ек
замени і перед собою- і перед 
товаришами на громадянську 
зрілість, і завдання пропаган
диста допомогти правильно 
оцінити цей екзамен.

Таке кредо Нечипоренка. Згодом 
я пересвідчився, що Григорій Ники
форович від нього пе відступає. 
Коли, наприклад, комсомольці го
тувалися до теоретичної конферен
ції на тему: «Тези ЦК КПРС «До 
100 річна з дня народження В. 1. 
Леніна», Г. Н. Нечипоренко дав за
гальні поради і консультації, йрм 
потребі і давав Індивідуальні. А 
над матеріалом слухачі працювали 
повністю самостійно. І конференція 
иохазалз. що плідно попрацювали. 
Ольга Потапенко. Галина Л:оба- 
шсаська. Ольга Шевченко та Інші 
з достатньою повнотою розкрити 
значення ленінського вчення в ре
волюційному процесі, його вптив на 
розвиток подій на сучасному етапі.

року „МОЛОДИЙ КОМУНАР»

Ііор БЕЗДІТНИЙ

молодшого лсйтелан-

вручався за особисті 
до нього нредставля- 

хго першим вривався

остаточна перемога у Великії 
Вітчизняній війні, коли вже га 
вустах усього світу були іме
на Олександра Матросова, Ми
коли Гастелла, Віктора Тала- 
ліхіна. Президія Верховної Ра
ди СРСР встановила, то орде
ном Слави нагороджується ли
ше рядовий і сержантський 
склад Радянської Армії. Виня
ток становить авіація, де нанпо- 
чєснішої солдатської нагороди 
міг удостоїтись офіцер рангом 
не вище
та.

Орден 
подвиги, 
лн тих, 
в розташування ворога її осо
бистою хоробрістю сприяв ус* 
міхові загальної справи; хто в 
бею вогнем виводив з ладу не 
менше двох ворожих танків; 
хто ручними гранатами- зйи- 
шив від одного до трьох там-. 
ків; хто особисто полонив во
рожого офіцера;, хто захопив 
вороже знамено; хто, ризикую
чи життям, врятував у> бо о 
командира.

О гака вона, солдатська на
города, першими кавалерами 
якої стали сержанти ІІікітіп,

використати 
коли 

І. Леніна 
слухачі по-

Учасники конференції розробили 
конкретні заходи щодо поліпшення 
діяльності комсомольської організа
ції, вирішили підготуй ітися і про
вести напередодні 100-річчя В. І. 
Леніна урок «Що означає бути ле
нінцем сьогодні».

Як і кожний пропагандист, 
Григорій Никифорович прагне 
на занятті сповна 
унаочнення. Зокрема, 
вивчали працю В. 
«Великий почин», 
знайомилися з фотознімками 
та репродукціями картин про 
перші суботники, переглянули 
ряд фільмів на ленінську те
матику. Та про унаочнення за
нять він не лише сам дбає, а 
привчив до цього й усіх ком
сомольців.

У ленінській кімнаті, де прохо
дять заняття, е стенд з ілюстрація
ми І, друкованими матеріалами про 
життя і діяльність В. І. Леніна, иу- 
точок атеїста, матеріали для са
мостійного вивчення окремих тем 
програми та інші. Все це — робо
та гуртківців.

Підсумок Ленінського заліку на 
честь 100-річчп вождя повністю під
твердив правильність поглядів про
пагандиста. що «слухачів не слід 
опікати і читати їм довгі лекції. їм 
карто допомогти розібратися у ши
рокому потоці інформації, навчити 
осмислювати вивчений матеріал». 
Громадсько-політична комісія тоді 
залишилася задоволеною змістов
ними рефератам» комсомольців, які 
самостійно вивчали праці В. І. Ле
ніна.

Рік 1971-й
Григорій Никифорович по

глянув на годинника. Сказав 
вибачливо:

— Хвилин сорок у нашому 
розпорядженні. Треба у військ
комат, я там у призорній комі
сії,

І відразу повів мову про те, 

Подапєв і Савиних, молодший 
сержант Ткачов. ефрейтор Хоп- 
тяр і рядовий Кудряков. Всі 
вони воювали у складі 1-го Ук
раїнського фронту павідника- 
&и протитанкових гармат.

Людей, котрі нагороджені 
орденом Слави Ш, II і І сту
пеня, було не так уже й бага
то — близько 2500 чоловік. 
Вопи завжди були борцями, ми 
маємо їх за живе втілення ге
роїзму радянського пароду. І 
яку б ми шану не складали їм, 
ніколи не буде вона перебіль
шеною, бо це просто неможли
во...

Мн не прощаємося з Володи
миром Івановичем Суворовой. 
Читач, коли забажає, завжди 
може зустрітися з ним. Воло’ 
димнр Іванович охоче відгу
кується на запрошення учнів, 
студентів, молодих воїнів, роз
повісти про історію своїх ор
денів. Слави. Його пам’ятають 
учні II. 24, 25 шкіл, 4 і 6 місь
ких профтехучилищ. Особливо 
частий гість він у профтехучи
лищі № 6.

— На розмову з дітьми, мо
лоддю мене тягнуть не споми
ни, — розповідає В. І. Суво
ров. — Хочеться, щоб нащадки 
успадковували героїзм людей 
мето покоління. Щоб знали: 
нічого в житті не дається лег
ко. .Але нема труднощів, яких 
би не здолав радянський на
род... Хай вчиться молодь стій
кості, • хай назавжди серця 
юнаків, і дівчат загоряться та
кою любов’ю до Батьківщини, 
за яку немає 
ціннішого.

13 ЧЕРВНЯ

НІЧОГО ВИЩОГО і
А

дещо пожвавішало. Почали проводитись вечори. Щоправ
да. наспіх. На уроках фізкутьтурн хлопці «ганяють» у 
м’яча (принесеного з дому), а дівчатка «відпочивають». 
Коли заходить розмова про гурткову роботу, учні чу
ють у відповіді: «Які там гуртки! А вчитись коли?»

Учні прохають:
— Напишіть обов’язково про псе. Хоч мн скоро закін

чуємо школу, та нам пе байдуже, що для тих. які зали
жуться в школі, нІ юго не зміниться. Нам хочеться, щоб 
у них працювали гуртки, щоб вечори не залишали їх 
байдужими.

І я приєднуюсь до прохання. Недоліки набагато серйоз- 
ніші, аніж здається з першого погляду. При всіх своїх 
зусиллях колектив школи не виробив чіткого стилю у 
вихованні учнів, випустнп такі два важливі напрямки, як 
естетичне І фізичне виховання. В листі до капітанівських 
школярів Валентина Ніколаєва-Гереіикова писала: 
. «Окрім знань, для космонавта (і не тількз космонавта) 
потрібне хорош» фізичне загартування, тверда воля, су
вора дисципліна...» Хто ж повинен їх сформувати, як не 
школа?

Що ж стосується «призми танців-», то досвід окремих 
шкіл Москви, Прибалтики та інших міст довіз, що таппі 
(як народні, так І бальні) — не остання ланка у вихован
ні юнаків 1 дівчат. Тож навчити учнів гарно і правильно 
тацюватн теж не др'бниця.

В. ШУЛЬГА, 
позаштатний кореспондент 
«Молодого комунара».

1 Іовомиргородський район.

1

ВИБОРИ
З стор»

ЖИЛАБУЛА собі в Чигирині дівчинка, Нелегко склалося П 
дитинство, Батько не повернувся з війни — поліг за рід.іу 

землю. Лишилася у матері на руках, ще з двома моло 
сестричками. Ні сил, ні здоров’я не шкодувала мати, а мі 
ростити їх у важкий післявоєнний час, дати освіту. 19^ Р°ЛУ 
дівчинка сказала:

— Поїду я. мамо, а Кіровоград. Кажуть, там можна посту
пити в ремісниче, на токаря. Час вже мені на свій хліб не: 
ренти...

— Куди ж ти така маленька? —- схлипнула та. А потім витер
ла сльози ріжком хустини очі. — Що ж, їдь.

Незабаром у списках учнів Кіровоградського ремісничого училищ • 
з’явилося ім’я Людмили Коваленко. В иїлася старанно, лише па Відні - 
но». 1 на практиці, яку проходили на заводі «Червона зірка», оул 
числі кращих. А коли настали канікули І на руки видали перші гро і. 
зароблені на практиці, Людмила зібралась додому, у гості, іа. як и 
юстинець купити, щоб був він і приємним, та Іі щоб тих грошей, ні 
заробила, вистачило па нього?..

Людмила зараз не Коваленко вже, а Чернега, бо вийшла за 
між за технолога Володимира Чернегу. Вона відомий на 
всю «Червону зірку» токар. Та й не просто токар —- майстер 
високого класу. Людмила Василівна Чернега — депутат Верхов
ної Ради Української РСР, повноважений представник робіт
ників в найвищому органі державно, впади республіки.

— Коли мене обрали депутатом Верховної Ради, — щиро розповіла 
Людмила Василівна, — я дещо навіть розгубилася. Адже депутату вияв
лено високе довір’я, надані великі права. Віл повинен здійснювати і а- 
кази і пропозиції виборців, приймати і розглядати заяви та скаргиі тру
дящих і всіляко сприяти їх розв’язанню. Чи справлюся з обом язка і •

Людмила справилася, незважаючи на молодість. Бо ще

ТОБОЮ,

що мене цікавило — про Ле- 
нінські уроки.

— В ході другого етапу Ле
нінського заліку на честь пар
тійних з’їздів провели комсо
мольські збори - урок «Дис
ципліна — вирішальна умоаа». 
Правда, рішення у нас не такі 
бойовиті, як в олександрійців.

Нечипоренко розкрив папку і про
тягнув обласну газету, де було на
писано, що комсомольці Олександ
рійського електромеханічного заво
ду — учасники Ленінського уроку 
про дисципліну вирішили «домог
тися підвищення продуктивності 
праці за дев’яту п’ятирічку в ком
сомольсько-молодіжних колективах 
пе менше, ніж на 70 процентів...»

У папці я побачив І сірий запис
ничок. в якому Григорій Никифоро
вич робив помітки ще в 1915Я році, 
вирізки з місцевих І центральних 
газет про досвід пропагандистської 
роботи з багатьма підкресленнями. 
Із журналів «Политическое самооб
разование», «Коме о м о л ь с к а я 
жизнь», що лежали на столі, визи
рали закладки теж з помітками.

— Щоб трансформувати високу
напругу, — нагадав Григорію Ники
форовичу 1 ___ _

— Так. тая. — посміхнувся він у 
відповідь І знову 
розмови.

— Розумієте, у нас в лікарні 
своя специфіка, тож і рішення 
зборів - уроку дещо різнять
ся від заводчан. Та голозне, 
що комсомольці збагатили се
бе знаннями, осмислили бага
то...

Шість років комуніст Нечи- 
г.оренко був пропагандистом 
в комсомольській політмережі. 
Шість років плідної роботи, яка 
відзначена значком «За актив' 
ну роботу в комсомолі». І кож
ний рік — то нова сходинка 
до високої майстерності про
пагандиста.

йо'-о слова.

повернувся до

в. цвях.

енергійний учасник. В оцих громадський дорученнях виявив се
бе, розвинувся і розцвів ще один талант Людмили Чериеги — 
талант громадського діяча.

Робітник і громадський діяч, член уряду... Як же не пишатися 
такими сучасниками, коли знаєш, що вони, такі, як Людмила, 
не виключення. Скільки їх, чудових людей, творців народного 
достатку і щастя буде обрано незабаром до Верховної Ради 
УРСР, до обласних міських, районних, сільських Рад...

Як не пишатися нашим радянським ладом, який не на словах а на 
ділі забезпечує найвищу демократію. Не таку демократію, де місця в 
сенатах і парламентах купують за золото І брехливі обіцянки де плю
ють па потреби народу і холоднокровно вбивают» президентів А таку 
демократію, де людина, виконавши на верстаті свою роботу ось цими ж 
невтомними руками вершить великі держави,’ справи.

Людмила Василівна Чернега... Мила, енергійна, невисока на 
зріст жінка. їй тридцять п’ять. Є,у неї високі нагороди — орден 
Трудового Червоного Прапора, ювілейна Ленінська медаль, і 
зовсім новий, вручений у квітні, орден Леніна. У неї чудова 
сім’я. Діти, Юрко та Іринка, бігають до школи. Чимало турбот 
у робітниці, Але все то — щасливі турботи. І їх не зменшиться, 
ні. Цієї весни робітники знову висунули Людмилу Засилізну 
кандидатом у депутати Верховної Ради УРСР, Днями виборча 
комісія Кіровоградського — Червонозорівського виборчого ок
ругу № 237 зареєструвала її кандидатуру.

Ось за таких людей ми будемо голосувати 13 червня. За та
ких людей, якби це не вважалося порушенням закону, можна 
віддати і два голоси.

Людмила Василівна з комсомольського віку вийшла. Вона 
безпартійна. В цьому, до речі, ще один беззаперечний доказ, 
бЛЛ?1 Н3 й°' РаАянсьч°’ 0ЛЙДИ складає блок комуністів 
безпартійних. В серці, щоправда, Людмила Василівна виношує 
мрію стати членом Ленінської партії. Мрія її обов’яакево X 
деться, бо до цього вона підготовлена всім своїм життям.

м. Кіровоград, завод «Червона зірка». Л' КРЯТЕНК0- 

Вішзу*- УилівпЖЕРгЖЛю.ВРу,,Є,,Ня їй Леніна.
Фото В.КОВПАКА І ЛІ. ТЕРНАВСЬКОГО.
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> ФУТБОЛ

З ВОСЬМОГО МІСЦЯ—НА П'ЯТЕ
У черговому турі чемпіонату країни з 

футбола серед команд другої групи класу 
аА» кіровоградська «Зірка» зустрілася на 
своєму полі з армійцями Львова. Суперни
ки —- давні знайомі. Обидві команди трив<г 
лий час виступають в одній зоні, добре зна
ють одні одних. Тому гру почали без попе
редньої розвідки. Правда, гості поводили 
себе, як і належить гостям обережно, б/і 
дували гру на контратаках. Однак захисни
ки «Зірки» не дозволили їм наблизитись до 
воріт. А господарі поля були і господарями 
становища. Вони з перших хвилин захопили 
ініціативу і диктували свою волю. Вже на

третій хвилині Віктор Квасов перевірив здіб
ності львівського воротаря. Останній вия* 
вився на висоті, перевів м’яч на кутозий, 
сильно пробитий кіровоградським напа
даючим точно у «дев’ятку».

Протягом кількох хвилин двічі б’є в ціль 
партнер Квасова по нападу Олексій Кац
ман. Та добитися успіху так і не вдається. 
Атаки тривають одна за одною. М’яч, ось- 
ось влатить у ворота армійців. Нарешті, на 
35 й хвилині гол 7аки назрів, У штовханні 
Віктор Квзсоз зумів проштовхнути м'яч у 
сітку. М’яч хоч було пробито і не дуже 
сильно, проте воротар очевидно не поба-

........ *

чив його, бо був прикритий багатьма грав
цями обох команд, що зібралися на штраф: 
йому майданчику.

У другій половині матчу кіровоградці .ма
ли перевагу. Але і гості не лишилися з бор
гу. Вони почали діяти агресивніше, прагну
чи уникнути поразки, Цього разу нашому 
воротареві Олексію Іонову довелося часті
ше вступати в боротьбу, ніж у попередніх 
зустрічах. Він діяв більш впевнено, за хоро
шу гру неодноразово викликав оплески 
прихильників «Зірки».

Так з рахунком 1:0 і закінчився матч. Ця 
перемога дозволила кіровоградцям пере
міститися з восьмого місця на п’яте.

Наступні три тури наші футболісти прове* 
дуть на виїзді? 24 травня вони гратимуть у 
Тернополі з авангардівцями; 28 травня — а 
Чернівцях з «Буковиною» і І червня — а 
Хмельницькому з дииамівцями.

ОЛІВЦЕМ

^Край берега у затінку, де в’яжуться човни,.,»
. .4 . . Фотоетюд Г, ТОЛОКА,

Борис ЧAMЛАИ

ДОВІДКА
В кущі до Лева 

Заєць раз прибув,
Я прошу довідку: 

який мій батько був?
— Ти хочеш знать, 

тзі/і батько був який?
Лев. позіхнув і написав: 

«Смачний»,

(НАВЧИВ
а* Ну де ти бачив підлість 

отаку!
Кричав татусь па сина 

свого Васго, -« 
Ударить дівчинку!
Та ще іі при всьому 

класі!
Хіба не міг десь в темному 

і кутку?

Л ти впевнений, що ЦсГ; 
човен на підводних крилах?

X МОРАЛІ — КІЛЬКА ГРАНЕЙ

■У цій сумній історії трохи інз 
аш Обставини і дійові особи, 
Але, дізнавшись про неї, мені 
фдразу пригадалось Тургенева 
ське оповідання «Муму». Ось 
послухайте. Тоді вам стануть 
зрозумілими такі асоціації.

Це було півтора роки тому. 
Граючись ’ на майдані, діти 
знайшли цуценя. Воно благально 
пищало, тикаючи сліпою мор
дочкою в землю. Діти підібра
ли собача. Навперебій стали 
відігрівати. їм і забавно було.- 
як дрижало воно всім своїм 
маленьким тільцем, щулилось і 
аёсь час щось обнюхувало, і 
страшенно жаль стало цю без
захисну істоту. Аж заспереча
лись, хто стане опікуном цієї 
незвичайної знахідки. Згоди
лись нікому її не віддавати, а 
доглядати разом.

Поселили цуценя у підвалі 
будинку. Змостили йому ТО’ 
пленьке кубельце. А годувати 
пбчали, як і годиться малюка, 
— молоком. Трохи пізніше вже 
на дотримувались раціону. А 
особливо ~ режиму, бо ко
жен старався догодити соба
чаті якнайкраще. Свою вико: 
ванну діти назвали Діною.

Діна ні в чому не мала по
треби: ні в їжі, ні з покрівлі 
над головою, А що вже лас
ки з неї було —- хоч відбавляй.

Діти спочатку приховували 
існування собаки від сторон4 
нього ока. Перша поява її у 
дворі не залишилась не помі
ченою. Але з того дня друзів 
у неї стало ще більше.

Маючи стількох опікунів, со
бака росла ручною і довірли
вою, Зарто було лише комусь

назвати її ім’я — і вже летить/ 
аж гіерекидасться. Крутить 
зростом, тиче мокрою мордоч* 
кою у ноги, лащиться, лукавр 
заглядаючи у вічі. Але як од
разу мінялась вона, коли рап
том забачувала п’яного.

—• І як тільки вона розпізнає 
їх? — дивувались діти.

1 ще однією нетерпимою

Але ті ще більше лютували. 
Уже мертву один з них підняв 
за ногу і гепнув об асфальт..,

Оце, можна сказати, і вся іса 
торія. Можливо, у читача, виник., 
не питання: чи варто було II 
розписувати в деталях? Гадаю, 
що варто. Варто тому, що до 
редакції надійшов лист від уч
нів Кіровоградської зосьмирічі 
ної школи № 25. Гнівний до 
краю. Під ним понад двадцять

«ДИКУН
«рисою» володіла Діна. Вона 
вороже ставилесь до своїх 
кривдників. Знали б опікуни 
раніше цю її рису, пильніше 
оберігали б. А тепер пізно. 
Собаки вже немає. Бо гавкнула 
на одну жінку, що так, між Іиі 
шчм, штовхнула її ногою. Та 
жінка заявила на неї куди спід. 
І приїхала машина. З неї вий
шло троє і: ебили собаку. Але 
ЯК ВОНИ це! зробили?..

Приїхали серед дня, коли Ді
на саме годувала своїх семеро 
малят, виманили і почали бити 
хто чим міг: дрючками, камін* 
ням, залізними прутами. Ті, 
хто бачив цю жахливу розпра
ву, віри не йняли.

— Що ви робите! — аж за
тиснув кулаки Валера Молодін.

— Дикуни! — кричали дів
чатка.

С Т В 0 м»
підписів.

— А могло б бути і більше, 
— пояснили мені під час роз
мови школярі. — Бо обурю
ються жителі не одного будин
ку (що з містечку цивільно? 
авіації). Собаку цю знали всі і 
любили.

Історія-з собакою потягнула 
ланцюг нелегких дум. Дивно, 
якими жорстокими і необачни
ми бувають окремі люди. І 
найстрашніше, що може бути 
в такому разі, свою (прямо ска
жемо), нічим не мотивовану 
лють вони виявляють при ді
тях.

Дітям завжди властиве по’ 
чуття жалості до тварин. Апо 
іноді можна побачити, що 
хтось із малих жбурне каменю
ку у кота чи собаку, розпра
виться з пташеням, що випало

з гнізда. Повірте, таке зробить 
лише та дитина, яка зустрілась 
із подібною жорстокістю 
близьких їй людей. У рідшому 
випадку —> просто на вулиці. 
Можна бути певним, що з та
кого «героя» не відразу мати
меш приємне. Статистика кри* 
міналістіз говорить про те, що 
майже завжди найбільш небез
печні злочинці в дитинстві від
ривали горобцям криПа, ганя
лися за котами із самопалом, 
кидали в собак каміння, І зза* 
галі чинили різні мерзоти з 
тваринами. .

Не думається, що факт, про 
який ми розповіли, зробить 
особливий перелом у дитячих 
душах. Бо діти, що написали 
до редакції (вже навчені гір
ким досвідом), забрали, точні
ше насилу врятували трьох 
Діниних цуценят і розібрали 
по домівках.

Треба сказати, що лист дітей 
мотивований не лише образою. 
Під час розмови вони сказали 
приблизно так: «Ми розуміє
мо, що в постанова про вилов
лювання бродячих собак. Але 
ж Діна не була бродячою, І 
потім інше. Хіба ж ті люди так 
повинні виконувати свої обо* 
в'язки? Якби ви бачили, як во
ни били бідну собаку!»

Так, останні, мабуть, мали 
вищий клас «професійної» май
стерності. Обурює й інше. Се
ред старших не знайшлося ні° 
кого, хто б припинив цю ганеб
ну картину при дітях.

Г. ПРОКОПЕНКО, 
спецкор «Молодого кому
нара».
м, Кіровоград.

ХОЧ лист і! НЕ БУЛО НАДРУКОВАНО

Газета надходить своєчасно
Житель Кіровограда О. Є. Шахов скаржився нам 

иа те, що він не регулярно одержує газету «Моло
дий комунар».

Про цей факт ми повідомили керівництво Кірово* 
градського головпоштамту.

Як повідомив нам начальник головпоштамту тов. 
Сидак, непорозуміння з’ясовано. І як підтвердив сам 
О. Є. Шахов, зараз газету він одержує своєчасно і 
ніяких претензій не має.

• ПОКАЗУЄ КІРОВОГРАД 
ПОНЕДІЛОК, 24 ТРАВНЯ. 

ПЕРША ПРОГРАМА. 16.55 — 
«На промисловій основі». (КС 
ровоград). На республікансько 
телебачення. 17.10 — «Народні 
—таланти». Концерт. (Львів), 
17.40 — ТелевІстІ. (К). 18.00 
Українське кольорове телеба

чення для дітей. «Олівець-ма- 
лювець». 18.30 — Для школя
рів. «Маленька філармонія», 
(Одеса). 19.00 — За накреслен
нями XXIV з’їзду КПРС Те
лежурнал «Суспільство». (К).
19.30 — «Наші прем’єри». 
К. Орф «Розумниця». Телеопе- 
ра. (Харків). 20.80 — Тиждень 
українського телефільму. Теле
фільм «Обличчям до сонця». 
21.00 — Програма «Час». (М).
21.30 — Українське кольорово 
телебачення. Художній фільм 
«Новий атракціон», (К) 23 00 
- ТелевІстІ. (К).

ДРУГА ПРОГРАМА. 17.05 - 
Новини. (М). 17.15 - «Ранко
ва прохолода». Концерт (Ал- 
?ра/Лта>„ї8 0° - Новини. (М). 
18.0а — Для ШКОЛЯріВ сПІОНС^

Наша адреса і телефони «МОЛОДОП КОММУНАР», оргап Кировоградского 
обкома ЛКСМУ, г. Кнровоірад.

м. Кіровоград, вул. Луиачарського, 36. 
Телефони: відповідального секретаря — 2-45,35, 

відділу військово-патріотичного виховання І спор
ту — 2-45-35, решти відділів — 2-45-36.

й;л Індесе бИВ?.

Друкарня їм. Г. М. Димитрова, обласного управління 
по пресі, м. Кіровоград, аул. Глінки, 2.
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<— Î як це я забув, що мии^> 
лого тижня ми вже тут ВІДПСН 
чиваяи,

Без слів.

Мал. 10. БОТ ПАРА,

РІя». (М). Іо.ЗО — Теленарис 
«волховський дослід». (М). 
19.00 — «Джерело». Виступа
ють самодіяльні колективи 
Комі-Пермяцького краю. (М), 
19.30 — Кольорове телебачення. 
Художній фільм «Сорок пер* 
ший». (ЛІ). 21.00 — «На добра« 
ніч, діти!» (К).

ВІВТОРОК, 25 ТРАВНЯ 
ПЕРША ПРОГРАМА. 11 00 2.' 
ТелевІстІ. (К). 11.10 - Тиждень 
українського телефільму Те- 
^*,льм «Україна. Кроки п’я
тирічки», IV серія. «Особистий 
внесок». (К). їмо - Фільм- 
*°НЦС?Т..®°Л чудо-пісня хоро
ша». (К). 12.25 — Наші пре- 
м ери. Телефільм «Історія ОД
НІЄЇ Ідеї». (К). 12.55 — «На го„ 

’.,аі,|Р”мках п'ятирічки», 
няЄ?ю« ' 8,33 Г Хроніка ™ж.

(Кіровоград). 16.50 - «Мос
ти дружби і братерства». (Во- 
рошиловград) 17.10 - Телевіс 
1 • (К). 17.30 — Ленінський
їоплЄРСИТЄТ МІЛЬЙОНІВ. (М), 
Ри2 HOMafeHl коопеРат” 
В 4 )• 18.0о — Програма
(М)ОСГо02оЦЬК¥ГО теліба,,енип. 
вківя19,20 “ Художній фільм 
«Біля озера», і серія. (М).

21.00 — «Програма «Час». (М)3 
21.30 — Концерт майстрів мис
тецтв Чехословаччини. (Мі, 
22-Ю - Тележурнал «Моя мі
ліція». (Кіровоград). 22.30 Ü 
Українське кольорове телебаі 
чення. Концерт Білоруської 
вокально . інструмєитальн о rd 
^3 00МбЛт яП1с,ІЯР-’». (КГ- 

Тиждень українського 
Л і її' Телефільм «Сліпий 

иТк) (К ' 23,30 ~ Телео«>

ПРОГРАМА. 10.05 - 
Іяоій^т?’- ДлдшкО»
ияЙйй Т;Л° п^люСилн co. 
Гол“ V кам|,,ь». (Вільнюс). 
2іГУЙ°Ж,,ІЙ Фільм «Свій/. 
240 “ иУЗ,,,,,,нй КІ0СІ<- W 

tJL.7* Нов,1“н. (М), JQ.50 — 
Телефільм «Дружба за псо 
найдорожче». (М). 17 10 ,
ПзоЛІТЄт’ МультФ1льм' (М). 
телеЛілкмИЖЛг,,ь УіРаїнського Я 5 ?! літот-

=вХЛ“,ІЛ10 10 відпочинок». (K),телефіль1уЖАСфілгУЛРаї"СЬК0ГО 
«Лйїі л’льм-спектакль
добраніч, дИш^Їку’80 ~ “Па

Редактор В. ПОГРІБНИЙ
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