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ВІТЧИЗНІУДАРНА ПРАЦЯ
НА ЗБОРАХ ПАРТІЙНОГО АКТИВУ
Вчора відбулися збори активу Кіровоградської 

обласної партійної організації.
Збори відкрив другий секретар обкому КП Ук

раїни Д. П. МАКСИМЕНКО.
Від бурхливі оплески до президії зборів оби

раються кандидат в члени Політбюро, секретар 
ЦК КП України Я. П. ПОГРЕБНЯК, члени бюро 
обкому партії, представники партійних, радян
ських 1 громадських організацій, знатні люди області.

З великим підиссешіям учасники зборів обира
ють почесну президію в складі Політбюро ЦК КПРС.

З доповіддю «Про підсумки листопадового Пле
нуму ЦК КПРС і завдання обласної партійної 
організації» виступив кандидат в члени Політбю
ро, секретар ЦК КП України Я. П. ПОГРЕБНЯК.

В обговоренні доповіді виступили перший сек
ретар Олександрійського міськкому КП України 
П. ІО. ГРИЦЕНКО, бригадир слюсарів кар’єро- 
управлівня комбінату «Дніпроенергобудіндуст- 
рія» М. В. ПАВЛОВ, перший секретар Нсвомнр- 
городського райкому партії В. К. ДРИМЧЕНКО, 
директор заводу «Червона зірка» К. С. КУРЦЕВ, 
бригадир свинарської ферми радгоспу «ПІ-й Ви
рішальний» Новгородківського району, Герой Со
ціалістичної Праці Г. І. ДЕЙНЕКО, голова 
колгоспу «Зоря комунізму» Новоархангельського 
району Герой Соціалістичної Праці Л. И. ШЛІ- 
ФЕР. Г. Р. НОСОВ — ректор Кіровоградського 
інституту сільськогосподарського машинобуду
вання, секретар парторганізації БУ № 1 тресту 
«Кіровоградсільбуд» І. Н. БОЛДІН.

На зборах виступив другий секретар обкому 
КП України Д. П. МАКСИМЕНКО.

Учасники зборів одностайно прийняли резолю
цію зборів активу фбласної партійної організації.

НАША

БУТИ БІЙЦЯМИ ПАРТІЇ
Бюро ЦК ВЛКСМ прийняло по

станову «Про роботу комсомоль
ських організація Литви по ідейно- 
політичному вихованню комсо
мольців і молоді».

Комітети комсомолу Литви по
чали більше приділяти уваги фор
муванню у молоді комуністичного 
ставлення до праці, вихованню мо
лодої зміни робітничого класу.

Активізувалась ідейно-вихозна 
робота серед учнівської і студент
ської молоді. Посилилась пропа
ганда революційних бойових і тру
дових традицій радянського наро
ду. Послідовніше і цілеспрямовані
ше ведеться боротьба з впливом 
буржуазної ідеології, виховання 
класової самосвідомості юнаків і 
дівчат. Активно проходить кампа
нія «Юність викриває імперіалізм».

Разом з тим комітети комсомолу 
республіки не виявляють належної 

наполегливості в організації за
гальноосвітнього навчання пра
цюючої молоді, політичного нав
чання комсомольців і молоді, не 
завжди добиваються високої ідей
ної насиченості усіх форм і засобів 
виховної роботи в первинних ком
сомольських організаціях..

ЦК ВЛКСМ зобов'язав ЦК 
ЛКСМ Литви, комітети комсомолу 
підпорядкувати всю організатор
ську та ідейно політичну роботу 
комсомольських організацій успіш
ному розв'язанню завдань, постав
лених XXIV з'їздом КПРС; поліп
шити організацію і проведення Ле
нінського заліку, наполегливо до
биватись успішного виконання 
комсомольцями, юнаками і дівча
тами особистих комплексних пла
нів.

ЦК ЛКСМ, комітетам комсомолу 
республіки запропоновано вжити 

рішучих заходів до ноліишеяйй 
загальноосвітнього навчання іоиа- 
ків і дівчат, підвищити вимогли
вість до комітетів комсомолу за 
стан політичного навчання комсо
мольців, добитись, щоб кожний 
член ВЛКСМ глибоко оволодівав 
марксистсько-ленінською теорією, 
посилити увагу до ідейного, класо
вого загартування учнівської’ і 
студентської молоді, широко В.’ІХОг. 
ристатп підготовку до 50-річчя ут
ворення СРСР для дальшого по-, 
ліпшення інтернаціонального вихо
вання молоді,

У центрі уваги міських і район
них комсомольських конференцій, 
з’їзду комсомолу республіки по- 
винні бути питання дальшого удо
сконалення комуністичного вихо
вання молоді, підвищення СфЄК-5 
тивності ВСІЄЇ ДІЯЛЬНОСТІ ИОАГСО- 
мольських організацііі.

ІІ

ф
ес

іги
ва№

з О Р І
її А Д II. ї О' ЕГЦ Е ІО
Відкриття Кіровоградського міського фестивалю

наша Радянська Україна, — 
линуть з трибуни вітальні 
слова голови міського ор
ганізаційного комітету, за
ступника голови Кірово
градського міськвиконко
му В. І. Агафінця. — До 
зростання її економіки і 
культурного розквіту до
кладають рук, віддають 
вогонь сердець своїх і тру
дящі нашого міста і краю. 
Народнсгоспода р с ь к и й 
план першого року дев’я
тої п’ятирічки промисло
вість області, переважна 
більшість виробничих ко
лективів міста виконують 
успішно. Поряд з цим гли
боким і різноманітним стає 
духовне життя трудівника,

... В місті понад 150 ко
лективів художньої само
діяльності, понад 5 тисяч ЇЇ 
учасників — хіба не свід
чення духовної сили, натх
ненного потягу до світу 
прекрасного. Тільки під 
час фестивалів, проведе
них на честь 50-річчя Ра
дянської влади та 100-річ- 
чя з дня народження В. І. 
Леніна, 19 художніх колек
тивів удостоїлись звання 
лауреатів, 20 золотих, 2 
срібні і 5 бронзових меда
лей привезли аматори з 
республіканських фестива
лів.

Відомий далеко за ме
жами країни «Ятрань», та
лановита заслужена хоро
ва капела та самодіяльний 
народний ансамбль танцю 
«Колос» Палацу культури 
імені Жовтня червонозо- 
рівців, самодіяльний на
родний хор «Барвінок» за
воду «Укрсільгосптехніка», 
студентський самодіяльний 
народний ансамбль танцю 
«Юність» цс тільки пр.а-. 
вофлангов.і . великого заго
ну кіровоградських амато* 
рів. Сьогодні, як ніколи, в 
репертуарі цих та інших

У надвечірній час з ву
лиць, що збігають до пло
щі Кірова, з оркестрами і 
прапорами виплескались 
гомінкі багатолюдні ко
лони.

Готується нов о р і ч н а 
ялинка — височенна, увін
чана яскравою червоною 
зорею. Форми її — від 
кремлівської зорі на Спа- 
ській вежі, схожа вона на 
зорю, що приєдналася до 
Серпа і Молота на Дер
жавному прапорі Союзу 
Радянських Соціалістичних 
Республік майже сорок 
дев’ять років тому — ЗО 
грудня 1922 року, після іс
торичного рішення І Все
союзного з’їзду Рад.

Сьогодні, напередодні 
4 9-ї річниці прийняття Де
кларації і затвердження 
Договору про об’єднання 
Радянських Соціалістичних 
Республік в єдину союзну 
державу, тут, на площі, ве
лике свято кіроЕОградців. 
Сьогодні розпочинається 
міський фестиваль само
діяльного мистецтва, при
свячений наступному 50- 
річчю СРСР. Першими 18 
грудня факел обласного 
фестивалю запалили хлібо
роби колгоспу «Росія» Но- 
Еоукраїнсьного району і 
його, як естафету, сьогодні 
взяв численний загін учас
ників художньої самоді
яльності — учні і студен
ти, робітники і лікарі, ма
шинобудівники і працівни
ки торгівлі міста Кірово
града.

Зоря над ялинкою.. На
віть на скупому зимовому 
сонці Есна випромінює 
світло і радість. І хіба не 
про це ж говорять гарні 
юні обличчя, розпашілі на 
дужому вітрі! 1

— В сім’ї братніх наро- 
і дів Радянського С 

пишним цвітом розквітла 
Союзу

фес- 
сту- 
фа-

колективів — пісні і танці 
народів братніх респуб
лік, що с красномовним 
свідчення** міцності на
родженого Жовтнем чуття 
єдиної родини радянських 
народів.

Голова оргкомітету В. 1. 
Агафінець відкриває мі
тинг, присвячений початку 
міського фестивалю.

— Учасники цього 
тивалю, — говорить 
дентка філологічного 
культету, учасниця . само
діяльного народного ан
самблю танцю «Юність» 
педагогічного інстит у т у 
Людмила Носенко, — це 
вірні мистецтву люди. Во
ни не мислять життя без 
прекрасного. Адже участь 
в художній самодіяльності 
не тільки приємний відпо
чинок. Це одна із форм 
самовираження особис
тості, це задоволення 

Представники тіідприємста, установ та культосвітніх закладів міста Кіро
вограда запалюють фанела від факелу міського фестивалю самодіяльного мистецтва.

соких естетичних запитів 
радянської людини, це 
прагнення приносити лю
дям-радість, ЩО С чудовою 
ознакою сердечної щед
рості, духовного багатства 
нашого радянського наро
ду. Це велика підмога в 
труді.

І підтвердження цим 
словам — виступи ветера
нів художньої самодіяль
ності міста, слюсаря ре
монтного заводу «Укрсіль- 
госптехніки» І. Буданцова, 
інженера конструкторсько
го бюро заводу «Червона 
зірка» М. Плащевського, 
лауреата республікансько
го і всесоюзного фестива
лів заступника директора 
Будинку культури імені Ка- 
лініна Л. Бондаренко.

Право запалити факел 
міського фестивалю, при
свяченого 50-річчю СРСР, 
надасться електрослюсарю 

заводу «Червона зірка» Ге
рою Соціалістичної Праці 
І. О. Шишу, заслуженому 
артистові УРСР А. Криао- 
хижі, солістці заслуженого 
самодіяльного ансамблю 
танцю УРСР Ж. Бобров- 
ницькій. Лине «Пісня про 
Батьківщину». Від великого 
факела беруть непогасний 
вогонь два десятки малих 
факелів, що понесуть його 
яскраве світло у всі ху
дожні колективи міста.

Учасники мітингу покла
дають живі квіти до під
ніжжя пам’ятників С. М,

Учасн>-ни вокально-інструментального ансамблю 
Палацу культури Імені Жовтня заводу «Червона 
зірка» лауреат республіканського ионнурсу комсо
мольської пісні Валентина Нозловсьиа та Олен, 

сандр Тараненно виконують пісню
Фото В. КОВПАКА, В. ЛОГВИНА.

Кірову, Невідомому солда
ту, В. І. Леніну.

Того ж вечора, 25 гру
дня, в приміщенні облас
ної філармонії відбувся ве
ликий концерт з участю 
провідних колективів ху
дожньої самодіяльності Ні. 
ровограда.

У супроводі симфонічно
го оркестру Кіровоград
ського музучилища слухає
мо величну «Пісню про 
Леніна», пісню «Бути кому
ністом».

На сцені самодіяльний 
народний ансамбль танцю 
«Колос» Палацу культури 
імені Жовтня. Він виконує 
російський, молдавський, 
український танці. І немов 
перегукуючись в темі бра
терства народів, під скле
пінням залу звучить вір
менська народна пісня у 
виконанні лауреата респуб
ліканського конкурсу ком
сомольської пісні Вален
тини Козловської.

Цього святкового . вечо
ра численні глядачі по
знайомилися з творчістю 
самодіяльного народного 
хору заводу «Укрсільгосп- 
техніки» «Барвінок», агіт- 
культбрнгади Палацу куль
тури імені Жовтня, іншими 
колективами та індивіду
альними виконавцями.

Нині фестиваль прохо
дить, не заводах І фдбри- 
«tbw» « ___ - і 'кЬх; в учбових закладах 1 
установах. Це перший, най
більш масовий тур.

в. ясинюк.
м; КіріЖдад..
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Бобринець ' ■-

Авторитет не приходить. 
Його здобувають

Прапори- студентським будівельникам
Щороку жителі ка

захстанських степів гос
тинно приймають по
сланців багатьох вузів 
країни — студентські 
будівельні загони. Юна
ки й дівчата спорудили 
тисячі житлових, вироб
ничих і культурно-побу
тових будинків в райо
нах освоєної цілини 
північного Казахстану,

на пекучому Мангишла
ку, у передгір'ях піз- 
дня і сходу республіки.

За багаторічну й ак
тивну участь в сіль
ському будів н и ц т в і 
республіки і висо
кі показники у вироб
ничій і громадсько-по
літичній діяльності сту
дентські будівельні за
гони України, Білорусії, 
Молдавії, Москви, Ле- 
пам’ятними прапорами 
нінграда нагороджені 
Центрального Комітету 
Компартії Казахстану і 
Ради Міністрів Казах
ської PCP.

(Кор. ТАРС|.
Алма-Ата.

ЦЕ ПІДТВЕРДИЛОСЬ В ДЕБАТАХ

Науково-технічний 
прогрес і молодь

Цін важливій темі була присвячена триденна 
республіканська науково-теоретична конференція, 
яка закінчилася 24 грудня в Харківському універ
ситеті. В ній взяли участь учені, комсомольські 
працівники, представники вузів, науково-дослідних 
інститутів, проектно-конструкторських організацій, 
підприємств,

У першому році нової п’ятирічки, повідомляло
ся на конференції, кожен третій студент на Украї
ні брав участь у науковій роботі. Широке визнан
ня дістали студентські проектно-конструкторські 
бюро. В Харківському інституті радіоелектроніки 
майбутні спеціалісти в галузі технічної кібернети
ки розробили ефективні методи розрахунку склад
них сітьових систем із застосуванням ЕОМ. їхні 
земляки з автодорожнього інституту сконструю
вали швидкісні легкові автомобілі і швидкісний 
автобус, а харківські політехніки серед інших ро
біт виконали роботу «Алмазне гостріння колек
торів електричних машин».

Більшість дипломних проектів студентів техніч
них вузів республіки цього року дістала практич
не застосування. Розширюється хороша практика 
укладення багатосторонніх творчих договорів між 
комсомольськими організаціями інститутів і під
приємств, збільшується кількість навчальних це
хів, шкільних «маіих академій», у діяльності яких 
беруть участь учені і найбільш кваліфіковані ро
бітники.

Учасники конференції на пленарних засіданнях 
і в секціях заслухали близько 50 доповідей і по
над 200 повідомлень.

(РАТАУ).

^‘Н’Ола ™?Гн’ 
ДпЯ- 155 процентів - такни показник його 
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На прапорі Ленінського 
комсомолу — шість орденів. 
Його слава, що стала він
цем численних подвигів в 
ім’я Вітчизни. Коли ми при
четні до цієї слави, до авто
ритету Спілки? Чи вже тоді, 
як нам вручили в кабінеті 
секретаря райкому новень 
кий комсомольський 
і взяли на облік в один з 
осередків? Чи тоді, коли ми 
набули «достатнього» ком
сомольського стажу — три 
—п’ять років перебування в 
комсомолі?

Ніі Ми ще непричетні ні 
до слави, ні до авторитету 
комсомольського, ЯКЩО СВО
ЇМИ руками, розумом своїм 
не створюємо такого, щоб. 
своєю значимістю додало 
доброго слова від старшого 
покоління до великого 
ритету Ленінської Спілки.

В Бобринецькому районі 
можна віднайти чимало при
кладів того, як саме сумлін
ням своїм і добрими спра
вами члени Спілки створю
ють авторитет районній ком
сомольській організації. Да
леко за межі степової Боб- 
ринеччини полинула слава 
про молодих комбайнерів, 
які намолочували минулої 
жнивної пори по 7—10 ти
сяч центнерів дорідного хлі
ба. Вісім сотень комсомоль
ців району працюють на ви
рішальних ділянках сіль
ськогосподарського вироб
ництва — з них — 76 механі
заторів, 113 доярок, 45 спе
ціалістів сільського госпо
дарства.

А де ж найліпші оті ком
сомольські рахунки добрих 
справ? Звітна доповідь рай- 
<ому комсомолу 37-й ра
йонній комсомольській кон
ференції, узагальнюючи до
свід дворічної роботи, дала 
ясну відповідь: там, де юна
ки і дівчата згуртовані в мо
лодіжні виробничі колекти

ви, де вирує атмосфера 
справді молодечого трудо
вого змагання. Спільність 
мети, взаємодопомога, ді
лове суперництво — все це 
робить комсомольсько-мо
лодіжний і школою вихо
вання, і місцем, де найбільш 
повно розкривається таоя 

чим
пахнуть руки твої, до чого 
прагне твоє комсомольське 
серце.

В колгоспах і радгоспах 
району працює 24 комсо
мольсько-молодіжних ко
лективи, 12 — у тваринни
цтві, 11 — у рослинництві. 
Крім того, діють 15 механі

квиток індивідуальність, чути

зованих ланок по вирощу
ванню високих врожаїв ку
курудзи та цукрових буря
ків. Добру славу здобула 

авто- комсомольсько - молодіжна
тракторна бригада колгос
пу імені Кірова, де брига
диром молодий комуніст 
Володимир Сендзюк. Двад
цять п’ять молодих механі- 
заторів одержали в першо-
му році п’ятирічки по 31 
центнеру озимої пшениці. Є 
в області колективи, що ма
ють і більший врожай, але 
радує, що кіроаці зеконо
мили понад 10 тисяч кіло
грамів пального, собівар
тість гектара умовної оран
ки у бригаді дорівнює 3 кар- 
бозанцям 32 копійкам. Загін 
трактористів вийшов пере
можцем у змаганні комсо
мольсько _ мол о д і ж н и х 
бригад.

І почесті не забарились. 
Колективу було вручено пе
рехідний Червоний прапор 
обкому ЛКСМУ, його наго
роджено Червоним вимпе
лом ЦК ВЛКСМ.

— Кожного дня, як до то
го закликав великий Ленін, 
звершуйте конкретну корис
ну справу. І тоді ви цілком 
виправдаєте довір’я наро
ду, — запально говорить ве
теран комсомолу Бобринеч- 

чини Тимофій Макарович 
Кухтін.

І ніби у відповідь йому 
звучать слова молодого 
хлопчини, делегата конфе
ренції працівника ферми 
колгоспу імені XXI з’їзду 
КПРС призера обласного 
конкурсу майстрів машин
ного доїння Володимира Мі- 
щенка:

— Я прийшов на ферму 
після закінчення школи тіль
ки з однією думкою: тут 
конче потрібні молоді руки, 
молода енергія...

1 він коротко поділився 
своїми трудовими успіхами.

Під час перерви голова 
виконкому районної Ради 
М. П. Рябовол сказав на 
адресу юнака:

— Такого і тричі слухав би. 
Дзвінко говорить, та й діла 
в нього дзвінкі...

З отаких окремих джере
лець і джерел і народжує
ться гарний потік авторите
ту районної комсомольської 
організації.

І, саме дбаючи про цей 
авторитет, доповідач пер
ший секретар райкому 
ЛКСМУ О. Рожкован і ви
ступаючі не скупі на кри
тичне слово про діла не- 
зроблені, про людей, що 
зугарні тільки пляму поста
вити.

Про яку конкретну справу 
сьогодні тут, на конферен
ції, можуть розповісти пред
ставники комсомольських 
осередків колгоспів імені 
Свердлова, «Дружба»?.. Збо
ри проводяться нерегуляр. 
но. Наслідок — 60—70 від
сотків складу організацій 
не охоплено дорученнями. 
І тепер секретарі збирають 
рясні плоди такої «актив
ності»» — навіть членські 
внески юнаки та дівчзта 
сплачують невчасно. Пору
шення статутних вимог до
пускається і в комсомоль
ських організаціях колгоспів 

«Україна», імені Калініна, 
імені Котовського, раді ос
лів «Червона зірка» та імені 
Куйбишева.

Саме про підвищення ав
торитету комсомольських 
осередків, який не прихо
дить сам по собі, а здобу
вається в натхненній праці, 
навчанні, говорили секре
тар комітету комсомолу 
сільськогосподарського тех
нікуму Петро Кулик і сек
ретар комітету комсомолу 
Бобринецької СШ^Люда Ша- 
батіна, голова колгоспу іме
ні Кірова В. Л. Сторчеус і 
Георгій Лашкул, секретар 
комсомольської організації 
колгоспу «Рассвет».

Після такої ділової оцін
ки своєї роботи, цілком ло
гічно звучать рядки поста
нови звітно-виборної конфе
ренції: «Райкому комсомо
лу, первинним комсомоль
ським організаціям слід і 
надалі широко розвивати 
трудову активність молоді, 
виховувати комуністичне 
ставлення до праці, почуття 
відповідальності...»

Здійснення цього прагнен
ня, безперечно, буде .ще 
однією запорукою надій
ності авторитету комсомоль
ської організації району.

На конференції з промо
вою виступив другий секре
тар райкому КП України 
І. О. Бахтін.

В її роботі взяв участь 
член бюро обкому комсо
молу, редактор газети «Мо
лодий комунар»» В. О. По
грібний.

• • •

Відбувся перший організа
ційний пленум Бобринець- 
кого райкому ЛКСМУ. Пер
шим секретарем райкому 
комсомолу обрано Олек
сандра ’Романовича Рожко- 
вана.

- В. ОЛЕКСЕНКО.

Працівники сільського.господар
ства Ульяновського району висту
пили ініціаторами боротьба за до
строкове виконання завдань дев'я
тої п’ятирічки. Цій темі значне 
місце відводилось у ЗВІТНІЙ ДО’.ІО-

Новомиргор.од ....

Новомиргородська молодь — іні
ціатор боротьби за високу родю
чість комсомольських гектарів. В 
цьому аспекті будував свою звішу 
доповідь перший секретар райкому 
комсомолу Анатолій Томашов.

Молодь Гайворонського району 
доклала чимало зусиль до розвит
ку громадського тваринництва. 
Комсомольсько-молодіжний колек
тив, що давно працює в колгоспі 
«Мир», заслужив визнання і за ме
жами району. На розвиток громад
ського тваринництва зверталась 
особлива увага у доповіді райкому

Добровеличківка ■■■ •

віді райкому комсомолу, з якою 
виступив Микола Редько.

В роботі конференції взяли 
участь перший секретар Ульянов
ського РК І\П України М. Н. Чер
ниченко, секретар райкому партії

г Ульяновка

А. Д. Головерда, завідуючий від
ділом обкому ЛКСМУ Борис Яси- 
новський.

Першим секретарем Ульяновсько
го райкому комсомолу обраний 
Редько Микола Григорович, секре
тарем — Буй Альберт Павлович.

При обговоренні доповіді висту
пило 15 чоловік.

В роботі конференції взяли 
участь перший секретар Новомйр- 
городського РК КП України В. К« 
Дримченко, секретарі В. А. Титов,

М. 1. Грабовий, завідуючий відді
лом ОК ЛКСМУ Іван Шапова
лений.

Першим секретарем райкому ком
сомолу обраний Томашов Анатолій 
Степанович, секретарем — Маган 
Андрій Костянтинович.

- Г айворон

комсомолу, з якою виступила пер
ший секретар Світлана Русанова.

Питанням участі молоді в робо
ті колективів тваринників присвя
тили свої виступи багато делегатів, 
які взяли участь в обговоренні до
повіді.

На конференції виступили секре

тар Гайворонського райкому КП 
України В. М. Яхниця, секретар 
обкому комсомолу Володимир Кря- 
шевич.

Першим секретарем райкому 
комсомолу обрана Русанова Світ
лана Іванівна, секретарем — Рез- 
иік Олександр Іванович.

В зв’язку з виїздом за межі об
ласті на пленумі райкому комсо
молу, що відбувся незадовго до 
конференції, був увільнений від 

1 обов’язків їїершого секретаря 
! Краскоьсіький МйхайлЬ Андрійович1 
1' І обраїпїіі першим секретарем Сло-' • 

боденко Іван Леонідович.
Іван Слободенко виступив на 

аниши;..!..;» л.г.,,. ’................

конференції із звітною доповіддю 
райкому комсомолу. Він всесто- 
роииьо проаналізував діяльність 
районної комсомольської організа
ції за два попередніх роки. Допо
відь викликала11 жваве обгово
рення. * ’’

В’ роботі' ■■ іібнфереіщи взяли 
участь перший секретар Доброве-

лнчківського РК КП України А. М. 
Мовчан, секретарі М. К. Пашолок, 
М, П. Бабенко, секретар обкому 
комсомолу Михайло Громовий.

Першим секретарем райкому 
комсомолу знову обраний Слобо
денко Іван Леонідович, секрета
рем — Горленко Раїса Дмитрівна,

г
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ПО КОРИДОРУ біжить хлопчина, юозма- 
11 хуючи конвертом. У нього радість__
одержав лист від друга. Ваня Осипов 
давно чекав цього листа. На конверті 
штемпель — «міжнародне» і німецька 
поштова марка... Не будемо вгадувати, 
про що написав Васі його німецький 
друг, але про перший Васин лист розпо
вісти, мабуть, варто.

Прийшов одного разу Вася в шкіль
ний інтерклуб «Дружба» і говорить: «Хо
чу листуватися з ким-небудь з-за рубе
жу... Дайте, будь ласка, адресу...»

ПРОСТО ДРУЖБА
Яскраво розмальований глобус крути

ться слухняно, але відшукати на ньому 
польське містечко Седльце зовсім не 
просто.

Загубилось воно з дрібній сітці за
лізниць і рік, серед назв великих і ма
лих міст. Там живуть друзі піонерів і 
жовтенят четвертої Тіхвінської школи — 
харцери і зухі. Почалась їх дружба з 
листа, якого одержала Галя Тимофеева від 
Ярека Фалдовські. Ярек писав, що з них 
в школі створено товариство польсько- 
радянської дружби і що вони дуже хоті
ли б познайомитися з тіхвінськими піо
нерами...

Знайомство відбулося. Написали в 
Седльце лист, в якому попросили розпо
вісти про те, як живуть в їх школі харце- 
ри і зухі. Про звичаї, традиції, справи... 
Зараз уже і в Тіхвіні, і в Седльці діють 
БПІ — бюро піонерської інформації, 
інакше говорячи — копилка піонерських 
справ.

Провели цікаву гру, свято, рейд — 
розповіли один одному а листах, обмі
нюються сценаріями.... Із Седльців пи
шуть: «Ми чули про марш «Завжди на
поготові!». Розкажіть детально, як у ва
шій школі ви крокуєте на марші».

Нещодавно в Седльце із Тіхвіна був 
відправлений великий пакет з рапортом 
загонів, фотознімками і з планом гри 
«Зірниця».

... Інтерклуб «Дружба» запропонував 
своїм польським друзям провести заочні 
змагання з легкої атлетики. В умовлений 
день піднімуться на флагштоках в Сед
льці і Тіхвіні спортивні прапори.

В міжнародних відносинах все це нази
вається культурним обміном. А в піоне
рів називається просто — дружба.

ДРУЖИНА СЛУХАЄ ПУЛЬС 
ПЛАНЕТИ...

Йдуть по вулиці піонери. В руках у 
них аркуші паперу зі словами, що стали 
сьогодні символом солідарності і муж
ності: «Свободу Анджелі Девіс!» Піоне
ри заходять в кожний дім. Стукають в 
кожну квартиру, простягують аркуш па
перу і олівець: «Прочитайте... Підпи
шіть...». І на папір інтерхлубу «Дружба» 
неріанми рядками лягають підписи... Ось 
старанно вивів своє ім’я п’ятикласник, 
ось розмашисто підписався будівельник 
нового мікрорайону, ось домогосподар
ка написала своє прізвище... А ось під
пис простий і незвичайний. Спочатку пю-

З стор

ІНТЕРКЛУБ
НЕ ПРОСТО

А. АНУФРІЄВ, 
спецкор «Пионерской правды», 

м. Тіхвія.
Ленінградської області.

„МОЛОДІШ КОМУНАР"

шісад-

ДЕШЕВА

МАЛЕНЬКИМИ
І

СИВОГО

гостей, 
сорок 

господа-

МИНУЛЕ Й СУЧАСНЕ 
ШКОЛИ № 42 МІСТА ЯРОСЛАВЛЯ

вглиб груші 
що питав, 
школі чекали 
гостей, котрі 
тому, були

ЗАПРОШУЄ В ГОСТІ 

,,Пионерскую 
правду“

Незабаром піо.черія нашої країни відзна
чатиме піввіковий ювілей своєї організації. 
Юні читачі «Молодого комунара», готуючись 
до свята, цікавляться тим, ян живуть їх 
ровесники в усіх республіках Радянського 
Союзу. В цьому нашим читачам люб’язно 
згодилася допомогти редакція газети 
«Лионерсная правда».

нери побачили порожній рукав. Чоловік 
твердо взяв олівець в ліву руку і напи
сав: «П. С. Степанов, Захисник Ленін
града».

Всі вулиці обійшли кідозці, всі будин
ки. Піднімалися на високі поверхи, захо
дили в сусідні школи. І сотні підписів 
зібрали на захист мужньої американ
ської комуністки. Весь Тіхвін підписався 
під словами: «Свободу Анджелі Девіс!»

ЛИСТУВАННЯ
А потім в шнолі був мітинг і гнівні 

слова гозорили піонери на адресу тих, 
хто судйть совість і честь Аморини...

Червоні книжки члена інтерклубу 
«Дружба» з гордістю носять в цій школі 
поки що небагато піонерів. Вони не ли
ше листуються зі своїми зарубіжними 
ровесниками. Вони — організатори ба- 
багатьох справ клубу, котрий служить 
миру і допомагає друзям краще взнати 
один одного.

Юний інтернаціоналіст! А як твоя 
дружина крокує по маршруту «Мир і 
солідарність»?

НЕ ПРОСТО махнути рукою.
Це значить — п’ять країн 

світу, високо над головою — 
громадські інтереси у піонерів 
вище особистих...»

Льошка енергійно відсалюту
вав ватажку і закрокував далі 
по вулиці до клубу. Там зби
рався загін. «А що? І справді, 
громадські інтереси вище, — 
розмірковував хлопчина над 
словами вожатого, — стадіон 
збудували, гроші зібрали на 
підводну лодку, дерева -------
жували... прямо на 
згарищах, після біло
гвардійського з а к о- 
лоту...»

Хлопець потоптався 
на місці і раптом рво
нув через парканчики 
навпереріз сусіди і іі 
вулиці. В голові про
носились думки: «Бо
ролися з неписьмен
ністю — громадські 
інтереси? З агітбрига
дою виступали, піо
нерський табір органі
зували — громад....
ні — це особисті, для 
себе. І самокати роби
ли для себе — з гірок 
катались, і книги пе
реплітали в своїй біб
ліотеці... Як же. СБОЯІ 
Всі ж читають».

Ось так заплутавшись в де
талях, але персксиаііий. в го
ловному, в правоті своїх заго
нових справ, обігнав Льошка 
Володимира, другий раз відса
лютував і вже навскач до клу
бу. Там чекали піонери.

З тролейбуса вийшла велика 
група людей, обдивилась: ста
діон, цирк, універмаг, широка 
дорога, високі будинки.

— Скажіть, будь ласка, де 
тут селище «Червоний хімік»?

Перехожий здивовано огля
дається, здвигає плечима.

— Та ти що, ось же школа!— 
затяглії 
чоловіка,

Так, в 
Дорогих 
три роки 
рями і першими піонерами се
лища «Червоний хімік». Школа 
побудована на місці колишньо
го селища.

Урочиста лінійка завмерла. 
Старша вожата здає рапорт Во-

лопимиру Йосиповичу Семсно- 
ву? «Товариш перший ’
ськпй вожатий загону «Черво
ний хімік». Піонерська дружина 
імені Героя Радянського Союзу 
льотчика-космонавта А. Г. ,у 
ласва до проведення зльоту 
піонерів двадцятих * тих років вишикувана. Живемо 
під девізом: «Продовжуємо кра
щі традиції піонерською .,аю 
ну «Червоний хімік».

Рівняються на піонерський 
прапор і пам’ятні знамена піо
нери — юні і піонери — сизі 
та їх пожаті: перший і сього
днішній. Іра Вороішова зачитує

Дім, 
який 
видно 
ЗДАЛЕКУ
(ІСТОРИЧНА ХРОНІКА
З ВІЙНАМИ,
ПЕРЕМИР'Я МИ 1
ТА ІНШИМИ І 7
[ВАЖЛИВИМИ ПОДІЯМИ)

імена гостсі-і. Серед них Григо
рій Потьомкіп, у нього чутливі 
руки одного з кращих зв’язків
ців, орден Трудового Червоно
го Прапора на грудях. А ось 
товариші дитинства. Три се
стри вірні справі свого життя, 
чекістки: Ганна, Зоя, Віра Афа- 
пасьєви. їх виростила мати —« 
стара революціонерка, перша 
жінка, яка йшла з прапором в 
Криваву п’ятницю б місті Яро
славлі.

ІІа шкільний вечір пам’ять 
привела роки, події, долі. Ста
рі піонерські пісні згадували 
перші піонери, а господарі ве
ли концерт.

В школі вчаться 160 учнів Із 
дитячого будинку музичного 
виховання. А шкільні справи — 
всього колективу. Школа об’єд
нує новими знаннями. Тринад
цять загонів червоних слідопи
тів зібрали матеріали для 
шкільного музею. «Зірниця» 
всіх шикує в єдиний стрій. 
Всіх заслужено поздоровляли, 
коли школу санесли до Книги 
Пошани Ярославської міської 
комсомольської організації.

... Які чутливі вони, старі 
друзі дитинства. Як тільки в 
школі з’являється їх вожатий, 
збирається і весь загін. ІЦо ро
бити? Гостям раді, але до зу
стрічі не готові. Бігом до саду 
за квітами. Хлопці озброюю
ться олівцями, пожадливо за
писують спомини перших піо
нерів. Приходить така потреба: 
порівнювати, брати краще іноді 
з висоти сімдесятого року з до
брою усмішкою: про солом'яні 
матраци давніх піонерських та
борів, про маленьку бібліотеку 
із саморобними обкладинками. 
Піонери трохи не вірять захоп
леним словам перших піонерів 
про те, що піонерські роки — 
найкращі, які надовго запам’я
таються.

— З отакпми-то біографія
ми?!

Так, широкі дороги житія, 
але всі вони починалися в се
лищі «Червоний хімік», у ма
ленькому піонерському загоні.

Л. СЕРЕДІНА.
м. Ярославль.

ПЕРШИЙ (до-...ЗАПИС
історичний). Проходячи 
по двору, Наталка Дави- 

казку.
— це 

____  розпові
дав, — КОЛИ був хоро
ший кербуд і була на по
двір’ї ялинка, а в підвалі 
радіоприймач грав, і ні
хто тут не приймав скло
тару.«Та хіба ви 
знаєте, — перервала їх 
Наталка, — у
новий і зовсім молодий 
начальник ЖЕКу? Це він 
стінгазету повісив!» «Все 
рівно зірвуть, — сказа
ли тітоньки на лавці, 
хіба в такому великому 
подвір’ї що-небудь ут
римається?». «І справ
ді _  згодилась Наталка.
_ ’ Тут не те, що загін, 
компанію збити важко...»

Але ім’я загону вж0 
було придумане:,; «Загн{ 
дружніх бійців».

денко почула 
«Давним-давно, 
малятам хтось^ 
дав, • ----- . _

не

нас

ВТОРГНЕННЯ ПОЛО- 
САТИКІВ». (Історична до
відка: «Полосатики» во
дяться в кожному дзорі. 
Це хлопчаки, які ніякого 
заняття собі придумати 
не можуть, і знаходять 
лише «антизаняття». Як
що хтось посадить квіти, 
еони їх витопчуть, змай
струють гойдалку — об
ріжуть... і т. п.) В На
талииному будинку хлоп
чаки носили . полосаті 
футболки. В кого не бу
ло — змушували малю
вати полоси чорнилом 
прямо на сорочці. «Ей, 
Колісник, — сказала На
талка головному «поло
сатику», — а знаєш, дів
чата з мого загону навід
різ відмовилися полива
ти абрикосові дерева!»

Зрозуміло, Вася Коліс
ник зразу ж дідбув на 
місце події. Там несла 
чергування бабуся з пер
шого поверху. Всіх, хто

і.

підходив до абрикосових 
дерев, вона обливала во
дою, хоч самі дерева 
стояли зовсім не политі. 
На Васю було випито 
п’ять кружок води.

— Ти чому не відхо
диш? — здивувалась ба
буся.

— Поливати хочу, — 
сказав Васько. — У вас, 
кажуть, і шланг є?

З ТЕЛ Е Г Р А Ф Н О ї 
СТРІЧКИ: «полосатики»
полагодили і винесли на 
подвір’я старі стільці, які 
були звалені в підвалі. 
Було прийняте замовлен
ня на кормушки для пта
хів.

«СИНІ» ПРОТИ «БІЛИХ». 
Суперечки почались ще 
до початку військової 
гри, через те, на якій га
лявині краще «битись». А ' 
що поробиш, коли такі^й, 
іуї : С'Д"“ УЗЛІССЯ
краще іншого? Поки в 
лісі пропадали, пройшла

чп
тут ліс — одне узлісся

хтосьпо двору чутка, що 
приходив і розпитував 
про роботу загону, І зро
блено зауваження: взага
лі, загін бойовий, але 
щось відстають вони в 
галузі виконання виробів 
з пластеліну: наприклад, 
ліплення грибів, овочів, 
представників тваринного 
світу...

Але і «сині і «білі» 
дружно зійшлися на од
ному: поки стоять погожі 
дні виїхати до лісу. Де 
ростуть не пластелінові 
гриби.

ШТУРМ КОВДР І ПО
ДУШОК. Це було схоже 
на прискорену зйомку. 
Потрібно було розстави
ти в школі 130 ліжок. За
стелити на. ..............  ,них; Й0 мар» 
рацій, стірЬки >>і<і Подушок 
та ксівдр? ІІ ‘все це — заТ? кбі ...
декілька родин. Чекали— 
ще в канікули — школя
рів з Карпат. І загін не

і

запізнився ні на секунду; 
все було готове до при
йому гостей. Наталка 
вважала, що гості обо
в'язково повинні побу
вати у них на подвір'ї: 
«У нас вдома завжди 
збираємось на «вогники» 
і п єсу на шість дій розу
чили... Приходьте. На ву
лиці Гагаріна — такий 
великий-великий дім...»

З ТЕЛЕГРАФНОЇ 
СТРІЧКИ: подвір'я наше 
прибране, а підвалі «га- 
строномівські» ящ и к и, 
ларьок для склотари по
фарбований... Пишуться 
об яви, в яких квартирах 
шукати «швидку допомо
гу на дому». З математи
ки, англійської та з інших 
предметів..,

«ЗАГІН ДРУЖНІХ БІЙ
ЦІВ ПЕРЕВІРЯЄ СВОЮ 

! БОЙОВУ ГОТОВНІСТЬ».

А. БЕЗБОРОДОВА.
М. Київ. ....
• 1 ? ■ • ■ ■ .

подвір’ї
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Біля пам’ятника героям дзота № 11, 
де о дні оборони Севастополя в роки 
минулої війни на смерть стояли моря- 
кк-комсомольці, біля інших пам'ятни
ків бонової слави приймає військову 
присягу молоде поповнення Червоно- 
прапорного Чорноморського Флоту.

— Я клянусь... — схвильовано ви
голошує тенет присяги Сергій Цуркан. 
Не зводить очей із змужнілого сина 
батько, мічман запасу, що прибув з 
Кронштадта. Груди Цуркана - стар
шого прикрашають дев ять нагород 
Батьківщини.

— Можеш бути спокійним, батьку, 
не підведу, — відповів Сергій на пал
ке поздоровлення батька.

До свого сина та його бойових това
ришів відразу ж після прийняття

<1»АД6€В став h.1»і ЖЧІ8М
Нещодавно е святково 

прибраній залі Кіровоград
ської восьмирічної школи 
№ 8 зібрались учні 7 — 8 
класів, щоб відзначити 70- 
річчя з дня народження 
О. Фадєєва. Учасники літе
ратурного гуртка підготу-

вали усний ілюстрований 
журнал. Перед школярами 
пройшли картини виховання 
революціонера, його бойова 
юність, шлях в літературу і 
боротьба з фашизмом, бо
ротьба за мир у світі.

Розповіді про письме.іни-

ВИЛЛЄТЬСЯ
МІЦНИЙ СПЛАВ

Нещодавно в Кіровоградській середній 
школі № 6 відбулась зустріч ветеранів 
Восьмого механізованого Олександрій
ського Червонолраг.срного ордена Куту
зова І ступеню корпусу з учнями та педа
гогами школи, присвячена 28-й річниці 
звільнення Кіровограда від німецько- 
фашистських загарбників.

Ветерани ознайомились з військовим 
кабінетом і класом вивчення автомобілів, 
цікавились початковою військовою підго
товкою, побували в кімнаті бойової 
слави.

Ветерани розповіли учням про героїчні 
подвиги танкістів корпусу в боях за 
звільнення Кіровоградщини. Учні подару
вали фронтовикам букети живих квітів 
і лам ятні подарунки. На закінчення ди

присяги звернувся Василь Євстрато- 
вич Ковтун, який разом з Дружиною 
прибув з Чернівецької області.

— Ніколи не забуду, як багато ро
ків тому давав клятву Вітчизні... В 
боях з фашистськими загарбниками 
не раз був поранений, нерідно було 
важко, та я завжди пам’ятав про при
сягу, і це допомагало долати перешко
ди. Тепер ви зайняли місце в бойово
му строю. Зберігайте наші добрі тра
диції, виконуйте присягу так, як аи. 
кочували її ми, ваші батьни, діди, — 
не шкодуючи сил, а ноли потрібно бу
де, то й життя.

ЧЕРВОНОПРАПОРНИЙ ЧОРНОМОР
СЬКИЙ ФЛОТ.

( Кор. РАТАУ).

ка переплітались з виступа
ми шкільного хорового ан
самблю та з читанням урив
ків з «Молодої гвардії».

Відзначення пам’ятних дат 
в літературі стало вже хоро
шою шкільною традицією.

В. БАРДИШЕВА, 
старша піонервожата 
школи № 8.

м. Кіровоград.

ректор школи Г. І. Антоненко і викладач 
історії С. П, Голобродська сердечно по
дякували їм за зустріч.

Зустріч була організована за ініціати
вою ради кімнати бойової слави та ради 
ветеранів 8-го механізованого Олексан
дрійського корпусу. Таке побачення вете
ранів з школярами врізається в пам’ять 
сильніше, ніж найкраща лекція про 
війну.

Рада ветеранів корпусу організувала в 
Кіровограді уже декілька таких зустрі
чей; в 9, ЗО та 24 школах і в школі-інтер- 
наті № 2. Ми намагаємось зробити все 
для того, щоб молодь стала в майбутньо, 
му гідним спадкоємцем бойової і трудо
вої слави своїх батьків, спито берегла б 
все те, що завойовано ціною крові та 
життя кращих людей нашої Батьків
щини.

М. КАЛИХОВ, 
підполковник у відставці, голова 
ради ветеранів 8-го механізованою 
Олександрійського корпусу.

Щасливим був рік, що минає, для вихованок тренера з 
Кіровоградської ДЮСШ № 1 Юзефа Толчинського Те
тяни Калінічевої і Тамари Никитенко. Вони обидві 
успішно виступили на фінальних змаганнях V Спарта 
кіади УРСР, були призерами інших відповідальних поє
динків серед школярів республіки. Здійснилася заповітна 
мрія подруг — вони виконали глайстерськин норматив 
спортивної гімнастики. ..........

На знімну- (зліва направо) Т. КАЛІНІЧЕВА, Т. НИКИ
ТЕНКО. ’ ..гиил

ЗАПРОШУЄМО ДО СПОРТИВНОГО РЕФЕРЕНДУМУ

КОМУ НАЙВИЩІ ПОЧЕСТІ?
Вже не раз траплялося так, коли жур

налісти світу, взявши участь у своєму 
заочному референдумі, визначали кра
щих спортсменів планети. Найбільш по
пулярних і найсильніших футболістів 
нашої країни щороку теж називають 
спортивні журналісти та уболівальни
ки — читачі республіканських га всесо
юзних газет і журналів,

А ми нині запрошуємо на свій рефе
рендум читачів «Молодого комунара». 
Хочеться, щоб любителі спорту назвали 
ім’я кращого спортсмена Кіровоградщи- 
ни. Отож, друзі, згадайте поєдинки, що 
точились на стадіонах і спортивних май
данчиках під час проведення обласної 
спартакіади, верніться у помислах до тих 
днів, коли кіровоградські спортсмени 
брали участь у фінальних змаганнях 
V Спартакіади УРСР. Представники 
спортивних товариств нашої області ма
ли здобутки і у фінальних поєдинках 
спортсменів під час V Спартакіади наро

дів ССР. Слова похвали адресувались 
гімнастам, легкоатлетам, стрільцям...

ОТЖЕ, НАЗВІТЬ ІМ’Я СПОРТСМЕ- ' 
НА. КОТРИЙ ПРОТЯГОМ 1971 РОКУ 
ДОМІГСЯ НАИВИЩИХ успіхів, згідно 
ОТРИМАНИХ ЛПС'ІІВОК ЧИТАЧІВ 1 БУДЕ 
ВИЗНАЧЕНО ІМ'Я НАИПОПУЛЯРНШЮГО 
СПОРТСМЕНА КІРОВОГРАДЩИНИ, СПОРТ
СМЕНАМ 1.

ЦЕ БУДЕ ТОН. ХТО НАБЕРЕ НАЙБІЛЬ
ШУ КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ НАШИХ ЧИТА
ЧІВ.

ОКРЕМО МИ ЗБИРАЄМОСЬ ВИЗНАЧИТИ 
І НАЙПОПУЛЯРНІШОГО ГРАВЦЯ КІРО
ВОГРАДСЬКОЇ ФУТБОЛЬНОЇ КОМАНДИ 
«ЗІРКА». НАЗВІТЬ ЙОГО ІМ’Я.

Отже, у своїх листах робіть дві поміт
ки: «Спортивний референдум» та «Фут
больний референдум*.».

Свої листи надсилайте на адресу: м. Кі
ровоград, вул. Лунечарского, 36. Редак
ція газети «Молодий комунар». Помітка 
на конверті — «Референдум читачіо».

і
ЗібОЗО ГСП, кіроеогрг^/ 50, вул. іЛуначарс^ого, .16.

Телефони: відповідального секретаря та відділу ком
сомольського життя - 2-45-35, відділу пропаганди, від
ділу листі» І масової роботи та інших відділів — 2-45-36.

}

«МОЛОЛОП КОА1МУНАР» орган Кироооградсєоге
' обкома ЛКСМУ, г. Кирової рад.

- ■ ■ ------ і——------ ■ ■ :

Друкарня ім. Г. М. Дими тропа, обласною управління 
по пресі, м. Кіровоград, вул. Глінки, 2.

TJ А ЛАВІ підсудних двоє: Леоиі- 
ду Усепку минуло двадцять 

вісім, Володимир Гирько па шість 
років молодший. Про скоєний зло
чин розповідають з удаваним спо
коєм, ніби нічого особливого не 
сталося. А втім, хлопці хуліганили: 
п’яні зухвало поводили себе серед 
односельчан в селі Василівні, обра
жали молодь, зчинили бійку. Ліг
нін людині було нанесено ножову 
рану.

Слухаєш їх і, як завжди, з’ясо
вуєш: чому так трапилось. Можли
во, випадково?

На жаль, випадковості не було. 
І В усьому винна склянка горілки. 

Спочатку розпивали оковиту у 
Володимира на роботі, де в ком
панії був і його безпосередній на
чальник, потім знайшли інших то
варишів. Фіналом п’янки став зло
чин. А його могло б і не бути.

Нерідко ми звинувачуємо гро
мадськість у потуранні правопо
рушникам. 1 цілком слушно. У ве
ликій мірі з вини товаришів Леонід 
і Володимир тримали відповідь 
перед законом.

Відомо, що поведінка людини 
залежить від колективу, де вона 
працює. Про колектив механізато
рів колгоспу імені Горького можна 

«було б не згадувати, якби не ос
танній випадок. Трапилось так, то 

.. одного дня в робочий час в а в ro
ll гаражі організували випивку. Піс- 
|| ля неї, перебуваючи в стані сп’я- 
|| ніпня, водій автомашини Павло 
П Стахсвнч викрав з колективного 
|| господарства два рулони мста.тс- 
II вої сітки. Хетів зробити для роди

чів «добру страву» і потрапив на 
лаву підсудних. Стахсвнч згань
бив честь колективу. А коли б 
правління колгоспу більш вимог
ливіше ставилося до питання ди
сципліни механізаторів — злочину 
могло б і не трапитися. На запи
тання, чому на виробництві була

організована п’янка, один із свід
ків не вагаючись пояснив;

— Бо з нас мало питають.
ІІе можна сказати, що з Сергія 

Куца мало питали в селі Варварів- 
ці. Там його виховували, вчили, 
умовляли. Та хлопцеві було нього 
замало. Пристрастившись до чар
ки, у свої шістнадцять літ мав 
покарання за хуліганство.

Здавалося б, що висновок буде 
зроблено. Та Сергій з оковитою не 
розлучався. Вона ж його знову

ків, виховувати дітей гідними їх 
майбутнього. 1 цілком природно, 
що аморальна поведінка батьків 
суперечить будь-яким нормам на
шого співжиття, негативно впли
ває на підростаюче покоління.

Про неповнолітнього Віктора 
Січкаря доводиться говорити з су
мом. Хлопець став злочинцем. 
Навчаючись у ДоЛинській серед
ній школі № 2, вій займався дріб
ними крадіжками. Після закінчен
ня восьми класів, певний час на-

ПОЧИНАЄТЬСЯ З ЧАРКИ
Слухається кримінальна справа...

привела на лаву підсудних. На цей 
раз Куц серед ночі взяв з колгосп
ного току навантажену зерном ав
томашину, ганяв нею по вулицях, 
залетів у кювет. Чималі збитки зав
дав господарству, сам ледве жи
вий залишився.

Висновок один — зловживання 
алкогольними напоями завжди 
приводить до злочину, калічить до
лю людини.

Такі приклади не поодинокі. І 
свідчать вони про те, що прикрощі 
починаються саме через чарку. 
Через неї трапляються правопору
шення, руйнуються сім'ї, хибує 
трудова дисципліна, спричиняю
ться значні збитки народному гос
подарству.
ВАЖЛИВОЮ умовою побудови 
и комуністичного суспільства є 
виховання людини майбутнього. 
Людини свідомої, сміливої, праце
любної, відданій нашій Батьківщи
ні. Саме тому ми вимагаємо ні,і 
школи, і в першу чергу від бать-

вчався в Новгородківському проф
техучилищі. Але навчання обли
шив, став байдикувати. Підібрав
ши підлітків, разом з ними став 
грабувати неповнолітніх. Впіймав
ся. Отримав три роки позбав
лення волі.

Правомірне запитання: де ж 
був батько? А там же, куди потра
пив і син. За тяжкі злочини двічі 
судився. Повернувшись додому, 
ніде не працював, пиячив, бив дру
жину, сином ніколи вс цікавився. І 
як наслідки — сип став злочинцем.

Нескладний аналіз судової прак
тики свідчить, що в більшості зло
чини і порушення громадського 
порядку коять особи в нетверезому 
стані. 1 там, де потурають п'яни
цям, в першу чергу трапляються 
факти порушення законності і со
ціалістичного правопорядку.

А., ОСАДЧИЙ, 
народний суддя Долинського 

району.

ПОКАЗУЄ КІРОВОГРАД

СЕРЕДА, 29 ГРУДНЯ. 
ПЕРША ПРОГРАМА. 11.00
— Тслеоісті. (К). 11.10 —
Телефільм «Птахоград». (К). 
11.35 — Шкільний екран. 
Історія для учнів 7 клас/. 
(К). 12.10 — Художній
фільм «Головний свідок». 
(Кіровоград). 13.35 — Фільм- 
концерт «Унлін тобі, Кие
ве». (К). 17.10 — Україн
ське кольорове телебачен
ня. «Актуальні питання су
часності». Передача третя. 
«Критика концепції «сучас
ного ревізіонізму». (К). 
17.40 — Телевісті. (К). 18.00
— Для дітей. «Зимова каз
на». (Донецьк). 18.40 —
Міжнародна програма. 
(М). 19.30 — Молодіжна
програма «Обрій». (Кірово
град). 20.10 — Телефільм. 
(Кіровоград). 20.30 -- Про
грама «Час». (М). 20.55 — 
До 49-ї річниці утворення 
СРСР. «Вітчизно моя нео
зора». (К). 21.50 — М. Ан
чаров. «День за днем». 
Телеспектакль. Частина 9. 
(М). 22.55 — «Екран моло
дих». «Місто майстрів». 
<К).

ТІЇ Наша адреса і телефони

ДРУГА ПРОГРАМА. 10.05 
- Новини. (М). 10.15 -
Для школярів. Телефільм 
«Машина з синім хрестом».. 
(М). 10.40 — Кольорове те
лебачення. Науково-попу
лярний фільм «Лісова сим
фонія». (М). 11.40 — Кон
церт учасників художньої 
самодіяльності. (Чернівці). 
12.10 — «Кроки п’ятиріч
ки». (М). 12.40 — Новини.
(М). 17.05 — Новини. (М). 
17.15 — «Актуальна каме
ра». (М). 18.00 — Новини.
(М). 18.10 — Кольорове
телебачення. Для дітей, «До 
иас іде Новий рік». Кон
церт, (М). 18.40 — Наша
афіша. (К). 18.45 — «Мо
нологи». Сьогодні з вами 
народний артист УРСР 
Ю. Мажуга. (М). 19.30 —
Фестиваль мистецтв «Ро
сійська зима». Концерт. 
(М). В перерві — «На до
браніч, діти». (К).

ЧЕТВЕР, ЗО ГРУДНЯ. 
ПЕРША ПРОГРАМА. 10.05 
Новини. (М). 10.15 — Дні
шкільних канікул. Кольо
рове телебачення. Худож
ній фільм «Морозно». (М). 
11.35 — Телефільм «Чому 
сніг білий», (М). 12.15 —
Для дітей. «Ентсль-Тен- 
тсль». Музична програма. 
(Таллін). 12.40 — Телевіс
ті. (К). 12.50 — Панас Мир- 

. , ний. «Лимерівна». (Теле
спектакль). (Н). 14.20 — Ху
дожній фільм «Героїн». (Кі

ровоград)., 17.20 — За на-

кресленнями XXIV з’їзді 
КПРС. «Головна турбота». 
(Дніпропетровськ). 1/.40 —-, 
Телевісті. (К). 18.00 — Про? 
грама передач. (Кіровограду,
18.10 — Тележурнал. «Ліо1« 
дика і закон». (Кіровограді 
18.40 — Українське кольо, 
реве телебачення. Для юна« 
цтва. «Візерунки». W.
19.10 — До 49-і річниці ут,ч 
ворення Союзу PCP. (К), 
19.20 — «Портрет митця». 
(Заслужений артист УРСР 
С. Філімоков). (К). 20.30 —; 
Новорічний репортаж. «Ти« 
раж спортлото». (М). 21.00
— Програма «Час». (М),
21.30 —• Кікопан о р а м о.
(М). 23.00 — «Новорічна
усмішка». Концерт. (Хар« 
нів). 23.30 — Телевісті. (К>.

ДРУГА ПРОГРАМА. 17.05
— Новини. (М). 17.15 —)
Нонцерт ансамблю «Шніль« 
ні рони». (М). 18.00 — Но
вики. (М). 18.10—Наша афЬ, 
ша. (К). 18.15 — Телефільм 
«Пісні води, що біжить». 
(К). 18.40 — Кольорове
телебачення. < “— ~ 
Телеогляд. М. 1 
льорове телебачення. Ху
дожній телефільм. «Де ВИ. 
лицарі?» (М). 20.30 — «На 
добраніч, діти». (К).

П’ЯТНИЦЯ, 31 ГРУДНЯ 
ПЕРША ПРОГРАМА. 11.0Q
— Телевісті. (К). 11.10 — 
Телеспектакль «27-й непов
ний». (Н). 12.10 - Худож. 
ній фільм «Адам і Хева>< 
(К). 13.20 — Фільм-нонцерт 
«■Уральська горобиночка». 
(К). 16.55 — Кемпінг «Вер
ховина». Псрсднозорічна 
розважальна програма. 
(Львів). 17.40 — Інформа
ційна програма «День за 
днем». (Кіровоград). 18.20—; 
Телефільм. (Кіровограді'
18.30 — «На меридіанах 
України». (К). 19.05 — Ес
традний концерт. (К). 19.50
— Телетеатр мініатюр «Із
стільців». (М). 21.00 — Про
грама «Час». (М). 21.30 —• 
Кольорове телеба ч є н в я‘ 
Художній фільм «Карна- 
вал». (М). 23.40 - нарис.
«По рідній країні». (му, 
Z3.Ü0 — Поздоровляємо à 
Новим роком. (М). 00.05 -З 
Кольорове телеба чс и и ті. 
«Новорічний вогник». (му,

їїро МОЖЛИВІ зміни д 
програмі вас повідомляти: 
диктори .радіо і телсЫ 
чення.

«Карусель», .
19.20 — Ко-
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Редактор В. ПОГРІБНИЙ.
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