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ПОЛІТ ТРИВАЄ
ЦЕНТР КЕРУВАННЯ ПОЛЬОТОМ, 4 березня. 

Орбітальна наукова станція «Салют-4», виведена на 
навколоземну орбіту 26 грудня 1974 року, продовжує 
політ. Па 12-у годину московського часу 4 березня 
станція зробила 1077 обертів навколо Землі.

За даними телеметричної інформації, бортові' 
системи станції функціонують нормально. Одержу
вану інформацію обробляє координаційно-обчислю
вальний центр.

(ТАРС).
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ПОДВИГ ОЧИМА юних
ПО 31 БЕРЕЗНЯ 1975 РОКУ ПРОХОДИТЬ 
всесоюзний огляд шкільних творів 
ТЕМУ: «ВОНИ ВОЮВАЛИ
БАТЬКІВЩИНУ», ПРИСВЯЧЕНИЙ

З І
VII 
НА 
ЗА 
30-РІЧЧЮ ПЕРЕМОГИ

Огляд проводиться згідно Постанови Ц1< ВЛКСМ, 
Міністерства освіти СРСР, Державного комітету 
Ради Міністрів СРСР по професійно-технічній освіті 
з метою дальшого поліпшення виховання учнів на 
революційних, бойових 1 трудових традиціях радян
ського народу.

Тема твору допоможе учням висловити свої думки іі по
чуття про тих. хто воював І віддав своє життя за соціаліс
тичну Батьківщину. Для розкриття теми школярам рекомен
дується широко використати матеріали історії, походів і 
експедицій місцями слави радянського народу, зустрічі з 
ветеранами війни і праці, документи музеїв і архівів, ху
дожню літературу про Велику Вітчизняну війну.

У зв’язку з 70-річчям з дня народження видатного 
радянського письменника М. О. Шолохова. у процесі 
підготовки до огляду слід звернути особливу увагу 
на вивчення його творів, в яких здобули художнє ви
раження джерела масового героїзму і безмежної 
мужності радянських людей.

Для організації огляду в загальноосвітніх школах, в шко- 
лах-інтернатах, профтехучилищах, районах, містах, облас
тях. краях і республіках створюються жюрі, до складу яких 
входять переможці попередніх оглядів творів, комсомоль
ський актив, вчителі шкіл І профтехучилищ, ветерани війни 
і праці, комсомольські і творчі працівники, представники 
органів народної і професійно-технічної освіти.

В загальноосвітніх школах, школах-іптернатах. профтех
училищах, районах і містах жюрі підбиває підсумки огляду 
до ІЗ кпі'гня, матеріали па обласний огляд подавані до 
5 тпапня ц. р.

Переможці Всесоюзного огляду в липні 1975 року 
зустрінуться в станиці Вешенськін Ростовської об
ласті — на батьківщині вида«ного радянського ппсь- 
мсшінка Михайла Олександровича Шолохова.
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ТАКЕ на заводі трапилося вперше. 
Зникли кільканадцять деталей, на

яких працівники відділу технічного конт
ролю напередодні вивели крейдою ка
тегоричне: «Брак». Члени штабу «Комсо
мольського прожектора» забили триво
гу. Звернулися за поясненнями до ро
бітників вантажного цеху. Ті відповіли, 
що деталі навантажили на платформу, 
але ніяких написів на них не було.

Того ж дня вийшов спеціальний випуск 
стіннівки «Комсомольського прожекто
ра». У ньому гостро критикувалась брига
да електрозварювальників, яку очолює 
О. Хорольський. Бо, як встановили «про- 
зкектористи», саме цей колектив був 
«автором» згаданого браку, а хтось з 
«патріотів» бригади зігер написи на ви
робах, сподіваючись, очевидно, що на 
цьому інцидент вичерпається.

Не вийшло. Знайомлячись з матеріа
лами стіннівки, робітники заводу ви

СТАНІСЛАВ ДЕ.М’ЯНЕН- 
КО ОСЬ УЖЕ ДЕКІЛЬКА 
РОКІВ ОЧОЛЮЄ ТРАК
ТОРНУ БРИГАДУ № 1 
КОЛГОСПУ «ЗАПОВІТ ЛЕ
НІНА» ЗНА.М’ЯНСЬКОГО 
РАЙОНУ. НИНІШНЬОГО 
РОКУ МОЛОДІ МЕХАНІ
ЗАТОРИ ЦЬОГО КОЛЕК
ТИВУ ЗОБОВ’ЯЗАЛИСЯ 
ВИРОСТИТИ 40-ИЕНТНЕР- 
III УРОЖАЇ ЗЕРНОВИХ. 
500-ЦЕНТНЕРНІ - ЦУКРО
ВИХ БУРЯКІВ.

НА ФОТО: БРИГАДИР 
КОЛГОСПУ «ЗАПОВІТ ЛЕ
НІНА» ЗНАМ’ЯНСЬКОГО 
РАЙОНУ СТАНІСЛАВ ДЕ- 
М'ЯНЕНКО.

Наставник молоді Магнітогорського ме
талургійного комбінату, Герой Соціаліс
тичної Праці О. Л. Шатилін продовжує 
розпочату С. С. Вітченком і О. В. Гітало- 
вим розмову про те, що честь потрібно 
берегти змолоду. ААене, педагога, до гли
бини душі схвилювали слова, де він гово
рить про школу: «Школа повинна стати 
другою сім’єю, де майбутньому громадя
нинові спід прищепити такі необхідні в 
дорослому житті риси, як почуття колек
тивізму, товариськості, поваги до старших, 
відповідальності за менших. Школа по
кликана і зобов’язана виховати для су
спільства людину, підготовлену до праці, 
здатну протистояти труднощам».

Виховання підростаючого покоління — процес 
складний і тривалий. 1 педколектив, комсомоль
ська організація намагаються, щоб з перших 
днів, кот.ч діти прийдуть до школи, вони від
чували себе майбутніми господарями землі, 
свою причетність до загального виробничого 
процесу в господарстві.

Зв’язок школи із колгоспами (їх у сели
щі три) — найтісніший Профорієнтаційну 
роботу в школі веде рада, до складу якої 
входить директор, секретар партійної ор
ганізації, голова профмісцезкому, голова 
правління колгоспу. Форми і методи на
вчання різні. Ми влаштовуємо «вогники», 
на які запрошуємо ветеранів і передови
ків виробництва, ударників комуністичної 
праці. Під час відповідальних сільсько-

господарських кампаній намагаємось час
тіше виводити дітей у поле і в міру мож
ливостей допомагати дорослим. Все це 
сприяє виробленню у школярів професій
них назичок, вони ближче пізнають тур
боти дорослих і прагнуть всіляко допома
гати їм.

Педагогічний колектив школи піклує
ться і про дальшу долю своїх вихованців. 
Певна річ, у першу чергу ми дбаємо про 
виконання рішень XXIV з'їзду КПРС —• 
про перехід до загальної середньої осві
ти Тому більшість випускників направляє® 
мо до середньої школи. Решта теж не ли
шається поза уваюю.

Правління колгоспів просить нас, скажімо, до
помагати їм у виявленні для свого господарства 
майбутнього працівника тієї чи іншої професії. 
Ми, знаючи нахили І .здібності дітей, даємо 
рекомендації. І колгосп посилає їх в технікуми 
чіі училища. Так. колгосп імені Ватутіїїа послав 
вчитися на бухгалтера нашу випускницю Лари
су Лохвицьку. колгосп Імені Кар.та Маркса -• 
б.ію Смоляк. За путівками господарств сім на
ших колишніх учнів зараз навчаються у техні
кумах, шестеро — в професійно-технічних учи
лищах. Чимало юнаків і дівчат, закінчивши се
редню школу, пішли працювати до рідного кол
госпу і стали передовиками виробництва.

З дитячих літ ми виховуємо у дітей 
працелюбність, вчимо їх бути корисний 
суспільству.

М. ЛИСОВСЬКИЙ, 
директор Аджамської восьмирічної 
школи Кіровоградського району.

Фого ІО. ЛІВАШНИКОВА.

НАГОРОДИ ПЕРШИМ
Нещодавно, на обласному семінарі молодих хліборо

бів, переможцям у соціалістичному змаганні серед ком
сомольсько-молодіжних тракторних бригад були воучені 
нагороди. За третє місце у змаганні грамотою обкому 
комсомолу та вимпелом НК ВЛКСМ нагороджена ком
сомольсько-молодіжна тракторна бригада колгоспу іме
ні Ілліча Новомпргородського району.

На фото: секретар обкому комсомолу В, Петраков 
(справа) вручає бригадирові комсомольсько-молодіжної 
траклорної бригади колгоспу імені Ілліча Новомирго- 
родського району А. Сокуру грамоту обкому комсомолу 
та вимпел L1K ВЛКСМ.

Фото Ю. ЛІВАШНИКОВА.

словлювали своє обурення на адресу 
бракоробів. Згодом бракоробам дове
лося відповідати за свою «творчість».

Це один з прикладів того, як члени 
штабу «Комсомольського прожектора» 
заводу будконструкцій вникають у ви
робниче життя колективу підприємства, 
ведуть боротьбу з проявами бракороб- 
ства. Адже «прожектористи» часто про
водять рейди-перевірки якості продук
ції, економного використання сировини, 
дотримання робітниками внутрізавод
ського розпорядку.

Члени штабу «Комсомольського про
жектора» тримають тісний зв язок з гру
пою нгіродного контролю, яку на під
приємстві очолює С. П. Полегенько. Так 
спільно з народними контролерами в 
кінці січня було проведено рейд під де
візом «За економію і бережливість». В 
ньому взяли участь голева групи народ
ного контролю С. П. Полегенько, на
чальник штабу «Комсомольського про
жектора» М. Островерхое, член штабу

В. Правдюк, позаштатний інспектоо 
міськкому партії <7. Гулак, секретар ко
мітету комсомолу Ф. Кришан і член гру
пи народного контролю Л. Богдашова. 
Рейдова бригада побувала в цехах заво
ду, знайшла чимало недоліків в органі
зації праці, використанні сировини і 
зберіганні готової продукції. Найбільш 
«ефектні» поояви безгосподарності за
фіксував на фогеплівку Валерій ПраЕ- 
дюк. Фотознімки його були вміщені в 
черговому номері «Комсомольського 
прожектора».

Незабаром «прожектористи» з члена
ми групи народного контролю знову 
пройдуть маршрутом цього рейду-пере- 
віоки. їх мета — проконтролювати, як е 
цехах усувають виявлені раніше недо
ліки.

Коло питань, на яких концентрують 
свою увагу члени штабу «КП», широке. 
На прицілі у них і порушники дисциплі
ни, і бракозоби, і питання побуту. Така 
ділова активність підносить роль і діє
вість комсомольського органу контра-

лю, обертається користю для підприєм
ства у справі виконання завдань завер
шального року п’ятирічки.

Після зміни члени штабу «КП» зібра
лись на чергове засідання. Начальник 
штабу, кандидат у члени КПРС Михайло 
Островерхов згадав, що в останньому 
номері стіннівки за порушення трудо
во' дисципліни критикували поведінку 
Валентина П. Нині комсомолець успіш
но працює, зоазково поводиться. Крити
ка виявилася вчасною. Завжди б так. 
А ось як бути з електрозварювальником 
Сергієм Криловим? Комсомольські ак
тивісти доповіли, що він на роботу на 
з’являється.

Над великим чистим аркушем паперу 
схилились п ятеро: Михайло Островер- 
хов, Станіслав Бутенко, Віктор Ви- 
соцький, Ганна Голіньчова, Валерій 
Правдюк. В кабінеті тиша — народжує
ться черговий номер «Комсомольського 
прожектора».

В. СОКУРЕНКО, 
працівник газети «Наддніпрянська 
правда».

Завод будконструкцій. 
пііробщічого об’єднання 
«Дніпроейергобудіпдустрій». 
м. Світловодськ.
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ПІД ЧАС обідньої перерви у це
ху № 7 зібралося чимало гос

тей, і майстрові Людмилі Казн- 
мирівні Малій раз-по-раз доводи
лося присутнім показувати дитячі 
весняно-осінні черевички, яким 
іцойно присвоїли державний Знак 
якості.

Прийшла сюди і розкрійниця 
цеху № 1 комсомолка Неля Шов- 
кунова. Вона хотіла обов’язково 
оглянути відзначені вироби перед
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ВИМОГЛИВІСТЬ . 
І ВЗАЄМОДОПОМОГА

Обговорюючи на Всесоюз
них комсомольських зборах 
свої можливості, члени на
шої бригади вирішили до 
9 травня завершити завдання 
першого півріччя. Минуло 
два місяці завершального 
року п’ятирічки, а вже з гор
дістю можна сказати, що 
слово наше не розходиться з 
ділом. Виробниче завдання 
січня і лютого виконали на 
20 днів раніше строку. А це 
значить, що 
на початку 
березня зи- 
конаємо план 
першого 
кварталу.

Середньо- 
змінний ви
робіток на 
кожного чле
на бригади
становить у ці дні 141 про
цент. Показник високий. 
Але не межа. Наші хлопці і 
дівчата мають високі кваліфі
каційні розряди, при потребі 
можуть замінити один одно
го. У числі кращих пресу
вальниця Валентина Панфьо- 
рова, спікальник Віктор Біло
бровий, пресувальниця Га
лина Карфік, загачувальник 
Леонід Безуглий, пакувальни
ця Валентина Михайленко і 
пресувальник Володимир Ко- 
лосовський, — вся бригада. 
Відстаючих у нас немає, чим 
особливо гордимося.

На фронтах Великої Вітчиз
няної війни у кожного воїна 
була своя передова, свій бо
йовий, вогневий рубіж, У нас 
ця передова — трудова вах
та Перемоги, 3 честю вико
нати виробниче завдання нам 
допоможе спільна для всіх

-- -------——»МОЛОДИЙ КОМУНАР“
• ПЕРЕВІРЯЄМО ВИКОНАННЯ

тим, як виступити на заводському 
мітингу.

— Розкажи про роль комітету 
комсомолу і ВСІХ КОМСОМОЛЬЦІВ у 
боротьбі за якість, — підказували 
подруги, ґ— Про те, як працює 
«Комсомольський прожектор».

ІІеля не забула настанови по
друг.

— Двом виробам нашої фабри
ки присгоїли державний Знак 
якості, — сказала вона. — Це по-

Є ЛІІАК
ЯКОСТІ

• З

?>•

75 цомсоомольсько-молодіжних меха
нізованих ланок Черкаської області по 
вирощуванню цукрових буряків з міні
мальними затратами ручної праці вирі
шили ознаменувати 40-річчя руху п’яти- 
сотенниць високими врожаями і зібра
ти цього року по 500 центнерів солод
ких коренів з кожного гектара.

Активно підтримала молодих ентузіас
тів і зачинателька славного руху в краї-, 
ні, колишня ланкова колгоспу імені 
Комінтерну Городищенського району 
М. С. Демченко. Вона взяла шефство 
над механізованою комсомольсько-мо
лодіжною ланкою Михайла Довганя в 
своєму рідному селі Старосіллі.

Приклад Демченко наслідувала і її ко
лишня суперниця по змаганню, нині

НА БАТЬКІВЩИНІПЕРШИХП’ЯТИСОТЕННИЦЬ
кандидат сільськогосподарських наук 
М. В. Гнатенко. Вона взялася допомогти 
добитися високого врожаю комсомоль
сько-молодіжній механізованій ланці 
Василя Симоненка з колгоспу «Черво
ний прапор» Золотоніського району.

Так через 40 років колишні п'ятисо- 
тенниці знову вступили в змагання — 
тепер уже в ролі наставників молоді.

(РАТАУ).

<
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членів бригади риса — вза
ємна вимогливість, поєднана 
із взаємодопомогою.

Не замикаємось у вузько
му колі лише, виробничих 
іитань. Беремо активну 

участь у громадському житті 
дільниці. Валентина Михай
ленко, наприклад, є членом 
місцевкому профспілки діль
ниці, голова культурно-побу
тової комісії. Вже двічі ро
бітники дільниці побували в 
місті Кременчуку, відвідали 
театр. Активну участь в орга
нізації цих поїздок брала са
ме Валентина Михайленко. 
Валентина Панфьорова — 
одна з активісток художньої 
самодіяльності, Леонід Бе- 

зуглий — секретар комсо
мольської організації дільни
ці, хороший спортсмен.

Підбиваючи підсумки ро
боти за лютий, ми вирішили 
знову переглянути свої со
ціалістичні зобов’язання. Не
забаром зберемось на бри
гадні збори, накреслимо ви
щі рубежі на честь славного 
свята — 30-річчя Перемоги 
Радянського Союзу над фа
шистською Німеччиною. Це 
буде нашою дійовою відпо
віддю на Звернення Цент
рального Комітету КПРС до 
партії, до радянського на
роду.

В. БОРОВСЬКИЙ, 
бригадир комсомольсько- 
молодіжної бригади пер
шої дільниці Дніпров
ського заводу твердих 
сплавів.

м. Світловодськ.

СОЦІАЛІСТИЧНИХ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ"

чесно, але і зобов'язує працювати 
ще краще. Усі ми знаємо, що на
ступна п’ятирічка буде п’ятиріч
кою якості, високопродуктивної 
праці. А тому вже сьогодні ми 
дбаємо, щоб поліпшити якість 
продукції, щоб взуття, зроблене 
руками комсомольців, здавати з 
першого пред’явлення.

—. Кожен п’ятий виробничник 
фабрики — комсомолець, — роз
повіла після мітингу секретар 
комсомольської організації під

приємства Лю
бов Бугаєнко. 
І в успіху ко
лективу — за
слуга і комсо
мольців, моло
ді, які не від
стають від до
свідчених. За

Легендарна — є така станція в 
Донецькому степу. Назва її стала 
символом стахаповської вахти мо
лоді: тут — всесоюзна ударна бу
дова елеватора-гіганта.'

Елеватср па Легендарній — ве
личезний комплекс, який будує
ться на кордоні трьох областей: 
Донецької, Харківської і Дніпро
петровської. Ного корпусі! надій
но сховають від негоди хліб, який 
заготовляють у двох — трьох ра
йонах. Найновіша технологія до
зволить повністю механізувати і 
автоматизувати всі операції: при
йом, просушування, зберігання і 
видачу зерна. Автомати, як і все 
обладнання, виготовляються заво
дами країни.

Так буде. А сьогодні будівель
ники як батьківський наказ сприй
няли Постанову ІДК КПРС і Ради 
Міністрів СРСР про прискорений 
розвиток технічної бази хлібо
приймальних підприємств. У від
повідь па цю постанову вони зо
бов’язалися здати першу чергу 
елеватора па шість місяців рані
ше строку — до врожаю 1975 
року.

Будівництво па Легендарній ве
деться індустріальними методами: 
скрізь баштові країні, паїїелсвози, 
залізобетонні конструкції. Зов
нішні прикмети цього пейзажу 
мало нагадують будови тридця
тих років. Але з легендарними бу
дівниками перших п’ятирічок мо
лодь сімдесятих єднає високе 

два місяці колектив зекономив 
шкіряних товарів на 12 тисяч пар 
взуття, виробив понад плай півто
ри тисячі пар.

Нині па фабриці готуються до 
Всесоюзного комуністичного су- 
ботннка. 19 квітня колектив виго
товить 9 тисяч пар взуття. В то
му числі буде близько ста пар ди
тячого взуття, яким присвоїли 
державшій Знак якості. Готуєіься 
до «червоної суботи» і молодь.

і: майстер цеху Л 7 Л. К. 
молодим закрійницям 
присвоєно державний

На фото: 
МАЛА показує 
вироби, яким 
Знак якості.

ю.
Текст і фото

ЛІВАШНИКОВА.
Взуттєва фабрика,
м. Кіровоград.

трудове піднесеная. Взяти хоча б 
реконструкцію фундаменте пер
шого силосного корпусу. Саме ре
конструкцію. Справа в тому, що, 
коли корпус вже виріс до тридця
тиметрової позначки, спеціальні 
виміри вказали: потрібно підви
щити запас міцності будови шля
хом посилення колон фундаменту. 
Але під корпус механізми не за
везеш: бетонні роботи потрібно 
було виконувати практично вруч
ну. Не кожен візьметься за таке.

І тоді слово мовили молоді 
монтажники, які стали на деякий 
час бетонниками. Використовува
ли давно забуті тачки, лопати. 
Сім тижнів тривало випробування 
комсомольського, характеру. І от 
півсотні колон «одягнуті» в залі
зобетонні «кожухи». Корпус на
дійно стоятиме і під найбільшим 
навантаженням. По праву корча- 
гіпцями назвали на будівництві 
Ніну М’яснянкіну, Анатолія Бал- 
бекова. Поліну Єршову, багатьох 
їхніх друзів.

Ударна комсомольська збільшує 
темпи: піднімається робоча башта 
елеватора, високими темпами мон
тується зерносушарка, закінчує
ться монтаж сьомого корпусу.

— Хоча зобов’язання наші ду
же напружені, — говорить на
чальник комсомольського штабу 
будови Станіслав Удовиченко, — 
ми йдемо під девізом: «Першу 
чергу — до врожаю-751».

Кор. ’ГАРС.

і
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XX століття. 
ПРОБЛЕМИ.

*

О ЕЛЕТЕНСЬКА приплив- 
на хвиля котиться 

океаном і з страшенним 
гуркотом обрушується на 
узбережжя. За кілька хви
лин там, де були прибе
режні міста, залишаються 
тільки купи руїн, під яки
ми поховані мільйони лю
дей. На другому краю 
світу, спалюючи все на 
своєму шляху, проноси
ться із швидкістю 160 кі
лометрів на годину вогня
ний смерч. І знову кіль
кість жертв обчислюється 
мільйонами. Нарешті, в 
третьому місці могутній 
вибух у верхніх шарах 
атмосфери знищує про-

ЗУПИНИТИ
«ЛОГОДНУ

ВІЙНУ»

■

шарок озону, що захищає І] 
нас від смертоносного | 
впливу ультрафіолетового >| 
проміння сонця. Тієї ж В 
миті внизу, під «ополон- 8 
кою», що утворилася, ги- й 
не все живе: люди, твари- В 
ни, рослини.

На жаль, це не сюжети й 
фантастичних оповідань. В 
Інженери і техніки «інду- І 
стрії руйнувань» розроби- І 
ли методику не тільки на- В 
званих вище, а й деяких й 
інших, не менш страшних, | 
катаклізмів.

Зупинити руку тих, хто В 
готує світові таке майбут- 8 
нє, заборонити підготовку | 
до «погодної війни» — це В 
одне з найпекучіших зав- 8 
дань нашого покоління. | 
І розв’язати його треба І 
саме зараз, бо завтра бу- І 
де вже пізно. Не випадко- | 
во Радянський уряд вніс 8 
на розгляд останньої сесії | 
Генеральної Асамблеї | 
ООН як важливе і термі- | 
нове питання «Про забо- і| 
рону впливу на природне і 
середовище і клімат у во- й 
енних та інших цілях, не В 
сумісних з інтересами га- 8 
рантування міжнародної й 
безпеки, добробуту і здо- Я 
ров'я людей».

Делегати країн — чле- | 
нів ООН схвалили радян- І 
ську пропозицію укласти І 
спеціальну міжнародну і 
конвенцію, яка б перед- | 
бачала таку заборону. І

Одночасно в перегово- | 
ри про усунення загрози | 
використання засобів | 
впливу на природне се- і 
редовище у воєнних цілях і 
вступили найбільші дер- | 
жави світу. Це питання | 
розглядалося під час ра- І 
Дянсь;ко“американської зу- І 
стрічі у верхах влітку ми- І 
нулого року. Тоді було 
підписано спільну заявугв 
якій обидві сторони про
голосили своє бажання 

потенціальну !
~~ для людства

нових засобів

голосили своє бажання

IV >. ? ' ££
м|ГЕКТАРИ-КОМСОМОЛЬСЬКІ

І

У буряківництві — одній із найбільш трудомістких галузей 
рільництва — без запровадження передової технології вирощу
вання і збирання врожаю, без високої кваліфікації буряководів 
фажко добитися успіху. Тож над вирощуванням цієї культури 
комсомольці району беруть шефство. Ніші вже створено 14 ком
сомольсько-молодіжних механізованих лапок Комсомольці виро
щуватимуть цукрові буряки па площі 1856 гектарів

, В. ЛУГОВИЙ,
інструктор Новоукраїнського райкому комсомолу.

і- ■ 
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БУДИНОЧОК МЕХАНІЗАТОРІВ ТРАКТОРНО! БРИГАПН 
» йоз

фото Ю, ЛІВАШНИКОВА,

і

небезпеку 
можливих 
ведення війни. Тоді ж бу
ло вирішено провести пе
реговори радянських і 
американських представ
ників для вивчення цієї 
проблеми і обговорення 
заходів, яких може бути 
вжито а плані усунення 
такої небезпеки.

На початку листопада в 
Москві відбулася перше 
зустріч двох делегацій. А 
цими днями радянська і 

Американська делегації 
знову зустрілися, цього 
и!3уі.в. СТ.ОЛИІ*І Сполуче- 

х Штатів, щоб продов
жити^ почату роботу.

А. КРАСИКОВ, 
оглядач ТАРС.

1 
/
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ВИНИЩУВАЧ
В АЕРОКЛУБ віп прийшов 

вперше, коли поступив 
вчитися в Кіровоградський 
машинобудівний технікум. 
Вже складав випускні екза
мени, побував на практиці, 
вибрав тему для дипломної 
роботи. Та раптом Михайла 
Куценка. викликали в рай
ком комсомолу.

Розмова секретаря з сту
дентом була короткою;

— Ви направляєтесь по 
комсомольській путівці в 
авіаційну школу. Батьківщи
ні потрібні льотчики.

І Михайло Куценко став 
авіатором.

...Навесні 1943-го його полк 
-* перелетів па один з аеродро

мів Кубані.
Маііжс щодня Михайло 

брав участь в повітряних 
боях.

Якось молодий пілот разом з 
кількома спої ми бойовими това
ришами зустрів у небі 16 фашист
ських літаків. Першим ворога по
мітив Куценко. Хотів передати 
про це старшому лейтенанту Ге
оргію Лапшину, але несподівано 
перервався радіозв’язок. «Мессе- 
рн» пішли на машину товариша.

Куценко різко розвернувся 
і кинувся навперейми гітле
рівцю. Черга — і «мессер- 
шмідт» спалахнув. Внизу за
біліло полотнище парашута...

В той же день Радінформ- 
бюро повідомляло: «На Ку
бані частини Н-ського з’єд
нання вели жорстокі бої, які 
на окремяю ділянках перехо
дили в рукопашні. Наші літа
ки прикривали бойові поряд
ки наземних військ, бомбар
дували і штурмували ворожі 
позиції. Льотчик, старший 

* лейтенант Куценко протягом 
дня збив три німецькі вини
щувачі».
V КУБАНСЬКОМУ небі
* народилася слава нашо

го земляка з Бірск, команди
ра авіаескадрильї, старшого

лейтенанта Михайла Куцеи- 
ка. Про його командирський 
талант і особисту хоробрість 
красномовно свідчить бойова 
характеристика, написана в 
ті дні командиром полку; 
«М. Куценко — безстрашний 
радянський ас, майстер по
вітряних боїв. 26 разів водіїв 
він свою групу в бій і не мав 
поразок. Льотчики його 
ескадрильї за цей час здійс
нили 175 бойових вильотів, 
збили 46 літаків противника, 
з них — 10 бомбардувальни
ків»*

Однії з найважчих боїв Купец- 
нові довелось витримати 28 трав
ня НИЗ року, коли шістка наших 
соколів вступила в бій з 20 ні
мецькими винищувачами. Михай
ло збив одного, але при виході з 
атаки сам потрапив під вогонь 
кількох гітлерівських літаків. В 
кабіні запахло димом. Він вики
нувся із палаючої машини. Пі лої 
уже збирався смикнути за кільце 
парашута, коли почулися пострі
ли із землі.

Смикнув кільце в останні 
хвилини. Вміло керуючи стро
пами парашута, приземлився 
на своїй території і відразу 
втратив свідомість...

Після лікування повернув
ся в рідний полк. 1 знову бої. 
В небі Криму та Курська, за 
визволення Польщі, взяття 
Берліна. Куценко збив 23 во
рожі літаки, його груди 
прикрашають п’ять орденів і 
одинадцять медалей.

ПІСЛЯ війни М. Й. Куцен
ко літав на надзвукових 

літаках, вчився у Військово- 
повітряній академії. А з I960 
року очолює кафедру одного 
з вищих військових авіацій
них училищ. Чудову військо
ву підготовку, великий прак
тичний досвід він П0ВПІСТІ0 
віддає новому поповненню 
військових льотчиків-інжене- 
рів.

М. БРАЙКО, 
працівник районної га
зети «Вперед».

Олександрівський район.

З стор

а» ОБЛАСНУ бібліотеку для ді- 
" тей ім. А. Гандара надійшли 
книги про подвиг радянського на
роду у Великій Вітчизняній війні: 

Г. Березко. «Будинок учителя». 
Осінь 1911 року. Ворог рветься 

до столиці нашої Батьківщини — 
Москви. В цей важкий для нашої 
країни час одне з містечок по
близу Москви стає місцем боїв. 
Герої книги — солдати і команди
ри Радянської Армії, вчителі, 
школярі, партизани — люди різні 
за віком і професіями, яких єднає 
спільний патріотичний порив, ве
лика любов до Вітчизни, готов
ність віддати життя за її сво 
боду.

«Бійці нашої батареї». Опові
дання письменників — учасників 
Великої Вітчизняної війни.

Колишні солдати і офіцери на 
документальному матеріалі ство
рили цікаві оповіданий про поба
чене й пережите, про подвиги ра
дянських людей під час фашист
ської навали. До збірника вві 
йшли твори 50 авторів — пред
ставників МіЙЖС всіх союзних і 
автономних республік. Книгу від
криває передмова Маршала Ра
дянського Союзу, двічі Героя Ра
дянського Союзу В. І. Чуйкова,

П. Всршигора. «Люди з чистою 
совістю».

Ця книга — своєрідний худож
ньо-документальний літопис пар
тизанського з'єднання,' очолюва-

Для нашого щастя
• ЮНИМ — ПРО НОВІ книги
ного С. А. Ковпаком, сміливих 
рейдів по ворожих тилах від 
'Брянських лісів до Полісся, від 
Київщини до Карпат. Як живих, 
бачимо ми, чіпаючи книгу, леген
дарного Ковпака, комісара Руд
нева та інших відважних партиза
нів, які в тилу допомагали армії 
громити ворога.

Б. Винокур, «у неба е земля».
Герой повісті — Карамииов — 

бойовий льотчик. Па його рахунку 
тисячі повітряних Фронтових кі
лометрів.

В основу книги покладені ре
альні події і факти. Все, про що 
йдеться, мало місце в житті пер
шої гвардійської штурмової авіа
ційної дивізії Книгу з цікавістю 
прочитає молодь, особливо юна
ки, які мріють про свої траси в 
небі.

Я. Липкович. «Забута дорога».
У повістях й оповіданнях про 

війну, про нелегкі фронтові доро
ги мужньо і правдиво розповідає 
и своїй книзі ленінградський 
письменник Яків Липкович.

В журналах друкувались його 
повісті й оповідання: «Нема цьо

'му кіпця», «Пілотка», «Балада 
про тиловиків», з якими багато 
читачів уже знайомі.

М. Дудів. «Так, я солдат».
Поезія Дуділа пронизана доб

ротою, мужністю, почуттям від
даності Батьківщині. Поет завжди 
залишається бійцем: і у віршах 
про боротьбу з фашистами, і ко
ли оспівує мир. Познайомтеся з 
його віршами про війну, про од
нополчан, про любов до Батьків
щини у мирні і воєнні дні, — ця 
поезія залишить добрий слід у . 
вашому серці.

К. Симонов. «Вітчизна». ~
Вірші Симопова, поета-бійця. ' 

люблять і старші, і молодь. Во і 
нп знайомлять пас з відвагою ; 
батьків і дідів у роки Великої ; 
Вітчизняної війни, які здійснили 
ратний подвиг не заради слави, а 
заради щастя людини, її світлого і 
майбуття.

А. КОРІНЬ, 
бібліограф обласної біб
ліотеки для дітей імені 
А. Гайдара.

ПЕРЕД ОСТАННЬОЮ „ГРАЦІЄЮ“...
Сергій Байол — дев’ятикласник Ульяновської СШ 

№ 1. — говорив про те, що кожен конкурс цс не тільки 
перевірка сил учасників, а їі прагнення до взаємозба
гачення творчих надбань колективів, запорука зростав 
ня виконавської майстерності кожного танцюриста.

Схвильовано, але пристрасно, ще розпашілий від 
танців, розповідав про цс Сергій після виступу па сце 
ні Кіровоградського міського Палацу культури імені 
Компанійця, де проводився VII обласний конкурс баль
них танців серед учні-з загальноосвітніх шкіл та пихо 
ванців позашкільних закладів.

Починав танцювати з 5-го класу, його партнерша. 
восьмикласниця Алла Яблонська — ще раніше, з тре 
тього.

Встигає Сергій ще й у школі грати па ударних іп 
струментах в естрадному оркестрі. Уже двічі брав

участь в обласних конкурсах «Грація 73» і «Грація-74». '■
Конкурс приніс насолоду кіревоградцям і зрослою 

майстерністю виконавців, і, що особливо відрадно, ма 
совістю. Понад Г.СО учасників — 21 колектив з різних 
куточків Кіровоградщини.

Жюрі >же остигло підбити підсумки. Переможці ви 
значені: серед міських — Кіровоградський Палай 
піонерів, Зііам’янський, Олександрійський Будинки 
піонерів, серед районних — Новоукраїнський, Ульянов 
ськиії, Гайвороиськнй Будинки піонерів — відповідні 
до розподілу місць.

А. НЕЧИТАИЛО.
На фото: на сцені Палацу кулыурн імені Ком 

паиійця під час конкурсу.
Фото А. ПЕЧЕНІОКА.

МОЛОДІЖНИЙ ЛЕКТОРІЙ
<2 ХРЕСТОМ на шиї і біблією в 

руках вони виголошують «ду- 
шерятівні» промови перед людь
ми, що йдуть убивати. Здавало
ся б, вони зобов’язані виконувати 
сумні завдання, що суперечать 
духу «Святої церкви». Але люди 
в чорних сутанах — військові ка
пелани американської армії — 
зовсім не страждають від свого 
ремесла. Програма школи капе
ланів не розрахована на «святих» 
або пацифістів. 
Майбутні свяще
ники займаються 
стройовою підго
товкою, маневру
ванням, стріляни
ною з різних ви
дів зброї, стриб
ками з парашу
тами, вчаться ме
тодам протипар- 
тизанської бороть
би. На випадок 
чого «святий 
отець» впорається 
з будь-якою бруд
ною акцією, що властива імперіа
лістичній бойні,

Так хто ж вони, «святі отці» 
Пентагону? Перед вступом до 
школи капеланів вони мають 
пред'явити підтвердження відда
ності своїй «вірі» і «корпусу вій
ськових капеланів». Це означає— 
довести, що здатний бути захис
ником і проповідником реакцій
ної і буржуазної ідеології та по
літики керівних кіл США. До 
школи приймаються ті військово
службовці, які мають багатий 
«послужний список». Прикладом 
можуть служити деякі біографічні 
дані підполковника Едварда Кар- 
неса.', к?пелана третьої американ
ської піхотної дивізії, ‘ штаб якої 
знаходиться у Вюрцбургу, у ФРК

П'Д час війни Карнеє був арти
леристом. Потім закінчив авіацій
ні курси. Воював у Індокитаї. Ски
дав бомби на голови мирних жи- 
їєлів, спалював села, мости, греб
лі. Повернувшись у Штати, слу
жив у ФБР і виконував завдання 
Центрального розвідувального уп-

равління. Ось із таким досвідом і 
був прийнятий Карнес в школу 
військових священиків...

У списку лекцій школи капела
нів явно звучить антикомуністична 
нота: «Комунізм проти демокра
тії», «Небезпека Сполученим 
Штатам з боку світового комуніз
му», «Комунізм на карті світу». 
Протягом десяти місяців військо
ві церковники відпрацьовують на
вички у прививанні «своїй пастві»

З біблією 
і автоматом

шаблонів, набір котрих невеликий, 
а зміст примітивний: ненависть до 
народів інших країн, уява «пре 
особливу місію» американської 
армії, «червоної небезпеки» і «ра
дянської загроЗи». Ідеологічне
затуркування солдата починається 
з перших кроків його служби. 
Перед строєм кожному новобран
цеві вручають два атрибути —• 
автомат і біблію. Це не та біблія, 
відома мільйонам християн і ка
толиків. «Святі отці» Пентагону 
її ретельно виправили і тепер 
текст починається: «Возлюби бога 
і військову службу», а закінчує
ться словами: «Готуйся до нового 
хрестового походу проти анти- 
христів-комуністів».

Використовуючи політичну від
сталість, набожність і релігійні за
бобони солдат, військові церков
ники втокмачують у їх голови різ
ні антикомуністичні догми разом 
з закликами до насилля і виправ
дання підготовки до війни. Будь- 
які кроки, що ведуть до розряд

ки міжнародної напруженості, во
ни пояснюють як підготовку Ра
дянського Союзу, інших соціа
лістичних країн «ослабити і роз
зброїти Захід», нав’язати «вільно
му світові» комуністичні ідеї».

Говорячи про таку систему 
виховання солдатів, відомий аме
риканський публіцист Ф. Кук пи
сав у своїй книзі «Американ
ський народ»: «Ми виховуємо 
якусь холодну касту, котра з аб
солютним спокоєм може як спо
стерігати, так і безпосередньо 
брати участь у знищенні мільйо
нів людей».

Вбивчим цинізмом військові ка
пелани, ці вірні слуги Пентагону і 
американського імперіалізму, 
розряджають у душі молодих 
солдат обойми людиноненависни
цтва. Ось що, наприклад, пропо- 
відуваз військовий священик 
Спенсер Кенард-молодший в мо
мент, коли США розв'язали агре
сію у В’єтнамі: «...Азіати обрані 
як дослідний матеріал для нової 
серії наукових експериментів. 
Якось ми обрали японців для ви
вчення порівняльних особливос
тей двох атомних бомб. Нашою 
наступною партією азіатських 
«морських свинок» були корейці, 
на котрих ми вивчали напалм. Те
пер черга в’єтнамців послужити 
науці».

Військові священики — еліта 
американської реакції, передовий 
загін великої пропагандистської 
машини Пентагону. «Яструби» в 
сутанах роблять все можливе, 
щоб затьмарити розум солдат 
ненавистю до комунізму. Вони 
ревниво стежать за політичними 
поглядами і настроями військово
службовців, витравляють будь-які 
проростання класової свідомості 
людей, котрих зодягли у військо
ву форму.

В. АНДРЮЩЕНКО. 
(Бюлетень прес-бюро 

«Комсомольской правды»).

ПЕСНЯ
О ВЕЧНОМ
ДВИЖЕНИИ

Слова В. ХАРИТОНОВА. Музыка Д. ТУХМАНОВА.

Опять жара, опа сменила
выогу,

И солнце раскалилось добела.
А я боюсь, зе.мтя собьется с круга — 
Такую скорость техника взяла.

Припев:
Л жизнь меня по реей земле мотает, 
Под стук колес ко мне приходят сны.
А мир всегда чего-то нс хватает, — 
Зимою — лега, осенью — весны.
А надо мною тучи ветер гонит, 
Уже стоит нз старте новый век.
А па Большом театре взвились кони, •— 
Отдай нм скорости, добрый человек.

Припев.
Всю радость жизни чувствую и вижу, 
В движенье бесконечно я влюблен. 
Любовью я и дружбой не обижен, 
Хорошей песней я ис обделен.

Припев.
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ПРОВІСНИКИ
ВЕСНИ

Нещодавно я прийшов 
у гості до батьків. Зна
йшлася робота: узявся за 
пилку й сокиру і, коли 
складав нарубані дрова, 
під кущем бузку помітив

зелену стеблинку. Піді
йшов ближче... І не пові
рив очам! Цвів білий, з 
бузковими прожилками, 
крокус. Ще минулого ро
ку я приніс його з балки,

що під Високими Байрака
ми. Прижився він. І ось 
поряд з ним зеленіють 
стебельця рожевого кро
кусе, сибірського і дво
листого пролісків, рясту. 
Цвітіння пролісків у нас 
розпочинається у другій 
половині березня. Якщо 
весна запізнюється — у 
квітні, якщо поспішає — 
на початку березня. А ни
нішнього року проліски 
зацвіли ще в лютому, що 
буває не дуже часто.

Теплими були нинішня 
осінь і зима. У грудні в 
балках, у полезахисних 
смугах бачив білі голівки 
ромашок. А в затишному 
куточку батьківського са
ду взимку цвіли червоні 
левкої, білі левові ротики, 
жовті нагідки. Вони трохи 
постраждали від замороз
ків та першого снігу, але 
зберегли красу і чарів
ність.

м. ножнов.
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ТЕМА, якій присвячена наша розмова, дуже важ. 
лива для виховання підростаючого поколінні. 

Соціалістичне суспільство відкриває перед молодою 
людиною необмежені можливості для всебічного і 
гармонійного розвитку особи. 1 тому МІ1 З ПОВНИМ 
правом вимагаємо віл неї поваги до суспільства, до 
законів, за якими воно живе. Прищепити цю повагу 
кожному, хто починає самостійне життя. — одне з 
важливих- завдань виховної роботи з молоддю.

Одразу хочу звернути увагу на одну обставину — біль
шість людей, котрі ступили па хибний і шкід.типий для па- 
того суспільства шлях, ніде не працювали, були, по суті, 
утриманцями своїх батьків, прилучилися «безвідривно» до 
пияцтва.

Не переоцінити значення вжитих партією і урядом 
заходів по боротьбі з пияцтвом і алкоголізмом, зо
крема, по впорядкуванню продажу міцних алкоголь
них напоїв населенню. Однак порушення правил 
продажу ще трапляється в містах Кіровограді, Олек
сандрії, Світловодську, у Маловисківському, . Зна- 
м’янському та інших районах. Щодо порушників за
стосовуються такі суворі заходи як,цітраф, позбав
лення права працювати в торгівлі, виправні роботи 
строком до одного-року. Встановлена адміністратив
на і кримінальна відповідальність за втягування до 
пияцтва неповнолітніх. На жаль, тут можна оперува
ти свіжими фактами. Нещодавно продавець гастро
ному № 1 міста Кіровограда В. Овчаренко продала
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ф Два дні в Кіровограді 

тривали змагання з біат
лону за програмою VI Спар
такіади народів СРСР, в яких 
взяли участь тридцять команд 
з міст і районів Кіровоград- 
щинн. Спортсмени-дтсаафівці 
мірялися майстерністю на 
легкоатлетичній кросовій ди
станції з стрільбою та комбі
нованою естафетою.

В особистому заліку чемпіо
ном обласної спартакіади с га
ли кіровоградець Микола 
Лпсковський (серед чоловіків), 
представник команди Вільшан- 
ського району Михайло Чума- 
ченко (серед юніорів), спорт
сменка з У.тьяиовки Палія 
Концебовська (серед жінок) 
та Володимир Гаврплов з 
Спітлоподська (серед юнаків).

Командою перемогли 
смени Ленінського 
м. Кіровограда.

з

спорт- 
району

ЖЕК£ Юні спортсмени
№ 3 міста Спітлоподська. 
де інструктором по спорту 
Олексій Хілнк. ше задовго до 
зимових стартів гоп лати хо
кейні майданчики, заливали 
їх водою. використовуючи 
кожний морозець для провс-

• деиня змагань.'
Кілька днів тому проведено 

змагання з хокею з шайбою в
• чалік зимової спартакіади 
«Юність». в яких взяли 
участі, спортсмени жнтлово- 
ехеллуатаційних контор № І, 
З та будинкоуправлінь міста. 
В гострій боротьбі перше міс
це завоювали хокеїсти житло
во-експлуатаційної контори 
Л» 3. де капітаном команди 
учень восьмого класу СШ 
-•А 10 Сергій Яблонськнй.

Трудящі обласного центру минулої суботи тіп.-.о зустріли творчий 
звіт колективів .художньої самодіяльності Долинського району. І при
чина цьому була дуже визначна — адже за досягнення найвищих ре
зультатів у Всесоюзному соціалістичному змаганні за дострокове вико
нання народногосподарського плану 1974 року район відзначено пере
хідним Червоним прапором ЦК КПРС, Ради Міністрів СРСР, ВЦРПС 
і ЦК ВЛКСМ.

Забігаючи паяеред, можна ствердити, що вміють долпнчани поєдну
вати працю з піснею, щоденними буднями доводять: добре організова
ний, змістовний відпочинок є справжньою наснагою до творчої праці.

Самодіяльна народна чоловіча хорова академічна капела районного 
Будинку культури винесла на суд глядачів складні гворн. «Пісня про 
Батьківщину» А. Позикова. «Балада про трубача* і. Шамо прозвучали 
урочисто й велично, засвідчуючи високий рівень виконавської майстер
ності колективу. Ім'я заслуженого працівника культури УРСР А. М. 
Доброволкеьксго пов’язане, окрім цього хорового колективу, і з другим 
народним — духовим оркестром районного Будинку культури, який 
залишив у глядачів приємне враження виконанням фрагментів з музи
ки С. Мокроусова до кінофільму «Невловимі месники».

Лише радувати має масовий потяг долинчаи до самодіяльної сцени. 
Понад 3 тисячі трудівників району розвивають свої нахили і здібно:гі 
в художніх колективах і гуртках.

В. СОКОЛЬЧЕНКО, 
методист обласного Будинку народної творчості.

На фото (зліва): «Віночок з українських народних пісень», вико
нують троїсті музики Братолюбівського СБК. Виступає хор колгоспу 
Імені Фрунзе.

Фото В. КОВПАКА.

Члени жюрі туристської вікторини «Моя Бать
ківщина — СРСР», присвяченої 30-річчю Перемо* 

ги радянського народу над німецько-фашистськи
ми загарбниками, підбили підсумки другого туру.

До редакції надійшло багато листів. 
У них — цікаві розповіді про наш край, 
його історію. Порадували своїми глибо
кими відповідями К. Копійка (смт. Пет
рове), Степанови (Олександрія). А по
други з Піщанобрідської середньої 
школи О. Зінчук та Т. Іванченко навіть 
ілюстрували листа фотодокументами.

Заслуговують на увагу відповіді В. Кир- 
пак (Знам’янка) та С. Коваленко 
(смт. Дсбровеличківко). Жюрі відзначає 
масову участь у вікто
рині студентів Олек
сандрійського інду
стріального техніку
му. Товаришам з 
Олександрії П. Ки
риченко, С. Березняк, Т. Бугайовій, 
В. Острові, В. Телих, К. Коваленко, А. Ку
щенко та іншим бажано глибше розкри
вати зміст запитань.

ТУР

Найвище жюрі знову оцінює відповіді 
М Білача з ст. Сабліно Знам’янського 
район/. Активний учасник вікторини, він 
глибоко і конкретно дає відповіді на всі 
запитання.

Висловлюємо щиру подяку всім авто,- 
рам, котрі надіслали листи до редакції.

Пропонуємо питання третього туру 
вікторини:

І. Які військові частини було наймено-

Th Наша адреса і телефони
316050. ГСП, Кіровоград-50, вул. Луначарського, 36. 
їелефони: відповідального секретаря та відділу 
комсомольського життя - 2*45-35, відділу пропаганди, 
відділу листів і масово! роботи — 2-45-36, відділу вій
ськово-патріотичного виховання та спорту — 2-46-87,

БК 08885, Індекс 61197,

вано «Кіровоградськими» в роки Великої 
Вітчизняної війни!

2. Що ви знаєте про подвиг юних ге- 
роїв-партизан села Підлісного Олек- 
сандрізського району!

3. Які пам'ятники, 
пов'язані з героїкою 
нашого народу в пе
ріод Великої Вітчиз
няної війни, встанов
лено в місті Кірово-

3-й

граді!
4. Кому з кіровоградців присвоено 

зсання двічі Героя Радянського Союзу!
5. Один з героїв французького руху 

Опору у свій час навчався на Кірово- 
градщині. Хто він! Що ви знаєте про 
його подвиг!

Нагадуємо: умови проведення вікто
рини ви зможете знайти у № 153 нашої 
газети від 21 грудня 1974 року. Запро
шуємо до участі у вікторині і тих, хто 
не встиг відповісти на питання першого 
і другого турів.

Чекаємо ваших листів!

Газета виходить 
у вівторок, четвер, 

суботу.

«молодол коммунар» - 
орган Кировоградского обком» 

ЛКСМУ, г. Кировоград.

Друкарня їм. Г, М. Димні рова 
обласного управління у справах видавництв, 

поліграфії і книжкової торгівлі, 
м. Кіровоград, вул. Гліпки, 2.

пляшку вина Анатолію Ц., який не лиіПе роками, а й 
зовні виглядає ще зовсім малим. Чому про зовніш
ність? Бо часто це стає першим виправданням у про
давця. мовляв, не буду ж я в кожного покупця вима
гати паспорт Ще більш обурливий випадок стався у 
селі Надлаку Новоархангельського району. Праців
ник кафе Г. Г. Іванова відпустила шістьом неповно
літнім чотвои з половиною літра вина. Вони, напив
шись, влаштували бешкет. Коментарі, як кажуть, 
зайві.

Слід зазначити, шо ті. хто чинив злочини, в біль
шості випадків вживали спиртне і діяли в стані сп’я
ніння. Разом з тим треба тверезо оцінювати ситуа
цію. бо навіть при найкращому порядкові в торгівлі 
спиртним, людина, котра вже стала на шлях амораль
ної поведінки і пияцтва, знайде, де напитися. Важли
ве значення в боротьбі з цим злом має непримиренна 
громадська думка. Необхідно активізувати діяльність 
товариських судів, добровільних народних дружину 
комсомольських оперативних загонів, рад профілак*"’ 
тики за місцем роботи, опорних пунктів правопоряд
ку за місцем проживання та інші форми громадсько
го впливу.

На початку грудня минулого року п місті Кіровограді н.і 
вулиці Кіроиа невідомі злочинці з метою пограбування вчи
нили напад на інспектора карного розшуку Ленінського 
РВВС лейтенанта міліції В В. Гаичнна, комсомольця, кот
рий виконував свої службові обов’язки I був зодягнений у 
цивільне. Злочинці збили його з ніг, чотири рази вистрілили 
и нього. Завдяки зусиллям карного розшуку встановили, що 
злочин здійснили вісімнадцятилітній Сергій Кошелев, колиш
ній курсант ЛШУ, який ніде не працював, та Сергій Агафо
нов, робітник заводу «Червона зірка». В день злочину, про 
який буде окрема розмова, останній відпросився у майстра, 
обманувши його. Сзої мандри по місту вони почали з пив
ного бару. Потім було вино, ще вино, знову вино... Фінал — 
підсудні стануть перед законом. Багько Кошелева працює, 
викладачем Кіровоградського льотно-штурманського учили
ща, Агафонова — завідуючим гаражем Кіровоградської о 
шляхово-будівельного управління «Міжколгоспбуду».

В нетверезому стані Леонід Пилипенко, котрий раніше був 
двічі підсудним, я тому числі й за пограбування, посеред 
білого дня зірвав шапку з допризовника Радянської Армії. 
З допомогою перехожих і працівників міліції ного затрима
ли, і тепер Пилипенко притягується до кримінальної відпові
дальності.

ГІ’яним був і Микола Чабаненко, коли вчинив пограбуван
ня. Злочинець був затриманий працівником міліції, котрий 
виявив при ньому пильність і рішучість.

Я вже підкреслював важливість і необхідність до
помоги громадськості органам міліції для запобіган
ня і викриття злочинів, а часом і для затримання са
мих злочинців. Так, сміливо повелися військовослуж
бовці Кіровоградського міського військкомату В. О. >, 
Ііїколеііко і ІО. І\. Дранко, котрі в грудні кинулис0 
па допомогу потерпілому і затримали злочинця Олек
сандра Прпдвора. Треба зазначити, що останній був 
робітником заводу’«Укрсільгосптехніка», раніше не
одноразово доставлявся в медвитверезник, його зна
ли як хулігана, але колектив підприємства не спитав 
з нього вчасно і суворо.

Як відомо, в області створюються опорні пункти 
громадськості і міліції — нова форма здійснення 
профілактичної роботи. Вона покликана сконцентру
вати зусилля партійних, профспілкових, комсомоль
ських організацій і міліції для нагляду за правопо
рушниками. до юмоги тим хто може стати на хибний 
шлях. Добре зарекомендував себе опорний пункт в 
обласному центрі по вулиці Карла Маркса. 10. де го- 
ловою ради громадськості секретар партійного комі
тету корпусу № 90 заводу «Червона зірка» Г. М. Ах- 
меджанов. Заслуговує на похвалу робота оператвв*' 
ного комсомольського загону в 'місті Олександрії, 
члени якого подають велику допомогу міліції 
II АШІ закони справді гуманні Всі зусилля спря

мовані насамперед па те щоб запобігти злочину, 
утримати людину від хибного кроку тоді коли вона 
іке не переступила межу закону. Радянська держава 
ніколи не вважала примусові заходи основним засо
бом .викорінення правопорушень. Нам завжди треба 
нам ягатп чудові слова Володимира Ілліча про те. що 
«насамперед ми повинні перекопати, а потім приму
сити». ;

Запоруку успішного виконання цього завдання мігг< 
бачимо в тісному зв’язку з громадськістю.

В. ЯIIИ ШЕВСЬКИЙ, 
заступник начальника відділу обласного 
управління внутрішніх справ.
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м. Кіровоград.

Редактор В. ПОГРІБНИЙ.
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