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28 березня в Радянський Союз на запрошення 
ЦК ВЛКСМ і КМО СРСР прибула делегація молоді 
партії Рух єдиної народної дії робітників і селян 
Чілі (МЛПУ-РК) на чолі з секретарем партії 
МЛПУ-РК в питаннях молоді Ф. Мартінесом.

За час перебування в СРСР делегація крім Москви 
відвідає Волгоград і Вільнюс, де ознайомиться з 
життям і діяльністю радянської молоді.

Того ж дня членів делегації прийняв голова КМО 
СРСР Г. І. Янаєв. Під час розмови, яка пройшла в 
дусі дружби і взаєморозуміння, були обговорені пи
тання дальшого розвитку кампанії солідарності з мо
лодими демократами Чілі, спільної участі в міжна
родних заходах, а також питання двостороннього 
співробітництва між ВЛКСМ, КМО СРСР і МАПУ-РК.

ЗУСТРІЧ З НАСТАВНИКАМИ 
В ЦК КОМПАРТІЇ УКРАЇНИ

Формування нової зміни, люди« 
ни-творця, відданої високим ленін
ським ідеалам, стало потребою ду
ші і серця славних представників 
трудової гвардії. Нині в нашій рес
публіці свій багатий досвід і знан
ня молоді передають близько 170 
тисяч наставників. Серед них — по
над 130 Героїв Соціалістичної Пра
ці, близько 320 Героїв Радянського 
Союзу, тисячі тих, чию ударну пра
цю Батьківщина відзначила ордена
ми і медалями Союзу PCP. Майже 
половина з них — комуністи. Вони 
залучають юнаків і дівчат до актив
ної участі в громадському житті і 
виробництві, вміло розвивають у 
юного поповнення почуття радян
ського патріотизму, соціалістичного 
інтернаціоналізму, дружби народів 
СРСР.

Плодотворна діяльність наставни
ків молоді була високо оцінена 
Генеральним секретарем ЦК КПРС 
товаришем Л. І. Брежнєвим на XVII 
з’їзді ВЛКСМ. В їх роботі знаходить 
яскраве відображення комуністичне 
ставлення до праці, творча сила, ду
шевна краса радянського робітни
ка, його повсякденна турбота про 
зміцнення і розквіт соціалістичної 
Батьківщини.

27 березня відбулася зустріч чле
нів і кандидатів у члени Політбюро

Центрального Комітету Компартії 
України з групою наставників мо
лоді. Вступним словом її відкрив 
член Політбюро ЦК КПРС, перший 
секретар ЦК Компартії України 
тов. В. В. Щербицький.

Нагромадженим досвідом у спра
ві виховання молоді, підвищення її 
трудової і громадсько-політичної 
активності поділилися учасники зу
стрічі — кадрові робітники, брига
дири, ланкові, майстри виробництва 
і професійно-технічного навчання.

Про шляхи дальшого розвитку 
руху наставників молоді в трудо
вих колективах республіки говори
ли член Політбюро ЦК Компартії 
України, голова Укрпрофради В. О. 
Сологуб, перший секретар ЦК 
ЛКСМ України А. І. Корнієнко.

З великою увагою учасники зу
стрічі вислухали виступ товариша 
В. В. Щербицького.

На зустрічі були присутні товари
ші І. С. Грушецький, І. К. Лутак, 
О. П. Ляшко, О. А. Титаренко, 
В. Ю. Маланчук, Я. П. Погребняк, 
В. М. Цибулько.

Того ж .дня великій групі кращих 
наставників молоді Голова Президії 
Верховної Ради УРСР І. С. Грушець
кий вручив Почесні грамоти Пре
зидії Верховної Ради УРСР.

(РАТАУ).

ПЛЕНУМ ОБКОМУ ЛКСМУ
Відбувся пленум Кіровоградського обко

му ЛКСМУ. Пленум розглянув питання 
«Про завдання обласної комсомольської 
організації по виконанню рішень XVII з’їз
ду ВЛКСМ та дальшому організаційно-по
літичному зміцненню первинних комсомоль
ських організацій, підвищенню їх ролі в ко
муністичному вихованні молоді».

З доповіддю виступив перший секретар 
обкому комсомолу М. К. Скляниченко.

В обговоренні доповіді взяли участь пер
ший секретар Ленінського райкому комсо
молу м. Кіровограда В. Демченко, ланкова 
комсомольсько-молодіжної ланки по виро
щуванню високих врожаїв кукурудзи кол
госпу імені Леніна Новоархангельського ра
йону В. Єфременко, перший секретар Кіро
воградського райкому комсомолу В. Федо- 
ровська, секретар комітету комсомолу

Олександрійського СПТУ № З А. Подоляк, 
комплектувальниця, секретар комсомоль
ської організації механоскладального цеху 
№ 3 заводу «Червона зірка» Н. Антовова, 
фрезерувальниця, секретар цехової комсо
мольської організації Олександрійського 
рудоремонтного заводу Т. Бечена, комбай
нер колгоспу «Дружба» Петрівського ра
йону С. Пелентій, перший секретар Компа- 
піївського райкому комсомолу В. Суха, сек
ретар комсомольської організації колгоспу 
імені Леніна Доличського району Д. Лихо
дія та ін.

В розглянутому питанні пленум прийняв 
постанову.

У роботі пленуму взяв участь і виступив 
завідуючий відділом організаційно-партій
ної роботи Кіровоградського обкому Ком
партії України І. В. Дробот.

Молоді механізатори Олександр і Ніна ГОЛИКИ, Михайло СИДОРЮК ударно трудяться в колгоспі 
«Маяк» Знам’янського району. Фото Б. ВІТОХ'ІНА.

Форум 
американських 
комсомольців

НЬЮ-ЙОРК, 29 березня. 
(ТАРС). Тут відбувся пленум 
центрального комітету Союзу 
молодих робітників за визво
лення — організації амери
канських комсомольців. Пле
нум підбив підсумки ДІЯЛЬ
НОСТІ центрального комітету 
після 3-го Національного з’їз
ду організації, який відбувся 
в грудні минулого року, і на
креслив програму дій на най
ближчий час.

На пленумі було зачитано 
послання Генерального секре
таря Компартії США Г. Хол
ла, в якому вій підкреслив 
важливість діяльності Союзу 
молодих робітників за визво
лення по пропаганді Ідей Ко
муністичної партії серед аме
риканської молоді.

Національний голова Союзу 
молодих робітників за визво
лення Дж. Стіл, який висту
пив з доповіддю на пленумі, 
заявив, що перед Союзом 
стоїть завдання об’єднати 
безробітну молоді, з молоди
ми робітниками.

Пленум закликав до мобілі
зації американської молоді 
для проведення широкої вес
няної кампанії проти безро
біття і расизму.

ЗВИЧАЙНО, були в жит
ті Такі Тумакової уро

чисті дні й хвилини. Адже 
нині — її шістнадцята вес
на. Але таких піднесених, 
таких святкових... Розсипі! музики в золоті 
весняного сонця, дружній крок багатосо
тенних колон вулицями Кіровограда, квіти 
біля пам’ятників В. І. Леніну, С. М. Кірову, 

рапорт ветеранам біля обеліска Слави... Або 
конкурси. Як уболівали групою за «свою» 
Тетяпку Черненко, як раділ’п, коли виборо
ла вона перше місце в змаганні юних шту
катурів, як подружилися потім з її супер
ницями.

А другий день в Будинку культури імені Ком
панійця! Блиск орденів і медалей ветеранів війни
i праці, їх дружні слова, трудова естафета, пе
редана знатною чсрвоііозоріг.кою Л. В. Черпегою, 
ділова атмосфера пленарного засідання, де відчу
ваєш себе частинкою великої сили, в яку вірить, 
на яку покладають надії! 1 всюди такі ж хлопці
ii дівчата, з такими ж як і в тебе прагненнями, 
з такою ж метою, з такими ж турботами — ко
лектив однодумців.

Такі Тумакові» — учениці Кіровоград
ського МПТУ № 2 пощастило стати учасни
цею обласного зльоту відмінників профтех- 
освітн. Цс право вона здобула успішним 
навчанням — у дівчини тільки п’ятірки, во
на стипендіат Ленінського комсомолу. Як і 
Таля, п’ятсот учасників зльоту з 22 проф
техучилищ області приїхали до Кіровогра
да, щоб поговорити про те, як поліпшити 
підготовку кадрів для народного господар-

ТРУДІВНИЧА ЗМІНА ДІЛИТЬСЯ ДОСВІДОМ
29-30 БЕРЕЗНЯ В КІРОВОГРАДІ ВІДБУВСЯ ОБЛАСНИЙ

ЗЛІТ ВІДМІННИКІВ СИСТЕМИ ПРОФТЕХ.ОСВІТИ

ства, як виконати завдання, поставлені 
XXIV з’їздом КПРС, XVII з’їздом комсомо
лу. А вони, ці завдання, — відповідальні.

— В руках молодих трудівників облад
нання і матеріали, засоби виробництва і 
готові вироби па сотні мільярдів карбован
ців, — сказав у доповіді на пленарному 
засіданні перший секретар Кіровоградсько
го обкому комсомолу М. І\. Скляниченко. — 
А це значать: потрібно вперто і наполегли
во боротися за підвищення продуктивності 
праці, за повиє використання кожної з 
480-ти хвилин робочого часу, економно ви- 
користовувати матеріали іі сировину, поліп
шувати якість продукції. Вирішення всіх 
цих завдань буде безпосередньо пов’язане 
з працею тих робітничих кадрів, які напра
вить на виробництво наша професійно-тех
нічна освіта.

Доповідач детально проаналізував стан на
вчально-виховного процесу в профтехучилищах, 
зупинився на проблемах поліпшення загально
освітньої і спеціальної підготовки майбутніх ро
бітників, їх ідейного загартування, духовного 
збагачення. Значне місце в доповіді займали пи
тання підготовки до 30-річчя Перемоги, гідної 
зустрічі цієї знаменної дати.

Чимало цінних порад прозвучало у висту
пах депутата Верховної Ради УРСР, тока

ря заводу «Червона зірка» Л. В. Чернеги, 
Героя Соціалістичної Праці, завідуючої 
сортосадом колгоспу імені Шевченка Кі
ровоградського району А. Г. Ігнатьєвої, ка
валера орденів Слави, ветерана Великої 
Вітчизняної війни В. С. Симухіна, молодої 
робітниці заводу «Червона зірка», випуск
ниці Кіровоградського МПТУ № 6 В. По
пружок. Своїми думками, досвідом поді
лилися учні профтехучилищ області: Таия 
Тумакова з Кіровоградського МПТУ № 2,
H. Тинкіиа з Олександрійського СПТУ № 1, 
Л. Жосан з Кіровоградського МПТУ № 8, 
С. Аркуша з Бобрппецького СПТУ № 2, 
Т. Недбайло з Олександрійського ТУ № 3.' 
Отримавши естафету учасникам зльоту від 
ветеранів, з словом-відповіддю виступив
I. Годспюк —• учень Гайворопського СПТУ 
№ 5.

Ознаменувати 30-річчя Перемоги відмін
ним навчанням, підвищенням громадської 
активності, прийти в народне господарство 
високопідготовленнми спеціалістами, боро
тися за те, щоб всі учні профтехучилищ 
жили за високими нормами комуністичної 
моралі — одностайний висновок учасників 
зльоту, його вони висловили у зверненні дб 
всіх учнів системи професійно-технічної 
освіти Кіровоградщнпп.

О. РАКІН.

Папір 
Кондопоги

Приблизно третину га
зетного паперу, який ви
робляється в Радянському 
Союзі, дає целюлозно-па
перовий комбінат імені 
С. М. Кірова в місті Кон- 
допога (Карельська 
АРСР). Сировиною для 
його виробництва в місце
ва деревина, запаси якої в 
республіці дуже великі.

Комбінат складається з 
кількох заводів: целю
лозного, спиртопо-дріжд- 
жевого. дсревномасного та 
чотирьох паперових фаб
рик. Більше 400 тисяч тонн 
паперу щороку відправ
ляється звідси в різні 
міста Радянського Союзу і

Вітчизна
в десятки зарубіжних 
країн — Болгарію, Угор
щину, НДР, Індію та іп.

За дострокове виконання 
плану 1974 року комбінату 
присвоєний перехідний 
Червоний прапор ЦК 
КПРС. Ради Міністрів 
СРСР, ВЦРІН і ВЛКСМ.

На фото: кондопозь- 
кий целюлозно-паперовий 
комбінат імені С. М. Кіро
ва виробляє газетний па
пір високої якості.

Фото О. МАРШАНЇ. 
АПН.
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НОВОБУДОВИ СЕДНЄВОГО
Усіх, х го в останні роки приїздить до кол

госпу імені Карна Маркса Устинівського 
району, приємно вражають новобудови 
Седнєвого та Інгульця. Реконструкція села 
Ссднєвого, де забудова центральної садиби 
господарства розпочалася в дев’ятій п’яти
річці, продовжуватиметься в наступній. Ни
ні впорядковується центральна частина се
лища. Вже зведено приміщення контори. 
Неподалік від неї — будинки вулиці Моло
діжної, інших вулиць, які тільки-но закла
даються і ще не мають назви. Школярі Ін
гульця нещодавно перейшли у приміщеная 
нової чудової школи.

НА ФОТО: ВГОРІ СПРА
ВА: НА ВУЛИЦІ «МОЛО
ДІЖНІЙ: ВНИЗУ — НОВЕ 
ПРИМІЩЕННЯ КОНТОРИ 
КОЛГОСПУ ІМЕНІ КАРЛА 
МАРКСА: ЗЛІВА: ВОСЬ
МИРІЧНА ШКОЛА В ІН
ГУЛЬЦІ,

Фото
10, ЛІВАНІ НИКОВА.

УСЕ, чим ми користуємося, 
від сірника до надзвуко

вого літака, — створено тру
дом людини. Тому продук
тивність праці, її ефектив
ність, її віддача — найголов
ніше і найважливіше для по
будови комунізму в нашій 
країні.

З першого дня існування 
Радянської держави Кому
ністична партія постійно при
діляла значну увагу росту 
продуктивності праці, ство
ренню необхідних для цього 
умов. .Яких же? Це загаль
на грамотність, озброєння 
трудящих машинами і меха
нізмами, набуття професій, 
електрифікація країни, вдо-

но вирушати мов у косміч
ний політ? Що це означає 
конкретно, на практиці? — 
Те, що я повинен готуватись 
до робочого дня, настроюва
тися до нього, як готується з 
ранку актор, знаючи, яку 
роль гратиме ввечері.

Коли починається боротьба 
за продуктивність праці на 
робочому місці? Вона повин
на, я впевнений, початися 
вчора. Перед тим, як піти 
додому, я вчора повинен був 
підготувати все для ефектив
ної роботи сьогодні. Що мені 
потрібно буде робити, з чого 
і що виготовлятиму? Така 
підготовка необхідна ще й 
тому, що кожна конкретна
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З чого починається продуктивність праці?
Бесіду веде професор О. М. БІРМАН.

сконалення організації ви
робництва і управління, ши
рока впровадження досяг
нень науки і передового дос
віду, розвиток соціалістично
го змагання мас.

Сьогодні в промисловості 
рівень продуктивності праці 
зріс у 1940 році майже в 
6 разів і в 1965 — майже у 
півтора раза. За чотири роки 
дев ятої п’ятирічки продук
тивність праці у промисло
вості підвищувалась з кож
ним роком.

З чого ж починається про
дуктивність праці?

Перша вимога — зібра
ність. Адже величезні швид
кості і тиски, високі і низькі 
температури, мікронні точ
ності — все, що оточує нас 
на робочому місці, — вима
гає надзвичайної зібраності.

Юрій Олексійович Гагарін 
говорив, що в космічний по
ліг потрібно вирушати, як на 
роботу. Чи не можна пере
фразувати його слова і ска
зати, що на роботу необхід-

операція вимагає своїх особ
ливих прийомів, організації. 
Коли ж я напередодні знаю 
програму завтрашнього дня, 
у мене підсвідомо йде підго
товка. Дорогою додому, у 
кіно, за вечерею.

Іноді кажуть: умови вироб
ництва залежать від керівни
ків. Це і так, і ні. Звичайно, 
на виробництві існує єдино
владдя, визначені розпоря
док і розподіл обов'язків. 
Без цього неможливе вироб
ництво. І, звичайно, план ро
боти бригади, дільниці на 
наступний день визначає ке
рівник. Але ж абсолютно ві
домо, що робітник повинен 
бути не лише виконавцем.

XXIV з'їзд підкреслив не
обхідність виховувати в кож
ному почуття відповідальнос
ті за роботу. Тому ми не мо
жемо проходити повз факти 
поганої організації виробни
цтва, якщо вони зустрічаю
ться. Комсомольські збори з 
порядком денним «Вдоско
налення організації виробни

цтва» завжди знайдуть під
тримку у партійної організа
ції, у всього колективу. Зви
чайно, і готувати їх потрібно 
по-діловому, ретельно.

Зосередженість під час ро
боти — третя складова час
тина продуктивності праці. 
Подекуди ще не вважається 
правилом поганого тону пі
дійти до працюючого і роз
питувати його про щось, що 
не стосується роботи, просто 
кажучи погомоніти. Звичай
но, в один день від цього 
не відучити, але перерви, пе
рекури, постійні справи у 
робочий час — пряма непо
вага до професії, до роботи. 
Необхідно створити, якщо 
хочете, культ роботи: у ро
бочий час потрібно працю- 
ватиі На підприємстві ми не 
лише працюємо, але й вчи
мося, розвиваємось, дружи
мо. Але все це — не за ра
хунок роботи.

Висока продуктивність пра
ці немислима без високої 
кваліфікації. Тому наставни
цтво, школи комуністичної 
праці, змагання на кращого 
за професією, максимальне 
використання кіно, виставок, 
оглядів мають пряме відно
шення до підвищення про
дуктивності праці. Необхідно 
пам’ятати, що боротьба за 
продуктивність не кампанія, 
не «захід», а — постійна ро
бота, якою ми будемо зай
няті і через рік, і через де
сять років, звичайно, на ви
щому рівні.

Що ж ще визначає успіх у 
боротьбі за ріст продуктив
ності праці? Впевнений, що: 
настрій в колективі, те, що ми 
тепер називаємо «кліматом» 
на підприємстві. На першому 
місці повинні стояти друж
ба, взаємна вимогливість, 
взаємодопомога, віра в дру
зів. Такий моральний клімат 
не виникає сам, щоб його 
створити і підтримувати увесь 
час, необхідна виховна робо
та комсомольських організа
цій у тісній єдності з соціоло
гами і психологами, еконо
містами і спеціалістами по 
управлінню.

Ми йдемо до перемоги ко
муністичної праці. Ми при
йдемо до перемоги кому
ністичної праці — через ви
соку її продуктивність, через 
високу якість роботи.

У уцу З’ЇЗД КПРС велику увагу 
ААІ¥ приділяв питанням дальшої 
творчої розробки актуальних про
блем марксистсько-ленінської теорії, 
аналізу ідеологічної боротоби на 
міжнародній арені.

Вирішальною революційною си
лою сучасності і опорою в антиімпе
ріалістичній боротьбі є світова систе
ма соціалізму.

Капіталізм назавжди втратив істо
ричну ініціативу. Він змушений зда
вати соціалізму одну позицію за од
ною. Чітка зовнішня політика соціа
лістичних країн, успішне втілення в 
життя прийнятої XXIV з їздом КПРС 
Програми миру — усе це визначає 
зміну політичного клімату на нашій 
планеті,

Проте, становища 'на світовій арені 
залишається складним. В таборі капі
талізму зберігають позиції і активно 
діють сили реакції, зацікавлені у від
новленні «холодної війни».

Головною їх ідейно-політичною зброєю 
залишається антикомунізм. Він веде бо
ротьбу про І н комуністичної ідеології сві
тової системи соціалізму, революційної 
практики робітничого класу і всіх прогре
сивних сил, У Програмі КПРС вказується, 
що основним змістом антикомунізму є на
клепи на соціалістичний лад, фальсифіка
ція політики і цілей комуністичних партій, 
спотворення вчення маркензму-леніпізму. 
Під фальшивими лозунгами антикомунізму 
імперіалістична реакція переслідує і цькує 
все передове і революційне.

АНТИКОМУНІЗМ виник як прояв ре
акції експлуататорських класів 

проти створеного К. Маоксом 
і Ф. Енгельсом наукового ко
мунізму, проти поєднання ко
муністичної ідеології з класо
вою боротьбою пролетаріату.

Сучасний антикомунізм — 
складне ідейно-політичне яви
ще, яке являє собою цілу 
систему ворожої нам політич
ної і пропагандистської діяль
ності, спрямованої на бороть
бу з комунізмом, проти трьох 
основних революційних сил 
сучасності — світової соціаліс
тичної системи, революційного 
руху робітничого класу, націо
нально-визвольної боротьби 
народів світу. Антикомунізм 
веде свій наступ фронтально, 
в глобальному масштабі, нама
гаючись не випустити з-під 
свого впливу жодного куточка 
планети.

Одним із засобів, що їх

економічну відсталість царської Росії 
і перетворився в одну з наймогутні- 
ших країн світу.

Після другої світової війни буржуазні 
пропагандисти «прогнозували», що повин
но минути багато десятиліть, поки Радян
ський Союз досягне свого довоєнного рів
ня господарського виробництва. Але всі їх 
передбачений виявилися помилковими. 
Вже наприкінці 4()-х років наша країна 
досягла довоєнного рівня виробництва, а 
в 1975 році вона о 17 разів перевершите, 
його.

У зловісному арсеналі антикомунізму в 
багато й інших наклепницьких вигадок 
про КПРС і Радянську державу, але ні
якою облудою не можна приховати ті 
грандіозні звершення радянського народу 
під керівництвом ленінської партії у всіх 
сферах суспільного життя.

Буржуазні ідеологи і ревізіоністи 
вигадують різні теорії про робіт

ничий клас, пропагують реакційні 
ідеї про його «переродження», втра
ту «революційності» і т. ін. Насправді 
ж факти свідчать про те, що саме 
робітничий клас є провідною рево
люційною силою епохи. Про це го
ворять кількісні і якісні показники. 
Зростає кількість робітничого класу 
у великих капіталістичних країнах. 
Доля осіб найманої праці у складі 
самодіяльного населення в США за
раз складає 90 процентів, а Англії — 
93, у ФРН — 81 процент. На підне
сенні перебуває страйковий рух. 
При цьому все більший процент в 
ньому займають політичні виступи 
робітничого класу.

У загостренні боротьби проти сві-
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ЗБРОЯ
активно використовує монопо
лістична буржуазія в боротьбі 
з комунізмом, є поширення 
антикомуністичної пропаганди 
через розгалужену систему радіо
компаній, телевізійних агентств та ви
давництв.

Діяльність апарату антикомунізму роз
гортається в шнрок їх масштаоах. У США 
антикомуністичні заклади існують при 170 
університетах, ьоледжах і спеціальних ін
ститутах, у ФРН працює понад 100 подіб
них закладів. Є також спеціальні «персо
нальні» фонди мільйонерів («фонд Фор
да», «фонд Рокфеллера» і т. in.), які під
тримують антикомуністичну діяльність іак 
званих «науково-дослідницьких» інсти
тутів.

На проведення ідеологічних дивер
сій витрачаються великі кошти. У 
США щорічно асигнується для цього 
500 млн. доларів, у ФРН — 150 млн. 
доларів.

Окрім цього, в імперіалістичних 
країнах (особливо у США, ФРН, Ан
глії, Канаді) всіма засобами підтри
мується і стимулюється діяльність 
різних буржуазно-націоналістичних 
угруповань. Так, особливо великого 
значення імперіалісти надають вико
ристанню сіоністів з їх войовничою 
шовіністською ідеологією, пройня
тою шаленим антикомунізмом та 
антирадянщиною.

Отже, сучасний антикомунізм — 
це ідейно-політична зброя світового 
імперіалізму і всіх сил реакції, за 
допомогою якої ведеться боротьба 
проти марксистсько-ленінської ідео
логії, проти Радянського Союзу та 
інших країн соціалізму, проти кому
ністичного і робітничого руху, а та
кож проти всіх сил, що визначають 
соціальний прогрес епохи.

З часу перемоги Великої Жовтне
вої соціалістичної революції голов
ний напрям усіх випадів антикому- 
ністів зосереджується на нашій краї
ні, на діяльності КПРС і Радянської 
держави. З метою дискредитації ра
дянського досвіду антикомуністи 
створили і роздувають міф про ті 
начебто невиправдано великі втрати, 
що їх зробив радянський народ у 
зв язку з матеріально-технічним про
гресом країни, втілюючи в життя ле
нінські ідеї, про її індустріалізацію 
та колективізацію сільського госпо
дарства.

Справжню оцінку заслуг ленін
ської партії у здійсненні плану інду
стріалізації країни та колективізації 
сільського господарства дала історія. 
Завдяки цим грандіозним соціаль
ним перетворенням Радянський Со
юз у надзвичайно стислі історичні 
строки подолаз колишню техніко-

ІМПЕРІАЛІЗМУ
тової системи соціалізму антикому
ністи прагнуть якомога «повніше» 
використати в своїх інтересах ганеб
ну діяльність маоїстів та інших роз
кольників. Імперіалісти та інші реак
ціонери підтримують антирадян- 
ський курс маоїстів. їх ідейно-полі
тичні концепції підхопила і на всі ла
ди рекламує імперіалістична пропа
ганда. Матеріали XXIV з'їзду КПРС 
містять розгорнуту критику тієї несу
місної з ленінізмом позиції, яку зай
няли керівники КНР щодо розвитку 
світової системи соціалізму і, зага
лом, основних питань міжнародного 
життя і світового комуністичного ру
ху. Разом з тим з’їзд визначив шляхи 
боротьби за нормалізацію відносин 
з КНР.

Антикомунізм шукає і знаходить собі 
союзників в особі реформізму і соціал-де
мократизму в робітничому русі, ревізіо
нізму в світовому комуністичному русі. У 
своїй підривній роботі проти соціалізму 
антикомунізм використовує також діяль
ність троцькістськях, лівацьких, екстре
містських та інших елементів.

Ленінська партія закликає як зіни
цю ока берегти чистоту комуністич
ної ідеології — випробуваної духов
ної зброї робітничого класу і всіх 
трудящих. У своєму виступі на X» 
з їзді УСРП 18 березня 1975 року Ге
неральний секретар ЦК КПРС Л. І. 
Брежнєв підкреслював, що «нові 
завдання виникли останнім часом у 
сфері~ ідеологічної діяльності наших 
партій. Будівництво розвинутого со
ціалізму і комунізму передбачає під
вищену увагу до розвитку науки і 
культури, ДО питань комуністичного 
виховання мас.

З іншого боку, в умовах дедалі 
повнішого утвердження принципів 
широкого співіснування держав з 
різним соціальним ладом особливо
го значення набуває боротьба ідей, 
активізація наших зусиль для поши
рення в світі правди про соціалізм, 
боротьба проти всіх видів ворожої 
соціалістичної ідеології»,

Антикомунізм був і залишається 
головною ідейно-політичною зброєю 
«мпер.алізму. На боротьбу проти 
нього і повинна бути звернена го- 

овна критична увага комуністів І 
всіх прогресивних сил сучасності.

А. ВОГУЛЬСЬКИЙ, 
доцент кафедри історії КПРС. 
Кіровоградського інституту 
с ільськогосподарського машн- 
нооудування, кандидат істо
ричних наук.



1 квітня 1975 року „МОЛОЦИЙ КОМУНАР* З сто о
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ВДОЄА ПРЕЗИДЕНТА ЧІЛІ. 
ВІДВІДАЛА ЧЕХОСЛОВАЧЧ1111У. 

ПРОПОНУЄ ЧИТАЧАМ ІНТЕРВ'Ю,

Чилійська хунта знаходиться 
як у внутрішній, так і в міжна
родній ізоляції. Всередині 
країни вона позбавлена будь- 
якої підтримки не тільки тру
дящих мас, але й дрібної бур
жуазії, представників серед-

„Ні—ЧІЛІИСЬКОМУ
оці-
на-
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ФАШИЗМУ!“
нього прошарку, комерсантів. 
Серед них все більше тих, хто 
колись знаходився в опозиції 
до уряду Народної єдності.

Диктаторський режим опи
нився в ізоляції через ряд при
чин, серед яких і причини еко
номічного характеру — інфля
ція, безробіття, зниження ре
альної заробітної плати. Інфля
ція досягла тисячі процентів, 
безробіття — охопило майже 
п’яту частину населення. Тися
чі чілійців страждають у в'яз
ницях і концентраційних табо
рах. Серед них жінки, багато з 
них ув язнені майже півтора 
року без пред явлення будь- 
яких звинувачень. їх катують, 
допитують. Диктаторський ре
жим, намагаючись хоч якимось 
чином виправдати себе, звіль
няє деяких наших товаришів. 

. Але в той же час продовжую
ться все нові арешти: на

ного звільненого припадають 
два заарештовані.

Звільнення Клодоміро Аль- 
мейди переповнює наші серця 
радістю. Воно служить новим 
доказом міжнародної дієвості, 
солідарності. У мене була мож

ливість 
нити, 
скільки 
рока і
г о р о д н а 
міжнар о д- 
на солідар
ність, під час 

поїздок до багатьох країн сві
ту. Вона висловлюється у різ
них формах — від надання чі- 
лійцям притулку до конкрет
ної допомоги руху Опору 
Чілі,

Солідарність і народом Чілі, який 
бореться, набула величезного роз
маху. Все ж, вважаю, що ми по
винні прикласти зусилля до того, 
щоб вона і надалі розширювалась. 
Необхідно добиватися звільнення 
всіх політичних в'язнів і закриття 
концтаооріи. Необхідно виключи ги 
можливість одержання хунтою кре
дитів з будь-яких джерел, ОСКІЛЬКИ 
ці кошти йдуть не на допомогу чі- 

анкори- 
купівлш 

«КОМПС1І- 
і корпо- 

доіюмагали 
процес

СЕЛО називається Бон. Йому 
більше 900 років. На рівнинах 

задунайського краю в Угорщині 
селяни вирощують пшеницю, ку
курудзу, фруктові сади і вино
град. Тут і веде ось вже 25 років 

своє господарство кооператив 
імені Лайоша Копіута. Гіожсф 
Трпшлер, один з 600 селян коопе
ратива, розповідає:

—Членом кооператива я ставав, мож
на сказати, двічі. Вперше, у 50-1 і ро
ки, за велінням розуму. Я — селянин 
і навчився дивишся на речі реально: 
у змаганні між малим і великим під
приємством перемагає завжди більше. 
Іак я і мої односельці зробили тоді 
свій вибір.

Щодо другого випадку — особ
лива історія. Па початку шістде
сятих років була в нас страшенна 
засуха. Земля розтріскалась, уро
жаи був дуже низьким. В старій 
Угорщині таке стихійне лихо при
вело б до .масового розорення се
лян. Кооператив вистояв: доходи 
від тваринництва і підсобних га
лузей господарства компенсували 
більшу частішу втрат, та ії був у

ДО ЗО-РІЧЧЯ ЗВІЛЬНЕННЯ УГОРЩИНИ
ВІД НІМЕЦЬКО-ФАШИСТСЬКИХ ЗАГАРБНИКІВ

нас до і ого часу 
іній фонд. Годі і 
тором душею і серцем. Зрозумів; 
наша велика сім я гака сильна, 
що їй не важко впоратися з будь- 
якими труднощами.

У‘старі часи вважалося рекорд
ним, якщо вдавалося зібрати по 
20 центнерів пшениці з гектара. А 
минулого року ми одержали її по 
53 центнера. А кукурудзи — нО 78 
центнерів з гектара, коноплі — по 
94, цукрового буряка — 437 цент
нерів. 11а колективних виноград
никах протягом багатьох років 
вирощуємо врожаї но 150 центне
рів з гектара.

Я завжди багато працював. 
Але в кооперативі характер праці 
інший. Члени нашої бригади ді
лять і турботи, і відповідальність,

солідний резерв- 
сіав и коопера-

і іруд. Є у мене, звичайно, і за
хоплення. Люблю мандрувати. 
Минулої осені, наприклад, побу
вав } Радянському Союзі.

Сім'я у мене невелика; двоє ді
тей. Дочка Діорді з чоловіком 
працює в держгоспі. А син 1шт- 
ван механік майстерні коопе
ративу. Діти мої, звичайно, не 
оачії.іи того, старого світу. Коли 
я розповідаю їм про колишнє 
життя, про злидні, вони мене слу
хають, але, бачу, не дуже вірять, 
не можуть зрозуміти. А я думаю; 
добре, що наше гірке минуле ста
ло історією, пішло і більше не по
вернеться.

3. ІГЛАІ, 
угорський журналіст. 
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лійському народові. Вони 
стовуються не лише на 
зброї, але і на виплату < 
сацій» багатонаціональним 
раціям, які активно 
путчистам. Триває процес повер
нення монополіям промислових під
приємств.

Єдність всередині країни і 
міжнародна солідарність за її 
кордонами — вирішальні фак
тори, які дозволять розгроми
ти чілійський фашизм.

/

ЗАРУБІЖНИЙ

калейдоскоп

планета
РИМ, як зазначалось навіть у назві ві

домого кінофільму, — відкрите місто. 
Пого щороку відвідують мільйони турис
ті^. Міжнародний аеропорт Ф’юмічиио 
з’єднує столицю Італії з усіма континента
ми, тут роблять посадку майже всі літаки 
по дорозі з Тель-Авіва в Європу і назад. 
Нічого немає дивного в тому, що, ті, хго 
вирішив назавжди виїхати до Ізраїля, про
їжджають через Рим. Дивує інше: багато 
хто з них затримується тут па три місяці, 
на півроку, па рік і навіть більше. Чому?

Один американський сенатор заявив, що 
міністерство юстиції США затримує в’їзні 
візи двом тисячам євреїв з тих, хто знахо
диться в Римі. Сполучені 
достовірно відомо, далекі

ХВИЛІ СТАЮТЬ ВСЕ ВИЩИМИ.

Карнкатур і худ. MAUKE 
з журналу «Хорізснт», (НДР),

ні тати, як цс 
_ _. . від того, щоб
палко зустрічати іммігрантів. їх пропаган
дистська цінність вже давно вичерпалась, і 
до того ж в США сьогодні мільйони влас
них безробітних.

Збираючись в Римі, воші викликають 
тривогу і серед місцевої влади. Філіали 
сіоністських організацій «А.мерпкеп джойнт 
дистрибюшн коміті» та «XIАС» без особ
ливої радості розміщують «гостей» у деше
вих пансіонатах та кімнатах за містом. 
Вони ж виплачують допомогу на харчуван
ня — З тисячі італійських лір щодня. Це, 
звичайно, більше, ніж коштує тарілка суну,

але не перевищує вартості одного обіду..
Не знайшовшії на бажаному Заході мо

лочних рік з клеїльними берегами, не праг
нучи особливо в Ізраїль і не одержуючи 
американських віз, новоспечеиі «римляни» 
швидко засвоюють всі найгірші
піталістнчних джунглів. Юрій Стрелср та 
Олександр Полянськнй намагалися вкрас
ти три старовинні ікони па квартирі в од
нієї старої жінки, яка виїхала з Росії в 
1917 році. •

В римській «чорній хроніці» зафіксовані 
факти, коли обкрадали машини на стоян
ках тї; хто не доїхав до Ізраїлю.

Є в Римі, як і в інших великих західних 
містах, ринок-барахолка, де продається 
різний мотлох, контрабандні сигарети, де
шеві і застарілі товари, а іноді й вкрадені 
речі. Нещодавно міланський щотижневик 
«Епока» присвятив репортаж таким «тов
кучкам», в тому числі і римському ринку 
Порта Портезе. Ось як він починається:

«Вони стоять нерухомо по обидва боки 
завулка під тиском натовпу, який намага; 
ється їх відтіснити. Вони пропонують 
матрьошкп, платівки, фотоапарати, чайні 
сервізи, сигарети. Па фоні мелодії «Калин
ки» йдуть переговори. Продавці люб'язно 
відповідають, на репліки можливих покуп
ців на римському діалекті. («Що це за ба-

зади
рали и- 
відіїо-

рахло?», «Щоб пі здох від такої ціпи!», 
«Тисячі лір за оце дрантя, ти що, здурів?»). 
Сива сеньйора досить пристойно одягнена, 
тримає двома пальцями пенсне. Вона мов
чить, але можна здогадатися, що пенсне
продається. Якщо хтось зупиняється, во
на'показує чотири пальці -— чотири тисячі 
лір. Так, потроху, нові комерційні 
з’явились на Порта Поргезс».

Добровільно і назавжди ці люди 
шили землю, па якій виросли, до 
ського громадянства вони мають
шеиіія не більше, ніж будь-який італієць...

Нещодавно в Римі проїздом був пап 
Віктор Польський, в минулому радянський 
громадянин, кандидат фізичних наук. Йо
му влаштували прес-конференцію, відразу, 
звичайно, перетворившії у «вченого з світо
вою славою». Потім деякі праві газети і 
сіоністські листки надрукували гнівні зая
ви Польського. Зокрема, він скаржився на 
те, що бажаючим виїхати з СРСР до Ізраї

лі! надто повільно оформляють документи. 
1 ще: чомусь не дозволяють зберігати ра
дянські паспорти...

Паспорти? Щоб вони опинилися серед 
товарів на римській барахолці? Щоб їх 
пред’являли, коли спіймає поліцейський па 
кишеньковій крадіжці? Щодо першої пре
тензії, то сенатор Джсксоп, як відомо, та
кож розгніваний тим, що мало хто виїжд- 

, правда, 
юстиції США 

б, запрошуваним 
В. МАЛО В.

жає з Радянського Союзу. Він, 
замовчує, що міністерство і------
відмовляє, здавалося 
іммігрантам у візі.

ЕЗРЕЗУЛЬТАТНО закінчилася 
чергова поїздка на Близький 

Схід державного секретаря США 
Г. Кіссінджера, який намагався 
добитися часткової угоди між 
Єгиптом і Ізраїлем на умовах, ви
гідних для тель-авівських прави
телів. .

У ході своєї широко розрекла
мованої поїздки Г. Кіссінджер на
магався знайти «формулу» даль
шого роз'єднання єгипетських і 
ізраїльських військ на Сінайсько- 
му фронті. Однак «човникова 
операція» американського дер
жавного секретаря, як преса на
звала його вояжі по близькосхід

„ОПЕРАЦІЯ"
них країнах, наштовхнулась на 
нездоланні перешкоди.

Спраза в тому, що Тель-Авів 
намагався в обмін за нове роз єд
нання військ на Сінаї вирвати у 
арабських країн принципово важ
ливі політичні поступки, які по су
ті зривали б остаточне врегулю
вання на Близькому Сході.

Відповідь на питання про те, хто 
перешкоджає мирному врегулю
ванню конфлікту, можна знайти у 
виступі Генерального секретаря 
Ліги арабських країн Махмуда 
Ріада на сесії ради цієї організа-

ДЕРЖА В НОГО СЕКРЕТА РЯ
ції, яка щойно закінчилася. Араб
ські країни, сказав він, завжди 
докладали зусиль, щоб встанови
ти міцний мир у цьому районі. 
Але їх зусилля, не дали бажаних 
результатів через експансіоніст
ську політику Ізраїлю, який дістає 
необмежену підтримку від Сполу
чених Штатів.

Часткові заходи, до яких вдаю
ться США, застосовувались і в 
минулому, але вони виявилися 
марними. Саме життя показує, що 
в складній і повній небезпек си
туації на Близькому Сході пвтріб-

не якнайшвидше відновлення ро
боти Женевської конференції. 
Ця конференція покликана доби
тися встановлення справедливого 

на Близькому 
виведення

і міцного миру 
Сході, в тому числі 
ізраїльських військ з усіх окупо
ваних у 1967 році територій, задо
волення законних прав палестин
ського народу і визнання права 
всіх держав цього району нз 
незалежне існування.

В. СЄРОВ,
О. АН1ЧКІІ1.

Раооторгівці
XX століття
Англійська поліція, як пові

домляє преса, вияви.іа в Лон
доні і руну осіб, які займали
ся продажем... безробітних, 
вивезених з країн Азії. їх до
ставляли таємно, на суднах, 
а потім в ящиках, схованих 
під причепами вантажних ма 
шин, і продавали хазяям не
легальних фабрик по вироб
ництв) одягу в лондонському 
районі Іст Сайд, 
умови, 16-і один ний 
день, без вихідних — і ніяких 
праві

Жаби замість 
черепах
Черепаховий суп завжди 

був наїїулюоленішоїо стравою 
у жителів Сінгапура, води
ться черепахи в гирлах рік і 
на заиолочепих мілинах, ллє 
інтенсивна програма відвойо
вуванні! суходолу у мори, 
осушспня ооліт та інші зміни 
ландшафту привели до змін 
і в тваринному світі остроаа. 
Зникли, зокрема, черепахи. 
Останнім часом Сінгапур за
купляв їх в сусідній Малай
зії. Близько 10 тисяч черепах 
перевозили щомісяця по дам
бі, яка з’єднує Сінгапур з 
Малайзією. Але нещодавно в 
Малайзії розпочав дію закон 
про охорону природи, ЗГІДНО 
якого особи, ЯКІ ловлять чи 
відстрілюють черепах, штра
фуватимуться аоо йзаарешіо
ну паї ймуться. Суворо карати-, 
мугься іі ті, хто без спеціаль
ної ліцензії розводитиме на 
продаж черепах.

Словом, сінгапурським ку
лінарам довелось пристосову
ватися: замість черепаховою 
вони тепер пропонують суді з 
жаб та смажені жаб'ячі ніж
ки в соусі з часинку. Адже в 
Сінгапурі ці страви не менш 
популярні, ніж черепаховий 
суп.

Еверест 
під мораторієм 
Еверест людина підкорила 

лиши у 1953 році, а тепер він • 
стаи таким бажаним для аль
піністів різних країн, що мі
ністерство іноземних справ 
Непалу, яке видає «візи» на 
сходження, оголосило морато
рій на однії рік. Заявки поки 
що не приймаються, як пові
домила 
«Ныо і 
року.
ченпя 
цієї 
один __ „
відники шерпи, римові 
жсіпіп заборонені. Найближ
ча спроба підкорення найви
щої вершини світу буде здійс
нена навесні японською жіно
чою командою.

Орден за спробу... 
державного 
перевороту
Колишній керівник Італій

ської військової контррозвід
ки СІЛ генерал Лїічелі, як ві
домо, був звинувачений у 
спробі державного перевороту. 
Цс вже не перший випадок з 
італійською секретною служ
бою. Але генералу МІчслі 
вдалося з допомогою впливо
вих осіб притінити розсліду
вання. Більше того — нещо
давно він був удостоєний ор
дена за заслуги перед Іта
лією! Місцева прогресивна 
преса вважав не ще одним 
доказом того, яке глибоке ко
ріння пустили антидемокра
тичні елементи І поплічники 
фашистів у дсржапнЧі струк
турі країни.

Жахливі 
робочії іі

непальська газета 
нейпііі», до осені 1979 
Після трагічного закі.ч- 
французької експедиції 

зими, коли загинули 
француз і чотири про- 

с.ход-

день планети • молодь сьогодні -Твій ровесник за рубєжєм • шалений сві
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ЩОБ ОГЛЯД
СТАВ СВЯТОМ

До Міжнародного Дня театру молоді кропив- 
ппчани провели творчі зустрічі в нашому облас
ному центрі. Із захопленням зустрічала їх по
всюди молодь міста. Про це розповість читачам 
наступний помер «Молодого комунара».

ТЕДТР

З 1 ПО 20 КВІТНЯ КІРОВОГРАД
СЬКИЙ МУЗИЧНО-ДРАМАТИЧНИЙ 
ТЕАТР ІМЕНІ М. Л. КРОПНВНИЦЬ- 
КОГО ПРОВОДИТЬ ОБЛАСНИЙ ТУР 
ВСЕСОЮЗНОГО ОГЛЯДУ РОБОТИ 
ТЕАТРІВ З ТВОРЧОЮ МОЛОДДЮ.

ТОЙ, КОМУ ПОЩАСТИЛО БАЧИТИ «НАТАЛ
КУ ПОЛТАВКУ» В ПОСТАНОВЦІ КРОПИВНИ- 
ЧАН, БЕЗСУМНІВНО, НАДОВГО ЗАПАМ’ЯТАВ 
ГОЛОВНУ ГЕРОЇНЮ, ДІВЧИНУ ВРОДЛИВУ І 
З ЧАРІВНИМ ГОЛОСОМ. ЛІЛІЯ ГАРКАЧ ПРИ
ЙШЛА В ТЕАТР НЕДАВНО, АЛЕ КІРОВОГРАД- 
ЦІ ВЖЕ БАЧИЛИ ЇТ, ОКРІМ ЗГАДУВАНОЇ, ЩЕ 
У ДВОХ ВИСТАВАХ: «МАИСЬКА НІЧ» ЗА ГО
ГОЛЕМ (ГАЛЯ) ТА «ПОГОДА НА ЗАВТРА» 
М. ШАТРОВА (АМОСОВА).

Фото В. КОВПАКА. •

II А ВУЛИЦІ пролунали постріли. 
** Один, другий, третій..,

Ті, хто підоспіли на місце події, 
побачили, як на засніженому тро
туарі без верхнього одягу і голов
ного убору лежав молодий чоловік. 
Зібравши останні сили, він попро
сив надати йому допомогу і затри
мати злочинців...

Потерпілим виявився лейтенант 
міліції, інспектор карного розшуку 
Ленінського райвідділу внутрішніх 
справ Віктор Ганчин.

Злочинців виявили досить швид
ко (хоч вони і спробували замести 
сліди: вкрадені шапку, шарф, піс
толет, навіть власний черевик, яким 
били потерпілого по голові, кинули 
в ополонку). Наступного дня Коше
лева (колишнього курсанта льотно- 
штурманського училища) і Агафо
нова (робітника заводу «Червона 
зірка») було затримано.

Близько двох місяців тривало 
слідство. І стільки ж часу місто ( 
жило тривогою за долю Віктора 
Ганчина —• комсомольця, відмінно
го працівника міліції. В четвертій 
міській лікарні не замовкав теле
фон. Знайомі і зовсім незнайомі 
питали про стан його здоров’я, йо
му співчували і захоплювались йо
го витримкою і мужністю. Так, так. 
Треба було мати справжню муж
ність, щоб в такій складній ситуації 
не переступити межу. Вчинок Вік
тора Ганчина — яскраве підтверд
ження гуманізму радянської мілі
ції, наших законів.

Віктор не одразу збагнув, з ким зу
стрівся па дорозі. Навіть зухвалу «про
позицію»: «Хлопче, а в тебе непогана 
шапка. Чи не бажаєш обмінятись?» — 
сприйняв за жарт, спокійно запропону
вав «героям» не чіплятися до людей, а 
йти додому. Але ті цього лише н чекали. 
Бо, як сам зізнався Кошелев, після чер
гової випивки він був страшенно збуд
женим. І ось жертва перед ним.

Віктор ще раз спробував угамувати 
хуліганів. Представився працівником мі
ліції, знову попросив припинити сварку. 
Та було вже пізно. Кошслєв і Агафонов 
збили його з ніг, почали бити по голові. 
Потім відібрали службовий пістолет, і 
Кошслєв впритул декілька разів вистре
лив...
ТЕПЕР, на суді, вони прикидаю- 
А ться такими собі простакувати

ми. Нічого, бачте, не пам’ятають, 
нічого не знають^ Стріляв у землю, 
а попав у тіло потерпілого, і якраз 
точно у ліву його частину. Звідки у 
Віктора на обличчі синці і рани — 
теж не знають.

Першим зброєю заволодів Агафонов. 
Він і цілитись почав у Ганчина. Та ні
чого не вийшло. Бо пістолет стояв на за
побіжнику, патрони — в магазині. Тоді 
він передав зброю Кошелєву, а сам ки-

- ------------ ----------------------------------------------

нувся па непритомного Ганчипа. Коше
лев знав, що робити з пістолетом, як 
його перезарядити, як прицілитися (він 
же мав спортивний розряд з стрільби!). 
Із чотирьох випущених куль — три по
трапили точно в ціль — в тіло потерпі
лого.

Він вижив дивом. Складні операції, 
дев’ять переливань крові врятували йому 
життя. Але не скоро повернеться він до 
роботи. Бо рука ще довго буде в гіпсі. 
Ще одну операцію доведеться перенести, 
не рахуючи моральної травми, горя, яке 
довелось пережити 1 Віктору, і його 
батькам.

T’A ЯКЩО говорити про батьків, 
*■ то в такому ж трагічному ста

новищі опинились Кошелсви і Ага- 
фонови. Батько першого — викла
дач льотно-штурманського училища 
(де вчився син), другого — заві
дуючий гаражем «Райміжколгосп- 
шляхбуду». Не бажали своїм дітям 
БОНИ ЛИХОГО,

Все це так. Та із залу суду раз по 
раз чулися репліки «Батьків треба

k СОНЦЕ
ПРИГРІВАЄ
ЯКА БУДЕ ПОГОДА

У КВІТНІ?
У квітні на Україні передбачає

ться потепління. В першій половині 
місяця закінчується перехід серед
ньодобової температури повітря 
через плюс 5 градусів, а в кіпці мі
сяця середньодобова температура 
повітря переходить через плюс 10 
градусів, але приморозки,, як на 
поверхні грунту, так і в повітрі — 
явище звичайне.

Який квітень буде цього року?
За даними гідрометеорологічного 

центру СРСР середньомісячна тем
пература повітря — 7—8 градусів 
тепла (близько норми). Місячна 
кількість опадіи становитиме 25— 
35 мм (в межах норми). Протягом 
місяця переважатиме мінлива хмар
ність. місцями дощі, в перші дні 
квітня можливий мокрий сніг, 
окремі дні — тумани, в третій , 
каді місцями грози.

Наїїхолоднішс буде в першій де
каді: коливання температури 
вітря вночі від 2 градусів тепла до 
З градусів морозу, вдень — 6—11 
градусів тепла.

А найтепліше буде в середині 
квітня: вночі 5—10, вдень 20—25 
градусів тепла, але в останній п’я- 
тиденці місяця температура пони
зиться: вночі від 1 градуса морозу 
до 4 градусів тепла, вдень Б—13 
градусів тепла.

Вігср передбачається змінних на
прямків 10—15, в другій половині 
.місяця — 5—10 метрів за секунду.

О. ЖАРИКОВА, 
агрометеоролог Кірово
градського гідрометбюро.

поведінкою теж не відзначався. Про ці 
якості сина батько не міг не знати. І, 
певно, не без його турботи синові надас
ться академвідпустка.

Таку ж «чисту» характеристику на 
свого сина дав і Агафонов. Та не де-не
будь, а на батькіеській квартирі було 
знайдено велику кількість порнографіч
них листівок, магнітофонних записіп со
ромітницьких пісень.

У випадку із Агафоновим не мож
на залишити поза увагою колектив, 
де останнім часом він працював 
(90-й корпус заводу «Червона зір
ка»). Безконтрольність і ще раз без
контрольність — так можна лако
нічно охарактеризувати обстанов
ку, яка склалась там. Адже дійшло 
до того, що Агафонов, працюючи 
стропальником, в робочу зміну про
водив Кошелева на завод і на ро
бочому місці, виготовляли ножі. 
Йому зовсім легко вдавалось об
вести навкруг

ВТРАТИЛИ
ЛЮДСЬКЕ
їз залу суду

теж судити!». 1 з такою оцінкою не 
можна не погодитись. Так, необхід
не громадське осудження батьків
ської позиції, їх значної ролі у 
скоєному.

Кошелев-батько намагався пере
конати суддів у «ідеальному» вихо
ванні сина, тримав ніби-то його під 
постійним контролем, той знав, що 
таке дитячий час, кожного вечора 
був вдома.

Та коли на суді виступив інший 
свідок — Сухобрус і повідомив, 
що він разом з Кошелєвим-молод- 
шим був постійним відвідувачем 
квартири, де вечорами збиралась 
компанія легковажних дівок і таких 
же хлопців —- батько зробив ви
гляд, що це для нього повна неспо
діванка.

Але припустимо, шо батько не знап про 
нічні походеньки сина. Але ж як бути з 
навчанням в ЛШУ? Довідка, видана з 
цього учбового закладу свідчила, що 
вчився він вкрай незадовільно, хорошою

пальця майстра, аби 
той відпустив його 
з роботи. Абсолют
но байдужу позицію 
займала комсомоль
ська організація., 
Агафонов не був 
членом ВЛКСМ, та 
це аж ніяк не зні
має її вини.

І все ж..., розгля
даючи причину в 
трикутнику — сім’я, 
колектив і сам зло
чинець — не мож
на не наголосити 

на останньому. Особисті якос
ті підлітка здатні або захисти
ти його, або штовхнути на злочин,— 
оскільки людину формує і її власно 
внутрішня вихованість або невихо
ваність.

Ці ж два свідомо котилися вниз, 
жодного разу не спробувавши змі
нити напрям. Вони самі прагнули 
такого фіналу.
РОЗГЛЯНУВШИ на відкритому су- 
* довому засіданні кримінальну 
справу по звинуваченню Кошелева 
і Агафонова, судова колегія з кри
мінальних справ Кіровоградського 
обласного суду винесла об’єктив
ний і справедливий вирок: Кошеле
ва позбавлено волі строком на 15 
років суворого режиму, Агафоно
ва — на 10 років.

М. ЧЕРНЕГА, 
старший слідчий міської 
прокуратури.

Г. ГОНЧАРЕНКО, 
спецкор «Молодого комунара».

і в 
де-

но-

ІІгШ
Футболісти Кіровоград

ської «Зірки», які зараз 
перебувають у закарпат
ському місті Мукачево, 
провели ще два контроль
них матчі. Напружено 
проходила зустріч кірово- 
градців з командою «Те
рек» міста Грозного. Де
в’яносто хвилин гри не да
ли бажаного успіху. Ні
чия — 0:0.

У другій грі суперника
ми «Зірки» були спарта- 
ківці з білоруського міста 
Могильова. першому

таймі ініціатива повністю 
належала нашим земля
кам. І вони її використа
ли. Спочатку Олексій 
Кацман, а потім Микола, 
Головко примусили спар- 
таківців двічі розпочинати 
гру з центра поля. Після 
відпочинку спортсмени 
«Зірки» дещо знизили на
ступ. Цим скористалися 
могилівці і зрівняли раху
нок. Фінальний свисток 
пролунав, коли на табло 
був результат — 2:2. От
же — друга нічия.

Рідкісна операція
Хірурги однієї з антверпен- 

ських клінік приростили па
цієнтові руку, яка була віді
рвана у нього після того, як 
потрапила в верстат. Опера
ція тривала п”ять годин. За
раз оперований почував себе 
добре.

ТАРС.
Брюссель.

Спосіб визначення 
групи крові

Японські спеціалісти розро
били метод визначення групи

кропі за відбитками пальців, 
оснований на хімічній реакції 
між сивороткою крові і кліти
нами, які залишаються на 
целофановій стрічці на від
битках пальців.

При цьому велике значення 
мають такі фактори, як сліди 
поту І жиру, а відбитки не 
повинні накладатися. Цей мс; 
тод можна використовувати 
навіть у випадках, коли від« 
битки шестимісячної давності1.

Вважають, що з деяким 
вдосконаленням такий метод 
може замінити існуючі мето
ди визначення групи кров), 
головним чином при розсліду
ванні злочинів.

Франс Прес — ТАРС.

Друкарня їм. Г. М. Димитрова 
облитого управління у справах видавництв, 

поліграфії 1 книжкової торгівлі, 
м. Кіровоград, вул. Глінкн, 2.

346050. ГСП, Кіровоград-50, вул. Луначарського, 36. 
Телефони: відповідального секретаря та відділу 
комсомольського життя — 2 45-35, відділу пропаганди, 
відділу листів і масової роботи — 2-45-36, відділу вій
ськово-патріотичного виховання та спорту — 2-46-87.
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ШАНОВНІ ДРУЗІ!

Редактор В. ПОГРІБНИЙ

Облкннготорг,

З 9 квітня по 9 травня 1975 року проводиться об
ласний Місячник пропаганди І розповсюдження су
спільно-політичної літератури, присвячений 30-річчю 
перемоги радянського народу у Великій Вітчизняній 
війні 1941 — 1945 років під девізом: «Безсмертя вели
кого подвигу». г .

Завітайте до книгарень, кіосків облкпнготоргу, де 
ви зможете придбати твори класиків марксизму-лені- 
нізму. матеріали з’їздів, Пленумів ЦІ< КПРС, ЦК 
Комуністичної партії України, посібники' для систе
ми партійної, економічної освіти, літературу, * яка 
відображає керівну роль Комуністичної партії в 
розгромі ворога, великий подвиг радянського народу 
у Великій Вітчизняній війні, книги про боротьбу ле
нінської партії і народу за мир і безпеку в усьому 
світі.

КОМСОМОЛЬЦІ І МОЛОДЬ!

Юнаки і дівчата! Піонери та школярі! Громадські 
розповсюджувачі літератури! Беріть активну участь 
у Місячнику книги!

Обком ЛКСМУ.
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