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ВРУЧЕННЯ 
ТОВАРИШЕВІ 
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НАЙВИЩОЇ 
НАГОРОДИ 
БАТЬКІВЩИНИ

Ї9 грудня у Великому 
Кремлівському палаці в 
урочистій обстановці від
булося вручення Гене
ральному секретареві ЦК 
КПРС товаришеві Л. І. 
Брежневу найвищої наго
роди Батьківщини — ор
дена Леніна і другої меда
лі «Золота Зірка» Героя 
Радянського Союзу.

Товариш Л. І. Брежнев 
удостоєний цієї нагороди 
за видатні заслуги перед 
Комуністичною партією і 
Радянською державою в 
комуністичному будів
ництві, активну, плодо
творну діяльність по зміц
ненню миру та безпеки 
ьародів, за великий осо
бистий вклад у справу пе
ремоги над німецько-фа
шистськими загарбниками 
у Великій Вітчизняній вій
ні, у зміцнення економіч
ної і оборонної могутнос
ті Радянського Союзу і в 
зв’язку з сімдесятиріччям 
з дня народження.

Нагороду вручив член 
ГІолітбюро ЦК КПРС, Го
лова Президії Верховної 
Ради СРСР М. В. Підгор- 
ний.

При врученні нагороди 
були товариші Ю. В. Ан
дропов, В. В. Гришин, А. А. 
Громико, А. П. Кириленко, 
О. /А. Косигін, Ф. Д. Ку
лаков, Д. А. Кунаев, К. Т. 
Мазуров, А. Я. Пельше, 
Г. В. Романов, М. А. Сус
лов, Д. Ф. Устинов, В. В. 
Щербицький, ґ. А. Алієв, 
П. Н. Демічев, П. М. Ма- 
шеров, Б. М. Пономарьов, 
Ш. Р. Рашидов, М. С. Со- 
ломенцев, І. В. Капітонов, 
В. І. Долгих, М. В. Зимянін, 
К. У. Черненко, Я. П. Ря
бов, Голова Центральної 
ревізійної комісії КПРС 
Г. Ф. Сизов, заступники 
Голови Ради Міністрів 
СРСР, заступники міністра 
оборони СРСР, начальник 
1 олоД^(исі>кої мі- заУП- 

*“^»Ління Радянської «Армії 
' Військово - Морського 
Флоту.

У залі були керівники 
комуністичних і робітни
чих партій соціалістичних 
країн, які прибули в Мо
скву, — товариші Едвард 
Терек, Густав Гусак, Тодор 
Живков, Янош Кадар, 
Рауль Кастро, Еріх Хонек
кер, Юмжагійн Цеденбал, 
Ніколає Чаушеску.

При врученні нагороди 
виступили товариші М. В. 
Підгорний і Л. І. Брежнєв. 
Промови були вислухвні з 
еєликою увагою і не раз 
переривались тривалими 
оплесками.

Потім тов. М. В. Підгор
ний вручив тов. Л. І. Бреж
нєву ще одну нагороду. 
Указом Президії Верхов
ної Ради СРСР Генераль
ний секретар Центрально
го Комітету КПРС, Голова 
Ради оборони СРСР, Мар
шал Радянського Союзу 
Л. І. Брежнєв за видатні 
заслуги у зміцненні обо
роноздатності і вдоскона
ленні Збройних Сил краї
ни нагороджений Почес
ною зброєю з золотим 
зображенням Державного 
Герба СРСР.

Члени Політбюро ЦК 
КПРС, кандидати у члени 
Політбюро ЦК КПРС, сек
ретарі ЦК КПРС, інші ра
дянські, партійні і дер
жавні діячі, воєначальни
ки, керівники комуністич
них і робітничих партій со
ціалістичних країн палко 
поздоровили Леоніда Іл
ліча Брежнєва з високою 
нагородою Батьківщини і 
його ювілеєм. Вони поба
жали йому дальшої пло
дотворної діяльності в 
ім’я торжества світлих ле
нінських ідеалів, процві
тання нашої соціалістичної 
Батьківщини, щастя людей 
праці, в ім’я побудови ко
муністичного суспільства 
в Країні Рад, на благо міц
ного миру в усьому світі. ’ 

Товарищ П. \. Брежнєв 
ТврдС */«■<> ■ под.ху.ло за 
поздоровлення.

(ТАРС).

Леоніду Іллічу
Дорогий Леоніде Іллічу!
Центральний Комітет КПРС, Президія Верховної 

Ради СРСР і Рада Міністрів СРСР валко і сердечно 
вітають Вас — вірного сина радянського народу, ви
датного діяча Комуністичної партії, Радянської дер
жави і міжнародного комуністичного руху, полум’я
ного борця за мир і соціальний прогрес, послідовного 
маркснсти-леніиця — в день Вашого сімдесятиріччя.

Ваша невтомна і плодотворна діяльність, Леоніде 
Іллічу, являє собою иаднхаючий приклад самовідда
ного служіння Батьківщині, ленінській партії, справі 
комунізму. На всіх постах, нз які висувала Вас пар
тія. в розв’язанні всіх відповідальних завдань, які во
на Вам доручала, Ви завжди з честю виправдували і 
виправдуєте виявлене довір’я.

Ваша невичерпна енергія, партійна принциповість, 
нерозривний зв’язок з життям народу мають глибокі 
джерела. Вступивши в стрій великої армії прані в юні 
роки, Ви, Леоніде Іллічу, разом з мільйонами ровес
ників упевнено йшли вперед по відкритому Радян
ською владою шляху, сполучаючи роботу на заводі 
з наполегливим оволодінням знаннями. Життя в ро
бітничому колективі дало Вам глибоке розуміння дум 
і сподівань трудівників. Робітник, інженер, партійний 
працівник, Вн були завжди на ударних напрямах роз
питку соціалістичної індустрії і колгоспного ладу в 
роки перших п’ятирічок.

Коли розбійницький напад фашистської Німеччини 
поставив нашу Батьківщину перед смертельною не
безпекою. Вн з перших днів Великої Вітчизняної вій
ки стали в ряди воїнів і боролися до повної перемоги. 
Битва за Кавказ, легендарна «Мала .земля», вигнанця 
гітлерівських окупантів з Криму, з України, визво
лення Польщі, Угорщини. Чехословаччинп — такі ві
хи славного шляху армій, у битвах яких відзначені і 
Ваш ратини подвиг і особиста мужність, за що Бать
ківщина удостоїла Вас звання Героя Радянського 
Союзу.

Після Великої Вітчизняної війни Ви як перший сек
ретар Запорізького, а потім Дніпропетровського обко
мів партії віддавали свої сили відбудові цих вели
ких індустріальних центрів, брали безпосередню 
участь у відродженні прославленої Дпіпрогес імені 
В І. Леніна і гіганта металургії — «Запоріжсталі».

Трудівники Молдавії і Казахстану добре знають, 
як багато праці, іг.ініагиьн і наполегливості вклали 
Ви, Леоніде Іллічу, очолюючи партійні організації цих 
союзних республік, у розвиток їх промисловості, сіль
ського господарства і культури. Перетворення цілин
них земель Казахстану у велику жн гнійно країни уві
йшло в її історію чудовою епопеєю, в яку вписані і 
Ваше ім'я. Ваш видатний вклад.

У наступні поки, будучи членом Політбюро, секре
тарем ЦК КПРС і .займаючись питаннями важкої, 
оборонної промисловості, будівництва. Ви відіграли 
видатну роль у зростанні індустріального і науково- 
технічного потенціалу Батьківщини. у зміцненні її 
оборонної могутності, в організації досліджень по 
освоєнню космосу Батьківщина по достоїнству оціни
ла Ваші .заслуги. Леоніде Іллічу, присвоївши Вам 
звання Героя Соціалістичної Прані.

На посту Голови Президії Верховної Ради СРСР 
Ви немало сил віддали справі дальшого зміцнення 
Радянської держави і розвиткові соціалістичної де
мократії.

Високим визнанням партією і народом Вашого ав
торитету як керівника ленінського тішу стало обран
ня Вас. дорогий Леоніде Іллічу, па жовтневому 
(1964 р.) Пленумі Пептпального Комітету партії пер
шим секретарем ЦК КПРС. а після завершення XXIII 
з’їзду КПРС Центральний Комітет обрав Вас Гене
ральним секретарем І.ІК.

З того часу, ось уже понад 12 років, усі головні по- 
р.н в житті нашої партії і народу, успіхи ленінської 

. внутрішньої і зовнішньої політики Радянського Сото- 
) -*У з Блццдо ....
І гісс і у І сигпального секпетапії Центрального Коміте

ту КПРС Ви. Леоніде Іллічу, вносите видатний вклад

у розробку і здінсненйя ленінського генерального 
курсу партії, правильність і справедливість якого під
тверджується всім ходом розвитку нашої Батьківщи
ни і світового історичного процесу.

Це були роки могутнього, неухильного піднесення 
творчої енергії народних мас Радянського Союзу, які 
під мудрим керівництвом Комуністичної партії і її 
Центрального Комітету на чолі з Вами. Леоніде Іллі
чу, здійснювали грандіозні за розмахом і глибиною 
соціально-економічні перетворення, будівництво роз
винутого соціалістичного суспільства. Героїчною пра
цею партії і народу створений гігантський матеріаль
ний і духовний потенціал Радянської Вітчизни.

Видатною за своїми політичними і економічними 
підсумками була дев’ята п’ятирічка, яка позначила 
великий етап у створенні матеріально-технічної бази 
комунізму, в підвищенчі матеріального і культурного 
рівня життя народу, в забезпеченні оборони і безпеки 
країни.

У ці роки стає все більш монолітним союз робітни
чого класу, колгоспного селянства, народної інтелі
генції. все більш тісною і нерозривною — братерська 
дружба народів Радянського Союзу Радянська дер
жава стала загальнонародною, і в послідовному роз
питку соціалістичної демократії, всієї нашої суспіль
ної системи переконливо проявляється велика сила 
історичної революційної творчості народних мас.

XXV з’їзд Комуністичної партії Радянського Союзу 
ознаменував вступ нашої Батьківщини па нові істо
ричні рубежі величного поступального просування 
впеоед, до комунізму.

Програмним документом партії є 'Звіт Централь
ного Комітету КПРС і чергові завдання партії в га
лузі впупн’шиьої і зовнішньої політики», з яким ви
ступили Ви. Леоніде Іллічу. В ньому лапо глибокий 
і всебічний аналіз найважливіших процесів вашої 
епохи, революційно-перетворюючої діяльності партії і 
народу, ходу світового революційного процесу, роз
крито їх .закономірності і перспективи, висунуто кар
динальні завдання ленінського внутрішнього і зовичи- 
ш.ополі пічного курсу на сучасному історичному етапі.

Безустанне піклувап ія виявляє наша партія і її 
Центральний Комітет на чолі з Вами. Леоніде Іллічу, 
про постійне поліпшення життя радянського народу. 
Вироблені з'їздом Основні напоями розвитку народ
ного господарства СРСР на 1976—1980 роки і прий
нятий у відповідності з ними десятий п’ятирічний 
план мають головним завданням неухильне піднесен
ня народного добробуту на основі динамічного і про
порційного розвитку суспільного виробництва, підви
щення його ефективності, прискорення науково-тех
нічного прогресу, зростання продуктивності прані, 
всемірного поліпшення якості роботи в усіх галузях 
взводного господарства.

XXV з’їзд КПРС палко і одностайно схвалив полі
тичну лінію і практичну діяльність Центрального Ко
мітету КПРС. Звітну доповідь ЦК. прийнявши як ке
рівництво до дії висунуті Вами положення і завдан
ня. З’їзд дав могутній імпульс новому піднесенню 
політичної і трудової активності радянських людей, 
які сприйняли рішення з’їзду як програму своєї ді
яльності Вони иіе тісніше згуртувалися навколо пар
тії і її Центрального Комітету.

З успіхами комуністичного будівництва нерозривно 
зв’язане зміцнення авторитету і впливу Радянського 
Союзу на світовій арені-Міжнародне становите нз- 
шої Батьківщини міцне як ніколи Безперервно розви
ваються наша братерська дружба і співробітництво . 
з країнами світової сошалістпчпої співдружності. 1 
спаяні бойовим союзом комуністичних партій на І 
принципах марксизму-ленінізму пролетарського in- і 
тепнапіопалізму Міцніє згуртованість, яка єднає | 
КПРС з комуністичними робітничими партіям«, з vci- І 
ма загонами учасників Всесвітнього фронту боротьби І 
проти імперіалізму, за мир. демократію і соціалізм. \

(Закінчення на 2-й crop.). /
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Товаришеві БРЕЖНЄВУ 
Леоніду Іллічу

(ЗакІнчення. Початок на 1-й сгор.).

зуміїшя пройняті відносини Радянського Союзу з 
країнами, що розвиваються, з усіма народами, які 
борються за політичну і економічну’ незалежність, за 
справу миру і свободи.

В останні роки наша Батьківщина, неухильно йду
чи миролюбним ленінським курсом, разом з братніми 
країнами соціалізму та іншими миролюбними силами 
добилась успіхів у зміцненні миру і безпеки народів. 
Висунута Вами, Леоніде Іллічу, па XXIV з’їзді КПРС 
Програма миру стала могутнім позитивним факто
ром оздоровлення міжнародних відносин, повороту 
до розрядки напруженості і дедалі міцнішого утверд
ження принципів мирного співіснування між держа
вами з різним соціальним ладом, за які боровся 
В. І. Ленін..

З піднесенням сприйняли радянські люди, всі чесні 
люди па землі викладену Вами на XXV з’їзді КГІРС 
Програму дальшої боротьби за мир і міжнародне 
співробітництво, за свободу і незалежність народів; 
в якій втілена єдина воля КГІРС і радянського наро
ду — відстояти і зміцнити справу миру і прогресу 
людства, усунути загрозу світової термоядерної війни.

Радянські люди пишаються тим, що кожен крок 
зовнішньополітичної діяльності Центрального Комі
тету КПРС, ГІолітбюро ЦК і Вашої особисто, Леоні
де Іллічу, присвячений досягненню цих благородних, 
гуманних цілей. Натхненною, пристрасною боротьбою 
за мир Ви здобули собі вдячність усіх людей доброї 
волі на землі, яка знайшла вияв у присудженні Вам 
Ленінської премії «За зміцнення миру між народами» 
і нагородженні Золотою медаллю миру імені Ф. Жо- 
ліо-Кюрі.

Реакційні імперіалістичні сили всіляко гальмують 
процес розрядки міжнародної напруженості і продов
жують гонку озброєнь. Тому' Радянська держава, пар
тія і її Центральний Комітет виявляють неослабну 
турботу про підтримання на належному рівні оборо
ни нашої Батьківщини. Особисто Ви. Леоніде Іллічу, 
на посту Голови Ради Оборони вносите великий 
вклад у будівництво наших славних Збройних Сил.

Науковою основою всієї діяльності нашої партії, її 
внутрішньої і зовнішньої політики е марксистсько- 
ленінське вчення, яке творчо застосовується і розви
вається. Великим є Ваш, Леоніде Іллічу, особистий 
вклад у дальший творчий розвиток партією марксист
сько-ленінської науки, особливо стосовно до умов бу
дівництва розвинутого соціалізму і переходу до ко
мунізму, в глибоку розробку ключових проблем еко
номічного і соціальною розвитку країни. Висунуті 
Вами положення з питань розвитку соціалістичної ін
дустрії, аграрної політики, спрямовані на всемірний 
розвиток сільського господарства, підвищення ефек
тивності суспільного виробництва, з’єднання до
сягнень науково-технічної революції з перевагами 
соціалістичного ладу, вдосконалення суспільних від
носин, комуністичного виховання трудящих, з проблем 
міжнародних відносин і завдань зовнішньополітичної 
діяльності КГІРС і Радянської державі: мають осно
воположне значення па сучасному етапі розвитку на
шої Батьківщини.

Дорогий Леоніде Іллічу! ,
Ви заслужили глибоку повагу, любов і довір’я ко

муністів і всіх радянських людей, присвятивши всі 
свої сили беззавітиому служінню партії і народові. 
Ви з честю виконуєте покладену на Вас партією мі
сію, очолюючи її бойовий штаб — Центральний Комі

тет. Партія і народ знають, з якою справді невичерн- 
пою енергією, принциповістю і далекоглядністю Ви 
здійснюєте керівництво розв’язанням складних і від
повідальних завдань комуністичного будівництва.

Ви виявляєте постійну турботу про дальше підви
щення керівної ролі Комуністичної партії в нашому 
суспільстві, зміцнення її зв язків з народними маса
ми, утвердження і розвиток ленінських принципів і 
норм у житті партії і суспільства, які є умовою на
ших успіхів.

Дорогий друже і товаришу!
Для всіх Ваших товаришів, всіх борці» за справ-, 

комунізму Ви є прикладом того, яким повинен б;. її! 
ком\ніст-ленінець. Усч Ваша діяльність пройшпа 
глибокою вірою в творчі сили партії і народу, сердеч
ною близькістю і повагою до людей праці. Вас від
значає чудове вміння надихати і згуртовувати люден, 
організовувати дружну, згуртовану роботу Цент
рального Комітету КГІРС.

Наша Комуністична партія. її Центральнії•; Ко- 
тет, Політбюро ЦК і Ви особисто, Леоніде Іллічу, до
бились утвердження і розвитку в радянському су
спільстві обстановки справжнього колективізму, това
риського довір'я, поваги і разом :: тим вимогливості 
і принциповості, що сприяє розквітові всі-, творчі:-; 
сил людини — будівника комунізму. Радянські люди 
відповідають партії. Центральному Комітетові КГІРС, 
Вам, Леоніде Іллічу, почуттями глибокої душевної 
вдячності.

Висловлюючи ці почуття і палко поздоровляючи 
Вас, дорогий Леоніде Іллічу, з днем Вашого сімдеся
тиріччя, сердечно бажаємо Вам доброго здоров я і 
щастя, нових успіхів у Вашій невтомній і плодотвор
ній діяльності па благо радянського народу, всіх тру
дящих, в ім’я торжества світлих ідей миру і кому
нізму.

ЦЕНТРАЛЬНИЙ КОМІТЕТ 
КОМУНІСТИЧНОЇ ПАРТІЇ 
РАДЯНСЬКОГО СОЮЗУ 
ПРЕЗИДІЯ ВЕРХОВНОЇ 

РАДИ СРСР 
РАДА МІНІСТРІВ 

СРСР

/

Генеральному секретареві Центрального Комітету 
Комуністичної партії Радянського Союзу 
товаришеві Леоніду Іллічу БРЕЖНЄВУ

À

Дорогий Леоніде Іллічу!
Комсомольці, всі юііакп і дівчата Ра

дянської України від усього серця палко 
поздоровляють Вас, видатного діяча 
партії і держави, міжнародного кому
ністичного руху, в день вашого сімдеся
тиріччя.

Для нас, дорогий Леоніде Іллічу, Ви— 
яскравий зразок непохитної вірності 
ідеалам комунізму, беззавітного служін
ня справі партії і народу, надпхаючпй 
приклад ратного і трудового героїзму.

Комсомольці і молодь республіки пи
шаються тим, що Ваша юність пройшла 
на Україні, що тут Ви стали молодим 
комуністом, активним бійцем нашої рід
ної Комуністичної партії.

Роки Вашого життя — це немеркнучі 
сторінки героїчного літопису нашої Віг- 

чизни. В буднях трудових звершень пер
ших п’ятирічок, у грізні роки Великої 
Вітчизняної війни, у важкий період від
будови народного господарства Ви зав
жди були там, де була передова, де ви
рішувалась доля країни. І сьогодні на 
відповідальному посту керівника нашої 
партії і держави Ви ведете справді тита
нічну роботу на благо соціалістичної 
Батьківщини, виявляєте невичерпну енер
гію комупіста-лепінця в боротьбі за мир, 
соціальний прогрес і дружбу народів, 
віддаєте всі силі!, горіння більшовицько
го серця справі побудови комунізму.

Усе Ваше життя і діяльність — яскра
вий приклад для духовного становлен
ня, ідейного загартування кожного з нас. 
Ваші проникливі звернення до радян
ської молоді окрилюють нас, надають 
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нам силу і палке бажання працювати 
сьогодні краще, ніж учора, а завтра — 
краще, ніж сьогодні. Більш як 350 тисяч 
юнаків і дівчат республіки уже виконали 
виробничі завдання першого року деся
тої п'ятирічки. Комсомольсько-молодіж
ні колективи шахтарів видали понад 
план 3 мільйони тони вугілля, кожна тре
тя молодіжна ланка подолала 500-цент- 
неріши рубіж врожайності цукрових бу
ряків, студентські будівельні загоїш 
освоїли 250 мільйонів карбованців капі
таловкладень. Беручи участь у масово
му русі «П’ятирічці ефективності і якос
ті — ентузіазм і творчість молодих», 
комсомольці і молодь республіки актив
но включились у соціалістичне змагання 
за дострокове виконання планів десятої 

п’ятирічки, за гідну зустріч 60-річчя Ве
ликого Жовтня, своєю самовідданою пра
цею, відмінним навчанням прагнуть 
ознаменувати новий етап комуністичного 
будівництва.

Поздоровляючи Вас, дорогий Леоніде 
Іллічу, з ювілеєм, юність Радянської Ук
раїни висловлює синівську вдячність за 
Ваше постійне піклування про підростаю
че покоління і запевняє Центральний 
Комітет КПРС, особисто Вас, що від
дасть усі сили, знання і жар своїх 
сердець втіленню в життя історичних 
накреслень XXV з’їзду КПРС, боротьбі 
за справу комунізму.

ЦЕНТРАЛЬНИЙ КОМІТЕТ 
ЛЕНІНСЬКОЇ КОМУНІСТИЧНОЇ 

СПІЛКИ МОЛОДІ УКРАЇНИ.

ВІРНИИ СИН ПАРТІЇ, 
РАДЯНСЬКОГО НАРОДУ
ПРИЙОМ У КРЕМЛІ В ЗВ'ЯЗКУ З 70-РІЧЧЯМ Л. І. БРЕЖНЄВА

Центральний Комітет КГІРС, 
Президія Верховної Ради СРСР 
і Рада Міністрів СРСР провели 
19 грудня у Великому, Кремлів
ському палаці прийом у зв'яз
ку з 70-річчям Генерального 
секретаря ЦК КПРС товариша 
Леоніда Ілліча Брежнєва.

П'ята година дня. Під скле
пінням Георгіївського залу зву
чить «Урочистий марш» Чай- 
козського. Бурхливою, довго 
не стихаючою овацією учасники 
прийому зустрічають товариша 
Леоніда Ілліча Брежнєва.

Присутні вітають товаришів 
Ю. В. Андропова, В. В. Гриши
на, А. А. Громико, А. П. Кири- 
лсика, О. М. Косигіна, Ф. Д. 
Кулакова, Д. А. Кунаева, К. Т. 
Мазурова, А. Я. Пельше, М. В. 
Підгорного, Г. В. Романова, 
М. А. Суслова, Д. Ф. Устинова, 
В. В. Щербицького, Г. А. Аліє- 
зз, П. Н. Демічева, П. М. Ма- 
шероза, Б. М. Пономарьова, 
Ш. р. Рашидова, М. С. Соло- 
менцеза, І. В. Капітонова, В. І. 
Долгих, М. В. Зимяніна, К. У. 
Черненка, Я. П. Рябова.

Тепло, по-братерському зу
стріли учасники прийому при
булих у Москву керівників ко
муністичних і робітничих партій 
соціалістичних країн — товари- 
шіз Едварда Герена, Густава 

Гусака, Тодора Живкова, Яноша 
Кадара, Рауля Кастро, Еріха 
Хонеккера, Юмжагійна Цеден- 
бал-з, Ніколає Чаушеску.

Тут же — Генеральний сек
ретар ЦК Бразільської Кому
ністичної партії Луїс Карлос 
Престес, Голова Комуністичної 
партії Данії Кнуд Єсперсен, Го
лова Комуністичної партії Іспа
нії Долорес Ібаррурі, Перший 
секретар ЦК Комуністичної 
партії Уругваю Родней Аріс- 
менді, Генеральний секретар 
Всесвітньої Ради Миру Ромеш 
Чандра, член Політкомісії і 
Секретаріату ЦК Комуністичної 
партії Чілі Амеріко Сорілья 
Рохас.

У залі присутні члени і кан
дидати в члени ЦК КПРС, члени 
Центральної ревізійної комісії 
КПРС, керівники союзних рес
публік, міністри, голови дер
жавних комітетів СРСР, перші 
секретарі обкомів і крайкомів 
КПРС, ветерани партії, передо
вики промисловості і сільсько
го господарства, воєначальни
ки, космонавти, учасники Ве
ликої Вітчизняної війни, учені, 
конструктори, діячі літератури 
і мистецтва, керівники громад
ських організацій.

Відкриваючи прийом, ЧЛЄК 

Г.олпбюро ЦК КПРС, секретар

діяча 
Радян- 

міжнародного 
робітничого 
ленінця, по
за мир — з

то8. М. А. 
і величезне 

усвідомлюючи,

ЦК КПРС тов. М. А. Суслов пал
ко поздоровив Леоніда Ілліча 
Брежнєва — видатного 
Комуністичної партії, 
ської держави, 
комуністичного і 
руху, непохитного І 
лум’яного борця : 
славним ювілеєм.

Ми, підкреслив і 
Суслов, відчуваємо 
задоволення, 
що на посту Генерального сек
ретаря Центрального Комітету 
КПРС перебуває невтомний 
продовжувач великої ленін
ської справи, людина, до якої 
з глибокою повагою і любов'ю 
ставляться трудящі нашої краї
ни, людини, яка завоювала най- 
еищий авторитет у всіх чесних 
людей планети. Ми пишаємось 
історичними успіхами, яких до- 
сяг радянський народ, керова
ний Комуністичною партією, її 
Центральним Комітетом на чо
лі з Вами, Леоніде Іллічу, в бу
дівництві і зміцненні нового су
спільства, в гарантуванні миру 
і бе зпеки народів.

Виступ тов. М. А. Суслова 
був вислуханий з великою ува
гою і не раз переривався три
валими оплесками.

Заключні слова хов. М. А. 
Суслова учасники прийом'/ зу-

і всієї молоді 
Рад — перший секре- 
ВЛКСМ Є. М. Тяжель-

гоеорили про величез- 
талант товариша Л. І.

стрічають довго не стихаючи
ми оплесками. Усі встають. 
Піонери підносять Леоніду Іл
лічу і його дружині Вікторії 
Петрівні букети червоних кві
тів.

З привітаннями і добрими 
побажаннями Леоніду Іллічу 
Брежнєву виступили: керівники 
союзних республік, Москви, 
Ленінграда і області: від осо
бового складу Збройних Сил— 
Міністр Оборони СРСР Маршал 
Радянського Союзу Д. Ф. Усти- 
нов, від радянських учених — 
Президент Академії наук СРСР 
А. П. Александров, від 110- 
мільйонної армії радянських 
профспілок — Голова ВЦРПС 
О. І. Шибаєв, від 35-мільйоннс- 
го комсомолу 
Країни 
тар ЦК 
ников.

Вони 
ний 
Брежнєва як партійного керів
ника і видатного політичного 
діяча ленінського типу. Маючи 
багатий життєвий досвід, гли
боке знання теорії і практики 
комуністичного будівництва, 
уміло володіючи ленінським 
стилем роботи, Леонід Ілліч 
вносить величезний вклад у 
розробку і здійснення таких 
основоположних напрямів ді
яльності Комуністичної партії і 
Радянської держави, як підви
щення економічного потенціа
лу СРСР і життєвого рівня тру
дящих, посилення оборонної
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робітни- 
миру і

все жит-

А
ного комуністичного і 
чого руху, зміцнення 
безпеки народів.

Вони відзначали, що 
тя і діяльність Леоніда Ілліча
Брежнєва підпорядковані інте
ресам людей праці, з народом 
його завжди зв'язували і зв я- 
зують кровні, нерозривні узи. 
Товариш Л. І. Брежнєв всюди і 
скрізь з притаманною йому 
енергією і наполегливістю бо
ровся і бореться за інтереси 
робітничого класу, всіх трудя
щих.

Леоніда Ілліча Брежнєва теп
ло вітали зарубіжні гості. Ви
ступили керівники братніх пар
тій НРБ, УНР, НДР, Республіки 
Куба, МИР, ПНР, СРР, ЧССР, 
Перший секретар ЦК Компартії 
Уругваю Р. Арісменді.

Вони відзначали плодотворну 
роль КПРС, Радянської держа
ви, особисто товариша Л. І. 
Брежнєва в розвитку дружби 
і братерського співробітництва 
країн соціалізму. Промовці 
підкреслювали, що з ім'ям това
риша Л. І. Брежнєва зв'язана 
розробка і реалізація активно
го зовнішньополітичного курсу, 
названого народами планети 
Програмою миру. З ім’ям то
вариша Л. І. Брежнєва нероз
ривно зв язані зростання мо
гутності і згуртованості світо
вої соціалістичної системи, її 
впливу на хід світового розвит
ку. Видатний вклад вносить Ге
неральний секретар ЦК КПРС 
у згуртування міжнародного 
комуністичного _ _ообітничого

>
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У Кіровограді закінчується будівництво торговельного 
об єднання.

Члени бригади електромонтажників «Укрторгреклама» міс
та Клена працюють з випередженням графіка. їх щоденна 
норма виробітку — 150 процентів.

На ф о т о: члени бригади електромонтажників Анатолій 
СИБИЛЄВ (зліва) і Олександр СІРОШ. Фото В. КОВПАКА.

ЗВІТІІО-ВИБОРІІА
КОНФЕРЕНЦІЯ
ОБЛАСНОЇ
ЖУРНАЛІСТСЬКОЇ
ОРГАНІЗАЦІЇ

Гене- 
Цент- 
партії

18 грудня в Кіровограді 
відбулася звітно-виборна 
конференція обласної жур
налістської організації — 
діловий обмін думками з 
широкого кола питань, зв'я
зав з реалізацією рішень 

XXV з'їзду КПРС, жовтне
вого (1976 р.) Пленуму ЦК 
КПРС, положень і висновків 
про/лови на ньому 
рального секретаря 
рального Комітету 
Леоніда Ілліча Брежнєва.

З доповіддю «Звіт бюро 
обласної організації СЖУ і 
завдання журналістів Кіро- 
воградщини в світлі рішень 
XXV з’їзду КПРС» виступив 
голова бюро Ю. Д. Мотор- 
НИ1’. 8ін проаналізував твор- 
Чий ужинок журналістів, які 
своїми публікаціями, теле-і 
Радіопередачами допома
гають партійним організа- 
Фям мобілізувати трудящих 
"’успішне виконання п’яти- 

підкреслив необхід- 
нїсл> самокритично оціню
вати свою працю, зміст та 
'Аейний рівень друкованих 
магеріаліВ| глибину впливу 
на читачів.

Ба конференції виступи- 
Пи Редактори газет «Радян
ське село» (Новоукраїн- 
ський район) і «Колос» (Но- 
возрхангельський район) 
А- Л. Клименко та І. М. Чер- 
Ваіиенко, відповідальний
Секретар редакції знам ян- 
ськаї міськрайонної газети 
«Серп і молот» Р. В. Мар
ченко, голова облтелерадіо- 
комігету 1. М. Венжик, заві
дуюча відділом листів ре- 
Д^ш1_арександрійської мі- 
ськрайонно'і газети «Ленін
ський прапор» В. М. Ур- 
Сатьєза, завідуючий відді-

••

лом партійного життя ре
дакції газети «Кіровоград
ська правда» А. І. Проску- 
ров, кореспондент-організа- 
тор радіомовлення Вільшан- 
ського району І. Я. 
ський, голова 
журналістської
В. К. Ковпак, начальник об
ласного управління у спра
вах видавництв, поліграфії і 
книжкової торгівлі О. К. 
Піскунов.

Під бурхливі оплески 
учасники конференції на
діслали вітальну телеграму 
Генеральному секретареві 
ЦК КПРС Л. І. Брежнєву з 
нагоди його 70-річчя.

Конференція обрала но
вий склад бюро, ревізійної 
комісії та делегатів на IV 
з’їзд журналістів України.

З промовою на конфе
ренції виступив завідуючий 
відділом пропаганди і агі
тації обкому Компартії Ук
раїни І. П. Оліфіренко.

В роботі конференції взя
ли участь член правління 
Спілки журналістів України 
М. І. Кіпоренко, заступник 
голови виконкому обласної 
Ради депутатів трудящих 
Є. М. Чабаненко.

* * «

Котов- 
фотосекції 
організації

На організаційному засі
данні бюро обласної журна
лістської організації голо
вою бюро обрано Ю. Д. 
Моторного, заступниками 
голови — А. Л. Клименка 
та Н. Н. Добріна, відпові
дальним секретарем — В. І. 
Монастирську, Скарбником 
журналістської організації 
затверджено В. В. Грона,

На засіданні бюро за
тверджено склад творчих 
секцій.

г - „Молоджй яолгукар“ ---- З стор1

і спрямовуюча сила

I
I
I
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Радянський народ натхненно трудиться над здійс
ненням історичних рішень XXV з'їзду КПРС. Все 
Далі вперед просуваємося ми по обраному майже 
60 років тому, незабутньої жовтневої пори, шляху. 
Керівною і спрямовуючою силою нашого народу в 
усіх його задумах і звершеннях є Комуністична пар- 

• тія Радянського Союзу. Світ бачить мудрість, прин
циповість і послідовність Ленінського курсу її внут
рішньої і зовнішньої політики.

У доповіді Генерального секретаря Центрального 
Комітету партії товариша Л. І. Брежнєва на XXV 
з’їзді КПРС підкреслювалось, що Комуністична пар
тія Радянського Союзу «...гідно викопує, роль полі
тичного вождя робітничого класу, всіх трудящих, 
всього народу. Знову виявилися сила наукового пе
редбачення і реалізм політики партії, її здатність 
спрямовувати енергію мас на розв’язання завдань 
комуністичного будівництва.

Наша партія високо несе революційний прапор 
маркензму-ленінізму і пролетарського інтернаціона
лізму, з честю здійснює свою історичну місію, 
безустанно бореться за торжество комуністичних 
ідеалів».

Розширення масштабів комуністичного будівництва, 
динамічний розвиток радянського суспільства, 
ускладнення завдань в галузі міжнародних відносин, 
зростання інтернаціональної відповідальності КГІРС 
як бойового загону міжнародного комуністичного руху 
вимагають дальшого посилення впливу партії на різ
ні сфери економічного, соціального і духовного жит
тя нашої країни.

I

I
I
І
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Головною політикою партії є економічне будів
ництво. Про це писав, про це мріяв колись В. 1. Ле
нін. XXV з'їзд КІІРС розробив програму дальшого 
соціально-економічного розвитку радянського су
спільства. Вона відображає системний, комплексний’ 
підхід партії до суспільних явиш. Намічена програма 
відповідає корінним інтересам трудящих.

Як було підкреслено на з їзді, головне завдання 
десятої п’ятирічки полягає в послідовному здійсненні 
курсу КПРС на піднесення матеріального і культур
ного рівня життя народу. Основа цього — динаміч
ний і пропорційний розвиток суспільного виробництва 
і підвищення ного ефективності, прискорення науко
во-технічного прогресу, зростання продуктивності 
праці, всемірне поліпшення якості роботи в усіх лан
ках народною юсподарства.

Першорядне значення для реалізації завдань, по
ставлених XXV з’їздом КІІРС, мають рішення жовт
невого (1976 р.) Пленуму Ц1\ КПРС. Він став етап
ною подією у нашому суспільно-політичному житті. 
У рішеннях Пленуму, у глибокії! і змістовній промові 
і.а ньому Генерального секретаря ЦК КПРС това
риша Л. І. Брежнєва всебічно проаналізована робота 
партії і народу в першому році п’ятирічки, сформу
льовано черюві завдання в галузі внутрішньої і зов
нішньої політики. Настанови з’їзду набули дальшого 
розвитку і конкретизації.

Схвалений Пленумом ЦК КПРС і затверджений 
сесією Верховної Роди СРСР новий п'ятирічний план 
повністю відповідає економічній стратегії КГІРС, 
курсу партії на дальше піднесення життєвого рівня 
радянського народу. 1 не визначальна його риса. 
«...Діяльність нашої партії, її прагнення, — відзначав 
на XXV з’їзді КПРС товариш Л. І. Брежнєв, — спря
мовані ьа тс, щоб зробити все необхідне для блага 
людний, в ім’я людини. Саме ця найвища, гуманца 
мета партії ріднить її з народом, з’єднує її з усіма 
радянськими людьми міцними, нерозривними узами».

II

І
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Як підкреслювалось на XXV з’їзді, ставши в умо
вах розвинутого соціалізму партією всього народу, 
КПРС не втрачає свого класового характеру. За 
своєю природою вона була і є партією робітничого 
класу. Робітники становлять ніші 58 процентів тих, 
хто вступає в її ряди. Поповнення партії кращими 
представниками нашого села відповідає дальшому 
зміцненню союзу робітничого класу і селянства. Ко
муністи — робітники і колгоспники разом становлять 
сьогодні більшість в її лавах — 55,5 процента.

Партія враховує важливу роль інтелігенції у роз
в'язанні всіх завдань комуністичного будівництва. 
Сьогодні представники технічної інтелігенції станов
лять близько 20 процентів її рядів, діячі науки, літе
ратури, мистецтва, працівники освіти, охорони здо
ров’я. апарату управління, військовослужбовці — по
над 24 проценти. З року в рік до її лав вступає все 
більше жінок, які ніші' становлять майже четверту 
частину всіх комуністів.

Комуністична партія — найяскравіше втілення бо
йової товарисгськості і дружби трудящих СРСР, 
непорушної єдності всього радянського народу. В її 
складі Компартії союзних республік, 154 крайових і 
обласних партійних організації!. 10 окружних, 4213 
міські і районні, 390 тисяч .первинних партійних орга
нізацій Для того, щоб ні ланки складного партійного 
організму працювали злагоджено, цілеспрямовано і 
активно, партія невідступне дотримується .пекінських 
герм партійного життя і нринциніи партійного керів
ний гва.

Розвиваючи внутріпартійну демократію, КПРС в 
той же час послідовно зміцнює дисципліну в своїх 
рядах. «Необхідно і далі добиватися, щоб кожен ко
муніст, де б він не працював, яку б посаду або пост 
не займав, — вказує Л. 1. Брежнєв, — являв собою 
приклад зібраності і дисципліни, творчого ставлення 
до справи, приклад державного підходу до вирішен
ня великих і малих завдань».

III.
Приклад того, як погрібно працювати відповідно до 

вимог часу показує Центральний іуомітет і\инс, йоги 
Ііолітбюро і секретаріат. <у розрооку і здійснення ле
нінської політики парти, у теорію і практику кому
ністичного будівництва видатний вклад вносить і енс- 
ральнии секретар Щ\ Кііис товариш Л. 1. Брежнєв, 
сімдесятиріччя якого відзначають в ці дні радянські 
люди, прогресивна громадськість світу. Іоварпшсві 
Брежнєву властиві висока компетентність, уміння 
} іверджувати між людьми атмосферу довір'я,’ нови
ні і вимогливості, обстановку творчої роботи.

Виражаючи думки і почуття комуністів, усіх трудя
щих нашої республіки до товариша Л. І. Брежнєва, 
член Нолпоюро щі\ і\ііі'с, перший секретар ЦК Ком
партії України Б. В. Щербнцькнії на ХдУ з'їзді Ком
партії України відзначав; «всебічне знання життя, 
теоретична глибина і полі пічна прозорливість, біль
шовицька принциповість і величезний талант органі
затора, беззавітне служіння справі комунізму — всі 
ці чудові риси стійкого марксиста-ленінця здобули 
Леоніду Іллічу повагу і безмежну любов партії і на
роду, всіх трудящих світу.

Невтомні, благородні зусилля товариша Л. І. Бреж
нєва по зміцненню міжнародних поліцій соціалізму, 
по згуртуванню революційних, усіх прогресивних сил, 
збереженню і зміцненню миру на землі висунули його 
в число наЙЕіідатніших діячів світового комунісПІЧ
НОГО і робітничого руху, найбільш авторитетних полі
тичних і державних керівників нашого часу».

Уся діяльність КПРС, її Центрального Комітету. 
Політбюро і особисто товариша Л. 1. Брежнєва у га
лузі міжнародних відносин спрямовані па те, щоб за
безпечити сприятливі зовнішні умови для успішного 
будівництва комунізму, натхненної праці радянського 
народу, виконання ним свого інтернаціонального обо
в’язку.

Виступи Генерального секретаря ЦК КПРС з пи
тань зовнішньої політики містять грунтовний, науко
во аргументований аналіз міжнародного становища 
Радянського Союзу, переконливо розкривають благо
родні, конструктивні цілі на світовій арені політики 
СРСР — оплоту і прапороносця миру на землі. На 
XXIV з’їзді партії товариш Л. 1. Брежнєв висунув 
Програму миру. Па XXV з’їзді КПРС визначено нові 
назрілі завдання дальшої боротьби за мир і міжна
родне співробітництво, за свободу і незалежність на
родів, які є органічним продовженням і розвитком 
Програми миру.

IV.
Велика відповідальність за проведення в життя по

літики партії лежить на місцевих партійних органах. 
Предметом постійного піклування КІІРС є утверд
ження партійного підходу до розв’язання завдань па 
всіх ділянках господарського і культурного будів
ництва, поліпшення стилю роботи обкомів, міськкомів 
і райкомів як колективних органів політичного керів
ництва.

За останні роки в нашій республіці, як і в усіи 
країні, багато зроблено для зміцнення кадрами всіх 
ланок партійного і державного апарату, підвищення 
дисципліни керівних працівників, відповідальності за 
виконання партійних директив.

Велика робота проводиться в республіці по вико
нанню рішень /XXV з'їзду партії, жовтневого (1976 р.) 
Пленуму ЦК КПРС. З новою сплою розгорнулось 
всенародно соціалістичне змагання за виконання і 
перевиконання планів і зобов’язань першого року де
сятої п’ятирічки в промисловості і сільському госпо
дарстві. Воно стало найяскравішим виявом високої 
політичної свідомості мас, їх трудового героїзму.

Нині в трудових колективах республіки шириться 
патріот'і'інпі’і рух за гідну зустріч 60-річчя Великого 
Жовтня. Зобов’язання передових колективів спрямо
вані па комплексне вирішення важливих завдань — 
досягнення високої ефективності і якості роботи па 
кожному робочому місці, розвиток технічної твор
чості, зміцнення зв’язків науки з виробництвом, поси
лення виховання трудящих, і перш за все молоді, в 
дусі радянського патріотизму, дружби народів СРСР, 
соціалістичного інтернаціоналізму.

Комуністична партія Радянського Союзу, як під
креслював Л. 1. Брежнєв, не тільки сама бореться за 
народні інтереси, але Гі уміє піднімати па ию бороть
бу, вести за собою ііаінппрпіі маси трудящих. У цьо
му’ _ невичерпне джерело сили нашої партії, непере
можності народу, запоргка наших нових успіхів на 
шляху комуністичного будівництва.

(РАТЛУ).

/
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Членом жюрі \’1 обласного ог.кіду конкурсу любительськії* фільмів, який нсщу 
•■авно проходив у місті Кіровограді, був гість з Києва — заслужений діяч мистецтв 

Р^Р лауреат Державної премії СРСР кінодокументаліст ІЗ. І. Орлянкін. Наш кд* 
респондент 7. Людна попросила його відповісти на кілька запитань. *. З

J

— Валентине Івановичу, кінолюбитсль- 
ство розвивається в області, як показав 
останній конкурс, успішно. В чому, на 
вашу думку, притягальна сила кіноапа
рата? Що люди сподіваються відкрити з 
його допомогою?
. — Ви звернули увагу «На будні на
шого училища?» Цей простенький фільм 
тим і відзначається, що за кожним кад
ром відчувається сповнена почуття дум
ка, кожен кадр несе її в зал, до гляда
ча. «Лобова» зйомка свідчить про те, що 
автор не дуже розмірковував над вибо
ром об’єктів відповідно до творчого за
думу. Га коли дивитись цей фільм, ні на 
:• вилину не забуваючи, що лаборантка 
Людмила Гарбар вперше взяла в руки 
камеру, що це — її первісток, згодьтеся, 
fece бачиш трохи по-іншому.

Вона вперше відчула, що простим, бу
денним кадром можна сказати велике 
слово. «Земля, хліб, життя... Немає ні
чого почеснішого, ніж вирощувати хліб. 
1 .ми, учні Новгородківського сільського 
■профтехучилища № 6 поставили перед 
собою цю мету...» —

Не знайдеш в цьому фільмі нічого від 

мистецтва, точніше від мистецтва техні
ки кіно, але в поєднанні з текстом, з 
високим авторським пафосом (крім Люд
мили, в кіногрупу входили ше кілька 
працівників училища), віч залишається в 
пам’яті свіжим, святковим спомином, ні
би перший пролісок, знайдений несподі
вано серед проталин.

Кінолюбитсль якоюсь мірою фанатик 
своєї справи. Він хоче сказати іншим, що 
світ прекрасний і дивовижний, і він до
сягає цього засобами кіно. Вдалося йому 
це чи ні, судити глядачам — його цайсу- 
ворішнм критикам.

Я переконаний: справжній любитель 
береться звершувати свій творчий задум 
завжди щиро. Складність у тому, що до 
щирості потрібне ще і вміння, спеціальні 
знання, хороша практика.

— Хотілось би почути про найсерйоз
ніші роботи, якими порадував конкурс.

— Пайпрофесіоиальніше зроблені дві 
стрічки — «Бригадир» і «Дві пісні». Пер
ша з них одержала приз обкому ЛКСМ 
України за втілення героїки комсомоль
ських буднів. Це прониклива розповідь 
про комсомольсько-молодіжну бригаду 

п.-ави.іьників Свігловодського заводу 
* під меіалів і її бригадира Миколу 
дтрова, про те, скільки справжнього по

творства, захопленості супроводжує на
родження чистого кристалу.

Приваблюють і «Дві пісні». Перша піс
ня звучить у білому шумовинні весняних 
садів, в.розквіті народного ентузіазму— 
в теплій, радісній тональності мирного 
дня. Друга пісня — паша пам’ять про 
зг.гиблих, незабутня пам'ять про одно
сельчан, які ціною життя відстояли неза
лежність Батьківщини.

Є щось знаменне, глибоко зворушливе 
в тому факті, що фільм зробили батько 
й дочка — Павло Іванович Яриш, заві
дуючий сільським клубом, і студентка 
Зіна Яриш. Через батьків своїх, через 
подвиг старших поколінь молодь прилу
чається до героїчного минулого народу.

Запам’яталися й інші стрічки: «ІІе 
будь таким» і «Жменя землі» народної 
самодіяльної кіностудії «Інгулець», 
«Серце, віддане дітям» кіностудії заводу 
радювиробів м. Кіровограда.

Не вдаючись до спеціальної терміволо- 

гії, скажу лише, що їхнім авторам треба 
ще багато і наполегливо працювати лай 
композицією, освітленням, тобто тим» 
що лаконічно зветься технікою кінб*. 
зйомки.

— Фільми, про які ми з вами, Валенти
не Івановичу, щойно говорили, відзначені 
найвищими балами жюрі, схвальним сло'; 
vom глядачів. Чи не станеться так, шО 
решта залишиться «за бортом» будь-яко- 
ю критичного розбору?

— Я був би несправедливий, тверД^’, 
що невдалих кінофільмів не виявлено, 
отже, їх не існує. Вони, на жаль, є і ї$ 
немало. Звернемося лише до одного жан
ру — фільмів про подорожі.

Якщо автор відмовляється від сцена
рію, своєрідна стрункість, єдність задуму 
повинна все одно проводитись від кадру 
до кадру; Часто-густо ж автор знімаєте, 
що бачить, забуває про суворий відбір 
значимих фактів, які несуть якесь психо
логічне, емоційне навантаження. В таких 
фільмах немає глибокої думки, немає 
справжнього почуття. Без цього картин^ 
мертва і плівка витрачена даремно.

ТАК
ГОВОРИТЬ
ЗАКОН
* ЗАВЕРШИВСЯ 
ДВОМІСЯЧНИК ПРАВОВОЇ 
ПРОПАГАНДИ
СЕРЕД МОЛОДІ

Двомісячник проведе
но з метою поліпшення 
правового виховання, 
пропаганди знань радян
ського Законодавства, 
профілактики антигро
мадських проявів серед 
юнаків та дівчат. Коміте
ти комсомолу та органі
зація товариства «Знан
ня» спільно з адміністра
тивними органами ши
роко використовували 
різноманітні форми про
паганди радянського 
права, проводили тема
тичні вечори, зустрічі з 
працівниками прокурату
ри, суду, органів юстиції 
та внутрішніх справ. Те
матичні вечори для мо
лоді відбулись у Бобри- 
нецькому сільгосптехні- 
кумі, клубах Побузького 
нікелевого та Перегонів- 
сікого цукрового заводів 
Голованівського району, 
на підприємствах Світло- 
водська, Знам'янки, Гай
ворона, в колгоспних 
клубах Компаніївського, 
Кіровоградського райо
нів.

В обласному центрі, у 
кінотеатрах імені Дзер- 
жинського та «Мир» для 
учнів 8—10 класів, про
фесійно-технічних учи
лищ та технікумів пра
цівники прокуратури ор
ганізували 14 бесід на 
правову тематику. Під 
час бесід демонструва
ли спеціальні кінофіль
ми «Заборонна зона», 
«їх звинувачують у вбив
стві» та інші.

Крім того, проведено 
анкетне опитування мо
лоді про знання наших

законів. Потім на 
основі цього опи
тування проходи
ли диспути в гур
тожитках заводу 
«Червона зірка», 
комбінату «Кірово- 
градважбуд», бу
дівельного техні
куму та технікуму 
механізації сіль
ського господар
ства. В бібліотеках 
і гуртожитках пра
цівники міськко
му комсомолу та

культармійці міста орга
нізували виставки юри
дичної літератури. Пра
цівники прокуратури Кі- 
ровського району міста 
Кіровограда скликали у 
житлових мікрорайонах 
дев’ять сходів батьків, 
ьа яких читали лекції 
про боротьбу із злочин
ністю серед школярів та 
про відповідальність
батьків за злочини не
повнолітніх.

На жаль, деякі органі
зації зовсім не включи
лись у двомісячник. Зна- 
м янський міськком ком
сомолу не організував 
ніякої роботи для пра
вового виховання моло
ді. У міськкомі розво
дять руками: «Не було 
вказівки...» А між тим, у 
Знам’янці, як ніде, треба 
посилити роз'яснення 
радянських законів, ос
кільки о місті та районі 
кількість правопорушень 
ше значна.

Незважаючи на деякі 
прорахунку протягом 
двомісячника комітети 
комсомолу, правові ор
гани прокуратури, суду, 
міліції та пропагандисти 
активізували правову 
пропаганду, поліпшили 
виховання молоді у дусі 
поваги до радянських 
законів. Цю активність 
необхідно підтримати і 
надалі, проводити вихо
вання цілеспрямовано І 
систематично.

А. САЄНКО, 
старший помічник 
прокурора області, 
старшин радник юс
тиції.

У Харкові" відбулись юнацькі змагання з гонок на баггі — мікролітражних кросових автомобілях, які набувають тут 
більшої популярності. У змаганнях взяли участь спортсмени Буднику піонерів Ленінського району і станції юних темііиів 
Московського району міста, а також обласного спортивно- технічного клубу ДТСААФ.

На фото: баггі на старті. Фото М. ТУРА. (-Фотохроніка РАТАУ).

ГПО НА МАРШІ

З „ВУЗЬКОГО 
КОЛА“ НА 
ЧЕМПІОНСЬКИЙ 
П’ЄДЕСТАЛ

І знову його запитували:
— Як же встигаєш все допуття 

зробити? У тресті більше трьох ти
сяч робітників, а ти один.

Інструктор по спорту Микола Го- 
ловецький одразу уточнив:

— У нас на кожних тридцять чо
ловік — інструктор. Тільки працю
ють воші на громадських засадах. 
І я з методистом Оленою Розгопер 
завжди і в усьому покладаємось на 
них...

І першим назвав молодого буді
вельника Миколу Ігнатюка. Цеп 
комсомолець має третій спортивний 
розряд з настільного тенісу. Після 
зміни він поспішає в робітничий 
гуртожиток. Влаштовує тренування, 
поєдинки «у вузькому колі».

Такі ж активісти є на кожному 
будівельному майданчику. Голова 
об’єднаного колективу фізкультури 
тресту -«Кіровоградсільбуд» Іван 
Головапов, приїжджаючи на той чи 

інший об'єкт, саме через них «зон
дує» рівень підготовки майбутніх 
значківців ГПО. Службові обов'язки 
(він старший електрик) дозволяють 
Голованову щодня бути в кожній 
бригаді, у гуртожитках. І тоді він 
намагається зрушити з місця «важ
ких» і «малорухомих». Ні, він не по
чинає з критики.

— От вчора ми були в тиру, — 
повідомляє мулярам. — Микола 
Чсрнега і Олександр Бексшин при
котили навіть дитячі коляски. Сміху 
було — немовлята уболівали за 
батьків. Так ото я й кажу: 20 робіт
ників виконали нормативи.

1 додав:
— Але ще є у нас і такі, що без

цільно блукають вулицями, а на 
стадіон дороги не знають. їм, бачте, 
соромно перед школярами. А сором
ливість та від безпомічності, бо під
тягнутись на перекладині не мо
жуть навіть три рази. То це ж те 
більший сором — робоча людина, а 
серед крайніх. Декого з таких ще н 
армійська служба чекає...

Розповів хлопцям про Петра Дяч
ка, який підтягнувся на перекладині 
ЗО разів., а гранату метнув за 
45-метрову відмітку.

— Ось вам і золотий норматив!
Головапов знову запрошував 

хлопців на суботній день в стрі
лецький тир і казав:

— Та дивіться, щоб вас не випе
редили ті, хто з дитячими коляс- 
камиг- . >

— Так вони ж уже були в армії, 
а ми лише готуємось.

— От і покажіть, як ви готуєтесь.
У тир на цей раз прийшло 89 бу

дівельників. Перші постріли зробив 

сам Голованов- Цього разу він теж 
спішив на змагання з своїми малю- 
камп і дружиною.

А в Миколи Головецького ТОГО 
дня були справи ще й в гуртожит) 
ку — там турнір шахістів Це вже за 
програмою зимової спартакіадну 
Позаду — поєдинки з дев’яти видій 
спорту, під час яких стартувало 
12'13 будівельники. Новма^йлі 
комплексу ГПО виконали 335 
ків та дівчат.

Отже — старти зимового дня. 
Інструктор бере список молоді приї» 
зовного віку. І дає доручення Ми« 
колі їгпатюку зібрати хлопців у 
спортивному залі середньої школи 
№ 5 (тут їхні шефи).

— Перевіримо готовність перед 
фінальними змаганнями з багато
борства.

Лаштують вони лижі і ковзани. 
Па черзі — поєдинки кросменів на' 
лісових стежках. У колективі фіз
культури кожного управління почи
нається проба сил із зимового бага
тоборства ГПО. І в першу чергу 
свою майстерність демонструють* 
призовники. Всюди з собою Голо* 
вецькин бере Миколу Ігнатюка:

— Ось дивіться, як треба підтяту* 
ватись.

Хлопчина, хоч і не атлетпч^А 
складу, але спритний і беручий» 
рішуче стрибає до перекладини і 
підтягується 32 рази.

— Отже, сьогодні визначимось’ 
тут, а наступного вихідного дня -4 
метання гранат, — Головецький роз
гортає список учасників поєдин
ків. — Ану. хто спритніший за Ігна
тюка? • 1

М. ВІНЦЕВИЙ. 1
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