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На запрошення Першого секретарі- ЦК Комуніс
тичної партії Куби, прем'єр-міністра революційного 
уряду Республіки Куба тов. Фіделя Кастро Рус Гене
ральний секретар Центрального Комітету Комуністич
ної партії Радянського Союзу тов. Л. І. Брежнєв на
прикінці січня ц. р. відвідає Республіку Куба з офіцій
ним дружнім візитом.

(ТАРС).

ГАЗЕТА ВИХОДИТЬ 9 1939 РОБУ.

ПЛЕНУМ ОЛЕКСАНДРІЙСЬКОГО МК ЛКСМУ
—Третій рік дев’ятої п'ятирічки 

для комсомолі! гірничої Олександ
рії був заповнений ударною пра
цею на всіх ділянках комуністич
ного будівництва. І те, що підпри
ємства" міста виконали план реалі
зації продукції на 12 днів раніше 
строку, відправили виробів спожи
вачам на 8 мільйонів 106 тисяч 
карбованців додатково до плану— 
тут немала частка самовідданої 
праці молодих трудівників.

Цими словами почала свою до
повідь на черговому пленумі 
міськкому ЛКСМУ другий секре
тар А. Груша. Пленум розгля
нув питання «Про підсумки груд
невого (1973 р.) Пленуму ЦК 
КПРС і завдання комітету комсо
молу».

— Як бойову програму дій спри
йняла багатотисячна комсомолія 
нашого міста, — говорить допові
дач, — Звернення Центрального 
Комітету КПРС до партії, до ра
дянського народу.

В своєму виступі секретар ком
сомольської організації Морозівсь- 
кого вуглерозрізу В. Окуньков 
сказав, що комсомольсько-моло
діжний колектив видобувної діль
ниці, де бригадиром В. Бакун, зо
бов’язався видобути 14 тисяч тонн 
вугілля понад план. Молоді гірни
ки вирішили заощадити 30 тисяч 
кіловат-годин електроенергії, 500 
кілограм мастил. А в дні роботи 
комсомольських з’їздів вони вирі
шили працювати на зекономлених 
матеріалах. Річне завдання вико-

нати до 10-го грудня 1974 року.
Проте, як повідомила доповідач 

і ряд виступаючих, в організації 
соціалістичного змагання серед 
молоді на честь 50-річчя присвоєн
ня комсомолу імені В. І. Леніна, 
ще не все гаразд. Аналіз першого 
місяця роботи комітетів комсомо
лу по мобілізації молодих вироб
ничників, по виконанню завдань 
четвертого року п’ятирічки свід
чить, що на Бандурівському вугле
розрізі, Димитровській брикетній 
фабриці, автобазі № 23 шахти 
«Світлопільська» зобов’язання 
взяті формально, без врахування 
можливостей та резервів колекти
вів.

Пленум Олександрійського 
міськккому комсомолу одностайно

прийняв до неухильного виконан
ня рішення грудневого (1973 р.) 
Пленуму ЦК КПРС, X Пленуму 
ЦК ВЛК.СМ і вирішив оголосити 
четвертий рік дев’ятої п’ятирічки 
роком ударним, ленінським.

В роботі пленуму взяли участь 
і виступили перший секретар 
міськкому партії І. В. Дробот та 
перший секретар обкому ЛКСМУ 
М. К. Скляничемко.

Було розглянуто «організаційне 
питання. В зв’язку з переходом 
В. Мяснянкіна на партійну роботу, 
пленум увільнив його від обов'яз
ків першого секретаря міськкому 
комсомолу та вивів із складу бю
ро міськкому комсомолу. Першим 
секретарем міськкому комсомолу 
обрано О. О. Скічка, завідуючим 
організаційним відділом і членом 
бюро міськкому ЛКСМУ В. І. Та- 
рандо.

ЩОЗМІНИ НАДПЛАНОВІ ПІВНОРМИ!
СОЦІАЛІСТИЧНІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ 

ДІЖНОЇ БРИГАДИ ВЕРСТАТНИКІВ 
ЦЕХУ № З ОРДЕНА ТРУДОВОГО 
«ЧЕРВОНА «ЗІРКА» (БРИГАДИР 
Г. - !ИОі НА 1974 РІК.

Програмою дій для нас стало 
Звернення ЦК КПРС до партії, 
до радянського народу — пере
творити четвертий рік п’ятиріч
ки на рік ударної праці. Відпові
даючи на Звернення тз Постано
ву ЦК КПРС, Ради Міністрів 
СРСР, ВЦРПС і ЦК ВЛКСМ «Про 
Всесоюзне соціалістичне змаган
ня працівників промисловості, 
будівництва і транспорту за до
строкове виконання народногос
подарського плану на 1974 рік», 
та готуючи гідну зустріч з’їздам 
комсомолу і 50-річчю присвоєн
ня комсомолу імені В, І. Леніна, 
наша комсомольсько-молодіжна 
бригада приймає такі соціаліс
тичні зобов’язання;

— за рахунок поліпшення ор
ганізації праці, впровадження 
передових методів виконати річ
не завдання в нормогодинах за

комсомольсько • моло- 
МЕХАНОСКЛАДАЛЬНОГО 

ЧЕРВОНОГО ПРАПОРА ЗАВОДУ 
В. КРАСНА, ГРУПКОМССРГ

10 місяців;
— щоденно виконувати норми 

виробітку не нижче, ніж на 150 
процентів;

— здавати продукцію а ВТК з 
першого пред’явлення на 100 
процентів. Добитись роботи за 
дорученням ВТК;

— подати рацпропозицію з 
економічним ефектом в 300 кар
бованців;

— підвищити продуктивність 
праці в порівнянні з 1973 роком 
на 8,5 процента;

— добитись присвоєння брига
ді звання бригади комуністичної 
праці.

— викликаємо на змагання 
комсомольсько - моло ді жну 
бригаду верстатників, очолюва
ну К. Мікульчиною.

Зобов’язання обговорені і за
тверджені на бригадних зборах.

КОМЕНТАР СЕКРЕТАРЯ
КОМСОМОЛЬСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ

ВИКЛИК ПРИЙМАЄМО
СОЦІАЛІСТИЧНІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ КОМСОМОЛЬСЬКО-МО

ЛОДІЖНОЇ БРИГАДИ ВЕРСТАТНИКІВ МЕХАНОСКЛАДАЛЬ
НОГО ЦЕХУ № З ОРДЕНА ТРУДОВОГО ЧЕРВОНОГО ПРАІІО-
РА ЗАВОДУ «ЧЕРВОНА ЗІРКА» 
ГРУПКОМСОРГ К. СМУТКО).

Глибоко в серце запали нам 
слова Звернення ЦК КПРС, що 
прозвучали у перші дні зизцачаль- 
иого року нинішньої п’ятирічки. 
Включившись у Всесоюзне соціа
лістичне змагання працівників 
промисловості, будівниці на і тран
спорту, ідучи назустріч комсомоль
ським з'їздам та 50-річчю з дня 
присвоєння комсомолу імені В. І. 
Леніна, ми приймаємо виклик ком
сомольсько-молодіжної бригади 
очолюваної В. Красною, і беремо 
на 1974 рік такі зобов’язання:

— впроваджуючи передові ме
тоди праці, виконати річні завдан
ня в нормогодинах за 10 місяців;

— иормовиробітки щозміни ви
конувати не нижче 160 процентів;

(БРИГАДИР К. МІКУЛЬЧИНА,

— на ознаменування 50-річчя 
присвоєння комсомолу імені В. 1. 
Леніна і 100-річчя створення за
воду завдання в нормоїодипах за 
перше півріччя викопати за 4 мі
сяці;

— на 100 процентів здавати про
дукцію у ВТК з першого пред’яв
лення та добитись права працюва
ти за довіреністю ВТК;

— внести дві рацпропозиції, від 
впровадження яких одержати еко
номію в сумі 600 карбованців;

— підвищити продуктивність 
праці, порівнюючи з 1973 роком, 
на 8,5 процента;

Зобов’язання обговорені і за
тверджені на бригадних зборах.

ГОСТІ 
КОМСОМОЛУ

22—23 січня в СРСР. 
не запрошення ЦК 
ВЛКСМ перебувала де
легація Спілки вільно» 
німецької молоді НДР на 
чолі з першим секрета
рем ЦР СВНМ Еі’оном 
Кренцом.

В ході розмов у ЦК 
ВЛКСМ, які проходили 
в атмосфері дружби і 
сердечності, відбувся 
взаємний обмін інфор
мацією про ДІЯЛЬНІСТЬ 
наших братніх спілок по 
виконанню рішень XXIV 
з'їзду КПРС і VIII з’їзду. 
СЄПН, досвідом роботи 
з молоддю. Були обго
ворені питання дальшого 
розвитку двосюронньо- 
го співробітництва, про
ведено обмін думками 
щодо актуальних про
блем міжнародного мо
лодіжного руху.

Делегацію лрУїйвяв 
перший секретар ЦК 
ВЛКСМ Є. М. іяжеяьни- 
ков. У розмові брали 
участь секретарі, члени 
бюро ЦК ВЛКСМ.

Гості комсомолу покла
ли вінки до Мавзолею 
В. І. Леніна і могили Не
відомого солдата, відві
дали пам’ятні ленінські 
місця Москви і Підмос
ков'я.

Делегація СВНМ виле
тіла на батьківщину.

КІРОВОГРАД ЗИМОВИЙ. 
Біля театру ім. М, Л.

Кропивницького,

ЯК ПОЗНАЧИТЬСЯ ТРУДОВЕ СУПЕРНИЦТВО НА РОБОТУ ОКРЕ
МОГО ЧЛЕНА БРИГАДИ, ЦЕХУ,ЗАВОДУ. НА ПРОХАННЯ НАШО
ГО КОРЕСПОНДЕНТА РОЗПОВІДАЄ СЕКРЕТАР КОМСОМОЛЬСЬ
КОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ МСЦ № 2 ВАЛЕНТИНА КОЗКА:

— На всіх дільницях, на кожному 
робочому місці нашого цеху’ сьогодні 
трудяться під лозунгом — дати про
дукції більше, кращої якості, з мен
шими затратами. Відповідають цьому 
заклику соціалістичні зобов’язання 
двох комсомольсько-молодіжних бри
гад верстатників. Завдання на визна
чальний рік п’ятирічки вони намітили 
досить напружені. Наведу кілька під
рахунків економістів. Якщо бригади 
підвищать продуктивність праці на 
<8,5 процента, то такі темпи допомо
жуть їм до кінця року добитись ваго
мих успіхів. Колектив, очолюваний 
Валентиною Красною, змовте випусти
ти продукції понад план па 7 тисяч 
карбованців, а колектив, де бригади

ром Катерина Мікульчнаа, — на 9 
тисяч карбованців.

Весь колектив заводу зобов’язався 
добитись присвоєння Знаку якості 
сівалкам СЗ—3,6 і СКНК—6. Зда
вати продукцію на 100 процентів з 
першого пред’явлення — цс чітка по
зиція обох бригад. Адже вони виго
товляють деталі в основному для ма
шин обох марок, Значить, дотриман
ня цього пункту соціалістичних зо
бов'язань, безумовно, прискорить день 
найвищої державної атестації.

Обидві бригади впевнені, що зо
бов’язання виконають. Вже зараз во
ни працюють із значними виперед
женнями графіка.

Г ФІНІШУ

РЕКОНСТРУНЦІЇ

Ще недавно червонозорівці з гордістю відзначили: 
державна комісія прийняла першу чергу корпусу №. 
90. Сюди ввійшли поперечний прольот, де розмісти
лась дільниця підготовчо-пресового цеху, компресор
на станція № 2 та всі побутові приміщення. Введено 
в дію 25,5 тисячі квадратних метрів виробничої пло-

Потужність цього велетенського корпусу розрахова
на на випуск 27,5 тисяч зернових сівалок СЗ—3,6 
Для тракторів Т—150. А в одному з пунктів зустріч
ного плану колектив підприємства зобов'язався до
битися присвоєння сівалці Державного знаку якості 
протягом визначального року дев’ятої п’ятирічки,

С. КАЛЕНДЮК, 
секретар комсомольської організації корпусу 
№ 00 заводу «Червона зірка»,

ФОТО В. КОВПАКА.
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ВЧЕННЯ 1 СПРАВА
В. 1. ЛЕНІНА - 
БЕЗСМЕРТНІ

У Москві відбулася науково-терретична 
конференція «Вчення і справа В. І. Леніна 
— безсл\ертні». Вона була присвячена 50- 
річчю з дня кончини В. І. Леніна,

Вступним словом конференцію відкрив 
: • . ^лен Політбюро ЦК КПРС, секретар ЦК 

КПРС М. А. Суслов.
З доповіддю «В. І. Ленін і міжнародний 

комуністичний рух» виступив кандидат у 
члени Політбюро ЦК КПРС, секретар ЦК 
КПРС, академік Б. М. Пономарьов.

і ; На конференції були заслухані й інші до- 
.' ■ повіді.

ТУТ ПРАЦЮВАВ ІЛЛІЧ
І У Ленінграді, в Смольному відкрито но

вий Ленінський меморіал — перший робо
чий кабінет вождя революції. Він знаходи
ться в крайній кімнаті третього поверху 
південного крила Історичного будинку. На 
меморіальній дошці біля входу — золото 

. рядків: «У цій кімнаті, після утворення Ра-

1974. ТРУДОВА БІОГРАФІЯ

Прихильно поставились в райоб'єднанні «Сільгосптех
ніка» Компаніївського району до Люби Шаповалової, 
коли вперше стала до оестата. А нині комсомолка заслу
жила повагу серед товаришів по роботі, бо до кожного із 
своїх завдань пона ставитьси із сумлінністю — тому й 
виконує змінні норми щоденно.

ФОТО Л. МИРГОРОДСЬКОГО.ЗМАГАЮТЬСЯ
ТРИ
іш.і активи...

о В ЧЕРВОНОМУ КУТКУ ВА
ГОННОГО ДЕПО СТАНЦІЇ ЗНАМ’
ЯНКА ВІДБУЛИСЬ УРОЧИСТІ 
ЗБОРИ.

На них підбили підсумки соціаліс
тичного змагання за 1973ірік та прїш-

■ няли нові зустрічні плапп-зобов’язаи- 
і ня на 1974 рік три колективи підітри- 
; (імств Одесько-Кишинівської залізіш-
• ці: Знам’янське, Шевченківське та 
і Помічнянське вагонні депо.
і1 Начальник Зпам'яиського вагонно- 
' го депо Д. Г. Нужний сказав: «У па- 
і пінх вагонників подвійне свято — ус- 
: пішие виконання плану 1973 року і 
' зустріч з гостями, з якими ми змага-
• ємося вже декілька років. План знач’- 
; Ямські вагонники виконали достроко

во — 27 грудня. 202 робітника наго
роджені урядовими знаками «Пере
можець соціалістичного змагання за 
Д973 рік».

■ Колектив депо, переглянувши свої 
Можливості, прийняв план-зобов’язап- 
їія на 1974 рік».

Від імені колективу, депо Д. Г. 
і Нужний вручив гостям пам’ятні по- 
І дарунки.

Начальник вагонного відділс'.шп 
Знам’янського відділку дороги 
Т. Кумбер підкреслив, ЩО ВСІ три ко- 

:"Йективп успішно справились з зав
данням минулого року. Однак вперед 
вийшли шевченківські вагонники, 
яким і присуджено перше місце. Два 
других поділили між собою знам’яи- 
.чани та помічпянці. На закінчення 
зборів перед трудівниками сталевих 
магістралей виступив з великим кой- 

. цертом колектив художньої самоді
яльності вагонного депо станції іме
ні Т. Г, Шевченка.

О. КОНДРАТЕНКО, 
працівник вагонного депо.

V м, Знам’янка,

„МОЛОДИЙ КОМУНАР“ 26 січня 1914 року

дянського уряду на Другому Всеросійсько
му з'їзді Рад, був перший кабінет Голови 
Ради народних комісарів Володимира Іллі
ча Леніна. Тут В. І, Ленін підписав перші де
крети і розпорядження Радянського уряду, 
проводив засідання Раднаркому, зустрічав
ся з робітниками, селянами, солдатами, де
легатами Другого Всеросійського з'їзду 
Рад».

ГЛИБОКА ЛЮБОВ
І ВДЯЧНІСТЬ

Данину глибокої любові і вдячності Во
лодимирові Іллічу Леніну віддала вся Ра
дянська країна. В день 50-річчя з дня кон
чини творця Комуністичної партії, засновни
ка першої в світі Соціалістичної держави 
вінки і квіти до пам’ятника йому були по
кладені в Ленінграді, столицях союзних 
республік, у багатьох інших містах країни.

Повсюди пройшли наукові конференції, 
вечори, кінофестивалі, присвячені торжест
ву великих ідей Леніна, втіленню в життя 
його заповітів. У містах і селах відкрилися 
художні, фотоілюстративні й книжкові ви
ставки.

ЯК ОДЯГНЕННЯ 
иосмондвг?

КОСМІЧНИЙ ОДЯГ ХАРАКТЕРИЗУЄТЬСЯ ПО
СТІЙНІСТЮ «МОДИ». ТАК. З ЧАСІВ ПЕРШОГО ПО
ЛЬОТУ ЮРІЯ ГАГАРІНА МИНУЛО ВЖЕ МАЙЖЕ 13 
РОКІВ, АЛЕ ДО ЦЬОГО ЧАСУ ГОЛОВНИЙ ВИД 
ОДЯГУ - СКАФАНДР. ЗВИЧАЙНО. ДЕЩО ЗМІНЕ
НИЙ, ВДОСКОНАЛЕНИЙ, АЛЕ В ОСНОВНОМУ — 
ТАКИЙ ЖЕ.

IX ОСМ1ЧНИЙ скафандр — 
надзвичайно складної 

конструкції, призначеної для 
вирішення багатьох важливих 
завдань. Під час старту і при
землення на космонавта ді
ють великі перевантаження, 
вага його тіла «збільшується» 
в кілька разів. Крім того, ві
брації і шум — також постій
ні супутники цих етапів по
льоту. Додамо ще й постійну 
дію на корабель радіаційних 
випромінювань. А температу
ра, вологість і склад повітря 
в кабіні корабля? Наприклад, 
ваша оага—70 кілограмів. Ви 

знаходитесь у зачиненій, пов
ністю термоізольованій кабі
ні і... нічого не робите. За 
дві години перебування у ній 
температура вашого тіла 
збільшиться за рахунок тепла, 
що виділяє ваш же організм, 
з 37 до 39 градусів. Що й го
ворити, не найкращі умови 
для роботи. Отже, потрібно 
відводити виділене людиною 
тепло. У скафандрі космонав
та все це робить система тер
морегулювання, яка повинна 
ідеально взаємодіяти з при
родною теплорегуляцією ор
ганізму.

У найзагальнішому вигляді 
вимоги до конструкції ска

фандра можна сформулювати 
так. По-перше, необхідно за
безпечити рухомість космо
навта у найрізноманітніших 
ситуаціях, які можуть виник
нути на кораблі або у відкри
тому космосі. Потім конструк
тори повинні подумати про 
мінімальні вагу і габарити 
скафандра, бо інакше пілот 
у занедто, великому скафанд
рі не зможе розташуватись нз 
кораблі, де враховується 
кожна одиниця об’єму і пло
щі. Потрібно також передба
чити і можливість ремонту 
скафандра, заміну окремих 
його деталей в разі необхід
ності. Також враховується і 
така важлива вимога, як ви
сока пожежобезпека. Ска
фандр повинен бути зручним 
в експлуатації, володіти дво- 
триразовим запасом міцності. 
І ще: якщо у космічному ко
раблі скафандр не можна 
скинути і одягнути без сто
ронньої допомоги, значить 
він не відповідає призначен
ню.

Такий далеко но повний пе
релік вимог до космічного 
одягу.

Уявімо собі, що ми присут
ні при одяганні космонавта 
до польоту. Ось натільна бі-

ІЗНОВУ дтсаафівці області виз
начають новий орієнтир в своїй 

діяльності. Ще ширший, ще чіткі
ший. Члени ДТСААФ Кіровоградши- 
нп підтримали ініціативу первинних 
організацій волгоградського мета
лургійного заводу «Червоний Жов
тень», харківського автомотоклубу, 
колгоспу «Комінтерн» Могильовсь
кої області Білоруської PCP. В”-£0’ 
нуючн постанови ПК Д ГСААФ СІ СР 
і ЦК ДТСААФ України про, роботу 
оборонних організацій у зв’язку із 
Зверненням ЦК КПРС до партії, до 
радянського народу, мають високі 
виробничі досягнення, беруть актив-

ВАЖЕЛІ
АКТИВНОСТІ

З пленуму обкому ДТСААФ

ну участь в оборонно-масовій робо
ті.

Але перед тим, як накреслити но
ві рубежі, робиться підсумок діяль
ності всіх ланок товариства в мину
лому навчальному році. На пленумі 
обкому ДТСААФ, який відбувся 22 
січня, були відзначені кращі органі
зації, які по-діловому вирішують 
справу військово-патріотичного ви
ховання і підготовки молоді до 
служби в Збройних Силах СРСР. 
Кіровоградський, Олександрійський 
міські та Новоукраїнський районний 
комітети ДТСААФ в цьому напрям
ку домоглись найкращих результа
тів. Вони працюють, об’єднавши зу
силля з комітетами комсомолу, спор
тивними організаціями. Тут вміло 
налагоджена підготовка класних 
спеціалістів в спортивно-технічних 
клубах, навчальних пунктах, систе
матично проводяться змагання з 
військово-технічних видів спорту.

Тісні контакти комітетів з первинними 
організаціями. І тому на місцях повсяк
час зростає активність дтсаафівців. В 
Кіровограді, наприклад, всі рівняються 
на червонозорівців. Заводські активісти 
створили клуб майбутнього воїна, нала
годили роботу пункту початкової війсь
кової підготовки. Заводчани організували 
близько 300 лекцій, бесід на військово- 
патріотичні теми, вечори бойової слави, 
тут відбулося 20 зустрічей з ветеранами 
війни та героямн-земляками, заняття 
клубу молодого воїна відвідало 670 юна
ків. 234 дтсаафівці заводу виконали нор
мативи спортивних розрядів. 103 про
йшли курс навчання на пункті початко
вої підготовки. В цьому році червонозо- 
рівці взяли зобов'язання підготувати 350 
спеціалістів. 300 спортсменіп-розрпдників 
з військово-технічних видів спорту, 80 
громадських інструкторів.

У сільських первинних організа
ціях заслуговує на увагу досвід 
активістів з'колгоспу «Росія» Олек- 
сандрівського району (голова комі
тету ДТСААФ І. П. Пструшенко). 
Хлібороби відвідують технічний 
пункт, де вивчають автомобільну 
справу, готуються стати мотоцик
лістами. А стрілецька секція — най
більш масова — в пій більше 200 
колгоспників. Разом з секретарем

лизна — м яка, еластична, не 
викликає подразнень шкіри. 
Білизняні тканини гігроскопіч
ні, у них висока паро- і повіт
ропроникність. Звичайну бі
лизну кроять з бавовняно- 
лляного, бавовняного або вов
няного трикотажного полот
на. Це або два предмета, або 
комбінезон з передньою 
застіжкою. Вага білизни — 
близько півкілограма.

Назва вентиляційного кос
тюма говорить сам* за себе. 
Його завдання —— забезпечи
ти випарення вологи, що ви
діляється організмом кос
монавта, захистити його від 
переохолодження та перегрі
вання. В середині комбінезо
на з легкої, міцної тканини 
прикріплюється вентиляційна 
система: шланги, коллектори 
та ін. Можна зробити венти
ляційний костюм із двох обо
лонок, тоді шланги не по
трібні.

В комплекті з вентиляцій
ним часто використовується 
теплозахисний костюм. Вен
тиляційну систему можна при-’ 
шити до підкладки теплоза
хисного. Він може бути або 
окремим комбінезоном з 
вовни, поролоне і синтетич
них волокон, або ж складати

моплив справу

комсомольської організації М. Чер- 
ниченком, іншими активістами ї. 11. 
Петрушенко постійно влаштовує 
змагання з кульової стрільби фі- 
гурного водіння автомобіля. В та
кому руслі вирішують проблеми ’' 
військово-патріотичного виховання 
в колгоспі «Шлях Леніна» Онуф- 
ріївського району, Новомиргородсь- 
кій СШ № 2, кіровоградському за
воді радіовиробів.

Активісти товариства вміло нак
реслюють заходи за програмою мі
сячника оборонно-масової ро.боти, 
який присвячений 56-й річниці 
Збройних Сил СРСР.

АЛЕ прорахунки 
в діяльності 

організації обо
ронного товарист
ва, як відзначав на 
пленумі голова об
кому ДТСААФ 
С. Швець, є ще до
сить суттєві. В ба
гатьох районах 
(Добровеличківсь- 

кий, Петрівський, 
Усти н і в с ьк н й) 
слабка матеріаль
но-технічна база, 
тут пустили на са- 

.......... .. _..г відбору кадрів для 
роботи в спортивних клубах, пунктах 
початкової військової підготовки. 
Саме через це якість знань допри
зовної молоді, яка навчається вій
ськової справи у Вільшанському, 
Новомнргородському. Устинівсько- 
му районах, низька. Повільно зрос
тає майстерність спортсменів з тех
нічних видів спорту. Але де, скажі
мо, могли визначатися допризовни
ки Добровеличківського району, як
що тут за рік проведено лише 14 
змагань?

На республіканських змаганнях нижче 
своїх можливостей виступили автомобі
лісти, радисти. Картингісти, наприклад, 
серед 22 команд зайняли лише 15 місце. 
І не тому, що федерації и них технічних 
видів спорту невміло ведуть Відбір 
спортсменів в збірні команді», допуска
ють прорахунки в підготовці їх до відпо
відальних поєдинків. Мають успіхи ви
хованці тренера Леоніда Чорного, — йо
го мотогонщики виборюють призові місця 
на республіканських і всесоюзних зма
ганнях: є майстри, е чемпіони. Добріш 
фініш взяли юні моделісти, які навчаю
ться в морському клубі обласного, комі
тету ДТСААФ. Але в районах ця справа 
занедбана. Серйозні прорахунки в роз
витку стрілецького спорту. І знову ж 
давня проблема — відсутні тири, ніде 
зберігати зброю, немає ініціативних тре
нерів.

Тут можуть зробити добрий крок 
і комсомольські активісти, які очо- 
ліЛіи б молодь на будівництві спор
тивно-технічних споруд. Саме про 
спільну діяльність в цьому напрям
ку говорив на пленумі секретар об
кому ЛКСМУ В Пеграков. Нині 
комсомольці та молодь, побувавши 
в походах «Шляхами слави бать
ків», здобувши високий ідейно-полі
тичний гарт на уроках мужності, в 
клубах майбутнього воїна, гідно 
наслідують своїх стари их 
шів, стають відмінними 
класнимн спеці а л іс га м и.
завтра ми повинні бути на новій ви
соті. І наш успіх залежить від ак
тивності комітетів комсомолу і 
ДТСААФ. від кожного члена това
риства.

?

гідно 
товари- 

воїнамн, 
Але на-

одне ціле з оболонкою ска
фандра, схожою на рицарсь
кі доспіхи, хоча вона і не 
сталева. Оболонка герметич
на, у неї міцний каркас з 
шнурів, є отвори для шоло
ма і рукавиць, і, звичайно, ба
гато шарнірів для забезпе
чення рухомості. Для її ви- ■ 
готовлений використовуються 
тканина дакрон, листова, гу
ма, або прогумована ткани
на, термопластичні смоли.

Тепер прикріпляється до 
оболонки шолом. Потім верх
ній одяг. Це легкий комбіне
зон з негорючої скловолок
нистої тканини, яка захищає 
скафандри аід механічних 
пошкоджень. Нарешті, взут
тя« рукавиці —- і можна виру
шати в дорогу.

Космонавт готовий до 
стар.у. Хода його дещо змі
нена, корпус злегка зігнутий. 
Як не як, на плечах .10—12 
кілограмів. Нічого не поро- 

иш! Ми розуміємо туриста і 
співчуваємо йому, згорблено- 
МУ під величезним рюкзаком. 
А космічний політ — це ке 
туристський ПОХІД.

О- ГОРОХОВ, 
(АПН).
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ДО 30-РГІЧЯ З ДНЯ ПОВНОГО ЗВІЛЬНЕННЯ 
ЛЕНІНГРАДА ВІД ВОРОЖОЇ БЛОКАДИ

ду гітлерівці бачили неоз
броєним оком. Ленінградці 
свято бережуть пам'ять 
уродженця Гомельської об
ласті Андрія Корзуна, навід
ника гармати. 5 листопада 
1943 року під час жорстокої 
битви він своїм тілом зага
сив полум'я, запобігши ви
бухові ящика з боєприпаса
ми. Солдат Корзун посмерт
но удостоєний звання Героя 
Радянського Союзу. Одна з 
вулиць Кіровського району 
носить його ім’я.

Більше 50 вулиць міс
та названі іменами геро
їв війни.

З якого б боку ви не 
під'їжджали до Ленін
града, обов'язково поба
чите пам’ятники — уро
чисті і величні, скромні і 
не дуже помітні. Вони 
стоять біля шосейних до
ріг і залізниць, серед по
лів і в молодих гайках, 
на площах райцентрів і 
невеликих сіл.

ПАМ’ЯТНИКИ ГЕРОЇЗМУ
V СІМ, хто пережив блокаду 
* Ленінграда, назавжди за
пам'ятався день 27 січня 1944 
року. Майже всі мешканці ви
йшли ввечері того дня на бе
рег Неви. Вперше над затем
неним містом засяяли ракети 
святкового салюту на честь 
доблесних воїнів Радянської

Армії, які ліквідували фашист
ську блокаду.

Вдячна пам'ять народу бере
же імена тих, хто воював на 
невських берегах, хто не шко
дував свого життя в ім’я пере
моги.

Кіровський район. До нього най
ближче підходила лінія фронту. 
Корпуси відомого Кіровською заио-

Ще в 1944 році, відразу ж 
після закінчення блокади, 
архітектори почали споруд
жувати -монументи па міс
цях боїв за Ленінград. Так, 
на 15-му кілометрі шосе, 
що веде з міста на Стрель
ну, була споруджена стела 
з зображенням ордена Віт

чизняної війни. У. цих місцях у ве
ресні 1941 року наші воїни зупини
ли фашистські броньовані полчища.

Вогневим щитом міста воїни на
зивали військово-морську фортецю 
Кронштадт. Тут встановлено па
м’ятник на честь подвига Івана Ту- 
басова. Командир гармати старши
на першої статті Тубасов служив 
на лінкорі «Октябрьская револю
ция». У квітні 1943 року під час 
ворожого обстрілу його було пора-

непе. У що мить загорівся поруч з 
ним боєзапас, от-от мав статися 
вибух. Зібравши останні сили, сті
каючи кров'ю, моряк почав кидати 
за борг снаряди. Останній снаряд 
вибухнув у його руках... Пізніше 
зенітна гармата Івана Тубасова бу
ла знята з корабля І напічно вста
новлена у вигляді пам'ятника моря- 
ку-герою в парку Кронштадтського 
клубу моряків.

Щойно змовкли вибухи на 
полях боїв, як тисячі ленінград
ців прийшли на Московську за
ставу. Прийшли сюди робітни
ки, службовці, школярі, вчо
рашні воїни. Кожен хотів внес
ти свою частку у спорудження 
тут парку Перемоги. Сьогодні 
цей чудовий парк відвідують 
сотні тисяч лен'нградців і гос
тей міста.

У кинзі учасників будівництва 
другого парку — «Приморського» — 
ми знаходимо Ім'я І Валерії Дес- 
мицької. В 1941 році вона брала 
участь у спорудженні на цих міс
цях оборонних укріплень. Три її си
на загинули на фронті, В пам'ять 
про них* мати посадила три дере
ва — дуб, клен І ясен...

В 1960 році, в 15-і роковини 
переможного закінчення війни, 
на Піскаревському кладовищі 
був урочисто відкритий мемо
ріальний ансамбль — некро
поль масових захоронень за
гиблих у роки війни і блокади.

Є і пам'ятник який сотні ти
сяч ленінградців створювали 
протягом багатьох років Він 
унікальний. Його довжина — 
200 кілометрів! Розташований 
на рубежах героїчної оборони 
міста і названий Зеленим поя
сом Слави. Мармурові стели, 
обеліски, пілони, дерева, квіт-

ники кільцем оточили Ленін
град. Вони нагадують: тут в ро
ки минулої війни була передня 
лінія оборони міста-героя.

Кілька рокіи тому народилась 
Ідея — створити в місті величний 
ансамбль, приспяченнй героїчним 
захисникам міста на Неві. Його ви
рішили побудувати на кошти, зі
брані населенням. Цю ідею гаряче 
підтримали не лише ленінградці, 
але й жителі багатьох міст країни. 
На рахунок у банк надійшло близь
ко 2 мільйонів карбоианцін. Часто 
люди, не знаючи адреси, пишуть на 
поштових переказах: «Для пам’ят
ника героїчним захисникам Ленін
града».

Десятки тисяч людей стали 
добровільними помічниками 
зодчих, дали їм немало цінних 
порад. Більше 300 архітекторів, 
скульпторів і художників бра
ли участь у створенні проектів, 
їх, цих проектів монументу, бу
ло 80. І кожен з них всенарод
но обговорювався. Найкращим 
виявився проекі авторського 
колективу — народного худож
ника СРСР Михайла Анікуши- 
на, народних архітекторів СРСР 
Сергія Сперанського та Вален
тина Каменського. Всі троє — 
учасники оборони Ленінграда.

Величний пам’ятник буде 
споруджено на площі Перемо
ги, територія якої в період 
блокади знаходилась на при
фронтовій лінії. Цей меморіал 
розповість про стійкість і муж
ність радянських людей, про їх 
безмежну відданість соціаліс
тичній Батьківщині, про велику 
перемогу під Ленінградом.

Л. СЕРГЕЄВ. 
(А ГІН).
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ДУМКИ, ВІДГУКИ, РЕЦЕНЗІЇ
ї» ОГІ1І залишились для нас сімнадцятирічними, 

такими вони увійдуть в життя усіх наступних 
поколінь. Перший день 1943 року відкрив останню, 
трагічну сторінку краснодонської епопеї. Він став 
і першим днем її безсмертя.

Комісар «Молбдої гвардії» „ Олег Кошовий, 
найхоробрішин її бойовик Сергій Тюленів, горда, 
цілеспрямована, натхненна Уля Громова, розвід- 
няця-раднетка, член штабу комсомольського під
пілля Люба Шевцова, мрійник і організатор, поет 
і незламний борець Іван Земпухов. партизан-під- 
пільннк Віктор Третоякевнч, командир «Молодої 
гвардії.» Іван Туркенич, Василь Бондарев, Василь 
Пиріжок, Борис Главап, Сергій Левашов, Володи
мир Осьмухін... Понад сімдесят юнаків і дівчат, 
об'єднаних у лавах підпільної комсомольської 
організації, мужньо боролись з фашистами. їхні 
портрети, разом з портрет >м керівника партійного 
підпілля П. П. Лютикова, під керівництвом якого 
здійснювали месницькі акції молодогвардійці, 
відкривають нещодавно випущену видавництвом 
.«Молодь» книгу-альбом «Молода гвардія».

В годину передгроззя вопи вже стояли перед 
питанням, що підводить риску під дитинством: 
«Ким бути?». Більшість готувала себе на черво
них командирів, інші — .мріяли стати інженерами 
і шахтарями, трактористами і вчителями, заліз
ничниками, акторами. Та життя покликало на 
інше. «їх повноліття припало на грізний час. Чо
тири місяці борні вмістили в себе молодість, жит
тя і смерть красиодонських комсомольців».

В ці чотири місяці — гойдалися на дереві біля 
свіжої могили авкатованнх шахтарів поліцаї, па-

лав хліб у скиртах, щоб не дістатись ворогопі, 
зникали у вогні документи чорної біржі, звільню
вались із таборів радянські військовополонені, з 
рук в руки передавались написані майже школяр
ським почерком листівки.*

...І ЗДОБУЛИ

ВІЧНІСТЬ
• КНИГА-АЛЬБОМ 
«МОЛОДА ГВАРДІЯ»

В книзі наводяться розповіді матерів про остан
ні дні своїх синів і дочок. Ці монологи будять 
пам'ять.., А

«...Як мучили мого сина фашистські садистиі.. 
Кати роздяглії його, одна спідня сорочка була на 
ньому. На щоці була рана, одно око виколоте, а 
скроні сиві-снві, ніби крейдою обсипані. Коли 
Олег лежав у труні, вітер куйовдив його волосся, 
а обличчя було суворе і спокійне...»,

«...Потягли поліцаї Сергія до дверей, пальці в 
щілину — і почали тиснути...

— Затули вуха, мамо! — тільки й попросив 
Сергій...».

«...Впізнали ми Улю тільки по кохтиийі батисто
вій в горошок... Вони ж, песиголовці, на наших 
дітей і вагонетки кидали ,1 гранати — щоб сліду 
не лишилося.'..».'

«...Коли арештували його (кинувся • товаришів 
виручати), побігла я до поліції. Діпцннку якусь 
по дорозі зустріла, вона до мене: «Ви Ваиіна ма
ма? Я знаю його, — ваш старший піонервожатиГг. 
коли урок вів, у класі муха не пролетить, така 
тиша стояла. Як били вашого Вашо, як били!..».

Живі свідчення рідних підпільників, молодо
гвардійців, що залишились в живих, доповнюють 
вже відомі нам сторінки їх славного■ життя. А 
крім того — велика кількість фотографій, де ми 
зустрічаємось, з героями комсомольського під
пілля в роки дитинства, навчання, фотодокумен
ти — листівки, тимчасові посвідчення, шифр мо
лодогвардійців, клятва, записки з гестапівського 
застійну — все це ще більш наближає.їх до нас. 
Бачимо у кннзі-альбомі І фотографії, які відтво
рюють шану нашого покоління молодогвардійцям, 
пам'ятники їм. будинок, а якому жив Олег Ко
шовий, площу імені «Молодої гвардії», величний 
комплекс-музей «Молода гвардія», зведений у 
Краснодопі комсомолом країни.

Нова книга про молодогвардійців знайде схваль
ний відгук у кожному молодому серці. І хочеться 
висловити на адресу республіканського видавни
цтва «Молодь» тепле слово подяки за те, що во
ли своїм новим виданням знову вшанували 
безсмертну пам'ять героїв «Молодої гвардії».

Б. КУМАНСЬКИИ.
м. Кіровоград.

• Піонерія відсвяткувала ювілей

ВІРНІ СПРАВІ ІЛЛІЧА

ГРОМАДЯНИ КРАЇНИ ГАЙДАР»

Аматори 
звертаються 
до класики 

Драмгуртківці Журав- 
линського сільського Бу
динку культури підготували 
виставу за водевілем Марка 
Кропивницького «Дійшов 
до розуму». У ній беруть 
участь ветерзни колгоспної 
сцени 
лодь. 
ролі шофери 
Шкуровський та Іван Швець, 
художній керівник Будинку 
культури Леонід Янчук, 
трактористи Валентин Полі
щук та Володимир Моги- 
ленець. Епізодичними були 
ролі молодих колгоспників 
третього відділку місцево
го колгоспу ім. Мічуріна —- 
Людмили Григорчак та Бо
риса Поліщука. З ними во
ни впорались добре.

З новою роботою драм- 
гуртківців ознайомлять гля
дачів сусідніх сіл.

Л. ПОЛІЩУК.
Го л о в а і і і вськи її район.

та гуртківська мо- 
Вдало зіграли свої 

Олександр

>■

КІРОВОГРАД. Перед мікрофоном — літня жінка.
Це — Зінаїда Матвіївна Заїна — одна з перших піоиерок 

Кіровограда. Для сотень школярів обласного центру, які зі
бралися 23 січня на урочистий міський' зліт, ця жінка уособ
лювала пам'ять про всі покоління юних ленінців, що гордо 
пронесли ім’я вождя. Перед ними, перед пам’яттю Ілліча 
звітували того дня ленінці сімдесятих.

І доповідать було про що. Більше п'ятисот із них навчаю
ться тільки на «4’ і «5». близько тисячі вирушили в респуб
ліканську експедицію «У країну знань», сотні стали членами 
різноманітних гуртків. Добре працюють музеї Леніна, бойо
вої і трудової слави, плідний пошук у червоних слідопитів, 
ширяться зв'язки клубів Інтернаціональної дружби.

Зліт виявив тих, хто стоїть на правому фланзі змагання. 
Секретар міськкому комсомолу Л. М. Пилипенко вручила їй 
почесні грамоти.

О. ЖУРБА.

СВІТЛОВОДСЬК. «Вашим, товаришу, словом і іменем» “ 
так звап-я урочистий збір піонерської дружини імені Чкало
ва середньої школи 1, приспячений піввіковій річниці 
юних ленінців. Привітати школярів із святом прийшли їх ше
фи — працівники управління автотранспортного підприєм
ства. Секретар партійної організації виробничників М. С. Ти
мошенко, комсорг підприємства Василь Кочетков вручили ді
тям пам'ятні сувеніри.

Приготували свої подарунки до свята й піонери. Червоні 
слідопити передали п дар музею бойової і трудової слави 
матеріали про героїв-зс.мляків. Юні митці підбили цього дня 
підсумки конкурсу малюнків.

Т, БЕТЄХТІНА, 
секретар Світловодського РК ЛКСМУ.

БОБРЬЦЕЦЬ. Шкільний актовий зал ледве вмістив усіх 
бажаючих. Адже свято було справжнім — урочистим, радіс
ним. Гриміла мідь оркестру, линули звуки хору, читалися 
вірші, дитячі голоси скандували девізи своїх загонів... Йшов 
відкритий урочистий збір яружний.

Передувала йому тривала і ретельна підготовка. У класах 
пройшли цікав) зустрічі, конкурси, виставки, збори. Піонери, 
йдучи назустріч ювілею, значно покращили своє навчання і 
поведінку. Зараз більше половини з них навчаються на «чо
тири* й «п'ять». Коли рада дружини виявляла переможців 
У змаганні, виявити правофлангового було нелегко — на це 
звання претендувало кілька колективів. Зате переможець —• 
загін імені Аркадія Гайдара з четвертого «А» — виявився 
справді зразковим.

Л. ПАЛАМАР, 
старша піонервожата Бобринецької середньої 
школи.

• ШИРОКО ВІДЗНАЧАЛОСЯ 
70-РІЧЧЯ З ДНЯ НАРОДЖЕННЯ А.

В усіх дитячих бібліотеках ор
ганізовано книжкові 
«Боєць, письменник, 
проведено обговорення книг пись
менника, бесіди про його твор
чість, літературні вікторини, ігри.

Учні шостих класів УСТИНІВКП, на
приклад, стали учасниками читацької 
конференції «Гайдар крокує попереду», 
а потім провели гру-конкурс «Країна 
Гайдара». «Якщо ти скромний, чесний, 
хоробрий І веселий, мудрий І щирий н 
дружбі, ти можеш стати громадянином 
цієї країни — Гайдарії» — такий 
девіз гри.

А школярі Світловодська у сво
їй дитячій бібліотеці почули., жи
вий голос Аркадія Петровича. Зву-

виставки
комуніст»,

був

П. ГАЙДАРА

чав грамофонний запне його звер
нення до піонерів у 1941 році. Во
нн також подивились діафільм 
«Гайдар і його команда», прослу
хали цикл бесід «Гандар залишив 
в дар малятам сторінки чесних 
чистих книг», відвідали літератур
ний ранок «Кожен гайдарівськии 
рядок — заповіт 
більшовика».

І, звичайно, в ці дні 
пулярпі були книги А. І .. . 
про Хлопчпша-Кібальчнша», 
Гек». «Далекі країни», «Школа», «Ти
мур І його команда» — ні назви най
частіше зустрічаються у читацьких 

- ' 1ІОВГО-
свята

письмсннпка-

найбільш по- 
Гандара. «Казка 

«Чук і

ц| назви пай- 
. . У

формулярах. Так юні читачі 
РОДКИ за дні підготовки до

ЖУРНАЛ 
«ЗНАМЕНОСЕЦ»

Вийшов у світ перший но
мер щомісячного Ілюстрова
ного журналу Міністерства 
Оборони Союзу PCP «Зна
меносец». Вік замінив ко
лишній журнал «Старшина Н 
сержант».

Номер відкривається стат
тею члена Політбюро ЦК 
КПРС, Міністра Оборони 
СРСР Маршала Радянського 
Союзу А. А. Гречка «Ваш 
високий обов’язок».

Читачі знайдуть у журна
лі матеріали, присвячені 
життю І революційній діяль
ності великого вождя І вчи
теля трудящих В. І. Леніна.

прочиталц 824 книжки улюбленого пись
менника.

Вже підведено підсумки гри- 
конкурсу «Юний гайдарівеиь», яку 
проводила Кіровоградська дитячД 
бібліотека імені А. П. Гайдара. 
Більше 100 юних піонерів дали 
відповіді на питання по книгах 
«Військова таємниця», «Тимур ’ 
його команда», написали відгуки 
на твори Гайдара, заповнили ан
кети. Переможцями гри стали учні 
4-«Б» класу Кіровоградської СШ 
№ 5 Микола Пашута, Світлана 
Куспакова та Тетяна Бондар, які 
повністю і найбільш вірно викона
ли умови конкурсу.

Па фото: «Одного разу Гайдар 
приїхав до Артеку...» — починає розпо
відь Людмила ГУДИМГ.НКО, бібліоте
кар обласної дитячої бібліотеки імені 
А. П. Гайдара. _Фото В. КОВПАКА.
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Увага: підліток

Маловисківський район, с. Злинка т
Мсдведєвіи Надії '

і

ЗІВ’ЯЛІ КВІТИ
«СКРОМНИЙ, ДИСЦИПЛІНОВАНИЙ, ПОВАЖАЄ СТАРШИХ...» ЦІ РЯДКИ З 

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЮНАКА, ЯКИЙ СКОЇВ ЗЛОЧИН.
КОЛИ Ж ДОРОСЛІ ВТРАТИЛИ КОНТРОЛЬ НАД НИМ, ЧОМУ ТАК СТАЛОСЯ!

НЕ ЛИШЕ садівники, а й усі знають: 
послабиш догляд за квітами, зане

дбаєш їх — і пов’януть, знітяться, заск- * 
віють вони, втратять свою горду красу, 
щоб уже не милувати погляд розмаїтіс
тю барв, свіжістю і привабливістю.

А юні роки — та ж пора квітування, 
пора, коли утворюється зав’язь, яка по
винна дати плоди. І, трапляється, саме в 
цей період в недозрілий плід потрапляє 
личинка, що згодом стає черв'яком.

...Ну, що, скажімо, заважало юнако
ві Віктору Остапенку прямо і чесно йти 
дорогою життя? Мав спеціальність 
слюсаря, працював у механоскладально
му цеху № 2 заводу «Червона зірка», в 
колективі якого виріс Герой Соціаліс
тичної Праці О. О. Кошурко. Розвивай 
свою майстерність, переймай досвід від 
старших, удосконалюйся.

Та Віктор втопив горде ім’я робітника 
у горілці. А що працював абияк, грошей 
не завжди вистачало, то став на ганеб
ний шлях «горілчаного жебрака». І це 
— в неповні 18 літ! Хто давав випити, а 
хто н відмовляв. На останніх Віктор по
троху накопичував злість, що й при
звело до злочину — напав з ножем па 
чергового «кривдника» і... одержав мож
ливість чотири роки обдумувати своє 
падіння у виправно-трудовій колонії. 
Життя почалося з плями, яку згодом 
довго-довго доведеться змивати,, якщо, 
звичайно, у хлопця стане для цього ба
жання і сил.

У НАШОМУ житті все світле тягне
ться до світлого, чистого. Проте 

бувають і винятки. І тоді трапляється 
те, що привело на лаву підсудних двох 
юнаків — Анатолія Старостенка, колиш
нього слюсаря заводу «Червона зірка», 
і Олександра Стародубцева, який до 
арешту навчався у міській восьмирічній 
школі № 1.

Зустрівши випиваку «зі стажем», ба
гато старшого за віком, вони дізналися, 
що в того є горілка.

— Збігаю по закуску, — напросився 
Старостепко.

Як кажуть, який ішов, такого й зди
бав. ГГяли-пили, а потім по-звірячому по
били «благодійника», що того ледь вря
тували лікарі.

Звідки у цих юнаків таке поняття 
«вдячності»? Перше, — від систематич
ної пиятики, від якої тьмяніє розум, 
друге — від безконтрольності. Старос- 
тснко прийшов додому в брудному, за
кривавленому одязі, а рідні хоч би ву
хом повели.

Роль батьків у вихованні дітей неза
перечна. Та відтоді, коли син чи дочка 
виросли з коротких штанців і спідниць і 
ступили на самостійний шлях, ця роль 

Іаж ніяк не применшується. Тім більше 
тоді, коли батьки змалку не прищепили 
дітям твердих моральні® принципів.

Бо ж буває:
— Ат, він уже дорослий, хай сам собі 

стежину вибирає.
Інакше, як трагедією не назвеш те, 

що трапилося в родині Зінов’євих — пра
цівників заводу «Червона зірка». їхній 
син Віктор, навчаючись у МИТУ № 6, був 
залишений на самого себе. Батьки не ціка
вились, де він буває до пізньої ночі, чим 
займається. І сталося те, до чого йшло
ся: в ніч з 15 па 16 грудня минулого 
року Віктор з дружком пробралися у 
продмаг. Що, думаєте, взяли — печиво, 
цукерки? Ні. 12 пляшок горілки та ще 
вина, консерви — всього па 116 карбо
ванців!

Батьки хапаються за голови: — як же 
це так? Ми ж його не вчили красти!

Звичайно, не вчили. Але, певно, це 
вчили і бути чесним.
ПОЛЬ школи у вихованні учнів теж 
• незаперечна. Тут закладаються мо
ральні і психологічні підвалини майбут
нього громадянина. Знати кожного уч
ня, як то кажуть, «від» і «до» — прямий 
обов’язок школи. Тим, хто схильний до 
правопорушень — більше )ваги, тверді
ший підхід, чіткіший контроль,

Так воно в більшості шкіл і робиться. 
Проте і в цьому є винятки.

Читаємо характеристику на колишньо
го учня міської школи № 14 Олександра 
Шевченка, виданої школою: «Старанний, 
скромний, дисциплінований, товариський, 
активний, користується авторитетом се
ред товаришів, поважає старших». 
Цей панегірик складено юнакові, який 
грабував менших за себе, до того ж з 
допомогою саморобного ножа. Тим ча
сом, у школі не могли не знати, що бать
ко знущається над сином, а хвора мати 
не в змозі виховувати ното, що Олек
сандр часто ночує або у знайомих, у да
леких родичів, або взагалі, де приііде- 
ться.

Байдужість, з якою іноді деякі педа
гоги ставляться до окремих учнів, — теж 
щілина, крізь яку веде шлях до злочину. 
В школі № ЗО помічали, іцо учень 9-го 
класу Сергій Тришин та десятикласник 
Анатолій Снісаренко вживають спиртне, 
що цим грішать їхні батьки (яблуко від 
яблуні...). Проте, ні в дитячій кімнаті 
міліції, ні в комісії у справах неповно
літніх при міськвиконкомі про це не бу
ли поінформовані. І Тришин з Снісарен- 

. ком у п'яному чаду скоїли злочин... 
ЖИТТЯ прожити — не поле перейти.

Юнь не завжди над цим задумуєть
ся. Азе ж поряд — дорослі, досвідчені 
люди! Від їхньої небаіідужості, від їх
нього активного втручання залежить 

! майбутнє тих, кому сьогодні ще не ви- 
1 повнилось 18.
' Квіти в’янути не повинні!
і л. КРАСНОВ,

помічник прокурора м. Кіровограда.

На твоє прохання повідомляємо, що в місті Кіровограді 
аолітехнічного інституту немає. € інститут сільськогосподар
ського машинобудування із заочним відділенням загально- 
технічного факультету. Тут ти можеш набути будь-яку тех
нічну спеціальність,

Адреса Інституту; м. Кіровоград, вул. Орджонікідзе, 5<

Новоукраїиський район, с. Глодоси
Галці Валентині

Адреса Кіровоградського кулінарного училища тана; м. Кі
ровоград, вул. Компанійця, 65. \

Новоархангельський район, с. Вільшанка
Бафтоловському Володимиру

Повідомляємо, що Кірово
градська студія звукозапису 
знаходиться по вулиці Гого
ля, будинок № 33.

«Дорога редакціє! Я вчуся 
в десятому класі. Учусь не
погано. Моя мрія —■ стати 
слідчим. Але, наскільки я 
знаю, щоб вступити до ін
ституту, потрібен стаж прак
тичної роботи. Тому виріши
ла поступити в середині уч
бовий заклад, а потім уже— 
Інститут,

.V... ~  .......  є п нашій області такі училище.
А коли немає, то вкажіть, де на Україні вони є,

В. КУШНЕРЬОВА.
с. Злинка, Маловисківєького району».

Валентино! На Украв! юридичний технікум є лише в 
м. Чернігові (вул. Леніна, 116).

Треба сказати, що спеціальність слідчого вабить багатьох. 
Отже, доречно нагадати, шо в системі Міністерства внутріш
ніх справ УРСР е середні спеціальні учбові заклади, які го
тують працівників для роботи в органах внутрішніх справ.

До них приймаються особи лише чоловічої статі віком до 
ЗО років, які мають середню освіту та відслужили в лавах 
Радянської Армії.

Особи ж, які не служили в Радянській Армії, можуть бути 
направлені у військові та пожежно-технічні училища МВС 
СРСР. Для оформлення на навчання слід звертатися у від
діл кадрів обласного управління внутрішніх справ (вул. 
Дзержинського, 41).

с. Семндубн
Шаповал Антоніні

Професію харчовика ти зможеш набути в технікумі радян
ської торгівлі на факультеті технології приготування їжі,

Адреса технікуму, м, Кіровоград, вул. Нова, 5.

Quiche

«ВОРОГИ НАШИХ
ВОРОГІВ»

л

НА ВСЕСОЮЗНОМУ кон- 
курсі на кращий твір 

з науково-популярної лі
тератури книга І. П. За- 
янчковського «Вороги на
ших ворогів», яка вийшла 
минулого року у видавни
цтві «Веселка», дістала 
першу премію та диплом 
першого ступеня.

Книга перш за все має 
неабияке пізнавальне зна
чення. Справді, прочитав
ши її, по-новому почина
єш дивитися на навколиш-
ню природу.

Дізнаєшся, наприклад, 
про те, що основним хар
чем ЛИСИЦІ € лісові МИШІ 
й полівки. Ловить вона їх 
всюди і протягом року 
знищує 3—4 тисячі. А кож
на миша за цей же час 
вживає до 3 кілограмів 
зерна, наносячи шкоду по
сівам. Отже, одна лише 
лисиця зберігає людині 
9000—12000 кілограмів
зерна.

Цікава, повчальна книга 
1. П. Заянчковського. Тому 
й радимо всім шануваль
никам рідної природи 
придбати її, прочитати — 
ви пізнаєте багато таєм-, 
ниць, озброїтесь новими 
знаннями. А це допоможе 
нам у боротьбі за високі 
врожаї, у боротьбі за кра
су землі, зелених гаЇЕ, ти
хих та бистрих річок, за 
красу наших сіл і міст.

м. стоян.

₽

Поєдинок. Фото М. Тернавського.

НЕДІЛЯ
ПЕРША ПРОГРАМА. 8.30 - 

«Телевізійна школв механіза
тора». (К). 9.00 — Програма 
передач. (М). 9.06 — Ранкова 
гімнастика для дітей. (М). 9.20 
— Новини. (М). 9.30 — Для
школярів «Будильник». (М). 
10ЛЮ — «Служу Радянському 
Союзу». (М). 11.00— Виступає 
самодіяльний духовий оркестр 
Свалявського лісокомбінату. 
(Ужгород). 11.30 — «Звернення 
партії — програма дій». (Хар
ків). 12.00 — Музичний кіоск. 
(М). 12.30 — Кольорове теле
бачення. «Сільська година». 
(М). 13.30 — Інтербачення. Те
левізійний матч з акробатики. 
СРСР — Болгарія. (Польща). 
15.00 — Кольорове телебачен

ня. Прем'єра документального 
фільму. (ЛІ). 15.30 — Кольоро
ве телебачення. Програма 
мультфільмів. (М). 16.00 —
Міжнародна панорама, (М).
16.30 — Чемпіонат СРСР з 
хокею «Хімік» (Воскресеиськ)
— ЦСКА- — 3-й період. (М). 
17.15 — «Поезія». (Ленінград).
17.30 — Музична програма. 
(ЛІ). 16.00 — Новини. (М). 18.30
— Кольорове телебачення.
«Клуб кіноподорожей*. (М).
19.30 — Кіиопрограиа. (М). 
21.10 — Програма «Час». (ЛІ).
21.30 — Співав народна ар
тистка РРФСР Г. Олійннчен- 
ко. 22.30 — Міжнародний тур
нір з хокею з м'ячем на приз 
газети <Радянська Росія» 
СРСР — Фінляндія. (М). 23.20
— Новини. (М).

ДРУГА ПРОГРАМА. 9.00 - 
Телефільм «Курилівські кала
чі». (К). 9-35 — Ранкова гім
настика. (К>. 10.00 — Докумен
тальний телефільм. «Літопис 
півеіку». «Рік 1944». (К). 11.00
— Концертний зал телестудії 
«Орлятко». (М). 12.00 — Ви
ступає самодіяльний духовий 
оркестр Свалявського лісоком
бінату. (Ужгород). 12.30 — 
»Звернення партії — програма 
дій». (Харків). 13.00 — Кольо
рове телебачення. Для дітей.

«Зустрічі з природою». (К). 
13.40 — «Співає «Зіронька». 
(Херсон). 14.10 — Художній
фільм «Червоний галстук». 
(К). 15.30 — «Сільські обрії». 
(Одеса). 16.05 — Для дітей. 
«Павлиські казки». (Кірово
град на Українське телебачен
ня). 16.29 — «Концертини зал 
«Дружба». (Львів). 17.20 — 
«Екран .молодих». «Мог під
приємство — моя професія». 
(Борошиловград). 18.20 — Ко
льорове телебачення. Для 
юнацтва. Музична енциклопе
дія». (К). 19.00 — Інформацій
на програма «Вісті». (К). 19.30
— «Чиста криниця». (К). 20.45
— «На добраніч, дітя!» (К). 
21.00 — Програма «Час». (М). 
21.30 — Художній фільм «П'ять 
днів відпочинку». (К). 22.55 — 
Вечірні новини. (К).

ПОНЕДІЛОК

ПЕРША ПРОГРАМА. 7.30- 
Програма передач. (М). 7.45 — 
Інформаційна програма. (М).
9.15 — Кол. телебачення. 
«Клуб кіноподорожей». (М).
10.15 — Кольорове телебачен
ня. Концерт радянської пісні. 
(М). 11.00 — Інформаційна

програма. До візиту тов. Л. 1. 
Брежнева на Кубу. (М), 13.05 
— «Школа передового досві
ду». (К). 13.50 — Телсвісті,
(К). 15.20 — Програма телеві- 
зіймих документальних філь
мів. (ЛІ). 15.50 — Ми - друзі 
природи. (М). 16.15 — Кольо
рове телебачення. «Візерун
ки». (М). 16.45 — Л. Фадеев. 
«Розгром». (М). 17.30 — «Пар
тійне життя». (Одеса). 18.00 — 
. День за днем», інформацій
ний випуск. (Кіровоград).
18.15 — Кольорове телебачен
ня. Для дітей. «Дівчинка і 
слон». (ЛІ). 18.35 — «Зустріч
ний план Володимирської об
ласті». (М). 19.20 — В ефірі 
«Молодість». (М). 20.25 —
«Хліб Кіропоірадщчин». (Кі
ровоград). 20.50 — Телефільм. 
(Кіровоград). 21.00 — Програ
ма «Час» До візиту тов. Л. І. 
Брежнєва на Кубу. (М).

ДРУГА ПРОГРАМА. 7.45 — 
Інформаційна програма. (М).
9.15 — Концерт. (ЛІ). 11.00 — 
Інформаційна програма. До 
візиту той. Л. І. Брежнєва на 
Кубу. (М). 17.00 — Кольорове 
телебачення «Сонечко». Дли 
дітей. (К). 17.30 - Для школя
рів. «Вогнище». (М). 18.00 — 
Республіканська фізнко-ма- 
тематична школа. (К). 18.30 гі

Реклама, оголошення. (К). 
19.00 — Інформаційна програ
ма «Вісті». (К). 19.30 —
«Портрет митця». (Харків). 
20.45 — «На добраніч, діти!», 
(К). 21.00 — Програма «Час». 
До візиту тов. Л. І. Брежнева 
на Кубу. (М).

ПЕРША ПРОГРАМА. 9.35 - 
Повніш. (Лі). 9.45 — Кольоро
ве телебачення. «Співає на
родний артист РРФСР Г. Олі- 
йниченко». (М). 11.00 —• Ін
формаційна програма. До ві
зиту топ. Л. і. Брежнєва па 
Кубу. (ЛІ). 12.35 — Кольорове 
телебачення. Для дітей. «Зу
стрічі з природою». (К). 13.15 
— Телсвісті. (К). 15.20 — Про
грама телевізійних докумен
тальних фільмів. (М). 16.00 — 
«Об’єктив». (М). 10.30 — «До
говір тисяч». (К). 17.00 — Ко
льорове телебачення. Для ді
тей. «Оліпець-малювець». (К). 
17.30 — «Репортер». (Харків). 
18.00 — «Запрошує «Дружба». 
(Кіровоград). 18.15 — Теле
фільм. (Кіровоград). 18.45 —
Міжнародна зустріч збірних

СРСР 1 США з вільної бороть
би. (ЛІ). 19.40 — Прем’єра
фільму-спсктаклю. «О. Ост- 
ропськпй». «Талант» 1 шану
вальники». 21.00 — Програма 
«Час», До візиту тов. Л. І- 
Брежнева на Кубу. (М). 22.00
— Продовження спектаклю» 
«Таланти і шанувальники»» 
(М). По закінченні — довини. 
(ЛІ).

ДРУГА ПРОГРЛЛ1А. 9.35 
Повніш. (М). 9.45 — Кольор«5- 
ве телебачення. «Співає на
родний артист РРФСР Г. Олі- 
йпичепко». (ЛІ), іі.оо — Ін
формаційна проірама. До >’1" 
знту гов. Л. І. Брежнєва иа 
Кубу. (М). ю.ЗО — «Ваш сад»- 
(М). 17.00 — «По музеях і в’1* , 
ставочним залам». (ЛІ). 17.30
— Кольорове телебачення» 
Для школярів. Концерт. (М)- 
18.00 — ФІльм-концсрт «Пісні 
Маліки». (К). 18.30 — Рекла
ма, оголошення. (К). 19.00 -?• 
Інформаційна проірама. «Віс
ті». (К). 19.30—«На концертах 
VI з’їзду композиторів Украї
ни». (К). 20.20 - «Телевізійна 
школа механізатора». (К)» 
20.50 — «На добраніч, діти!?!. 
(К). 21.00 — Програма «Час»'» 
До візиту тов. Л. 1. Брежнєв» 
на Кубу. (М).

Lv Наш аа rpecai телефони |1 Газета виходить 
у вівторок, четвер, 

суботу.

«МОЛОДОЙ КОЛШУНАР» - 
орган Кировоградского обкома 

ЛКСМУ, г. Кировоград.

316050. 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- 
ськовс-патріотичного виховання та спорту — 2-46-87.

Друкарня ім. Г. М. Димитрова 
обласного управління у справах видавництва, 

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

За даними Українського бюро погоди 27—28 січня 
передбачається хмарна з проясненнями погода, пере
важно без опадів, місцями туман, ожеледь. Вітер пів-ф. 
пічно-західний, 5—10 метрів па секунду. Температура н 
повітря: вдень — 0—2 градуси тепла, вночі —- 1—6 і 
градусів морозу. І|
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