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ЗМІЦНЕННЯ МИРУ— 
СПРАВА ВСІХ І КОЖНОГО

Шляхи продовження контактів і співробітництва 
тих, хто виступає за мир і національну незалежність, 
з великою заінтересованістю обговорили учасники 
міжнародної зустрічі, яка закінчила свою роботу; 
10 лютого в Москві, в Будинку Спілок.

Представники міжнародних організацій і націо
нальних комітетів підкреслювали, що благородні ідеї) 
Всесвітнього конгресу миролюбних сил знайшли пал
ку підтримку серед широких верств міжнародної 
громадськості. Промовці розповідали про роботу, 
проведену їх організаціями після закінчення Всесвіт
нього конгресу, заявляли про бажання продовжити 
початий на цьому форумі діалог з найважливіших 
міжнародних проблем. Вони відзначали необхідність' 
вироблення погоджених дій в інтересах збереження 
миру, закріплення досягнутої останнім часом розряд
ки напруженості.

Учасники зустрічі визнали доцільним створити меч 
ханізм по продовженню контактів і співробітництва, 
початих на Всесвітньому конгресі.

(ТАРС).

БІЛЯ «Блискавки» людно. Традицією стало в меха- 
ханоскладальному цеху № 2 Кіровоградського 

заводу тракторних гідроагрегатів поздоровляти бо
йовою листівкою людей ударної праці. За день до 
закінчення січня вшановували комсомольсько-мо
лодіжну бригаду комуністичної праці, яку очолю« 
делегат на XXII з’їзд ЛКСМУ Галина Шевченко. 
Місячне завдання колектив виконав нз 102,4 про
цента, понад план вилущено втулок до півтисячі 
тракторних насосів. «Блискавка» вітала з трудовою 
перемогою ударників вахти на честь комсомоль
ських з'їздів.

Так, спалахом ентузіазму праці позначене щоден
ня в житті юнаків і дівчат області. Комсомольський 
календар вже відраховує дні до визначних подій — 
незабаром XXII з'їзд комсомолу України і XVII 
з'їзд Всесоюзної Ленінської Комуністичної Спілки 
Молоді. На старті визначального року юність Кіро- 
воградщини заступила на відповідальну вахту, і 
справою честі для кожного стало приготувати з із- 
дам гідні подарунки і трудові рапорти.

Зараз в комсомольсько-молодіжних колективах 
закінчилося обговорення соціалістичних зобов я- 
зань на 1974 рік. На Всесоюзних комсомольських 
зборах, що пройшли в січні, багато юнаків і дівчат 
говорили про резерви підвищення продуктивності 
праці, вносили пропозиції поліпшення організації 
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виробництва, намічали шляхи економії сировини і 
матеріалів, зміцнення трудової дисципліни. Зараз 

пропозиції юнаків і дівчат стали чіткими рядками 
зобов'язань бригад, дільнице, змін. Сьогодні вони 
стали тим зустрічним комсомольським планом, який 
пробуджує ініціативу і пошук, зобов'язує кожного 
проявляти творчість і розрахунок, щоб дати про
дукції більше, кращої і дешевшої. Ось чому так 
конкретне виписані пункти соціалістичних зобов'я
зань комсомольсько-молодіжних колективів облас
ті — ініціаторів гідної зустрічі комсомольських 
з’їздів:
— випустити понад план деталі для 50 комсо
мольських сівалок; виготовити дві з половиною ти
сячі надпланових насосіп для комсомольсько-моло
діжних тракторних бригад області; із дні роботи 
з'їздів працювати на заощаджених матеріалах.

!] І як лсвідомляв «Молодий комунар» в останніх 
номерах, ініціатори І їх послідовники від даного 
слова не відступають.

Характерний почерк виробили молоді робітники і хлібо
роби на персдз’їздівській вахті — свої плани ннконуватн з 
ініціативою. «З перших днів — ударні темпи!», «Кожен 
день — тільки ударно!» — ці лозунги стали законом для 
багатьох комсомольсько-молодіжних колективів обласного 
центру, міст Олександрії, Світлоподська, Знам’янки. У мо
лодих трудівників ланів свій рубіж — домогтись разом з 
усіма хліборобами області повторений в сімдесят четверто
му кіровоградського мільйог.а тонн.

Нещодавно в міськкомах і райкомах комсомолу 
проходили пленуми, на яких визначали завдання 
комсомольських організацій, що випливають із 
грудневого (1973 р.) Пленуму ЦК КПРС та X плену
му ЦК ВЛКСМ. Повсюди з трибун звучали пропози
ції, як боротись за успіх планів визначального року 
п ятирічки, як достойно підійти до наступних з’їздів, 
і ряд «ніціатив започаткували в районах і містах 
області.

Валерій Желудков і Григорій Бондар з комсо
мольсько-молодіжної тракторної бригади колгоспу 
імені Ульянова перші в Ульяновському районі се
ред молодих хліборобів зобов'язалися в цьому ро
ці виростити по 100 центнерів кукурудзи з гектар« 
на площі 100 гектарів. •

”а,№рнн? трУд заклик секретаря комсомольської 
організації Сальківського цукрозаводу Зої Самбір. На пле
нумі 1 аиверонського райкому комсомолу вона запропонува
ла реконструкцію їх заводу оголосити ударною комсомоль
ською будовою області. Важлива спріна знаходить схва
лення і підтримку серед молоді.

Сьогодні ти перегорнеш ще один листок комсо
мольського календаря. День, позначений в ньому,' 
був для тебе відповідальним і пам’ятним. Разом із 
своїми товаришами, включившись у Всесоюзне со
ціалістичне змагання за дострокове виконання пла
нів визначального року, ти ударно закінчив зміну, 
вніс раціоналізаторську пропозицію, поділився дос
відом роботи з тими, хто поряд. Ти достойно ніс 
трудову вахту на честь майбутніх з'їзді». І твій по
чесний обзп язок комсомольця, молодого робітни
ка і хлібороба, завтрашній день цієї вахти зробити 
теж тільки ударним,

Відбувся пленум Долннського райкому комсомолу. 
На порядок денний було винесено питання: «.Про 
завдання районної комсомольської організації у 
світлі доповіді Генерального секретаря ЦК 
КПРС <Л. І,-Брежнєва на грудневому (1973 р.) Пле
нумі ЦК КПРС та Звернення ЦК КПРС до партії, 
до радянського народу».

З доповіддю виступив перший секретар райкому 
комсомолу В. Дикий.

В обговоренні доповіді взяли участь: евчнзркз 
колгоспу імені Леніна М. Гужук, директор автонід- 
приємства № 10035 А. П. Кістень, секретар комсомоль
ської організації комбінату хлібопродуктів А. Гуліда,

Відбувся пленум Петрівського РК ЛКСМУ, який 
розглянув питання «Про підсумки грудневого 
(1973 р.) Пленуму ЦК КПРС та завдання районної 
комсомольської організації».

З доповіддю виступила пертий секретар Пстрів- 
ського райкому комсомолу Т. Образцова.

В обговоренні доповіді взяли участь секретарі пер
винних комсомольських організацій, комсомольські 
активісти, молоді передовики сільського виробництва, 
спеціалісти.

ПРАПОР—
ПЕРШИМ
У ЗМАГАННІ

Минулий рік в історії колективу буді
вельного управління «Машбуд» ввійшов 
як рік ударної праці. При зобов’язанні 
виконати річний план будівельних робіт 
до ЗО грудня впоралися з цим завданням 
до 28. За 1973 рік серед значних об'єктів 
було введено в дію корпус № 90 заводу 
«Червона зірка» з оцінкою едобрс», дит
садок на 280 місць.

В республіканському соціалістичному 
змаганні працівники будівельного управ
ління вийшли в число переможців. Дня
ми в клубі комбінату «Кіровоградваж- 
буд» відбулися урочисті збори. На них 
колективу будівельного управління 
«Машбуд» за успіхи було вручено пере
хідний Червоний прапор Ради Міністрів 
УРСР і Українського Республіканського 
комітету профспілок робітників будів
ництва і промксловостґбудматеріалів.

Досягнення будівельників ми- І 
нулого року стали можливими 
завдяки тому, що тут особливо 
підняли роль соціалістичного 
змагання. Щодня підбивали ре
зультати роботи бригад, пере
можцям вручали перехідні вим 
пели. Колективу, у якого протя
гом тижня вимпел затримувався 
найдовше, — вручали перехід
ний прапор обкому комсомолу. 
Неодноразово цю високу наго
роду отримували комсомоль
сько-молодіжні бригади муля
рів (бригадир П. Сліпченко), 

теслярів (бригадир О. Медвідь), бетонників 
(бригадир о. Жарко), малярів (бригадир 
Л. Набоченко). Серед будівельників, нагород
жених знаком ВЦРПС «Переможець соціаліс
тичного змагання 1973 року» — багато комсо
мольців і молоді.

З ударними темпами вирішили працю
вати робітники будівельного управління 
«Машбуд» і в 1974 ропі. Ставши на тру
дову вахту в честь з'їздів комсомолу, 
50-річчю присвоєння комсомолу імені 
В. І. Леніна, вони зобов'язалися до кіп
ця року здати в експлуатацію житловий 
мікрорайон в місті Кіровограді по вулиці 
Кременчуцькій загальною площею 7543 
квадратних метрів житла, будуть боро
тися за прискорення введення в дію за
воду вторчормету.

М ШЕРЕМЕТА, 
секретар комітету комсомолу ком
бінату «Кіровоградважбуд».

ПЛЕНУМ ДОЛИНСЬКОГО РК ЛКСМУ
секретар вчительської комсомольської організації 
Олександрійської СШ О. Швиденко та інші.

В обговореному питанні пленум прийняв відповід
не рішення.

В роботі пленуму взяла участь і виступила секре
тар Кіровоградського ОК ЛКСМУ Л. Неруш.

• * » ♦
Відбулися пленуми Голованівського, Новомирго- 

родського, Олександрівського, Ульяновського, Гайво- 
ронського, Новоукраїнського і Маловисківського рай
комів комсомолу, в центрі уваги яких стояли питання 
завдань комсомольських організацій в світлі рішень 
грудневого (1973 р.) Пленуму ЦК КПРС і X плену
му ЦК ВЛКСМ.

ПЛЕНУМ ПЕТРІВСЬКОГО РК ЛКСМУ
Пленум в розглянутому питанні прийняв відповідне 

рішення.
В роботі пленуму взяв участь і виступпв секретар 

обкому комсомолу В. Петраков.
Відбулися також пленуми Кіровоградського, Доб- 

ровеличківського, Вільшанського і Новгородківського 
райкомів ЛКСМУ з порядком денним про підсумки 
грудневого (1973 р.) Пленуму ЦК КПРС і завдання 
районних комсомольських організацій, що витікають 
з рішень Пленуму.

ВРОЖАЮ— 
МЕХАНІЗОВАНИЙ 

КОНВЕЙЄР
Досвід одержання високих 

врожаїв зернових культур 
сповна використати в ниніш
ньому році. Так вирішили мо
лоді хлібороби нашого району, 
відповідаючи на Звернення 
ЦК КПРС та Постанову «Про 
Всесоюзне соціалістичне ама- 

. гання працівників сільського 
господарства за збільшення 
виробництва 1 заготівель про
дуктів землеробства і тварин
ництва у 1974 році».

В районі вже закінчено ком
плектацію комсомольсько-мо
лодіжних механізованих ла
нок по вирощуванню куку
рудзи. Високі врожаї кача
нистої будуть вирощувати 15 
таких колективів. Серед них— 
ланка, очолювана комсомоль
цем Петром Вансовичем, з 
колгоспу імені Ульянова.

ї. ТКАЧЕНКО, 
зав. відділом комсо
мольських організа
цій Добровеличків- 
ського РК ЛКСМУ.

Нових трудових успіхів у 
четвертому, визначальному 
можна домогтися завзят 
тям і самовідданістю, свідо
мим ставленням до виконай 
ня доручених завдань. Нв 
перший план — пошуки ре
зервів зростання продуктив
ності прані, підвищення 
якості продукції. Про це ПО
СТІЙНО пам’ятають члени 
«Комсомольського прожек
тора» заводу «Червона зір
ка», на рахунку яких багато 
корисних справ.

Кожен рейд «прожекторис
тів» вносить вагомий вклад 
у боротьбу з безгосподарніс
тю І марнотратством, пору
шенням дисципліни праці на 
підприємстві.

Черговий випуск «Комсо
мольського прожектора» го
тують зліва направо: інже- 
нер-конструктор відділу го
ловного технолога Віктор 
САРАТОВЦЕВ, інженер 
конструктор головного спе 
ціа.тізованого конструктор
ського бюро Володимир 
МЕЛЬНИЧУК, лаборант за
водської лабораторії €оге 
иіа ШЛЯХОВА, начальних 
штабу «КП» Ігор ГРАБКО

Фото Ф. ГОНЧАРА
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1974. Трудова біографія.

В РАХУНОН

ТРАВНЯ
Як заклик до дії сприйняв токар 

Кіровоградського ремонтного заво
ду «Укрсільгосптехніка» Микола 
Буднпков Звернення ЦК КПРС до 
партії, до радянського народу. У 
відповідь па заклик Центрального 
Комітету ознаменувати четвертий, 
визначальним рік п’ятирічки новими 
трудовими успіхами, молодий ро
бітник переглянув свої соціалістичні 
зобов’язання і дав слово виконати 
п’ятирічний план до 57-ї річниці Ве
ликого Жовтня.

Включившись у республіканський 
огляд резервів підвищення продук
тивності праці на кожному робочо
му місці, Буднпков досягає нових 
трудових перемог. Вже зараз з-під 
різця його токарного верстата вихо
дить продукція в рахунок травня.

Б. колос.

е- ' 1 ------------------ ---------------------------
Минулого четверга в «Молодому комунарі» за традиційним ' ду-'П/.'' і толом» 

зібрались: Г. Г. ЧЕРНОВАЛОВ — заступник обласного прокурора, Г. В. ХА- 
Р'ИЧКДН — начальник карного розшуку обласного управління внутрішніх сипав, 
А. /7. СЛОИ КО— старший помічник обласного прокурора, М. Ф. ПОТОПЛ.ЧЬСЬ- 
КИП — прокурор, .ч. Кіровограда, А. Т. ТЕРМ} — заступник начальника відді- 

ГГ ----- -- — - л »зхТлггє* Ііонлпію ЛІТНІЇ--- ,........,..................... „
лу юстиції, Є. С. ЧОРНИЙ — секретар обласної комісії в справах неповнолітніх. 

Тема розмови — «Підліток і закон».

М. Ф. ПОТОПАЛЬСЬКііИ

ства, заводів .Червона 
зірка», тракторних гід
роагрегатів.

Органи прокуратури про
вадять значну роботу по 
профілактиці правопору
шень. Гак, при міськвно 
створена і працює педаго
гічна рада, яка займає
ться вивченням та аналі
зом стану справ. Практи
куємо іце й таку форму, 
як бесіди із важкопихо- 
вуваними та їх батьками 
безпосередньо у відділі 
міліції. Тут на конкрет
них прикладах працівники 
УВС розповідають про 
причини правопорушень, 
роз'яснюють ту відпові
дальність, яка лягає на

Так, наприклад, ви
ключиш неповноліт
нього із загальноосвіт
ньої школи або іншого 
учбового закладу, а та
кож звільнити підлітка 
до 18 років з роботи 
без погодження з мі
ською або районною 
комісією у справах не
повнолітніх — катего
рично забороняється.

Комісії можуть про
сити народний суд не 
застосовувати покарай-. 
ия до неповнолітнього,

югь, чим займаються, 
з ким врдягь дружбу.

Формування ха
рактеру підлітка почи
нається в сім’ї. В шко
лу він приходить з ос
новними задатками. І 
якщо вчителі пропус
тять якийсь момент — 
може трапитись 
порушення. Ось чому 
школа несе не ...........
відповідальність 
ия. ніж батьки -

А. Т. Терно: «Зав
дання органів юстиції 
полягає в тому, щоб: 
по-перше — боротьба 
із злочинністю серед 
неповнотітніх велась у 
тісному контакті із 
громадськими органі
заціями, по-друге — 
поліпшувалася попе
реджувальна робота і,

право-

меншу 
за уч-

г. Г. ЧЕРНОВАЛОВ

БІБЛІОТЕЦІ - 
П’ЯТДЕСЯТ

В цьому місяці профспілко
вій бібліотеці станції Знам’ян
ка сповнилось п'ятдесят ро
ків. З них тридцять років не
змінно керує нею досвідчений 
культпрацівник Марія Василів
на Калач. Велику і різноманіт
ну роботу веде вона серед на_ 
селения міста і залізничників. 
Багато тут проведено цікавих 
тематичних і літературно-ху
дожніх творів, теоретичних 
конференцій. Бібліотека часто 
організовує цікаві зустрічі з 
аидатними діячами літератури і 
мистецтва. Тут побували пись
менники Віктор Петльований, 
Антон Хижняк, Василь Кучер, 
поети Анатолій Косматенко, 
Дмитро Луценко, Микола Сом, 
літературний критик Микола 
Давлюк, артист Володимир Ти- 
мохін, солісти Київського теат
ру опери та балету Гурова і 
Пазич та багато інших.

У вагонному депо Знам'янка 
нещодавно відбулась зустріч 
робітників з українським пое
том Олексою Ющенком та 
письменником - гумористом, 
членом редколегії журналу 
«Перець» Миколою Білкуном. 
її організувала М. В. Калач.

О. КОНДРАТЕНКО.
м. Знам’янка.

на 
ріст 

серед

Г. Г. Черновалов: 
«Минулий рік був не
легким для пас. Ряд 
районів такі, як Боб-. 
ринецькпй, Знам’янсь- 
кпй, Онуфріївський. 
Голованівський та міс
то Кіровоград, 
жаль, допустили 
правопорушень 
неповнолітніх.

Якщо проаналізувати їх 
характер, подивитись на 
їх, так би мовити, психо
логію, то стане помітною 
тенденція до викрадення 
автотранспорту, власно
го майна, грошей, спирт
них напоїв».

Г. В. Харичкін: «Всі 
ці факти викликають 
додаткові труднощі в 
роботі відділу карного 
розшуку.

З метою профілакти
ки правопорушень ми 
створили додатково 
сім дитячих кімнат мі
ліції. Це в гой час, ко
ли в області працює 
363 таких кімнати на 
громадських засада^. 
Та якщо додати, що в 
нашій області діють 24 
комсомольських опе
ративних загоїш, то 
стане зрозумілим, що 
робота ведеться знач
на. І все ж без актив
ного втручання гро
мадськості із цим зав
данням нам самим 
справитись буде важ
ко.

М. 
ський: 
пою 
завжди 
сл’аблена 
бота серед неповноліт
ніх. Особливо, якщо 
говорити про м. Кіро
воград, це стосується 
професійно 
училищ № 6 і № 
нікуму 
сільського

Ф. Потопаль- 
«Першопричи- 

правопорушень 
була і є по- 

виховна ро

. технічних 
' ?64, тех- 

механізації 
господар-

«■Шановна редакціє! Допоможи мені, 
будь ласка, повернутися працювати з 
школу. Я вже зверталася до різних 
Інстанцій, але там відповідали з такою 
байдужістю і черствістю, іцо мимоволі 
опускаються руки...»

(З листя Надії Шаповал — старшої 
іііоиерножатої Оситшізької середньої 

школи Новомиргородсі.кого району).

НАДІЙЧИНА школа — в центрі села. Від 
неї в усі кінці Осптняжки, ніби радіуси, 

розбігаються шляхи. Щоранку повняться попи 
гомоном дітвори, яка поспішає почати новий 
шкільний день. Одним Із таких шляхів ходила 
раніше до школи і Надія Гопа. Десять років -- 
як учениця, і два — старшою иіопериожатоіп, 

Скільки й пам’ятає себе Надія, мама хворі
ла... Десь у п’ятому класі псі домашні турбо
ти повністю лягли па доньчині та батькові пле
чі. /\ було їх чимало.

Коли батько одружився вдруге, мачуха за
вантажила дівчину роботою ще. більше. На
дійна стала рідше відвідувати школу. 1 тоді 
до них прийшла делегація учнів та вчителів, 
щоб відстояти дівчину, її право на навчання. 
Ніколи не забути цього Надії. Турбота, увага 
педагогів схвилювала дівчину, І. можливо, са
ме тоді зміцніло п ній бажання стати вчите
лем. Бути таким же чуйним і добрим, як її 
старші друзі.

Після закінчення десятирічки, Надія подала 
документи до педагогічного Інституту. Та піс
ля невдачі на вступних екзаменах, Надія по
вернулася н село, пішла працювати старшою 
Піоисрвожатоіо в рідну школу. Ті дні прино
сили їй велику радість. Роботою були задово

ПІДЛІТОК-ПОРУЧ
батьків. Часто практикую
ться виступи знатних лю
дей міста, покази філь- 
мів, які мають виховній 
вплив».

Є. С. Чорний: «Ко 
місії в справах непов
нолітніх — це форм« 
участі громадськості у 
профілактиці правопо’ 
рушень. Комісії вияв 
ллють «неблагоиадій 
ні» сім’ї, беруть їх на 
облік, і через органі 
зації, де працюють та 
кі батьки, контролю 
ють, яку роботу ярова 
дять з ними, аби змі
нити їх ставлення де 
виховання своїх дітей,-

В нашій області працює 
28 таких комісій: одна об
ласна, чотири міських 1 
двадцять три — районні. 
Головне їх завдання —• 
захист прав дітей і під
літків.

ЇЙ

1
І

Ж
А Ш

А. Т. ТЕРЛО

який скоїв злочин, або 
засудити його умовно.

Для подання допомоги 
кнеблагонадійним» сі
м'ям у вихованні дітей 
комісії мають право закрі
пити за ними громадських 
вихователів. Вони прово
дять велику роботі' з не
повнолітніми і допомага
ють їм виправити свою 
поведінку.

Особливо хотілося б ска
зати про машиніста і.з во
доканалу Л. С. Авер’яно- 
ва. Він ось уже протягом 
трьох років працює з дво
ма підлітками, із 34-ї шко
ли. І за два останні роки 
за ними не було помічено 
жодного порушення.

А. Я. Саєнко: «Пи
тання правового вихо
вання серед неповно
літніх — найбільш 
складне. Злочинцями 
не народжуються. Ни
ми стають. І причина 
цього — послаблений 
контроль за дітьми з 
боку батьків. Там, де 
він суворий і неослаб
ний — правопорушень 
не буває. Ми, юристи, 
завжди нагадуємо 
батькам: слідкуйте за 
дітьми, де вони буза-

по-третє, — посилюва
лась пропаганда пра
вових знань.

Активна робота в цих 
трьох напрямках — пози
тивно опливає на резуль
тати. Якщо ж один Із 
ланцюгів у ній слабшає 
або випадає, 
зустрічаємось із 
правопорушення.

Недоліки, що 
місце у правовій 
ганді, це нснілеспрямова- 
кість і відсутність аналізу.

До 1972 року ця ро
бота велась безсистем
но. Зараз — зовсім ін
ше становище. В усіх 
училищах запровад
жено 20-годинпик курс 
лекцій з питань радян
ського права, в загаль
ноосвітніх школах — 
бесіди, факультативи. 
Незнання радянського 
законодавства пе звіль
няє від відповідальнос
ті нікого. Про цс тре
ба завжди пам'ятати». 
ПІДЛІТКОВИЙ вік, 

або, як ми говори
мо «небезпечний» ВІК, 
поставив багато про-

ми завжди 
фактом

мають 
пропа-

блем. Не лише перед 
батьками, школою чи 
іншими учбовими за
кладами, а й органами 
прокуратури, суду, мі
ліції, адвокатури, юсти
ції.

Як бачимо із висту
пів учасників «круглого 
столу», попередження 
правопорушень серед 
неповнолітніх вимагає 
посилення контролю за 
дітьми як в сім ї, так і 
в школі, поліпшення 
виховної роботи, систе
матичної і цілеспрямо
ваної правової пропа
ганди та правового 
виховання молоді.

А яка ваша 
відносно цього?

Гадаємо, тема 
тої розмови на 
не обмежиться, 
кличе нові р- 
пропозиції. Чекаємо на 
них.

думка

підня- 
цьому 
а ви- 

роздуми,

Бесіду за «круглим
столом» записала
Г. ГОНЧАРЕНКО.

лені і учні, І вчителі. Росла впевненість і ба
жання знову вступати до вузу. Проте довело
ся на рік відкласти думку про навчання — 
скінчила школу сестричка, і Надія вирішила 
допомогти в житті молодшій. Потім — одру
ження з Петром Шаповаленко.ч, водієм місце
вого колгоспу. В сім’ї чоловіка майже всі ді
ти навчалися після десятирічки. Тому щиро 
підтримали і Надійний намір поступати до 
пузу. Та знову з навчанням довелося зачека-КРИВДА
ти: весною в сім’ї Шапова.ісиків народилась 
Світланка.

Коли доньці виповнилося шість місяців, від
пустка Надії скінчилася, і вона вирішила зно
ву працювати. Та після першої ж розмови і: 
учительській, серце боляче стнслося — дові
далася: в школі є вже інша піонервожата. А 
її звільнили без ніяких на тс підстав.

Дочекалася нового директора школи О. П. 
Реїнта. Олександру Петровичу розмовляти 
долго було ніколи. Він одразу переадресував 
її до завідуючого райвно. «Я працюю тут 
недавно. Звільнив вас колишній директор. 
То ж виясняйте усе п районі». Дома заспо
коювала себе: «Там зрозуміють».

Завідуючий райвно вислухав уважно. Але 
відповідь його вразила Надію: керівник радив 
іти працювати в село, що розташоване за де
сять кілометрів від Осптняжки. У що хвилину

він, певно, забув, іцо перед ним мати, якій по
трібно турбуватися за дитину, бути поряд ?. 
нею, хоча пізніше не раз використовуватиме 
цей аргумент уже проти Надії. Тоді ж заві
дуючий дорікнув молодій жінці тим, що не на
вчається та в інституті, і дав зрозуміти: роз
мова закінчилась, продовжиться лиш тоді, ко
ли Надія матиме студентський квиток.

Не допомогло і звернення в райком комсо
молу. Там підтримали рішення завідуючого 
райвно. Так лишилася вожата поза школою. 
Позбавлена роботи незаконним чином, але 
ніхто не наважився допомогти в біді.

Як же трапилося, що грубе порушення зако
ну санкціонували кілька відповідальних керів
ників? Адже, напевне, добре відомо всім —■ 
після декретної відпустки місне роботи лишає
ться за матір'ю. Відомо іі те, що директор 
школи не має права звільняти від роботи пра
цівника без погодженості з ним.

Забули нього разу про свою вихованку вчи
телі Осптнязької середньої школи, які так 
багато зробили п її жпггі. Про те. що молода 
людина инвішила продовжувати свою трудову 
біографію у їхньому колективі, іцо саме тепер, 
можливо, під них залежить не менше, аніж 
раніше, ніхто не подумав.

Дивно повівся місцевком шкільної профспіл
кової організації. Піхто з його членів не по
цікавився. чому Надія не на своєму робочому 
місці, за яких обсіапии її звільнено.

А як оцінити дії завідуючого райвно тов. 
А. К. Ііевмнтого?

Замінюючи Надію Шаповал на Тетяну Полі
щук, випускницю педучилища, він керувався 
ніби зрозумілою метою — мати серед піонер- 
вожатих ще одну людину із спеціальною осві
тою. і а чи ж має хто право порушувати тру
дове законодавство? Як же тоді'мають почу
вати себе на роботі інші вожаті, які працюють

одразу по закінченні середньої школи? При
буття першого ж випускника педучилища 
означає автоматичне позбавлення їх роботи?

Не менша відповідальність у цін справі ля
гає й на працівників Новомнргородського РК 
ЛКСМУ. Працювати в школу вожатий іде ліс 
ля затвердження на бюро райкому. Там вів— 
представник комсомольського органу. Кому ж, 
як не райкому ЛКСМУ належить турбуватися 
про свої кадри? Надія Шаповал зверталася по 
допомогу до райкомівціп. Але ті, натомість 
встановити законність, захистити право свого 
працівника, ніддалне і умовлянням з боку від
ділу народної освіти.

Звичайно, історія ия так не повинна скінчи
тися. Надію потрібно поновити на роботі. За 
порушення законності слід спитати, з кого 
слід. Але хто відшкодує молодій матері сльо
зи, хвилювання, иезаслужену образу, яку ви
несла вона за цей час? Велике обурення ви
кликає й те, що байдужість проявили саме ті, 
хто мав би виховувати чуйність і тактовність 
в oTouvmünv vT« r,»».— — раз нагадував На- 

про норми радян- 
Виходпть, ніби я 
учать, на ділі

М. МІКЕЛЬ, 
спецкор «Молодого комунара».

І Іоаоміїргородськпіі район.

и оточуючих. хто., певне, не 
дії і її колегам по роботі 
ських суспільних відносин, 
тому прислів'ї: на словах 
і ідучують.

ВІД РЕДАКЦІЇ: коли перетявся цей номер, 
ми дізналися, іцо Надія Шаповал повернулась 
в школу. Втручання кореспондента допо
могло. Хочеться вірити: любов до професії 
допоможе забути непорозуміння. Хотілося, 
щоб допомогли їй у цьому іг ті, хто припустив 
щодо неї прикрої помилки.



лютого 19Т4 року „МОЛОДИЙ КОМУНАР*» З стор.

її ЕРЄДАЙТЕ привіт 1 нац« 
сердечнішу подяку ВСІМ 

моїм вчителям, друзям, і това- 
{5и'щам у Радянському Союзі! 
^Почути такі слова завжди 
приємно, тим паче, що мовле» 
ні вони російською мовою у 
звільненому районі Рвспублг- 
ки Південний В'єтнам.

... Я народився тут, в місті 
Донгха, — розповідає мій но- 
вйй знайомий Нгуен Ба Фонг* 
—■ В 1967 році Національний 
фронт визволення Південного 
В’єтнаму серед інших товари
шів послав мене в СРСР. Я 
вчився в Ростовському техніку-

_____

«ВПЕВНЕНИЙ - МИ ПОБУДУЄМО НОВЕ ЖИТТЯ»
мі сільськогосподарського ма
шинобудування, а потім пра
цював на «Ростсельмаше»...

Зараз Фонг працює в май
стерні по виготовленню і ре
монту сільгосптехніки. Ця май
стерня — перша у звільненій 
провінції Куангчі, збудована з 

допомогою Демократичної Ре
спубліки В’єтнам. В ній ремон
тують трактори і насоси, виго
товляють запчастини для них. 
Планується також освоїти ви-

робництво деяких товарів ши
рокого вжитку,

— На будівництві всі труди
лись самовіддано, — говорить 
начальник будівництва Нгуен 
Кон Ню. —- Хоч і не вистачало 
кваліфікованих робітників, всі 
споруди здали вчасно. План ми 
перевиконали на 31 процент, 
раціоналізаторські пропозиції 
дозволили зекономити 28 ти
сяч донгів. Комісія, яка прий
мала майстерню, високо оціни
ла якість виконаних робіт. На

роковину утворення Національ
ного фронту визволення Пів
денного В’єтнаму, 20 жовтня, 
ми підписали акт про здачу 
будівництва а експлуатацію.

За успіхи у спорудженні пер
вістка механічної промисловос_ 
ті провінції Куангчі уряд Ре
спубліки Південний В’єтнам на
городив колектив монтажників 
і будівельників орденом Звіль- 
нення III ступеня. Багатьох ро
бітників нагороджено медаля
ми.

Зараз біля верстатів і меха
нізмів працюють представники 
молодого робітничого класу 
республіки. Багато хто з них 
навчався в ДРВ.

Прощаючись з нами, дирек
тор майстерні Нгуен Чонг АН 
сказав:

— Ми починаємо мирне бу
дівництво. Я впевнений, що 
збудуємо нове, щасливе життя.

10. ЧУРЬЯНОВ, 
влас. кор. АПН.

Донгха—Ханой.

ІНДІЯ: 
СПРЯМОВАНІ 
В МАЙБУТНЄ

Вулиці І площі індійсь
кого міста Кочин ще не 
бачили такої багатолюдної 
демонстрації Юнаки і дів- 
4рта йшли тісними лава
ми, міцно взявшись за ру
ки. Над головами демон
странтів майоріли червоні 
стяги і державні прапори 
Індії.

Так закінчилась націо
нальна конференція за- 
гальноіндійської федера
ції молоді, в роботі якої 
брали участь більше, ніж 
півтори тисячі делегатів з 
усіх штатів республіки та 
численні зарубіжні гості.

Форум прогресивної 
молоді Індії проходив під 
знаком активізації участі 
молодіжних організацій у 
рішенні важливих держав
них завдань, у виконанні 
накресленого урядом Ін- 
діри Ганді нового п'яти
річного плану розвитку 
національної економіки.

На одностайну думку 
спостерігачів, найважливі
шим фактором зростання 
соціальної активності ін- 
^йської громадськості, 
особливо молоді, визнан
ня нею свого місця у за
гальнонаціональній бороть
бі за зміцнення незалеж
ності і прогрес, був недав
ній візит у країну Гене
рального секретаря ЦК 
КПРС Леоніда Ілліча 
Брежнєва. «Довірливі і 
щирі звернення лідера 
радянських комуністів до 
індійського народу, — пи
ше індійський щотижневик 
«Нью ейдж», — надихнули 
наше молоде покоління. 
На власні очі, на прикладі 
Радянської країни, побачи. , 
ли наші юнаки і дівчата 
єдино вірний шлях до щас
тя і розквіту свого наро
ду».

Намагаючись протидіяти 
прогресивному курсу уря
ду Індіри Ганді, реакціоне
ри і сепаратисти намагаю
ться роз’єднати молодих 
індійців, заважають їм 
включитись у політичну і 
економічну боротьбу, 
й^ш за все реакція бо
їться єдності з робітничим 
класом представників мо
лодого покоління, яка 
весь час зростає. І всі ак
ції економічного саботажу 
скеровані на те, щоб пе
решкодити здійсненню 
програми соціальних ре
форм,

Молодіжний рух чинить 
опір правим силам. У його 
лавах знайшов гарячий 
відгук Індіри Ганді 'рішу
че включитись у боротьбу 
за нове життя.

Мільйони МОЛОДИХ ІНДІЙ
ЦІВ глибоко усвідомлю
ють, що не існує молодіж
них проблем окремо від 
проблем національних, від 
проблем, які необхідно бу
де вирішити усьому індій- 
с:^рму народові. Це 
СГГйрджують результати 
роботи конференції За- 
гальноіндійської федера
ції молоді.

В. МЕЛЬНИКОВ.

в арабській РЕСПУБЛІЦІ ЄГИПЕТ В УРОЧИС
ТІЇ! ОБСТАНОВЦІ ЗДАЛИ В ЕКСПЛУАТАЦІЮ ТРЕ
ТЮ ДОМНУ ХЕЛУАНСЬКОГО МЕТАЛУРГІЙНОГО 
КОМБІНАТУ І ТИМ ПРАКТИЧНО ЗАКІНЧИЛИ РОБО
ТИ ПО ПЕРШІЙ ЧЕРЗІ РОЗШИРЕННЯ І РЕКОНСТ
РУКЦІЇ КОМПЛЕКСУ, СПОРУДЖУВАНОГО ЗА ДО
ПОМОГОЮ СРСР. З ПУСКОМ ТРЕТЬОЇ ДОМНИ ЗА
ВОД ВИПЛАВЛЯТИМЕ МАЙЖЕ МІЛЬЙОН ТОНН 
СТАЛІ ЩОРОКУ,

НА ФОТО: ГРУПА ЄГИПЕТСЬКИХ СПЕЦІАЛІСТІВ 
— БУДІВНИКІВ ТРЕТЬОЇ ДОМНИ ХЕЛУАНСЬКОГО 
МЕТАЛУРГІЙНОГО КОМБІНАТУ,

Фото В. ЩЕННИКОВА,

ТВІЙ РОВЕСНИК
ЗА РУБЕЖЕМ

♦ ДЕМОКРАТИЧНИЙ В’ЄТНАМ - 
ТВОРЦІ МАЙБУТНЬОГО

ф СТУДЕНТСЬКІ МАНІФЕСТАЦІЇ 
В ПІВДЕННІЙ КОРЕЇ

ф ПОП-МУЗИКА — ЗБРОЯ 
БУРЖУАЗНОЇ ІДЕОЛОГІЇ

СТАТТЯ, ІНФОРМАЦІЯ, КОМЕНТАР

За

матеріалами

ТАРС,

А1Ш,

НЕЩОДАВНО 6? ректорам і деканам 
*• університетів Південної Кореї були 
вручені виклики з поміткою «негайно». 
Прем’єр-мінісгр країни Кім Чок Піль 
запрошував їх на термінову нараду. І 
хоча тема не оголошувалась, вчені мужі 
не сумнівались: мова йтиме про стано
вище в університетах...

У вищих учбових закладах країни бу
ло неспокійно вже більше двох місяців. 
Студенти вимагали забезпечення голов
них демократичних прав, виступали за 
негайне відкликання з університету полі
цейських агентів. Заворушення серед мо
лоді, що навчається, охопило всю країну.

До багатьох вищих учбових закладів, як і 

„КЛАПТИКОВА 
КОВДРА“ 
ДИКТАТУРИ
до Сеульського національного університету, 
були введені загони поліції. У різних містах 
поширились арешти студентів. «Блюстнтеяі 
порядку» широко застосовували досвід, набу
тий ще восени 1971 року. Тоді, після універси
тетських погромів, влаштованих поліцією ра
зом з військами, вищі учбові заклади перепов
нили спеціальні агенти південнокорейського 
ЦРУ. Виявлялась «благонадійність» студентів, 
картотеки охоронки поповнювались тисячами 
імен.

. Два роки було «все спокійно--. І рап
том восени минулого року — новий ви
бух. Суворим репресіям не здалось при
душити студентські заворушення. Ста
новище, яке створилось у країні, обгово
рювалось иа параді у прем’єра. Кім Чон 
Піль обіцяв, що урядовий нагляд за ви
щими учбовими закладами буде припи
нено. а арештованих студентів звільне
но. Та все цс не розрядило напружено
сті. Через кілька днів після паради вла
да, достроково оголосивши зимові кані
кули, запропонувала студентам негайно 
залишити університети. За всіма, хто 
відмовлявся підкоритись, стежили 
«штатні» і «нештатні» агенти ЦРУ Пів
денної Кореї.

Про цю організацію американський журнал 
«Ньюсуік» писав:■ «Шантажувати ділових лю

дей, фальсифікувати результати студентських 
виборів, нацьковувати представників духовен
ства одного проти другого, давати вказівки 
журналістам про те, що вони повинні писати-, 
тримати у покорі політичних діячів — такі го
ловні напрямки щоденної діяльності управ
ління. Ного агенти працюють в банках, проф
спілках, в компаніях, в армії і в кожному мі
ністерстві иівдеикокорейського уряду. Зараз 
більшість студентських керівників отримує 
гроші від ЦРУ, а в провінції корейці стверд
жують, що кожен десятий служить поліцейсь
ким інформаторам».

Восени 1971 року саме ЦРУ дало ар
мії список 170 «особливо небезпечних 
студентів». Незабаром вони отримали 
виклики иа військову службу. Більшість 
«бунтівників» була направлена у джун
глі Південного В'єтнаму. Після цього їх 
ніхто не бачив.

Крім вимог негайно вигнати агентів 
ЦРУ з університетів, студенти виступа
ють також проти засилля іноземного ка
піталу в економіці країни. За свідчен
ням французького щотижневика іФрапс 
нувсл--, майже всі промислові підприєм
ства Південної Кореї належать амери
канцям або японцям. «Економічний 
бум-. — констатує щотижневик, — у 
житті виражається в зубожінні широких 
мас, у появі нових протиріч, коли дале
ко не забезпечені елементарні вимоги 
населення у продовольстві та одязі».

За свідченням студентських організацій, в- 
усіх урядових закладах панує коррупнія. Щоб 
влаштуватись на роботу, людина повинна да
ти хабара. Часто, отримавши вищу освіту, 
юнаки і дівчата змушені виконувати мало
оплачувану некваліфіковану роботу.

Наляканій розмахом студентських ма
ніфестацій владі доводиться роздавати 
обіцянки на словах «демократизувати 
суспільство». Сам диктатор Пак Чжон 
Хі обіцяз звільнити всіх арештованих 
студентів, а представництво ЦРУ в уні
верситетах обмежити. Були звільнені 
деякі. ГОЛОВНЯМ ЧИНОМ дрібні. Ч1Ш0ВІИІ- 
ки, запідозрені в коррупиії. Одночасно, 
як. повідомляє агентство Фрапс ГІресс, 
уряд готує кілька «миротворчих захо
дів» проти студентів і всіх, хто їх під
тримує. Недарма уже зараз опозиційні 
сили охрестили .реформи..' Пак Чжон Хі 
«клаптиковою. ковдрою-, якою диктату
ра намагається прикрити свою антина
родну політику.

А. ПРАВОВ.

ШАМАНИ
З ЕЛЕКТРОГІТАРАМИ

Пишна зачіска до пліч, нахабна поза, костюм не то 
дикуна, не то клоуна — такий синтетичний образ су
часного поп-«ідола», що окупував, за словами фран
цузького журналу «Парі матч», естрадні підмостки 
Західної Європи. Традиційний поп-концерт, з роз
дратуванням відзначає журнал, все більше перетво
рюється у видовище, яке важко навіть описати. Му
зику принесли у жертву досить сумнівним ефектам. 
Так, поп-«ідсл» Еліс Купер виходить на сцену з га
дюкою на шиї, його «колега» Девід Бауї змінює про
тягом виступу 12 костюмів, а у фіналі залишається 
лише в пов’язці на стегнах. Але всіх, мабуть, пере
вершило тріо «Емерсон, Лейк і Палмер». Вони вико
чують на сцену чудовисько під назвою «Тангус» — 
гібрид танка і якогось фантастичного звіра. Зала на
повнюється димом, із «Тангуса» вириваються язики 
полум'я...

Мода на иоп-музикаитів, неначе епідемія, що захопила 
Захід, виносить на концертні підмостки темні особи. Такий, 
наприклад, керівник лондонського оркестру «Т. Рейс» Марк 
Болен. Постійний відвідувач зламних місць кварталу Сохо, 
пов'язаний з кримінальним світом, він в 1965 році вирішив 
пошукати щастя в жанрі иоп-музикн.

Володарі концертних залів завбачливо беруть з 
нього, крім плати за аренду, чималу страхову суму 
на випадок пошкодження майна його несамовити/ли 
шанувальниками.

Чому ж не зважаючи на скандальні витівки, часті 
втручання поліції, влада поблажлива до «зірок» поп- 
музики, а деяким навіть сприяє?

Відповідь проста: поп-музиканти відволікають тися
чі молодих від сумних роздумів про сучасне і май
бутнє, закликають до «бездушних насолод».

Один з директорів люксембурзького радіо Г. Лоусн, веду
чий молодіжних музичних гередач, якось відверто заявив: 
«Поп-музика — протиотрут проти пісень Сігерів та Рідів. 
Це — наша зброя!».

Зрозуміло, чому такі щедрі на рекламу поп-му- 
зикантів господарі буржуазних засобів інформації. 
15 спеціальних журнал'в у Європі присвячують свої 
сторінки поп-музиці. її транслюють одинадцять ра
діостанцій щодня протягом 8 годин, щерічний ти
раж записів «шедеврів» цього жанру — 10 мільйо
нів платівок.

Шаманами з електрогітарами називає поп-«ідолів» 
< Парі матч». Це дуже точно визначення політичної 
суті поп-музикантів, які виконують соціальне замов
лення великого бізнесу. с. РУХОВИЧ.
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НаУнтерден -Лінден
З ОГЛУШЛИВИМ Шипін

ням міни летіли до 
переднього краю німець
кої оборони. Потім заго
ворила артилерія. Сколих
нувся увесь плацдарм.

А в танку, укритому в 
капонірі, було відносно 
спокійно. Тепер вони, — 
в носовій частині Крав
ченко і Зернов, у серед
ній башті Тайгіних і Кнись, 
■— одягли шоломофони І

Продовження. Поч. в га
зетах за 7, 9 та 12 лютого. 

застібнули під підборід
дям клапани. Внутрішнє 
переговорне обладнання 
не включалось. У танку •— 
коректувальнику спеці
ально змонтували три ра
діостанції, які з початком 
артпідготовки перевірили 
на зв’язок. Щоб не сіли 
акумулятори, Кравченко 
завів двигун і встановив 
на тахометрі потрібні 
оберти. Тайгіних відповів 
по радіо на виклик коман
дира роти. Кнись зв'язав
ся в польською артиле
рійською групою, Його 

позивні — «Зару-еден». 
Зернов викликав рацію 
Скорохода. «Вас чую до
бре», — почулось відтіль.

Щоб не заважати один од
ному, встановили черговість. 
Без слів розуміли, кому іі ко
ли включати передатчик. А 
танковим переговорним об
ладнанням вирішили не кори
стуватись тому, що п будь- 
який момент кожного могли 
викликати по радіо. Всереди
ні танка команди передава
лись особливими сигналами.

Наприкінці артпідготовки 
Тайгіних показав Кравченку: 
вперед! Машина увірвалась у 
хмари пилу і диму. З боків 
миготіли фігурки ПІХОТИНЦІВ. 
Вони бігли, падали І знову 
піднімались, долаючи ряди 
колючого дроту черев «кори
дори». влаштовані вогнем ба
тареї Скорохода. Потім арти
леристи вдарили по амбразу
рі ворожого дота. Полетіли до 
біса сталеві балки, кам'яні 
брили, кулемет. Все! Більше 
звідси не поллється вогнева 
лавина.

Пісок, перемішаний із 
снігом, потрощена німе
цька зброя, техніка, аму
ніція. Перша позиція во

рога — три траншеї з ук
ріпленнями —- була зни
щена. Рушили на другу. 
Попереду піхоти і танків 
котили товстелезні стале
ві котки, спеціальні траль
щики. Своєю вагою вони 
тисли на землю, а якої 
раз по раз виривалось до
гори синьо-малинове по
лум’я вибухів. То рвались 
протитанкові міни.

Хоч уже давно був 
день, дим, пилюка й кіп
тява не дозволяли проби
тись сонячному промінню. 
У напівтемряві доводи
лось добре напружувати 
зір. Кравченко «жонглю
вав» важелями і педаля
ми. Обходили зірвані до
ти, задрані догори німе
цькі 105-міліметрові гар
мати, чорні вирви. По
всюдно в напівзасипаних 
траншеях другої лінії — 
каски й шинелі, убиті фа
шисти.
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Зернов викликав пункт спо

стереження, Зв'язок був чудо
вий, батарея вела вогонь Із за
критих позицій. Гармати мог
ли діяти на віддалі двадця
ти кілометрів. При швидкому 
просуванні це було дуже важ
ливим.

При підході до третьої по
зиції вдалині з’явився «Тигр». 
Кнись заплющно одне око, 
спокійно і старанно, але до
сить швидко, підвів першину 
центральної марки прицілу 
під середину башти «Тигра». 
Кілька разів «тридцятьчетвір- 
ка» шугала у вибої, приціл 
збивався. Та хлопці не розгу
бились. Люди, машина, при
лади — все, здавалось, зли
лось у єдиному пориві. Рухо
ма ціль знову «сідала» на 
вершину кутника. 1 ось Тайгі
них, щось гукнувши, натиснув 
спуск. Постріл! Кравченко 
збільшив швидкість. Вони 
промчали крізь дим власного 
пострілу і побачили, що 
«Тигр» знову сидів па приці
лі. Другий снаряд влучив у 
відкритий люк завмерлого 
танка, туди простяглись і тра
си куль курсового кулемета 
Зернова. Жоден гітлерівець із 
екіпажу не вцілів.

Відділення піхоти^ оги
наючи палаючий «Тигр» 

алівв і справа, ринулись 
вперед. Але пройти да
леко не вдалось. Дзоти! 
І танки. І самоходки. «Тиг
ри», «Т-3», «Ягуар-ланте** • 
ри», «Фердинандим... При
гнувшись, німці поспіхом 
виходили а контратаку. 
Зернов викликав вогонь. 
За півхвилини батарея 
Скорохода, а потім і 
увесь полк поставили не
рухомий загороджуваль
ний вогонь — суцільні ви
бухи по одній фронталь
ній лінії. Потім вдарили 
біглим вогнем. В цей же 
час, за викликом Книся, 
польські артилеристи зро
били те ж на своїй ді
лянці.

Попереду нашої піхоти, 
що тимчасово залягла, 
бушувала суцільна стіна 
вогню, об яку розбилась 
контратака гітлерівців.

(Далі буде).

місячник 
if.ОБОРОННО 

масово і * ВмЯ роботи

ВЕТЕРАН
ПОЧИНАЄ УРОК...

Шкільний дзвінок сповістив про закінчення 
уроків. Та додому ніхто не квапиться. Старшо
класники прямують у шкільний тир складати 
нормативи нового комплексу ГПО. Учні серед
ніх класів — у пневматичний тир спортивно- 
технічного клубу Світловодського міського ко
мітету ДТСААФ, любителі радіоспорту руши
ли у радіоклас.

Стрілецький спорт — улюблене заняття вихо
ванців СШ № 4 міста Світлзводська. І голова 
комітету первинної організації ДТСААФ — 
І. М. Доронін, колишній командир батареї ле
гендарних «катюш», з якими пройшов усю 
війну, дбає, щоб саме стрілецькі секції були 
найбільш масовими. В школі працює 8 стрі
лецьких гуртків, якими охоплено 130 учнів 
5—10 класів. Включившись у змаганні! но приз 
«Комсомольской правди», школярі щоденно 
складаюп> нормативи комплексу ГПО з стріль
би. Приємно відзначити, що всі десятикласни
ки вже їх виконали. Кращі результати у Ми
коли Варфоломеева, Віктора Бєлова, Юрія 
Полнвепя. Чимало комсомольців отримали 
значок «Відмінник ГПО». Це, зокрема, Олек
сандр Гприч, Олександр Оннпченко, Олек
сандр Дяченко.

Широку і різноманітну програму накреслили 
провести юні дтсаафівці десятирічки в дні 
Все-оюзного місячника оборонно-масової ро
боти. присвяченого 56-й річниці Радянських 
Збройних Сил. Зараз тут повним ходом йде 
підготовка до військово-спортивної гри «Зір
ниця».. Створепо штаб гри. Школярі виготови

ли таблицю, в якій зазначається кількість від
мінних оцінок, отриманих піонерськими заго
нами за тиждень, дисципліна, результати 
змагань з стрільби та інших видів спорту. За- 
гонові-переможцеві випаде висока честь від- 
ярниатн «Зірницю». У боротьбу за таке право 
включилось II піонерських загонів 4—7 класів.

Учні школи вирішили запросити в дні місяч
ника до школи Героїв Радянського Союзу 
А. К. Цнмбала 1 М, І. Євсеєва.

Четвертий рік працює у десятирічці кому
ніст І. М. Доронін. Немалий його вклад у то
му. що школа добилась хороших успіхів в по
чаткової військової ПІДГОТОВКИ. З допомогою 
старшокласників він створив учбовий комп
лекс, обладнав військовий кабінет, технічний 
клас, тир, плац для стройової підготовки.

В школі діє гурток радіотелеграфістів, орга
нізований з ініціативи військового керівника. 
До послуг учнів — добре обладнаний клас, 
апаратура.

Військовий керівних 1. М. Доронін разом 9 
активістами школи організував походи по міс
цях пам’ятних боїв 20-го гвардійського стрі
лецького корпусу, війська якого восени 1943 ро
ку форсували Дніпро.

Назавжди залишиться о пам’яті юнаків та 
дівчат екскурсія в музей Корсунь-Шевчснків- 
ської битви.

Немало колишніх внхозанців І. М. Дороніна 
стали курсантами військових училищ. Серед 
них — Сергій Леус, Володимир Темнюк, Ми
кола Івавюк, Віктор Кнйло. В нинішньому ро
ці ще 12 комсомольців готуються до вступу у 
військові училнша. Це — Олексій Добрян- 
сьхий, Ігор Смирнов, Юрій Дробот. Олександр 
Фурса. Валерій Мнхалковський, інші їх ро
весники.

В школі ввійшло в традицію підтримувати 
зв'язок з колишніми випускниками, які слу
жать тепер в рядах Радянської Армії. В своїх 
листах солдати, курсанти І сержанти розпові
дають про армійські будні. А холи приїздять 
додому у відпустку, обов’язково приходять у 
школу, виступають перед своїми молодшими 
друзями.

М. ВЕНЦКОВСЬКИЙ, 
учитель Світловодської середньої 
школи робітничої молоді № 2.

ДЕСЯТИКЛАСНИК КІРОВОГРАДСЬКОЇ СШ № 24 ВІК
ТОР САВЧЕНКО ГОТУЄТЬСЯ ПОСТУПИТИ У ВІЙСЬКО
ВО-МОРСЬКЕ УЧИЛИЩЕ. ВІКТОР ДОБРЕ ВЧИТЬСЯ. БЕ
РЕ УЧАСТЬ У ЗМАГАННЯХ З ВІЙСЬКОВО-ТЕХНІЧНИХ 
ВИДІВ СПОРТУ. ОДНИМ З ПЕРШИХ ВІН СКЛАВ ЗАЛІК 
З ФІЗИЧНОЇ ТА ВІЙСЬКОВО-ТЕХНІЧНОЇ ПІДГОТОВКИ, 
А ТЕПЕР ГОТУЄТЬСЯ ДО ЗМАГАНЬ З БАГАТОБОРСТВА 
ГПО.

НА ЗНІМКУ: В. САВЧЕНКО ДОПОМАГАЄ СВОЇМ ОД
НОКЛАСНИКАМ У ВИВЧЕННІ ЗБРОЇ.

Фото А. ПЕЧЕНЮКА.

ЩЕ НЕДАВНО вони задивлялись у висо
чінь і прислухались до гулу мотора лі. 

така, зачитувались книгами про знамени
тих асів В. Чкалова, О. Покришкіна. Вони 
мріяли теж стати льотчиками. ,

В минулому ропі мрія багатьох випуск
ників шкіл Кіровоградіпини здійснилась. 
Більше 170 комсомольців стали курсанта
ми військових училищ. Це ті, хто мав від
мінні знання з загальноосвітніх дисциплін, 
відмінно склав залік з фізичної та військо
во-технічної підготовки.

Незабаром знову прийом в середні, виті 
учбові заклади, де молодь готуватиметься 
змінити старших товаришів, військових.

ПРОФЕСІЯ—ВІЙСЬКОВИЙ

ХЛОПЦІ БУДУТЬ ОФІЦЕРАМИ
на академія ім. Ф. Е. Дзержннського, виші вій
ськово-командні та інженерні училища зв’язкуСьогоднішні десятикласники цікавляться, 

куди саме піти їм вчитись, як краще зорі
єнтуватись, щоб збулася їхня мрія. Діапа
зон військових спеціальностей чималий.

ОСЬ ДИШЕ СКРЕЛИ АДРЕСИ: вищі загально
військові командні училища, вищі військово-полі
тичні, виші військово-прикордонні командні, вищі 
військово-авіаційні училища льотчиків 1 штурма
нів, вищі військово-морські командні та Інженер
ні, артилерійсько-командні та Інженерні учили
ща, військово-інженерна Червоиопрапорна ака
демія ім. А. Ф. Можайського, Військово-Інженер-

і т. п.
Перелік військових училищ можна про

довжити. Про умови прийому ДО НИХ КО’ 
жен. хто бажає здобути військову профе
сію, завжди зможе дізнатись в міському та 
районному військкоматах.

і. костюк,
працівник облвійськкомату.

ПОСТАМЕНТ
Шість днів у Краснодо- 

ні тривала молодіжна пер
шість України з боксу. В 
ній брали участь також 
представники Кіровогоад» 
щини.

У фіналі Марков зуст
рівся з чемпіоном Війсь
ково-Морських Сил серед 
молоді — севастопольцем 
Василем ІДаміним Завдяки 
явній перевазі Володими_ 
ра, бій було припинено, і 
суддівська колег!” одного
лосно присудила перемогу 
Маркову. Він етлп чемпіо
ном України. Його вклю
чено кандидатом до скла
ду збірної командк^ІКраї- 
ни. Нині Володимир готує
ться до участі у першості 
Європи серед юнаків, яка 
відбудеться у Києві в 
червні цього року.

А наприкінр
Марков- захищатиме спор« 
тивну честь республіки у 
Томську на молодіжній 
першості країни.

Слід відзначити також 
досягнення ціоовогоадця 
— майстра спопту Михай
ла- Литвиновв. Виступаючи 
у.першій середній ваговій 
категорії, він у чвертьфі
нальному поєдинку зуст
рівся з чемпіоном респуб» 
ліки, майстром спорту $ 
Донецька Іваном Чухрає- 
вим. Литвинов програв 
рівний бій чемпіону по 
очках і зайняв п’яте місце,

В успіху кіровоградців, 
безумовно, заслуга їх на- 
ставника Олексія Міхеєва.

В. ШАБАЛІН.
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Кольорове телебачення. Ран
кова гімнастика. (М). 9.20 — 
Новини. (М). 9.30 — Для
школярів, «Сильні, сміливі, 
спритні». (М). 10.00 — «Вам 
наші пісні та танці». (М).
10.30 — «Як ми змагаємося». 
Про соцзмагання працівників 
села Рязанської області. (М). 
11.00 —- Телевізійні вісті. (КЕ 
11.15 — Кінокомедія «Герой 
резерву», (К). 12.35 - Для 
хшацтпа, «Честі, змолоду». 
(К). 17.50 — «Орбіта друж
би». (Донецьк)!. 18.00 — «День 
за днем». Інформаційний ви
пуск, (Кіровоград). 1в.15 *-*
Кольорове телебачення. Для

І 1 у
Наша адреса і телефони

316050, ГСП, Кіровоград-50, аул. Луначарськогр, 36« 
Телефони: відповідального секретера та відділу 
комсомольського житта — 2-45-35, відділу пропаганди, 
відділу листів І масової роботи — 2-45*36, відділу вій
ськово-патріотичного виховання та спорту — 2-46-87.

БК 06034. Індекс в І 197,

дітей. Мультфільм. (М). 18.30
— «Світ соціалізму*. (М). 
19.00 — Програма «Вісті». (К).
19.30 — «Людина і закон». 
(Кіровоград). 20.15 — «Телеві
зійна школа механізатора». 
(КЕ 20.45 — «На добраніч, ді
ти!» (К). 21.00 — Програма
«Час». (М). 21.30 — Вечірні 
зустрічі. (К). 22.30 — Вечірні 
новини. (К).

ДРУГА ПРОГРАМА. 9.05 - 
Кольорове телебачення. Ран
кова гімнастика. (М). 9.20 «" 
Новини. (М). 9.30 — Для шко
лярів. «Сильні, сміливі, спри
тні». (М). 10.00 — «Вам наші 
пісні та танці». (М). 10.30 -* 
■»Як ми змагаємося». (М). 
11.00 — Телевізійні вісті. (КЕ 
11.15 — Кінокомедія «Герой
резерву». (К). 12.35 *-> Для

юнаптва. «Честь змолоду». 
(К). 15.26 — Програма телеві
зійних документальних філь
мів. (М). 10.00 — «Шахова 
школа». (М). 10.30 — «Птахи 
лісу». (МЕ 1fl.es — «Поезія». 
Е. Багрицькнй. (М). 17.15 — 
Телестудія «Орлятко». (М). 
18.00 — Для дітей. Телефільм. 
«Юлька. Васька та Інші». 
(К). 18.30 — Реклами, оголо
шення. (КЕ 19.00 — Кольорове 
телебачення. «Російський ро
манс». (М). 19.35 — Худож
ній фільм «Насреддін в Буха
рі». (М). 21.00 — Програма
«Час». (М). 21.30 — Кольоро
ве телебачення. Пісні компо
зитора О. Островського. (М). 
23.10 — Кольорове телебачен
ня. Чемпіонат СРСР о легкої 
атлетики. (Л1Е По закінченні 

новими. (М).
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1Гії СМВОИПЛ

ПЕРША ПРОГРАМА. 9.00 - 
Програма передач. (М). 0.05 — 
Кольорове телебачення. Гім
настика для всіх. (М). 9.20 -• 
Новини. (М). 9.30 - Кольоро
ве телебаченні!. Для дітей. 
«Приходь, казко». (М). 10.00 
«- «Музичний календар». (М). 
10.43 — «Для пас, батьки*. 
(М). 11.15 — «Усмішки». (КЕ 
12.00 — Кольорове телебачен
ня. Вам відповідає міністр 
шляхів сполучення СРСІ 
Б. П. Бещеп. (М). 12-30 «■
«Здоров’я». (М). 13.00
«Музика сьогодні». (М). 13.30 
*»< Кольорове телебачення.

«молодой КОММУНАР» - 
орган Кировоградского обкома 

ЛКСМУ, г. Кировоград.

«Більше хороших товарів». 
(М). 14.00 — Інтербачення.
Кольоропе телебачення. Чем
піонат СРСР з хокею. «Крила 
Рад» — «Динамо». (М). 16.15
— «Очевидне — неймовірне». 
(М). 17.15 — Кольорове теле
бачення. Програма мультфіль
мів. (М). 17.45 — Кольорове 
телебачеиип. Чемпіонат світу 
з лижного спорту. (М). 18.00
— Новини. (М). 18.15 — Полі
тичний оглядач Ю. А. Жуков. 
Відповіді на запитання гля
дачів. (ЛІ). 18.45 — Концерт.
(М). 19.00 — «Ня арені цир
ку». (М). 19.30 — Авторський 
аечір Є. Єатушенка. (М). 21.00
— Програма «Час». (М). 21.30 
“*• Продовження трансляції 
авторського вечора Є. Євту- 
шенка. (М). 22.30 — Кольоро
ве телебачення. «Таицюваль» 
ний зал». (М). 23.00 — Кольо- 
рове телебачення. Спортивна 
програма. (М). По закінченні
— новини. (М).

ДРУГА ПРОГРАМА. 9;10 - 
Художній телефільм «Неві
дома»., (К). 10.45 — «Екран 
молодих». Заключний концерт 
республіканського конкурсу 
художніх агітбригад 1 агіта
торів. (К). 11.15 — «Музичний 
турнір». (М). 12.00 - Для ді-

тей, «Зайді, вперед!». Вистя* 
ва Харківського театру ля’’ 
льпк. (Харків). 13.00 — Народ
ний телеуніверситет. Факуль* 
тет здоров'я. (К). 13.30 — А. П. 
Чехов на Україні. (К). 14.00 ■*- 
Музфільм «Ритми засиіжечи* 
Нр». (К), 14.30 - Для Літе«’ 
Художній фільм «Крапки» 
крапка, кома». (К). Ів.ОО 
«Шляхами бойової слави*. 
(КЕ 16.30 - «Сьогодні з вами 
співав Павло Усенко». <*){' 
10.45 — Фільм-концерт. (К''
17.30 *• «Школа передового 
досвіду», (К). 18.00 — 
молодих». «А що У ва,Сг1 
(Донецьк). 18.45 — «В <м я
миру». (КЕ 19.00 — Програм* 
«Вісті». (К). 19.30 — «Порт
рет митця». (Одеса). 20.45 *■? 
«На добрапіч, діти!»
— Програма «Час», (м)-
— Художній фільм «Золотої?,. 
(К). 23.10 — вечірні нови
ни. (К).

За редактора Б. КУМАНСЬКИЙ- •!
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