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Ціна 2 коп.Рік видання XVI 
№ 132 (2080).

Відбулись збори активу обласної комсомольської 
організації, па яких обговорено питання «Про зав
дання обласної комсомольської організації щодо по
ліпшення виховної роботи серед молоді і посилення 
боротьби з правопорушеннями й пияцтвом у світлі 
постанов ЦК КПРС і ЦК ВЛКСМ з цього питання». 

“З доповіддю виступив перший. секретар обкому 
ЛКСМ України ЛІ. К. СКЛіїН'ИЧЕНКО.
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I
БЕШКЕТНИКАМ — 
БІЙ!
ЯК «ВИХОВУЄ» 
ВУЛИЦЯ?
ПРОБЛЕМА — 
ВІДДАЛЕНІ СЕЛА.
«ПОКАРАЛИ» 

ШИЛЕНКА...

МОРДЛІ

ЛІНА БУЗА ДО ПРИ
ГНИЛА ПРАЦЮВАТИ НА 
СВІТЛОВОДСЬКИЙ ке
рамічний ЗАВОД В 
НИНІШНЬОМУ РОЦІ. 
ТУТ ПРАЦЮВАЛИ її ДІ
ДУСЬ 1 БАБУСЯ, А ЗА
РАЗ МАТИ І СЕСТРИ. 
МОЛОДА ВИРОБНИЧ
НИЦЯ ПРАЦЮЄ В КОМ
СОМОЛЬСЬКО - МОЛО

ДІЖНІЙ БРИГАДІ, ВИКО
НУЄ ДЕННЕ ЗАВДАННЯ 
НА 120-110 ПРОЦЕНТІВ,

НА ФОТО: НІНА БУЗА-

СВІТУ, 
ПЕРЕХОДУ 
ВІД 
КАПІТАЛІЗМУ
до 
СОЦІАЛІЗМУ!
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Фото В. КОВПЛКЛ.
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падкові люди. В області немає жодного 
ресторану чи кафе, котрі знаходилися б 
лід контролем і керівництвом коміт^у 
комсомолу. Молодіжні кафе теж не при
жились на Кіровоградщіпіі. Залишається 
«одне» — пляшка вина.

Втім, ресторан не єдине місце, 
можна хильнути. Є ще магазини, 

.давці котрих пооушуїоть правила тор
гівлі спиртними напоями. 1 трапляються 
ще «добрі тітоньки», завжди готові ви
ручити «бідного хлопчину» пляшкою са
могону. Але досі комітети комсомолу 
області, оперативні загони не виробили 
конкретних форм боротьби з цим злом. 
Жодного рейду по виявленню вогнищ са
могоноваріння не провели оперативні за
гони в Новомиргородському, ІІовоар* 1 
^ангельському та Кіровоградському ра- 

. нонах. А не — Сільські місцевості, де 
самогон — зло номер один. Саме тут, у 
віддалених селах, поки що з бібліотека
ми та клубами досить успішно конкуру
ють вогнища самогоноваріння. В Олек
сандрійському районі, наприклад, з кож
них 12 правопорушень 7 сксєпо молод
дю в малочисельннх і віддалених селах.

А Т ХУЛІГАНИ! Що роблять! І ку- 
” дії міліція дивиться? — часом 

лунає на тихій вулиці.
А чому саме міліція? Де ж були інші, 

коли ні молодики перероджувались у 
бешкетників? :

На комітети комсомолу, як на моло
діжні штаби і припадає основне павапт 
тажеиня у роботі з молоддю по попе
редженню правопорушень. Як же ве
дуть вони що роботу’

Комсомольські ватажки і активісти 
Кіровоградщини в боротьбі проти пия
цтва використовують різноманітні фор
ми ідейно-виховної роботи. Цс і випуски 
«Комсомольських прожекторів», і фото
вітрин, «Блискавок», стіннівок, і подоро
жі маршрутами вихідного дня, і спор
тивні поєдинки. Посилилась в області і 
пропаганда правових знань. Перед мо
лодіжною аудиторією частіше виступа
ють юристи, працівники органів внут
рішніх справ, суду і прокуратури. Що
року збільшується число правових гурт
ків у мережі комсомольської політосвіти.

А бешкетникам та п’яницям заступа
ють дорогу комсомольські дружини. У 
складі Олександрійського оперативного 
загону — кращі молоді робітники та 
учні технікумів. Тут колись про танцю
вальний майданчик біля стадіону «Шах
тар» йшла погана слава. Часто будь- 
який вечір закінчувався бійкечо нетвере
зих молодиків. Зараз постійно чергують 
два відділення загону. Вони підтриму
ють порядок не лишена танцювальному 
майданчику, а іТ па прилеглій території.

Доповідач підкреслив, шо в Олександ
рії постійно зменшується кількість зло
чинів та випадків бешкетництва серед 
молоді. Оперативний загін при Олек
сандрійському міськкомі комсомолу на
городжено вимпелом ЦІ< ЛКСМУ та 
Почесною Грамотою ЦІ< комсомолу рес
публіки і МВД УРСР.

Тенденція до зменшення злочинності 
серед молодих людей стає характерною 
і дтя всієї області. Однак боротьба з 
правопорушниками приносила б куди 
більші наслідки, якби велась конкретні
ше, цілеспрямованіше, за чіткою систе
мою. Нехай кожен активіст щиро ска
же: чи все зробив він,' аби вирішити 
проблему дозвілля молоді? Адже дове
дено, що більшість випадків пияцтва та 
бешкетництва трапляється саме від «ні
чого робити».

Ось приклад. Молодий робітник м. Кірово
града після роботи прослухав бесіду на пра
вову тематику, отримав, так би мовній, емо
ційний заряд, і вийшов за прохідну. У ньо
го — вільний вечір. Як його використати? В кі
но — все бачене, в театр — не тліне. Залишає
ться «стометрівка», тобто вулиця. Сотні юна
ків і дівчат сновигають з одного кінця в ін
ший. Туди — сюди, іуди — сюди. Та їм. вреш
ті, і закупитись ніде. Міськком комсомолу не 
потурбувався про оформлення вітрин магази
нів і установ виставками, світловими газетами. 
А років сім — вісім тому з’явилась, було, ці- 
каїпіика невеликий екран біля кінотеатру 
імені Дзержннського, па якому постійно про
кручувались рекламні плівки та невеличкі до
кументальні фільми. Біля скрапу постійно 
збиралось безліч молодих людей. Це давало 
їм псину інформацію і. безперечно, багатьох 
підволікало від сумнівних розваг.

Потім, очевидно, кіномеханікам обрид
ла турбота про «кіно на вулиці». І нони 
махнули па нього рукою. Міськком ком
сомолу — теж.

Отже, вечір провести ніде. А кафе чи 
ресторан? Па жаль, тут можна саме 
«вбити» дозвілля. Атмосфера в ресторані 
створюється стихійно, топ задають вп-

Проблему пияцтва на селі можна ви
рішити, поєднавши боротьбу за право
порядок з ретельною і планомірною ро
ботою но організації відпочинку молоді. 
ОДНИМ з головних завдань комітетів 
” комсомолу в боротьбі з правопору
шеннями та злочинністю є створення 
атмосфери нетерпимості до порушників 
радянських законів і норм комуністич
ної моралі. Між тим, деякі працівники 
райкомів то важливу і копітку роботу 
проводять формально. Добрсвеличків- 
ський райком комсомолу, наприклад, 
після сигналів з народного суду виклю
чив із членів Спілки 7 комсомольців, 
які... ніколи не стояли у них на обліку. 
А 10. ПІпленка виключили аж двічі, в 
грудні минулого року і лютому цього 
року... Енергійно взялись за злочинця! 
Дтім, щоб з’ясувати, в якій районній ор
ганізації Шилепко стоїть па обліку, у 
райкомівців вже не вистачило сил.

Саме енергії, бажаніш бути серед мас, зна
ти, чим живуть юнаки і дівчата, часом не ви
стачає комсомольським працівникам. Цим 
можна пояснити ту велику нуды у, котра па
нує її багатьох культосвітніх установах Кіро- 
воградаїини. Кіно і танці увечері — оце і весь 
репертуар багатьох сільських будинків куль
тури. Чи турбуються комітети комсомолу про 
підлітка, про його дозвілля? Який вплив 
здійснюють па нього культосвітні установи? 
Спортивні та інші організації? Об’єднання 
підлітків створюються де завгодно: на баті 
жеківських кімнат, в дитячих кімнатах мі
ліції, лише не в будинках культури та бібліо
теках, тобто там, де їм і належить бути.

Комсомольським активістам є V кого 
повчитись роботі серед молоді. До їх 
послуг — досвід партійних організацій 
області, зразки роботи кращих комітетів 
комсомолу Кіровоградщішп. Варто пе
реймати кращі форми виховання під
літків у місті Світловодську. де особли
во поширено трудове наставництво.

Ось один з прикладів, котрий красно
мовно говорить про силу трудового на
ставництва. Па Головний завод вироб
ничого об’єднання «Дніпроснергобудін- 
дустрія» прийшов Сашко Чергкчепко, 
шістнадцятирічний підліток. Невдало 
складалось його життя: вчився погано, 
стояв па обліку в комісії у справах не
повнолітніх-. Особливого бажання V 
хлопця працювати не було. Але комітет

(Закінчення на 3-й стор.).

Трансконтинентальний га
зопровід «Дружба» сягнув 
берегів Дніпра. Незабут
ню подію відзначили дня
ми будівельники ЦЬОГО 
гіганта поблизу села Пав
лівни Світловодського ра
йону: на 1224 кілометрі 
магістралі відбувся мітинг 
з нагоди прокладки пер
шого зварювального шва 
на газопроводі.

Першим слово взяв ди
ректор будови Курт Кьон- 
ке. Він тепло привітав ко
лектив четвертої будівель
ної дільниці, яка прово
дить тут роботи, висловив 
впевненість в тому, що зо
бов’язання і відповідальні 
завдання будуть успішно 
виконані. *

У своєму виступі пер
ший секретар Світловод- 
ського міськкому Ком
партії України А. Ф. Єпі- 
фанова передала буді
вельникам добрі поба
жання від Кіровоград
ського обкому Компартії 
України, всіх комуністів і 
трудящих Світловодська.

Бурхливими оплесками 
зустріли на мітингу виступ 
завідуючого відділом ЦК 
Соціалістичної Єдиної 
партії Німеччини, доктора 
Вамбута Хорста. Будова 
не має собі рівної в істо
рії, відзначив промовець, 
і підкреслив, що настане 
час, коли люди з гордіс
тю, великою вдячністю 
скажуть: «Цей величезний 
газопровід будували по
руч ровесники з Ленін
ського , ко/ксомолу і із 
Спілки вільної німецької 
молоді».

На урочистому мітингу 
були присутні доктор 
Бернштейн Харрі — упов
новажений уряду на бу
дівництві газопроводу, за
ступник міністра вугілля і 
енергетики НДР, Бранд 
Іохам — відповідальний 
працівник ЦК СЄПН, Рьон 
Еріх — начальник партій
ного штабу будови, Мюл- 
лер Діттер — секретар 
ЦК Спілки вільної німець
кої молоді, Рошєр Ру
дольф—генеральний кон
сул НДР у Києві.

На мітингу були присут
ні відповідальний праців
ник ЦК КПРС Г. І. Коро- 
льов, завідуючий секто
ром ЦК Компартії України 
П. П. Ресенчук, другий 
секретар Кіровоградсько
го обкому Компартії Ук
раїни Л. Ф. Кібець, пер
ший секретар обкому 
ЛКСМУ Скляни-
ченко.

ПРИКЛАД ПОКАЗУЄ 
ГРУПКОМСОРГ

Молодого комуніста 
колгоспу імені Ульяпова 
Надію Говорун в Голова- 
півському районі шають 
як доярку, яка протягом 
нинішньої п'ятирічки до
бивається найвищої про
дуктивності від закріпле
ної за нею групи корів За 
трудові здобутки вона на
городжена орденами Тру
дового Червоного Прапо
ра і «Знак Пошани».

У завершальному році 
Н. Говорун зобов'язалася 
надоїти віл кожної корови 
по 4 тисячі кілограмів мо-

лока. Ставши па трудову 
ударну вахту, присвячену 
XXV з'їзду КПРС, вона, 

’ групкомсорг комсомоль
сько-молодіжного колек
тиву МТФ господарства, 
успішно виконує намічені 
плани, пиві вже від кожної 
корови має майже по 3800 
кілограмів.

Нещодавно Н Говорун 
нагороджена червоним 
вимпелом «Краща молода 
доярка району». їй вруче
на також перша премія 
виставному за представле
ну на районній виставці

вирощену з телички коро
ву, яка за шосту лактацію 
дала 6975 кілограмів мо
лока при жирності 4,1 про
цента.

В. ЧОII ЕН КО, 
наш громадський ко
респондент.
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Віктор ПОГРІБНИЙ.
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іеж щось лаг-j- 
будииочка стояли 
Лимар, Мнко і і

юнги
НАРИС

»УЗ ЇЗДОВІ КПРС

жоднії спеціаліст, за
відуюча молочното
варною фермою Ва
лентина КАРМАЗИН 

(зліва) ро»мовляє з 
доярками.

Польові роботи та
кі и'ієно! Механізато
ри вже вивели СВІ 
трактори з борозни.

Фото В. КОВПАКА.

Село 'Гурія? Тобто колгосп «П рогрес»?..
Па обліку вісімдесят один член Всесоюзної Ленін
ської Комуністичної Спілки Молоді) — розмірено 
повідомляє другий секретар Новомиргородського 
райкому комсомолу Андрій Скляренко. Очолює їх 
Іван Давиденко. Всього кілька місяців. Молодий 
хлопчина. Механізатором працював у комсомоль
сько-молодіжній тракторній. На виробництві зай
нято сімдесят відсотків організації...

Короткі, анкетні дані.
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ВІСІМДЕСЯТ одна молода доля в
лі Гурії пов’язана з комсомолом, 

сімдесят одна радісна посмішка — 
усвідомлення причетності до великих 
справ народних. Вісімдесят одна клятва 
йти дорогою своїх батьків — хліборобів- 
степовиків, які на туріяіїськп.х косогорах 
такою тужавісно наливають вусатий ко
лос, що він мимоволі вклоняється і зем
лі, і сівачам, які таким багаттям підпа
люють соняхи, що вони своєю дружною 
жовтизною кличуть до себе всю Турію, 
а білі гречки напоюють такими духмя
ними медами...

Вісімдесят одна комсомольська доля... 
...Коли в тракторній бригаді Андрія 

Сергатого стало відомо, шо переможець 
районної першості орачів молодий меха
нізатор Володя Кармазин має внї.хагп в 
Новоархангельськ на обласні змагання, 
той категорично заявив:

—- Па своєму поїду. Па чужому — ді
ло непевне. Я знаю, як у мого натягнуті 
гусениці. Своїм я пройду по шнурочку...

Мав на увазі Володя, звичайно, свого 
беззмінного Т-74, з яким не розлучаєть
ся вже п’ятий рік і звик до нього.

-— А* ти, Володю, даремно,—у відкриті 
двері кинув головний інженер Василь 
Кармазин. — Так і сказано: прибути зі 
своїм трактором. От і готуємо автоплат
форму.

— «Кармазин Володимир Олександро
вич, тракторист колгоспу «Прогрес» Но
вомиргородського району» — досі зву
чить йому, Володі, голос одного з сусідів 
па обласних змаганнях орачів, який по
відомив, що він, Володя Кармазин, зай
няв перше місце і уквітчав його черво
ною стрічкою чемпіона. Щойно його 
трактор зійшов з машини, і Володя веде 
його верхньою вулицею села на бригад
ний етап.

Хата Вані Ліичезського своїми білосніжними 
стінами, голубнми-голубнми віконницями, аку
ратним дашком та підведеною призьбою, зі
йшовши на пригорок, може звеселити не тіль
ки всю Турію, а не менше півсвіту, Та її, аж 
наче весняна веселість, так імпонує Володьчн- 
HOMj' настрою. Ніби вперше її оце побачив. 
Молодець Ліпчевськиїг. І механізатор славний 
молодий, і господар вдома. Якось же говорили 
на комсомольських, коли ще Люба Кокоріпд 
j,ia секретарем; приклад у всьому. Хай иа- 
„Л оулу!ь чіконііиці дому, в якому ти жн- 

А ш’гін І,|>аЦ ~ "срі|,"м- в побуті - першим, в ПІСНІ — першим...
иЛК. пч?пп,ув ЦІ° Ллу красУ»'°- дорога звер- 

ула вліво, до гребав Переїхав її на пригаше
ній ШВИДКОСТІ і погуркотів угору кссогором. 1 
Коли виїхав на рівну алею, посаджену колись 
Молодими трактористами, нині вже ветерана
ми бригади, що цілувала високими свічками 
тополь сннс-прссиїїе осіннє небо і ніднімала 
його, Кармазина, па широкий внгір, ' Володі 
велп,аЛп-“С,,,’0СТ0Ю Ця н,ІС0,,,,|іа: вій вперше 
елавл не тЛ vOnil”M JaKy лобру сла“у. л ’««’о 
ДОТ ІМП V . «м™’ ь° п,іхоиУваася ж він, Во
лодимир, у КОМСОМОЛЬСЬКО-МОЛОДІЖНІЙ брав 
науку у старших своїх вчителів 
пЛ^"І3лПсртап-,-,а„П0ЛВ!'>’я* «'"’кола Бонда
ренко і Анатолій Дерев’янко чаклували біт« 
Мотора трактора, Микола Хижняк і Микола

Скляренко 
дилп, біля 
Михайло 
Швець, Микола Литвиненко, 
мабуть, не перезміну при
йшли. Нагодився і Панас 
Іванович Ященко » бригади 
ром Сергатим. Під’їхав до 
постійного місця сесєї сто
янки, ро »вернувся передком 
до дворища і спустив плуга.

По одному, без галасу 
підходили до Кармазина. 
Одні вже чули но радіо 
новину, інші іозпиту- 
ва.ти, а коли зійшлися 

Володя від їх дужих та 
чц не вище від отих то-дружних рук 

ПОЛЬ.
— Три підкидайте, два ловіть, — про

казав традиційний для цього випадку 
дядько Панас, Ященко.

Панасові Івановичу, як і Івану Павло
вичу Лимарю Володимир особисто вдяч
ний. Це справжні туріяиські земносилп,
— і мудрість механізаторську візьмеш 
від них. і і\ велику істину, то степовик- 
хлібороб тільки під червоним прапором з 
серпом та молотом засвітив собі сонце 
ясне над головою.

— Молодець, Володько. —- ше сказав 
Панас Іванович. — Тенор готуйся на рес
публіканську...

Поздоровляли Кармазина і Вова Спіса- 
ренко та Олекса Орел, Люба Мулявко і 
Люда Тупцій. Це учні Туріянської шко
ли. В піонерському загоні імені Попови
ча, за рішенням комітету комсомолу Во
лодя -виробничим вожатим. Разом з ком 
сомольцямп Петром Криворучком Ната
лією Барченко, Ніною Хижняк, ІОлсіо 
Ахмедовою, теж виробничими вожатими, 
приходив у класи, а то нещодавно при
вів загін у свою комсомольсько-молодіж
ну другу тракторну. Розповідав:

— Оце мій Т-сімдесят чотири. Це — 
його барабани, це — пускач, цс — кар
бюратор... Вн те все вивчали. Он старші 
Ваші Кокоріи, Михайло /Кишко цього 
літа вже й причіплювачами працювали. 
На цій машині зекономив 700 кілограмів 
пального за дев’ять місяців. У пас всі 
економлять. Тому й по бригаді трид
цять два центнери. Я виробив тисячу 
шістсот гектарів умовної оранки. Тобто
— з розрахунку па еталонний трактор. 
П’ятий рік без капітального ремонту. А 
по плану десь скоро б уже й другий ро
бити належить...

Ось так густо, хоч коротко подав Кар
мазин свою виробничу біографію.

Може вже й надто коротко. Бо юним 
відвідувачам тракторної приємно було б 
дізнатися й про інше...
ПЛЕКСАНДР Якович і Марія Омел я- 
** нівна Кармазин виростили п’ятеро 

дітей. Одні народилися ще до війни. Інші 
після того, як Олександр Кармазин, б'ю
чись з фашистською нечистю за звільнен
ня Угорщини, одержав серйозну конту
зію і повернувся у рідні краї. Всі виросли 
па трудовій заквасці. Батько був невси
пущим механізатором, не відставала й 
мати зі своєю роботящістю. Старші Вік
тор і Олександр стали майстрами гірни
чої справи, дочка Поліна — будівельни
цею, а Володимир і’ Микола пішли хлі
боробською стежиною батька, сіли па 
трактор.

На комсомольському весіллі Володимира 
Кармазина і його нареченої Валентини лтось 
із родичів нареченого запримітив:

** А ви чимось схожі — обоє біляві, обоє

4 лястоплдл 1&76 року

жваві. То ж хан лелека і дітей таких вам при
несе...

А нині чотирирічний Сергінко штовхає пов
неньким кулачком спою маму. 23-річиу завіду
ючу молочнотоварною фермою А? 2 колгоспу 
«Прогрес» Валентину Кармазин:

— Мам, а що то дядя майструє?
— Фотографує нашу ферму, сипку...
Прийшла Валя на ферму, де вже близько 

двадцяти років працювала дояркою її мама. 
Віра Василівна, після госьмнрічки. комсомол
кою. Здобула середню освіту в заочній. Одра
зу стала застрільником змагання серед моло
дих доярок колгоспу і району за .3000 надої 
молока. Порадилися комсомольці якось з сек
ретарем нарторгаНзації В. В. Затокою, голо
вою колгоспу І. Р. Отеленном і вирішили за 
прикладом тракторної комсомольсько-моло
діжну бригаду на МТФ № 2 організувати. 
Очолила її Валентина Кармазин. Саме вико
нання високих соціалістичних зобов’язань ’.ро
били відомими в області і бригаду, і it керів
ника. Валентину обрали депутатом районної 
Ради, членом обкому ЛКСМУ.

А цс напередодні свята до Во.тодьчипої 
новішії, привезеної з республіканських 
змагань орачів, де він зайняв четверте 
місце (Володя каже: на жаль, бо дове
лось йому міняти три плуги і трактора
- - ьс відповідали умовам змасень) до- 
плюсувалася новина Валентини: правлін
ня призначило завідуючою фермою.
— Тепер, Валентино, чого просила колись 
(«Давайте розширимо комсомольсько- 
молодіжну, Іване Радіоновичу» — цс до 
голови. «А які в пас умови?» — це заві
дуючому фермою), сама маєш про все 
дбати. І від тебе нині вже залежить, чи 
буде, наприклад, вся ферма комсомоль
сько-молодіжною, чи ні...

Відносно особистого прикладу, зо тут 
все гаразд. Як передавала групу, то не 
соромно було передати й цифру — близь
ко 3000 кілограмів молока па корову за 
дев’ять місяців. Представлено Валю до 
високої комсомольської нагороди — зо
лотого знаку «Молодий гвардієць п’яти
річки».

Тридцять першого березня комсомолку 
Валентину Кармазин приймали кандида
том в члени КПРС. Дві рекомендації да
ли сільські комуністи, третю — бюро 
Новомиргородського райкому ЛКСМУ.

На партзборах головинії зоотехнік За
хар Платонович Срібний, прекрасний ор
ганізатор, ветеран комсомолу, цегіеревер- 
шеппй життєлюб, жартівник, дав наста
нову; яка прозвучала символічно:

— Лік тебе, Валентино, вчили ходити, 
а ти нас тепер вчи літати...

Д.ія початку у молодої завідуючої є гарна 
родинна підмога. На відповідальній дільниці, 
в родильному відділенні працює Віра Василів
на, маги Валентини, рідна сестра. Ніна Хнж- 
пяк — краща молода доярка на фермі... Та 
іце опора — молоді її подруги Ліда Біляєва. 
чотири Вірі: Ткаченко, Вихристенко. Буден іа 
і Павленко. Люба Нстсса. Дарі« Бережна...

Ось дві комсомольські долі - Володимира і 
Валентини Кармазин. Дві з вісімдесят однієї 
А як же ті — решта?

............ . " Т«“’ - ’•"« 
™пі?нГ5Л Т,1М’ ЯЧ "іти 3 Аск₽етну Відпустку, 
туріянська комсомолка, депутат обласної Ра- 
-]’1 Л°пР|‘а Ліона Запсснко, записала на свій 
рахунок близько 4000 кілограмі.» молока на
доєного нею на кожну фуражну корову. 1 це 
не за повний рік. Поки Люба з малою Людоч- 

Д м ”Аала ?і:і’1е”ького Сашка. їх молодий 
,ік°ла Запсснко, підхопивши естафету 

ш м‘п°? комсомО’"*ської слави, став навкр.ї- 
ЩНМ молодим женцем району. Працював Мп- 

Ч’У*1,1 ірвкгоріїііі трактористом. Цього 
п.’ Л"-°-,за погРД»имн умовами ліга пересів 
ь„Т. 8 - ' ,.х0” »•‘•точився в жнива дещо 

• ше, ніж інші, а зерна намолотив пай- 
ОІЛЬПІС.
У ОЛЕКСАНДРА Смілянця характер 

рвучкий, погляд швидкий, моза- 
скоромовка, і хода не можна сказати, що

пекванлиеа. Рішення приймає швидко. з 
Але то зовнішнє враження. Перед тим пі-' 
шєппям думки та думи. Як сто бх.тр з 
НОВИМ ДЛЯ Колгоспу сортом пшениці 1.1- 
ЛІчГВСЬКШ. Він ТО ніби більше ІІІДХОДІП;, 
для північних областей, але кьою року - 
на підлісних суглинках за Турією дав 
по 35.центнерів з гектара. Посіяли всьо
го 18 гектарів.

— Будемо розширювати 
«І.і іічівку». F; 
Як і ні'І районований 
виклав своє рішення в кінні 
саилр

У голови І. Р. Отеленка заперечені, не 
було...

Для комсомольця Олександра Смілян- 
ця минула весна залишить пам’ятну за
рубку: в березні ного призначили голов
ним агрономом «Прогресу», а в день на
родження В. 1. Леніна став кандидати 
в члени КПРС.

Олександр — один з багатьох моло під 
спеціалістів села. Можна сказати, і це, 
певно, не буде перебільшенням, правлін
ня колгоспу сповна доручає комсомолові 
і молодим комуністам сгоятп біля керма 
господарства. Молоді члени КПРС 
два Василі Кармазини працюють: один 
— головним інженером, другий — заві
дуючим гаражем. Зоотехніки Микола 
Снісаренко, Наталія Барвінок, інжеиер- 
електргік Леонід Буденний — комсомо
лець...

Якось відбулася на загальних .комсо
мольських зборах запланована розмова 
про авторитет члена ВЛКСМ. Голова 
колгоспу 1. Р. Оте їенко в недалеком' 

минулому комсомольський активіст ра
див комітетові:

Якщо у вас. товаріпні, в порядку ком 
сокольські папери, внески, — вас за це 
похвалить райком комсомолу. Але якщо 
серед вас будуть комсомольці — герої . 
праці, комсомольці творці, якщо не буде
те боятися взяти на плечі наіівіднові-; і 
дальнішу ділянку — тут вам уже хвала І 
не тільки від райкому, а від усіх — від 
партії нашої, від народу. Це наптверді-, 
ший і найнадійніший авторитет.:.

Авторитет — від звершення потрібного.; 
значимого.

Чи не цим керувався досі непомічений, л ни- і 
ні відомий всьому району молодий Віктор Ти
тов, ставши минулих жнив одним з перших 
водіїв-тисячників? Може, саме за цю роботя
щість і подала йому руку Люда Леиоступ. ви
хователька дитсадка. І вони гучнім комсо
мольським весіллям від міа-піли народжений 
нової туріянської сім’ї. До речі, в нинішньому 
році це було вже четверте комсомольське ве
сілля...

Чи не ним керувався Віктор Кокоріи, Воло
дя Сергагнн, Петро Голоцван, Андрій Мнки- 
тепко, Сашко Рудь, Віктор Амслін, вважаючи 
священним обов'язком повернутися після армії 
до рідкої Турії, іцоб вершити її трудову сла
ву, а зараз стали ініціаторами запровадження 
ощадних книжок па ім’я механізаторів. котрі 
йдуть служити, відпрацьовуватимуть за своїх 
товаришів!

Внесок кожного ж вісімдесят одною. На 
своєму робочому місці, своїм умінням і енер
гією, руками своїми і розумом.

Не менше радості н від спільних справ, як 
то, наприклад, закладали на честь перши, 
комсомольців села та загиблих воїнів-героїк 
парк Слави, як десять комсомольських субог- 
ників змінили обличчя новобудови села • 
прекрасного Будинку культури. Як виступили 
ото-з ініціагнвою цього ліга: кожному ком
сомольцеві заготувати по 5 тонн береговою із 
річковою різнотрав’я. Михайло Панченко, 
Микола Гірон, Степан Пасека, Леонід Мулп :- 
ко заготували його вдвічі більше, ніж дала 
завдання організація, а голопі сказали:

— Наступного року зробимо, Іване Ра- 
діоповичу. всюдихід за прикладом ком- 
папіївців, І тоді з річкового різнотрав я 
матимемо горн трав'яної муки...
D КАБІНЕТІ політосвіти 
0 < Прогрес» стоять п’ять

і ПЛОЩІ лід
Врожайність говорить за. 

Одеська-51», — 
ліга Олек-

олова

колгоспу 
червоних

знамен. Серед них Перехідний Червоний 
Прапор ЦК КПРС. Ради Міністрів 
СРСР, ВЦРПС і ЦК ВЛКСМ, 
городжене господарство за успішне за
вершення планів п’ятирічки. В бухга і- 
терії нам повідомили цифри і дати: зав
дання п’ятирічки по виробництву моло
ка викопано у вересні, м’яса — значно 
раніше. На 7 "центнерів збільшилася вро
жайність поля порівняно з восьмою 
п’ятирічкою...

— Спасибі вам за ваші молоді роботя
щі руки!..

Після розповіді про комсомол Турії, 
секретар парторгаїїізаиії запропонував 
пройтися селом. Як вийшли з контори, 
Микола Григорович Тупчін, кинувшії по
гляд па широкий розлив річки, що плес
калась в береги біля загати, сказав, ніби 
ненароком:

— А нашою Турією. пишеться в історії, 
кораблі .ходили. До Дніпра Тоді, ка
жуть, Турія у Славуту впадала, а не \ 
Вись.

Ми не перевіряли історичних даних 
про судноплавство на річні Турії. але в 
тому, що гордість туріяпців за свій край 
має твердий підмурок — перекопалися 
глибоко. 1 якщо колгосп «Прогрес» з усі- . 
ма його турботами, з перемогами і не- 
доладом, з пшеницями і піснями, уявити 
символічним кораблем, то скажімо, шо 
цей корабель іде партійним курсом, і 
екіпаж па ньому — винробувашіії. падій 
ппн, а юнги па ньому вродилися у своїх 
старших бувалих мореплавців...

ЯКИМ 113-

м

>

7

1 Іовомиріородськин район.

11 і 11



———4 лкстопада 1975 року_________________________іяшшяя ■ і ssuac-^dB вкпнм^ммнвкшмакя^мннжжмтня

I UXOiltiTH
і ДУСІ КСИїиіСТИЧНОЇ ИОРЙЛІ

)}Молодая комуа&р{( З стпор.-
g Üuiä

(Закінчення. Початок на 1-й сюр.), 
комсомолу об'єднання направші його в 
бригаду верстатників імені .XXII з’їз.о? 
ЛКСМ України. Члени комсомольсько- 
молодіжного колективе на чолі з бри
гадиром Валеріям Лобасовнм взяли 
шефство над Сашком, нрг.пнялн його в 
бригаду як свого. Минуло півтора року. 
Ниці Олександр Черпичеико — комсо
молець. Люблять-його в колективі. І ці
нують, як кваліфікованого токаря.

Заслуговують на уваг) і нові форми 
Зацікавлення лозакласною роботою стар
ших школярів в Ганворонськом} районі, 
цікавий досвід органі >ації дозвілля мо
лоді в Олександрії.
і—---------- —-------------------------------------------

Тенденція до зниження злочинності і 
правопорушень серед молоді у Кірово
градській області — пронес не випадко
вий, триватиме він і в майбутньому. Бо 
з кожним днем проблеми виховання МО
ЛОДЬ? людини все більше хвилюють ком
сомольські організації області і дистан
ція «комсомольський активіст підлі
ток* стає все коротшою.

В робо і і зборів актив} взяли участь та 
вйступнлп другий секретар обком} Ком
партії України Л. Ф. Кібець га завідую
чий сектором профілактики правопору
шень молоді і правової пропаганди ЦК 
ЛК.СМ Україні; А.Я. Сндорші.

ТУРБОТА — ПРО ВІДДАЛЕНІ СЕЛА
ф З ВИСТУПУ ПЕРШОГО СЕКРЕТАРЯ ОЛ ЕКСАНДРІВСЬКОГО 

РАЙКОМУ КОМСОМОЛУ НАДІЇ ЗГАРСЬКОЇ.

У формуванні комуніс
тичної моралі велику роль 
відіграє система політич
ної освіти. Нинішнього ро
ку 8 1 1 політгуртках 286 
комсомольців вивчають 
основи комуністичної мо
ралі та основи правових 
знань. На заняттях гуртків 
молодь зустрічається з 
працівниками суду, мілі
ції, прокуратури. 1 все ж 
політосвіта — це лише 
одна з складових вихо
вання моралі молодої лю
дини.

Нас турбує проблема 
малонаселених віддалених 
сіл. Тут трапляється ще ба
гато правопорушень. Од
на з їх причин — погана 
організація відпочинку 

молоді. Як травило, бри
гадні клуби в таких селах 
знаходяться на утриманні 
сільських Рад, але заві
дуючі клубами не завжди 
знаходять підтримку і до
помогу з боку керівників 
сіл і колгоспів.

Так сталося у клубі села 
Гутниці. Рік тому ми на
правили туди на роботу 
комсомолку Галину Коля
ду. Дівчина до роботи 
бралась охоче, організо
вувала вечори, спортивні 
змагання.

Та ось настала осінь. 
Галина вирішила зробити 
ремонт клубу, бо останній 
був десять років тому. 
Звернулась до голови 

сільради з проханням да
ти матеріали. Той відіслав 
її до голови ССТ. А го
лова ССТ, не довго ду
маючи, порадив зверну
тись... до голови сільради.

Ображена Галина мах
нула рукою і розрахува
лась. На її місце призна
чили нового комсомоль
ця, а ремонт зробили ли
ше після втручання ра
йонної радіогазети «Зо
ря» та «Комсомольського 
прожектора».

Лише після того, як ви
рішиться пооблема відда
лених сіл, ми зможемо 
сподіватись на більш плід
ну роботу по правовому 
вихованню молоді.

...І громадський 
відділ кадрів
• З ВИСТУПУ

СЛЮСАРЯ ЗАВОДУ 
«ЧЕРВОНА ЗІРКА» 
ГЕРОЯ 
СОЦІАЛІСТИЧНОЇ 
ПРАЦІ
О. О. КОШУРКА.

На нашому заводі май
же половина робітників 
та службовців віком до ЗО 
років. Ш,ороку в колектиз 
вливається чимало новач
ків.

Кожному потрібен вчи
тель. А добрим наставни
ком можна назвати того, 
хто постійно відчуває від
повідальність за долю 
юнака, стає йому другом, 
вимогливим і чуйним. То
му при підборі наставни
ка слід враховувати не ли
ше кваліфікацію, а й міць 
політичного гарту, життє
вий досвід, педагогічні 
можливості. “

У нас — 350 наставників 
молоді Це люди, віддані 
сеоїй спразі. Вони — 
справжні вихователі.

Дрібниць у виховній ро
боті не буває. Щоб за
вчасне попереджувати 
правопорушення серед 
робітників, досягати змен
шення плинності молодих 
кадрів, ми організували в 
своєму цеху раду по про
філактиці правопорушень, 
котру очолює О. П. Дере- 
в янко та громадський від
діл кадрів. Ним керує ве
теран праці В. Д. Левиць- 
кий. Хоч у кожної з цих 

громадських організацій— 
свої завдання, та роблять 
вони одну спільну спра
ву — борються за долю 
молодого робітника. Рада 
по профілактиці турбує
ться про тих, у кого не
вдало починається трудо
ве життя. Інколи зустрі
чається з батьками новач
ків.

Гро/ладський відділ кад- 
різ постійно аналізує при
чини плинності робітників, 
кожну заяву на звільнен
ня розглядає на засідан
нях, вживає заходів по 
закріпленню кадрів. Ось 
наслідки цієї роботи. Як
що а 1972 році від прогу
лів було втрачено 717'лю
дино-днів, то в минуло
му — 172, а в цьому — 
лише 70. Така економія' 
виливається по всьому 
заводу у сотні надплано
вих сівалок. А поза циф
рами — десятки щасли
вих робіїничих біографій. 
Це і є ефективність робо
ти наставника.

«Кожному — 
справа, 
з кожного - 
відповідь»
@ З ВИСТУПУ

ЄВГЕНА ВДОВІ НА. 
УЧНЯ СЕРЕДНЬОЇ 
ШКОЛИ № 5 
ГАЙВОРОНСЬКОГО 
РАЙОНУ.

В нашій школі на почат
ку навчального року в усіх 
класах пройшли збори під 

назвою: «Кожному—спра
ва, з кожного — відпо
відь». На них колективно 
було визначено доручен
ня всім учням з урахуван
ням бажань, можливостей 
кожного. Школярі відразу 
дізнались, які пред/детні 
гуртки вони можуть відві
дувати, які будуть прово
дитися олімпіади, огляди 
художньої самодіяльності, 
спартакіади.

Один учень восьмого класу 
часто порушував дисципліну. 
Ми знали, що йому подобає
ться спорт, кін любить співати 

грати іі.і гііарі. Па комси 
мо.іі.сьміч «борах йому заііро 
нону па.ні її вин участь в кон 
церті та віїсту пити па спор
тивних змаганнях. З тих пір 
про помну поведінку хлопця 
вже. не .може бути її мови 
Ось як важливо знайти лн>: 
дині заняття до душі.

Віага.іі, у нашій школі по
рушення трапляються не час
то. Це результат цікавого 
шкільного життя. Ось що 
провели за два ссіаиніх мі
сяці: СВЯТО КНИГИ. комсомоль
ські збори на тему «Що зро
бимо нового в цьому навчаль
ному році?», змагання з пла
вання, ібір металолому та 
макулатури, тиждень солідар
ності з Чілі, збір дружини, 
присвячений «Молодій гвар 
дії’», конкурс малюнка па 
асфальті «Живемо під щасли
вою зіркою», засідання клуб) 
«Етика іі естетика», першість 
ніколи і шахів, заняття усно- У 
то журналу «Хочу все знати» П 
та клубу «Чомучок».

Проводячи всі ці захо
ди, комітеї комсомолу та ■ 
рада піонерської дружини ' 
намагались зацікавити як- 1 
найбільше учнів. І зрозу
міло, що тим самим вирі- І 
шувалась важлива пробле
ма школи — проблема 
вільного часу учнів. |

М. ВІДЕНКО,
спецкор «.Молодого комунара».

Автоград
Мало хто, приїжджаючи на КамАЗ, 

відразу потрапляє па будови заводів. 
Перші враження — від міста. У нас во
ни почались іше в Москві. Двоє дівчат в 
аеропорту, дізнавшись, то паша група 
летить до Набережних Човнів, почали в 
один голос розхвалювати нове місто. У 
цих розгорілись очі, вони відразу відчули 
в нае «своїх». Виявилось, що дівчата
— «старожили» па КамАЗі, пропрацюва
ли цілий рік і зараз, провівши відпустку
в рідних місцях, у Воронежі, знов} по

вертаються на роботу.
Втім, безпосереднє знайомство з міс

том почалось у пас досить курйозно. Лі
так запізнився на годину і з аеропорту 
ми вирушили опівночі.

— Вам у Старе місто, чи в Нове? — 
запитав водій автобуса.

— Нам у Набережні Човпи! — відпо
віли ми повагом.

— Я зйаю, то в Човни, раз ви сіли в 
цей автобус. Том\ й питаю: вам у Старе 
місто, чи в Нове?

Через годину приїхали. Широкий проспект, 
яскраво освітлені, незважаючи па пізній час, 
вікна будинків, вогні неону. Потім міі кра
ще познайомились л цією головною магістрал
лю _ проспектом Мусси Джа.ііля. дізнались, 
що ця частина зветься селищем Камгес. А ще 
е Старе місто. Нове місто, селите ЗЯЬ і 
разом все називається Набережні Човни. І 
ми зрозуміли запитання водія, бо хоч незаба
ром усі селища зіллються в суцільні квартали, 
поки що від Старою до Нового міста — біль
ше десяти кілометрів.

— В «Камі МІСЦЬ немає! перестрів 
пас міліценский патруль. Вам треба було 
в чотири-одии. або в чотнрн-два! Але 
вже пізно.

— Ну, якщо МІЛІЦІЯ нам не допомо
же... — розчаровано промовив хтось із 
групи.

— Допоможе! Пішли у гуртожитки,
— сказали міліціонери.

Головне враження, котре залишається 
після знайомства з Набережними Чов
нами — це захоплення. Човни мають 
стати зразковим радянським містом. І 
сїаїбть. Тут немає тимчасових вагончиків 
і наметів. Все будується міцно і навіки. 
Місто створюється з урахуванням усіх 
сучасних вимог архітектури. Машин ма
ло (власних мешканці придбати не встиг»

ли), а па будову транспорт іде поза міс
том, але широкі проспекти з підземними 
переходами і перехрестями па різних 
рівнях прокладаються вже сьогодні. Кра
сиві багатоповерхові будники спроекто
вані і виготовлені окремими блоками в 
Москві і Ленінграді, утворюють оригі
нальні архітектурні ансамблі. Особли
во красиве Нове місто. Тут піднімаються 
будинки серії НЧ (Набережні Човни), 
створені московськими зодчими. Підви
щена комфортабельність квартир, оригі
нальне внутрішнє оздоблення. Більшість 
із них — з білого бетону із яскраво-зеле- 
пнмп керамічними вставками. Воші бу- 
будуть напрочуд красиві на березі Ками. 
«Будуть» — тому, що досі Кама проті
кає у кількох кілометрах від Нового 
міста, а із спорудженням ІІііжньокам- 
ської ГЕС річка розілляється до майбут
ніх гранітних набережних міста. Так їх 
і будують, Набережні Човни, вздовж 
річки. Цс розтягує дорогу на роботи, за
те кожному буде недалеко до води, до 
зони відпочинку.

Поки що квартир не вистачає, .події живуть 
у гуртожитках. Навіть подружжя — окремо. 
Але кожному зрозуміло, що труднощі ці — 
тимчасові. лНсто будується стрімко і ком
плексно. Туї немає об’єктів головних і друго
рядних. Одночасно ростуть і житлові будин
ки. і дитсадки, і школи, і кафе іа ресторани. 
Згодом відкриються геатрн і цирк, иіирокофор- 
маїні кінотеатри і телецентр. I знання прек
расного майбутнього свого міста допомагає 
людям без нарікань зносити і труднощі з 
житлом, і інші тимчасові незручності будів
ництва.

А ще в силі крилаті слова, кинуті ки
мось із перших будівельників КамАЗу. 
<-Пе перетворюй свою молодість у книгу 
скарг!»

Люди живуть майбутнім. Тут, у Набе
режних Човнах,як і на кожній ударній 
комсомольській будові, це помітно най
більше. І прискорити його хочеться всім. 
Швидше закінчити будівництво! Дати 
перший автомобіль! Зробити своє місто 
найкращим! «Я верю в рожденье гиганта 
КамАЗа, я верю, что будут большие 
Челны», повідомляє великий лозунг у 
Камгссі.

В одній їдальні мене вразила така де
таль. На шторах — нашиті жовті осінні 
листя. 1 зроблено це з великим смаком. 
А потім звернув увагу на жінок, котрі в 
обідню перерву оточували поки що ма- 
лочисельпі квітникові клумби і сбирали 
насіння; па рівненькі зелені газони

вздовж вулиць’ у селищі Камгес. Горю
нов розповів, що підтримувати ті газони 
було дуже нелегко, перехожі постійно 
протоптували стежки «для зручності- І 
так тривало доти, доки молоді будівель
ники не виготовили бар’єри вздовж гро 
туарів, а занадто < поспішаючих- се 
взялась БКД.

О, БКД — це дітпше комсомольців 
КамАЗу. П’ять оперативних загонів боно
вої комсомольської дружніш взяли під 
свій контроль і порядок на вулицях, і ро
боту магазинів та ресторанів, і рух тран
спорту. Ловлять навіть автобусних «зай
ців >. І як наслідок, у місті з населенням, 
що вже перевершило 300 тисяч, можна 
зовсім безпечно гуляти пічними вулиця
ми. Бо патрулюють комсомольці. Іїаі ру
люють па звичайних «газонах», котрі ма
ють лише одну характерну відмінність; 
на кабінах — літери «БКД». Тільки гри 
літери. А вселяють вони спокій.

(Далі буде)

Поки що в Набережних 
Човнах .піше один готель - 
«Кама». Новий Н-гн повер
ховий гоголь, що будується 
(фото вгорі), вирішить бага
то проблем для підрядже
них і гостей міста.

іііім’ягіііік 30-річчю Пере
моги радянського народу 
над фашистською Німеччи
ною. Біля нього — постійно 
стоять піонери в ііочесіїїіі 
парті. (Фого зліва).

Фото автора.

запитує
сЛін, сіуденти Кірово

градського інституту сіль- 
ськигиспоочрського маши
нобудування живемо в 
гуртожитку і просимо euf- 
пивісти на наше запиган- 
н.'і; чи дозволяється від
кривати кімнати мешканців 
піо час іх відсутності? Як
що і)о:;во.ші:і вен. то ко
му?»

Як повідомила нас ко
мендант ГурТОЖІІІК} інсти
туту К Романова, кімна
ти, в яких проживають 
студенти, .'.ГІДНО Положен
ня про гуріожпткп, мають 
право відкривати в будь- 
який час черіові гуртожит
ку в разі необхідності (пе
ревірка слюсарями опалю
вальної системи і інші ро
боти). Але до кімнати обо
в’язково повніші заходи
ти декілька осіб. ІЗ інших 
випадках відкривати кім
нати забороняється.

Читач

просить

допомоги
Читач нашої газети 

К. Самборськпй із селища. 
Димитрове Олександрій
ською району звернувся 
до редакції з проханням 
допомогти йому відремон- 
гувапі швейну машинку,

З його листом ми звер
нулися на завод «Рсмпо- 
буттехніка» до маїїсіра 
цеху виробничих майсте
рень Віктора .Чііколаії.'іви- 
ча> Щура.

Пізніше він нас повідо
мив, що в селище Димит
рове було відряджено 
майстра, який- відремонту
вав машинку.
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М ІСТО ще спить, опови
те передранковою 

імлою. Тиша навколо та
ка, що чути власне дихан
ня, а кожен крок віддає
ться луною.

Знайома ця картина 
Федору Михайловичу. І 
любить він її найбільше. 
Мабуть, тому, що свій 
робочий день розпочинає 
саме в цей ча€.

Широкою, твердою хо
дою йде він провулком, 
вулицею, проспектом. Ось 
уже двадцять п'ять років 
він незмінно несе нелегку 
службу охоронця право
порядку.

Тихо навкруг. І на душі у 
Федора Михайловича спокій
но. Та раптом чує за спиною 
чиїсь поквапливі кроки. «Ко
му це ще не спиться?» — маГі-

Розповідасмо 
про наставника

КРОК II 
ДІЛЬПИЧНОГО
пула думка. А тут вже й „го
лос:

— Федоре Михайловичу, за
чекайте.

Оглянувся — житель його 
дільниці.

— Щось трапилось? —- стри
вожився дільничний.

— Ви знаєте. «— почав той. — 
Повертався я з нічної зміни, 
аж бачу — хтось такого важ
кого ^іішка тягне за плечима. 
Придивляюсь, — а то К. Не 
інакше, як когось обікрав.

— Спасибі за інформа
цію, — подякував Федір 
Михайлович. А на ранок 
у райвідділі його вже че
кав «сюрприз». У грома
дянки В. украли кролів. 
Федору Михайловичу не 
потрібні були додаткові 
показання. Він знав, де 
шукати пропажу. Через 
якусь годину-другу злодія 
було піймано на гарячо
му.
«І як у вас все так легко 

виходить?» — часто запиту
ють Федора Михайловича мо
лоді колеги.

А вій тільки посміхнеться на 
тс, і скаже: «Людей звати 
треба». І. дивлячись на заці
кавлені погляди, додасть:

—* Перше, з чого треба почи
нати дільничному інспектору 
— це з вивчення людей. Яко
мога більше, детальніше. За
войовуйте у них довір’я і ав
торитет. А якщо тебе посвяти
ли в таємницю, то збережи її, 
що б там не сталося.

В цих істинах Федір Михай
лович переконався на власно
му досвіді. Бо сам починав 
саме з цього, бо так вчили і 
його колись старші товариші.

Закріплену за ним дільницю 
(Велику Балку) Федір Михай
лович знає чудово. Бо не 
знайшлося б жодного двору, у 
якому б він не побував, не 
поговорив. Тільки туди, де бу
ло не зовсім благополучно, вів 
заходив частіше. І люди віри
ли йому, довіряли.

Якось прийшла до діль
ничного'громадянка Л.

— Допоможіть мені чи 
порадьте, Федоре Михай
ловичу, що робити. Чоло
вік почав пити. Все якісь 
дружки в нього, компа
нія. Приходить пізно і 
завжди напідпитку. Недоб
ре я відчуваю...

Надвечір дільничний ін
спектор навідався у цю 
сім’ю. Господар ще не 
встиг податись з дому. От 
і зав язалась чоловіча роз
мова... про футбол. На-

ступного дня — те ж са- 
м# Тільки вже час прий
шов за шаховою дошкою. 
Познайомився і з тими 
«дружками», про яких 
розповідала дружина. Дій
сно, її побоювання були 
не безпідставними. Дов
генько довелось Федору 
Михайловичу походити у 
цю сім'їо, поговорити з її 
«главою», щоб там, на
решті, знову поселився 
спокій.

Та найбільше дільничного 
інспектора хвилюють підлітки, 
схильні до правопорушень. 
Але тут бесідами і «візитами» 
не обійдешся. І Федору Ми
хайловичу доводиться турбува
ти комісію по трудов.іашту- 
ванніе підприємство чіі шко
лу, громадськість. Не випус
тить з-під контролю, доки не 
доб’ється відчутних наслідків.

Свічо роботу 
Федір Михайло
вич Огорснко 
організував так, 
що па його діль
ниці не було 
жодного злочи
ну. І люди вдяч
ні за цс. А ко
ли його, було, 
перевели на ін
шу роботу, во
ни напнселії ко
лективною лис
та з проханням 
«повернути» їх
нього дільнич
ного. Довелось 
задовольни т н 
прохання лю
дей. У минуло
му році Ф. М. 
Окоренка при
значили стар
шим дільнич
ним інспекто
ром опорного 
пункту право
порядку № І.

ЦЕ — нова форма ро
боти, спрямована на 

активізацію громадськості 
в боротьбі за правопоря
док. Федір Михайлович і 
тут знайшов правильний 
напрямок. Перше, з чого 
почав, — створив раду 
громадськості. Склали 
план роботи. На щомісяч
них засіданнях ради за
слуховуються керівники 
тих підприємств, де трап
ляється найбільше випад
ків правопорушень.

Так було помічено, що 
солідний процент «відві
дувачів» медвитверезника 
становлять робітники 90-го 
корпуса заводу «Червона 
зірка», котрий знаходить
ся на території опорного 
пункту. Довелось заслуха 
ти керівника на засіданні 
ради громадськості. І ре
зультат не забарився — 
останнім часом тут майже 
немає порушень дисциплі
ни чи громадського по
рядку.

На території ОПП — пивний 
бар, літній танцмайданчик, 
гуртожиток. Ллє ніяких «ЧП» 
тут не трапилось тільки завдя
ки пильності членів опорного 
пункту і, зокрема, Федора Ми
хайловича. Посилений конт
роль за цими місцями, щоден
ні чергування дружинників чи 
комсомольського оперативного 
загону стало прапилом.

Федору Михайловичу Ого- 
ренку є про що розповідати, 
є чим ділитись. Бо за двад
цять п’ять років безперервної 
служби в органах внутрішніх 
справ нагромадив солідний 
багаж знань і досвіду. Не дар
ма Федір Михайлович, як один 
з иайдосвідчеиіиіих, цього року 
брав участь в роботі Всесоюз
ної наради кращих дільнич
них інспекторів країни. за 
зразкове виконання службових 
обов’язків він нагороджений 
трьома медалями «За бс:до- 
ганіїу службу в органах внут
рішніх справ» I, II і III ступе
нів. йоюгрудн прикрашає зна
чок «Відмінник міліції».

... Місто ще спить, опо
вите ранковою імлою. 
Прислухайтесь: кроки від
даються луною. То хода 
дільничного.

Г. ГОНЧАРЕНКО, 
спецкор «Молодого ко
мунара».

м. Кіровоград.
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ді'6050. ГСП, Кіровоград-50, вуп. Луначарсьиого, 36. 
Телефони: відповідального секретаря га відділу 
комсомольського життя—2-45-35, відділу пропаганди, 
відділу листів і масової роботи — 2-45-36, відділу вій
ськово-патріотичного виховання та спорту — 2-46-87.
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КРАЇНИ

„ЗАЙВІ 
ЛЮДИ“ 
АМЕРИКИ
В їх біографіях, на перший пог

ляд, мало спільного. Розі Вашінг- 
тон — негритянка. їй 27 років. 
Зразу ж, як тільки стала підрос
тати дівчинка, вона пішла працю
вати. Піт Хорват — білий. Він — 
ветєран-металіст. Працював на 
телевізійному заводі 31 із своїх 55 
років. У долях Розі і Піта багато 
спільного — вони безробітні.

Ось що розповідають вони самі. 
Піт, сивий, з втомленим сумним 
поглядом:

— Я залишився на вулиці ще в 
1972 році. Звільнили мене тому, 
що закрили завод. Ще задовго 
відчував, що справа йде до цього. 
Господарі постійно загрожували: 
переведемо підприємство в Бата- 
вію, тут ви нам більше не потріб
ні. І до закриття виганяли то одно
го, то іншого. А тому, ще працю
ючи, ми вже були начебто тіня
ми. Нарешті, стали вивозити об
ладнання. Я зрозумів, це кінець. 
Декому повезло — вдалось піти 
на песію без звільнення.

У Розі в очах гнів:
— Я ходила найматися в ресто

рани, лікарні, на заводи. Скрізь 
одна відповідь зайдіть наступного 
дня. Так ні з чим і йдеш додому. 
Правда, є допомога по безробіт
тю, вірніше жалюгідна подачка. 
Ти завжди голодний, але не 
вмреш, це вони так розрахували. 
А сил рухатися немає. Дочка при
ходить зі школи — навіть не по
граєшся з нею. Вчителі говорять: 
«Розумна. Тільки вона у вас така 
слабенька». Піти з нею в кіно, і 
то грошей немає. У нас так: поки 
молода, виявляється, «не мас дос
віду». А в 35—40, коли досвід з’я
виться, ти вже для них «дуже ста
ра».

Так говорять двоє американ
ських безробітних з міста Баффа
ло. Приміром про те ж, хоч інши
ми словами, розповіли журналіс
там десятки інших обездолених, 
які щоденно і даремно днинами 
простоюють в довгих чергах на 
біржах праці цього промисловою 
центру. Десятки із восьми мільйо
нів «зайвих» американців.

Н. СИТУНСЬКИЙ.
Нью-Йорк.

Країни капіталу пе
реживають економіч
ний спад. Безперервно 
зростає безробіття, ін
тенсивно ростуть ціни

На знімку: робітники 
кришталевої фабрики 
бельгійського міста 
Лютгіх та робітники ме
талургійного заводу, 
які приєдналися до них, 
збираються на мітинг 
протесту в зв’язку із 
спробою адміністрації 
фабрики закрити її.

Фото ЦБ - АПН.

КАПІТАЛУ:
За матеріалами

ТА PC, АПН.

ІНФЛЯЦІЯ,
БЕЗРОБІТТЯ,
БЕЗНАДІЯ...

КРОВ І ПРИБУТКИ
150-тп тоншій прес роздробив руку молодому робітникові автомобільно

го заводу фірми «Пежо», (в місті Сушо). 25-річиий хлопець назавжди зали
шився калікою. Профспілка трудящих металообробної промисловості зая
вила протест адміністрації і вказала, що головною причиною нещастя була 
непідготовленість автоскладальііика до роботи па пресі.

У зв’язку з ним випадком па заводі в Сушо газета «Юмаиітс» писала: 
«Фірма «Пежо» одержує високі прибутки не лише за рахунок лоту і висна
ження трудящих, але і за рахунок їх крові».

Трагедія молодого робітника — пс поодиноке явище у Франції. Процес 
інтенсифікації виробництва в умовах капіталістичної економії веде до 
збільшення кількості виробничих травм, нерідко з смертельним кінцем. За 
даними органів соціального забезпечення, в 1973 році було зареєстровано 
І 302840 нещасних випадків па виробництві. При цьому більше і 46 тисяч 
чоловік отримали серйозні травми і каліцтва; а 4305 — загинули. Інакше 
кажучи: кожні шість секунд — нещасний випадок, кожні півгодини — 
смерть робітника.

Виробничий травматизм привів до втрати 36 мільйонів робочих днів на 
рік, що не могло не зробити відчутного удару по національній економіці. 
Що ж стосується самих потерпілих, то воли не лише відчувають фізичні 
страждання, але й матеріально.

Е. КОРЖЕВ.
Париж.

КЕТІ НЕ ПОВЕРНУЛАСЬ
Дев’ять років тому, 

точніше в листопаді 
1966 року, по англійсько
му телебачепшо був ПО; 
казаний фільм «Кеті, по
вернись додому!». • Про 
нього тоді говорили, йо
му були присвячені де
сятки рецензій. За вимо
гою громадськості фільм 
був показаний декільком 
міністрам, які при перег
ляді просльозились.- Як 
писали тоді газети, цей 
фільм, «подібний рома 
нам Діккенса, пробудив 
совість нації». Він роз
повів людям, які змуше
ні тулитися в нічліжках 
і. притулках сучасної 
Британії, які нагадують 
робітничі будинки вік- 
горіапської Англії.

Глядачам показали

кімнату з голими цегля
ними стінами, які нагаду
ють кошошшо. Ліжка, 
подібні стійлам: відо
кремлені одне від одного 
фанерними перегородка
ми. В такій кімнаті про
живають десять жінок і 
тридцять дев’ятеро дітей. 
Чоловіків пс пускають 
— вони можуть відвіду
вати сім'ю тільки вдень 
протягом однієї години. 
Матері живуть в тривозі, 
що їх можуть вигнати із 
притулку, так як в цьому 
випадку в них забирають 
дітей (згідно англійських 
законів баїьки зобов’я
зані віддавати дітей в ди
тячі будинки, якщо не 
можуть їх забезпечити).

Як же потрапила в та
ке пекло Кеті? Дівчина

Газета виходить 
у вівторок, четвер, 

суботу.
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ИМ®
жила щасливо з своїм 
чоловіком шофером Ро
гом, в одному з нових 
будників Бірмінгема, ви
ховувала двох малюків. 
Ллє Per потрапив у ава
рію на своєму грузовику 
і був позбавлений робо
ти. З цього почався 
шлях па «дно». Вони ти
нялися по дорогах Анг
лії, жили у вагончиках- 
трейлерах,' потім в човні, 
потім в наметному міс
течку. Квартиру найняти 
було неможливо. Сім’ям 
з дітьми, так як неграм і 
кольоровим. наймають 
кімнати неохоче та й ці
ни не по кишені. За.тпша-
ється одне — притулок 
для бездомних...

Як засвідчує «Сайді 
тайме», проблема без
домних стає однією із 
найгостріших соціальних 
проблем Англії 70-х ро
ків. В одному тільки Лон
доні не менше 30 тисяч 
бездомних. Стаи по
глиблюється тяжкою 
економічною кризою.

Згортуїоться -програми 
житлового будівництва, 
боротьби із злиднями, 
реконструкції трушобішх 
районів і т. д.

Ось що розповів, на
приклад, Роджер Леп'глі, 
25-річшій безробітний 
музикант, котрий посе
лився з дружиною і ма
лям в одному із пусту
ючих будників Лондона, 
знаючи, що їх в будь- 
який момент можуть 
вигнати на вулицю:

— Ми намагалися зна
йти житло, але не да
ремно. Сім’ї з малям ні
хто не хоче наймати 
квартиру. Звичайно, най
няти можна, але тільки 
толі, коли віддаси всі 
свої заощадження. Чи не 
правда, ситуація луже 
нагадує фільм про Кеті. 
Правда, дещо все-таки 
змінилось за ці дев’ять 
минулих років. Змінився, 
наприклад, віковий склад 
бездомних. Про цс роз
повів повий докумен
тальний фільм, який по 
аналогії названий «Джо- 
иі, повернись додому!».

А. АЗАРІН.

Наступний номер «Мо'л'одоео комунара» вийде 
у п'ятницю, 7 листопада. 1

Редантор М. УСПАЛЕНКО.
- - :rz=-.:
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