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Закон комсомольського життя
25 грудня 1986 року опубліковано проект нової 

редакції Статуту Всесоюзної Ленінської Кому
ністичної Спілки Молоді.

Статут ВЛКСМ — закон комсомольського жит
тя. Брати участь в обговоренні його проекту має 
право кожен комсомолець.

'Не лише комсомольцям, але й більшості радян
ських людей не байдуже, якими принципами ке
рується комсомол у своїй діяльності. Вони також 
мають право висловити свою думку. Традиції 
комсомолу, досвід усіх поколінь комсомольців ' 
наше спільне надбання, і ставитися до них слід 
бережно.

Підсумує обговорення у квітні нинішнього ро
ку XX з’їзд ВЛКСМ. Цьому з’їздові належить ві
діграти важливу роль в історії комсомолу.

к, Після квітневого (1985 р.) Пленуму ЦК КПРС,
XXVII з'їзду партії наша країна сміливо рушила 
вперед, оновлюючи всі сторони життя суспільства.

Зміни відбуваються в економіці та соціальній 
сфері, у суспільно-політичному житті, народній 
освіті та культурі. Виробляється нове мислення, 
поглиблюється соціалістична демократія.

У ході перебудови формується та утверджує
ться новий, ширший погляд на місце молоді у її 
суспільно-політичній організації в житті країни.

«Лише довір’я, відповідальність, реальне вклю
чення у вирішення великих державних завдань, 
політичних питань, управління народним госпо
дарством, у вирішення питань моральності, поряд
ку робитимуть нашу молодь активною, ще відда- 
нішою ідеям соціалізму». У цих словах Генераль
ного секретаря ЦК КПРС Горбачова М. С. відобра
зилось уважне ставлення партії до підростаючо
го покоління.

Утвердження вірності комсомолу справі партії, 
його згуртованості навколо КПРС — найважливі
ше положення Статуту ВЛКСМ у новій його редак- 
ції. У цьому — об’єктивне відображення одно
стайної підтримки комсомольцями новаторського 
політичного курсу партії.

Молодь рішуче висловилась за прискорення со
ціально-економічного розвитку країни, за пере
будову, за демократизацію та розширення глас
ності, за опору на ініціативу і самодіяльність. 
Молодь шукає можливість виявити себе. Це за
свідчили звітно-виборні збори у комсомольських 
організаціях.

Авторитет ВЛКСМ серед молоді у цій обста

новці прямо залежить від того, наскільки повно 
і послідовно зможе він відобразити прагнення 
молоді вийти на найпередовіші, ударні ділянки 
боротьби за здійснення рішень XXVII з’їзду 
КПРС.

Авторитет ВЛКСМ залежить і від того, наскіль
ки повно і послідовно зуміє він, спираючись на 

»ініціативу та самостійність юнаків та дівчат, по
збутися формалізму, заорганізованості та бюро
кратизму, чужих самій природі молодіжної ко
муністичної Спілки.

ВЛКСМ — живий організм, що розвивається, 
У ньому нетерпимий застій, закостенілість форм 
та методів роботи. Кожне нове покоління у ком
сомолі, зберігаючи його основоположні Ідеоло
гічні та організаційні принципи, засвоюючи дос
від попередніх, вносить в нього подих життя, дух 
оновлення, енергію молодості.

При підготовці проекту нової редакції Статуту 
ЦК ВЛКСМ керувався положеннями нової редак
ції Програми та Статуту КПРС.

■Одне слово, зміст внесених до Статуту змін і 
доповнень у тому, щоб забезпечити докорінну пе
ребудову роботи комсомолу, зв’язок із життям 
та простір для ініціативи і самодіяльності кожної 
організації, кожного комсомольця у здійснення 
прискорення соціально-економічного розвитку 
країни.

• • *

Серед найважливіших завдань комсомолу у 
проекті нової редакції Статуту ВЛКСМ ставиться 
завдання формування у молоді марксистсько-ле
нінського світогляду.

Від того, як дивиться молодь на світ, як оцінює 
явища дійсності, в кінцевому результаті залежить 
її життєва позиція.

Як ніколи актуально лунає сьогодні ленінський 
заповіт молоді «Вчитися комунізму». У сучасних 
умовах він наповнюється новим змістом.

Статут вимагає від кожного комсомольця вихо
вувати і берегти в собі почуття любові до Бать
ківщини, відповідальності за долю соціалізму та 
миру. Він вимагає шанобливого ставлення до істо; 
рії Вітчизни і революційної боротьби, культурної 
спадщини, досвіду старших поколінь.

Статут вимагає від кожного комсомольця зміц
нювати дружбу народів СРСР, бути патріотом-ін- 
тернаціоналістом, давати рішучу відсіч будь-яким 

проявам буржуазно-націоналістичної ідеології, 
якою б машкарою вона не прикривалася.

Багато положень Статуту спрямовані на те, щоб 
молодь вчилася пов’язувати свої інтереси з інте
ресами суспільства. Комсомол повинен формува
ти у кожного члена ВЛКСМ ясне усвідомлення то
го, що при соціалізмі задоволення матеріальних 
та духовних потреб молоді обмежене лише од
ним об’єктивним фактором — можливостями су
спільства.

Прискорення соціально-економічного розвитку 
всього суспільства на основі науково-технічного 
прогресу відкриє нові можливості для всебічного 
розвитку особистості.

Багато в чому по-новому лунає сьогодні ленін
ська думка про те, що «тільки в праці разом з 
робітниками і селянами можна стати справжніми 
комуністами».

Ставлення до праці, навчання — найважливі
ший показник ідейної зрілості та культури моло
дої людини.

Навчитися ставити громадське вище особисто
го — ось що необхідне молодій людині, яка по
в’язала свою долю із комуністичною Спілкою 
молоді.

Від усіх комсомольських організацій, від кож
ного члена ВЛКСМ сьогодні вимагається бути на 
найпередовіших, ударних ділянках боротьби за 
прискорення соціально-економічного розвитку 
країни. їхнім обов’язком, відзначається у проекті 
Статуту, є участь в інтенсифікації виробництва, 
впровадженні досягнень науки і техніки, передо
вого досвіду, нових форм організації праці, госп
розрахунку, посиленні режиму економії та бе
режливості, напружене навчання, підготовка до 
життя і праці.

У проекті Статуту ВЛКСМ закріплюються пере
вірені часом принципи та норми комсомольсько
го життя. Непорушним залишається принцип де
мократичного централізму. Зміни насамперед 
спрямовані на поглиблення внутріспілкової де
мократії, розширення самодіяльності комсомоль
ських організацій.

Дальшого розвитку набувають положення, що 
стосуються активності членів ВЛКСМ, їхньої від
повідальності за належність до Ленінського ком
сомолу. Авторитет комсомолу, сила комсомоль
ського впливу визначаються ставленням юнаків 

(Закінчення на 2-й crop.).

УВАГА! УВАГА!
Всім, кого цікавлять питання сімей

ного підряду!
До редакції надходять листи, луна

ють телефонні дзвінки з проханням 
розповісти про сімейний підряд, досвід, 
проблеми його впровадження. Одними 
з перших в області за нього взялися 
господарства Кіровоградського району.

Якщо ви хочете детальніше довіда
тись про все, що стосується цієї про
гресивної форми господарювання, по
дзвоніть у редакцію газети «Молодий 
комунар» У СУБОТУ 10 СІЧНЯ 3 10 
ДО 12 ГОДИНИ РАНКУ. На ваші за
питання відповість голова Кіровоград
ського райвиконкому Олег Володнми-

Жителі селища мета
лургів добре знають це 
обличчя, адже портрет 
робітника чавунного це
ху Кіровоградського ча
вуноливарного заводу 
Олександра АНДРЕИ- 
ЧЕНКА знаходиться на 
селищній Дошці пошани. 
Ударник комуністичної 
праці, він і сьогодні се
ред передовиків вироб
ництва.

Фото І. КОРЗУНА.

ПРЯМА ЛІНІЯ

УВАГА!
рович ДЕНИСЕН
КО.

Номери 
телефонів — 2-59-82, 

— 2-55-65.
З 12 до 13 години в актовому залі 

правління обласної організації това
риства «Знання» з О. В. Денисенком 
проходитиме зустріч. Запрошуються усі 
бажаючі. Адреса правління: й. Кірово
град, вул. Леніна, 33.

Якщо кому не вдасться додзвони
тись чи потрапити на зустріч, надси
лайте на адресу редакції телеграми або 
листи із запитаннями. їх ми також не 
залишимо без уваги.

РОЗПОВІВ ВЕТЕРАН ПРО ДОЛЮ
Уроком мужності. вихо

вання у юнаків непримирен
ності до ворогів нашої Бать
ківщини стала зустріч при
зовників Кременчука з по
чесним громадянином міста 
Хальберштадта Німецької 
Демократичної Республіки 
Г. П. Шматковим — маши
ністом залізничного крана 
Кременчуцького ремонтно- 
енергетичного заводу.

Григорій Прокопович — 
один з небагатьох, хто зали
шився в живих, в’язнів фі
ліалу концтабору Бухен
вальд поблизу Хальберштад
та. У своєму виступі він 
розповів хлопцям, як у ро
ки війни його разом з ти
сячами юнаків і дівчат Кре
менчука фашисти насильно 
вивезли в Німеччину.

Григорій тричі тікав Но
го ловили, били і знову г-ід- 
правлялн на каторгу. Вій був 
приречений. У копії табірної

картки обліку, яку йому 
прислала після війни служ
ба розшуку Міжнародного 
Червоного Хреста в Женеві, 
в графі «категорія або при
чина для арешту > недвознач
но записано «цивільний ро
бітник, політичний», що 
означало смертний вирок.

— У Німеччині й окупо
ваних фашистами країнах у 
роки другої світової війни 
були тисячі концтаборів, та
борів знищення, в’язниць та 
їх філіалів. — говорив на 
зустрічі п призовниками ве- 
терчн праці. — В них пере
бувало близько 18 мільйо
нів в’язнів, :• яких 11 було 
знищено. Але досі багато 
нацистських воєнних зло
чинців гереховуються V 
США. Канаді, країнах Захід- 
ної Європи.

О. ПА/ІАНТ, 
йор. ВДТАУ.

Полтавська область.
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Закон комсомольського життя
(Закінчення. Поч. на 1-й стор.].

та дівчат до членства у ВЛКСМ, їхньою авангард
ною роллю у праці, навчанні, їхньою участю у су
спільно-політичному житті. Комсомол відповідає 
за ідейний та моральний образ кожного комсо
мольця. Кожен комсомолець відповідає за ком
сомол. Саме тому уточнюються статутні обов'язки 
та права комсомольців.

У новій редакції Статуту ВЛКСМ знозу наголо
шено, що основою комсомолу є первинна комсо
мольська організація.

Сьогодні, на жаль, у нашій Спілці є комсомоль
ські організації, які втратили свій авторитет в 
очах молоді насамперед тому, що відірвалися од 
життя, бо формалізм міцно прижився в них. Наш 
рбоїв’язок зробити все, щоб подолати їх відриз 
від життя, від інтересів молоді. І взятися за це 
слід усім разом — і рядовим комсомольцям, і 
виборному активу, 
кам.

Комсомольський 
але й зобов'язує кожного комсомольця дбати 
про свою організацію, боротися з парадністю, 
кар'єризмом, окозамилюванням, сміливо викри
вати недоліки у комсомольській роботі та доби
ватися їхнього усунення.

У цьому зв’язку не можна не зупинитися на 
такому принциповому питанні, як зростання ком
сомольських лав. Сьогодні про нього багато го
ворять, і це правильно. Насамперед слід наголо
сити, що ніяких рознарядок по прийому до ком
сомолу не повинно бути. Статут визначає, що до 
ВЛКСМ приймається передоза молодь, що прийом 
проводиться в індивідуальному порядку. Це 
всі можливості для того, щоб до комсомолу 
ступали гідні молоді люди.

З метою поліпшення підготовки молоді 
вступу до ВЛКСМ висловлюються пропозиції 
до запровадження кандидатського стажу, 
носко випробування юнаків та дівчат перед при
йомом до Спілки, то у комсомольських організа
цій і нині є необмежені можливості перевіряти 
тих, хто вступає, на конкретних дорученнях. Знач
но краще, ніж раніше, слід готувати комсомоль
ський резерв у лавах Всесоюзної піонерської ор
ганізації імені В. І. Леніна.

Нині в проекті нової редакції Статуту закріп
люється празо остаточного рішення по прийому 
до ВЛКСМ за перзинними організаціями. Причо
му пропонується встановити, що за рішення про 
прийом повинні проголосувати не менше двох 
третин учасників зборів, а не більше половини, як 
це встановлено нині. Статут вимагає від кожного 
члена ВЛКСМ займати принципову позицію і під 
час прийому юнаків та дівчат до комсомолу.

Однією з найважливіших особливостей проекту 
€ те, що через усі його розділи проводиться дум
ка про посилення уваги комсомольських органі
зацій до кожної молодої людини, до її потреб 
та запитів.

З метою повнішої реалізації інтересів юнаків 
та дівчат Статут вимагає від комсомольських ор
ганізацій активніше використати надане держа
вою празо участі у вирішенні питань заохочення 
та преміювання учнів та студентів, молодих робіт
ників і службовців, розподілу житла і місць в 
гуртожитках, охорони праці підлітків, використан
ня коштів на розвиток к.ультурно-масової, спор
тивної роботи.

Радянській молоді притаманне розвинуте по-

і комсомольським праціани-

Статут не лише передбачає,

дає 
по-

для 
що- 
Від-

чуття громадянського обов'язку, високі моральні 
риси. Справжній героїзм виявили комсомольці у 
трудових буднях під час ліквідації наслідків ава
рії на Чорнобильській АЕС, у виконанні інтерна
ціонального обов'язку. Але серед молодих нема
ло й таких, Які прагнуть жити за принципом все 
для себе, за рахунок суспільства чи батьків, дар- 
мсїдів, порушникіз громадського порядку.

У проекті нової редакції Статуту підкреслює
ться обов'язок члена ВЛКСМ суворо дотримува
тися норм комуністичної моралі, вести безкомпро
місну боротьбу з чужими соціалістичному спосо
бу життя поглядами та мораллю, утверджувати 
притаманний соціалізму принцип соціальної спра
ведливості; непримиренно ставитися до пору
шень соціалістичної законності, утверджувати 
здоровий спосіб життя. Статут вимагає значно по
силити увагу до організації відпочинку, розвитку 
науково-технічної і художньої творчості молоді, 
залучення її до занять фізкультурою і спортом.

Проект Статуту націлює комсомол на подолан
ня суперечностей, що виникли між демократич
ним характером нашої Спілки та бюрократични
ми методами керівництва, між динамізмом мо
лоді, її прагненням до нового і застиглими фор
мами роботи. Не молена вирішувати нові завдан
ня старими методами.

Внесені до Статуту зміни орієнтують на утверд
ження у внутріспілковому житті колективності ке
рівництва, критики та самокритики, широкої глас
ності. Підвищується відповідальність і ' 
комсомольських органів за надання 
первинним організаціям, узагальнення і 
рення передового досвіду, утвердження 
ського стилю в роботі.

У пропонованих змінах особлива увага 
тається на вдосконалення добору і розстановки 
комсомольських кадрів, їхнє виховання. Вони по
винні подавати приклад у дотриманні Статуту, 
не допускати розриву між словом та ділом, чес
но виконувати свої обов’язки.

З урахуванням численних пропозицій змінені 
строки обов’язкового проведення пленумів ко
мітетів комсомолу, а також зборів у первинних 
організаціях.

Останнім часом широкого розвитку набуває 
самодіяльний рух молоді, різні об'єднання за ін
тересами. У цих об'єднаннях позитивно зареко
мендували себе тимчасові комсомольські органі
зації, які сприяють згуртуванню комсомольців, 
зміцненню їхньої дисципліни та відповідальності, 
розвитку самодіяльності юнаків та дівчат. Тому 
проект Статуту доповнений положенням про ство
рення таких організацій.

Велика увага у проекті Статуту приділяється 
вдосконаленню комсомольського керівництва 
Всесоюзною піонерською організацією імені 
В. І. Леніна. Формулюються її цілі та завдання. 
Дається визначення піонерської організації як 
масової самодіяльної комуністичної організації 
дітей та підлітків Радянського Союзу.

Необхідно відзначити, що деякі пропозиції, які 
надійшли, не набули відображення у проекті змін 
у Статуті. Це стосується насамперед тих із них, 
які ведуть до зайвої деталізації статутних вимог, 
а також питань, вирішення яких регламентується 
інструкціями та нормативними документами ЦК. 
Було немало пропозицій відобразити в Статуті 
різні форми комсомольської роботи. Робити це

керівних 
допомоги 

поши- 
ленін-

звер-

недоцільно, бо Статут визначає лише основні 
принципи та норми внутрістлковсго життя.
Звичайно, зміни, які вносять до Статуту, самі 

собою не гарантують високих результатів комсо- 
Польської роботи. Мало зм-нити Статут, необх.д- 
но змінити ставлення до нього, підносити в.дпо- 
відальність комсомольців та комітете комсомолу 
за суворе дотримання статутних вимог.

Публікацією у пресі змін у Статут, відкрився 
відповідальний етап підготовки до XX з .зду 
ВЛКСМ — прямої, широкої ради з комсомольця
ми з усією молоддю з найважливіших питань ді
яльності Ленінського комсомолу. У відповідності 
З рішенням ЦК ВЛКСМ проект Статуту необх.дно 
детально обговорити на комсомольських зборах у 
первинних організаціях, на чергових пленумах 
райкомів, міськкомів, окружкомів комсомолу, під 
час конференцій обласних, крайових комсомоль
ських організацій, з'їздів ЛКСМ союзних респуб
лік.

Слід організувати вивчення та роз яснення 
проекту в системі комсомольського політичного 
навчання, в усіх формах підготовки і перепідго
товки комсомольських кадрів та активу, провести 
бесіди, дискусії, круглі столи. Високі вимоги став
ляться до молодіжних засобів масової інформа
ції і пропаганди. Вони покликані стати трибуною 
обговорення змін у Статуті, акумулювати ідеї, 
думки, пропозиції молоді. Одне слово, неоохідно 
донести до кожного комсомольця зміст і значен
ня змін, що вносяться до Статуту. Обговорення 
проекту має нссити діловий, конструктивний ха
рактер: тісно поєднуватися із завданнями по 
перебудові у комсомолі, сприяти підвищенню 
бойсвитссті всіх загеніз ВЛКСМ, їх організаційно- 
політичному зміцненню.

Безперечно, під час обговорення проекту Ста
туту будуть висловлені пропозиції та зауваження 
з питань праці, побуту, відпочинку, виховання мо
лоді, роботи комсомольських організацій. Комі
тети комсомолу зобов’язані розглядати їх опера
тивно, а з найважливіших проблем інформувати 
партійні, радянські та господарські органи.

Жодне критичне зауваження, жодна пропози
ція не повинні лишитися без уваги. Колективна 
думка багатомільйонної комсомоли допоможе 
XX з’їзду ВЛКСМ глибоко проаналізувати зроб
лене й намітити шляхи дальшого вдосконалення 
роботи.

Обговорення проекту змін у Статуті ВЛКСМ 
покликане послужити дальшому розвитку ініціа
тиви та творчої активності комсомольців і молоді 
у боротьбі за виконання рішень XXVII з’їзду 
КПРС.
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«СВІТЛОВОДСЬКІ ПОКЛАДИ»
7ОВНЮЄ міське сміттєве тів комсомолу, начальнії- СЬКИМ штабом аКП»
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Запрошуємо до розмови членів ВЛКСМ, 
всю молодь країни, ветеранів партії та ком
сомолу, словом, всіх, хт.о хоче висловити 
свою пропозицію чи зауваження по проек
ту змін у Статуті ВЛКСМ. Ваші пропози
ції будуть розглянуті комісією ЦК ВЛКСМ 
по підготовці проекту змін у Статуті 
ВЛКСМ. Для зручності роботи комісії пуб
лікуємо вирізний талон, який ви можете 
наклеїти на звичайну поштову листівку 
надіслати на адресу в ЦК ВЛКСМ.

місто р&ьоты
Нуда: М&СК&Л

У*

8ЛК&& ди

Під таким заголовком 
25 жовтня 1986 р. у «Мо
лодому комунарі» було 
опубліковано репліку, в 
ГДЯКІЙ йшлося про те, що 
Щінна вторсировина із 
хвітловодських меблевої 
фабрики та комбінату твер
дих сплавів і тугоплавких 
«металів безпідставно по-

повнює ...... . ....... ..
звалище.

Одержано відповідь від 
першого секретаря Світло- 
водського міськкому ком
сомолу, голови міського 
штабу «Комсомольського 
прожектора» Ю. КОЖУ
М’ЯКИ. Він повідомив, 
що газетна публікація ста
ла приводом для серйозної 
розмови на семінарі-нара- 
ді із секретарями коміте

тів комсомолу, начальни
ками штабів «КП» круп
них підприємств.

З «експонатами», знайде
ними на сміттєвому звали, 
щі, керівники відповідних 
підприємств ознайомлені в 
промислово - транспортно
му відділі міськкому Ком
партії України.

З метою контролю і не
допущення вивезення втор- 
сиропини на звалище, мі-

ськнм штабом «КП» 
плановано проведення 
листопаді-грудні ряду рей
дів.

Нині завершується бу
дівництво магазину, в яко
му працюватиме відділ 
«Зроби сам». Юні вина
хідники і раціоналізатори, 
жителі міста зможутьжителі
придбати необхідні мате
ріали, а підприємства —

реалізовувати відходи ви
робництва через торго
вельну мережу.

Посильну допомогу в 
будівництві магазину на
дають комсомольці та мо
лодь міста, які ділом під
тримують ініціативу ВАЗів- 
Ців — відпрацювати 4 дні 
на будівництві об’єктів 
соцкультпобуту.

А ось що написав до 
редакції директор Світло- 
ВОДСЬКОІ МеблеяпТ

до

кп А. ф. щМОріуН; внуВі- 
АОМЛЯЄМО, що з метою 
ефективного використання 
ВІДХОДІВ З ДСП у цеху по 
виробництву щитових де« 
талей встановлено спеці
альний прес ДЛЯ пресу- 
вання відходів. Для пере
робки ВІДХОДІВ створено 
спеціальну бригаду. На 
жаль, через відсутність 
■іожлнвостеїі споживання, 
спрацьовану шліфувальну 
стрічку змушені пинл-ШТИ

<



8 січня 1987 року «Молодий комунар» З стор.

*
і

4

і!

*

п

і 0
ff

Клуб військово-патріотичного виховання

Подвигові 1944 року визволили Кіро
воград, який двадцять 
дев'ять місяців знаходив
ся в окупації, від німець-

8 СІЧНЯ — 43-я РІЧНИЦЯ

ВИЗВОЛЕННЯ КІРОВОГРАДА
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З того часу, як на ши
роких степових просторах 
нашого краю точилися 
запеклі бої радянських 
військ проти німецько-фа
шистських загарбників, 
минуло вже сорок три 
роки. Морозного ранку' 
5 січня 1944 року поча
лася Кіровоградська на
ступальна операція військ 
2-го Українського фронту 
під командуванням гене
рала армії І. С. Конєва, в 
якій брало участь 550 ти
сяч радянських воїнів.

Після п’ятдесятихви- 
линного масованого удару 
всіх систем артилерії і за
вершального залпу «ка
тюш», перейшли в наступ 
на Кіровоградському на
прямку із району на за
хід від Знам'янки з'єднан
ня 5-ї і 7-ї гвардійських 
армій генерал-лейтенанта 
О. С. Жадова і генерал- 
полковника М. С. Шуміло- 
ва, 53-ї армії генерал-лей
тенанта І. В. Галаніна, 5-ї 
гвардійської танкової ар
мії генерал-полковника 
танкових військ П. А. Рот- 
містрова. А на правому 
крилі фронту наступали 
з'єднання 4-ї гвардійської 
армії генерал-майора А. І. 
Рижоеа і 52-ї армії гене
рал-лейтенанта К. А. Ко- 
ротеєва. Наступ військ 
2-го Українського фронту 
підтримувала 5-а повітря
на армія генерал-лейте
нанта авіації С. К. Горюно- 
ва. Два ударних угрупо
вання, долаючи шалений 
опір гітлерівців, просува
лися вперед в обхід Кіро
вограда — з північного 
заходу і півдня.

Бої за Кіровоград були 
жорстокими. Вони харак
терні надзвичайно напру
женою повітряною бо
ротьбою. Німецько-фа
шистські загарбники всі
ляко намагались утримати 
Кіровоград, який займав 
особливе місце у всій 
системі гітлерівської обо
рони на Правобережній 
Україні.

Долаючи ворожий опір, 
наші війська просувалися 
вперед. Вранці 7 січня 
з’єднання 7-го і 8-го ме
ханізованих корпусів і 5-і 
гвардійської армії обі
йшли Кіровоград з північ
ного заходу і оволоділи 
роз’їздом Лелеківка. В 
той же час передові час
тини 18-го танкового кор
пусу, наступаючи в пів
денній частині Кіровогра
да, вийшли в район Ново- 
павлівки і перерізали до
рогу Кіровоград — Рівне.

Таким чином, з’єднан
ня двох ударних угрупо
вань 2-го Українського 
фронту перерізали всі 
шляхи противнику для 
відступу на захід. В райо
ні Кіровограда і Лелеків- 
ки були оточені частини 

V-'' танкових І 
376 піхотної гітлерівських 
дивізій.

Йшли жорстокі бої з 
оточеним ворожим угру
пованням на близьких під
ступах до Кіровограда, на 
його околицях і вулицях. 
Кожен будинок, кожну 
вулицю фашисти утриму
вали з надзвичайною за
пеклістю. Вони перетвори
ли будинки міста у вогне
ві гнізда оборони, стріля
ли ч горищ, вікон, підва
лів.

Фашисти намагалися ви
рватися Із кільця в захід
ному напрямку Радянські 
воїни героїчно відбивали 
контратаки гітлерівців і 
здобули славну перемогу

сорок три
Син білоруського наро

ду, комуніст, гвардії капі
тан М. П. Котловець, ко
мандир першого танково
го батальйону 41-і танко
вої бригади, в районі Ле- 
леківського роз’їзду сво
їм танком розбив 7 воро
жих машин. За свій подвиг 
М. П. Котловець був удо
стоєний звання Героя Ра
дянського Союзу.

Жорстокі бої, точилися 
в районі села Прибереж
ного (Старий Данціг). Ге
роїчно знищувала насту
паючих гітлерівців гар
матна обслуга комуніста 
старшини І. Г. Шабанова 
із 7-го артилерійського 
полку 9-ї гвардійської по
вітряно-десантної дивізії. 
Від ворожих осколків за
гинули навідник сержант 
Ф. Юркін, заряджаючий 
солдат Світланов, підно
щик снарядів Пономарьов, 
Тоді Шабанов, будучи по
раненим, сам із гармати 
знищив чотири танки. Во
рог не пройшов. У цьому 
бою загинув хоробрий 
воїн. І. Г. Шабанову по
смертно було присвоєно 
звання Героя Радянського 
Союзу.

Мужньо діяв у боях за 
Кіровоград командир са
перного відділення 50-і 
стрілецької дивізії вірме
нин сержант Оганесян Га
луст Єгорович. Він зі сво
їм відділенням розміну
вав вулиці обласного 
центру в ході бойових дій. 
І хоча Оганесян був пора
нений, та залишався в 
строю і надихав своїх 
воїнів на подвиг. За хо
робрість Г. Є. Оганесян 
був нагороджений орде
ном Слави III ступеня.

В бою за висоту побли
зу села Грузького ворог 
перейшов у контратаку на 
підрозділи 233-го артпол
ку 95-ї гвардійської диві
зії. В цій складній обста
новці мужньо діяв навід
ник гармати сержант, ко
муніст Б. Г. Габдрахманов. 
Він своєю гарматою зни
щив три ворожі танки І 
два станкові кулемети. 
Після того, як кінчилися 
снаряди, важко поранений 
гвардієць автоматом роз
стрілював наступаючих 
на батарею гітлерівських 
автоматників і затримав їх 
до підходу наших підроз
ділів. Б. Г. Габдрахманов 
був посмертно удостоєний 
звання Героя Радянського 
Союзу

В критичний момент бою 
в районі села Пснькиного 
Новомиргородського ра
йону, коли ворожі танки 
прорвалися на передній 
край підрозділу 441-го 
полку 110-ї стрілецько* 
дивізії, молодший сержант 
Н. Я. АхР'менко обв’язав 
себе протитанковими гра
натами і кинувся під гусе
ниці ворожого танка. Ге
рой загинув. Гітлерівські 
броньовані машини зупи
нились. Це дало можли
вість нашим 
зміцнити передній 
оборони За 
подвиг Н Я 
посмертно 
звання Героя Радянського 
Союзу

Долаючи опір гітлерів
ців, воїни частин і з’єднань 
5-ї і 7-і гвардійських та 
5-і гвардійської танкової 
армій я ній на 8 гічмч

роки
загарб-
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підрозділам 
край 

героїчний 
Ахріменко 
удостоєний

ко-фашистських 
ників.

Жителі міста 
зустріли радянських вої- 
нів-визволителів. Скрізь 
було чути вигуки: «Рідні! 
Ми чекали вас, ми вірили, 
що ви прийдете і визволи
те нас від окупантів. Дя
куємо вам, доблесні вої
ни».

Особливо запеклі боі 
точилися 9 січня. Ворог 
доклав усіх зусиль, щоб 
утримати за собою хоч 
деякі шляхи для виходу 
через Лелеківку. Він без
перервно контратакував. 
Наша артилерія і авіація 
спрямували на загарбни
ків всю силу своєї зброї. 
Поле бою було охоплене 
димом і вогнем.

Відважно діяли ескад
рильї старшого лейтенан
та Г. Александрова і капі
тана Г. Красоти. В резуль
таті бомбових ударів було 
знищено 25 танків і авто
машин.

10 січня війська 5-ї гвар
дійської армії у взаємодії 
з частинами 7-го і 8-го ме
ханізованих корпусів та 
з’єднаннями 7-ї гвардій
ської армії завдали рішу
чого удару по оточеному 
ворожому угрупованню і 
повністю знищили його.

У визволенні обласного 
центру брали участь воїни 
ЗО національностей нашої 
Вітчизни, в тому числі 
чимало наших земляків.

Тисячі комуністів і ком
сомольців, солдат, сержан
тів, офіцерів і генералів 
2-го Українського фронту, 
вірних синів і дочок росій
ського, українського, бі
лоруського, казахського, 
узбецького, татарського та 
інших народів нашої Бать
ківщини за героїчні подви
ги під Кіровоградом були 
нагороджені орденами і 
медалями, а найхоробріші 
з них — В. І. Акімов, І. О. 
Антипін, Н. Я. Ахріменко, 
М. І. Глотов, Б. Г. Габдрах
манов, І. ф. Зибін, М. П. 
Котловець, 1. Г. Шабанов, 
3. Ш. Шайморданов, Г. І. 
Пенежко були удостоєні 
звання Героя Радянського 
Союзу.

Минуло 43 роки відтоді. 
Там, де точилися запеклі 
бої, тепер виросли кор
пуси фабрик і заводів, 
житлові будинки, а Глибо
ка балка покрита садами і 
виноградниками. 
Кіровоградщини, 
радянські люди, 
но вдячні рідній 
тичній партії, 
волителям. Вони ніколи 
не забудуть про безсмерт
ні подвиги радянських вої
нів і партизанів. На місцях 
героїчних боїв і вулицях 
Кіровограда та інших на
селених пунктів споруд
жені меморіальні пам'ят
ники на честь воїнів-виз- 
волителів Все це має 
важливе значення для 
патріотичного виховання 
радянських людей, насам
перед МОЛОДІ

І. АРТЕМЕНКО, 
кандидат Історичних 
наук, доцент кафедри 
історії КПРС педінсти
туту, учасник визво
лення Кіровограда.

радісно

Трудящі 
як і всі 
безмеж- 
Комуніс- 

воїнам-виз- 
Вони
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Це вже стало традицією — у дні великих свят сюди, на меморіальне кладовище, 
приходять люди, щоб поклонитись пам'рті полеглих героїв, які визволяли наше 
місто Від ворога. Прийде сюди і він, ветеран Великої Вітчизняної П. В. СТРЕЛ ЬЦОВ, 
щоб покласти квіти на могилу звитяжців, з яннми разом йшов у бій у січні 1944-го. 

Фото В. ГРИБА, В. КОВПАКА.

Видатний радянський російський поет Михайло Луконіи—один з учасників 
визволення Кіровограда. П’ятнадцятий зошит його поеми «Дорога к миру» 
присвячений тим незабутнім дням. Він 
вок з поеми пропонуємо нашим читачам.

поеми «Дорога к миру»
так і називається — «Кіровоград». Урн-

Михаил ЛУКОНИНКИРОВОГРАД
Рассвет сигналом махнул 

долгожданным.
Лелековку гусеницы жевали. 
Фашисты, стальным охваченные 

арканом, 
нз города просочатся едва ли. 
Мосты запрудив и дороги притиснув, 
город совсем опоясали за ночь: 
окраины города — наши танкисты, 
солдатские хутора — партизаны. 
Четвертого землю, покрытую мраком, 
небо снегом осыпало черным

и крупным. 
Немцы разлеглись по глубоким 

оврагам, 
половодье перепрыгивало по трупам. 
Пятого января на рассвете 
город, глаза нам пожарами выев, 
наши машины разгоряченные встретил, 
подбрасывая под них мостовые, 
протягивая нам мосты и заборы, 
улицы-руки простирая нам с гулом. 
Пошли перед нами следопыты-саперы, 
пехота — сразу к центру шагнула. 
Улицы пересекают траншеи. 
Радисты разглядывают их пулеметом. 
Фашисты присели там, вытянув шеи, 
как будто их одолевает дремота. 
Улицы отзываются громом и хрустом, 
потом все обрушилось,

закружилось, 
сломалось. 

В эту минуту стало тихо и пусто, 
так тихо и пусто,

что воробьи испугались. 
«Город свободен,—

оставаться на месте!»— 
Радист передал приказанье комбата. 
Сема горько сказал:

— Вот, приехал к невесте.«
— Выходите, выходите, ребята! — 
Мы оказались в бушующем круге. 
Зная, что их пи за что не осудят, 
девушки, вскинув легкие руки, 
встают на носки, зажмуриваются

« целуют... 
Солнце поднимается выше. 
Январь в начале. А погода какая! 
Уже почернели задымленные крыши, 
как механики после большого похода. 
Сосульки, желтые от дыма времянок, 
свесили хрупкие логи с карнизов. 
На шпиль над каланчою румяной 
клок облака утреннего нанизан. 
Девушки смеются от счастья:
— Как мы ждали лас! Как мы ждали,

родные!.. —
Я замечаю сигналы радиста
и к машине иду. Не досказано, жалко.
— Что случилось?
— Приказ: «Сосредоточиться быстро. 
В восемь тридцать. Около парка».
— Проищите! — говорю я,—Пора нам,

девчата.
— Жалко. Так скоро. Заедете, может?
— Может, заедем по дороге обратно,— 
говорю я. а что-то сердце тревожит. 
Сема вдруг:

— До свиданья. Раиса! —

Н легонько в плечо ударяет ладонью. — 
До свиданья, Свиридова. Мышей все 

боишься?
Руку. Горкина, имя ваше не помшо...— 
И сразу стало тихо в округе.
Н слышно — капли постукивают 

о камень.
Девушки, прислонившись друг к другу, 
изумленными поблескивают зрачками. 
Словно молния тишину осветила, — 
на Сему обрушились руки и губы.
— Сема, Руденко, что же ты, милый!
— Что же ты! Опоздал ты! Вот если бы

Люба...
— Что с Любой? — спрашиваю,

замирая. — 
Нс плачьте! — приказал я им строго. 
Лицом к броне прислоняется Рая.
— Не успел ты. Ты бы раньше немного. 
—Не удалось ей спастись...

Как ждала тебя, Сема!..
— После побега мы летели как птицы...
— Где она?
— Стали у них эсэсовцы дома. 
Когда вернулась...

Гад решил объясниться. 
В морду кружкой влепила—согнулась 

жестянка. 
Ты помнишь, ведь умела подраться! 
Он донес на нее, этот немец из танка, 
и угнали ее в Германию. В рабство... 
Коля, радист наш, отбросил окурок.
— За Уралом нам придется жениться!
— Почему так?
— А что же, — отвечает он хмуро,— 
тут каждая нагляделась на фрица.
— Брось наговаривать на девушек,

Коля,—
обрезал механик.
— Что, неверно, Исхода?

Что же они, не советские, что ли?
— Дело не в этом, а привыкли.

Три года.
— Привыкли? А тогда почему же 
они нз Германии под пулями убегают? 
Ничего не страшило их: ни голод,

ни стужа!
Кто листовки тут издавал к Первомаю? 
Не их ли фашисты водили под стражей? 
Хлеб несли они партизанским отрядам, 
в старье наряжались, и мазались 

сажей, 
и горбились, чтоб не понравиться 

гадам...
Фашизм на них обрушился втрое, 
тоску по свободе

они испытали всем сердцем. 
Мы на ганке —

пас возводят в герои,
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а они.
безоружные,

не поддались иноземцам! 
Мы перед ними должны извиниться. 
Они страдали не меньше любого 

солдата.
А го, что они оказались в лапах 

у фрица, — 
в эюм, друг мой, мы с гобой виноваты. 
Танк грохочет вдоль поломанных улиц, 
и тишина подпрыгивает к заборам.
— Сема, мы еше не вернулись!
— Не вернулись и вернемся не скоро. 
Город обдут январем необычным, 
окна сияют теплынью досрочной,
н смех мешается с говором птичьим, 
с грохотом трубы водосточной.

1



4 стор «Молодий комунар»

ЗА СХІДНИМ календарем нинішній 
рік визначено роком Зайця. Ма

буть, тому заячі прикмети зустріли нас 
на початку рейду по спортивних спо
рудах обласного центру. В районі Но- 
Бомиколаївського пляжу зацікавились 
жвавою розмовою двох дівчаток. П’я
тикласниці середньої школи № 25 Віта 
Пранова та Катя Темченко розгадува
ли візерунки на снігу. Побачивши нас, 
вони відверто зраділи:

— Допоможіть — чиї це сліди? Зай
ця чи лисиці?

То були сліди вухатого.
— Дівчата, а лижників ви не бачи

ли? — запитали ми.
Та ті лише відповіли веселим сміхом. 
— Які там лижники? Лише — дичина. 
Із сумом пригадали ми рішення Кі

ровоградського міськвиконкому від 
19 червня 1986 року за номером 479 
«Про підготовку та проведення у місті 
зимового масово-оздоровчого і спор
тивного сезону 1986—1987 років». В 
одному з його пунктів чітко визначе
но: «...До 1 грудня створити та забез
печити роботу у зимовий період лиж-

ФІЗКУЛЬТУРУ — ТОБІ І ВСІМ

влаштовує тут льодовий майданчик — 
тільки займайся...

Під час рейду ми зіткнулися лише з 
недоліками, і тому з радістю подалися 
за вказаною адресою. Тихо й затишно в 
кабінеті директора школи Р. С. Кошляк, 
Раїса Семенівна поділилася своїми 
планами на зимові канікули — лижні 
кроси, хокейні змагання, навіть лиж
ний пробіг вчителів. Райдужні плани 
свого керівника підтримали також вчи
телі фізвиховання Г. Щорба та М. Бі- 
локонь.

— Сьогодні у Палаці піонерів наші 
вихованці гідно захищали честь школи 
на шаховому турнірі.

Ми поцікавилися шкільним складом 
команди шахістів. У відповідь гордо 
пролунало:

— Три хлопці і одна дівчинка!
Оце так масовість!
Наша довідка: в своєму розпоряд

женні СШ № 4 має понад 60 пар лиж, 
ЗО пар ковзанів з черевиками, 10 сан
чат. Ми не сумніваємося, що працюва-

РЕЙД «МК»
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КУХАРОЧКА

По сліду зайця...
них баз у парках 50-річчя Жовтня, Пе
ремоги, імені Леніна, на стадіоні 
«Спартак» та в районі Новомиколаїв- 
ського пляжу».

Товариство «Буревісник» (голова 
М. Фукс) ще тільки збирається відкри
вати лижну базу, на якій припали пи
лом понад 150 пар лиж. А як вони по
трібні нині любителям зимових видів 
спорту!

Поряд з цією базою знаходиться 
стадіон «Спартак» колективу фізкуль
тури профспілки авіапрацівників (ди
ректор — М. Єсауленко). Біля вхідної 
арки нас зустріла порожня дошка ого
лошень. Втім, тут немає нічого дивного, 
адже писати ніпрощо. Бігова доріжка 
футбольного поля вмістила в собі ве
ликі кучугури снігу, між якими люби
телі ранкового бігу проклали «заячу 
Стежку». Спочатку ми подумали, що 
дирекція стадіону планує тут масові 
димові змагання допризовної молоді 
По бігу з перешкодами. Деякі прояс
нення вніс сторож:

— Ви хто такі? І чого тут ходите?
\ Надальше перебування на спартаків- 
ській базі ми визнали зайвим. Тут явно 
гостей не чекають до кінця зими. Пря
муючи до виходу, помітили трьох хлоп
чаків з ключками — Андрія Разлива- 
На, Ігоря Рапоту та Андрійка Соколова, 
ідо мешкають по вулиці Ціолковсько- 
го. Вони ганяли шайбу на самостійно 
розчищеному п’ятачку площадки, яку 
залили тільки один раз;

— Нам дуже хочеться зіграти в 
справжній хокей, — пожалівся Ігор.— 
Наприклад, з командою вулиці Куй- 
бишева. Літом ми постійно змагаємося 
з нею на футбольному полі, а нині—зи
ма. Та до нас немає нікому діла. Про 
турнір «Золота шайба» дізнаємося тіль
ки з «Пионерской правды». Звертали
ся у школу, до інструкторів стадіону, 
але у відповідь тільки обіцянки. Зараз 
навіть пункт прокату не працює.

А ось що розповів нам завідуючий 
міським відділом народної освіти 
В. Дрига:

— У більшості шкіл залито катки. 
^Проводяться масові змагання з хокею, 
-лижні естафети, ігри на повітрі та в 
•залах. Наприклад — школа № 4. Вона 
знаходиться біля річки. Природа сама

ти двом вчителям з чотирма шахістами 
значно легше, ніж ставити на лижі та 
ковзани понад сто школярів кожного 
дня канікул.

Зацікавив нас і «природний дарунок» 
•нгулу, який щедро скував береги 
товстим льодом. Ось тільки сніговий 
покрив на ньому ще товщий.

До нинішнього року школі допома
гала жед № 6, яка зчасно вирішувала 
проблему заливки катка. Та, як з'ясу
валося, у тресті «Зеленбуд» немає й 
краплі бензину, щоб заправити водо
воз і направити його до школи...

Середня школа № 6 доброю спор
тивною базою пишатися не може. У 
неї немає території для власного спор
тивного майданчика. Але тут вийшли 
з положення дуже просто. Діти, які 
відпочивають у зимовому оздоровчо
му таборі, разом з вчителями беруть 
ковзани та лижі і йдуть займатися до 
скверу Ленінського комсомолу та 
стадіону факультету фізвиховання. На 
жаль, на цей приклад закривають очі 
керівники шкіл №№ 9, 13 та 19. Адже 
під боком у них велика територія пар
ку імені 50-річчя Жовтня.

Вже багато років запрошує до себе 
відпочивати головна спортивна спо
руда міста — стадіон «Зірка». Але 
проблеми тут старі. Не працює буфет. 
В пункті прокату з наявних 153 пар ков
занів зовсім відсутні розміри 35, 36, 
37 — для жінок, а чоловічих — 41-42 
розмірів — тільки шість пар. Є про що 
замислитись директору стадіону 
Ю. Гсрожанкіну, який, мабуть, і не здо
гадується, що у комірчині завгоспа 
мертвим багажем лежать ще дев’я
носто пар пошкоджених ковзанів де
фіцитного розміру. Допомогти з ре
монтом може завод «Ремпобуттехні- 
ка». Але туди ніхто не звертався.

І ми не злизуємося, якщо незабаром 
на льодовій доріжці стадіону «Зірка» 
теж з’являться заячі сліди.

Рейдова бригада: В. ПЕРЕВЕР- 
ЗЄВ — старший спортивний ін
структор облагропрому, Л. ЛЕЙ- 
БЕНЗОН — робітник заводу ра- 
діовиробів, С. МАКСИМОВ.
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СІЧЕНЬ СПОРТИВНИЙ
КАЛЕНДАР ЗМАГАНЬ, В ЯКИХ БЕРУТЬ УЧАСТЬ СПОРТСМЕНИ 

КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ
І76— 9 — першість України з легкої 

атлетики серед школярів 
(Київ);

8—11 — першість області з класичної 
боротьби серед школярів 
(Новоукраїнка);

Ь9—П — відкрита першість колекти
вів фізичної культури Кіро- 

- воградщппи з боротьби дзю
до серед дівчат 1970—1973 
років народження (Кірово
град) ;

10—11 — перший тур республіканських 
юнацьких заочних змагань з 
легкої атлетики серед спорт

сменів 1970—1971 років на
родження (Кіровоград);

11 — 18 — чемпіонат республіки з бок
су (Краматорськ);-

13—18 — республіканські змагання зі 
стендової стрільби (Одеса);

]5—18 — чемпіонат УРСР з боротьби 
дзюдо (Полтава);

18 — республіканські змагання з
велокросу (Бахчисарай);

23—25 — чемпіонат УРСР з легкої ат
летики (Київ);

23—25 — чемпіонат республіки з лег
коатлетичного багатоборства 
(Запоріжжя).

«Молодой коммунар» — 
ррган Кировоградского 
областного комитета 
ЛКСМ Украины.

На украинском языке.

НАША АДРЕСА:

316050. МПС,
м. Кіровоград, 
вул. Луначарського, 36.

БК 03005. Обсяг 0.5 друк ари

Відгупали, обтупуючи 
налиплий до чобіт сніг, у 
низькому ганочку тракто
ристи й шофери, погомо
ніли, роздягаючись і поти
раючи холодні з морозу 
руки. Пообідали червоним 
наваристим борщем і гре
чаною кашею, та й, подя
кувавши щиро, подались. 
І в їдальні залягла тиша.

Не відразу. Відразу тре
ба було поприбирати сто
ли, сполоснути посуд, під
мести й змити підлогу, і 
Наталочка звивалась коло 
тих столів, як бджілка у 
полі. Бабуся її, кухарка 
колгоспу імені Шевченка 
Параска Федорівна Тищен
ко, звикла уже до невтом
ної помічниці, а ми диви
лись і дивувались: яка 
метка та моторна!

— Канікули зараз, то я 
приїхала до бабусі, — 
каже Наталка. — Я щолі
та й щозими на канікули 
у Перво.званівку приїжд
жаю. І завжди допомагаю 
бабусі.

Наталя Кузьменко вчи
ться у середній школі 
№ 10 м. Кіровограда, тре
тьокласниця, вчиться на 
«добре» й «відмінно». 
Вдома мамі все-все допо
магає робити. А що вже 
бабуся — не натішиться 
такою кмітливою й щи
рою до роботи онукою!

— Багато людей в кол
госпній їдальні харчує-

ться? — запитуємо Па
раску Федорівну.

— Зараз трактористи, 
шофери, будівельники. А 
влітку!.. Студенти працю
ють у колгоспі, жниварям 
возимо в поле... І сто, і 
двісті чоловік буває... Як 
коли. Але ми вправляє- 
мось. Правда ж, Ната
лонько?

Наталя тільки усміхну
лась до бабусі. Отак ус
міхненою й сфотографу
вали ми її за столом при 
вікні, на шибах якого ро
жево цвів січневий моро
зець.

В. БОНДАР, 
В. ГРИБ (фото].

Колгосп імені Шевченка, 
Кіровоградський район.

У плавальному Пропонує їм по
змагатися — хто 

(П)Я| С РЙ Н І з-під води найбіль-
ще бульбашок ви
пустить. А далі — 

весела естафета з дощеч
ками, потім пірнатимуть 
хлопці досхочу, наздоганя
тимуть один одного, від
даючи ладки.

— Плавання, — переко
нано говорить учитель, — 
незамінне для фізичного 
розвитку дітей.

З кожним днем усе 
більше дітей приходитиме 
до басейну. Значить тут і 
на весняних ,і на літніх ка
нікулах маленьким та ве
ликим школярам дарува
тимуть здоров’я, силу, ве
селий настрій.

В. НУЖНИЙ.
м. Знам’янка.

Січневий мороз розма
лював шибки. А тут «— 
справжнє свято літа. З са
мого ранку у плавальному 
басейні середньої школи 
№ 3 чути веселий сміх діт
лахів. Блакитне дзеркало 
(40 квадратних метрів) 
манить до себе відблиска
ми сонячного проміння.

Четвертокласники швид
ко переодягаються 1 м’я
кими килимовими доріж
ками поспішають до ду
шової, Тим часом зроблено 
аналізи і необхідні вимі
ри. Все в порядку.

Учитель-методист Б. В. 
Григор’єв серед своїх ма-

Найкраще свято
Ось вони і настали 

улюблені новорічні свята. 
Чекання ялинки нагород
жено зустрічами з Дідом 
Морозом, Снігуронькою, 
казковими персонажами 
(втім малятам вони більше 
відомі як герої мульт
фільму) Вовком та Зайчи
ком. Святкові ранки для 
наймолодших жителів на
шого міста щодня прохо
дять у приміщенні облас
ної філармонії. На дітей 
чекають Ігри, атракціони, 
танці навкруг яскраво 
прикрашеної ялинки, лу
нає сміх і весела музика. 
Святковий новорічний кон
церт підготували артисти 
ансамблю «Ельфи» Кірово
градської обласної філар
монії.

К. ТЕРЕНТЬЄВА.
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Хто не знає відому ди
тячу пісеньку композито
ра В. Шаїнського про день 
народження? Пам'ятаєте: 
«К сожаленью день рож
денья только раз в го
ду»?

А от дехто з дорослих 
іменинників, які мешкають 
у Світловодську, без особ
ливих захоплень від дитя
чих мрій про п’ятсот ескі
мо і безплатне відвідання 
кінотеатру. їм подавай 
щось таке із міцних на
поїв, після яких так і 
«тягне» до керма автомо
біля.

Та день «відзначення» 
дня народження іноді за
вершується безрадісно. 1 
причиною цьому — спирт
не. Провівши друзів, май
стер одного з під
приємств міста комсо
молець В. Ю. Снісарен’ко 
далеко за північ вирішив 
сісти за кермо свого «За
порожця». Та їхати далеко 
не довелося. Молоду лю
дину, яка дозволила собі 
під час відзначення іме
нин вжити хоч і невелику

Індекс 61103
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Обережно: дорога *
дозу спиртного, зупинили 
стражі порядку на доро
гах. І тепер власнику 
«ЗАЗ-968 М» державний 
номер 88-52 КДУ В. Сніса- 
ренку, якого позитивно 
охарактеризували на ви
робництві, півтора року 
не доведеться сідати за 
кермо свого автомобіля. 
Саме на такий строк його 
позбавили посвідчення во
дія.

Нерадісно завершив своє 
особисте свято і апарат
ник цеху № 7 комбінату 
твердих сплавів і туго
плавких металів В. Г. Ніко- 
ленко. Розігрітий «сорока
градусною» після відзна
чення свого дня народ
ження, тридцятитрьохріч
ний виробничник потяг
нувся до керма легкового 
автомобіля «М-412» дер
жавний номер 28-89 КДР. 
А чому б не провітрити

ся, промчавши рівно опів
дні вулицями міста, адже 
і «Москвич» не свій, і по
свідчення шоферського 
при собі не має! А мож
ливість похизуватися пе
ред друзями є, отже ---
вперед! І Валерій, свідо
мість якого затьмарила 
«оковита», рушив. Що то 
було за «катання», довів 
акт медичного обстежен
ня: у водія Ніколенка ви
явлено середній ступінь 
алкогольного сп’яніння.

А незабаром наступила 
і розплата: адміністратив
не стягнення у вигляді 
штрафу.

Хай це буде пересторо
гою для кожного водія.

І. КАРАНТ.
м. Світловодськ.
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