
ПІДГОТОВКА 
МОЛОДІ 
Д О ПРАЦІ 
ТА ОБОРОНИ
ПЛЕНУМ ЦК ВЛКСМ

Комуністичне партія пос
лідовно втілює в життя зав« 
дйння виховання підростаю, 
чого покоління, що гармо
нійно поєднує в собі ду
ховно багатство, моральну 
чистоту і фізичну доскона
лість. XXIV з'їзд КПРС ще 
раз підкреслив значення 
фізичної культури і спорту 
як важливого дійового за
собу зміцнення здоров'я 
народу, підвищення продук
тивності праці, підготовки 
молоді до захисту Батьків
щини та її виховання в дусі 
комуністичної моралі.

Завдання комсомольських 
організацій по впроваджен
ню в життя нового ком
плексу ГПО обговорив пле
нум Центрального Комітету 
ВЛКСА'Ї, що відбувся 21 
серпня.

З доповіддю виступив 
секретар ЦК ВЛКСМ С. Г. 
.Арутюнян.

Він нагадав слова Гене
рального секретаря ЦК 
КПРС Л. I. Брежнева, ска
зані на урочистому плену
мі ЦК ВЛКСМ, присвячено
му 50~р1ч.чю комсомолу: 
««...Головне це масовість 
спортивного руху, розвиток 
фізичної культури, яка б 
охоплювала всю молодь, 
загартування її вольових 
якостей, фізична підготов
ка юнаків і дівчат до пра
ці та оборони».

Сьогодні партія знову 
йлйче радянських людей на 
нові подвиги, на нові вели
кі діла. ! завдання нового 
всесоюзного комплексу 
ГГіО — підготувати радян
ських людей до ударної 

: Праці. і
Спираючись . на багаті 

традиції, комсомольські ор
ганізації вносять значний 
вклад у пррпаганду і впро
вадження Всесоюзного 
комплексу ГПО. Дійовою 

. формою роботи- с екзамен 
комсомольців і молоді, пі
онерів і школярів з фізич
ної І ВІЙСЬКОЕО-ТеХнІЧИОЇ 
підготовки, по пропаганді 
комплексу ГГІО, який стар
тував одночасно з новим 
комплексом 1 березня.

■Оцінюючи роль нового 
Всесоюзного фізкультурно
го комплексу «Готовий до 
праці і оборони СРСР» у 
загальній системі роботи 
комсомольських, фізкуль
турних та інших громадсь
ких організацій країни, слід 
підкреслити,’ 1 що внзна- 
ЧГУІЬНИАА фактором фізич
ного розвитку молоді нині 
повинно стати повсюдне 
оволодіння нормативами 
комплексу здоров’я і муж
ності.

Доповідач відзначив, що 
багато комсомольських ор
ганізацій України, Білорусії, 
Вірменії, Естонії, Горьков- 
ської, Ленінградської, Вол
гоградської іа інших облас
тей з перших же днів за
провадження нового ком
плексу ГПО налагодили 
тісний діловий контакт із за
інтересованими організація
ми, розгорнули активну ро
боту по пропаганді і впро
вадженню комплексу ГПО в 
И<ипя. Багато комсомоль
ських вожаків і октиеістів, 
показуючи особистий при
клад, стають бойовими ор
ганізаторами молоді у 

, складанні нормативів і ви
мог нового ’ комплексу. 
Проте рівень і розмах ро
боти по фізичному іа вій
ськово-патріотичному аи-

хованню молоді поки що 
не відповідають вимогам 
сьогоднішнього дня, у бага
тьох організаціях не роз- 
і орную справжньої прак
тичної роботи. Формалізм 
у важливій справі, безвід
повідальна розкачка —- 
причина повільного нала-
годження систематичної, 
'планомірної роботи по ово
лодінню комплексом ГПО у 
ціло'му ряді обласних, кра
йових і республіканських 
комсомольських організа
цій. Часто все зводиться 
до проведення чергових 
змагань, складання норм 
комплексу вузькою групою 
осіб з-поміж тих, що на
вчаються в дитячо-юнаць
ких спортивних школах, 
секціях і командах добро
вільних спортивних това
риств. Впровадження ГПО
в життя ще не стало кров
ною справою комсомоль
ських організацій Орлов- 
щиьи, Ставрополля.

Успіх справи вирішується, 
як відомо, в низовій ланці, 
у первинних комсомсльсь-
них організаціях. Саме то
му в центрі 
комсомолу 
первинні 
організації,
групи, піонерські загони.

уваги комітетів 
повинні бути 
комсомольські 
комсомольські

Проте не скрізь ще коміте
ти комсомолу стали органі
заторами роботи по ГПО 
серед піонс-рів і школярів. 
У багатьох школах існує
порочна практика, коли 
рівень фізкультурно-масо
вої і спортивної роботи ви
значається не станом здо
ров’я і фізичною підготов
леністю всіх школярів, в 
горезвісною кількістю нуб- 
ків і грамот, завойованих 
окремими командами або 
спортсменами. Новий ноаап- 
лекс ГПО повинен стати 
стрижнем фізкультурної 
роботи в школі. Та ось 
факт: коли наприкінці на
вчального року в школі 
№ 247 Баку учнів 8—10 
класів спитали, чи складали 
вони норми ГПО, тільки троє 
відповіли ствердно.

Через десять днів почне
ться новий навчальний рік 
у загальноосвітніх школах. 
Необхідно розглядати ком
сомольську групу, піонер
ський загін як найважливі
шу ланку о підготовці до 
складання норм ГПО, доби
ватися, щоб у кожній такій 
ланці був фізкультурний 
організатор з виробництва.

Особливу увагу, сказав 
доповідач, слід звернути на 
організацію роботи з юна
ками допризовного і при
зовного віку, які складають 
норми 111 ступеня — «Сила 
і мужність».

Діяльність багатьох ком
сомольських організацій ха
рактеризується тісним зв’яз
ком і дружбою з воїнами 
Радянської Армії. Практика 
показує, що там, де міцні 
шефські зв’язки з військо
вими частинами і військови
ми училищами, де добре 
організовано спільну війсь
ково-патріотичну і спортив
но-масову роботу, там зрос
тає інтерес молоді до фі
зичної культури, приклад
них видів спорту, можуть
бути досягнуті помітні успі
хи в роботі по комплексу 
ГПО.

(Закінчення па 2-й стер.)

Все нову і нову ініціативу виявляють комсомольці і молодь області, готуючи 
гідний дарунок наступному ювілею нашої Батьківщини.

Днями в Кіровоградському міськкомі ЛКСМУ відбулася зустріч бригадирів і 
групкомсоргів комсомольсько-молодіжних колективів обласного центру. Поруч 
для ділової розмови про підготовку до 50-річчя утворення СРСР сіли машинобу
дівники і швейники, взуттєвики і мебльовики, харчовики і будівельники.

Тематика відвертої бесіди широка. Роль бригадира як організатора робітни
чої молоді е боротьбі за високопродуктивну працю. Особистий приклад. Політич
на зрілість.

1 найголовніше питання — хід соціалістичного змагання на честь ювілею 

БУДУТЬ 50 УДАРНИХ ДНІВ!

За підсумками другого кваї 
ціалістичному змаганні серед 
діжних виробничих колективів виборола КОМСО
МОЛЬСЬКО-МОЛОДІЖНА БРИГАДА ІМЕНІ XXIV, 
З’ЇЗДУ КПРС РІЗЧИКІВ КОВАЛЬСЬКО-ПРЕСО
ВОГО ЦЕХУ ЗАВОДУ «ЧЕРВОНА ЗІРКА», ДЕ 
БРИГАДИРОМ ГЕННАДІИ БРАИЛОВСЬКИИ. її 
НАГОРОДЖЕНО ПЕРЕХІДНИМ ЧЕРВОНИМ 
ПРАПОРОМ ) ПОЧЕСНОЮ ГРАМОТОЮ ОБКОМУ 
ЛКСМУ.

Відзначено сумлінну працю у виконанні взятих на 
честь ювілею соціалістичних зобов’язань екіпажу 
комсомольсько-молодіжної бригади водіїв автопід- 
нрнємства 10021 та комсомольсько-молодіжної брига
ди продавців магазину № 57 «Світлячок».

Учасники зустрічі звернулися до всіх комсомольців 
5 молоді міста із закликом підвищувати темпи трудо
вого суперництва в ході змагання на честь 50-річчя 
СРСР, широко використовувати резерви ввеоконро* 
дуктивної праці,, посилювати режим економії.

них процесів випікання хліба, 
вдосконалення та впровадження 
пової апаратури на хлібозаводах.

Більшістю підприємств обласно
го управління харчової промисло
вості план економії основної си
ровини (борошно для випікання

КОЖНУЗА
П РИГІРЩ

святиня

к / і 11 гґ
Хліб — пі- <

нень трудової 
звитяги. З дав
ніх часів люди 
знають йому ці
ну. І це шаноб
ливе ставлення 
яскраво засвід
чує народ
на мудрість. 
«Вклоняемо с я 
вам хлібом і 
сіллю», «Хліб — батько, во
да — мати», «Хліб у дорозі не 
затяжить», «Риба — вода, ягода 
•— трава, а хліб — усьому голо
ва». Не раз чули ми це ще з ди
тинства. А народ скаже — як за
в’яже.

Двічі Герой Соціалістично? 
Праці, знатний механізатор О. В. 
Гіталов вчасно підняв важливу 
розмову. Простими словами, ска
заними від серця, він висловив 
думки сотень, тисяч трударів про 
дбайливе ставлення до хліба. У, 
пій розмові беруть участь ле ли
ше працівники сільського госпо
дарства, а й шахтарі і металурги, 
машинобудівники і хіміки, вчені 
і студенти. Значне місце в вій 
відводиться виробпіршм питаїівйм. 
Мова йде про зміну техпологіч-

хліба) забезпечується. Та па де
яких заводах ще не все йде рів
но, не використано всі наявні 
можливості. Про пе говорилося 
при обговоренні статті О. В. П- 
уалова «Дума про хліб».

Коли в Кіровограді бузо введено е 
дію хлібозавод № 3, через незадо
вільну германізацію обладнаний на 
ньому допускалися значні втрат бо
рошна, Колектив підприємства провів 
певну роботу, іцо звела ці втрат на
нівець. Старі тісторозділювачі було 
замінено новими, реконструйовано пе
чі, вдосконалено технологічні режими 
виробництва, поліпшено ковтроль. Вна
слідок цього .минулого року зеконом
лено 20,9 тонн борошна, з якого випе
чено 25 тисяч «Кіровоградських паля- 
ннцьа. А всіма підприємствами сис
теми, відповідно, -14 тонни борошна та 
47 тисяч паляниць.

Значних успіхів у економ!? бо
рошна досягли Кіровоградський

і

На зборах підтримано рішення бригад» Геннадія 
Брамловського, яка ЗАСТУПАЄ НА ТРУДОВУ ВАХ
ТУ НА ЧЕСТЬ 30-РІЧЧЯ «.МОЛОДОЇ ГВАРДІЇ», 
зарахувавши у свій виробничий загін одного з героїв 
цієї патріотичної організації, і зобов’язується до 27 
вересня завершити виконання ТРЬОХ РІЧНИХ 
НОРМ ВІД ПОЧАТКУ П’ЯТИРІЧКИ.

Керівники бригад підтримали заклик групкомсорга 
бригади токарів заводу тракторних гідроагрегатів 
Антонівн Осики — в переддень річниці народження 
Ленінського комсомолу стати НА 50-ДЕННУ ТРУ
ДОВУ ВАХТУ НА ЧЕСТЬ 50-РІ,ЧЧЯ УТВОРЕННЯ 
СРСР.

— Все підпорядкувати тому — підкреслили учасни
ки зустрічі, — щоб здійснити девіз кращих виробни
чих колективів міста: «ДЕВ’ЯТУ П’ЯТИРІЧКУ ПО 
ПРОДУКТИВНОСТІ ПРАЦІ — ЗА 4 РОКИ».

На фото: до учасників зборів звертається АНТО
НІМА ОСИКА. „

«ОТО В. КОВПАКА.

і

та Голованівськпй хлібокомб&! 
нати.

Лише один завод, Світловод< 
ський, не виконує плану економій 
Найближчим часом колективові 
завцду є над чим попрацювати;- 
Днями працівники цього заводу; 
обговорили статтю О. В. Гіталов а» 
намітили плани заходів по змец* 
шенню втрат борошна.

На Олександрійському заводі 
до кінця року заплановано внго« 
товлення пшеничного сортового! 
хліба неревести на нову технолог 
гію, а найближчим часом — збе-і 
рігання борошна на безтарний 
спосіб, транспортування «— нй 
пневматичне.

ЦІ ЗаХОДН СПрИЯТИМуТЬ ЗМЄН«. 
шенню втрат сировини, Проти 
вже сьогодні не треба забувати 
про інші, такі як: поліпшення 
контролю за якістю та кількістю: 
борошна, що поступав не підяріи 
ємство, систематичне і своєчасне 
регулювання дозувальної апарат 
тури, забезпечення точно? роботе 
ваговимірювальної техніки. засто« 

Працівники управління побував 
лн на всіх підприємствах вашої 
системи, провели з цього приводу, 
розмову, надали допомогу. Ввез 
денна цих заходів у дію дзети 
змогу вже нинішнього року зєео? 
номнгн 24 тонни борошна. і

‘ В. СОКОЛОВА» (
завідуюча контрольно- вироб-г 
инчою лабораторією обпасно-і 
то управління харчової про- 
мпсловості. /
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ПІДГОТОВКА МОЛОДІ 
ДО ПРАЦІ ТА ОБОРОНИ

(Закінчення).
«Кожен боєць студентсь

кого будівельного загону — 
значківець ГПО!» — з та
ким почином виступили мін
ські студенти. Вони зобов’я
залися подати велику шеф
ську допомогу молоді села 
у справі підготовки і скла
дання комплексу ГПО. Сту
денти Білоруського інститу
ту фізкультури, будучи ак
тивними учасниками руху— 
«Селу потрібні наші руки, 
наші знанняі», допомагають 
будувати спортивні споруди 
і вести фізкультурно-масо
ву роботу в колгоспах та 
сільських школах Мінської 
області.

Разом з цим у цілому 
ряді комсомольських орга
нізацій вузів і технікумів 
країни мають місце серйоз

ні хиби в організації робо
ти по ГПО, поліпшенню по
становки фізичного вихован
ня студентів і учнів у ціло
му. Ми повинні пам’ятати, 
що сьогоднішній студент ---
це завтрашній командир ви
робництва. Завдання в то
му, щоб разом з профспіл
ковими, фізкультурними та 
дтсаафівськими організація
ми конкретніше і продук
тивніше використовувати 
комплекс ГПО з метою 
зміцнення здоров’я молоді, 
профілактики професійних 
захворювань, а також з ме
тою зміцнення трудової, ои- 
робничної і громадської 
дисципліни.

Як відзначалось у поста
нові ЦК КПРС «Про заходи 
до посилення боротьби 
проти пияцтва і алкоголіз

му», фізична культура і 
спорт є могутнім засобом 
у боротьбі за здорове, пов
ноцінно дозвілля молоді. У 
зв’язку з цим комітети 
комсомолу повинні вжити 
рішучих і негайних заходів 
до поліпшення всієї нашої 
роботи за місцем прожи
вання, в зонах відпочинку.

Наш пленум, відзначив 
далі доповідач, проходить 
напередодні відповідально
го іспиту, який має складати 
весь радянський фізкуль
турний рух. Через кілька 
днів у Мюнхені спалахне 
Олімпійський вогонь. Най
кращим з кращих спортсме
нів довірила Батьківщина 
захищати на Олімпійських 
іграх честь свого спортивно
го стяга. Серед нинішніх ра

дянських олімпійців чимало

імен якими по праву пишзє- 
ться радянський спорт. Са
ме з орбіти ГПО стартува
ли вони до вершин спортив
ної майстерності!

Доповідач і промовці, які 
виступили в дебатах, — на
мотувальниця Вільнюського 
заводу радіокомпонентів 
Я. К. Седлецкайте, голова 
колгоспу ім. В. І. Леніна Кра
снодарського краю А. А. Ха
муков, льотчик-космонавт 
СРСР, двічі Герой Радянсь
кого Союзу О. С. Єлисєєв, 
перший секретар Вороши- 
ловградського обкому ком
сомолу О. В. Єфіменко, до
цент Московського текс
тильного інституту Т. Н. Ко- 
валь-Петренко та інші під
креслювали, що продуктив
ність праці робітників, які 
постійно займаються фіз-

культурою, вища, ніж у ін
ших. Вони менше допуска
ють браку, рідше хворіюіь, 
у них вища дисципліна. Ось 
чому фізична культура і 
спорт повинні бути невід єм
ною частиною заходів ко
мітету комсомолу по підви
щенню трудової активності 
молоді. Але сьогодні вже 
не можна обмежуватись 
цим. Бойовим лозунгом 
комсомольських організацій 
підприємств і установ повин
но стати: «в побут кожного 
робітника!»

В обговореному питанні 
пленум прийняв постанову, 
в якій підкреслюється, що 
головне завдання комітетів 
комсомолу в роботі по 
комплексу ГПО — забез
печити масовість фізкуль
турного руху серед молоді, 
виховання у юнаків і дівчат 
органічної потреби система
тично займатися спортом, 
використовувати спорт у 
боротьбі з антигромадськи
ми проявами, марнуванням 
часу. В центрі уваги повин
на бути організація спортив-

но-масової роботи серед 
молоді в трудових колекти
вах.

Пленум висловив тверду 
впевненість у тому, що ком
сомольські організації з 
тісному контакті з проф
спілками, ДТСААФ, спор
тивними комітетами й то
вариствами і далі спрямову 
ватимуть зусилля на розви
ток масового фізкультурно
го руху серед комсомоль
ців і молоді, піонерів і шко
лярів, на впровадження 
комплексу ГПО в життя.

Пленум заслухав також 
інформацію про роботу 
бюро і секретаріату ЦК 
ВЛКСМ за період після VI 
пленуму.

У зв’язку з переходом на 
іншу роботу пленум увіль
нив від обов’язків секрета
ря і члена бюро ЦК ВЛКСМ 
Т. О. Куценко. Секретарем 
і членом бюро ЦК ВЛКСМ 
обрано 3. Г. Новожилову.

На пленумі виступив пер
ший секретар ЦК ВЛКСМ 
Є. М. Тяжельников.

(ТАРС).

Знаком шани
Нещодавно в Доброоеліічківському район! від

булось урочисте свято врожаю. Обжинки тут — 
чудова традиція. Бо свято врожаю — це свято 
радості.

Обжинки тут чекають іцс й тому, що цього 
святкового дня трударі району відзначають кра
щих майстрів колгоспних професій. Як нагороду 
Кращим фахівцям тут встановлено кілька пере
хідних «Кубків п'ятирічки». За підсумками ми- 
вулого року нагороди одержали (фото внизу, злі
ва направо): кращий орач району тракторист 
колгоспу «Прогрес» В. ЛІ. Бойко, перший жнець 
Добрбвеличківщнни комбайнер колгоспу «Друж- 
ЇІа» <П, С. Покришко, та кращий водій колгоспу 
мені ХХЦ з’їзду КПРС І. І. Клименко.

На кубках — фотографії переможців та показ- 
8яки Тх роботи. Наступного року приз пере- 
М до нового господаря — І що один портрет 

засяв на ньому. Всього їх буде п’ять — галерея 
майстрів, у яких руки — золоті. Така нагорода 
набагато цінніша, аніж будь-яка премія. Адже 
це — хліборобська шана. Кубки зберігатимуться 
8 колгоспах, де працюють переможці,

Фото А. БУДУЛАТЬЄВА.

О ОЛЕКСАНДРА НИКОНОРОВИЧА — 
® одразу дві радості: син Сашко пере

йшов на III курс Дніпропетровського гір
ничого інституту, а дочка Ірина успішно 
склала творчий конкурс і вступні іспити 
до Всесоюзного державного інституту кіне
матографії. Тепер вона вчнтиметься на сце
нарному відділенні.

... Вона приїхала з батьком на будівни
цтво Кременчуцької ГЕС, коли їй було 
лише три роки. Тут закінчила середню 
школу, тут виявила здібності до літера
тури, писала непогані твори. А потім —• 
підготовчі курси на філологічний факуль
тет ЛІДУ. Невдача. Невдовзі почала вчи
тись у Харкові на заочному відділенні уні
верситету. А працювала диспетчером на 
будівництві каналу Іртиш — Караганда, 
згодом — в будуправлінні Світловодсьха. 
Потім її трудова біографія знову продов-
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жилась — її запросили на роботу в лісо
завод. Тепер вже в неї було три роки тру
дового стажу і два курси навчання в уні
верситеті.

Та Ірина думала про заповітне — навча
тись у ВДІКу.

Перед тим, як поїхати на екзамени, тре
ба було витримати конкурсне випробуван
ня. Але серед 260 сценарних робіт твір 
Ірини Бутнльської відрізнявся своєрідніс
тю вирішення теми, що одразу зацікавило 
екзаменаторів — дівчина поїхала до сто
лиці.

А ще співбесіда. Тепер сюди вже пок ти
кали лише 23 абітурієнтів. Тут остаточно 
було визначено, чи не помилились ці юнаки 
І дівчата у виборі професії.

Про все цс Ірина розповідав мені з не
абияким хвилюванням. А потім нагадув 
ще:

Цікавою була ії інша перевірка наших 
здібностей. Написала етюд на одну з двох 
заданих тем. 8 годин на роздуми 1 роботу. 
Далі переглянули незнайомий фільм і пи
сали рецензії. І останнє — усний екза
мен. Тривала невимушена розмова, під час 
якої виявлялись знання абітурієнтів з пи
тань мистецтва — театру, кіно, живопису 
тощо. Визначалась ерудиція, загальноосвіт
ній рівень. Тут багатьом не поталанило. Я 
була щаслива.

Тепер її чекають цікаві й захоплюючі дні 
науки в столичному вузі, практична робо
та на кіностудіях, поїздки на будови, заво
ди і фабрики країни.

— Потрібно бути настирливим у досяг
ненні своєї мети. Не розчаровуйтесь при 
першій невдачі. Треба постійно прагнути, 
не зупинятись!...

к. пруденський.
м. Сві гловодеьк.

В ці дні, коли па Побузькому нікеле
вому заводі почались випробування со
тень вузлів і механізмів, технологічних 
ліній і потоків, праця робітників і спе
ціалістів напружена як ніколи. /X тру
довий ентузіазм неможливий без по
всякденної копіткої роботи, котру прово
дять комсомольські організації по ідей
но-політичному вихованню робітників 
республіканської ударної комсомоль
ської будови.

Саме про виконання постанови VII 
пленуму Ц1\ ЛКСМУ «Про етап вихов
ної роботи серед молоді на ударних 
комсомольських будовах» йшла прин
ципова розмова на зборах комсомольців 
Побузького нікелевого заводу.

Понад вісімсот молодих трударів при
було з різних куточків країни на удерчу 
будову. Перші з них розгорнули широке 
соціалістичне змагання за якнайшвидше 
введення в дію першої черги заводу, а 
ті, що приходили пізніше, з молодечим 
запалом включились в цей рух. Зараз 
сотні молодих будівельників успішно ви
конують підвищені соціалістичні зобо
в’язання. 267 юнаків і дівчат освоїли 
суміжні професії, 342 беруть участь в 
русі «За комуністичне ставлення до 
праці», 32 молодих раціоналізаторі! по
дали пропозиції, економічний ефект яких 
перевищує 14 тисяч карбованців.

В авангарді змагання за гідну зу
стріч 50-річчю утворення СРСР — ком
сомольсько-молодіжні колективи, які 
об’єднують 127 молодих будівельників. 
Це бригада ремонтно-механічного цеху, 
очолювана делегатом XXIV з’їзду КГІ 
України В. Пінькавським, бригада тес
лярі в-бстонників БУ—№ 6 І. В. Дерка
ча, бригада комуністичної праці арма
турників цього ж управління, якою ке
рує комуніст Омелян Веліт.

Молодіжні колективи — ініціатори 
трудових починів: «Продуктивність пра
ці пускового року — за вісім комсомоль
ських місяців», «Комсомольська норма— 
130 процентів», «Кожному молодому 
робітникові — досвідчений наставник», 
«Кожному робітнику — суміжна спе
ціальність». Тх починання широко під
тримали інші виробничі колективи.

Поряд з цим є ряд серйозних нсдолГ-: 
ків в роботі комітету комсомолу по під
вищенню авангардної ролі молоді Н& 
будові, активного залучення її до соціа
лістичного змагання.

Ще не всюди роботи ведуться успіш
но. План введення в дію першої черги 
заводу не виконано.

Комітет комсомолу та штаб комсо
мольської будови не завжди вчасно 
спрямовують молодь на боротьбу t 
простоями машин і механізмів, за пов
не використання резервів виробництві. 
Тут все ще велика плинність кадрів, до* 
пускають значні втрати робочого часу. 
Багато комсомольців не одержали по
стійних доручень, мало залучаються до 
громадської діяльності, знижена осо
биста відповідальність комсомольських 
активістів.

Про важливість спільної роботи адмі
ністрації, партійної і комсомольської 
організацій наголосив начальник буді
вельного комплексу В. С. Бабін.

— Па мій погляд, — сказав груп- 
комсорг комсомольсько-молодіжної 
бригади БУ-200 Анатолій Чабан, — 
відставання не лише в тому, що не
своєчасно поставляються обладнання та 
матеріали, але й через погане ставлення 
до праці окремих комсомольців.

На комсомольських зборах викриті 
недоліки, які гальмують своєчасний 
пуск першої черги заводу, вказано ко
мітету комсомолу, штабу комсомоль
ської ударної будови на серйозні прора- 
хупки у виховній роботі серед молодих 
будівельників.

Думається, що комсомольський комі
тет, штаб ударної комсомольської будо
ви перебудують свою роботу, CTaHVTt» 
по-справжньому бойовими органами в 
мобілізації комсомольців І молоді на 
ударні справи за гідну зустріч 50-річчя 
утворення Союзу PCP.
-В rnrrlL3^°P^3 взяли участь секретар 
ЦК ЛКСМУ 1. С. Москалюк, заступник 
начальника республіканських ударних 
будов Г. С. Люлька.

О. ТОРГАЛО, М. СОКОЛЯНСЬКИИ, 
інструктори відділу комсомоль
ських організацій обкому ЛКСМУ.фото вгорі « парад техніки на святі вро- 

ю.

Після перевірки листа до редакції

ОБГОРТКИ—ПІД ноги
В листі до редакції 

В. Корсун вказував на по
рушення санітарних норм 
під час торгівлі моро
зивом в кінотеатрах об
ласного центру «Комсо
молець» та «Мир». Тут 
продають морозиво, зні
маючи обгортковий па
пір. Одні і ті ж руки бе
руть гроші і дають хар
човий продукт.

Чому це так, як усу-

нути недоліки? Ми з цим 
звернулись до директо
ра кінотеатру «Комсомо
лець» Л. Г, Ляшенка. Він 
пояснив, що з рестора
ном «Україна» домовле
но обслуговувати відві
дувачів кінотеатру. До. 
мовлено І про дотри
мання чистоти в залі. В 
разі його забруднення 
обгортковим папером 
самі продавці повинні

прибирати так, як приби
ральниця: після кожного 
сеансу.

Директор ресторану 
М. В. Черечавський від
повів, що виділити спе
ціально людину для при
бирання немає змоги.

Продавці змушені при
бирати зал і тому вдаю
ться до таких дій.

Очевидно адміністра- 
Цн кінотеатрів та ресто
рану все ж слід знайти 
спільну мову з тим, щоб 
дотримуватися правил 
санітарії в обох випад
ках — і в кінотеатрах I 
під час торгівлі харчо
вим продуктом.



24 серпня 1972 року „МОЛОДИЙ КОМУНАР** З стор.

КАЛИСЬКИИ • СТУДЕНТСЬКІ ТРУДОВІ ЗАГОНИ НА БУДОВАХ

СТАВ 
АКАДЕМІКОМ

Якщо ви приїдите в 
Гданськ і поговорите зі 
старожилами, вони розка
жуть багато цікавих істо
рій. Ось одна з них: про 
робітника Калиського, 
який став академіком...

В роки війни тринадця
тирічного Сілі вестра по
гнали на примусові роботи 
8 «третій рейх», 
дячись в неволі, 
знав, що <

Знахо- 
він не 

знав, що фашисти від
правили в концтабір і йо
го батька. Потім арешту
вали матір. Сільвестр дві
чі пробував втекти з та
борів Штуттгоф і Поту- 
ліце. Кожного разу його 
ловили і били мало не до 
смерті. Хлопчик лежав 
нерухомий на нарах, зем
ляки доглядали його. Там, 
у таборі, за колючим дро
том він познайомився 

^кількома польськими 
Женерами.

Ночами, після роботи, 
вони часто розповідали 
Сільвестру про таємниці 
Математичних формул, 
про велику силу матема
тики. Вони вселили в 
Юнака світлу мрію про 
майбутнє його Батьків
щини, про талановитих 
вчених, обдарованих бу
дівників нового життя.

В бараках концтабору 
вакінчилось дитинство Ка
лиського. Юність поча
лась вже у вільній Поль
щі, в Гданському порту. 
Зрілість прийшла в ауди
торіях Гданського полі
технічного інституту.

Нині йому 44 роки, вік 
розквіту творчих сил й 
таланту.

... Наша зустріч відбу
лась на двадцять шостому 
Поверсі Палацу культури 
й науки у Варшаві, в од- 

_ Ному з кабінетів Поль
ської Академії наук.

— В минулі роки, — розпо
відав Сільвестр Калнськнй, -- 
навчання мало інший вигляд: 
бракувало підручників, не бу
ло стипендій і лабораторій. 
Мало хто з професорів і сту
дентів залишився живим після 
окупації. Мені поталанило. В 
1949 році я одержав диплом 
Інженера. Буб в числі перших 
випускників Гданського полі
технічного інституту, будував 
заводи, інженерні споруд
ження...

Тоді технічна фізика робила 
в Польщі свої перші кроки. 
Народилась вона на межі фі
зики, математики і техніки. 
Не існувало факультетів, які 
б готували спеціалістів нового 
профілю. За рішенням уряду в 
Польщі створювалась перша 
Вища технічна академія. Од
ним з її засновників І стає 
молодой вчений Калнськнй.

Поступово в країні ви
росли кадри талановитих 
Інженерів і конструкторів, 
учених і відомих спеціа
лістів. Республіка впевне
но йшла вперед. Вже бу
дучи зрілим вченим Сіпь- 

-/ вестр Калиський вступає в 
лави Польської об’єднаної 
робітничої партії. З під йо
го пера виходять все нові 
Й нові наукові праці з 
найскладніших " проблем 
сучасної технки. Люди, які 
знають, що таке праця 
дослідника, гідно оцінять 
працездатність вченого, 
який опублікував вже по
над 140 науково-дослід- 
ницьних робіт.

Нині Сільвестр Кались
кий—наймолодший член- 
кореспондент Польської 
Академії наук. У нього ба
гато знайомих і друзів у 
науковому світі, і в першу 
Чергу в Радянському 
Союзі. Він часто буває в 
Радянському Союзі.

Калиський — ректор Ви
щої технічної академії — 
переконаний: найбільше
задоволення від пізнання 
невідомого.

В. КУЗНЕЦОВ.

На березі Дунаю поблизу міста Козлодуя розкинулося містечко з наметів. Вдень 
там тихо. Вечорами спалахують багаття, звучать пісні. В наметах живуть студенти із 
Софії, Пловдпва, Свиштова. Вони допомагають будувати першу в Болгарії атомну 
електростанцію, яка споруджується при технічній допомозі СРСР. її потужність піс
ля завершення складатиме 880.000 кіловат.
Це буде одна з найбільших електростан
цій в Болгарії взагалі. Частина студентів 
працює нині на прокладці та бетонуванні 
двох каналів 
друга разом з будівельниками споруджує 
нові житлові будинки та головний корпус 
електростанції.

Студентські загони працюють цього літа на будівництві хімічних підприємств під 
арною па прокладанні зрошувальних каналів у різних районах Болгарії. Юнаки та 

дівчата в блакитних студентських спецівках допомагають трудівникам полів збирати 
урожай, оа даними болгарської преси, нинішнього літа на промислових будовах і в 
сільськогосподарських кооперативах трудиться 120 тисяч студентів та старшокласиїг 
< в. ьонн присвятили свій «трудовий семестр» 90-річчю з дня народження великого 
сина болгарського народу Георгія Димитрова, по ініціативі якого в Болгарії в після
воєнні роки були створені перші молодіжні загони.

Торік вартість робіт, виконаних студентською та учнівською молоддю під час ка
нікул, складала понад 9 мільйонів левів. Нинішнього року вона буде ще більшою.

СОФІЯ.

для подачі й відводу води,
НАМЕТИ БІЛЯ
КОЗЛОДУЯ

)!

ШЯттйь

ня з
Між-

——

ТОЛБУХІН. ЦЕНТР МІСТА. 
Фото Л. Будулатьєва.

УЧЕНИЦЯ 2-ГО КЛАСУ З 
ТОЛБУХІНА БІСЕРКА СТОЯ
НОВА НАД УСЕ ЛЮБІЇ ГЬ 
ТРОЯНДИ,

ТРУДИТЬСЯ молодь 
СОЦІАЛІСТИЧНИХ КРАЇН

ВЛІТКУ 1973 р. в столиці НДР
— Берліні відбудеться де

сятий Всесвітній фестиваль мо
лоді і студентів.

Ось що розповідав секретар 
по координації фестивалю Домі- 
нік ВІДЛЛЬ:

— На першому засіданні Між
народного підготовчого комітету 
в січні цього року п Софії, в 
роботі якого взяли участь пред
ставники різних організацій

національних молодіжних спі
лок, зустрічаюсь з членами між
народних молодіжних організа
цій. Мене цікавить питання, як 
проходить підготовка до X фес
тивалю, чи створені в окремих 
країнах національні комітети 
по підготовці фестивалю, чи уза
гальнюється досвід окремих 
держав.

Всі ці відомості служать одній 
меті — як найефективнішій лід-

МІСЦЕ ЗУСТРІЧІ- 
Б Е Р

47-ми країн та делегати від п'я
ти міжнародних молодіжних ор
ганізацій, одноголосно було 
прийнято рішення провести X 
Всесвітній фестиваль молоді і 
студентів в столиці НДР.

З часу останнього фестивалю, 
який, як відомо, відбувся в 1908 
році, співвідношення сил на сві
товій арені значно змінилось на 
користь прогресу і взаєморозу
міння. В цій прогресивній зміні 
вирішальну роль відіграли краї
ни соціалізму.

Як секретар по координації я 
багато часу перебуваю в поїзд
ках — відвідую міжнародні мо
лодіжні конференції, засідання

готовці другого засідання 
народного підготовчого коміте
ту, на якому будуть обговорюва
тися програми фестивалю.

X Всесвітній фестиваль буде 
найбільшою маніфестацією про
ти імперіалізмі за мир, дружбу 
І солідарність молодого поко
ління планети. В цій ситуації 
конче потрібно розвивати існую
чі фестивальні традиції І акти
візувати антиімперіалістичну бо
ротьбу молоді. X фестиваль без 
сумніву стане подією величезно
го значення, важливою віхою 
спільної антиімперіалістичної 
боротьби юнаків і дівчат всьою 
світу.

Не випадково місцем прове
дення X фестивалю обрана сто
лиця НДР. Свій внесок в зміц
нення миру молоде покоління 
бачить в здійсненні міжнародно
го правового визнання НДР всі
ма державами.

Я переконаний, що Соціалістич
на єдина партія Німеччини, 
уряд Німецької Демократичної 
Республіки і Спілка вільної ні
мецької молоді нададуть фести
валю потрібну допомогу і під
тримку. Певну роль відіграють 
матеріальні І організаційні пи
тання: необхідно прийняти і роз
містити тисячу учасників: разом 
з Організаційним комітетом 
ССНМ ми вже ведемо роботу в 
цьому напрямку. •

Учасники і гості фестивалю 
познайомляться зі столицею со
ціалістичної Німеччини, з гро
мадянами НДР. Р. Берліні від
будеться грандіозний мітинг, 
делегати зможуть обмінятися 
досвідом антиімперіалістичної 
боротьби.

Ми звертаємося до всіх юна
ків і дівчат з закликом активно 
готуваїися до X Всесвітнього 
фестивалю молоді і студентів, 
посилити боротьбу проти імпе
ріалізму, сприяти остаточній пе
ремозі в'єтнамського народу, 
який стоїть в перших лавах ан
тиімперіалістичної боротьби.

«Панорама НДР».

ПАМсЯТАСМО!
Молодіжні організації 

та Спілка колишніх парти
занів в Хорватії виступили 
з ініціативою побудувати 
меморіальний центр на 
честь дітей — жертв фа
шистського терору. Він 
виникне в місті Ясгребар- 
ському поблизу столиці 
Хорватії — Загребі. Тут 
під час другої світової 
війни знаходився дитячий 
табір смерті, в який з ба
гатьох районів країни фа-. 
пшети та їх посібники * 
усташі звозили дітей від 7 
до 10-ти років,

У меморіальному центрі 
буде створено історичний 
музей,

БЕЛГРАД.

СЛАВА „ГЛОРІЇ“
Бухареський завод «Семене

тоаря» — єдине в Румунії під
приємство, що випускає ком
байни. Завод молодий, але йо
го продукція широко відома а 
республіці і за її межами.

Ще свіжі в пам’яті ветеранів 
підприємства, спогади про той 
травневий день 1949 року, коли 
□ урочистій обстановці робітни
ки заводу передавали перші 
пять прицепних комбайнів до- 
бруджанським селянам. Там 
вперше в країні було створено 
колективні господарства.

Разом з усією країною ріс, муж
нів, набирався досвіду І завод 
«Семенетоаря». В розширенні його 
виробничих потужностей брала 
участь вся республіка. Нові завод
ські цехи споруджували юнаки І 
дівчата, які приїхали на заклик 
Спілки комуністичної молоді з ба
гатьох сіл і міст Румунії.

З року в рік «Семенетоаря» збіль
шував випуск продукції, наполег
ливо трудився колектив робітни
ків, інженерів і техніків підприєм
ства. ’

— Коли ми вирішили перейти до 
випуску самохідних комбайнів, — 
говорить головний конструктор за
воду Іон Бурадел, — дехто скеп
тично посміхався. Навряд чи е 
смисл ставити дорогий мотор на ма
шину, яка працює на полях всього 
15 — 20 днів на рік. Та чи й під 
силу це нам!

Дійсно, щоб вирішити це зав
дання потрібно було зробити 
багато. Треба було перебуду
вати підприємство так, щоб во
но відповідало сучасному рів
ню розвитку техніки, технології, 
організації праці.

Накреслена мета була досяг
нута. Заводські інженери ство
рили універсальний самохідний 
комбайн, «Глорія С-12», що по- 
російському означає «Слава». 
Ця машина працює протягом 
всього сільськогосподарського 
сезону, її можна використову
вати на збиранні різних куль
тур: пшениці, кукурудзи, со
няшника, картоплі, сої...

— Трудівники сільського гос
подарства чекають від нас біль
ше таких комбайнів, —- гово
рить директор заводу Іон Ке- 
пеціна. — До липня цього року 
заводські ворота залишили ти
сячі машин «Глорія С-12».

У 1962 році за великі успіхи 
І в зв'язку з завершенням коо
перування румунського сіль
ського господарства завод був 
нагороджений орденом Труда 
першого ступеня. Високих наго
род була удостоєна група ро
бітників, інженерів і техніків.

Головний інженер «Семене
тоаря» Іон Семенеску один з 
багатьох, хто в свій час здобув 
спеціальність в СРСР. В Країні 
Рад вчився і головний технолог 
заводу Петре Шербанеску. Бі
ографія директора заводу Іона 
Кепеціна подібна до біогра
фій багатьох в новій Руму-

нії. Спочатку учень, потім ро
бітник на механічному заводі. 
Завод послав його на навчання 
в Брашівський політехнічний 
інститут, дав стипендію, Ініціа
тивний молодий інженер швид
ко здобув авторитет. А з 1964 
року він очолює колектив «Се- 
менотоаря».

Останніми роками інженера
ми стали робітники заводу, 
всього понад 15 чоловік. Заоч
но навчається в технікумах і 
вузах більше ста рядових ро
бітників. Щороку понад 250 ви
пускників заводської професій
ної школи поповнюють ряди 
висококваліфікованих робітни
ків.

Нині колектив «Семенетоа
ря» став на трудову вахту на 
честь ювілею республіки. Ро
бітники заводу готують до свя
та свій подарунок — надплано
ві машини для сільського гос
подарства.

Ф. АНГЕЛІ.
м. Бухарест.
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В Ровно — 
нічия

НОВГОРОД«А Згідно розробленого ірафіка перед 
екзаменом з фізичної та віМськово-тсхнічікч підготов
ки за програмою нового комплексу ГіЮ у вихідні 
ДіП, ПІСЛЯ робочих змії! планіП»дуються ЄЯ'-ртНіЯІІ 
змагання, ведеться учбово тр.'кувальна робота. В 
окремі групи згуртовано 4730 юнаків та дівча і серед 
них — 2830 комсомольців. З п'яти видів комплексу 
вже перевірено готовність молоді до екзамену.

І*Л ПОРТУ ІОН» 111 ТА Г»ІІ

гпо 
на новому 

марші

КОМПАНОВКА Під час літніх кані
кул в піонерських таборах району норма
тиви ступенів «.Сміливі і спритні» та 
«Спортивна зміна» складало 530 школя
рів. -З чотирьох вправ виконали їх 315 
піонерів. Успішно тривали змагання з 
плавання, з стрибків у довжину, бігу на 
60 метрів, метання тенісного м’яча та 
підт ягування на перекладені.

НОВОУКРАШКА. Перед організацією 
спортивних змагань районний штаб вла
штував цілий ряд заходів по пропаганді 
нормативів та вимог комплексу ГПО. В 
усіх піонерських таборах проведено бесі
ди «Спорт в житті визначних людей». 
«Здоровим бути — з спортом дружити», 
«Твій режим дня». Проведено тематичні

споргивні вечори, на яких були присутні 
ветерани праці, воїн и-ветерани.

УЛЬЯНОВКА. До послуг майбутніх 
значкістів нині в районі 13 легкоатле
тичних секторів, 111 комплексних май
данчиків. Враховуючи те, що цих спо
руд не вистачає, всюди влаштовуються 
суботннки та недільники по обладнан
ню легкоатлетичних та гімнастичних 
секторів. Комітети комсомолу взяли 
від свій контроль використання дію
чих спортивних споруд.

268 юнаків та дівчат вже виконали 
нормативи комплексу, 1230 продовжують 
готуватись до того, щоб скласти ком

сомольський екзамен за програмою ком
плексу ГПО.

Ще один матч провели 
футболісти кіровоград
ської «Зірки;» на чужому 
полі. Цього разу вони 
зустрілися з ровенськнм 
«Авангардом». Як і в ми
нулих двох турах наші 
земляки прагнули проде
монструвати високі бій
цівські якості, постійно 
атакували ворота супер
ників. І вже на 29-й хви
лині першого тайму зно
ву відзначився молодий 
нападаючий «Зірки» 
Анатолій Маляров: раху
нок — 1:0 на користь кі- 
ровоградців. Здавалося, 
що перемога вже забез
печена. Та за кілька хви
лин до кінця матчу була 
допущена помилка і гос
подарі зрівняли рахунок.

СПОРТЛОТО
20 серпня відбувся чорто

вий тираж спорт явно-число
вої лотереї. Виграші вкла
ли на такі цифри: 9, )2, 25, 

33, 43, 45,

На стадіоні 
спортклубу «Зір
ка» комсомольці 
та молодь Кіро
вограда збираю
ться після закін
чення робочих 
змін, у вихідний 
день. Одні прихо
дить сюди вже з 
готовністю скла
сти нормативі» 
фізкультури ого 
комплексу ГПО, 
Інші продовжу
ють тренування.

Будьте, здорові, якщо хочетег... і
... 1 якщо зможете. Бо не завжди наші, побажання 

співпадають із нашими можливостями.
Мій знайомий теж хотів буїи здоровим. Навіть, збіь> 

рався здавати норми ГІЮ за програмою «Бадьорість’ 
і здоров’я». ‘ ' і

Тепер здає на аналізи в поліклініці...
А було так. Ц
Цього ліга Іван Петрович відправив дружину з уі/Ч? 

тнною до рідної тещі.
— Ви, — каже, — відпочивайте. Я ж, тим часом, 

дещо займусь фізкультурою. Бо ось уже й живіт» 
виріс, і на роботі кажуть, що треба бути бадьорим і 
здоровим. Загорайте, любі. Фрукту консервуйте. За 
мене не турбуйтесь — Харчуватимусь у місцевії^ 
«точках».

В ту щасливу хвилину вів не думав, якої допу
стився помилки.

Наступного ж дня, викопавши комплекс ранкової 
гімнастики, Іван Петрович поспішив до кафе «Світ.!«
пок», шоб по
повнити у вла
сному організ
мі запас необ
хідних калорій і 
вітамінів. На 
прилавку поба
чив смажену 
рибу.

Риба, скажу 
я вам, дуже ко
рисна штука, 
особливо для 
людей розумо
вої праці. У ній 
багато фосфо
ру. Розповіда
ють, коли Га.ті- 
лен заявив, що
земля крути
ться, колеги йо
му сказали:

— Ти ТЦО, 
рибу їв?

Ось що таке

і ;•<

О ПОЧУТТЯМ високого ла- 
тріотизму живуть і 

працюють юнаки і дівчата 
Кірсвоградщини, готуючись 
відзначити 50-ре.чя утворен
ня СРСР. Комсомольське за
взяття нині ми бачимо і на 
риштуваннях новобудов, за
водських цехах, на колгосп
ній ниві. За розв язання но
вих накреслень взялися і 
колективи фізкультури,
спортклуб»/, добровільні 
спортивні товариства і ві
домства. Піднести ще вище 
фізичну культуру — це теж 
одне з невідкладних зав
дань, що поставлене перед 
комсомольськими організа
ціями. На озброєнні е нас 
нині—новий комплекс ГПО. 
За програмою його норма
тивів і вимог юнаки і дівча
та повинні скласти свій ком
сомольський екзамен з фі
зичної та військово-техніч- 
неї підготовки.

На Кіровоградщнні ниві — 
більше 200 тисяч фізкультурни
ків, в їх шеренгах попереду ьро- 
иують 80 майстрів спорту, вслн- 
к;:іі загін спортсм.еиїв-розрядни- 
«4в. До них мають приєдна
лись нові сотні, і тисячі гру тін
ників нашого степового краю, 
мьі визначать свій фізичний 
гарт, складаючи нормативи но
вого комплексу, 1 до цього 
гарту поведуть молодь комсо
мольські та фізкультурні акти
вісти.

Для розв'язання покладених 
иа комсомольські організації 
завдань зроблено вже чимало. 
Перш за все всюди йде широка 
«цтопаїанда нормативів та ви
мог комплексу. До цієї справи 
залучено молодих лекторів, вчи
телів, провідних спортсменів об
ласті. В Новоукраїиці, Олек
сандрівні, Знам'янці, практикую
ться спортивні вечори, па яких 
йде розмова про розвиток фі- 
зичної культури в нашій країні, 
молоді лектори читають лекції 
на військово-патріотичну тема
тику. В багатьох комсомоль
ських організаціях потурбува
лись про виготовлення та 
оформлення стендів, барвистих 
куточків, плакатів про новий 
комплекс.

Подбали паш! активісти про 
підготовку спортивних споруд, до 
складатимуть нормативи 'май-

бутні знач кіс ти. В Олександрій
ському районі, наприклад, після 
налаї'одженіїн роботи в цьому 
напрямку, юнаки та дівчата ки
нули клич: «Хай кожна субота 
буде спортивною. У вихідний 
день —■ нсі па складання комсо
мольського екзамену за ком
плексом ГПО!» і одразу діло. 
Приклад тут показали комсо
мольці колгоспу імені Куйбн- 
шева.

Нещодавно наша делегація по
вернулася • III реєпубхікан-

прнз — макет мільйонного трак- 
тора.

За плідну роботу по військова- 
патріонічиєму вихованню моло
дих кірової радців відзначено де
в'ятнадцятьма дипломами ЦК 
ЛКСМУ та Центральною шта
бу республіканського походу мо
лоді но місцях славн своїх баїь- 
ків. Серед нагороджених — ком
сомольські організації Плвти- 
ської середньої школи Онуфріїв- 
ського району, Олександрійської 
СІП Л6 1, Кіровоградською пед-

ЦЕ —ЕКЗАМЕН
КОМСОМОЛЬСЬКИЙ

• ПРИЗ КІРОВОГРАДСЬКИХ ЗНАЧКІСТІВ.
• олександрійські комсомольці
ЗАЯВЛЯЮТЬ:
«ХАЙ КОЖНА СУБОТА БУДЕ СПОРТИВНОЮ!», 
е ПОЗИЦІЯ ПЕРЕД ЕКЗАМЕНОМ.

ською зльоту учасників походу 
молоді шляхами слави своїх 
батьків. У Харкові кіровоградії! 
взяли участь в спортивних зма
ганнях за програмою нормативів 
комплексу ГПО. Більше полови
ни членів делегації перекрили 
норми ступеня «Фізична допер- 
іиснність», па золотий значок 
ГПО, четверта частина — на 
значок срібний. В числі них ен
тузіастів були червонозорізці 
Володимир Чабаненко, Ганна 
Жевицька, секретар Иовоар- 
.хангсльського райкому ЛКСМУ 
Володимир Якушечкін. праців
ник обласної ради БГВР Натал
ка Кохаиова. Чабаненко, наприк
лад, подолав стометрівку за 12,5 
сен., штовхнув ядро іга 9,5 
метра. Якушечкін підтягнувся на 
перекладині 18 разів. І наша 
команда стала другим призером 
цих змаїань, пропустивши по
переду себе лише харків’ян. За 
це нагорода — приз республікан
ського штабу походу.

Свій фізичний гарт продемон
стрували кіровоградці під час 
вльоту, коли почався трудовий 
десант. Група стспівчаи на чолі 
з робітником з Світловодська 
Геннадієм Пешеходовнм встано
вила своєрідний рекорд па ван
тажних роботах, працюючи на 
тракторному заводі. І знову

Інституту, Бобриненького сіль- 
Сььогоснодарського технікуму«

Нині знову КОМСОМОЛЬСЬКІ 
активісти області зосеред
жують свої зусилля на те, 
щоб молодь якнайкраще 
підготувалась до екзамену з 
фізичної та військово-тех
нічної підготовки. В Мало- 
висківському районі в пер
шу чергу на спортивні май
данчики покликали тих, хто 
незабаром мас йти служити 
б армію. 1 вже більше 150 
юнаків виконали нормативи 
з шести видів комплексу. В 
Ульяновському районі юна
ки та дівчата перевіряли 
свою майстерність у вій- 
ськово-спортиЕнсму таборі, 
в комсомольсько-молодіж
ному таборі праці і відпо
чинку.

Підтримуючи тісні зв’язки 
з школою, кращі виробнич
ники Олександрійського ра
йону разом » ксмсомоль-

ськими та фізкультурними 
активістами допс могли ви
хователям піонерських табо
рів в налагодженні фізично
го та військово-патріотично
го виховання юних ленінців. 
За п'ять днів у піонерському 
таборі «Дружба» вони орга
нізували змагання, в яких 
взяло участь 248 школярів, 
205 з них отримали золоті 
і срібні значки.

Як бачимо, в багатьох ор
ганізаціях аже набуло пев
ного досвіду, визначені пра
вильні напрямки роботи з 
молоддю. Нині потрібно по
дбати, щоб всюди набуло 
розмаху соціалістичне зма
гання на пращу постановку 
роботи по впровадженню в 
д.ю нового фізкультурного 
комплексу. Слід нагадати, 
що переможцем вийде та 
організація, де в однаковій 
мірі стануть високими по
казники по масовості і май
стерності, в підготовці знач- 
чістів ГГіО,’спортсменів-роз- 
рядників. Для цього н нада
лі варто дбати про пропа
ганду серед молоді фізич
ної культури і спорту, під
готовку громадських ін
структорів і тренерів. Під 
исмсомольський контроль 
ми повинні взяти і будівни
цтво та використання спор
тивних споруд. Комсомоль
ські активісти, звичайно, не 
матимуть успіху, коли не 
поєднають свої зусилля з 
фізкультурними працівни
ками, спортклубами.

Отже, нас чекає іще один 
екзамен — комсомоль
ський єжзамен на фізичний 
гарт, 1 наша турбота підготу
вати до нього молодь як
найкраще.

О. КАСЯНЕНКО, 
зав. відділом спор
тивної та оборонно- 
масової роботи об
кому ЛКСМУ.

риба. _ .чіи
А Іван Петрович — людина розумової праці, '.Гож, 

не гаючись, замовив рибу, підніс її до рога і .майже? 
знепритомнів. Вона була не першої, не другої і mj 
третьої свіжості.

Зате мухам риба пришилась до смаку. Вони вмить' 
обліпили названу продукцію кафе «Світанок», а за
одно і ледь живого Івана Петровича.

Із сСвітаяку» мій знайомий попрямував до каЛіб 
«Дубок». Потім до кафе «Хвиля». Але поїсти так і не 
зміг. Бо всюди — не першої, не другої і не третьої 
свіжості і рої мух. Отож, пробираючись скрізь паву«, 
тиіія, що у обідніх залах, через смітники, що ото-: 
чують згадані заклади, Іван Петрович таки досяр 
гастроному, купив шматск ковбаси, хліба. Тим і лоч 
снідав.

І отак — протшом місяця. День у день. На сухому 
харчі. і

... По дорозі до поліклініки згорблений Іван Петро*, 
впч зустрів бадьорого громадянина Петра Івановича?"

— Ну,, як живеш? ’ ’ ,
— Нівроку. Відправив жінку з дітьми па море. А 

сам оце — займаюсь фізкультурою. Скоро норми 
ГПО здаватиму.

— А харчуєшся де? — запитав Іван Петров'н'і.
— У їдальні радгоспу «Петропський». Чудоіфк.-смв- 

жу тобі, їдальня. Чистота, порядок, смачні обіди. 
Раджу й тобі завітати до неї. Бо, бачу, ти щось’теє..,

— А хіба може бути такою їдальня?
—- Чому ж — ні? Звичайно, якщо люди, що п ііійі 

працюють, ставляться до своєї справи з душею.
— Таки може бути? — здивовано мовив Івіш Пет«:

рови»].
Повияо бути, кажемо й ми. Тільки вже пе своєму 

знайомому, а директорові райкомбівату громадсько-’ 
го харчування І. Ф. Ткачепку. При умові, якою він 
сам пообідає кілька разів у ввірених йому їдальнях”, 

Б. ОБОЛОНКОВ, 
емт Петрове.

SSKS5SSi3S»aS3SniE.l

показує Кіровоград
П’ЯТНИЦЯ, 25 серпня.

ПЕРША ПРОГРАМА. 9.35 —
Новини. (М). 9.45 — Для шко

лярів. «В Артеку сьогодні 
концерт». (М). 10.15 — Ху
дожній фільм «Товариш мій 
Колька». (М). 11.40 — Грає
Ван Кліберн. (М).' 12.50 — В 
ефірі • Молодість». (М). 13.35— 
Концерт учасників художньої 
самодіяльності. (М). 14.05 —
Новини. (М). 16.55 — Концерт 
артисіїв Київської державної 
філармонії, (К). 17.55 — Про
грама передач. (Кіровоград). 
18 (К) _ До Дня шахтаря. 
(Кіровоград). 18.15 — Хроніка 
тижня. (Кіровоград). 18.30 — 
Тележурнал «Людина 1 закон».
(Кіровоград). 19.00 — «Піснв- 
72». (М). 19.20 — «Польова
пошта «Подвигу». (М). 19.50— 
Кол. телебач. Прем’єра теле
візійного художньою фільму. 
(М). 21.00 — Програма «Час». 
(М). 21.30 «Вечірня розмо
ва». (Кіровоград). 22.00 — Те
лефільм — (Кіровоград), 
£2.30 Кольорове телеба-

чеяня. VII 
фестиваль і 
иі. (Сопот). 
НІ — новини.

міжнародний 
ПОЛЬСЬКОЇ І'ІСЧ 

. По закінчена 
ДРУГА 

. «Сіль« 
17.30 —І

(М).
17.20
(М).

ПРОГРАМА, 
ські жнива». 
Для дітей.
18.00 - 1„................ -
Прем’єра телевізійного Доку
ментального фільму »Шлях ко
місара Єфрсмова»'. (М).| 19.0? 
— Інформаційна програмі' 
•Вісті« К. 19.35 — ‘ 
Орджонікідзеиського 
ською драматичною 
«Пішли жінки». 20.45 
добраніч, діти». (К), 
Програма «Час». (М).

?й. «ЛІчнлочка». (М}- 
Новини. (М). J8.10 -ч

Виставі 
росііН 

театру. 
— «її А 
21.00 «Ч 

. ------ ------- 2J.30 »-в
Продовження вистав«. (К)» 
22,30 — Вечірні hod»!»)i, (К). .Наша адреса і телефони

316050 ГСП, КірсвоградЛО, вул. Луначзрського, 36. 
Телефони: відповідального секретаря та відділу ком
сомольського життя—2-45-35, відділу пропаганди, від. 
ділу листів і масової роботи та інших відділів—2-45-36.

• МОЛОДОЙ КОММУНАР», орган Кирове»радсною 
ебвома ЛКСМУ, г, Кировоград.

Друкарня їм. Г, М. Димитрова, обласного управління 
во пресі, м. Кіровоград, вул. Г л і им и, 2.

п о г о д я
В день 24 серпня по території області І міста Кіровограда 

передбачається мінлива хмарність, в східних районах місця
ми короткочасний доіц, гроза, можливий град по місту без 
Істотних опадів. Вітер ііішіічіїо-західіпіЛ, иоміріпН), при гро
зі шквальний. Температура повітря 26 — ЗО, по місту 2? — 29 
градусів тепла*

‘ ‘ТІ_‘ ......* ■■ вмш і мін і»і ігі і....... ПІ і .
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