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Більше товарів хороших і різних
Робітники, інженерно-технічні працівники і служ

бовці Київської взуттєвої фабрики імені 50-річчя Ра
дянської України, Харківського виробничого швейно
го об’єднання «Дитодяг», Львівського ордена Трудо
вого Червоного Прапора виробничого об єднання 
взуттєвих підприємств — фірми «Прогрес» та Дніпро
петровської трикотажної фабрики, обговоривши зав
дання, що випливають з Постанови ЦК КПРС про ро
боту Міністерства легкої промисловості СРСР по ви
конанню рішень ЦК КПРС про поліпшення якості й 
асортименту взуття, швейнчх і трикотажних виробів, і 
підтримуючи ініціативу колективів підприємств 
м. Москви, взяли підвищені соціалістичні зобов’язан
ня. ■ <- ‘ •' - , , т

Центральний Комітет Компартії України схвалив со
ціалістичні зобов'язання цих колективів, якими пе
редбачається значно оновити асортимент товарів на
родного споживання, збільшити їх випуск з держав
ним Знаком якості, виготовчяти продукцію тільки ви
щої та першої категорій якості.

. - (РАТАУ).

ЦС СЛОВА справжніх комсомольських, фізкультур
них активістів, які повсякчас дбають про" безпе

рервні заняття юнаків і дівчат фізкультурою і 
спортом:

’ — Ми виводимо молодь на старти літньої спар
такіади, юнаки та дівчата успішно складають на 
відкритому повітрі нормативи комплексу 1'110. Але 
вже час подумати і про поєдинки зимового дня... 

г Так у Світловодську, Олександрії, Петровому. 
Комсомольці Світловодська, наприклад, згуртував
шись в ударні загони, взялися за будівництво 
спортивних споруд і відпрацювали в суботні і не-

80 тисяч годин. Г 
рп «Чайка». Тут вже нині можуть 

й ковзани триста фізкультурників, 
активісти склали графіки

ЗА КАЛЕНДАРЕМ 1975-го...
жають в завкомі комсомолу, — достойні 
претенденти на золотий знак ЦК ВЛКСМ 
«Молодий гвардієць п'ятирічки».

Ростуть ряди правофлангових соціаліс
тичного змагання з ці передсвяткові дні. В 
рахунок 1975 року зараз трудяться 13 ком
сомольців, ще 60 чоловік працюють за ка
лендарем наступного року.

«П’ятирічку — достроково!» — під таким 
лозунгом трудяться комсомольці і молодь 
ордена «Знак Пошани» Кіровоградського 
заводу тракторних гідроагрегатів. В завком 
комсомолу напередодні 55-ї річниці ВЛКСМ 
прийшли повідомлення про тих, хто очолює 
цей рух. П’ять комсомольців на початку 
жовтня виконали свої особисті п’ятирічні 
плани. Серед них токар Тамара Коврегіна, 
шліфувальник Віктор Грабаренко і слюсар 
Володимир Карасьов з цеху № 1, як вва-дільні дні, після закінчення робочих змін більше 

80 тисяч годин. Поспішають у колективі фізкульту
ри «Чайка». Тут вже нині можуть стати па лижі 

Фізкультурні 
проведення змагань 
хокеїстів, лижників, 
передбачено масові 
спортивні свята за 
програмою комплексу 
ГПО. В парку культу
ри імені Т. Г. Шевчен
ка лаштуються санча-

• та, як і в попередні 
роки все робиться для 
того, щоб до занять 
зимовими видами 
спорту залучити як
найбільше дітей'і під-

• .ЧІТКІ В. ■
— Проведемо лиж

ні кроси і агітпробіги 
на засніжених трасах,

• — заявляють ком
сомольці Ульянов

ки. — Будуть поєдинки па призи героїв-земляків.
У вихідні влаштуємо естафети Слави, — 

діляться планами юнаки та дівчата Бобрпнецького 
та Златопільського сільськогосподарських техніку
мів. .

Кожен зимовий день врахований у жнтлово- 
експлуатаційних конторах №№ 6; 7 м. Кіровограда. 
Тут, перш за все, вирішують, як провести зимові 
старти спартакіади «Юність», зокрема змагання на 
приз «Золота шайба».

Так, у провідних колективах фізкультури мір- 
ж кують правильно, до зими слід готуватись зазда

легідь, щоб не допустити пауз в усій спортивно- 
масовій роботі. І це там, де і влітку чітко працюва
ли спортивні секції, безперервно влаштовувались 
змагання, де комсомольці складали успішно залік 
з фізичної та військово-технічної підготовки. Тож і 
тепер наперед визначений розгін: у Кіровоградській 
СШ № 5, на Заваллівському графітовому комбінаті, 
Кіровоградському машинобудівному технікумі. Фіз
культурні активісти вибрали-хороший орієнтир.

А як, скажімо,- думають влаштувати змагання за 
програмою зимової спартакіади у колгоспах імені 
Мічуріна, імені Ватутіна, імені Дзержинського Устп- 
півеького району? Тут і влітку не було умов для занять 
фізкультурою і спортом. Наперед теж не планували, 
11с подумали про спортивні бази, про придбання 
інвентаря, підготовку громадських інструкторів та 
тренерів. Таке становище в більшості колгоспів Кі
ровоградського, Маловисківського, Долішського, Го- 
ловапівського районів. Повільно будуються стрілець
кі тири, не обладнуються лижні бази, місця для 
хокейних майданчиків. У сільських фізкультурни
ків обмаль лиж, ковзанів, теплих спортивних кос
тюмів, п яких можна було б вирушити па лижну 
прогулянку.

З 15 жовтня в республіці проводиться ренд-пе- 
ревірка готовності спортивних- баз» споруд до зимо
вого сезону. До нього включились комсомольці та 
фізкультурні активісти Кіровоградщшш. Учасники 
рейду цікавляться будівництвом нових лижних баз, 
обладнанням майданчиків за місцем мешкання, за
лученням молоді до змагань зимової спартакіади, 
складанням нормативів комплексу ГПО.

Чи встигли ви закінчити будівництво спортивного 
залу, чи прийме спортсменів повий тир, як справи з 
інвентарем? Саме на це мають звернути увагу ком
сомольці та фізкультурні активісти, очоливши за
вершальну ходу перед стартами зимового дня.

Не можемо ми похвалитись успішними виступами 
кіровоградських спортсменів від час республікан
ських змагань з зимових видів спорту. Про підго
товку майстрів нічого й говорити, аж доки самі ке
рівники обласних рад ДСТ не забудуть фразу: «У. 
нас зима коротка». Так, не так. Бо торік, доки зіб
рались провести обласні змагання хокеїстів, то вже 
н сніг почав танути.

Зимова спартакіада 
свої вітрила. Під ним 
пані юнаки і дівчата, 
пів фізкультурників.

їх майстерність у значній мірі залежатиме від 
того, як допоможуть їм підготуватись до змагань, 
які умови створять для постійних занять зимовими 
видами спорту. А це турбота першочергова і не
відкладна.

ПЕРЕД
Ж ЖМ

. України вже нині зводить 
мають стати дужі і загарго- 

які вийшли з тисячних заго-

Добра слава йде на орденонос
ному заводі «Червона зірка» про 
різчика металу цеху металевих ви
робів комсомольця Василя Ільни- 
цького. За сім років на підприєм
стві він став висококваліфікованим 
робітником. Опанувавши нову тех
нологію, швидкісні методи праці, 
Василь довіє щозмінний нормови- 
робіток до 200 і більше процентів; 
з першого пред'явлення приймають 
його продукцію у ВТК.

ПРАВИЛО - ДВІ НОРМИ
Послідовний шлях до передових 

прийомів в роботі і приніс успіх 
комсомольцю. Ще у вересні 1972 
року Василь Ільницький виконав 
виробничий план п'яти років. За 
трудову перемогу рішенням Коле
гії Міністерства тракторного і сіль- 
ськогосподарського машинобуду
вання та Президії Центрального Ко-

мітету профспілки робітників ма
шинобудування ударника комуніс
тичної праці Василя Ільницького на
городжено знаком «Переможець 
соціалістичного змагання 1973 ро
ку».

Зараз передовий робітник стоїть 
на трудовій вахті початку 1976 року.

В. ЗІНЧЕНКО.

РШНОК
ВЕДУТЬ
ЗАЛІЗНИЧНИКИ

Перше місце в соціалістичному змаганні 
серед комсомольсько-молодіжних колекти
вів міста Знам’янки зараз утримує комсо
мольсько-молодіжний цех Знам’янського 
локомотивного депо, де майстром М. М. Фе
доров, групкомсоргом Леонід Без ай. За ми
нулі 9 місяців продуктивність праці тут 
становить 103,6 процента, а в вересні вона 
склала понад 105 процентів. Перевиконую
чи щозмінні норми, колектив цеху бореться 
за зниження собівартості ремонтних робіт. 
Так, за три квартали цей важливий еконо

мічний показник доведено до 1,9 процента. 
Успіхові комсомольців і молоді тут сприяє 
щоденний творчий пошук на своїх робочих 
місцях. З початку року бюро раціоналізації 
та винахідництва зареєструвало 28 рацпро
позиції!, що надійшли з цеху. Від впровад
ження їх підприємство одержало круглу 
суму прибутків — 5817 карбованців.

О. ШЕВЧЕНКО, 
завідуючий відділом комсомольських 
організацій Знам’янського МК ЛКСМУ.

ЦЕ РАДІСТЬ ПЕРЕМ ОГИ...
Дівчата збиралися до 

контори, і увагу тих, хто за
ходив до приміщення, при
вертав приз. На ньому на
пис; «Ольга Козаченко. Не- 
сватківський відділок рад
госпу Другого імені Пег- 
ровського цукрокомбінату 
Олександрівського району. 
III квартал 1973 року». По
други вітали Ольгу із за
служеним успіхом, бажали

вибороти приз і у четверто
му кварталі.

— А я вважаю: успіху 
досягла завдячуючи вам, 
хорошій організації трудо
вого суперництва, —- щиро 
дякувала комсомолка, отри
мавши приз. — Ми його за
воювали разом, колекти
вом. У першому півріччі 
мене випереджав Микола 
Корпан. Останнім часом у 
Ганни Лазаренко, Тетяни Су

прун місячні надої були ви
щими. Тож усі ви допомага
ли мені. Це наша загальна 
перемога.

— Як у пісні: «и хлеба 
горбушку и ту пополам»,— 
едало знайшовся завідую
чий фермою 1. О. Олійник. 
І на вустах дівочих ще щи
ріше засяяли посмішки. Сло
ва прийшлися усім до ду
ші.

— За дев'ять місяців 
ферма в середньому має 
на кожну корову по 2.889 
кілограмів молока, у дру
гій декаді жовтня пере
йшли тритисячний рубіж. А 
будь-який успіх — то на
пружена праця. Робота у 
тваринництві складна. Інко
ли і не помітиш, як втратиш 
потрібний момент, Та дів
чата старанні. Особливо 
Ольга. Корови у її групу не 
найкращих відбирали. На
приклад, Черемуха, Кедра і 
після розтелу більше деся
ти кілограмів молока не 
дають. Якщо замінимо їх, 
то наступного року Ольга 
орієнтуватиметься на п’яти
тисячний рубіж. А в роботі 
їй допомагають твердий ха
рактер, піклування про 
справу, і, звичайно, трудове 
суперництво. Декілька днів 
тому вийшла у нас із ладу 
центрифуга. Про що, дума
єте, запитала мене Ольга, 
зустрівши? — «А чи не при
везли центрифугу?».

А як же сама «іменинни
ця»? Уважно слідкує за зма
ганням молодих доярок. 
Зацікевила її стаття груп- 
комсорга комсомольсько- 
молодіжної ферми колгос
пу «Перше травня» Мало
висківського району Кате
рини Маслової, де йшлося 
про підбиття підсумків зма
гання, Така форма ведення 
змагання, коли стимулюють 
І тих, що мають найвищі

ня
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ПЕРШІЙ
ТРИТИСЯЧНИМ
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прирости молока у порів
нянні з попередньою дека
дою, повинна знайти послі
довників.

Ні. Не всім задоволена 
Ольга у роботі. Давно б 
можна було створити на 
фермі комсомольсько - мо
лодіжний колектив. Для 
цього є всі умови. Та в ко
мітеті комсомолу цукро
комбінату про це й не ду
мають. Формально веде 
змагання серед молодих 
доярок райком комсомолу« 
Наприклад, молодий дояр 
Микола Корпан за дев'ять 
місяців надоїв на кожну ко
рову по 3.480 кілограмів 
молока і мав бути п ятим у 
десятці області. Та в рай
комі про успіхи Миколи не 
знають.

Закінчила свою розповідь 
Ольга словами:

— Усім нам дуже хотіло
ся б, щоб у нас створили 
комсомольсько - молодіж
ний колектив. Адже наступ
ного року плануємо фер
мою добитися чотиритисяч
них надоїв. Я мрію про п’я
титисячні.

ІО. ЛІ ВАШ НИКОВ, 
спецкор «Молодого 
комунара».

ПА ФОТО: О. КОЗАЧЕНКО. 
Фото автора.
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Урок-завдання

Згідно постанови бюро ЦК ВЛКСМ у листопаді 
в усіх комсомольських організаціях підприємств, 
колгоспів і радгоспів, установ, вузів, технікумів, 
виробничо-технічних училищ, загальноосві тніх 
шкіл відбудеться Ленінський урок «Вчитися, пра
цювати і боротися по Леніну», присвмениії 50-річ- 
чю з дня присвоєння комсомолу імені В. І. Леніна. 
Зараз в організаціях проходить підготовка до уро
ку. Звертаємо увагу на те, що необхідно чітко ви-

значити склад учасників Ленінського уроку, розпо
ділити їх на групи по 10—12 чоловік, за яки чи за
кріпити піюпагиндистів-консультантів. Кожен ком
сомолець повинен мати практичне завдання.

Ленінський урок має стати ще одним кроком на 
шляху виховання молоді на славних революційних, 
бойових і трудових традиціях нашої партії, глибо-- 
кого вивчення біографії В. І. Леніна, історії КІІРСі 
її багатющого, невичерпного досвіду.

2 жовтня 1920 року. На три
буні III Всеросійського з’їзду 
Російської Комуністичної Спіл
ки Молоді — Володимир Ілліч 
Ленін:

— Бути членами Спілки мо
лоді, — говорить він, — зна
чить вести справу так, щоб від
давати свою роботу, свої сили 
на загальну справу. Ось у цьо
му полягає комуністичне вихо-1 
вання. Тільки в такій роботі 
перетворюється юнак або дів
чина в справжнього комуніста. 
Тільки в тому разі, коли вони 
цією роботою зуміють досяг
ти практичних успіхів, вони 
стають комуністами.

ЗО березня 1971 року. У Зві
тній доповіді Центрального 
Комітету КПРС XXIV з'їздові 
Комуністичної партії Радянсь
кого Союзу Генеральний сек
ретар ЦК КПРС Л. І. Брежнєв 
сказав:

«Важливе місце у суспільно« 
політичному житті країни на
лежить Ленінському комсомо
лу, який об'єднує в своїх ла
вах понад 28 мільйонів юнаків 
і дівчат. Важко навіть уявити 
собі таку ділянку господарсь
кого і культурного будівницт
ва, де б не застосовувалась 
енергія, творчість і дерзання 
комсомольців. Ударні комсо-4 
мольські будови, групозі кон
курси майстерності молодих 
робітників, студентські буді
вельні загони, молодіжні ви
робничі бригади, літні табори 
праці і відпочинку — все це 
конкретні і дуже потрібні ді
ла комсомолу, вожака радян
ської молоді».

Леонід Ілліч визначив як 
центральне завдання комсо
молу — виховання молоді в 
дусі комуністичної ідейності, 
відданості нашій Радянській 
Батьківщині, в дусі інтернаці
оналізму, активну пропаганду 
норм і духовних цінностей на
шого суспільства.

Після XXIV з’їзду КПРС ми
нуло близько трьох років. Це 
були роки натхненної праці, на
пруженої роботи комсомольсь
ких організацій. І сьогодні ми 
оцінюємо - пройдений шлях, 
аналізуємо зроблене по вико
нанню історичних 
з'їзду.

В 1974 році юнаки й дівчата 
нашої країни широко відзнача
тимуть 50-річчя присвоєння 
комсомолу імені В. І. Леніна. 
Шириться змагання молодих 
виробничників за гідну зустріч 
знаменної дати. Так, комсо
мольсько - молодіжні бригади 
різників ковальсько-пресового 
цеху заводу «Червона зірка», 
які очолюють Геннадій Брай- 
ловський та Микола Скліфус, 
зобов'язалися до цього дня за
вершити планові завдання п’я
тирічки. , Серед правофланго
вих дев’ятої, її третього, вирі
шального року — поруч з ко
муністами імена членів Ленін
ського комсомолу.

На III з’їзді РКСМ Володи
мир Ілліч Ленін заповів моло
ді —- вчитися комунізму, до
могтись справжньої комуніс
тичної освіти, виховати кожну 
молоду людину свідомим бор
цем за ідеали пролетарської 
революції і рекомендував по
чинати комуністичне навчання 
з вивчення марксизму. Саме

рішень

ЧИТИСЯ. ПРАЦЮВАТИ
І БОРОТИСЯ ПО ЛЕНІНУ

марксистсько-ленінський світо
гляд відкриває шляхи звільнен
ня робітничого класу і перемо
ги комунізму; разом з тим 
він є могутнім засобом мо
рального виховання людини, 
що вступає у самостійне жит
тя.

Сучасне молоде покоління 
усвідомлює величезне значен
ня ленінського заповіту і ба
чить, наскільки складний про-

того, як молодь доводитиме, 
що вона вміє об’єднати свою 
працю, — в міру цього успіх 
комуністичного будівництва бу
де забезпечений.

Партія довіряє комсомолу 
участь у вирішенні найвідпові
дальніших народногосподар
ських завдань.

Активна участь радянської 
молоді в будівництві комуніз
му, її прагнення «вести справу

цес справжньої комуністичної 
освіти. Цей процес обумовлю
ється нині новими завданнями 
будівництва комунізму І, перш 
за все, науково-технічними, 
економічними і соціальними 
перетвореннями в нашій краї
ні, зрослим рівнем культури І 
духовних запитів юнаків і дів
чат, гострою політичною і іде
ологічною боротьбою між со
ціалізмом і капіталізмом на 
світовій арені.

Закликаючи Спілку молоді 
поєднувати свою освіту, своє 
виховання з працею, В. 1. Ле
нін підкреслював: «Тільки в 
праці разом з робітниками і 
селянами можна стати справж
німи комуністами».

Діалекгичність і значимість 
ленінської теорії комуністично
го виховання блискуче підтвер
дила історія розвитку нашого 
суспільства, 
конувались: 
готує молоду людину до тру
дового і ратного подвигу, до 
творчої діяльності. І разом з 
тим переконувались, що твор
ча праця на благо суспільства 
розвиває 8 людині політичну 
активність, цементує його пе
реконання.

Ударництво, стахановський 
рух, фронтові бригади, рух га- 
гановців, бригад I ударників 
комуністичної праці ■—< все це 
цілі етапи історії .країни і Ле
нінського комсомолу. Вони ба
гаті безцінним досвідом і слу
жать джерелом натхнення для 
нових починань. У праці, в бо
ротьбі разом зі старшим по
колінням за побудову соціа
лізму ’ комунізму молодь 
глибше усвідомлює мету і зав
дання нового суспільства, своє 
місце у їх досягненні.

В міру того, вказував В. І. 
Ленін, як розвиватиметься ко
муністичне змагання, в міру

Не раз ми пере- 
політичний гарт

так, щоб віддавати свою пра
цю, свої сили за загальну 
справу», — яскраве і перекон
ливо ствердження нової мора
лі, глибини тих основ характе
ру нової людини, які виховую
ться Комуністичною партією.

Ленін завжди розглядав про
блеми підростаючого поколін
ня залежно від конкретної со
ціальної обстановки, у зв'язку 
з боротьбою класів. Немає і не 
може бути «молоді взагалі», 
переконував він, а є молоде 
покоління конкретного суспіль
ства, конкретного класу. Роз
ходження в суспільстві виника
ють згідно класоаої належнос
ті, а не за віковим принципом. 
Саме класова спільність ви
значає єдність усіх поколінь 
пролетаріату, І це основне в 
ленінському, справді науково
му підході до молоді. Сьогод
нішнє покоління спадкоємців 
Жовтня, вірне героїчним тра
диціям батьків і старших бра
тів, сповнене революційної 
енергії для нових звершень. 
Завдання полягає в тому, щоб 
уміло направляти цю енергію, 
озброювати молодь класовою 
свідомістю. Ця партійна лінія 
з особливою силою висловле
на в рішеннях XXIV з'їзду 
КПРС, у постанові ЦК партії 
«Про 50-річчя ВЛКСМ і зав
дання комуністичного вихован
ня молоді».

Життя і діяльність Володи
мира Ілліча Леніна, бойові і 
трудові традиції створеної ним 
парті? комуністів — чудова 
школа виховання нових поко
лінь борців за комунізм. Жит
тя Леніна — це життя, сповне
не титанічної діяльності і само
відданої боротьби, життя-по- 
двиг заради людей. Ленінська 
думка і справи Леніна завжди 
були звернені до інтересів

ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ
Організувати зустріч з комсомольцями ленінського призову. 

Зібрати матеріали про історію комсомольської оріанізації під
приємства, району, міста.

Оформити виставку на тему; «Ми справі Леніна І партії 
вірні»,

Провести вечір, присвячений вшануванню молодих трудів
ників ударників вирішального року п’ятирічки.

Підготувати і провести серед молодГ бесіду на тему: «БО ро
ків з ім’ям Леніна».

Лснід В. І., Заплавне спілки молоді, 
Ленін. В. 1., Про молодь.

Матеріали XXIV з’їзду КПРС,
Про міжнародну діяльність ЦК, 

КПРС по здійсненню рішень XXIV 
з їзду, партії. Постанова Пленуму ЦК 
КПРС, прийнята 27 квітня 1973 року,

Про.70річчп II в’їзду РСДРП. По- 
• станова Центральної'» Комітету
КПРС. 7

Привітання Центрального Комітету 
Комуністичної партії Радянського Со- 

■ юзу XVI з’їзду Всесоюзної Ленінської 
Комуністичної Спілки Молоді.

Генерального секретаря ЦК 
ї$ПРс.7оаа£наіа л- Брежнєва на 
XVI з їзді ВЛКСМ 20 зравіїч 1970 ро-

ірнша
ВЛКСМ 2G зра’вяя 1970 ро-

дового народу, непримирен- 
нссті до буржуазної ідеолог/ 
до будь-яких проявів дрібно
буржуазної розхлябаності».

В. І. Ленін закликав вивчати 
Історичний досвід нашої пар
тії. Це потрібно, перш за все, 
для того, щоб добре зрозумі
ти сучасне і передбачити хід 
подій, визначати основні тен
денції суспільного розвитку. 
Перевірений в ході революцій
ної практики і узагальнений 
науково досвід стає надбан
ням молоді, яка стала на шлях 
батьків. Без спадкоємності по
колінь, без передачі револю
ційних традицій підростаючо
му поколінню неможливий по
ступальний рух вперед,

Єдність революційних ПОКО
ЛІНЬ, передача молоді передо
вих прогресивних ідей, досві
ду і тргдицій старших — така 
одна з найважливіших рис ро
боти Комуністичної партії з 
молоддю, яка проходить чер
воною ниткою через усю істо
рію Комуністичної партії Ра
дянського Союзу.

Радянська молодь повністю 
і одностайно підтримує діяль
ність Комуністичної партії Ра
дянського Союзу, направлену 
на побудову комуністичного су- ■ 
спільства в нашій країні, на 
підтримку революційного і ви
звольного руху в країнах капі
талу, на забезпечення миру в 
усьому світі. Юнаки і дівчата 
успішно трудяться над вико
нанням накреслень XXIV з'їзду 

одностайно схвалюють 
квітневого (1973р 

/ ЦК КПРС. “Святом

ЛІТЕРАТУРА

>

Суслов М. А., Другий в’їзд РСДРП 
І його всесвітньо-історичне значеная. 
Доповідь на урочистому засіданні, 
присвяченому 70-річчк> Н з’їзду 
РСДРП,

50 років ВЛКСМ, Документи і мате
ріали.

Матеріали XVI з’їзду ВЛКСМ.
Маніфест до всіх комсомольців, до 

всієї робітничої і селянської молоді 
(Маніфест прийнятий VI Всесоюзним 

. з’їздом РЛКСМ, червень 1924 р.).
Документи і матеріали VIII плену

му ЦК ВЛКСМ.

Про Державний план розвитку на
родного господарства СРСР яа 1973 
рік. Про Державний бюджет СРСР 
не 1973 рік. Закони Союзу Радянсь
ких Соціалістичних Республіку

Брежнев Л. ї., Про п’ятдесятиріччя 
Союзу Радянських Соціалістичних 
Республік, Доповідь на спільному 
урочистому засіданні Центрального 
СРГР-ґпЛПРС'- Верховної’ Ради 
СРСР І Верхсвяоі Ради РРФСР в 

КР^вському Палаці з’їздів 21 груддя . Г9/2 року.

трудящих. Свій могутній та
лант, усі свої сили він віддавав 
боротьбі за щастя трудящих, 
прогрес людства. Ім’я Леніна, 
його ідеї І діла переживуть 
віки,

В. І. Ленін втілював у собі 
риси і якості державного дія
ча нового соціалістичного типу. 
Теоретична міць, політичне 
мудрість і прозорливість по
єдналися в ньому з організа

торським гені
єм, із залізною 
волею, мужніс
тю і сміливістю, 
Володимир Іл
ліч глибоко 
знав життя, ро
зумів заповітні 
думи народу, 
користу в а в с я 
його безмеж
ною любов’ю і 
підтримкою. Він 
— приклад ко-

муніста-революціонера, норми 
життя якого стали зразком для 
поколінь будівників соціаліз
му, комунізму.

Вивчення життя і революцій
ної діяльності Володимира Іл
ліча Леніна має величезне зна

чення для ідейного виховання 
комсомольців і молоді.

«...Усі ми з особливою яс
ністю відчуваємо вплив ленін
ських ідей на світову історію, 
на долю нашої країни, на фор
мування світогляду кожного 
радянського комуніста, кож
ної радянської людини, — го
ворив в одному із своїх висту
пів Генеральний секретар ЦК 
КПРС Л. І. Брежнєв. — По Ле
ніну перевіряють радянські 
люди свою комуністичну пере
конаність, принциповість, ідей
ну стійкість, відданість справі 
трудящих. У Леніна вчаться 
вони непримиренності до воро
гів соціалізму, до ворогів тру-

КПРС, < 
рішення 
Пленуму 
доужби радянських народів- 
братів став піввіковий ювілей 
Радянського Союзу.

Ленінізм, як ідейно-теоре
тичний фундамент комуністич
ного молодіжного руху, до
зволяє з наукових позицій ви
значити місце комсомолу в ре
волюційному перетворенні су
спільства, його роль як актив
ного помічника і резерве пар
тії, чудової школи виховання 
молодих борців за комунізм.

Зараз уся наша країна живе 
в обстановці величезного тру
дового і громадсько-політич
ного піднесення, викликаного 
рішеннями XXIV з’їзду Кому
ністичної партії Радянського 
Союзу. Широко розгорнулось 
соціалістичне 
Дих трудівників, 
віх — 50-річчя 
комсомолу імені 
Ілліча Леніна.

Ленінські Ідеї, 
політичний гарт, ленінська на
ука перемагати —- ось те неви- 
«ерпне джерело, яке дає мо
лодому поколінню впевнення у 
своїх силах, мужність і опти
мізм, велю до перемоги в бо
ротьбі за комунізм.

змагання моло- 
Одна з його 

присвоєння 
Володимира

ленінський
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ЯКЩО БИ ХОЧЕТЕ СТАТИ ХО« 
РОИІИМ СПЕЦІАЛІСТОМ, КОН. 
СТРУКТОРОМ, ЗАВІТАЙТЕ НА 
ОБЛАСНУ СТАНЦІЮ ЮНИХ ТЕХ* 
Н1КІВ. ЙДИ РІЗІ І ОМ А Н ІТНІШІ 
ГУРТКИ ПРАЦЮЮТЬ ТУТ В- ЛА
БОРАТОРІЯХ Т КАБІНЕТАХ} 
АВ ■ ЛМОДЕЛЬНИИ, СУДНОМО. 
ДЕЛЬНИП, АВТОМАТИКИ І ТЕ» 
Л ЕМЕХ АН1ІЦІ, ТЕ ЛЕВ 131 ПНІ-1Й, 
ПОСТІЙНО ВІДБУВАЮТЬСЯ ФО 
І^гИЯАВКИ- КОНКУРСИ ТЕХІ 
НІЧНОЇ ТВОРЧОСТІ. ЗМАГАЮТЬ* 
СЯ ЮНІ АВІАМОДЕЛІСТИ, МАЙ* 
СТЕРНІСТЮ МІРЯЮТЬСЯ ЧЛЕНИ 
сУДНОМОДЕЛЬНОГО ГУРТКА, 
ВЧАТЬСЯ РАДІОЛЮБИТЕЛІ.

Фото Т. МЕХЕДИ,

у ЖОВТНІ 1908 року в збірці «Пам’яті 
■* Карла Маркса» була надрукована 
стаття «Марксизм і ревізіонізм», яка озна
менувала собою, за словами В. І.. Леніна, 
«оголошення війни» ревізіонізму на міжна
родній арені.

У статті В. І. Ленін показав, що почина
ючи з 90-х років минулого століття, коли 
перемога марксизму над усіма іншими іде
ологіями робітничого руху була в основно« 
му завершена, боротьба проти марксист
ського вчення кабула нових форм, Виникла 
ворожа марксизмові течія всередині марк
сизму — ревізіонізм, який намагається пі
дірвати велике вчення пролетаріату зсе
редини під виглядом поправок і перегляду 
теорії К. Маркса. В ньому полягає небезпе
ка ревізіонізму. В, І. Ленін підкреслював, 
що ревізіонізм намагається ревізувати всі 
сторони марксизму — філософію, політичну 
економію і науковий соціалізм. Він зазна
чив, що ревізія марксизму по всіх лініях 
потрібна була ревізіоністам для того, щоб 
довести, що діяльність партії робітничого 
класу має бути спрямована не па підготов
ку пролетарської революції, не на встанов
лення диктатури пролетаріату, а на часткове 
поліпшення становища робітничого класу 
в умовах капіталістичного ладу шляхом 
угод з буржуазією, боротьби за окремі ре
форми в рамках капіталістичного суспіль
ства.НЕПРИМИРЕННІСТЬМАРКСИЗМУІ РЕВІЗІОНІЗМУ

65 РОКІВ ТОМУ ВИЙШЛА В СВІТ 
ЛЕНІНСЬКА СТАТТЯ «МАРКСИЗМ

І РЕВІЗІОНІЗМ»

Створюючи партію на основі непорушних 
принципів марксизму, В. І, Ленін з особли
вою силою вис тулив проти опортунізму в ні
мецькій соціал-демократії, найвпливовішій 
у тон час партії II Інтернаціоналу, проти лі
дера міжнародного опортунізму Берн
штейна.

В. І. Ленін писав:
«Критикувати помилки німецьких вожаків ми 

повинні безбоязно І відкрито, якщо хочемо бути 
вірними духопі Маркса й допомагати російським 
соціалістам стати на висоті сучасних завдань ро
бітничого руху... Не приховувати ці помилки по
винні ми. а показувати на їх прикладі, що ро
сійські соціал-демократи, повинні вчитися уникати 
їх. повинні задовольняти більш строгим вимогам 
революційного марксизму».

Одну за одною В. І. Ленін відкинув жа
люгідні нападки Бернштейна, спрямовані 
проти марксистської діалектики. З обурен
ням він зауважував, що в питанні про діа
лектику нічого нового й оригінального Берн
штейн не дає, а лише повторює старі за
яложені нісенітниці, що їх висували Дю- 
рінг і Вольф у Німеччині, Жуковський та 
Михайловськи& у Росії. В. І. Ленін викрив 
тезу Бернштейна про нібито незавершеність 
марксової теорії вартості. Вчення Маркса, 
пояснював В. І. Ленін, не є закінченою, раз 
і назавжди застиглою наукою, про то не
одноразово говорити самі К. Маркс і Ф. Ен
гельс. Нові факти, нові засоби дослідження 
вимагають дальшого розвитку марксистсь
кої теорії в усіх напрямках, то повинні бу
ли зробити і зробили вірні учні Маркса та 
Енгельса.

В. І. Ленін з гнівом звинуватив Бернштейна у 
явній брехні та у 'потворспиі фактів, коли той 
«змагався спростувати вчення марксизму про рс- 
шолюцію. Замість марксистської теорії соціаліс
тичної революції Бервштейн пропонував спою —* 
опортуністичну, реформістську теорію краху капі
талізму, сфабриковану на основі Інтерпретації 
шарксотїої теорії криз. В. І. Ленін категорично 
відзначив як негідні й небезпечні опортуністичні 
«теорії автоматичного краху капіталізму». Бсон- 
ттоГіранська «теорія», вказувап В. І. Ленін, яе- 
помірно вузька для Західної Європи — і зовсім 
непридатна й небезпечна для Росії. Володимир 
Ілліч зазначив, що крилате словечко Бернштейна 
«кінцева мета — ніщо, рух — усе», виявляє суть 
Ревізіонізму — відречення під ніпцевої мети ро
бітничого класу, від боротьби за перемогу соціа
лізму. . ,

В. ї, Ленін переконливо донів, ІПО ревізіонізм — 
міжнародне явище, яке має глибоке класове ко
ріння в кзпіталістігчмому суспільстві. Досліджу
ючи історію розвитку суспільної думки, вождь ре
волюційного пролетаріату показав, що я Англа 
*>ПОВТУнКм <іяіАашп тле яІЗпбоаЖСНІИ? В ІДЄОЛО-

тії тред-юніонізму, В Німеччині — у бернштейні
анстві, у Франції — в мільеранізмі, а на росій
ському грунті — в «економізмі». и

Величезна заслуга В. і. Леніна перед міжна
родним і російським пролетаріатом полягає саме 
в тому, що він, виявивши два напрямки, револю
ційний та опортуністичний, у міжнародній соціал- 
демократії, висловив спою глибоку переконаність 
у перемозі революційних принципів марксизму 
вад опортунізмом. Ця тверда ленінська впевне
ність грунтувалася на знанні реальних сил. Вже 
наприкінці XIX — на початку XX століття В. І. 
Ленін пророкував, що російський пролетаріат ви
конає величезну історичну місію: станс в аван
гарді міжнародного робітничого руху, очолить 
пригнічений світовий пролетаріат і всіх трудящих, 
відкриє еру світової пролетарської революції.

Стаття В. 1. Леніна «Марксизм і ревізіо
нізм» має велике значення тепер, коли ми 
живемо в умовах нестихаючої ідеологічної 
війни, яку веде проти нашої країни,’ проти 
світу соціалізму імперіалістична пропаган
да, використовуючи найбільш витончені 
прийоми і потужні технічні засоби. Всі ін
струменти впливу на уми, які є в руках і 
буржуазії, — преса, кіно, радіо — мобілі
зовані на те, щоб вводити в оману людей, 
навіювати їм уявлення про мало не райсь
ке життя при капіталізмі, зводити наклепи 
на соціалізм. Так було відзначено на XXIV 
з’їзді КПРС. Тоді ж Генеральний секретар 
ЦК КПРС товариш Л. І. Брежнєв піддав 
нищівній критиці сучасних ревізіоністів. 
Йдеться, зокрема, про антігпартгйну діяль
ність Р. Гароді у Французькій комуністич
ній партії, È. Фішера — в компартії Авст
рії, Т. Легкова — у Венесуелі, угрупован
ня «Маніфесте» (Р Россанда та іпших) в 
Італійській комуністичній партії. XXIV 
з'їзд КПРС звернув увагу світової громад
ськості на пі фігури не випадково. Вони — 
типові провідпикп ворожої ідеології в се
редовищі робітничого класу. Саме на них 
роблять ставку імперіалістичні кола Заходу 
в ідеологічній боротьбі проти сил прогресу, 
демократії і соціалізму.

Резізіопістн здебільшого виступають «захисни
ками творчого марксизму» і «борцями проти дог
матизму». п якому вони звинувачують справжніх 
рсволюціопсрів-марксистів. Але ще В. І. Ленін 
показав, що наспоавді ревізіоііістн-лжсновато- 
ри. які фактично нічого нового пе вносять ні в на
уку, ні в революційну практику, плазують перед 
апологетами Імперіалістичної буржуазії, Ідеями 
яких намагаються «доповнити» марксистське 
вчення. Вони невірно тлумачать характер і сут
ність сучасної епохи, проповідують класовий мир 
між експлуататорами І експлуатованими, запере
чують загальні закономірності переходу людства 
від капіталізму до соціалізму, розглядають Інте
лігенцію як «носія вирішальної сили перетворен
ня спіту».

З ревізіоністськими претензіями щодо «творчо- І 
го розпитку» мгрксизму-лепінізму виступають j 
маоїсти. Розпочавши з ревізії деяких тактичних 
настанов світового комуністичного руху. Mao І 
ІІзе-дун та його послідовники поступово, крок за 1 
кроком' поглиблювали спої розходження з КПРС 
та іншими марксистсько-ленінськими паптіями з 
нейважливіших проблем сучасності І. нарешті, на ] 
противагу спільному купсу міжнародного кому- j 
нїстичного руху, висунули особливий купе, спря
мований проти вчення К. Маркса Ф. Енгельса, 
В. І. Леніна, що є відображенням Іпеоллгїї ве
ликодержавного шовінізму та дрібнобуржуазного 
авантюризму.

Новим етапом еволюції ідейних І ПОЛІ
ТИЧНИХ настанов маоїзму став X з’їзд КПК, 
який відбувся з 24 по 28 серпня в Пекіні, і 
став новим кроком відречення від ідеалів 
комунізму. «Наш поинцнповнй купс, — го
ворив Генеральний секретар ЦІ< КПРС 
Л. І. Брежнєв на урочистому засіданні Ш< 
КП Казахстану і Верховної Ради Казахсь
кої PCP. присвяченому врученню респуб
ліці ордена Дружби паролів, — поєднувати 
рішучу боротьбу проти теорії і практики 
маоїзму, як ворожого ленінізмові руху, з 
готовністю то нормалізації міждержавних 
відносин з КНР, курс XXIV з'їзду залиша
ється незмінним».

Теоретична діяльність КПРС. визначає
ться у постанові ПК нашої партії «Про 70- 
річчя II з’їзду РСДРП». її принципова ле- | 
пінська політика, послідовна боротьба за 
згуртованість соціалістичної співдружнос
ті. за єдність усього світового комупістич- . 
ного руху на основі мапкензму-ленінізму, 
пролетарського інтернаціоналізму, проти 
буржуазної ідеології, реформізму, правого і 
«лівого» опортунізму зустрічає схвалення і 
підтримку братніх мярксистсько-леиінськвх- 
паптій. і ,

Вірність марксизму-ленінізму і пролетар
ському інтернаціоналізму, рішуча, безком
промісна боротьба з буржуазною ідеоло
гією, опортунізмом, ревізіонізмом — запо
рука великих успіхів комуністів усього 
СВІТУ. І|

: Л. ЩИРСЬКА.
кандидат історичних наук. в. о. до- І
цента кафедри історії КПРС Кірово- - 
градського інституту сільськогоспо-
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• ЛИСТ

КОМЕНТУЮТЬ

ДРУЗІ
ПО ПРОФЕСІЇ

ЯК ХАЗЯЙКА
________ В ДОМІ

«Шановна редакціє! Пишу вам вперше і тому дуже хвилююсь. Я часто 
читаю на сторінках вашої газети про значення профтехучилищ. Але ще ма
ло друкують про ті недоліки, які існують у профтехосвіті.

Минулого року я не пройшла за конкурсом до вузу і вирішила набути 
спеціальності у технічному училищі. Але. мені здається, я дуже помилилась, 
потрапивши до ТУ № 3 міста Олександрії.

Рік навчання минув швидко. Ось ми й склали екзамени. Все здавалося б 
повинно бути якнайкраще, адже ми вливаємось в робітничу сім'ю. А труд 
приносить радість, а не розчарування. Та вийшло навпаки. Нас не запита- 
ліг, де б ми хотіли працювати і направили у Світловодськ. Зараз йдемо на 
роботу, не відчуваючи ніякого задоволення. Я прошу у вас поради, як же 
нам працювати, якщо ми повністю розчаровані у всьому?

Е. СУХОМЛИН, 
продавець «Дитячого світу».

По правді кажучи, з 
подібним листом дове
лось зустрітись вперше. 
Подумали, що відповіс
ти дівчині. І вирішили, 
що найкраще це зроб
лять такі ж дівчата, ко
лишні випускниці тор
говельного училища, 
нині продавці магазину 
№ 2 Кіровоградського 
мігькпромторгу.

Додамо. Цей магазин 
ми обрали не випадко
во. Тут немає плинності 
кадрів. Усі одинадцять 
продавців, які прийшли 
сюди п’ять років тому, 
працюють у повному 
складі. Тільки тепер во
ни — комсомольсько- 
молодіжний колектив. 
Чотирьом із дівчат при
своєно звання ударни
ка комуністичної праці. 
Решта — борються за 
нього.

У соціалістичному 
змаганні з магазином 
№ 55 («Синтетика») цей 
колектив кожного разу 
виходить переможцем. 
1 не зважаючи на те, 
що дівчата працюють 
не в ідеальних умовах, 
щомісяця дають 110— 
120 процентів виконан
ня плану або більша 
120 тисяч, карбованців.
Ознайомившись а лис

том. вони сказали:
АВГУСТИНА ІВАНІВНА 

МОРОЗ — завідуюча мага
зином.

— Складається вражен
ня, що дівчина, не посту
пивши до пузу, потрапила 
в торгівлю випадково. А 
тут, мабуть, но зустріла 
людину, яка б лопомо-лл 
їй полюбити роботу, розіб
ратись у цій. Ос», - у нас, 
наприклад, приходить па 
практику новачок. Найпер
ше — ми намагаємось його 
оточити увагою, теплом. 
Знайомимо з нашими тра
диціями І порядками. І я 
ще не пам’ятаю такого ви-

падку. щоб колишній прак
тикант не просився до на
шого магазину н.т роботу.

КАТЕРИНА ЧЕРНЕНКО
— групкомсорг, продавець.

— Я розумію дівчину Із
Світловодська. Вона, ма
буть, злякалась пертих 
труднощів і розчарувалась. 
Пам’ятаю, у мене якось 
так було. Підійшла до 
прилавка жінка І почпоси- 
ла найдорожчі парфуми. 
Подала їй. Бачу, що попа 
збирається купувати їх 
тож і дозволила розкпити 
коробку, роздивились. Жін
ка подякувала за покупку, 
забрала її І, задоволена, 
пішла. А наступного дня, 
розлючена, кидала мені об
разливі слова, що їй про
дали розбитий Флакон. Я 
забрала назад зіпсований 
товар. Зопалу тут же сіла 
писати заяву на розраху
нок. Добре, ню Августина 
Іванівна одраднла побити 
поспішний крок. Навела 
подібний випадок Іл своєї 
практики. Тепер я їй дуже 
вдячна. І хочу сказати: 
перші труднощі були, р й 
будуть. Але їх не слід бо
ятись.

31НАЇДА МУМИГА - 
продавець.

— Перш за все. я б по
ралила пій дівчині упажпо 
приди питись до себе, про
аналізувати спій характеп. 
вчинки. Ніколи не погод
жусь з думкою, шо всі, хто 
Ті оточує, — погані. Згодна 
з тим. що серед ПОКУПЦІВ 
трапляються «важкі». Ви
магають, самі пе знаючи 
чого. З такими потрібно 
бути особливо уважним і 
тактовним.

ЛТЛІЯ НОРОВЧЕНКО — 
пролллепь.

•— Мені ппоето ДИВНО ЧУ
ТИ про noзчapvвaнвя поби
тою пролапип, та те й 
«Дитячого світу». Адже ді
ти — цс найкраща кате

горія покупців. Але, як би 
там не було, хочу сказа
ти, що покупцям' треба 
пропонувати товар, пока
зати його, як кажуть, ли
цем. Я Іноді спостерігаю 
за відвідувачами магазину 
і бачу, що людина щось 
хоче придбати, зле не на
важується сказати. Чи то 
соромиться, чи просто не 
може вибрати. Тоді я сама 
приходжу на допомогу. За
питую. пропоную одне, ін
ше... А якщо немає потр’б- 
ного, запрошую прийти піз
ніше. Зате коли чую «спа
сибі» — мені хочеться всіх 
розцілувати.

ТЕТЯНА ЇСАКОВА - 
продавец!..

— Продавцю треба бути 
доброзичливим. довірли
вим, бачити в людях тіль
ки хороше. ІІу. а вміння 
добре працювати прихо
дить із практикою. Сло
вом. незнайома колего, 
приїзди у п.зіп магазин.

іРНІТА МИХАЙЛІВНА 
КАЛМИКОВА - майстер 
виробничого навчання Кі
ровоградського торговель
ного училища.

— Дорога дівчино! Про
фесія поодаппя — найкра
ща. Де тп ще знайдеш 
стільки цікавих і різних 
людей? Тут тобі і профе

сор, і робітник, і літня люди
на. і зопсім молода. Про
давець — істинно жіноча 
професія. Він у магазині, 
як хазяйка в домі. До від- 
кпнттп магазину прибери 
робоче місце, топао роз
клади зі смаком. До ііо- 
купі'.я будь у-ажною. Не 
соромся злиптатн його, що 
потрібно. Якщо немає чо- 
го-ь, — запиши його адре
су чн телефон 5 ПОВІДОМ 
ппи нарпності потрібного 
топару. Скористайся ними 
порадами. І я впевнена, 
шо полюбиш СПОЮ Профе
сію, ЯК І МП.
#♦ $

Отже, як бачиш, становите твоє не таке вже й 
безвихідне, як ти вважаєш. Знайти а собі силу 
волі і перебори ті труднощі, з якими зустрілась 
в перші ж дні самостійної роботи. Зрозумій, це 
навіть краще, що ти відразу зіткнулась із ними. 
Бо чим більше перешкод ти подолаєш спочатку, 
тим легше прашозатиметься надалі. Матимеш 
змогу порівнювати, що добре, а що погано. І я 
впевнена: мине деякий чає і ти даватимеш по
ради таким же новачкам.

Г. ГОНЧАРЕНКО.

■'.'■■.СУД НЯД ЗРАДНИКОМ
Суворої зими 1942 року фашистські 

найманці, зрадники нашої Вітчизни, 
по-звірячому розстріляли 36 вихован
ців дитячого садка у селі Липовень- 
ках Голованівського району.

...Чорна цівка плювала вогнем а 
серця' дітлахів. Хлопчики й дівчатка 
віком від 3 до 9 років стали жертва
ми Сафарбека Коцоєва.

В тяжкі для країни дні 1941 року, 
стверджує обвинувальний висновок, 
Коцоєв кидає зброю і в селі Манжур- 
ка добровільно здається в полон. 
Згодом постугає на службу в Голова- 
нівську районну поліцію. Одягнув 
чорну уніформу з хрестом гітлерівсь
кого’ прихвостня. Спочатку працював 
інспектором, потім —* заступником

начальника райполіціТ. Провадив ак
тивну діяльність на користь ворога: 
неодноразово брав участь у звіря
чих вбивствах ні п чому не винних ра- 
дянських людей, у тому числі жінок З 
малолітніх дітей, вів боротьбу проти 
партизанів і радянських патріотів, 
систематично катував місцевих гро
мадян...

22 жовтня Військовий трибунал 
Червонопрапорного Київського Вій* 
ськового Округу в Будинку культури 
селища Голованівськ розпочав роз« 
гляд кримінальної справи над зрад
ником Батьківщини Коцосвим. Пооцес 
тоивдє«

М. МИХАЙЛЕНКО»



4 cm op. „МОЛОДИВ КОМУНАР“ 25 жовтня 1W3 ропу

НОВІШ ЛЕГКОАТ.

Фото В. ЧЕРНОВА.

АПН.

ЛЕТИЧННИ МАНЕЖ
МОСКОВСЬКОГО ПІ-

СТІІТУТУ ФІЗКУЛЬ.

ТУРИ,

КЛАСИЧНА БОРОТЬБА

ЧЕМПІОНИ 
вшшн

Два дні зал Кіровоград
ського спортивного клубу 
«Зірка» був відданий у 
розпорядження борців, 
Тут проходила особисто- 
командна першість облас
ті з класичної боротьби,у 
якій взяли участь 46 спорт
сменів — представників 
«Авангарду», «Буревісни
ка», «Трудових резервів» 
та «Колоса».

Звання чемпіона у найлег
шій вазі завоював студент 
другого курсу інституту сіль
ськогосподарського машино
будування кандидат у майст
ри спорту Віктор Савчук 
(«Буревісник»), Призер пер
шості республіканської ради

ДСТ «Авангард» робітник за
воду «Червона зірка» майстер 
спорту СРСР Станіслав Рсдо- 
зубоз не мав собі рівних се
ред борців найлегшої вагової 
категорії. Без жодної поразки 
провів усі зустрічі авангарді- 
вець — иапівлегковаговнк, 
кандидат у майстри спорту 
Микола Штефан. Першим се
ред легковаговиків був канди
дат у майстри спорту Віктор 
Марус («Авангард»). Фіналь
ну зустріч він виграв у пред
ставника «Трудових резервів» 
Юрія Червегії за дві хвилини 
П'ятнадцять секунд. Кандидат 
у майстри спорту авангарді- 
вець Сергій Рсзунов виявився 
найсильнішн.м серед борців 
першої півсередньої ваги.

Напружено проходила боро
тьба між атлетами важкої ва
ги — світловодськнм майст
ром спорту Володимиром Тро- 
фпменком і кіровоградцем 
Олександром Демещснком. 
Лише у балах з мінімальною 
перевагою виграв досвідчені
ший Трофименко.

У командному заліку 
першими були авангардів- 
ці, на другому місці бор
ці «Буревісника» і на тре
тьому — спортсмени «Ко
лоса».

Кращі борці області 
візьмуть участь у чемпіо
наті України, який відбу
деться на початку листо
пада у Вінниці.

В. ТВЕРДОСТУП, 
наш громадський ко
респондент.

ГПО НА МАРШІ

ТИСЯЧНИМИ ЗАГОНАМИ
1 березня минулого року одно

часно з новим Всесоюзним комп
лексом ГПО стартував Всесоюзний 
екзамен комсомольців і молоді з 
фізичної та військово-технічної під
готовки за нормативами цього 
комплексу. -

Днями Укрпрофрада, ЦК ЛКСМУ, 
Спорткомігет УРСР і ДТСААФ 
УРСР підбили підсумки проведен
ня в республіці Всесоюзного екза
мену. Відзначено, що тільки за 
1972 рік 556 тисяч юнаків та дівчат 
прийнято в ряди ДСТ, 587 тисяч — 
у члени ДТСААФ. Більше 1600 тисяч 
юнаків і дівчат стали значківцями.

Кращих результатів досягнуто у

Ворошиловградській, Волинській, 
Донецькій та Кіровоградській об
ластях. В нашій області, наприклад, 
нормативи комплексу складали 
43163 фізкультурники, в тому числі 

золотий значок отримали 2556.
За підсумками проведення в 

республіці Всесоюзного екзамену 
комсомольців і молоді, піонерів 
та школярів з фізичної та військо
во-технічної підготовки за норма
тивами комплексу ГПО профспіл
кові і комсомольські організації, 
які добилися кращих результатів, 
нагороджені грамотою Укрпроф- 
ради і Почесною грамотою ЦК 
ЛКСМУ,

КОНКУРС ФУТБОЛЬНИХ ПРОВИДЦІВ
Завершується футбольний сезон. Командам вищої ліги залишилось про

тести лічені ігри. і\ «Зірка» вже закінчила свій фінішний матч.
За традицією ми знову запрошуємо взяти участь у конкурсі футбольних 

провидців, прихильників цієї захоплюючої гри.
1. З яким балансом очок завершить чемпіонат київське «Динамо»? Чи 

візьмуть верх українські футболісти над «Араратом»?
2. З яким рахунком закінчить останній матч одеський «Чорноморець»?
3. Це питання адресуємо любителям статистики. Хто з кіровоградських 

футболістів в нинішньому чемпіонаті забив найбільше м’ячів у ворота своїх 
суперників?

• РОЗПОВІМ ПРО ТОВАРИША

Лейтенант 
Татаренко

Чотири роки тому старшина І статті 
Вячеслав Татаренко демобілізувався, від
бувши дійсну військову службу на фло
ті, Приїхав у рідну Капітанівку, де виріс, 
де закінчив десятирічку. В армії він про
йшов школу мужності, навчився володі
ти бойовою технікою, а потім передавав 
свої знання, досвід молодим воїнам.

В селі Вячеслав пішов працювати слю
сарем на Капітанівський хлібоприймаль
ний пункт, брав активну участь в гро
мадському житті комсомольської орга
нізації, редагував листівки «Комсомоль
ського прожектора»,

* Але трзба було вирішувати, куди літи 
вчитися далі. За рекомендацією комсо
мольської організації Вячеслав поступив 
у Кишинівську школу міліції.

Швидко промайнули роки навчання. 
Залишились позаду сесії, семінари, дер
жавні іспити. Лейтенант В. Татаренко 
одержав призначення в Зна’М янку. Про
йшло ще півроку. Він розкрив 8 сер
йозних злочинів, більше десятка дріб
них.

Вячеслав Татаренко —- секретар комі
тету комсомолу Знам’янського міського 
відділу внутрішніх справ. Організація 
налічує 16 чоловік. Всі комсомольці вча
ться, займаються спортом. Команда сам
бістів міськвідділу, очолювана лейте
нантом В. Татаренком, зайняла друге 
місце на першості обласної ради ДСТ 
«Динамо». Сам Вячеслав в особистому 
заліку був третім призером.

П. БОНДАРЕНКО.

У РОЗДІЛІ проз» нові 
романи, повісті та опо

відання Костя Гордієнка, 
Василя Козаченка, Олек
сандра Ковіньки, Івана 
Багмута, Павла Загрс» 
бельного, Василя Мисика, 
Вадима Собка, Петра Гу- 
ріненка, Володимира Гав
риленка та інших відомих 
письменників.

Поетичний розділ жур
налу буде представлено 
новими віршами і поема
ми Миколи Нагнибіди, 
Платона Воронька, Івана 
Драча, Сергія Бурлакова, 
Юрія Герасименко,. Віта
лія Коротича, Бориса Кот
лярова, Романа Лубків- 
ського, Василя Мисика, 
Бориса С'ліннпка, Леоніда 
Псрвомайського, Миколи 
Снигаївського, Миколи 
Шаповала та інших пое
тів. ” ,
- У 1974 році читач змо
же ознайомитися з твора-

і
ж

СМБОГПЯ

ПЕРША ПРОГРАМА. 9.05 - 
Кольорове телебачення, гім
настика для всіх. (М). 9.20 — 
Новини. (М). 9.30 — Кольоро
ве телебачення. Для дітей. 
«Приходь, казко», (М). 10.00 —

«Ті, що дивляться вперед». 
Теленарис. (М). 10.30 — «Му
зичний календар». (Л1>. 11.15
— Для дітей. Лялькова виста
ва. «Трава бажань». (К). 12.20
— Народний телеуніверситет.
(К). 12.50 — Телефільм. «Лю
дина на Землі». (К). 13.20 —
«Поети світу про мир». (М).
13.40 — «Здоров’я». (М). 11.10
— Кольорове телебачення. 
«Розповіді про російських ху
дожників». І. Левітан. (М).
14.40 — «Музика сьогодні».
(М). 15.30 — «Більше якісних 
товарів». (М). 16.00 — Кольо
рове телебачення. Програма 
мультфільмів. (М). 16.45 —
Прем’єра телевізійного ху
дожнього фільму «Рідшій 
дім». (М). 18.00 — Новини.

(М). 18.10 — «Пошта «Музич
них зустрічей». (М). 18.30 —
Прем’єра телевізійного доку
ментального фільму. «Голов
ний конструктор». 1 серія. 
(М). 19.40 — Кольоропе теле
бачення. «Артлото». (ЛІ). 21.00
— Програма «Час». (М). 21.30
— Інтербачення. Кольорове 
телебачення. Чемпіонат Євро
пи з спортивної гімнастики. 
(М). По закінченні •*- нови
ни. (М).

ДРУГА ПРОГРАМА. 11.15 - 
«Для вас, батьки». (М). 11.45
— Концерт учасників худож
ньої самодіяльності. (М). 12.15
— «Кінострічки минулих ро
ків». (М). 13.20 — «Так в ва
шому роду повелося». (До-

пецьк). 14.10 — Концерт ка
мерної музики. „(Ужгород).
14.40 — До 55-річчя ВЛКСМ. 
«На шкільних широтах». (К).
15.40 — «Екран молодих».
(Харків). 16.30 — «Ви про ва
ших друзів». (К). 17.00 —
«Мальоваїіс кіно». (К). 18.00 — 
Всесоюзні змагання на кубок 
«Дружба» з художньої гім
настики.- (Запоріжжя). 19.00 — 
інформаційна програма «Віс
ті». (К). 19.30 — «В ім’я ми
ру». (К). 19.45 — «Кросворд». 
Музично-розважальна програ
ма. (Донецьк). 20.15 — «На 
добраніч, діти!». (К). 21.00 — 
Програма «Час». (М). 21.30 — 
Кінокомедія «Приходьте зав
тра». (К). 23.05 — Вечірні по- 
пннн. (К),

Наша адреса і телефони Газета виходить 
у вівторок, четвер, 

суботу.

• МОЛОДОЙ КОММУНАР» - 
орган Кировоградского обкома 

ЛКСМУ, г. Кировоград.

316050. ГСП, Кіровогрвд-50, иуп. Луначарського, 36. 
Телефони: відповідального секретаря та 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.

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

поліграфії і книжкової торгівлі, 
м. Кіровоград, вул. Глінкн, 2.
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ПРОДОВЖУЄТЬСЯ
ПЕРЕДПЛАТА

1974 рік — ювілейний. Спов
нюється 50 років присвоєнню 
комсомолу імені В. І. Леніна. 
На сторінках газети система
тично висвітлюватиметься під
готовка до цього свята. Ком
сомольські активісти ділитиму
ться досвідом своєї роботи.

У розпсряджснпі школярів та пі
онерів будуть їхні «Вітрила» та 
«Бий, барабані». Матеріали на мо
ральні теми об’єднуватимуться під 
рубрикою «Мораль: честь і життя», 
про проблему важкопиховувавих — 
«Увага, підліток!».

ДРУЖЕ! ДО КІНЦЯ ПЕРЕД
ПЛАТНОЇ КАМПАНІЇ ЗАЛИШИ
ЛОСЬ МАЛО ЧАСУ, ОФОРМИТИ 
ПЕРЕДПЛАТУ ТИ МОЖЕШ У 
БУДЬ-ЯКОМУ ВІДДІЛЕННІ ЗВ'Я
ЗКУ. ЛИСТОНОШ ТА ГРОМАД
СЬКИХ РОЗПОВСЮДЖУВАЧІВ 
І1РЕСП.

Передплатна ціна «Молодого ко
мунара»: на рік — 2 крб. 40 кой., 
на півроку — 1 крб. 20 коп.

«прзпор»-
ХУДОЖНІЙ ЩОМІСЯЧНИЙ ЛІТЕРАТУРНО- 
ТА ГРОМАДСЬКО- ПОЛІТИЧНИЙ ЖУРНАЛІ 

СПІЛКИ ПИСЬМЕННИКІВ УКРАЇНИ 
НА 1974 РІК ПРОПОНУЄ:

ми Андрія Малишка, Іго
ря Муратова, Володимира 
Сосюрн, що не публікува
лися раніше.

І лапі працюватиме наш за
очний семінар молодого літе
ратора, який пестимуть про
хідні письменники республіки. 
Сторінки липневого номера 
будуть, повністю піддані мо
лодим прозаїкам, поетам, кри
тикам, журналістам респуб
ліки. . >

Читаючи наш часопис, ви 
познайомитесь із новими пе
рекладами творів поетів та 
прозаїків братніх республік.

У розділі публіцистики вмі
щуватимуться статті та нари-

си письменників 1 журналіс
тів під рубрикою «Справи ро
бітничі».

У рубриках з літературно? 
критики друкуватимуться ма
теріали, в яких аналізувати
меться сучасний літературний 
процес.

Па сторінках журналу вмі
щуватимуться нові пригодни
цькі та науково-фпитастнчйі 
твори. В «Сатирі та гуморі» 
виступлять Олександр Ковінь
ка, Віктор Лагоза, Петро Реб
ро, Олег Чорногуз, Павло Ла- 
рін та інші автори сатирично- 
гумористичного цеху.

Шановні товариші, чи
тайте, передплачуй ге жур
нал «Прапор»!

За редактора Б. КУМАНСЬКИЙ.

ПОГОДА
Вдень 25 жовтня по території області 

і місту Кіровограду передбачається мін
лива хмарність, без опадів. Вітер пів
нічно-західний, 5—9 метрів на секунду.-

)

Температура повітря по області 2—6, по місту 3—5 
градусів тепла.

26—27 жовтня: невелика, часом значна хмарність, 
переважно без опадів. Вітер західний 3—7 метрів на 
секунду. Температура повітря: вночі 1—6 градусів мо-^ 
розу, вдень 7—12 градусів тепла.

для
ДІВЧАТ
Надходить зима. Бути модно 

одягнутими вам, дівчата, допо
можуть продавці магазинів Кі
ровоградського міськпромторгу.
ВАМ ПРОПОНУЮТЬСЯ 

пальта зимові дублені в 
широкому асортименті розмірів, 
кольорів, фасонів.

Адміністрація місьпромторгу.


	1763-1p
	1763-2p
	1763-3p
	1763-4p

