
Молода трактористка Ніна Васильєва s ко;rocпу імені Супороиа Устннівського ра
йону була делегатом XVIІ з’їзду ВЛКСМ. Дівчині вішала велика честь, в .Москві їй 
вручили почесне свідоцтво, а дома чекав невенький трактор 1ОМЗ-6 u написом «Ви
готовлено і:а честь XVIГ з’їзду ВЛКСМ». Таких тракторів виготовлено сімнадцять. 
Ніна Васильева на новому тракторі зобов'язалася виробити 2000 гектарів умовної 
оранки і зекономити 1000 кілограмів ні.шва Дівчина гідно перетворює п житгя на
каз XVII з’їзду комсомолу. Заклик Звернення ЦК КIIPC до виборців, громадян Союзу 
Радянських Соціалістичних Республік уславляти Вітчизну самовідданою працею, до
кладає всіх зусиль для того, щоб щедро колосилася хліборобська нива.

На фото: Піна ВАСИЛЬЄВА.
Фото В. КОВПАКА.

Натхненні Зверненням ЦК КПРС

ГОЛОСУЮ ВПЕРШЕ
Цьогорічні вибори депутатів до Вер

ховної Ради Союзу PCP стануть для 
мене великим святом. Я вперше віддам 
свій голос за людей, які користуються 
особливою довірою нашого народу.

На заводі тракторних гідроагрегатів я 
працюю а комсомольсько-молодіжній 
бригаді Катерини Чайковської. Вже 
освоїла спеціальність свердлувальниці. 
Дружко живе наш колектив. Всі планові 
завдання виконуємо на 105—115 про

центів. Зараз працюємо в рахунок люто
го 1975 року.

.Ми з великим піднесенням зустріли 
Звернення ЦК КПРС до всіх виборців, 
громадян Союзу Радянських Соціаліс
тичних Республік. Зразу ж зібралися 
всією бригадою і обговорили його. Ви
рішило зустрічати день виборів депута
тів до Верховної Ради Союзу PCP но
вими трудовими здобутками.

Н. АФАНАСІЄВА, 
свердлувальниця заводу трактор
них гідроагрегатів.

м. Кіровоград.

З ХВИЛЮВАННЯМ,
З ПІДНЕСЕННЯМ

Готуючись до радісного 
дня — виборів до Верхов
ної Ради СРСР, робітники 
Долинського цукрозаводу 
обладнали агітпункт. Сю
ди заходять і літні робіт
ники, й комсомольці.

У виборців є чим поді

литись, є про що і розпи
тати. І серед усіх виділя
ються юнаки й дівчата, 
що віддадуть свої голоси 
вперше. Вони з хвилюван
ням підходять до агітато
рів, цікавляться, як про
ходитиме голосування.

Звернення ЦК КПРС до 
виборців, радянських гро
мадян викликало в серцях 
робітників цукрозаводу 
широкий відгук. І сього
дні, прийшовши на свій 
агітпункт, вони говорять:

— Голосуючи за блок 
комуністів і безпартій
них, ми наближаємо світ
ле майбутнє, яке вжетво- 1 
риться сьогодні.

Р. ЗАМУРЕНКО, 
завідуюча агітпунктом.

ЗАСІДАННЯ БЮРО ПРАВЛІННЯ РФМ
' 21 травня в Москві відбулося розшире

не засідання бюро правління Радянського 
фонду миру. Воно було присвячене під
сумкам роботи за 1973 рік і планові за
ходів па 1974 рік.

Учасники засідання прийняли заяву, в 
якій Радянський фонд миру від імені

свого активу рішуче протестує проти ор-. 
ганізовуваного чілійськсю військовою хун
тою судового процесу над Луїссм Корва- 
лаиом та іншими визначними діячами 
уряду і партій Народної єдності, проти 
триваючої в Чілі розправи над патріо
тами.

(ТАРС).

ПРОЛЕТАРІ ВСІХ КРАЇН, ЄДНАЙТЕСЯ!

ГАЗЕТА ВИХОДИТЬ 3 1939 РОКУ.

Рік видання XV. 
№ 63 |1855).
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ПАРТІЇ В НАРОДУ—НАШІ ДІЛА І ПОМИСЛИ
З пленуму обкому ЛКСМ України

Як повідомлялося. 20 травня, відбувся пленум обласного комітету комсомолу, який 
розглянув питання про підсумки XVII з’їзду ВЛКСМ і завдання комсомольських організа
цій області, що випливають із привітання Центрального Комітету КПРС XVII з'їздові ВЛКСМ 
і промови на з'їзді Генерального секретаря ЦК КПРС товариша Л. І. Брєжнєва.

З доповіддю в цьому питанні виступив перший секретар обкому комсомолу М. Скля- 
ниченко.

В обговоренні доповіді взяли участь перший секретар Кіровоградського міськкому ком
сомолу М. Соколянський, доставник-такелажник шахти «Слітлопільська» Л. Буценко, секре
тар комсомольської організації механоскладального цеху заводу «Червона зірка» токар 
В. Перехожук, трактористка колгоспу імені Суворова Устннівського району Н. Васильева,
перший секретар Новоукраїнського райкому 
організації колгоспу «Союз» Знам’янського 
го загону Кіровоградського машинобудівного 
комітету комсомолу Гайворонської СШ № 1 
газину «Дитячий світ» В. Баницька, агроном, 
пу імені Шевченка Кіровоградського району 
праці Олександрійського електромеханічного 
ставник молоді» М. М. Лавренко.

З промовою на пленумі виступив перший 
бнльчак.

В обговореному питанні пленум прийняв 
секня бойовитості комсомольських організац

ЛКСМУ М. Суворов, секретар комсомольської 
району М. Агафонов, командир студентсько- 

технікуму Ю. Зусв, учень 9 класу, секретар 
В. Дяконюк, продавець Олександрійського ма- 
сехретар комсомольської організації колгос- 
Н. Гончарук, бригадир бригади комуністичної 

заводу, удостоєний знаку ЦК ВЛКСМ «На-

секретар обкому Компартії України М. М. Ко- 

постанову і затвердив заходи дальшого підне- 
ій у світлі вимог XVII з'їзду ВЛКСМ.

З доповіді першого секретаря обкому ЛКСМУ

Наш пленум відбувається в 
той час, —- говорить допові
дач, — коли в пам’яті ще сві
жі враження від знаменної по
дії в житті комсомолу — ро
боти XVII з’їзду ВЛКСМ, від 
глибокої, яскравої промови на 
з їзді Генерального секретаря 
ЦК КПРС товариша Л. І. Бреж
нєва, п якій дана висока оцін
ка діяльності Ленінського 
комсомолу. Сьогодні тут при
сутні делегати з’їзду, ті, що 
були повноважними представ
никами нашої області на ком
сомольському форумі. Вони 
принесли думки і почуття, на
стрій і прагнення тих прекрас
них квітневих днів, коли кож-

М. СКЛЯНИЧЕНКА
ний комсомолець, юнак і дів
чина з новою силою відчули 
ленінську турботу, ленінську 
підтримку, ленінську вимогли
вість рідної партії, коли бойо
вий загін молодого покоління 
країни схвалював рішення, які 
визначать діяльність ВЛКСМ 
на наступні роки.

Сприймаючи всім серцем рі
шення комсомольського з’їз
ду, ми повинні визначити кон
кретні завдання комсомольсь
ких організацій по їх успіш
ному перетворенню в життя.

Доповідач говорить про ті 
великі успіхи, яких добилися 
комсомольці і молодь Кірово- 
градщини о самовідданій пра

ці, ставши на ударну вахту на 
честь комсомольських з їздів, 
наступного 50-річчя присвоєн
ня комсомолові імені В. І. Ле
ніна, називає комсомольсько- 
молодіжні колективи заводу 
«Чераона зірка», олександрій
ської шахти «Верболозівська», 
Олександрійського електро
механічного заводу, Знам’ян
ського локомотивного депо, 
тракторної бригади колгоспу 
«Дружба» Новоукраїнського 
району та інші, які вже озна
менували визначальний рік 
п'ятирічки високопродуктив
ною працею.

Ці успіхи молодих трудівни
ків промисловості і сільського 

господарства є наслідком ці
леспрямованої роботи комі
тетів комсомолу, які разом з 
профспілковими і господарсь
кими органами під керівницт
вом партійних організацій си
стематично дба.оть про трудо
ве виховання молоді, мобілі- 
зовують юнаків і дівчат на ви
конання завдань четвертого, 
визначального року п'ятиріч- 
ки.

Відзначаючи трудові досяг
нення комсомольців і молоді, 
успіхи багатьох комсомольсь
ких організацій в загальнона
родній боротьбі за перетво
рення в життя планів партії, 
слід критично оцінювати ре
зультати, бачити резерви і не
допіки, серйозно і вдумливо 
аналізувати свою діяльність. 
Це особливо важливо у світні 
нових відповідальних завдань, 
поставлених перед комсомо
лом у привітанні Центрально
го Комітету КПРС XVII з’їздо
ві ВЛКСМ, промові на з’їзді 
Генерального секретаря ЦК 
КПРС Л. І. Брежнева. Як під
креслював Леонід Ілліч Бреж
нєв, боротьба за якість роботи 
повинна торкатися всієї нашої 
діяльності —- йде мова про 
матеріальне виробництво чи 
створення духовних цінностей, 
виховання дітей чи про сферу 
обслужування. Комсомольські 
комітети повинні розгорнути 
масовий рух молоді за високу 
якість своєї праці, за майстер
ність. за честь своєї марки.

Першочергова увага — бо
ротьбі з втратами в народно
му господарстві, використанню 
наявних резервів, справді гос
подарському вболіванню за 

народне добро. Особлива 
роль в цьому — у боротьбі за 
зміцнення дисципліни, за еко
номію і бережливість нале
жить «Комсомольському про
жекторові», який об єднує ни
ні понад п’ять тисяч активістів. 
Завдання «прожектористів» — 
не лише викривати недоліки, 
але й прискорювати їх усунен
ня, відповідати за конкретну 
справу, за фактичний стан 
справ. У виконання цих зав
дань активно включилися- мо
лоді дозорці Новоархангель• 
ського, Бобринецького райо
нів, міст Світловодська, Олек
сандрії, Кіровогоада. Слід, 
щоб уважне око дозорців бу
ло і «а обласній ударній ком
сомольській будові — рекон
струкції Сапьківського цукро
заводу. Активна участь комсо
мольців і молоді в успішному 
будівництві — велика патріо
тична справа наших комсо
мольських організацій.

Гайворонський райком ком
сомолу розгорнув на будівни
цтві заводу дійове соціалістич
не змагання комсомольців і 
молоді, комсомольсько-моло
діжних колективів. Але € рай
кому і над чим попрацювати. 
На повну силу повинен пра
цювати штаб ударної комсо
мольської будови.

Комсомольські організації 
області, — говорить далі 
М Скляниченко. — ПОСТІЙНО 
дбають про всебічну допомо
гу партійним організаціям у 
розв’язанні питань дальшого 
розвитку сільського господар
ства.

(Закінчення на 2-й оор.)
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Боротьба

врожайності, 
за підвищення 
високу культу

ру землеробства, розвиток тва
ринництва, шефство над хіміза
цією і меліорацію земель, підви
щення технічної освіти молоді — 
все це лежить в основі діяльності 
більшості комсомольських орга
нізацій на селі. В області чимало 
робимо для залучення сільської 
молоді до походу за оволодіння 
технічними спеціальностями. Що
річно оволодівають професією 
механізатора 13—15 тисяч моло
дих людей. Добре поставлена ця 
робота в Олександрійській, Ново- 
українській, Новоархангельській 
районних, ' Знам’янській міській 
комсомольських організаціях. Но- 
воукраїнська районна комсомоль
ська організація нагороджена ор
деном Трудового Червоного 
Прапора. Ця нагорода — висока 
оцінка її.діяльності на всіх ділян
ках: роботи — разом з тим і по 
залученню молоді до оволодіння 
------:.............. спеціальностями. За 

роки в районі підго- 
механізатори, в тому 
700 трактористів. В 
році тут буде підго- 

трактористів і 54 во-

технічними 
минулі три 
товлено 833 
числі понад 
нинішньому 
товлено 235 
дії,; Переважно на курси механі
заторів і з СПТУ молодь направ
ляється за рекомендаціями комі
тетів комсомолу. На базі серед
ніх шкіл району багато випускни
ків одержують права тракторис
тів і водіїв. В цьому році виявили 
бажання працювати в сільському 
господарстві 95 з 470 випускників. 
У справі підготовки механізатор
ських кадрів комітетам комсомо
лу слід рівнятися на орденонос
ну Новоукраїнську 
ську організацію.

Механізаторський 
обхідно підняти на 
ступінь, добиватися 
поліпшення цієї роботи повсюд
но. Не гучним лозунгом, а кон
кретною справою кожної комсо
мольської організації, кожного 
комсомольця повинен стати клич 
— «Живеш на селі — умій воло
діти технікою, май кілька техніч
них спеціальностей».

Велику роботу, — підкреслює 
доповідач, — комсомольські ко
мітети мають проводити по роз
витку технічної творчості молоді. 
В цій роботі у нас маються ще

КОМСОМОЛІ»-

всеобуч не» 
нову якісну 
докорінного

Загін
вихователь
3. виступу командира 

студентського будівельно
го загону «Дружний» Кі
ровоградського технікуму 
сільськогосподарсько г о 
машинобудування Юрія 
ЗУЄВА.

Стояв на обліку в дитя
чій кімнаті міліції п’ят
надцятирічний хлопчина 
із нашого міста Сергій С. 
Взяли ми його в свій за
гін. Трудився юнак на
рівні з бійцями, показу
вав приклад у праці, ви
явився хорошим товари
шем. В день студентських 
будівельних загонів, який 
відзначався 1 серпня, за
гін виявив йому найвищу 
довіру — доручив підня
ти прапор на урочистій 
ліційці.

Зараз Сергій працює на 
автопідприємстві, навчає
ться у вечірній школі, 
мріє продовжувати на
вчання й далі. Ми впевне
ні, що він не підводе. І 
зважаємо, що можливості 

будівель- 
правовому. 
вихованню 
необхідно

X

студентських 
них. загонів по 
і трудовому 
неповнолітніх 
розширити. Батьки і гро
мадськість будуть за це 
нам-: тільки вдячні.

XVII з’їзд ВЛКСМ, — говорить 
М. Скляниченко, — звернувся до 
комсомольців, юнаків і дівчат із 
закликом взяти активну участь у 
всенародному русі під лозунгом 
«Дати продукції більше, кращої 
якості, з найменшими затратамиї», 
добитися нових успіхів в боротьбі 
за виконання рішень XXIV з’їзду 
КПРС, ознаменувати ударною 
працею, відмінним навчанням 
кожний день п’ятирічки, що зали
шився.

Комітети комсомолу, первинні 
комсомольські .організації мають 
допомогти молодим робітникам, 
спеціалістам у здійсненні зустріч
них планів, повсякденно і пред
метно турбуватися за створення 
умов для виконання ними соціа
лістичних зобов’язань.

Далі доповідач зупиняється на 
завданнях комітетів комсомолу, 
первинних організацй у справі 
ідейно-політичного виховання 
комсомольців та молоді, важли
вість якого підкреслюється у ви
ступі на XVII з’їзді ВЛКСМ Гене
рального секретаря ЦК КПРС то
вариша Л. І. Брежнєва. В цьому,— 
говорить доповідач, —• нам нада
ють велику допомогу рішення 
травневого (1974 р.) Пленуму ЦК 
Компартії України, який розгля
нув питання «Про завдання пар
тійних організацій республіки по 
дальшому поліпшенню ідеологіч
ної роботи в світлі рішень XXIV 
з'їзду КПРС».

В ідеологічній роботі комсо
мольські організації області пер
шочергову увагу 
тичному і економічному 
ню комсомольців і молоді, 
дяки допомозі 
зацій з року в 
якісний склад 
пропагандистів, 
ідейно-теоретичний рівень прове
дення занять. Але з справі полі
тичного і економічного навчання 
молоді допускаються серйозні не
доліки: погане відвідування, низь
кий рівень, відсутність практичних 
занять. В окремих випадках, як, 
наприклад, в комсомольських ор
ганізаціях заводу «Більшовик», 
конторі фірми «Меблі» міста Кі
ровограда, гуртки політнавчання 
існують лише на папері.

Закінчуючи навчальний рік в 
системі комсомольського політна
вчання, необхідно критично про

серйозні недоліки. В області ма
ло шкіл молодого раціоналізато
ра, в сільському господарстві, на 
будівництві, у сфері обслугову
вання мало молоді, яка займаєть
ся научно-технічною творчістю, 
відсутня система у цій справі, 
слабкі ще контакти з відділами 
винахідництва і раціоналізації на 
місцях.

Випробуваним засобом підви
щення трудової активності моло
ді є змагання комсомольсько - 
молодіжних колективів. Нині □ 
ньому бере участь вже понад 800 
комсомольсько-молодіжних ' в 
промисловості, на транспорті, □ 
сільському господарстві і в сфері 
обслуговування. Але багатьом 
комсомольським організаціям ще 
не вдалося позбутися до кінця 
формалізму в організації змаган
ня. Зобов’язання молодих вироб
ничників і навіть цілих молодих 
колективів часом не конкретні, 
стереотипні, не зв'язані з прак
тичними справами, має ще місце 
парадність і шумиха. Доповідач 
наводить приклад слабої органі
зації змагання комсомольців. і . 
молоді в комсомольській органі
зації колгоспу «Шлях до кому
нізму» Долинського району. Тут 
відсутні особисті комплексні пла
ни молодих колгоспників, а соціа
лістичні зобов’язання зберігають
ся у папці секретаря комсомоль
ської організації, не доведені до 
відома комсомольців і молоді. 
Члени комітету комсомолу не 
знають, хто очолює змагання, ма
ють поверхову уяву про участь 
молодих доярок господарства у 
змаганні молодих тритисячний». В 
цьому вони мабуть беруть при
клад з працівників Долинського 
райкому ЛКСМУ, які самі не зна
ють, скільки в районі комсомоль
сько-молодіжних колективів, хто 
йде попереду в змаганні.

Хочеться спитати і працівників 
Компаніївського райкому комсо
молу, які систематично критикую
ться за те, що в районі зовсім не 
займаються створенням комсо
мольсько-молодіжних бригад, хоч 
можливість тут така є. Райком 
ЛКСМУ до цього часу не спроміг
ся підбити підсумки соціалістич
ного змагання комсомольців і 
молоді за перший квартал, не 
підбиті підсумки і весняно-польо
вої кампанії.

надають полі- 
навчан- 

Зав- 
партійних органі- 
рік поліпшується 
комсомольських 

підвищується

МЕНІ довелось брати участь в ро
боті секції XVII з’їзду ВЛКСМ 

«Міжнародна діяльність ВЛКСМ. 
Інтернаціональне виховання радян
ської молоді». Яскравий прояв ін
тернаціональної солідарності про
гресивного юнацтва з ВЛКСМ, 
всією радянською молоддю, зрос
тання авторитету Ленінського ком
сомолу засвідчила участь в роботі 
з’їзду делегацій комуністичних, ре
волюційно-демократичних і соціалі
стичних молодіжних спілок із 102 
країн світу.

На секції виступили перші секретарі 
крайкомів і райкомів комсомолу, робіт
ники, колгоспники. Запам’яталися слова 
механізатора радгоспу «Аманге.тьдиіісь- 
кніі» Цілиноградської області Н. В. Гел- 
лерт: «Сила птиці — в крилах, а людини 
— н дружбі», маючи на увазі свій ком
сомольсько-молодіжний 
му вісім . механізаторів 
різних національностей 
кої Батьківщини.

Все, про що велася

колектив, у яко- 
— представники 
нашої Радянсь-

. _____ мова на секції,
безпосередньо стосується інтернаціональ
ного виховання юнаків і дівчат на нашо
му заводі.

Продукція, яку випускає підпрн-

НА ІМЕННОМУ ТРАКТОРІ...
З виступу трактористки колгоспу Імені Суворова 

Устинівсьчого району, делегата XVII з’їзду ВЛКСМ 
Ніни ВАСИЛЬЄВОЇ.

На з’їзді я брала участь у роботі секції «Молодь 
та інтенсифікація сільськогосподарського виробни
цтва на основі спеціалізації і концентрації». Тут я пе
реконалася ще раз — треба використовувати техні
ку так, щоб вона працювала з повною віддачею і 
безвідмовно служила багато років. Звідси ж привез
ла додому визріле рішення: «Кожна комсомольсько- 
молодіжна ланка повинна стати колективом високої 
культури землеробства і тваринництва». Адже цього 
зараз домагаємось ми з подругами.

Значну увагу в роботі секції приділили діяльності

складального цеху № 4 заводу
з’їзду ВЛКСМ Валентини ПЕРЕХОЖУК.

ємегво, йде на експорт в 40 країн 
світу. Наші сівалки повинні бути 
лише відмінної якості.

Протягом двох останніх років 37 за
водчан відвідали зарубіжні країни. Ті, 
хто побував за кордоном, зустрічаються 
з молодіжною аудиторією підприємства, 
розповідають про життя зарубіжних ро
весників, але такі зустрічі мають бути 
не епізодичними, а систематичними.

Міцні узи дружби з'єднують наш за
вод І містс Добруджу Толб> хінського 
округу Народної Республіки Болгарії. 
Комітет комсомолу, окремі спілчани лис
туються з робітниками заводу «Будут* 
ност» і «Маяк» з кооперативом імені 
Стойко Гсоргієва. Кілька днів тому у 
нас в гостях знову були друзі з Болга
рії, ділились досвідом кращих вироб
ничників, комсомольського життя.

Сьогодні наша заводська молодь 
успішно змагається з комсомольсь-
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аналізувати недоліки, зробити 8СЄ 
необхідне, щоб політичне, класо
ве виховання молоді було стерж
нем всієї ідейно-виховної роботи 
комсомолу. Головне місце має 
посідати пропаганда життя і ді
яльності В. І. Леніна, ленінської 
теоретичної спадщини, діяльності 
КПРС, історії діяльності комсо
молу, рішення XVII з’їзду 
ВЛКСМ, промові на ньому Гене- 
рального секретаря ЦК КПРС то
вариша Л. І. Брежнєва.

Схвалюючи підсумки XVII з їз
ду ВЛКСМ, комітети комсомолу 
повинні перетворювати у конкрет
ні справи, визначені комсомоль
ським форумом напрямки су
спільно-політичної роботи. Слід 
використати всі форми і методи 
пропагандистської і агітаційно-ма
сової роботи, активно залучати до 
неї делегатів з’їзду, широкий ком
сомольський актив. На високому 
рівні слід провести суспільно- 
політичну атестацію членів 
ВЛКСМ учасників Ленінського за
ліку «Рішення XXIV з’їзду 
КПРС — в життя!», в ході якої 
проаналізувати участь кожного 
юнака і дівчини у роботі за гідну 
зустріч 50-річчя присвоєння ком
сомолу імені В. І. Леніна.

Далі М. Скляниченко говорить 
про завдання комсомольських ко
мітетів у питаннях виховання мо
лодої робітничої зміни, дальшого 
посилення ролі шкільного комсо
молу в боротьбі за знання в 
профорієнтаційній діяльності, 
поліпшення справи наставництва, 
виховання майбутніх спеціалістів.

Велика увага з доповіді приді
лена питанням стилю й методів 
комсомольської роботи, вказано 
на її значні недоліки, накреслено 
конкретні шляхи до значного по
ліпшення внутріспілкового життя 
комсомольських організацій.

Озброєні широкою програмою 
дій, — говорить доповідач, — 
комсомольці області доб'ються 
ще більших успіхів у праці й на
вчанні, новими трудовими пере
могами ознаменують четвертий 
рік п’ятирічки, 50-річчя з дня 
присвоєння комсомолові імені 
Володимира Ілліча Леніна. Наказ 
комсомольського з’їзду, наказ 
партії комсомольці і молодь об
ласті сприймають всім своїм 

і не пошкодують сил, 
виконання відпові- 

завдань комуністичного

серцем 
енергії для 
дальних 
будівництва.ДАВАЙТЕ ПОЗМАГАЄМОСЬ!

З виступу токаря, секретаря комсомольської організації механо- 
«Червона зірка», делегата XVII

ко-молодіжними колективами інших 
підприємств області, республіки і 
країни. Бригада слектрозварюваль- 
пиків механоскладального цеху 
№ 1 Віктора Недопаса заключила 
договір про трудове суперництво з 
комсомольсько-молодіжним колек
тивом заводу сільгоспмашин мі
ста Любсрці Московської області.

Хотілося б організувати таке ж 
змагання і з трудовими колектива
ми наших ровесників у зарубіжних 
країнах. Це буде ще один шлях, 
який внесе у молоді серця почуття 
справжнього інтернаціоналізму, ро
зуміння тих вищих ідеалів, до' яких 
прагне вся паша радянська й пере
дова зарубіжна молодь планети.

комсомольських організацій по трудовому вихован
ню молоді, закріпленню її на селі.

Овацією зустріли учасники засідання повідомлен
ня про те, що комсомольці Дніпропетровського пів
денно-машинобудівного заводу виготовили із зеко
номлених матеріалів 17 іменних тракторів ЮМЗ-6 
для сімнадцяти дівчат-механізаторів, делегатів XVII 
з'їзду комсомолу. На засіданні секції знатна трак
тористка країни, лауреат Державної премії СРСР, 
Герой Соціалістичної Праці О. М. Гармаш вручила 
дівчатам паспорти на ці іменні машини. Один з трак
торів дістався і нашому степовому краю. Я впевне
на, що своїм іменним трактором вироблю у визна
чальному році дев'ятої п’ятирічки дві тисячі гекта
рів умовної бранки.

Ми повинні зробити все, щоб допомогти хліборо
бам області зробити належний внесок в український 
мільярд пудів хліба для засіків Батьківщини. J

Напередодні XYII з’їзд, 
ВЛКСМ 
ЛКСМУ 
стило В 
млений 
України 
тах».

му 
видавництво ЦК 
«Молодь» випу« 

світ гарно офор« 
довідник «ЛКСМ 
а цифрах і фм<

Трудова і ратна Біогра
фія бойового загону 
ВЛКСМ — Ленінської Ко
муністичної Спілки Молоці 
України свідчить пре без- 
мг.<5яу відданість у сіх; ком
сомольських поколінь, за
повітам В. І. Леніна, вели
кій справі партії комуніс
тів.

Шлях, пройдений КОМСОМО
ЛОМ республіки, оідображаюгь 
цифри, найхарактерніші фін
ти, вміщені в довіднику. За 
свою більш, ніж піввікову іс
торію комсомол України ви-БІОГРАФІЯПОКОЛІНЬ
pie ij дев’ятнтнс-ічаої органі, 
зації передових предстаини- 
ків робітничої і селянської 
молоді у більш, ніж в’ятн- 
мільнонну Спілку, яка об’єд
нує юнаків і дівчат, зайнятих 
у найрізноманітніших галу
зях народного господарства, 
науки і культури.

Нині у складі ЛКСМУ 
понад півмільйона юнаків 
і дівчат з вищою та неза» 
кінченою вищою освітою, 
близько 2.5 мільйона ком
сомольців, які гі аз чають
ся.

Юнаки та дівчата Украї
ни разом з комсомоль
цями і молоддю братніх 
республік брали найактив
нішу участь у спорудженні 
майже зсіх великих будов 
Батьківщини: Сталінгрвд-
ського тракторного, Маг
нітим і Кузнецька, Турк- 
сибу, Комсомольська-на 
—Амурі, Дніпрогесу і 
Донбасу.

Коли фашистська Німеч
чина віроломно напала на 
Радянський Союз, комсо
мольці України довели 
відданість Батьківщині а 
бою. Більше мільйона ком
сомольців республіки піш
ло в армію, близько 3 ти
сяч кращих з кращих за
лишилось в підпіллі, щоб 
вести боротьбу з фашиз
мом на тимчасово окупо
ваній радянській землі.

Не встигли відгриміти пере
можні салюти, не встиг солдат 
зняти погони, а іреба заліко
вувати рани, заподіяні війною. 
Спорудження комсомольсь
ких шахт, іігантіз хімії і ме
талургії, гідроелектростанцій, 
освоєння цілинних і перелого
вих земель — все це хвилюю
чі сторінки історії республі
канської комсомольської ор
ганізації, які написані нат
хненною працею юнаків і дів
чат.

Стан «3600» на Жданов- 
ському металургійному 
велетні. Шахта «Нагольчан- 
ська 1—2» на Зорошилов- 
гр^дщині, Чорнобильська 
атомна електростанція, до
менна піч № 9 на «Криво- 
ріжсталі»...

В книжці є також розповіді 
про кожну з 25-ти обласних 
комсомольських організацій 
республіки, вміщені матеріали 
про участь молоді в управлін
ні державою, культурному бу- чц 
дівпнцтві. Спеціальні розділи 
присвячені питанням ідейного 
гарту, міжнародних зв’язків

І молоді, комсомольській пресі, 
подано відомості про лауреа
тів премії Ленінського комсо-

І молу по УРСР, лауреатів ре- 
I спубліканської комсомольської 
І премії імені Микола Островсь- 
І кого.
І За рядками і колонками 
І цифр цієї книги — 
І сомол республіки, 
І пройдений ним за 
І більш, ніж піввікову 
І рію, багатогранна 
І ність ЛКСМУ, бойові і тру- 
І дові подвиги комсомоль- 
I ських поколінь. Читач по- 
I бачить, як зростав вплив 
І і авторитет комсомолу 
І серед молоді, розширю- 
I велась його участь у на- 
I родногосподарському бу- 
I діаництві, підвищувалась 
І роль у громадському, no
fl літичному житті республі-
I ки. Довідник розрахова- 
I ний на комсомольських 
І працівників та активістів, 
І лекторів і пропагандистів, 
І наукоаців, викладачів, усік 
І тих, хто займається вико- 
І аанням молоді,

ком- 
шлях, 
.свою
істо- 

ДІЯЛЬ’



У
САЛЮТ ІЛЛІЧУ! Ось уже вдру

ге починається наша сторінка ци
ми рядками. Ми продовжуємо 
друкувати розповіді про справи 
юних ленінців Кіровоградщини на 
маршрутах Всесоюзного піонер
ського маршу «Завжди напогото
ві!» (початок дивись у номері від 
18 травня).Піонерська сторінка

№4 (21).

[► 3 усіх союзних республік, від дітвори зарубіжних країн
ідуть листи в школи Олександрівського району. їх з нетер- 
пінням чекають близько 4 тисяч піонерів —• учасники 

у маршруту «За мир і солідарність». З великою цікавістю 
знайомляться вони з життям ровесників Батьківщини і за
кордону. Однак, не тільки знайомляться, а й активно при

лучаються до політичного життя світу. Дітям зраненого війною В’єтнаму 
надіслали вони посилки з усім необхідним для навчання і відпочинку. В 
школах відбулися мітинги протесту проти злочинів військової хунти в 
Чілі. Піонери завжди пам ятають: червоне знамено, частинкою якого є їх 
галстук — то знамено миру і пролетарської солідарності.

ТОВАРИШ ПЛАНЕТА
Ви згодні зі мною — друзів мож

на рахувати не тільки в біді, але й 
на святі? Невже той, хто ділить з 
тобою радість, дарує сонячний на
стрій. не заслуговує цього високого 
імені?

Про це подумалось мені, коли пе
ребирала останню святкову і перед
святкову пошту. Скільки хороших,1 
теплих слів надійшло на адресу на
ших хлопців і дівчат з усіх респуб
лік країни і від їх ровесників з-за 
кордону. Росіяни й болгари, турк
мени і чехи, білоруси і німці — всі 
з радістю діляться своїми новина
ми, планами, зичать найкращих ус
піхів. І від цього так хороше стає 
на душі. Коли б можна було зібра
тися всім авторам цих листів ра
зом, якою - дружною була б ся 
сім'я!

Наш клуб «Глобус» один з най
старіших серед дванадцяти ІхїДів 
району. Нині він відзначає юві
лей — десятиріччя. Це справжнє 
свято для всіх школярів — адже 
практично всі піонери й комсомоль
ці — ‘ його члени. Вони ростуть 
справжніми інтернаціоналістами. А 
бути такими — значить не тільки 
листуватися з ровесниками інших 

націй, зустрічатися з мандрівника
ми чи вивчати географію й побут 
якоїсь країни. Потрібно боліти ду
шею за горе і радість, іцастя й недо- 
лЮ кожної людини, не лишатися 
байдужим до того, що діється в 
будь-якому кінці планети. Тому з 
величезним обуренням звучали го
лоси наших учнів на мітингу солі
дарності з народом Чілі. Вони за
суджували звірства військової хун
та в цін країні. Ми надіслали свого 
листа протесту на адресу Ради 
Безпеки ООН. Охоче відгукнулися 
кідівці на заклик допомогти своїм 
ровесникам із В’єтнаму. Кошти на 
подарунки піонери заробили під час 
суботннків і недільників по збору 
металобрухту.

А ще наші піонери вивчають біо
графії видатних революціонерів, 
прогресивних політичних діячів Луї- 
са Корвалана, Ернста Тельмана, 
Сальвадора Альенде. їх справу, 
справу боротьби за мир і міжнарод
ну солідарність, як складову части
ну боротьби за комунізм, продовжу
вати нам, зміні молодій.

В. ЗДІРКОВА, 
учениця восьмого класу Олек- 
сандрівської школи-інтернату.

РІВНЯННЯ НА ЗНАМЕНА
Травень багатий на свята. Сонячні, іскристі, веселі. 

Але є серед них особливе, яке чи не найбільше відпові
дає молодості й свіжості веЬняної пори року. Це свято 
наймолодших, свято піонерів.

ІЗ травня центром святкування став Будинок культури 
імені Компанійця, де відбувся міський зліт піонерсько
го активу. Дітей щиро привітав завідуючий відділом про
паганди і агітації міськкому партії А. 1. Ніцой. Про свої 
справи на маршрутах Всесоюзного маршу «Завжди на
поготові» рапортували представники кращих піонер
ських загонів і дружин. Переможцям маршу були вруче
ні знамена трудової і бойової слави, стрічки правофлан
гових, шефи вручили школярам свої подарунки.

На знімку: почесна варта.
Фото В. КОВПАКА.

903 тонн металевого брухту, 70 тисяч кілограмів 
макулатури — такий подарунок зробили піонер- 
будівці Олександрії. П’ять з половиною тисяч 
учасників маршруту були активістами операції 
«Рулон-400» і «Папір-74», суботників і недільників

по впорядкуванню вулиць, площ і парків рідного міста. їх 
руками зібоано тонни сільськогосподарських культур на по
лях колгоспів, посаджено тисячі дерев, кущів, закладено но
ві квітники. 1100 піонерів ударно попрацювали в парку Піо
нерської слави, закладеному цього року. Всіх справ і не злі
чити. Можна сказати з певністю: на шахтарській землі росте 
гідна зміна батькам!

«РАДІСТЬ ЛЮДЯМ»—
такий девіз • нашого загону. 

Ви, певно, чули, що саме так 
називаються трудові операції 

піонерів. Але ми вирішили, 
що такий захід має тривати 
ке день і не тиждень, а цілий 

рік. І тому за найголовніші 
взяли саме ці слова.

Щоб виправдати їх на ділі, 
слід добре потрудитися. Але 
в нашому загоні працю люб
лять: і навчаються непогано, 
і знаходять час, щоб принес
ти якомога більше користі 
тим, хто нас оточує. Три з 
половиною тонни металоло
му зібрали ми цього року, на 
80 карбованців розповсюдили 
літератури, були активними 
учасниками операції «Па- 
пір-74». Як завжди, особли
вою старанністю відзначали
ся Наталка Горянська, Люда 
Стріленко, Саша Попов, Во
лодя Резніченко.

Радості прагнуть всі люди. 
Але особливо потребують 
ті, кого позбавила її біда. 
Чотирьох синів не дочекалася 
з фронту Марія Федорівна 
Железняк. Ланка Наташі 
Резніченко взяла над нею 
шефство. Піонери допомага
ють жінці по господарству, 
роблять усе, щоб мирний 
день, який завоювали енни, 
приносив мамі щастя.

Ось так ми виконуємо на 
ділі слова, що стали девізом 
нашого загону.

3. КРІПАК, 
учениця 6-Б класу Олек
сандрійської середньої 
школи № 6.



У наймолодших 
школярів Світло* 
водська — жовте
нят — є двісті най
кращих друзів — 
їх піонерські во
жаті. З ними ма
люкам завжди ве
село, з ними вони 
діляться своїми

маленькими радощами і тривогами, 
долають перші перешкоди. Але мож
на сказати сміливо: увесь чотири
тисячний піонерський загін міста над 
морем — колективний вожатий жов
тенят. Крокуючи маршрутом «Зіроч
ка», вони зробили життя молодших 
своїх друзів змістовним і цікавим. 
У жовтенятських групах влаштовую
ться екскурсії, бесіди, ігри, організо
вуються свята, бали ляльок, проводя
ться операції «Зелений лист», «Голу
бий струмінь» та багато іншого. ! 
хлопчики й дівчатка з нетерпінням 
чекають того дня, коли їм пов'яжуть 
піонерські галстуки, щоб бути таки
ми ж, як їх старші друзі: розумними, 
веселими, добрими.

НЕЗВИЧАЙНА 
КАРТА

Є в другокласників карта, по якій 
вони люблять мандрувати більше 
над усе. Карта та незвичайна, хоча 
трішки скидається на географічну. /X 
показує вона... наше життя. Не віри
те? Давайте поглянемо на неї.

Ось позначено маршрут «Дзвіно
чок». Простуючи ним. ви дізнаєтесь, 
як у.чні нашого класу вчаться співати 
і малювати, як знайомляться з музи
кою. Завітавши в «Поліклініку док
тора Нехворайки», ви потрапите до 
наших книголюбів. Вони не тільки ба
гато чигають і цікаво обговорюють 
прочитане, але й «лікують» книги, по
шарпані нечепурами. На стадіоні «До- 
ганяйко» відбуваються спортивні 
змагання, в провулку «Саморобкін» 
трудяться жовтенята з умілими рука
ми. Найбільше ж цікавого на «Площі 
Братській жовтенятській». Тут ми 
дізнаємось про життя наших ровес
ників у Радянському Союзі і за ру
бежем. Ми листуємося з школярами 
Болгарії.

Ось така незвичайна карта є в на
шому класі. Скажемо з вдячністю про 
тих, хто допоміг її скласти. Це наші 
вожаті — учениці 7-А класу Наташа 
Петрова і Світлана Кобець. З самого 
першого класу працюють вони з нами 
і принесли з собою багато цікавого.

Ю. ДМИТРІЄВ, 
учень другого класу Світловод- 
ської школи-інтернату № 1.

при- 
один з 
маршу 
учасни- 
піонери 

Вони

«Піонер — всім дітям 
клад», — так називається 
маршрутів Всесоюзного 
«Завжди напоготові!». Його 
нами вважають себе всі
Новоукраїнського району, 

прагнуть жити й працювати так, щоб бути гідними 
високого звання, яке еони носять. Про обов язчи 
піонерів говорять на зборах дружин «Яким бу
ти?», в листівках «Так чинять піонери», на засідан
нях клубу «Дзеркало», під час усних журналів, 
вечорів, борються з тими, хто плямує честь піо
нерського галстука.

В ГОСТЯХ У СВІТЛОФОРА 
МОРГАЙКА

Так називалося шкіль
не свято жовтенят і мо
лодших піонерів. Були 
на ньому й веселі ігри, і 
вікторини, і конкурси. 
Малюки ніби потрапили 
у великії» і цікавий світ 
законів і знаків вулич
ного руху, де кожен від
кривав для себе щось 
нове, незнане.

Свято пройшло легко

й весело і, водночас, да
ло дітям чимало корисно
го. Багатьох зацікавило, 
хто ж зробив його та
ким? Тоді дізналися — 
Надія Пацелюк, учениця 
7-Б класу. Надійна й ра
ніше отримувала чимало 
доручень від піонерської 
дружини, ради загону і 
завжди виконувала їх з 
честю. От і цього разу

вона витратила багато 
часу і енергії на підго
товку свята: читала, пи
сала, малювала, клеїла...

Так, як Надійна, вико
нують свої доручення в 
нашій дружині багато 
хлопців і дівчат. Цьому 
сприяли завдання марш
руту «Піонер всім ді
тям приклад». Крокуючи 
ним, ми боролися за те, 
щоб кожен, хто носить 
піонерський галстук, і 
дбав про його честь. Про 
це не раз говорили ми 
під час бесід, лінійок, 
зборів загону, писали в І 
шкільній газеті. І пере-1 
вірна на ділі показала І 
хороші результати. На-1 
ша дружина завершує І 
марш із званням право-1 
флангової.

С. АВДЇЄНКО, І 
голова ради дружи- І 
нн імені О, Кошово- І 
го.
с. Рівне, І
Новоукраїнсьхий
район. І

НА НАШІЙ ВУЛИЦІ 
СВЯТО... ЦІ СЛОВА СТА
ЛИ звичними для ЖИ
ТЕЛІВ ОБЛАСНОГО ЦЕНТ
РУ. МАЛО НЕ ЩОМІСЯЦЯ 
КІРОВОГРАДЦІ ВІДЗНА
ЧАЮТЬ ДЕНЬ ОДНІЄЇ З 
СВОЇХ ВУЛИЦЬ. В ОДНО
МУ З ТАКИХ СВЯТ НА ВУ
ЛИЦІ ю. яновського 
ВЗЯЛИ УЧАСТЬ ПІОНЕ
РИ СЕРЕДНЬОЇ ШКОЛИ 
№ 32, ЯКИХ ВИ БАЧИТЕ 
НА ФОТОЗНІМКУ П. ГЕ- 
РАСИМЮКА,

ПРАПОРИ ПІОНЕРСЬКОГО СВЯТА
!9 травня місто Знам’янка з само

го ранку наповнилось маєвом зна
мен, співом піонерських горнів і бара
банів. Біля обелісків — почесна вар
та хлопчиків і дівчаток з червоними 
галстуками на грудях. Місто святку
вало день народження організації 
юних ленінців.

Правофлангові піонерські загони, пере
можці маршу «Завжди напоготові!» виши
кувались на урочистій лінійці. Тут і почес
ні гості зльоту, ветерани піонерського руху 
Г. Д. Рябошапка. М. М. Викрнс, Г. П. 
Проценко та інші. Тм звітували піонери ра
йону. А говорити є про що. Більше поло
вини юних ленінців Знам’янського району 
навчаються на «4» і «з». Тільки за два мі
сяці ними зібрано 280 тонн металевого 
брухту і 49 тонн макулатури. Всі піонери 
району взяли участь у операції «Великими

........ ......

справами і малими також привіт Гайда
ру — другу хорошому».

Потім юних ленінців вітали другий 
секретар Знам’янського МК Компар
тії України А. М. Кусков, одна з пер
ших піонерів міста Г. Д. Рябошапка, 
секретар ЛІК ЛКСМУ Т. К. Смик, 
машиніст локомотивного депо, деле-, 
гат XVII з’їзду ВЛКСМ М. І. Ума- 
нець.

Перший секретар МК ЛКСМУ 
В. Д. Сікорський вручив нагороди 
правофланговим піонерським дружи
нам знам’янських СШ № 2 і № 6 і 
Дмитрівської СШ № 1, Петрівської 
восьмирічної школи.

До пізнього вечора еє стиха.ти 
піонерські пісні.
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Танок «Бондарі» у виконанні самоді
яльного ансамблю < Вогник» Палацу куль
тури імені В. І. Леніна міста С о і тловод- 
сьт.а

дичів виконували хореографічну комію- 
" сім’ї єдиній». Це лише один з 

яскравих номерів заключного 
обласного огляду-конкурсу ху- 
само.ііяльпості. А розпочався

зицію «В 
багатьох 
концепту 
ДСЖІІЬОІ 
він виступ їм агітбригади «Іскра» з міс
та Кіровограда.

Всіичальиа Леніну і Комуністичній партії, 
труд і п'спя. єднання братніх народів — не 
пройшло лейтмотивом пере і усі номери кон
церту, стверджуючи розквіт народних талан
тів. Один колектив змінював інший, мелодія 
-- мелодію. Щойно в шпальному танку про
майнули перед глядачем студенти Кіроиограт- 
ськоіо педінституту, а вже на сцені — хор- 
ланиа Всселокс гського сільського клубу Зна- 
м'япського району. Сво-і мистецтво демонстру
ють робі пінки заводу «Червона зірка» і пра
цівники Кіровоградської телефонно-телеграф
ної станції, хлібороби з колгоспу «Маяк» Зпа
м'янського району і трудівники Малої Виски... 
Звучигь уривок з кантати Красотова «Квітснь- 
100», російська народна піснії «Над полями 
да над чистыми», українська «Ой. гн, рожа 
цвітна», мо.гданська

Можна сказати 
не було справжнє 
хіистецтва. Право 
Горювали на обласних декадах і огля- 
.іах-конкурс. х з різних жанрів С0 хоро
вих, 36 і .пщювальшіх. -16 музичних ко
лективів, !59 іокальннх ансамблів, по
над 100 сс.іісіів-гокалісгів і 50 читців. І

народна 
українська 

«Як-а-ша»...
без перебільшення - - 

СВЯТО СЗМОДІЯЛЬНОГ 1 
на участь у ньому вн-

Виступає самодіяльний народний ансамбль танцю «Колос» 
Жовтня міста Кіровограда.

ЩЕДРІ ТАЛАНТИ
Минулої неділі в 

відбувся заключний 
огляду-конкурсу художньої самодіяльності. Перемож
ців привітала заступник голови облвиконкому €. М. Ча
баненко. Перед початком концерту кращим колективам 
було вручено перехідні призи за успішну постановку 
роботи по комуністичному вихованню населення.

приміщенні обласної філармонії 
концерт переможців обласного

ЕРЕД нагороджених — агітбригад;!
І іовоукраїпського міського Палацу 

культури «Ювілейний» (приз еСтсиівчаи- 
ка.-), танцювальний ансамбль еСтепівчап- 
кя> з цього ж Палацу культури {приз 
єЯтрансьмііі чобіток»), самодіяльний на
родний хор Олександрійського РБК 
(приз (Соловейко»), самодіяльний на
родний духовий оркестр Долппського 
РБК (приз «Камертон»), ансамбль пісні і 
танцю Кіровоградського міського Бу
динку культури імені І. С. Компанійці 
(приз «Веселка»).

...Маєвом прапорів розцвіла сцена. 
Юнаки і'1 дівчата в національному вбран
ні росіян, українців, узбеків, грузин - 
братніх народів, що населяюгь. неосяж
ну Країну Рад — під звуки пісні про 
дружбу народів і під гарячі оплески гля-

хіба наведені цифри не вражають, не 
свідчать про ге, що па Кіровоградщіш; 
ио-СпразжньОму розвиваються талангч, 
що більшість художніх колективів пере
буває у постійному творчому пошуку, 
по зернині збираючи від народного ми
стецтва і примножуючи його своєю твор
чістю, збагачуючії сьогоднішнім звуч.ч:і- 
ііям.

Хор колгоспу -Маяк» села Трспівкп 
Зпам'янського району викопав пісню 
• Ішли волн із діброви», записану в на
родному виконанні і оброблену керівни
ком хору Григорієм Палієм. А ми знає
мо. що в цьому колективі народилась і 
зовсім нова після — «Світи. «Маяк» 
наш, величаво», де йдеться про колгосп, 
про радісну пращо хліборобів. Такс по
єднання — виконавської майстерності і

колективної творчості — спостерігаєть- 
гся і в інших колективах художньої са
модіяльності. зокрема, в народному хо
рі Олександрійського районного Буднику 
кузьтурм. яким керує Вячеслав Савустя- 
пепко, в ансамблі.пісні і танцю Кірово
градського міського Буднику культури 
імені Кбмпїґиіпіія (керівники В. Прибут- 
ковськин га В. Горішній).

Творчими пошуками живуть танцювальні ко
лективи «Степівчаїїка» Новоукраїнською Па
лацу культури ■< Ювілейний» (керівник В. Ма
рушак), «Колос» Палацу культури імені Жов- 
іня Кіровоградського ордена Трудового Черво
ного Прапора заводу «Червона зірка» (ке
рівник В. Слободянюк), «Юність» Кіровоград
ського педінституту імені О. С. Пушкіна (ке
рівник В. Босий). «Віночок» Повоархангель- 
11.кого районної о Будинку культури (ксрівіиік 
В. Войцечіпський). самодіяльний 
самби, гаиіпо «Вогник» Палацу 
ні В. !. Леніна Світловодського

Фото 8. КОВПАКА,
•З і і)

об'єднання «ДіііпроенергойуДіндустрія» (ке-*,!, 
ріпник В. Жмурів). 1 пошуки увінчуються:' 
щасливими знахідками. Глядачі гаряче апло-', 
дували кожному виступу названих колективів.: 

Про високий рівень і зрослі виконавчі мож-; 
ливості самодіяльних колективів свідчить і тс, 
що її ї«ньому репертуарі багато складних кла
сичних творів. Самодіяльна народна хорова 
капела Кіровоградського педінституту (керів
ник В. Волоненко) викопала уривок з кантати 
про Леніна «Кмтснь-100», музичний твір епіч
ного характеру.

В репертуарі самодіяльної народної 
хорової капечи Маловпскіаського РБК 
(керівник П. Бровченко) — українська 
народна піс ня н обробні Леонтовнча: 
«Мала мати одну дочь-у», (чоловічого во-; 
кального ансамблю «Ви'сн» ІГовомирго- 
родського РБК (керівник В. Багмет) 
«Полонез» М. Огіпського, а 
оркестру Долппського РБК (керівник 
— заслужений працівник культурні: 
УРСР А. Добровольськпй) — «Рондо»’; 
Моцарта. Вправно викопали дует При
лепи і Мнлоззора з «Пікової дамп»Чан- 
ковського В. Барило та А. Мслсшнпа і 
танцювальна група дитячого сектору Па-' 
лацу культури імені В. І. Леніна Світло- 
водського виробничого об'єднання «Дні- 
прсспсргебудіндустрія».

Заключний концерт продемонстрував 
щедрість кіровоградської землі на та
ланти. Самодіяльні колективи розвива
ють народну творчість, творять новіше- 1 
ні, музику, танці. Своє мистецтво вони 
присвячують Батьківщині, партії, тру- : 
лящим рукам.

і.
духового

культурні:

Б. КУМАНСЬКИИ. :

ЗАВЖДИ It ГОТОВНОСТІ
Цього разу свою майстерність 

мали продемонструвати сандру- 
жини учбових закладів міста.

Дівчата рапортували про готов
ність до змагань, звітували про 
оснащення, виконували нормати
ви з приведення протигазів у «бо
йове« положення, подавали допо
могу «потерпілим» при ядерному, 
хімічному ураженні. Оцінка ста
вилась за транспортування «по
терпілих», догляд за ними в гос-

піталі. Потім — 
залік з теорії.

..В дружині СНІ № 23 захворіли дьі 
санітарки.

— Ми будемо все побити і за них. — 
заявила Людмила Шіімха.

І ось дружина проходить чотири 
етапм без штрафних очок.

Чітко і правильно відповідають на 
запитання суддів учні С.Ш № 30. Най
вищий бал — v Tant Чернеги. Вміло 
демонструє робоі у гідропульту учепи- 
ічі СНІ № 23 Олена Савченко.

25 сандружин (375 сандружинпипь) 
показали готовність виконати свої обо
в'язки. Призерами цих масових і ціка
вих змагань стали представники серед-

ніх шкіл .’й.'й 6, 34, II. ПТУ № 4, учи
лища облпобуту правління, училища 
радянської торгівлі, інституту сільсь
когосподарського маши побудування, 
будівельного і машинобудівного техні
кумів.

Майстерності діяти є складних 
обставинах навчили їх ветерани 
війни, офіцери запасу і у відстав
ці І. І. Захаренко, О. І Соколов, 
І. М. Белоконев, І. Д. Телишев, 
Ю. М. Свінціцький, Л. І. Котов та 
інші.

І. СКРИННИК, 
старшина запасу.

м. Кіровоград.

иародпий ан- 
культуриіме- 

внробничого
Редактор В. ПОГРІБНИЙ.

КІРОВОГРАДСЬКЕ СЕРЕДНЄ МІСЬКЕ 
ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНЕ УЧИЛИЩЕ № 2

4* В спортивному залі Полтавського Оудіветь- 
ноіо інституту протягом двох днів продЬвжувч- 
ласч матчова зустріч з баскетболу серед чолові
чі!;: ксмаид інститутів — Харківського політех
нічного. Кіровоградської о сільськогосподарського 
машинобудування та господарями майданчику. 
Наші земляки програли команді хаокіп'яп І зав
дали попазкн з рахунком ІИ:53 майбутнім інжене
рам з ГГоттлви.

А Понад двадцять днів тривалі! змагання з

настільного тенісу серед колективів фізкультури 
цсхіи і відділів першої групи її залік ювілейної 
спартакіади Кіровоградського заводу «Червона 
зірка», присвяченої ІОО-річчю з дня іаснувашіз 
підприємства.

Переможцями вийшли тенісисти головного спе
ціалізованого конструкторського бюро по грунто
обробних і посівних машинах — лідери завод
ської спартакіади. Піл час цього турніру ІС> 
спс-ртсмеїіів викопали розрядні 'нормативи.

пятниця і
ПЕРША ПРОГРАМА. 9.05 — 

Жсмьорове телебачення. Ран
кова гімнастика. (М). 9.20 — 
Новини. (М). 9.30 — Кольоро
ве телебачення. Для школя
рів. «Веселі старти». (М). 
>7.15 — Для школярів. «Пуш
ків у моєму житті». (М). 18.00 

«День за днем». (Кірово- 
!Г|»ад). 18.15 — Кольорове теле
бачення. Для дітей. «Веселі 
ногки». (М). 18.30 — «Світ со- 
Міятізму». (М). 19.00 - Про
грама «Вісті». (Київ із пклю-

чсііиям Кіровограда). Н'.ЗО — 
Кольорове телебачення. Ху
дожній фільм «Своя земля». 
(М). 21.00 — Програма «Час». 
(М). 21.30 — Інтербачення.
Кольорове телебачення. «Арг- 
лото». Естрадна програма. 
(М). 22.45 — Чемпіонат СРСР 
з спортивної гімнастики. (М). 
23.30 — Новини. (М).

ДРУГА ПРОГРАМА. 11.15 — 
Новини. (К). 11.30 — Коїкоро
пе телебачення. Художній те
лефільм «Про Клаву Іванову». 
(К). 12.50 — Кольорове теле
бачення. «Зайченя». Лялько
ва вистава. (К). 10.40 — «Ре

зерви — на службу виробіш- 
цтву». (К). 17 00 — Для дітей. 
«Сонечко». (К). 17.30 — На
зустріч виборам до Верховної 
Ради СРСР. (Донецьк). 18.00 
— Фільм-копцсрт. «А у нас 
весілля». (К). 18.15 — На до» 
помогу абітурієнтам. «Слово 
до майбутніх радіофізиків». 
(К). 18.30 — «Трибуна пись
менника». (К). 19.00 — Кольо
рове телебачення. «Російський 
романс». (К). 19.30 — Кольо
рове телебачення. На концер
тах фестивалю «Київська вес
на». (К) 20.45 — «На добра
ніч, діти!». (К). 21.00 — ІІро-

гра.ма «Час». (М). 21.30 — Ко
льорове телебачення. На за
мовлення виборців. Трилогія 
«Ходінні! по муках». Фільм 1— 
«Сестри». (К). 23.10 — «На ла
пах республіки». (К). 23.15 — 
Вечірні новини. (К).

7^ Наша адреса і тедеч Газета виходить 
у вівторок, четвер, 

суботу.
а МОЛОДОЇ! КОММУНАР» - 
орган Кировоградского обкома 

ЛКСМУ. і. Кнровоград.

1 316050 ГСП, Кіровоград-50, вул. Пуначарського, 36. 
"Телефони: відповідального секретаря та відділу 
яемсомольського життя — 2-45-35, відділу пропаганди, 
еїдділу листів і масової роботи — 2-45-36, відділу вій
ськово-патріотичного вихотання та сторту — 2-46-87.

Індекс 61 197. Зам. № 13218.

Друкарня ім. Г. М. Димкгрова 
обласного управління у справах видавництв, 

поліграфії і книжкової торгівлі, 
м. Кіровоград, вул. Глінки, 2

ПРОВОДИТЬ ПРИЙОМ УЧНІВ

па 1974—1975 навчальний рік

На трирічний строк навчання приймаються юнаки 
та дівчата 1958, 1959 років народження з освітою за 
8 класів для підтотозки; столярів будівельних; маля-.! 
рів будівельних; нітукатуріч-лпціовнльппків-плнтко- • 
впків; слюсарів-вшітнляційииків но виготовлені по де- ! 
залей вентиляційних систем.

По закінченні училища учні оло’|»Куіоть диплом ' 
про середню освіту і спеціальність.

З дворічним строком навчання для підготовки: 
малярів-шгукатурів; столярів-тесляріК с їй

З річним строком навчання для підготовки: ■! 
мулярів; мачярів; лтіювальннків-илйгковиків, моза-іі 
їстів Іі Ц .

Приймаються без вступних екзаменів юнаки і ДІв4^ 
мата віком 15—20 років з освітою за 8, 9, 10 класів і 
звільнені в запас воїни.

Зарахованих на навчання забезпечують гуртожитком, па
радним і робочим одягом, триразовим харчуванням, підруч
никами. Вони одержують третину сум. зароблених цими на 
виробничій практиці. Час навчання в училищі .зараховуєть
ся в трудовий стаж.

Училище має ітовозбудовапнй, добре устаткований 
комплекс, в якому є кабінети і лабораторії, учбовії і 
майстерні, спортивний та актовий, зали, спортивней 
літнє містечко. ’ • ;' ;

При училищі є вечірнії школа, діють* і\ртии технічної* и 
тгорчості, художньої самодіялі пості, спортивні секції.

Випускиикії-відміниики маюіь право вступати до вищих ї 
середніх учбових закладів на пільгових умовах, а також мо
жуть бути направлені у вищі й середні'учбові заклади про
фесійно-технічної освіги, де навчання проводиться при пов
ному державному забезпеченні.

Юнаки, які проходять трирічний строк нарнания, до закіп- і 
чспвя г.і на рік після закінчення училища отримують під- і 
строчку під призову до армії.

Вступники подають особисто або присилають за» | 
яву із зазначенням обраної професії, автобіографію, 
характеристику, свідоцтво про народження (оригі
нал) або паспорт (подається особисто), довідки _ з 
місця проживання і про склад сім’ї, медичну довід
ку (форма № 28С). 8 (фотокарток розміром 3X4 см.

Початок навчання І вересня 1974 року.
Адреса училища: 316026, м. Кіровоград, вул. Чср- 

вонозоріпська, 23. їхати' тролейбусом № 2 до зупип- , 
ки <,Б7ЛДЄталь». йвтлбусамп МК» 2. 14, 15 до зугіїШ- і| 
«її «Мічу;)іпа», ,\і> 29 Те.-к'фои 2-38 49
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