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• В 73-х КОМСОМОЛЬСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЯХ РА- 
. ЙОНУ — 3905 ЧЛЕНІВ ВЛКСМ.

• ЗА ДВА РОКИ ДО ЛАВ ВЛКСМ ПРИЙШЛО 1359 
ЮНАКІВ ТА ДІВЧАТ.

• НА ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВАХ, В БУ
ДІВНИЦТВІ, НА ТРАНСПОРТІ ТРУДЯТЬСЯ ПОНАД 
900 КОМСОМОЛЬЦІВ, НА ПОЛЯХ І ФЕРМАХ КОЛ
ГОСПІВ ТА РАДГОСПІВ — 850.

• ЖНИВА-75: В ЗАГІНКИ ВИЙШЛО 35 КОМСО
МОЛЬСЬКО-МОЛОДІЖНИХ ЕКІПАЖІВ.

• РАПОРТ МОЛОДОЇ ДОЯРКИ ГАЛИНИ ПО
КЛАД: Є 4700 КІЛОГРАМІВ МОЛОКА НА КОРОВУ.

ПО л В I КНй
Я слухала їх виступи на звітно-виборних зборах в 

первинних організаціях, на районній комсомольській 
конференції. І те раз переконувалась, що успіх при
ходить якраз тоді, коли кожен комсомолець відчуває 
подвійну відповідальність — за себе і за стан справ 
у колективі. От хоча б Галина Поклад, доярка кол
госпу імені Леніна. Піші вона вже має на кожну ко
рову понад 4700 кілограмів молока. А в колективі — 
її слово про інших: от би всі дівчата перейшли три
тисячний рубіж, от би позбутись яловості корів! — 
і думка про завтрашній день:

— А чим годуватимемо тварин иавесі::?
Дуже їй хочеться, аби Світлана Григір теж була 

чотиритисячницсю:
— Бо якщо сильніший суперник по змаганню, то й 

собі вибираєш інший ритм в праці.
Ось вже і в Світлани у перші дні грудня теж яскра

ва цифра: 3916. Поклад бідкається за подругу:
— Дивись, щоб тебе не обійшла Оля Попова з кол

госпу «Родина».
1 таких, як Галина Поклад, в районі — сотні. Ще 

в жовтні відкрили особистий рахунок десятої п’яти
річки 60 молодих виробничників. А нині, коли радян
ські люди обговорюють проект ЦК КПРС до XXV 
з’їзду «Основні напрями розвитку народного госпо
дарства СРСР на 1976—1980 роки», майже 1200 юна
ків і дівчат району дописали останні цифри, які свід
чать про виконання їх зобов’язань па дев’яту п’яти
річку. Свій рапорт про дострокове завершення зав-

• дань склали слюсар цукрозаводу Володимир Ткачен
ко, доярки з колгоспу «Родина» Надія Олійник та 
Марія Климчук, мо.їоді водії колгоспу «Дружба» Во
лодимир Коваль і Степан' Давидовськнй. Напруга 
трудового суперництва зростає в 13 комсомольсько- 
молодіжних колективах механізаторів, тваринників. 
Наприклад, молоді робітники районного відділення 
«Сільгосптехніки», беручи підвищені соціалістичні 
зобов’язання до XXV з’їзду КПРС, дали слово 

1 грудня мати па своєму рахунку продукції па 431 
тисячу карбованців. Слова свого дотримали.^Понад 
зобов’язання було 40 тисяч.

Пам’ятним стане нинішній рік для комбайнера кол- 
.. госну імені Шевченка Олександра Потапчука, який 

закінчив жнива па 317-му гектарі. Вів тепер попере
ду серед 1700 молодих виробничників, які брали 
участь у змаганні, виборюючи звання «Кращий за 
професією».

То правильно, коли комітет комсомолу колгоспу 
ретельно стежить за успіхами передовиків, організо
вує змагання серед них. Важливо вчасно помітити, де 
починається відставання. І ми в цьому ропі багато 
уваги приділили тим, хто ще не має досвіду. В кол
госпах імені Леніна, імені Щорса, па цукрозаводі 
комсомольські активісти постійно аналізували роботу 
молодих механізаторів, тваринників, слюсарів, за
кріплювали за ними наставників, налагоджували про
фесійне навчання.

Менше двох тижнів залишилося до кіпця завер
шального року п’ятирічки. Свій рядок в Рапорт Ле
нінського комсомолу XXV з’їзду КПРС прагнуть 
вписати 900 комсомольців, які працюють па промис
лових підприємствах, транспорті, на риштуваннях 
новобудов, 850 юнаків та дівчат з колгоспних полів 
і ферм. Комітети комсомолу, спрямовуючи їх діяль
ність, націлюють молодих виробничників па те, щоб 
продукція їхніх рук була найвищої якості.

Па зборах у первинній організації цукрозаводу 
секретар комітету комсомолу Тетяна ІІслень заявила:

— Наше підприємство було ударною комсомоль
ською будовою. Тож хай і кожен сезон цукроваріння 
буде ударним.

Двісті юнаків і дівчат заводу підтримали свого ва
тажка. Бо тут також кожен має подвійну відпові
дальність— за себе і за справи в колективі.

Звідси і починається джерело активності молодих 
гяіробшічииків.

Г. СТЄВАЄВА, 
другий секретар райкому комсомолу.
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НАКРЕСЛЕННЯ ПАРТІЇ —
У МАЙБУТНЄ ЗЛЕТ!

Читаючи проект ЦК КПРС до XXV з’їзду, 
вже уявляєш, який велетенський розмах 
буде в капітальному будівництві. Я бачу 

оновлене місто і світлу радість новоселів, 
породі мною велетенські корпуси промисло
вих об’єктів. Зростання неабияке. Партія 
передбачає нові накреслення у підвищенні 
ефективності капітальних вкладень, забез
печення дальшого зростання і якісного вдо
сконалення основних фондів. Напрямок — 
па підвищення якості будівництва та еконо
мічність архітектурних і планувальних ви
рішень, на ширше . впровадження пової 
форми господарського розрахунку в будів
ництві — бригадного підряду.

У і оній п’ятирічці ми, будіве^і никн, маємо 
звернути увагу на більш ритмічне введення в дію 
виробничих об’єктів, скоротити час їх будівни
цтва. Тут справа залежніь не лише під нас. Якщо 
бригада буде забезпечена вчасно потрібними ма
теріалами і конструкціям!!, якщо вміло налагоди
ти постачання монтажем, то слова свого міі до
тримаємо. Потрібно буде виріпіпти і проблему 
якості будівельних матеріалів. По нині на буді
вельному майданчику залишається сотні розбитих

ПЕРЕДБАЧИТИ
КРАСУ
цеглин, поганих панелей. Ми порушуємо строки 
введення об’єктів у дію через невчасне постачан
ня бригади цими матеріалами.

Красивішає наше місто. Але часом одно
манітність запроектованих будинків шко
дить в поліпшенні архітектурного ансамблю 
того чн іншого мікрорайону.

Будуємо .ми па сотні літ. На рідній вулиці 
сьогоднішній новосел хоче бачити принад
ний сквер, а поруч — спортивний комплекс, 
кінотеатр, містечко для відпочинку дітей. 
Все це мають продумати архітектори. А на
ше завдання — збудувати вчасно і якнай-. 
краще.

А. БАБИЧ, 
бригадир комплексної комсомольсько- 
молодіжної бригади комбінату «Кіро- 
воградважбід».

РАДЯНСЬКІ ЛЮДИ 
З ПІДНЕСЕННЯМ 
сприйняли важли
вий ДОКУМЕНТ ПАР- 
ТІЇ—ПРОЕКТ ЦК КПРС 
ДО XXV З’ЇЗДУ КПРС 
«ОСНОВНІ НАПРЯМИ 
РОЗВИТКУ НАРОДНО
ГО ГОСПОДАРСТВА 
СРСР НА 1976 — 1980 
РОКИ».

ЙДЕ ЙОГО ОБГОВО« 
РЕННЯ В ТРУДОВИК 
КОЛЕКТИВАХ. НА
КРЕСЛЕННЯ ДЕСЯТОЇ 
П’ЯТИРІЧКИ-ЦЕ НО
ВИЙ ЕТАП НА ШЛЯХУ, 
ПОБУДОВИ КОМУНІЗ
МУ В НАШІЙ КРАЇНО..

Див. 2 сто|ь

ЗА РЯДКОМ 
НАКРЕСЛЕНЬ

З хвилюванням зустрів 
наш колектив проект ЦК 
КПРС до XXV з’їзду «Ос
новні напрями розвитку 
народного господарства 
СРСР на 1976—1980 ро
ки». Намічено грандіозні 
заходи по дальшому роз
витку сільськогосподар
ського виробництва. Висо
ка відповідальність покла
дається на нас, тваринни
ків Адже передбачається 
значке збільшення вироб
ництва м’яса, молока, 
яєць, вовни на основі під
вищення продуктивності 

. худоби, зростання її пого
лів’я, ефективного вико
ристання кормів, поліп
шення умов утримання 

‘ тварин і їх годівлі.
Заплановано довести серед

ньорічне виробництво м’яса 
до 15—15,6 мільйонів тонн (у 
забійній вазі), молока до 
94—96 мільйонів тонн. 1

Ми ділом відповідаємо на 
документи партії. Порючись 
за право називатися колекти
вом імені XXV з’їзду КПРС, 
ще на честь Жовтневий свят 
рапортували про завершения 
дев’ятої п’ятирічки, шість 
членів бригади удостоєні на- 
і рудного бронзового знака 
ЦК ВЛКСМ «Молодий гвар
дієць п’ятирічки».

У нас створені всі умо
ви для продуктивної пра
ці. Молодими, сильними 
руками, полум'яною енер
гією досягнемо успіхів у 
виконанні історичних на
креслень Комуністичної 
партії.

В. МІЩЕНКО, 
бригадир комсомоль
сько-молодіжного ко
лективу МТФ № 5 
колгоспу імені XX • 
з’їзду КПРС Бобрн- 
нсцького району.

ШЛЯХ ПОСЛІДОВНИЙ І НЕУХИЛЬНИЙ

Вчора на Кіровоградському заводі тракторних гідроагрегатів панував радісний настрій. 
Колектив заводу достроково виконав заздаиня дев'ятої п’ятирічки. З нагоди цієї події від
бувся урочистий мітинг. Комсомольсько-молодіжна бригада токарів, гну очолює Віктор Ча
лий з механоскладального цеху № 2 геж доклала своїх зусиль у спільний здобуте«. На тру
довому календарі бригади — березень 1977 року. З великим піднесенням бригада як і весь 
колектив заводу, зустріла проект ЦК КПРС до XXV з’їзду «Основні напрями розвитку на
родного господарства СРСР на 1976—1989 роки». На підприємстві йде обговорення цього до
кумента.

На фото: бригадир Віктор ЧАЛИЙ (зліва) з членами бригади обговорюють положен
ня проекту ЦК КПРС до XXV з’їзду. Фото В. КОВПАКА.

Необхідність інтенси
фікації і концентрації 
сільськогосподарськ ого 
виробництва обумовлена 
перш за все зростанням 
попиту на його продукцію. 
Наш колгосп спеціалізує
ться на вирощуванні вели
кої рогатої худоби. І ті 
рядки проекту ЦК КПРС 
до XXV з’їзду партії, де 
йдеться про розвиток спе
ціалізованого м’ясного 
скотарства, молоді тва
ринники читали і обгово
рювали із особливою ува

гою. Схвалюючи проект 
плану розвитку народного 
господарства країни на 
наступну п’ятирічку, вони 
повели розмову про пов
ніше використання резер
вів для збільшення вироб
ництва м'яса у господар
стві.

Нині на тваринницько
му комплексі утримуємо 
11 тисяч голів великої ро
гатої худоби, продаємо 
щорічно державі в серед
ньому 30 тисяч центнерів 
м, яса, а до кінця десятої 
п ятирічки збільшимо ста

до до 17—20 тисяч голів, 
продаватимемо щорічно 
майже 50 тисяч центнерів 
м’яса.

Забезпечуючи поступовий 
перехід тваринництва на про
мислову основу, господарство 
у наступній п’ятирічці вести
ме будівництво комплексу на 
одноразове утримання 5 тисяч 
голів молодняка, збудує цех, 
де вироблятимуться гранульо
вані корми, вітамінізоване 
трав’яне борошно, освоїть 720 
гектарів зрошувальних куль- 
• урних пасовищ.

Тваринницький ком
плекс обслуговує комсо
мольсько - мо л о д і ж н а

тракторна бригада, яку 
очолює Василь Глущенко. 
Молоді механізатори об
говорили проект ЦК КПРС 
до XXV з’їзду партії ра
зом із тваринниками, 
схвалили послідовний і 
неухильний кусе партії та 
уряду на спеціалізацію та 
інтенсифікацію сільсько
господарського виробни
цтва.

О.. іЛІЦА, 
голова колгоспу «Дру* 
жба» Новоукраїнсько- 
го району. <
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З нами поруч

УЦ'ХХУі.ІДуКПРСІ 

НА ПОРЯДКУ 
ДЕННО МУ

ЗБОРИ ПАРТІЙНОГО АКТИВУ ОБЛАСТІ

55 років тому молоді 
активісти Долинської при
йшли * першу хату-чи- 
тальню і заявили своїм 
ровесникам;

—- Ми беремося за лік
відацію неписьменності.

Це було їх першочерго
вим завданням.

Через 5 років комсо
мольці вирішують:

— Будемо боротись за 
культуру і порядок на 
кожній вулиці.

І з'явився тут великий 
парк імені Комуністичних 
суботників, який і понині 
і прикрасою міста.

А які накреслення були 
в твоїй комсомольській 
організації в останньому 
році дев ятої п’ятирічки? 
На це запитання корес
пондента «Молодого ко
мунара» відповідають сек
ретар комітету комсомолу 
колгоспу імені Горького 
К. Тарасенко, старша ліо- 
нервожата Долинської 
восьмирічної школи № З 
Т. Кушнір, секретар комі
тету комсомолу Долин- 
ського цукрозаводу Т. Не- 
лень.

К. Тарасенко:
— Діловою була у нас 

розмова на засіданні ко
мітету комсомолу про ді
ла тваринників на тварин
ницьких фермах. Соромно 
просто слухати інколи, що 
корів доглядають п'ятде
сятирічні жінки, а дівчата 
шукають «чистого» місця.

1 за комсомольським 
дорученням на ферми 
прийшли 27 комсомоль
ців — 17 доярок, 3 те
лятниці, дві свинарки... Ни
ні комсомольська група, 
яку очолює Валентина Ко
валенко, найбільш активна 
з нашому господарстві. 
Доярки ферми, включив
шись у змагання за приз 
«Молодого комунара», 
вже наближаються до три
тисячного рубежу. їм вру
чено перехідний Червоний 
вимпел райкому комсо
молу.

Справді по-діловому ви
рішують свої проблеми 
молоді тваринники. їх тур
бує питання професійної 
майстерності, загальноос
вітнього рівня, культури 
виробництва. Треба було 
—• 20 юнаків і дівчат ви
йшли з степ на заготівлю 
корміз, а потім вся група 
брала участь в суботни- 
ку — упорядковували тва
ринницьке містечко, ре
монтували транспортери, 
білили стіни. Ось лише

один штрих до портрета 
колективу тваринників: 5 з 
них мають спеціальну ос
віту, 16—середню, 8—на
вчаються в інститутах, тех
нікумах, вечірній школі. 
Щоб більше знати, більше 
пізнати. «Тваринництво — 
ударна справа комсомоль
ців!» — це їхній девіз у 
роботі.

Т. Кушнір:
— Почався районний 

огляд роботи учнівських 
комсомольських організа
цій загальноосвітніх шкіл. 
І наші комсомольські ак
тивісти стали справжніми 
шефами піонерів. Перша 
турбота — про підвищен
ня знань юних ленінців.

Завдяки цьому в число 
правофлангових став за
гін 7-го класу. 16 учнів на
вчаються на «4» і «5», а 
Ліля Бурлака, Рая Воли%о- 
вич, Алла Недеря, Валя 
Балун — відмінниці, від
стаючих немає. І в гро
мадсько-корисній роботі 
піонери мають успіхи. Во
ни доглядають 15 гектарів 
лісу, заготовляють корми 
для птахів і звірів, вста
новлюють на деревах го
дівниці. Руками школярів 
виготовлено 300 шпакі
вень, зібрано 1350 кіло
грамів жолудів.

Діє в нас клуб інтерна
ціональної дружби, актив
на тимурівська команда, 
плідно працюють червоні 
слідопити. В житті і в на
вчанні девіз школярів — 
«Беремо з комуністів при
клад».

Т. Нелень:
— Це так: якщо кожен 

комсомолець має дору
чення — внутріспілкова 
робота буде в доброму 
руслі. Шанують в колекти
ві токаря Миколу Пасту- 
шенка. За дві зміни в ньо
го три норми. І має він 
ще завдання — вести об
лік економії матеріалів, 
електроенергії, стежити за 
використанням робочого 
часу. Звичайно, тут, перш 
за все, треба самому бути 
в усьому першим. І М. Пас- 
тушенко, як член завод
ського штабу «Комсо
мольського прожектора, 
з честю виконує доручен
ня комітету.

Так всі 192 комсомоль
ці — оператор Валентин 
Барабан, слюсар Михайло 
Рощин, інженер Людмила 
Грабова.., Рівень громад
ської роботи в значній мі
рі впливає і на підвищен
ня їх трудової активності.

ми-комсомол
Колосяться у рідних степах врожаї, 
Пісня миру дзвенить

у безхмарному небі.. 
Батьківщино,

ми — дігн достойні твої,
І уміння,

і силу приносим до тебе. 
Зберігаєм і множимо

славу батьків,

І агаріп, Корчагін, Матросов,
І па прапорі юності

шість орденів
Наша мужність і стійкість,
_т . відвага і розум.
Нам ні колії не вийти

з рішучих атак,
Бо попереду

стільки висот ще ис взятих.,,-
До нових перемог —

і завжди тільки так —
Наша клятва Вітчизні,девіз наш крилатий.

Михайло РОДИНЧЕНКО, 
вчитель Олександрійської СШ.

16 грудня відбулися збори партійного активу об
ласті, на яких обговорено підсумки грудневого 
(1975 р.) Пленуму ЦК КПРС і завдання обласної пар
тійної організації.

З доповіддю виступив перший секретар обкому 
Компартії України М. М. Кобильчак.

В обговоренні доповіді взяли участь: А. Ф. Єпі- 
фанояа — перший секретар Світловодсьиого міськ
кому партії, В. І. Гетьманець — бригадир бригади 
формувальників кіровоградського заводу «Червона 
зірка», А. Т. Мовчан — перший секретар Доброве- 
личківського райкому партії, М. В. Миркаленко — 
голова колгоспу імені Леніна Долинського району,

В. І. Шестаков — начальник комбінату «Олексгндрія- 
₽> гілля», І. К. Гниляк — бригадир тракторної брига
ди колгоспу «Комінтерн» Бобринецького району, Ге
рой Соціалістичної Праці, Г. І. Свідерський — на
чальник Новомиргородського районного управління 
сільського господарства, П. А. Писаков — головний 
агроном колгоспу «Зоря комунізму» Новоархангель- 
ського району, Герой Соціалістичної Праці,

Із заключним слозом виступив М. М. Кобильчак, 
Збори прийняли розгорьуту резолюцію.
Учасники зборів партійного активу області наді

слали листа на адрзсу Центрального Комітету КПРС,

В обкомі ЛКСМ України

НА ЛІНІЙКУ ГОТОВНОСТІ
Бюро обкому ЛКСМ України прий

няло постанову «Про ініціативу ком
сомольсько-молодіжної тракторної 
бригади колгоспу «Родина» Ульянов
ського району». У ній вказується, що 
комсомольсько-молодіжна тракторна 
бригада колгоспу «Родина» Ульянов
ського району, яку очолює А. Харка- 
внн, добилася нинішнього року ваго
мих трудових успіхів, очолила’ соціа
лістичне змагання серед колективів 
комсомольсько-молодіжних трактор

них бригад області. За три квартали 
па кожен еталонний трактор у брига
ді вироблено 1305 гектарів умовної 
оранки, середньодобовий виробіток — 
8,03 гектара. Нині молоді механіза
тори готують основу для врожаю на
ступного року. Коефіцієнт готовності 
тракторів тут 0.91, зернозбиральних 
комбайнів — 0,55, плугів трактор
них — 0,83, сівалок — 0,96. До дня 
відкриття XXV з’їзду КПРС бригада 
зобов’язується поставити на лінійку

готовності якісно відремонтований 
сільськогосподарський інвентар і зби» 
ральну техніку.

Бюро обкому комсомолу схвалило 
ініціативу комсомольсько-молодіжної 
тракторної бригади колгоспу «Роди« 
на». Міськкоми, райкоми комсомолу, 
первинні комсомольські організації 
повніші сприяти розгортанню руху 
за завершення ремонту сільського^« 
ледарського інвентаря та збиральної 
техніки до дня відкриття XXV з'їзду 
КПРС, здійснювати контроль за хо« 
дом робіт.

Штабам «Комсомольського про« 
жектора» запропоновано снстематвч» 
но проводити рейди-перевіркн ре
монту і підготовки машин для н^ове- 
дення’ весняно-польових робіт.

КОЛЕКТИВ ИОВОЛР.ХАН- 
ГЕЛЬСЬ КОЇ МАШИНОЛІ
ЧИЛЬНОЇ СТАНЦІЇ - ком
сомольсько - молодіж
ний. ТУТ Є ВЖЕ ЧИМАЛО 
ПРАЦІВНИЦЬ, які ВИКО
НАЛИ СВОЇ П’ЯТИРІЧНІ 
ЗАВДАННЯ. У ЧИСЛІ ЇХ 
ОПЕРАТОРИ (ЗЛІВА НА
ПРАВО): ГЛИНА КОРОЛЬКО
ВА, ЛЮБОВ СЕМЕРЕНКО, 
ЛАРИСА СОВА, ГАЛИНА 
МИХАИЛ ІО К, ТЕТЯНА КРАС- 
НИЦЬКА, ЛЮДМИЛА РЕ
П’ЯХ. ВОНИ ПО ПРАВУ КО
РИСТУЮТЬСЯ ЗАСЛУЖЕ
НОЮ ШАНОЮ В КОЛЕКТИ
ВІ. БО ДЛЯ «.ТОВАРІ НІН В - 
ПОРАДНИКИ І НАСТАВНИ
КИ. І В ТОМУ, ЩО В КО
ЛЕКТИВІ З’ЯВЛЯЮТЬСЯ 
ЛОВІ ІМЕНА ТРУДІВНИЦЬ. 
ЯКІ ДОСТРОКОВО ВИКО
НУЮТЬ П’ЯТИРІЧНЕ ЗАВ
ДАННЯ, ЗАСЛУГА ПРАВО
ФЛАНГОВИХ СОЦІАЛІС
ТИЧНОГО ЗМАГАННЯ,

Фото В. СУСЛЕНКА.

І О ПОСТАНОВІ ЦК КПРС «Про 50-річчя ВЛКСМ і 
завдання комуністичного виховання молоді- вка-

■ зується, що здійснення планів комуніст іншого бу
дівництва буде тим успішнішим, чим вища свідомість

І підростаючого покоління. Адже лише люди високої 
ідейної переконаності, політичної зрілості, 
вирішувати завдання, які

І країною.
■ Після XV! і XVII з’їз

дів'комсомолу дальшого
І розвитку набув Ленін- 
I ськшї залік. Він міцно 

ввійшов у життя комсо
мольських організацій 

І Зиам’янщіпш, став важ
ливим елементом ціліс- 

Іної системи комуністич
ного виховання молоді. 
Ленінський залік «Рішен
ня XXIV з’їзду КПРС — 
в життя!» дав можли
вість міцніше поєднати 

І вивчення марксистсько-
ленінської теорії з практичною діяльністю молоді. За 
роки, що минули від XXIV з’їзду партії, в заліку 
взяли участь понад 14 тисяч юнаків та дівчат району. 
Кожен його учасник склав особистий комплексний 
план «Учитися комунізму», в якому накреслив 

_ перспективу свого ідейного, професійного, культур- 
Ііого, загальноосвітнього росту. Важливою складо
вою частиною особистих комплексних планів робіт- 

І іншої молоді є виконання соціалістичних зобов’язань 
І дев’ятої п’ятирічки. /Хінове соціалістичне змагання 
■ серед комсомольців і молоді локомотивного депо, за

воду залізобетонних опор, колгоспів «Маяк», імені 
І Леніна та інших дало можливість .максимально під

вищити продуктивність праці, сприяло освоєнню мо
лодими нової техніки, зростанню їх професійної маіі- 

I стерпості. Трудову вахту на честь XXV з’їзду КПРС 
несуть 74 комсомольсько « молодіжних колективи 

І району.
Успішно втілюють в життя особисті комплексні 

І плани комсомольці колони машпнІста-іііструкторЬ 
І Вадима Рія, тракторної бригади колгоспу імені Лс- 
I піна, яку очолює Герой Соціалістичної Праці С. К.

Онуфріев. ,ІЇ колектив бореться за право називатися 
Ьбригадою імені XXV з'їзду КПРС та підписати Ра

порт Ленінського комсомолу наступному форуму ко-

можуть
стоять перед нашою

мупістів. Сімдесят процентів комсомольців бригади— 
механізатори першого класу.

Багато молодих гвардійців п’ятирічки достроково 
виконали свої зобов’язання, кращі серед них удо
стоїлись права сфотографуватися біля святіші нашої 
Батьківщини — Прапора Перемоги. Це 
ПМК—133 Олександр Власовець, слюсар 
депо Микола Басурмаиов.

І . С І

Твій комплексний план

БАЧИТИ
ПЕРСПЕКТИВУ

-• столяр 
вагонного

Проводяться конкурси 
молодих робітників, ак
тивна участь у соціаліс
тичному змаганні, стала 
одним із пунктів особис
тих 'комплексних планів.

Участь у Ленінському 
заліку «Рішення XXIV 
з’їзду КПРС — в жит
тя!» підвищила рівень ін
дивідуальної роботи з 
молоддю, чому значно 
сприяло проведення гро
мадсько-політичних ате
стацій. У ході їх учасни- 

своїми комсомольськимики заліку звітували перед 
організаціями про те, як виконуються особисті комп
лексні плани, статутні обов’язки.

Та ми ще не домоглися належного контролю за 
ходом Всесоюзного Ленінського заліку Так, громад- 
сько-по.тітичиа атестація комсомольців у ПМК—144, 
риборозпліднику, консервному заводі, гранітному 
кар'єрі проводилась формально, не сприяла підви
щенню трудової і громадської активності молоді.

Зараз важливий період в житті комсомольських 
організацій — члени ВЛК.СМ готуються до завер
шення Всесоюзного Ленінського заліку «Рішення 
XXIV з'їзду І\ПРС — в життя!-, до громадсько по
літичної атестації, що проходитиме в січні-лютому 
1976 року. Проведення завершального стану вимагає 
усвідомлення високої відповідальності, творчої! І. 
Зусилля міськкому комсомолу саме й спрямовані на 
ширше залучення молоді до участі в заліку, на поши
рення досвіду, набутого в ході, на викорінення фор
малізму, нетворчого ставлення до цієї важливої 
справи, яка ^окликана послідовно підвищувати полі
тичну, трудову і громадську активність молоді.

К. К1ВЕРНИК, 
перший секретар Знам’янського міськкому 
комсомолу.
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О/ЖХУзпдуКПРСІ
«Справу Леніна, справу революції разом з стар» 

шнмн товаришами, комуністами, продовжимо ми, мо
лоді, ті, хто сьогодні варить сталь, вирощує хліб, 
відкриває природні багатства, освоює космічні далі, 
стоїть на варті кордонів Вітчизни. Ми впевнено ди
вимося в завтрашній день, тому, що йдемо дорогою 
нашої партії. Гідно пронесемо через все життя еста
фету революційного, трудового і бонового подвигу 
старших поколінь», — заявили учасники VII зльоту 
переможців Всесоюзного походу молоді «Шляхами 
слави батьків». 1 ось юнь Країни Рад знову вирушає 
в далекі і близькі дороги. Черговим етап походу при
свячується XXV з’їзду КПРС та 60-річчю Великого 
Жовтня. В ньому також беруть участь більше 4 тисяч 
юнаків та дівчат району. Серед найактивніших учас
ників походу — учні Варварісської восьмирічної 
школи.

ВІД ПОЛУМ’Я
МУЖНОСТІ

З доброю заздрістю ми 
гортаємо сторінки бойо
вих біографій своїх одно
сельців і знаходимо світ
ле джерело, звідки почи
нається подвиг — го вір
ність Вітчизні. Про кожно
го з 500 колишніх фрон
товиків, які пішли в по
лум’я битви з Варварівки, 
хочеться знати якнайбіль
ше. Наш пошук починає
ться в сусідньому будин
ку, на рідній вулиці.

Вирушаючи на місця 
визвольних боїв, ми вста
новлюємо імена героїв- 
визволителів. Тепер у на
ших щоденниках, записни
ках більше 200 прізвищ 
звитяжців, які здійснили 
подвиг на території во
линського району. Пер
ший наш запис — про Ва
лерія Уткіна з Мелітополя. 
А якою була його юність, 
якою була його мрія? На
лагодивши зз язки з Ар
хівом Міністерства Обо
рони СРСР, ми розшукали 
родину солдата. А потім 
дізнались, що на околиці 
Варварівки було смер
тельно поранено Героя 
Радянського Союзу капі
тана Володимира Засядь- 
ка, якого поховано в Пет
ровому. Червоні слідопи
ти розшукали воіна-роз- 
відника М. Педана, який 
на плечах виносив з поля 
бою свого командира. 
Згодом ми писали листи а 
Семипалатинськ, де жи
вуть сестри Володимира 
Засядька. В шкільній кім
наті бойової слави з’яви
лися нові матеріали про 
нашого визволителя.

І було у нас диво. Це 
тоді, коли довго не мали 
відповіді на наш лист з 
Челябінської області —

чекали матеріали про за
гиблого Петра Волошина. 
Та ось 9 травня біля обе
ліска воїнам-визволите- 
лям ми зустрічали гостей. 
Вручали квіти ветеранам. 
З гурту колишніх фронто
виків вийшов і він, кре
мезний чоловік з посиві
лими скронями:

— Волошин, Петро Ми
хайлович!

Очевидець тих бурем
них подій розповідав про 
своїх бойових побратимів.

Знову йдуть листи. 
Сім ю В. Гусьєза ми роз
шукали в Тамбовській об
ласті, М. Бічкурова — на 
Амурі, В. Бабикіна — в 
Казані, П, Атамова —- у 
Вірменії, М. Ажахова — в 
Кабардино - Балкарії. Ось 
звідки прийшли вони, на
ші дорогі визволителі — 
з усіх куточків нашої ба
гатонаціональної Вітчизни. 
І принесли в наш край 
весну щастя.

Нам дякують матері ко
лишніх фронтовиків, їх ді
ти. Ось лише окремі ряд
ки з листа Валентини 
Заєць з Дніпропетровська: 
«Майже двадцять років я 
не знала, де загинув мій 
батько. І ви допомогли 
мені. Тепер я приїду до 
того священного місця, 
щоб поклонитись пам’яті 
рідної людини».

Пошук продовжується. 
Знову ми вирушаємо в 
дорогу. Щоб ще глибше 
пізнати оте завидне дже
рело, звідки починається 
велич людини. І до тієї 
величі ми прокладемо до
рогу свого життя.

В. ДАНИЛЬЧЕНКО, 
учениця Варварівської 
восьмирічної школі.

ЗА РОКИ ДЕВ’ЯТОЇ П’ЯТИРІЧКИ МОЛОДИЛ КГМБЛП- 
РЕР З КОЛГОСПІ ІМЕНІ ФРУНЗЕ МИКОЛА ЛАНКРАГОВ 
вийшов В ЧИСЛО НАЙКРАЩИХ ЖЕНЦІВ кіроізо- 
ГРАДЩИИИ. ВІН БУВ У ЧИСЛІ ПЕРЕМОЖЦІВ ЗМАГАН
НЯ НА ПРИЗ /МОЛОДОГО КОМУНАРА». СВІЙ ДОСВІД 
М ПАНКРАТОВ ПЕРЕДАЄ ЮНАКАМ, ЯКІ ВПЕРШЕ СІЛИ 
ЗА ШТУРВАЛИ КОМБАЙНІВ.

Молодий котмгун&р“ З стор,

ЙіОЛОДИЙ КОМУНАР» у статті 
» «Відпочити б... після рестора
ну» звернувся до читачів із пропо
зицією висловити свою думку про 
роботу вокально-інструментальних 
ансамблів ресторанів Кіровограда і 
області. Слухав я ту музику якось 
і згадав коротенький анекдот про 
ресторан.

— Товариші музиканти, ся вмієте 
грати?

— Вміємо.
— Тоді підіть пограйте в шахи...
Парадоксально, але факт, Оркестри ча

сом просто заважають відпочивати. Фор
соване, а подекуди і жахливе звучан
ня — датеко не кращий компонент від
починку в ресторані.

Хочеться зазначити ще раз, що понят
тя «відпочинок» накладає відповідаль
ність на весь колектив ансамблю. Своє
рідність умов (не яскраво освітлена сце
на, а затишний зал ресторану) вимагає 
від музикантів і відповідного виконання 
музичних творів. Запитайте будь-якого 
відвідувача про бажану і найбільш під
ходящу для нього манеру виконання. 
Певен, що перепахчна частіша відповість: 
камерна. Так, так, саме камерна.

Не дивно, що нині кожен день 
народжує нові пісні, музичні твори 
і громадянського, і ліричного зву

„СА ЛХОС ТІЙНІСТЬ(( 
ШКОДИЇЬ СПРАВІ

не знає, про іцо сліпає, то не зможе 
створити образ, власне, не зуміє втілити 
задум авторів у життя.

чання, тож формування репертуару 
в такому пісенному потоці, на пер
ший погляд, не становить складної 
проблеми для ВІД. Та от біда! Ви
являється, що гарна, цікава нова 
пісня після невдалої обробки не 
знаходить путівки в життя. Як пра
вило, керівники ансамблів рестора
нів аранжирують репертуар само
стійно. А, не маючи теоретичної 
підготовки, досвіду, добитися ус
піху дуже складно. «Ні, чому 
Ж, — заперечують оркестранти. — 
У наш час все можливо...». І роб
лять, так роблять, шо хоч тікай із 
залу. А ще ж є такі важливі компо
ненти, як художній смак, розумін
ня, відчуття аудиторії.

У нашому обласному центрі, та й на 
всій КІровоградщниІ, іноді доводиться 
чути пісні зарубіжних авторів, ик ка
жуть, в оригіналі. Судіть самі, що це за 
практика: виконавець не знає мопн — 
отже, їїе знає, про що співає, а якщо

Про важливість роз
мови, яку почав «Мо-
лодий комунар» у стат
ті «Відпочити б... після 
ресторану», свідчать 
численні відгуки, що 
надходять до редакції 
від наших читачів.

Сьогодні газета вмі
щує першу добірку з 
коментарем. Запро
шуємо до розмови 
кожного, хто хоче ска
зати своє слово з при
воду цієї важливої 
теми.

ІДПОЧИТИ Б...
ПІСЛЯ 
РЕСТОРАНУ

Є змога прикинути, перед якою ауди
торією щовечора виступають НІЛ ресто
ранів обласного центру. Цс — мо
лодь. приїжджі, гості з братніх рес
публік та інші — всього понад 700 
чоловік. Звідси — необхідність серйозно
го, кваліфікованого підходу до підбору 
репертуару і якості виконання — зрозу
міла цілком.

«Молодий комунар» вніс пропо
зицію організувати в Кіровограді 
МЕО — музично-естрадне об’єднан
ня або ж ОМА — об’єднання му
зичних ансамблів (суть не в назві), 
орган, котрий би скоординував ро
боту всіх ВІЛ ресторанів, та й, за
галом, всіх оркестрів і ансамблі», як 
це зроблено в інших містах нашої 
республіки. Здоровий глузд у цій 
пропозиції очевидний. Можна звер
нутися за досвідом до міст Києва, 
«Львова, Одеси та інших, де робота 
МЕО піднесена на високий рівень.

А. ДВОРНИЧЕНКО, 
старший методист му
зично-хорового відді
лу обласного Будин
ку художньої само
діяльності.

Начальник обласного 
управління культури 
Ф. О. ЦИГУЛЬСЬКИЙ

Обласне управління 
культури розглянуло на
друковану в «Молодому 
комунарі» статтю «Відпо
чити 6... після ресторану» 
і вважає, що порушені в 
ній питання, заслуговують 
особливої уваги і якнай
швидшого вирішення.

Обласне управління культу
ри слідкує за роботою ан
самблів. Створено державну 
атестацінно-тарифікацііїну ко
місію, яка визначає рівень 
професійної майстерності му
зикантів. Цього року було 
проведено огляд-конкурс су
кально-інструментальних ан
самблів, у ході якого визна
чено переможців, зроблено 
аналіз роботи і рівня виконав
ської майстерності ВІЛ та їх 
солістів. Зроблені відповідні 
зауваження художнім керів
никам ансамблів про необхід
ність підвищення професійно
го рівня, щодо зовнішнього 
вигляду оркестрантів, зокрема 
саме ВІЛ ресторану «Відпочи
нок». Було вказано і на ряд 
інших недоліків, про які йде 
мова в статті.

Однак ще мають місце 
порушення затверджено
го репертуару, окремі ан

самблі надто посилюють 
звук, невисокий естетич
ний зовнішній вигляд ор
кестрантів викликає спра
ведливі нарікання відвіду
вачів, на що слушно вка
зується у статті.

Щодо створення об’єд
нання музичних ансамблів 
під єдиним керівництвом, 
то це питання вимагає вив
чення. Тому, що ні управ
ління культури, ні обласна 
філармонія не мають на 
це відповідних фондів і 
коштів. Крім того, така 
організація має перебува
ти на госпрозрахунку і 
утримувати себе, давати 
прибуток. Управління 
культури доручило керів
ництву обласної філармо
нії вивчити з цього приво
ду досвід інших міст.

Заступник керуючого 
Кіровоградським 
обласним трестом 
громадського харчування 
І. М. КРАМАРЧУК

Критичні зауваження 
пре незадовільну роботу 
вокально - інструменталь-

них ансамблів ресторанів 
обласного тресту громад
ського харчування, зокре
ма «Весна» та «Відпочи
нок», з якими виступив 
«Молодий комунар» у 
статті «Відпочити б... після 
ресторану», цілковито ві
дображають стан справи, 
критика абсолютно спра
ведлива.

Керівництво тресту і ад
міністрація втілюють за
ходи, спрямовані на по
ліпшення роботи ансамб
лів, посилення контролю 
за їх роботою. Спільно з 
управлінням культури всі 
музичні виконавці ВІА у 
січні — лютому 1976 року 
будуть переатестовані.

Директор ресторану 
«Весна»
В. І. ВИТИНСЬКА

Музикантам і їх керів
никові В. Соколовському 
представники обласного 
тресту громадського хар
чування, адміністрація ре
сторану неодноразово 
вказували на поліпшення 
роботи ВІА.

Проте належних висновків 
для себе оркестранти не зро
били, а це негативно позна
чалося на культурі обслугову
вання відвідувачів. У зв’язку 
з цим адміністрація рестора
ну «Весна» змушена була 
звернутися до крутіших захо
дів. І а й це не вплинуло на 
художньою керівника ВІЛ: 
він байдуже поставився до 
адміністративних стягнень, 
його не турбував низький рі
вень виховної роботи у ко- 
лскіиві. Наказом дирекції 
ресторану В. Соколовського 
звільнено з посади.

Статтю «Відпочити б... 
після ресторану» обгово
рили в колективі, зробили 
належні висновки після 
критики.

Директор ресторану 
«Відпочинок»

О. П. ГРіНЧЕНКО

Ще до опублікування в 
«Молодому комунарі» 
статті лід заголовком 
«Відпочити б... після рес
торану» дирекція постави
ла вимогу перед керівни
ком ансамблю О. Пухирем 
поліпшити роботу ВІА, 
суворо дотримуватись за
твердженого репертуару 
і трудової дисципліни.

Неодноразово наклада
лися адміністративні стяг
нення, і на керівника ВІА 
О. Пухиря персонально, і 
на весь склад ансамблю. 
Проте належних висновків 
музиканти і їх керівник не 
зробили, роботу і далі ве
ли на низькому рівні.

Після виходу у світ 
статті «Відпочити б... після 
ресторану» дирекція і 
місцевком ресторану 
«Відпочинок» провели 
спільне засідання, де кри
тику в газеті визнали 
справедливою. Наказом 
дирекції О. Пухир переве
дений на нижчу посаду 
строком на три місяці.

ЦІ І і 11

Кого
Читачі пригадають, що у статті 

«Відпочити б... після ресторану» ав
тор наводив думку директора рес
торану «Весна» В. І. Витнпської 
про тс, иіо адміністрація закладів 
громадського харчування не зав
жди спроможна зробити ' належну 
кваліфіковану оцінку гри вокально- 
інструментального ансамблю Треба 
обмовитися: Валсіїїнна Іванівна як
раз той керівник, котрий має змогу 
не лише принципово (з ючки зору 
вимогливого адміністратора), а й 
компетентно судити про рівень май
стерності колективу ансамблю. Са
ме її особисте захоплення музикою, 
розуміння завдань естради не доз
волило миритися з халтурою ВІА 
ресторану. І звільнення з посади 
художнього керівника ансамблю — 
то крок обдуманий. Оновленому 
складові ВІА па чолі з художнім 
керівником 0. Бліомішім, без пере
більшень, ще доведеться настійли
во працювати, аби виробити своє 
творче обличчя.

Гірше ід)ть справи лосі у «Відтточяії-

ХВИЛЮЮТЬ
ку». О. П. Грінчсико, директор рестора
ну, під час розмови в редакції скрушно 
розвів руками: «Не можна ж їх виганя
ти всіх підряд...». (В підтексті лишилася 
фраза, що, мабуті.-такн, слід було б...). 
Одначе, ресторан, позбавлений такого 
важливого спою компониііу, як ВІА, 
просто кажучи,—перестає бути повноцін
ним рестораном. Заради об'єктивності 
слід сказати, що проблеми ВІЛ хвилю
ють адміністрацію ресторанів більше, 
ніж безпосередньо оркестрантів. Про це 
пам'ятають, насамперед, ті ж музиканти 
і одверто використовують як засіб для 
самозахисту. Олександр Пилипович ба
чить ще цілий ряд важливих проблем, 
що стосуються поліпшення роботи ресто
ранів, і вболіває за їх практичне втілен
ня: зосібна, цс й питання & олодіжіюго 
кафе, «прообраз» якого вималювався у 
розмові з директором. Цю тему «Мо
лодий комунар» невдовзі винесе на ши
роке обговорення молодіжній аудиторії 
з тією метою, аби запровадження кафе 
для молоді поставите на реальний грунт. 
| НАЙВАЖЛИВІШЕ в розмові-*-; 
• роль комітету КОМСОХІО'Іу. Хоті
лося б, щоб його мовчання, яке 
надто затяглося. вилилося у дійове 
втручання, а не спробу відбутися 
відпискою. Чи ж треба підказувати 
сьогодні, то «наведення, мостів» (по 
суті — вдумливого аналізу І вимог;

ВІА?
ливого контролю) з колективами 
ВІА — то першочергова справа са
ме активу міськкому ЛК.СМУ. Ад
же аудиторія ВІА — переважно мо
лодіжна.

Дивує байдужість у вирішенні 
цих питань Знам’янського міськко
му комсомолу. «До пари» годиться 
і адміністрація ресторану «Лісова 
пісня». Обопільне мовчання викли
кає. ас подив, а занепокоєння: чи ж 
доклали воші рук до з’ясування і 
розкриття причин незадовільної ро
бо пі ансамблю?

і останнє н редакційному коментарі. 
Читачі завважили, що сріанізаціп ОМЛ 
(або ж МЕО) у Кіровограді покладає; 
ться на обласну філармон'ю. «Молодий 
комунар» повідомлятиме своїх читачів 
про очікувані успіхи такої потрібної 
справи. ( .

А іДумкч ваші, шановні юнаки і 
дівчата, цікавлять і редакцію, і гро
мадськість саме в плані ділових 
пропозицій — з тим, щоб домогтись 
якомога повнішого розв’язання на; 
шц.х спільних проблем в організації 
ДОЗВІЛЛЯ МОЛОДІ.' .{Ч м.

і
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z*1*” як до живих...
Тиша над українським селом 

Люшневатнм. Тиша над Бугом. 
А па високому пагорбі, серед роз
кішних дерев, височить обеліск 
120 односельчанам. Поруч — сол
дат на вічному посту.

І ще одна бронзова постать сол
дата: на коліні, він у суворому 
мовчанні схилив голову над моги
лою, в якій поховано 89 радян
ських бійців — визволителів села. 
Кожний з них віддав своє життя 
за визволення села над Бугом, 
за мирну тишу, сонце, небо. Іме
на... Відомі й невідомі. Л спільне 
одне, доблесне і величаве — син 
Батьківщини, воїн-визволитель.

Тут, біля братської могили, 
проходять торжества в День Пе
ремоги. З різних куточків країни 
їдуть рідні загиблих. Привозять 
жменьку землі зі сеого краю, а до-

дому везуть земно, взяту на мо
гилі.

Червоні слідопити Ліонлісват- 
ської восьмирічної школи встано
вили майже 400 імен воїнів, які 
звільняли їхнє село від ворога, 
розшукали родини 25 загиблих 
бійців.

Учні листуються з братом і се
страми Ібрагіма Юсупова з Узбе
кистану, які в дні святкування 
30-річчя Перемоги побували в гос
тях у слідопитів. В той день у 
Люшневатому було справжнє свя
то. З Москви завітали мати на
шого визволителя, майора Л. Я- 
Змієва — Мотрона Промішена та 
дружина Валентина Василівна. На 
зустріч ветеранів прибув з Москви 
колишній командир 233-ої Крс.мен- 
чуцько-Знам’янської стрілецької 
дивізії І. М. Водоп’япов. Ім’я його 
носить загін слідопитів. Приїхали

ветерани — командир розвідки 
дивізії Ф. М. Коломаєм, його за
ступник Ф. А. Хомаза, начальник 
зв’язку дивізії К- К. Болотії), ко
мандир полку А. Ф. Пастушсико, 
його ад’ютант С. С. Шевченко, 
перекладач В. М. Ввсденськші, ра
дист В. М. ГІокусов. Слідопити ра.- 
зом з ветеранами та рідними за
гиблих воїнів побували па могилі 
Л. Я. Змієва в селі Дсльфіпівці, 
на місці форсування Бугу, де було 
поранено майорів Змієва і Пасту
шонка та багатьох їхніх бойових 
побратимів.

Па околиці сусіднього села Зе
лена Левада, вад Бугом височить 
обеліск, па граніті якою внкар- 
бувапі слова: «Ніхто не забутий, 
ніщо не забуте». Тут же імена: 
В. В. Русаков, Я- Мусаєм, Ш. Дав- 
лягов, С. 1. Шевченко...

— Це воїни з мого полку, —

згадав А. Ф. Пастушепко,
І почалися довгі пошуки. З вій

ськкомату міста Ташкента наді
йшла відповідь про те, що рідні 
Ядгора Мусаева в Узбекистані не 
проживають. Та ми не припиняли 
пошуки. І ось одного разу на ад
ресу слідопитів надійшов лист з 
м. Ташкента від М. Шасаїдової — 
дружніш Ядгора Мусаева, яка но- 
відомляла, що її чоловік пропав 
без вісті, і тепер вона, безумовно, 
приїде до його могили. Разом з 
Я. Мусаєвнм спить вічним сном і 
наш земляк Савслій Ілліч Шевчен
ко, родом з Олександрійського ра
йону. •

...Тридцять років минуло з тих 
лір, як стихли останні бої. А ми 
не забуваємо і не забудемо. Бо 
живе пам’ять народна. Бо живуть 
поруч з памп люди з осколками в 
грудях і білими скронями. Бо див
ляться вони на пас з свою без
смертя. •

Л. КУЧМА ГРА, 
вчителька.

с. Ліопшевате
Головаїпвського району.

І

ЩОВЕЧОРА, НА ЧЕРГУВАННІ
Людей з червоними пов’язками що

вечора можна побачити в громадських 
місцях, на вулицях міста Олександрії 
та сіл району. Добровільні народні 
дружини створено майже в кожному 
господарстві, на підприємствах, в уста
новах та організаціях. Партійні бюро 
і комітети, районний та міський комі
тети комсомолу, комсомольські орга
нізації при активній \часті працівників 
районного відділу внутрішніх справ чи
мало зробили для підвищення ефектив
ності роботи народних дружнії, запро
ваджуючи нові форми і методи в бо
ротьбі за зразковий громадський поря
док, проти п’яниць та хуліганів.

Сумлінними охоронцями громадсько
го порядку зарекомендували себе дру
жинники авторемонтного заводу па чо
лі з В. В. Нагорілім. Вони регулярно 
виходять на чергування в місто. Разом 
З працівниками відділу внутрішніх 
справ проводять рейди по виявленню 
правопорушників, слідкують за поряд
ком на вулицях та дотриманням пра
вил продажу спиртних напоїв.

Чимало хороших справ па рахунку

дружинників електромеханічного заво
ду (командир В. Т. Головко) та БУ 
№ 2 (командир Л. 1. Бердник). Вони 
неодноразово затримували порушників 
громадського порядку, запобігали ско
єнню правопорушень і хуліганських 
вчинків.

Велику роботу по виявленню право
порушень проводять дружинники мік
рорайону Перемога та селищ Димитро
ве і Пантаївка. Тут діють опорні пунк
ти громадськості і міліції, які відігра
ють важливу роль у профілактиці пра
вопорушень. Члени колективів цих 
пунктів чергують не лише в центрі се
лиш, а й па фермах, токах, у полі, на 
підприємствах, слідкують за збережен
ням соціалістичної власності.

Добрими помічниками державтоін- 
спекції є спепдружнни. Така дружина, 
що діє в місті (командир П. 11. Пав
ленко) не раз затримувала порушників 
правил вуличного руху.

О. СОРОЧАП, 
наш громадський кореспондент.

м. Олександрія.

Новий малогабаритний переносний телевізор створений групою інженерів і кон
структорів СКГ> Львівського заводу ьііісснопіп. Його схема виконана на транзисторах. 
Він призначений для прийому телевізійних передач в чорно-білому і кольоровому 
зображенні на будь-якому з 12 каналів.

В апараті пріїміпсний новий кольоровий кінескоп типу «Хромоскопа, розмір екра
на — 25 сантиметрів ііо діагоналі. • •

На фото: такий вигляд мас кольоровий телевізор, створений львівськими сне-

D. КРИШТХЛЛ. 
АПІІ.

„...ЛУЧО ЛЮБИТЬ НАРОД, 
І НАРОД ЛЮБИТЬ ЙОГО“

МЕНЕ доставили на острів Даусон, який 
знаходиться на Магелановій протоці. 

Дот, вітер, непосильна праця і жахливе 
харчування були нашими постійними супут
никами. ,

Жили ми в довгих дерев’яних бараках, 
без будь-яких умов для людського життя. 
Нари були так близько одні від одних, що 
найменший порух будив сусіда.

Орландо Кантуаріс, Енріко Кірберг, Кло- 
доміро Алмейда, Хосе Тоа, Анібал Палма, 
Фернандо Флорес та багато інших друзів 
ділили з нами те пекло. Кожен з них був 
наділений високими людськими якостями: 
рішучістю, внутрішньою зібраністю й си
лою, твердістю волі й несхитністю у бо
ротьбі з труднощами. Загалом, цс були лю
ди здібні, освічені, культурні. Безприкладне 
життя і Луїса Корвалана, який присвятив се
бе боротьбі за справу народу, робітничого 
класу. У будь-якій обстановці не єтрачав 
витримки.

«Дон Лучо», як лагідно назвав чілійський 
народ Луїса Корралана, найбільше виріз
нявся з-пеміж своїх друзів. Він був наділе
ний всіма якостями видатної людини. Зав
жди правильно орієнтувався у політичних

Каміло Салво 1Построса, депутат і національний керівник 
радикальної партії Чілі, людина, яка на собі відчула майже 
всі «принади» концентраційних таборів фашистської хунти. 
Нещодавно він був звільнений за вимогою передової громад
ськості світу і поділився враженнями від тих часів, коли був 
ув’язнений разом з Луїсом Корваланом.

Каміло Салво розповів про ті страхіття, якими сповнений 
концтабір на острові «Даусоп», названий чілійськими патріо
тами «островом смерті». Саме там він мав можливість позна
йомитися ближче з Гснеральним секретарем Чілійської кому
ністичної партії. Ось його розповідь:

подіях, міг дати вичерпну відповідь з будь- 
якого питання. Друг всіх знедолених, Луїс 
Корвалан міг від душі сміятися разом з ін
шими в’язнями і бути крицево стійким у 
відповідь на знущання сторожі. Працював 
наполегливо, чарівні з молодими, брався за 
найважчу роботу і завжди виконував її.

Згадую, як дон Лучо, життєлюб, розпові
дав про свої улюблені страви з чілійської 
кухні, переказував цікаві випадки з життя 
різних людей, відомих всьому народові. 
Любив дивитися на море, особливо під час 
шторму, милувався сходом сонця. У далину 
вглядався примруженими очима, немов ви
дивлявся якийсь шлях...

«Дон Лучо любить народ, і народ любить

його...». Пам’ятаю його слова, л овлені у 
важкі часи, коли військові з морської піхо
ти поводилися з ьами особливо брутально. 
Саме годі до табору заєітали журналісти, 
в розмові обговорювалися найрізноманіт
ніші питання. Тоді і мовив Луїс Корвалан 
фразу, яка відбила справжню велич цієї 
людини. Сказав: «Я дуже люблю життя, але 
не злякаюся смерті!».

Я коротко розповів про людину великої 
душі — Луїса Иоргіалана, людину, ім’я якої 
стало знаменом у боротьбі народів всієї 
планети за життя, свободу, вільне і радісне 
дитинство, за які бореться і Луїс Корвалан.

Переклад з газет «Народна младеж» 
НРБ.

ВІТЕР—.
В ПАРУСИ...
& УРОК ВЕДЕ 

МАЙСТЕР СПОРТУ
У штурманському класі він 

розповів школярам про істо
рію розвитку парусного фло
ту. Згадував про тс, як у си
ву давнішу слов’яни виходили 
у далекі, небезпечні подорожі 
під парусами.

Тарас Іванович зачитував 
слова видатного російського 
флотоводця і пісною С. В. 
Макарова; «Плавання під 
парусами з усіма випадковос
тями, що підстерігають На 
ножному кроці, виховує ха
рактер.,.».

Непомітно закінчився урок. 
Та майбутні моряки не поспі
шають розходитись. Ноші за
сипали інструктора запитан
нями.

— З якою максимальною 
швидкістю може рухатись па
русник?

— З якого матеріалу вига-; 
товляють судна?

і Тарас Іванович з задово
ленням відповідав на псі за
питання своїх вихованців .

Інструктор Світловодської 
дитячої флотилії моряків-річ- 
ковіїііів, майстер парусного 
спорту СРСР Т. І. Труба, ви
кладає загальну морську ї 
шлюпочну справу, яхтоводііі- 
ия. ІЗ трьох групах у нього 
навчається 15 підлітків шкіл 
міста.

Закінчивши курс навчання, 
школярі отримують званії» ру
льових шлюпок і яхт. Чимало 
з них мріють стати моряками, 
продовжити навчання в морс- 
хідннх училищах та. інститу
тах водного транспорту.

Л нині допитливі мрійники 
вивчають теорію, будують мо
делі яхт і суден, готуються 
влітку відправитись у далекі 
мандри блакитними трасами 
рідної Вітчизни на чолі зі сво
їм щирим другом, яхтеїиіии 
капітаном Тарасом Іванови
чем 'Грубою, який не раз бо
рознив на парусникові влас
ної конструкції води Чорното 
л.оря, Дніпра, Десни.

Старший науковий праців
ник Дніпропетровською сіль* 
ськогосподарського інституту 
Тарас Іванович Труба протя- 
гом десятиліть займається па
русним спортом.

Здійснюючи зі своїми юни
ми друзями далекі подорожі, 
Тарас Іванович не раз потрап
ляв у шторми і бурі, дощ і 
грозу. Та завжди виходив пе
реможцем, завдяки великій 
майстерності водіння яхт.

Якось напередодні нового 
навчального року Тарас Іва
нович з Олександром Чубом, 
Олександром Потаповнм та 
Олександром Голощаиовйм 
поверталися з Одеси у Дні
пропетровськ. Бувалі морякг; 
не радили вириватись у таку 
погоду. Та час квапив. Ви
йшли о 5-ій годині ранку. Дуц 
свіжий п’ятибальний вітер. А 
через кілька годнії розігрався 
великої сили шторм. І все Ж 
капітан впевнено вів суденце 
заданим курсом, своєчасно 
прибув у Дніпропетровськ.

Віддавши багато років ви
кладацькій праці у пузі, Та
рас Іванович торік пішов на 
заслужений відпочинок. Та 
жодного дня не буває без-ді
да. Поселившись у Світловод- 
сьну, ній працює інструктором 
у дитячій флотилії моряків- 
річкопнків, прищеплює любов 
хлопчикам та дівчаткам до 
цього захоплюючою виду 
спорту.

М. ВЕНЦКОВСЬКШ?, 
учитель Світловодської 

середньої школи ро
бі гинчої молоді № 2.

КЛАСИЧНА БОРОТЬБА

Наша адреса і те/іеФо Газета виходить 
у вівторок, четвер, 

суботу.

«молодой КОММУНАР» - 
орган Кировоградского обкома 

ЛКСМУ, г. Кировоград.

346050. ГСП Кіровоград 50, вул. Луначарськсго, 36. 
Телефони: відповідального секретаря та відділу 

комсомольського життя — 2-45-35, відділу пропаганди, 
еїддїлу листів і масової роботи — 2-45-36, відділу вій
ськово-патріотичного виховання та спорту — 2-46-87.

Друкарня їм. Г. ЛІ. Димитрова 
обласного управління у справах видавництв, 

поліграфії і книжнової торгівлі, 
м. Кіровоград, вул. Гліпки, 2.

ПОГОДА
Вдень !Й грудня по терито

рії області і місту Кірово
граду передбачається хмар
на погода, опади, місцями 
значні, ранком місцями ту
ман, но місту огади. Вітер 
південний 10-1-1 метрів па 
секунду. Температура повіт
ря по області 1—6, но місту 
2—4 градуси тепла,

Першість 
областе

Особисто-командна першість 
області з класичної боротьбі! 
серед юнаків проходила н 
спортивному залі заводу 
«Червона зірка». Спою май
стерність демонстрували біль
ше 70 представників Кірово- 
ірада, Світловодська та ІГово- 
мяргорода. Переможцями у 
своїх вагових категоріях ви
йшли вихованці спортивного 
клубу «Зірка» Юрій Кожанов, 
Сергій Луценко, Володимир 
Бабенко, Ігор Томаз. Олек
сандр Лисиця, Григорій /Кч- 
внцькнй, Олександр Костін, 
иовомнргородці Василь Парс- 
муд та Іван Компанієць, бор
ні Кіровоградської ДЮСІІІ 
№ 3 Михайло Яровий, Олек
сандр Орапсьиий, Микола Єн- 
сссв та світловодчйішн Воло- 
димнр Буравченко. В номанд- 
(ому заліку першість здобули 
портсмеин «Зірки».

В. ШАКАЛ ІН.
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