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• ЗА ПРАВО ПІДПИСАТИ РАПОРТ ЛЕНІНСЬКОГО 
КОМСОМОЛУ XXV З’ЇЗДУ КПРС БОРЮТЬСЯ 2297 

ЧЛЕНІВ ВЛКСМ РАЙОНУ

• ЗАВЕРШАЛЬНИЙ РІК ДЕВ’ЯТОЇ П’ЯТИРІЧКИ: 
В ПОХОДІ ЗА ВРОЖАЙ — 24 МОЛОДИХ КОМБАЙ
НЕРИ. НА РАХУНКУ МИКОЛИ ДАВИДЕНКА З КОЛ
ГОСПУ ІМЕНІ 40-РІЧЧЯ ЖОВТНЯ — 271 ГЕКТАР 
ЖНИВНОГО ЛАНУ — 5458 ЦЕНТНЕРІВ ХЛІБА

О 4 КОМСОМОЛЬСЬКО-МОЛОДІЖНИХ ЛАНКИ 
КУКУРУДЗОВОДІВ БОРОЛИСЬ ЗА ПРИЗ ІМЕНІ 
ГЕРОЯ СОЦІАЛІСТИЧНОЇ ПРАЦІ М. М. МАТЯША

• ЗНАК ЦК ВЛКСМ «МОЛОДИЙ ГВАРДІЄЦЬ 
П’ЯТИРІЧКИ» НА ГРУДЯХ 8 КОМСОМОЛЬЦІВ

© РАПОРТ З ШКІЛ: ПРАЦЮЄМО НА 105 ПОСТАХ 
«ЗЕЛЕНИЙ ПАТРУЛЬ» ТА «ГОЛУБИЙ ПАТРУЛЬ», 4792 
УЧНІ НАВЧАЮТЬСЯ В ПРЕДМЕТНИХ ГУРТКАХ

0 З НАКРЕСЛЕННЯ: ~

— В ПОХІД ЗА ВИСОКУ КУЛЬТУРУ СЕЛА;
— ЗА КОМСОМОЛЬСЬКИМИ ПУТІВКАМИ — НА 

ТВАРИННИЦЬКІ ФЕРМИ, В МЕХАНІЗАТОРСЬКІ ЗА
ГОНИ

ТОН
вогонь

фї КЩО ти хочеш пізнати сповна 
свою дорогу — оглянься на її 

початок — там ти приймав з рук сво
їх батьків прапори революції і под
вигу. Освіти вогнем своєї мрії ту ви
соту, до якої ще цілі роки життя. І 
виміри будуть не в цифрах. Бо на 
кожному кроці тебе заклично вести

муть твої ж незгасимі помисли: «А що я залишу піс
ля себе на цій землі?.. А яку зорю передам іншим?..»

От і Володя Корчагін, наблизившись до обеліска в 
селі Зеленому, подумав про такі виміри.

Тридцять літ тому тут шаленів бій. Попереду на 
ворожі позиції мчав танк лейтенанта Дунаева. У ме- 
ханіка-водія Снсолєтова був єдиний курс — туди, де 
найбільше скупчення фашистів. І стрілець-радист Са
ша Безсонов сипав вогнем без жодної паузи. Ком
сомолець не знав, що вже скосив півтори сотні фа
шистів, що розчавлено 15 транспортних машин. Він 
знову цілився, не думаючи про рахунок у цифрах. 
Постріл — димовий клубок над броньованою потво
рою. 1 знову вперед — в село. Щоб знищити їх всіх. 
Щоб наблизити останній постріл на цій землі. І чужи
нець, приголомшений жахом, тікав... Але вибух — го
рить танк Дунаева. І в полум’ї серця визволителів. 
Щоб жити нам...

Корчагін і його друзі, які зупинились тут під час 
походу «Шляхами слави батьків», хочуть уявити той 
останній бій. І чують слова ветерана:

— В них була найвища мета — залишити вогонь 
своїх сердець для інших...

І він горить, той вогонь... , \
Комсомольці Балахівського вуглерозрізу разом з 

своїм ватажком Володимиром Корчагіним дали 
клятву:

— Будемо схожі!..
Тоді ж, напередодні 30-річчя Перемоги, в їхньому 

колективі з явився ще один керманич — член під
пільної комсомольської організації «Спартак» . Ми
хайло Громовий. Почесний член комсомольсько-мо
лодіжної бригади Івана Петрова. Він передав шах
тарям жагу свого життя і світло своїх стремлінь...

І не було жодного дня без найвищої напруги на 
добувній дільниці вуглерозрізу. Вахта Перемоги про
довжувалась — треба вибороти право підписати Ра
порт Ленінського комсомолу XXV з'їзду КПРС.

І ось:

Слово про виміри
Комсорг Василь МАКАРЕНКО:

— Перед нами було завдання — видати 509 ти
сяч^ кубічних метрів гірничої маси. В нашому зо
бов’язанні — на 3 тисячі більше. П’ятирічне завдан

ня виконали 12 липня, в день святкування роковин 
присвоения комсомолові імені В. І. Леніна. А на
прикінці року ще вища цифра — 548,5 тисячі.

м ...ІХ десятеро. Десятий — Михайло Громовий. На 
його рахунку — 39,5 тисячі кубічних метрів гірничої 
маси.

Хай це символічно. Але взята іще одна висота, і 
девіз наш — перемагати!

І вже с рядок для Рапорту. Володимир Корчагін 
переносить його з свого записника на окремий ар
куш в пурпуровій обкладинці:
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ОБГОВОРЮЄМО ПРОЕКТ ЦК КПРС
ЗДОБЛТЕ— 
для майбутнього

УВАЖНО слідкує прогресивне 
людство за ходою радянського 

народу. Воно розглядає його успі
хи як рушії, шо прискорюють пере
хід країн до соціалізму. Противни
ки неспроможні заперечити об’єк
тивний факт, що радянський на
род існує як реальність, живе і 
творить нове, чудове, небачене у 
минулому, своїми успіхами впли
ває на хід світової історії. Він при
скорює ходу, набирає нових сил, 
примножує могутність і підносить 
свій авторитет у світі. Про це йшла 
мова на грудневому (1975 р.) Пле
нумі ЦІ\ КПРС, четвертій сесії Вер
ховної Ради СРСР дев’ятого скли
кання, під час обговорення плану 
розвитку народного господарства 
СРСР па 1976 рік, перший рік де
сятої п’ятирічки. Про цс ведеться 
нині докладна розмова при обгово
ренні проекту ЦК КПРС до XXV 
з’їзду партії «Основні напрями 
розвитку народного господарства 
СРСР па 1976—1980 роки». Важли
вий документ сучасності особливо 
цікавить радянську молодь, що 
прагне осягнути здобуте і уявити

майбутнє. Підсумовуючи результа
ти виконання рішень XXIV з’їзду 
КПРС, слід зазначити, що за мину
ле п'ятиріччя наочно і .переконливо 
виявилися небачені переваги і по
тенціальні можливості радянського 
народу, як нової історичної спіль
ності людей.

Про цс гіскрапо свідчать відчутні ре
зультат» розвитку соціалістичної еконо
мік», науки. культур», піднесення доб
робуту населення, що досягнуті за дев’я
ту п’ятирічку спільною працею усього 
радянського народу. В успіхах робітни
ків і колгоспників, працівників науки, і 
культури виявляються його спільні 
натхненні і творчі діяння. Вони — дже
рело нашого добробуту. Спільним», зу
силлям» радянського народу створений 
великої могутності економічний потен
ціал, основні виробничі фонди якого 
становлять нині майже 800 мільярдів 
карбованців. Вони мають досить дина
мічну і складку структуру, що забезпе
чує дальше прискорення розвитку народ
ного господарства. Основи його визна
чаються. насамперед, високими і сталими 
темпам» розвитку машинобудування, 
електроенергетики, хімічної і нафтохіміч
ної промисловості, що складають 36 про
центів у загальному обсязі промисло
вого виробництва. В 1,7 раза збільшився 
випуск продукції машинобудування. 
Подваївся випуск нових видів машин, 

устаткування і приладів.

ПРОЕКТ ЦК КПРС 
передбачає здійснен

ня нового важливішого 
етапу в житті радян
ського народу. Він ви
значає основні напрями 
найефективнішого вико
ристання економічного 
і науково-технічного по
тенціалу, природних ре
сурсів і можливостей. 
Вирішальним фактором 

матеріалізації їх є натхненна і 
невтомна праця радянських людей, 
які прагнуть максимально піднести 
шляхи всебічного прискорення на
уково-технічного прогресу, підви
щення продуктивності праці, вдо
сконалення управління народним 
господарством. Відкривається необ
межений простір для виявлення 
усіх здібностей радянської молоді у 
боротьбі за підвищення ефективнос
ті: т-й- іякості виробництва в ім’я 
дальшого зростання народного доб
робуту. Підвищуються вимоги до 
комсомолу, покликаного очолити 
р)х молоді за-виконання і перевико
нання виробничих завдань, за ово
лодіння знаннями, ' досягненнями 
сучасної науки і техніки. Спільними 
зусиллями старшого покоління і 
молоді треба підвищити продуктив
ність прані за поточне п’ятиріччя на 
30—34 проценти у промисловості, і 
дати за рахунок цього приблизно 
90 процентів приросту її продукції, 
на 27—30 процентів .у колгоспах і

(Закінчення на 2-й стор.).

Заслуженим авторитетом серед робітників Долнпського маслозаводу користується 
помічник майстра маслоцеху Ніна В1ВТОНЕНКО. Хороший знавець своєї справи, 
вона багато вільного часу присвячує громадській роботі. Ніна ■—• начальник штабу 
«Комсомольського прожектора». Прожектористи, очолювані нею. з перших днів но
вого року головним у своїй роботі визначили — боротися за високу якість усіх видів 
продукції підприємства.

Фото І. КОРЗУНА.

І ОБМІН І 
комсомольський 
документів

З РУК
ВЕТЕРАНА

І

Для членів комсомольської 
організації Світловодського 
райвиконкому цей день став 
справжнім святом: в урочистій 
обстановці їм вручали квитки 
нового зразка.

В тому немала заслуга ко
мітету комсомолу. На вручення 
запросили Героїв Радянського 
Союзу М. І. Євсєєва та _П. А. 
Тугого, учасників Великої Віт
чизняної війни С. С. Медведе
ва, І. Ф. Калініна, І. М. Рудсв- 
ського, М. С. Мельниченка.

Другий секретар міськкому 
ЛКСМУ М. Погорелов відзна
чив, що комсомольська . орга
нізація установи добре підго
тувалась до цієї важливої по
дії в житті юнаків і дівчат. Ко
мітет комсомолу турбувався, 
щоб ідейно-виховна робота 
проходила на вищому рівні, 
міцніла внутріспілкова дисцип
ліна.

Особливо хвилюючим для 
кожного спілчанина став мо
мент, коли Герой Радянського 
Союзу П. А. Тугий вручав нові 
квитки. Ветерани війни та праці 
сердечно поздоровили комсо
мольців, розповіли про свою 
комсомольську юність, муж
ність радянського народу в 
грізні роки війни, закликали й 
надалі гідно продовжувати 
славні традиції батьків.

Комсомольці ’ К. Шипова і 
В. Панченко подякували їж за 
теплі слова. Ветеранам були 
вручені подарунки і квіти.

В. СТОВБА, 
секретар комсомольської 
організації Світловод- 

ської районної Ради де
путатів трудящих.



2 стор

KW>s>avKnre

Т'ЇМІ

В ) гоііь
ЯК ВИСОТА

9

(Продовження. Поч. на 1-й стор.).

«Зміна гірничого майстра Володимира Дєдова: 
1581,6 тисячі кубічних метрів. Понад завдання — 62,2 
тисячі... Екіпаж Анатолія Макаренка: 49,3 тисячі ку
бічних метрів породи понад план...».

А за цифрами — творчий пошук молодих. Щоб 
збільшити подачу породи, Олег Пузенко запропону
вав реконструювати роликову систему головного 
приводу екскаватора.

Креслення. Дослідження спеціалістів. І пропозицію 
комсомольця підтримали. Екскаватор працює з но
вому ритмі. Є додаткова продукція — на 1200 кар
бованців.

Удосконалення машин запропоновані Олексієм 
Бієнком, Володимиром Дєдовим. Підтримано пропо
зиції іще 12 комсомольців. Економічний ефект від 
нововведень — 9 тисяч карбованців.

А головне—дисципліна
Володимир КОРЧАГІН — секретар комітету ком

сомолу вуглерозрізу:
— Так, дисципліна — основа успіху. Кожен з 54 

комсомольців усвідомлює: якщо хоч хтось один під
веде товариша — ритм роботи колективу одразу 
спаде. Наприклад, Анатолій Макаренко. Працює 
він на екскаваторі нового зразка, подає породу 
синхронно з двома іншими екіпажами. Треба було 
швидко вивчити машину. Бо навіть одна хвилина 
перебою зупинила б весь конвейєр. Але наші хлоп
ці не підвели своїх наставників. От і результат — 
десята частина породи трьох екскаваторів — над
планова. Отож і кажу: головне — почуття відпові
дальності за колективну справу. Звідси — дисцип
ліна.
Але ж твій вимір не лише за кермом екскаватора. 

До взяття висоти ти готуєшся повсякчас.
Хто з комсомольців за оці п’ять років зробив та

кий крок, який би ссромно було зараховувати до ви
значеної магістралі життя? Таких не було. Василь 
Макаренко — після зміни за книгу — вже студент 
третьокурсник вечірнього відділення Олександрій
ського філіалу Дніпропетровського гірничого інсти
туту імені Артема. Олег Пузенко ніколи не підведе 
свого батька Ю. Ю. Пузенка, якого сьогодні в Пала
ці культури проводжають на пенсію. І для кожного 
на вечорі трудової слави слово ветерана як дорого
вказ:

— Тільки в праці найвища честь.
8 суботній день — все теж для доброї справи, 

Корчагін іде зі своїми друзями на турбазу. Тут вже 
180 молодих виробничників склали заліки з фізичної 
та військово-технічної підготовки за програмою но
вого фізкультурного комплексу ГПО. А 90 юнаків та 
дівчат, займаючись у спортивних секціях, стали роз
рядниками.

На неділю — лижний пробіг. Не заради чемпіон
ських титулів, задля бадьорості, яка стане їхнім під
ручним на вугільному конвейєрі...

І про них скажуть молоді хлібороби в Новому Ста- 
родубі:

— Це справді по-комсомольському. Ми приєднує
мось до шахтарів на такій дорозі...

І приєднались. Бо:

<t3 такими—впевненість»
А з впевненістю в свої сили — впевнена ход*. 
...Село буде схожим на місто. Подивіться: типові 

будинки хліборобів, багатоповерхові адміністратив
ні споруди, побутові заклади, 4 дитячих садки, цілі 
цехи господарських приміщень — майстерні, кор
моцех, завод гранул. А на десяту п’ятирічку — Па
лац культури, дитячий комбінат, будинок механіза
тора, колгоспна автобаза...

М. Ф. ТКАЧЕНКО, секретар парткому новостаро- 
дубського колгоспу імені Чкалова:

— Якщо ми будуємось, завжди знаємо: нам до
поможуть комсомольці. Без вказівки. Прийдуть і 
скажуть: «Є ініціатива комітету комсомолу — ви
йти на суботнпк!». І вже на риштуваннях півсотні 
юнаків та дівчат. Або як заготовляли корми. Меха
нізатори — біля силосних траншей, інші возять сі
но. А Володимир Шевчук вивів своїх друзів до річ
ки почали косити очерет, для колгоспного заво
ду гранульованих кормів. 600 центнерів виробили 
їх. І все завдяки комсомольському завзяттю...
Шанують з колгоспі кращих людей п'ятирічки. 

Тут жа і молоді трудівники села. Вся ферма Лідії 
Василенко має найвищу цифру: за рік на корову

Див. З стор.

„Молодий комуялра

ГОСПОДАРІ 
УНІВЕРМАГУ

ГАРАНТІЯ ЯКОСТІ

38 чоловік трудиться 8 
Олександрійському цент
ральному універмазі. Се
редній вік продавців — 21 
рік. Комсомольсько-моло
діжний колектив комуніс
тичної праці... Цього ви
сокого звання удостоєний 
■ дев’ятій п’ятирічці.

ГОСПОДАРІ — інакше й 
• не назозеш кожного з 

них. Уважне й доброзич
ливе ставлення до покуп
ців, широке вивчення їх 
запитів, впровадження 
прогресивних форм об
слуговування, — есе це й 
принесло славу колекти
вові, стало запорукою йо
го успіхів. Достроково за
вершивши дев’яту п’яти
річку, він взяв підвищені 
зобов’язання на десяту.

Тут підтримали ініціати
ву продавців ЦУМу «Кі
ровоград» «Товарам ши
рокого вжитку — комсо
мольську гарантію якості 
від верстата до покупця!». 
І зараз розгорнули дійове 
змагання за гідну зустріч 
XXV з’їзду КПРС, зобов'я
залися в новій п’ятирічці 
забезпечити зразкове об-

слугоаузання покупців.
...Приємно зайти в універ

маг: тут — відкрита викладка 
товарів, до послуг відвідува
чів — продаоці-консультапти. 
Кожен добре знає групу то
варів свого відділу, ведуться 
журнали попиту.

— Допомагає нам дійове 
соціалістичне змагання,—роз
повідає секретар комсомоль
ської організації Ніна Вере- 
теГіпикова, — Щодня підби
ваються його підсумки, кон
кретно визначаються умови, 
переможцям вручаються пе
рехідні вимпели. Так, секція 
культтоварів змагається з 
секцією віуття. Остання веде 
перед, нагороджена вимпе
лом. Досвід передовиків ми 
пропагуємо повсякчас. Добре 
організоване о пас і індивіду
альне змагання.

— Нещодавно після учили
ща прийшли у відділ ігра
шок дві Наталки, — пригадує 
свіжий приклад 
секцією культтоварів 
Переильотчикоза, — ґ 
Кравченко. Це здібні 
продавці, змагаються 
бою.

завідуюча 
JI юба 

Собко і 
молоді 

між со-

(Закінчекня. Поч. на 1-й стор.). 
радгоспах, і забезпечити цим шля
хом весь приріст продукції сіль
ського господарства, па 18—20 про
центів на залізничному транспорті, 
що дасть не менш як 95 процентів 
приросту обсягу його перевезень, на 
29—32 проценти в будівництві, що 
означає забезпечення всього при
росту будівельно-монтажних робіт.

Це складні і відповідальні завдання. 
Розв'язання їх залежить від зусиль 
усіх 1 кожного зокрема.
шаеться
працює, 
плани і 
виявляє 
своїх товаришів. З глибокою 
він шанує героїв праці, висловлює 
свою вдячність і повагу. Мірою ставлен
ня радянського народу до людини в 
творча, натхненна і високопродуктивна 
праця, що створює матеріальні і духов
ні цінності.

у СВІДОМЛЕІПІЯ людиною осо- 
•* бпетої приналежності до нової 

і великої спільності, прагнення зро-

вимагають

бити все для помноження її багат
ства і могутності, перетворюються 
на безпосередню і нездоланну мате
ріальну силу у прискоренні ходи ра
дянського Тю роду. В цих умовах за
ходи морального стимулювання ра
зом з матеріалі.ними набувають ве
ликого значення. Воші
також вдосконалення і вмілого ви
користання, значного 
уваги і турботи про це з боку пар
тійних, профспілкових, комсомоль
ських організацій і радянських уста, 
нов, рішучого подолання недоліків і 
проявів формалізму. Тому, здає
ться нам, слід говорити про недо
статнє використання профспілками 
моральних стимулів. Доцільно до
повнити проект ЦК КПРС положен
ням про посилення відповідальності

збільшення

їх залежить від
Наш народ пи

тими, хто самовіддано і творчо 
викопує і перевиконує зустрічні 
соціалістичні зобов’язання, хто 
високу вимогливість до себе і 

щирістю 
їм

звіти
BW І ВИБОРИ

кои- 
під-

у КОМСОМОЛЬСЬКИХ організаціях республіки 
* завершилась звітно-виборна кампанія. Повсюд
но, в обстановці високого політичного і трудового 
піднесення молоді, викликаного рішеннями груднево- 
іо (1975 р.) Пленуму ЦК КПРС, проектом основних 
напрямів розвитку народного господарства СРСР па 
1976—1980 роки, всенародною підготовкою до XXV 
з’їзду КПРС, пройшли обласні комсомольські 
ферепції. Вони продемонстрували одностайну 
трлмку і схвалення комсомольцями, всіма юнаками 
й дівчатами Радянської України внутрішньої і зов
нішньої політики КПРС, багатогранної і плодотвор
ної діяльності Центрального Комітету партії, його 
Політбюро на чолі з товаришем Л. І. Брежнєвим.

Па конференціях глибоко і всебічно проаналізова
но роботу комітетів комсомолу, первинних організа
цій но вихованню молоді в дусі високих ідеалів ко
мунізму, радянського патріотизму, соціалістичного 
інтернаціоналізму, ленінської дружби народів СРСР. 
Йшлося про те, як юнаки й дівчата примножують 
славні трудові традиції старшого покоління радян
ських людей, як йде змагання за гідну зустріч XXV 
з'їзду КПРС, почесне право підписати Рапорт Ленін
ського комсомолу наступному партійному форуму.

Важливу роль у комуністичному вихованні молоді, під
креслив у своєму виступі на Донецькії обласній комсо
мольській конференції сталевар Макіївського металургійного 
заводу імені С. М. Кірова, лауреат республіканської ком
сомольської премії імені М. Осгровського Віктор Бук, ві
діграє соціалістичне змагання. У пас на заводі працює 50 
комсомольсько-молодіжних колективів, які об’єднують у 
своїх рядах більш як :Л)0 чоловік. Ідучи назустріч XXV 
з’їздові КПРС, молоді металурги виплавили понад план 
46Г>0 тони сталі, 860 топи чавуну. Впровадження раціоналіза
торських пропозицій, поданих молоддю, дало можливість під
приємству зекономити близько 300 тисяч карбованців.

Велика відповідальність покладається на нас за якість 
продукції, сказала на Київській міській конференції Ірина 
Костючснко, фрезерувальниця заводу «Комуніст». Комсо
мольська організація нашого механічного цеху в поході-зма- 
ганпі «Продуктивність, економія, якість» зайняла перше 
місце. В цьому велика заслуга комсомольсько-молодіжних' 
бригад Петра Шишка і Володимира Жінадла.

В центрі уваги конференцій були питання конкрет
ної участі кожної комсомольської організації, кож
ного комсомольця у виконанні рішень XXIV з’їзду 
КПРС, завдань, висунутих у привітанні ЦК КПРС 
ХУЦ з’їздові ВЛКСМ, у промові на з’їзді Ге-

Підвищенню професій
ної майстерності сприяє і 
навчання в школі комуніс
тичної праці, заняття в 
якій веде Валентина Про- 
копишина.

— Ще працює школа 
торговельної майстерності, 
очолювана досвідченою 
комуністкою О. В. Пархо- 
менко. — Там навчаються 
переважно продавці прак
тиканти з Олександрій
ського профтехучилища,— 
розповідає Валентина. — 
А в нас — 22 кращі з кра
щих, ударники, передови
ки колективу.

Ми побували на одному 
з занять школи комуніс
тичної праці. Запам ята- 
лося те, як глибоко і сві
домо, творчо сприймають 
матеріал слухачі, як вміло 
поєднують вивчення тем

своїми практичними 
завданнями. Воно було 
побудоване у формі семі
нару.

Заняття було унаочнене, 
слухачі обговорили свої 
соціалістичні зобов язан- 
ня на десяту п’ятирічку, 
дослідили в розмові свої 
резерви по поліпшенню 
культури обслуговування 
населення. Школа кому
ністичної праці стала тут 
справжнім центром вихо
вання продавців, школою 
їх професійної майстер- 

НОСТІ* Н. НЄГІНА.
На фото (зліва направо): 

слухачі школи комуністичної 
праці В. НОВИКОВА. В. ТЕС
ЛЕНКО. Л. ПОЛЯРЕНКО. 
Н ЄЛЇЕЛ1НА. керівник шко
ти В. ПРОКОПИШИНА. 
Н. ВОЛКОВА, С. ШАПОВА
ЛОВ!.

Фото Р. ГРАНОВСЬКОСО. .1

ЗДОБУТЕ—ДЛЯ МЛШТШГО
партійних, профспілкових, комсо
мольських організацій і радянських 
установ за дальше вдосконалення 
та ширше впровадження моральних 
стимулів.

Всюди на важливих ділянках ко
муністичного будівництва особливе, 
потрібні висока свідомість і само
відданість молоді, її руки, вміння і 
полум’яні серця. Треба виховувати 
у молоді прагнення бути там, куди 
покличе партія, вести юнаків і дів
чат до подвигів і звершень, в їм я 
дальшого прискорення ходи радян
ського народу.

Л. ГЛАЗОВ, 
завідуючий кафедрою історії 
КПРС Кіровоградського ін
ституту сільськогосподарсько
го машинобудування, доцент, 
кандидат історичних наук.

иерального секретаря ЦІ< КПРС товариша 
. Л. І. Брежнєва, рішень XVII з’їзду ВЛКСМ. Про це, 

зокрема, говорилось на Львівській, Запорізькій, Сум
ській, Ровенській, Кіровоградській, Волинській та 
ряді інших обласних конференціях. До дня відкриття 
ХХ\ з їзду КПРС, сказала в своєму виступі на Він
ницькій обласній комсомольській конференції доярка 
колгоспу «Перемога» І айсннського району Ганна 
Дідсико, молоді трудівниці ферми зобов’язались 
викопати двомісячне завдання по виробництву мо
лока. А в першому році десятої п’ятирічки хочемо 
перевищити тритисячний рубіж. Паш комсомольсько- 
молодіжний колектив, в який недавно влилось вісім 
випускників шкіл, працює під девізом «Тварпкнпціво 
— ударна справа молодих».

Велике місце у виступах учасників конференцій зайняли 
питання наставництва. профорієнтації, навчання і трудового 
виховання студентської молоді, участі будівельник заіов'в 
у спорудженій найважливіших народногосподарських об’єк
тів. ічінвські виробничі бригади но праву називають шко
лою трудового гарту, відзначила в своєму виступі на Хар
ківській обласній конференції учениця » класу ' Колоптаїв- 
ської середньої школи К рас покутського району Тетяна Р-.- 
нас. У нашому районі таких бригад вісім, Уч1Н ло„омлп- 
ють колгоспникам вирощувати хліб, із задополєнішм пра
цюють на тваринницьких фермах, в учнівськихкозсктХ 
росте гідна зміна хліборобам. юсьміх колективах

На конференціях відзначалось, що ніг ■.» .. •
со.молу і комсомольські організації зумію *ом,т®ти к0**' 
перебудувати стиль і методи своєї дія і аХ'IOs,lOK> 
сучасних вимог ще недостаті«« Діяльності відповідно де 
... с“” 
приділялось проведенню наступні.0 °гАД ‘ Значі|с м,сцс 
атестації комсомольців і мозолі на громадсько-політичіюі 
Ленінського заліку «Рішення XXIV' з’Ьду КПРГ_°МУ 

і ™™"37" ко,ІФсРе11иіп підкреслювали що Ж">6міи 
комсомольських документів справляє ВЄТПІПЙ віпвв

«те1- 

і господарських органів ЛЛІ’ І'сРІип,,КІ1 радянських

(РАТАУ>.
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Щоб йти вперед

№ХУі-.'»дуКПРС і

І!О ІОН І,
ЯК ВИСОТА

(Закінчення. Поч. на 2-й стор.).

вийшло по 3080 кілограмів молока. Бо позбулися 
яловості тварин, запаслися кормами, відібрали доб
ре стадо, механізували всі виробничі процеси. На 
рахунку зодія Михайла Стеби 49 694 тонно-кіломет- 
чв. Якби треба було за один рейс перевезли ті ван
тажі, які він взяв за рік, то потрібно було б виділи
ти майже 7500 тритоннок. А екіпаж молодого ком
байнера Леоніда Харитонова впорався з косовицею 
на 260 гектарах.

Колгосп імені Чкалоза — багатогалузеве госпо
дарство. Основа — спеціалізація по виробництву 
свинини. На кінець п’ятирічки треба буде виробити 
м’яса більше 2200 тонн. Така річна цифра нині не
досяжна ніби. І на своїх зборах, де обговорювали 
проект ЦК КПРС до XXV з’їзду, комсомольці про
понували:

— Укрупнити бригади механізаторів-тваринників, 
розширити виробництво гранульованих кормів.

— Щоб автомашини, трактори, комбайни, інші 
механізми довше служили, треба мати де зберігати 
їв, ремонтувати в сучасних майстернях...

— В колгоспі не вистачає робочих рук. До нас 
приїжджають переселенці. Але для них ми ще не 
маємо вдосталь житла. Отож назріла потреба ство
рити будівельні бригади, які б зводили житло 
для хліборобів...

і правління колгоспу, врахувавши всі пропозиції, 
планує на десяту п’ятирічку вирішити ці проблеми. 
Щороку за кошти колгоспу будуватимуть 10 типо
вих житлових будинків, взійде до ладу зразкова 
майстерня, збудують великий плац для зберігання 
техніки.

Приїдуть в село нинішні колгоспні стипендіати, 
які навчаються в інститутах — Леонід Бондаренко, 
Віктор Кулибаба, Олександр Москалець, Віктор До
ценко. А з числа кращих випускників місцезої шко
ли щороку знову і знов відбиратимуться юнаки та 
дівчата, які здобудуть професію агронома, інжене
ра, зоотехніка...

Зо мета кожного — змитись. Вчитись.

Катерина СУПРУН, другий секретар райкому 
ЛКСМУ:

— Як вчаться комсомольці району? Тільки з тих, І 
хто в загальноосвітній школі, близько п’ятисот не І 
мають трійок. Але це не відповідь па запитання. Бо І 
вчитись повніші не лише школярі. Наприклад, в тва- І 
ринннцтві у нас працює 84 члени Спілки. Кожен з них І 
відвідує зоотехнічні курси, школу передового досві- І 
ду. За останні два роки на тваринницькі ферми ми І 
■послали за комсомольськими путівками 46 юнаків і І 
дівчат. їх вчили вже досвідчені виробннчпнкн-иа- І 
ставники.

А чому на добувній дільниці Балахівського вугле- І 
розрізу в бригаді Івана Петрова продуктивність пр а- І 
ці зросла на 40 процентів? Бо кожен член колективу І 
підвищив рівень своєї кваліфікації. Плюс заняття в І 
гуртку економічної освіти.

В райсножнвспілці мені сказалп:
— П’ятирічний план товарообороту колектив мага- І 

зиму, який очолює комсомолка Наташа Аксьоиенко, І 
завершив у жовтні. Виручка — до трьох мільйонів І 
карбованців.

— Звідки успіх?
— Дівчата вчаться культурі обслуговування... 
Вчитись всім!
У цьому році за комсомольськими путівками ми по- І 

шлемо на тваринницькі ферми 60 юнаків і дівчат. Всі І 
складатимуть -залік за програмою зоотехнічного мі- І 
кімуму. А дівчата, які їхатимуть в сільськогосиодар- І 
ські технікуми, в профтехучилища, щоб здобути спе
ціальність механізатора широкого профілю, зустрі- І 
нуться з трактористкою радгоспу «Петрівськпй» Ні
ною Марченко. Як депутат обласної Ради депутатів 
трудящих, як людина, котра навчилась госиодарюва- 
ги, вона теж дасть цінні настанови.

В нинішній п'ятирічці молодь району етапе в аван- ! 
гарді руху за високу культуру і зразковий порядок 
кожного села. Знову треба буде вчитись. Переймати
мемо досвід в Олександрі шив і світловодчаи, поїдемо 
цо комсомольців Київської області.

Вчитимемось, щоб пізнавати — все нове, прогре- 
ви-

»»V. іиі-о, —      « * 
спине. Щоб жити, працювати по-ленінськн, як 
значила нам партія...

...І комсомольці району вибирають орієнтир. А 
вогонь, який передали їм ровесники лейтенанта 
наєза, для них як висота, як мірило величі...

М. ШЕВЧУК, 
спецкор «Молодого комунара».

той 
Ду-

г

КЛИКАННЯ Ради Безпеки ООН 
в Нью-Йорку для всебічного 

розгляду проблеми Близького Схо
ду привертає увагу світової гро
мадськості з цілком зрозумілих при
чин. Адже ця проблема, як і рані
ше, таїть у собі велику 
небезпеку. Широко 
розрекламовані захід
ною пропагандою захо
ди по частковому вре
гулюванню аж ніяк не 
дали обіцяних резуль
татів. Тяжкі наслід
ки ізраїльської аг
ресії 1967 року збе
рігаються. Правлячі кола Ізраїлю 
при активній підтримці певних ім
періалістичних кіл вставляють па
лиці в колеса процесові всеосяжно
го політичного врегулювання і з 
цією метою прагнуть до сепаратних 
угод, розрахованих на роз’єднашія 
арабських держав, па те, щоб за
лишити осторонь ключові питання 
врегулювання. Безперестанні зброй
ні сутички в Лівані чималою мірою 
також інспіровані зовнішніми си
лами, заінтересованими у збере
женні напруженості на Близькому 
Сході.

Офіційний візит у США міністра

закордонних справ Ізраїлю Аллона. 
ідо відбувся минулого тижня, під
твердив обструкціоністську пози
цію Тель-Авіва, який заявив про 
свій намір бойкотувати засідання 
Ради Безпеки. Ізраїль іісзадоволе-

БЛИЗЬКИЙ СХІД:НЕ ЧАСТКОВЕ—ПОВНЕ ВРЕГУЛЮВАННЯ
ний тим, що для участі в цих засі
даннях запрошено делегацію Орга
нізації визволення Палестини
(ОВП), яка користується дедалі 
ширшим міжнародним визнанням 
як єдиний законніш представник 
арабського народу Палестини. Як 
писала американська преса, Аллон 
умовляв США перешкодити участі 
ОВП у роботі Ради Безпеки і, в 
усякому разі, запобігти прийняттю 
«несприятливих»- для Ізраїлю резо
люцій.

В цих умовах особливо актуаль
но і своєчасно прозвучала опубліко
вана нещодавно заява Радянського

уряду щодо Близького Сходу. Впій 
підкреслюється необхідність роз
в’язання трьох ключових проблем: 
повинні бути виведені війська Із
раїлю з усіх окупованих ним у 1967 
році арабських територій; повинні 

бути забезпечені законні 
права арабського народу 
Палестини, включаючи 
його невід’ємне право па 
створення власної дер
жави; повинні бути га
рантовані безпека всіх 
держав Близького Схо
ду, їх право на незалеж
не існування і розвиток. 

Головне тепер, як підкреслює Ра
дянський уряд, створити необхідні 
умови для відновлення роботи між
народного механізму, який був спе
ціально створений для врегулюван
ня конфлікту, — Женевської мир
ної конференції по Близькому Схо
ду. Принципова, конструктивна по
зиція Радянського Союзу па під
тримку справедливої справи араб
ських країн і народів зустрічає пал
ке схвалення миролюбної громад
ськості.

1. ОРЛОВ, 
оглядач ТАРС.

Сили реакції США посилюють переслідування демократич
ної громадськості, негрів і інших пригноблених національних 
меншостей. У тюрмах за сфабрикованими звинуваченнями 
перебувають сотні в'язнів, кинутих у катівні за їх боротьбу 
па захист конституційних праз американських громадян.

До 282 років ув’язнення в загальній кількості були прире
чені судом Уілмінгтона (штаг Північна Кароліна) 28-річний 
священик, вісім негритянських шпаків і дівчат і одна біла 
жінка — мати двох дітей. У містах США пройшли багато
людні мітинги протесту проти несправедливо винесеного ви
року «Уілміигтоиській десятці».

Фото ЦБ — АПН.

БЕРЛІН. Сто міст і се
лищ НДР названо пере
можцями всенародної о 
руху «Хай будуть краси
вішими паші міста і села 
— працюй разом з нами», 
який широко розгорнувся 
в республіці за останні 
роки. Сотні тисяч грома
дян, що брали в ньому 
участь, у вільний від ро
боти час ремонтували 
житловий фонд, заклада
ли парки і скверн, рестав
рували пам’ятки історії і 
архітектури.

ЛІССАБОН. У столиці 
Португалії почала виходи
ти нова щоденна газета 
«Діаріу». У передовій 
статті «Діаріу» говориться, 
що газета ставить за мету 
«Добитися конструктивно
го діалоги між усіМа де

мократичними і антифа
шистськими силами краї
ни». Головний редактор 
пової газети — визначний 
громадський діяч країни, 
комуніст Міге.ч Урбаиу 
Родрігеш.

ГААГА. На СО процентів 
збільшились у 1975 році 
ціпи на картоплю в Гол
ландії. Повідомляючи про 
цс. місцева преса відзна
чте, що зростання цін па 
цей продукт харчування 
пояснюється політикою 
великих сільськогосподар
ських кампаній, які збу
вають голландську кар
топлю по вигідніших ці
нах в інші країни — чле
ни «сиільпого рийку».

ЛОНДОН. Триває гост
рий конфлікт між адмі
ністрацією великої англій
ської металургійної кам
панії «Брітііп стіл корпо- 
рейшп» і трудящими Під
приємств цієї кампанії. 
Під приводом «раціоналі
зації виробництва» дирек
ція має намір звільнити 
41 тисячі робітників.

Робі гніти заводу в Порт- 
Толбсггі одноголосно ви
рішили продовжувати по
чатий тиждень тому 
страйк протестів.

На фото: мітинг протесту у Ваиіііігтоііі, в якому взя
ла участь Анджела ДБІИС (в центрі).

Проект міста“ 
в космосі

Американські вчені вважа
ють, іцо через декілька деся
тиріч «міста» в космосі мо
жуть етапі реальною дійс
ністю.

В дослідному центрі Г.ймс в 
Маунтін-Вьіо (штат Каліфор
нія) в отелі Національного уп
равління по аеронавтиці і до
слідженню космічного просто
ру в США (ПАСА) відбувся 
семінар, присвячений цій про
блемі. На проведеній прес- 
конференції спеціалісти роз
повіли про проект «космічної 
колонії» з десятьма тисячами 
мешканців.

Із Землі запускається по
рівняно невелика орбітальна 
станція. її віддалення — при-

НАРОСТАЮЧІ
ЛУАНДА. Значних бойо

вих успіхів добились ос
таннім часом збройні си
ли Народної Республіки 
Ангола. На півночі країни 
визволено великі райони. 
Владу законного уряду 
НРА встановлено в десят
ках населених пунктів. 
Банди зрадників янголь
ського народу з ФНЛА 
вибито з великого порто
вого міста Амбріш — ба
зи постачання маріонетко
вих угруповань.

Противник, що а паніці 
відступає, залишив склади

УДАРИ
із зброєю, боєприпасами і 
продовольством. Визволе
ні райони являють собою 
сумну картину повної роз
рухи. Місцеве населення, 
яке і радістю зустрічає 
бійців Національної армії, 
повідомляє про акти ван
далізму, насильства і сва
волі, що їх чинили загони 
ватажка ФНА X. Роберто.

На східному і централь
ному фронтах, збройні си
ли НРА завдають могутніх 
ударів по об'єднаних си
лах регулярних військ 
ПАР, білих найманців і

банд УНІЇА. Незважаючи 
на безперестанне переки
дання військ і військової 
техніки з ПАР, ці сили про
довжують відкочуватись 
на південь у напрямі міст 
Нова-Ліжбоа і Бенгела.

Підбиваючи підсумки 
бойових успіхів національ
ної армії, представник її 
командування майор Жу- 
ліу ді Алмейда висловив 
впевненість у неминучості 
повного розгрому інтер
вентів і місцевих реак
ціонерів. Він закликав до 
зміцнення Революційної 
дисципліни і підвищення 
пильності щодо підступів 
ворогів незалежності Ан
голи.

ЦЕ ЦІКАВО
близно 330 тисяч кілометрів. 
Така висота вибрана в зв’язку 
з тим, то сила притягання 
Землі і Місяця в цьому поясі 
зрівнюється. Мешканці станції 
за допомогою доставленого 
із Землі обладнання, почнуть 
будувати основний «будинок», 
який має форму колеса діа
метром більше як півтора кі
лометра. Матеріали планую
ться добувати на Місяці і до
ставляти їх необроблепи.ми 
на «будівельний майданчик». 
Тут із руди виплавлятиметься 
алюміній, причому виплавка 
його в умовах невагомості 
одержить метал набагато біль
шої чистоти і міцності, ніж 
на Землі. В готовому вигляді 
«буднпок-місто» буде досить 
комфортабельним. Крім жилих 
приміщень — майданчик дня 

відпочинку та прогулянок і,

навіть поля для рослин. Стан
ція буде обертатися зі швид
кістю одного оберта на хвили
ну, щоб скласти звичну для 
людини силу тяжіння. Повітря 
і воду планується постійно 
регенерувати і очищати.

Головним заняттям мешкан
ців космічного міста, на дум
ку вчених, повинно стати по
стачання Землі дешевою енер
гією. Вони будуть будувати і 
запускати на навколоземні 
орбігн супу гшіки-с.тсктростаїї- 
ції. Перетворюючи сонячну 
енергію в електричну, супут
ники ооіиіііиі передавати її 
на земні приймальні станції 
за допомогою направлених 
електромагнітних хвиль.

А. ВОРОНІЙ, 
кореспондент ТАРС.

Телекамера 
і... медицина

БОНН. Група вчених Мюн
хенського технічного інститу
ту створила телевізійну каме
ру, яка працює на інфрачер
воних променях. З її допомо
гою можна одержувати ко
льорове зображення. На дум
ку спеціалістів, цей винахід 
відкриває можливості для но
вих методів діагностики за
хворювань. За допомогою те
лекамери можна одержувати 
зображення різних внутрішніх 
органів людини в трьох основ
них кольорах (червоний, зе
лений і синій).

І
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Недавно вийшла в світ 
дуже цінна і потрібна

книга — збірник творів 
В. І. Леніна для учнів се
редніх шкіл і середніх спе
ціальних навчальних закла
дів, яку видало московське 
видавництво політичної лі- 

і тератури разом з Акаде- 
j мією педагогічних наук 
! СРСР.

І
 Збірник творів має на 

меті допомогти учням VIII 
—X класів загальноосвітніх 

f шкіл і технікумів у вивчен
ні великої теоретичної 
спадщини, залишеної нам 
геніальним вождем рево
люції. На світі не було і не
має людини, творчість якої 
мала б таке масове визна
ння і інтерес, яке мають 
твори В. І. Леніна. їх чи
тають люди всіх країн, 
всіх континентів, всіх на- 

I ціональностей, по них 
і вчаться жити й працювати, 
і боротися й перемагати, 
'І вони користуються всена- 
| родною любов’ю,

Збірник ленінських тво
рів для школярів видаєть
ся вже втретє великим ти
ражем, бо ж потреба в 
ньому все більше зростає

змістом з матеріалом кур
сів історії, суспільство
знавства, літератури, еко
номічної географії, окре
мих тем з фізики та хімії.

зміст, велику ідейну силу 
і дієвість марксизму. Реш

та творів Леніна розміщена 
в збірнику в хронологічно
му порядку. Окремі праці

ВАШИМ, ТОВАРИШУ, 
СЛОВОМ І ІМЕНЕМ...ТВОРИ ЛЕНІНА— 'ґТГТ-НА КНИЖКОВІЙ ПОЛИЧЦІ ШКОЛЯРА ОО

— лави учнівської молоді 
невпинно поповнюються 
новими і новими юнаками 
і дівчатами — майбутніми 
радянськими громадянами, 
які прагнуть жити і працю
вати за Іллічевими запові
тами.

До збірника включені 
твори В. І. Леніна, які тіс
но пов язані за своїм

Книга допоможе у засво
єнні цих предметів на ос
нові ленінського вчення, 
вона буде корисною і для 
позакласної роботи.

Збірник відкривають 
чотири праці В І. Леніна, 
присвячені життю і діяль
ності К. Маркса і ф. Ен
гельса, які узагальнено 
розкривають революційний

включені до посібника ціл
ком, окремі — закінчени
ми фрагментами.

Наводиться перелік ле
нінських творів, рекомен
дованих для окремих 
шкільних курсів з визна
ченням конкретних тем.

Твори супроводжуються 
відповідними примітками,

поясненнями, а також по
силанням на томи повного 
зібрання творів Леніна. Це 
дуже важливо , особливо 
для тих учнів, кому дове
деться надалі працювати 
з першоджерелами ленін
ських праць.

В збірнику є також по
кажчик імен, що згадують
ся у творах Ілліча, з ко
роткими біографічними ві
домостями про них.

Вивчення безсмертних 
ленінських творів принесе 
шкільній молоді багато 
цікавого, сприятиме роз
ширенню в неї марксист
сько-ленінського світогля
ду, гартуватиме ідейну 
переконаність, любов до 
праці і відданість рідній 
Комуністичній партії, Ра
дянській Вітчизні.

І. РЯБЕНКО, 
член обласної орга
нізації товариства 
«Знання».
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ПИЯЦТВУ - БІЙ!

СКІЛЬКИ
КОШТУЄ г

ЗАКІНЧИЛИСЯ ЮНАЦЬКІ ЗМАГАННЯ З БОРОТЬБИ САМБО НА КУ
БОК УРСР. К1РОВОГРАДЦІ ЄВГЕН БОЙЧЕНКО ТА ВАСИЛЬ БАНДУРКО 
СТАЛИ ДРУГИМИ ПРИЗЕРАМИ. РАЗОМ З УБОЛІВАЛЬНИКАМИ ЦИХ 
СПОРТСМЕНІВ ВІТАЛИ І ЇХ СУПЕРНИКИ.

Фото І. КОРЗУНА.

БАСКЕТБОЛ

Тепер—фінал
Чотири дні у Харкові три

вала зональна першість Ук
раїни з баскетболу серед 
школярів. Успішно на цих 
змаганнях виступила команда 
дівчат нашої області. Вона 
завдала поразки своїм ро
весникам з Кримської, Запо
різької та Миколаївської об
ластей і вийшла переможцем 
зони. Наші юні землячки здо
були право брати участь у 
фінальних поєдинках, які від
будуться під час весняних 
шкільних канікул.

БОРОТЬБА КЛАСИЧНА

Бронзовий 
призер

В Кишиневі відбулася пер
шість Центральної ради ДСТ 
«Трудові резерви» з класич
ної боротьби. На борцівських 
килимах вели поєдинки близь
ко 300 юнаків. Добру так
тичну і технічну підготовку 
продемонстрував восьми
класник із Кіровоградської 
школи № 7 Сергій Луценко. 
Він легко «брав гору» над 
своїми суперниками у най
легшій ваговій категорії і 
став бронзовим призером 
чемпіонату. Сергій — вихова
нець майстра -спорту СРСР 
Миколи Бондаря.

Багато юнаків і дівчат 
стають надійними помічни
ками нашої міліції. Так, 
комсомольці корпусу № 90 
заводу «Червона зірка» 
Леонід Туз, Валерій Чипи- 
пенко, Володимир Косенко, 
Віктор Богомолець та ін
ші стали членами комсо
мольського оперативного 
загону, який веде виховну 
роботу з тими, хто схильч 
ний до правопорушень.

Але, на жаль, ще є такі 
«молодики», які, випивши 
«для настрою», втрачають 
контроль над собою, не
рідко стають на небезпеч-*'* 
ний шлях порушення за-» 
кону.

В минулому році 60 мо
лодих робітників заводу 
«Червона зірка», 19 — із 
заводу тракторних гідро
агрегатів, 26 —із заводу 
радіовиробів, 9 — з рем
заводу «Укрсільгосптехні- 
ка» побували в медвитве
резнику.

Отже, більше ста чоловік 
марно втратили такий до
рогоцінний вільний час. Та 
хіба лише час?

Водій електрокара елек-
тротранспортного цеху за
воду «Червона зірка» Вік
тор Щербина, наприклад, 
добряче хильнув. Та так, 
що й заснув на вулиці. 
Іншим разом — прямо у 
дворі машинобудівєльного 
технікуму. А 24 листопада 
— на чужому подвір’ї.^ 
Свої сни • кожного Разу 
він додивлявся у медви
тверезнику.

ГПО НА МАРШІ

Є «ЗОЛОТІ» 
ТРОФЕЇ

ф В колективахфізкультури
НЕБЕЗПЕЧНА 
ПОДІБНІСТЬ

З мюнхенського зоо
парку втік півторарічний 
вовк. У пошуках взяли 
участь тридцять шість по
ліцейських. Яким же було 
їх здивування, коли на 
одній з вулиць міста вони 
побачили втікача поруч з 

жінкою, яка саме гладила 
того по голові. «У мене 
вдома точно такий же 
пес», — довірливо поясни
ла вона поліцейським.

Пострілом із спеціаль
ної рушниці «порушник 
спокою» був приспаний і 
відправлений потім до 
зоопарку. «Жінці надзви
чайно пощастило, — ска
зав журналістам директор 
зоопарку».

АПН.

Наша адреса і телефони
316050. ГСП, Кіровоград-50, шуп. Луначарського, 36. 
Телефони: відповідального секретаря та відділу 
комсомольського життя — 2-45-35, відділу пропаганди, 
відділу листів і масової роботи — 2-45-36, відділу вій
ськово-патріотичного виховання та спорту — 2-46-87.

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

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

Б К >0507, Індекс 61197,

їм вручали грамоти, про них — лаіітеп* 
ліші слова на вечорі спортивної слави. 1 на 
комсомольських зборах теж:

— Залік з фізичної та військово-техніч
ної підготовки склали успішно.

Це про учнів нашого училища В. Фрлп- 
чука, Р. Зукурова, С. Сологуба, О. Лнході- 
да. Перший з них найдальше кидає гранату 
— 57 метрів. А. О. Лнходід пробігає тисячу 
метрів за три хвилини. Таких в нашому ко
лективі фізкультури десятки. Хлопці постій
но тренуються в спортивних секціях — фут
больній, настільного тенісу, баскетбольній 
і волейбольній, легкоатлетичній. Минулого 
року 375 учнів стали розрядниками.

Підвищенню майстерності сприяли і занят
тя за програмою комплексу ГПО. 1 не не 
лише під час уроків фізкультури. Мп трепу-

»молодой КОММУНАР» - 
орган Кировоградского обкома 

ЛКСМУ, г. Кировоград.

Газета виходить 
у вівторок, четвер, 

суботу.

Зам. № 25, 

валися в спеціальних групах. Тривали зма
гання з багатоборства ГПО, в яких взяли 
участь 1224 учні, 349 з них стали значків
цями.

Про покращення спортивно-масової робо
ти в колективі фізкультури свідчить і той 
факт, що паша команда була призером на 
обласній спартакіаді ДСТ «Трудові резер
ви». Ми успішно виступили і на футбольно
му турнірі на приз міськрайопної газети 
«Ленінський прапор».

В ні зимові дні ми поспішаємо в стрілець
кий тир, тривають поєдинки з класичної 
боротьби. Команди всіх груп готуються до 
лижних походів, хокейних баталій. Най
більш'масові змагання — у вихідні дні

О. СОРОЧАМ, 
учень Олександрійського СПТУ № 3.

Одначе, не всі друзі 
«зеленого змія» такі сонли
ві, як Віктор. Часто чарка 
горілки штовхає випивок 
на шлях хуліганства і пра
вопорушень.

Так, 23-річний монтаж
ник УМБ міжколгосп
буду Олександр Зер
нов, хильнувши гарнень
ко у ресторані «Київ», 
привселюдно почав з’ясо
вувати хвилююче питання ' 
про повагу. І, не отримав
ши відповіді, довго вислов
лював своє «фе» слова
ми, які не зустрінеш у літе
ратурі. Цей «публічний» 
виступ обійшовся Зернову 
в 15 діб арешту. &

Дорого коштувала чарка 
із закускою і 18-річному 
робітнику Подільськрем- 
будтресту Анатолію Хірно- 
му, який із «Шашличної» 
облспоживспілки поцупив 
спиртне, гроші і продукти, 
за що одержав 6 років по
збавлення волі в колонії 
суворого режиму.

Де і як проводять свій 
вільний час «ваші» комсо« 
мольці? Зацікавтесь ЦИМ> 
товариші активісти. ЗапИ-1 
тайте їх на засіданні ко« 
мітету комсомолу. Порадь
те, як краще організувати 
дозвілля. Доля молодої 
людини — варта такої тур-* 
ботиі

О. ПІСКУНОВА, 
інструктор Кіровоград- . 
ського міського відділу ’ 
внутрішніх справ. |

/1

ПОГОДА
За даними Українського бюро погоди 21—22 січня перед- 

оачається хмарна з проясненнями погода, переважно без 
опадів. Вітер змінних напрямків 3-7 метрів на секунду, 
іемпература повітря 21 січня вночі 22—17, вдень 4—9 граду
сів морозу, 22 січня вночі б—II, при проясненні 10—15, вдень 
1-6 градусів морозу. '

Т. в. о. редактора М. СЕМЕНЮК.
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