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• КОМСОМОЛЬСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ НОВО- 
МИРГОРОДСЬКОГО РАЙОНУ НАРАХОВУЄ 3220 

ЧОЛОВІК.
0 В ПЕРШОМУ РОЦІ ДЕСЯТОЇ П’ЯТИРІЧКИ 

В РАЙОНІ ТРУДИТИМЕТЬСЯ -10 КОМСОМОЛЬ
СЬКО -МОЛ ОД ІЖІ-І иX коЛ Е ктиВ1 в.
• II МОЛОДИХ ВИРОБНИЧНИКІВ ЗА УДАРНУ 

ПРАЦЮ В ДЕВ’ЯТІЙ П’ЯТИРІЧЦІ НАГОРОДЖЕ
НІ СРІБНИМ ЗНАКОМ ЦК ВЛКСМ «МОЛОДИЙ 
ГВАРДІЄЦЬ П'ЯТИРІЧКИ», 40 КОМСОМОЛЬЦІВ 
— БРОНЗОВИМИ.
• ПІД ЧАС СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ КАМ

ПАНІЙ В РАЙОНІ ДІЯЛО 28 АГІТКУЛЬТБРІІГАД, 
В ЯКИХ БРАЛО УЧАСТЬ 316 ОСІБ. НА ЇХ РА
ХУНКУ 270 ВИСТУПІВ, ВОНИ ОБСЛУЖИЛИ 
ю тисяч ЧОЛОВІК.
• ЗА ОСТАННІ ДВА РОКИ В РАЙОНІ КОМ

СОМОЛЬЦЯМИ БУЛО ПРОЧИТАНО 715 ЛЕКЦІЙ 
НА АТЕЇСТИЧНІ ТЕМИ.
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ВИЩЕ ІІРШР ЗМАГАННЯ

139 05С ^ріїн цукру виробив Капітапіпськнй цукрозавод за 
дев’яту п’ятирічку. Це на 2156 тонн більше, аніж планувало
ся. І все цс — завдяки невтомній праці робітників комбінату. 
Серед них трудиться і Анатолій ДВОРН1ЧЕНКО. Комсо
мольсько-молодіжна зміна Миколи Філіповича Однокоза, в 
якій Анатолій працює апаратником, ніс в серпні минулого 
року викопала своє п’ятирічне завдання. В жовтні минулого 
року Анатолію присвоїли звання «Крайнійза професією». Вії 
по-праву користується авторитетом серед товаришів. Комсо
мольці виявили йому своє довір’я — обрали заступником 
секретаря комсомольської організації заподу.

Фото М. ГЕЛЬМАНА. .

Сьогодні, юний друже, ти заступиш на 
нову трудову зміну. Як вчорашня і як 
наступна — вона сповнена особливого 
змісту й значення. Ти несеш вахту на 
честь XXV з’їзду КПРС, ударно закін
чуєш перший місяць стартового року де
сятої п’ятирічки. Саме ударно, з дня в 
день, бо від цих трудових змін починає
ться відлік твоєї особистої участі в здійс
ненні планів, накреслених проектом ЦК 
КПРС до наступного XXV з'їзду рідної 
партії. І законне почуття гордості, ба
жання працювати сьогодні краще, ніж 
учора, викликала у юнаків та дівчат Кі- 
ровоградщини постанова ЦК КПРС, Ради 
Міністрів СРСР, ВЦРПС і ЦК ВЛКСМ «Про 
Всесоюзне соціалістичне змагання за 
підвищення ефективності виробництва і 
якості роботи, за успішне виконання на
родногосподарського плану на 1976 
рік». З глибоким інтересом і схваленням 
сприймає кожна молода людина цей 
важливий політичний документ, визна
чає для себе конкретну програму дій 
втілення його в життя.

Без перебільшення можна сказати, що нині 
сотні КОМСОМОЛЬСЬКО-МОЛОДІЖНИХ КОЛСКТНВІІ), 
тисячі молодих трудівникіп області поступили 
до «економічної академії» — підраховують 
спої можливості, шукають додаткові резерии і 
ресурси, готують зустрічні плани. Ланка Ва
лентини Єфрсмснко з колгоспу імені Леніна 
Новоархаигельського району за рахунок пере
дових методів праці, впровадження досягнень 
науки і техніки, використання передового дос
віду ипрішнла в 1976 році виростити і зібрати 
по 105 центнерів кукурудзи в зерні на площі 
100 гектарів. Конкретний кожен пункт зобов’я
зань комсомольсько-молодіжних колон Зна- 
м’янського локомотивного депо. Більшість з 
них дали слово п нинішньому році збільшити 
технічну швидкість поїздів на півкілометра за 
юдину, знизити собівартість перевезень на 
0,3 процента.

В соціалістичне змагання за виконання пла
нів 1976 року вступило 866 комсомольсько-мо
лодіжних колективів області. Жива творчість 
тисяч молодих ' трудівників Кіровоградщипн 
народжує нові ініціативи і починання. Особли
во багато їх реєструють комітети комсомолу в 
дні персдз’їздівської вахти. Колектив цеху

М 14 Кіровоградського -аводу радіовіїробіп за
кликав під час двадщг.и п’яти стахановсьіиїх 
декад виготовляти продукцію відмінної якості. 
Ко.мсомольсько-молодіжґ і бригада гальвании- 
ків цього цеху при зобоп’я шині щозміни зда
вати 97,7 процента виробів з першого пред’яв
лення вже здає 98,8 процента. В Рапорт Ле
нінського комсомолу ХХУ/ з’їздові КПРС ком
сомольці і молодь Олександрійського електро
механічною заводу запишуть: нз передз’їздів- 
ській вахті молоді робітники продуктивність 
праці підвищили на 0,5 процента до планової, 
молоді умільці протягом минулого року пода
ли 54 рацпропозиції з економічним ефектом 
понад 12 тисяч карбованців.

До нових трудових звершень кличе 
юнь області постанова про Всесоюзне 
соціалістичне змагання. Перед комсо
мольськими організаціями, комітетами 
комсомолу, що їх очолюють, постає зав
дання виключного значення — удоскона
лювати форми і методи трудового су
перництва між молодими робітниками, 
хліборобами, тваринниками, представни
ками творчої інтелігенції, добиватись 
дієвості і ефективності змагання, вести 
рішучу боротьбу з будь-якими проявами 
формалізму. Сьогодні на трудову на
снагу повинен надихати приклад право
флангових соціалістичного змагання. їх 
досягнення мають повторити сотні і ти
сячі послідовників, щоб потім самим 
зробити крок вперед. Постійною турбо
тою слід оточити впровадження і роз
повсюдження передового досвіду, набу
того в роки дев'ятої п’ятирічки та під 
час передз'їздівської вахти.

На прапорі Всесоюзного соціалістич
ного змагання накреслено лозунг: «Під
вищувати ефективність виробництва і 
якість роботи в ім'я дальшого зростання 
економіки і народного добробуту!». На 
цей заклик молодь Кіровоградщини від
повідає готовністю гідними трудовими 
дарунками зустріти XXV з’їзд КПРС, 
внести вагомий вклад у виконання на
родногосподарського плану першого ро
ку п’ятирічки.

ГОЛОВНІ ТЕМИ ДНЯ
Відбувся чотириденним 

семінар перших секретарів 
міськкомів та райкомів 
ЛКСМ України.

Завідуючий відділом ор
ганізаційно-партійної робо
ти обкому Компартії Ук
раїни В. Д. Бабій виступив 
перед учасниками семіна
ру з доповіддю «Основні 
питання економічної полі
тики партії на сучасному 
етапі».

Завданням комітетів 
комсомолу області у вико
нанні постанови 11 Пле
нуму ЦК ВЛКСМ при
святив свій виступ пер
ший секретар обкому ком“ 
сомолу О. О. Скічко. Зо
крема він зупинився на пи
танні дотримання змін в 
Статуті ВЛКСМ, внесених 
XVII з їздом Ленінського 
комсомолу.

На роботі комітетів з 
піонерами та школярами 
зосередила увагу є своєму 
виступі секретар обкому 
комсомолу Л. М. Перевоз- 
ник.

З великою увагою слу
хали учасники семінару 
виступ завідуючого відді
лом комсомольських орга
нізацій обкому ЛКСМ Ук
раїни В. К. Манухіна про 
основні функції і структуру 
виборних органів комсо
мольських організацій та 
завідуючого фінвідділом 
обкому ЛКСМ України 
А. М. Гриценка про гро
шові кошти ВЛКСМ та 
контроль за фінансово-гос
подарською діяльністю ко
мітетів.

Семінар продовжив свою 
роботу в Знам’янському 
районі, в Олександрії?

ПРОДОВЖУЄМО
І множимо

На стіл один за одним 
лягають аркуші е твердих 
обкладинках: «Рапортуючи 
XXV з’їзду Комуністичної 
партії Радянського Союзу, 
ми, комсомольці...» А я 
згадую інші аркуші — по
жовклі від часу сторінки 
газет того далекого 1928 
року. Року першої п’яти
річки. Для нас новою 
сторінкою буде десята 
п’ятирічка. Це продовжен
ня. Продовження в усьому. 
«Ми повинні побудувати 
соціалізм», — гордо зая
вляли вони. «Ми будуємо 
комуністичне завтра» —го
воримо ми. Г це теж про
довження. «Ми будемо 
працювати :так, щоб кож
ний день комсомольської 
роботи був цінним вкладом 
у справу соціалістичного 
будівництва» — слова з 
тої, першої, п’ятирічки, А 
ось її діла — Б 1928 році 
стала до ладу Новомирго- 
родська електростанція, на 
будівництві якої комсо
мольці організували моло
діжні бригади, розгорнули 

/ соціалістичне змагання за 
, краще виконання будівель

них робіт. В десятій п’яти
річці видасть на-гора пер
ші тонни вугілля шахта 
«Новомиргородська», що 
будується зараз руками 
сьогоднішніх трударів .Це 
— продовження. І аркуші 
в твердих обкладинках у

мене на столі — теж про
довження отих пожовклих 
сторінок. Бо саме ті, хто 
сьогодні, як і в далеку 
першу, вкладав кожний 
день комсомольської ро
боти в будівництво зав
трашнього дня, ставили 
свої підписи під слова/ли 
«Рапортуючи XXV з’їзду 
Комуністичної партії Ра
дянського Союзу, ми, ком
сомольці...» Ось вони, Іме
на: Олександр Іщенко та 
Володимир Кізіль. Це вони 

очолили два комсомольські 
екіпажі на збиранні зерно
вих в колгоспі «Жовтень». 
Вони стали і начолі змаган
ня серед комбайнерів кол
госпу. П’ять тисяч центне
рів добірного зерна на
молотив Олександр Іщен
ко, випередивши суперни
ка всього на 300 центнерів, 
їм і довірили комсомольці 
п'ятого та третього відді
лення цього колгоспу під
писати свій рапорт XXV 
з’їзду Зараз Володимир Кі
зіль очолив новостворену 
механізовану ланку по ви
рощуванню цукрових бу
ряків. Ланковим комсо
мольсько-молодіжної лан
ки, що зобов’язалася в 
першому році десятої п’я
тирічки на площі 165 гек
тарів зібрати по 60 цент
нерів кукурудзи, комсо-
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РОЗДУМИ НА ЗУПИНЦІ 
ТРОЛЕЙБУСА і ] і

Проектом ЦК КПРС перед
бачено значне поліпшення об
слуговування населення, зо
крема, розвиток міського 
транспорту. Рядки партійного 
документу хвилюють кірово- 
градців, оскільки наш тран
спортний сервіс діє ще далеко 
ие зразково. До «Молодого 
комунара» надійшов лист, 
автор якого, авіатехнік Кіро
воградської ШВЛП Ю. Ба- 
лаицов, вказує на недоліки в 
роботі міських тролейбусних 
маршрутів. Редакція виріши
ла надіслати його адміністра
ції підприємства. Сьогодні ми 
друкуємо лист 10. Балапцова 
і відповідь на нього начальни
ка Кіровоградського тролей
бусного управління О. Куна- 
кода.

Маршрут № 2 та Інші..«
Дорога редакція!
Працюю я авіатехніком у Кіровоградській ШВЛП, 

живу на Черемушках і, природно, користуюсь послу
гами міського транспорту, переважно, тролейбусного. 
Всі ми були дуже раді, коли в нашому місті ввели в 
дію тролейбусну лінію. Підходиш на зупинку «13-а 
школа», а вже під’їжджає машина і ти задоволений, 
вчасно їдеш на роботу. Та й працювати приємно, 
зранку добрий настрій. Па жаль цей щасливий час 
промайнув. На міському транспорті сталися великі 
зміни, відмінили кондукторів. Тепер проїзд — за та
лонами. Добре? Так, дуже. Здавалось, що робітники 
повинні працювати' ще краще, але з кожним роком 
відчувається погіршення роботи транспорту.

На роботу я їжджу о 5 годині 25 хвилин маршрутом № 2. 
1 частіше помічаю, що тролейбуси починають свій робочий 
день неприбраними, сидіння брудні, в пилюці. А як прова
диться ремонт? Зварювальні роботи виковуються па рівні 
учнівства, без підготовки ділянок під зварювання і, звичай
но ж, без дальшої обробки. Як наслідок, виникає небезпека 
подряпатись об шви. можна порвати одяг. А найголовніше— 
часто порушується графік руху. Уявіть: стоїте на зупинці і 
через кожні 3—5 хвилин йде тролейбус, та. овва, не а той 
кінець; проходить 7—10 машин (з інтервалом 10—15 метрів!). 
Іак рухаються тролейбуси і вдень, і ввечері. Ще гірше об

слуговують тролейбусники студентів інституту сільськогоспо
дарського машинобудування. О 14-й, і особливо о 22-й го
дині від інституту просто неможливо поїхати. А увечері ж 
тролейбуси заповнюють студенти, які відпрацювали зміну 
вдень!

Не вірнться, що піхто з працівників парку не бачить цього. 
Мені б дуже хотілося, щоб цей лист воші обговорили на 
зборах колективу тролейбусного парку. Певен (і багато кіро- 
■оградців мене підтримає), що можна і потрібно значно по
ліпшити роботу тролейбусів. Нехай працівники тролейбусно
го парку запитають пасажирів, що треба зробити, щоб до
сягти відмінного обслуговування. Вони почують багате про
позицій.

Я, наприклад, запропонував би таке: зняти марш
рут № 4 («Депо — Аеропорт») і звільнені .машини 
пустити на посилення маршрутів № 2 та № 3, адже 
тролейбуси до буднику аеропорту всеодно не дохо
дять. Або ж добудувати той невеличкий шматочок 
лінії, щоб пасажирам не доводилось носити важкі че
модани пішки. Адже вони спокушаються обіцяним 
«Аеропорт».

Думається, що колектив тролейбусного депо, обго
ворюючи завдання десятої п’ятирічки, продумає, як 
ліквідувати недоліки у своїй, такій необхідній лю
дям, роботі.

Ю. БАЛАНЦОВ.
(Закінчення на 3-й стор.).
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ПРОДОВЖУЄМО 
множимо

ОРІЄНТУЄМОСЬ НА ЯКІСТЬІ ЕФЕКТИВНІСТЬ
Соціалістичні зобов'язання колективу 

комсомольсько-молодіжної бригади ко
муністичної праці ливарного цеху сірого 
чавуну заводу «Червона зірка» (бригадир 
Олександр Даценко, групкомсорг Іван 
Стеценко) на 1976 рік

Паша комсомольсько-молодіжна брига
да виготовляє вже в ра
хунок початку ІьлІ^юку.Нормою для 
кожного формувальника стало виперед
жати час, працювати сьогодні краще, ніж 
учора. Високі патріотичні почуття, при
плив нових творчих сил і енергії викли
кали в колективі рішення грудневого 
(1975 р.) Пленуму ЦК КПРС і проект 
ЦК КПРС до XXV з’їзду партії «Основ
ні напрями розвитку народного господар
ства СРСР па 1976—1980 роки». Вклю
чившись у всенародне соціалістичне зма
гання за гідну зустріч наступного фору
му комуністів країни, ми підтримали 
почин бригади слюсарів-складальників, 
очолюваної Героєм Соціалістичної Праці 
О. О. Кошурком, — план першого квар
талу викопати до дня відкриття з’їзду 
партії. В ударному темпі вирішили пра
цювати протягом усього стартового року

десятої п'ятирічки і у відповідь на по
станову ЦК КПРС, Ради Міністрів 
СРСР. ВЦРПС і ЦК ВЛКСМ про Все
союзне соціалістичне змагання беремо 
такі зобов’язання:

0 річне завдання в нормогодина.ч 
завершити достроково — до 59-ї річниці 
Великого Жовтня
0 до дня відкриття з’їзду виконати 

норму виробітку першого кварталу і 
завоювати право називатися колективом 
імені XXV з’їзду КПРС,

0 готуючи трудові дарунки 106-й річ
ниці з дня народження В. І. Леніна, да
ємо слово виготовити 12 тисяч надплано
вих дисків до кукурудзяних сівалок,
0 у відділ технічного контролю всю 

продукцію здаватимемо з першого 
пред’явлення

0 впровадити дві раціоналізаторські 
пропозиції з економічним ефектом в 
півтори тисячі карбованців,

За основу в житті і праці беремо мо
ральний кодекс будівника комунізму і 
даємо слово завоювати право називатися 
колективом високопродуктивної праці, 
високої культури і зразкового громад
ського порядку.

Викликаємо па соціалістичне змагання 
комсомольсько-молодіжну бригаду фор
мувальників, очолювану Іваном Іва
новим.

ЗОБОВ’ЯЗАННЯ ОБГОВОРЕНІ 
І ПРИЙНЯТІ НА ЗБОРАХ 
БРИГАДИ.

мольці обрали Євгена 
Нечуйвітра. Його прізви
ще стоїть під Рапортом від
ділення № 4 колгоспу
«Жовтень». Ще в липні ми
нулого року виконав осо
бисту п’ятирічку бригадир 
комсомольсько - молодіж
ної тракторної бригади 
колгоспу імені Ілліча 
Анатолій Сокур. Його під
пис в Рапорті — заслуже
ний, як і срібний- знак 
ЦК ВЛКСМ . «Молодий 
гвардієць п’ятирічки». Від 
імені спілчан Новомирго- 
родського автопідприєм- 
стза 10400 Рапорт майбут
ньому форуму комуністів 
підписали Олександр Хи- 
менко та Дмитро Кручак — 
члени комсомольсько - мо
лодіжних екіпажів, що 
борються за присвоєння 
їм звання XXV з’їзду 
КПРС.

Це не просто імена. В 
кожному з них — продов
ження. Продовження тієї 
великої справи, яку розпо
чали комсомольці двадця
тих. Вони будували соціа
лізм і йшли туди, де най
більше потрібні були їх за
пал і молодеча сила. І во
гонь їх сердець не змогли 
погасити роки. Він — в 
грудях сьогоднішньої юні. 
Вона будує комунізм і теж 
завжди найпершою йде 
туди, де своїми руками 
і гарячим серцем зможе 
зробити найбільше добра. 
Мабуть, всі пам’ятають 
посушливе минулорічне лі
то, коли слова «заготівля 
кормів» кликали до роботи 
не тільки тваринників. Ро
бітники шкірзаводу зверну
лися до всіх трудівників 

-району з закликом нако
сити кожному по 5 центне
рів зеленого різнотрав’я. 
Ентузіасти відгукнулися на 
це звернення. А комсо
мольсько-молодіжна трак
торна бригада колгоспу 
«Жовтень» висунула зу
стрічні зобов'язання — 
виготовити не менше як 
по 10 центнерів зеленої 
маси кожному.

Майбутнім зоотехнікам, 
мабуть, як нікому іншому, 
було зрозуміле значення 
тієї кампанії по заготівлі 
кормів, що розгорнулася 
в районі. Чи могли вони, 
комсомольці, безтурботно 
відпочивати в цю гарячу по- 
руї І учні Новомиргород- 
ського зоотехнікуму вирі
шили перервати канікули. 
З добровольців було орга
нізовано дві бригади, одна 
з яких працювала в полі 
— десять чоловік за час

своєї роботи накосили по 
15 тонн зеленої маси. Дру
га комсомольсько - моло
діжна бригада, очолювана 
вожаком комсомоли' тех
нікуму Леонідом Заїкою 
трудилася на Новомирго- 
родському комбікормово
му заводі. Йдучи назустріч 
XXV з'їзду КПРС, в честь 
ювілею стахановського ру
ху хлопці зобов’язалися 
відпрацювати на заводі 
сорок ударних днів.

І зараз, у перші дні де
сятої п’ятирічки, молодь 
своїми ділами доводить, 
що і на далі не зрадить 
славному девізу — комсо
мольську увагу найпотріб- 
нішим ділянкам роботи.

Спить поки що припоро
шений снігом сад колгоспу 
імені Чкалова. Та й тут по
рядкують вже молоді ру
ки. Кілька днів тому в Но- 
вомиргородській середній 
школі № 2 відбулися збо
ри, на яких учні дев’ятих 
класів постановили створи
ти в школі комсомольську 
бригаду. Вони візьмуть 
шефство над колгоспним 
садом і будуть самостійно 
доглядати ЗО його гектарів. 
Тут і розпочнеться для 
кожного школяра трудова 
біографія. І в її початку 
зіллється початок десятої 
і продовження першої п’я
тирічки.

Продовження в іменах, 
продовження в ділах. За 
чотири роки і 3 місяці був 
виконаний в країні перший 
п’ятирічний план розвитку 
народного господарства 
нашої країни. Про це ми 

дізнаємося зі сторінок істо
рії та отих пожовклих га
зетних підшивок. А до
строкове виконання зав
дань дев'ятої п’ятирічки 
колективами плодокон
сервного заводу, шкірза
воду, районної друкарні 
— це вже сьогодення. І 
комсомольці там — попе
реду. Ще в липні 1975 ро
ку виконала особисту п’я
тирічку робітниця плодо
консервного заводу Вален
тина Барбай, володар сріб
ного знака ЦК ВЛКСМ 
«Молодий гвардієць п’яти
річки». Бронзовим знаком 
нагороджена Поліна Пана- 
сенко, складач ручного на
бору районної друкарні. 
Звання ударника комуніс
тичної праці носить ліно
типіст Зіна Качур. Вона 
удостоєна почесної грамо
ти райкому комсомолу.

Особиста п’ятирічка Ми
хайла Русенка та Миколи 
Галети — механізаторів

УРОК,
о

БЕСІДИ 
ПРО
НАВЧАННЯ

Колектив Ноіюмнргородського плодоконсервного комбінату 
одним з перших рапортував про виконання п’ятирічних зо
бов’язані., Ударно трудяться її цеху № 2 цього підприємства 
Валентина ОСАДЧУК та Надія Аі'ЕЄВА. Валентина — мо
лодив майстер зміни, нещодавно була удостоєна бронзового 
знака ЦК ВЛКСМ «Молодий гвардієць п'ятирічки». Надія за 
відмінні показники в роботі нагороджена грамотою райкому 
комсомолу. Вона депутат обласної Ради депутатів тру
дящих.

Фото М. ГЕЛЬМАНА.

Дії Br 3 стор.

(Продовження.
Поч. в газеті за 24 січня ц. р.).

СКАЖИ, ЧОГО НЕ ЗНАЄШ
Мабуть, кожному закарбувалися 

в пам’яті слова В. 1. Леніна, ви
словлені ним у промові на III з’їзді 
комсомолу: «Коли я знаю, що знаю 
мало, я доб’юсь того, щоб знати 
більше».

Усвідомити незнання не менш 
важливо, ніж самі знання. Багатьом 
відомо: чим більше людина взнає, 
тим ширший обрій невідомого роз
кривається перед нею, отже і шир
шає коло пізнання.

Ці міркування варто застосовува
ти і в повсякденній навчальній ро
боті.

Хто частіше запитує вчителя: дві- 
йочінік чи відмінник? Здавалося б, 
повинен перший. А що показує прак
тика? Найчастіше 
запитує сильний 
у навчанні учень. 
Самі його запи
тання виявляють 
знання. В моїй 
практиці трапля
лося — виставляв 
високу оцінку за 
запитання: учень 
в підручнику зна
йшов якусь неточ
ність, то виявив 
протиріччя, спів 
ставляючи два 
джерела (скажі
мо, підручник і 
науково-популяр
ну статтю). А то 
й просто: фор
мулюючи запитання, виявляє гли
бокі знання.

Коли учень ВМІЄ виділити те, чого він 
не розуміє, ніп вже чимало знає і стоїть 
на шляху до нових знань. Якщо ж йому 
притаманна сумлінність — шукає шляхів 
до того, щоб здобути їх.

Та не кожне запитання варте похвали. 
Трапляється: натрапнії на незрозуміле 
слово — тягне руку: то воно означає. А 
сам ти у відповідний словник заглянув? 
Якщо у тлумаченні розібратися не зу
мів — допоможу охоче. Якщо ж словни
ка ііс розкривав — відішлю до нього.

В практиці робо пі нашої школи скла
лися самоконсулі.тації — консультації, 
які проводять «сильні» з даного предме
та учні. Цс дуже доцільна форма поза- 
урочної навчальної діяльності взагалі, як 
і з міркувань, які висловлюю. Справді, 
товаришу, легше відверто поставити за
питання, ніж вчителю. Є учні, які по
боюються запитувати: «Мабуть, лише я 
не розумію», — думає. Психологічно та
ка прзиція може й зрозуміла. Гаразд не 
запитуй при всіх. Зрештою, зачіпай то
вариша.

Та, якщо хочеш в собі виховати 
вольові якості, — шукай відповідь 
сам. Де? Як? Цьому потрібно на
вчитися в школі

В ГІМАЛАЇ КНИГ...
З КОМПАСОМ

До яких тільки порівнянь не 
вдаються зараз, щоб підкреслити 
величезну кількість книг, вже на
громаджених. А публікацій все 
більшає і більшає. Лише той не 
розгубиться в цьому безбережному 
океані, хто має і вміє користувати
ся компасом.

І компас цей — бібліографія. Ми 
вживаємо цей термін в тлумаченні, 
яке дав понад півтораста років' то-

----- ------------------------- 27 січня 1&76 рожу

му В. АнаСтасевич: наука — знати 
книги. Вона, як зазначив інший вче
ний С. А. Вангров, сама по собі 
знань не дає, але це ключ до них.

Саме цим оволодіти необхідно. Які це 
вміння? Знати, які є довідкові видання 
та вміти ними користуватися. Оволодіти 
вмінням працювати з каталогами. Це мі
німум. Ще в 193-1 році Н. К. Крупська 
написала статтю «Бібліотечні уроки». В 
пій вона рекомендувала тематику 10 уро
ків для шкіл першої ступені. Нею мож
на скористатися її сьогодні, хоча є реко
мендації і ближчого часу. Ми, приміром, 
у школі на їх основі розробили тематику 
бібліотечних уроків у 1—7 класах. Про
водяться воші в позаурочніїй час, викли
кають в учнів інтерес і завершуються 
бібліотечними заліками. Заняття про
водить актив бібліотечного гуртка під 
керівництвом шкільного бібліотекаря 
Н. Т. Хороманської.

В -1 і С класах заліку передує бібліо
течна практика: два дні но 1,5—2 годи
ни учень проводить в бібліотеці, вико
нуючи запдання, які йому даються: до
помагає обслужувати читачів, записує 
нову літературу, брошури (9 серій), жур
нали (53 назви), заповнює картки ката
логу, підшивав газети (17 назв), сам 

НЕ 
ЗАКІНЧУЄТЬСЯ

працює над довідковою літературою (в 
бібліотеці їх 63 назви, понад 200 екзем
плярів) і... просто спостерігає життя біб
ліотеки. А воно у нас змістовне, цікаве, 
напружене.

ГУРТОК, ЯКОМУ 
ЧВЕРТЬ ВІКУ

Так, 25 років існує наш бібліотеч
ний гурток, яким незмінно керує 
Наталка Фадаєвна Хороманська. 
Зрозуміло, склад гуртка змінює
ться Відбувається, як кажуть гурт
ківці, зміна поколінь. А гурток "жи
ве. вдосконалює свою роботу.

Заходять час від часу колишні 
гуртківці в школу. Зразу ж у біб
ліотеку. А потім скажуть:

— І при нас було цікаво. Крос
ворди розв’язували. Читацькі кон
ференції проводили. Стіннівку ви
пускали. Самодіяльністю займали
ся. Нумізматикою цікавилися. А та
кого не було...

Чого не було?
Забіжать на перерві гуртківці. Комусь 

треба. Інший має керувати захистом Чи
тацького формуляра. Хтось зайде: може 
є «замовлення» (хоча б на той же за
хист) — «підставлю плечі». Комусь 
завтра на занятті якогось іншого гуртка 
необхідно провести бібліографічну Інфор
мацію (про нову літературу з відповідно
го предмета). Саме по собі готується чер
гове заняття гуртка (проводиться що
тижня). Про обслуговування читачів і 
мову не ведемо — само собою зрозуміло.

А тут ще попрацювати Із словни
ками хтось зайде (часто групами) з 
власної ініціативи чи за завданням 
вчителя. Відкривалася шкільна 
предметна олімпіада, Був бібліограч

БОЙОВА 
ЕСТАФЕТА 

ПОКОЛІНЬ
Ось уже сорок п ять ро

ків Всесоюзна Ленінська 
Комуністична Спілка Моло
ді шефствує над славними 
Військово-Повітряними Си
лами нашої Батьківщини. 
Цій події 22 січня була 
присвячена зустріч у ЦК 
ВЛКСМ. Тут зібралися від
мінники бойової і політич
ної підготовки--- перемож-.
ці соціалістичного зма
гання.

Молодих авіаторів тепло 
вітав перший секретар ЦК 
ВЛКСМ Є. М. Тяжельников. 
Він відзначив, що за сорок 
п’ять років шефства 
ВЛКСМ над Військово-По
вітряними Силами нагро
маджено величезний дос

від військово-патріотичного 
виховання молоді.

Про службу, про свої 
успіхи в навчанні розповіли 
молоді воїни. Вони запев
нили ЦК КПРС і Радянський 
Уряд, що і далі гідно про
довжуватимуть естафету 
ратної слави, прийняту в;д 
старших поколінь радян
ських льотчиків.

(Кор. ТАРС).

фічний конкурс. У ньому брали 
участь понад 50 учнів. З усіх біб
ліотек райцентру" словники та до
відники збирали (своїх не виста
чає).

І знають же: першими в III чверті 
відкриватимуть тижні предметів 
члени саме цього гуртка. В програ
мі — бесіди в усіх класах з найваж
ливіших подій культурного життя 
(в минулі роки присвячувалися 
400-річчю першого друкованого ро
сійського букваря, 50-річчю бібліо
теки ім. В. І. Леніна), масові за
хисти формуляру по інтересу, кон
курси ерудитів (старші класи), ско
ромовок (молодші).

Добре б придумати ще щось. Хо
ча б з нагоди 25-річного ювілею. Чи 
ж дивно, що забігають в бібліотеку 
і на перерві, і працюють в ній після 
уроку. Найбільше гуртківці. Та не 
тільки вони.

ЗАХИСТ ФОРМУЛЯРА? 
ЗВИЧАЙНО!

Вони справді стали буденною 
справою. В минулому навчальному 
році лишене одному 3-Б класі за
хистили формуляр 18 учнів. Бувало 
не раз: заходять хтось у школу, ці-, 
кавмться: що воно таке оцей за
хист формуляра? Веду його в біб
ліотеку. Напевне, хтось на черзі. От
же побачимо. З’являється об’ява: 
такий-то учень захищатиме свій чи
тацький формуляр. Далі перелік 
книг: з яких саме. Добираються опо
ненти з кожної книги. Опонент по
винен виявити, як глибоко розби
рається в прочитаному тон, хто 
збирається захищатися. З цією ме
тою і сам книгу перегляне (здебіль
шого вже читав), десь на перерві 
запитає і на захисті доповість. Одне 
з запитань поставлять прилюдно.

А сам захист?
Збираються після уроку охоче. Адже 

понад 10 учнів зацікавлені особливо —- 
мають виступати. Іншим цікаво послуха
ти і без спеціальної підготовки, теж по
ставити запитання.

Ведучий (здебільшого член бібліотеч
ного гуртка, або товарній по класу) корот
ко характеризує того, хто захнщатшяе- 
ться. як читача. Потім но.М5' слово —< 
розповідає про свої читацькі уподобан
ня, організацію читання, свою бібліоте- 
к> тощо. Далі запитання, відповіді, час
тенько маленькі дискусії з приводу ви
словлених міркувань, підведення цідсум-

Що дає цей захист?
Прочитане — усвідомлюється. Набуваєш 

навиків публічного виступу.лЛбо як ска-

Захищаєш спої міркування, отже фор
муєш світогляд. Розвиваєш мову Усну. 
чііш° нУ^тіп“3 увазі: ти подовгу мов

иш. Не тільки значну частину урок1., 
а-'с ‘і при перегляді телепередач, в кіно
залі. А тут не просто розмова, а 
1 зніт перед товаришами.

Останнього часу вводять в прак
тику захисти формуляра вдома. Той* 
хго захищається, запрошує товари
шів додому. Розмова Вдс навколо 
власних книг, своєї бібліотеки. Ще 
минулого року захищав таким чи
ном формуляр тоді шестикласник 
оова Гродзнцькіїй, у присутності 
своєї ланки, а й досі згадують: ці
каво!

захнет«

А. РЄЗНІК, 
директор Гайворонської серед
ньої школи № 5,

(Далі буде)*



— 27 с і чти jet 1976 року

(Закінчення.
Поч. на 2-й стор.). 

колгоспу «Жовтень» за чо
тири роки — теж на наших 
очах. І не даремно срібний 
знак ЦК БЛКСМ «Молодий 
гвардієць п'ятирічки» їм 
вручали в День народжен
ня комсомолу на зустрічі 
кількох поколінь. Схвильо
вано дивився на хлопців 
з почесної президії В. Ф.

ЮТіпдуКПРС
Кіченко, перший голова 
колгоспу, комсомолець 
двадцятих років. Це й бу
ло продовження. В іменах 
і ділах. І це продовження 
— як символ нерозривної 
єдності поколінь, єдності 
комсомолу і партії.

А. СКЛЯРЕІ1КО, 
перший секретар 
Новомиргородського 

райкому комсомолу.

Кожної хвилини, години, місяця людина своєю пра
цею створює щось нове і відповідно до цього зміню
ється щось і в її житті. А скільки таких змін відбу
вається за рік? А за п’ять? Зустрічаючи новий рік. 
всі ми подумки аналізуємо рік минулий. Що приніс 
він нам? Чого досягла ми? Л коли вступив у 
нову п’ятирічку, мимоволі хочеться згадати ще раз 
ті найбільш пам'ятні дні й діла, що визначили найго- 
яовніші зміни в нашому житті протягом п’яти попе
редніх років.

П’ЯТИРІЧКА 
В ЖИТТІ:

Валентини Кармазиної, завідуючої комсомольсько- 
молодіжною молочнотоварною фермою № 2 колгоспу 
«Прогрес».

— Найбільше запам’ятався день, коля мене прий
няли кандидатом в члени КПРС. Я вступила до лав 
комуністів в той місяць, коли вся країна святкує день 
народження вождя.

1 ось ще одна довіра колективу: зовсім недавно 
Валентину призначили завідуючою молочнотоварною 
фермою № 2, тією самою, де працювала вона дояр
кою.

Відразу відчула, як зросла відповідальність. Раніше 
дбала лише за свої п’ятнадцять корів, тепер же їх в 
неї — триста двадцять та ще дві групи пстелів. До 
того ж і зимівля цього року не з легких — дуже вже 
сутужно з кормами. Ось і думай, завідуюча, як тут 
бути. Звичайно, поруч друзі — доярки Данія Береж
на, Віра Ткаченко, Віра Павленко, Люба Іілеханова. 
Колекція комсомольсько-молодіжної — дружний. Є в 
них одна мста: всі борються за присвоєння фер
мі високого звання колективу комуністичної праці. 1 
доб’ються цього обов’язково!

Володимира Кармазина, механізатора колгоспу 
«Прогрес».

— Що змінилося за п’ять років в роботі? Все, тому, 
що якраз в перший рік п’ятирічки я повернувся з ар
мії і прийшов працювати в тракторну бригаду № 2.

Як зростав молодий механізатор, можна прослідку
вати хоч би па прикладі двох останніх років.

Літо 1974-го. Володимир — учасник конкурсу мо
лодих орачів району. Тоді він виборов друге місце. 
Вирішив- буду працювати ще над своєю майстерністю.

Літо 1975-го. Раділи друзі за Володимира. Цього 
разу першість району дісталася йому. Та не встигла 
ще угамуватися ця радість, як в село прилетіла нова 
звістка: Володимир Кармазин став абсолютним чем
піоном області серед молодих орачів. Поздоровляли 
свого групкомсорга комсомольці другої бригади, по
здоровляли і наставники, ті, в кого вчився секретів 
майстерності механізатора. Зараз Володимир і сам 
вчить молодих — не так давно прийшов у бригаду 
Микола Хпжняк, не все відразу виходило, ось і до
помагає групкомсорг.

Через деякий час всією бригадою проводжали Во
лодимира до Миколаєва.

— Дивись, не підведи, — наказували.
І він не підвів. В зональних змаганнях молодих 

орачів зайняв четверте почесне місце.
І ще раз вітала бригада Володимира. Це тоді, коли 

йому вручали високу комсомольську нагороду —- 
срібний знак ЦК БЛКСМ «Молодий гвардієць п’яти
річки». За чотири роки виконав він свої особисті п'я
тирічні зобов’язання.

Комсомольсько-молодіжної тракторної бригади 
колгоспу «Жовтень»:

— Наша бригада була створена в 1971 році, — роз
повідає Микола Галета, групкомсорг бригади.

Хлопцям повірили відразу. Бо о той перший в своїй 
історії рік. на площі 360 гектарів воші виростили най
вищий в колгоспі врожай озимої пшениці — по 56,4 
центнера з гектара. З тих нір і закріпилося за брига
дою оце слово: «передова».

В 1972 році бригада добилася високих показників 
серед комсомольсько-молодіжних колективів області 
і виборола перехідний Червоний прапор обкому ком
сомолу і приз двічі Героя Соціалістичної Прані Олек
сандра Васильовича Гіталова.

Комсомольці одні з перших створили в своєму ко
лективі збирально-транспортну бригаду. Це забезпе
чило безперебійну роботу транспорту і комбайнів.

В третій, вирішальний рік п’ятирічки хлібороби ра
портували: п’ятирічний план продажу зерна державі 
виконали за три роки! Це означає, що механізатори 
працювали з подвійною енергією.

А в цілому свої зобов’язання бригада виконала за 
чотири роки.

Зараз механізатори па чолі з бригадиром Віктором 
Бобришевим готуються до весняної сівби. До почат
ку роботи XXV з’їзду КГІРС вони зобов’язалися по 
ставити на лінійку готовності всю наявну техніку. Во
ни особливо уважні — адже цьогорічна сівба не зов- 
'■і". звичайна: від неї залежатиме врожай першого ро
ку десятої п’ятирічки — п’ятирічки якості і ефектив
ності.

нічного стану і регуляр
ності руху.

Але в управлінні ще є 
невирішені питання із зміц
ненням ремонтної бази. 
В 1976 році г'човне уп- 
равлішЛорту м^лектро- 
тр^^ИвидІ>.л^унгоспу 
'■■•А' Уп'

метало
обробних верстати. Цьо
го замало. Ми сподіває
мось, що промислові 
підприємства Кіровограда 
подадуть тролейбусному 
управлінню практичну тех
нічну допомогу по поліп
шенню ремонтної бази і 
виготовленню вузлів та 
деталей для ремонтних по
треб. Бо ті верстати, що 
ми отримали раніше, вже 
давно застаріли морально, 
еони не забезпечують не
обхідної точності обробки 
деталей.

Зараз тролейбусне управ
ління відчував серйозну по
требу необхідних матеріалів і 
запасних частин, фонди на 
які виділяються вкрай недо
статньо. Для придбання понад 
фондових матеріалів і запчас
тин міі змушені направляти на 
споріднені підприємства і бази 
інших міст інженерно-техніч
них працівників, відволікаючи 
їх від основної роботи. Ось 
чому ми вважаємо, що тро
лейбусному управлінню необ
хідна шефська технічна до
помога крупних промислових 
підприємств міста. Л шефів у 
пас немає.

Крім цього, міжремонтний 
пробіг тролейбусів багато в чо
му залежить і від якості ву
лиць. котрі на багатьох ділян
ках в такому стані, при якому 
експлуатація тролейбусів про
сто недопустима. Лише з цієї 
причини а 1975 році сталося
137 випадків поламок ресор і
138 заїздів тролейбусів з лінії 
з-за розриву гідроамортнза- 
ційнііх подушок. Ми вважаємо, 
що ннгання приведення с на
лежний стан доріг у нашому 
місті має велике значення для 
безперебійної роботи міського 
транспорту.

Тролейбусники міста вжива
ють заходів для поліпшення 
культури обслуговування насе
лення міста.

Ми зняли з ліній заста
рілі морально і технічно 
тролейбуси К-4 і замінили 
їх новими комфортабель
ними ЗІУ-9.

Санітарне обслуговуван
ня машин проводиться що
доби під контролем змін
них майстрів і чергового 
по управлінню. Але якіс
но прибрати тролейбуси 
з зимовий час, нерідко за
важають перебої з пода
чею води виробничим уп
равлінням водопровідно- 
каналізаційного госпо
дарства.

,ДМолоднй комуклр“ ............. ■■■■-......    ■ ■ 3 cmop

ПРОБЛЕМИ ВИРІШУВАТИ СПІЛЬНО

(Закінчення.
Поч. на 1-й стор.).

Працівники тролейбусно
го управління не можуть 
поскаржитись на неуваж
ність пасажирів до роботи 
нашого підприємства. Во
но й зрозуміло, наша пра
ця — у всіх на виду.

Тож лист товариша 8а- 
ланцова обговорено на за
сіданні інженерно-техніч
них працівників 5 січня 
1976 року, а також на ін
структивному засіданні во
діїв і ремонтної служби 
рухомого складу 7 січня 
1976 року. Крім того, пи
тання якості ремонту тро
лейбусів і регулярності ру
ху щодня, з конкретних 
прикладів, розглядаються 
на планірках у начальника 
управління. Зауваження 
автора суттєві.

Заходи щодо поліпшення 
технічного обслугоаувакіїя 
тролейбусів, їх санітарного 
етапу і регулярності руху уп
равлінням, вживаються. З 
складом водіїв двічі на місяць 
проводяться інструктивні, засі
дання, на яких розглядаються 
всі недоліки і порушення, а 
також порушення трудової і 
транспортної дисципліни. Вве
дений медичний огляд водіїв 
перед виходом па лінію. Все 
це підняло відповідальність 
водіїв за культурне обслуго
вування І перевезення паса
жирів. Внаслідок проведеної 
ппхозної роботи з водіями, 
контролерами і працівниками 
депо останнім часом значно 
скоротилася кількість скарг 
від трудящих міста.

Особливу увагу ми звертає
мо па технічний стан тролей
бусів. Так, з другого півріччя 
1975 року організовано відділ 
технічного контролю, до функ
цій якого входять обов’язки 
контролю і прийому тролейбу
сів після п.'іанооо-застережнпх 
ремонтів і денних оглядів.

Для підвищення відпові
дальності за якість техніч
ної підготовки тролейбу
сів при випуску їх на лінію, 
з досвіду Київського ТТУ, 
впроваджені і працюють з 
1 січня 1976 року комп
лексні бригади. Завдяки 
цьому, зараз при ремонті 
машин є конкретний вико
навець, котрий відповідає 
за якість робіт. Він ставить 
особисте клеймо в поїзд- 
ному журналі.

Наприкінці минулого 
року ми розробили кон
кретний план заходів по 
поліпшенню всієї діяльнос
ті тролейбусного управлін
ня і, перш за все, спрямо
ваних на поліпшення тех-

Tos. Баланцов вірно за
уважує, що часто пору
шується графік руху тро
лейбусів. Інколи це трап
ляється з вини інших ор
ганізацій. Наприклад, на 
маршруті № 2 по вулиці 
Короленка є залізничний 
переїзд. Маневрузальники 
заводу залізобетонних ви
робів, бува, заведуть кіль
ка вагонів прямо на пе
реїзд і стоять наші маши
ни по 10—15 хвилин. Ви
ходять з графіка, а потім 
втрачений ритм не надо
лужиш за всю зміну.

У тих випадках, коли в 
перебоях винні водії, ми 
вживаємо рішучих захо
дів. Винуватців караємо: 
знімаємо премії, «розби
раємо» їх на зборах. Зар’аз 
диспетчери отримали вка
зівку: «браковані» рейси 
суворо фіксувати! Споді
ваємось, що все це поліп
шить поведінку водіїв на 
лінії, дотримання графіка 
руху.

Не дивлячись на наявні 
недоліки в роботі, зусил
лями колективу управлін
ня план минулого року 
виконаний за всіма техні- 
ко-економічними показни
ками. В 1975 році, порів
няно з 1971-м,-перевезено 
пасажирів на 6,2 мільйона 
чоловік більше, що скла
ло збільшення пасажиро- 
перевезень до кінця де
в'ятої п'ятирічки на 17,5 
процента.

На відкритих партійних збо
рах 25 листопада 1975 року бу
ли підведені підсумки роботи 
тролейбусного управління. Бу
ло викрито наші недоліки і 
розроблено заходи по їх лік
відації. Основну увагу партій
ні збори звернули на підви
щення технічного стану тро
лейбусів, підготовки кадрів во
діїв і інженерно-технічних 
праціпникіп. В цьому напрямку 
адміністрація, партійна і ком
сомольська організації буду
ють свою роботу.

Тенденція поліпшення робо
ти тролейбусів у місті Кіро
вограді в I97G році набуде 
дальшого розвитку.

Ми враховуємо претензії 
пасажирів. Було б добре, 
аби і вони прислухались 
до наших прохань.

Говорячи про культуру 
обслуговування, не можна 
не сказати про культуру 
поведінки пасажирів у мі
ському транспорті і на 
зупинках. Щодня ми зу
стрічаємося з грубими по- * 
рушеннями правил кори-

стування транспортом, чис
ленними випадками безбі
летного проїзду, навмис
ного псування облицюван
ня салону, нечемного 
ставлення до водіїв, конт
ролерів, іноді просто ху
ліганської поведінки. У на
шому місті пасажири не 
дотримуються черги по
садки в тролейбус на зу
пинках. В Києві, Москві, 
інших містах стоять спо
кійні черги, в Кіровограді 
ж пасажири звикли брати 
тролейбус штурмом! Во
ни заважають посадці і 
висадці пасажирів з діть
ми і інвалідів. Безумовно, 
підвищення культури по
ведінки пасажирів у мі
ському транспорті повин
но стати турботою не ли
ше тролейбусного управ
ління, а перш за все всіх 
колективів міста, громад
ськості.

Про маршрути № 2 та 
№ 4. Наприкінці січня 
цього року буде введена 
в експлуатацію нова тро
лейбусна лінія по вулиці 
Волкова до заводів ра- 
діовиробів і друкарських 
машин. Маршрут № 2 (10 
—12 машин) пройде від 
зупинки «Лісопаркова» до 
заводу друкарських ма
шин, а маршрут № 4 (10 
—12 машин) — «Лісопар
кова» — «Студмістечко». 
Дякуючи цьому, поліп
шаться умови обслугову
вання жителів нового мік
рорайону, Новомиколаївки 
і студентів інституту сіль
госпмашинобудування.

У 1976 році місто одер
жить 20 нових комфорта
бельних тролейбусів ЗІУ-9. 
Це дозволить нам скоро
тити інтервал руху.

Для укомплектування 
служби складу водіїв у 
липні закінчить курс на
вчання 25 чоловік.

В складному міському 
організмі комунальний 
транспорт займає провідне 
місце в службі сервісу і 
від того, як він працює, за
лежить продуктивна праця 
трудящих, їх настрій. То
му поліпшення роботи мі
ського транспорту повин
но стати турботою всіх кі- 
ровоградців.

О. КУНАКОВ, 
начальник Кірово
градського тролей
бусного управління.

ЕКВАДОР В
ЧЕКАЄ 7

П.зоепедодпі 58-ї роковини Великого Жовтня була пушена п дію гід
роелектростанція «Лнтоіііванівці» — одна із каскада на ріці _ Впча 
Тут споруджується вісім ГЕС. які дадуть Болгарії 1.2 мільярда кіловат- 
гйіиіі електроенергії на рік. ГЕС «Лнтоііівапівці» вже дала IG0 тисяч 
кілоиат-го'іип. 111-метров.з гребля ГЕС утворила водосховище місткістю 
200 мільйонів кубометрів, що дозволить оросити значні площі ™<>A* 
тпоріпіх земель’фракійської, долини. В епорудіксіїпі Цієї ової електро
станції брали участь Радянський Союз, Н,-(і і Іехослова і іон..

На фото:’ вид на греблю гідроелектростанції «Антон вапївці».
' Фото НА — ЛІ1Н.

На початку січня генерал Гільєрмо 
Родрігес Лара оголосив про свою від
ставку з поста президента республіки. 
В останній заяві він відзначив, що прий
няв таке рішення добровільно, без будь- 
якого тиску збоку. Невдовзі було утво
рено вищу раду, до складу якої ввійшли 
командуючі трьома видами збройних 
сил.

Трохи пізніше було оголошено про сформу
вання нового уряду і про призначення піце- _ 
адмірала Л. Повода Бурбано главою вищої І 
ради. На влаштованій після сформування уря
ду прес-конференції було оголошено, ЩО вій- ■ 
ськоні сповнені рішимості виконувати розроб- ■ 
лену збройними силами програму перетворень І 
і що вони добиватимуться втілення в життя ■ 
планів, покликаних поліпшити становище на- ■ 
родиих мас'.

Зміна уряду і президента країни від
булась у складній і гострій обстановці, 
для якої характерна триваюча активіза
ція правої опозиції. І, безсумнівно, вона 
зробить спробу вчинити на уряд вигідний 
для себе тиск. І перші кроки нового уря
ду покажуть, чи справді він вірний зобо
в'язанням збройних сил країни і готовий 
виконати свої обіцянки, дані народові.

А. МЕДВЕДЕНКО, 
оглядач ТАРС.

І
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ЙДЕ ВСЕСОЮЗНИЙ МІСЯЧНИК ОБОРОННО-МАСОВОЇ РОБОТИ

ОРІЄНТИР
НА
ІНІЦІАТИВУ!

23 січня почався Всесоюзний місячник 
оборонно-масової роботи. Він присвя
чений 58-й річниці Збройних Сил СРСР.

В первинних організаціях ДТСААФ 
області практикуються заходи, спрямо
вані на гідну зустріч XXV з’їзду КПРС, 
дальше поліпшення військово-патріоти
чної пропаганди серед молоді, підви
щення якості підготовки молоді до 
служби в армії, вихована в неї високої 
революційної пильності і постійної го
товності до захисту Батьківщини, за
лучення молоді до занять військово- 
технічними видами спорту і складання

нормативів комплексу ГПО. В Світло- 
водську, Олександрії, Новоукраїнці, 
Гайвороні, У.тьяновці, наприклад, в дні 
місячника відбудуться тематичні вечо
ри, ленінські читання, зустрічі з вете
ранами війни, організовуються лижні 
агітпробіги, спартакіадні поєдинки до
призовної молоді.

Дтсаафівськпм актпвісв;)цо «м,м|тетам 
комсомолу також рекокпрОвеДеПХс акти
візувати В ДНІ МІСЯЧНИК, та^/РСР , ' 
військово-спортивних ІГОГ.О 
ннця», уроків мужності г -Ц 
ХИСТ ВІТЧИЗНИ — священнім обов'язок 
громадянина Союзу PCP», оглядів-ви- 
ставок технічної творчості...

Під час місячника слід широко роз'я
снювати молоді керівну роль КПРС у 
комуністичному будівництві, наполег
ливу боротьбу Радянського Союзу за 
здійснення Програми миру, виробленої 
XXIV з’їздом вартії, ленінські заповіти 
про захист соціалістичної Вітчизни, за
ходи Комуністичної партії і Радянсько
го уряду по зміцненню обороноздат
ності країни.

ФЕХТУВАЛЬНИКИФЕХТУВАЛЬНИКИ
„ГОСТРЯТЬ“
РАПІРИ

В середу в спортивно
му залі СЦ «Зірка» стар
тував особисто-команд- 
ний чемпіонат України з 
фехтування. Майстерніс
тю міряються вихованці 
спартаківських колекти
вів республіки — спорт
смени Києва, Донецької, 
Вороиінловград с ь к о ї, 
Львівської, Дніпропет
ровської, Ровенської, За
порізької, Чернівецької, 
Тернопільської, Закар
патської, Волиігсйїгої та 
Кіровоградської облас
тей.

За команду Кірово- 
градщпни виступають 
майстри спорту Василь 
Литвиненко, Людмила 
Кущенко. Олег Махму
дов, Людмила Штандеи- 
ко, Клавдія Молодченко, 
кандидати у майстри На
дія Кременчуцька, Во
лодимир Васильченко, 
Анатолій Цнганков, Іри
на Масенко та Тетяна 
Слюсар.

Кіровоградці мають на
году зустрітися на цих 
змаганнях з чемпіоном 
Європи майстром міжна
родного класу Петром 
Ігнатовим, призерами 
всесоюзних поєдинків На
дією Бортниковою, Вя
чеславом Бухаиовичсм.

Більше двохсот фех
тувальників почали бо
ротьбу за першість.

У першому етапі зма
гань силами мірялися ра
піристи. Здобувши п'ять 
перемог, киянин Пелро 
Ігнатов став чемпіоном 
республіки. Другим був 
Віктор Черниченко (Ки
їв), а бронза дісталась 
кіровоградцю Василю 
Литвннеііку.

У жінок найкращий 
результат у Надії Борт- 
лнкової.

Напружено проходили 
командні змагання рапі
ристів. Перемогу здобу
ли чоловіки і жінки Киє
ва. Вдалим був виступ 
кіровоградців. Нашим 
рапіристкам дісталося 
срібло, а рапіристам — 
бронза.

Сьогодні — останній 
день змагань.

ДО ЦИХ виправдань ніби й звикли:
— Чого не приїхали на обласні 

гання? Та не було кому організувати 
готовку команд. ,

—■ Знову ми останні. Та ми й не розрахо
вували на призове місце.

— Чого не дали залікових очок? А як же 
взяти ту висоту, коли ніде тренуватись...

І товариші з обласного спорткомітету, 
слухаючи такі монологи фізкультурних ак
тивістів Устинівського району, міркували: 
«Чи вимагати, чи аналізувати, чи просто 
зважити на об'єктивні причини і без над
мірного хвилювання поставити цифру в 
в останній графі та й надіятись на кращі 
часи? Бо що з них візьмеш? Нема умов...»

Але була висловлена й більш слушна 
думка голови спооткомітету В. І. Галенка:

— При можливості варто допомогти.
Тут же пропонували:
— Хай краще зорієнтується обласна рада 

ДСТ «Колос».
Це — торік.

Нині з цього приводу — лист в редакцію 
з села Медового:

«... Сидиш вдома і дивишся телепередачі 
на гему: яь тренуються і змагаються міські 
школярі. Ми ж почнемо підготовку до 
змагань, коли вже треба виходити на стар
ти. Знову доведеться задовольнитись остан
нім місцем. А нам хіба що настанов»: збе
ріться з силами, добре проводите тренуван
ня, тоді й результати будуть кращими. А де? 
І з ким? Чому б не зібрати в райцентрі 
фізорг ів та не навчити їх?

Багато розмов про шефство над сільськи
ми школярами. Але це лише розмови, якщо 
торкаться спортивно-масової роботи. При
їхали б в село кращі спортсмени з міста, по
казали свою майстерність, передали досвід, 
порадили...

Чому б не покликати фізкультурних акти
вістів з сільської школи на міські змагання? 
Не заради того, щоб мати нового (слабкішо
го) суперника. А доброзичливо, з метою пе
редати все краще в організації навчально- 
тренувального процесу, проведення зма
гань...»

Справді, з будівництвом спортивних баз 
справи в Устинівському районі невтішні. 
Тут немає жодного тиру, відсутні комплекси 
для складання нормативів ГПО. Сільські 
спортсмени навіть не уявляють, яким має 
бути спортивний зал. На весь район він 
один — в Інгульському СПТУ. Тут хіба що 
вміщуються два тенісні столи їх приби
рають, і тоді змагаються борці.
V РАЙКОМІ комсомолу дали цифру: 1490. 
* Це — кількість значківців ГПО за мину
лий рік. Як і де підготували їх, якщо не

і

БІЛЬШ ЯК 600 ШКОЛЯРІВ займаються в миколаївській <1
ЮНИХ МОРЯКІВ. ВОНИ ВИВЧАЮТЬ РАДІОСПРАВУ, ВОДІННЯ СУДЕН, і-РОЗ
ПОРЯДЖЕННІ ШКОЛЯРІВ НАВЧАЛЬНИЙ КОРПУС. МАЙСТЕРНІ. НАВЧАЛЬНІ 
ТЕПЛОХОДИ «ГЕОРГИИ СЕДОВ» І «ОТВАЖНЫЙ». БАГАТО ВИХОВАНЦІВ ФЛО
ТИЛІЇ СТАЛИ МОРЯКАМИ 1 ПЛАВАЮТЬ НА СУДНАХ ЦИВІЛЬНОГО ФЛО1У 
СРСР

НА ФОТО: У СТЕРНОВІЙ РУБЦІ ТЕПЛОХОДА «ГЕОРГИИ СЕДОВ» ПОМІЧ
НИК КАПІТАНА МИКОЛА ГРИГОРОВИЧ ГРИГОР’ЄВ (ДРУГИМ пЯия"
НЮЄ КУРСАНТАМ ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ СУДНА ЗА КОМПАСОМ І ЛОКА- 
ТОРОМ Фото К. ДУДЧЕНКА.

• СУПЕРЕЧКА ПРОДОВЖУЄТЬСЯ: 
ХТО БУДУВАТИМЕ СПОРТИВНІ БАЗИ?
• А ЯКЩО ЦИФРИ «ЛИПОВІ»?

• КОМСОМОЛЬСЬКІ АКТИВІСТИ 
ЗГОДНІ — ПОТРІБНА ІНІЦІАТИВА!

• СЛОВО ЗЛ ШЕФАМИ...

О СПРАВДІ
ПРИСТОСОВАНІСТЬ?

вирішена проблема з будівництвом спор
тивних баз? Відповідь коротка:

— Пристосовуємось...
Цікаво, який же досвід пристосування? 

Наприклад, з колгоспу імені Петровського 
теж рапортували «справною» цифрою: 60. 
Якщо вірити паперам, то нормативи ком
плексу ГПО така кількість юнаків і дівчат ви
конала з 12 по 25 квітня. П’ять громадських 
фізоргів «умудрились» 
заліки більше семисот

— А плавання?
—Теж ь квітні...
Це в той час, коли 

басейну, коли до звичайного 
можна й приступити. Виходить, всі значківці 
справжні тобі «моржі». І після такого блітц- 
турніру інструктор по спорту спокійно (за
бувши, що окозамилювання не робить йому 
авторитету) ставить потрібні цифри. «Що 
головне? Добре прозвітувати. Не значківця 
запитуватимуть, а мене...»

А секретар комсомольської організації 
радгоспу «Устииівський» Любов Оленчук 
вільна від таких «гріхів». Скільки значківців 
ГПО, чи проводились спортивні поєдинки? 
Відповідає чесно:

— Не знаю.
Звичайне собі самоусунення від спортив

но-масової роботи Фізичне виховання мо
лоді, на думку Л. Оленчук, не входить в 
завдання комітету комсомолу.

Кажуть, в районі в пошані кульова стріль
ба. Тут навіть мають 28 дрібнокаліберних 
гвинтівок. В простих мало пристосованих

за цей час прийняти 
разів (?).

немає плавального 
ставу ще не

Але відо- 
що навіть 
підготовки 
значківців

тирах за рік бу
ло використано 
ЗО тисяч патро
нів.
мо, 
для 
всіх
ГПО, які згаду
ються в звітах, 
треба було їх 
йикорис тати 
вдвічі більше. 
Тому уі у відпо
відь жарт де
яких «уболі
вальників» за 
справу:

— Тренуються 
теоре т и ч н о, 
трохи 
ки, а наприкін
ці — тир. У 
нас ^лопці ви
нахідливі...

навіть допризовни- 
не можуть постійно готуватись 
на вогневому рубежі.

І слово комсомоль- 
дали три роки тому: 

член ВЛКСМ буде значківцем $

з рогат-

Жарт жартом, та
ки району 
до змагань 
ДОРЕЧНО тут згадати 

ців, яке вони дали т
— Кожен 

комплексу ГПО.
А ось в тому ж таки колгоспі імені Пет- 

ровського лише п’ята частина з усіх знач
ківців комсомольці. Такий же процент 
охоплення членів спілки фізкультурно-ма
совою роботою і складенням нормативів 
ГПО.

Так, устинівцям треба допомогти. Слушне 
зауваження і про шефство, і про увагу з 
боку обласної ради ДСТ «Колос». Але і са
мим треба визначитись у потрібному руслі. 
Проблему бачать всі. Але чому колгоспи не 
допоможуть побудувати спортивний ком
плекс місцевій школі? Він би міг стати в при
годі і молодим хліборобам. Чому райком 
комсомолу не згадає про завдання комсо
мольсько-молодіжної трирічки будівництва 
військово-технічних спортивних споруд?

Якщо буде ініціатива комсомольських 
активістів, якщо буде зроблений практичний 
крок до /лети, то ми віримо, що господар
ські працівники, керівники колгоспів теж 
не залишаться осторонь. Бо пристосовува
тись на порожньому місці — це той же 
жарт. А проблему слід вирішувати дуже 
серйозно.

Устииівський район.
М. ШЕВЧУК.

Т. е. о. редактора М. СЕМЕНЮК. '

Кіровоградське 
технічне училище № 6 
оголошує прийом учнів 
на 1976 навчальний рік 
з спеціальностей:

Увільнених з рядів Радянської Армії: 
електрозварники; електромонтери, слюсарі-іистру* 

ментальникн.
Строк навчання 8 місяців.
Встигаючим учням виплачується стипендія 70—80 

карбованців на місяць.
Тих, що мають середню освіту: слюсарі-модельннки; 

слюсарі по ремонту обладнання; слюсарі механоскла
дальних робіт.

Учням, що встигають, виплачується стипендія ЗО 
карбованців па місяць, відмінникам навчання випла
чується стипендія 37 карбованців 50 копійок,
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«МОЛОДОЙ КОММУНАР» - 
орган Кировоградского обкома 

ЛКСМУ. г. Кировоград.

316050. ГСП Кіроаоград-50, вуя. Луначарського, 36. 
Телефони; відповідального секретаря та відділу 
комсомольського життя — 2-45-35, відділу пропаганди, 
відділу листів і масової роботи ~ 2-45-36, відділу вій-* 
сьиово'Латріотичного виховання та спорту — 2*46*87.

Друкарня ім. Г. М. Димні рова 
обласного управління у справах видавництв, 

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

БК 11026. Індекс 61197. Зам. № 35, Тираж 60 000.

За викопані роботи в процесі виробничої практики 
всім учням додатково до стипендії нараховується 33 
проценти від заробленої суми.

Час навчання в училищі зараховується в трудовий 
стаж.

Учні, які закінчили училище з відзнакою, мають 
право вступати на вечірні відділи інституту поза кон
курсом, па денне відділення на загальних иіцетавах, 
беручи участь в конкурсі з особами, що мають вироб
ничий стаж не менше двох років.

В училище молодь приймається без екзаменів.
В училищ^ постійно працюють гуртки: хоровий, 

танцювальний, художнього слова, духовий, естрадний, 
технічної творчості, стрілковий, спортивні секції. 
Початок заняття в міру комплектування груп. До 
заяви додаються такі документи: атестат про за
кінчення середньої школи; свідоцтво про народження 
або паспорт; приписне свідоцтво, військовий квиток; 
довідка з місця проживання і про склад сім’ї; харакії 
тернстнка зі школи для осіб, що закінчили 10 класів;]' 
автобіографія; фотокартки 3X4 см. 6 штук. 11

Звертатись на адресу: 316050, м. Кіровоград, вул, 
Декабристів, 26. Телефони: 2-35-31; 2-50-20.

ДИРЕКЦІЯ.
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