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З добрим, радісним настроєм, усвідом
ленням виконаного обов’язку, з палким 
прагненням порадувати Батьківщину удар
ною працею ідуть радянські люди назу
стріч XXV з’їздові ленінської партії, який 
визначить найважливіші завдання політич
ної і содіальло-економічвої діяльності 
КПРС, стаде .значною віхою в житті партії 
і вародут На досягнення нових рубежів у 
комуністичному будівшпітві, намічених 
проектом ,ЦК. КПРС до XXV з’їзду партії, 
робітничий клас, колгоспне селянство й 
інтелігенцію республіки, як і всієї нашої 
країни, надихають чудові звершення в де
в’ятій п’ятирічці, яка стала за абсолютним 
приростом виробництва, як підкреслив у 
своїй промові на грудневому (1975 р.) 
Пленумі ЦК товариш Л. І. Брежнєв, най
кращою п’ятирічкою в історії нашої країни.

Тісно згуртованими навколо бойового 
штабу нашої партії — Центрального Комі
тету КПРС, готовими зробити все для 
виконання нових відповідальних завдань, 
прийшли до XXV з’їзду Компартії України 
комуністи республіки, які налічують у сво
їх рядах більш як два з половиною міль
йони чоловік.

У святковому вбранні Палац культури 
«Україна». Гордо майорять на флагшто
ках Державні прапори Радянського Союзу 
і всіх союзних республік, на світловому 
табло — слова: «Палкий привіт делегатам 
XXV з'їзду Комуністичної партії України!». 
10 лютого тут почав роботу XXV з’їзд Ко
муністичної партії України.

Десята година ранку. За дорученням 
Центрального Комітету Комуністичної 
партії України член Політбюро ЦК КПРС, 
перший секретар ЦК Компартії України 
тов. В. В. [Щербицький оголошує з’їзд від
критим. >| і , ■.

Одноголосно, обирається президія з’їзду.
З величезуим піднесенням обирається 

почесна президія ХХУ з’їзду Компартії Ук
раїни в складі ГІолітбюро Центрального 
Комітету.(Комуністичної партії Радянсько
го Союзу цаїчолі з Генеральним секрета
рем 1ІК КПРС товаришем Леонідом Іллі
чем Брежнєвим.

Одноголосно обираються також секрета
ріат, редакційна і мандатна комісії з’їзду.

Затверджується порядок денний з’їзду:
1. Звіт Центрального Комітету Кому

ністичної партії України.
2. Звіт ревізійної комісії Комуністичної 

партії України.
3. Про проект ЦК КПРС до XXV з’їзду 

Комуністичної партії Радянського Союзу 
«Основні напрями розвитку народного гос
подарства СРСР на 1976—1980 роки».

4. Вибори;-м
Центрального Комітету Комуністичної 

партії України;
ревізійної комісії Комуністичної вартії 

України.
Із звітною доповіддю виступив член По

літбюро ЦК КПРС, перший секретар 
ЦК Компартії України тов. В. В. Щербиць
кий. У минулому п’ятиріччі, сказав він, тру
дящі республіки, їх бойовий авангард — 

Компартія України, втілюючи в життя на
креслення партії, внесли гідний вклад у 
розвиток єдиного народногосподарського 
комплексу країни, забезпечили виконання 
поставлених політичних і соціально-еконо
мічних завдань.

Усі галузі народного господарства рес
публіки розвивались високими і сталими 
темпами. Випуск промислової продукції за 
п’ятиріччя збільшився на 41,3 процента, 
понад річні плани її реалізовано на 6,2 
мільярда карбованців. Майже половину 
цієї продукції становлять товари народно
го споживання. Виконано Директиви XXIV 
з’їзду по виробництву зерна, м’яса, моло
ка, яєць. Здійснено велику програму капі
тального будівництва. Збудовано близько 
300 великих промислових підприємств, се
ред яких чимало індустріальних гігантів 
Трудящі одержали 98 мільйонів квадрат
них метрів житла.

У республіці все повніше діють фактори, 
властиві економіці розвинутого соціалізму. 
У широких масштабах здійснювались тех
нічне переозброєння, комплексна механіза
ція і автоматизація виробництва, впровад
ження принципово нової технології. Освоє
но серійне виробництво майже п'яти тисяч 
найменувань нових видів продукції. Серед 
них — потужні парові турбіни, вугледобув
ні комплекси, конвертори, високоточні 
верстати з числовим програмним керуван
ням, трактори Т-150. супертанкери. В ре
зультаті зростання продуктивності прані 
за п’ятиріччя в матеріальному виробництві 
зекономлено працю більш як чотирьох 
мільйонів чоловік. Важливу роль у розв’я
занні цих завдань' відіграли заходи по 
вдосконаленню управління народним гос
подарством.

Як і в усій країні, на Україні на основі 
динамічного розвитку продуктивних сил 
відбуваються глибокі зміни в галузі су
спільних відносин. Вони характеризуються 
дальшим зближенням класів і соціальних 
груп, поступовим подоланням істотних від
мінностей між розумовою і фізичною пра
цею, між містом і селом.

У проекті ЦК КПРС до XXV з’їзду пар
тії, палко схваленому комуністами, всіма 
трудящими республіки, чітко визначені зав
дання. які треба розв’язати в десятій п’я
тирічці. Говорячи про них, доповідач під
креслив, що вся діяльність партійних, ра
дянських, господарських, профспілкових і 
комсомольських організацій повинна бути 
спрямована на досягнення найвищих ре
зультатів при найменших затратах, на під
вищення ефективності і якості роботи в 
усіх ланках нашого господарства, па кож
ному робочому місці, на посилення режи
му економії, рішучу боротьбу з проявами 
безгосподарності і марнотратства.

Партійні комітети республіки, підкреслив 
В. В. Щербицький, покликані підпорядку
вати організаторську і масово-політичну 
роботу успішному виконанню народногос
подарського плану першого року п’ятиріч
ки, широкому розгортанню соціалістичного 
змагання під лозунгом «Підвищувати ефек-
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України 

партійних

Комітет
Рада Міністрів

тивність виробництва і якість роботи в ім’я 
дальшого зростання економі; и і народного 
добробуту!».

У доповіді були всебічно висвітлені про
блеми ефективності роботи наукових уста
нов республіки, прискорення впровадження 
результатів досліджень у виробництво, 
розширення масштабів і підвищення якості 
підготовки спеціалістів для народного гос
подарства, дальшого піднесення добробуту 
і культурного рівня трудящих..

Велике місце було відведено аналізові 
організаторської і політичної діяльності 
партійних організацій республіки, стилю 
керівництва господарським і культурним 
будівництвом. Всю свою роботу Компартія 
України—боновий загін КПРС—здійснюва
ла під безпосереднім керівництвом 
рального Комітету нашої партії, 
спиралась на поради і вказівки 
ного секретаря ЦК, Політбюро, 
ріату ЦК КПРС. ЦК Компартії 
постійно дбав про створення в

. організаціях, . трудових колективах обста
новки творчості і діловитості, взаємної 
принципової вимогливості, високої органі
зованості і дисципліни.

Особлива увага у звітному періоді при
ділялася посиленню бойовнтості первин
них партійних організацій, поліпшенню до
бору, розстановки і виховання кадрів, до
держанню ними норм партійного життя, 
узагальненню і поширенню кращого досві
ду, нагромадженого в партійних організа
ціях України, Москви. Ленінграда, братніх 
республік. Разом з тим. як і належить ко
муністам, підкреслив В В Щербицький, ми 
рішуче викривали недоліки, піддавали їх 
принциповій критиці, вживали заходів до 
підвищення рівня і якості всієї нашої ро
боти.

Партійні організації республіки спрямо
вували ідейно-виховну роботу на форму
вання у трудящих, особливо молоді, марк
систсько-ленінського світогляду, високих 
ідейно-політичних якостей, виховання ко
муністичного ставлення до праці, підви
щення персональної відповідальності кад
рів за доручену справу. Вказувалося, що 
ідеологічній роботі треба надавати більш 
наступального конкретного, цілеспрямова
ного характеру, посилювати комуністичне 
виховання трудящих.

Сьогодні, з трибуни нашого з’їзду, ска
зав В. В. Щербицький, ми запевняємо, що 
будемо й далі безустанно зміцнювати ін
тернаціональну єдність, непорушну дружбу 
і братерські узи українського народу з ве
ликим російським народом, з усіма народа
ми нашої соціалістичної Батьківщини. Ко
муністи, всі трудящі України всім серцем 
схвалюють і одностайно підтримують полі
тику Комуністичної партії, висловлюють 
палку вдячність ЦК КПРС і його Політ- 
бюро за багатогранну і плодотворну діяль
ність в ім’я щастя народу, миру на землі, 
в ім’я торжества світлих ідеалів комунізму.

(Закінчення на 2-й стор.).

Центральний 
КПРС, 
СРСР, Всесоюзна Цент
ральна рада професійних 
спілок і Центральний Ко
мітет ВЛКСМ розглянули 
підсумки Всесоюзного со
ціалістичного змагання со
юзних і автономних рес
публік, країв, областей, 
міст, районів і національ
них округів, колективів 
підприємств, виробничих 
об’єднань, будов, науко
во-дослідних організацій, 
колгоспів, радгоспів, між
господарських та інших 
сільськогосподарських під
приємств і організацій за 
дострокове виконання на
родногосподарського .пла
ну на 1975 рік і успішне 
завершення дев’ятої п’я
тирічки.

Визнано переможцями і 
нагороджено перехідни
ми Червоними прапорами 
ЦК КПРС, Ради Міністрів 
СРСР, ВЦРПС і ЦК ВЛКСМ 
ряд союзних і автономних 
республік, країв і облас
тей.

Пам'ятними знаками ЦК 
КПРС, Ради Міністрів 

/СРСР, ВЦРПС і ЦК ВЛКСМ 
«За трудову доблесть у 
дев’ятій п’ятирічці» і пе
рехідними Червоними 
прапорами ЦК КПРС, Ра
ди Міністрів СРСР, ВЦРПС 
і ЦК ВЛКСМ із. занесенням 
на Всесоюзну Дошку по
шани на ВДНГ СРСР наго
роджено 750 колективів 
підприємств, виробничих 
об'єднань, колгоспів, рад
госпів, будов, науково-до
слідних та інших організа
цій.

Перехідними Червоними 
прапорами ЦК КПРС, Ра
ди Міністрів СРСР, ВЦРПС 
і ЦК ВЛКСМ нагороджено 
100 міст і міських районів; 
178 районів і національ
них округів; 751 колектив 
підприємств, виробничих 
об'єднань, колгоспів, рад
госпів, будов, науково-до
слідних та інших органі
зацій.

Центральний Комітет 
КПРС, Рада Міністрів 
СРСР, ВЦРПС і ЦК ВЛКСМ 
поздоровили переможців 
і висловили тверду впев
неність у тому, що геро
їчний робітничий клас, 
славне колгоспне селян
ство та інтелігенція ще 
вище піднесуть прапор 
всенародного соціалістич
ного змагання за підви
щення ефективності ви
робництва і якості роботи, 
новими трудовими досяг
неннями зустрінуть XXV 
з’їзд КПРС, докладуть 
усіх сил, знань і досвіду 
для здійснення грандіоз
них завдань десятої п я- 
тирічки.

(ТАРС).

ЗА УСПІХИ
У ПРАЦІ

Центральний Комітет 
Компартії України, Рада 
Міністрів УРСР і Укрпроф- 
рада прийняли постанову 
про занесення на рес
публіканську Дошку по
шани колективів підпри
ємств і організацій про
мисловості, будівництва, 
транспорту, сільського 
господарства, які досягли 
найкращих показників у 
соціалістичному змаганні 
за гідну зустріч XXV з’їз
ду КПРС та дострокове 
виконання народногоспо
дарського плану 1975 ро
ку і дев’ятої п’ятирічки.

Колективам - переллож- 
цям вручено свідоцтва 
про занесення на респуб
ліканську Дошку пошани.

Центральний Комітет 
Компартії України, Рада 
Міністрів Української PCP

І і Укрпрофрада гаряче пб- 
I здоровили колектив’и під«- 
1 (Закінчення на Z-й стор.'}.
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XXV З’ЇЗД КОМПАРТІЇ УКРАЇНИ
(Закінчення. Поч. па 1-й стор.).

Від імені XXV з’їзду Компартії України, 
всіх комуністів республіки В. В. Щербіщь- 
к'им запевнив Центральний Комітет КГІРС, 
що партійна організація України і далі бу
де його вірною і надійною опорою в бо
ротьбі за торжество ленінської генеральної 
лінії нашої партії.

Потім була заслухана звітна ■ доповідь 
ревізійної комісії Комуністичної партії Ук
раїни (доповідач тов. Є. Л. Лнтвинов).

З’їзд перейшов до обговорення звітів 
Центрального Комітету і ревізійної комісії 
Комуністичної партії України.

Па з'їзді обговорюються звіт Центрально
го Комітету і звітна доповідь ревізійної ко
місії Комуністичної партії України.

Висловлюючи волю комуністів, всіх тру
дящих республіки, делегати одностайно 
схвалюють внутрішню і зовнішню політику 
партії, багатогранну і плодотворну діяль
ність її •Центрального Комітету і ГІолітбю- 
ро ЦК. З великою сердечністю і теплотою 
говорять вони про особистий вклад Генс-

ральпого секретаря ЦК КПРС товариша 
Л. І. Брежнєва в здійснення завдань кому
ністичного будівництва, виробленої партією 
Програми миру, в боротьбу за мир і безпе
ку народів.

Глибоко аналізуючи роботу партійних ор
ганізацій республіки по виконанню рішень 
XXIV з’їзду КГІРС. і XXIV з’їзду Компар
тії України, промовці підкреслюють зрослу 
авангардну роль комуністів у трудових ко
лективах. підвищення рівня партійного ке
рівництва, зміцнення зв’язків парторганіза- 
цін з масами.

За досягнуті успіхи за роки п’ятирічки 
Українська PCP п’ять разів була удостоєна 
перехідних Червоних прапорів ЦК КПРС, 
Ради Міністрів СРСР, ВЦРІІС і ЦК 
ВЛКСМ. Більш як 215 тисяч переможців 
змагання . нагороджено орденами і медалями 
Союзу PCP, кращим колективам вручено 
перехідні Червоні прапори і пам’ятні Знаки.

Усе, що було досягнуто, делегати оціню
ють з позицій високої вимогливості. Вони 
говорять про необхідність дальшого вдоско
налення стилю і методів роботи партійних 
комітетів, ідеологічного забезпечення вико
нання планів і соціалістичних зобов’язань

на 1976 рік, додержання партійної і дер
жавної дисципліни, викривають наявні ще 
недоліки в керівництві господарським і 
культурним будівництвом, намічають шля
хи їх якнайшвидшого подолання.

З гордістю відзначають оратори успіхи, 
яких добилися трудівники міста і села в 
ході нередз’їздівської вахти, рапортують 
про дострокове виконання підвищених со
ціаліст інших зобов’язань на честь з'їзду 
партії.

Нині найважливішим завданням партій
них організацій с зосередження всієї орга
нізаторської і масово-політичної роботи на 
успішному виконанні народногосподарсько
го плану першого року десятої п’ятирічки, 
па широкому розгортанні змагання за даль
ше підвищення ефективності і якості ро
боти.

Вся діяльність партійних, радянських, 
господарських, профспілкових і комсомоль
ських організацій по керівництву змаган
ням, говорили делегати, повинна бути спря
мована на досягнення найвищих результа
тів при найменших затратах, на підвищення 
ефективності і якості роботи в усіх лапках 
нашого господарства, на кожному робочому5 
місці.

З’їзд продовжує свою роботу.
(РЛТЛУ).

ЗА УСПІХИ
У ПРАЦІ

(Закінчення.
- Поч. на 1-й стор.).

приємств, організацій, кол
госпів і радгоспів, які до
сягни найкращих показ
ників у соціалістичному 
змаганні за гідну зустріч 
XXV з'їзду КПРС та до
строкове виконання на
родногосподарського пла
ну 1975 року і дев’ятої 
п’ятирічки, і висловлюють 
тверду впевненість у тому, 
що передові колективи, 
всі трудівники промисло
вості, будівництва, транс
порту, сільського госпо
дарства та інших галузей 
народного господарства 
республіки своєю само
відданою працею внесуть 
гідний вклад у всенародну 
боротьбу за підвищення 
ефективності виробни
цтва і якості роботи, ус
пішне виконання народно
господарського плану на 
1976 рік.

(РАКА?).

Обговорюємо проект ЦК КПРС

Зустрічаюся з ними щоранку. Веселі, мо
торні хлопці ведуть свої трактори в поле. 
Усіх їх знаю з першого дня роботи в брига
ді. Вони живуть повсякденною турботою 
про врожай. Завдячуючи їхній праці, 
натхненню, майстерності, бригада виборо
ла перехідний Червоний прапор Толбухін- 
ського округу ДКСМ, який залишиться у 
нас навічно, нагороджена Почесною гра
мотою обкому ЛКСМ України. І навіть рік 
минулий, несприятливий, був щедрим. Ози
ма пшениця видала з кожного гектара по 
47,8, кукурудза — 46,5, цукрові буряки — 
246 центнерів.

Підбиваючи підсумки, ми вже думали 
про долю хліба першого року десятої п’я
тирічки. Зібралися хлопці на комсомольські 
збори, говорили про завдання, що визна
чені проектом ЦК КПРС до XXV з’їзду пар
тії. І визначили ми тоді свій девіз: «Пер
ший рік п'ятирічки — рік ударного старту». 
Бригада зобов’язалася до дня відкриття 
форуму' комуністів відремонтувати не ли
ше весь грунтообробний інвентар, а й по
ставити на лінійку готовності всю збираль
ну техніку. Слова дотримуємо.

Залежить щедрість гектара і від того, чи 
обізнані механізатори із технологією виро-

І ВРОДИТЬ
щування зернових І технічних культур. У 
бригаді створили школу хліборобської май
стерності. Вивчаємо на заняттях не лише 
будову машин, а й агротехніку, економіку 
колгоспного виробництва. Хоч в колективі 
три чверті механізаторів мають перший та 
другий клас, заняття відвідують усі.

Бригада наша комсомольсько-молодіжна. 
Більшість механізаторів — члени ВЛКСМ, 
молоді комуністи. Вони допомагають не
давнім випускникам шкіл, СПТУ високопро
дуктивно використовувати нову техніку. 
Проектом ЦК КПРС до XXV з’їзду партії 
передбачено у десятій п'ятирічці збільши
ти випуск сільськогосподарської техніки, 
зокрема, довести у 1980 році випуск трак
торів до 580—600 тисяч штук, зернових 
комбайнів «Нива», «Колос» і «Сибіряк» — 
до 125 тисяч. Планується також розширити 
виробництво сільськогосподарських машин 
І причепів для найповнішого використання 
технічних можливостей тракторів типів 
К-700 і Т-150.

Ця проблема стоїть гостро. Не вистачає 
причіпного знаряддя, а тому ефективність 
використання потужних машин знижується, 
їх потрібно використовувати комплексно.

Не вистачає і потрібних запчастин до 
цих тракторів. Тому хочеться, аби на заво
дах завчасно про це подбали.

Про сівалки хотілося б сказати окремо. 
Пам’ятаєте: що посієш — те й пожнеш. Пе
рефразувавши, я б сказав: як посієш — так 
і вродить. А те «як» залежить не лише від 
механізатора, а й від механізму. Вважаю, 
що нинішні сівалки занадто металоємні, 
значну частину чавунних деталей на них 
можна замінити пластмасовими. Аби на 
них були пристрої, що контролюють рух 
насіння аж до дна борозни, які б при пору
шенні технологічного процесу сівби могли 
б давати звуковий або світловий сигнал до 
кабіни тракториста, можна було обійтися 
без сівальників,—тут вирішилася б якоюсь 
мірою і проблема трудових ресурсів села. 
Хотілося б мати і таку сівалку, в якій є 
пристосування для внесення у грунт гер
біцидів.

Ці пропозиції за дорученням бригади, 
виношу на розгляд хліборобів, спеціалістів. 
На думку членів бригади, втілення їх в 
життя допоможе нам, механізаторам, 
значно підвищити продуктивність праці, 
збільшити валове виробництво зерна, тех
нічних культур.

А. ХАРКАВИЯ, 
бригадир комсомольсько-молодіжної 
тракторної бригади колгоспу «Роди
на» Ульяновського району.

У ЦЕНТРАЛЬНОМУ
НОМІТЕТі КПРС 

І РАДІ МІНІСТРІВ 
СРСР

слово 
ЛЕКТОРА
© НА НАРАДІ 

ІДЕОЛОГІЧНИХ 
ПРАЦІВНИКІВ

Зиам’янськии міськком партії та 
міськком, комсомолу нагромадили 
певний досвід у лекційній пропаган
ді проекту ЦК КПРС до XXV з’їзду 
партії, ведуть велику підготовчу ро
боту до роз’яснення рішень і мате
ріалів XXV з’їзду КПРС. З мстою 
узагальнення і широкого висвітлення 
цього досвіду, обком" Компартії Ук
раїни провів тут кущову нараду ідео
логічних працівників. Відкрив її заві
дуючий відділом пропаганди і агіта
ції обкому Компартії України І. II. 
Оліфірекко. Присутні — завідуючі 
лекторськими групами, голови пер
винних організацій товариства «Знан
ня», громадські лектори, комсомоль
ські працівники — багато цікавого 
почерпнули з виступу другого •секре
таря Знам’янського міськкому партії 
А. М. Кускова, який розповів про 
зміцнення пропагандистських груп, 
складу позаштатних лекторів, про 
навчання, розповсюдження передо
вого досвіду лекційної роботи. Для 
трудящих Знам’янки розроблені і чи
таються цикли лекцій «Від з'їзду до 
з’їзду — ленінським курсом», «XXV 
з’їзду І\ПРС — гідну зустріч», «Со
ціалістичне змагання — могутня сила 
в комуністичному будівництві» та іи. 
Велику допомогу ідеологічнії^ кад
рам полізла методична конференція 
«Про фррмп її методи масово-полі
тичної р|оботп в зв’язку з підготовкою 
до XXVI з’їзду КПРС», проведена 
міськкомом партії.

Які ж головні проблеми ідеологіч
ної роботи в переддень з’їзду? Перш 
за все, значне піднесення ефектна-

пості пропаганди і агітації, підвищен
ня ролі трудового колективу в поліп
шенні морального виховання трудів
ників, пропаганда радянського спо
собу життя, удосконалення форм - і 
методів соціалістичного змагання. 
Досвід роботи з цих питань узагаль
нено в плакатах, районною газетою 
«Серп і Молот».

Предметна розмова йшла про на
ставництво серед лекторів, про пере
дачу досвіду комсомольським акти
вістам.

Завідуючий відділом пропаганди і 
агітації Кіровоградського міськкому 
партії А. І. ІІіцой розповів про цікаві 
форми гласності змагання, його діє
вості, які застосовують трудівники 
сусідньої нам Миколаївщшш. Комп
лексне змагання за перетворення міс
та в центр високої культури і гро
мадського правопорядку, за гідну 
зустріч з’їзду, широке використання 
наочної агітації (радіогазетп, неоно
ві табло, стіннівки) — все це ефек
тивні форми, які слід повсюдно вико
ристовувати.

З цікавістю слухали присутні роз
повідь ректора народного університе
ту техніко-скопомічпого прогресу 
Знам’янського вагонного депо Б. М. 
Шамовського. Заступник голови 
правління обласної організації това
риства «Знання» В. Д. Мішура про
аналізував стан лекційної пропаган
ди в області, наголосив на залученні 
молодих спеціалістів до читання лек
цій.

І. П. Оліфірспко, підбиваючи під
сумки наради, акцептував увагу при
сутніх па підвищенні майстерності 
лекторів, па їх постійному навчанні. 
Важливо донести до всіх трудівників 
положення проекту ЦК КПРС, щоб 
кожен відчув його грандіозність, слід 
переконливо показувати гуманізм на
шої програми, глибоку науковість 
цього документу.

Учасники паради познайомилися з 
формами і методами лекційної про
паганди в локомотивному депо.

В перший рік дев’ятої п’ятирічки колектив ПобуЗЬІ ПГП 
П.кслевого заводу прагне досягти високих показників V 

р п»«,і йаг?ь ‘

яга
Фото в, КОВПАКА.

Центральний Комітет 
КПРС і Рада Міністрів 
СРСР розглянули питання 
про додаткові пільги пра
цівникам вугільної і слан
цевої промисловості і 

. шахтного будівництва кра
їни, а також про дальший 
розвиток вугільної про
мисловості Донецького 
басейну в десятій п'яти
річці.

ЦК КПРС і Рада Мініст
рів СРСР, враховуючи 
особливі умови праці у 
вугільній і сланцевій про
мисловості і на будівництві 
шахт, прийняли постанову 
«Про надання додаткових 
пільг працівникам вугіль
ної і сланцевої промисло
вості і шахтного будівни
цтва». Передбачається пе
реведення робітників, зай
нятих на підземних робо
тах на діючих і споруджу
ваних вугільних і сланце
вих шахтах з особливо 
важкими умовами праці, 
на 30-годинний робочий 
тиждень і гірничих май
стрів, зайнятих на підзем
них 
тах, 
чий

У 
ди г _____
промисловості Донецько
го басейну в 1576—1980 
роках» відзначається, що 
в результаті проведеної 
роботи, спрямованої на 
виконання рішень XXIV 

• 3 їзду КПРС і наступних 
: Пленумів ЦК КПРС у пи

таннях економічної полі
тики, забезпечено пере
виконання плану видобут
ку вугілля в Донецькому 
басейні, встановленого на 

І дев яту п ятирічку. Разом 
І з тим у роботі вугільної 
І промисловості басейну 
І відмічено серйозні недо- 
I ліки в будівництві і рекон- 
I струкціі шахт, -освоєнні 
І проектних показників шахт 

і збагачувальних фабрик.
І * РаАа Міністрів
І зобов’язали ЦН
І Компартії України, Ростов- 
І ський обком КПРС, Раду 
І Міністрів Української PCP
■ Міністерство вугільної 
І промисловості СРСР і Мі- 
I ністерсгво вугільної про- 
І мисловості УРСР усунути 
І ЦІ недоліки і зосередити 
І увагу на розв’язанні ос-
■ новних завдань дальшого
І розвитку басейну. Поста 
І новою встановлено зав 
І Дання довести видобуток 
І ВУГ?ЛЛЯ 8 Донецькому ба 
І У 1980 році до 231-
■ 233 МЛН. тонн і 8 1985 роц 
І до 245—250 млн. тонн.

роботах на цих шах- 
на 35-годинний робо- 
тиждень.
постанові «Про захо- 

по розвитку вугільної

(ТАРС).
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ЗВІТУЮЧИ про свої досягнення п ро
боті но військово-патріотичному вн- 

-фовапніо молоді, комсомольські та 
дтсаафівські активісти нерідко рапор
тують гучними цифрами, забуваючи про 
глибокий аналіз справ у фізичній та вій
ськово-технічній підготовці майбутніх 
воїнів. Як показали минулорічні старти 
з багатоборства ГПО на призи «Комсо
мольской правды», в числі допризовної 
молоді ще є багато юнаків, котрі фор
мально «підвищують» свій фізичний гарт 
і військово-технічні знання. На змагання 
вояж-заявлені як значківці, а коли ви
йшли на старти, то їхні показники буди 
набагато нижчими вимог комплексу 
ГГІО. Так було з представниками Онуф- 
ріївського, Устннівського та Петрів- 
ського районів. 1 це трапилось насампе
ред тому, що тут не дбають про зміцнен
ня технічних баз, будівництво спортив
них споруд- Наприклад, у ГІстрівському 
районі діє лише один паспортизований 
гир; в Устннівському немає жодного. Та
ке ж становище в Компаніїаці і Малій 
Внсці. Комітети комсомолу не взяли під 

_^ін контроль роботу пунктів початкової 
військової підготовки, самоусунулись від 
завдань фізвиховання молоді. В Онуф
ріївні, Голованівську, Долинській орга
нізації ДТСААФ і комітети ЛКСМУ за
були, що і морально-психологічна підго
товка-майбутніх воїнів теж має першо
чергове значення. Не ведуть тут роботу 
по вихованню спортсменів-розрядинків з 
числа допризовної молоді. Якщо взяти 
для прикладу Кіровоградський район, 
то тут в цій справі визначились хіба що 
комсомольські організації деяких шкіл, а

Йде
Всесоюзний 
місячник 
Оборонно» 
масової роботи

ЩОБ ГАРТ-
в колгоспах і не думають вирішувати 
важливу проблему. Накреслень трирічнії 
будівництва військово-технічних об’єктів 
не реалізовано, відсутні тири, класи з 
цивільної оборони, майданчики для 
стройових занять, навчальні поля з так
тичної і вогневої підготовки. За ці недо
ліки райком комсомолу неодноразово 
піддавався критиці в пресі, на зборах 
комсомольського активу, але висновків 
кіровоградці не роблять.

Комсомольські активісти області мали 
нагоду пересвідчитись, як добре зорієн
тувались в цьому світловодці і олек- 
сапдрійці. Тут комітети оборонного то
вариства діють спільно з комітетами 
ЛКСМУ.

і

/"ОКРЕМО хочеться зупинитись на то- 
му, як юнаки і дівчата беруть 

участь в складанні нормативів комп
лексу ГПО. В більшості організацій Го
лова нівського та Маловисківського ра
йонів, наприклад, не займаються навіть 
пропагандою фізкультури і спорту се
ред молоді. В ряді колективів фізкуль
тури забувають тих людей, які вже ста
ли значківцями. Саме такі недоліки 
на комбінаті «Кіровоградважбуд», на 
заводі «Червона зірка», Заваллівському 
графітному комбінаті, в колгоспах 
Оиуфріївського району. Особливо поміт
ний спад в діяльності фізкультурних ак
тивістів тепер, під час зимового сезону. 
Не практикуються лижні кроси, зма
гання з зимового багатоборства. Спро

буйте, скажімо, знайти кипі в селах Ус- 
гинівського району хокейні майданчики, 
їх немає. Скільки разів виходили на 
старти в ці зимові дні призовники Пст- 
рівського району? Тут відзначились ок
ремі юнаки — па вогневому рубежі.

Справа хибує часом і через те, що на 
місцях відсутні кваліфіковані кадри. А 
на семінарах.зводиться розмова, здебіль
шого, до вказівок.
V ЦІ ДНІ в обком комсомолу, в ре- 

дакцію обласної молодіжної газети 
надходять листи з військових частин. 
Командири висловлюють свої думки з 
приводу підготовки наших земляків до 
служби в армії, розповідають про кра
щих молодих воїнів. Слова похвали ад
ресуються, наприклад, комсомольським 
активістам села Рівного І Іовоукраїп- 
ського району. Зокрема, офіцери згаду
ють про комсомольця з авіаційного учи
лища Василя Вовка. Він нині вже за
ступник командира взводу курсантів, 
екзамен з льотної підготовки склав на 
«відмінно», має другий розряд з пара
шутного спорту. Бо і перед службою 
солдатською воїн здобув добрий гарт.

Отож і ти, юний друже, подумай, які 
твої кроки перед тим, як ти станеш вій
ськовим. Як ти підготував себе до ви
пробувань фізично, які твої технічні 
знання, чи все ти зробив, щоб стати 
справжнім вартовим своєї Вітчизни?

В. ГОЛУБ, 
завідуючий відділом спортивної 
та оборонно-масової роботи об
кому ЛКСМУ. ’

II а фо т о: вихованець НовоукраїнськоТ 
районної комсомольської організації курсант 
авіаційного училища В. ВОВК.

ПРАВО
НА РАПОРТ

Сумлінно трудяться в 
першому році десятої 
п’ятирічки комсомольці 
Та молодь нашого під
приємства. Підбиті під
сумки змагання засвід
чили — лідоищені зобо
в’язання в честь XXV 
з’ї^у. КПРС виконую
ться успішно.

Слюсар А. Дойбан, то
кар І. Бойко, тракторист 
ьлеханізованого загону 
Д. Логін, електрозвар
ник П. Москаленко си
стематично перевико
нують змінні завдання.

С. ФЕНЕНКО, 
секретар комсомоль
ської організації Бра- 
то.чюбівського відді
лення Долинського 
райоб’еднання «Сіль
госптехніка».

ДРУЖБА
МІЦНІЄ

сандрівському районі 
будівельники Німецької 
Демократичної Респуб
ліки, які споруджують 
магістральний газопро
від Оренбург — Захід
ний кордон СРСР. Ін
тернаціональні вечори, 
ділові й творчі зустрічі 
з молоддю, дружні 
38 язки з виробничими 
колективами — ось що 
характеризує стосунки 
будівельників газопро
воду та олександрівців.

Створено Олександ- 
рівське районне відді
лення Радянського то
вариства дружби з НДР. 
На зборах з цієї нагоди 
виступав віце-консул 
НДР у Києві Міхаель 
Таухерт.

Укладено договір на 
соціалістичне змагання 
між комсомольсько-мо
лодіжною бригадою му
лярів Володимира Лав- 
ріненка з «Міжколгосп
буду» та колективом га- 
зобудівників, очолюва
них членом Спілки віль
ної німецької молоді 
Фрідріхом Брютінгом.

Н. ГРИГОР’ЄВА.

ВЕТЕРАН ВІЙНИ, ВЕТЕРАН ПРАЦІ
Цикл вечоріи-портретів 

комуністів Кіровоградсько
го заводу «Червона зір
ка», присвячених XXV 
з’їздові КІ1РС, організу
вав Палац культури імені 
Жовтня.

Один з таких вечорів 
був присвячений токареві 
механоскладального цеху 
№ 2, повному кавалерові 
орденів Слави, ветерано
ві заводу Миколі Іванови
чу Жосаііу.

Н а ф ото: виступає 
М. 1 ЖОСАН: секретар 
парткому заводу М. О. КО
ВША вручає паспорт ново
го зразка М. І. ЖОСАНУ.

Фото В. КОВПАКА.
Більше чотирьох міся

ців трудяться в Олек-

СТРАХІТЛИВІ
ЩУПАЛЬЦЯ ЦРУ

І
І

У МІСТЕЧКУ Лепглі, за 
** півтора десятка кіломет
рів від американської столи
ці, за високою огорожею з 
колючого дроту розмістився 
-величезний залізобетонний 
будинок-фортеця. Тут знахо
диться штаб-квартира Цент
рального розвідувального 
управління США — однієї з 
найбільших шпигунських ор
ганізацій сучасного світу. 
Кілька тисяч співробітників 
управління день і ніч обробля
ють за допомогою найсучас
нішого електронного облад
нання інформацію, яка над
ходить від агентів ЦРУ з 
різних країн.

Центральне розвідувальне 
управління — лише одна з 
секретних служб США. Па
ралельно існують і не менш 
активно діють Федеральне 
бюро розслідувань (ФБР), 
військова розвідка Пентаго
ну, інші аналогічні відомства.

У тому, що розвідка для 
того і існує, щоб добувати 
інформацію про можливого 
або передбачуваного против
ника, немає нічого нового. Це
загальновідомо. Однак досі

мало було відомо, яких справ
ді страхітливих розмірів на
брали диверсійно-підривні 
операції ЦРУ за рубежем, як 
безцеремонно американські 
агенти втручаються у внут
рішні справи інших країн, 
включаючи і союзників США, 
як широко, вони практикують 
підкуп, шантаж, вбивства не
угодних США політичних дія* 
чів, підготовку і здійснення 
державних переворотів.

Скандал розростається бук
вально з кожним днем. У пре
су проникають все нові і но
ві відомості, ' розголошення 
яких ще вчора коштувало б 
життя сміливцеві, який нава
жився б загорорпти. Сьогодні 
ж зупинити потік викриттів 
уже досить важко, а іноді і 
просто неможливо: почалася 
свого роду ланцюгова реак
ція, коли розкриття однієї 
таємниці неминуче веде за .со
бою зняття покрову _невідо
мості з' іншого, часом шс 
важливішого секрету.

Намагаючись обілити себе, 
перекласти відповідальність 
за вчинені беззаконня на чужі 
плечі, керівники центрів ди

версій і шпигунства, які су
перничають між собою, іноді 
власноручно, а найчастіше 
через підставних осіб переда
ли газетам чимало вартих 
уваги признань.

Так. світ дізнався про те, 
як ЦРУ фінансувало розкол 
світового профспілкового руху 
в перші роки після другої сві
тової війни, як американцям 
тоді ж вдалося провесні опе
рацію по усуненню комуніс
тів з урядів Франції і Італії, 
як у 1953 році було скинуто 
прем’єр-міністра Ірану. Мо- 
садлика, який виступив за 
націоналізацію нафтових ком
паній у своїй країні, як пла
нувалось вбивство Патріса 
Лумумби, готувалися замахи 
па життя Фіделя Кастро, пе
реворот у Чілі.

А зовсім недавно в Парижі. 
Лондоні, Стокгольмі, Мехіко і 
деяких інших столицях було 
опубліковано списки основ
них агентів ЦРУ, які діють 
там уже в паші дні.

ЦРУ кілька місяців тому, 
колії ФБР потрапило під во
гонь критики в США. підли
ло масла у вогонь, розголо

сивши компрометуючі дані 
про свого союзника і одночас
но конкурента. Тепер ця під
ніжка вийшла ЦРУ боком.

Справа ускладнилась ще 
тим, що деякі колишні агенти 
ЦРУ, розібравшись у згубній 
ролі, яку підривні служби 
США відіграють в усьому 
свічі, вирішили заговорити 
після довгих років мовчання. 
Ті, хто порвав з ЦРУ, ство
рили навіть спеціальну асо
ціацію, що поставила собі за 
мету по можливості обмежи
ти шкоду, якої завдають сек
ретні служби США справі 
миру.

Обговорення питання про 
діяльність ЦРУ в конгресі 
США особливо загострилось, 
коли з’ясувалось, що уряд 
намагався скористатися з та
ємних каналів нього відом
ства для подання допомоги 
заколотникам в Анголі, всу
переч рішенням сенату і па
лати представників.

Страхітливі щупальця ЦРУ 
видно тепер всьому світові.

А. КРАСИКОВ.
ПАРС).

«■■■і яші

ви
РОЗШУКУЄТЕ 
ФРОНТОВИКА
Читачі «Молодого комуна

ра», червоні слідопити зверну
лися в редакцію з проханням: 
«Де можна отримати довідку, 
яка підтверджує проходження 
військової служби, участь в 
громадянській та Великій Віт
чизняній війнах, а також про 
поранення і т. ін.?».

— Про службу і працю в Ра
дянській Армії в роки Великої 
Вітчизняної аійни і післявоєн
ний період, про загиблих і тих, 
хто пропав безвісти, відомості 
можна отримати в Архіві Мі
ністерства Оборони СРСР 
(м. Подольськ, Московської 
області, Варшавське шосе, 9а).

— Центральний військово- 
морський архів (м. Гатчина Ле
нінградської області, пул. Цве
точна, 1) видає довідки про 
службу і працю у Військово- 
Морському Флоті у воєнний і 
післявоєнний періоди.

— Відомості про поранення 
і лікування в госпіталях в ро
ки Великої Вітчизняної війни є 
у Військово-медичному музеї 
Міністерства Оборони СРСР 
(м. Ленінград, Лазаретний про
вулок, 2).

— Відомості про службу в 
ЧОП (частини особливого при
значення) в період громадян
ської війни і про участь в пар
тизанському русі під час Ве
ликої Вітчизняної війни можна 
отримати в партійному архіві 
обкому, крайкому партії чи 
ЦК Компартії союзної респуб
ліки, на території якої діяли 
ЧОП, партизанські загони.

— Про службу і робоїу в 
військових частинах всіх видів 
і родів військ Збройних Сил 
(крім Військово-Морського 
Флоту), про навчання у вій
ськово-навчальних закладах в 
період з 1918 по 1940 роки, 
поранення і лікування, про за
гиблих і тих, хто пропав безвіс
ти, в роки громадянської війни, 
про службу у військах ВНК — 
НКВС — МВС — ОДПУ з 1918 
по 19б0 роки довідки можна 
отримати в Центральному Дер
жавному Архіві Радянської Ар
мії (м. Москва, Велика Пиро
гове ька, 17}.

г
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«Шановна редакціє!
Порадьте, будь ласка, де можна набути 

спеціальність кондитера.
Інна ПОТАПОВА, 

учениця 8-го класу, селище 
Прнютівка Олександрій- - 
єького району».

«Дорога редакціє!
Нам дуже подобається професія продав

ця, але ми не знаємо, де її можна набути. 
Розкажіть, будь ласка, докладніше про такі 
навчальні заклади.

Дівчата 10-го класу Буквар- 
ської середньої школи Олек
сандрійського району».

Таких листів, де учні просять розповісти 
про названі професії, до редакції надходить 
багато. І сьогодні ми пропонуємо Вам роз
повідь про Кіровоградське кооперативне 
професійне училище.

Слово заступнику директора училища 
Володимиру Івановичу Шипілову:

ІРОВОГРАДСЬКЕ кооператив- 
не профтехучилище готує 

молодих спеціалістів масових про
фесій: продавців, заготовлювачів, 
кулінарів, кондитерів, інвентариза
торів і хлібопекарів для системи 
споживчої кооперації нашої облас
ті. За дев’яту п’ятирічку в училищі 
було підгоюв.пено і випущено 1030 
спеціалістів, які зараз вносять свій 
г.кггад в справу підвищення культу
ри обслуговування трудівників се
ла. Багато з наших випускників-ком- 
сомольців, працюючи за обраною 
спеціальністю, вже займають ке
рівні посади, підвищують свою ква
ліфікацію без відриву від виробни
цтва у вузах та технікумах спожив
чої кооперації.

Хто ж може стати учнем нашого 
училища? Звичайно, той, хто мріє 
обрати на все життя одну з назва
них мною професій. Ми приймаємо

випускників середніх шкіл. Вступ
них екзаменів їм складати не треба: 
існує конкурс атестатів. Проте ба
жано мати направлення на навчан
ня від райспоживспілки. Ті, хто ба
жає стати кондитером чи куліна
ром, навчатимуться в училищі два 
роки, решта груп навчаються за од
норічною програмою.

В училищі є все для різнобічної 
підготовки учнів — спеціалізовані 
кабінети, аудиторії, учбово-трену
вальний магазин, їдальні, де учні 
набувають певних навичок майбут
ньої професії. Працюють тут дос
відчені викладачі, кваліфіковані 
майстри виробничого навчання, що 
мають немалий практичний стаж 
роботи в системі споживчої коопе
рації.

Та дні учнів зайняті не тільки на
вчанням. Велику роботу в справі 
виховання молодого підростаючого

покоління проводить викладач учи
лища Герой Радянського Союзу 
В. О. Верхоланцев, який часто ви
ступає перед учнями з лекціями, 
бесідами, спогадами. Запам’ятову
ються їм зустрічі з ветеранами пра
ці, учасниками Великої Вітчизняної 
війни, ветеранами комсомолу. А 
якими цікавими бувають конкурси 
професійної майстерності, що про
ходять під девізом «Горджусь сво
єю професією», «Нумо, дівчата».

Естетичному вихованню учнів до
помагає організація тематичних ве
чорів відпочинку, культпоходів, екс
курсій місцями трудової і бойової 
слави, участь в художній самодіяль
ності.

Щоб поглибити свої знання, про
тягом навчання в училищі майбут
ні спеціалісти двічі проходять прак
тику на передових підприємствах 
системи споживчої кооперації. Ба
гато допомагають їм в цьому на
ставники, котрі, як сказав Генераль
ний секретар ЦК КПРС Л. І. Бреж
нєв в промові на XVII з'їзді ВЛКСМ 
«з доброї волі, за покликанням ду
ші вчать молодь працелюбності, 
майстерності, виховують її на геро
їчних традиціях нашого славного 
робітничого класу». Під їх керівни
цтвом учні вдосконалюють 
обслуговування на селі.

Юнаки та дівчата! Двері 
градського кооперативного 
сійно-технічного училища 
для вас. Ми будемо раді зустріти
ся з вами в наших аудиторіях.

В. ШИПІЛОВ, 
заступник директора коопера
тивного училища.

Від редакції. Повідомляємо вам 
адресу училища: м. Кіровоград, вул. 
Уфімська, 22а.

Наближається фінал 
республіканського проф
спілкового лижного кро
су. До нього готуються 
нині скрізь. Обласна ра
да ДСТ «Спартак» про
вела в районі Новоми- 
колаївки змагання з 
лижних гонок. На старт 
вийшли понад 150 пред
ставників 26 команд ко
лективів фізкультури 
міста. До програми вхо
дили поєдинки у чолові-

ків на 5 кілометрів, а у 
жінок на 3 кілометри.

Сильнішим в особис
тому заліку на 5-кіло- 
метровій трасі виявився 
лижник льотно-штурман
ського училища Віктор 
Глазунов. Його час — 
19 хвилин 53 секунди — 
вище нормативу друго
го спортивного розряду. 
У жінок на дистанції три 
кілометри не мала собі 
рівних робітниця комбі
нату громадського хар
чування Тетяна Чеме- 
риз — 15 хвилин 45 се
кунд.

У командному заліку 
серед виробничих ко
лективів фізкультури 
перемога дісталася три
дцять сьомій геолого
розвідувальній партії, а 
серед середніх навчаль
них закладів — майбут
нім авіаторам.

Багато учасників пер
шості склали нормативи 
комплексу ГПО, а три
дцять один спортсмен 
виконав розрядні вимо
ги з лижного спорту.

Чи потрібні правові знання учням? Адже не всі во
ни стануть юристами. Відповідь па це питання давно 
дало життя. Потрібні. І як доказ тому, рядки стосов
но правового виховання у постановах ЦК КПРС та 
Ради Міністрів СРСР про освіту.

Та поряд з обов’язковим вивченням радянського 
права у школах та профтехучилищах проводяться ін
ші заходи, спрямовані иа підвищення правових знань 
молоді. Широке розповсюдження мають кіноклубн 
«Підліток», створені в усіх містах та райцентрах об
ласті. У багатьох школах успішно працюють правові 
лекторії. Плідно діє університет правових знань при 
центральному лекторії обласної організації товари^ 
ства «Знання» для учнів 10 класу Кіровоградської 
середньої школи № 6.

Завідуюча центральним лекторієм А. Ф. Кеварко- 
ва, організатор позакласної роботи Н. М. Шурапова, 
заступник секретаря парторганізанії школи К. І. Ко- 
гаи, класні керівники С. П. Осмоловська, В. П. Кис
лих, Л. Б. Жукова та Л. Г. Єрмакова забезпечили 
чітку і регулярну роботу університету, використову
ють цікаві форми навчання. У нинішньому навчаль
ному році перед слухачами університету виступили 
заступник начальника відділу юстиції Ж. С. Туз, член 
обласного суду В. О. Савенко, прокурор слідчого від
ділу обласної прокуратури Є. М. Суворов. Після 
кожної лекції юриста демонструється тематичний 
фільм.

Навчання в університеті не обмежується лише лек
ціями і кінофільмами. Учні самі готують реферати, 
доповіді па правові теми, з якими виступають на 
семінарських заняттях. На останньому семінарі з до
повідями «Рішення XXIV з’їзду КПРС про зміцнен
ня соціалістичної законності і правопорядку в нашій 
країні» виступили Олена Тарчук, Лариса Максимова, 
Сергій Федченко. А Іра Костенко, Леонід Табачни- 
ков, Валентина Баканова, Гснпадій Якушев та інші 
розповідали про радянське законодавство щодо за
хисту життя, здоров’я, честі та гідності громадян. 
Виступили 14 учнів. Кожен виступ був прокоменто
ваний і оцінений юристами.

Трирічний досвід роботи правового університету 
середньої школи № 6 показує, що при належній ор
ганізаторській роботі педагогічного колективу в кон
такті з юридичними органами і товариством «Знан
ня» позакласпі форми правової пропаганди сприяють 
підвищенню знань наших законів молоддю, виклика
ють у неї потяг до юридичної самоосвіти. Було б ду
же добре, якби цей досвід «прижився» і в інших шко-

А. МЕРЕНКОВ, 
заступник голови науково-методичної ради 
по пропаганді держави і права при правлін
ні обласної організації товариства «Знання».

_ На схилі горн Довгої поблизу Нижнього Тагіла — 
великого промислового центру Уралу — споруджений один 
із найбільших в Радянському Союзі 90-метровий трамплін 
«Високогорсць».

Поряд з 90-метропим трампліном закінчується будівни
цтво ще одного -10-мсгрового трампліна. Великий трамплін 
«Високогорсць» вже випробували сильніші стрибуни Уралу. 
У день відкриття свердловчанин Віктор Пирожков встановив 
перший рекорд — 105 метрів.

В майбутньому році для наймолодших спортсменів — іпіж- 
ііьотагілськнх хлопчиків будуть споруджені ще чотири 
25-метрових трампліни. Поряд з заводським пансіонатом 
«Аист», розташованим тут же, починається будівництво 
оздоровчого центру. Біля гори Довгої створюється найбіль
ший на Уралі центр для літаючих лижників.

Фото АПН.

ДЕСЯТЬ
А Київське хореографічне училище готує артистів балету 

і танцювальних ансамблів. Серед його вихованців — народ
на артистка СРСР Валентина Калниовська. народні артисти 
УРСР Алла Лагода, Алла Гавриленко та інші.

Тепер в училищі під керівництвом досвідчених педагогів 
навчається більш як триста юнаків і дівчат.

Иа фото: веде заняття викладач класичного танцю 
Г. М. Кирилова.

$RII

фото В. САМОХОЦЬКОГО. 
(Фотохроніка РАТАУ).

Сьомого дня на Білій Олімпіаді розігрувалися чо
тири комплекти нагород. Па зеєфельдській лижні, яка 
стала справді золотою для радянських спортсменів, 
блискучого успіху добилася 23-річна лижниця із 
Сиктивкара Раїса Смстаніна. Вона перемогла в гонці 
па 10 кілометрів. В Інсбруку змагалися найшвидші 
ковзанярі — спринтери. Па дистанції 500 метрів сла
ва найсильніших повернулася до радянських май
стрів; Євгеній Куликов і Валерій Муратов завоювали 
золоту та срібну медалі. Визначився також чемпіон 
Олімпійських ігор у слаломі-гіганті у чоловіків, на
звано переможців і в заїздах на двомісних санях.

Отже, рахунок золотих нагород у збірній СРСР 
зріс до десяти.

Наша адреса і телефони Газета виходить 
у вівторок, четвер, 

суботу.
«МОЛОДОЙ КОММУНАР» 
орган Кировоградского обкома

ЛКСМУ. г. Кировоград.

Друкарня (м. Г. М. Димнірова 
обласного управління у справах видавництв, 

поліграфії І книжкової торгівлі, 
м. Кіровоград, вул. Глівки. 2.
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ПОГОДА
Вдень, 12 лютого по території обтлгті ; і-іпередбачається мінлива хмарність іСтгіїЛ,КіроВ?Г₽а£У
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