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А
Вчора о Ульянои-група 

у свої плани такий 
навчити професії

з М. 3.

гуіовини

І

В ДАРУНОК 
надпланові мільйони

С. МАТ УСЯК, 
робіншк Долинського цегельного 58- 
воду, ударник комуністичної праці-

Не прагнемо зірки з неба 
хапати, а ставимо собі зав
дання хоч і важке, та реаль
не: позмагатися 
Фасольняк.

На михайлівській 
товарній фермі 
імені Карла Маркса

молочно- 
колгоспу 

і нема 
вправнішої доярки, як Ма
рія Захарівна, За перше пів
річчя цього року від кожної 
корови вона одержала 2047 
кілограмів молока. Мабуть, 
значно перевиконає річне 
зобов’язання — надоїти на 
корову 3000 кілограмів мо
лока.

Комсомольсько - молодіж
на група доярок мас добрий 
зразок. Ми вчимось у Ма
рії Захарівни, про методи її 
роботи випустили спеціаль
ний номер стіннівки «Трудо
ва слава». Тепер, коли ми 
йдемо назустріч XXIV з'їзду 
партії, молодим тваринни
цям особливо хочеться пра
цювати так, як ветеран, до
свідчена доярка М. 3. Фа
сольняк.

Звістка про скликання у 
березні 1971 року партійно
го з їзду схвилювала нас, 
додала енергії.

— Як зустрінемо цю дату, 
дівчата? — питаю доярок,

— Обіцяю дати 300 кіло
грамів молока на корову по
над зобов’язання,—першою 
відгукнулась Ліда Стасюк.

— Я — 275, — подумавши, 
підтримала подругу Марія 
Ситник.

За ними й інші комсомол
ки — Зінаїда Гнатишина, 
Ганна Довгань взяли підви
щені індивідуальні зобов’я
зання. А згодом народились 
і колективні.

— Ще малий ваш комсо
мольський колектив, — до
водиться інколи чути докір.

Справді, час поповнювати 
молоддю, випускницями 
шкіл число працівників фер
ми. Комсомольська 
внесла 
пункт: 
доярки двох дівчат і прийня
ти їх у свій колектив, допо- 
моїти новеньким оволодіти 
машинним доїнням.

Іотуючись до знаменної 
дати, комсомолки міркують, 
як краще організувати пра
цю тваринників. Ріст продук
тивності худоби гальмується 
не лише об'єктивними фак
торами, як от тим, що не всі 
корови у стаді племінні. Не
рідко причиною спаду є пе
ребої у підвезенні кормів, 
порушення вимог зоотехнії. 
Причому, останнє трапляє
ться через те, що 8 окремих 
доярок мало знань. Комсо
молки ретельніше взялися 
за науку, відвідують зоо- 
школу, надають більшого 
значення розпорядкові дня. 
Надоі стабілізувалися. Саме 
на цій основі стало можли
вим взяти підвищені зобо- 
е язання.

Перспективи добрі. Не без 
пади на перемогу кажемо 
молодим тваринникам кол- 
госпу^Мир». Гайворонсько
го району : позмагаємось!

Валентина ГАНЖЕЛЮК, 
груп комсорг.

•'льянсвськніі район.

С> НЕПОГАНИМИ здобутками йдуть До 
фінішу п’ятирічки хлібороби Кіро

воградщини. Під керівництвом партій
них організацій трудівники колгоспів 
і радгоспів області добилися поміт
них зрушень у розвитку сільського 
господарства. Щорічно кожен гектар 
нині дає на 3,8 центнера зерна, 27 
центнерів цукрових буряків, 2,4 цент
нера соняшника більше, ніж в серед
ньому за попередніх п’ять років. Під
вищилась також продуктивність ферм. 
Область достроково виконала п’яти
річний план заготівель найважливі
ших продуктів рослинництва і тварин
ництва. Батьківщина одержала на 
133 тисячі тонн хліба, 4,7 тисячі тонн 
м’яса, 51,5 тисячі тонн молока, 40,5 
мільйона штук яєць більше, ніж намі
чалося. Про це йшла мова на плену
мі обкому партії, який обговорив 
підсумки липневих Пленумів ЦК 
КПРС і ЦК КП України.

І доповідач — перший секретар 
обкому партії М. М. Кобильчак, і про
мовці вказували на невикористані ре
зерви, викрили ряд недоліків. Гово
рилося про те, що за останні десять 
років практично майже не підвищили 
урожайності зернових культур кол
госпи Гайворонського, Голованівсько-

КП УКРАЇНИ
го і Вільшанського районів. У біль
шості господарств області одержують 
все ще низькі надої, що веде до 
збитковості молочних ферм, не вико
ристовують можливостей для даль
шого розвитку вівчарства, погано 
займаються розведенням та вирощу
ванням водоплавної птиці і кролів.

Учасники пленуму обговорили за
ходи, спрямовані на дальше підне
сення всіх галузей сільського госпо
дарства у наступному п’ятиріччі.

Пленум обкому, партії схвалив рі
шення липневого Пленуму ЦК КПРС 
і липневого Пленуму ЦК КП України, 
закликав трудящих Кіровоградщини 
розгорнути соціалістичне змагання за 
гідну зустріч XXIV з’їзду КПРС, за 
дострокове виконання завдань 
ступної п’ятирічки.

* * *
Пленум розглянув також організа

ційні питання. У зв’язку з переходом 
Н. П. Сухаревської на іншу роботу 
пленум увільнив її від обов'язків сек
ретаря і члена бюро обкому КП Ук
раїни.

Секретарем обкому партії і членом 
бюро обкому КП України на пленумі 
обрано Д. С. Сиволапа.

НА БАТЬКІВЩИНУ
КИЇВ.

ську .спалахнув вогонь V Все
союзного зльоту учасників 
походу комсомольців і мо
лоді но місцях революцій
ної. бойової і ірудової сла
ви радянського народу, при
свяченого ЮО-річчю з дня 
народження В. І. Леніна і 
25-й річниці Перемоги над 
іітлерівською Німеччиною.

Нашим землякам є про що 
рапортувати Вітчизні. Тіль
ки в цьому році чотири з 
половиною мільйони юнаків 
і дівчат республіки пройшли 
дорогами батьків. Слідопити 
вернули з невідомості більш 
як 35 тисяч імен героїчних 
іахисиїїі-ів Батьківщини. За 

1 цей час проведено 350 ра
йонних. міських і обласних

злк.-тів. Патріотичні справи 
кількох тисяч учасників по
ходу відзначено ювілейними 
медалями «За доблесну при- . 
цю. Па ознаменування 
ПЮ-річчя з дня народження 
Володимира Ілліча Леніна».

Позавчора з Бориспіль
ського аеропорту Києва на 
батьківщину Ілліча вируши
ла дслсіація України. На мі
тингу, що відбувся тут, з па- 
путним словом виступив сек
ретар ЦК ЛКСМУ А. М. Гі- 
ренко. Робітниця заводу 
«Арсенал» імені В. і. Лені
на Тамара Ясь передала ке
рівникові української деле
гації двічі Героєві Радян
ського Союзу р. Ф. Федо 
капсулу з землею міста-ге- 
роя Києва.

Комбайнер ВОЛОДИМИР СКОРОХОД з колгоспу 
«Україна» Петріаського району, Він скосив 332 ГЕКТА
РИ зернових і намолотив 7625 ЦЕНТНЕРІВ пшениці і 
жита;

молодий комуніст ВІКТОР ТКАЧЕНКО, комбайнер 
колгоспу імені 40-річчя Жовтня Петрівського райо
ну На 4 серпня він скосив 207 ГЕКТАРІВ хлібів, намо
лотивши 4516 ЦЕНТНЕРІВ зерна;

комсомолець ФЕДІР КИСЛИЦЯ, комбайнер колгос
пу «Червона комуна» Новоархангельського району. 
На його рахунку 152 ГЕКТАРИ зібраних і 4299 ЦЕНТ
НЕРІВ намолоченого зерна;

молодий комуніст, комбайнер ВОЛОДИМИР ТКА
ЧЕНКО з колгоспу «Дружба» Олександрівського ра
йону. Він скосив 151 ГЕКТАР пшениці й жита і намо
лотив 4110 ЦЕНТНЕРІВ зерна;

АНАТОЛІЙ ДЗЮБЕЙЛО — комбайнер колгоспу 
«Мир» Гайворонського району. За період жнив він 
зібрав 150 ГЕКТАРІВ хлібів і намолотив 4357 ЦЕНТНЕ
РІВ зерна.

[І 1РВОІІИМИ прапорами, 
* транспарантами розцвічені 

вулиці І плиті Ульяновська. 
Місто на Волзі зустрічає до
рогих гостей — дслеїлин 
V Всесоюзного зльоту учас
ників походу по місцях рево- 
поціНної, бойової І трудової 
слави радянського народу.

Ульяновськ — батьківщина 
великого Леніна. Ось чому 
Всесоюзний зліт, приївяче- 
ииІЬиОО річчю з дня народ
ження вождя І 25-р(ччю Пе
ремоги радянського народу 
над фашистською Німеччи
ною. проводиться в цьому 
місті.

Площа Леніна. Біля велич
ного пам'ятника Володими
рові Іллічу стоять у почесній 
вахті юні піонери. Вони нес
тимуть цю славну вахту всі 
дні зльоту. П’єдестал пото
пає в квітах. їх поклали вже 
прибулі учасники і гості 
зльоту. Сьогодні одень на 
кордоні Ульяновської облас
ті відбулась урочиста зустріч 
бронетранспортера І мото- 
естафеїн, які доставили сю-

УЛЬЯНОВСЬК
напередодні зльоту
дм факели, запалені від Віч
них вогнів слави у Бресті, 
Києві, Ленінграді і Москві. 
Сюди ж доставлено прапор 
Всесоюзної Ленінської 
муністичнЬТ Спілки 
Через 
березі 
юнь 
факел

П’ять днів 1100 учасників 
зльоту проведуть в Ульянов
ську. Вони ознайомляться з 
пам’ятними ленінськими міс- 

У 
і 

ЯЦН____ з
роботою, яку веде комсомо
лів Ульяновська по вихован
ню молоді міста на прикладі 
життя І діяльності В. і. Ле
ніна, на героїчних традиціях 
ветеранів. Свято закінчиться

Ко- 
Молоді. 

два дні на високому 
Волги священний во- 

міст-героїи запалить 
V Всесоюзного зльоту.

цями, візьмуть участь 
воєнізованій грі. Юнаки 
дівчата познайомляться

маніфес іацією уі.ки и к І в 
зльоту і ульяновської моло
ді, всесоюзним радіомітин
гом.

На 
понад 
Вони 
свято _ ... -
газетах, по радіо, телебачен
ню, відобразять ці хвилюючі 
дні на кіноплівці, і хоч до 
офіційного відкриття зльоту 
лишилося два дні, велике 
свято радянської молоді в 
місті ленінської юності вже 
почалось.

Б. БАБЛІОК,
В. ПКІН,

(спец. кор. ТАРС).
З серпня,
м. Ульяновськ.

зльоті акредитовано 
двісті журналістів, 

розповідатимуть про 
радянської молоді в

В новому приміщенні уч
бового комбінату при обл- 
комунгоспі вперше відбува
лась обласна нарада пра
цівників системи комуналь
ної о обслуговування. А у 
фнйє учасники наради мали 
можливість ознайомитись її 
здобутками кращих раціо
налізаторів.

іі а фото: у фойє учбо- 
роіо комбінату учасники об
ласної наради знайомляться 
з роботами раціоналізаторів 
підприємств комунального 
обслуговування.

Фото В. КОВПАКА.

Колективи змін, цехів, бригад Долннсько 
го цегельного заводу взяли нові, більш висо
кі зобов’язання.

Перед у змаганні веде зміна формуваль
ників, очолювана комуністом С. О. Сабчу*- 
ком. За сім годин цей колектив виробляє 35 
— 36 тисяч штук цегли при нормі 32 тисячі,

Не набагато відстає від передовиків зміна 
гов. Москальова.

Зустрічати визначні події в житті країн» 
трудовими подарунками стало традицією. 
В новобудови області за вісім місяців ля
жуть мільйони надпланових цеглин, зробле
них долштчянамн. Це — наш дарунок з’їзду 
партії.
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ТРОЄ дівчат схилились над 
аркушем паперу. Знайоми

мось. Члени штабу «Комсо
мольського прожектора» кол
госпу «Заповіт Леніна» — за
відуюча клубом Валентина Ти
това, зоотехнік Павлина Пархо
менко, начальник штабу бух
галтер Зіна Савчук. Розмова 
відразу набула того забарвлен
ня, коли, до відвертості і щи
рості домішується оте спокон

ХТО НАВЧАЄ «ПРОЖЕКТОРИСТІВ»?

ПОТРІБНА РАДА МОЛОДИХ СПЕЦІАЛІСТІВ

КОЛГОСПІ?

ТРОЄ В «КП» - БАГАТО ЦЕ ЧИ МАЛО?

з ха- 
його 
хоті-

вічне «не виносити сміття 
ти». Хоч бачу, що винести 
співрозмовницям все ж 
лось.

— Критикуєте, дівчата?
— Та ні, хвалимо.
— Кого ж?

—• Тракторист Микола Прокопов 
перевіз тракторним причепом най
більше зерна.

Що ж, закономірно. Жнива закін
чуються, очевидно, «прожектористи» 
слідкували за ходом змагання, а 
ніші підводять підсумки. Справа 
потрібна І навіть необхідна.

— Та не було у нас змагання. — 
говорить Зіна САчук.

Мовчання дійшло тієї стадії, 
коли воно стає неможливим. 
Треба перервати його, і найліп
ше це було зробити, почавши 
широке ознайомлення з усією 
діяльністю штабу «КП».

Домовились говорити 
пунктах. Отже, пункт перший: 
структура штабу «Комсомоль
ського прожектора», його 
тио.

— Я, Павлина та Валя — 
й усі.

— То, можливо, маєте 
актив, пости на токах, на фер
мах, у полі?

Розмова набуває форми мо
нолога, хоч потім дівчата роз
говорились. А говорили про 
те, що вони лише в загальних 

по

ак-

оце

свій

рисах уявляють собі роботу 
штабу «Комсомольського про
жектора».

— Знаємо, що треба переві
ряти і критикувати...

— Мабуть, робили якісь рей- 
ди-перевірки?

Начальник штабу Зіна Савчук 
розповідай, що поїш разом з голо
вою колгоспу та секретарем партій
ної організації перевірпліі-такії го
товність транспортних засобів до 
жнив. Разом пригадуємо всі рейди, 
проведені штабом «КП* за півріччя.

Адже були весняно-польові роботи, 
вкрай необхідно було перевірити 
готовність техніки, якість зерна, 
якість посіві', пізніше, влітку, «про
жектористи» мусили слідкувати за 
обробітком посівів, а потім, у най
відповідальніший період, перед- 
жнив’я, слід було перевірити готов
ність токів, комбайнів. Та її чи ж 
мало «прожектористам» роботи в 
жнива?

Про все це йде мова у друж
ній бесіді, і очі дівчат ясніша
ють. Так, все це можна було 
робити, тільки... Тільки чомусь 
не робили.

Дуже хотілось вияснити, в 
чому оте «чомусь», що зава
жає роботі «прожектора».

— Як ми перевіримо, скажі
мо, готовність техніки, коли 
я — бухгалтер, Валя — завклу
бом, Павлина — зоотехнік?

— А чому ж не ввели в штаб 
«КП» спеціалістів, чи 
на селі?

Є. Чималу користь 
могли б принести 
агроном колгоспу, молодий ко
муніст Олександр Тарасенко, 
агроном Володимир Іщенко, 
механік колгоспу Леонід Ше
ремет, який, до речі, нині очо
лює комсомольську організа
цію. Якщо назвати ще й зоотех
ніка Павлину Пархоменко, ви
ходить, що на всіх відловідаль- 

немає їх

штабістам 
головний

них ділянках колгоспного ви
робництва було б своє недрем
не око.

Та й не лише цс. Об’єднавшись, 
лише названі товариші могли б 
утворити раду молодих спеціалістів 
колгоспу, могли б виступати з свої
ми пропозиціями. Мої ли б...

Якби хтось підказав, що це треба 
робити. Але комсомольська органі
зація не має навіть плану роботи 
«КП», пе говорячи вже про якусь 
систематичність рейдів, випуску но
мерів «Комсомольського прожек
тора».

Нині мало критикувати лише п’я
ниць І прогульників, треба по-госпо
дарському підходити до всіх ланок 
сільськогосподарського виробництва, 
робити економічний аналіз його, 
входити з пропозиціями до правлін
ня колгоспу, партійної організації. 
Маючи такий загін молодих спеціа
лістів, комсомольська організація 
колгоспу «Заповіт Леніна» в змозі 
робити це.

І все ж, чому вона цього не 
робить? На жаль, ми не могли 
зустрітися з секретарем комсо
мольської організації Леонідом 
Шереметом, але можна гадати, 
що вичерпного пояснення і він 
дати не зміг би. Очевидно, у 
секретаря до «КП» не дійшли 
руки, бо робота штабу його 
жодного разу не заслуховува
лась, не було дано напрямків 
його діяльності, відсутній конт
роль і допомога.

Але ж існує в господарстві І 
старший брат «Комсомольсько
го прожектора» — орган на
родного контролю, який пови
нен цікавитись справами «про
жектористів», підказати їм план 
діяльності і не лише підказати, 
а й практично діяти разом, по
казуючи приклад безкомпро
місності і принциповості там, 
де цього вимагають обставини. 
На жаль, ні начальник 
«КП», ні його члени не 
пригадати, хто ж очолює 
госпі групу народного 
ролю.

Варто, мабуть, і Новоукраїн- 
ському райкому комсомолу 
поставити навчання «прожекто
ристів» на належний рівень, 
дати напрямок роботи штабам 
«КП», систематично допомага- 

і контролювати їх діяльність.
В. ШАРІЙ, 

спецкор «Молодого ко
мунара».

Новоукраїнськпй район.

штабу 
могли 
в кол- 
конт-

ти

А 12 ДЕНЬ випуску «Комсо-
пВ мольського прожек-

тора» кабінет секретаря 
комсомольської органі- 

ІЯ зації швейної фабрики
дзвенить голосами. «Про- 

ЧР жектористи» сперечаю
ться, радяться. Бай
дужих нема. Тому так 
і бояться прогульники та 
бракороби невеликого 
шматка паперу на стін
ці. Бо п-р и н ци по в і 

люди випускають «Прожектор», 
бойові хлопці та дівчата.

_  Задирливі вони у нас, 
сказала Ганна Хешкович, на
чальник штабу «КП».

Я дивився колишні випуски «Про
жектора» і подумав, що вона-таки 
має рацію і Щ<> мені 6 не хотілось 
маги своє зображення я такому ор
гані преси.

— Основне питання, яке стоїть 
перед нами — це проблема якості 
продукції фабрики, — розповідає 
Ганна. — Цього року мн провели 
вже кілька рейдів по перевірці 
якості. Після кожного випускали 
О Прожектор». А зараз висе маємо 
відомості з ВТК. Допоміг Про
жектор. Браку відразу стало 
менше. А це — економія. Це вже 
прибутки фабриці.

« Прожекторне ПІ» не одні борю
ться за поліпшення виробів фабри
ки. Тут створена фабрична комісія 
по якості, разом з якою нони прово
дять свої рейди, радяться,. допома
гають один одному о роботі.

Не менш важлива гема «Ком
сомольського прожектора» — 
трудова дисципліна. Я бачив 
багато минулих номерів «КП», 
присвячених цій темі. Принци
пові листки. Одна робітниця 
запізнилась на роботу на сім 
хвилин і... потрапила в «Про
жектор». Бо сім хвилин — це 
багато. Багато навіть хвилина.

Щомісяця «прожектористи» 
проводять рейди по цехах фаб
рики по перевірці виробничої 
дисципліни.

Різні питання, проблеми сто
ять перед ними. «КП» контро
лює працю комсомольців і їх 
відпочинок, політзаняття та за
няття у 
даннях 
новими 

На фото: начальник штабу 
«КП» Кіровоградської швей
ної фабрики Ганна ХЕШКО- 
внч.

Фото М. БЛЯХЕРА.

вечірній школі. На засі- 
його визначається ос- 
напрямок роботи на мі-

Небезпечна безпека

сяць та уточнюються дати рей
дів «КП».

Так, в березні цього року 
проводився рейд по економії 
і бережливості матеріалів. В 
закрійному цеху, наприклад, 
було невірно розкроєно ткани
ну, внаслідок чого вибракову
валось 36 одиниць чоловічого 
одягу. Після сигналу «КП» вин
ні виправляли брак у неробо
чий час.

У квітні — рейд перевірки стінга
зет. Вони виходили не регулярно, 
від свята до свята І заповнялись 
загалом поздоровленнями. Після 
рейду «прожектористів» все зміни
лось. Стінгазети швейників стали 
справжніми бойовими листками, 
і матеріал в них вміщується свіжий.

Іноді досить одного попередження 
штабу, щоб якісь недоліки були

л ща 
економія
виправлені. Бо «КП» на швейній 
фабриці став справді авторитетним 
органом комсомольської організації.

В своїй роботі «прожекторис
ти» відчувають підтримку адмі
ністрації фабрики, парткому та 
комітету профспілки. Партій
ний комітет не раз заслухову
вав штаб «КП» на своїх засідан
нях, скеровує і направляє ро
боту його,

«Комсомольський прожек
тор» фабрики добре налагодив 
контакт з групою народного 
контролю (голова М. І. Мураш
ко). Час від часу «прожекто
ристи» та орган народного кон
тролю проводять об’єднані 
рейди перевірки, діляться відо
мостями, разом подають три
вожні сигнали.

М. БЛЯХЕР, 
позаштатний кор. «Моло
дого комунара».

м. Кіровоград.

РАДА З МОЛОДИ?СПЕЦІАЛІСТАМИ
«Комсомольський прожектор» на заводі. Хто пови

нен входи ги п його штаб? Які його функції? Які на
прямки діяльності? Про це ми неодноразово говорили 
І на засіданнях бюро, і на засіданнях штабу «КП».

Звичайно, головним напрямком роботи е похід за 
економію і бережливість, .за використання наявних 
резервів. Що зони на заводі є, не було сумніву, але 
ик кияни ги їх? Рішення прийшло, хоч І не відразу. 
Цс — поєднання пошуків молодих спеціалістів І чле
нів штабу «Комсомольського прожектора».

Зараз члени нашого «КП» планують свою роботу з 
урахуванням планів ради молодих спеціалістів. Це пе 
важко робити, бо і до ради спеціалістів і до штабу 
«КП» входять інженери, робітники, контролери.

Така співдружність дає відрадні результати. Ска
жімо, організований штабом «Комсомольського про
жектора» разом з радою молодих спеціалістів кон
курс молодих раціоналізаторів дозволив запровадити 
У виробпицтвп понад СОРОК РАЦІОНАЛІЗАТОР
СЬКИХ ПРОПОЗИЦІЙ, економічний ефект яких 
близько 32 ТИСЯЧ КАРБОВАНЦІВ.

Країні потрібен гідронасос «1ІШ 07/98». Потрібен 
для нових потужних тракторів «К 100» та «Т-150». Ко
ли це стало відомо п штабі «Комсомольського про- 
*с“т®ра>’ З‘“1,а-’,осп спільне засідання. Молодіжною 
гтіІ'л₽У!ІТ0₽СЬІИ"1' групою цей гідронасос було скон- 
и.гі.?.,“па!'0’ а ЛЛП в,,Ч’°бництпа його створено повий 
комсомольсько-молодіжний ікх № 29.

Створений комсомольсько-молодіжною групою гід
ронасос «НШ67/98»—це та продукція, на якій епспіа- 
лізуматиметься в близькому майбутньому весь завод. 
Отисе, взаєморозуміння і співдружність між «КП» І 
молодими спеціалістами дає спої результати, І досить 
вагомі.

Спільна робота ради молодих спеціалістів І штабу 
«Комсомольського прожектора» не виливається ляше

у плануванні, пошуках резервів виробництва, запро
вадженні пропозицій. «КП» оберігає права молоді, 
добивається заохочення кращих раціоналізаторів, 
активних «прожектористів». Володимир Вечірко, на
приклад, нагороджений путівкою в Москву на ВДНГ, 
деякі інші товариші нагороджені грошовими преміями.

З ініціативи штабу «Комсомольського прожектора» 
на дільницях, бригадах створені комсомольські пости' 
по культурі і естетиці виробництва. На робочих міс
цях зеленіють квіти, обладнання пофарбоване у світ
лі тони. Заходи, які треба було вжити для поліпшення 
культури виробництва на заводі, обговорювались на 
раді молодих спеціалістів. їх пропозиції нині втілено 
о жи гтя.

Звістка про скликання наступного року XXIV з’їзду- 
нашої партії викликала у штабістів і членів ради мо
лодих спеціалістів нові думки і поривання. На спіль
ному засіданні їх з участю комітету комсомолу були 

партійногорозроблені заходи по гідній зустрічі 
форуму.

Комсомольці взяли на себе зобов’язання 
I реалізувати продукції зверх плану (рік 
230 тисяч карбованців, зверх п'ятирічного 
950 тисяч карбованців, до кінця цього року________
для сільського господарства запасних частин на 2020 
тисяч карбованців, добитися економії кольорових ме
талів в кількості 25 тонн, за рахунок економії і бе
режливого ставлення до інструментів зекономити їх 
на суму 1,5 тисячі карбованців.

Для виконання нових зобов'язань потрібна буде 
напруга не лише робітників І інженерно-технічного 
персоналу, а Й членів штабу «КП», постів «.Комсо
мольського прожектора». Ллє й тут їм без ради мо
лодих спеціалістів не обійтись. Бо економічний аналіз 
роботи кожного цеху, кожного верстата — це те, що 
дає I дасть нам змогу віднайти нові невикористані 
резерви, допоможе пустити їх в дію.

В. ДУБНИЦЬКИИ, 
секретар комітету комсомолу Кірово
градського заводу тракторних іідро- 
аі регаті в.

пиготовнти 
1970-й) па 
плану —• на 
виготовити

Через антисанітарні умови та 
порушення правил техніки без
пеки, о механоскладальному це
ху № 2 заводу «Червона зірка» 
загублено протягом шести міся
ців цього року 1752 людино-го
дини.

] | ГО культуру виробництва ми 
багато говоримо, і, напевне, не 

знайдемо жодного керівника, який 
би був проти неї. На словах, зви
чайно. А на ділі?

Об єктом досліджень завод
ської рейдової бригади був дру
гий механоскладальний.

Культура виробництва тут на
стільки «висока», що це помітно 
відразу при вході, коли доводи
ться обходити чи перескакувати 
купи хламу, І по проходах треба 
йти, не піднімаючи голови, бо інак
ше обов ЯЗКО8О спіткнешся об- 
якусь недбало кинуту деталь чи 
просто звалений на купу непотріб. 
Це, певно, зроблено для того, щоб 
поменше розглядали по боках і не 
помічали захаращених робочих 
місць та ще, певно, вікон, забруд
нених до такої міри, що диву даєш
ся, як денне світло проникає крізь 
нього.

Заходимо до умивальника дільниці 
ГУ?”ХжнРЄаТК *° О
мажеш .»о Дпе ца?стпо! Ніяк не 
води Ту-г «пТ Яав0А в,лчунае нестачу 
вод". Тут вона плюскотить у раковинах.

на підлозі, стіни зяють обваленим об
лицюванням.

Зате в кімнаті, де робітники обідають, 
води напитися неможливо — кран вий
шов з ладу. I, як видно, відповідально
го за стан побуту Я. Р. Кузнецова цс не 
дуже хвилює. Та й буває він тут досить 
рідко. Бо Інакше звернув би увагу і на 
розшатані столи, на оруд та недопалки 1 
вжив би заходів, щоб надати кімнат! 
належний вигляд.

Звісно, в таких умовах і важко 
дотримуватись правил техніки без
пеки та протипожежних. Тому на 
деякому обладнанні відсутня ого
рожа, на тельферах (інв. № 1170 і 
3428) не працюють кінцеві вимика
чі механізму підйому. А журнал 
зауважень по цеху майже не веде
ться.

Начальник цеху т. Дука, інженер 
т. Бугайова, механік цеху т. Па- 
ЦЮК» енергетик т. Бреус звільнили 
себе від зайвого клопоту дотриму
ватись техніки безпеки. Та й разом 
з < им і від протипожежних пра
вил. їх і не хвилює, що лако-фар* 

увальні матеріали зберігаються 
як-небудь.

Що ж, від такої безпеки до 
справжньої небезпеки один крок. * 
керівництву другого механоскла
дального треба негайно вжити рі- 
шучих заходів, щоб цього не ста
лося

Г. ЧУБАР, 
начальник штабу заводського 

заводу «Червона зірка».



З стор» „МолодиН комунар"-—■ ...... ....... ......... ............. О серпня 1070 року,—' «
ТРЕТІЙ ТРУДОВИЙ —

„Нашою роботою 
задоволені “

На околиці Олександрії виростають корпуси 
нового молокозаводу. На пій будові сумлінно 
працює будзагін учнів Олександрійського інду
стріального технікуму. Бригада Юрія Маєвського 
щоденно виконує норми па 120 процентів. Учні 
оволоділи професіями мулярів, штукатурів. Юні 
будівельники індустріального технікуму працю
ють і на інших будовах міста — на метизному 
заводі, на заводі підйомно-транспортного облад
нання. Вже всі звикли до того, що бригада Ми
коли Повстяного завжди перевиконує норми.

Викладач індустріального технікуму В. М. Го- 
ряка говорить:

— Будівельники задоволені нашою роботою. 
Учні оволоділи суміжними професіями, а це у 
житті важливо.

В міськком комсомолу щоденно надходить ін
формація про роботу учнів олександрійських 
технікумів. В Криму працює загін (100 чоловік) 
учнів медичного училища. Вони трудяться на ви
ноградниках, знищують філоксеру. «Нашою ро
ботою задоволені», — телеграфує секретар ком
сомольської організації медучнлнща Марія Белі- 
кова.

ж А. КОХАН.
( м. Олександрія.

V ЛІБОРОБН Олександрівського ра- 
л нону закінчують виконання плану 
продажу зерна державі. А до Фунду- 
кліївського хлібоприймального пунк
ту, як і раніш, прибувають автома
шини з зерном (фото ліворуч вни
зу). Колгоспи «Шляхом Леніна», 
«Червоний прапор:», «Прогрес», рад
госп 2-го ім. Пвтровського цукроком- 
бінату продають державі хліб понад 
план.

На хлібоприймальному пункті пра
цює багато молоді. Разом з іншими 
школярами прийшли сюди лід час 
літніх канікул дев’ятикласниця Ка
тя Тищенко. Працюючи в лаборато
рії, Катя щодня відбирає проби зер

ООТОРЕИОРТАЖ
на на якість і чистоту, (Фото ліво
руч вгорі),

Автомобільний підйомник — одна 
З ланок складного комплексу хлібо
приймального пункту. Пого обслуго
вує комсомолка Ліда Остпоушко" •— 
(фото праворуч внизу). Безперебій
ну роботу електромеханізмів забез
печує електромеханік молодий кому
ніст Микола Хоменко (фото право
руч вгорі).

Колектив хлібоприймального пунк
ту виконав план відвантаження зер
на на 110 процентів.

Фоторепортаж В. Баланюка.

------------ НА ТЕМИ МОРАЛІ -----------

Таня Фурса ось-ось мала роди
ти. Разом з чоловіком Іваном че
кали того дня, коли їх стане троє. 
І хай то буде хлопчик чи дівчин
ка — на нього, малого, чекали з 
душевним неспокоєм.

Та ось мрлсдій жінці стало по
гано. •

— Треба в районну лікарню, — 
сказали в акушерському пункті. — 
І негайно...

Лікарі й акушери районної лі
карні робили все можливе, щоб 
врятувати породіллю. Стан же її 
був загрозливий. Причина тому — 

І

ТВОЯ
ЛРАПЛИНА
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кровотеча Утрачена кров забира
ла з собою здоров’я, спричини
лася до безсилля і кволості. Од
нак Таню гнітив не лише фізичний 
біль «А чи ж лишиться живим 
маля?» — ця думка тривожила
нестерпно.

— Крові треба, — такий оста
точний висновок пікаріз. Треба, 
але де так швидко її взяти. Запаси 
якраз вичерпались.

— Беріть мою, — заявила Ліда 
Лисенко, що допомагала привози
ти Таню до райлікарні.

Але цього було мало. Тоді звер
нулися до донорів — подружжя 
Самойлових.

— О, ми з охотою, — запевнили 
Петро Васильович і Валентина Пет
рівна.

Зараз Таня дома. Поправилась, 
набралась сил. Працює в колгоспі 
«Росія». А після роботи разом з 
чоловіком розважаються з ма
леньким Генкою. І за ці години 

►/адості і щастя вони вдячні насам
перед донорам —- людям, які в 
найтяжчу хвилину прийшли на до
помогу і віддали для них частину 
своєї крові.

На сьогодні донорство в Онуф- 
ріівському районі набуло широ
кої популярності. Ось за столом 
зібралися ті, хто відповідає за цю 
справу: лікар-гінеколог Раіса Сте
панівна і її помічниці медсестри 
Роза Приліпко та Надія Максимо
ва. Листають сторінки журналу. За 
минулий рік до нього занесено 
чимало імен. Перед кожним рік 
народження. Переважно молоді 
ЛЮДИ, КОМСОМОЛЬЦІ. Поряд цифри 
і кількість донорської крові.
Ця кров пішла на врятування не 
одного десятка життів їх близьких 
або зовсім незнайомих людей. 
Окремими помітками відмічають і 
кращих донорів. Це — В. Перепе
лям і Л. Чалайдул з Павлишг, 
А. Кабанова з Полівки, К. Гончик 
з Онуфріївни, В. Баранов, Г. Аб
рамов, М. Аністратов з Камбурлі- 
Ї8ки, подружжя Люба Федорівна 
та Іван Андрійович Залоїли з Ус
пенки та багато інших.

Раїса Степанівна з задоволен
ням говорить:

-— Донорство — важливий ліку
вальний захід. Ряди донорів швид
ко ростуть в Онуфріївці, Павлиші, 
Млинку. Особливо серед млинків- 
чан. І коли ми прибуваємо сюди 
для забору крові, цей день пере
творюється в них на свято. Молоді 
тваринники, механізатори прихо
дять на пункт бадьорі, нарядні. 
І попереду, як завжди, голова 
колгоспу Іван Степанович Липо
вий.

Тепер часто трапляється так, що 
слідом за хворим до лікарні при
бувають групи його односельчан 
або товаришів по роботі, щоб 
дати йому свою кров. Двадцять 
чоловік, наприклад, виявили ба
жання дати кроз, коли такої до
помоги потребував робітник Де- 
реївського каменедробильного за
воду О. С. Стадник. Кров дванад
цяти товаришів врятувала життя 
колгоспнику артілі «Родина» Ми
колі Васюніну. І таких прикладів 
можна навести безліч.

Т. ЗІНЧЕНКО, 
наш позаштатний кореспон
дент-

с. Онуфріївна.
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МЕТА ЖИТТЯ

ЗБІРКА ПРАЦЬ В. І. ЛЕНІНА
РИМ. (ТАРС). «Пробудження 

'Азії» — під такою назвою прогресив
не римське видавництво «Едіторі 
Ьіуніті» випустило в перекладі на 
італійську мову збірку статей і ви
ступів В. ї. Леніна, присвячених на
ціонально-визвольному рухові в краї-

Азії. ” Н
Повідомляючи про вихід у світ 

збірки, газета «Увіта» иише, що до 
■неї включено праці, написані В. 1. 
Леніним у період з 1900 по 1923 
роки.

ЗАЯВА ПРЕЗИДЕНТА УГАНДИ
КАМПАЛА. (ТАРС). Президент 

Уганди Мілтон Оботе знову підтвер
див рішимість свого уряду націона
лізувати 85 процентів іноземних ком
паній, про що було оголошено в 
травні цього' року. Виступаючи на мі
тингу в Мбалі (північ країни), пре
зидент заявив, що Уганда бажає са
ма управляти своєю економікою, а не 
бути лише глядачем, як це було в 
минулому. Мілтон Оботе заявив, що 
коли іноземні компанії мають намір 
залишити країну в знак протесту про
ти наміру уряду націоналізувати їх 
підприємства, то вони повинні це 
зробити якнайшвидше.

МОРАЛЬНЕ ВИХОВАННЯ

І ХУДОЖНЄ СЛОВО

(Продовження. Початок в 
газеті за 4 серпня).

Дуже приваблює юнаків І 
дівчат образ Юрі» Брянського, 
Вони захоплюються його чесніс
тю, скромністю. _ ПІДДЯИІСТЮ 
Батьківщині і народу, мужністю, 
знанням військової справи, ціль
ністю характеру, людяністю. 
Одного чомусь не помічають во
ни — його невтомної, наполеглв- 
лої праці. Саме праця сприяв 
Юрію опанувати професією мі
нометника і стати хорошим 
командиром. Брянський не прос
то воює, а глибоко вивчає вій
ськову практику, досліджує і 
узагальнює факти напруженої 
праці. Здобутий досвід він праг
не передати іншим.

Змальовуючи свого героя, на
самперед, як людину творчої 
праці. Гончар підкреслює, що 
Юрій Брянський у свою роту 
підбирав людей трудових профе
сії, закоханих у працю. Устами 
свого героя письменник дово
дить, що «найкращий воїн — цс 
учорашній робітник, шахтар, 
слюсар, колгоспник, взагалі, 
люди чесних трудових професій. 
Адже війна це, насамперед, ро
бота, найтяжча . з усіх відомих 
людині робіт». Тут майстерно 
проведено паралель, виявлено 
взаємозв’язок між працею і вій
ною, між трудовими і ратними 
подвигами. А війна булл пере
віркою усіх якостей людини І в 
першу чергу її працьовитості і 
витривалості.

Не важко довести учням, шо 
праця, як мірило діяльності лю
дніш, визначав її місце в су
спільстві. Якою став людина у 
своєму ставленні до праці мож
на пересвідчитись на літератур
них прикладах. Досить зістави
ти такі протилежні образи: Пла- 
тон Кречет — Аркадій, Макар 
Діброва — Кругляк, Давид Мо
тузка — Матюха, Марко Без

смертний — Безб іродько та !н.,— 
щоб переконатись, що «лише в 
труді живе людина, а без груда 
її нема». (В. Сосюра).

Ось що пишуть учні про своїх 
улюблених героїв, висловлюючи 
бажано бути такими, як вони. В 
письмовії роботі про Олесю Ку
лик («Пісня трактористки» 
П. Тичини) семикласниця Олек
сандрійської школи Таня М. ви
ражає заповітні думи про свою 
майбутню професію хлібороба.

«Олесю, — пише вона, — ти 
жила і працювала, коли пас гце 
на світі не було, але твій світ
лий образ мужньої, сміливої 
комсомолки, що не злякалась 
труднощів, я павік збережу а 
своєму серці І буду завжди тебе 
наслідувати. Хочу скоріше ви
рости !, як Олеся Кулик, піти 
працювати трактористкою, дба
ти про те, щоб були високі вро
жаї на нашій землі, щоб паша 
Вітчизна стала ще багатшою і 
могутнішою.

Дев’ятикласниця Новоархан- 
гельської школи Ліда К. в робо
ті на тему «Мрія про майбутнє» 
пише:

«Я по тільки розумію, але її 
знаю, що романтики в праці 
доярки — ніякої. Навпаки, пра
ця біля корів важка, помагав 
І нервів, і фізичної праці (видої
ти за годнну-ііівторн 12 — 15 ко
рів — нелегко), 1 все ж після 
закінчення школи я піду працю
вати на ферму. Моїм улюбленим 
героям Давидові Мотузці, Павлу 
Корчагіпу, Юрію Брянському 
теж ніколи і піде не було легко, 
але тим І подобаються вони ме-

ні, що уміли перемагані труд
нощі».

Цс були мрії, І попи збулись: 
випускниця таки пішла на фер
му. Трудилася на повну силу 
Юних рук. Вона високо піднесла 
прапор соціалістичного змаган
ня, на неї стали рівнятись. Кол
госп імені Леніна, де працювала 
комсомолка, відрядив її на на
вчання до вузу за рахунок ар
тілі.

В листах дівчина писала, ию 
подобається навчання (хоч І 
важкувато), а думками вона 
завжди в рідній артілі, до якої 
зразу ж повернеться, як тільки 
закінчить Інститут.

Художня література сприяє ви
ховати в .молоді такі високі мо
ральні якості як почуття громад
ського обов’язку, наполегливість 
у досягненні мети, уміння пере
борювати труднощі. Особливо це 
стосується вибору професії, бо
лючого питання «Ким бути?», 
що хвилює випускника, і яке по
вило певного мірою вирішува
тись ще в стінах школи.

Знову-таки пошлемося на при
клад Новоархангельської школи. 
Випускник Віктор Т., закінчивши 
школу з срібно ю медаллю, ви
явив бажання вступити до ви
щого технічного учнлнгца імені 
Баумапа. Хлопець добре вчився 
і мав шанси па вступ. Однак не 
пройшов по конкурсу. Повернув
шись додому, пін не впав у від
чай. Мати радила пересидіти рік 
дома І займатися стільки кннга- 
ми»__дбо ж повторно піти в деся- 
тий”"клас, щоб не забути мате
ріалу. По-іншому розсудив хло
пець.

Не вагаючись, піп іде на робо
ту в майстерні районного відді
лення «Сільгосптехніки». «Важ
ко, — розповідав він. — але хі
ба легше було Павлу Корчагіпу. 
Адже він теж розпочинав життє
вий шлях не письменником. Та й 
наука, справжня наука — це 
теж не прогулянка, а важка на
полеглива праця. Я ж прагну 
до справжньої науки».

Через півроку про здібного 
молодого токаря писала районна 
газета, ім’я передовика було 
занесено па Дошку пошани. 
Все. и.е стало чи не найкращою 
атестацією моральних якостей 
юнака при вступі до цього ж ву
зу. І його прийняли. Віктор доб
ре вчився, обирався комсоргом 
групи, брав активну участь у 
практичних заняттях, у роботі 
різних гуртків.

Як бачимо — це не романтичні 
пригоди. Це типові явища на
шої дійсності. Це звичайна су
часна молодь з КІровоградіциии, 
яку виховала наша школа і яка 
мала і має любимих літератур
них героїв і прагне бути схожою 
на них.
ЇЖ ХВЕДЕНІ приклади — яе ви- 

падковість. Саме на це хочеть
ся звернути увагу. Вплив школи, і 
в першу чергу літератури па 
формування рис. комуністичної 
моралі вихованців — такий знач
ний, що масовий похід випускни
ків шкіл у школи трудового жит
тя став у нас явищем злободен
ним, типовим.

Та, на жаль, трапляються се
ред учнів і такі, які не знахо
дять свого місця в житті: став
лять на перший плав свої осо
бисті Інтереси, а не громадські. 
Звичайно, цс недоробка школи І 
викладачів літератури, які своє
часно не звернули уваги на окре
мих вихопапців.

І) одній Із шкіл Кіровогра з ти
пи нам розповіли про десяти
класника Миколу Р., який непо
гано вчився, але жип замкнуто.

особливо не любив виконувати 
громадських доручень. Запропо
нували йому редагувати класну 
стінгазету — не відмовлявся, але 
жодного номера газети не ви
йшло, доручили чергувати на 
вечорі — зробив так, що мало 
вечір не був зірваний. Пого ви
раз «аби тільки послухався», 
«поганяти энайдегься кому» на
сторожив.

Пізніше виявилось: точні науки 
хлопець любив, бо в них, за йо
го словами, «немає видумки», а 
до літератури (хоч і читав кни
ги), ставився скептично. «Виду
мати все можна», -• казав він.

Учнтель-словесник став інди
відуально працювати з учнем. 
Дещо помогало, але мало. Щоб 
довести, що героїв твору пись
менник «не видумує», а бере з 
життя, довелось організувати 
кілька вечорів-зустрічеії з пере
довиками виробництва, ветерана
ми праці, учасниками Вітчизня
ної війни, колишніми партизана
ми, членами підпільних груп. 
Все це мало хороший вилив, 
і» ИХОВНА роль художньої лі- 
ж* тератури надзвичайно вели
ка, бо вона, за висловом 
М. Горького, діє одночасно й 
однаково сильно на думку й по
чуття. Тому п руках учителя 
книга — могутній засіб мораль
ного впливу на учнів. Вивчаючи 
літературу, вчитель повинен оз
броїти учнів розумінням кому
ністичного ідеалу, прищепити 
їм палке бажання присвятити 
своє життя боротьбі за кому
нізм, сприяти виробленню у них 
комуністичного світогляду.

Виховати » учнів комуністич
ний світогляд — це перш за все 
досягнути правильного розумін
ня змісту навколишньо! дійсно
сті, розуміння того, в чому по
лягає щастя людини І чому слід 
присвяти ги своє життя. Л зміст 
життя, підкреслював ЛА. Горь
кий.в красі й силі прагнень до 
великої мети. Приносити людям 
щастя — такий девіз повинен 
стані життєвою необхідною по
требою кожної радянської лю
дини.

Коли у Карла Маркса спита
ли про його уявлення про ща
стя,' пін відповів: «Боротьба». 
На питання «Ваша характерна 
риса?» — була відповідь: «Єд
ність мети». В цих коротких, 
але глибоких висловлюваннях —
основне, що характеризує мо
ральне обличчя пролетарського 
революціонера, борця за світле 
майбутнє.

Згадані риси властиві бага
тьом літературним героям: Рах
метову і Гриші Добросклонопу, 
Маркові Гущі І «Каменярам» 
Франка, Павлові Власову і Лс- 
пінсону, Давидові Мотузці І 
Платону Кречету, Павлові Кор
чагіпу І Олегу Кошовому та -ін
шим позитивним образам.

До речі, вчителеві варто нага
дати учням, в чому Павка Кор- 
чагін бачив зміст життя — п 
боротьбі за звільнення людства. 
Його щастя нерозривно пов’яза
но з щастям всього народу. 
Батьківщини. В боротьбі за свій 
народ бачить щастя I Олег Ко
шовий. У гітлерівській катівні 
він роздумує над своїм жит
тям І приходить до висновку, 
що він щасливий, бо «не шу
кав легкого шляху в житті», «но 
плазував, як черв’як», а «бо
ровся». А хіба не вбачали сво

го щастя в боротьбі зи честь І 
свободу Батьківщини Артем 
Гармаш, Юрій Брянський, ма

йор Воронцов, Марко Безсмерт
ний? Щастя радянського на

роду, воля його до перемоги і 
титанічна сила образно вира
жена в збірці П. Тичини «Пере
магать і жить» і зокрема о кар
бованих рядках: «Я стверджу
юсь, я утверждаюсь, бо п жи

ву»,
І. ПРОЦЕНКО, 

доцент Кіровоградсько
го педінституту.

(Далі буде).
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Черговий по військово-спортив
ному табору допоміг відшукати 
заступника начальника табору по 
політчастині. О. П. Жанталай саме 
проводив політнавчання з четвер
тим взводом. Льотчик, учасник Ве
ликої Вітчизняної війни, він розпо
відав юнакам про дії винищувачів 
та бомбардувальників на території 
противника, про свої бойові вильо
ти, а також про премудру льотну 
тактику в повітрі. Хлопці уважно 
слухали розповідь колишнього 
воїна.

Нарешті — перерва. Потім — 
хлопці шикуються в шеренги.

ПОГОДА

Г> — 7 серпня — невелика .хмар
ність, без опадів. Вітер східний, 
слабкий до помірного. Темпера
тура повітря: вночі — 15 — 20, 
удень — 28 — 33 градуси.

„Молодий комунар“

— Скоро в армію їм, — почав 
Олексій Петрович, поглядаючи, як 
крокують юнаки з першого взво
ду. — Тепер освоюють частину ар
мійської науки. Молодці, — і по
глядом показав на взвод. — Як 
ідуть! Ніби вже ' бувалі солдати! 
Навчив сержант запасу Андрій Ки- 
рієнко.

Аж ось третій взвод. Хлопці під
тягнуті, веселі. Хоч щойно про
йшли вони до свого табору із за
нять три кілометри, але в кожного 
настрій бадьорий. Сержант запа
су В. Коробець теж задоволений 
своїми вихованцями. На навчанні 
потрібно було при активній дії 
«противника» брати умовну висоту. 
Майбутні солдати не підвели 
командира. Швидко викопали око- 

- пи (кожний навчився вже володіти 
саперною лопаткою), а потім по 
команді кинулися в атаку. Петро 
Паламарчук, Микола Лісничий, Єв
ген Гребенюк, Віктор Сагура пер
шими прийшли на висоту. Вони

спорту на значок ГЗБ. Віктор Бой
ко — шофер, має посвідчення мо
тоцикліста. Тож ось і розповідає 
хлопцялл про будову мотора, пока
зує, як усунути нескладну поламку 
мотоцикла. А потім всі будуть 
вчитися їздити.

Не нудьгують юнаки у таборі. 
Тут вони організовують різні спор
тивні ігри. У вихідні дні футбольна 
команда грає на сільському ста
діоні. Непогану майстерність де
монструють волейболісти Олек
сандр Желєзняк, Микола Антонен
ко, Леонід Бірзул та Олександр 
Романескул. Спортивні поєдинки 
тривають майже кожного дня. Фіз-

ВЧИМОСЯ МУЖНОСТІ

сьнии

................. в сер ни п 1970 року

Старт „Трудових резервів“
!
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забезпечиг.и успішні дії 
товаришам по взводу. Хоч 
стояла нестерпною, юнаки 
мали всі випробування. Бо девіз у 
них — суворогський: важко в на
вчанні — легко в бою.

А п’ятий взвод освоював мото
цикл. Хлопці мають незабаром 
здавати екзамени з технічних видів

своїм 
і спека 
витри-

рук Микола Тарасович Подчинен
но вже прийняв у багатьох хлопців 
заліки на значок ГЗБ.

С. БРОВЧЕНКО.
с. Глодоси .
Повоукраїнського району.

На знімках:
Вишикувався третій взвод.

Повар Дмитро Чоріїоіпаиепко (в 
центрі) готує смачні обіди. Допомагає 

• ііому Василь Ляшенко (справа). Тож 
колишній старшина Олександр Горінннй 
завжди ними задоволений.

Фото автора.

НЕБУВАЛА СПЕКА
ПАРИЖ, 5 серпня. (ТАРС). В 

останні дні в Нормандії стоїть не
звичайна для цього району Фран
ції спека. Учора в місті Анделіс 
термометр показував на сонці 57 
градусів за Цельсієм, а ввечері на
віть в тіні було 38 градусів.

Того ж дня ураган величезної си
ли, який супроводжувався грозою і

зливою, обрушився на південно-за
хідне узбережжя Франції. У ре
зультаті стихійного лиха пошкод
жено сотні будинків. Вітер пору
шив телефонний зв’язок, зупинив 
автомобільний рух. Злива в ряді 
районів Бордо викликала справжню 
повідь. 9 чоловік загинуло і 29 по
ранено.

ВОРО1ІІ1ІЛОВГРАД. (РАТАУ). Над центральним стадіоном 
«Авангард» замайоріли прапори XII Всесоюзної спартакіади учціц 
учбових закладів професійно-технічної освіти. Понад' дві тисячі 
спортсменів з емблемою «Трудових резервів» вийдуть на фіналь
ні старти. Це право вони завоювали в попередніх змаганнях, в 
яких виступили близько двох мільйонів чоловік.

Яскраве враження справило відкриття спартакіади. В барвис
тій театралізованій виставі, в якій взяли участь понад 2,5 тисячі 
вихованців вороіпиловградських професійно-технічних училищ, 
були відтворені основні етапи становлення і зміцнення Радян
ської держави. Потім юнаки й дівчата під оплески -10 тисяч гля- 
дачів продемонстрували свою майстелцість, силу, спритність.

Спортсменів тепло поздоровив з відкриттям спартакіади, поба
жав їм рекордних результатів і космічного здоров’я головний 
суддя цих-змагань. Герой Радянського Союзу льотчпк-космопавт 
СРСР, заслужений майстер спорту ІІав.то Попович.

■ Нинішній огляд спортивних резервів учбових закладів профе
сійно-технічної освіти почався у вересні минулого року масо
вими змаганнями в колективах фізичної культури. Потім про
йшли спартакіади в областях, краях та республіках. За пайскром- 
пішими підрахунками, о цих змаганнях взяли участь близько 
двох мільйонів учнів.

Кожна спартакіада майбутніх майстрів і командирів виробни
цтва породжує нові імена, дає путівку у «великий спорт» де
сяткам вихованців спортивного товариства «Трудові резерви».

Нинішні фінали теж, безперечно, назвуть немало талантів. А 
ще це екзамен підготовки спортсменів товариства «Трудові ре
зерви» до V літньої Спартакіади народів СРСР 1971 року.

© ПОКАЗУЄ КІРОВОГРАД
П’ЯТНИЦЯ, - 7 СЕРПНЯ. 

ПЕРША ПРОГРАМА. 10.05 — 
Новини. (ЛІ). 10.15 — Атлас
народів СРСР. (М).- 10.40 — 
Кольорове телебачення. Ху
дожній фільм «До нового бе
рега». (ЛЛ). 12.30 — Телсвісті. 
(К). 17.00 — «День за днем». 
Інформаційна програма. (Кі
ровоград). 17.15 — Телефільм. 
(Кіровоград). 17.30 — Телевіс- 
ті. (К). 17.50 — Для дітей.
«Карлик — НІС». Спектакль 
Харківською театру ляльок. 
(Харків). 18.30 — Тележурнал 
«Робітниче життя». (Кірово
град). 19.00 — Концерт соліста 
Бакинського театру опери та 
балету їм. Ахундова Р. Ата- 
ташвілі. (К). 19.30 — Програ
ма «Час». (М). 20.00 — Оголо
шення. (Кіровоград). 20.05 — 
Кіножурнал та художній фільм 
«Гіперболоїд інженера ГарІ- 
ііа». (Кіровоград). 21.55 —
Рачо Стоянов — «Майстри». 
Спектакль Волгоградського 
драматичного театру імені 
М. Горького. (К). 23.45 — Тс- 
,'ісвісті. (К).

ДРУГА ПРОГРАМА. 17.15 — . 
Теленарис «Куди прилітають 
лебеді». (К). 18.30 — «Пошу
ки, знахідки, відкриття». (К).

СУБОТА, 8 СЕРПНЯ. ПЕР
ША ПРОГРАМА. 10.05 -
Гімнастика для всіх. (ЛІ). 
Ю.зо — Новпнп. (М). 10.45 — 
Для дітей. «Світлячок». (М). 
11.00 — Кольорове телебачен

ня. Концерт ' Азербайджан
ського вокального квартету 
«ГЛИЯ». (М). 11.40 - Переда
ча «Здоров’я». (М). 12.10 
«Об’єктив». (Одеса). . 12.50 — 
«Скарби народу». (Львів). 
13.35 — «Старт-70*. (К). 14.3^ 
— Фільм-концерг. (К). 15.00 —7 
Літопис піввіку. Телефільм 
«Рік 1940». (М). Ю.ЗО —^КО-
льорове телебачення. Спортив
но свято, присвячене Днцї 
фізкультурника. (М). 17.00 
Кубок СРСР з футбола. Фіна;)’'. 
В перерві — програма «Час»^ 
(М). 19.30 — «Японія сімде
сятих». Передача перша. (М). 
20.00 — «Республіка жііивуезі 
(Львів). Ї20.10 — Художній 
фільм «Замерзлі блискавки», 
1 серія. (К). 21.35 — Україн
ське кольорове телебачення. 
«Майстри мистецтв». Народні) 
артистка СРСР О. Климова. 
(К). 22.35 — II Всесоюзний
фестиваль народного ганцю', 
(Кишинів). 00.03 — Нови
ни. (М).

ВИПРАВЛЕННЯ ПОМИЛКИ
У статті В. Моторного «Хліборобською совістю» («Моло

дий комунар» за 4 серпня) з впни редакції допущено помил
ку. У третьому абзаці третьої колонки шостий рядок зверху 
слід читати: «розпушення грунту під посіви цукрових буряків 
— до 8—10 см» і далі за текс і ом.

Редактор 8. ПОГРІБНИЙ.

МУЗИЧНА СКРИНЬКА
ДЛЯ ЗДОРОВ’Я .І1ОЦІІИІІ

Друзі!
Ви можете допомогти державі в дуже важливій спра

ві—освоєнні природних багатств нашої країни, якщо візь
метесь разом із своїми товаришами за збирання ЛІКАР
СЬКО-ТЕХНІЧНИХ РОСЛИН, ДИКОРОСЛИХ ПЛО
ДІВ, ЯГІД І ГРИБІВ.

ЦК ЛКСМ України, Міністерство освіти УРСР та правління 
Укоопспілки оголосили конкурс по збиранню лікарсько-технічних 
рослин, дикорослих плодів, ягід та грибів.

Заготовлену сировину здавайте у найближчі приймальні пунк
ти споживчої кооперації, де вам за неї сплатять грошову винагоро
ду. Крім того, будуть премійовані школи, дитячі будинки, поза
шкільні установи, піонерські табори та окремі піонери, школярі, 
вчителі, піонервожаті, які досягнуть кращих показників у конкурсі.

Кваліфіковану консультацію щодо збирання лікарських рослин, 
грибів та дикорослих ягід і плодів можна одержати в заготівельних 
конторах райспоживспілок.

БЕРІТЬ УЧАСТЬ У КОНКУРСІ!
- УКООПТОРГреклама.

• МОЛОДО!) КОЛ1МУНЛР» — орган Кировоградского 
обкома ЛКСМУ, г. Кировоград.

м. Кіровоград, вул. Луначарсьною, 36. 
Телефони: відповідального секретаря — 2-45-35. 
відділу військово патріотичного виховання І спор

ту — 2-45-35, решти відділів — 2-45-36.

Друкарня ім. Г. М. Димитрова, обласного управління 
по пресі, м. Кіровоград, пул- Глінки, 2.
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Голоси улюблених акторів, рідних і 
друзів, грампластинки можна записати 
і прослухати власникам магнітофона 

«ДНІПРО».
Магнітофон «Дніпро» відзначає

ться високою якістю і чистотою за
пису на плівку. . На ньому можна 
здійснювати запис від мікрофона, 
радіотрансляційної мережі або ра
діоприймача, а також перезапис 
грампластинок за допомогою елек
тропрогравача.

МАГНІТОФОН «ДНІПРО»
призначений не тільки для індивідуаль

ного користування. Він незамінний у клу
бах, палацах культури, у навчальних 
кабінетах, для самоконтролю при вивчен
ні іноземних МОВ, виконанні музичних 
творів.

Магнітофон «Дніпро» вам пропонують 
магазини культтоварів споживчої коопе
рації.

УКООПТОРГРЕКЛ АМА.
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