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Мі^ г 5 * 1 енсРа‘'Іьнніі секретар ЦК КПРС Л. І. Брежнєв

О ЕРГОВИЙ пленум обласного 
комітету партії, про який 

уже повідомлялося, обговорив 
доповідь першого секретаря 
обкому КП України Михайла 
/Аитрофановича Кобильчака 
«Про хід виконання рішень 
червневого (1971 р.) Пленуму 
ЦК КП України про дальше по
ліпшення керівництва первин
ними партійними організаціями 
та піднесення їх ролі у 
нанні рішень XXIV з’їзду
і XXIV з їзду КП України 
дання обласної партійної 
нізації».

Доповідач підкреслив 
чезне значення рішень 
з’їзду КПРС і XXIV з'їзду КП 
України для дальшого зростан
ня активності партійних органі
зацій. XXIV з'їзд партії визна
чив ряд конкретних організацій
них заходів, що забезпечують 
підвищення відповідальності 
партійних організацій за прове
дения в життя політики партії, 
і висунув великий і складний 
комплекс проблем, у розв'яззн-

П^МЖ$ЇЇ“ ш<“Н?Мя ЦК К'гРС Л- '■ БР™'™™ і 
рікьіоїй обмін думками? ІСР 1 Я"0ШЄ5‘ КадаІ’°м ШАОУ»«. том.

( 5нгм’лкське профтехучилище № 2. Тут ось уже багато років 
готують кваліфіковані кадри для залізничного транспорту — 
помічників машиністів електровозів і тепловозів, чергових но 
станції, слюсарів-ремонтників локомотивів, вагонів, електриків, 
механіків.

На фото: комсомолка Марія Бащенно, яка навчається па чер
гового по станції.

Фото Б. ВІТОХІНА.

Закінчився дружній візит Ге
нерального секретаря ЦК КПРС 
Л. І. Брежнєва в братню соціа
лістичну Югославію. Традиційне 
почуття дружби, яке об’єднує 
народи двох країн, дістало нове 
втілення в прийнятій радян- 
сько-югосласській Заяві. Спів
робітництво СРСР і СФРЮ, го
вориться в цьому документі, 
базується на близькості їх істо
ричної долі, спільності основ 
соціального ладу, схожості в 
підході до багатьох міжнарод
них проблем, на відданості 
принципам соціалістичного ін
тернаціоналізму, спільній бо
ротьбі за мир, незалежність і 
рівноправне міжнародне співро
бітництво, боротьбі проти імпе
ріалізму.

Генеральний секретар ЦК 
КПРС Л. І. Брежнєв І президент 
СФРЮ, Голова СКЮ й. Броз Тіто 
в ході грунтовного обміну дум
ками констатували, що є добра 
основа для дальшого розвит<у 
радянсько-югославсьних відно
син, для поглиблення співробіт
ництва між Комуністичною пар
тією Радянського Союзу і СКЮ, 
Союзом Радянських Соціаліс-
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В ІНТЕРЕСАХ МИРУ 
І СОЦІАЛІЗМУ
тичних Республік і Соціалістич
ною федеративною Республі
кою Югославією в інтересах їх 
зусиль в будівництві соціалізму 
і комунізму, забезпечення миру, 
міжнародної безпени, а також в 
інтересах посилення боротьби 
за свободу і незалежність усіх 
народів, за суспільний прогрес 
і соціалізм.

* » «
Оглядачі і коментатори зару

біжної преси, радіо і телебачен
ня, інформаційних агентств від
значають видатне міжнародне 
значення візиту Л. І. Брежнєва 
в Югославію, підкреслююсь 
важливість переговорів, які там 
відбулися.

«Поглиблення міждержавно
го і міжпартійного співробітни
цтва», «Зустріч, корисна для 
справи соціалізму, прогресу І 

ПРОЛЕТАРІ ВСІХ КРАЇН. Чів/ВТЕСПІ

миру» — так оцінює польська 
преса підсумки візиту Л. І. 
Брежнєва в Югославію

У коментарі чехословацького 
радіо і телебачення підкреслює
ться, що візит Л. І. Брежнєва в 
Югославію, його розмови з 
И. Броз Тіто відкривають нові 
перспективи в співробітництві 
між СРСР і СФРЮ, служать ко
рінним інтересам обох народів, 
інтересам зміцнення соціалізму 
і справі миру в усьому світі.

Американська газета «Ньо- 
йорк тайме» називає радян
сько-югославську Заяву «істо
ричним документом». Перегово
ри між Л. І. Брежнєвим і И. Ті
то, відзначає газета, «заклали 
основу» для дальшого поліп
шення і розвитку радянсько- 
югослазських відносин.

(ТАРС).

вико- 
КПРС 
і зав- 
орга-

вели- 
XXIV

В авангарді трудящих мас
З ПЛЕНУМУ ОБКОМУ КҐІ УКРАЇНИ

ні яких повинні взяти безпосе
редню участь усі партійні орга
нізації.

Обласна партійна організація 
налічує тепер у своєму складі 
2014 первинних організацій, з 
них 497 — на підприємствах, 
транспорті, в будівництві, зв’яз
ку. В 184 великих парторганізз- 
ціях створено партійні коміте
ти. У сфері матеріального ви
робництва діють 1138 цехових 
та бригадних організацій і 2288 
партійних груп,

—■ У Директивах XXIV з’їзду 
КПРС по п’ятирічному плану 
перед партійними організація
ми, всіма трудящими, — каже 
М. АА. Кобильчак, — поставлені 
великі й відповідальні завдзн-

зокрема,ня. Передбачається, 
швидкий розвиток усіх галузей 
промисловості і сільського гос
подарства. Обсяг промислового 
виробництва в області за п’яти
річку має зрости на 45 процен
тів, а капіталовкладень — в 1,7 
разе.

Велике місце в доповіді 
М. М. Кобильчак відвів корін
ним питанням сільськогоспо
дарського виробництва. Голов
ним завданням, як і раніше, за
лишається виробництво зерна. 
П’ятирічним планом передбаче
но, що колгоспи й радгоспи 
області лосинні щороку вироб
ляти 2,7—2,8 мільйона тонн 
зерна і продавати його державі 
не менш як 1 мільйон 237 ти

сяч тонн. Для досягнення тако
го рівня виробництва й заготі
вель хліба необхідно щороку 
одержувати по ЗО—31 центне
ру зерна з кожного гектара 
посіву.

Далі доповідач докладно 
аналізує стан організаційно- 
партійної роботи, яку прова
дять міськкоми й райкоми 
партії, партійні комітети, гово
рить про завдання, що стоять 
перед обласною партійною 
організацією. Значне місце в 
доповіді було приділено питан
ню партійного керівництва со
ціалістичним змаганням.

В обговоренні доповіді взяли 
участь перший секретар Кіро
воградського міськкому КП 
України І. П. Валявський, секре

тар парткому станції Помічна 
П. А. Пархоменко, перший сек
ретар Гайворонського райкому 
партії М. В. Гончар, секретар 
партійної організації колгоспу 
«Рассвет» Бобринецького райо
ну В. 3. Науменко, голова обл- 
лрофради Д. Т. Жмак, механі
затор колгоспу «Родина» Ма- 
ловисківського району Є. Си
доренко, перший секретар Но- 
вомиргородського райкому 
партії Б. К. Дримченко, секре
тар партійної організації ме
ханоскладального цеху № З 
заводу «Червона зірка» Р. В. 
Мандсва, перший 
Олександрійського 
партії К. І. Сабанський, перший 
секретар обкому ЛКСМУ М. Г. 
Гайдамака та інші.

В обговореному питанні пле
нум прийняв відповідну поста
нову.

секретар 
райкому

И) ВИКОНАННЮ ПОСТАНОВИ ЦК КПРС «ПРО ДАЛЬШЕ
ПОЛІПШЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ СОЦІАЛІСТИЧНОГО ЗМАГАННЯ»
ПОСТАНОВА V ПЛЕНУМУ ЦК ЛКСМ УКРАЇНИ

Ко.муністична партія Радянського 
юзу завжди надавала важливого 
чення соціалістичному змаганню як

Со- 
зна- 

.................   мо
гутньому засобу піднесення економіки, 
вдосконалення виробничих відносин, за
лучення широких мас трудящих до уп
равління виробництвом

Турботою про успішне виконання ви
сунутої XXIV з’їздом КПРС програми 
економічного і соціальнополітіїчного 
розвитку країни, про розгортання твор
чої ініціативи трудящих прийнята по
станова ЦК КПРС «Про дальше поліп
шення організації соціалістичного зма
гання».

В постанові підкреслюється, що в умо- 
пах нинішньої науково-технічної рево
люції розширюється зміст соціалістично- 
ю змагання, зростає його роль в даль
шому розвитку народного господарства, 
у вихованні радянських людей.

Комітети комсомолу республіки набу
ли певного досвіду в організації’ соціа
лістичного змагання. В період підготов
ки до 100-річчя з дня народження В. І. 
Леніна, XXIV з’їзду КПРС та XXIV 

з’їзду КП України народилось багато 
цікавих форм і методів залучення юна
ків і дівчат до активної, свідомої праці.

Борючись за дострокове виконання 
завдань дев’ятої п’ятирічки, передові 
комсомольсько - молодіжні колективи, 
кращі виробничники республіки виступи
ли з багатьма цінними ініціативами і по
чинаннями.

Центральний Комітет КПРС високо 
оцінив такі форми участі молоді в соціа
лістичному змаганні як конкурси профе
сійної майстерності, виставки науково- 
технічної творчості, масовий рух «П’яти
річці — ударну працю, майстерність і 
пошук молодих!».

Пленум ЦК ЛКСМ України постанов
ляє:

1. Постанову ЦК КПРС «Про дальше 
поліпшення організації соціалістичного 
змагання» прийняти до повсякденного 
керівництва і неухильного виконання.

Вважати важливішим завданням ком
сомольських організацій республіки за
безпечення активної участі комсомольці» 

і молоді у всенародному соціалістично
му змаганні за успішне втілення в жит
тя накреслень XXIV з’їзду КПРС та 
XXIV з’їзду КП України. Першочерго
вий обов'язок кожного комсомольсько- 
молодіжного колективу, молодого вироб
ничника — внести гідний вклад у вико
нання народногосподарських планів і 
завдань дев’ятої п’ятирічки

2. Організаторська робота комітетів 
ЛКСМУ має бути спрямована на:

— залучення до соціалістичного зма
гання, руху за комуністичне ставлення 
до праці широких мас молоді, і в першу 
чергу комсомольців;

—- підвищення творчої активності юна
ків і дівчат, дальше зростання ролі мо
лодих робітників, колгоспників і спеціа
лістів у прискоренні науково-технічного 
прогресу;

— виховання у молоді любові до пра
ці, дбайливого ставлення до народного 
добра, соціалістичної власності, зміцнен
ня виробничої дисципліни;

розвиток прагнення молоді до ово
лодіння економічними знаннями, досяг- 

неннямн науки і техніки, професійної 
майстерності;

— поліпшення шефства комсомольсь
ких організацій над ударними будовами, 
тваринництвом, підприємствами легкої і 
харчової промисловості, торгівлі та сфе
ри обслуговування.

3. Комітетам ЛКСМУ необхідно ре
тельно проаналізувати практику органі
зації змагання серед молоді а кожному 
комсомольському осередку, створити асі 
необхідні умови для забезпечення його 
дієвості, масовості, гласності.

4. Редакціям комсомольських газет та 
журналів, молодіжним редакціям теле
бачення і радіомовлення широко висвіт
лити хід виконання Постанови ЦК 
КПРС — документа великої політичної 
ваги, участь молоді в соціалістичному 
змаганні, узагальнювати кращий досвід 
його організації, всіма засобами сприя
ти його поширенню. •

Пленум затвердив заходи ЦК ЛКСМУ 
по виконанню Постанови ЦК КПРС 
«Про дальше поліпшення організації со
ціалістичного змагання».



2 сторл - „МОЛОДИЙ. КОМУНАР^ —28 вересня 1971 pony

-X

за

І

ПОСТАНОВА V ПЛЕНУМУ ЦК ЛКСМ

почуття

молоді 
ДО пре)-

’ XXIV з'їзд КПРС та XXIV з'їзд КП Ук
раїни визначили як важливу складову 
містину ідейно-політичної роботи вихо
вання комуністичного ставлення до пра
ці, розвиток ініціативи і активності тру
дящих, зміцнення дисципліни та органі
зованості.

виконуючи настанови партії комітети 
комсомолу Львівської області та м. Киє
ва під керівництвом партійних організа
цій приділяють першочергову увагу під
вищенню трудової та громадської актив
ності юнаків і дівчат, формуванню у ник 
свідомого, творчого ставлення до праці. 
Більшість комітетів ЛКСМУ уміло вико
ристовує різноманітні форми роботи по 
вихованню у молодих трудівників гор
дості за належність до славного робіт- 

.ничого класу і колгоспного селянства, 
■ любові до обраної професії, 
^дбайливого господаря.
' Дійовою формою виховання 
•а дусі комуністичного ставлення 
ці стало залучення її до соціалістичного 

'змагання. Молоді виробничники актив
но включилися в рух «П’ятирічці — 

■ударна праця, майстерність і пошук мо- 
ілодих!». У Львівській області стало тра
диційним змагання за перехідний ман
дат «Червона гвоздика», в м. Києві ши
риться рух під девізом «Кожен — на ру
біж найвищої продуктивності праці!».
. У роботі по трудовому вихованню мо
лоді комітети комсомолу приділяють 
важливу увагу комсомольсько-молодіж
ним колективам. Рік у рік поліпшуються 
їх виробничі показники, зростає вихов
аний вплив. На вирішальних ділянках на
родного господарства постійно збільшу
ються кількість комсомольсько-молодіж
них колективів, кожен другий з них ви
боров високе звання колективу комуніс
тичної праці.

• Поліпшилась робота комітетів комсо
молу по організації професійного на
вчання, підвищенню фахового рівня 
іонаків і дівчат. На більшості підпри
ємств діють виробничо-технічні курси, 
»школи підвищення кваліфікації, суміж
них професій, створені навчально-ви
робничі цехи. Внаслідок зростання про
фесійної майстерності 5,5 тисячі моло
дих виробничників м. Києва одержали 
право працювати з особистим конт
рольним знаком.
І Пленум ЦК ЛКСМ України позитивно 
$Цінює роботу комсомольських органі
зацій Львівщини по розвитку руху мо
лодих механізаторів села, які зобов'яза
лися протягом п'ятирічки підвищити 
(Ів'рю виробничу кваліфікацію на один 
клас, та доярок — за оволодіння-про
фесією майстра машинного доїння. У 
більшості районів області створено шко
ли’ передового досвіду для молодих 
ланкових, механізаторів, доярок.
; Вихованню у молоді творчого став
лення до праці сприяє діяльність широ
кої мережі громадських технологічних 
бюро, рад молодих спеціалістів, груп 
наукової організації праці, загонів тех
нічної творчості молоді. У роботі по 
зміцненню трудової і технологічної ДИС
ЦИПЛІНИ, підвищенню продуктивності 
праці позитивну роль відіграють ради 
Молодих робітників, громадські відділи 
кадрів, шефство ветеранів, новаторів 
виробництва над молодою зміною.

Комсомольські організації Львівської 
області та м. Києва стали конкретніше 
займатися питаннями трудового вихо
вання школярів, підготовки їх до свідо
мого вибору професії. Ефективною фор
мою поєднання навчання з працею ета
пи навчальні цехи і лінії на підприємст
вах, учнівські виробничі бригади, які 
створені в усіх сільських середніх та ба
гатьох восьмирічних школах, табори 
праці і відпочинку старшокласників.

Зросла роль комітетів, комсомолу ву
зів 1 технікумів у поліпшенні навчально- 
виховного процесу, залученні студентсь
кої та учнівської молоді до роботи під 
час літніх канікул, зміцненні матеріаль
но-технічної бази вищих і середніх спе
ціальних учбових закладів.

Комсомольські організації посилюють 
ідейно-виховну роботу по формуванню 
у юнаків і дівчат, комуністичного став
лення до. праці. Першочергову увагу 
вони приділяють глибокому вивченню 
документів XXIV з'їзду КПРС і XXIV 
з'їзду КП України. Заслуговує схвален
ня досвід комсомольських організацій 
Львівщини по проведенню конференцій, 
постійно діючих семінарів і лекторіїв з 
актуальних . проблем . комуністичного 
виховання молоді, практика економіч
ного навчання керівників комсомольсь

ко-молодіжних колективів на ряді під
приємств м. Києва.

Керуючись рішеннями XXIV з'їзду 
КПРС та XXIV з’їзду КП'України, Львів
ський обком, Київський міськком, рай
коми ЛКСМУ поліпшують керівництво 
первинними організаціями, посилюють 
їх вплив на всі категорії молоді. В скла
ді Львівської обласної і Київської місь
кої організацій збільшилась кількість ро
бітничої молоді. В їх практичній діяль
ності стало більше діловитості, конкрет
ності.

Проте пленум ЦК ЛКСМУ вважає, що 
а роботі комсомольських організацій 
Львівської області та м. Києва по вихо
ванню у комсомольців і молоді кому
ністичного ставлення до праці є ряд сут
тєвих недоліків. Деякі комітети комсо
молу слабо забезпечують авангардну 
роль комсомольців на виробництві, не
достатньо залучають молодь до соціа
лістичного змагання, не приділяють на
лежної уваги зміцненню трудової дис
ципліни.

В ряді комсомольських організацій 
промислових підприємств, будов, кол
госпів та радгоспів значна частина мо
лоді не виконує виробничих норм, до
пускає брак з роботі, порушує трудову 
дисципліну.

Серйозні недоліки мають місце в ор
ганізації соціалістичного змагання. Де
які комітети комсомолу Львівської об
ласті та м. Києва недостатньо дбають 
про його гласність, слабо поширюють 
досвід кращих комсомольсько-молодіж
них колективів, передовиків і новаторів 
виробництва. Допускається формалізм у 
визначенні соціалістичних зобов'язань, 
їм бракує конкретності, слабо залучаю
ться молоді виробничники до участі у 
змаганні на кращого за фахом.

Вимагає посилення робота комітетів 
комсомолу по розвитку технічної твор
чості, активному залученню до раціона
лізаторства та винахідництва молодих 
виробничників, особливо будівельників, 
транспортників, сільської молоді.

Серйозні упущення мають місце в ро
боті комітетів комсомолу Львівщини по 
трудовому вихованню молодої зміни 
хліборобів. У Жидачівсакому, Мостись- 
кому районах мало комсомольсько-мо
лодіжних колективів, у Бузькому, Горо- 
доцькому — зменшилась кількість ме- 
ханізаторіз-комсомольців.

Ряд районних комітетів комсо?лолу, 
насамперед, Яворівський, Нестеровський 
Львівської області, Жовтневий, Печорсь
кий м. Києва, проводять недостатню ро
боту по підвищенню загально-освітнього 
рівня працюючої молоді, не завжди 
проявляють турботу про створення на
лежних умов для її навчання, внаслідок 
чого в м. Києві протягом минулого на
вчального року з вечірніх та заочних 
шкіл вибув кожен п'ятий учень, у Львів
ській області — кожен шостий.

Комсомольські організації слабо впли
вають на поліпшення навчально-внхоз- 
ного процесу в професійно-технічних 
училищах, у деяких з них низькі успіш
ність та дисципліна, допускається знач
ний відсів учнів.

. Комітети комсомолу окремих вузів і 
технікумів не ведуть наполегливої бо
ротьби за глибокі і міцні знання студен
тів та залучення молоді до науково-тех
нічної і дослідницької роботи, миряться 
з порушеннями навчальної дисципліни, 
випадками аморальних вчинків.

Ідейно-виховній роботі ряду комсо
мольських організацій Львівської облас
ті та м. Києва бракує конкретності і ці
леспрямованості, подекуди вона ведеть
ся без урахування специфіки різних ка
тегорій молоді. Недостатня увага приді
ляється ідейно-естетичному вихованню 
творчої молоді, підвищенню її профе
сійної майстерності.

В ряді первинних організацій мають 
місце істотні недоліки у постановці 
внутріспілкової роботи. Внаслідок цього 
еони недостатньо впливають на активі
зацію трудової і громадсько-політичної 
діяльності членів ВЛКСМ, підвищення 
відповідальності й зміцнення дисциплі
ни. Окремі райкоми ЛКСМУ повільно 
перебудовують свою роботу по поліп
шенню керівництва первинними органі- 

. заціями, не подають належної допомоги 
тим, які слабо працюють.

Пленум ЦК ЛКСМ України постанов
ляє:

Зобов’язати Львівський обком, Київ
ський міськком, райкоми ЛКСМУ забез
печити дальше поліпшення роботи ком
сомольських організацій по вихованню 
у комсомольців і молоді комуністичного

УКРА ІНИ
ставлення до праці в світлі рішень XXIV 
з’їзду КПРС та XXIV з’їзду КП України.

Комітетам комсомолу усунути наявні 
недоліки, зосередивши головну увагу 
на поліпшенні організаторської та ідей
но-виховної роботи по мобілізації моло
ді на виконання нового п'ятирічного 
плану, залученні кожного комсомольця 
усіх юнаків і дівчат до активної участі 
в русі «П'ятирічці — ударна праця, май
стерність і пошук молодих!»

Вважати важливим завданням коміте
тів комсомолу неухильне виконання По
станови ЦК КПРС «Про дальше поліп
шення організації соціалістичного зма
гання». Необхідно ще ширше розгорну
ти змагання молоді за звання колективів 
і ударників комуністичної праці, забез
печити його широку гласність, краще 
використовувати стимули заохочення 
молодих передовиків виробництва. По
трібно всебічно підвищувати активність 
і авангардну роль комсомольців на ви
робництві, виховувати у них почуття ви
сокої відповідальності за виконання 
державних планів і соціалістичних зобо
в'язань.

Важливий обов’язок кожного коміте
ту комсомолу і надалі всіляко поширю
вати й розвивати патріотичні починання 
молодих виробничників, спрямовувати 
їхні зусилля на підвищення продуктив
ності праці, поліпшення якості продук
ції, механізацію і автоматизацію вироб
ничих процесів, раціональне використан
ня робочого часу, всіх резервів вироб
ництва.

Вжити конкретних заходів для підви
щення ролі комсомольсько-молодіжних 
колективів у вихованні комуністичного 
ставлення до праці, більше практикува
ти їх огляди, переклички, взаємопере
вірки. Посилити вплив комсомольської 
групи на виробниче становлення моло
дих трудівників,’ організацію їх праці і 
навчання. Провести на честь 102-ї річ
ниці з дня народження В. І. Леніна еста
фету трудових . справ комсомольсько- 
молодіжних . колективів республіки.

Комітетам комсомолу всебічно поши
рювати і впроваджувати досягнення пе
редовиків, новаторів виробництва, 
бригад комуністичної праці, кращих ком
сомольсько-молодіжних колективів. Ре
комендувати обкомам, міськкомам, рай
комам ЛКСМУ, первинним комсомольсь
ким організаціям спільно з господарсь
кими та профспілковими органами 
створити на підприємствах, будовах, а 
колгоспах і радгоспах школи передово
го досвіду, проводити огляди підвищен
ня професійної майстерності, техніко- 
економічних знань молоді. Ширше прак
тикувати конкурси професійної майстер
ності, повніше використовувати їх як 
засіб підвищення виробничої кваліфіка
ції молоді, пропаганди передових мето
дів праці, озброєння ними широкого ко
ла молодих трудівників провідних про
фесій.

Обов'язок комітетів комсомолу залу
чити всіх юнаків і дівчат до участі у Все
союзному огляді «Кожному молодому 
трудівнику — середню освіту». Слід і 
надалі поширювати шефство ветеранів 
праці, новаторів виробництва над моло
дими робітниками. Особливу увагу при
ділити юнакам і дівчатам, які не вико

нують норм виробітку, порушують тру
дову дисципліну, випускають продукцію 
низької якості. Створювати атмосферу 
непримиренності до фактів користолюб
ства, дармоїдства, пияцтва, крадіжок, ху
ліганства та інших відхилень від норм 
комуністичної моралі.

Необхідно піднести роль молодих ін
женерно-технічних працівників у здійс
ненні науково-технічного прогресу, у 
виховній роботі з молодими робітника
ми, розвитку раціоналізаторства і вина
хідництва.

Комітетам комсомолу ширше залуча
ти юнаків та дівчат до занять у школах 
комуністичної праці, економічного на
вчання, дбати про підвищення їх куль
турно-технічного рівня.

Комітетам комсомолу посилити увагу 
до питань комуністичного виховання уч
нів закладів профтехосвіти, формування 
у них свідомого, творчого ставлення до 
навчання і праці, проявляти постійну 
турботу про комплектування та зміцнен
ня матеріальної бази професійно-техніч
них училищ.

Комсомольським організаціям слід 
поліпшити роботу по вихованню моло
дої зміни колгоспного селянства, актив
ніше залучати її до боротьби за виро
щування високих врожаїв сільськогоспо
дарських культур, розвиток громадсько

го тваринництва, поширювати рух за 
оволодіння механізаторськими професі
ями. Завдання міських комсомольських 
організацій — посилити шефську допо
могу молодим виробничникам села, зміц
нюючи традиційну дружбу робітничого 
класу і колгоспного селянства.

Посилити роботу первинних комсо
мольських організацій, комсомольських 
штабів ударних будов, більше турбува
тись про поліпшення організації праці 
і культурно-побутових умов молодих бу
дівельників.

Обкомам, міськкомам, райкомам ком
сомолу, первинним комсомольським ор
ганізаціям поліпшити пропаганду робіт
ничих професій серед учнів шкіл, роз
кривати перед ними суспільну значи
мість праці робітника й хлібороба, прак
тикувати проведення серед школярів 
конкурсів професійної майстерності. По
давати повсякденну допомогу педаго
гічним колективам в удосконаленні на
вчально-виховного процесу, зміцненні 
матеріальної бази для трудового на
вчання і виховання.

Комітетам комсомолу вищих і серед
ніх спеціальних учбових закладів поліп
шити роботу по формуванню у студент
ської і учнівської молоді комуністичного 
ставлення до навчання. Підвищити ви
ховне значення науково-технічної діяль
ності та суспільно корисної праці сту
дентства, тісно пов’язуючи їх з вирішен
ням конкретних народногосподарських 
завдань.

Львівському обкому, Київському 
міськкому ЛКСМУ, всім комітетам ком
сомолу республіки посилити ідейнопо- 
літичне загартування молоді на основі 
глибокого засвоєння марксистсько-ле
нінської теорії, документів XXIV з'їзду 
КПРС та XXIV зїзду КП України, лести . 
непримиренну, наступальну боротьбу | 
проти проявів буржуазної ідеології і мо- І 
ралі. Глибше й предметніше виховувати ; 
юнаків і дівчат на героїчних традиціях . 
робітничого класу і колгоспного селян- і 
ства. Активніше залучати юнаків і дів
чат до регулярних занять фізичною ■ 
культурою і спортом, як важливої пе- ' 
редумови підготовки до високопродук
тивної праці та захисту Батьківщини.'

Комітетам комсомолу забезпечити не
обхідну організаторську і політичну ро
боту для успішного проведення .Всесо
юзного Ленінського заліку «Рішеггна 
XXIV з'їзду КПРС — в життя!», визначи
ти конкретну участь а ньому кожнєро 
члена ВЛКСМ, неспілкової молоді. Роз
горнути широку роботу по використан
ню Постанови ЦК КПРС «Про поліпшои- 
ня економічної освіти трудящих», ажктя 
рішучих заходів для вдосконалення зміс
ту і форм економічного навчання -ком
сомольців та молоді. Повніше викорис
товувати для цього мережу комсомоль
ської політосвіти, такі ефективні форми, 
як університети, лекторії і кінолекторії 
економічних і науково-технічних знань. 
Провести у 1972 році республікачсь-,у 
науково-практичну конференцію з пи
тань економічної освіти юнаків і дівчат 
та огляд-конкурс комсомольських орга- 
нізацій на кращу постановку роботи по 
техніко-економічній пропаганді.

Комітетам комсомолу забезпечити 
дальше вдосконалення стилю і методів 
керівництва первинними організаціями 
в світлі рішень XVI з’їзду 8ЛКСМ та 
XXI з'їзду ЛКСМ України. Потрібно по* 
ліпшити роботу по добору, розстановці 
та вихованню комсомольських кадрів і 
активу, забезпечити систематичне їх 
навчання, підвищити вимогливість до 
комсомольських працівників і активістів 
за організацію і перевірку виконання 
прийнятих рішень.

Обов'язок комітетів ЛКСМУ — забез
печити високий рівень підготовки та про
ведення звітно-виборних зборів і кон
ференцій. Вони повинні сприяти даль
шому організаційно-політичному зміц
ненню, підвищенню ролі комсомольсь
ких організацій у комуністичному вихо
ванні молоді, посиленню дисципліни й 
організованості членів ВЛКСМ, мобіліза-. 
ції зусиль юнаків і дівчат на вирішення 
завдань, накреслених XXIV з’їздом 
КПРС і XXIV з'їздом КП України.

Редакціям комсомольських газет і 
журналів, молодіжним редакціям, теле
бачення і радіомовлення, видавництву 
ЦК ЛКСМУ «Молодь» поліпшити висвіт
лення соціалістичного змагання молоді, 
яскраво розповідати про героїв праці, 
передовиків і новаторів виробництва, 
активно підтримувати нові ініціативи і 
починання юнаків та дівчат, вивчати й 
поширювати кращий досвід роботи ком
сомольських організацій по вихованню 
у молоді комуністичного ставлення до 
праці та суспільної власності.

і
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' ЗМАГАННЮ — ЕНТУЗІАЗМ, ТВОРЧІСТЬ, ПОШУК

ІНІЦІАТИВА?
К О М Є О М О Л І» ЦІВ! 

' [Соли ми познайомилися з По
становою ЦК КПРС «Про дапь- 

ше поліпшення організації соціа-

„МОЛОДИЙ КОМУНАР" З сторі..... —

. дієтичного змагання», кожен з 
нас почував себе найбільш при
четним до наголошених в ній пи- 
тань, а ще — гордість за колек
тив, де працюють всі з творчим 

. вогником, прагнуть використати 
всі власні можливості з роботі, 
працюють з умінням.

Саме про можливості кожної 
швеї відверто говорили на зборах. 

. Адже ми знаємо, який важливий 

. вклад у виконання плану дев'ятої 
. п ятирічки повинен внести Ленін

ський комсомол. Це було відзна- 
. чено в Директивах XXIV з'їзду 

партії. Наша ж фабрика вщерть 
' заповнена молоддю. А в неї — 

енергія, запал, сила. Перший рік 
■ дев’ятої п'ятирічки багатий трудо

вими звершеннями. Комсомольці 
майже всі виконують виробничий 
план на 110 процентів з добрими 
якісними показниками. Серед пе- 
редовиків.— Людмила Матяш, Те- 

<■ тяна Біджаковв-, Надія Коритько та 
й - інші. Але, здається, в тому і незрі

лість Постанови ЦК КПРС, що 
проценти перевиконання зарзз 
звучать дещо сухо і навіть пасив
но, якщо не підтверджуються 
щодня новими досягненнями, не 
підвищуються в повсякденному 
змаганні з товаришем.

Зараз довели план до 135 оди
ниць. Але є ще резерв, є ще біль
ші можливості. Тому, що буває ін
коли й простоюємо, чекаючи по
крою, чи підкладки.

Ми працюємо в галузі, яка без
посередньо повинна виконувати 
рішення, поставлене XXIV з'їздом 
КПРС: значно збільшувати вироб
ництво промислових товарів для 
населення, для повнішого задово
лення життєвих потреб радянської 
людини. Збільшення кількості ви
пуску продукції неможливе без 
поліпшення його якості. Серед на
ших комсомольців є чимало таких, 
які виконують свої операції з мі
німальною кількістю бракованої 
продукції. Це Л. Стороженко, 
В. Бабанських, С. Уриш та інші. 
Комсомольці цеху № 1 запропо
нували провести змагання на змей*

шення ліміту на брак. Це знайшло 
відгук у всіх комсомольців фаб
рики.

Комсомольці і молодь фабрики 
одноголосно підтримали почин 
ткалі Яковлевського льонокомбі
нату Л. Смирнової. Кожен комсо
молець взяв нові соціалісти чні 
зобов язання і зараз виконує їх.

Постанова ЦК КПРС «Про даль-'' 
ще поліпшення організації соціа
лістичного змагання» ке залишила 
нікого байдужим.

З змісту самої Постанови, та це 
витікає і з самої суті соціалістич
ного змагання —; потрібно заохочу
вати, підтримувати і, врешті, допо
магати товаришеві. В ножний ко
лектив вливається молодь. І кожен 
комсомолець повинен взяти шеф
ство над новачнами. Власним при
кладом виховувати у них почуття 
господаря, яке завжди є початком 
ініціативи, самостійності, і добрих 
справ.

Завдання перед нами поставлене 
відповідальне, але цілком реальне. 
Якщо кожному прикласти моло
дий запал, свої знання, енергію. 
А якраз на це і спрямовує підви
щення темпів розвитку промисло
вого виробництва, прискорений 
пульс нашого життя. І обов’язок 
кожного комсомольця не відстати, 
у творчому пошуку і соціалістич
ному змаганні вести перед.

Л. СМИРНОВА, 
робітниця Олександрійської 
швейної фабрики, комсорг 
цеху № і,

Добре обладнана Ленін
ська кімната у Глодоській 
середній школі Иовоукра- 
чнського району. Тут зав
жди можна побачити у 
вільний час учнів молод
ших і старших класів.

фото В. ЛЕБЕДИКА.

II ЕЩОДАВНО видавництво «Мистецтво» аатмжону- 
Г1 вало читачам дослідження М.

«МАРКО КРОПИВНИЦЬКИИ І ЙОГО РІДНИЙ КРАЙ». .
Стоячи перед необхідністю сказати про новизну 

маси поданих тут фактів, ловиш себе на думці, що це 
буде но зовсім точно. Автор книги знає справжній 
«він» кожного штриха. Найперші з них, здобуті в ко
піткому нрасзнавчому пошуку, Ще десять літ тому 
породили біографічну повість про М. Я. Кропивниць- 
кого «Степи полинові». Події роману «Ой літав орел* 
(1969) знову таки несуть наснагу фантів, що їх зустрі
немо в науково систематизованому вигляді в Цій 
невелиній книзі, яка, щойно з’явившись, уже має 
певні заслуги.

Варто відзначити, перш 
за все, цілеспрямовану 
методологічну установку 
дослідника на пошук пер
шоджерел, з яких живи
лася творча думка М. Л. 
Кропивницького. Перед
чуття не підвело дослід
ника; драматург справді 
створював образи своїх 
героїв не тільки шляхом 
узагальнення, але й (і до
сить часто) способом, 
близьким до докумен
тального. Багато дійових 
осіб його драм написані 
з реальних постатей.

Результативність такої 
методології особливо від
чутне у порівнянні на
віть з найновішими пра
цями про творчий П1ЧЯХ 
корифея українського 
реалістичного театру. У 
пошуку життєвої основи 
драматургії М. Л. Кропив
ницького дослідники (на
приклад П. Киричок) ча
сом зупиняються на 
встановленні аналогій. З 
приводу зближення історій безкбайрацьких поміщиків 
Бутовичів і глитая Бичка, яка проводиться в останній 
книзі П. Кирячка, М. Смолеичук відмічає: «Таких ана
логій можна навести чимало. Лло наше завдання 
нростежити прообраз...» •

Як бачимо, дослідник обирає найскладніший шлях, 
який веде до першооснови, до прототипа.
ДРУГОЮ привабливою ознакою методу досліджен

ня є співвідношення добутих у пошуку відомос
тей про реальні явища буття з тим резонансом, який 
ці факти викликали в душі малого, дорослішого й • 
зовсім зрілого Марка Кропивницького. ■'

Напівсирота в сім’ї Луки Івановича, занедбана 
мачухою дитина, кімнатний козачок у маєтну від
ставного генерала Бутовсьного, формально кварти
рант, а фаїтично слуга в родині Бракерів, паламарчук 
у попа Нестеровського....

До цього — «страшне видовисько» — кара солдатів 
шпіцрутенами у Вознесенсьну або страта в’язнів на 
очах у дітей, що практикували вчителі в Бобрннець- 
кому повітолому училищі. Травмуючий вплив таких 
картин на дитячу душу показав пізніше у «Подарунку 
на іменини» М. Коцюбинський.

Г“| ОСЛІДОВНО проведене в дослідженні співставлен-
• 1 ня дійсності з особою драматурга дозволяє поба

чити останнього в процесі становлення, певною мірою 
простежити те, що сам Марко Лунич визначав, як 
«початок розвитну моєї душі. Розвитку свідомого, 
повного!»

Наостанку повернемось до першого абзацу книги. 
Там йдеться про інших славних діячів української 
нультури, виколисаних нашим степовим краєм. Пере
лік імен не стільни інформує, як зобов’язує разом з 
автором дослідження і слідом за ним пізнавати літе? 
ратурно-мистсцьку історію нраю. Адже в цьому, пи 
переконує праця М. Смоленчука, — спосіб пізнати 
народ з його внутрішньою потребою й спроможністю 
народжувати геніїв.

ЛІ. КОДЛК, 
викладач Кіровоградського педінституту 
ім. О. С. Пушкіна,

м. Кіровоград.

СЛУХАЮЧИ
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Завтра — обласне свято театрального мистецтва

фПІфП ПОЧИНАВСЯ 
ІІіАІГ з чотирьох

— Кіровоградські глядачі ба
чили вже чимало оперет в по
становці колективу театру. Яка 
з них найбільше запам'яталася 
вам!

— Важко визначити так кон
кретно. Адже і з «Сільвою» та 
«Баядерою» Імре Кальмана, і з 
«На світанку» та «Четверо з 
вулиці Жанни» Оскара Сэндле
ра і з іншими оперетами, які 
ми ставили, пов’язано немало 
хвилювань, радісних та сумних 
хвилин.

Але можу розповісти про та
кий випадок. У Києві, на рес
публіканському фестивалі са
модіяльного мистецтва, присвя
ченому 50-річчю Жовтня, ми 
виступали з оперетою «На сві
танку». Серед глядачів був і її 
автор. Коли закінчилась виста
ва, він піднявся на сцену і 
схвильовано сказав: «Кращої 
постановки моєї оперети само
діяльним колективом я ще не 
бачив. Велике вам спасибі!» 
І подарував клавір нового свого 
твору — оперети «Четверо з 
вулиці Жанни», яку ми залюбки 
ввели до репертуару.

— Над чим зараз працює 
театр!

— Нещодавно розпочали ро
боту над оперетою Кальмача 
«Маріца». Це весела і водночас 
хвилююча розповідь про кохан
ня та поо людську гідність. Ще 
рано говорити, чи вдасться по
становка, але акторам лібресто 
дуже сподобалось.

— Чи не можете Ви розпо
вісти про свої плани надалі!

— Ми давно мріємо постави
ти на сцені історичну оперету 
Щербачова «Тютюновий капі
тан». Вона розповідає про за
родження російського корабле
будування. Досить складна річ, 
але вона приваблює своїм гро
мадянським звучанням. Думаю, 
що тепер маємо сили і досвід 
для її постановки.

— А що ваш колектиз пока
же на святі театрального мис
тецтва! ...

— На жаль, програма його 
дуже стисла і тому доведеться 
обмежитись фрагментами із 
знайомої, нашим глядачам опе
рети «На світанку». Хотілося б, 
звичайно, показати значно 
більше.

— Олександре Михайлозмчу, 
як Ви бачите собі майбутній 
театр якщо порівняти його з 
професійним!

— Про це зараз багато спере
чаються. Звичайно, нині, в біль
шості, професійний театр стоїть 
значно вище самодіяльного. 
Пригадую такий випадок. На 
республіканському фестивалі 
самодіяльного мистецтва, при
свяченому 50-річчю Жовтня, 
спентаклі нашого театру рецен
зував головний режисер Київ
ського театру опери та балету 
Володимир Михайлович Скля- 
ренно. У виступі він сказав: 
«Янщо говорити про цей театр 
як про самодіяльний, то скажу 
просто: молодці хлопції Але до
зволю собі судити про нього як 
про колектив професійний». І 
ми були дуже раді з того, хоч 
вислухали і чимало дошкульних

ПІСЛЯ ВИСТУПУ 
«МОЛОДОГО КОМУНАРА»

заступник і'о- 
Головапівської 
депутатів гру- 

при пе-

«СТАВАЙТЕ.
В ЧЕРГУ!»

і
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# КОМУ БУТИ АКТОРОМ?# РІВЕНЬ ФАХІВЦІВ — 
ЦЕ ЧЕСТЬ. • ТЕАТР В МАЙБУТНЬОМУ — САМОДІЯЛЬНИЙ 
ЧИ ПРОФЕСІЙНИЙ?

Завтра Кіровоградщїіна відзначить перше обласне свято теат
рального мистецтва, присвячене дню народження великого україн
ського драматурга /. /(. Карасика-Карого. Напередодні свята наш 
кореспондент зустрівся з режисером народного театру оперети 
Кіровоградського Будинку культури імені Калініна О. ЛІ. Флейш- 
маном і попросив розповісти про роботу театру.

явище у театрі. А взагалі в 
нашому колективі наймолод
ша — Лариса Ельберт, їй — 
дев’ятнадцять, найстарший — 
Сергій Володимирович Варга- 
чов, пенсіонер, в минулому 
професійний актор.

До складу трупи входять лю
ди найрізноманітніших профе
сій. Я вважаю (та це і пошире
на думна); для того, щоб бути 
анторогл-аматором, цілком до
статньо двох даних: здібностей, 
і, головне, захоплення. А ці ри
си пов’язані між собою і з ча
сом добре розвивають одна 
одну. Фах людини вже не так 
важливий. У виставах чудово 
грають викладач Кіровоград* 
ського МПТУ Кэ 1 Римма Ни«и- 
форівна Феоктистова та Володя 
Маяяренко — молодий робітник 
заводу тракторних гідроагре
гатів.

— Минулого року, — сказав 
Олександр Михайлович, — наш 
театр відзначив десятиліття. 
Спочатку це був драматичний 
колектив, а з 1965 року — 
? .этр оперети. Зараз нас разом 
з балетним колективом та ор
кестром — шістдесят чоловік, 
а починали вчотирьох. Причо
му, троє з них досі так і не 
розлучились з художньою са
модіяльністю.

— Олександре Михайловичу, 
розкажіть, будь ласка, про 
склад колективу, про його «се
редній» вік.

— Знаєте, я проти статистики 
у мистецтві. Якщо говорити про 
«середній» вік, то доведеться 
визначити і «середнього» акто
ра, а це і є найбільш небажане

У репліці під таким заголов
ком газета 28 серпня піддала • 
критиці винуватців зволікання 
ремонту опалювальної системи 
Буднику культури та бібліоте
ки в с. Журавлинні Голованів- 
ського району.

Як повідомив 
лови виконкому 
районної Ради 
дящих Г. Юхименко, 
ревірці на місці факти підтвер
дились.

Виконком районної Ради де
путатів трудящих дав вказів
ку голові Журавлииської сіль
ської Ради та голові колгоспу 
імені Чкалова негайно присту
пити до ремонту опалювальної 
системи з тим, щоб до 1 жовт
ня 1971 року вона була відре
монтована.

Чотириста тисяч кандидатів у щасливці
Якщо говорити про лотереї взагалі, 

то ця — чи не найбезкорисливішя. эо 
бажання придбати білет диктується 
не якимись меркантильними міркуван
нями, а бажанням стати ближче до 
мистецтва. Справді ж бо — кому’ 0 
не хотілось маги и своєму помет 
ні картину Сар’яна, офорт Дерегуса, 
гарно оздоблену майстром декорагив-

но-прикладного мистецтва вазу чи 
витканий чарівними руками кипім, 
Мистецтво прикрашає життя, наш по
бут. Та до недавнього часу не так 
вже її легко було придбати твір відо
мого художника.

Йдучи назустріч побажанням гро
мадян, правління Спілки художників 
СРСР вирішило організувати художні

лотереї. Воші стали популярними в 
країні.

Відбудеться тираж художньої лоте
реї і в кінці цього року. Чотириста 
тисяч власників щасливих білетів 
виграють авторські твори живопису, 
графіки, скульптури і декоративно- 
прикладного мистецтва, вироби на
родних умільців, естампи, альбоми 
репродукцій, комплекти меблів, екс
курсійні путівки в найбільші культурні

центри Радянського Союзу, в Болга
рію, Угорщину, Польщу.

До тиражу залишається два міся
ці. Білети ще можна придбати. їк 
продають у всіх книжкових магази
нах і а магазинах культтоварів роз
повсюджують Пплпіпп,,,,.. ----- Г..;_
культури. працівпикн закладів

М. КОЛПАЧЕН КО, 
директор Кіровоградських ху-, 
дожньо-виробіїичих майстерень 
Художнього фонду УРСР.
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І/ ІЛЬКА років тому, побувавши а ком- 
** сомольських організаціях Новоукраїн- 
ського району, мені довелось спосте
рігати тут невтішне становище в будів
ництві спортивних споруд. В більшості 
колгоспів не було тирів, відсутні стадіо
ни, спортивні майданчики.

Готуючись до V обласної спартакіади, 
комсомольські та фізкультурні активісти 
разом з господарськими працівниками 
значно пожвавили свою діяльність в 
цьому напрямку. Нині в районі 60 фут
больних полів, 180 волейбольних май
данчиків, 19 легкоатлетичних секторів, 
13 спортивних залів.

Поліпшення умов для занять фізкуль
турою і спортом вплинуло на масовість 
і майстерність у колективах фізкульту
ри. І знову підготовлено більше 40 спорт
сменів масових розрядів, 720 юнаків та 
дівчат стали значкістами. Особливо ак
тивізували свою роботу колективи фіз
культури в колгоспах імені Калініна, 
«Дружба», імені Кутузова, імені Фрун
зе, цукрозаводу, автопідприсмства 
№ 10041. Тут з молоддю працюють дос
відчені тренери, громадські інструктори 
по спорту.

Зміцніли фізкультурні колективи і е 
школах району. Тепер у них налічується 
2496 учнів, з них 983 иомсомольці. Всі 
члени ВЛКСМ — спсртсмени-розрядники, 
значністи.

За останні два роки нолективи фіз
нультури району зміцніли і організацій
но. В більшості з них є штатні інструк
тори по спорту, з молоддю лрацос ЗО 
тренерів і викладачів фізкультури, які 
мають спеціальну освіту, шеренги кра
щих спортсменів району очолюють три 
майстри спорту.

Всі ці цифри, безумовно, свідчать про 
те, що комсомольські та фізкультурні ак
тивісти чимало подбали про те, щоб фіз- 
иультурно-масова робота в комсомольсь
ких організаціях відповідала вимогам а- 
су. Новоукраїнцям є тепер на кого рів- 

нятис.ь, є з кого брати приклад. Так у 
колективі фізкультури колгоспу імені 
Калініна близько 360 юнаків та дівчат. 
Тут створено 6 постійно діючих спортив
них секцій. Тренуються футболісти і во
лейболісти, стрільці, шахісти, шашкісти. 
А нещодавно молоді колгоспник.« роз
ширили автомотосенцію. Росте масо
вість, підвищується майстерність, ін
структор по спорту Андрій Земба разом

КОНТРАСТИ
НАСЛІДОК
з іншими активістами підготували вже 
більше 20 спортсменів масових розрядів.

З калінінцями можна порівняти і ко
лектив фізнультури колгоспу імені Ва- 
тутіна. Тут теж дбають і про поліпшення 
спортивної бази, і про активізацію ро
боти спортивних секцій, систематично 
влаштовуються змагання між бригадами, 
фермами, представники цього колективу 
успішно виступають на районних зма
ганнях.

Звісно, ці факти радують. Але коли 
детально проаналізувати діяльність ра
йонної ради ДСТ «Колос», переглянути 
графіки запланованих змагань, то одразу 
помічаєш разючі контрасти. Перш за 
все турбує той факт, що в районних 
змаганнях беруть участь лише окремі 
колективи фізкультури. Великі мінуси в 
організації спортивних змагань на міс
цях.В багатьох колгоспах їх влаштовують 
хіба що тоді, коли треба відібрати 
спортсменів для участі в змаганнях ра
йонного масштабу. Це особливо стосує
ться комсомольських організацій кол

госпів імені Шевченка, імені Куйбишева, 
«Світанок», «Росія», «Родина», «Победа», 
«Молода гвардія». Тут занедбана робо
та спортивних секцій, відсутній'чіткий 
графік проведення спортивних змагань, 
спортивно-масова робота пущена на са- 
моплив. Але ні фізкультурні активісти, 
ні комітети комсомолу ніби й не поміча-

РАЙ КОЛІ КОМСОМОЛУ
І ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ МОЛОДІ

ють своїх промахів, залишаються бай
дужими. Наприклад, в колгоспі «Росія» 
за два роки змінилось 3 інструктори по 
спорту. І це в першу чергу вина прав
ління колгоспу, яке не допомагає ком
сомольській організації о поліпшенні 
фізкультурно-масової роботи. Та й ра
йонна рада ДСТ «Колос» звузила на
прямки своєї діяльності. А тому в бага
тьох колективах перестали працювати 
гандбольні, баскетбольні, волейбольні 
секції, секції класичної боротьби. Това
риші з «Колоса» навіть не спромоглися 
в нинішньому році відзначити як слід 
День фізкультурника. В більшості сіл ра
йону фізкультурні активісти не провели 
спортивних змагань.

Влітку □ Новоукраїнці нерідко рапор
тують про досягнення окремих спорт
сменів в тому чи іншому виді спорту. 
Але в зимові дні постійно відчувається 
зниження активності. В грудні — берез
ні в низових колективах фізнультури а 
кращому випадку змагаються шахісти

і шашністи, гирьовики І штангісти. І. .це 
В першу чергу тому, що взимку ДЛЯ 
спортсменів не створюються умови для 
занять фізкультурою і спортом. У вось
ми збудованих будиннах культури було г- 
заплановано відкрити спортивні зали. 
Але їх тагл немає. Приміщення викорис
товується в інших цілях, а спортсмени 
шукають постійно хоч яку-небудь нім- 
НаХвилюб і той факт, що новоукраїнці 
занедбали роботу по пропаганді фізичної 
культури і спорту. В районі рідко чути, 
шо десь організовується спортивний ве
чір зустріч з кращим спортсменом, 
лекція на спортивні теми.

Щоб уникнути цих прогалин, очевид
но, комсомольським активістам слід пра-
цювати в тіснішому контакті з фізхуль-

------ :—..... Часом в райкомі 
комсомолу не знають, що збирається
турними активістами.

«Колос».робити районна рада ДСТ
-- ---- - спартакіада —

не завжди спря-
Влаштовується районна 
комсомольські активісти 
мовують свою діяльність, щоб залучи
ти до участі в ній якнайбільшу кількість 
.молоді. Не регулярно влаштовуються 
тут і спортивні змагання на призи геро- 
їв-земляків. А в інших районах за цю 
справу беруться □ першу чергу райкоми 
комсомолу.

Кілька днів тому на пленумі Новоукра- 
їнського РК ЛКСМУ комсомольські ак
тивісти обговорили стан справ по даль
шому розвитку фізичної культури і 
спорту, викрили недоліки, накреслили 
цілий ряд заходів, щоб поліпшити ста
новище. І якщо в кожній комсомольсь
кій організації, в кожному колективі фіз
культури врахують зауваження, вислов
лені на їх адресу, докладуть максимум 
зусиль і ентузіазму, то справи, безпе
речно, підуть на краще.

О. КАСЯНЕНКО, 
зав. відділом спортивної і оборон
но-масової роботи обкому ЛКСМУ.

„ЗІРКА“ ВТРАЧАЄ 
ПОЗИЦІЇ

У матчі чемпіонату країни 
з футбола серед команд дру
гої групи класу «А». який 
проходив у Кіровограді 21 
вересня, суперниками міс
цевої «Зірки* були футбо
лісти чернівецької «Буко
вини».

Гості будували свою гру 
на швидких контратаках. 
Одного разу, коли всі кіро- 
воградці захопилися атакою, 
захисник «Буковини», заво-

подівши м'ячем, сильно ви
бив ного далеко вперед сво
їм нападаючим. Ті підхопили 
м’яч, зробили дві довгих пе
редачі один одному, І НІКИМ 
неприкритий їх центральний 
нападаючий Володимир Во
ронько відкрив рахунок.

Це трапилося на 29-й хви
лині зустрічі. Після цього 
господарі поля атакували 
ворота гостей ще відчайдуш
ніше. але ціною великих 
зусиль змогли лише уникну
ти поразки.

У наступному турі 25 ве
ресня « Зірка» зустрілася та
кож на своєму полі з днна- 
мівця.ми Хмельницького. І 
цей матч вона провела без 
завзяття, нижче своїх мож
ливостей. Адже кіровогрздці 
дозволили команді, яка зай
має дев’ятнадцяте місце в 
турнірній таблиці' зони, дія
ти на полі за планом, намі
ченим саме нею.

Один з небагатьох ударів 
наших земляків по воротах 
закінчився голом. М’яч у 
другому таймі забив Віктор 
Ступак.

д ПОКАЗУЄ КІРОВОГРАД

ВІВТОРОК, 28 ВЕРЕСНЯ. 
ПЕРША ПРОГРАМА. 10.05
— Новини. (М). 10.15 —
Для школярів «Вогнище». 
(М). 10.40 — Кольорове
телебачення. Художній 
фільм «Пригоди Артемки». 
(М). 12.00 — «Дорога до 
покупця». (М). 12.30 —
«Музичний кіоск». __
13.00 — Телевісті. 13.10
— Телевистава.

(К). 14.20 
фільм

(М).

ТИТУЛ ДО ТИТУЛА
ЛІМА, 25 вересня. (ТАРС). 

Шахтар з Ростовської об
ласті Давид ігерт до свого 
титула чемпіона Європи 
додав звання чемпіона сві
ту, вигравши змагання 
штангістів напівважкої ва-

ги з сумою 542.5 кг. Другий 
радянський атлет, минуло
річний чемпіон світу. Ва
силь Колотов став срібним 
призером — 537,5 кг, а 
бронзовим — швед Бу 
Юханссон — 522,5 кг.522,5

Кіровоград. Спортивний зал заводу транторних гідро
агрегатів. Тут триває першість Міністерства освіти УРСР 
з волейбола (серед номанд фанультетів фізичного вихо
вання педінститутів республіки). Після трьох турів попе
реду в першій групі — волейболісти Одеси, в другій — 
ворошнловградці. А наші земляки поки що не мають на 
своєму рахунку жодного очна.

Фото Г. ТОЛОКА.

...

І

«100 
тисяч». (К). 14.20 — Ху
дожній фільм «Пігмапі- 
он». (Кіровоград). 16.10 — 
Українсьне кольорове те
лебачення. Для дітей. Ви
става театру юного гля
дача імені ЛСНІНСЬКО’О 
комсомолу. (К). 18.10 —
Телевісті. (К). 18.30 — Ле
нінський університет
мільйонів. (М). 19.00 —
Чемпіонат СРСР з футбо
ла. «Динамо». (К). — «Кар
пати» (Львів). В перерві 
«Хроніка тижня». (Кірово
град). 20.45 — Програма 
«Час». (М). 21.15 — М. Г.
Чернишевськия «Що ро
бити?» Прем’єра телеспек
таклю. І ч. (М). 22.25 —
Спортивна програма. По 
закінченні телевісті. (К).

ДРУГА ПРОГРАМА. 18.05 
— Кольорове телебачення. 
Мультфільми. (М). 18.30 — 
Музично-розважальна про
грама «Відпочинок». (До
нецьк). 19.15 — «Смерть 
філателіста». (К). 20.30 — 
«На добраніч, діти!» (К). 
20.45 — Телефільм «Зу
стрічі». 2 серія — «Інша 
Наташа».

СЕРЕДА, 29 ВЕРЕСНЯ. 
ПЕРША ПРОГРАМА. 10.05
— Новини. (М). 10.15 —
Для школярів. «Експедиція 
«РА». (М). 11.00 — Телезіс- 
ті. (К). 11.10 — Телефільм 
«Саратовські дзвіночки». 
(К). 12.15 — «Павлиські
казки».(Кіровоград на Рес
публіканське телебачення). 
12.30 — Концерт. (М). 13.00
— Художній фільм «Трак
тористи». (К). 16.30 
ленарис «Щедрість», 
пропетрозсьн). * 
«Об’єктив». 
Для дітей. 
«Гей, ти, ой, 
(К). 17.40 - 
18.00 — «Ви 
(К). 19.00
«Час». (М). 19.25 — Кольо
рове телебачення. Кубок 
європейських чемпіоніз з 
футбола, 1/6 фіналу. ЦСКА
— «Галатасарай» (Туреччи
на). 21.15 — М. Г. Чсрни- 
шсзський «Що робити?» 
Телеспектакль. II ч. (М). 
22.50 — Чемпіонат Європи 
з волейбола. (Італія). По 
закінченні — телевісті.

■ Те- 
(Дні- 

16.45 —.
(М). 17.30 —

Мультфільм 
ти, ох, ти». 

Телевісті. (К). 
нам писали». 
— ПрогрЬ^рэ

ДРУГА ПРОГРАМА 18.00
— Для дітей. Лялькова ви
става. (Запоріжжя). 19.15 — 
Художній фільм «Одружен
ня Бальзамінова». (К). 20.40
— «На добраніч, діти!» (К). 
21.00 — Телефільм «Зустрі
чі» 3 серія — «Тетяна». (К).

Редактор В. ПОГРІБНИЙ.

ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНЕ 
УЧИЛИЩЕ
ПРИ КІРОВОГРАДСЬКОМУ 
М’ЯСОКОМБІНАТІ

ОГОЛОШУЄ
ДОДАТКОВО ПРИЙОМ учнів 

НА 1971-1972 НАВЧАЛЬНИЙ РІК
УЧИЛИЩЕ ГОТУЄ РОБІТНИКІВ ДЛЯ М’ЯСНОЇ 

ПРОМИСЛОВОСТІ. СТРОК НАВЧАННЯ І РІК.
Училище приймає юнаків віком від 15 з половиною 

років і старше та дівчат віном від 16 з половиною ро
ків і старших з освітою за 8 — 10 класів.

Учні забезпечуються стипендією в розмірі 18 кар
бованців на місяць плюс 3 карбованці квартирних. 
Учні забезпечуються спецодягом та формою, а також 
триразовим безплатним харчуванням. Гуртожитком 
училище не забезпечує, а розміщує учнів на приват
них нвартирах.

Вступники повинні подати заяву на ім’я директора, 
автобіографію, документ про освіту, свідоцтво про 
народження, довідну про стан здоров’я, 5 фогокартон 
розміром 3X4 сантиметри, довідку з місця проживання 
та харантеристину.

Адреса училища: місто Кіровоград, Обознівсьне шо
се, м’ясокомбінат. їхати автобусом № 10.

ДИРЕКЦІЯ.

Наша адреса і телефони
316050 ГСП. Кіровоград, 50, вул. Луначарського, 36.

Телефони: відповідального секретаря та відділу ком
сомольського життя — 2-45-35, відділу пропаганди, від
ділу листів і масової роботи та інших відділів — 2-45-36, 

Олександрійське міське 
професійно-технічне училище № 5 

ПРОВОДИТЬ НАБІР УЧНІВ
НА 1971—1972 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

З СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ:
штукатури, теслярі, муляри. Строк напчапня 1 рік.
Слюсарі-монтажнини, штунатури-маляри-плнткови • 

ни. Строк навчання 2 роки.
В училище приймаються юнаки 1 дівчата віком 15 — 

20 років з освітою 8—10 класів.
Учні знаходяться на повному державному забезпе

ченні, іногородні забезпечуються гуртожитком. Ба
жаючі можуть відвідувати загальноосвітню школу 
робітничої молоді (9—10 кл,).

В училище приймаються демобілізовані воїни із лав 
Радянської Армії, що проходять навчання за скоро
ченою програ?.іою 8—10 місяців з матеріальним забез
печенням — стипендія 75 карбованці» на місяць.

Початок занять 1-го жовтня 1971 року.
Вступники повинні подати такі документи: заяву ва 

Ім’я директора, автобіографію, паспорт чи свідоцтво 
про народження, документ про освіту, довідку з місця 
проживанні з указавяям складу сім’ї, характеристику 
зі школи. 4 фотокартки 3X4 см. Документи приймаю
ться в канцелярії училища.

Адреса училища: м. Олександрія, селище Днмнтро- 
во. вул. Трудрезервів, 23.

«МОЛОДОЇ! КОММУНАР», орган Кировоградского 
обкома ЛКСМУ, г, Кировоград,

Друкарня їм. Г. М. Димитрова, обласного управління 
по пресі, м. Кіровоград, вул. Глінкн, 2.

Знам ямське міське професійно 1 

технічне училище № З
оголошує

додатковий набір учнів на 1971-1972 навчальний рій
з таких спеціальностей:

електромонтери ОСВІТЛЮВалЬНИХ І СИЛОВИХ ноп.ш та силового електрообладнання; ' силоонх мереж
арматурнини-елентрозварювальннии’ 
маляри-штукатури; '

спї&Тноі!;)’’-иг’;етнм,іст₽”*(«• 
1 рік) Р н) ' маллРи (строк навчання

оідВ 15ЧроЖС| більше,^як^м^ть осцТ?иЛя°Ч?^а ВІК?М 
В період навчання учні ОСО,ТУ 8—10 класів,
жавному забезпеченні з надаХм^гуф^ХУ ДСР‘ 

паспорт’або* свідоцтшГппо^нтипи ии,е’ повиннІ мати: 
освіту, довідку з Місця пппмтп^яження’ СПІДоцтво про 
сім’ї, довідну ПРО станР з^опЖ’ ^°ідну про снла« 
фотонартки (розміром 3x4 см? ” х!п°рма № 281>» * 
школи. ' 4X4 см>> харантеристину зі

Початок занять з 1 листопада 1971 року.
ються Пнд3 ро'боту Нна залізничні?“ ПуСКНИИИ напРавля' 4 
Кишинівської залізниці 3K0PHCTv^HCn°P.T Одс.сьн°- * 
ми побітнииіг. 1.1,- .. 1 квристУЮться всіма пільга-
ним залізничним квитком*Р«л дворазовим безкоштов
ні І один по> МлізйичЖЙ Хл,Р°г°^ькій зал>зни- 
нарткою, гуртожитком І ін.Д Р СРСР, вугільною 

Кіровоградської Х^І?С^ДЛов ,^ам'яниа’
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