
святковий б/уЛС Л-НЬ тРУДовий і день 
в робочим ВИи.АЄМо на вулиці міста 
ло блу3ах ' г°РА’сно пройдемо
до своїх заводських брам, А понад ше
ренгами нашими заполум’яніє розкрил- 
Л" ;Прапор1В‘ 1 пісня буде 2 К0МИ< • ви’ 
сокі поривання наших помислів, ентузі- 

У* нову ми назвемо свою Червону 
Првці' ~ ПОЧАТОК ?,БР р₽ОТУ, Б,льш ТРУДНІШОГО, 

К СпЛЄВ0Г0’ Б,ЛЬШ КОРІННОГО, 
псїій ВИ₽*ШАЛЬНОГО, НІЖ ПОВА» 
ЛЕННЯ САМОДЕРЖАВСТВА», — писав 
о- І. Ленін в статті «Великий почин» не
задовго після того, коли 12 квітня 1919 
року в депо «Москва-Сортувальна» 
робітники вирішили попрацювати у ви
хідний день, щоб полагодити паровози, 
іо був початок нашого свята, яке ми 
відзначимо 15 квітня, в день Всесоюз
ного комуністичного суботника.

Наші шеренги будуть багатолюдними. 
Разом з своїми старшими товаришами 
єдність ’ ------- :— ---------
більше

і ентузіазм продемонструють
110 тисяч комсомольців Кірово-

ї п р і ц яПІДНЕСЕІ РАК І
і 15 КВІТНЯ ~ 

; всесоюзний 
і КОМУНІСТИЧНИЙ 
? СУБОТНИК

”’1 градщини. В 576 номсомольсько-молс- 
А діжних колективах юнаки та дівчата мі- 
’5 рятимуться завзяттям і майстерністю.

Нині всюди створюються штаби по про- 
. ч веденню суботника, вирішуються остан- 
"І ні організаційні питання. На Кіровоград- 

?*• ському заводі «Червона зірка», напри- 
» клад, ще раз уточнено план, звірені 

об’єкти, де повинні будуть працювати 
і творці машин щедрого засіву колгосп

них ланів. Члени комсомольсько-моло- 
і діжної бригади Віктора Недопаса з ме- 

хано-склодального цеху № 1 працю- 
! матимуть в суботню зміну з найменши

ми витратами трудових ресурсів і як-’ 
найбільш продуктивно. Цей колектив ен- 

; тузіастів дав слово 15 квітня виконати 
два змінних завдання. А їх ровесники з 
цеху сірого чавуну, матимуть на своєму 
рахунку близько п'яти тонн надплано'во- 

: го литва. Такі ж накреслення і в брига
ді -різників, яку очолює Геннадій Брай- 
ловський,-

А в Сеітловодську серед тих, хто бе
ре найвищі зобов’язання на трудову су
боту, робітники з комсомольсько-моло
діжної бригади складальників Володи
мира Семенова, що працює на заводі 
«Будконструкція». В Олександрії шерен
ги молодих ентузіастів очолять комсо
мольці бригади Бориса Кривоноса. Цей 
колектив з електромеханічного заводу 
ще в лютому відкрив рахунок серпня. *

— Видамо продукцію лише високої 
якості, змінне завдання закінчимо на 
дві години раніше, — таке запевнення 
бригади заваллівських графітників, яку 
очолює Ігор Шойхетов.

Чимало зроблять юнаки та дівчата, 
упорядковуючи вулиці своїх міст і сіл. 
На честь 50-річчя створення СРСР в 
парках і скверах комсомольці посадять 

]’ алеї дружби. Це і в Кіровограді, і в Уль- 
яновці, і в Гайвороні, і б Новоукраїнці. 
Молоді ентузіасти Новоархангельського 
району озеленятимуть тваринницькі міс- 

■ течка і польові стани тракторних бригад, 
їх приклад наслідують в Малій Висці і 
Новомиргороді.

Правофлангові, як бачимо, визначені 
І майже всюди. І нині кожен юнак і дівчи

на'мають звірити свою~ ходу З ЇХНІМИ 
нроками. Адже свідомий і добрий по
чин робітників в розвитку продуктив
ності праці, о становленні І зміцненні 
нової трудової дисципліни, в умілому 
господарюванні Ілліч вважав головним 
в комуністичних суботниках.

Тож хай Червона субота буде ще од
ним мірилом трудової і духовної зрілос
ті молоді. І в робочу зміну тоді ми зно
ву піднесемо обнову і красу нашого 
сьогодення.

Тому всюди ми чуємо голос комсо
мольського ватажка:

— ВСІ НА СУБОТНИКІ

ппппптлти яг їх ХРАПІ, впнлитуг'.т . ^-СЕМІНЙР
КОМСОМОЛЬСЬКИХ

вожлкю
КИЇВ. (РАТАУ), Протягом тижня тут 

проходила всесоюзна нарада-семінар 
перших секретарів міськкомів і рай
комів комсомолу, В день закриття па
ради Ті учасники підбили підсумки 
великої, ^принципової розмови про 
політичну і організаторську роботу 
комсомольських комітетів по вико
нанню рішень XXIV з’їзду КПРС. Бо
ки поділилися досвідом, намітили 
шляхи дальшого підвищення творчої 
активності комсомольців. У виступах 
підкреслювалась важливість політич
ного. трудового та естетичного вихо
вання молоді, розвитку соціалістично
го змагання на честь 50-річчя утво
рення СРСР,

ПЛЕНУМ ОБЛАСНОГО КОМІТЕТУ ЛКСМУ
2 квітня відбувся черговий пленум обкому ЛКСМУ, на яко

му обговорено питання «Про стан і заходи по дальшому по
ліпшенню Ідейно-виховної роботи комсомольських організа
цій області п світлі рішень XXIV з’їзду КПРС і XXIV з’їзду КП 
України».

3 доповіддю на пленумі виступив перший секретар обко
му ЛКСМУ М. Г. ГАЙДАМАКА.

В обговоренні доповіді взяли участь перший секретар Кі
ровоградського міськкому комсомолу ЮРІЙ РУДНЄВ, перший 
секретар Гайворонського райкому комсомолу. СВІТЛАНА 
РУСАНОВА, пропагандист з колгоспу імені Шевченка Олек- 
сандрівського району ЛЮБОВ ЮРКЕВИЧ, секретар комітету 
комсомолу тресту «КіроЕоградвуглебуд» (м. Олександрія! 
ВОЛОДИМИР ФЕДОРЕНКО, перший секретар Компаніївсько-

го райкому комсомолу АДАМ КОРОТЧЕНКО, бригадир ви
робничої бригади Новопразької середньої школи Олександ
рійського району МИКОЛА ПІСКОВИЙ, голова Комітету по 
фізкультурі і спорту при облвиконкомі В. А. ЖУЧЕНКО, груп- 
комсорг Сагайдацької птахофабрики Устинівського району 
ОЛЬГА ГУРІНА, старша піонервожата Аджамської середньої 
школи Кіровоградського району ЛЮДМИЛА ІРХА, заступник 
секретаря комітету комсомолу колгоспу «Росія» Новоукраїн- 
ського району ОЛЬГА ТОЛМАЧЕНКО, начальник політвідділу 
облвійськкомату В. С. САМСОНОВ.

В роботі пленуму взяв участь і виступив з промовою сек
ретар обкому КП України Д. С. СИВОЛАП.

(Звіт про роботу пленуму обкому ЛКСМУ вміщено на 
другій сторінці газети).

В ОБКОМІ ЛКСМУ

ІНІЦІАТИВА СХВАЛЕНА
Бюро обласного комітету комсомолу 

схвалило звернення учасників обласної 
наради-семінару молодих доярок-трьох- 
тисячниць області до всіх молодих доя
рок Кіровоградщини, прийняте 4 квітня 
цього року.

Постанова бюро зобов'язує міськко
ми, райкоми комсомолу, первинні ком
сомольські організації провести органі
заторську роботу серед молодих тварин
ників з метою залучення їх до боротьби 
за високу продуктивність громадського 
тваринництва, за досягнення трьохтисяч
них річних надоїв молока всіма моло
дими доярками області. Вказується на 
необхідність активізувати соціалістичне 
змагання серед номсомольсько-моло- 
діжних колективів молочнотоварних 
ферм та окремих доярок, надаючи йо
му більшої гласності, регулярно підби
ваючи підсумки.

Бюро ОН ЛКСМУ підтримує ініціати
ву завідуючої фермою колгоспу імені 
Леніна Новгородківського району, Героя 
Соціалістичної Праці К. П. Дмитровсь- 
кої по розгортанню наставницького ру
ху і зобов’язує міськкоми, райкоми ком
сомолу, первинні комсомольські органі
зації запозичувати й поширювати пере
довий досвід у тваринництві.

ЗАВТРА - ДЕНЬ КОСМОНАВТИКИ
«ВРАЖАЛА ЙОГО ЧАРІВНІСТЬ...»

12 квітня 1961 року. День, який увійшов о історію 
людства безприкладним польотом Юрія Гагаріна. Ле° 
гендарний рейс «Востока» нікого не залишив байдужим, 
Мільйони радянських людей сприйняли видатне техніч- 
не досягнення, як свій особистий успіх, незалежно від 
того, беруть вони безпосередньо участь у проведенні 
космічних досліджень чи ні. 1

Напередодні Дня космонавтики кореспондент АПН. 
дав запитання тим, хто не працював в космічній про* 
мисловості, не проводив героїчного екіпажу на космос 
дромі. Серед співрозмовників був і голова Московської 
міської ради профспілок Леонід ПЕТРОВ. Ось що він
сказав:

“ДАМО ТРИ ТИСЯЧІ! ""

НАША ВАМ
МОЛОДЦІ комсомольці, що беруться 

за шефство над такою важливою 
галуззю сільського господарства —тва
ринництвом. З юним, незгасним ентузі
азмом, з вірою у здійсненність своїх 
задумів намічають доярки досить висо
кий рубіж, якщо мати на увазі масо
вість, а не поодинокі досягнення. І я не 
сумніваюся в тому, що всі молодї дояр
ки області можуть щорічно одержува
ти від корови не менше 3 тисячі кіло
грамів молока. Адже мало не половина 
їх ще минулого року вийшла на цей 
рубіж. І час працює на них. Теаринницт- 
во розвивається швидкими темпами, 
поліпшується стадо, зміцнюється кормо
ва база.

Не тан давно і я була рядовою дояр
кою, групкомсоргом у комсомольсько- 
молодіжному колективі. Хоч за віком пе
реступила межу комсомолу, та не відірва
на від молоді. Зараз на фермі працює 
комсомольсько-молодіжний колектив, на 
який покладаємо великі надії і з яким у 
нас найкращі стосунки. Комсомолки пра. 
цюють непогано, а то й просто чудово. 
Марія Дзіна торін була другою серед 
доярон району. А за перший квартал 
цього року одержала 1021 кілограм мо
лока від корови і вже цим довела, що 
зуміє виконати річне зобов'язання, яке 
сягає 3800 нілограмів.

Жодна з наших доярок не взяла мен
шого зобов’язання, аніж 3000 кілограмів 
молока від корови на рік. Хочеться, 
Щоб усі й виконали його. Я бачу, як

— Це було під час якоїсь 
великої наради. Почувши 
повідомлення про запуск 
«Востона», повірте, протя
гом години не могли про
довжити роботу.

Що тут снажеш про по
чуття? І радість, І захоплен
ня, і думна про мрії, що 
збулись.

За освітою я авіаційний 
Інженер. I хоч я не був го- 
товни до такого повідом
лення, зміг уявити всю 
бОТИ^НіСТЬ здійсненої ро-

— . В енладі московської 
партійної делегації ми з Га- 
гаріним брали участь о ро
боті XXII з’їзду КПРС. Си
діли поряд. В мене була 
можливість I поговорити з 
ним, I спостерігати збоку. 
Вражала ерудиція, вміння 
побудувати розмову в за
лежності від інтересів спів
розмовника.

Звісно, особиста чарів
ність привертала до нього

ПІДТРИМКА
вболівають за це дівчата у комсомоль
сько-молодіжному. Коли одна з їхніх 
подруг відставала, вони скликали збори. 
То були не докори, то були роздуми 
про те, як і чим допомогти дівчині по
долати відставання. А ось такі приклади 
і переконують, що той, хто відгукнувся 
на звернення трьохтисячний, не кине 
слово на вітер. Колективність, взаємо-> 
допомога здатні будь-які труднощі здо
лати.

Проте в одній справі я хочу застерегти 
молодь. Вірте в свої сили, — без віри 
вам не дадуться великі діла, — та не по
кладайтеся лише на себе, не втрачайте 
зв’язку із старшими, більш досвідченими 
тваринниками. Вони щедро діляться сво
їм досвідом, своєю мудрістю. Молодь 
моєї ферми уважно прислухається до 
думки кращої в районі за підсумками ми
нулого року доярнн Неоніли Михайлівни 
Стрижан. своєї старшої подруги, слави 
нашого колгоспу.

Не забувайте, дівчата, й про змаган
ня між окремими доярками, між комсо» 
мольсько-молодіжними колективами, 
фермами. То добре суперництво. Мо* 
лодь нашої ферми підтримує звернен- 
ня. А я скажу також від імені тих, кому 
за 28: і ми підтримуємо. Діло, розпоча
те молоддю, варте уваги й схвалення.

Л. КАПЛУН3 
завідуюча фермою колгоспу імені 
Чапаева Добровеличківського ра
йону.

людей. Він розумів жарт, І 
міг бути, ноли треба, зібра
ним і діловим.

Через денілька років ми 
зустрілись в Кишинев». До 
того часу він об’їхав уже 
ледь не весь світ. Але за
лишився таким же. як і до 
польоту. Мабуть став іще 
більш товариським і до
ступним.

— Дуже важливо. що 
освоєння космічного просто
ру в нашій країні проводи
ться паралельно з постій
ним підвищенням добробу
ту радянського народу.

На землі ми йдемо таки
ми ж темпами, як і в кос
мосі. Допомагають в цьому 
носмічні успіхи, перенесені 
«земні» справні в машино
будування, металургію, ме
дицину, І т. п. іншими сло
вами, Космос допомагає, ян 
своєрідний, «пробний камі
нець», відточувати нашу 
майстерність в багатьох 
земних справах.



2 стор. „МОЛОДИЙ КОМУНАР“ 11 квітня IO?2 рокуВИСОКУ НАГОРОДУ ВРУЧЕНО 
__11 атниці в Кіровограді, в ' алі філармонії відбулась обласна 
нарада працівників сільського госпо
дарства. Передовики, які зібрались на 
неї, стали свідками й учасниками ппи- 
ЄМНОЇ події, міністр сільського гос
подарства УРСР П. Л. ПОГРЕБНЯК який,ПКСКП{,¥НИ,"\^Є^В0НИ^ "Р*”™ 
УРГОЦКЛП Укра?н’ Рада Міністрів 
™ртіР присудилн КіР°воградській об
ласті переможцеві серед областей 
степової зони у змаганні 1971 року.

Торік колгоспи і радгоспи області 
досягли помітних успіхів, одержавши 
найвищий у республіці серед областей 
степової зони врожай зернових. Особ
ливо відзначились хлібороби Ульянов
ського, Нсвоукраїнського, Маловнс-

КІВСЬКОҐО, 
ЙОНІВ.

Новомнргородського ра-

Приймаючи прапор, перший секре
тар обкому КП України М. М. КО
БИЛЬЧАК виступив із словом-відпо- 
віддю. Він подякував Центральному 
Комітетові КП України, Раді Мініст
рів УРСР за високу оцінку праці хлі 
боробів Кіровоградщшш 1 запевнив, 
що вони докладуть всіх сил до вико
нання завдань, накреслених XXIV 
з’їздом КПРС 1 XXIV з’їздом КП Ук
раїни.

Нарада обговорила доповідь за
ступника голови виконкому обласної 
Ради депутатів трудящих М. І. КУ- 
РОП’ЯТНИКА «Завдання колгоспів і

радгоспів області по виконанню планів 
і зобов’язань по виробництву 1 заго
тівлях продуктів рільництва 1 тварин
ництва в 1972 році».

Доповідач докладно охарактеризу
вав теперішнє становище в сільському 
господарстві. Він зазначив, що в ІІет- 
рівському, Новгородківському, Ново- 
миргородському районах запізно по
чали сіяти ярі, а це аж ніяк не сприя
тиме збільшенню врожаю зернових.

Аналізуючи результати роботи тва
ринників у першому кварталі цього 
року, М. І. Куроп’яїннк звернув увагу 
на той факт, що в області зменшилась 
кількість корів, знизилось виробни
цтво молока порівняно з цим же пе
ріодом минулого року.

В обговоренні доповіді взяли участь 
перший секретар Ульяновського рай
кому КП України М. Н. ЧЕРНИЧЄІ-І- 
КО, голова виконкому Долинської

районної Ради депутатів трудящих 
С. X. ТАРАНЕНКО, голова колгоспу 
імені Карла Маркса Маловисківська- 
го району, Герой Соціалістичної Пра
ці В. 3. МАМУНЯ, ланковий ланки 
комплексної механізації колгоспу іме
ні Щорса Новомнргородського району 
А. М. ПЕТРУНЯ, секретар парткому 
колгоспу імені
нівського району О. М. ДОЩЕНКО, 
бригадир тракторної бригади колгоспу 
Імені Ульянова Добровелнчківського 
району, Герой Соціалістичної Праці 
Я. Г. КОЖУХАР, директор радгоспу 
«Третій вирішальний»» Новгородків- 
ського району М. Ф. ФЕДОТА, голов
ний агроном колгоспу імені Шевченка 
Бобрннецького району В. І. ВИНО
ГРАД.

На нараді виступив з промовою 
перший секретар обкому КП України 
М. М. КОБИЛЬЧАК.

БО ВЕЛИЧ У СПРАВАХ І ПОМИСЛАХЗ ПЛЕНУМУ ОБКОМУ ЛКСМУ
1. ОБОВ’ЯЗОК — 
БУТИ 
ПОПЕРЕДУ

Наші шеренги — багатотисяч
ні. І в кожного одна мета — 
йти попереду. До цього нас 
кличе обов’язок члена Спілки, 
на великі діла нас зобов'язу
ють великі партійні накреслен
ня. І наш лозунг «Вчитися ко
мунізму» сьогодні знову голов
ний. Він всюди — не риштуван
нях новобудов, в заводських 
цехах, там, де молодий хлібо- 

. Роб дбає про щедрість своєї 
ниви. Ми1 знаємо, що ма-:мо ви
робити в собі стремління жити 
по-ленінськи— працювати і бо
ротись, повсякчас • виконува
ти рішення партії, активно 
займатись громадською робо
тою. Бо від високості справ і 
помислів залежить велич людиі 
ни-таорця, І ми знову з деві
зом «П’ятирічці — ударну пра
цю, майстерність і пошук мо
лодих!».

Ставлячи завдання перед 
комсомольськими активістами, 
саме про це і нагадав в своїй 
доповіді на пленумі перший 
секретар обкому комсомолу 
М. Г. Гайдамака.

Минув перший рік нової п’я
тирічки. Ще 15 грудня 1?номсо- 
мольсько-молодіжних колекти. 
вів виконали його завдання. 
Нині о авангард) розвитку со
ціалістичного виробництва, під
несенні ефективності вироб
ництва, нарощуванні науково- 
технічного прогресу йдуть в 
першу чергу юнаки та дівчата 
з робітничих лав — 29 тисяч 
членів Спілки. В цьому загоні 
серед правофлангових молодь 
кіровоградського заводу трак
торних гідроагрегатів. Лише то- 
рік робітниками підприємства 
подано 40 рацпропозиція, 18 з 
них впроваджено у виробни
цтво, що дало економічний 
ефект 27 тисяч нарбованців. А 
ще зекономлено 22 тонни чор
них та 32 тонни нольорових 
металів, 93 тонни палива. Все 
це дало можливість заощадити 
1505 тисяч нарбованців. Всі 10 
комсомольсько.молодіжних ко
лективів заводу виконали план 
першого року дев'ятої п’яти
річки, а бригада Люби Дяченко 
вже працює в рахунок серпня. 
Широкого розмаху набуло со
ціалістичне змагання в робітни
чих колентивах Світловодська. 
Олександрії, Знам’янки.

Неабияке русло діяльності 
постає перед сільською молод
дю. Адже урожайність зерно
вих на кінець п’ятирічки в об
ласті має становити 31—32 
центнери, що дасть змогу про
дати державі 1237 тисяч тонн 
хліба, І тепер в боротьбу за 
щедрість колгоспної низи, за 
підвищення продуктивності тва
ринницьких ферм включилось 
225 комсомольсько-молодіж
них колективів Кіровоградщи- 
ни. Школу трудового вихован
ня я них проходять 5 тисяч 
юнаків та дівчат.

Комсомольські організації 
області взяли шефство над 
громадським тваринництвом. 
Це значить, що ми маємо дба
ти про зміцнення колективів 
ферм за рахунок молоді, під
вищувати ідейно-виховну робо
ту серед тваринників, боротись 
з плинністю кадрів У сільсько
му господарстві.

Непогано розгорнули роботу 
по залученню молоді до меха
нізації трудомістких процесів 
а тваринництві, будівництві су
часних промислових комплек
сів, впровадженню прогресив
них форм організації праці 
комсомольські активісти Зна- 
м’янського і Долинського ра
йонів. Кожна комсомольська

організація залучає до цієї ро
боти молодих спеціалістів, бе
ре під свій дієвий контооль 
практичне використання облад
нання і механізмів.

А молоді хлібороби Ульянов
ського району кинули клич бо
ротись за найвищі врожаї зер
нових, Тепер в ульяновців сотні 
послідовників. І до мети ми 
дійдемо лише тоді, коли мати
мемо в своїх загонах високо
кваліфікованих механізаторів, 
розгорнемо серед комсомоль
сько-молодіжних колективів ді
йове соціалістичне змагання. 
Саме тут і повинна бути спря
мована ідейно-виховна робота 
на формування у молодого хлі-' 
бороба почуття господаря, по
чуття відповідальності за дору
чену справу. ь
2. КЛИКАТИ ДО ВИСОКОЇ 
ПОЛІТИЧНОЇ ЗРІЛОСТІ

Та почуття господаря, перш 
за все, виникає на основі висо
кої політичної зрілості.

Серцевиною ідейно-виховної 
роботи нині є пропаганда і гли
боке вивчення документів та 
матеріалів XXIV з’їзду КПРС і 
XXIV з’їзду КП України. І це не 
короткочасна кампанія, вона 
потребує тривалого періоду. В 
цьому напрямку зроблено вже 
чимало. Матеріали з’їздів об
говорювались на Всесоюзних 
комсомольських зборах, на 
зустрічах з делегатами партій
них форумів, вивчаються в 
гуртках і семінарах системи 
комсомольської політосвіти, 
широко використовуються при 
проведенні Ленінських уроків 
«П’ятирічка — мені, я — п'яти
річці», «Сьогодні працювати 
продуктивніше, ніж учора». Во
ни стали фундаментом теоре
тичної частини громадсько-по
літичної' атестації комсомольців 
і молоді, ведучою темою ком
сомольських зборів.

Комсомольські пропагандисти 
області провели значну роботу 
по марксистсьно-ленінсьному 
загартуванню юнаків та дівчат. 
Нині в гуртках та семінарах 
комсомольської політосвіти на
вчається більше 25 тисяч чоло
вік, шість тисяч юнанів та дів
чат оволодівають революційною 
теорією в партійній політмере- 
жі. Непогано попели роботу в 
цьому напрямку комсомольські 
активісти колгоспу імені "Улья- 
нова Новгородківсьного району. 
Кіровоградського місьнхарчо- 
торгу, колгоспу «Мир» Гайво- 
ронського району, колгоспу 

На знімну: комсомольські аитишип
Л. ШЕВЧЕНКО діляться досвідом свосї роботи з молоддю ппи, м. лпивіькии та 

Фото В. КОВПАКА.

імені Шевченка Олександрій
ського району. Наприклад, ви
вчаючи тему «Основні питання 
економічної політини партії на 
сучасному етапі», слухачі гурт
ка «Основи політичних знань» 
з колгоспу «Зоря комунізму» 
Добровеличнівського району 
(пропагандист 1. Сімвйио) по
знайомилися з перспективним 
планом розвитку колгоспу у 
другому році дев'ятої п’ятиріч
ки, повели розмову про поліп
шення матеріального добробу
ту трудівників села.

В Олександрійській районній 
лікарні пропагандистом працює 
заступник головного лікаря 
Г. Н. Нечипоренко. Заняття в 
гуртку завжди проходить ре
гулярно, відзначаються висо
кою активністю слухачів. Вони 
готують реферати, виступають 
на ленінських уроках, тематич
них вечорах-, конференціях. І

Саме на таких активістів вар- 
. то рівнятись. •

Але трапляються випадки, ко
ли комсомольські активісти за
бувають про політичне навчан
ня молоді, не дбають про під
бір висококваліфікованих про
пагандистів. І тому заняття в 
гуртках проходять не цікаво, 
формально, чимало комсомоль
ців не з’являються на заняття. 
Недоліком с н те, що слухачі 
не забезпечуються підручника
ми, не використовуються на
очні посібники, а на районних 
семінарах пропагандистів /лапо 
дбають про вивчення методич
них питань. Такі недоліки спо
стерігаються на Долинському 
заводі залізобетонних виробів, 
на ІІ-му імені Петровського 
цукрозаводі Олександрівсько- 
го району.

3. СЛОВО 1ВОЄ — 
ПОКЛИК ДО ДІЇ

їх близько 900. Це наші акти-, 
вісти, які разом з своїми стар
шими товаришами ведуть лек
ційну пропаганду серед моло
ді. Лише торік ними було про
читано понад 13 тисяч лекцій 
на різноманітну тематику. Лек
торські групи при міських, ра
йонних комітетах комсомолу, 
первинних комсомольських, ор
ганізаціях знову пожвавлюють 
свою діяльність. Приклади по
казують, що успіх діяльності 
цих активістів, перш за все, за
лежить від того, як вони пов'я
зують свою роботу з комітета
ми комсомолу, з комісіями по 
пропаганді знань серед молоді 
при організаціях товариства 
«Знання». Зразком для тісного 

співробітництва, спільного пла
нування роботи може бути ді
яльність кіровоградців. В об
ласному центрі створені лек
торії: «Юність» і «Планета», 
«Закон радянської держави — 
твій закон», «Молоді — мате
ріалістичний світогляд», «Істо
рія розвивається г.о Леніну». 
Лекції і кінолекторії на базі 
первинних організацій стали 
перспективною, зручною і 
ефективною формою лекційної 
пропаганди.

Наші антивісти виступають 
перед студентами, робітниками, 
колгоспниками. Щоправда, не
доліком їх діяльності є те, що 
більшість ленцій читаються ни
ми в районних центрах. На
приклад, в Новоукраїнському 
районі активісти рідно бували 
серед молодих трудівників кол
госпів і радгоспів. А в комсо
мольських організаціях кол
госпів імені Комінтерну та Іме
ні XX З’їзду ‘КПРС Онуфріїв- 
ського району лекції майже не 
читались. Рідкі гості в первин
них організаціях і члени лек
торських груп Петріесько- 
го та Компаніївського райкомів 
ЛКСМУ.

Всі ці недоліки вининли то
му, що райкоми комсомолу не
достатньо приділяють уваги 
підбору, навчанню і закріплен
ню лекторських надрів, слабо 
залучають до ведення усної 
пропаганди серед молоді висо
кокваліфікованих спеціалістів 
народного господаоства, науки 
і культури...

4. А ЩО ЗА БРАМОЮ 
ЗАВОДСЬКОЮ!

Людина вийшла з завод
ської брами. Після робочої 
зміни її чекає будинок культу
ри, цікава книга, спортивний 
майданчик. І від того, як вона 
проведе свій вільний час, 
завтра залежатиме її трудове 
завзяття. Організувати відпочи
нок для молоді — то теж одна 
з першочергових справ комсо
мольських активістів, культ
армійців. Досвід роботи в цьо
му напрямку комітети комсо
молу разом з культосвітніми 
закладами мають тепер, всюди. 
Це свідчить і той факт, що 
у фестивалі самодіяльного мис
тецтва, присвяченому 50-річчю 
створення СРСР, перевзжну 
більшість учасників художньої 
самодіяльності складає молодь. 
Радує висока художня май
стерність гуртківців.

Нині культармійці виступа
ють не лише в будинку куль
тури. Вони вирушають на по
льові стани тракторних бригад 
до сівачів, у тваринницькі міс
течка. Напоиклм. Йл*л<-/члл<->пі—

умови 
примі- 
куйьт- 

музичні

ськ-а організація колгоспу 
«Дружба» Добровеличківсзко- 
го району, плануючи свою ро
боту, вміло організовує. її ра
зом з радою місцевого Бу
динку культури. Питання відпо
чинку та естетичного вихован
ня молоді обговорюється на 
засіданнях комітету комсомо
лу. Всі члени комітету —- ак
тивні учасники художньої са
модіяльності. Тож в будинку 
культури завжди людно. Тут 
влаштовуються концерти, ве
чори відпочинку, диспути. І 
юнакам та дівчатам цікаво про
вести тут свій вільний час. А 
ось в Тишківському сільському 
клубі теж створені всі 
для цього: с хороше 
щення, кваліфіковані 
працівники, закуплені 
інструменти, книги для бібліо
теки. Та комсомольські активіс
ти байдуже ставляться до того, 
що значна частина молоді за
була дорогу до клубу.

Велика трудова напруга нині 
на будівництві Побузького ні
келевого комбінату. Ця будоза 
оголошена комсомольською. 
І здавалося б, комсомольські 
активісти тут повинні дбати не 
лише про зростання високо
продуктивної праці, але й про 
ідейно-виховну роботу, яка та
кож забезпечує високі вироб
ничі показники. Для молоді 
збудовано зразковий палац 
Культури. Але В НЬОМУ ПОКИЩО; 
культармійці разом з комсо
мольським комітетом не по
дбали про розгортання належ-- 
ної культосвітньої роботи. Зде
більшого тут відбуваються ди
ше танці, демонструються кінр- • 
фільми. І ХОЧ ГуртКИ) худож
ньої самодіяльності працюють, 
та а них ще мало молодих ви
робничників. І тому доводитеся 
ничі констатувати, що відпочи
нок юнаків і дівчат на ударній 
будові пущений на самоплиа.

♦ # #

Серйозну розмову повели 
учасники пленуму про військо
во-патріотичне виховання мо
лоді, залучення її до занять 
фізкультурою і спортом. Нині 
варто активізувати роботу ком
сомольських комітетів в орга
нізації Всесоюзного походу по 
місцях революційної, бойової і 
тРУДОвої слави радянського на
роду. Юнаків та дівчат чекає 
комсомольський екзамен з фі- 
”..... ‘ ійськово-технічної

підготовки за 
прогр а м о ю 
нормативів но
вого комплек
су ГПО.

Отже, на по
рядку денному 
стоїть ціла ни
зка питань, які 
треба вирішу
вати негайно. 
Бо справа ви
ховання моло
ді, то справа 
першочер г о - 
ва. 1 комсо
мольська орга
нізація повин
на вважати її 
стержньов о ю 
основою своєї 
діяльності. Ве
сти за собою 
Юнаків та дів
чат, керувати 
їх шеренгами 
— значить ви
ховувати.



і

11 квітня 1912 року „МОЛОДИЙ КОМУНАР“ З стор.

ІеТОРІЯ розвитку людського суспіль
ства являє собою історію зміни за-» 

собів виробництва матеріальних благ. 
Як відомо, засіб виробництва є діалек
тична єдність продуктивних сил і вироб
ничих відносин. При цьому, найбільш 
революційною, рухливою частиною за
собу виробництва є продуктивні сили, 
які виступають головним двигуном со
ціального прогресу. А найважливішим 
елементом продуктивних сил виступа
ють люди, як основна рушійна сила су
спільного виробництва. Діалектика про
дуктивних сил і людини така, що в мі
ру розвитку продуктивних сил відбу
вається удосконалення самої людини, а 
розвиток виробника матеріальних благ, 
в результаті об єктивних і суб’єктивних 
факторів у свою чергу здійснює знач
ний вплив на прогресивну зміну продук
тивних сил. Іще в більшій мірі зростає

УНІВЕРСИТЕТИ
БУТИ
ГОСПОДАРЕМ
і ТВОРЦЕМ
• XXIV З’ЇЗД КПРС І РОЗВИТОК

особистості радянсько;
людини
роль людей в процесі будівництва ко, 
муністичного 
нізм вимагає 
тивності праці і передбачає 
лість свідомості членів суспільства.

Необхідність всебічного розвитку особи 
обумовлюється передусім вимогами су
часного виробництва, в процесі якого 
створюється матеріально-технічна база 
комунізму, комуністичними суспільними 
відносинами, що формуються, зростан
ням комуністичної культури, потребами 
духовного, морального і фізичного вихо
вання радянської людини. Генеральний 
секретар ЦК КПРС Л. І. Брежнєв у Звіт
ній доповіді Центрального Комітету КПРС 
XXIV з’їзду Комуністичної партії Радян
ського Союзу сказав: «Велику справу — 
будівництво комунізму не можливо руха
ти вперед без всебічного розвитку самої 
людини. Без високого рівня нультури, 
освіти, суспільної свідомості, внутрішньої 
зрілості людей комунізм неможливий, як 
неможливий він і без відповідної мате
ріально-технічної бази».
ІПОЛОВНОЮ силою в формуванні но- 

вої людини є її трудова діяльність, 
виховання в радянських людях нового 
комуністичного ставлення до праці, по
ширення і підтримка чудових починань 
ПереДОВИХ ТРУДОВИХ КОЛеКТИВІВ. ВІДМІН
НОЮ;, рисою трудової діяльності радян
ських людей, основою всебічного роз
витку особи виступає не просто праця, 
а праця, яка носить творчий характер. 

Поряд з соціально-економічними фак
торами велике, мабуть, навіть головне 
значення для розвитку особи в дев'ятій 
п’ятирічці надається матеріальним пе
редумовам. «Головне завдання п'ятирічки 
полягає в тому, щоб забезпечити значне 
піднесення матеріального і культурного 
рівня життя народу на основі високих 
темпів розвитку соціалістичного вироб
ництва, підвищення його ефективності, 
науково-технічного прогресу і прискорен
ня зростання продуктивності праці», — 
вказується с Резолюції XXIV з’їзду Ко
муністичної партії Радянського Союзу на 
Звітну доповідь ЦК КПРС.

При цьому партія виходить з того, 
що підвищення добробуту трудящих 
стає все більш актуальною потребою 
самого нашого господарського розвит-« 
ку, однією з важливих економічних пе
редумов швидкого росту виробництва. 
Це пов'язано не лише з необхідністю 
дальшого зміцнення матеріальних і мо
ральних факторів, які стимулюють тру
дову діяльність радянських людей. Мо
ва йде про більш широке і кардиналь
не вирішення питання •— про створення 
умов, що сприяють всебічному роз
витку здібностей і творчої активності 
трудящих. «Спеціальні знання, — гово- 
риться у Звітній доповіді ЦК КПРС, — 
висока професійна підготовка, загаль
на культура людини перетворюються в 
обов’язкову умову успішної праці де
далі ширших верств працівників. Але 
все це у значній мірі залежить від 
рівня життя, від того, наскільки повно 
можуть бути задоволені матеріальні і 
духовні потреби».

Достатньо навести лише деякі цифрові 
дані п’ятирічного плану, щоб перекона
тись в грандіозності завдань, спрямова
них на значне підвищення матеріального 
рівня радянських людей. Передбачаєтеся 
дальше підвищення заробітної плати 90 
мільйонам робітників і службовців. По
ряд з ростом оплати по праці, в 1,4 раза 
’Ростуть суспільні фонди споживання, 

на 3А*йснення таких соціаль
них заходів, ян розширення медичного

суспільства, так як кому- 
небаченої раніше продук- 
: :----------ч—доскоиа-

обслуговування, розвитон освіти, поліп
шення життя і побуту багатодітних І мало, 
забезпечених сімей, підвищення пенсій, 
збільшення розміру стипендій І т. д. На 
проведення заходів по підвищенню жит
тєвого рівня радянських людей, по лінії 
заробітної плати I збільшення виплат із 
суспільних фондів споживання я ниніш
ній п’ятирічці виділяється 22 мільярди 
карбованців проти 10 мільярдів в мину
лій п’ятирічці.

Турботою про людину пройняті плани 
партії і держави, що передбачають 
дальший ріст житлового будівництва. 
За п'ять років будуть побудовані жит
лові будинки загальною площею 565— 
575 мільйонів квадратних метрів, що 
дозволить поліпшити житлові умови 
приблизно 60 мільйонам чоловік,

XXIV з'їзд КПРС зробив великий 
вклад у вирішення проблеми дальшого 
вдосконалення особистості радянської 
людини на основі посилення її участі в 
суспільно-політичній діяльності і в уп
равлінні господарством країни. Як під
креслюється о Звітній доповіді ЦК 
КПРС на з’їзді: «Одне із центральних 
завдань партії — все ширше залучення 
трудящих мас до управління виробни
цтвом. Треба домагатись, щоб кожен 
свідомий трудівник, кожний свідомий 
робітник, як підкреслював В. І. Ленін, 
«почував себе не лише господарем на 
своєму заводі, а представником краї
ни». При цьому привертає увагу те, що 
участь трудящих в управлінні економі
кою не обмежується вирішенням госпо
дарських питань лише в межах окремо
го виробничого колективу, а повинне 
поширюватися на економічне життя 
країни в цілому.

ДІАЛЕКТИЧНИЙ взаємозв’язок еко
номічної політики нашої країни і 

трудящих посилюється • міру розши
рення участі радянських людей в обго
воренні значних планів і рішень, їх 
прийнятті в виборних органах, а також 
у виконанні цих рішень. З’їзд звернув 
увагу на необхідність посилення ролі 
партійних, профспілкових і комсомоль
ських організацій, котрі практично об’
єднують все населення країни, що бере 
участь у творчому процесі.

Участь радянських людей в економіч
ному житті країни тягне за собою роз
виток особистості радянської людини, 
росту її самосвідомості і самостверд
ження як суспільно-політичного діяча, 
а розширення сфери суспільно-політич
ної діяльності, в свою чергу, пзредба- 
чає вдосконалення особистості.

Одним з головних напрямків роз
витку особи радянської людини слу
жить формування її духовних якостей. 
Як відомо, комуністичне суспільство не 
лише створює достаток матеріальних 
благ, але й передбачає піднести людей 
в духовному відношенні. Тому в період 
розгорнутого будівництва комунізму 
задоволення матеріальних і духовних 
потреб іде одночасно, в тісному взає
мозв’язку. Крім того, від духовних 
якостей радянської людини залежить і 
сам процес створення матеріально-тех
нічної бази комунізму, формування ко
муністичного ставлення до праці. Ду-. 
ховне багатство особи включає в себе 
сукупність наукового світогляду, ідей
ної переконаності, високої освіченості, 
високої внутрішньої та зовнішньої куль
тури. Основою формування наукового 
світогляду є марксизм-ленінізм, бо про
тягом вікового існування він довів свою 
життєстверджувальну силу, в ньому по
єднуються наукова об’єктивність і пар
тійність. &

В період безпосереднього будівництва 
комуністичного суспільства особливо 
важливого значення набуває виховання 
моральних якостей людей, формування у 
всього населення комуністичної моралі, 
що забезпечує в цілому моральний про
грес нашого суспільства. У нас створені 
всі об’єктивні передумови для морально
го удосконалення людини. Але цей про
цес протікає не автоматично. Ян ніколи 
зростає роль суб’єктивного фактору — 
посилюється вплив на формування свідо- 
шості людини всіх суспільних організа
цій і колективів. Але, ян вказувалось на 
з’їзді, не може бути перемоги комуніс
тичної моралі без рішучої боротьби з 
хабарництвом, тунеядс.твом, нанлепниц- 
твом. анонімництвом, пияцтвом та інши
ми відхиленнями від норми соціалістки, 
ної моралі. «Боротьба з тим, що ми нази
ваємо пережитками в свідомості I випи
нах людей, — вказував на з’їзді Л, І. 
Брежнєв, — це справа, яка потребує по- 
стінної увагй партії, всіх свідомих пере
дових сил нашого суспільства».

XXIV з'їзд КПРС намітив грандіозну 
реальну програму розвитку особистості 
радянської людини. Ця програма вклю
чає а себе соціальні і матеріальні пе
редумови, вдосконалення виробничих 
процесів і організації праці, розвиток 
соціалістичної демократії і дальше по
ліпшення роботи установ, покликаних 
обслуговувати людей, формувати духов
ні якості, моральний розвиток особи, її 
фізичне вдосконалення. Така програма 
реальна, бо вона втілює в собі єдність 

партії і народу, але її перетворення в 
життя 
членів ,і. 
праці, скерованій на будівництво кому

нізму.

ПЕРЕХІДНИЙ
НЕ ПЕРЕХОДИТЬ
Розповідь про комсомольсько-молодіжну 
тракторну бригаду

Комсомольсько-молодіж
на тракторна бригада 
№ 2 колгоспу імені Куй
бишева. Відразу приваби
ли погляд акуратно ви. 
шнкувані ряди сівалок 
на чисто виметеному по
двір'ї, комбайни, що та
кож рівною шеренгою 
стояли поодаль. І яскра
во-червоний пр<апор біля 
входу до будинку.

А там... Перший по
верх — їдальні, кімнати 
відпочинку. I скрізь — 
чистота. На другому по
версі — робочі кабінети 
бригадира і економіста, 
Ленінська кімната. При
міщення обставлені су
часними полірованими 
меблями, є радіоприймач, 
телевізор.

Здавалось, що сюди не 
часто заходять, а трима
ють на показ приїжджим. 
Але на порозі хтось ре. 
тельно витер ноги і впев
нено, по-хазяйськи, за
йшов до кімнати.

— Будьмо знайомі. — 
протягнув правицю тем
ноокий хлопець. — Вале
рій Легношерст, секретар 
комсомольської організа
ції бригади.

Валерій, «комсомоль
ське начальство», повна 
протилежність «началь
ству адміністративному», 
бригадиру Вінтору Га
лушці. Віктор — кругло, 
лицин, трохи товстуаатий 
у фуфайці, охоче розпові. 
дає про бригаду, про 
хлопців. Валерій більше 
мовчить, і лиш інколи, 
коли бригадир згадує про 
«організаційний період», 
його енергійне обличчя 
зовсім змінює дебра по
смішка.

Розговорились. Взнаю, 
Що зараз з 25 членів 
бригади 21 мас вік до 35 
років, 7 комуністів, 10 — 
комсомольці. Тут пустила 
коріння колгоспна меха
нізаторська династія Лсг- 
иошерстів. Батьно, Андрій 
Якимович, нолись брига
дир транторної, 
слюсар-наладчик, __ |
ший син, Валерій, водить

Т.74, а менший, Віктор, на 
найменшому тракторі 
ДТ.20.

Інші ж іще тільки зби
раються стати засновни
ками родів хлібороб
ських, бо середній вік 
бригади — трохи більше 
двадцяти.

...Перше, що впадає в 
очі а Ленінській кімна
ті, — це велике знаме
но -— перехідний Черво
ний прапор правління 
колгоспу. Бригада одер
жує його вже другий рік 
підряд за кращі показни
ки у соціалістичному 
змаганні. Власне, «одер. 
жали» його хлопці в цьо
му році чисто формаль
но, прапор навіть не зні
мали. Привернуло увагу 
те. що його 
міцно прибиті 
гвіздками.

— А що. — 
образився на 
смішку Валерій. — Нехай 
висить, їм і не ——— 
віддавати.

«Вони» — це 
на бригада Нг 1 
змагається 
сько-молодіжна, 

ми праці суперників.
Минулого року в нол. 

госпі сіяли «Миронів- 
зі-

петсльки 
до стіни

мало 
мою

не 
по-

думаємо

трактор- 
, з якою 

номсомоль- 
_ _ ____„___ 1, пильно
слідкуючи за результата- 

Минулого " року в нон. 
сіяли 

ську». В середньому 
брали по 38 центнерів з 
гектара, а на окремих ді
лянках хлопці з комсо
мольсько - молодіжної — 
по 55 центнерів з гекта
ра. А цього року всі по
ля засіяли «Авророю» і 
«Кавназом». Врожай че- 
нають багатий, незва
жаючи на важку для по. 
сівів зиму.

— Зима, звичайно, бу
ла поганою, — погоджує
ться бригадир. — Але ж 
і ми, як кажуть, не ли
ном шиті. Закривали во
логу ще на мерзлій зем
лі. Як? Винахід!

Винахід геніально про
стий. Нічого було н ду
мати про шлейфування 
звичайними боронами. 
Зіпсували б їх штук Із 
сто, а користі від того бу-

залежить від активно» участі всіх 
нашого суспільства в творчій

Ю, МІЛЕХІН, 
кандидат філософських наук, зві
дуючий кафедрою філософії і на
укового комунізму Кіровоград
ського інституту сільськогосподар
ського машинобудування»

ло б мало. Хлопці по
чіпляли до тракторів по 
дві розгорнуті гусениці 
□ Ід Т.74 і обробили ними 
поля. А розмістивши їх 
під кутом, загортали ка
навки від боронування.

Організації праці в 
бригаді надають найбіль
шого значення. Спочатку 
подумай, а потім працюй. 
Це — девіз колективу. 
Окремий підрозділ — 
бригада слюсарів-ромонт- 
нинів, підлягаючи безпо
середньо бригадиру, пра
цює за чітним планом. 
Його складено так, що 
вся сільськогосподарська 
техніка ремонтується в 
точно вказані строки. 
Дянуючи цьому, тракто
ристи одержують для ро. 
боти цілком відремонто
вані І налагоджені сівал
ки, культиватори тощо. 
I спокійно сідають за 
негмо, знаючи, що техні
ка но підведе. I Червоний 
прапор, який щоранку 
звивається на щоглі в 
подвір’ї бригади, гово
рить про те, що сьогодні 

чию 
пра- 

свою

механізатор, на 
честь піднімається 
пор, організував 
роботу найкраще.

Взимку колектив __
сомольсько - молодіжної 
бригади № 2 колгоспу 
імені Куйбишева звернув
ся з відкритим листом до 
всіх молодих механізато
рів Олександрійського 
району, в якому закликав 
виходити на змагання за 
своєчасну підготовку тех. 
ніни до весняно-польових 
робіт, за одержання висо
ких врожаїв всіх куль
тур. Самі ж хлопці пообі
цяли виростити по 38 
центнерів з гектара ку
курудзи на зерно та по 
215 зеленої маси — на 
силос, без затрат ручної 
праці.

— Народна мудрість 
. вчить: «Зацвіте терен — 
сій кунурудзу». Отож і мн 
скоро виведемо свої 
квадратно-гніздові на по
ля. Степ той — з балла
ми, схилами. Та ще по 
20 — 30 стовпів на гекта
рі. Але у наших хлопців 
повчитись треба робити 
квадрати. Ручаюсь, що 
ніхто в області таких не 
зробить! — запевняє бри. 
гадир. І додає-.

М. ВІДЕНКО, 
спецкор «Молодого 
комунара».

с. Головківка 
Олександрійського 
району.

ком-

зараз 
стар-

На фото: будинок механізаторів.

ХРОНІКА комсомольського життя

АКТИВ НАВЧАЄТЬСЯ
Бюро Світловодського міськкому 

ЛКСМУ розробило систему навчання ком
сомольського активу, згідно якої нещо
давно у місті відбувся семінар сенретарів 
первинних комсомольських організацій 
промислових підприємств, будов, транс
порту, сфери обслуговування та кол
госпів.

В центрі уваги стояли питання комсо
мольської роботи, поліпшення організа. 
ції соціалістичного змагання між комсо
мольсько-молодіжними колективами, а 
також детально були вивчені рекоменда
ції обласного номітету ЛКСМУ щодо під
сумків ІІІ-го етапу Ленінського заліку 
«Рішення XXIV з’їзду — в життя!».

Учасники семінару прослухали також 
цікаву лекцію про міжнародне становище 
СРСР, яку прочитав лектор Світловод-

п.ського міського номітету партії В 
Дацький.
Для секретарів комсомольських організа

цій колгоспів була організована екскурсія 
на головний завод виробничого об'єднан
ня «Дніпроенергобудіндустрія». З деяки
ми питаннями технології виробництва 
комсомольського життя на заводі їх по
знайомив секретар комсомольського бю- 
ро головного заводу К. Гусєв.

Це вже другий семінар, який відбувся 
після звітно-виборної міської комсомоль
ської конференції.

с. тишко, 
завідуючий організаційним відді
лом міськкому ЛКСМУ.

м. Світловодськ.

У СУБОТУ-
З НАЙВИЩОЮ ПРОДУКТИВНІСТЮ

Молоді колгоспники колгоспу імені 
Дзержинського на комсомольських збо
рах обговорили і затвердили план пра
ці на суботнику 15 квітня, намітили на 
Цей день завдання кожного молодоіо 
виробничника.

32 комсомольця колгоспу разом із 
групою учнів Компаніївського ветери
нарного технікуму працюватимуть над 
впорядкуванням новозбудованого спор
тивного залу та навколишньої території. 
Вони приберуть приміщення, прокла
дуть алеї, заасфальтують 100 метрів 
тротуарної доріжки, розіб'ють квіткові 
клумби, посадять ЗО лип.

І

А 12 комсомольців другого колгосп
ного відділку працюватимуть над впо
рядкуванням Живанівського сільсь»<ого 
клубу. Вони виготують унаочнення дли 
кімнати первинної організації ДТСААФ, 
розіб’ють на подвір’ї квітникові клумби 
і посіють квіти.

На засіданні комітету комсомолу кол
госпної комсомольської організації бу
ло вирішено трудитись цього дня з най
вищою продуктивністю праці.

Кошти, зароблені молодими хліборо
бами на латиському суботнику, колгосп 

рерахуе у фонд дев’ятої п’ятирічки. 
,, М. МАЙСТРЕІІКО.емг, Компановка.
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ЦК ВЛКСМ, Міністерство 
І освіти Союзу РСР та Держав, 
! Комітет Ради Міністрів

. по нрофесійно-технічній 
освіті до червня 1972 року про. 
водять 5-й Всесоюзний огляд 
творів учнів, присвячений 
50-річчю утворення СРСР.

Огляд вже розпочався. В 
ньому беруть участь учні 7—10 
класів, середніх, вечірніх (змін
них) загальноосвітніх шкіл, 
професійно - технічних училищ, 
шкіл-інтернатів та дитячих бу
динків, члени літературних 
об єднань при позашкільних 

і закладах. Тема учнівських тво
рів — «Про Батьківщину, друж. 
бу, про себе».

Райкоми, міськкоми комсо- 
; молу, комітети комсомолу

шкіл, професійно - технічних
училищ разом з органами на
родної і професійно-технічної 
осоіти, педагогічними колекти
вами розгорнули організатор
ську роботу по пропаганді 
огляду творів, знайомлять ком. 
сомольський актив, керівників 
і вчителів шкіл, викладачів 
професійно-технічних училищ з 
умовами та методикою його 
проведення.

В травні жюри загальноосвіт
ніх шкіл, профтехучилищ, ве
чірніх (змінних) середніх за
гальноосвітніх шкіл, позашкіль- 

і них закладів визначать гри
; кращі учнівські роботи і на-
> правлять їх на адресу район-
• них, міських жюрі.

І
! Районні, міські жюрі надси

лають кращі роботи на розгляд 
обласному, яке в свою чергу, 
підбивши підсумки Всесоюзно
го огляду учнівських творів, сім 
кращих (один — учнів VII—VIII 
класів, по два — учнів 9—10 
класів, 1 — учнів ПТУ) до 
1 липня ц. р. надішле на адре
су Республіканського жюрі 
Огляду.

Всесоюзно жюрі визначить 
переможців огляду, кращі тво
ри будуть друкуватись в цент
ральній періодичній пресі, ви
давництвах «Молодая гвар
дия», «Просвещение».

В. ЧЕКМАРЬОВ, 
інспектор шкіл Кірово
градського облвно.

СПОРТ
— \Штанга стає важчою

Чотири рекорди товариства 
встановили на командній пер
шості колективів обласної ради 
ДСТ «Колос» олександрійський 
Майстер спорту Михайло Крост 
Зі ульяновський першорозряд

на Василь Ільченко. Михайло 
Крост у жимі та поштовху до- 
йів рекорди товариства для 
атлетів напівлегкої вагової ка
тегорії відповідно до 92,5 та 
112,5 кілограмів. Напівсередньо- 
цаговик Василь Ільченко вижав 
128 кілограмів, його результат 
у поштовху — 145 кілограмів.

Командну першість здобули 
штангісти Ульяновського відді
лення «Сільгосптехніки», На 
другому місці спортсмени кол
госпу «Дружба» Долинського 
району, на третьому — штангіс
ти державних установ Олек
сандрійського району.

В. КОЛОДИЦЬКИЙ, 
Інструктор обласної ради 

1 ДСТ «Колос». _____

ФОТОІНФОРМАЦІЯ

ЛІ квітня 19V2 роки„МОЛОДИЙ КОМУНАР“

ф На фото ліворуч —. 
8 квітня. Молодь Кірово
града на суботнику. йде 
упорядкування сквера на 
вулиці Шевченка.

На фото: йде пока
зовий урок. Жозтенята 
знають: червоний вогник 
на світлофорі — перехід 
заборонено.

$5 Навчити школярів 
дотримуватися правил 
безпеки руху — з такою 
метою був проведений 
показовим урок в Кіро
воградській СШ № 10. В 
формі цінавої гри пра
цівники автоінспекції по
знайомили учнів молод
ших класів з найпрості. 
тими правилами, які по
трібно виконувати при 
переході вулиць.

Присутнім на уроці 
працівникам міськвно, 
вчителям шкіл міста бу
ло рекомендовано мето» 
дику проведення подіб
них уроків.

Матч у горлівського 
«Шахтаря» кіровоград
ська «Зірка» виграла з 
рахунком 2:1.

На фото: йде друга 
хвилина першого тайму. 
М’яч у ворота гостей за
биває дебютант «Зірки» 
Олександр НІКОЛАЄВ.

Фото В. КОВПАКА,
О. САВИЦЬКОГО, 

А. ПЕЧЕНЮКА.

ЦИВІЛЬНА ОБОРОНА —

Важлива роль у зміцненні 
обороноздатності нашої країни 
належить цивільній обороні. 
Разом із Збройними Силами 
вона мас надійно захищати все, 
що створено радянським наро
дом. Ось чому Радянський 
уряд, Комуністична партія Ра
дянського Союзу, послідовно 
проводячи мирну ленінську по
літику, постійно дбають про 
зміцнення наших Збройних Сил 
та цивільної оборони. Зв’язано 
це з тим, що у капіталістично
му світі у значних масштабах 
відбувається ріст мілітаризму. 
Особливо в останні роки.

У своїх планах про світове 
панування агресори передбача
ють застосування зброї масо
вого ураження. Тому важливо 
вже зараз озброїти наше насе
лення знаннями, вмінням та 
навичками у боротьбі проти та
кої зброї, підготувати людей 
для вмілих дій при ліквідації 
наслідків нападу ворога.

Треба пам’ятати, що захист 
від зброї масового ураження 
є, але він буде ще більш ефек
тивним і надійним у тому ви
падку, коли всі, від малого до 
великого, будуть добре знати 
способи та засоби захисту.

СПРАВА
Вирішення цього важливого 

завдання — всебічної підготов, 
ки населення до захисту від 
зброї масового ураження — 
здійснюється шляхом оргзнізо- 
ваного навчання та ознайомлен
ня населення з цивільною обо
роною, військово-патріотичного 
виховання трудящих, широко 
розгорнутої пропаганди. Особ
лива роль в цій важливій спра
ві належить комсомолу.

Комсомольські організації 
мають забезпечити передову 
роль комсомольців у оволодін
ні знаннями цивільної оборони, 
у пропаганді цих знань серед 
неспілкової молоді, допомогти 
юнакам і дівчатам глибше зро
зуміти зміст і важливість своїх 
обов’язків по зміцненню обо
роноздатності країни та підго
товці самих себе до захисту від 
уражуючих факторів сучасної 
зброї.

Здійснюючи повсякчасне ке
рівництво діяльністю піонер
ських організацій, комсомоль- 
ські організації покликані вихо
вувати у піонерів добросовісне 
ставлення до навчання по ЦО, 
допомогти у вивченні сигналів 
ЦО та засобів захисту від ма
сового ураження.

Обов’язок комсомольських

ВСЕНАРОДНА
організацій — надавати прак
тичну допомогу штабам ЦО 
підприємств, колгоспів і рад
госпів, учбових закладів, допо
могти у проведенні лекцій, до
повідей, бесід ПО ЦИВІЛЬНІЙ 
обороні.

Велику роботу комсомоль
ським організаціям разом із 
штабами цивільної оборони на
лежить здійснити у підготовці 
працівників піонерських табо
рів, щоб ширше включити у 
плани походів, воєнізованих 
ігор, змагань, ознайомлення з 
елементами захисту від сучас
ної зброї масового ураження.

Минулого року в школах і 
піонерських таборах у цьому 
напрямку була проведена знач
на робота, що дало позитивні 
наслідки. Команда середньої 
школи № 34 м. Кіровограда 
(викладач військової справи 
І. М. Белоконєв) у фіналі рес-. 
публікансько’і гри «Зірниця», 
яка проводилася у Чернівцях, 
виборола перше місце у зма
ганні, де вимагалося знання 
елементів цивільної оборони. 
Всі учасники команди були на
городжені значками ГПО, 
команда — кубком республі
канського штабу ЦО.

Нині вивченню питань цивіль
ної оборони надається ще біль- 

шеї уваги, адже у новий комп
лекс ГПОГ який впевнено ро
бить свої перші кроки, включе
но вимоги: знати уражучальні 
властивості хімічної і ядерної 
зброї, вміти діяти за сигналами 
ЦО, вміти подати допомогу та 
самодопомогу, вміти користу
ватися індивідуальними : засо
бами звхисту, пробути у -проти
газі від ЗО хвилин до ; однієї 
години.

Але для тих, Х7О здає норми 
на fil та IV ступені, крім цього, 
треба вміти працювати з при
ладами радіаційної і хімічної 
розвідок, знати засоби ведення 
розвідки, будувати захисні 
укриття, вміти проводити 
дезактивізацію, дегазацію, са
нітарний обробіток.

Всі ці питання включені до 
програм дев’ятого класу се
редньої школи, профтехучи
лищ, технікумів, вузів. На під
приємствах та установах про
водяться заняття обов’язкового 
мінімуму знань по цивільній 
обороні. Практичні навички у 
використанні засобів захисту 
треба відпрацьовувати на тре
нуваннях, змаганнях,

А. БЛОХІН, 
працівник штабу цивіль
ної оборони Кіровоград
ської області.

і
і
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ПОКАЗУЄ КІРОВОГРАД

СЕРЕДА. 12 КВІТНЯ. 
ПЕРША ПРОГРАМА 9.35 
(~. Новини. (М). 9.45 
Для шнолярів. «Піонерів 
На марші». М).До 50-річчя піонерської ор
ганізації, «Бережіть пра

Наша адреса і телефони «МОЛОДОЙ пОММУНАР»в орган Кировоградского • 

обнома ЛКСМу, г, Кировоград,

316050 ГСП, Кіропоград-50, вул. Луначзрського, 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»

Б К 05076.
----

пор». (М). 11.00 — «Сузір’я 
Гагаріна». (М). 11.20 — Но- 
льорове телебачення. «Зу. 
стріч з Марсом». Докумен
тальний фільм. (М). 15.30 
— Прем’єра документаль
ного фільму. «Круті Доро
ги космосу». (М). 16.3U 
Інформаційна програма 
«День за днем». (Кірово
град). 17.00 - УРО‘"ІСТ®засідання, присвячене Дню 
космонавтики. Трансляція 
з Кремлівського Палацу 
з’їздів. (М). 18.15 — Кон
церт. (М). 18.55 - Кольо
рове телебачення. Чемпіо
нат світу з хонея. ЧССР— 
СРСР, (Прага). 21.15 —

Індекс 61197

Програма «Час». (М). 21.45
— Концерт, присвячений 
Дню космонавтики. (М). 
23.15 — Кольорове телеба
чення. Чемпіонат світу з 
хокея. Фінляндія — Шве
ція. (Прага). В перерві — 
новини. (М).

ДРУГА ПРОГРАМА. 11.00
— Телевісті. (К), 11.15 — 
Телефільм «Мишко, Зоя, 
Сергій та Інші». (И). 11.35
— Шкільний енран. Істо. 
рія для учнів 9 нласу. (К). 
17.00 ~ До 50-річчя утво
рення СРСР. «Краса люд
ська». (Львів). 17.30 — «З * 
любов’ю в серці». (Харків). 
18.00 — Для дітей. Теле

фільм «Казни Прининде- 
ля». (К). 18.30 — Фільм-
нонцерт «Пісні про «ос
мос». (К). 19.00 — Інфор
маційна програма «Вісті».

• (К).-19.30 — Сьогодні з ва- 
ми поет Леонід Вишеслав. 
ський. (К). 19.50 — «Ком
сомольські зорі». (Вороши
ловград). 21.00 — «На до
браніч, діти». (К). 21.15 — 
Програма. «Час». (М). 21.30 
— Документальний теле
фільм «Розповідь про мо
го друга». (К). 23.00 — Ве
чірні новини. (К).

ЧЕТВЕР, 13 КВІТНЯ. 
ПЕРША ПРОГРАМА. 9.35 

Новини.

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

Зам. № 10705, Тираж 66 000,

Для школярів. «Маршрута
ми подвигу». (Волгоград). 
10.15 - «Чекання». Ху
дожній фільм. (М). 11.25
— «Товари — народу». 
(Вільнюс). 11155 — «Музи- 
на для всіх нас». (М). 13.15
— «Автомати досліджують 
космос». (М). 14.00 — Но
вини. М). 16.55 — Програ- 
ма передач. • (Кіровоград). 
17.00 — «Таємниця однієї

• скарбниці». (Харків). 17.30
— Кольорове телебачен
ня. «Ліойерсьний салют». 
(Н). 18.00 — «За ряднами 
партійних нанреслень». 
(Кіровоград). 18.15 — Те
лефільм. • (Кіровоград). 
18.30 — Тележурнал «Кі» 

- роеоградщина спортив
на». (Кіровоград). 19.00 — 
Інформаційна програма
«Вісті». (К). 19.30 — Ко
льорове . ‘ телебачення.
«Рушничок». (НІ. 20.00 — 
І. Карпенко-Карий. «Хазя
їн». Вистава Львівського 
українського драматично
го театру імені Заньнове. 
цьної. (Львів). В перерві — 
♦На добраніч, діти». (К). 

програма «Час». (М). 23.23 
— Вечірні новини. (К).

і
ДРУГА ПРОГРАМА. 16.13 

~ «Російська мова». (МП 
1, дю — Для школярів, 
7м?М^-,®1йП0ВІДаЮТЬ вчені», (М). 17.30 — «Роздуми над 
прочитаним». (М). ід.оо 
Новини. (М). 18.10 - Но«
льорове телебачення, Сце» 
ми із російських опер У 
виконанні в. Левко. (М)» 
10,30 —• «Ленінський уніа 
?О,9ЛИТ<Т ”ІЛЬЙОНІВ». (М).

—„Художній фільм 
ллькии романс». (М), 

їмк «<"^лПрогЕама «Час«* (М). 21.30 — «Творчість на« 
Родів світу». (М). 22.00 -А 
Чемпіонат СРСР з фігурно
го катання. (Мінськ). 23.30 
— Чемпіонат СРСР з важ» 
ноі атлетики. (Таллін). По 
закінченні — новини. (М),

Про можливі зміни В 
програмі вас повідомляти 
диктори радіо і телебаі 
чення.

Т. в» о. редактора А. КРЯТЕНКО.
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