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У Києві відбулася скликана ЦК КП Украї
ни республіканська нарада партійних праціа- 
нпків, присвячена підготовці до обміну партій
них документів.

З доповіддю 'Про роботу партійних орга-:іі* 
8ацій республіки но підготовці до обміну пар
тійних документів у світлі постанови травне- 

.кого (1972 р.) пленуму ЦК КПРС» виступив 
Одругий секретар ЦІ\ КП України І. К. Лутак.

На нараді відбувся діловий обмін думками 
по широкому колу питань, зв’язаних з наступ
ним проведенням-обміну партійних документі«. 
Учасники паради говорили про ту велику.ро
боту, яку Проводять партійні організації рес
публіки по виконанню рініень XXIV з’їзду 
партії, травневого пленуму ЦК КПРС, діли
лись досвідом підготовки до обміну партійних 
документів,

•У доповіді і виступах підкреслювалося, що 
іфля XXIV з’їзду КПРС рівень роботи пар
тійних організацій України помітно підвищив
ся, зросла їхня роль у господарському і куль- 
(гарному будівництві.
] її ІД параді '■ відзначалося, .їдо ґояовне в Під
готовці до обміну партійних документів поля- 
ІДе в тому, щоб у кожній партійній організа-
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н.іі створити обстановку високої взаємної .ви
могливості, добитись, щоб усі комуністи суво
ро додержіуеали положень програми і Стату
ту КГІРС, на ділі виконували авангардну роль 
па виробництві і в громадсько-політичному 

‘жтпті, сумлінно ставились до партійних дору
чень, постійно оволодівали марксистсько-ле- 
пінською теорією.

Вся робота но підготовці, проведенню обмі
ну иартдокуліентів повинна сприяти підви
щенню рівня всієї організаторської та ідеоло
гічної роботи первинних партійних організацій 
ь— основи вашої партії, вдосконаленню стилю 
І (Методів діяльності партійних комітетів як 
органів ЛОЛІГМ'ІНОїО керівництва, зміцнення 
партійної і державної дисципліни на всіх ді
лянках народного господарства.

На нараді виступив тепло зустрінутий при
сутніми член Політбюро ЦК КПРС, перший 
секретар ЦК К.П України В. В. Щербицький.

У роботі наради взяли участь члени і кан
дидати в члени Політбюро ЦК КП України 
О. Ф. Ватченко, Г. І. Ващенко, і. С. Грушець- 
кнй, О. П. Ляшко, Ф. Д. Овчаренко, Я- П. По
гребняк, В. О. Сологуб, В. М. Цибулько.

У магазині № 23 «1000 дрібниць» Кіровоградського ніськцроитсргу 
широкий вибір господарських товарів. Колектив його иевс.-тмкый, пра
цює тут молодь. Дівчата завжди з увагою обслуговують яинуиців. 
Звідси і високі показники їхньої праці. Систематично пері виконуютігся 
місячні плани.

Комсомолка Лілія БЕЗУШКО рій тому закінчила Кіровоградський 
кооперативний технікум і робота за приданием їй до вподоби. Вона 
член комітету комсомолу місьнпромторгу, члеи «Комсомояьсноіо про
жектори».

Фоіо В. КОВПАКА.

починався ранком — 
дощовим та вітряним. Ще 

вчора автомобілі, потужні 
БілАЗи помічали свій шлях під 
від кар'єра до заводу шлей
фами густої бурої куряви, а 
нині з-під коліс летять брудні 
бризки. Промчав поміж калю
жами мотоцикл у білій касці, 
Цо тій касці та по червоній 
«Явів. можна було здогадатись, 
що це Сергій ААещерякоа, на
чальник комсомольського шта- 
,бу будови. ,

О сьомій ранку заводські 
«прожектористи» зайняли спо
стережні пості^ на найважливі
ших об’єктах. Сергій обрав со
бі розчинно-бетонний вузол, 
еід якого залежить, працюва
тимуть будівельні бригади чи 
нудитимуться без цементного 
розчину.

Начальник Пебузького філіа
лу Кіровоградського комбінату 
«Буддеталь» Віктор Міщенко, 

В комсомольських орга
нізаціях республіки йде ді
яльна підготовка до почат
ку навчального року в ме
режі політосвіти, де ідейне 
загартування дістають біль
ше як півтора мільйона 
юнаків- і дівчат. Актуальні 
завдання наступного на
вчання було обговорено на 
триденній республіканській 
науково-методичній конфе
ренції «Шляхи підвищення 
ефективності комсомольсь
кої політичної освіти В СВІТ
ЛІ рішень XXIV 
КПРС», відбулася у 
ницькому.

Секретар ЦК
Г. Д. Максименко, який ви
ступив з доповіддю, відзна
чив, що завдяни допомозі

з’їзду 
Хмель-
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котре/^у довірено керівництво 
розчинно-бетонним вузлом, 
знервовано гортає папери, час 
від часу поілядаючи у вікно. 
Даремно намагається пін якось 
узгодити тижнево - добовий 
графік постачання будові роз- 

чиніа та іншої продукції вузла 
з щоденними заявками. За 
тижнево-добовим графіком ви
ходить, що плавильному цехо
ві слід завезти шість кубомет
рів розчину, а сьогодні цех 
просить близько дев'яти. І НІ
ХТО й слухати не хоче, що єв- 
тобаза занаряджає транспорт 
на основі тижнево-добового 
графіка. А управління «Маш- 
буд», взагалі, ні □ який графік 
не включене, хоч 
тону щоденно.

Віктор Міщенко міг би 
висловитись про старшого дис

вимагає бе-
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петчера БУ-6 В. М. Саснна, 
котрий має координувати всі 
заявки, та зараз, у цей ранок, 
но до того. Гіркі слова адре
суються керівникам автобази:

— Відчуваю серцем, весь 
день так буде...

о 7-30. Зго- 
три, однак 
зупинив са- 
і заходиэся

Як — неважко здогадатися. 
О сьомій ранку мали стати під 
навантаження шість автомашин, 
та перша появилась о 7-20 і 
еирушила в рейс 
дом підійшло ще 
Віктор Цибулько 
москида осторонь 
щось ремонтувати.

— Погодинний графік уже 
полетів шкереберть, — резю
мує В. Міщенко, позираючи на 
годинника. — Вісім, а працює 
лиш три авто/лобілі.

У’ кожного свій клопіт. Мо
лодий водій, групкомсорг, Ми

кола Колодязьний еирушив з 
розчином на другу дільницю, 
тобто до плавильного цеху. 1 
гадає, яким то день буде, ма
ючи на увазі не дощ » вітер.

— За планом належить зро
бити 20 рейсів. Ой, не зроблю.

— З якої ж причини?
— Зараз побачите.
Дійсно, побачить кожен, хто 

лиш бажає дивитись. Водій 
залишає кабіну, аби розчис
тити під’їзд — він захараще
ний обрізками дощок, армату
рою та ще хтозна, чим. На
решті, дорога біпьш-мєніи 
вільна. Та пригоди не закінчу
ються. Ось Микола вступає в 
переговори з дівчатами з 
бригади Кравченко.

— Ви просили кубометр 
розчину, — каже шофер, пе
ревіряючи в документі вір
ність своїх слів.

— Беремо 0,15, — заявляють 
будівельниці. В ході перегово
рів, однак, обидві сторони пі
шли на поступки, і шоферові 
пощастило «зіпхнути» 0,25 ку
бічного метра розчину, котрий 
звалюється просто а багно.

На довершення всього діа- 
чатам-будівельницям нерідко 
доводиться носилками достав-

Добре розпочали вересень вугілмин»« »і ..бінату 
«Одексаидріявугілляз. Вони виконали план і.циіої де
кади місяця по всіх показниках. Країні дано додатково 
4,5 тисячі тонн вугілля.

На фото: Морозівський вуглерозріз.
Фото А. БУДУЙАІЬЄВА.
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уже 
начаяь- 

А хвилин 
нагодився 

райкому

пяти бетон безпосередньо ДО 
місця роботи.

Годині об 11-й, коли в комі
тет комсомолу зайшоЕ член 
районного та обласного комі- 
тетів комсомолу Михайло Шту
ка і вимовив сакраментальну 
фразу: «Половина бригад сто
їть», Сергій Мещеряков 
підготував доповідну 
нинові комплексу, 
за п’ять по тому і 
перший секретар 
комсомолу Анатолій Гейне.

Сергій показав йому допо
відну. Секретар мовчки пробіг 
її очима і, повертаючи, про
мовив:

— Ріст давані Прийл’ай мо
лодь в комсомол.

Слід, мабуть, пояснити, що 
Сергій заступає секретаря ко
мітету комсомолу, будови. Зви
чайно, « про ріст необхідно 
дбати, проте неважко було 
помітити тінь гіркої образи не 
обличчі начальника штабу, ко
ли секретар райкому пішов до 
машини, так і не оцінивши на
лежно того похмурого ранку.

1. БЕЗДІТНИЙ, 
М. ВІДЕНКО, 

спецкори «Молодого ко
мунара».

партійних організацій у рес
публіці підготовлено тисячі 
кваліфікованих комсомоль
ських пропагандистів. Цьо
го реку ще більше посили
ться організаційно-мето
дична робота, більше уваги 
приділятимемся пропаганді 
економічних знань.

У зв’язку з підготовкою 
до півстолітнього ювілею 

чСоюзу PCP перше заняття 
б системі політичної освіти 
присвячується вивченню те
ми «Утворення і розвиток 
СРСР — торжест ЕО ленін
ської національної політи
ки». В усіх комсомольських 
організаціях республіки від
будеться Ленінський урок 
«Ми — патріоти, інтернаці
оналісти».
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ітотаїтичний гарт
И ЕКТОРСЬКІ групи, створені 
* ■ при райкомах комсомолу, 
вже давно стали важливим за
собом політичної пропаганди 
питань економіки, культури. Іс
нує така група і при Вільшан- 
ському райкомі комсомолу. З 
22 чоловік, що входять в неї 
16 — спеціалісти з вищою ос
вітою, 4 — з середньою спе
ціальною. Тут працює п’ять 
секцій, які в змозі охоплюва
ти широке коло тем. Але, на 
ж'аль, можливості ці викорис
товуються ще слабо.

Практикуються, наприклад, 
групові виїзди в села району 
—• по одному лектору від сек
ції. Схвальні відгуки слухачів 
здобув один з таких виїздів у 
Березево-Балківську школу, де 
медик Валентина Сорокопуд 
провела бесіду про особисту 
гігієну школяра, Любов Анто
нюк прочитала лекцію «Фор
мування нової людини — одно 
$ головних завдань партії в 
комуністичному будівництві», а 
Марія Насміх — «Міжнарод
ний молодіжний рух на сучас
ному етапі». Такий метод дає 
змогу зробити виїзд багатогран
ним, цікавим для слухачів з різ
ними уподобаннями —, і дав- 
н6 вже взятий на озброєння 
кращими лекторськими колек
тивами області. Проте у Віль- 
шанському районі він так І не 
набрав широкого поширення.

Куди но кинь — всюди клин.

Само це можна сказати про 
роботу секцій лекторської. 
Слабо працює секція сільсько
господарських знань, якою ке
рує завідуюча насіннєвою ла
бораторією Ганна Бровченко, 
та з питань правової і атеїс
тичної пропаганди, очолювана 
слідчим Вільшанської прокура
тури В. Д. Ткаченком. На анти
релігійні теми прочитана лише 
одна лекція. Що ж робилося 
по пропаганді правових знано, 
так ніхто в райкомі і не при
гадав. І це в той час, коли з 
районі ще трапляються випад
ки правопорушень...

За півріччя групою проведе
но 94 зустрічі із слухачами. 
Цифра ніби й значна, але за 
нею ховається чимало недолі
ків. Часто одна і та ж лекція, 
передрукована в десятках ек
земплярів, читалась усіма чле
нами районної групи. Коли во
на написана цікаво і дохідли- 
во, на актуальну тему, і в ос
нові лежать місцеві факти, то 
й успіх помножується на кіль
кість прочитаних лекцій. А як
що вона недопрацьована, суха 
і нецікава? Тоді одна невдача 
обертається десятками. Шкода 
□ ід цього «методу» очевидна. 
Адже таке знеособлювання у 
підготовці текстів, нехтування 
можливостями лектора як спе
ціаліста в певній галузі не дає 
змоги якось по-своєму творчо 
вирішувати ту чи іншу тему. 

Буде набагато більше користі, 
коли економіст виступатиме з 
питань економіки, а не чита
тиме лекцію з історії комсо
молу, що значно краще і до
хідливіше зробить, скажімо, 
вчитель.

ДУЖЕ рідко у виступах під
німались важливі питання 

життя районної організації, що 
знижувало зацікавленість слу

А ДОСВІД-ПОРЯД
хачів. Певне тому і відвідуван
ня лекцій таке низьке. Не бу
ло жодної лекції, яка б роз
вінчувала підступні заміри во
рожої ідеології, розкривала 
суть українського буржуазного 
націоналізму, сіонізму. Це ду
же серйозне упущення, яке 
треба негайно виправляти.

Вся робота лекторської гру
пи розрахована, перш за осе, 
на молодь. І тому зовсім не
зрозумілим < те, що не було 
жодного виступу з питань ети
ки та естетики, такого, що сс- 
втілювало б досягнення радян
ської науки і культури. А ці 
питання цікавлять молодь в 
першу чергу.

Є у вільшанських лекторів 
добровільні помічники, такі як 
директор школи Ю. О. Осад

чий та головний бухгалтер 
колгоспу імені Димитрова 
П. Ф. Нєдєлков. Коли б у рай
комі поставилися до них уваж
ніше, вивчили методи роботи 
і ^поширювати їх досвід в ра
йонній газеті «Ленінська зо
ря», то завтра б мали десят
ки первинних лекторських груп 
в колгоспах та на підприємст
вах. Але нічого цього не ро

биться, і лави позаштатних 
лекторів не зростають.

Хотілося б відзначити актив
ність лектора О. П. Іванова, 
Колгоспи «Пам’ять Леніна», 
«За комунізм», «Дружбі», 
«Заповіт Ілліча», «Аврора», 
Йосипівський хлібоприймаль
ний пункт — географія його 
виступів тільки за останній час. 
Лекції «П'ятдесят років СРСР», 
«XXIV з’їзд КПРС про підви
щення добробуту трудящих», 
прочитані перед трудящими, 
принесли йому заслужений ус
піх і визнання. Два-три висту
пи щомісяця — таку ціль по
ставив перед собою О. П. Іва
нов. Але досвід цього лектора 
не поширюється, як і не уза
гальнюється досвід окремих 
секцій.

Заслуговує на увагу, напри
клад, робота секції по війсь
ково-патріотичному вихованню, 
якою керує завідуюча дитячою 
бібліотекою В. Ф. Опря. Член 
секції, вчитель Вільшанської 
середньої школи С. С. Балан 
провів у віддалених селах ра« 
йону кілька виступів на темус 
«Радянські спортсмени в роки 
Великої Вітчизняної війни». З 
великою увагою прослухали 
лекцію Валентини Опрі «Кіро
воградський комсомол □ роки 
Великої Вітчизняної війни» у 
міжколгоспному оздоровчому 
таборі «Комсомолець», Але 
успіхи одних не стають по
штовхом.
(Ці ИМАЛО недоліків в самій

■ організації та обліку чи- 
-тання лекцій. Путівки здаються 
з величезним запізненням, досі 
не розроблено плану виступів 
на друге півріччя, хоча іде 
вже дев'ятий місяць року, по
за лекторською увагою зали
шаються віддалені села. Не ви
значено індивідуальних обо
в’язків і завдань членів групи 
на новий навчальний рік о ме» 
режі комсомольської політос
віти.

Актуальність, дієвість, ціка
вість виступів, правильна орга
нізація і старанний підбір лек
торів — ось над чим має пра
цювати сьогодні лекторська 
група.

А. ГАЙ.
спецкор «Молодого ко
мунара».

Вільшанський район.

ТІЛЬКИ 
ПЛЕМІННОЇ 
ПОРОДИ

Кожен день нашого життя все 
переконливіше доводить, що 
безпорідним та низькопродук
тивним тваринам нині немає 
місця и колгоспних та радгосп
них стадах.

Особливо це відчувалося на 
V обласній внставці-внводці 
племінних тварин, яка проводи
лася на Кіровоградському 
Іподромі обласної держплем- 
станції з мстою широкого пока
зу та узагальнення досвіду ро
боти передових господарств та 
окремих тваринників.

Нинішня виставка приємно 
відрізняється від попередніх 
тим, що право на участь в ній 
завоювали набагато більше гос
подарств (83), а для показу бу
ло відібрано більше експона
тів племінних тварин, птиці, 
які мають вищу продуктивність, 
МІЖ те поголів’я, що демонстру
валося на виставках попередніх 
років.

Широко були представлені 
кролі, вирощені в звірорадгоспї 
«Червона поляна» Добровелнч- 
ківського району, колгоспах іме
ні Кпрла Ліаркса, Новоукраїи- 
ського та «Комунар» Олександ
рійського районів. Високопро
дуктивні породи гусей, індиків, 
качок, курей демонстрували кол
госпи Новоукраїнського, Улья
новського та Маловисківського;

свиней — господарства Добро- 
величкісського, Маловнсківсько- 
то та Знам’янського районів.

Серед експонатів виставки ко
рови лише червоної-степової та 
симентальської порід. Серед 
них — ЗЭ корів, які мають мо
лочну продуктивність за лакта
цію більше від 5000 кілограмів, 
а 12 — СООО кілограмів молока. 
Своєрідними рекордистками тут 
були «Кубанка» (колгосп Імені 
XXII з’їзду КПРС Добровелич- 
ківського району) та «Голубка» 
(колгосп «Дружби» Новоукраїн
ського району), від яких мину
лого року відповідно падовмо 
7271 та 6627 кілограмів молока.

Високопорідннх чистокровних 
скакунів демонстрували госпо
дарства Добровеличківського, 
Маловисківського, Новоукраїн
ського районів.

Серед господарств “ високу 
оцінку племінної роботи отри
мали конеферма колгоспу 
«Правда» Добровеличківського 
району, племінні ферми звіро- 
радгоспу «Червона поляна? 
Добровеличківського району, 
колгоспів «Дружба» Новоукра
їнського та «Зоря комунізму» 
Новоархангсльського районів, 
колгоспу Імені Орджоиікідзе 
Новгородківського району.

Ю. ЛІВАШНИКОВ.ПОЧАТОК ДИНАСТІЇ ВАКУЛЕНКІВ ШТРИХИ
ДО ПОРТРЕТА
РОВЕСНИКА

ЩЕ гриміли па заході вибухи, 
ще жаріли ночами за Подо

рожнім червоні заграви, а в селі 
вже люди розпалювали багаття 
мирної праці. Мало їх було, дуже 
мало, особливо чоловіків. Війна за
брала.

Одного з таких днів прийшов 
ранком до контори юнак. Пригля
дався, як голова колгоспу дає лю
дям наряд. Коли той почав бідка
тися, мовляв, реманент лагодити 
нікому, кузня пустує, підійшов до 
голови, мовив тихо:

• Можна, я спробую? Колись 
виходило...

— А звати ж тебе як, ковалю?
— Олексієм. Федора Вакулеика 

син.
Допізна жевріло горно у колгоспній куз

ні. Допізна шістнадцятирічний комсомо
лець Олексій Вакуленко лагодив іввентар. 
Адже односельчанам треба було чимось 
орати, сіяти, молотити.

А восени юнак уже господарював 
біля молотарки. Певно тоді й при
йшла до нього любов до техніки. 
Прийшла назавжди. Зрозумів це. 

коли вже служив у рядах Радян
ської Армії.

Став відмінником бойової і полі
тичної підготовки. Комсомольці об
рали його своїм ватажком. А як 
повернувся до рідного колгоспу, 
працював шофером. Нині —• слю
сар. *
14 АЗАВЖДИ запам’ятав той день 
1 1 Олексій Федорович. Леонід, сип, 
прийшов додому в полоні якихось 
думок, Олексій Федорович ловив на 
собі його допитливий погляд, але 
першим не наважився почати роз
мову, • знав: нічого не втаїть від 
батька і матері.

І все ж таки дуже здивувався, 
коли почув: «Трактористом хочу».

Першої хвилини не знав, що' й 
відповісти.

— /X школа?
— У вечірню.
Леонід гайнув до клубу, а вони з 

Дружиною, Варвар'ою Миколаївною, 
довгенько прикидали: як то воно 
буде? Молодий ще. Тільки 8 класів 
закінчив. Чи ж зможе суміщати на

Ставши на трудову вахту на честь 50-річчя утворення СРСР, робіт
ники Маловисківського молокозаводу домоглись високих показників 
якості продукції, яку вони виробляють.

Фото А. БУДУЛАТЬЄВА.

вчання з працею. Водити трактор
не рахівницею бавитись. Та, врешті, 
дозволили...

Повернувся Леонід з Олександрії з учи
лища з посвідченням механізатора. Дові
рили йому «Т-74». Минув рік, І Олексій 
Федорович заспокоївся. Добра слава про 
нього пішла. Працював старанно І дотри
мав слова — закінчив середню школу, а 
під час військової служби був, як і батько 
колись, відмінником бойової і політичної 
підготовки.

— Сумно без роботи, — сказав третього 
дня, як повернувся з армії — піду иа 
працю.

— їди сину! У Світловодську заводів ба
гато і робочих рук потрібно, — батько, 
примруживши очі, запитливо вглядався о 
обличчя синове.

— НІ, тату, залишусь у колгоспі.
ГУДУТЬ машини в" полі. Кипить 

робота біля силосної траншеї. 
Леонід Вакуленко з Федором Іщен- 
ком тракторами стягують з машин, 
розрівнюють і трамбують силосну 
масу. Буде смачний корм коровам...

Сипом можеш гордиться, батькуі
А. ШАПОВАЛ, 

Колгосп імені XXI з’їзду КПРС 
Свігловодського району.

11 ИНУЛО більш як 50 років з того ча- 
су, як за пропозицією В. I. Леніна 

була створена Надзвичайна комісія по 
боротьбі з контрреволюцією — знаме
нита ВЧК, яка стала гострою зброєю о 
руках мелодої Радянської держави. 
Нещодавно в Харкові вийшла книга 
«Всеукраїнська надзвичайна комісія». В 
цій роботі висвітлюється історія Всеук
раїнської НК, передусім з точки зору 
державно-правової. Автори показують 
НК як частину пролетарського держав
ного апарату, пройняту демократизмом, 
не в силу якихось іманентних якостей, а 
в силу багатогранного і тісного зв'язку з

«СЛУЖУ 
РЕВОЛЮЦІЇ!» 
ВІДГУКИ, ДУМКИ, РЕЦЕНЗІЇ

партією, із усім державним апаратом, із 
масовими громадськими організаціями 
трудящих. В книзі показано історію Все
української надзвичайної комісії (ВУНК) 
з часу її утворення до реорганізації у 
Державне політичне управління (ДПУ 
УРСР). Автори Л. Н. Маймескулов, А. І. 
Рогонсін, В. В. Сташіс основну увагу при
ділили політичним і правовим питанням 
організації ВУНК, корінній ролі Комуніс
тичної партії і особисто В. І. Леніна у 
її створенні.

22 березня 1918 року за підписом 
Ф. Дзержинського було прийнято поста
нову ВНК «Про створення місцевих над
звичайних комісій по боротьбі з контрра- 
волюцєію». Цією постановою було за
пропоновано всім Радам на місцях ство
рити НК.

В. 1, Ленін надавав великої уваги зміц
ненню Всеукраїнської НК і Українського 
уряду. На Україну для керівництва був 
направлений М. Я. Лацис (Судрабс), член 
партії з 1904 року. Перед від’їздом М. Я. 
Лациса на Україну В. І, Ленін говорив з 
ним і дав конкретні рекомендації від
носно боротьби з контрреволюцією.

Про героїзм і відвагу чекістів свідчить 
багато прикладів, наведених авторами. 
Так, очолювана Абрамовим, Єлисавет- 
градська повітова надзвичайна комісія 
протягом 9 місяців глибоко вивчала ді
яльність «червоного повстанкома», що 
охопив Єлисаветград, Олександрівну, Ка- 
м янку, Первомайськ та Звенигородку. 
Оперативні працівники ВУНК проникли в 
лігво бандитів, встановили зв’язки 
«повстанкома» із петлюрівськими цент
рами за кордоном. В грудні 1921 року, 
коли петлюрівський «повстанком» готу
вався напасти на кавалерійську школу, 
чекісти протягом 24 годин лікв'дували 
усю організацію, затримали 200 заколот
ників.

Для кіровоградцїв цікавими будуть 
документи,.що відбивають історію бо
ротьби чекістів нашого краю. Боротьба 
з бандами атаманів Григор'єва, Махна, 
Тютюнника на Єлисаветградщині яскра
во відображена в документах.

 Л. ПАПЧЕНКО.



вересня 1972 року

О ОСТАННІ роки в роботі 
комсомольських організацій 

широкого поширення набули 
юнацькі військово-патріотичні 
школи і об’єднання, військово- 
спортивні табори, табірні збори 
допризовників, військово-спор
тивні естафети.

Вся ця робота сприяє даль
шому поліпшенню військово- 
патріотичного виховання, більш 
активному залученню старшо
класників до оволодіння вій
ськово-технічними спеціальнос
тями, складанню норм нового 
Всесоюзного спортивного комп
лексу ГПО.

З початком нового навчаль
ного року учні 9 і 10 класів по
чали проходити початкову вій
ськову підготовку.

Для того, щоб 
надати якнай

більшу допомо
гу школі в під
готовці молоді 
до служби в 
армії, бюро ЦК 
ВЛКСМ, 
повило 
зувати 
старшок
ників, учнів си
стем профтех- 
освіти, середніх 
спеціальних уч
бових закладів 
Всесоюзну ком

сомольську військозо-спортивпу 
гру «Орлятко».

На основі цього бюро Кіро
воградського обкому ЛКСМУ 
спільно з обласним відділом па*

Завтра в Кіровограді відбудуться обласні збори шкільного комсомольського ак
тиву. На порядку денному стоятиме питання про поліпшення роботи шкільних ком
сомольських організацій І підвищення їх ролі в боротьбі за глибокі і міцні знання. 
Своїми думками і досвідом роботи поділяться комсомольські активісти, відмінники на
вчання, секретарі комсомольських організацій. В зборах візьмуть участь понад 500 
учнів.

ЛК ГВИНТІВКА В БОЮ

ЦК 
ке- 

комсо- 
організаціями і

кожного члена 
старшокласники,

ПЕРШ 
ЗА ВСЕ
ЗНАННЯ

Рішення VI пленуму 
ВЛКСМ «Про поліпшення 
рівництва шкільними 
мольськими 
підвищення їх ролі в комуніс
тичному вихованні учнів» ми 
обговорили на комсомольсь
ких зборах. Адже це справа, 
насамперед, 
ВЛКСМ. Ми, 
добре розуміємо, що навчан
ня — наш головний обов’язок 
і що «без знання немає кому
нізму». Постанова ЦК КПРС І 
Ради Міністрів СРСР «Про за
вершення переходу до загаль
ної середньої освіти молоді і 
дальший розвиток загальноос
вітньої школи» є новим яскра
вим підтвердженням труботи 
Комуністичної партії про нас, 
молодь. І зараз комсомольсь
ка група повинна повести ро
боту так, щоб кожен її член 
став найактивнішим борцем за 
знання.

НАКАЗ
КОМАНДУЮЧОГО

ОБЛАСНОЮ 
комсомольською 

ВІЙСЬКОВО-СПОРТИВНОЮ 
ГРОЮ «ОРЛЯТКО»

Л8 1,

19 вересня 1972 року
м. Кіровоград.

На порядку 
денному засідан
ня комітету ком
сомолу Кірово
градської школи- 
інтернату № 2 — 
питання про ус
пішність членів 
ВЛКСМ.

Фото
В. КОВПАКА.

є з 
ли- 
Д0І- 
хто

Для того, щоб прищепити 
учням інтерес до навчання у 
нашій школі, проводяться олім
піади, бесіди, читаються лек
ції. Це розширює кругозір 
наших комсомольців, допома
гає більш глибоко освоїти той 
чи інший предмет. І те, що в 
школі непогана успішність, — 
результат роботи наших кон
сультантів. У нас вони 
кожного предмета, і це не 
ше допомагає вчитися без 
йок, а й підштовхує тих, 
вчиться не на повну силу.

Але ми не лише допомагає
мо, а й вимагаємо від тих, хто 
забув обов’язок комсомольця. 
Набуття знань — це не є чи
мось відокремленим. І завдан
ня комсомольської організації 
саме в тому, щоб урізноманіт
нити і позакласну роботу, під
вищити авторитет комсомоль
ців у класі, школі.

Велике значення має вироб
лення світогляду учнів. Тут ве
лику увагу приділяємо ми Ле
нінському заліку.

С. МИКОЛАЄНКО. 
учень 10-Б класу Богданів- 
ської СШ.
Знам'ямський район.

«СІДАЙ,-«ПЯТІРКА»
(П)СЬ ви і подорослішали на рік, друзі-стар- 

шокласники. Закінчилися літні канікули, 
навчальний рік приніс з собою шкільні турбо
ти. Як хочеться іце побігати з м’ячем на га
лявині. Але — уроки. Тим паче, наприклад, 
математика, — це вже не ті задачки: «З пунк
ту А в пункт Б...». Куди тамі Сидиш иа уро
ці, дивишся на довжелезні алгебраїчні фор
мули через усю дошку і, Іноді, заздриш від
мінникам — як вони не заблудяться в них...

А, врешті, хто такий відмінник? Це 
найчастіше людина, яка зміє організову
вати свій час. Адже, в більшості, кому 
доручають громадські справи? Тим, хто 
добре вчиться. Вони всюди встигають.

Кілька запитань задаємо саме відмін
ниці, делегату обласних зборів комсо
мольського активу, секретарю комсо
мольської організації з кіровоградської 
СШ № 27 Ользі Брюмовій.

— Олю, на твою думку, що потрібно 
юнакові чи дівчині, щоб успішно навча
тися? Можливо, якісь особливі якості, 
хорошу пам’ять, чи все залежить від са
мого учня?

— Ніяку справу не звершиш, якщо не 
буде бажання. Мене ще з дитинства, на
приклад, вдома привчили до ретельнос
ті, старанності, наполегливості, потім з 
часом це просто увійшло в звичку. Ад
же я не уявляю, як можна, вийшовши до 
дошки, стояти перед товаришами, перед 
вчителем, не знаючи відповіді на запи
тання.

— Поділися будь ласка, деякими свої
ми «секретами» в підготовці до уроків.

— Необхідна тверда організація дня. В шко
лі я більш за інших затримуюсь (комсомоль
ські справи), приходжу додому, до 18 годин — 
мій вільний час, з 18 до 22-х — уроки. Спо
чатку виконую «важкі» предмети: фізика, ма
тематика, потім — гуманітарні. Наприклад, 
для твору потрібен додатковий час — підібра
ти літературу, попрацювати в бібліотеці. За
раз особливу увагу приділяю російській літе
ратурі, читаю позапрограмові твори, готуюся 
до вступу в педінститут. Хоч кажуть, що ця

Інтерв’ю 
«Вітрил»

професія вчителя важка, радять щось Інше, 
але я відчуваю, що в іншому місці буду «не в 
своїй тарілці».

— Твій улюблений предмет — літера
тура. А є науки, які тобі даються важко?

— Предмет, з яким у мене «неполад
ки», — фізика. Мені здається, це важкий 
і складний предмет. Але легше всього — 
просто згодитися з тим, що він тобі не 
під силу. Важче ж — подолати і його.

— А взагалі, чи обов’язково потрібно 
вчитися на «добре» і «відмінно»? Мож
ливо, можна виправдати «трійочни- 
ків» — а якщо людина не може?..,

— Ми часто на комсомольських збо
рах говоримо, що головне наше зав
дання —• вчитися. Ти можеш вибрати 
будь-яку майбутню професію, але пови
нен бути високоосвіченим. В наш час 
без знань не обійдешся. А люди, які ви
правдовують свої погані знання слабіс
тю, безсиллям — це люди просто без
відповідальні.
'— Олю, як ти встигаєш добре вчити

ся і справлятися зі своїми дорученнями, 
приймати активну участь в житті шко
ли? Неважко?

— Жити ось так одноманітно — йти до 
школи, приходити зі школи — цо не по- 
справжньому жити. Ти повинен приноси
ти ще й користь колективу. /Аене пер
ший раз обрали секретарем у восьмому 
класі. Я розгубилася: як я буду поєдну
вати громадську роботу з навчанням? 
Але допомога прийшла з боку вчителів, 
завуча та й дома підбадьорили. Ми 
прагнемо, щоб наша комсомольська ор
ганізація не тупцювала на місці. Заоаз 
беремо шефство над ветеранами війни 
і праці, доглядаємо могили загиблих 
воїнів. Ця наша операція носить назву 
«Обов’язок». І
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Статут ВЛКСМ.

ШИК УЙСЬ !
СТРУНКО!

• Твоя гра —
«ОРЛЯТКО»

поста- 
оргапі- 

для 
л а с-

В грі приймають участь учні 
дев’ятих — десятих класів за
гальноосвітніх шкіл, учні на
вчальних закладів профтехосві- | 
ти, середніх спеціальних на
вчальних закладів, технікумів.

Гра розрахована па кілька років. 
Кожний період відповідно рівняє
ться навчальному року. В середніх 
школах гра проходить п чотири 
етапи.

В осінньому і зимовому беруть 
участь учні 9—10 класів, в третьо
му — весняному тільки десяті, а 
влітку в гру можна включати І уч
нів, що перейшли в дев’яті класи.

Комітети комсомолу із учас
ників гри формують підрозділи: 
батальйони, роти, взводи і від
ділення. Для керівництва грою 
па загальних зборах учасників 
обирається штаб, який призна
чає командирів підрозділів, 
розробляє програми змагань,

• ігор на місцевості.
1-й етап гри проводиться до 

1 квітня 1973 року, ІІ-й етап — 
, міські, районні ігри — пропо- 
' дяться до І травня 1973 року.

Обласний штаб військово- 
спортивної гри «Орлятко».

родної освіти, обласним управ
лінням профтехосвітп, облас
ним військкоматом, штабом ци
вільної оборони, комітетом 
Червоного Хреста і Червоного 
Півмісяця оголошує введення 
обласної військово-спортивної 
гри «Орлятко:».

У відповідності з положенням, затвердженим бюро СК 
ЛКСМУ, наказую:

1. Сформувати штаби гри «Орлятко» при міських, районних 
комітетах ЛКСМУ, школах, профтехучилищах, середніх спеці
альних навчальних закладах, технікумах.

2. Учасникам гри приступити до здачі вправ і норм Всесоюз
ного фізкультурного комплексу «ГПО» II ступеню — «Спор
тивна зміна» і III ступеню — «Сила і мужність» у відповід
ності з віком.

3. Штабом розробити маршрути походів у відповідносіі з 
встановленими нормами на значок «Турист СРСР».

4. Перше донесення про створення штабів і підрозділів на
правити в обласний штаб гри на адресу ОК ЛКСМУ.

Командуючий військово-спортивною грою «ОРЛЯТКО» 
офіцер Г. Ю. РЕШЕТНИКОВ.

ПРОБА ПЕРАКОНКУРС, 
КОНКУРС...

Незабаром всі ми відзначатимемо 50-річчя великого 
Союзу. Союзу братніх республік. Клуб старшокласни
ків запрошує тебе взяти участь у конкурсі «Я — ра
дянська людина», присвяченій 50-річчю СРСР.

Виносимо на конкурс дві теми:
«День — Батьківщині». В творах на цю тему ти 

можеш розповісти про одну якусь сторінку з історії 
СРСР, про сучасне життя твого міста, села, про 
дружбу народів Радянського Союзу, про те, з якими 
подарунками йдеш ти, твій клас, школа назустріч 
ювілею.

«Я — радянська людина». Яким ти бачиш громадя
нина СРСР? Хто служить для тебе життєвим прикла
дом серед оточуючих тебе дорослих, який герой ра
дянської літератури став для тебе ідеалом? Розкажи 
в творі про трудові подвиги твоїх односельчан, робіт
ників, про тих, в кого ти бачиш яскраві риси радян
ської людини.

Кращі твори бубуть друкуватися в клубі «Вітри
ла». Трьох переможців конкурсу чекав нагорода.

Слово за вами, юні літописці-, На конверті робіть 
помітку: «На конкурс «Вітрил».

НЕБО
Небо чистое —
Над моей страною,
Небо звездное
И небо дождевое...

Л бывает небо чорнос 
от взрывоз, 

Небо, с убегающим 
куда-то солнцем. 

Небо — черной памятью 
над Хиросимой, 

Небо — страшное 
над маленьким 

вьетнамцем.

Я смотрю на небо — 
синее-преспнсе,

Я гпнуся к солнечным 
потокам...

Не хочу!
Чтоб ласковое небо
Стало небом страшным 

и жестоким!

II. НИКОЛАЕНКО, 
выпускница Алек
сандрийской СШ 
№ 1.



4 стар „МОЛОДИЙ КОМУНАР“

НАГОРОДИ

СТАРТИ
МАЙБУТНІХ
ВОЇНІВ

«Хроніка,

літа прославилась на
ланка

19 вересня 1972 року

І

народного
22.30 — «Старт.»

— Вечірні новини 
ПРОГРАМА

1

Швейцарія
Іран 
Канада
Бельгія 
Греція 
МИР
Колумбія
Австрія
Аргентіна
Ліван
Мексіка
Пакистан
Південна Корея 
Чурція 
Туніс 
Ефіопія 
Бразілія 
Іспанія 
Індія 
Ямайка
Республіка Нігер
Гана
Нігерія
За кількістю набраних очок . .. 

перших шести країн такі; СРСР — 
065,5; США — 636,5; НДР — 471;

- 30!),б; Угорщина— 220; Д;ю-

XX ОЛІМПІАДИ
НА ПОБАЖАННЯ ЧИСЛЕННІ ЇХ 

ЧИТАЧІВ ПОДАЄМО ТАБЛИЦЮ. 
ЩО ПОКАЗУЄ, як РОЗПОДІЛИ
ЛИСЬ МІЖ СПОРТСМЕНАМИ 
РІЗНИХ КРАЇН МЕДАЛІ ОЛІМ
ПІЙСЬКИХ ІГОР В МЮНХЕНІ

Угорщина 
Болгарія 
Італія 
Румунія 
Швеція 
Англія

І

(3 - ЗОЛОТІ, О — СРІБНІ, Б Фінляндія 3 і і
БРОНЗОВІ МЕДАЛІ); Куба І 1 4

Голландія 3 І ЗІ
3 С Б Францій 2 4 ?

Кенія 2 8 4
СРСР 50 27 22 Че.хословпччнна 2 4 2
США 33 ЗО зо Норвегія 2 І І
НДР 20 23 23 Югославія 2 І 2
ФРН 13 11 )б кндр 1 3
Японія із 8 8 Нова Зеландія 1 1 1
Австралія б 7 2 Уганда І І 0
Польща 7 б 0 Данія 1 0 0

серед

Латі спеціальні кореспонденти повернулися з 
далекої туристської мандрівки. Вони побували на 
древній землі Новгорода. Вологди, відвідали Ка
релію. Починаємо друкувати їх репортажі з цієї 
захоплюючої подорожі,

ЕХ ОЛОГДА.,. Обласний центр на півночі Єв- 
_ ропейської частини СРСР, місто серед лі

сів, місто, на всю країну славне вологодськими 
мереживами та текстилем, вершковим маслом. 
Ми з хвилюванням під’їжджаємо до вокзаль
ного перону. Бо знаємо, що там, де історія — 
на кожному кроці, де славні традиції сягають 
морінням у глибінь віків, в такому місті ма
тимемо чимало цікавих зустрічей, а блокноти 
наповняться записами численних адрес, вра
жень, розповідей.

і ось перші знайомства.
Тут працює льонокомбінат. Він випускає ві

домі на всю країну скатертини, серветки та 
інші вироби із «північного шовку», діє судно
ремонтний завод. Адже Вологда — в центрі 
численних річок та озер, з’єднаних каналами. 
Через її землі проходить славнозвісний Во.тго- 
Ба.іт, пароплави ідуть із південних портів до 
берегів Білого моря.

Бути тут і не відвідати майстерні, де виго- 
тонляють славнозвісні мережива — значить не 
побачити Вологди. Бо ней промисел — один з 
найдревнішнх промислів на вологодській зем
лі. Віками відточувалась і шліфувалась май
стерність мереживниць. А зараз в «червоному 
кутку» майстерень зберігається безліч золотих 
медалей та дипломів, завойованих прекрасни
ми північними витворами...

...Чудове місто Вологда. Трохи шкода з нею 
прощатись, бо за недовгий час встигли подру
житись із її простою красою, із добрими, по- 
ківнічиому .хлібосольними городянами, які 
назву свого міста вимовляють з наголосом иа 
всі три голосні відразу: «Вологда».
Ґ’’1 УХО НА тече серед світлих соснових борів 
'■* та соковитих луків. Недаремно ліс і пасо
виська — головне багатство краю. Крихітні 
буксири тягнуть велетенські низки плотів до 
лісопильних заводів Котлоса і Архангельська 
та па Сокольський целюлозно-паперовий ком
бінат.

Стоїть па річці Сухоні місто з гордою наз
вою «Сокіл». Ордена Трудового Червоного 
Прапора целюлозно-паперовий комбінат -* 
перша іордість його, перша сипа. Тисячі тонн 
різноманітної продукції — паперу, дерево
волокнистих плит, товарів широкого вжитку —« 
випускають його цехи. По-ударному трудяться 
працівники підприємства. До 50-річчя створен
ня СРСР колектив комбінату взяв підвищені 
соціалістичні зобов'язання. А місяць тому

підбили підсумки ударної праці. Понад план 
реалізовано продукції иа 233 тисячі карбован
ців. Це стало можливим завдяки підвищенню 

■ продуктивності праці, модернізації та вдоско
налення обладнання. Колектив підприємства 
перевиконав деякі річні зобов’язання. Виріши
ли целюлозним» понад річний план виробити 
КОо тонн паперу, ,ч за 6 місяців його випущено 
816 тонн. Ось які подарунки наступному юві
лею готує колектив Сокольського ЦПК.

Б ті дні, коли на наших чорноземних полях 
кипіли жнива, косила і Вологодська земля. 
Косила сіно. Адже воно — перша турбота кол
госпників. Сіно тут — як хліб у нас. З .нього 
навіть борошно роблять — щоправда сінне, 
для худоби. Хороші покоси — буде сита ху
доба, буде молоко, м'ясо. «Зеленим жнивам» 
партійні та комсомольські організації області 
приділяють головну увагу. В колгоспах облас- 

робіт — комсомольці, 
комсомолу оголосили 
худоби ударним зав-

ті на передньому краї 
Тому багато райкомів 
заготівлю кормів для 
данням.

В сінні жнива цього ___ г...... .
Вологодщині механізована молодіжна _____
Миколи Холкіна з радгоспу «Осаново» Воло
годського району. За десять днів роботи 
Ярослав Жвптевич, Михайло Шадрін, Юрій 
Уханов та Володимир Конопльов на чолі з 
ланковим заготували 310 тонн сіна. Причому, 
ланка всі операції, від укосу до збирання в 
Копиці, провела без затрат ручної праці. Па 
луки вийшла передова техніка — лідбірннкн- 
накспичувачі, прес-підбірникн, укладачі стогів. 
Результати сінокосу довели, іцо цими складни
ми машинами керують надійні руки — руки 
вологодських комсомольців.

Та чи лиш вологодських? Давно вже минув 
той час, коди можна було чітко розділити — 
оце волоґодці, цс — Ярославлі, а сце — новго
родці.

М. ВІДЕНКО 
М. СЕМЕНЮК 

Вологда — Кіровоград.

В а фото: Вологда. Будннок-музсй М. І, 
Ульяпової.

Фото авторів,

(Далі буде)

ПОКАЗУЄ КІРОВОГРАД 
\ ВІВТОРОК, 19 ВЕРЕСНЯ. 

; ПЕРША ПРОГРАМА. 9.35-.
Новини. (М). 9.45 — Для шко
лярів. «Вогнище». (М). 10.15 
*— О. Арбузов. «Іркутська іс
торія». Спектакль. (М). 12.45 
•— «Товари — дли народу*. 
Репортаж. (Ташкент). 13.15 — 
Кольорове телебачення. Кон
церт. (М). 13.65 — Кольорово 
телебачення. Програма теле
візійних документальних
фільмів. (М). 14,40 — «Сільсь
кі жнива». (ЛІ). 16.25 — «1. С. 
Тургенев». Навчальна переда
ча з літератури. (М). 17.10 — 
Зустріч юнкорів телестудії 
«Орлятко» з двічі Героєм Со
ціалістичної Праві О. В. Гі- 
талоаим. ЇМ). 17.30 — Кольо
рове телебачення. Для дітей. 
«Виставка Буратіио». (А1). 
38.00 _ До 50-річчя утворення 
СРСР. Виступ секретаря Ма- 
ловисківською райкому пар тії 
М. Є. Терещсака. (Кірово
град). 18.15 — До 50-річчя 
утворення СРСР. Кінофести
валь науково-технічних філь
мів, (Кіровоград). 19.00 — ін-

формаційна програма «Вісті». 
(К). 19.30 — «Культура сло
ва». (К). 20.00 — До 50-річчя 
утворення СРСР. -Мелодії 
моєї Батьківщини». (Львів). 
20.45 — «На добраніч, діти'.» 
(К). 21.00 — Програма «Час». 
(М). 21.30 — Художній фільм 
«Війна і мир». І серія. «Ан
дрій Волконський». (К). 23.55
— Вечірні новини. (К). ДРУ
ГА ПРОГРАМА. 17.00 — «Ек
ран молодих». (К). 18.00 — 
Новини. (М). 18.10 — Телена
рис «Секретар райкому». (М). 
18.40 — Кольорове телебачен
ня. Концерт артистів балету. 
(М). 19.15 — Прем'єра телеві
зійного художнього фільму 
«Кат не жде». (М). 21.00 — 
Програма «Час». (М). 21.30 — 
«Розповіді про театр». (М). 
22.50 — АС Балакірєв. Симфо
нічна поема «Тамара». (М).
23.15 — Новини. (М).

СЕРЕДА, 20 ВЕРЕСНЯ. 
ПЕРШ,А ПРОГРАМА. 9.35 —
Новини. (М). 9.45 — Кольоро
ве телебачення. Для дітей. 
«Виставка Буратіно». (А4).
10.15 — Кольорове телебачен
ня. Художній фільм «Атестат 
зрілості». (М). 11.45 — «Му
зичний календар». (М). 12.20
— Програма телевізійних до
кументальних фільмів. (М). 
13.05 — «Хліб Сходу». (М). 
15.40 — «Орієнтування на міс
цевості». Навчальна передача 
з природознавства. (М). 10.00 
•»* «Поема про піонерський

подвиг», навчальна передача 
з літератури. (М). 16.30 —
«Москва — Хельсінкі». Теле
візійний переклик. (М). 17.30 
— «У світі винаходів». (М). 
ІБ.ОО — Тележурнал «День за 
днем». (Кіровоград). 18.30 — 
«Культармійці — ювілею». 
(Кіровоград). 18.40 — «Союз 
непорушний». Дагестанська
АРСР. (М). 19.10 — На запи
тання телеглядачів відповідав 
політичний оглядач 
«Правда» 1О. Жуков.
19.50 — Худжній фільм • 
ріл на кордоні». (М). ' 
Прграма «Час». (А1). 
Концерт заслуженого 
латсьиого 
(Ужгород).
(К). 23.00
(М). ДРУГА 
17.00 — «На головних напрям 
иах п’ятирічки». (Запоріжжя). 
17.30 — Мультфільм «Лабі
ринт». (К). 18.00 — «Григорій 
Сковорода на Полтавщині», 
(Харків). 18.30 — Реклама, 
оголошення. (К). 19.00 — Ін
формаційна програма «Вісті». 
(К). 19.30 — «Без. запрошу
вальних квитків». (К). 20.30 
— «Все про спортлото». (К). 
20.45 — «На добраніч, діти!» 
(К). 21.00 — Програма «Час», 
(М). 21.30 — Кольорове телеба
чення. Телевізійний театр міні
атюр. «Наполовину всерйоз». 
(М). 22.30 — Кольорове теле
бачення. Концерт. (Ленін
град). 22.50 — Новини. (М).
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В усіх колективах фіз
культури Світловодського 
району проеедено вже 
кілька турнірів за норма
тивами комплексу ГПО. В 
першу чергу тут визначи
ли майстерність допри
зовної молоді. В Андру- 
сівці, наприклад, міряли
ся силами юнаки п’яти 
сіл. Непогану фізичну під
готовку продемонструва
ли хлопці з колгоспів іме
ні Гагаріна імені Леніна, 
імені 40-річчя Жовтня. 
Найкращим стрибуном у 
Довжину виявиеся Воло
димир Новиков (с. Мико
лаївські. А Леонід Мер- 
иун (с. Андрусівка) швид
ше інших фінішував під 
час кілометрового легко- 
етлетмчного кросу та на 
стометрівці.

В. МІРВИЧ
Світловодськиії район.

ф ФУІБОЛ. Завершуються 
вокальні змагання першості 
України серед колективів фіз
культури з футбола. В четвер
тій групі, де виступають 
спортсмени Світловодсьиа і

НАИВИЩИИ БАЛ
У НОВОПРАЗЬЦІВ

Більше 300 юнаків та дівчат нашого району, при« 
бувши в Олександрію, взяли участь в спортивних 
поеднпках, які проводились за програмою нового 
комплексу ГПО, Сільські спортсмени мірялися сила
ми в підтягуванні на перекладині, штовханні ядра, в 
стрибках у довжину, фінішували па 100-йетровій 
дистанції легкоатлетичних доріжок та під час кіло» 
метрового кросу.

Серед тих, хто успішно склав комсомольський ек* 
за мои з фізичної та військово-технічної підготовки з 
п’яти вправ комплексу ГПО, були робітник Новох 
празького відділення «Сільгосптехніка» В. Мороз та 
Г. Приходько (колгосп імені Леніна, с. Нива Прага)» 
На перекладині вовн підтягнулись по 19 разів. 
Учень Новопразької СШ С. Лазаренко штовхнув яд
ро за 13-метрову відмітку. Найвищий результат ц 
легкоатлетичному кросі показали К. Сумарок й 
II. Коник (2 хв. 55 сек. та 3 хв. 02 сск.) Ці показни
ки значно перевищують нормативи па золотий значок,.

На стометрівці був найснльнішнм представник 
МартоіваїіівсЬкого ПТУ № З М. Бойченко.

В. ТРИБУНСЬКИЙ
Олсксандрійськ ий ра нон.

Олександрії, лідирує мовона- 
ховська «Енергія». В чергових 
матчах наші земляки зіграли 
так: «Шахтар» (Олександрія) 
— «Фотоприлад» — 1:0, «Аван
гард» (Світловодськ) — «Шах
тар* (Олександрі::)

А ФЕХТУВАННЯ. Спортсмм 
ни «Спартака» здобули пере
конливу перемогу иа міжві
домчій першості області. В 
особистому заліку першими 
призерами стали рапіристи 
Василь Литвиненко та Людми
ла Штандсико, Ігор ЦІлькср 
(шабля), Валерій Каплович 
(шпага).

5МОЛОДОИ КОММУНАР», ергев Кировоградсвого 
Обери« ЛКСМУ, Гі .Кировоград,

Друкарня їм. Г. М. Днмитрова, обласного управління 
по пресі» м. Кіровоград, вул. Гліпки, 2,
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БАЖАЄМО

працішшці побуткомбі- 
наїу села Зябкого Неспі
лі Галицькій та інструк
тору по спорту колгоспу 
«Росія» Василеві Лаври*

ЩАСТЯ
ку, які вступили у шлюб. 

011 у ф р і ї в с ьн и її райком 
ЛКСМУ з цієї нагод# 
шле найкращі побажанії# 
новій сім’ї.— ....... .
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