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ГЕРОЇ ПРАЩ
Це вже стало традицією, виходячи 

на нові трудові рубежі року, молоді 
переможці в соціалістичному змаганні 
Кіровоградщини збираються на ділову 
раду в обкомі комсомолу. Ось і мину
лої суботи погожого дня відбулася їх 
зустріч. З усіх кінців нашого степового 
краю прибули на ділову розмову 
кращі з кращих молодих трудівників 
області.

Важливі питання стояли в робочій 
програмі зустрічі. Визначені вони 
грудневим (1974 р.) Пленумом ЦК 
КПРС, Зверненням Центрального Ко
мітету КПРС до партії, до радянського 
народу, січневим (1975 р.) Пленумом 
ЦК Компартії України, постановами 
ЦК КПРС, Ради Міністрів СРСР, 
ВЦРГ1С і ЦК ВЛКСМ про Всесоюзне со
ціалістичне змагання в 1975 році.

Перший секретар обкому комсомо
лу Микола Скляниченко, відкриваючи 
зустріч, детально зупинився на підсум
ках соціалістичного змагання серед 
комсомольців і молоді Кіровоградщи
ни у визначальному році, на завданнях 

комітетів комсомолу, молодих трудів
ників області, що випливають із рі
шень III пленуму ЦК ВЛКСМ та IV 
пленуму ЦК ЛКСМУ. Понад 1700 чоло
вік вже виконали п’ятирічні плани, 
майже півтисячі комсомольсько-моло
діжних колективів достроково рапор
тували про завершення виробничих 
завдань визначального року п’ятиріч
ки. У відповідь на закличне слово 
Звернення Центрального Комітету 
КПРС до партії, до радянського наро
ду під час Всесоюзних комсомоль
ських зборів «Батьківщині, партії — 
ударну працю, високу якість роботи, 
відмінне навчанняі» повсюди трудова, 
творча і учнівська молодь області взя
ла конкретні підвищені зобов'язання 
на завершальний рік, напружені зу
стрічні плани.

В роботі ради молодих переможців 
у соціалістичному змаганні взяли 
участь Герой Соціалістичної Праці, 
агроном колгоспу імені Шевченка Кі
ровоградського району А. Г. Ігнатьєва, 
завідуючий інформаційно-методичним 
центром ЦК ЛКСМУ М. М. Ілляш.

Учасники зустрічі ухвалили лист до 
комсомольців і молоді області із за
кликом віддати всі сили, знання і вмін
ня ударному фінішу п'ятирічки.

(Матеріали зустрічі читайте 
на 2—3 стор.).

Анатолій БУБЛИК восени минулою року повернувся з армії в рідний колгосп 
«Шлях до комунізму» ІІовоархангельського району і сів на іракіор Т-74.3а короткий 
строк він виробив G00 гектарів умовної оранки і зекономив 250 кілограмів пального.

Фото В. КОВПАКА.

П’ЯТИРІЧЦІ-УДАРНИИ ФІНІШ
ПРОЛЕТАРІ ВСІХ КРАЇН, ЄДНАЙТЕСЯ!

Г
ТЇЕРШИЙ робочий місяць завєр- 

^шального року п’ятирічки озна
менований великим піднесенням, 
відзначений високою продуктивніс
тю праці, хорошим напруженим рит
мом. Комсомольці, вся молодь Кі
ровоградщини гаряче сприйняли 
рішення грудневого (1974 р.) Пле
нуму ЦК КПРС, Звернення Цент
рального Комітету до партії, до ра
дянського народу. Прості, але хви
люючі слова цих важливих партій
них документів. Молоді кіровоград- 
ці, натхненно відгукуючись на за
клик ленінського Центрального Ко
мітету, у той же час розуміють, що 
тут потрібна ділова відповідь. Адже 
мова йде про найголовніше — про 
плани на завершальний рік п'яти
річки, закладення основ наступної 
п’ятирічки. Мова йде про наші тру
дові будні, а значить, про зміст на
шого життя, про його мету.

Тому саме конкретна справа ви
носиться на перший план сьогодні 
молоддю області. Це переконливо 
показують Всесоюзні комсомоль
ські збори, які нещодавно пройшли 
по всій країні, участь в яких взяли 
тисячі юнаків і дізчат. Збори «Бать
ківщині, партії — ударний труд, ви
соку якість роботи, відмінне на- 
вчанняі» продемонстрували згурто
ваність молоді навколо Комуністич
ної партії, готовність примножити 
свої зусилля у боротьбі за кому
нізм. Глибокий слід залишили в 
кожному молодому робітникові, 
колгоспникові слова Леоніда Ілліча 
Брежнєва, мовлені на ювілейному 
урочистому засіданні в Кишинові 
про те, що наступна, десята п’яти
річка буде п’ятирічкою якості, 
ефективності виробництва. Вва
жаючи, що завершальним роком 
закладається фундамент майбутньої 
п ятирічки, саме під таким, гаслом 
вже сьогодні трудяться десятки і 
сотні комсомольсько-молодіжних 1 колективів, тисячі юнаків і дівчат 
області. Зараз це найголовніше, над 
чим повинні працювати комсомоль

ці ські комітети, первинні організації, 
комсомольські групи.

| В організації дійового соціал'їс- 
Г ТИЧНОГО ЗМоГвННЯ комсомольсько- 

молодіжні колективи мають спира
тися, перш за все, на набутий дос
від за минулі роки п’ятирічки. До
сягнуто багато — і щодо якості 
продукції, і достроковим виконан
ням виробничих планів. І в цій спра
ві — немає ніяких випадковостей. 
Ось лише один приклад. Зараз на 
Олександрійському електромеха
нічному заводі 35 виробів виходять 
з державним Знаком якості, що 
складає 92,4 процента всієї про
дукції, яка випускається. Чотири 
бригади трудяться вже в рахуног

ДОСВІДОМ 
ОЗБРОЇТИ
ВСІХ
десятої п'ятирічки. І це теж істотна 
закономірність. Вже більше десяти 
років комітет комсомолу підприєм
ства турбується про розвиток на
уково-технічної творчості завод
ської молоді, підвищення технічної 
і загальної освіти, про високу тру
дову дисципліну. За чотири роки 
п'ятирічки понад чотириста моло
дих робітників та інженерно-техніч
них працівників подали близько се
мисот раціоналізаторських пропо
зицій з економічним ефектом на 
сотні тисяч карбованців. Гласність 
змагання, постійне піклування про 
кращих молодих трудівників — все 
поставлене на службу ефективності 
виробництва, високим показникам ' 
якості. І сьогодні комсомольська 
організація електромеханічного по
жинає плоди, у найвищому значен
ні цього слова, плоди, вирощені 
щоденною турботою про соціаліс
тичне змагання, використання дійо
вих його ричагів.

Вся країна знає ім’я одного я 
кращих послідовників славного ме« 

ханізатора двічі Героя Соціалістич
ної Праці О. В. Гіталова лауреата 
премії Ленінського комсомолу, 
бригадира тракторної бригади кол
госпу «Зоря комунізму» Василя Мо
торного. В минулому, здавалося б 
не дуже сприятливому, році колек
тив, який він очолює, зібрав зерно
вих по 60,4 центнера з площі 
близько 900 гектарів, в тому числі 
по 105 центнерів зерна кукурудзи, 
добився загальної економії на суму 
близько 9 тисяч карбованців. З ро
ку в рік Моторний виправдовує і 
високе звання Героя Соціалістичної 
Праці, і звання комсомольського 
лауреата. А Новоархангельська ра
йонна комсомольська організація в 
дев’ятій п’ятирічці не тримала цін
ний досвід Василя Моторного під 
замком, а робила все, щоб він став 
надбанням всіх молодих механіза
торів району.

Земляк Моторного ланковий Ва
силь Давискиба виростив по 101,7 
центнера кукурудзи в зерні на пло
щі 306 гектарів. А ланкова кол
госпу імені Леніна цього ж району 
Валентина Єфременкс — по 104 
центнера. У завершальному році 
п’ятирічки Валентина зобов’язалась 
виростити 105-центнерний врожай 
важливої культури. І ми віримо її 
слову, оскільки воно опирається на 
досить авторитетний досвід.

На жаль, сьогодні доводиться 
говорити про те, що такий важ
ливий важіль підвищення ефектив
ності виробництва як розповсюд
ження передового досвіду, протя
гом чотирьох років п’ятирічки ви
користовувався далеко не повніс
тю. Саме цей прорахунок є однією 
з причин того, що далеко не всі 
молодіжні колективи виконують 
свої соціалістичні зобов'язання, ви
робничі плани.

Активна пропаганда досягнень 
передових колективів, окремих са
мовідданих молодих працівників, 
вивчення і впровадження виробни
чого досвіду поруч з впроваджен
ням досвіду організаційної робо
ти — головна комсомольська спра
ва.

В ПАМ’ЯТІ ЛЮДЕЙ— 
ПОДВИГ „СПАРТАКА*

ЇХ — ТРИСТА. Це юнаки і дівчата, які готуються 
* стати в заводських цехах до токарних верстатів, 

поповнити бригади слюсарів, ливарників. Але сьо
годні вони йдуть на перший урок не в технічний ка
бінет. Зібралися в актовому залі МПТУ № 6. Як на свя
то. Бо це — урок мужності. Кожен може сказати 
своє слово про людину, доля якої стала світлом у 
житті. Учні групи № 18 знають про подвиг танкіста 
Олександра Безсонова, який здійснив свій подвиг в 
селі Зеленому Пегрівського району. В першій групі 
йшла перед цим розмова про Героїв Радянського 
Союзу Архипа Маніту і Василя Галушкіна. Юнаки і 
дівчата групи № 8 хочуть все знати про подвиг 103 
партизанів і підпільників Кіровограда, які загинули 
смертю хоробрих в боротьбі з ворогом.

Викладач суспільствознавства Василь Лук’янович 
Штефан, відкриваючи урок мужності, підсумував ре
зультати пошуків комсомольців училища.

Його розповідь продовжують учні. Кожен з них за
хоплений мужністю комсомольців підпільної комсо
мольської організації «Спартак» села Красногірки 
Голованівського району. Слова Станіслава Литвинчу-
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ка — про партизана лейтенанта Радянської Армії 
Петра Граматчикова, з яким юні спартаківці звіль
няли на станції тих, кого гітлерівці везли в Німеч
чину.

— А я з хвилюванням чимала на сторінках обласної 
молодіжної газети про бій під Красногіркою, — мо
вить Людмила Махоніна. — Тоді, влітку сорок пер
шого, наші воїни стояли на смерть. Бійці 96-ї стрі
лецької дивізії знищили десятки ворожих танків, ку
леметів. Полковник Іван Шепетов і майор Геннадій 
Міклей виявили велику мужність і героїзм. І їм на
города Вітчизни — Золоті Зірки. Комсомольці Крас
ногірки теж хотіли бути гідними подвигу радянських 
солдатів, які грудьми стали перед загарбниками. 
Люба Римар, Михайло Громовий, інші їх друзі, по
мстившись за товаришів, загиблих батьків і братів, 
мужньо стояли перед своїм катом.

— Вони були готові до випробувань, — підкреслив 
Василь Шкурник. — Юнаки і дівчата з Красногірки 
хотіли бути схожими на героїв Трипілля, свою долю 
вони поєднували з- мужністю молодих літ Миколи 
Островського. І клятва в них була спартаківсьна: 
«Свобода або смерть!».

Для Люби Шеломієнко імена Павки Корчагіна і 
юних героїв «Спартака» теж перші серед тих зви
тяжців, на яких вона хоче бути схожою:

— Бо їх серця спалахнули, щоб ми йшли в револю
цію далі...

Під час уроку мужності юнаки і дівчата згадали 
простих радянських солдатів, які подолали дороги 
війни від Волги до Берліна, виконавши свій священ
ний обов'язок перед Вітчизною. Про них вирішили 
зібрати якнайбільше матеріалів і відкрити історію їх 
подвигів кожному. Комсомольці училища підуть до 
ветеранів, ясі живуть 8 їхньому домі, на їх вулиці. 
Зустрінуться з матерями загиблих синів, з синами 
воїнів-фронтовиків. Щоб в день 30-річчя Перемоги 
згадати всіх, хто віддав життя за наше щасливе сьо
годення.

. М. ВІНЦЕВИЙ,
М- Кіровоград.
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Володимир
БОНДАРЕНКО

Із виступу ланкової комсомольсько-молодіжної ланки по виро
щуванню високих врожаїв кукурудзи колгоспу ім. Леніна Ново- 
архангельського району Валентини ЄФРЕМЕНКО, яка нещодавно 
на зустрічі в редакції газети «Комсомольская правда» підписала 
лист молодих майстрів ланів товаришам по праці.

Під час зустрічі разом з групою молодих хліборобів я побувала 
в Краснодарському краї. Мене цікавила кукурудза, перш за все. 
Затрати праці па.вирощуванні цієї культури в Краснодарському 
краї — мінімальні, відповідно і затрати коштів менші. Нашим ку- 
курудзоводам є чому і потрібно повчитися у своїх кубанських 
друзів. В колгоспі «Победа» Кавказького ранену Краснодарсько
го краю від імені членів нашої ланки я уклала договір па соціа
лістичне змагання з комсомольсько-молодіжною ланкою кукуруд- 
ооводів, очолюваною Володимиром Черненком. В минулому році 
їх колектив виростнз по 72,8 центнера качанистої в зерні, ми — 
по 104,1. Але у них затрати па центнер вирощеного зерна майже 
в півтора раза менші. От і будемо вчитися: вони у пас — як до
биватись 100-центнернях врожаїв, ми у них — як вирощувати де
шевше. В зустрічному плані па нинішній рік ми зобов'язалися 
виростити і зібратп по 105 центнерів зерна кукурудзи.

нашою програмою дій є документи 
(1974 р.) Пленуму ЦК КПРС, Звер- 
КПРС до партії, до радянського 
відповідь на закличне слово пар- 
Всесоюзних комсомольських зборів

;.|ариша, щоб 60 центнерів зерцо- 
м з гектара стали мінімальним 
у* «ПІКОМ.
уіоки що говоримо про кіль- 

і^мий показник зерна на гек-
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Вони зустрілися в обкомі комсомолу, що о 
сказати заключне слово про успіхи в визна
чальному році, обмінятися досвідом, намітити 
плани для ударного фінішу п’ятирічки.

На фото (зліва направо): бригадир ком
сомольсько-молодіжної тракторної бригади 
колгоспу «Родина» Ульяновського ра
йону Л. ХАРКЛВИИ; продавець магазину ,\s 2 
села Черняхівкн Кіровоградського району 
Є. УШАКОВА, телятниця колгоспу «Дніпро» 
Опуфріївського району 11. ПАНЧИШИНА, за
відуюча сортосадом колгоспу імені Шевченка 
Кіровоградського району. Герой Соціалістич
ної Праці А. Г, ІГНАТЬЄВА з групою моло
дих переможців соціалістичного змагання об
ласті; ланкова комсомольсько-молодіжної 
ланки по вирощуванню високих врожаїв куку
рудзи колгоспу імені Леніна ІІовоархаигсль- 
ського району В. ЄФРЕМЕНКО; а слюсаря- 
монтажннка з Олександрійського електромеха
нічного заводу В. ГЛ У ЩЕПКА сфотографова
но на його підприємстві.

Фото В. КОВПАКА.

Лист молодих героїв п’ятирічки, учасників зустрічі в обкомі комсо 
молу до всіх комсомольців і молоді орденоносної Кіровоградщини

Ровеснику! Разом з усім народом нашої країни 
ми па своїх робочих місцях кували трудову 
перемогу у визначальному році п’ятирічки. Синів
ським обов’язок перед Батьківщиною кличе пас 
знову па ударну вахту праці. Вахт)' особливу за 
своєю важливістю, адже відлік робочих змін до 
фінішу дев’ятої п’ятирічки пішов на дні. Від' кож
ного з нас залежить, щоб вони до останнього були 
найбільш продуктивними.

Сьогодні 
грудневого 
нєііня ЦК 
народу. У 
тії під час 
ми дали слово: «Буде ударний фініш п’ятирічки!», 
ми підтримали ініціативу молодих москвичів в рік 
тридцятиліття Перемоги — працювати «За себе 
і за того хлопця».

Дорогі товариші по праці!
Боротьба за виконання і перевиконання вироб

ничих планів п’ятирічки повніша стати першочер
говим пашим завданням. Нехай сумління триво
жить кожного за недодані деталі, невикористані 
хвилини, втрачені центнери і кілограми продукції. 
Давайте кожного робочого дня, що наближає пас 
до фінішу п’ятирічки, працювати по-ударному, 
по-комуністнчному. Ми можемо, і нам під силу 
вчорашні рекорди робити нормою для всіх. В цьб-

:лу нам підмога — товариська взаємодопомога І 
виручка, широка гласність соціалістичного зма
гання.

Кличемо вас, наші ровесники, не пошкодувати 
своїх сил, таланту і майстерності, енергії і знань, 
щоб виконати з честю плани, намічені партією! 
Забезпечимо завершальному року ударний темп, 
п’ятирічці — ударний фініш!

За дорученням учасників зустрічі: І. ІВА
НОВ — бригадир комсомольсько-молодіжної 
бригади ливарного цеху сірого чавуну заво
ду «Червона зірка», А. ХАРКАВИй — бри
гадир комсомольсько-молодіжної тракторної 
бригади колгоспу «Родина» Ульяновського 
району, В. ЄФРЕМЕ1ІКО — ланкова комсо
мольсько-молодіжної ланки колгоспу імені 
Леніна Новоархангельського району, О. СНІ- 
САРЕНКО — машиніст електровоза станції 
Помічна, Г. ХОРЕНЖЕНКО — ланковий 
комсомольсько-молодіжної буряківничої лан
ки колгоспу «Заповіт Леніна» Знам’янського 
району, В. СТОЛЯРЕВИМ — доярка Олек
сандрійського цукрокомбінату, М. ЛАН КРА
ТОВ — комбайнер колгоспу імені Фрунзе 
Долинського району, В. РАЗОН — слюсар 
Морозі вського вуглерозрізу міста Олек
сандрії.

Диктує 
хліборобська 
совість
говорить бригадир КОМСОМОЛІ,. - 3 д0 5 центнерів на гектарі. Так ско - молодіжної тракторно: V; “Ті.й ї 
бригади колгоспу «Родина- Jr------  - ~ -------- •---------
Ульяновського району Анато
лій ХАРКАВИЙ.

МЕНЕ, як хлібороба, не поли.
шоє щире почут, я гордое- Так, країні потрібно ак

ті, що наша республіка д^с ^більше пшениці, кукурудзи, 
два роки підряд виходить ^АЄНЮ, вівса, гороху... Нові 
мільярдний рубіж. До цігСз Ді.АКИ і п^гнення викликали 
доробку зробили внесок і мс. Z<ac, механізаторів, слова Ге- 

....ожтгчпо ....... трального секретаря ЦК
KfjPC товариша Л. І. Брежнєва, 
виловлені ним у Кишиневі 

о те, що наступна п’ятирічка 
це п’ятирічкою якості. До 
згодні з бригаді поняття 
>сті зводимо до якості до- 
ду і використання техніки 
остаточної кількості зібра

ло врожаю. А чи не пора за- 
тися над якістю вироще- 

зернини, кореня буряка, 
Їноплі?.. А зараз всі помис- 

про український мільярд в 
фіершальному році п'ятиріч
ки Під майбутній врожай ви
діли вже із запланованих 
Чімнадцяти сім тисяч тонн ор- диришпд ушипад. ілд цоши tlpUl . *3

служби техніки у нас значно пере- •ііЧних добрив. Техніка май- 
’ ке вся готова вийти з поле.

Дороку • бригаді проходить пе- 
Дтестація механізаторі». Зараз 
З.ють екзамени на підвищення 
Дієвості. 12 чоловік послали на 
3*юткотерміноті курси. Знання 
ї?нікн плюс господарське став.тен- 
і? до неї якісно позначається на 
? ьому п’ятиріччі доОилася брига- 

щорічних приростів врожайності 
^ошуваїїпх нами врожаях. Лише

лоді механізатори бригади 
Минулого року на площі 431 
гектар виростили і зібрали g 
колгоспі по 40,8 центнера зер
нових, на 1727 гектарах — по 
50,4 центнера озимої пшен 
Немає ручної праці на 
все переклали на сталевих 
ней — тракторів та с 
кораблів — комбайнів.

В розпорядженні нашої 
ди — 45 тракторів всіх марок 
випускають вітчизняні заводи. Зим 
же — яка відповідальність і довіра 
молодим механізаторам! І нн з 
боргу за віру в нас не залишаємо
ся. Сеоїмн силами настелили п'яті 
тисяч квадратних метрів твердого 
покриття і весь машинний парк та 
начіпний інвентар зберігається з 
хороших умовах. Від цього строї 

ийиичиф 
вищуе розрахунки.

СПАДКОЄМЦІ

За союз 
серпа і молота 
ь~ шефський девіз формувальників комсомольсько- 
молодіжної бригади ливарного цеху сірого чавуну 
заводу «Червона зірка» проголошує її бригадир 
1. 1ЦАНОВ.

Гаряча пора в передпосівний період не лише у хлі
боробів. Лани щовесни чекають нових машин з мар
кою «Червоної зірки». Багато потрібно їм наших сі
валок. Тоді приступаємо до виконання державного 
завдання — особливого, напруженого, коли і строки 
стислі, і вимога до якості підвищена — адже маши
на з цеху йде одразу в поле, в роботу.

Я працюю разом з напарником Володимиром'Бесє- 
дою. Ми часто залишаємося після зміни і виготов
ляємо запасні частини до сівалок на вільних ро
бочих місцях. Так роблять всі хлопці Минулого ро
ку завод поставив господарствам країни запчастини 
набагато раніше строку. Включившись у Всесоюзне 
соціалістичне змагання’ і в завершальному році п’я
тирічки молоді червонозорівці ділом допоможуть 
селу. Штабом шефських зв’язків з молодими хлібо
робами станс завком комсомолу.

ІМЕНИТІ молоді трудівники зібра-
■ лися на традиційну зустріч в обко

мі комсомолу. Заслужено імениті — 
своєю працею, совістю робітничою, 
хліборобською. Господарями відчува
ють вони себе в цехах і в полі, на фер
мі і за креслярською дошкою, бо ко
ли б не мали такого почуття, то важ
ко було б уявити їхні рекорди і по- 
надрекорди, сміливість творчого пошу
ку у вирішенні серйозних проблем, пи
тань. Мені, як представниці старшого 
покоління, приємно бачити таку зміну— 
на юнь області, яку уособлюють учас
ники зустрічі, можна покластися у най
відповідальніших справах, без перебіль
шення.

Увагу свою, слухаючи розмову моло
дих робітників, механізаторів, тваринни
ків, зосередила ось на такій думці. Ад
же кожен виступаючий говорив не лише 
про досягнення й плани на завтрашній 

. день. В різній мірі — хто детальніше, 
хто побіжно — вчувалося бажання роз-

Післямоза Героя Соціалістичної Праці 
агронома з колгоспу імені Шевченка Кі
ровоградського району А. Г. ІГНАТЬЄВОЇ 
по закінченні зустрічі молодих героїв 
п'ятирічки.

повісти й про те, як добиваються пере
виконання змінних норм, надпланової 
врожайності, надоїв. Словом, мова йшла 
про досвід: і такий, що вже мають, і 
той, що вирішили запозичити. Від того 
ділова вийшла розмова, конкретна.

А як же справи йдуть з поширенням 
передових методів праці? Одверто —

поки що не так, як хотілося б. Сг.озс* 
виходить: досвід є, і багатий, та .надбі-.- 
ням він стає далеко не всіх. Хоч бий та
кий приклад: ланка Валі ЄфременіО, я 
жаль, єдина в області. Зізнайтеся, ми 
знаємо, скільки виростили кукурудзяна 
лані Валентининого колективу, а бй и 
рахунок чого добились рекорд- Л*: > 
ють далеко не всі. Думаю, така 
щення не зід того, що Єфременхо з 
своїми товаришами приховує с=<Рг:' 
родючості кукурудзяних гектаріа. К°у" 
тетам комсомолу потрібно чітко 
читись в напрямку, аби досвід 
виків став надбанням загальним При
мітко сказано в постановах ЦК 
Ради Міністрів СРСР, 8ЦРПС ■ 
ВЛКСМ про розгортання Всесоюзні 
соціалістичного змагання на 
тирічки. Передовий досвід — 
оціненний резерв в боротьбі 53 
щення ефективності виробництва 
всіх ділянках народного господар^15’ 
На ударній вахті фінішу п’ятирічки 
трібно використати його спозна.

ЯК і в усіх школах району, у 
нас іде підготовка до свят

кування 30-річчя Перемоги. 
Проводяться зустрічі, збираю
ться матеріали про учасників

Великої Вітчизняної війни, 
оформляються нові альбоми, 
стенди. Для того, щоб ціле
спрямовано проводити цю ро
боту, комсомольці й піонери 
створили штаб «Реввійськра- 
ди». Входять до нього учні 
4—10 класів.

Одна з останніх справ ерве- 
ерізців — урок мужності. На 
ньому старшокласники почули 
розповідь учасників збройної 
боротьби з фашизмом В. М.

Крецула, Л. Г. Пендюри, М. О. 
Челодюка.

Зараз піонерські загони і 
комсомольські групи готую
ться до конкурсу стройової 
пісні, пишуть твори, готують 
малюнки на конкурс, присвя
чений 30-річчю Перемоги.

Є. ЛЕВАДЛО, 
старша піонервожата 

Петроострівської серед
ньої школи.

Новомнргородський район.

ПОВЕРНЕННЯ
ОЛЕГА
НЕКОРИСТЕНКА

і

Моя Усгішівко квітуча, 
Тебе як матір я люблю. 
І за життя твоє 

щасливе
Готовий вмерти у бою,— 

писав понад тридцять ро
ків тому наш земляк 
О. Некористеико. Щи
рість цих слів молодий 
поет ствердив коротким і 
яскравим, наче спалах 
зірки, життям. Виховую
чись в сім’ї сільського 
вчителя, Олег змалку ви
плекав у серці глибоку 
шану до рідного краю, до 
його чудових людей. Піс
ля закінчення десятиріч
ки вчився у педінституті, 
звідки пішов на дійсну 
військову службу в ряди

Радянської Армії. Згодом 
хоробро бився проти фа
шистських загарбників. В 
одному із запеклих боїв 
дістав тяжке поранення. 
У переможному 45-му 
відважний моряк Чорно
морського флоту О. Неко- 
ристеико помер від фрон
тових ран.

«Ні! — сказали молоді 
хлібороби колгоспу імені 
Кірова. — Сильні духом 
непідвладні смерті. Вони 
вічно живі в пам’яті на
родній, у звитяжних ділах 
земляків.»

Члени комсомольської 
групи автогаража цього 
господарства нещодавно 
па Всесоюзних комсомоли-

ськнх зборах обговорюва
ли лист Генерального сек
ретаря ЦІ\ КПРС Л. І. 
Брежнєва комсомольцям 
міста Москви — пере
можцям соціалістичного 
змагання. Молодь столиці 
звернулася до всіх ровес
ників країни із закликом 
працювати в рік 30-річчя 
Перемоги під девізом «За 
себе і за того хлопця», 
за тих, хто поліг па полі 
бою заради світлого сьо
годення.

Слово бере шофер ком
сомолець Костянтин Ря- 
бовол:

— Пропоную прийняти 
до складу нашого комсо
мольсько-молодіжного ко-

лектнву героя-земляка 
Олега Некорнстеика і ппо- 
тягом 100 днів — до річ
ниці Перемоги включно, 
викопувати за нього ви
робничу норму.

— Гроші, зароблені на
ми, внесемо у комсомоль
ську копилку п’ятирічки,

• додав водій, молодий 
комуніст. Микола Грабо
вий.

Всі одностайно прого
лосували за те, щоб Олег 
Некористепко став вось
мим членом комсомоль
сько-молодіжного колек
тиву. В рішення зборів за
писали: «Одностайно під- 
тримавши ініціативу ком 
сомольців-москвичів, ро?

почати на честь і-'-';., 
славної Перемоги .. 
денну трудову 
девізом «За себе і з*’* 
хлопця».

— Живі в наро-*л^ч 
тво?^;

Ті, що упали из
Горять у нашому
Цвітуть у наше’"' 

цв 
це теж написано 

корнстенком. 
но про нього», — 
працелюбна молод 
госпу імені Кіро53

БУТИ ГІДНИМИ ПОДВИГУ
Ця ДАТА монументом Слави височить вад 

усіма поколіннями радянських людей.
& Травня — свято Перемоги. Наші батьки й ді
ди — солдати Вітчизняної звели його тита
нічним ратним трудом і передали в спадок 
нам, молодим: дивіться, учіться, міряйте життя 
своє й діяння найвищою міркою — міркою 
крові, пролитої за незалежність Батьківщини.

Ми пам’ятаємо про це. І намагаємось в 
усьому бути гідними подвигу батыцв, воскре
сити його в усій величі. За ініціативою комсо
мольців 27-ї середньої школи міста у4ні Кіро
вограда сталії учасниками операції «Пам'яті 

“ЙУгьків гідні». Під час першого етапу в жовт
ні — листопаді 1974 року школярі пройшли 
місцями партизанських дій, побували там, де 
проходила лінія оборони Кіровограда, де в січ
ні 1944 року точилися кровопролитні бої за 
визволення міста.

Ще до початку операції учні школп-інтернз- 
ту № 2 з рюкзаками на плечах пройшли шля
хом легендарного степового рейду партизанів 
Наумова. Учні інших шкіл побували па екс

курсія*. в Підлісному, Корсунь-Шевченківсько- 
му. б Черному лісі та інших історичних місцях,

пов’язаних з визволенням України. В навчаль
них закладах відбулися зустрічі з ветеранами 
війни. Так, учні СШ № 10 зустрілися з бійцями 
Вітчизняної І. Я- Смольком, С. А. Матіняиом, 
В. Г. Ляйіеяком, комсомольці СШ № 34 про
слухали розповідь про фронтові будні Героя 
Радянського Союзу М. Ф. Радіонова, учасника 
трьох війн Б. С. Царюка. У багатьох школах 
побував полковник запасу В. П. Повійчук.

А скільки несподіваних і таких необхідних 
відкриттів зробили для себе учасники операції 
«Червона гвоздика»! Воші обійшли всі будни
ки свого району з мстою дізнатися про кожно
го з ветеранів війни.

Зараз у міському Палаці піонерів експонує
ться цікава виставка. Папки з творами учнів, 
малюнки, плакати, вишивки, різьба по дереву, 
газети і фотографії фронтової пори, альбоми— 
все це розповідає про подвиг нашого народу в 
роки Великої Вітчизняної війни. Виставка — 
своєрідний звіт учнів обласного центр)' про 
творчість, присвячену 30-річчю Перемоги.

Міський штаб «Юність» підвів підсумки пер
шого етапу операції «Пам'яті батьків гідні». 
Переможцями визнано комсомольські організа
ції середніх шкіл №№ 4, 5, 6, 10, II, 13, 21, 27.

Т. СМОЛЕНЧУК, 
член комсомольського штабу «Юність» 
Кіровоградського Палацу піонерів.

Партквиток
Комсомолу сім’я велика — 
Найточніша з моїх адрес. 
Та вважаю себе довіку 
Дійсним членом КПРС.
... 8 сорок третьому, після бою, 
Хоч було до зарізу ніколи 
Комуністи частини Н-ської, 
Як годиться — партзбори 

скликали.
» Зал засідань знайшовсь на 

славу — 
Ліс, Мов килим прослався мох... 
Батько мій подавав заяву, 
Але нас прийняли обох.
Це не просто казкова повість — 
Це в майбутнє високе крок: 
Моя совість, синівська совість — 
Найвимогливіший партквиток. 
Я чиїхось не хочу подвигів 
Приписати собі, о ні! — 
З того дня до останнього подиху 
Комуніста не вбить в мені. 
Буду в смерті непереможеним, 
Буду сильним і молодим, — 
Батько вірив в моє народження, 
Значить, вірив мені завжди. 
Чусш, тату, не розповісти, 
Скільки буде ще перемог! 
Я і батько... Ми — комуністи, 
В нас один партквиток на двох.

Як шинель
з 
батьківського 
плеча
Вечір між заметами-корчами 
Кинув фіолетову пастель.
Йде з роботи стомлений Корчагім, 
На ходу знімаючи шинель; 
...Стали зими сонячними веснами, 
їх у нас нікому не віднять: 
Вже дзвенить накатана колесами 
Залізниці крицева лижня. 
Тут начало. Тут початок БАМу, 
Ще одне продовження звитяг... 
Сніг хрумтить під нашими ногами, 
Мов капуста свіжа на зубах. 
Кличуть далі, кличуть небокраї 
В штикову хуртеча зустріче... 
Наші ж груди пам’ять зігріває, 
Як шинель з батьківського плеча.

Комсомольський 
мотив
Не по-ровесницькому гучно 
Балакуни живуть на світі 
І все навколо власноручно 
Чомусь бажають охопити. 
Мені не заздрісно, напроти — 
Я співчуваю отаким.
Тому вважаю стаж роботи 
Своїм семестром трудовим. 
Щоправда, довший за минулі 
На скількись літ, на скількись 

зим...
Рахуйте ж дні мої, зозулі, 
Коли спинитись — доповім... 
Дадуть наказ: «Не відступатиі» —

Вже не зійду із рубежів... 
Коли ж закінчаться гранати — 
Я серце кину а ворогів.

В день, 
коли 
вилітають 
космонавти
Ми давно вже навчились 

правильно 
Вимовляти космічні терміни. 
У часи зоряного плавання 
Ще до старту ждемо повернення. 
Угамовуючи турботу,
Затихають материки. - -
Космонавти! Вас ждуть з польоту 
І земляни, і земляки.
Вам судилось уже сьогодні 
Прокладати до Сонця путь, 
Та орбіти, які завгодно, 
Серця матері не минуть. 
Піднімаються в ньому бурі 
Із неспокою, із любові, 
А в далекому Байконурі 
До польоту уже готові.
Йдуть до старту не за 

рекордами — 
Так раніше ішли до бою...
і дорога стрілою гордою 
Виростає за їх спиною...

У л і с і
А ліси дазно переіначив 
Часу ледь уловлюваний плин. 
Та ніхто по-справжньому не 

бачив
Вічне кільцювання деревин. 
Треба у світанок йти прозорий, 
Щоб, напевне, вгледіти при дні, 
Як у білі скрині осокорів 
Час ховає перстні чарівні.

Лист
Вчительці Кіровоградської СШ 

г\' 5 Глуїценко Галині Олександ
рівні, про яку з вдячністю згаду
ють випускники.

Передати привіт — незручно, 
Написати листа — ще важче, 
Я зостався для неї учнем, 
Але учнем якимсь невдячним. 
В чому помилка, як узнати? — 
З нею раджусь, мабуть, усоте... 
А в кінечному результаті — 
Рівнокількісні «за» і «проти». 
Все, здавалось, просякло груднем 
1, хоч я не боюсь біди, 
Перед кожним робочим буднем 
Озуваю її сліди.
І скидаю після уроків, 
Подолавши найважчу путь, 
Але кроки, нечутні кроки 
Заважають мені заснуть.
І не треба мені вичитувать, 
Якби ви не були праві: 
Лише маму свою та вчительку 
Я всерйоз називав на «Ви». 
Цс звертання несу крізь дати, 
Крізь сніги і луги зелені...
Може, будете в школі п’ятій: 
Передайте уклін від мене.

дгМіИі'нпа

ЧИТАЧ ДЯКУЄ:

Добрі люди в білих халатах
Хвороба завжди застає зненаць

ка. Так трапилось і в мене. Дове
лось лікуватись у лорвідділснпі 
Кіровоградської центральної лі
карні, яким завідує Віктор Мико
лайович Самоходськпн. Мені зро
били дві операції. І тільки дякую
чи умілим рукам Віктора Мико
лайовича, його терпінню, уважно
му ставленню, до речі, не тільки 
до мене, а н до всіх пацієнтів, все 
обійшлось благополучно.

Хочеться від душі подякувати 
цій людині, а також всьому об

слуговуючому персоналу за теп- 
лоту, щирість і увагу до кожного 
хворого.

А. ЧУПРИНА, 
студентка сільськогосподар
ського технікуму по підго
товці керівних кадрів кол
госпів і радгоспів.

ЧИТАЧ ЗАПИТУЄ:
«В цьому році я закінчую де

сять класів і дуже хочу набути 
професію швачки, але не знаю, де. 
Дуже прошу допомогти мені».

К. ВОВНЕНКО.
смт. Помічна.
Від редакції: Омріяну професію 

ти можеш набути а Кіровоград
ському технічному училищі № 4 
(вул. Гоголя, 79). Можливий і ін
ший варіант — Кіровоградська 
швейна фабрика приймає на ро
боту і робітниць без професій, 
учнів,
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Минулого тижня відбулося чергове засідання оргко
мітету по проведенню обласної спартакіади і підготовці 
до фіналів VI Спартакіади У PCP. Фізкультурні праців
ники спортивних товариств, облепорткомітету, тренери 
повели розмову про стан готовності збірних команд об
ласті до спартакіадних стартів. Учасники засідання го
ворили про невнрішені проблеми, які заважають спорт
сменам підвищувати свою майстерність з тим, щоб під 
час фінальних поєдинків бути на рівні з кращими коман
дами республіки.

На засіданні виступила голова оргкомітету, заступник 
голови облвиконкому Є. М. Чабаненко.

----------------------------------------- ------------------------

£1 ТЖЕ, рахунок спартакі- коваговик не тренується 
" лпилгп балансу збіп- вже кілька місяців. Але 

фізкультурні активісти 
Олександрії з байдужістю 
поставились до цього...

Зростання чекає тренер 
і від Юрія Нестеренка, 
Олександра Рогозіна, Ми
хайла Дмитрієва, Валенти
на Жуковського...

— Але хотілося б бачи
ти серед кандидатів до 
збірної більше нових 
імен, — зауважує Г. Маш
нягуца — Та, на жаль, ви
бір дуже 
це тому, що 
атлетичних 
працюють 
фізкультури 
пер менше, 
роки. Ми не 
гістів «Спартака», «Трудо
вих резервів», «Динамо».

~ адного балансу збір- вже 
ної Кіровоградщини від
крито — є 184 очка. Те
пер на черзі поєдинки 
важкоатлетів. Свою май
стерність вони продемон
струють 15—20 квітня в 
місті Ворошиловграді. Хто 
ж вийде на спартакіадний 
поміст, яких 
ми можемо 
важкоатлетів 
ласті? -

Старший тренер коман
ди Георгій Машнягуца 
настроєний оптимістично. 
Оцінюючи можливості 
кожного свого вихованця, 
він відзначає їх зрослу 
майстерність.

— На минулій спартакі
аді в нас були значні про
рахунку хлопці

результатів 
чекати від 
нашої об-

допуска-

вузький. І все 
число важко- 
секцій, які 

в колективах 
області, те- 

ніж в минулі 
бачимо штан-

НА ПОМОСТІ?
Од о В

ТТЕРЕГЛЯДАЮЧИ якось архівні 
•* документи, я натрапив на по
жовклим аркуш паперу. Цс був на
городний лист па начальника штабу 
бомбардувального авіаполку майо
ра М’ягкогЬ.

Ми воювали разом, пройшли чи
мало фронтових шляхів — допома- 

*гали наземним військам громити 
фашистів на передньому краї, під
давали масованим ударам залізнич
ні вузли, аеродроми, вирушали в 
глибокий тил, літали на Кенігсберг, 
Данціг, Варшаву, Будапешт, Хель- 
сінкі, Берлін, вели бої в небі Украї
ни, допомагаючи військам 2-го Ук
раїнського фронту визволяти Дні
пропетровщину, Кіровоградщнну, 
гнати ворога на захід.

Наш полистав гвардійським, Чср- 
вонопрапорним, носив почесне ім’я 
Сталінградсь к о- 
Катовіць кого. 
Сотні воїнів пол
ку нагороджені 
орденами-і меда
лями, а 29 кра
щим з кращих 
соколів присвоє
но звання Героя 
Радянського Союзу.

Багато нагород заслужив і Ми
хайло Григорович М’ягкий — ордени 
Леніна, Червоного Прапора, Черво
ної Зірки, Вітчизняної війни, чис
ленні медалі. Та в нагородному лис
ті, що лежав переді мною, йшлося 
про його перший орден, одержаний 
в 1941 році за участь в тяжких боях 
за рідну радянську землю.

і від 
ланка

Ліворуч проплив степовий Ьоорп- 
иець. Штурмани помітили колону 
гітлерівських танків і автомашин, 
що, здіймаючи куряву, прямувала в 
район Ноьомкраїики. Вниз полетів 
вантаж бомб, спалахнули факелами 
ворожі машини, дим змішався з ку
рявою. Штурман лапки М. Г. М’яг
кий задоволений: відбомбувалися 
влучно, можна й повертатися па Ме
літополь.

Та якось раптово ланку атакува
ли «мессершмітп». Розпочався не
рівний повітряний бій. Мужньо за
хищали свої бомбардувальники по
вітряні стрільці. Все ж літак, на 
якому був майор М’ягкий, загорів
ся, дістав значні пошкодження. 
Більше тридцяти хвилин екіпаж 
продовжував політ. Вогонь підпов
зав до кабіни льотчика Попсля. Па

ну урядову наго
роду. Першу — 
в роки Великої 
Вітчизняної вій
ни...

Нещодавно 
я побував у 

Києві на вулиці 
Гвардійській, де 
мешкай полков
ник у відставці 
М’ягкий. Ми дов
го розмовляли з 
Михайлом Гри
горовичем, згадували бойовий шлях 
полку, своїх друзів-побрати.мів.

Захоплення авіацією, якій ветеран 
віддав багато років свого життя, 
передалося синові Борису, нині 
льотчикові Військово-Повії ряннх

І

ли помилки в технічній і 
фізичній підготовці, і то
му ми потрапили в кі
нець турнірної таблиці. 
Нині показники важкоатле
тів значно вищі...

Неабиякі надії тренер 
покладає на Юрія Ющен
ка. Він виступатиме в дру
гій півважкій ваговій кате
горії. Про його сходження 
можна судити хоча б з 
того, що на першості рес
публіканської ради ДСТ 
«Колос» світловодсьхий 
майстер спорту вийшов на 
третє призове місце. Вда
ло виступив він і під час 
республіканських стартія 
сільських ігор. У ривку 
Ю. Ющенко тепер бере 
штангу вагою 147 кіло
грамів, в поштовху — 185.

У півсередній вазі кан
дидатом до збірної заяв
лений майстер спорту Ми
кола Мишоловка з Улья- 
новки. Свої результати він 
значно поліпшив під час 
служби в рядах Радян
ської Армії. На сільських 
іграх в республіці його 
ім’я було серед шести 
кращих. А нині на трену
ваннях Микола в сумі 
двох вправ довів свій ре
зультат до 275 кілограмів.

Після травми ввійшов у 
форму і сам Георгій Маш
нягуца, який виступає в 
легкій вазі. Непогані по
казники тепер і в серед- 
ньоваговика Вячеслава Ро- 
гозіна: ривок — 125 кіло
грамів, поштовх — 165.

Відоме в області ім'я 
олександрійського штан
гіста Олега Богданова. Він 
не раз виборював чемпі
онські титули Кіровоград
щини, успішно виступав на 
республіканських змаган
нях спортсменів «Колоса». 
На жаль, нині Богданов по
збавлений умов для під
вищення майстерності. 
З спортзалу, де працюва
ла секція важкоатлетів, 
поміст забрали, тому важ-

Серед тих, хто не дбає 
про розвиток важкої атле
тики, не тільки олександ- 
рійці. Якщо, наприклад, в 
шахтарському місті немає 
спортивної бази, то в Світ- 
ловодську вона краща, 
ніж будь-де. Але там пра
цює лише один тренер, на 
громадських засадах...

Машнягуца не говорить 
про умови, в яких трену
ються спортсмени Кірово
града. Проте, і вони по
требують більшої уваги. 
В одному залі на поміст 
Машнягуца виводить чоти
ри групи важкоатлетів. 
Тут же повинен працювати 
з своїми вихованцями ще 
й тренер Вячеслав Рого- 
зін. Дві групи він має 
можливість тренувати ли
ше дві години...

Можна було б чекати 
кращих показників у ма
совості і майстерності, 
важкоатлетів, якби в нас 
влаштовувались частіше 
змагання між команда
ми всіх районів і міст 
області, якби мірялися си
лами кращі штангісти 
спортивних товариств. Од
нак такі поєдинки прово
дяться від випадку до ви
падку, з досить незначним 
числом учасників.

1 все ж члени збірної об
ласті готуються до спарта
кіади по-бойовому. Біль
шість з них тренуються по 
шість разів на тиждень. 
Головну увагу Г. Машня
гуца звертає на фізичну і 
технічну підготовку спорт
сменів. Напередодні фі
нальних спартакіадних 
стартів кіровоградці візь
муть участь в кількох то
вариських матчових зуст
річах з кращими важкоат
летами республіки. І це 
теж збагатить їх досвідом, 
дозволить випробувати 
себе, рівняючись на сер- 
йозних суперників.

М. ШЕВЧУК, 
спецкор «Молодого 
комунара».

ЯСНОГО серпневого дня • ••/1 Мелітополя вилетіла л 
бомбардувальників ІЛ-4. Набираю
чи висоту, вона взяла курс па пів
нічний захід. Над літаками — бла
китне небо. Яскраво світило гаряче 
літнє сонне. Широкою срібною 
стрічкою промайнув красень Дніп
ро. *На захід від Кривого Рогу по
жвавішав рух иа шляхах. Незаба
ром — фронт. Та як його визначи
ти? В районі Умані, Новоукраїнкн 
Червона Армія вела тяжкі бої з во
рожими військами, які, незважаючи 
на величезні втрати, просувались на 
схід і па південь до Чорного моря.

ньому загорівся комбінезон, їдкий 
дим не давав дихати, і льотчик не 
витримав, залишив літак. Однак 
висота польоту була вже дуже ма
ла, парашут не розкрився, і лейте
нант Попель загинув. А майор 
М’ягкий, виявляючи витримку, спо
кій, майстерність, міцно тримав 
штурвал, обрав рівну площину і по
садив палаючий бомбардувальник у 
степу за Дніпром. Відважний штур
ман був тяжко поранений в голову 
і спину, обгоріли руки, обличчя, але 
він врятував життя комсомольців— 
стрільця-радиста і стрільця, які 
втратили багато крові і знепритом
ніли.

«...За відмінну організацію бойо
вої роботи 229-го авіаполку, за 
участь у бойових вильотах, за вияв
лені відвагу і винахідливість у боях 
з фашистськими загарбниками па 
території Радянської України майор 
М’ягкий заслуговує нагороди орде
ном Червоного Прапора», — ними 
словами завершується нагородний 
лист. Згодом він одержав цю почес-

Сил країни, опукові-комсомольцю, 
який вчиться у Вищому авіаційному 
училищі.

— Отже, авіадииастія в родині 
М’ягкйх? — зауважив я.

— Так., але це явище звичайне, — 
не без гордощів відповів Михайло 
Григорович.

Ветеранові громадянської і Вели
кої Вітчизняної воєн уже за сімде
сят. Через рік він відсвяткує свій 
півстолітній партійний стаж. Але її 
тепер наш колишній начштабу став
ний, міцний, життєрадісний, дотеп
ний.

Михайло Григорович часто висту- 
молоддю, 

і мужність 
билися па

пае перед трудящими, 
розповідає про героїзм 
радянських воїнів, які 
смерть з ненависним 
щоб нині мирним було 
памп.

о. кот, 
Герой Радянського Союзу, 
гвардії полковник запасу.

Йде Всесоюзний місячник 
оборонно-масової 

роботи

Пожвавилась оборонно - масова 
робота в ііерьинній організації 
ДТСААФ Олександрійського інду
стріального технікуму. Юнаки та- 
діг.чата продовжують пошук воїнів- 
ветеранів, зустрічаються з героя- 
ми-землякамп. Кожен комсомолець 
в дні Місячника оборонно-масової 
роботи візьме участь в стрілецьких 
змаганнях. Перший наставник в 
учнів технікуму— учасник Великої 
Вітчизняної війни викладач почат
кової військової підготовки капітан 
запасу В. М. Горяка.

На фото: учні технікуму розбира
ють автомат на швидкість.

Фото М. ПАЛЬЧИКА.
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р ОТУІОЧІІСЬ до 30-річчя Перемоги, первинні оргя- 
1 нізації ДТСААФ заводу імені Ленінського комсо
молу Комсомольська-па -Амурі, колгоспу «Дружба» 
Червопоармійського району Донецької роласті, колек
тиви Ульяновського аероклубу і Таганрозької зразко
вої автомобільної школи ДТСААФ звернулися із за
кликом до всіх первинних навчальних організацій обо
ронного товариства країни розгорнути соціалістичне 
змагання за дальше поліпшення оборонно-масової ро
боти і підвищення якості підготовки спеціалістів для 
Радянських Збройних Сил. В нашій області .першими 

цю ініціативу підтримали активісти первинної органі
зації ДТСААФ Морозівського вуглерозрізу комбінату

«МОЛОДОЙ КОММУНАР» - 
орган Кировоградского обкома 

ЛКСМУ, г. Кировоград.

316050. ГСП, К'ровоград-50, вул. Луначарського, 36. 
Телефони: відповідального секретаря та відділу 
комсомольського життя — 2-45-35, відділу пропаганди, 
відділу листів і масової роботи — 2-45-36, відділу вій
ськово-патріотичного виховання та спорту — 2-46-87.

Друкарня їм. Г. М, Димнірова 
обласного управління у справах видавництв, 

поліграфії І книжкової торгівлі, 
м. Кіровоград, вул. Гліпкн. 2.

сОлєксардріявугілля». Вени взяли підвищені соціаліс
тичні зобов’язання па 1975 рік. Тут,готуватимуться во- 
дії-автомобілісти, мотоциклісті!.. імаціЦцістії, спеціаліст 
ти іншого профілю. Технічним Йавф-іпням буде охопле
но п’яту частину всіх членів ДТСААФ.

; 3 перших днів Всесоюзного місячника оборонпо-ма-
1 , сової роботи па вуглерозрізі читаються лекції на вій

ськово-патріотичну тематику, триває конкурс па крашу 
.постановку оборонно-масової роботи в цехових і діль
ничних організаціях товариства. На вечорах бойової 
слави виступають кращі виробничники — учасники Ве
ликої Вітчизняної війни. 57-й річниці Збройних Сил 
СРСР присвячується кінофестиваль патріотичних філь
мів. Поряд з галереєю портретів учасників Великої 
Вітчизняної війни дтсаафівські активісти обладнали 
стенд «Вихованні вугільного розрізу па службі у 
Збройних Силах СРСР».

Пожвавилась па підприємстві і спортивно-масова 
робота. Голова первинної організації ДТСААФ Г. Сср- 
дючепко і фізкультурні активісти вирішили провести 
в цьому році 29 змагань з військово-технічних видів 
спорту. Буде підготовлено 65 спор/сменів-розрядіїиків, 
25 інструкторів і суддів, всі допризовники складуть 
нормативи комплексу ГПО.

.Комітет Д ГСААФ разом з комітетом комсомолу вуг
лерозрізу серйозну увагу приділяє будівництву спор-^ 
тивиих споруд. До травня юнаки та дівчата закінчать " 
спорудження тпру, обладнають два навчальних класи, 
спортивний комплекс, автомотодром.

Діловитість дгсаафівнів Олександрії парта пасліду' 
вапни. І хочеться сподіватись, що так працюватимуть 
всі активісти оборонного товариства Кіровоградщини.

В. МАШУК, 
старший Інструктор обкому ДТСААФ. ч
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