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ПЛЕНУМ ОБКОМУ КОМПАРТІЇ УКРАЇНИ

на „Червону суботу“

ПІДТРИМУЄМО
ІНІЦІАТИВУ МОСКВИЧІВ

Патріотична ініціатива передових московських під
приємств — 19 квітня провести комуністичний субот- 
ник, присвячений 105-й річниці з дня народження 
В. І. Леніна — знаходить гарячу підтримку у черво- 
нозорівців. В нашому цеху вже створений штаб по 
підготовці і проведенню Всесоюзного суботника. 
Очолив його заступник начальника цеху Л. М. Крав
ченко. Зараз вже визначається обсяг робіт, що бу
дуть виконані в день 19 квітня. За попередніми під
рахунками на суботник вийдуть понад 650 чоловік. 
В цей день ковалі перероблять 200 тонн металопро
кату, весь день працюватимуть на зекономлених ма
теріалах.

І. шимко,

21 лютого відбувся пленум обко
му Компартії України.

Пленум розглянув питання:
«Про підсумки обміну партійних 

документів в обласній партійній ор
ганізації і завдання по дальшому 
підвищенню бойовитості первинних 
парторганіза цій у виконанні рішень 
XXIV з’їзду КПРС»;

«Про завдання партійних органі
зацій області по дальшому підви
щенню ефективності капітального 
будівництва в світлі рішень XXIV 
з’їзду партії, грудневого (1974 р.) 
Пленуму ЦК КПРС».

З доповіддю в першому питанні 
виступив перший секретар обкому 
Компартії України М. М. Кобиль- 
чак.

В другому питанні з доповіддю 
виступив другий секретар обкому 
Компартії України <П. Ф. Кібець.

У обговоренні доповідей взяли 
участь перший секретар Ленінсько
го райкому партії м. Кіровограда 
С. С. Ліновиченко, перший секретар 
Голован івського райкому партії 
10. Т. Кузьмін, слюсар Новоархан- 
гельського райоб’єднання «Сільгосп
техніка» В. І. Александрович, 
перший секретар Бобрипецького

райкому партії О. О. Медведев, 
секретар вузлового парткому стан
ції Помічна П. А. Пархоменко, 
перший секретар Ульяновського рай
кому партії М. Н. Черниченко, пер
ший секретар Гайворонського рай
кому партії М. Д. Зятін, перший 
секретар Світловодського міськко
му партії А. Ф. Єпіфанова, перший 
заступник голови облвиконкому 
Л. А. Давиденко, перший секретар 
Олександрійського міськкому партії 
І. М. Урицький, начальник комбіна
ту «Кіровоградважбуд». В. С. Бабін, 
бригадир бригади штукатурів пере
сувної механізованої колони К° 133 
«Кіровоградсільбуду» Л. І. Дмит
ренко, голова Кіровоградського мі
ськвиконкому Б. Г. Токовий, керую
чий трестом «Кіровоградсільбуд» 
А. А. Салган, міністр будівництва 
підприємств важкої індустрії УРСР 
Г. К. Лубенець, голова правління 
облміжколгоспбуду В. О. Самохва
лов.

Із заключним словом виступив 
М. М. Кобильчак.

В обговорених питаннях пленум 
прийняв відповідні постанови.

Пленум розглянув інформацію 
секретаря обкому Компартії України 
А. 1. Погребняка про хід виконання

постанови пленуму обкому партії 
від 1 липня 1974 р. «Про завдання 
партійних організацій області по 
дальшому поліпшенню ідеологічної 
роботи в світлі рішень XXIV з’їзду 
КПРС і ‘ постанови' травневого 
(1974 р.) Пленуму НК Компартії 
України».

В роботі пленуму взяли участь ін
спектор ЦК Компартії України П. О. 
Федулічев, завідуючий сектором від
ділу будівництва і міського госпо
дарства ЦК Компартії України 
В. В. Володій, заступник міністра 
сільського будівництва УРСР Д. К. 
Наливайко, заступник міністра мон
тажних і спеціальних будівельних 
робіт УРСР О. Д. Астапов,. заступ
ник міністра промбудматеріалів 
УРСР О. Т. Шевченко, заступник 
голови правління «Укрміжколгосп- 
буду» М. А. Динним.

У зв’язку з переходом М. Т. Кон- 
дратенка на іншу роботу пленум 
увільнив ного від обов’язків заві
дуючого відділом організаційно-пар
тійної роботи обкому партії.

Завідуючим відділом організацій
но-партійної роботи обкому Ком
партії України пленум затвердив 
В. І. Дробота.

секретар партійної організації ковальсько- 
пресового цеху заводу «Червона зірка».

НАША СЛАВА І ДОБЛЕСТЬ
Вся паша країна в обстановці високого політично

го і трудового піднесення відзначила День Радян
ської Армії і Військово-Морського Флоту. Це свято- 
своєрідний огляд наших доблесних Збройних Сил, 
загартованих в боях з ненависним ворогом і ратнім 
труді мирного часу. Під мудрим керівництвом Кому
ністичної партії наша армія небувало зміцніла. Нині 
вона оснащена найновішою військовою технікою, 
незрівнянно зросла бойоза і політична підготовка 
бійців та офіцерів, готових в будь-яку хвилину стати 
на захист завоювань Великого Жовтня.

Напередодні свята на фабриках і заводах, в кол
госпах і радгоспах, установах і учбових закладах від
булися зустрічі воїнів з робітниками, трудівниками 
села, інтелігенцією, студентською та учнівською мо
лоддю. Ветерани виступили зі спогадами про подвиги 
радянського народу на фронтах Великої Вітчизняної 
війни.

Чимало трудових колективів рапортувало у цей 
день про нові здобутки, досягнуті у соціалістичному 
змаганні на честь 30-річчя Великої Перемоги.

Урочисті засідання, присвячені Дню Радянської 
Армії і Військово-Морського Флоту, відбулися в сто
лиці нашої Батьківщини — Москві, Києві, столицях 
інших союзних республік, трудових колективах міст 
і сіл країни.
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• Перший загін добровольців області 
вирушив на Всесоюзну ударну 
комсомольську будову.
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/’• ЕРЕД подій, що вписані червоною сторінкою 
в історію Ленінського комсомолу, стане 

Байкало-Амурська магістраль. БАМ.:. — енер
гійне і величне слово увійшло в наше життя і 
сьогодні кожен вважає себе причетним до бу
дівництва магістралі віку. Бо зводить її вся 
країна. . . >

Днями молодь міста Кіровограда проводжала 
перший загін добровольців області на Всесоюз
ну ударну комсомольську будову; Двадцять два 
молодих будівельника сформували цей колектив 
посланців нашого степового краю. Воші виріши- , 
ли своїми руками прокладати магістраль. На 
привокзальній площі відбувся мітинг з нагоди 
від’їзду загону па ВАМ. Мітинг відкрив перший 
секретар Кіровоградського міськкому комсомо
лу М. Сокол янський.

До від’їжджаючих з напутнім словом зверпу-

лзся комсомолка, робітниця Кіровоградського 
заводу радіовлробів Зіиаїда Шайнога.

— Ви їдете на передній край трудового фрон
ту п’ятирічки. І вп станете бійцями цього фрон
ту. Щасливої дороги вам, успіхів на будівництві 
і — міцного сибірського здоров’я.

Від імені загону майбутніх бамівців ОЦлексій 
Тищенко завірив молодих земляків, що вони 
не пошкодують сил і знань для успішного завер
шення будівництва магістралі мужності.

З лозунгами і плакатами прийшли на мітинг- 
проводи комсомольці і молодь обласного центру. 
Настрій у від’їжджаючих і в тих, хто прийшов 
проводжати — радісний, схвильований. З собою 
в далеку дорогу посланці на ударну будову 
взяли лозунги: «Даєш БАМ!», «Кіровограді^ 
не відведуть!». Це наказ земляків і 
шили виконати його з честю.

вони вирі-
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ТТЛ ФОТО: ВГОРІ V ОСЬ 
ВОНИ, МАЙБУТНІ БА
МІВЦІ; ВНИЗУ — МІТИНГ 
НА ПРИ ВОКЗ АЛЬН1П
ПЛОЇШ; ЗЛІВА - ЩАСЛИ- 
щлішя.'"1шки нл І,Р0'

Фото в, КОВПАКА,
V

$

Клавдія БАШЛИКОВА

ЯК ВЕЛИТЬ ЕПОХА
Яснів
Від пісень платформа.
І жаль коханих 
Залишати нам.
У робітничій 
Уніформі 
Ми вирушаєм 
Будувати БАМ. 
Плече хвилює

и**

Батьківська рука. 
Кохана просить 
Ще побути трохи. 

Та потяг вже 
ю дорогу нас гука, 
9 жити нам.
Як повелить епоха* 

Петрівський район.

>z. і-n і и. ;?!***>*'**»<



2 сгпор.

Як відомо, нинішній, 1975 рік проголошено Міжнародним ро
ком жінки. Ініціаторами його проведення виступили демократичні 
сили жінок світу. Бо, як говориться у передмові до «Декларації 
про ліквідацію дискримінації жінок», «повний і всебічний розвиток 
кожної країни, добробут усього світу і встановлення загального 
миру вимагають максимальної участі всіх жінок, нарівні з чолові
ками, в усіх галузях діяльності».

Наш кореспондент звернувся до заступника голови обласної 
комісії по проведенню Міжнародного року жінки, завідуючого 
відділом пропаганди і агітації обкому партії Івана Павловича 
ОЛІФІРЕНКА і попросив відповісти на кілька запитань.

ПРИНОСИТЬ
РАДІСТЬ

з цим з усіх містах і 
області пройдуть огля- 
праці, побуту і відпо-

в ЛА

ЗЕР-

IX і

СВІТ-

ПЕТРЕНКО,

БОБ-

НА

СТАВ-

ШЕФСТВО

А. БУДУЛАТЬЄВА,

— Чим викликано проведення 
Міжнародного року жінки?

— Протягом останніх десяти
літь роль жінки в економічному 
і політичному житті суспільства 
значно зросла. Про це говорить 
хоча б той факт, що третину 
всього національного багатства 
світу створено жіночими ру
ками.

Соціалізм докорінно змінив 
становище жінки в суспільстві, 
забезпечив її рівноправність в 
усіх сферах політичного і соці
ального життя, відкрив перед 
нею широкі можливості в здо
бутті освіти, розкритті талантів, 
створив умови для щасливого 
материнства.

Комуністична партія робить 
все для того, щоб з року в рік 
поліпшувались умови праці і по
буту жіпок-трудівппць, щоб ВО
ШІ мали ще більше можливостей 
для розкриття своїх здібностей і 
талантів.

Але в країнах капіталу існує 
дискримінація жінок. В Ав
стрії, наприклад, зарплата жі
нок на 20—30 процентів нижча, 
ніж у чоловіків. їм досі недо
ступно багато професій. Тому 
проведення Міжнародного року 
жінки і має на меті активізувати 
боротьбу проти дискримінації 
жінок, поліпшення їх становища.

— Вагомий вклад у проведен-

„МОЛОДИЙ КОМУНАР“

Міжнародний 
рік жінки

ня Міжнародного року жінки 
вносить Радянський Союз. Роз
кажіть, будь ласка, про це де
тальніше.

— Радянський Союз — перша 
в світі країна, де жінка досягла 
своєї рівноправності. Широко 
пропагувати нашу, радянську 
дійсність, розкрити роль жінки 
на всіх етапах' становлення 
Країни Рад, здійснення заходів 
Комуністичної партії, спрямова
них на поліпшення умов праці і 
побуту жінок, підвищення їх 
професійної майстерності, охоро
на праці, покликані. Всесоюзна, 
республіканська та обласпа ко
місії по проведенню Міжнарод
ного року жінки. Слід та
кож звериути увагу на підви
щення якості учбово-виховного 
процесу в школі, подбати про 
збільшення кількості, груп і шкіл 
з подовженим днем, про роз
ширення мережі позашкільних 
дитячих закладів і піонерських 
таборів.

Обласна і міська комісії по
кликані допомогти партійним 
організаціям в мобілізації жінок 
па виконання планів і соціаліс
тичних зобов’язань завершаль
ного рску п’ятирічки.

— Як проходитиме Міжнарод
ний рік жінки в нас, в області?

— Планується проведення об-

ВЕСНА ВЖЕ ОСЬ- 

ОСЬ ЗАЯВИТЬ ПРО 

СВІП ПРИХІД, і Р 

БОРОЗНУ 

ДУТЬ ПЕРШІ 

НА. якість 

ПЕРЕВІРЯЄ 

ЛАНА 

ПРАЦІВНИК 

РШІЕЦЬКОТ 

СІННЕВОЇ

ласиого семінару голів міських 
і районних жіночих рад та комі
сій по проведенню Міжнародно
го року жінки. В містах і райо
нах будуть проведені семінари 
жіночих рад і жіночого активу 
підприємств, установ і організа
цій. Па них будуть розглянуті 
конкретні питання, зв’язані з 
проведенням цього заходу.

Протягом лютого — березня в 
містах і районах області про
йдуть урочисті збори, присвячені 
Міжнародному жіночому Дню— 
8 Березня.

Організація всіх цих заходіз 
передбачає додаткове залучення 
жінок до участі в роботі шкіл 
майстерності .та університетів 
технічного прогресу, ширше про
ведення конкурсів на звання 
кращого за професією.

Між комсомольсько-молодіж
ними жіночими колективами 
планується розробити умови та 
організувати змагання. Пере
можці будуть відзначені вимпе
лами, які спеціально для цього 
засновуються. Досвід роботи пе
редових колективів висвітлюва
тиметься у плакатах.

Про жінок — учасниць Вели
кої Вітчизняної війни, передових 
майстрів, кращих матерів роз
кажуть спеціально виготовлені 
фотовиставки та фотоальбоми. 
Будуть засновані альбомп-літо- 
пнсії трудової слави жінок, ого
лошено конкурс на кращий ама
торський фільм про жіпку-тру- 
дівшішо.

Поряд 
районах 
ди умов 
чинку трудівниць. Розширюва
тиметься мережа приймальних 
пунктів по наданню побутових 
послуг за місцем роботи.

У нашій області десятки жінок 
удостоєні звання Героя Соціа-

СЛАВИМО ПОДВИГ
Ще в січні на Всесоюзних комсо

мольських зборах юнаки і дівчата 
Дніпровського заводу твердих спла
вів гаряче говорили про Звернення 
ЦК КПРС до партії, до радянсько
го народу. Ще тоді бригадир комсо
мольсько-молодіжної бригади Во
лодимир Боровський сказав:

— Спільно з працівниками молоч
но-товарної ферми підшефного кол
госпу імені Куйбншева колектив на
шої дільниці виступив з ініціативою 
ознаменувати 30-річчя Перемоги 
ударною працею.

Нині під девізом «Дев’яти;:таять 
ударних тижнів — дев’ятнадцять 
трудових вахт на честь 30-річчя ве
ликої Перемоги Радянського Союзу 
над фашистською Німеччиною у Ве
ликій Вітчизняній війні 1941— 
1945 рр.» трудиться весь колектив 
підприємства. Це покладає на іні
ціаторів велику відповідальність. 
Головне їх прагнення — до 9 Трав
ня завершити виробничі завдання 
першого півріччя.

В. СОКУРЕНКО,
м. Світловодськ.

ЗАВЖДИ 
НАПОГОТОВІ

Бути гідними спадкоємцями слави 
батьків, постійно підвищувати свій 
ідейний гарт і військову майстер
ність — до цього прагне кожен юнак, 
який стає воїном Збройних Сил 
СРСР. 1 прийшовши на традиційну 
зустріч в обком ЛКСМУ, напередодні 
Дня Радянської Армії і Військово- 
Морського Флоту СРСР, відмінники 
бойової і політпчпої підготовки знову 
Заявили:

— Ми будемо схожі па них, колиш
ніх фронтовиків, героїв Великої Віт
чизняної війни.

Перед воїнами Кіровоградського 
гарнізону виступив Герой Радянсько
го Союзу В. О. Верхоланцев. Другий 
секретар ОК ЛКСМУ Анатолій Но- 
вццькни розповів їм про ударну пра
цю молоді області, яка готується гід
но зустрітії 30-річчя Перемоги, а 
представники військових підрозді
лів — про свої успіхи в бойовій і по
літичній підготовці.

Перший секретар обкому комсо- 
> вручив 

грамоти обкому
молу Микола Скляннчевко 
молодим
ЛКСМУ.

.іістнчної Прані- 1 серед них 
голова колгоспу Євгенія Олек
сіївна Головань, ланкова Пела- 
гія Тнмофіївна Громійчук, агро
ном Аятоніпа Гна гієна Ігнатье- 
вз, доярка Надія Петрівна Оспі- 
говська, бригадир І аина Іванів
на Ткаченко.

Золота Зірка Героя Радян
ського Союзу прикрашає груди 
відважної льотчиці Антонівн 
Федорівни Худякової. Разом з 
іншими жінками — учасницями 
Великої Вітчизняної війни вона 
ррде. велику роботу по військо
во-патріотичному вихованню мо
лоді.

З нагоди Міжнародного року 
жінки будуть закладені скверн 
пам'ятні алеї, встановлені мемо
ріальні знаки, присвячені подви
гам жінок. Передбачається 
оформлення портретних галерей 
жінок — Героїв Радянського Со
юзу, Героїв Соціалістичної Пра
ці та матерів-героїнь.

На великих підприємствах бу
дуть проведені пауково-практич- 
И! конференції на гему «Радян
ська жінка — активна будівниця 
комунізму», прочитані лекції. 
Пройдуть міські і районні збори 
працівників дитячих дошкільних 
закладів. На них буде розгляну
то питання поліпшення і вдоско
налення дошкільного виховання. 
У цих заходах візьмуть участь 
члени міських і районних жіно
чих рад.

Передбачається також органі
зація виставок жіночої творчос
ті, зокрема образотворчого і при
кладного мистецтва, виступи 
агіткультбрнгад творчі зустрічі 
з діячами літератури і мистец
тва, спортивно-масові заходи.

Проведення Міжнародного ро
ку жінки широко висвітлювати
меться в пресі, по радіо і теле 
баченню.

Вірні Інтернаціональному обо
в’язкові, радянські жінки зміц
нюють дружбу із своїми подру
гами із соціалістичних країн, 
розширюють зв’язки з трудящи
ми жінками всіх континентів. Ці 
дружні зв’язки всебічно розви
ватимуться в ім’я торжества 
справи миру. Цьому сприятиме 
Міжнародний рік жінки.
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сандр Кабанець і Володи- 
мир Бабекко завітали на 
Зустріч ДО П ЯТОГО сДь 
класу Світловодської шко- 
ли-інтернату № 1. І скіль- 
ки не відповідали юнаки 
на запитання школярів, 
цього виявилося замаг.а. 
Незабаром піонерський 
загін імені Гйгарінау пов
ному складі прийшов на 
гідроелектростанцію, де 
працювали молоді вироб
ничники. Так зародилася 
дружба, яка триває вже 
понад три роки.

комсомол 
СІЛЬСЬКІЙ 
школі

Шефську допомогу ВІД 
комсомольців ГЕС імені 
50-річчя Великої Жовтне
вої соціалістичної рево
люції відчувають не тіль
ки нинішні восьмикласни
ки. Вожаті з виробництва 
працюють у багатьох піо
нерських загонах. Спільні 
туристські походи, бесіди 
про художників і пись
менників, тематичні збори 
загонів, обговорення взя
тих зобов'язань —• все це 
увійшло в традицію сто
сунків школярів і моло
дих трудівників електрич
ного гіганту.

Є в комсомольців гід
роелектростанції підшеф
ні і на селі —- Захарівська 
десятирічка Світлсвод- 
ського району. Молоді 
енергетики побували о 
гостях у захарівців, підго
тували там місце для 
спортивного майданчика, 
виготовили металеві во
рота для нього. А комсо
мольці газотурбінного це
ху на чолі з майстром 
Петром Курачем оформи
ли стенд «Наші меда
лісти».

Радо зустрічали робіт
ники посланців сільської 
десятирічки і в себе на 
виробництві. Вони показа
ли дітям свою красуню- 
електростанцію, прове
ли змістовну екскурсію 
по підприєству.

Зараз у шефів чимало 
приємних турбот. Одні го
тують стенд «Хліб — наше 
багатство», інші — облад
нання для шкільної хіміч
ної лабораторії. Це буде 
цікавий сюрприз під час 
наступної зустрічі з сіль
ськими школярами, яка м 
традицією буде веселою 
й радісною, принесе задо
волення як молодшим, так 
і старшим.

І- КАРА HT.
вчитель Світловод
ської середньої HlhO- 

ли № 8.

КАЗКА ТВОРИТЬ ДОБРО
> Нова книга В. О. Сухомлинського

В меморіально-педагогічному музеї 
В. О. Сухомлинського завжди’ людно. 
Щодня тут бувають десятки відвідувачів 
З різних куточків країни. Гостей ціка
вить все про житгя великого педагога, 
який жив і творив у Павлиші.

Особливий інтерес відвідувачів музею 
до творчої спадщини Василя Олександ-

ровича Сухомлинського. Завжди багато
людно біля розділу, де зібрані книги пе
дагога, перекладені мовами народів 
СРСР і зарубіжних країн. Число їх у 
музеї постійно зростає. Якщо в 1968 році 
твори нашого земляка були перекладені 
32 мовами народів світу, то нині ця циф
ра перевищує 50.

Багато країн здійснили видання творів 
великого педагога вдруге. Як от Німець
ка Демократична Республіка. Зокрема, в 
музеї з явилося друге видання книги 
«Серце віддане дітям» німецькою мовою 
з вступним словом Едгара Гюнтера. 
Чимало новинок надходить з дружньої 
jo.iiари, яку Сухомлинський відвідував 

не раз за .життя.
Великий інтерес у відвідувачів музею 

викликає 50 томиків казок, написаних 
учнями школи в різні роки. Частково 
чшачі вже познайомилися -з ними на 
сторінках «Літературної газети» та ін
ших періодичних видань. Але донедавна

небагат0 людей знало про те. 
казки писав і сам Сухомлинський. У 
давництві «Дитяча література» гритя- 
єячицм тиражем. вийшла книга

В ЯКІб зібРан* кРа^ к230 
василя Олександровича Сухомлине«®’ 

штрих до таланту -'Пэ*' 
лікького чарівника»

„ М. ЛИТВИНЕНКО,
дире к і ор меморіал ьно-педагогіч-
1010 мУаею В. О. Сухомлинського» 

с. Павлиш
Онуфріївськога району.
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День планети - В країнах соціалізме * Твій Ровесник за рубєжєм - ШалениС^віт

«Іепард», «Куяиця», «Бобер» та ін
Шпрннгерівська газета «Ді вельт» крупні партії зенітник установок 

зим.олеяиим йдави«,.. брр„е,ра„сррр„р„ <кUfSgUSSSflaSSU
що. незважаючи на кризові ссклал- нішя». понтонні »ш.,. .... W

днями з задоволенням відзначила, 
що, незважаючи па кризові усклад
нення в західнонімецькій економі
ці, Бонн і в 1975 році має намір на 
відміну від інших європейських 
країн МАТО збільшити свій вклад 
«у західну оборону». Знач па части
на цих витрат призначена для осна
щення бронетанкових військ. Крім 
210 танків вдосконаленої моделі 
«Леопард», бундесвер одержить

ннця», понтонні танки «Бобер» та 
інші види зброї. Дотепники резон
но відзначають, що військовій ін
дустрії і міністерству оборони ФРН 
незабаром не вистачить зоологічно
го словника для «охрещення» но
вих зразків бронетанкової техніки.

М. ПОРТУГАЛОВ. 
Бонн.

„ГЕТЬ ЗАБОРОНИ 
НА ПРОФЕСІЇ ■

Студенти університету в західно
німецькому місті Марбурзі провели 
демонстрацію протесту' цротп кам
панії гонінь на Інакомислячих, яку 
Їозгортакіть реакційні скли ФРІІ. 

Демонстрація, в якій взяли участь 
2000 чоловік, завершилася мітингом

Виступаючи на цьому, представ
ник марбурзького комітету грома-

дяиської Ініціативи «Геть заборони 
на професії!» І. Каль підкреслив, 
що власті зоільняють з державні!? 
установ і з системи освіти не тіль
ки комуністів. В дедалі більш» 
масштабах переслідувань зазнають 
також активісти соціа.т-демократич
ної партії. Ян заявив І. Каль, бо
ротьба проти антпхонстнтуційнн?. 
«заборон на професії» і нового 
особливого законодавства, спрямо
ваного цротп «політично неблаго- 
надійних», е справою всіх демокра
тичних сил ФРН.

ЛІК
ЗА МАТЕРІАЛАМИ 

ТАРС І А ГІН

І-ожчала удвічі і стала делікаїесом 
який прості люди не можуть собі до 
зводити».

В США і Японії ціни па üaiuro токарі., 
першої необхідності підвищились у півто 
І’а — два рази. Американський журна . 
«Ю. С. Ньюс еид Уорлд ріпорд» минуло
го літа підрахував рісг цін па товари за 
рік: рис подорожчав удвічі, картопля — 
майже иа 80 процентів, ьукор - на 70, бі
лий хліб — на ЗО, мука — у півтора раза. 
Особливо сильно ріст цін і-дарпв по безро- 
бітнях. (д їх в США нараховується 6,5 
мільйонів) і по тих 23 мільйонах чоловік, 
яких офіційна статистика зараховує до ка
тегорії бідних.

„Все важче
п р ог о Оуватн с їм' ю ’ ‘

ПРОГРЕСИВНА МО
ЛОДЬ КАПІТАЛІСТИ’-!- 
НИХ КРАЇН БОРЕТЬСЯ 
ЗЛ СВОЇ ПРАВД - ви 
РІШУВЛТН ДОЛЮ НА 
роду і країни, мат:: 
ДЕМОКРАТИЧНІ СВО 
БОДИ. НЕ ЧЕКАТИ З 
ОСТРАХОМ ЗАВТРАШ
НЬОГО ДНЯ. МОЛОДІ 
РОКИ ПРОХОДЯТЬ МАР
НО. В ДВАДЦЯТЬ РОКІВ 
ЛЮДИНА ВЖЕ НЕ ПО 
ТРІБНЛ КАПІТАЛІСТИЧ
НОМУ СУСПІЛЬСТВУ. 
НАВІТЬ ЮНАКОВІ З 
ОСВІТОЮ ВСЕ ВАЖЧЕ 
ЗНАЙТИ РОБОТУ. І ВУ
ЛИЦІ МІСТ поповню
ються БЕЗРОБІТНИМИ.

НА ФОТО: «МИ ХОЧЕ
МО ПРАЦЮВАТИ!» — 
ТАКІ ВИМОГИ МОЛО
ДИХ ДЕМОНСТРАНТІВ. 
ЯКІ ВИЙШЛИ НА ВУ
ЛИЦІ ПАРИЖА.

Фото з журналу 
«Горизонт».

..ЩОБ прогодувати сім'ю, мені дЬ- 
Щ велось за останні місяці збіль

шити втрати на 15 процентів», — 
каже домашня господарка з Відня 
Марія Фамулла. «Котлети і м’ясо ми 
купуємо лише, коли приймаємо гос
тей, а це трапляється рідко», — роз
повідає американка Барбара Браун, 
дружина службовця з середнім при
бутком з Детройта. Подібне могли б 
сказати мільйони інших домогоспода
рок з Англії і Японії, Італії і Австра
лії, Ізраїлю і Бразілії...

Ці висловлювання, 
які друкує західна 
преса, наочно відби
вають швидкий ріст 
вартості життя у всіх 
капіталістичних краї
нах. Економічні і со
ціальні струси досяг
ай таких розмірів, 
що цього вже не
можна не визнавати, 
їх масштаби і гостро
та — найбільші з часів Другої світоі.о. 
війни. Газети багатьох країн порівнюють 
теперішній стан капіталістичного світу з 
обстановкою, яка викликала «велику кри
зу» тридцятих років.

Криза охоплює всі галузі економіч
ного, фінансового і соціального жит
тя капіталістичних держав. Вона су- 

' ироводжується валютно-фінансовими 
| труднощами, інфляцією, безробіттям. 
> Все це важким тягарем лягає на пле 

чі трудящих. Лише в минулому році 
у промислово розвинутих країнах 
життя подорожчало від середнього 
на 15 процентів. Найбільший ріст цін 
відзначався у’таких розкинутих капі
талістичних країнах, як Японія — на 
25 процентів. ‘Італія — на 22, Фран
ція — на 15, США — па 12, ФРН — 
па 7 процентів. В Англії ціпи на про
дукти харчування в 1974 році збіль
шились на 18 процентів. На прикладі 
який подає агентство «Рейтер», для 
■простої робітничої сім’ї це означає, 
«біфштекс став розкішшю, м'ясі', 
коштує майже вдвічі більше, ніж ь 
1971 році. Подорожчало і традиційне 
блюдо — риба з картоплею. Домаш
ня господарка Мері Ламсдеп, у якої 
чоловік працює водієм звтобуса, роз
повідає: «У кас в сім’ї раніше два 
рази на тиждень їли смажену рибу з 
картоплею. Але тепер тріска подо-

Геперішній рік не обіцяє полегшен
ня тим, кому довелось міцніше'за- 
гягпутн ремінь. Економісти у СВОЇХ 
прогнозах називають загрозливі циф
ри безробітних, дальшого збільшення 
цін. Уряди капіталістичних країн 
роблять спроби стримати інфляцію, 
побороти кризу. Одні радять зменши
ти податки інші — збільшити їх.

Але характерно, що ніхто бур 
жуазких економістів це наважується 
;апроно.нупагн скорочення військовії.-. 
витрат. Адже кошти, які при цьому 
звільнилися б (і дуже немалі) можна 
було б використати для вирішення 
гострих соціальних проблем, для 
оздоровлення економіки, поліпшення 
життя трудящих. У той час. як жтп- 
гєвип рівень трудящих падає, моно
полії продовжують збагачуватись.

Події останнього часу ще раз під
тверджують марність спроб вигадати 
«рятувальний засіб» від хронічних 
хвороб капіталізму Ще один Міф за
хідної пропаганді? про стійкість роз
витку капіталістичної економіки, про 
створення «суспільства загального 
благополуччя* виявив свою повну 
нежиттєвість.

О. ДЕМЕНКО,

ААіє.оґіОМУ юнакові 
Енсу Маструпу двад

цять років. Минулого літа 
зін закінчив торгівельну 
школу з відзнакою. Після 
закінчення Енс мріяв пра
цювати у торговельній 
фірмі за спеціальністю. 
Але його мрії не здійсни
лися. Він опинився серед

В двадцять 
років— 
безробітний
багатьох тисяч безробіт
них молодих людей, які, 
маючи спеціальність, і, ба
жаючи працювати, змуше
ні звертатися по грошову 
допомогу.

Шукаючи роботу, роз
повідає Маструп корес
пондентові газети «Бер- 
лінгске тіденде», я ходжу 
з одного підприємства на 
інше, але скрізь — від
мовляють. -Мені важко 
уявити, що двадцятиріч
ний юнак, повний енергії 
і сил, не може бути ко
рисним суспільству. Моє
му батькові, робітнику, 
нелегко доводилося в 
житті, він також часто за
лишався без роботи. Тому 
батьки, навчені гірким 
досвідом, не шкодували 
сил, щоб дати мені спе
ціальну освіту, сподіваю
чись, що я матиму краще 
становище в житті, ніж 
вони самі.

Але їх сподівання но 
виправдалися, зараз еони 
дивуються, чому я, маю
чи освіту, змушений звер
татися по грошову допо
могу безробітним.

Історія енса Маструпа 
далеко не поодинока в Да
нії. Тут нараховується 
близько ста тисяч безро
бітних, майже половину 
яких складає молодь ві
ком від 18 до 25 років.

В. МІНКЕВИЧ.
Копенгаген. _

СВІТКАПІТАЛІЗМУ:
ЕПІДЕМІЯ ТРУДНОЩІВ І ПРОБЛЕМ

ОКЕАНСЬКИЙ лайнер
забет П», здійснюючи круго

світню подорож, зараз знаходи
ться у водах Атлантики. До послуг 
пасажирі^ — плавальний басейн, 
майданчик для спортивних ігор, 
комфортабельні каюти і салони. 
Хоча квиток на цей рейс коштує 
25—ЗО тисяч фунтів стерлінгів, по
трапити на нього досить важко. 
Колишньому лорд-меру серу Де- 
нісу Лоусану довелось використа
ти свої широкі зв’язки, щоб при
дбати квиток вартістю 28 тисяч 
фунтів стерлінгів.

Колишній мер британської сто
лиці відправився у таку дорогу 
подорож, незважаючи на те, що 
був спійманий на незаконних ма
хінаціях з акціями очолюваної

«Квін Елі- ним компанії Ферст рейнвест- 
менд траст» і поки ще не повер
нув у міську скарбницю борг 2350 
тисяч фунтів стерлінгів, які марно 
намагаються у нього забрати су
дові власті.

У той час як представники «ви
щого світу» витрачають величезні 
гроші на розваги, тисячі англійців 
живуть у безпросвітніх злиднях. 
Навіть за офіційними даними у 
такому стані знаходяться більше 
500 тисяч англійських сімей. Кіль
кість бідняків, визнавала не так 
давно газета «Гардіан», постійно 
збільшується, незважаючи на обі
цянки уряду підвищити рівень 
життя трудящого населення.

...З дев’ятнадцятирічним Джо
ном X. ми зустрілися на біржі

праці, розташованій в лондон
ському районі Кемден Таун. Він 
розповів, що близько двох рокіз 
тому закінчив школу і з тих пір 
марно намагається влаштуватися 
на роботу. Джон — син робітни
ка, у нього два брати і сестра, які 
ще навчаються в школі. Він хотів 
би допомогти старому батькові 
прогодувати велику сім’ю, але 
сам змушений жити на грошову 
допомогу безробітним.

— На жаль, — сказав мій спів
бесідник, — я не один, таких як 
я —тисячі.

Як свідчить газета «Обсервер»,

10—15 процентів учнів, які закін
чують школи і не вступають до 
вузів, щорічно поповнюють армію 
безробітних. Не кращі справи і у 
випускників вузів. Лише в 1974 ро
ці 22 тисячі випускників вищих 
учбових закладів не змогли влаш
туватися на роботу. Постійний ріст 
інфляції з країні ще більше вияв
ляє контрасти буржуазного су
спільства Англії, де багатий з кож
ним днем стає все багатшим, а 
бідний — біднішим.

ю. солоніци н.
Лондон.

Ні

Ніхто тепер точно не скаже, колі? в Ні
меччині з’явився вираз «Глюк ауф». Зрозу
міло одне: ще а ті часи, коли виникли перші 
примітивні шахти, коли робота па ппх була 
пов’язана з повсякчасним риском, і означав 
він «щасливо повернутися наверх».

«Глюк ауф» — щасливо повернутися... — 
зараз в Західній Німеччині це формальне 
привітання стало виразом гривогн за блнж- 

I нього
Кожні дві години па робочому місці гине 

одна людина, гоЕорпть офіційна статисти
ка. В минулому році па кожну тисячу ро
бітників гірничої промисловості припадало 
більше 180 нещасних випадків на вироб
ництві, у деревообробній — 164, в металур
гійній і будівництві — 147.

Ці дані вивели ФРН на перше місце у 
світі по співвідношенню числа виробничих

гравм і загальиої кількості робітників. При
чіпні цього — безупинна гонитва підприєм
ців за прибутком, практично нічим не обме
жена інтенсифікація праці, відсутність не
обхідної техніки безпеки — і це лише те, ЩО 
лежить па поверхні. Набагато складніший 
комплекс проблем утворюють взаємовідно
сини між монополіями і державними служ
бами нагляду за працею. Першим вдалося 
виплатити компенсацію за виробничі трав
ми лише у 531 випадку. І заплатити штраф 
лише 210 разів (для порівняння: в 1973 ро
ці зареєстровано 4011 смертельних випадків 
і більше 2 мільйонів виробничих травм, а в 
цьому році їх кількість, за попередніми про
гнозами, повинна значно збільшитись) Що 
стосується державного нагляду, то вій 
дійсно не може здійснювати ефективний 
контроль хоча б тому, що на кожного ііі-

спектора по охороні праці припадає... 870 
підприємств

Таке дивне співвідношення сил. вКазуе 
профспілкова преса, все частіше звертає 
увагу на спеціальне попускання підприєм
цям. Про неможливе становище в галузі 
охорони і гігієна праці говорилося і на цьо
горічній конференції сЗз гуманізацію умов 
праці», скликаною Об’єднанням німецьких 
профспілок (ОНП).

Підбиваючи підсумки цієї конференції, 
голова ОНП X. О. Фетгер заявив: «Завдан
ня дня — рішуче виступати проти збіль
шення експлуатації і застосовуваний мето
дів дикого заходу па виробництві в ім’я 
прибутків підприємців».

Цей заклик зустрів широкі відгуки і під
тримку трудящих і прогресивної громад
ськості Західної Німеччини. Масові висту
пи но всій країні і вимоги поліпшити умови 
праці, надані право па участь в керівництві 
підприємствами, обмежити інтенсифікацію 
виробництва — нові свідчення рішучосп 
робітничого класу ФРІІ відстоювати свої 
життєві інтереси.

М. ПАВЛОВ.

День планети* В країнах соціалізму • Твій ровесник за рубєжєм • Шалений світ.
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ПАСИВНА
ІНЕРЦІЯ...

Лист був тривожним. Молодь села Митрофанівки Новго- 
родківського району скаржилася на те, що в селі ніде відпо
чити. Після трудового дня вечори минають сіро, безслідно. 
Відпочивають — хто як може — частина юнаків і дівчат біля 
телевізорів, деякі «любителі» — за кухлем пива і чимось 
міцнішим у сільському кафе «Світанок»..,

До сільського клубу молодь сходиться у надзвичайних ви
падках (приміром, візит артистів з райцентру, області), а то, 
здебільшого, він тьмяно висвічує вікнами. Щоправда, з його 
дверей інколи чути, як зіштовхуються більярдні шари...

ЗВИЧАЙНО, такий лист не міг залишитись байдужим. Він 1 
привів де села Митрофанівки. Факти підтвердились.

Молоді в селі багато. її працею гордиться все господарство. 
Тому особливо прикро усвідомлювати, що ця дружна, завзята 
у праці молодь скаржиться на погану організацію дозвілля.

Голова колгоспу В, Г. Царалунга не здивувався. Він лише 
сказав, що матеріальну підтримку молодь села одержує при 
першій же потребі.

О, П. Магро, художній керівник сільського Будинку культури, де
тально розповів про те, як не так уже й давно молодь виявляла бажан
ня навчитись грати на струнних, духових, естрадних інструментах. А те
пер про струнний та гстраднпй ансамблі лише згадують. Така доля 
спіткала б і духовий оркестр, коли б не всюдисущі школярі. Вони вже 
Освоїли нескладну програму і час від часу радують нею односельчан. 
Олександр Павлович показав піаніно, акордеон, баяни. Все це також 
даремно очікує постійних господарів. Потім почав згадувати, як ще бук
вально рік тому юнаки та дівчата не гостями приходили до Будинку 
нультурн. Вони співали, танцювали у хореографічному гуртку, влашто
вували цікаві вечори відпочинку. «А тепер...» — і він безнадійно мах
нув рукою.

ЩО Ж ТРАПИЛОСЬ тепер? Чому молодь Митрофанівки не 
організовує змістовно своє дозвілля? Та, певне, краще від 

неї самої про це ніхто не скаже. Отак з дискусії, яка почалась 
перед демонструванням кінофільму, проясніло перед нами 
це питання.

Володимир Козельський, водій:
— На мою думку, багато у нашому відпочинку залежить від 

організації роботи Будинку культури. Раніше тут був постійний 
директор, турбувався про керівників різних гуртків, дбав про 
постійність занять. А за останній час помінялось три дирек
тори.., , ,

Микола Рябчинюк, тракторист;
Не ж не секрет, що Валентина Макарова, хореограф, залишила село 

тільки тому, що мн зовсім не приходили па заняття гуртка. Вона вміла 
навчити. А згуртувати нас їй стало над силу. Школярі ж он під її ке
рівництвом вже мали добрий колектив.

Василь ГНИДКО, водій:
— Підтримую Миколу. Ми — велика сила. По-мосму, потрібно, щоб 

кожен з нас дав відповідь конкретно на запитання: «Що я зробив для 
того, аби налагодити своє дозвілля?».

Взяти, наприклад, мене. Раніше я співав у шкільному хорі. А коли за
кінчив школу, то не пішов до сільської художньої самодіяльності. І не 
тому, що не люблю співати. А просто спрацювала пасивна інерція...

Наталка Губська, доярка:
Нам необхідно готувати власні кадри для художньої само

діяльності, посилати на навчання колгоспних спеціалістів. При
міром, зараз у Кіровограді вчиться на керівника хореографіч
ного гуртка Галина Соболь. Але немає впевненості в тому, що 
вона повернеться сюди. Варто поставити запитання: чи багато 
культосвітніх працівників підготував колгосп для села?

Анатолій Сіденко, водій;
— Ось ми ведемо мову виключно про художню самодіяль

ність. Та одна ж вона не вичерпує нашого дозвілля. І, мабуть, 
не кожен з нас буде співати й танцювати. Чому б нам не про
вести читацьку конференцію або не обговорити спільно кіно
фільм?

Валентина Степанова, бухгалтер:
— До речі, пам’ятаєте, як до нас у гості приїздив учасник 

Великої Вітчизняної війни, повний кавалер трьох орденів Сла
ви Василь Сергійович Симухін? Тоді ж до Будинку культури 
зійшлося майже все село. Кожному було цікаво. Ми теж мог
ли б влаштовувати подібні зустрічі, адже у нас в селі майже 
в кожній хаті учасник Великої Вітчизняної війни.

Василь ДАСКУЛ, тракторист:
Я думаю, що нам під силу влаштовувати цікаві лекції. Впевне

ний — зал був би пояен, коли б чигали, скажімо, про міжнародне ста
новище, про нові напрямки сучасної моди. Врешті, це нс так складно 
готувати. Варто лише захопитися справою серйозно, по-діловому.

Микола Лота, секретар комсомольської організації кол
госпу:

— Поділяю ту думку, що відпочинок — справа рук юнаків і 
дівчат. Адже нас не буде веселити молодь з іншого села. 
Я вважаю — уже давно потрібен селу спортивний зал. Про на
ших спортсменів добра слава йде в районі. Спорудити спорт
зал можемо самі. Тоді любителі спорту матимуть свій добрий 
притулок, відпаде проблема вічних пошукіи приміщення для 
спортивних змагань. Своїми силами неважко побудувати І піт
ній танцювальний майданчик. Загалом комітетові комсомолу 
треба взяти під свій контроль відпочинок молоді. Щоб усе ко
ло питань постало перед комсомольським активом конкретно, 
гостро.

Залишається приєднатись до вашої думки, що утверди
лась, по суті, одностайно. Так, дозвілля молоді села в першу 
чергу залежить від кожного з вас. Необхідно по-справжньому 
відчути всю комсомольську відповідальність за організацію 
відпочинку, за свій власний вільний час. Зробити все, щоб 
стати активними пропагандистами високої культури на селі. 
Справи не дадуть вам нудьгувати, а успіх наповнить вечори 
добрими, цікавими подіями. Інакше бути не може. «Тільки спо
живати» — для кого цей вислів буде прикрасою? Необхідно 
лише виявити ініціативу, бажання, самостійність.

М. МІкЕЛЬ, 
спецкор «Молодого комунара».

Новгородківський район.
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З НОВОСІЛЛЯМ!
• В КІРОВОГРАДІ ВІДКРИТО НОВУ

ДИТЯЧО-ЮНАЦЬКУ СПОРТИВНУ ШКОЛУ

Минулої суботи в місті відкри
то іще одну спортивну спору
ду — нове унікальне приміщен
ня ДЮСШ з скла і збірного за
лізобетону. На новосілля при
йшли ветерани спорту, провідні 
спортсмени Кіровограда, учні 
шкіл обласного центру.

Червону стрічку на вході в 
цей світлий дім для дітей тру
дящих міста перерізав перший 
секретар міськкому Компартії 
України І. П. Валявський. А по
тім всі зібрались в одному з 
найбільших залів ДЮСШ — в 
легкоатлетичному манежі. З но
восіллям юних спортсменів віта
ли голова міськвиконкому Б. Г. 
Токовий, Герой Радянського Со
юзу В. О. Верхоланцев, секретао 
міськкому ЛКСМУ Микола Со-

колянський, голова облспортко- 
мітету В. І, Галенко, ветерани 
спорту.

Великій групі будівельників, 
які зводили школу, було вруче
но грамоти міськкому партії та 
міськвиконкому, облспорткомі- 
тету.

І ось уже перші старти. Біль
ше 400 школярів міста включи
лись у напружені спортивні 
поєдинки. З показовими вправа
ми виступили провідні гімнасти І 
акробати, змагалися бігуни, 
стрибуни. Найсильніші отримали 
призи і кубки облспорткомітету, 
обкому ДТСААФ, обласного і 
міського комітетів комсомолу, 
Ленінського райкому ЛКСМУ, 
кондитерської фабрики.

— Вже в цьому році, — роз-

повідас директор нової ДЮСШ 
О. П. Березан, — в нас працюва
тимуть 44 спортивних групи. 600 
школярів тренуватимуться в гім
настичному залі, плавальному 
басейні, на легкоатлетичному 
манежі. Діятиме також велоба- 
за. З дітьми працюватимуть кра
щі тренери міста. Найбільш ма
совими — по 18 груп — будуть 
легкоатлетичні і гімнастичні сек
ції. Плаванню дітей вчитиме 
майстер спорту А. 3. Хорошко.

До пізнього вечора в залах 
ДЮСШ не гасно світло. Святко
ві спортивні поєдинки продов
жували гімнасти і легкоатлети, 
перші запливи зробили діти в 
плавальному басейні. Хлопчики 
і дівчатка ще й ще раз прийма
ли вітання від своїх старших то
варишів, батьків, фізкультурних 
активістів:

— Бадьорості вам, доброго 
гарту і щасливих стартів!

— З новосіллям!
М. ШЕВЧУК, 

спецкор «Молодого комунара».

VI СПАРТАКІАДА УРСР

Наша адреса і телефони
316050. ГСП, Кіровоград-50, вуп. Луначарського, 36. 
Телефони: відповідального секретаря та відділу 
комсомольського життя — 2-45-35, відділу пропаганди, 
відділу листів І масово? роботи — 2-45-36, відділу вій
ськово-патріотичного виховання та спорту — 2-46-87,

БК 07531, Індекс 61197,

КИЛИМ ЛЮБИТЬ
Після V Спартакіади України, на якій збірна 

команда області з класичної боротьби зайняла 
трете місце у своїй групі, минуло чотири роки. За 
цей час зросла майстерність борців класичного 
стилю. Досить сказати, що на республіканському 
чемпіонаті минулого року кіровоградці були па 
дев’ятому місці, випередивши навіть донеччан, 
дніпропетровців, львів’ян.

Поєдинки з класичної боротьби иа VI Спарта
кіаді України відбудуться 20—25 травня в місті 
Тернополі Паш кореспондент звернувся до стар
шого тренера збірної команди області, заслуже
ного тренера УРСР М. І. Романсика і попросив 
розповісти про те, як готуються ного вихованці до 
цих зустрічей.

— Під час минулої 
спартакіади були зри
ви в деяких вагових 
категоріях, підводили 
недостатня фізична і 
технічна підготовка ок
ремих учасників збір
ної. Ми зробили певні 
висновки. Насамперед, 
збільшено напругу 
тренувального проце
су. Більше уваги при
діляємо роботі з мо
лоддю. ! це дає свої 
позитивні результати. 
Призером Централь
ної ради ДСТ «Аван

гард» став Станіслав 
Рсдозубов. Його зараз 
зараховано до складу 
команди авангардівців, 
він братиме участь у 
міжнародному мемо
ріалі імені Івана Під- 
дубного, який відбуде
ться наприкінці лютого 
в Києві. Зростає май
стерність студента ін
ституту сільськогоспо
дарського машинобу
дування Віктора Савчу- 
ка, який нині в олімпій
ському резерві країни.

Добре враження справ-

ОЛЬОВИХ
ляють майстри спорту Вік
тор Марус, Микола Бон
дар, Олександр Денисен
ко, кандидати у майстри 
спорту Олександр Деме- 
іценко, Володимир По- ■ 
сунько та інші. З пред
ставників старшого поко
ління хотілося б відзначи
ти винахідливого тактика, 
світловодського майстра 
спорту Володимира .Тро- 
фнменка, - .

— До початку Спар
такіадних поєдинків 
борців — майже три 
місяці. Чи будуть в цей 
час пробувати свої си-е 
ли кандидати до збір-" 
ної!

— Разом з Олексієм 
Васильовичем Геруш- 
тою плануємо цілий 
ряд виступів у офіцій
них. поєдинках. 8 і 9 
березня наші хлопці 
будуть захищати спор
тивну честь своїх , ко
лективів на першості 
області, результати 
якої входять до заліку 
VI спартакіади Кіро- 
воградщини. У квітні 
відбудуться чемпіона
ти Центральної ради 
ДСТ «Авангард» та

Української ради сту
дентського товариства 
«Буревісник».

— Як йде укомплек
тування команди!

—■ Щоб краще уяви
ти собі ситуацію, ска
жу, що нині у нас тре
нуються двадцять п'ять 
кандидатів. Потрібно 
відібрати до збірної 
десять чоловік. Килим 
любить вольових, і ми 
скомплектуємо коман
ду в останні дні перед 
виходом на нього. “

Щодо проблем. Обл- 
спорткомітет повинен 
невідкладаючи виріши
ти питання про ство
рення однакових умов 
для всіх кандидатів. Як 
голову обласної феде
рації, мене хвилює те, 
що до цього часу ' в 
місті Олександрії, де є 
спортивна база, облас
на та міська ради ДСТ 
«Авангард» не можуть 
розпочати культиву
вання такого важливо
го виду спорту, як кла
сична боротьба.

Газета виходить 
у вівторок, четвер, 

суботу.

«МОЛОДОП КОММУНАР» - 
оргап Кировоградского обкома 

ЛКСМУ, г. Кировоград.

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

поліграфії і книжкової торгівлі, 
М. Кіровоград, вул, Глінки, 2.

ПОГОДА

Вдень 25 лютого по території області і місту Кіровограду 
передбачається мінлива хмарність, без опадів. Вітер змінних 
напрямків, 0—4 метрів па секунду. Температура повітря по 
області 0—5, по місту 0—2 градуси тепла.
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