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Бюро ЦК ВЛКСМ прийняло постанову:
ПРО ЗАВДАННЯ КОМСОМОЛЬСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ

ПО ВИКОНАННЮ ПОСТАНОВИ ЦЕНТРАЛЬНОГО 
КОМІТЕТУ КПРС „ПРО СОЦІАЛІСТИЧНЕ ЗМАГАННЯ 
ЗА ГІДНУ ЗУСТРІЧ XXV З’ЇЗДУ КПРС“

Центральний Комітет КПРС прийняв По
станову «Про соціалістичне змагання за 
гідну зустріч XXV з’їзду КПРС». Цей важ
ливий політичний документ має велике зна
чення для дальшого розвитку творчої іні
ціативи радянських людей, мобілізації "х 
на нові трудові звершення в комуністично
му будівництві.

Підготовка до з’їзду партії викликала ве
личезне піднесення трудової і політичної 
активності робітничого класу, колгоспного 
селянства, інтелігенції, комсомольців і мо
лоді. Свій конкретний вклад в успішне за
вершення планів дев’ятої п’ятирічки вно
сить Ленінський комсомол, юнаки і дівчата 
Радянської країни. Комсомольські органі
зації цілеспрямовано працюють над вико
нанням завдань, поставлених у привітанні 
ЦК КПРС XVII з’їздові ВЛКСМ, у промові 
на з’їзді Генерального секретаря ЦК КПРС 
товариша Л. І. Брежнєва.

ЦК КПРС високо оцінив і схвалив ініціа
тиву передових колективів Москви і Ленін
града, України, Білорусії, Узбекистану, Ка
захстану, Уралу, Сибіру та інших рейонів, 
міст, областей і республік, які, продовжую
чи і розвиваючи славну традицію радян
ського народу — зустрічати з’їзди рідної 
партії новими трудовими досягненнями, 
взяли підвищені зобов’язання назустріч 
XXV з’їздові КПРС.

Центральний Комітет КПРС відзначив іні
ціативу комсомольців і молоді, які розгор
нули рух під девізом «П’ятирічці — пере
можний фініш! XXV з’їздові КПРС — гідну 
зустрічі», за право підписати Рапорт Ленін
ського комсомолу з’їздові партії. Висока 
оцінка партії надихає комсомольців, усіх 
юнаків і дівчат на нові трудові звершення, 
зобов’язує працювати ще краще, по-стаха- 
новському, по-гвардійському, по-комуніс- 
тичному, наполегливо і завзято оволодіва
ти знаннями.

ЦК КПРС підкреслив, що в час, який за
лишився до кінця року, треба здійснити 
великий обсяг робіт у галузі промисловості, 
сільського господарства і капітального бу
дівництва, вирішити багато важливих зав
дань, зв’язаних з реалізацією напружених 
завдань другого півріччя, своєчасним вве
денням і освоєнням нових виробничих по
тужностей, подоланням відставання у вико
нанні планів, допущеного на ряді підпри
ємств і в окремих галузях.

Бюро ЦК ВЛКСМ постановляє:
1. ЦК ЛКСМ союзних республік, крайко

мам, обкомам, окружкомам, міськкомам, 
райкомам комсомолу, комітетам ВЛКСМ 
глибоко і всебічно розглянути завдання, які 
випливають з Постанови Центрального Ко
мітету КПРС «Про соціалістичне змагання 
за гідну зустріч XXV з'їзду КПРС». Про
вести широку агітаційну і пропагандистську
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Як уже повідомляло
ся, відбувся пленум об
кому комсомолу, який 
розглянув також органі
заційне питання.

Пленум увільнив В. О. 
Погрібного від обов’яз
ків редактора газети 
«Молодий комунар» у 
зв’язку з призначенням 
мого власним кореспон
дентом газети ЦК Ком
партії України «Сільські 
вісті».

Пленум затвердив ре
дактором газети «Моло
дий комунар» М. І. Ус- 
паленка.
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роботу по роз’ясненню поставлених пар
тією'завдань, залучити до цієї роботи ши
рокий комсомольський актив, мобілізувати 
всі засоби масової інформації, систему 
комсомольського політичного навчання.

У комсомольських організаціях підпри
ємств промисловості, транспорту, будівни
цтва, сільського господарства, сфери об
слуговування, науки і навчальних закладів 
проаналізувати результати роботи, намітити 
і здійснити конкретні заходи, спрямовані 
на підвищення дієвості соціалістичного зма
гання на честь XXV з’їзду КПРС, забезпечи
ти нове піднесення трудової і політичної 
активності комсомольців і молоді.

2. Вся організаторська і масово-політич
на робота комітетів комсомолу повинна 
бути спрямована на те, щоб, спираючись на 
досвід передовиків, надати участі комсо
мольців і молоді у всенародному соціаліс
тичному змаганні за гідну зустріч ХХУ з’їз
ду КПРС ще більшого розмаху, залучити до 
нього всіх юнаків і дівчат, щоб кожен мо
лодий робітник, колгоспник, спеціаліст і 
вчений, воїн, студент, учень, кожен комсо- 
/лольсько-молодіжний колектив самовідда
ною працею вніс свій вклад у виконання і 
перевиконання виробничих планів і соціа
лістичних зобов’язань, підготував особистий 
подарунок з'їздові рідної Комуністичної 
партії.

Головну увагу в'передз'їздіеському зма
ганні звернути, як цього вимагає ЦК КПРС, 
на вишукання додаткових резервів для 
практичного розв’язання конкретних зав
дань, висунутих у Зверненні ЦК КПРС до 
партії, до радянського народу, у виступах 
товариша Л. І. Брежнєва з питань економіч
ної політики партії.

Спрямовувати зусилля молоді на повні
ше використання резервів збільшення ви
робництва, поліпшення якості продукції, до
сягнення найвищої продуктивності праці.

Відзначити 40-річчя стахановського руху 
трудовими рекордами, проведенням днів 
найвищої продуктивності праці, високопро
дуктивного використання техніки.

Комсомольським організаціям вузів, тех
нікумів, професійно-технічних училищ, за
гальноосвітніх шкіл добиватись поліпшення 
навчальної і виховної роботи, високої від
повідальності студентів і учнів за навчання 
і поведінку, активніше залучати їх до су
спільно корисної праці.

Найважливіше завдання комсомольських 
організацій ще ширше розгорнути ь кож
ному молодіжному колективі, бригаді, 
дільниці, ланці, зміні, цеху, відділку, на
вчальній групі, класі, військовому підрозді
лі змагання за почесне право підписати 
Рапорт Ленінського комсомолу XXV з’їздо
ві КПРС.

, 3. Комсомольським організаціям активно
використати підготовку до XXV з’їзду КПРС

ПеревфЯбмо хід соціалістичного змагання
О УХ за переможний фініш п’я

тирічки розгорнувся в нашо
му комсомольсько-молодіжному 
колективі ще ЕЗ квітні, коли було 
оголошено про скликання XXV 
з їзду КПРС. Годі ж взяли підви
щені соціалістичні зобов’язання: 
вирішили добитися найвищих з 
початку заснування колективу по
казників: надоїти у завершально
му році від кожної корови по 
3550 кілограмів молока.

Взірцем У ПОбСЛІ ДЛП ВСІХ ТВйриіІПН- 
кіо ферми завжди були молоді кому* 
вісти Любо» Костенко та Галина Сіа- 
рошельська. Щороку воші падоююгь 
під кожної корови майже -1 тисячі кі
лограмів молока. Л. Костенко удостоє
на права сфотографуватися біля святи
ні радянського народу — Прапора Пе
ремоги. Г. Старошельська — чемпіон 
району серед майстрів машинного до
їння.

На комсомольських зборах узагаль- 
піі.іи досвід передовиків. Свої успіхи 
дівчата пояснили Дотриманням техво- 
2 г V» ДОГЛЯДУ за тваринами. Чому не 

КЛ *°Л«Р*Ують? Невнс.тачае вміння, 
іань. Розмова відбулася і про трудо-

ШУКАЄМО
І ЗНАХОДИМО
ву дисципліну — один із пажлнвіїх ре
зервів підвищення продуктивності пра
ні. Дійсно, про суворе дотримання 
правил догляду за тваринами говорили 
не раз, але не всі їх дотримуватись. 
Тому часто знижувалися надої від 
груп. Вирішили: вимоги зоотехнії, тех
нології. правильної органі такії прані 
Для всіх мають стати законом.

Відтоді регулярно аналізуємо підсум
ки трудової боротьби серед Ч.ЧЄНІЙ ко
лективу.) Щодекадно оголошуємо ре
зультати змагання. Говоримо на коро
теньких виробничих нарадах не лише 
про досягнення, а й принципово кри
тикуємо недоліки. Комсомольська гру
па постійно керує змаганням, дбає про 
його дієвість, гласність.

Підмінними доярками у пас комсо
молки Людмила Сірякова. Євдокія Мі
тенко. Ніна Пугач. Працюють дівчата 
на совість. їх подруги у вихідні не тур-
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Комсомольська орга
нізація колгоспу «Друж
ба»— одна з найкращих в 
Новоукраїнському райо
ні. Днями тут відбулися 
бригадні збори з поряд
ком денним «П'ятиріч
ці — ударний фініш!», 
на яких обговорювалась 
Постанова ЦК КПРС 
«Про соціалістичне зма-

•-------- -■——-------- - . '

як важливий фактор виховання у молоді 
ідейної переконаності, комуністичного став
лення до праці, радянського патріотизму й 
інтернаціоналізму, високих моральних якос
тей, організованості і дисциплінованості. 
Розвивати у юнаків і дівчат прагнення йти 
на вирішальні ділянки виробництва, при
множувати славні діла ветеранів праці, ге
роїв п’ятирічок, сгахаиовців, наставників 
молоді.

Удосконалювати марксистсько-ленінськ/ 
освіту молоді, ідеологічну роботу в комсо
мольських організаціях. Старанно підготу
ватись до початку занять у системі комсо
мольського політичного навчання, прове
дення в жовтні 19 ?5 року Ленінського уро- 
ну «П’ятирічці — переможний фініш! XXV 
з’їздові КПРС — гідну зустріч!». Організо- І 
вено завершити Ленінський залік «Рішення 
XXIV з'їзду КПРС — в життя!».

Другого жовтня ц. р., в 55-у річницю і 
виступу В. І. Леніна на НІ з'їзді комсомолу. » 
провести в комсомольських організаціях 
лекції і бесіди, зустрічі з ветеранами партії 
і комсомолу, знатними людьми, уоочисте 
посвячення юнаків і дівчат у робітничий 
клас і колгоспне селянство.

Комітетам ВЛКСМ ефективніше викори
стати •різноманітні форми морального і ма
теріального заохочення молодих передови
ків виробництва, комсомольсько-молодіж
них колективів, урочисто відзначати трудо- ) 
ві досягнення, своєчасно представляти най
кращих виробничників до нагородження |
загальносоюзним знаком «Ударник дев’ятої І
п’ятиоічки», до комсомольських нагород.

4. Посилити організаторську І пропаган- |
дистську роль комсомольської преси, все
бічно висвітлювати хід і результати перед- 
з’їздівського змагання, участі в ньому ком
сомольців і молоді, повніше розкривати 
досягнення і досвід роботи МОЛОДИХ гвар
дійців п’ятирічки, найкращих комсомоль
сько-молодіжних колективів на найважливі
ших ділянках промислового і сільськогоспо
дарського виробництва, пускових об’єктах 
всесоюзних ударних комсомольських бу
дов, організувати регулярні виступи пере
можців передз’їздівської ударної трудової 
вахти.

гання за гідну зустріч 
XXV з'їзду КПРС» та зав
дання комсомольської 
організації. Кожен з ви
ступаючих наголошувар 
на тому, то в цей відпо
відальний період потріб
но працювати з ще біль
шою енергією для ус
пішного виконання взя
тих соціалістичних зобо
в'язань.

У відповідь на Поста 
нову молоді колгоспни
ки вирішили: обсяг ос
новних сільськогоспо
дарських робіт виконати 
до 18 жовтня.

В. ПОПОВКІН, 
завідуючий відділом 
комсомольських ор
ганізацій Новоукра- 
їнського РК ЛКСМУ.

СЛОВО 
молодих

Майже двісті комсо
мольців працює на До- 
линському цукровому 
заводі. Ставши на пе- 
редз’їздівську трудову 
вахту, юнаки й дівчата з 
честю виконують взяті 
соціалістичні зобов я- 
зання. В тому, що ко
лектив підприємства ус
пішно завершує планові 
завдання п’ятирічки — їх 
пагома частка.

За чотири роки і сім міся
ців тут вироблено валової 
продукції на 93 802 тисяч' 

І карбованців при плані 93 395 
тисяч. За цей же період 
осалізовано продукції на 

І 108 802 тисячі карбованців 
І що на II процентів більше 
І від завдання. Це стало мож- 
І лквим завдяки підвищенню 

продуктивності прані, еко
номії робочого часу, вмілій 
експлуатації заводського об
ладнання.

Відповідаючи на По- 
станогу ЦК КПРС «Про 
соціалістичне змагання 
за . гідну зустріч XXV 
з'їзду КПРС», молоді 
цукроєики дали слово 
поацювати ще краще, 
по-удерному закінчити 
п’ятирічку. Сьогодні ра
зом з усім колективом 
заводу вони дали елово 
— до нового сезону 
цукроваріння підготува
тися на високому рівні.

Г. НУДНИЙ, 
інструктор Долин- 
ського РК ЛКСМУ.

закликає 
ще вище 
змагання 
ударною 

навчан-
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Центральний Комітет ВЛКСМ 
комсомольців, усіх юнаків і дівчат 
піднести прапор соціалістичного 
за гідну зустріч XXV з'їзду КПРС, 
самовідданою працею, відмінним 
вям. зразковою військовою службою з но
вою силою підтвердити вірність справі ве
ликого Леніна, справі рідної Комуністичної 
партії.

П'ятирічці — переможний фініш, ХХУ 
з’їздові КПРС — гідну зустріч!

буються про те, що надої від груп ко
рів спадуть. Таких випадків з початку 
року не спостерігалося.

Сьогодні колектив йде з аппереджеп- 
ням графіка падоїв. Здаємо п основно
му молоко першого сорту, його жир
ність — виша від планової. Собівар
тість одного центнера продукції у пер
шому півріччі на 40 копійок нижча, 
ніж передбачали. ЦІ досягнення — ре
зультат дружньої, злагодженої роботи 
усіх доярок.

Ми уважно ознайомилися із По
становою Центрального Комітету 
КПРС «Про соціалістичне змаган
ня за гідну зустріч XXV з'їзду 
КПРС». «Головну увагу в перед- 
з’їздівському змаганні звернути 
на вишукування додаткових ре
зервів для практичного розв’язан
ня конкретних завдань...» — гово
риться у важливому документі. У 
ньому — програма дій для нашо
го колективу.

В. МІ ЩЕПКО, 
групкомсорг КОМСОМОЛЬСЬКО- 
МОЛОДІЖНОГО колективу МТФ 
колгоспу імені XX з’їзду 
КПРС Бобринецького райо
ну.

НОВИЙ 
ПУНКТ 

ЗОБОВ'ЯЗАНЬ
Високо оцінила партія 

патріотичний рух ініціа
торів соціалістичного 
змагання, які вирішили 
ударною працею озна
менувати відкриття XXV 
з’їзду КПРС. Наш комсо
мольсько - молодіжний 
колектив теж серед ТИХ, 
хто стоїть на передз’їз- 
дівській вахті. Працюю
чи під лозунгом «Двад
цять п'ять ударних де
кад — XXV з'їздові 
КПРС!», ми зобов’язали
ся виконати річний план 
випуску продукції до 20 
грудня. У відповідь на 
Постанову ЦК КПРС 
«Про соціалістичне зма
гання за гідну зустріч 
XXV з'їзду КПРС» ми 
внесли до своїх соціа
лістичних зобов'язань 
ноеий пункт: план пер
шого кварталу 1976 року 
завершити в дні роботи 
з’їзду.

В. 
бригадир 
мольсько
діжної бригади то
карів Кіровоград
ського заводу трак
торних гідроагре
гатів.

ЧАЛИЙ, 
комсо-

- моло-
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ЇТОШТИЧНИН ГАРТ
До 40-річчя 
стахановського руху

У квітні 1945-го районна газетаУ квітні 1945-го районна газета 
«Колгоспна праця» писала: «Брига
да № .2 — передоаа о колгоспі 
«Комсомолець України», Юзеф- 
пільської сільради. Бригадир Ге
расимчук Марфа разом з колгосп
никами повела дійсну боротьбу за

«Колгоспна праця» писала: «Брига
да № ,2 передоаа в колгоспі

високий урожай... Кращі люди 
бригади Гаранчук Ганна, Цюпко 
Ніна, Кошова Даша за весь час 
посівної не мають жодного про- х 
пущеного дня. Вони виконують 
норми виробітку на 120—130 про
центів».

Ця зворушлива розповідь — 
про людей, які працювали в ті 
важкі роки з нашій бригаді. Мар
фа Герасимчук і її подруги ще 
зовсім молодими брали участь у 
стахановському русі, що охопив 
усю країну ще в передвоєнні ро
ки. Вірними йому залишилися, як 
про це повідомила газета, і у важ
кому сорок п’ятому, коли закла
дали перші врожаї на звільненій 
землі.

Роки відділяють нас від того ча
су. Та живуть стахановські тради
ції. Як естафету несуть їх сьо
годні молоді, працелюби колгоспу.

Хочу розповісти про те, що в 
рік 40-річчя стахановського руху 
на нашій фермі народився ре
корд. Комсомолець Володимир 
Крачковський встановив його в 
ході соціалістичного змагання зі 
своїми товаришами по праці. На 
відгодівлі 105 телят піком від од
ного до півтора року він добився 
щодобових приростів по 1200 гра
мів (при нормі 700—800) на кож
не теля. Це вперше серед моло
дих тваринників нашого колгоспу 
Володимир Крачковський досяг 
такого успіху. Комсомолець при
свячує його наступному XXV з'їз
дові КПРС і 40-й річниці стаханов
ського руху.

Нині питанням підбору пропагандистів, оріанізації 
гуртків політосвіти присвячені турботи комсомольських 
ватажків Кіровоградщини. Про те, як проходить під
готовка до нового навчального року у мережі політич
ної освіти молоді, повідомляють наші кореспонденти.

ЦЕНТРІ 
УВАГИ

•»

• ФОТОРЕПОРТАЖ

(Фоторепортаж 
І. КОРЗУНА.

І. ТКАЧЕНКО, 
завідуючий відділом ком
сомольських організацій 
ДобровеличкІвського РК 
ЛКСМУ.

«Комсомолець України», Юзеф-
пільської сільради. Бригадир Ге-
расимчук Марфа разом з колгосп
никами повела дійсну боротьбу за

Літо—на риштуваннях

Заготівля кормів 
турбота молодих

Дружко підтримала заклик 
комітету комсомолу і штабу 

■ «Комсомольського прожекто
ра» взяти активну участь в не
дільнику по заготівлі кормів 
молодь колгоспу імені Шев
ченка. ТІЛЬКП-ІІО сонце підня
лося над обрієм, весело задзве
ніли коси і лягли до ніг перші 
скошені стеблини-.

Із завзяттям працювали в 
цей день комсомольці Олек
сандр Шовенко, Валентина 
Манталуца, Анатолій Шаповал 
та інші. До кінця дня молоді 
колгоспники накосили 11 тонн 
різнотрав’я.

По-ударному трудяться на 
заготівлі кормів школярі кол
госпу імені Жовтневої рево
люції. Вони вже заготовили 
4 тонни 460 кілограмів цінного 
корму.

До накреслених планів на 
блйжаються в заготівлі кормів 
Трудівники Новоархапгельсько' 
ф району. Адже скосили си- 
Лосиої кукурудзи па площі 
4900 гектарів, солома заскир
тована па всій площі, понад 
десять тисяч тонн закладено 
сінажу. Активну участь беруть 
в «зелених» жнивах комсомоль
ці та молодь району. Під деві
зом «Про корми дбати, як про 
хліб» на лапах і луках щодня 
працюють 16 комсомольсько- 
молодіжних кормодобувних 
ланок, а всього заготовляють 
корми понад 1700 молодих тру
дівників та учнів. З ініціативи 
комсомольців у районі під час 
^Зелених» жнив відбулось уже 
їрн суботийки.

О. БОЙКО, 
Інструктор Новоархапгели 

. СЬКого РК ЛКСМУо

' г/, -.- ч

ГАСТРОЛІ 
САМОДІЯЛЬНИХ 

МИТЦІВ
Серпень стаж напруже

ним місяцем для худож
ніх колективів області. 
Нещодавно з творчої по
їздки до Києва поверну
лись самодіяльний народ
ний хор Олександріасько- 
го районного Будинку 
культури та хоровий ко
лектив колгоспу «Маяк» 
Знам'янського району. Ко-

І. ДАНЧЕНКО, 
завідуючий МТФ № 2 кол
госпу імені Леніна Вільшан- 
ського району.

56—ЦИФРА
ЩАСЛИВА

ОСЬ і минуло літо. Ще одне у твоєму жит
ті. Що змінило воно в твоїй долі, що від

крило нового?
Відповідь хлопців і дівчат, яких ви бачите 

на фото, буде бадіорою. І передовсім черпа
тимуть вони свої враження з 56 днів літа, дні», 
які провів будівельний загін «Дружба* в кол
госпі «Зоря комунізму» Новгородківського 
району. Тут учні Кіровоградського машинобу
дівного технікуму зводили корпуси відго- 
дівельного комплексу. П. Петру с і В. Белєд 
(фото в центрі), як і всі члени загону з 
командиром Юрієм Яглєевим працювали само
віддано. 1 не одна трудова перемога породжу
вала ось такий радісний настрій на риштуван
нях (фото вгорі). Ну, а хіба менш важлива 
праця загонових кухарів Надії Голобородої та 
Піди Остравної (фото внизу). Після трудового 
дня апетит у хлопців і дівчат також піднесе
ний...

Учні технікуму не тільки якісно будували 
тваринницькі приміщення. Вони допомог.™ 
колгоспникам заготовляти корми для худоби, 
встановили наглядну агітацію в селі. При 
«Дружбі» працювало ательє добрих послуг 
«Спасибі», консультпункт «Абітуріент-75», 
піонерський табір «Супутник». Цікаво прохо
дило дозвілля будза! олівців: вечори відпочин
ку, вікторини, танці.

Без сумніву, лишило літо, хороші 
серцях майбутніх 
пам’ять лишилася 
ківщнні. Ось так 
і починається ко
рисний шлях на 
землі.

____ ______,__  зерна п 
машинобудівників. Добра 
про них н селі на Новгород-

жен з них дав великий 
концерт на Виставці до
сягнень народного госпо
дарства УРСР, виступив 
перед трудящими столиці 
України на підприємствах 
та літніх майданчиках 
міста,

Закінчились І 10-денні 
гастролі на Черкащині 
вокального ансамблю 
«Вись» Новомиргород- 
ського районного Будинку 
культури.

В. СОКОЛ ЬЧЕНко, 
методист обласного 
Будинку народної 
творчості.

ЧИТАЧ ДЯКУЄ

СВІТЛОВОДСЬК. У місті 
та районі створено 113 
гуртків і постійно діючих 
семінарів, на 11 більше, 
аніж у минулому році. В 
них молодь вивчатиме 
основи економічних знань, 
біографію В. І. Леніна, 
основи комуністичної мо
ралі та інші теоретичні 
питання комуністичного 
світогляду.

НОВОАРХАНГЕЛ Ь С Ь К. 
Тут відбулась нарада ке
рівників секцій районної 
мережі, на якій визначили 
питання комплектування 
гуртків, підбору і розста
новки пропагандистів.

У минулому році рай
ком критикувався за слаб
ке залучення неспілкової 
молоді до політичної га 
економічної освіти. Тож з 
1 жовтня майже 15 відсот
ків цієї категорії молоді 
прийдуть на заняття ком
сомольських гуртків, а 
всього у гуртках та шко
лах економічних знань, 
котрі ведуть провідні спе
ціалісти колгоспів, школах 
комуністичної праці буде 
навчатись понад 60 про
центів неспілкової моло
ді. Це — більшість моло
дих механізаторів, водіїв, 
комбайнерів району.

ДОЛИНСЬКА. Значну 
увагу комітети комсомолу 
нададуть у новому на
вчальному році атеїстич
ному вихованню молоді. 
В колгоспах імені Леніна, 
імені Горького, в радгоспі

«Ргконструкгор», на під
приємствах га в організа
ціях міста слухачі 7 гурт
ків будуть вивчати основи 
наукового атеїзму.

У вересні секретарі пар
тійних та комсомольських 
організацій, пропагандис
ти, партійні га комсомоль
ські активісти зберуться 
на нараду, присвячену 
актуальним питанням бо
ротьби з релігійними пе
режитками.

КІРОВОГРАД. Сьогодні 
закінчує роботу обласний 
чотириденний семінар ке
рівників міських та район
них семінарів пропаган
дистів комсомольської по
літосвіти і комсомоль
ських ватажків. Його учас
ники почули чимало ко
рисних лекцій, пов’язаних 
з тематикою занять гурт
ків у новому навчальному 
році, обговорили теоре
тичні питання формування 
марксистсько - ленінсько
го світогляду, отримали 
методичні поради.

На семінарі виступили 
заступник завідуючого 
відділом пропаганди і агі
тації Кіровоградського об
кому Компартії України 
М. А. Каліч, завідуючий 
відділом пропаганди і 
культурно-масової роботи 
обкому комсомолу І. Д. 
Костенко, заступник голо
ви обласної організації то
вариства «Знанн^» В. Д. 
Мішура, фахівці науково- 
дослідного інституту пра
ці, викладачі кіровоград
ських вузів, спеціалісти 
обласного управління сіль
ського господарства.

Семінаром почались на
вчання комсомольських 
пропагандистів, котрі з 
нинішнього року будуть 
проводитись регулярно.

ЗА 
КОДЕКСОМ 
ЛЮДЯНОСТІ

Мені часто доводи
ться лікуватись' в тера
певтичному відділенні 
Кіровоградського гос
піталю інвалідів Віт
чизняної війни. Завідує 
відділенням Світлана 
Петрівна Мех, старшою 
сестрою працює Єли
завета Володимирівна 
Расевич. Вони зуміли 
так поставити роботу, 
щоб кожен пацієнт буз 
оточений увагою і пік
луванням про його 
здоров’я.

Тут не тільки ліку
ють, а й турбуються 
про моральний стан 
Людини, про її духовне 
збагачення. Система
тично проводяться бе
сіди, читаються лекції. 
Колектив 
дружний,

ний.’ Недарма вже де
сять років він носить 
почесне звання «Ко
лективу комуністичної 
праці».

На видному місці в 
юспіталі — «Кодекс 
медичного працівни
ка». В ньому виділені 
слова: «Не заплямуй 
білого халата».

! люди з честю не
суть свою благородну 
'■ нелегку вахту.

О. ПЕТРЕНКО, 
інвалід Великої 
Вітчизняної війни.

/

і

ЧИТАЧ
ПОВІДОМЛЯЄ

КОРИСНЕ
З ПРИЄМНИМ

відділення 
спрацьова-

Багато добрих справ 
зробили під час канЬ- 
кулів старшокласники 
села Журавлиним. Ар- 
кадій Савчук підміняв 
сільського листоношу, 
коли той був у відпуст
ці. Восьмикласниця Ва

риса Загородня з по
другами трудилась на 
колгоспному току. На 
збиранні яблук в саду 
відзначились дев’яти
класниці Ліна Загород
ня та Лариса Швець. 
А першого серпня до 
них приєдналась стар
ша сестра Лариси — 
учениця медучилища 
Валентина Швець.

— Поєднуємо корис
не з приємним, — жар
тує Валентина.

А воно й дійсно так. 
Бо колгоспники відділ
ку № 3 колгоспу імені 
Мічуріна щиро вдячні 
дівчатам за вчасну до
помогу під час збиран
ня врожаю.

Л. ПОЛІЩУК, 
наш громадський 
кореспондент.

Голованівськнм район.

7

«РОМАНТИКА 
НЕВЛАШТОВАНОСТІ»

Під таким заголовком в рейдовому 
матеріалі обласного штабу «Комсо
мольського прожектора» (номер за 
29 липня ц. р.) «Молодий комунар» 
критикував незадовільну підготовку 
фронту робіт для будзагону «Буревіс
ник» ПМК № 137 тресту «Кіровоград- 
сільбудя.

Як повідомна редакцію начальник 
цієї пересувної механізованої колони

ПІСЛЯ ВИСТУПУ
«молодого КОМУНАРА»

'Ов. В. .. Авраменко, вказані недоліки, 
дійсно мали місце на будівництві клу-

У в радгоспі «Червона зірка» Бобри« 
нецького району. Статтю «Романтика 
невлаштованості» обговорили на збо« 
рах лінійні робітники Бобринецької бу
дівельної дільниці. Поліпшено поста
чання будівництва клубу цеглою, роз* 
чином, пиломатеріалами. Працюють 
повний світловий день автокран, авто? 
транспортер, змонтували тимчасовий 
розчинний вузол.
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иОЛГОСПНИКИ та робітники 
Новоархангельського райо

ну знають і люблять колек
тив — агіткультбригаду район
ного Будинку культури, якою 
керує директор РБК А. В. Ду
най. Десятки виїздів на поля 
до комбайнів, на токи та до 
тваринницьких ферм зробили 
під час жнив її учасники.

Зараз агітколектив підготу
вав нову програму, присвячену 
наступному XXV з їздові КПРС. 
З нею бригада побувала у кол
госпах імені Леніна, імені Кар
па Маркса, імені Енгельса, іме
ні Калініна. Культармійці слав
лять передовиків ланів району, 
розповідають про успіхи орде
ноносного колгоспу «Зоря ко
мунізму». Про виконання на
родногосподарських планів та 
про підготовку трудящих райо
ну до XXV з’їзду КПРС розпо
відає лектор Новоархангель
ського райкому Компартії Ук
раїни Ф. Д. Бондаренко. І обо
в'язково концерт. Вокальний

ПРИСВЯТА—
НАРТ1ЙН0МУ
ФОРУМУ
дует Ніни Стрільчук іа Люби 
Діордій, співаків Миколу Ко
валенка та Світлану Сольчук 
глядачі завжди проводжають 
гучними оплесками.

В суботу, ЗО серпня агіт
бригада з новою програмою 
виступить у районному центрі. 
Вона дасть концерт на тради
ційному вечорі «Біля політич
ної карти світу».

«П. ЯГОЛЬНІЦЬКА, 
завідуюча Новоархангель- 
ським районним відділом 
культури.

Н а м'а л ю в к у: «XXV з’їзду 
КПРС — гідну зустріч» — так зве
ться нова програма, з якою агіт- 
кульгбрпгада Новоархангельського 
районного Будинку культури висту
пає перед колгоспниками.

Мал. В. КОЛІСНИЧЕНКА.

„Супутник“

Поїздка до Болгарії 
вкарбувалась у гтам'ять 
незабутніми спогадами. 
Укриті зеленню Балкани, 
красень Дунай, архітек
турні пам’ятники...

Перший день ми про
вели в столиці Болгарії 
— Софії. В красивому і 
‘зеленому парку височить 
пам ятник .радянському 
зоїну-визволителю. Бол
гари свято шанують на
ших солдат, які загину
ли, звільняючи їх землю 
від німецько-фашист
ських загарбників. В 
скульптурних компози
ціях зтілені незабутні 
хвилини зустрічі радян
ських і болгарських бра
тів. Ось одна з них. Жи
телі міста Софії оточили 
стомлених після тяжких 
боїв і переходів черво- 
нозоряних солдатів. Об
личчя сяють радістю — 
болгарська земля очи
щена від німецьких за
гарбників. Біля підніжжя 
пам’ятника лежать живі 
квіти.

У Софії ми побували 
також на металургійно
му заводі. Зустрілися з 
молоддю, Робітники роз
повіли нам про завод, 
про свої трудові досяг
нення.

«Стоїть над горою 
Альоша...» — рядки з 
цієї пісні добре відомі 
кожному жителю Бол
гарії. В місті Плов диві 
на горі, котру називають 
«Гора визволителів», ви
сочить пам’ятник Неві
домому радянському 
солдатові. Воїн тримає 
в руці букет червоних 
■•роянд. Болгари лагідно

зовуть його Альошею. 
існує народна леген

да: зустрічаючи радян
ських воїнів, жителі міс
та Пловдива дарували 
визволителям букети 
квітів. І один солдат ска
зав: «Поки наші руки 
тримають зброю, троян
ди не будуть политі 
кров ю». Ці слова стали 
символічними.

Сто широких сходинок 
ведуть до висіченого з 
граніту 18-метрового мо
нумента.

Побувавши у Пловди
ву поет Костянтин Ван- 
шенкін і композитор Еду 
ард Колмановський на
писали пісню «Альоша«.. 
Нині вона стала офіцій
ним гімном міста. Кож
ного ранку радіостанція 
Пловдива починає свої 
передачі піснею про ра
дянського солдата-виз- 
волителя.

Наша група туристів 
поклала до підніжжя 
пам ятника квіти.

...Казковий день Неп
туна, вечір дружби з 
болгарською молоддю, 
концерти Ділі Іванової і 
Бориса Гуджунова — все 
це залишиться приємни
ми спогадами про поїзд
ку до Болгарії.

Після приїзду ми 
влаштували у своїй біб
ліотеці тематичну поли
цю, книги якої розпові
дають юним читачам 
про дружбу болгарсько: 
і радянської молоді, Ве
демо пропаганду літе
ратури братніх соціаліс
тичних країн. Постійни
ми стали виставки книги, 
які розповідають про 
Чехословаччину, Поль
щу, Югославію та інші 
братні країни. Зараз го
туємо альбом. Його сто
рінки розповідатимуть 
про Болгарію, про па
м’ятники радянським зо- 
їнам-визволителям.

О. ХИЛЬЧЕНКО, 
бібліотекар районної 
дитячої бібліотеки, 

смт. Новгородка.

...Так, почнемо не з вулика. Поч
немо з рядків листа, автор якого, 
на жаль; не повідомив свого пріз
вища:

«У Великих Троянах б’ють на 
сполох, якщо ти сів біля ставу з ву
дочкою не купивши на це квитка 
Штрафують, піддають громадсько
му осуду за інші «незаконні дії* 
крадіїв. Звичайно, це правильно, 
схвально. Інакше й бути не може

А от коли молода людина тиняє
ться селом після довгих посидіиків 
у чайній, коли бешкетує в сім’ї чи 
біля клубу, — то ніби й не поміча

ють цього ні комсомольські акти
вісти, пі керівники виробничих 
дільниць. Бачать це і члени колек-

давати? Посадять його, і він буде 
проклинати мене цілий рік».

Дехто таки стривожився: «Хіба 
в сільраді не знають про ге, що 
він коїть?».

Інші відповідають: «Що ж тут та 
кого? Когось вбив чи що?..».

А потім було свято — День мо 
лоді. Поприходили юнаки та дівча 
та до клубу. Але їх не зустріли ні і 
баяном, ні з веселою піснею. Уве
чері хлопці завітали в читальний заг 
сільської бібліотеки, щоб лерегля 
нути езіжі журнали. Та раптом $

НОВИЙБУДИНОК КУЛЬТУРИ
відкрито у селі Мар’ївцї. До послуг колгоспників 
10 кімнат для занять гуртків художньої самодіяльнос
ті, бібліотека з читальним залом, зал для глядачів па 
450 місць. Приміщення красиво оформлене художни
ками.

Це вже п’ята культосвітня установа, побудована за 
роки дев’ятої п’ятирічки в районі. Відкрили свої двері 
музей Юрія Азовського в селі Нечаївці, музична шко
ла в Компаніївиі, кілька чудових сільських Будинків 
культури.

В. ОРЛО8.
Компаніївський район«

гнву, в якому працює така людина, 
і теж проходять з байдужістю. От, 
наприклад, Петро Шмнголь. По.му 
минуло лише двадцять. Чим він 
займався після роботи — не знали 
ні в сім’ї, ні в комітеті комсомолу. 
Аж раптом, як грім з неба: «Забра
ли Петра в міліцію. Будуть судити. 
Бо злодії!, бешкетник». Або по
цікавтесь у іншому відділку нашого 
колгоспу, що в селі Грушці, — там 
теж чимало таких, як Шмнголь...». 
О К З’ЯСУВАЛОСЬ, Петро працю- 
$ “ вав в Угьяновці. У Великих 
Троянах нікому до нього діла не 
було. Що хотів, те й робив. У від
ділку колгоспу спокійні висновки: 
«Він не наш»...

У Грушці теж вчинки хлопців, 
яким «і море по коліна», виклика
ють сум і занепокоєння. Прийшов 
Володимир М. з Миколою К. до 
клубу в недільний день. А гам ти
ша. Подивились на розтрощений 
більярд, що посеред фойє, та й по
чвалали до чайної. Туї підліток мо
же сісти за стіл з літнім колгоспни
ком і перехилити склянку вина — 
до цього з селі звикли.

Безперечно, все це стає причи
ною багатьох прикрих історій. 
Хлопці вкрали вулика в Явдокима 
Цвіргуна — хотіли закусити після 
чарки. Занесли в чужі городи і по
били рамки, бо меду там не зна
йшли. їх однолііки після іменин 
прийшли до клубу, без дозволу 
взяли чужого мотоцикла і цілу ніч 
ним поля «міряли». Пошрамували 
собі обличчя і машину понівечили.

Потім іще одна новина: Петра 
Маковійчука побили на фермі. Те
пер він каже своєму недругові: 
«Неси дві сотні. Інакше подам до 
суду...». Зараз п’ють обидва мого
рич за примирення...

Деякі тішаться з творінь Анатолія 
Козака:

— Дав стусана Тані Русазській. 
Але вона боїться поскаржитись у 
сільраду, щоб не помстився. Після 
такого жалю Анатолій пішов з ку
лаками на садовода, коли той на
здоганяв його з цибулею. Але на 
п’яницю і цього разу ніхто навіть 
не нагримав. Потерпілий тільки й 
відповів: «Навіщо я буду вогню до

вікно гримнув радіольний вереск 
«Пряники, пряники!..». То кіномеха 
ніки «збирали аудиторію» перегля 
нути давній кінофільм.

Хотілося хлопц’ям на сгадіон. Ал>? 
він давно перетворений на буді 
вельний майданчик — школу там 
споруджують...

І ніхто з той вечір не вдарив ні 
сполох, що святкозий день молодь 
не змогла провести як слід. Навіть 
секретаря комсомольської органі
зації колгоспу імені Шевченкг 
К. Червоній це не стурбувало. Он 
ремі культармійці вважали, що білг 
клубу невесело, бо сюди не наві
дуються керівники колгоспу, пра 
цівники сільради.

Тоді була гаряча пора — жнива 
Більше сотні юнаків та дівчат, по
вернувшись з поліз і тваринниць
ких ферм, чекали, що їм подарують 
гарний настрій і веселу пісню. Але 
комсомольські активісти теж по
кладались на опікунство з боку ке-

• різників колгоспу.
Після кіносеансу за колгоспною 

конторою зібралось кілька підліт
ків: - ♦

— Треба дати прочухана завідую
чому клубом, щоб не проганяв нас 
від піаніно...

Повз них йшли чоловіки та жін
ки, слухали ті монологи і сміялись... 
ПЕРЕЛІК фактів можна продовжи

ти. Та не варто. Подібні випад
ки, нічого критися, мають місце і

® Лист в номер!

з інших селах області. Хай наш чи
тач визнає са/АОкритично: отакий 

•.обі Петро, ще трапляється, верхо
водить над підлітками, наводячи 
оруд на моральне обличчя села; 
ганьбить, честь і слазу сумлінних 
рудівників, вносить розлад у рит

мічний плин виробничих та громад
ських справ, врешті, не боячись 
цього слова, отруює дозвілля на 
•елі.

Пригадуєіе — у ьруно Ясенсько- 
о є приблизно такі слоза: «Не бій

тесь друзів, найгірше — вони мо
жуть зрадити, не бійтесь ворогів — 
еони можуть лише вбити, бійтесь 
байдужих, бо саме за їх мовчазної 
згоді- твориться все зло». Суворі, 
жорсткі слова, але за ними стоїть 
віща суіь.

Ми певні, ніхто з односельчан не 
схвалює поведінку того злощасного 
Петра. Та дозвольте правді загля
нути вам у вічі: ніхто ж і не боре
ться по-справжньому з такими, не 
закликає громадськість піддати ни
щівному осуду всі негідні прояви, 
що стояіь за межею людського.

Животіє ще на селі оте архаїчне 
«моя хата скраю...». Більше того, 
випивохи ще й «філософськи» 
осмислюють свою ганьбу: «Не за 
чужі ж п ю — за свої, кровні». Чи 
ще небезпечніше: «Він що, вбив ко
гось?!.».

Є адміністраіивні органи сіль
ського самоврядування, для яких 
обов’язок — слідкувати за поряд
ком і утримувати норми людського 
співжиття. Є службова «одиниця», 
дільничний міліціонер, котрий має 
підтримувати найтісніші зв’язки з 
активістами села, організувати ком
сомольський оперативний загін, 
члени якого стали б його перши
ми помічниками. Є громадські ор
ганізації, які своєчасно повинні би- 
ги на сполох. І не тільки тоді, коли 
з’явився «незаконний» рибалка на 
березі ставу.

А спілчани? Що скаже К. Черво
ній про подібні «зразки»? Поки що 
зрозуміло: секретар комсомоль
ської організації, члени комітету 
пальцем об палець не вдарили. А 
чи під силу їм. повести нещадну 
боротьбу з антиподами нашої мо

ралі.
Справа ж надто серйозна і болю

ча. «Отой» Петро і йому подібні, ні
чого сподіватися, навіть матеріал 
цей в газеті не прочитають. Його 
треба ткнути носом у рядки.

І наостанку; гірко стає, коли 
«повз них йдуть чоловіки та жінки, 
слухають ті монологи і сміються».

Хто ж візьме хулігана за комір? 
А справді, хто повинен взяти? Як 

думаєш, читачу?
с. крокуй.

Ульяновський район.

Статистина 
пересадок серця

Зарат на земиїй кулі нараховує
ться 64 груші хірургів, які зай- 
матопся пересадками серця. До 
першого червня воші зробили 271 
операцію. З пересадженим серцем 
зараз живуть сорок сім чоловік, 
причому чотирнадцять з них — 
більше трьох років. Про пе пові
домлялось па міжнародному кон

гресі хірургів, який відбувся в 
Амстердамі. Там же приводились 
дані про операції по пересадці 
нирок, які практикують 300 хірур
гічних колективів. Всього в СВІІІ 
пересаджено 22 тисячі нирок. її 
дев'ятнадцяти тисяч людей, яким 
зроблена така операція, 'зараз 
живуть дев’ять тисяч. Ветераном 
серед них став пацієнт, якому' пе
ресадка нирок була зроблена де
в’ятнадцять років тому.

(ТАРС). 
Гаага.

В сімействі моторолерів
Мельбуриськн компанія «Електродрайп Про- 

праетарі Лімітед» розпочала виробництво ма
шин, які на підміну від своїх «мотобратіп» — 
безшумні 1 пз забруднюють повітря. Це еко
номний і зручний п сксплуаіації електроролер 
Акумулятор, забезпечує бет підзарядкп проб^т 
на відстань 40—50 кілометрів. Цього досить, 
оскільки дев’ять десятих виутрішньоміськт 
пробігіз автомашин не перевищують ЇО кіломет
рів. Електроролорц випускаються у двох варіас 
тах — одиночні і з вантажною коляскою.

АїС — АП51
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ВОГНЕМ

З ПІВДЕННОГО боку до Знам’янки 
щільно підступають відроги Чорно- 

ліського урочища, яке здавна слугує 
улюбленим місцем відпочинку городян. 
Зна.м’янчанн й сьогодні проводять тут 
масові народні гуляння, а восени збира
ють гриби. Нещодавно я провідав цю, 
знайому ще з юності, мальовничу місци
ну. 1 гнітюче враження справило при
легле до міста узлісся. Знам'янка роз
будовується. Колись віддалені від уро
чища житлові квартали тепер впритул 
підступили до лісового масиву. І окремі 
жителі вулиць перетворили паркову зо
ну... у звалище. Консервні банки, побиті 
відра, всіляке лахміття — чого тільки не

зів. З берізки, котру посадив власними 
руками, яка на все життя полишається у 
твоєму серці ніжною й тендітною. Вду
майтесь у внутрішній зміст цієї пісні і 
пп зрозумієте, що рідний, з дитинства 
милий край дійсно починається з берізки 
і клена, з тихоплинної річнії або блакит
но'!» сіанка, з бузкового гаю. Зберегти 
і примножити оте неоціненне багатство— 
найб.іаюродніша мета кожного з нас.

Знам'янка з давніх-давен славилась 
своїми садами... Вулиця Матросова. На 
одному з її кварталів зведено 110-кяар- 
тнрннй будинок. Пам’ятаю, що в ци с 
кварталах були сади — яблуні, сливи, 
груші. Усе винищено під корінь. Невже

Дружшшнкн? їх удень тут не знайдені. 
Складається враження, що й відпові
дальні працівники Кіровського райвикон
кому і підлеглих нему комунальних 
служб, Кіровського райкому комсомолу, 
ніколи сюди не навідуються.

Ми живемо в щедрому, родючому лі
состеповому краї. Чи треба шанувати 
його неповторну красу, дбати про гармо
нію його природних багатств? Питання 
риторичне і відповіді, власне, не потре
бує.

ЙЙЙ,,АНУ, КИНЬ

мальовничих за-

«Серп і молот» 
питання про те.

зустрінеш у цих колись 
куткахІ

МіськраЙонна газета 
уже не раз порушувала
що треба, зрештою, покласти край ота
ким неподобствам. Працівники ЧорнОлі- 
ського ліспгоспзагу з боку міської смуги 
змушені були навіть обгородити части
ну прилеглої до зеленого масиву терито
рії. Але нічого не допомагає — ліс про
довжують засмічувати.

У Знам’янці є боєздатні загони «зеле
них патрулів». Невже у них не вистачає 
сил і засобів для того, щоб перепинити 
шлях нахабам? Та й міськвиконкому, 
міськкому комсомолу пора сказати своє 
слово.

Бегата і різноманітна природа нашого 
лісостеповою краю. Дерепі — своєрідні 
легені міст і сіл: «зелений друг» очи
щав повітря, дає благодатну прохолоду, 
є невичерпним джерелом нашого здо
ров'я. Та чи завжди ми ставимося до 
нього, як до друга? «З чого починається 
Батьківщина!»— співається у відомій піс
ні із кінофільму «Шит і меч». Замисли
мось на мить — з чого? З рідного багь- 
і-.іисьюго дому, звідки ти вирушив у ве
лике життя, з вірних І задушевних дру-

будівельникам принаймні па два десят
ки метрів від будівельного майданчика 
заважали дерева? Натомісць нічого не 
посаджено.

Як ніколи раніше охорона природи тур- 
б\е громадськість. Та це іі закономірно. 
Прискорюється технічний прогрес, Інтен
сивно розгнвається промислове вироб
ництво, п господарський оборот чимдалі 
більше втягуються природні ресурси — 
земля, вода, ліс, надра, рослинний і 
тваринний світ. Вдумайтесь. Природа — 
це все, що нас оточує, годує, напуває, 
одягає. Любов до природи породжує у 
людини найпотаємніші почуття, творчі 
задуми і натхнення.

ІТ ІСЛЯ напруженого трудового дня 
•••** ви йдете чи їдете па берег Інгу
лу. Куди? Не виключено, що в район 
парку Космонавтів (Ковалівна). Скажемо 
наперед, повновладного Господаря тут 
немає, хоча натомісць при вході є скосо- 
бочепий якимось зловмисником щит Із 
застережливим написом: «Ламати дере
ва, їздити автотранспортом по парку ка
тегорично забороняється!». Та марно. 
Алеї, узбіччя яких заросли височенною 
лободою, перетворились у своєрідний 
мотодром — від світання до смеркання 
тут ревуть мотоцикли, гудуть мопеди.

У КОМПЛЕКСІ заходів природоохоро- 
ни чільне місце має бути відведене 

захисту лісу і лісорозведенню. Плекати 
й оберігати ліс, особливо а умовах вашої 
області, — це велике завдання першочер
гове. І хоч па Кіроооградщнні за остан
ні роки немало зроблено в галузі поле
захисного лісорозведення. обліснення 
ярів, схилів, водойм, непридатних для 
сільськогосподарського використання зе
мель. однак, не завжди цс робиться так, 
як намічається. Декілька років тому 
добру справу задумали керівники кол
госпу імені Кірова Олександрійського ра
йону — на непридатних для землеробства 
землях тут заклали сосновий бір площею 
понад півтораста гектарів. Хвойні дерева 
дружно пішли в ріст. Однак у минулому 
році на окремих ділянках було виявлено 
пошкодження молодих дерев сосновим 
шовкопрядом. Місцеві спеціалісти годі 
не звернули на це уваги. І от цієї весни 
гусінь небезпечного шкідника, якого в 
межах району досі не виявлялось, ви
йшла з лісової підстилки І знищила 
хвою дерев на 15 гектарах. Виникла не- 
бегпека — метелики соснового шовко
пряда можуть розширити свої «володін
ня» на хвойні насадження довкола 
Олександрії. У цьому зв’язку додаємо і 
також, що великих збитків у веденні лі- І 
сового господарства в колгоспах завда- І 
ють безсистемний випас худоби, несвоє
часна боротьба з хворобами дерев.

Про не свідчить одне з тривожних по
відомлень і і сусіднього Петрівського ра
йону. На околиці села Новий Стародуб 
ббралася юрба дітлахів. Одні« з хлопчи
ків дістав із кишені коробочку сірників 
«Ану, кинь — чи займеться бур'ян*. — 
підказав хтось із малюків. Пересохле 
різнотрав'я вмить спалахнуло, зловісні 
язики полум’я з тріскотом наближалися 
до молодих сосен. Тільки завдяки рішу
чому втручанню дорослих вдалося від
вернути лихо.

Залишатися байдужим до поетичної 
краси і материнської щедрості рідної 
природи — злочин. Зберігати «зеленого 
друга» — обов'язок кожного. Цією спра
вою повинні займатися І «зелені патру
лі». і землевпорядники, і відповідальні 
працівники місцевих опгзнів, комсомоль
ці та молодь нашої області.

ВГКРАМАРЕНКО.
краєзнавець.

АВАНГАР ДІВЦІ 
ЗАНЕПОКОЄНІ
ПРО підсумки виступів на

ших збірних команд і 
спортсменів на VI літній 
Спартакіаді України йшлася 
ділова розмова на другому 
пленумі обласної ради ДСГ 
«Авангард». Доповідач в 
цьому питанні — заступник 
голови президії облради 
М. М. Красновський і висту
паючі (тренер М. Жереб'я- 
тєв, начальник футбольної 
команди майстрів класу «А» 
«Зірки» Ю. Махно, голова 
світловодської міської ради 
ДСТ В. Скворцов, завідую
чий навчальною частиною 
ДЮСШ СК «Зірка» В. Кова
льов, завідуючий відділом 
обкому комсомолу В. Го
луб, голова олександрій
ської міської організації 
В. Хазан та інші) зазначили, 
що в масових змаганнях і 
спартакіадах (в 1974 році і 
першому півріччі поточного 
року) взяло участь понад 
80 тисяч чоловік. Під час 
проведення першого етапу 
Спартакіади народів СРСР 
в Товаристві підготовлено 
12 майстрів спорту, 267 кан
дидатів у майстри спорту і 
першорозрядників. Понов
лено дванадцять рекордів 
області. Спортивну честь 
Кіровоградщини на респуб
ліканській Спартакіаді захи
щали 39 авангардівців, вони

внесли до залікової книжки 
збірної області 228 очок.

Значних спортивних по
казників домоглись майстер 
спорту Вячеслав Рєдозубов 
(срібний призер спартакіа
ди з класичної боротьби), 
кандидат у майстри спорту 
Любов Ручка. Добре сход
ження в підготовці спорт
сменів вищих розрядів у 
заслуженого тренера УРСР 
М. І. Романенка, тренерів 
М. І. Жеребятєва, В. К. 
Іванця.
ПЛАНИ дев’ятої п’ятиріч- 

ки по розвитку фізич
ної культури і спорту вже 
виконали 
культури 
вуглерозрізу, 
тих металів імені 50-річчя 
Жовтня м. Світловодська, 
спортивного клубу «Зірка», 
машинобудівного і буди, 
вельного технікумів.

Але ще не задовольня
ють громадськість виступи 
на спартакіадному форумі 
гімнастів, важкоатлетів, жі
ночі команди з ручного м’я
ча і особливо легкоатлетів. 
До цього часу ще мало 
приділяється уваги підго
товці юніорів, недостатня 
кількість трудящих залучає
ться до занять в учбових 
групах комплексу ГПО, 
спортивних секціях. Не ви
конуються вимоги сучасної 
методики тренувального 
процесу. Низька підготовка 
тренерських кадрів. Відсут
ність на спортивних базах 
необхідного спортивного 
інвентаря і обладнання, я 
також постійного контролю 
з боку обласної, міських 
рад та спортивних клубів за 
працею тренерів в значній 
мірі перешкоджає кращим 
виступам авангардівців і 
під час спартакіадних стар-* 
тій. Саме цим серйозно 
стурбовані авангардівські 
активісти.

колективи фіз- 
Морозівського 

заводу чис-

ІЬ
О ФУТБОЛ

„БАВАРІЯ“ ЧИ „ДИНАМО“?
Це буде другий офіційний рознграш футбольного суперкубка.’ 

9 вересня на Олімпійському стадіоні в Мюнхені І б жовтня на 
Київському центральному стадіоні переможець турніру на ку
бок володарів кубків — команда «Динамо» (Київ) зустрінеться 
з володарем Кубка європейських чемпіонів — «Баварією» (Мюн
хен).

Початок історії суперкубка було покладено в 1973 році, коли 
з ініціативи голландської газети «Детелеграаф» провели дві зу
стрічі переможці двох європейських турнірів: кубка чемпіонів —'і 
<Аякс» (Амстердам) і кубка кубків — «Глазго рейнджере» 
(Глазго). «-Аякс» в ту пору диктував «футбольну клубну моду» 
на континенті і став першим переможцем турніру ше не визна
ного тоді УЄФЛ (3:1 — у Глазго і 3:2 — на своєму полі).

Наступного року рознграш суперкубка вже офіційно проводи
ла Європейська футбольна федерація. 1 знову переміг «Дяко, 
програвши спочатку в Італії «Мілану» — 0:1, але розгромивши 
потім суперників удома — 6:0.

Тепер з «Баварією» зіграють київські дивамівпі.
А. ГОРБУНОВ,

Редактор М. УСПАПЕНЙО.

Кіровоградський інститут 
сільськогосподарського 
машинобудуванняОГОЛОШУЄ КОНКУРС
НА ЗАЛИШЕННЯ ВАКАНТНИХ ПОСАДЗАВІДУЮЧИХ КАФЕДРАМИ: ЗАГАЛЬНОЇ ЕЛЕКТРОТЕХНІКИ: ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ: ВИЩА МАТЕМАТИКА; СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ МАШИНОБУДУВАННЯ:ДОЦЕНТІВ І АСИСТЕНТІВ НА КАФЕДРИ: ЕКОНОМІКИ І ОРГАНІЗАЦІЇ ВИРОБНИЦТВА: ОРГАНІЗАЦІЇ 1 ТЕХНОЛОГІЇ РЕМОНТУ'МАШИН: ТЕХНОЛОГІЇ МАШИНОБУДУВАННЯ: ВИЩОЇ МАТЕМАТИКИ: ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ;

Стоон проведення конкурсу --- ОДИН МІСЯЦЬ з дня
опублікування оголошення в газеті.

Документи подавати на ім’я ректора інституту на 
адресу: м. Кіровоград, проспект «Правды», 70-а.

РЕКТОРАТ.

ВИЕВ

7) Наша адреса і телефони
^^6050. ГСП, Кіровоград-50, вул. Луначарського, 36. 
'З'елефоии: відповідального секретаря те відділу 
комсомольського життя — 2-45-35, відділу пропаганди, 
■ЇДДіву листів і масової роботи — 2-45-36, відділу вій
ськово-патріотичного виховання та спорту — 2-46-87.

£К 09958, Індекс в В97,

Кіровоградське середнє міське 
профг ехучилище «V» 8
ОГОЛОШУЄ ДОДАТКОВИЙ НАБІР УЧНІВ
НА 1975-1976 НАВЧАЛЬНИЙ РІКНА СПЕЦІАЛЬНОСТІ: ІЗ СТРОКОМ НАВЧАННЯ і РІК - МУЛЯРІ. ШТУКАТУРИ: 13 СТРОКОМ НАВЧАННЯ 2 РОКИ - СТОЛЯРИ БУДІВЕЛЬНІ. АРМАТУРНИКИ-БЕТОН- НИКИ.

Приймаються юнаки і дівчата з освітою за 8—10 
класів у віці від 15 до 25 років.

Учні забезпечуються триразовим безкоштовним 
харчуванням, обмундируванням і гуртожитком.

За виконані роботи в процесі виробничої практики 
учням нараховується 33 проценти заробленої суми. 
Час навчання зараховується до трудового стажу.

Випускники училиша мають право вступати до ви
щих і середніх спеціальних учбових закладів на піль
гових умовах.

Початок занять — з 1 вересня 1975 року.
Адреса училища: м. Кіровоград, вул. Волкова, 15. 

їхати тролейбусом № 2 до зупинки «Тролейбусне 
депо».

ДИРЕКЦІЯ.

Газета виходять 
у вівторок, четвер, 

суботу.

«МЦЛОДОЙ КОММУНАР» - 
орган Кировоградского обком» 

ЛКСМУ, г. Кировоград.

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

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

Зам. № 13372. Тираж 59000,

оградеьке професійне 
торговельне училище

проводить 
додатковий набір учнів

»А БАЗІ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ НА 1975—1976 
НАВЧАЛЬНИЙ РІК

ЗА СПЕЦІАЛЬНОСТЯМИ:

продавців продовольчих товарів) контролерів-кв- 
сирів продовольчих товарів.

Строк навчання — 1 рік.

До заяви на ім’я директора необхідно додати такі 
документи; свідоцтво про закінчення школи (орлі і 
над), довідку про став здоров’я (форма № 280); сві
доцтво про народження (копія), довідку з місця про
живання, характеристику ЗІ школи, чотири фото
картки.

Прийом учнів до училища проводиться без екза
менів. Особи, зараховані на навчання, одержують 
стипендію у розмірі 32 карбованців, а демобілізова
ні з лав Радянсько: Армії — 60 карбованців на мі
сяць. Документи приймаються до 10 вересня 1975 
року.

Адреса учплніца: м. Кіровоград, вул. Василнии, 5. 
Телефон: 4-14-83.

ДИРЕКЦІЯ.
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