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ПОДИВІТЬСЯ уважно па цс фото. З нього про
мовляють до вас двадцяті роки. Під прапорами 

своєї організації — одні з перших. комсомольців 
Олександр івщнин, осередок Комуністичної Спілки 
•Молоді залізничної станції Фундукліївка.

Чи звернули ви увагу на тс, що більшість фото
графій -тих років колективні? І як часто па них—пра
пори. Що цс — з 
меиа з битви громадянської війни, люди 
лучалнея з ними і в мирний день. Відчувши 

еони цінили, 
сагу і силу

лучалнея з цими і в мирний день, 
плече друга, одержимі єдиною мстою, 
як піхто, справжню дружбу, знали 
колективу.

Прийде час, і думаю, ці знамена займуть 
і кожне відатиме нащадкам про долю свого покоління. А яке 
місце у цьому кумачевому потоці буде підведене прапору 
нашої сьогоднішньої районної комсомоли? Чи гордо, чесно 
несемо ми його життям? Чи відповідаємо надіям батьків, 
ось ним комсомольцам двадцятих?

Зараз у комсомольській організації Олександрійського ра
йону більше трьох тисяч членів ВЛКСА1, героїка сімдеся
тих років особлива. Ми пам'ятаємо, як ставали Героями Ра
дянського Союзу паші земляки у двадцять п’ять — кулемет
ник Литон Антонов, у двадцяті, два — комсорг стрілецького 
батальйону Федір Павлоьсьхіїй, у двадцять вісім — леген
дарний партизанський комбриг Дмитро Гулнсв. У комсо
мольські роки засяяли Золоті Зірки на грудях Івана Хрисан- 
товнча Календюка, Степана Григоровича Цупрснка. Никифо
ра Тнмофійовнча Євтушсика.

Сьогодні героїка інша. Якщо можна сказати, вона живе в 
трудових буднях, у тому, звичному на спрший погляд, 
виконанні народногосподарських пл:вів. 1 якщо сьогодні 
Олександрівщина пишається тим, що перевиконано п’ятиріч
ний план продажу державі зернових, м’яса, молока, яєіщ, 
новіш, то в цьому і заслуга молоді. 18 комсомольсько-моло
діжних колективів доклали рук для досягнення такого ре
зультату, близько тисячі молодих виробничників.

На жнивах добре потрудилися молодий комбайнер кол- 
юспу «Зоря комунізму» Петро Внхрнст, який намолотив за 
несприятливих погодпнх умов цього року 3680 центнерів хлі
ба, -1120 центнерів зерна перовії на тік водій цього ж госпо
дарства Віктор Бондаренко. Вже третій рік підряд змагання 
молодих доярок області очолює Ольга Козаченко — доярка 
Нссватківського відділку Другого імені Пстропськото цукро- 
комбінату. І цього року претендує в черговий раз здобути 
приз газети «Молодий комунар» «Першій молодій чотиризи- 
сячііііні Кіровоградщини». .V Олі близько ста послідовниць 
в районі.

Ударно трудяться і молоді виробничники. ІІа 130 
процентів виконала свої соціалістичні зобов’язання 
завершального року п’ятирічки комсомольсько-мо
лодіжна зміна станції Фундукліївка, яку очолює 
молодий комуніст Ольга Петренко. Колектив постій
но забезпечує ІОО-нроцеїітпу подачу вагонів у 
склад поїздів, простій вагонів під завантажувальну 
операцію скорочено проїв норми на 15 хвилин. 
ОЛЕКСАНДРІВЩИНА, яка виховала чотирьох 

Героїв Соціалістичної Праці, знає ціну трудовій 
звитязі. Але вссж із гордістю називають у нас 
імена «Молодих гвардійців п’ятирічки» Миколи Ор
лика — тракториста колгоспу «Іскра», який виконав 
особисту п’ятирічку за 4 роки, Юрія Ринді — ливар
ника Другого імені ГІстровського цукрокомбінату, 
кавалерів ордена 
Ольги Козаченко 
Арсентія Швайки.
Пошани» відзначені дояр колгоспу імені Свердлова 
Олександр Пастернак, зоотехнік колгоспу «Росія» 
Лідія Гудзова, трактористка колгоспу імені Ульяно
ва Євгенія Візпрспко.

Є чим похвалитися і тим, хто ще тільки готується увійти 
в трудове життя. 99,8 — такий процент успішності школярі І 
нашого району. 946 учнів закінчили минулий рік на «від
мінно», 2810 — тільки на «•!» і «5». Понад п’ять тисяч зіро
чок укріпили школярі на будинках учасників Великої Вітчін- 
ияної війни, встанозіїтп над цими оселями тнмурівськс шеф
ство. А учасники операції «Живі ниточки» з Букварської 
восьмирічної школи зндйш.'ііі 166 імен визволителі» свого се
ла I встановили з ними листування.

Як завжди, молодь відгукувалася на всі події її житті 
країни ініціативною, сиеріійііою працею. Найбільшого роз
маху набуло соціалістичне змагання напередодні XXV з’їзду 
КПРС. Можна з твердістю сказати: сьогодні вся молодь 
Олсксапдрівського району одержима прагненням зустріти 
партійний форум гідними подарунками.

І її, ми не соромитимемось свого прапора — в 
майбутніх музеях комсомольської слави. Високо і 
гордо пронесли його комсомольці О.іексапдрівіцнпп в 
роки дев’ятої п’ятирічки Високо й гордо пронесуть 
далі в життя, множачи все нові звершення’ в ім’я 
побудови комунізму.

імояелмч

ПРОЕКТ ЦК КПРС ДО XXV З’ЇЗДУ КПРС
14 грудня в центральних, республіканських, крайо

вих і обласних газетах країни опубліковано «Постано
ву ЦК КІ1РС про Проект ЦК КПРС до XXV з’їзду 
КПРС «Оснозні напрями розвитку народного госпо
дарства СРСР на 1976—1980 роки» і Проект ЦК КПРС 
до XXV з’їзду «Основні напрями розвитку народного 
господарства СРСР на 1976—1980 роки».

ЦК КПРС схвалив Проект основних напрямів роз
витку народного господарства СРСР на десяту п’яти
річку і запропонував провести обговорення цього 
документа в партійних організаціях, на зборах тру
дящих і в пресі.

Десята п’ятирічка — новий важливий етап у ство
ренні матеріально-технічної бази комунізму, вдоско
наленні суспільних відносин і формуванні нової лю
дини, розвитку соціалістичного способу життя. Це

ГОСПОДАРСТВА СРСР НА 1976-1980 РОКИ» 

період посилення інтенсифікації суспільного вироб
ництва, більш повного використання можливостей 
народного господарства для примноження національ
ного багатства, зміцнення економічної могутності і 
обороноздатності країни.

Головне завдання десятої п'ятирічки полягає в 
послідовному здійсненні курсу Комуністичної партії 
на піднесення матеріального і культурного рівня 
життя народу на основі динамічного і пропорційного 
розвитку суспільного виробництва і підвищення його 
ефективності, прискорення науково-технічного про
гресу, зростання продуктивності праці, всемірного 
поліпшення якості роботи в усіх ланках народного 
господарства.

(TA PC).

до нових 
ЗВЕРШЕНЬ

Одностайно схвалили 
молоді червонозорівці 
Проект ЦК КПРС «Основні 
напрями розвитку народ
ного господарства 
1976—1980 роки», 
ливо зацікавили 
шинобудівників, перспек
тиви розвитку 
господарського 

У 
яка 
якості і ефек-

будування 
п’ятирічці, 
тирічкою 
тивності.

Накреслення дійсно 
грандіозні. Передбачено 
випустити сільськогоспо
дарських машин для рос
линництва на суму 2,8 
мільярда карбованців. То
му ще більше усвідом
люємо значення своєї 
праці у втіленні цих зав
дань у життя. Це додає 
наснаги молодим завод
чанам у повсякденному 
труді, кличе до нових 
звершень.

Л. АРТЕМЕНКО. 
різчик ковальсько-пре
сового цеху Кірово
градського заводу 
«Червона зірка».

За рішенням XXIV з’їз
ду КПРС за п’ятиріччя 
здійснено широку програ
му розвитку сільського 
господарства. Ще гранді
озніші плани на роки де
сятої п’ятирічки в Проек
ті ЦК КПРС до .......
з'їзду партії, перед 
ми, механізаторами, 
ставлене відповідальне 
завдання — довести се
редньорічний валовий 
збір зерна до 215—220 
млн. тонн.

Впевнений, що нам цс під 
силу. Адже за ці роки значно 
зросте технічна оснащеність 
сільського господарства. За 
роки десятої п’ятирічки кол
госпам і радгоспам буде по
ставлено 1000 тисяч тракторів, 
1350 тисяч вантажних автомо
білів. 538 тисяч зерно ібираль- 
них комбайнів, 1580 тисяч 
тракторних причепів, 100 ти
сяч екскаваторів. 106,5 тисячі 
бульдозерів.

Молоді хлібороби гос
подарства, ознайомившись 
із планами розвитку сіль
ського господарства у на
ступній п’ятирічці, запев
няють, що докладуть усіх 
зусиль, а(|и втілити плани 
партії в життя.

В. СКАЛ ІЙ, 
грак горист колі оспу 
імені Шевченка Уль
яновського району.

комсомольських 
документів став вимогли
вою і принциповою перевір
кою того, як кожна комсо
мольська організація, ко
жен комсомолець викону
ють рішення XXIV з'їзду 
КПРС та XVII з'їзду 
ВЛКСМ. Вісім місяців три
ває обмін. Про його хід на 
питання нашого кореспон
дента відповідає перший 
секрета р II овоукраїнського 
райкому ЛКСМУ М. СУ
ВОРОВ.

оамін І 
комсомол ьєьки і 
(^окчмеитев

Миколо, Новоукраїнський райком 
І сомслу серед 58 міськкомів і райкомів 
І ЛКСМ України, які першими в республі

ці дістали право розпочати обмін ком- 
Ісомольських документів. Як 

дить!

Обмін комсомольських 
розпочався організовано, в 
трудового і політичного піднесення. У 
квітні, коли b!^6vbcb Плену/л Центрапь- 
Інсго Комітету КПРС і була прийнята по

станова про скликання XXV з’їзду КПРС. 
у всіх комсомольських організаціях ра
йону відбулися комсомольські збори. 
На них були обговорені питання обміну 
і вирішено, що проходитиме він під де- 

и візом: «XXV з’їздові КПРС — гідну зу- 
| стріч!». Комсомольські квитки вручаємо 
S в урочистій обстановці при безпосеред- 
I ній участі секретарів, працівників рай- 
S кому партії та райкому комсомолу, ве- 
И теренів праці та Великої Вітчизняної вій

ни. Нині вже 1551 член ВЛКСМ отримав 
І комсомольський квиток зоазка 1975 ро

ку. В обмін включилася 51 комсомоль
ська організація, 40 вже його завер
шили.

— Що нового вніс обмін у життя ком
сомольських організацій!

По-перше, він змусив комітети комсс- 
| молу господарств проаналізувати свою 
І діяльність, докласти максимум зусиль, 
П аби піднести її на вищий рівень. Поліп- 
I шилася індивідуальна робота з комсо- 
| мольцями, зросла їх трудова активність. 

Значна кількість членів ВЛКСМ охоплена 
І дорученнями: кожні дев'ять із десяти 

чоловік. Отримуючи червоні книжечки 
із силуетом Ілліча, комсомольці рапор
тують про свої трудові здобутки, беруть 
підвищені соціалістичні зобов’язання на 
честь XXV з'їзду КПРС.

_ — Під мас співбесід КОМСОМОЛЬЦІ
І вносили чимало пропозицій і побажань, 
І критичних зауважень щодо поліпшення 
І роботи комітетів комсомолу тощо. Що 
І зроблено райкомом комсомолу 
І прискорення втілення їх у життя!

— Свій робочий день працівники від- 
Іділу комсомольських організацій розпо

чинають із огляду книги співбесід, в 
якій проти запису багатьох пропозицій 
стоїть: «Виконано». Найбільше було за
уважень щодо активізації соціалістично
го змагання. Працівники райкому ком
сомолу побували у господарствах і на 

І підприємствах, надали допомогу коміте
там комсомолу Комсомольці колгоспу 
«Дружба», наприклад, зауважили, що 
комітет комсомолу недостатню увагу 
приділяє створенню нових комсомоль
сько-молодіжних колективів. Інструктор 
S. Луговий, завідуючий відділом комсо-

ГвИЯЯ ІИІІ Т м

мольських організацій В. Поповній, сек- І 
ретарі райкому комсомолу не раз зу- І 
стрічалися із молоддю господарства, ■ 
допомогли комітету комсомолу створи
ти дві комсомольсько-молодіжні трак- п 
торні боигади, які очолили Анатолій Ла- І 
па та Анатолій Стеценко.

Комсомолець цього ж колгоспу Ми- І 
кола Вергун зауважив, що молоді взим- | 
ну немає де займатися споотом, запро
понував звести споотивний зал. Було Ц 
встановлено, що до закінчення Судів- І 
ництва тваоинницького комплексу, тоб- И 
то, в найближчі роки, спорудити його І 
неможливо. Та вихід знайшли. Колгосп- І 
ним фізкультурникам виділили години “ 
пля занять у спортивному ^алі ДЮСШ.

Гортаючи книгу співбесід, із задовс- | 
пенням можна відзначити, що переваж- І 
на більшість зауважень комсо/лольців І 
оозглянуті, недоліки е роботі ліквідо- К 
вані.

— Які труднощі виникають у ході об
міну! *

— Питань, які потрібно виоішити, чи- 1 
мало. У колгоспах імені Пархоменка, І 
«Україна», райоб’єднанні «Сільгссптехні- І 
на»-, напоиклад, нерегулярно проводя- І 
іься засідання комітетів комсомолу, у | 
сільському споживчому товаристві щ© 
не вирішено питання про створення < 
комсомольсько-молодіжних колективів, І 
екіпажів. Не створено ділової обстанов
ки на міжрайбазі, у відділенні транс
портної контори облспоживспілки. Тут 
ко/лсомольські документи ніяк не мо
жуть поміняти дванадцять чоловік. Не 
всі охоплені дорученнями в колгоспі 
імені Шевченка, на цукрозаводі, де не 
налагоджено чіткої системи співбесід, 
члени ВЛКСМ рідко звітують про свою 
роботу на зборах. Усі ці питання потріб- | 
но розв’язати негайно

— Вісім місяців триває обмін комсо
мольських документів. Який досвід на
громадив райком комсомолу!

— Зараз практикуємо у кожній комсо
мольській організації напередодні по
чатку обміну проводити розширене за
сідання комітету комсомолу із участю 
представників парткому, адміністрації, 
проводимо комсомольські збори у від- 
ділкових комсомольських організаціях 
Кожному членові комітету комсомолу 
кожному активісту даємо індивідуальне 
завдання. Така система дала добрі на
слідки при обміні комсомольських до
кументів у колгоспах імені Фрунзе, іме
ні Карла Маркса. Приємно відзначити, 
що для більшості комітетів комсомолу 
вручення комсомольських квитків стало 
великою подією у ЖИТТІ І ДІЯЛЬНОСТІ 
кожного комсомольця.
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„Молодий комунар“

«ЧЕСТЬ ЗМОЛОДУ»
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ЛЕГЕНДИ 
І РЕАЛЬНІСТЬ
КОЖЕН. хто завітає в 

Олсксандрівськнй район.
чимало цікавого може довіда
тися, побувавши у семи його 
музеях і музейних кімнатах. 
Любителів старовини, на
приклад, зацікавить ця леген
да, записана істориками більш 
як сто років тому, але й яку 
до сьогодні можна ще почути 
від літніх людей.

Тисячу літ тому, розповідає
ться в ній, стояло на Тясмині 
багате давньоруське місто 
Якось підійшло під стіни його 
велике військо кочівників. Ру
сичі відмовилися здатися, а 
щоб порогу не дісталася по
жива, вночі потопили п річці 
свої коштовності. До остан
нього билися жителі на валах 
свого міста, ніхто не вижив у 
січі й вогні. А з ними загину
ла й таємниця похованих 
скарбів.

Наскільки достовірна ця ле
генда — історики не дали від
повіді. Тільки від кількості 
кладів монет, які знаходили 
тут археологи, повелася за 
притпсминською низиною плі
ва «Долини скарбів».

Зкь.йдіться чим зацікавити 
тут і найвибаглпвішнх ціните
лів сьогоднішніх новинок. На
приклад, ось це відкриття 
геолог іь. частина району і 
сам районний центр лежать у 
кратері найбільшого в Європі 
вулкана, діаметр якого 29 кі
лометрів. Під правічними гор-

Долина 
скарбів:
п’ять

ровільннй загін з сорока п’яти 
комсомольців. Голина на збо
ри І одразу ж вирушаємо в 
Д', рогу.

...— Оце маєш,—присвиснув 
хтось із здивуванням. Кучі ву
гілля лежать за півтораста 
метрів від колії, навкруги—ні 
коней, ні підвід, ні якогось ін
шого транспорту, Лиш лопані 
й носилки.

— Ану, кінчай нити' Не з 
таким справлялися. До робо
ти, товариші!

П’ять діб з світанку до 
смеркання — робота, робота, 
робота. Закіптюжсні, смер
тельно зморені вантажимо й 
носимо вугілля до вагонів. Ру
ки не витримують — робимо 

лямки на шию і до них закріп, 
люємо носилки. Треба! Завод 
не повинен зупинитися, там 
надіються на комсомол.

І ось чотириста тонн палива 
инвантажсио у пагони. Можна 
норертатись. Зустріч на заводі 
урочиста. Ні, не з квітами, не 
з транспарантами, не з пре
міями. У 21-ї не маніжили 
цим. ІЦирі, гарячі слова подя
ки від літніх робітників, кому
ністів. Але для нас—то найви
ща нагорода. Головне: комсо
мол не підвів, комсомол — па 
комсомольському рівні!

Не забути нам, ветеранам, 
своєї комсомольської юності. 
Коли звичні були голод і хо
лод, полатаний одяг, не зовсім 
пнеока грамотність, але таки
ми чистими — віра в комуніс
тичне майбутнє, такими безко
рисливими і змістовними — 
справи, життя — з повного від
дачею. В лікнепах і на субот- 
никах, в ударних змінах і 
бригадах по колективізації 
починав свої п’ятирічки ком
сомол Олсксандрівщинн. І за
раз, коли я бачу в рядах ра
йонної організації три тисячі 
хлопців і дівчат, — освічених, 
організованих, свідомих, слу
хаю про їх діла, вірю в те, що 
справа, яку ми починали, в 
яку вірили І за яку боролись 
— в надійних руках. І до сьо
годні хочу залишатися в ного 
гарячих,
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нестримних рядах.
0. ГОНЧАР, 

ВЛКСМ з 1925

ПРАЦЮЙ 
НАВЧАЮЧИСЬ, 

МИСЛЯЧИ,
ТВОРЯЧИ

Самі: і степами таїться най
більше в світі родовніце горю
чих слаьпів. Чом не долина 
скарбні?

Тільки той, хто захоче дові
датися про всі скарби цього 
мальовничого краю, має. по
знайомитися з його людьми, 
їх життям, трудом, думами і 
планами, найбільшою його 
цінністю.

Говоритимете ви з хліборо
бами, і неодмінно вразитесь 
буденним героїзмом, з яким 
ці люди виривали у негоди 
врожай хліба. Та н не тільки 
це. Адже, щоб перевиконати 
п’ятирічний план по заготівлі 
зерна, молока, м’яса, яєць, 
вовни слід потрудитися справ
ді ударно. Заведете мову з ро
бітником — і вас захопить 
розповідь про тс, як цукроза
вод зумів раніше на півроку, 
до 30-річчя Перемоги, викона
ти п’ятирічку. А якщо почує
те спогади одного з десяти ти
сяч учасників Великої Вітчиз
няної війни, то відкриєте для 
себе, якими мужніми і зви
тяжними були солдати, що 
зайняті нині мирним трудом.

І всюди, в колгоспі чи на 
заводі, в магазині чи на за
лізниці, в риболовецькій 
бригаді, чи лісництві, вам з 
теплотою згадуватимуть мо
лодь, називатимуть її хороші 
справи. Бо ж комсомол вніс 
свій вагомий вклад у вико
нання народногосподарських 
Планів, став невід’ємною час
тиною життя свого краю.

За чотири роки й десять 
місяців промислові під
приємства Олександрів- 
щини реалізували продук
ції понад план на п’ять 
мільйонів карбованців.

11а XVII з’їзді комсомолу Генераль
ний секретар Центрального Комітету 
нашої партії Леонід Ілліч Брежнєв ви
соко оцінив роль молоді в комуністич
ному будівництві і поставив перед нею 
іце грандіозніші завдання. Представники 
старшого покоління, наставники сприй
няли ці слова як найважливіше завдан
ня: не шкодувати сил і часу, виховуючи 
підростаючу зміну на кращих трудових 
традиціях, по-батьківськв піклуватися 
про молоде покоління —' випускників 
шкіл, профтехучилищ, демобілізованих 
з лав Радянської Армії, — весь досвід і 
знання віддавати молоді.

Інколи життя висуває перед нами такі 
проблеми і завдання, які стають продов
женням наших досягнень: чим вища ква
ліфікація, більше досвіду, тим подолан
ня складніших справ тобі по силі. Мо
лодь це добре розуміє і прагне до знань. 
Значна роль досвідчених майстрів, на
ставників — допомогти їй у цьому.

Зростає сім’я наставників і с нашій 
області. Є свої правофлангові, встигли 
нагромадити певний власний досвід, 
узагальнити ного. Ветерани руху настав
ництва навчають молодших, передають 
їм свої знання. Зараз лише в трудових 
колективах тракторних бригад колгоспів 
і радгоспів, на підприємствах «Сільгосп
техніки» працює більше тисячі шефів- 
наставників. Здебільшого — це кадрові 
виробничники, ветерани праці і війни, 
ударники комуністичної праці.

Серед перших засновників наставни
цтва у сільськогосподарському виробни
цтві області — бригадир тракторної 
бригади ордена Леніна колгоспу імені 
XX з’їзду КПРС Новоукраїнського райо
ну двічі Герой Соціалістичної Праці 
Олександр Васильович Гіталов. Славет
ний механізатор ие лише допомагає мо
лоді оволодівати хліборобською май
стерністю, а й прищеплює любов до своєї 
професії, виховує патріотами нашої 
держави, його внесок у цю справу — 
чималий. Вже більше десяти років у 
бригаді діє школа передового досвіду, в 
якій за цей час побували понад дванад
цять тисяч чолозік. Багато хто з колиш
ніх учнів самі стали наставниками.

— Батьківська турбота про нас, моло
дих, завжди була однією з основних рис 
характеру Олександра Васильовича. Са
ме він допоміг мені і багатьом моїм ро
весникам, товаришам стати досвідчени
ми хліборобами, полюбити землю,—роз
повідає А, І. Колотили!, ланковий меха
нізованої ланки з бригади О. В. Гіта- 
лова.

Щирими словами вдячності згадують 
своїх наставників В. С. Апдріяша, який 
очолює тракторну бригаду колгоспу «Ро
сія» Новоукраїнського району, Г. Ф.

-НАСТАВНИК
Вовнснка, механізатора колгоспу імені
Ульянова Новгородківського району та 
багатьох інших. Один з вихованців Гри
горія Федотовича Вовненка — Степан 
Єрофейович Федас — вже й сам має уч
нів. За прикладом старшого, його сестра 
та семеро братів теж стали механізато
рами. Все частіше зустрічаємося з ди
настіями хліборобів. Зокрема, це стосує
ться і сім’ї С. О. Чорнобая, Героя Со
ціалістичної Праці, стежкою якого піш
ли його чотири сини. Тридцять п’ять ро
ків працює механізатором Сергій Олек
сандрович, очолює тракторну бригаду 
колгоспу імені Фрунзе Ульяновського 
району. Є чому повчитися у нього не 
тільки молодим, а й досвідченим май- 
страм-хлібодарам. Працювати в брига
ді — велика честь, тому й не виникає 
тут проблеми кадрів. Випускники шко
ли, звільнені з лав Радянської Армії, 
охоче йдуть працювати в колектив 
Сергія Олександровича, знають — він 
завжди підтримає порадою, довірить 
відповідальну ділянку роботи.

— У своїй роботі я не обмежуюся ли
ше професійним навчанням, — ділиться 
думками С. О. Чернобай. — 3 перших 
днів знайомства з новачками починаю 
всобічно цікавитись ними, розвивати все 
хороше, формувати в них характер лю
дини, якій продовжувати будувати і жи
ти в комуністичному суспільстві.

Щоб молодь прижилась у колективі, 
щоб став він для неї другою домівкою, 
сім'єю — в цьому головна турбота на
ставників. Ці та багато інших питань 
обговорюють вчителі молоді під час сво
їх зустрічей. В господарствах Долин- 
ського, Вільшаиського, Новоукраїнсько
го районів активно діють ради наставни
ків. Під керівництвом партійних органі
зацій, за участю профспілок колгоспів, 
радгоспів та інших сільськогосподар
ських підприємств області пропагують 
нагромаджений кращими досвід. У ство
рених при райкомах партії дворічних 
школах наставників їх члени одержують 
основи знань з педагогіки, психології, 
правових питань.

Цікаве і корисне починання у Новоук- 
раїнському та Вільшанському районах— 
тут організували змагання серед настав
ників. Досвід вартий наслідування. Час 
і в інших районах області звернути біль
ше уваги цій потрібній і важливій спра
ві. ІЦоб у сім’ї хліборобів росли гідні 
послідовники, щоб якості кращих пред
ставників старшого покоління стали ри
сами трудового характеру молоді.

П. МАРЧЕНКО, 
секретар обкому профспілки робіт
ників і службовців сільського гос
подарства і заготівель.

ВІСІМ П'ЯТИРІЧОК 
ТОМУ

Понад півтори тисячі 
комсомольців 
отримали квитки нового 
зразка. Юнакам і дівчатам 
напутнє слово давали ве
терани.

району

Цього року я відзначна юві
лей — свій п’ятдесятий рік у 
комсомолі. Пам’ять тримав 
багато баченого і почутого, 
але особливий у пій — рік 
1928-й, перший рік першої 
п’ятирічки.

...На цукрозаводі—«чп»: ву
гілля вистачає лише на два дні. 
Потрібно негайно підвести па
ливо залізницею в Олександ
рівну з сусіднього підприєм
ства. Швидко формується доб-

Моя професія пов’язана з 
вогнем і металом. Я — ливар
ник. Щоправда, на цукроком- 
бінаті це допоміжне виробни
цтво, тільки важливість його 
не менша. І коли вітали ко
лектив Другого імені Пстров- 
ського з достроковим вико
нанням п’ятирічки, цю радість 
ми ділили з усіма нарівні

Чим запам’яталися ці п’ять 
років особисто? Подій було 
чимало. 1 кожна претендує на 
нам’ять: виборов звання удар
ника комуністичної праці, на
городжений срібним знаком 
ЦК ВЛКСМ «Молодий гвар
дієць п’ятирічки». Золота ме
даль но закінченні вечірньої 
школи, весілля, народження 
сина Віталика...

А особливість п’ятирічки ме
ні бачиться у двох рисах. 
Перша — зросла потреба в 
знаннях і потяг до них серед 
молоді. Взяти наш завод. Сьо
годні. по суті—цс велика лабо
раторія, де ведеться постійний 
пошук нових форм і методів 
виробництва па чолі з голов
ним інженером, кандидатом 
технічних наук 10. Ф. Цюкз- 
лом. Щоб бути справжнім ро
бітником, відповідати вимо
гам дня, потрібно вчнтнег 
мислити, винаходити, раціона
лізувати. Одного ентузіазму^ 
чи 'фізичної сили мало. Тиму 
в завкомі комсомолу, розроб
ляючи заході: соціалістичного 
змагання серед молоді, ми 
націлюгалн комсомольців на 
ПІДШІШСІІНЯ СВОГО "■
освітнього 
рівня.

Друга риса — турбота про 
робітниче поповнення. Крізь 
усе життя пронесу я вдячність 
(іетірьну заводського внроб- 
пнитга Якову Семеновичу 
Горбу, який вивів мене на ро
бітничий шлях,- Такими ж по
чуттями сповнений до свого 
вчителя і останній його вихо
ванець Сергій Лімбоцький. А 
всього їх було у наставника 
за п’ятирічку більше двадця
ти учнів. Вважаю, що настав
ництво, породжене дев’ятою 
п’ятирічкою, — це справа всіх 
років майбутнього.

10. РИНДЯ, 
робітник Другого іме
ні ГІетровського цук- 
рокомбінату.

Днями закінчив 
спою роботу VII 
з’їзд Польської 
об’єднаної робіт
ничої партії. Ко
лектив сталели
варного заводу 
металургійн ого 
комбінату імені 
В. 1. Леніна в 
Новій Гуті, який 

в 1974 році додат
ково до завдан
ня виплавив 400 
тисяч тонн сталі, 
нинішнього року 
зобов’язався на 
честь з’їзду виро
бити 600 тисяч 
тонн сталі понад 
план.

Н а ф о т о: на 
ударній вахті біля 
однієї з мартенів
ських печей мета
лургійного заво
ду імені В. І. Ле
ніна. Річний план 
виконаний, йде 
плавка па честь 
VII з’їзду ПОРП.

Фото
ЦАФ - АПН.

—-з загально* 
і професійного

репортер

Днв» 3 стор»

Всі почесті — 
жінкам

В Аджамці у Будинку 
культури колгоспу імені 
Ватутіна відбувся вогник, 
присвячений Міжнарод
ному року жінки. Жіноча 
рада села запросила тру
дівниць з трьох колгоспів, 
виробництв, установ.

Учасники вечора вшано
вували свинарку з колгос
пу «Росія» М. Я. Землян- 
ську, котра 14 років тру
диться на фермі і за слав
ну працю нагороджена

орденами Леніна, Жов
тневої революції, «Знак 
Пошани» та двома меда
лями, доярок колгоспу 
імені Карла Маркса Р. С. 
Бондаренко, Н. Г< Ляшен
ко і Н. І. Куроп’ятник. Во
ни виконали 9 п’ятирічку 
за 4 роки і 10 місяців.

Т. СИДОРЕНКО.
Кіровоградський 
район.

Відзначено 
виставкою

В Єревані з 22 листопада 
по 2 грудня проходила 
III Всесоюзна юнацька ви
ставка, присвячена XXV 
з’їзду КПРС. В ній взяло 
участь більше 400 колек
ціонерів, роботи яких від
бирались раніше на облас-

них і республіканських ви
ставках.

Так, на 1 республікан
ській виставці, присвяче
ній 50-річчю присвоєння 
комсомолу імені Леніна, 
колекція сірникових ети
кеток «Ім’я Леніна гордо 
несе комсомол», зібрана 
ученицею Кіровоградсько
го музичного училища 
Оленою Ігнатьєвою, удо
стоїлась бронзової медалі 
та спеціального приза рес
публіканської газети «Ком
сомольськеє знамя». І на 
III Всесоюзній жюрі висо
ко оцінило працю Олени: 
нагороджена бронзовою 
медаллю .та спеціальним 
призом виставки.

І. ВАКС.
м. Москва.

У житті народу Лаосу 
сталась велика і важлива 
подія. Національний кон
грес народних представ
ників, який відбувся а 
столиці країни В’єнтьяні, 
прийняв рішення лікві
дувати монархію і про
голосити Лаоську На
родно - Демократичну 
Республіку (ЛНДР),

Президентом респуб
ліки став голова ЦК 
Патріотичного фронту 
Лаосу Суфан Увонг. Но
вий уряд очолив гене
ральний секретар ЦК 
народно - революційної 
партії Кейсон Фомвіхан.

В опублікованій уря
дом програмі дій гово
риться про необхідність 
остаточно викорінити 
згубні наслідки хазяйну
вання колоніально-фео
дального режиму, роз
вивати народні органи 
влади, всемірно зміцню
вати народні збройні 
сили.

Програма передбачає

ЛАОС -
Народно- 

демократична 
республіка

перебудову всієї націо
нальної економіки, на
ціоналізацію лісів, ко
рисних копалин, водних 
джерел, ліквідацію при
ватної власності на зем
лю в містах, розвиток 
загальнонародної влас
ності. Уряд сприятиме 
колективізації сільського 
господарства, утворенню 
«груп солідарності», 
«груп взаємодопомоги», 
зразкових сільськогос- 
подарських кооперативів 
і на експериментальній 
основі — держгоспів,

Народна влада вживе 
всіх заходів для якнай
швидшої ліквідації не
письменності і підвищен
ня культурного рівня 
мас, для розвитку охо
рони здоров’я, для по
ліпшення матеріальних 
умов житія населення.

Що стосується зовніш
ньої політики Лаосу, то 
вона буде спрямована 
на забезпечення миру і 
незалежності народно- 
демократичної Респуб
ліки. ЛНДР зміцнювати
ме солідарність і спів
робітництво з соціаліс
тичними країнами. Вод
ночас вона встановить 
дипломатичні і торго
вельні відносини з усіма 
державами незалежно 
від їх ладу на основі 
принципів мирного спів
існування.

Лаос розташонаннй у цен
тральній частині Індокитай
ського півострова. Поряд з 
В’єтнамом і Камбоджею ця 
країна з населенням у три 
мільйони чоловік входила 
до складу колоніальної ім
перії Франції. Під впливом 
великої перемоги волелюб
ний пародія у другій світо* 
вій війні наприкінці 1945 ро
ку жителі Лаосу, як і ін
ших країн Індокитаю, по
встали проти чужоземного 
ярма. Однак французькі вій
ська, які висадилися там на 
початку 1946 року, придуши
ли повстання 1 жорстоко 
розправилися з його учасни
ками.

1 все ж воля лаоського на
роду до боротьби за свобо
ду ие була зломлена. У 
серпні 1950 року в одній з 
провінцій Лаосу відбувся 
перший конгрес народних 
представників. Він прийняв 
рішення створити Фронт 
Визволення Лаосу, перетво
рений у 1956 році в Патріо
тичний фронт (Нео Лао Хак 
Сат). Цей фронт став най
більш масовою демократі^ 
ною організацією в країні, ' 
діючи під керівництвом бо
йового авангарду лаоського 
народу — иаролгго-репо.тю- 
ціЙпоТ партії, очолив бо
ротьбу патріотів за незалеж
ний ( демократичний Лаос, 

А. КРАСИКОВ, 
оглядач ТАРС,
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їв 1975 рожу-

РУБЕЖІ ДЛЯ ТОГО, 
ЩОБ ЇХ БРАТИ

У 197 !—1975 роках вироблено валової продукції 
сільського господарства на 5 мільйонів карбованців 
більше, між у восьмій п’ятирічці.

Власне, гак і було. Кожен рік — новий рубіж у 
соціалістичних зобов’язаннях і потім наполеглива 
праця для ного подолання. А звідси й результати. 
1971 рік — 3200 кілограмів молока від кожної коро
ви, 1972 — 3600, 1973 — 4538, 1974 — 4621. Напевне, 
традиція не порушиться і в завершальному році 
п’ятирічки — за 11 місяців я надоїла вже по 4314 
кілограмів молока від кожної корови.

Життя складається з рубежів. І цінять його по 
кількості подоланих. Якщо дивитися так. то ком
сомольці колгоспного й радгоспного виробництва 
нашого району пішли вперед у ці п’ять років. Зрос
ла кількість комсомольсько-молодіжних колективів, 
число молодих спеціалістів. Все це і запорука май
бутніх перемог. Головне — широкий розмах соціа
лістичного змагання серед молоді по гідній зустрічі 
XXV з’їзду КПРС Якщо ми збережемо його темпи 
і в наступні роки, то нам по силі будь-які висоти.

О. КОЗАЧЕНКО, 
доярка Несватківського відділка Другого 
імені Петровського цукрокомбінату, володар 
призу газети «Молодий комунар»

КОМСОМОЛ КІРОВОГРАДЩИНИ — 
XXV З’ЇЗДОВІ КПРС

про- 
збір- 
своє-

Й7і Е ЧАСТО навідуються 
® “ такі покупці до нашо
го магазину. А навідались: 
і треба ж — курйоз.

— То зи гак і не 
дасте жодної моєї 
ки? — наполягав на
му поет Іван Драч, — Ад
же, хоч як автор, я маю 
на це якесь право...

— А я, крім усього, ще 
й як земляк, — в такому 
ж тоні підкинув Сава Го- 
лованівський.

— Нічим не можу за
радити — розібрали ваші 
книги, — спершу ніякові
ла я. Розуміла, що мої 
співрозмовники жарту
ють: приємно було, що 
земляки, і особливо моло-

КРАПЛИНІ
МОРЕ
ді, так шанують поезію, 
але як продавець все ж 
відчувала професійне не
вдоволення від того, що 
не можу задовольнити 
прохання покупців.

Втім, настрій гостей ма
газину був хорошим. Це 
ж, певно, таки приємне 
видовище для письменни
ка, не бачити своїх книг 
на прилавках магазину, а 
тільки в руках людей.

Так, за останні п’ять ро
ків став особливо поміт
ним попит на літературу. 
Незважаючи на те, що з 
кожним роком збільшує
ться число «конкурентів». 
Щодня близько 80 тисяч 
газет і журналів прихо
дить в район, у жителів— 
понад дев’ять тисяч теле
візорів, більше 23 тисяч 
радіоприймачів і радіото
чок, діють 77 клубів, бу
динків культури і бібліо
тек. 1 все ж росте потік 
покупців у нашому мага
зині. За п’ять років ми 
продали книг майже на 
чверть мільйона карбо
ванців — на місяць рані
ше виконали 
план.

...То тільки 
магазин 
життя. Часом 
краплині море, 
зміни, які г:/ 
навколо.

— Куди це ви стільки 
книг?

місяць рані- 
п’ятирічний

здається, що 
одірваний від 

тут, як у 
видно ті 

відбуваються

І

— У школі — новосілля. 
Подарунок...

І так в Стару Осоту, Бір- 
ки, Красносілку, Олексан
дрівну, Стримівку, Крим- 
ки, так на відкриття трьох 
нових будинків культури, 
семи дитячих садків.

— А для чого вам це 
видання?

— Розумієте, мені чита
ти лекцію...

Ага, один з 670 членів 
районного 
«Знання»,
груп комсомольського ак
тиву.

Особливих відвідувачів 
дав рік тридцятиріччя Пе
ремоги. Гортає людина, 
приміром, мемуари Ба

товариства 
лекторських

Порівняно з восьмою 
п’ятирічкою товарообіг 
Олександрівсьної рай- 
споживспілки зріс більш 
як на 16 мільйонів кар

бованців.

грамяна, і раптом до су
сіда:

— Іване Петровичу, та 
це ж наш командир полку!

— Справді, він!
— А пам’ятаєш, як в со

рок третьому... Більше 10 
тисяч жителів Олександ- 
рівського району — учас
ники Великої Вітчизняної 
війни.

Чи піонер з Єлизавет- 
градківки:

— Допоможіть підібра
ти книгу в подарунок. 
Приїздять сьогодні визво
лителі селища з усього 
Радянського Союзу.

Ну, як не відповісти 
увагою чи навіть повагою 
до цього юного червоно
го слідопита. Тільки в на
шому районі вони вивіси
ли більше п’яти тисяч зі
рочок на будинках ветера
нів Великої Вітчизняної і 
кожного взяли під тиму- 
рівський контроль, розшу
кали імена сотень загиб
лих.

Ось такими і запам’я
таються мені ці роки. По
кращенням рівня життя, 
новобудовами і... зрослим 
книжковим «голодом» на 
основі зрослого духовно
го здоров'я.

Н. ГАРБУЗ, 
працівник Олександ
рійського книжково
го магазину.

Див. 4 стор

„Молодий комув&р“ З спіор

Ц ЕДАВНО у Московському політ- 
видаві вийшов збірник спогадів 

активних учасників революції 1905— 
1907 років під назвою «Первая рус- 
ская...». На 304-х сторінках цієї кни
ги понад ЗО авторів — вірних бор
ців за робітничу справу, в пам'яті 
яких міцно вкарбувалися буремні 
події тих років, починаючи з тра
гічної Кривавої неділі, — яскраво 
розповідають про могутній рево
люційний вибух, який сколихнув 
всю романівську імперію. Спогади 
розташовані в хронологічному по
рядкові і відображають період на
ростання революції, і? вищу форму 
розвитку — Грудневе збройне по
встання 1995 року і спад револю
ційної хвилі.

Книга відкривається нарисом 
О. М. Горького «9-е января». Вели
кий російський письменник був 
очевидцем подій Кривавої січневої 
неділі, що стала першим днем Пер
шої російської революції. Нечува- 
ний злочин царизму викликав гнів і 
обурення народу і насамперед ро
бітничого класу. На боротьбу з са
модержавством, за його повалення 
піднялися широкі маси пролетарів 
промислових міст Росії, а під їх 
впливом по країні прокотилися і се
лянські заворушення проти поміщи- 
ків-гнобителів, царських прислуж
ників.

У спогадах К. Є. Ворошилова, Г. І. 
Петровського, М. В. Фрунзе, М. 1. 
Подвойського, В. П. Антонова-Сара- 
товського, П. І. Воєводіна та інших 
авторів розповідається про розгор
тання народної революції в різних 
районах країни — в Петербурзі, 
Москві, Іваново-Вознесенську, По
волжі, на Україні.

III з’їзд РСДРП, що відбувся у 
квітні 1905 року е Лондоні, прийняв 
курс на збройне повстання. Біль
шовики активізували свою діяль
ність в багатьох робітничих центрах

Росії та у військових гарнізонах. 
8-го листопада з-за кордону в Пе
тербург прибув В. І. Ленін для ке
рівництва революцією. Кипучій ді
яльності Ілліча в ці листопадові дні 
1905 року в Петербурзі присвячені 
сторінки спогадів Н. К. Крупської, 
В. Д. Бонч-Бруевича, Л. О. Фотієвої, 
М. М. Ессен та інших авторів. Гостро 
проходили класові битви трудящих 
у Москві і Петербурзі, за їх при
кладом виступав пролетаріат інших 
міст.

«ПЕРША
РОСІЙСЬКА...»

Іваново-Вознесенськ був охопле
ний загальним політичним страйком. 
Як згадує М. І. Подвойський, «15 
травня на загальних зборах 35 тисяч 
робітників на річці Талка була утво
рена нечувана в світі робітнича ор
ганізація — Рада робітничих депу
татів, яка послужила прообразом 
Петербурзької та Московської Рад, 
створених в тому ж 1905 році... Ра
да з перших кроків взяла на себе 
турботи про насущні інтереси ро
бітників під час страйку, діяла як 
орган влади, що представляв інте
реси робітничих мас». А через мі
сяць, 14 червня, замайорів Черво
ний прапор революції на повстало
му броненосці «Потёмкин». Про 
його героїчний подвиг і драматизм 
розповідає в книзі колишній член 
судового комітету броненосця 
І. Личов. В. І. Ленін високо оцінив 
повстання і перехід його на бік на
родної революції, назвавши «По
тёмкин» «непереможною терито
рією революції».

В книзі розповідається про Все-

російський жовтневий політичний 
страйк, який охопив величезну 
країну, здобув першу перемогу. В 
спогадах йдеться про вищу фазу 
Першої російської революції — 
Грудневе збройне повстання в Мо
скві та виступи в інші-х містах краї
ни. Невмирущою славою вкрили се
бе герої революційної Пресні, яка 
вже тоді с’ала символом надії для 
друзів і грізним пророцтвом неми
нучої загибелі самодержавного 
ладу, капіталізму, — «Перша росій-

Б>ЕЦЕНЗ№

ська рево
люція 1905— 
1907 років 
зазнала по
разки, але 
вона чітко 
виявила при
роду, спра
вжнє облич-

чя і роль кожного класу російського 
суспільства. Народ побачив всі кла
си і партії в дії, довідався, чого во
ни хочуть, чого варті, за чиї інтере
си борються. Трудящі маси побачи
ли всю огидність лицемірства і 
дволиччя буржуазії, зрадництво 
/леншовиків, набули досвіду класо
вої боротьби для майбутніх битв з 
царизмом і капіталізмом».

В. І. Ленін вбачав в Першій росій
ській революції «генеральну репе
тицію», без якої була б неможлива 
перемога н' Лютневої буржуазно- 
демократичної, ні Жозінеьо1 соціа
лістичної революції 1917 року.

Книга споґадів — чудовий пода
рунок читачам до 70-річчя Першої 
російської революції. її з інтере
сом прочитають всі, хто любить і 
вивчає історію нашої рідкої Вітчиз
ни і її славної Комуністичної партії, 
партії великого Леніна. Вона особ
ливо корисна для нашої молоді.

І. РЯ БЕНКО,
член товариства «Звання».

2Иузем Леніна,
«XXV з’їзду КПРС — 

відмінне навчання!» Під 
таким девізом живуть і 
працюють сьогодні учні 
середньої школи № 34
обласного центру.

У класних комсомоль
ських організаціях відбу
лися збори, на яких були 
прийняті нові соціалістич
ні зобов'язання. Серед 
піонерських загонів та 
комсомольських груп ши
роко розгорнулося соціа
лістичне змагання: «Пока
зова школа, показовий 
клас, показовий учень», 
ініціатором якого став ко
мітет комсомолу, очолю
ваний Валерієм Морозо
вим. Змагання — це своє
рідний огляд творчої іні
ціативи, трудової та гро
мадської активності 
школярів.

Сьогодні піонерська та 
комсомольська організа
ції школи спрямовують 
свої зусилля на те, щоб 
кожен учень успішно ви
конав свій головний обо
в’язок перед Батьківщи
ною — добре вчитися.

Звичайно, уроки — уро
ками, але неабияку увагу 
учні приділяють громад
ському життю. Одні після 
уроків поспішають на за
сідання КІДу, інші — на 
заняття лекторської групи 
чи клубу «Політінформа-

тор», треті — до кімнати- 
музею В. І. Леніна, що 
працює при школі.

Книга почесних відвіду
вачів шкільного музею 
свідчить про те, що побу
вали тут і ветерани Вели
кої Вітчизняної війни, і 
друзі з братніх республік, 
і гості з Народної Респуб
ліки Болгарії та інших 
країн соціалізму. Всі вони 
з цікавістю слухали розпо
віді юних лекторів, захоп
лювалися майстерністю 
дітей, які виготовили ек
спонати музею. У школі 
стало вже доброю тради
цією проводити прийом 
учнів до лав ВЛКСМ саме 
в Ленінській кімнаті.

Зараз з кожним днем 
зростає навантаження. У 
розпалі — друга учбова 
чверть. 1 хто не знає, 
скільки ще потрібно зро
бити, щоб успішно закін
чити її.

Та комсомольці школи 
впевнені, що своє зобо
в’язання виконають — 
впишуть свої рядки про 
успіхи у навчанні та гро
мадському житті у Рапорт 
Ленінського комсомолу 
XXV з’їзду партії.

С. САРЖЕВСЬКА, 
позаштатний корес
пондент «Молодого 
комунара».

м. Кіровоград.

ЗАКОН-ДЛЯ ВСІХ
• БІБЛІОГРАФІЧНИЙ ОГЛЯД ЛП ЕРАТУРИ 
ДЛЯ ГУРТКІВ КОМСОМОЛЬСЬКОЇ 
ПОЛІТОСВІТИ, КОТРІ ВИВЧАЮТЬ основи 
ПРАВОВИХ ЗНАНЬ.

Кожному із нас необхідно знати правила трудово
го, цивільного, адміністративного законодавства.

Добрим порадником у вивченні питань законодав
ства стане література. Ряд брошур та книг, які ви
йшли в 1974—1975 рр., розкривають основні поняття 
права та його галузеГі. Ось деякі з них:

Бурчак Ф. Г. Розвиток радянського законодавства 
на сучасному етапі. К., «Знання», 1975.

Автор знайомить широкі кола читачів з соціальним 
призначенням права, розкриває основний зміст і фор
ми законодавчої діяльності в Радянській державі.

В роботі висвітлено роль радянського законодав
ства у вирішенні основних завдань комуністичного 
будівництва, вихованні нової людини і формуванні 
нових суспільних відносин. У брошурі подано також 
характеристику нових кодексів та законів з окремих

іалузей права, прийнятих в останні роки.
Правові знання — молоді. М., «Знання», 1974.
До посібника увійшли питання з радянського дер

жавного, трудового, адміністративного та криміналь
ного крав. Значний розділ присвячений тим, хто всту
пає в славні ряди робітничого класу. Читач дізнає
ться, які пільги надаються тим, хто вчиться без від
риву від виробництва, про форми підвищення квалі
фікації молоді.

Кабалкін О. ІО. Сфера обслуговування і закон. М., 
«Московский рабочий», 1975.

Брошура присвячена питанням правового регулю
вання в різних галузях сфери обслуговування, в тому 
числі народної освіти і охорони здоров’я. Автор на 
конкретних прикладах розглядає права, обов’язки і 
матеріальну відповідальність громадян по договорам 
побутового, торгового, житлового, транспортного об
слуговування. В брошурі дається характеристика 
прав і обов’язків студентів, пільг для тих, хто поєд
нує роботу з навчанням.

Т. СИ РОДАН, 
бібліограф обласної бібліотеки 

• імені II. К. Крупської.
м. Кіровоград.  ■
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ДЕРЕВО РУК ТВОЇХ

ЦЕ — МОТОБОЛ ..

В. ГУРТОВИЙ, 
лісничим Олександрівського шкільного лісництва.

ХХ/юдуКПРС

У чотирнадцяти учнівських виробничих бригадах, 
шкільному лісництві І зелених патрулях ростуть май
бутні господарі олександрівської землі.

Я часто намагаюся уявити: а, що коли б усі дерева, виро
щені нами, звести в один ліс. Який би він був? Ну, з поро
дами простіше — сосни, дуби, акації. Л от площу підраху
вати важко. Адже тільки за останні п’ять літ ми посадили 
більше ЗО тисяч дерев. Л скільки сіянців доглянули і вирос
тили! Тільки з насіння однієї тонни шишок, які зібрали ми 
цього року, можна виростити сго тисяч сосонок.

Ми з цікавістю пройшли б своїм лісом разом з Саіиею 
Сердюком, Наташею Тншсико, Сашсю Матвієйксм, Галею 
Слюсар і всіма-всіма членами лісництва. Яка б це була екс
курсія! Вгорі — грайгомін пташиних концертів. Щоб весе
лою була ця пісня, ми щороку розвішуємо 300—440 шпакі
вень і синичників, підгодовуємо пернатих взимку. Під дере
вами вестимуть свою «санітарну роботу» мурахи. їх чимало, 
тільки цього року мп розвели 33 НОВИХ мурашиних «сім’ї».. 
1 зовсім не боятимуться пас лосі, олені, козулі — адже це 
для лих ми кожною року заготовляємо корм, розносимо 
його взимку по лісу.

Уява... Ми не жалкуємо, що такий комсомольський ліс 
можна тільки уявити. Хіба цс ногаїо. якщо мп доглядаєм 
200 гектарів зеленого масиву, що паші дерева ростуть по 
всьому районі, по всій Україні. І, мандруючи, задивившись 
на якусь золеновігу красуню, мимоволі ловиш себе на дум
ці — а чн не зберегли її корінці доторк твоїх дбайливих 
рук..,

КОСМОНАВТАМ-СЬОГОДНІ 
П’ЯТНАДЦЯТЬ

ф У предметних і 
технічних гуртках райо
ну — понад 5 тисяч 
школярів.

«...Юні космонавти займаю
ться з шістнадцятої по вісім
надцяту годину» — цей рядок 
з розпорядку дня Олександ
рівського клубу юних техніків 
для пас: Юри Тітчепка, Павла 
Буданова, Василя Тищенка, 
Володимира Мазура та інших 
членів гуртка. Скажете за
надто гучна назва. Зовсім ні. 
Завітайте хоча б на хвилинку 
до музею ракетомоделювапня 
клубу, послухайте розповідь 
керівника гуртка ’ Степана 
Івановича Хонопеика.

Вас, напевне, вразить кіль
кість ракет, які виставлені 
тут. Різних типів — «Босто
ни», «Восходы», «Метеоры», 
різних розмірів — від двомет
рових до маленьких односту
пінчатих. Є навіть модель 
міжпланетного корабля май
бутнього. Вся Україна могла 
спостерігати за його роботою

„Молодяй хомуя«;“ їв грудня 1975 poxy

па скрапах телевізорів. Що
правда, репортаж вівся не з 
іншої планети, а поки що з 
однієї з студій республікан
ського телебачення, де експо
нувалися зразки технічної 
творчості юних.

Ну, а багато ракет таки 
штурмували небо в різних ку
точках нашої країни. І нерід
ко поверталися з суттєвими 
«додатками». 12 чемпіонських 
стрічок, десятки грамот, ме
далі різних достоїнств всесо
юзних. республіканських, об
ласних оглядів і першостей 
ракетомолелістів прикрашають 
стелажі музею.

...А пошук триває. Пеки що 
«стеля» польотів наших ра
кет — триста метрів. Ллє ми 
мріємо про той час, коли 
штурмуватимемо космос не 
тільки «малий», і будемо кон
структорами не лише юними.

С. ІВАНЧЕНКО, 
учень восьмого класу 
Олександрівської се
редньої школи № 1.

ЗНАЙОМТЕСЬ:
«ТЯСМИН»

Стадіон, дванадцять спортивних залів, 160 волей
больних, баскетбольних майданчиків і футбольних 
полів, 17 тирів — арена спортивних поєдинків юнаків 
і дівчат Олександрівського району.

Мотобол звуть спортом сильних і мужніх. У олександрій
ських вболівальників він здобув ще одне означення —- най
улюбленіший. Мало хто може втриматися вдома, коли на 
райцентрівському стадіоні «Колос» лупає свисток судді і в 
реві двигунів мотоциклів розпочинається віхола стрімких 
атак, карколомні комбінації на шалених швидкостях, дужі 
удари но воротах і відчайдушні кидки воротарів.

Команда «Тясмнн» виникла при Олександрівськсму спорт
клубі ДТСЛЛФ у 1972 році, з 1973-го виступає в першостях 
України. І в нослужному списку команди є вже значимі пе
ремоги — «Тясмнп» нагороджений бронзовими медалями 1 
грамотами ЦК ДТСЛЛФ України за третє місце в першості 
республіки, цього року, захищаючи честь Кіровоградської 
області, наші гравці здобули бронзові медалі па Спартакіаді 
УРСР з військово-спортивних видів спорту.

Гра в мотобот — не легка. Щоб па швидкості -10—56 кіло
метрів на годину відпасувати м’яч чи пробити по горстах, 
гравець позппен відмінно володіти мотоциклом, мати блис
кавичну реакцію, витривалість і. звичайно, мужність — без 
них закриті шляхи до перемог. Гравці команди І. Кубрачсп- 
ко, В. Новг.тводчечко. М. Вдовиченко. Л. Фсдчепко, А. Дуд
ник. Н. Дубівка, В. Крючеико па чолі з граючим тренером 
В. Сінкіппм продовжують сходження до вершин майстернос
ті в цьому нелегкому, але такому захоплюючому виді спорту.

Б. БЕЗСМОЛИИ, 
капітан мотобольної команди -хТлсмин»

7) Наша адреса і телефони
316050. ГСП Кіровоград-50, аул. Луначарсьиого, 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.

БК 01174. індекс 61197.

ції техобслуговування, організовано курси, на яких 
власники автомашин вивчають правила вуличного 
руху і експлуатації автотранспорту.

Члени товариства регулярно чергують на автострадах ра
йону, допомагають у вивченні правил вуличного руху школя
рам. Наша турбота — сприяти членам товариства в догляді 
за машинами, придбанні запасних частин. Ось і недавно ми 
провели авго.мотопробіг вихідного дня — від села Червоного 
до Хащуватого. Це було своєрідне свято автолюбителів. І па 
нього піхто не приїхав погано обладнаною машиною. Чисті, 
технічно справні «Жигулі», «Москвичі», «Запорожці» мчали 
вулицями сіл. І кожен, хто спостерігав за ними, був свідком 
того, що власники автомашин — справжні господарі і вмілі 
події. В цьому перекопались і члени нашої громадської ко
місії по технагляду. \

Якщо в тебе є гарний «Москвич», то чому б тобі 
і:е вирушити в подорож? В цьому ми теж хочемо до
помогти членам нашого товариства. Вибираємо їм 
маршрути, постачаємо туристським обладнанням.

Плідна робота наших активістів з первшших орга
нізацій товариства сприяє тому, що на шляхах райо
ну стало менше аварій, набув широкого розвитку 
автомотоспорт.

Д. КАМІНСЬКИЙ, 
голова Гайворонської районної ради добро
вільного товариства автомотолюбителів.

На фото: вгорі — автомотоііробіг вихідного дня, пра
воруч — майстер практичного водіння М. Д. КАРЯ КІН ін
структує працівницю відділу робітничого постачання об'єд
нання «Кіровотрадграфіт» В. ВАСИЛЬЧУК. ,

Фото В. ЗЕМ НОРІЯ.

З ПОДОРОЖ
В селі Червоному — більше 80 власників автома

шин, мотоциклів. Всі воші — члени добровільного 
товариства автомотолюбителів. Первинну організа
цію тут очолює Юрій Завадськнй. Разом з активіста
ми він дбає, щоб хожен водій автомашини чи мото
цикла був ознайомлений з прогресивними методами 
експлуатації транспорту, веде нагляд за дотриман
ням правил вуличного руху.

І так .майже в усіх 29 первшших організаціях ра
йону. В Заваллі ми організували перегляд кінофіль
мів про випадки дорожно-транспортних аварій, роз
робили заходи для усунення їх причті. З ініціативи 
нашої ради в районному центрі відкрито філіал стан-

Ф Від масовості—до
За п’ятирічку є:
— 24 майстри спорту СРСР;
— 524 кандидати в майстри

і першорозрядники;
— 31 045 спортсменів масо

вих розрядів;
—- 26 037 значківців ГПО.

і

майстерності
ТЕЛЕЕКРАН

НЕДІЛЯ

Ці цифри /ли попросили 
лоби обласної ради ДСТ

— Справді, від масовості залежить бага
то. підкреслив він. І тому першою турбо
тою було залучити до занять фізкуль
турою і спортом якнайбільше виробнични
ків. За ці роки, за які ми склали рапорт, 
навіть число колективів фізкультури збіль
шилось — з 127 до 132. кількість фізкуль
турників зросла на 1643, членів ДСТ — на 
2630. Тепер в низових спартаківських колек
тивах свій фізичний гарт підвищують біль
ше 28 тисяч юнаків і дівчат.

—- А що було стимулом в підвищенні 
майстерності?

— За роки п’ятирічки стала кращою спор
тивна база. Ми тепер маємо два типових 
стадіони, 9 спортзалів, 7 стрілецьких ти
рів, більше сотні різних майданчиків за 
видами спорту. Крім цього, поліпшився якіс- 
піій склад фізкультурних працівників — 
67 з 87 мають вищу освіту. В колективи 
прийшло іще 522 громадських інструктори. 
Наші активісти, перш за все, подбали, щоб 
була висока масовість па стартах ГПО — 
п’ята частина виробничників, які працюють 
в колективах, яких ми обслуговуємо тільки в 
завершальному році п’ятирічки, виконала 
нормативи комплексу. Добрим поштовхом 
для зростання майстерності спартаківців 
була VI Спартакіада УРСР. Тут успішно 
фінішували майстри спорту — фехтуваль
ники Василь Литвиненко, веслярі Микола 
Кукуруза, Володимир Онищенко, Олександр 
Куценко, Віктор Храпаченко, Сергій Ткачен
ко, велосипедисти Сергій Симоненко та 
Леопід Рпжков. З 561 очка, які вибороли

прокоментувати заступника го- 
«Спартак» О. О. Стасюка. РАПОРТ

СПАРТАКІВЦ1В
під час спартакіадних стартів члени збірної 
області — 104 спартаківські.

Ллє найбільшого значения ми падаємо тим зма
ганням, які проходять в колективах фізкультури. 
Тут нидію і перспективних спортсменів, котрі зму
шені долати великі ВИСОТИ, І тих, для кого 
спорт — просто важіль для гарного відпочинку 
та бадьорості. Тільки в спартакіаді обласної ради 
ДСТ «Спартак» взяло участь 13 567 юнаків і дів
чат, більше 5 тисяч з них викопали розрядні нор
мативи. Найвищий якісний показник в спортивно
му клубі «Авіатор», колективах Фізкультури олій- 
жиркомбівату, аітооб’єдпсппя № 10С61.

— В оздоровчій роботі теж були пози
тивні зрушення?

— Тільки в автомобілістів і шляховиків 
області є II туристських баз, де минулого 
року відпочило 8250 чоловік. Наприклад, 
па базі «Дельфін» влаштовуються не лише 
мандрівники, а й старти ГПО, змагання 
рибалок.

>— А упущення, проблеми?
— Воші поряд — там де і успіхи. Ог 

хоч би спортивні бази. Через байдужість 
будівельників допппі не введено в дію спор
тивний зал в Кіровограді.! 1с завжди може
мо придбати потрібний інвентар. І ніяк не 
зрушити з місця впровадження в жпітя 
комплексу ГПО в колективах торгівлі, хар
чової промисловості, установ обласного 
центру. Знову через тс, що осторонь цієї 
справі] — керівники багатьох організацій, 
комсомольські активісти.

ПЕРША ПРОГРАМА,
X А 6-00 — Новини, (М),

9.10 — к. т. Ранкову’ 
гімнастика для дітей. (М),
9..40 — к. т. «Будильник», 
(М). 10.00 — «Служу Ра* 
дянському Союзу!». (М), 
11.00 — к. т. «Відповіді пЛ
запитання другого туру 
олімпіади «Вартові приро
ди». (М). 11.45 — «Словр 
комуніста». Теленарис. 
(М). 12.00 - к. т. «Музич« 
іній кіоск». (М). 12.30 
«Сільська година». (М), 
13.30 — к. т. < Цемент» 4 
Худ. телефільм. 2 серія.
(М). 14.35 — к. т. «Завтрй
— День енергетика». Бе
сіда з міністром енергети
ки і електрифікації СРСР 
II. С. Непорожнім. (М); 
11.50 — «XXV з’їзду К1ІРС
— гідну зустріч». «Соці
альний портрет колективу 
Ворошпловградського за»
воду імені Жовтневої рс< 
полюції. Передача 7. (В-д), 
15.20 — к. т. Зустріч моло
ді з льотчиками-космоііав-
тамн СРСР О. Леоновим І 
В. Кубасовнм. (М). 16.20 -■? 
к. т. «Міжнародна панора
ма». (М). 16 50 — Концерт. 
(М). 17.00 - и. т. -Клуб 
кіпоподорожей». (М). І8.С0
— Спортивна програма.-' 
(М). Міжнародний турнір 
з хокею на приз газети 
«Известия». Збірна СРСР
— збірна ЧССР. (М). 21.01)
— «Час». (М). 21.30-к. Т, 
«У часи відпочинку». По 
закінченні — повний. (М),
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Обком та Доліїнський рай
ком комсомолу глибоко суму
ють з приполу передчасної 
смерті подія До.тииського РК 
ЛКСМ України

Павла Юхимовича 
КУХОЦЬКОГО

і висловлюють співчуття 
сім’ї покійного.

ДРУГА ПРОГРАМА. 
J2.I5 — «Камерний кон
церт. (Харків). 12.45 -і» 
Виступ письменника, .за
ступника Голови радян
ського Комітету захисту 
миру Натана Рибака. (К). 
13.05 — Телепистапа «Ра
нок ділової ЛЮДНІШ». (К), 
13.50 — Для школярів,
«Сурмач». (Миколаїв),
14.20 — «Спізае Г. Пино
ла». (К). 14.50 — Новини 
музичною житія. (Л-д),
15.20 — Для дітей. «Фільм-
копцерт». (К). 15.30— «ДО 
70-річчя Першої російської 
революції». (Д-к). 16.05 
Для дітей. ІО. Чсповецв- 
кнй. «ІІу іі Мицикі»- 
Лялькова вистава. (К-д на 
Республіканське телеба
чення). 16.50 — Кінофес
тиваль док фільмів. (К), 
17.30 — «Донецькі самоцві
ти». (Донецьк). 18.45 -• 
«Вісті». (К). 19.15 — ХУл, 
фільм «Стрибок на зорі», 
(К). 20.50 — «На добраніч, 
літні». (К). 21.00 - «Час», 
(М). 21.30 — «Назустріч
XXV з’їзду КПРС», 
«Хмельницька область», 
(1<). 22.45 — Вечірні новії- 
ви. (Н).
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