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© ПРО ДОСТРОКОВЕ ВИКОНАННЯ ЗАВДАНЬ ДЕ
В’ЯТОЇ П'ЯТИРІЧКИ РАПОРТУВАЛИ 7 КОМСОМОЛЬ
СЬКО-МОЛОДІЖНИХ КОЛЕКТИВІВ, 277 МОЛОДИХ 
ВИРОБНИЧНИКІВ.

о 183 КОМСОМОЛЬЦІ УДОСТОЄНІ ВИСОКОГО 
ЗВАННЯ УДАРНИКА КОМУНІСТИЧНОЇ ПРАЦЕ

• У 58 ГУРТКАХ КОМСОМОЛЬСЬКОЇ ПОЛІТОСВІ
ТИ НАВЧАЄТЬСЯ 1154 ЧЛЕНИ ВЛКСМ.

О 169 ЮНАКІВ І ДІВЧАТ — ДЕПУТАТИ СІЛЬСЬКИХ И 
і РАЙОННОЇ РАД, БЕРУТЬ АКТИВНУ УЧАСТЬ У ВИ
РІШЕННІ ДЕРЖАВНИХ ЗАВДАНЬ.

І слово
ПРОРОСЛО

Час невблаганно гортає сторінки календаря 
1975-го, завершального року дев’ятої п’ятирічки. Ще 
два місяці — і розпочне свою роботу XXV з’їзд 
КПРС.

Вписати свій рядок у Рапорт Ленінського комсо
молу форуму комуністів — цими помислами живе 
зараз дружна сім’я комсомольців Доброве.іичківщи- 
ни, демонструючи иа кожному робочому місці і в 
кожному класі приклади звитяжної праці, відмінного 
навчання.

Високе групове та політичне піднесення викликала 
постанова ЦК КПРС «Про соціалістичне змагання 
за гідну зустріч XXV з’їзду КПРС». Молоді робітни
ки, тварп.чннки, механізатори розгорнули трудове су
перництво під девізом «П’ятирічці — ударний фініш! 

■XXV з'їзду КПРС — гідну зустріч!» Його ініціатора
ми стали комсомольсько-молодіжні колоші Поміч- 
нянського локомотивного депо, які очолюють В. 'І 
Крохмаль, Ф. В Резнічеико. В. С. Думансгкий.

Залізничники намітили високі рубежі: проводити 
щомісяця не менше 600 важковагових поїздів, пере
везти понад план 100000 тонн народногосподарських 
вантажів, підвищити продуктивність праці на 5,5 про
шита. Колективи, очолювані Резнічепком і Крохма
лем, з гордістю рапортували: слова дотримано! А ма
шиніст електровоза Олександр Січсаренко першим в 
районі нагородженні/ знаком ЦК ВЛКСМ «Молодий 
гвардієць п’ятирічки».

Коли в колгоспі імені Карла Маркса за ініціативою 
комітету комсомолу створювали комсомольсько-мо
лодіжну ланку з числа працюючих на різних роботах 
дівчат, від неї чекали багато. Правління колгоспу 
пішло назустріч колективу і виділило 26-гсктарну 
площу під цукрові буряки. І дівчата виправдали по
кладені иа них надії: під керівництвом свого ватажка 
Валентини Пойченко вони цього посушливого року, 
як і обіцяли, виростили високий урожай — по 300 
центнерів солодких коренів з гектара.

Гідний вклад у виконання п'ятирічних завдань 
внесли члени трьох комсомольсько-молодіжних ланок 
по вирощуванню цукрових буряків колгоспу імені 
Шевченка, молодіжна тракторна бригада колгоспу 
імені Ульяиова, яку очолює Василь Ссмешок, молоді 
виробничники райоб'єднания «Сільгосптехніка».

З гордістю називають у нас імена машиніста елек
тровоза Олександра Снісаренка, доярок Марії Пирі
жок, Валентини Манталуци' та Ольги Москаленко, 
водіїв Петра Таразенка, Володимира Дишлевого, 
Миколи Тарасенка, тракюристів Миколи Ігнатьєва, 
Олексія Івапчепка, Миколи Поштака, комбайнерів 
Віктора Шнира, Анатолія Нестеренка, Анатолія Кузь
мовича, продавця Валентини Пончевої і ще багатьох 
представників трудової молоді ДобровеличкІЕЩини.

Цьогорічні жнива без перебільшення можна назва
ти битвою за хліб. До районного штабу «Жннва-75» 
щодня надходили повідомлення про ударну працю 
14 комсомольсько-молодіжних екіпажів. Молодий 
комбайнер з колгоспу імені XXII з’їзду КПРС Анато
лій Щербань став переможцем, випередивши бага
тьох досвідчених жниварів.

і ЦонгролЬНЬІЙ ЭНЗ№
ЄДНАЙТЕСЯ!

• КОМСОМОЛЬСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ ДОБРОВЕ- 
ЛИЧКІВСЬКОГО РАЙОНУ НАЛІЧУЄ 3806 ЧОЛОВІК. 
600 ЧЛЕНІВ ВЛКСМ — МЕХАНІЗАТОРИ, 205 — ТВА
РИННИКИ.
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Скільки 
трактору служити?

ЗА ІНІЦІАТИВОЮ— 
ДІЛО
Обговорення звернення 

хліборобів Маловисківсько- 
го району до всіх механіза
торів колгоспів і радгоспів 
та працівників об’єднання 
«Сільгосптехніка» області, 
листа кіровоградських ме
ханізаторів «Скільки трак
тору служити?», як і ініціа
тиви членів комсомольсько- 
молодіжної тракторної
бригади колгоспу «Родина» 
Ульяновського району — 
до дня відкриття роботи 
XXV з’їзду КПРС поставити 
на лінійку готовності якісно 
відремонтований сільсько
господарський інвентар та 
збиральну техніку, виклика
ло у молоді чимало розду
мів, починань. Юнаки звер
нулися до комсомольця 
Івана Соломенка, який зу
мів довести строк служби 
свого Т-74 до шести років, 
Іван поділився досвідом, 
відкрив «секрети» роботи, 
запропонував схвалити іні
ціативу молодих хліборобів 
із Ульяновського району.

У господарстві три відділки. 
У кожному створені ланки ре
монту грунтообробного знаияд- 
дп, які очолюють Василь Мас- 
льоха, Степан Нечнпор, Антон 
Гайдукевнч. Із 29 наявних у 
колгоспі культиваторів вже від
ремонтовано 26, на лінійку го
товності поставлені псі зчіпки, 
котки, плуги, сівалки. Тут удар
но попрацювали і нині показу
ють зразки комуністичного став
лення до праці комсомольці 
Ігор Козлов. Леонід Чирва, Ми
кола Казмірчук, молодий кому
ніст Григорій Дементій.

Приступили механізатори і до 
ремонту збиральної техніки.

Як конкретну програму 
дій сприйняли молоді хлі
бороби проект ЦК КПРС до 
XXV з’їзду партії, особливу 
увагу звернули на слова: 
«Довести середньорічний 
валовий збір зерне до 
215—220 млн. тонн. Значно 
збільшити виробництво 
зерна». К\и запланували 
наступного року зібра
ти з кожного гектара по 
42 центнери зерна куку
рудзи, 23 — вівса, 27 — 
ячменю, 12 — гречки, 25,5— 
гороху, 23,5 — соняшнику, 
250 — цукрових буряків. 
Впевнені, що врожай буде 
вищим від запланованого: 
земля щедро віддячить за 
звитяжну працю молодих 
хліборобів.

А. КОРОТЯ, 
секретар парторгані- 
зації,

Г. ОВЧАРЕНКО, 
головний інженер кол
госпу імені Ульянова 
Олександрійського ра
йону.

бібліотека їв. Н. К. Цруисьво!]
Рін видання ХтВ 
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ВІВТОРОК

ГРУДНЯ

Обговорюємо проект ЦК КПРС ■,---- —•

ЯКІСТЬ—ВИМОГА 
ПЕРШОЧЕРГОВА

Члени нашої комсомольсько-молодіж
ної бригади з великим інтересом ознайо
мились із проектом ЦК КПРС XXV з’їз
ду Комуністичної партії Радянського 
Союзу, обговорили цей важливий доку
мент на комсомольських зборах. Знамен
но, шо зобов’язання на наступну п’яти
річку ми беремо в дні, коли бригада до
строково рапортувала про завершення 
річного завдання. Нині колектив уже ви
готовив понад план продукції на 35 ти
сяч карбованців Ми досяглії високих 
результатів у підвищенні продуктивності 
праці. 98 процентів виготовленої про
дукції здаємо з першого пред’явлення

Тни самим добре підготувались до зу
стрічі наступної п’ятирічки — п’ятирічки 
якості. В кін ми будемо працювати так, 
щоб виготовляти продукцію тільки най
вищої якості, виконати п’ятирічне зав
дання за чотири роки. А зараз колектив 
готує свій подарунок XXV з’їзду КПРС: 
тГлан першого кварталу наступного року 
виконаємо до дня початку роботи фору
му комуністів.

В. ЧАЛИЙ, 
бригадир комсомольсько-молодіж
ної бригади токарів імені XVII 
з’їзду ВЛКСМ Кіровоградського 
заводу тракторних гідроаіреїатів.

Нові резерви—у зрошенні
У всіх відділках, бригадах і фермах 

нашого колгоспу йде зараз жваве обго
ворення великого документа — проекту 
ЦК КПРС до XXV з’їзду КПРС «Ос
новні напрями розвитку народного гос
подарства СРСР на 1976—1980 роки» 
В ньому є слова, звернені до нас, сіль
ських трудівників.

Скажу про наше господарство. Кол
госп достроково справився з п’ятирічним 
планом виробництва і заготівель м’яса, 
яєць, цукрових буряків, молока. Але 
провідна галузь у нас — овочівництво.

В надзвичайно важких умовах дово
дилось нам вирощувати урожай ниніш
нього року. І все ж колгосп успішно 
виконав завдання, продавши державі 
більш, як 17 тисяч центнерів овочів.

Керівники і спеціалісти господарства 
вишукують нові, додаткові резерви. 
Цього року ми задумались над тим, як 
розширити площі посіву овочевих і тех
нічних культур на поливних землях, 
використавши для цього відстійники 
Олександрійського цукрозаводу. На 
власному досвіді переконались, що за
трати коштів на зрошуваних ділянках 
швидко виправдовуються. Тому й вирі
шили наступного року поливні площі 
розширити на 300 гектарів.

Цс дасть можливість збільшити ви
робництво овочів, повніше задовольни
ти потреби трудящих.

А. ВОДОЛАЗЬКИЙ, 
головний агроном колгоспу «Ленін
ським шляхом».

Олександрійський район

вчи СИ УЧИТИСЯ

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ
ЗА ЗНАННЯ

Л. НЕРУШ,
секретар обкому ЛКС.М України.

Молодь колгоспу «Правда» делегувала на XXXIV звітно- 
виборну районну комсомольську конференцію кращих своїх — .
представників. ■«■■■■■■■■■■■■і

На фото: делегація від комсомольської організації 
колгоспу «Правда». ™ п

Фото В. МАСЛЕИННКОВА. ДИВ. Л СТО|>.

УУ IV З'ЇЗД партії, XVII 
А А В? з’їзд ВЛКСМ по
ставили перед комсомо
лом важливе завдання: 
допомогти школі забезпе
чити повний перехід до 
загальної середньої осві
ти, виховати у кожного 
школяра свідоме ставлен
ня до оволодіння знан
нями, підвищувати осо
бисту відповідальність уч
нів за навчання і поведін
ку, розвивати їх пізнаваль
ні інтереси і здібності.

ПОЧУТТЯ відповідаль
ності цілеспрямовано 

формується, починаючи з 
шкільної парти через ак
тивну діяльність в піонер
ській і комсомольській 
організаціях. Поза ними 
воно практично немисли
ме. Найкращий мікроклі
мат для цього створює
ться в класній комсомоль
ській організації. Саме 
там в свій час зароди
лись ініціативи, що потім 
стали девізами багатьох 
комсомольських організа
цій шкіл області: «Жодно
го відстаючого — поруч», 
«Всім класом — в наступ
ний "клас».

Допомагають чітко ор
ганізувати роботу пер
винної комсомольської

ланки, підвищити ініціа
тиву членів ВЛКСМ також 
внутрішкільні огляди ро
боти класних комсомоль
ських організацій і груп.

Комсомольська органі
зація Дмитрівської СШ 
№ 1 Знам’янського райо
ну, наприклад, спільно з 
педагогічним колективом 
школи добивається висо
кої відповідальності стар
шокласників у боротьбі за 
глибокі й міцні знання 
учнів з допомогою колек
тивних та індивідуальних 
форм роботи. Особливою 
популярністю користую
ться тут етичні бесіди. Те
ми їх найрізноманітніші: 
про життя і діяльність 
В. І. Леніна та його сорат
ників, видєтних діячів між
народного революційного 
руху, бесіди про зміст 
життя людей трудової 
слави, передовиків вироб
ництва, Героїв Соціаліс
тичної Праці району і об
ласті. Часто проводять в 
школі читацькі конферен
ції, диспути, бесіди за 
столом ділових зустрічей 
за участю комсомольців 
— шефів місцевого кол
госпу «Путь Ильича», на
уково-практичні конфе
ренції старшокласників.

Особливого значен
ня комітет комсомолу 

школи надає індивідуаль
ній роботі. Найефективні
ша форма виховання 
кожного школяра, ком
сомольця — участь в Ле
нінському заліку «Рішен
ня XXIV з’їзду КПРС — в 
життя». Складання осо
бистих комплексних пла
нів учасниками Ленін
ського заліку «Вчитись 
комунізму», щорічна гро
мадсько-політична атеста
ція комсомольців теж до
помагають комсомоль
ській організації школи 
підвищити рівень особис
тої відповідальності кож
ного школяра за навчання 
і громадську роботу пе
ред комсомольським ко
лективом.

Важливим для школярів є 
виконання постійних і тимча
сових комсомольських дору
чень навчального характеру: 
робота постів взаємодопомоги, 
груп консультантів, організа
ція внутрішкільних предмет
них олімпіад, предметних тиж
нів. днів науки, техніки і ви
робництва га інші.

Колективне шефство над 
піонерами, вимога комітету 
комсомолу: «Тільки той ком
сомолець, який добре навчає
ться, має право працювати з 
молодшими школярами» та
кож допомагає пій роботі.

Важливо, щоб ефектив- ; 
ність, дієвість, впливовість 
цих та інших форм робо
ти на комсомольців-стао- 
шокласників постійно по
силювалась. Це досягає
ться в Дмитрівці своєчас- : 
ним і постійним контро
лем за діяльністю всіх 
спілчан з боку шкільного 
комітету.
(Закінчення на 2-й стор.).
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Продовженим. Поч. на 1-й стор.

Не менш напружено працювали комсомольці і мо
лодь на заготівлі кормів. Суботникй і недільника 
відбулись в багатьох господарствах і навчальних 
закладах.

Особливе значення надавав райком комсомолу і 
комітети первинних організацій залученню молоді 
до .механіза горського всеобучу. Особливо добре по
ставили цю роботу з колгоспі імені Калініна. Досвід
чені механізатори 1. С. Теличко і М. В. Пінчук стали 
частими гостями учнів 'Гмшківської СШ № І. І ось 
шестеро випускників школи звернулись до своїх од
нолітків:

«Дорогий ровеснику! Нам доручили найцінніше 
народне багатство — землю-годувальницю, нам дові
рили могутню техніку, яка дала хліборобові веле- 

■ тснські сили, і ми, вирушивши шляхом наших бать
ків і дідів, оброблятимемо цю землю з любов'ю, щоб 
чаша людського достатку повнилась і плодами наших 
невтомних молодих рук. Закликаємо тебе, гаш ро
веснику: сідай і ти за кермо трактора, машини, ком
байна!».

На заклик відгукнулись вчорашні випускники шкіл. 
Одним з найголовніших завдань, ми вважаємо 

ідейно-політичне загартування юнаків та дівчат. В 
гуртках комсомольської політосвіти навчається 1154 
члена ВЛКСМ. Цікаво і змістовно проводять заняття 
з колгоспах імені XXII з'їзду КГІРС, «Дружба», іме
ні Шевченка, в Помічнянському локомотивному депо. 
Тут використовують ефективні форми навчання: кон
курси рефератів, семінари, співбесіди. Позаштатна 
лекторська група, яка налічує 35 чоловік, активно 
пропагує рішення партії, проводить бесіди з історії 
комсомолу, на економічну і правову тематику. Дієвим 
засобом підвищення трудової активності молоді став 
Ленінський залік «Рішення XXIV з’їзду КПРС — в 
життя».

і Незабаром юнаки та дівчата району разом з усією 
комсомолієІо країни рапортуватимуть форуму кому
ністів про свої здобутки у труді і навчанні. І тому 
кожен день став для них днем звитяжної праці.

М. ПАШКО, 
перший секретар Доброаелнчківського райкому 
комсомолу.

Л

(Закінчення.
Поч. на 1-й стор.).

В школі панує атмосфе
ра нетерпимості до фак
тів поганої успішності, під 
неослабним контролем — 
всі відхилення від норм з 
навчанні. Пропуски за
нять, запізнення в школу, 
відставання з окремих 
предметів ■— все це ви
кликає негайну реакцію 
колективу. Комітет ком
сомолу часто проводить 
засідання бюро, комсо
мольські збори класних 
організацій, засідання ко
мітету, на яких заслухо
вуються звіти учнів, груп; 
в окремих випадках це 
роблять і нз загально- 
шкільних комсомольських 
зборах.

Старшокласникам необ
хідний, за виразом В. О. 
Сухомлинського, «вихід у 
вікно громадськості» — 
вони повинні нести книгу
в маси трудящих села,
виступати з рефератами, 
творчими роботами, .іно
ді, навіть, лекціями перед
працівниками 
господарства 
і тракторних

сільського 
з ланках 
бригадах,

молочнотоварних фер
мах. Все, що здійсню
ють комсомольці з Дмиг- 
різській СШ N3 1, служить 
важливим засобом конт
ролю і формування по
чуття відповідальності за
навчання у старшокласни
ків сільської школи.

Партійна організація, три
маючи я полі зору боротьбу 
за глибокі і міцні знання уч
нів та скеровуючи діяльність 
комітету комсомолу в цьому 
напрямку, неослабно контро
лює роботу учнівської комсо
мольської організації.

Два рази на рік на засідан
нях партійного бюро і пар

тійних зборів заслуховуються 
питання роботи учнівської 
КОМСОМОЛІ!.

Наслідки всієї роботи за 
минулий навчальний рік вид
но з таких цифр: з М комсо
мольців школи лише па «5» 
та па «5» I ’•» навчається 69 
членів ВЛКСМ.

Добре налагоджена робота 
комітетів комсомолу в таких 
школах нашої області як 
Павлиська середня школа 
Імені В. О. Сухомлинського, 
Богданівська СШ .”6 1 імені 
В. І. Леніна Зиам’янського

дом роботи кращих ком
сомольських організацій. 
Це дає позитивні резуль
тати. Така форма роботи 
як організація самоосвіти 
старшокласників зароди
лась саме з Гайворонській 
СШ № 5. Зараз вона ши
роко впрозаджується з 
життя комсомольських 
організацій сільських шкіл 
району.

ЗА ЗНАННЯ
району, Новгородківська СШ 
№ 2, Комишуватська середня 
школа Новоукраїнськсго ра
йону та багатьох інших.

ВИРІШЕННЯ проблеми 
виховання у старшо

класників відповідального 
ставлення до навчання ба
гато з чому залежите від 
роботи з цьому напрямку 
міськкоміз, райкомів ком
сомолу.

Так, наприклад, Гайво- 
ронський райком комсо
молу спільно з районним 
відділом народної освіти 
часто проводять зльоти 
відмінників і активістів 
комсомольської роботи, 
випускників шкіл району, 
в яких беруть участь пе
редовики і новатори ви
робництва. Цікавими є та
кож усні журнали і диспу
ти. Працівники райкому 
комсомолу і Будинку піо
нерів постійно допомага
ють шкільному активу, 
систематично знайомлять 
його з передовим досві-

Вихозання відповідаль
ного стазлення до навчан
ня з школах району також 
поєднується з глибоко 
профорієнтаційною робо
тою в учбово-виробничо
му комбінаті. І таке поєд
нання досить ефективне. 
Кожний комсомолець ос
мислює свою щоденну 
практичну діяльність як в 
навчанні, так і в суспільно 
корисній праці з позиції 
майбутньої професії, якою 
він починає оволодізати з 
учбово-виробничому ком
бінаті.

А от в багатьох школах на
віть в шкільних майстернях 
учні 4—7 класів не мають 
справжньої конкретної спра
ви. Шкільні майстерні ще 
часто працюють на спожи
вацькому принципі. Вони 
добре обладнані сучасними 
верстатами, технічними при
ладами, на них витрачені ве
личезні народні кошти, але 
часто в їх роботі відсутня ре
зультативність, учні не ба
чать наслідків своєї роботи, 
втрачають інтерес до кон
кретного застосування знань

на праатиці. А змхомштл від. 
повідальиості у школярів 6е. 
включення в проду 111му 
працю неможливі'. ' ’
А НАЛІЗ робо-и кэмеэ- 
“ мольських організацій 
області, досвід кращих з 1 
них показує, що ефекгив- . 
нісгь багатьох форм бо- і 
ротьби шкільної молоді 
за глибокі знання 3 
значній мірі залежить від 
відповідальності і дієздат
ності комсомольського 
активу.

Відпові даяоність акти
віста позинна бути біль
шою, адже зін веде за со- 
бою інших, подає особис
тий приклад. Тому ми 
звертаємо особливу уваг/ 
на успіхи в навчанні ком
сомольського активу. 
Комсомольський вожак 
повинен бути озброєний 
глибокими і міцними 
знаннями. Як правило, це 
так і є. Всі 3 тисяч акти-, 
вістів шкіл області — від-, 
мінники навчання, або 
встигають на «добре» і 
«відмінно», активні участ
ники суспільно-корисні 
праці, і 500 з них носять 
значок ЦК ВЛКСМ «За 
зїдмінне навчання».

Тісні взаємозв'язки ко
мітетів комсомолу з оргаІі 
нами народно освіти пе
дагогічними колективами;’ 
вся їх спільна робота по
зитивно вплинула на рег 
зультаги переходу до за
гальної середньої освіти 
а області. Значно змен
шився відсів учнів, змен
шилась кількість другоріч
ників, практично всі під? 
пітки своєчасно о-риму- 
югь восьмирічну освіт/. 
І значний внесок з ц0о- 
му — шкільних комсо
мольських організацій..

За неспокіГіїїііП характер, сумлінне стаплсння до праці по
нижають цього юнака у колективі комссмольсі.ко-молодіж- 
иоТ колони, яку очолює Ф. В. Резніченко. Своє п’ятирічне 
заздання машиніст електровоза Микола Ткаченко никонлв 
за чотири з половиною роки. Нині він трудиться в рахунок 
десятої п’ятирічки.

На фото: ЛІ. ТКАЧЕНКО.
Фото В. МАСЛЕННИКОВА.

ЦЕЙ НЕЗАБУТНІЙ РІК
Якщо спитаєте чле

нів нашої комсомоль
сько-молодіжної трактор
ної бригади № 1, який рік 
їм найбільше запам’ятав
ся з нинішній п'ятирічці, 
різних відповідей не че
кайте: 1975-й. І не тільки 
тому, що він виявився та
ким складним для хлібо
робів. У цьому році ми 
стали переможцями в со
ціалістичному змаганні з 
тракторною бригадою Ге
роя Соціалістичної Праці 
Я. Г. Кожухаря. Хто знає 
цей чудовий колектив, той 
зрозуміє нашу гордість.

Ужинок наш, якщо зва
жати на погодні умови, 
непоганий: на круг одер
жали по 26,9 центнера 
зернових, у тому числі по 
29,2 центнера озимої пше
ниці. А комсомолець Вік
тор Шнир зайняв перше 
місце серед комбайнерів 
колгоспу, залишивши по

заду досвідчених механі
заторів.

Та високих вершин не 
досягнеш без думки про 
завтрашній дань. Тож ми і 
дали слово відремонтува
ти весь сільгоспінвентар 
до 25 грудня, а трактори і 
комбайни — до 1 лютого 
1976 року. Взимку спеці
альний механізований за
гін вивезе в поле не мен
ше 3 тисяч тонн місцевих 
добрив.

І готуємось до змагання 
зі своїми давніми друзями 
по трудовому суперни
цтву. Адже в ньому наша 
сила.

В. СЕМЕНЮК, 
бригадир комсомоль
сько-молодіжної трак
торної бригади № 1 
колгоспу імені Улья
нова,

Див. З стор.

Націлена в майбутнє
У ці дні увага всіх кубинців, як і про

гресивної громадськості всього світу, 
прикута до Гавани, де відбувалася зна
менна подія в житті Острова Свободи— 
І з'їзд Комуністичної партії Куби.

З'їзд підбив підсумки гігантського 
шляху, пройденого Кубою за 17 років 
революції, і намітив завдання на май
бутнє. А підсумки ці справді грандіозні. 
Ще зовсім недавно це була дуже відста
ла країна, яка стогнала’під гнітом тира
нії Батісги, під ярмом американських 
плантаторів і заводчиків, країна з моно
культурною економікою, яка цілком за
лежала 
цукру.

Нині 
держав 
ціалізму в західній півкулі. Для моло
дих країн, які розвиваються, вона є 
яскравим прикладом того, як у порівня
но короткі історичні строки можна по
долати вікову відсталість і успішно бу
дувати соціалізм.

Ось лише деякі факти, які це ілюстру
ють. За роки народної влади виробни
цтво електроенергії зросло в 3,4 раза, 
обсяг капітального будівництва — більш 
як у 5 разів, а хімічних добрив

Але кубинська молодь 
не тільки бере від держа
ви. Під керівництвом сво
го авангарду — Спілки 
молодих комуністів вона 
сама вносить великий 
вклад у справу будів
ництва соціалізму. П’ять 

найважливіших промислових будов на 
Кубі оголошено ударними МОЛОДІЖНИМИ.

Гребінець плюс
фантазія

від виробництва -і експорту-

Куба одна з найпередовіших 
континенту, перший бастіон со-

як у 5 разів, а хімічних добрив — більш 
як у 4 рази. Механізація, яка здійснює
ться швидкими темпами, полегшує важ
ку працю мачєтерос — рубачів цукрової 
тростини: в нинішній сафрі вже близько 
третини плантацій було зібрано іростнм- 
нозбнральни.мн комбайнами радянського 
виробництва.

Грандіозні економічні завдання намі
чено на майбутнє. Досить вказати на 
одне з них — розвиток видобування ні
келю, за запасами якого Куба займає 
одне з перших місць у світі. З допомо
гою країн РЕВ (а Куба є її повноправ
ним членом) на острові буде збудовано 
гігантський комбінат, який випускатиме 
до 20 процентів світового виробництва 
пікетно. Перша п’ятирічка (1976 — 
1980 рр.), плай якої розглядає з’їзд, бу
де великим кроком на шляху створення 
матеріально-технічної бази соціалізму.

Куба — країна молодих, 40 процентів 
її населення — діти і підлітки до 16 ро
ків. 1 революційний уряд приділяє вели
чезну увагу вихованню молодого гіоко-. 
ління. 200 шкіл-ііггернатів, в яких на пов
ному державному забезпеченні навчаю
ться 500 тисяч юнаків і дівчат, 50 тех
нікумі? та ряд інститутів...

І ПН ИЖ1

АВСТРАЛІЯ:
підсумки виборів

Результати дострокових парламент
ських виборів, проведених в Австралії, 
привернули до себе увагу світової гро
мадськості — їх підсумком був прихід 
до влади консервативної коаліції лібе
ральної і аграрної партій, яка дістала в 
палаті представників 90 з 127 місць. Лей
бористська партія — внаслідок існуючої 
в країні виборчої системи — дістала ли
ше 33 мандати, незважаючи і а те, що за 
неї було віддано мінімум 43 проценти 
голосів виборців.

Парламентські вибори в Австралії були про
ведені достроково за розпорядженням генерал- 
губернатора. »кий представляє в Канберрі ан
глійську корону. Цим безпрецедентним в істо
рії країни кроком генерал-губернатор хотів 
подолати конституційну кризу, яка виникла 
внаслідок того, що консериагнвна опозиція в 
інтересах монополій заблокувала в парламенті 
урядовий проект бюджету. Розпусті.ьиіи пар
ламент, усунувши лейбористський уряд па 
чолі з Г. Уітлемом і призначившії главою пе
рехідного уряду лідера коьсерватпвпої опози
ції М. Фрейзера, генерал-губернатор шк-тавшт 
•останню напередодні виборів у більш сприят
ливе становище, ніж лейбористів.

Уряд лейбористів пробув при владі 
трохи більш як 3 роки. Незважаючи на 
обструкцію монополій, лейбористам уда- 

. лося провести ряд заходів по стабіліза
ції економіки, встановленню контролю 
над національними багатствами країни, 
що зачепило інтереси іноземних моно
полій.

Він проводив і незалежний курс V зовнішній 
політиці. Однак в умовах світової економічної 
кризи урядові Г. Уітлема не вдалося подола
ти труднощів у галузі економіки В 1975 році 
значно зросло безробіття. Його рівень досяг 
а,3 процента всього працездатного населення: 
У Два рази більше, ніж у минулому році!

Іривало зростання інфляції і дорожнечі. Ці
ни підвищувались у середньому на 17 процен- 
тіп за рік. В Австралії — з населенням близь
ко ІЗ.а мільйона чоловік — е 1.5 мільйони лю- 
ден, що живуть нижче від рівня бідності.

Цими фактами спритно скористалась 
опозиція. На її боці були також усі за
соби масової пропаганди, що перебува
ють під контролем монополій. Преса, ра
діо і телебачення обрушили лавину об
винувачень на адресу лейбористів, зали
шаючи осторонь усі позитивні моменти 
їх реформ.

В. СЄРОВ, О. АНІЧКІН.
(ТАРС).

Нещодавно в Кіровогра
ді, у приміщенні Будинку 
культури імені Компаній
ця, відбувся п ятий облас
ний конкурс молодих пе
рукарів, присвячений 40- 
річчю стаханозського
руху.

Справжніми чарівниця
ми жіночої краси зиязи- 
лися-Раїса Пономаренко, 
Раїса Луполеяко та Фридз 
Чигиринська. Зсі троє — з 
кіровоградського комбі
нату «Промінь». Жюрі 
присудило їм перше, дру
га та третє місця.

А найкращим майстром 
чоловічих ззчісок визнано 
Віру Баранник з Світло- 
водська. Трохи поступи
лась Зірі у майстерності 
їі землячка Валентина 
Гаврипюи. На третьому 
місці перукар з Олек
сандрії Людмила Дідус.

Всі учасники конкурсу 
нагороджені грамотами 
обласного управління по
бутового обслуговування 
населення, а переможці— 
ще й цінними подарун
ками.

В. КАТЕРИНМЧ.

Свято 
повноліття

В Олександрійському 
СПТУ № 3 відбувся вечір, 
присвячений врученню 
паспортів юнакам і дівча
там, яким сповнилось 
шістнадцять років. Перед 
присутніми виступив на
чальник паспортного сто
лу міста А. А. Тимченко. 
Він розповів про нову 
паспортну систему, яка 
почне діяти з ’ січня 
1976 року.

В урочистій обстановці 
А. А. Тимченко вручив 
паспорти Володимиру 
Власенку, Віктору Атама- 
сю. Олександру Дяченку, 
Івану Діброзі та іншим.

Секретар парторганіза- 
ції училища М. І- Нога 
привітав юнаків і дівчат з 
повноліттям.

О. СОРОЧАЯ.

І
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НАСТАВНИКИ І УЧНІ
Зін не зазнав лихоліть 

війни, не чув ЗЛОВІСНОГО 
завивання ворожих бом
бардувальників, розкотис
то о гуркоту бомб. Зін не 
чуа голосіння матєр’в, які 
прозоджали своїх синів і 
дочок у фашистську нево
лю. І-зан Торовик наро
дився у мирний час. За- 
кіччив Липнязьку серед
ню школу, пішов працю
вати учнем токаря в ре
монтну майстерню рай- 
об єднання «Сільгосптех
ніка», став хорошим спе
ціалістом.

А тридцять років тому 
жиа у Липняжці інший 
хлопець, теж Торозик. 
Григорієм звали. Ледзе 
випознилось йому 22 ро
ки, загинув на польській 
землі у бою з фашист
ськими загарбниками. Ко
ли в країні на честь 30-річ- 
чя Перемоги розгорнувся 
рух «За себе і за того 
хлопця», Іван вирішив 
вшанувати пам'ять свого 
земляка ударною працею. 
Першим, хто підтримаз 
юнака, був його колишній 
вчитель Павло Платонович 
Кузьмович, на чиїх очах 
той сформувався як робіт
ник і як людина, став од
ним з кращих токарів май
стерні. Скільки разів до
водилося наставникові ба
чити молодшого товариша 
в списках переможців 
соцзмагання, але кожного 
разу стримував почуття, 
тільки очі видавали оа- 
дість.

того разу тільки ска
зав:

— Не підведи, Іване.
Не підвіз. Точна деталі 

для тракторів, ні на хви
лину не забуваючи, що 
працює не пише за себе. 
З часом довіз нормозиро- 
біток до 170 процентів.

Юрій Мартовицький при- 

йшоз да майстерні після 
служби в лавах Ра
дянської Армії. Коли но
вачка підвели до кращо
го електроззарюзальника 
О. С. Росохатого, той 
здався йому занадто суво
рим.

— Перші дні придивляй
ся до моєі роботи. Що 
не зрозумів, запитуй. І за
пам’ятай: не тільки від 
мене залежить, станеш ти 
хорошим електрозварю- 
9альником, чи ні.

Як потім зрозумів Юрій, 
суворість та була показ
ною. Наставник умів так 
все пояснити і показати, 
що запитувати вдруге не 
було потреби.

Через три місяці Мар
товицький склав екзамен 
на розряд і почав працю
вати самостійно. З зморами 
сидіз над книгами по 
електрозварюванню, а 
зранку знову схилявся над 
захисним щитком. Незаба
ром про нього почали го
ворити як про одного- з 
кращих виробничників. А 
згодом на грудях засяяв 
значок «Переможець Все
союзного соціалістичного 
змагання 1974 року».

Багатий талановитими 
наставниками колектив ре
монтників райоб’єднання 
«Сільгосптехніка»: слюсар 
В. Д. Підгорний, електрик 
Є. М. Селюнін, фрезеру
вальник Ф. Г. Пуля... В них 
пройшли ази робітничої 
науки Євген Дворніченко, 
Олег Шудрук, /Ликола 
Папуша і багато інших.

А з настззників зараз 
нозі учні. І їм віддають 
вони частку своєї душі, 
свого неспокійного серця.

Г. ЛАМПІЦЬКИЙ, 
завідуючий майстер
нею райоб’єднання 
«Сільгосатекніка».

ЦІ ДНІ 70 рекіз тому бу
ли досить буремними 

і нелегкими з розвитку 
Першої російської рево
люції. Долаючи неймовір
ні труднощі, опір опорту
ністів та націоналістів, 
враховуючи конкретні іс
торичні умози, більшови
ки під керівництвом 8. І, 
Тіеніна незтомно і послі
довно готували пролета
рів Росії до збройного 
повстання. Конференція 
московських більшозикіз 
5 грудня висловилась за 
страйк і збройне позстан- 
ня. Московська Рада ро
бітничих депутатів оголо
сила з 7 грудня загальний 
політичний страйк, який 
переріс у жорстокий бій з 
царськими військами. Ро
бітники виявили небачену 
самовідданість і героїзм.

Хоча мсскозсьхе повстання 
було не досить наступальним 
і дружним, ие перетворилося 
на загальиороеійське, та вони 
одержало всебічну підтримку 
робітників у різних куточках 
країни. Розгорівшись у інших 
містах і промислових центрах, 
полум'я народного гніву охо
пило Польщу, Фінляндію, 
Прибалтику, Закавказзя. Ра
зом з російськими пролетаря
ми, па збройну боротьбу з 
самодержавством підпився 
пролетаріат України.

ПІДНЯЛИСЯ на бороть
бу й робітники Єлиса- 

зет.-рада. На власному 
досвіді та під впливом ді
яльності більшозикіз зо
ни переконувалися у пра
вильності ленінського кур
су на підготовку і прове
дення збройного повстан
ня, що схвалив III з'їзд 
РСДРП. Глибоко западали 
у душу пригноблених і 
експлуатованих рядки вір
ша О. Гмирьоза, що за
кликав:

Выходите же на улицу 
скорей. 

На борьбу, на верх 
горящих баррикад: 

Стыдно жат:, под гнетом 
мрака и цепей. 

Смерть иль воля! — вот 
наш лозунг и набат!

Для придушення резо
люції царизм застосову
вав всі свої збройні си
ли. На Єлисаветградщину 
прибуло чимало військо
вих частин. Тут опинилися 
юнкери, козаки, піхота,

„Молодий комуиар** З сваор

»артилерія. Вони сіяли 
смерть і жах, люто роз
правлялися з непокірни
ми. Трудящі усе частіше 
відповідали на це боями. 
З кращих робітників біль
шовики створили бойові 
дружини і групи. За допо
могою революційних сол- 
дзт організували їх на
вчання військовій справі. 
Озброєні робітники стоя
ли на варті порядку і без
пеки трудящих, давали 
відсіч спробам чорносо
тенців зчиняти погроми і 
грабежі. Водночас біль
шовики нещадно зикрмва- 

ли прагнення реакції пе
рекласти провину на ро
бітників за безладдя і не
спокій у повіті. Місцева 
газета «Голос юга» пові
домляла, як про грабіж
ництво, наприклад, про 

роззброєння поліцей
ських, про викрадення з 
юнкерському училищі 65 
гвинтівок, 60 пістолетів і 
12 тисяч г-атроніз.

За пропозицією більшовиків 
Знам’яяська Рада робітничих 
депутатів обговорила 12 гру
дня питання про збройне по
встання в Москві, загальний 
політичний страйк на Україні 
і ооганізацію в Єлисаветгрзд; 
загальною страйку з переро
станням його у повстання. Во
на закликала робітників під
тримати московський пролета
ріат. У листівці «До усіх ро
бітників» було зазначено: 
«Товариші робітники! Ми не 
можемо залишнткеа байду
жими. І ми повинні підняти 
наш голос і заявити про те. 
що і ми, єлисаветградські ро
бі гнихн. хочемо кращого жит
тя, хочемо свободи і підтри
муємо наших товаришів, що 
виступили на боротьбу в ін
ших містах. Товариші! Ми 
кличемо вас приєднатися до 
всеросійського політичною 
страйку, що оголошений вже 
у Петербурзі. Сміло, товари
ші, в ногу!.. На сласну бо- 

рогьбу за вільне життя, на 
боротьбу з нашими гнобите
лями, Будемо однікіайні, бу
демо стінко стояти одне за 
одною, стояти до кінця, до 
перемоги,..».

Загальний політичний 
страйк почали за закли
ком більшовиків залізнич
ники Єлисазетграда, Зна
м'янки, Трепізки, Хирізки, 
Долинської. 10 грудня пе
рервалося залізничне спо
лучення між Єлисазетгра- 
дом, Харковом і Катери
нославом. Залізничників 
підтримали робітники під
приємств. Більшовики на
дихали робітників, спря
мовували їх зусилля на рі

шучу боротьбу.
ш АБИРАВ сили і селян- 
’■ ський рух. Усе частіше 
він переростав у розгро
ми поміщицьких маєтків і 
куркульських господарств, 
сутички з поліцією, коза
ками і військами. Селяни 
хутора Веселого та деяких 
інших сіл Олександрів- 
ського повіту вчинили 
збройний опір каральним 
загонам.

Не маючи змоги спра
витися з революційним 
рухом, реакція застосува
ла найрішучіші заходи. 
15 грудня повіт оголоше
но на воєнному стані. Але 
це не злякало страйкую
чих, навпаки, помножило 
їх лази, викликало загаль
не обурення мас. Єлиса- 
ветградський комітет 
РСДРП звернувся до ро-. 
бітників і селяч із закли
ком посилити боротьбу за 
позалення царизму. 16 
грудня він склаз, надру
кував і розповсюдив се
ред населення листівку з 
цього приводу, що ре
тельно зберігається в Кі- 

роаоградському держав
ному архіві. Не можна чи
тати її без хвилювання. 
Вэна глибоко розкриває 
станозищс, спознене муж
ності і стійкості

Повсюди діяли страйкові 
комітети, які приводили в бо- 
ііову готовність робітничі 
збройні дружини. Особливо 
успішно діяли страйковий ак
тив заводів Шкловського, Яс- 
кульського, поштово-телеграф
ної контори. Заводські ворота 
були запалені, вікна цехін, що 
виходили на вулицю, забари- 
кадовіїні. Увечері 18 грудня 
козаки атакували повсталих, 
га змушені були підступити. 
Наступного дня атакували їх 
вони вже разом і солдатами. 
У нерівному бою за спільну 

справу загинуло багато кра
щих робітників. Кроз загиб
лих червоніла на барикада«, 
кликала борців на нові подви
ги й звершення, гартувала їк 
волю. Ворог переміг, ти не 
скорив повсталих. Поразка 
вчила робітників тому, як тре? 
ба діяти для перемоги рево
люції. Вона довела вірність 
політики більшовиків, які за
кликали пролетарів усіх націй 
Росії до посилений єдності 
дій.

Ніяка сила не спромож
на була знищити ідеї ле
нінської партії, що оволо
дівали масами. Резолюція 
наочно і переконливо по
казала, що лише пролета
ріат, як иайреволюційні- 
ший клас, здатний знищи
ти соціальне і національ
на гноблення, відчуже
ність і недовір’я між тру
дящими націй і народ
ностей країни, встановити 
такий лад, де панузатиме 
мир, дружба, братерство«

Л. ГЛАЗОЗ, 
завідуючий кафедрою ,/ 
історії КПРС Kiposo- j 
градського інституту j 
сільськогосподарського 
машинобудування. ,

ЧЕСТЬ І ГОРДІСТЬ
Цей аркуш ватману, можливо, ксли-небудь стане 

історичним документом. Чітким почерком виведені 
прізвища членів КОМСОМОЛЬСЬКО-МОЛОДІЖНОЇ колони, 
очолюваної делегатом XXIV з’їзду КГІРС кавалером 
ордена Жовтневої Революції Володимиром Трохнмо- 
внчем Крохмалем, а напроти них проставлено кіль
кість перевезених вантажів, зекономленої електро
енергії. І першим у списку стоїть ім’я Антона Саво- 
щика, колишнього пом ічнянського машиніста, який 
під час Великої Вітчизняної війни загинув у жорсто
ких боях за Сталіигоад.

Коли молоді локомотивникн зарахували героя до 
свого колективу, В. Т. Крохмаль сказав:

— Хай ударна праця буде виявом шани нашому 
землякові. Трудитимемося так, щоб бути гідьнмн но
го пам’яті.

Напередодні свята Перемоги підбили підсумки: на 
рахунку Антона Савощпка ИО важковагових поїздів, 
36 000 тонн народногосподарських вантажів, нереве-* 
зених понад план, 36 000 кіловат-годин зекономленої 
електроенергії.

Це тільки одна з тих багатьох хороших ініціатив, які ви
являють молоді залізничники локомотивного дело станції По
мічна. 1 найцінніші з них, як правило, виявляють члени чо
тирьох комсомольсько-молодіжних колон цеху експлуатації.

Якщо подивитись на результати трудового суперництва 
серед молодіжних колективів (зони підбиваються щомісяця), 
впадає в око одна деталь: цього року колона, очолювана 
Ф. В. Резніченком, сім разіз займала перше місце.

— Нічого дивного тут немає, — пояснює секретар партій
ної організації цеху А. А. Вікол. — Вміє Федір Васильович 
працювати з хлопцями. Завжди говорить: щоб стати хоро
шим машиністом, одного бажання замало. Тут повинен бути 
хист до справи. А я б іще додав: талант наставника. Бо він 
цей хист призиває. 1 не тільки тоді, коли новачок потрапляє 
в його колектив. Скільки він разом з колегами бував у се
редній школі 5« 2, розповідав про свою роботу, показував 
учням, як працюють залізничники. 1 випускники прямо з 
шкільної лави ідуть до нас. Олександр Снісаренко, Ста
ніслав Арнаут, Віктор Муратов, Євген Хрястус — всі вони 
колишні підшефні Резніченка і Крохмаля. А зараз як пра
цюють!

Володимир Трокнмозич передає незабаром керів
ництво колоною Андрієві Споришу. Чому саме на 
ньому зупинили вибір? Тому, що перейняв якості 
свого наставника: вміння розуміти людей з півслова, 
бажання допомогти, коли треба. Власне кажучи, ці 
риси спільні для всіх.

Крім колективів Резніченка і Крохмаля, множать трудові 
здобутки колективу депо комсомольсько-молодіжні колони, 
очолювані В. С. Думаиським і В. М. Шишлом. Друзі по тру
довому суперництву першими поздоровили Федора Васильо
вича і його товаришів з великою перемогою — друї им місцем 
серед комсомольсько-молодіжних колективів залізничників 
області. ,

Свята у колі сім’ї вони відзначають не так вже п 
часто. Буває, що Новий рік доводиться зустрічати 
десь у дорозі. Але кожен робочий день для них 
свято.

Під Кн- 
яиневом вн- 
тробеву в а- 
лись створе
ні нашим 
копст р у к- 
торс ь к и м 
бюро ноні 
посівні ма
шини. Коли 
ми роботу 
закінчили, я 

юбки 
знайомив с я 
з визначни
ми пам’ят
ками мол

давської сто
лиці. Перш 
за все, від
відав музей 
першої в 
Росії під
пільної дру
карні все- 
світньовідо- 
мої ленін
ської газети 
«Искра».

В. І. Ленін 
відзнач а в, 
що «...ніяка 
інша органі
зація, крім 

1 у наших іс- 
умовах, в Росії 1900—

ПЕРША ДРУКАРНЯ «ИСКРЫ»
® 24 ГРУДНЯ — 75 РОКІВ

З ДНЯ ВИХОДУ ПЕРШОГО НОМЕРА 
ЛЕНІНСЬКОЇ «ИСКРЫ»

іскрівської, не могла б 
торичннх ’
1905 років,’створити такої соціал- 
демократичної робітничої партії, 
яка тепер створена». У 900-х роках 
потреба у збільшенні тиражу «Ис
кры» і іскрівської літератури зро
стала, а її доставка з-за кордону 
була ризикованою і ненадійною. За 
пропозицією В. І. Леніна на кошти, 
зібрані редакцією газети та півден
кою групою сприяння «Искре», в 
Кишияеві була створена таємна 
друкарня.

Приміщення вибрали в будинку 
№ І на розі вулиць Михайлівської 
і "Загородньої (нині Комсомольська 
й Садова), поблизу жандармського 
управління. Удосконалений друкар
ський верстат (продуктивністю від

двох до трьох тисяч відтисків на 
день) був виготовлений В одній із 
слюсарних майстерень міста Вільно 
і доставлений в столицю Молдавії 
багажем із Полтави на початку 
квітня 190! року. 8 пудів шрифт} і 
все інше, необхідне для друкарської 
справи, привіз із Олександрійська 
Катеринославської губернії І. І. 
Радченко. Підпільна друкарня всту
пила в дію. В жовтні 1901 року во
на з конспіративних міркувань роз
містилась у буднику № 30/35 на ро
зі вулиць Подольської і Вірмен
ської.

З квітня 1901 року по березень 1902 
Кишинівська таємна друкарня випустила 
чимало марксистської літератури. Тут 
передруковувалися десятий номер «Ис
кры» з передовою статтею В. І. Леніна 
«Каторжні правила і каторжний пирок», 
ленінські праці «Нове побоїще», «Поча
ток демонстрацій» і інші, брошури И. К. 
Крупської «Жінка-трудівниця», Г. В. 
Плеханова «Що ж далі?», баї ато листі
вок революційного характеру.

Ідея В. 1. Леніна про передрук «Ис
кры» з Росії була здійснена, і марксист
ська література, віддрукована я Киши
нев). успішно розповсюджувалася серед 
робітників Петербурга, Москви, Киева, 
Хар.чоза, Одеси та інших міст.

12 березня 1902 року діяльність 
друкарні перервала жандармерія, 
що вчинила обшук. Вона вилучила

17 пудів нелегальної літератури; 
(частину вже встигли розповсюди
ти). Л 1. Гольдмана, котрому В. І. 
Ленін доручив організувати дру
карню (він мешкав у Кншииєві під 
прізвищем Рішана), впізнав шпи
гун. Всі співробітники друкарні бу
ли арештовані. В листопаді 1903 ро
ку їх засудили на довічне заслання 
в Сибір.

Тепер вулиця Подольська в Кишннсві 
носить казну «Искры», а в будинку № 
де діяла підпільна друкарня, в січні 1964 
року відкрився музей, експозиції якого 
розташовані в шести кімнатах. Серед 
експонатів — макет .друкарського вер
стата, каси для шрифтів у столах, ди
тяча коляска, що використовувалася для 
вивезення друкованої продукції, номери 
«Искры», фотокопії листів В. 1. Леніна 
та Н. К. Крупської працівникам дру
карні.

В музеї «Искры» завжди багато
людно. Звідусюди їдуть радянські 
люди до будинку на розі двох ву
лиць, щоб глибше пізнати історію- 
Комуністичної партії, минуле 
країни. . м. ножнов, 

інженер-конструктор ГОЛОВІІО- 
ГО спеціалізованого конструк
торського бюро заводу «Чер
вона зірка».

И а ф о т о: 
вгорі — пам’ятник 
борцям за владу 
Рад; внизу — бу
динок на розі ву
лиць Комсомоль
ської і Садової, 
де з квітня по 
жовтень 1901 року 
знаходилася пер
ша в Росії під
пільна друкарии 
ленінської «Ис
кры»,

<І»ото ангора.
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Про майстерність стрільців Ульяновської 
ДІОСШ нині знають в усій області Вихованці 
тренерів Анатолія Бурдейного та Любові Вінер- 
ської мірялися силами з кращими спортсменами 
Кіровоградщини, були в числі призерів і на рес
публіканських турнірах. Тож не випадково, що 
цю зустріч вирішено було провести в Ульяновці. 
На турнір, заліки якого входять до республікан
ської першості, приїхали юні стрільці Перво- 
майська та Херсона.

Впевнено почали поєдинки спортсмени Улья
новської ДЮСШ. Анатолій Цикалюк здобув пе
ремогу у вправі МГ-9 (результат першорозряд
ника —’581 очко). Норматив першого спортив
ного розряду показав дев'ятикласник СШ Х“2 2 
Віктор Пастернак (вправа МП-5 — 568 очок) і 
теж. став призером турніру. Анатолій Воронов 
(Ульяновська СШ № 1) тут був другим.

Найбільший успіх чекав ульяновців, кола 
виконувалась вправа МП-8. Набравши 576 очок, 
учень СШ № 2 Анатолій Мельник, виконав нор
матив кандидата в майстри спорту. Цієї висоти 
досяг і його товариш по команді Володимир 
Пироговський. А Віктор Пастернак став третім 
призером.

Остання — довільна вправа з пістолета. Всі 
три призові місця в ульяновців — Володимира 
Пироговського, Віктора Пастернака, Анатолія 
Мельника.

Командою стрільці Ульяновки набрали 8і91 
очко і стали переможцями турніру. В херсонців 
8003 очка, в спортсменів Первомайська — 7820.

п. СИНИЦЯ, 
наш громадський кореспондент.

ф СПОРТИВНА І ІМНАСТИ- 
КА. У Полтаві відбувся рози- 
граш кубка із спортивної гім
настики на приз заслуженого 
майстра спор’.у СРСР Ніни 
Бочаровой В змаганнях брали 
участь юнаки багатьох облас
тей та міст України, в тому 
числі і вихованці Кіровоград
ської ДЮСШ спортивного клу
бу «Зірка». Учень школи № 17 
Андрій Атращепко, 
чи за програмою 
спортивною розряду дорослих, 
став абсолютним і 
турніру і завоював 
кубок, який 
Н. Бочарова, 
школи Л II __ ______
ченко не мав собі рівних серед 

«тих, хто мірявся силами з 
спортсменами другою розряду, 
а його товариш по команді 
учень СШ № 6 Андрій Сафро
нов піднявся на третю сходин
ку п’єдесталу пошани також у 
цьому розряді. Свою майстер
ність здібна юнь підвищує під 
керівництвом Олега Яровинсь- 
кого.

внетупаю- 
першого 

jr АмриС.інХ, 
переможцем 
j пам’ятний 

йому вручила 
П’ятикласник 

Олександр ЗаГі-

ів
і С Л її Л

6 СПРИТНІСТЮ,
1 ВМІННЯМ 110

Цікаво пройшла в на
шому училищі військо
во-спортивна гра «Ну
мо, хлопці!». Майбутні 
воїни демонстрували 
свої знання статутів 
Збройних Сил СРСР, 
правил вуличного руху, 
будови автомата, йшла 
розмова про права і 
обов’язки громадяни
на Країни Рад.

А потім — спортив
на програма. Врахову
валась спритність, 
швидкість. Сорок юна
ків (з восьми команд) 
набирали впевнено до
рогоцінні очки. Пере
могу здобули учні гру
пи майбутніх водіїв ав
томашин, де капітаном 
Іван Сін. В особистому 
заліку першим був Вік
тор Арабаджі.

М. КАРПЕНКО, 
викладач Інгуль- 
ського СПТУ № 4. 

Устннівськнй район.

ф БАСКЕТБОЛ. П’ять днів 
спортивний зал кіровоградсько
го заводу «Червона зірка» був 
відданий у розпорядження 
баскетболісток. Тут проходила 
матчова зустріч тесті: команд 
(дівчат 1960—1961 років народ
ження) Одеської, Київської, 
Миколаївської, Херсонської, 
Запорізької та Кіровоградської 
областей. Ці змагання були 
ще однією пробою сил перед 
республіканською першістю, 
що відбудеться під час знмо- 
вих шкільних канікул у Харко
ві. Без поразок провели турнір 
наші юні землячки і одеситки. 
Вони зустрілися в заключному 
матчі. Першу половину зустрі
чі виграли господарі майдан
чика — 21:15. Але в другій 20- 
хвнлинці сильнішими виявили
ся одеситки. Загальний резуль
тат — 42:39 на їх користь. А 
третє місце дісталося микола
ївським спортсменкам.

* ВАЖКА АТЛЕТИКА. У 
Кіровограді відбулися змаган
ня з важкої атлетики, резуль
тати яких входять 50 заліку 
VI обласної спартакіади сіль
ських, селищних і міських Рад 
депутатів трудящих. На по
мості свою майстерність де
монстрували майже 80 штангіс
тів. Переможцями у своїх ва
гових категоріях вийшли кіро- 
пограли! — Федір Чайковсь- 
кий, кандидат у майстри спор
ту Олександр Рогозін, майстер 
спорту Вячеслав Рогозів, кан
дидат у майстри спорту із Кі
ровоградського району Микола 
Меркунов, майстер спорту 
олександрієць Олег Богданов. 
Відзначився кіровоградець Іван 
Немов, який від змагання до 
змагання поліпшує свої резуль
тати. Він встановив два нові 
рекорди в ривку для юнаків, 
піднявши штангу вагою 120 
кілограмів.

У командному заліку пере- х 
можцями вийшли кіровоградці 
та ульяновці.

ХОЧ ЛИСТ І НЕ БУВ

НАДРУКОВАНИЙ

ЕКРАН 
ЗАСВІТИВСЯ 
ЗНОВУ ’

До редакції надійшов 
лист від жительки села 
Кам’янки Новомиргород- 
ського району О. П. Чміль. 
Вона скаржилась на те, що 
тривалий час не може від
ремонтувати свого телеві
зора.

З цим листом редакція 
познайомила працівників 
Кіровоградського облас
ного підприємства «По- 
бутрадіотехніка». Заступ
ник директора підприєм
ства М. П. Чубаха повідо
мив, що, хоча О. П. Чміль 
З проханням про ремонт в 
Новомиргородське радіо
телевізійне ательє і не 
зверталась, до неї в Ка
м’янку виїхав майстер і 
полагодив телевізор.

1
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Немає людини, яка б не раділа першо
му снігові. І от прийшла довгождана зи
ма і в наш край. Вона невпізнанно змі
нила вулиці і парки нашого міста, лісові 
масиви околиць Особливо гарні в сніго
вому вбранні ялини і сосни. Серед тем
них гілок дерев метушаться птахи. При
летіли зимувати снігурі та омелюхи. В 
лісі па вас чекають несподівані зустрічі 
і з тваринами. Більшість лісових меш
канців намагається уникати зустрічей з 
людиною, їх добре розвинені слух, нюх, 
зір дозволяють успішно робити це. А от 
взимку, коли випадає сніг, залишають 
після себе сліди, по яких можна дізна
тись багато про їх власників: 
що їдять, на яких ділянках 
полюють та багато іншого.

Цікаво пройти, напри
клад, лисячим слідом, який 
помітно відрізняється від 
собачого розташуванням 
пальців та чіткішими від
битками. Ось тут лисичка 
«мишкувала», розкопувала 
сніг, ковтала спійману здо
бич. В цих місцях слід стає 
плутаним. Лисиця чудово 
знає географію мишачих по
селень. На одному кілометрі 
іноді трапляється до двад
цяти розкритих нірок.

ЯЛИНКА ІІА
Збсрігаючп всі свої фарби,

ти прикрасою 
свята кілька років, і 
жива, не синтетична, 
зберігати зовнішній

одна й та ж ялинка може бу- 
новорічного 

причому, 
, Метод 

вигляд

які вони,

Дехто говорить, що лисиця замітає 
'сліди хвостом. Нічого подібного! Хвіст 
свій вона оберігає, а якщо вже він тяг
неться по снігу, значить, його володарка 
дуже втомилась.

Через яруги, поля, лісові велося бі
жить лисячий слід. Петляє між кущами, 
сухостоєм трав. Ось тут вона відпочива
ла, тут ласувала гризунами. Ось він на
кладається на заячий. Намагалась по
лювати, але... Дуже зрідка трапляється 
на обід заєць, а тим паче пташка. Хіба 
що з’їсть ту, яка ненароком вбилась 
об високовольтну лінію.

Лисячих слідів ви не зустрінете на 
глибокому снігу: не хоче звір даремно 
витрачати сили, обминає кучугури, часто . 
користується шляхом, своїми і чужими 
стежинами. У лисиці тонкий нюх, хоро
ший слух. У складній обстановці орієн
тується' моментально. Ці її якості теж 
відбивають сліди.

Ліс кличе допитливих і друзів природи 
до себе в гості. Він чекає своїх юних 
господарів, які б допомогли його меш
канцям у’ скрутну хвилину: розвісили 
годівнички для птахів, пробили у озер
цях ополонки, щоб риба не задихнулася 
без повітря.

На фото: Лисиця. Омелюхи.
Текст 1 фото М. МАРЧУКА«

10 РОКІВ
зрізаних рослин розроблений 
іктер’єрпою групою Ризького 
тресту садів і парків.

Зрізані гілки, а також тра
ви просякуються розчином, у 
який у відповідних пропор-

діях входять гліцерин, фор
малін і інші компоненти. Ко
льори всіх пір року можна 
зберегти в «консервованих? 
гілках, які зовсім не ВІДРІЗ
НЯЮТЬСЯ зовнішнім виглядом 
від щойно зрізаних.

(ТАРС).

цію. Щоб уникнути іскріння, усі 
місця з’єднань проводів і лампо
чок повинні мати добрий контакт. 
Найкраще користуватись гірлян
дами заводського виготовлення.

Перед святом необхідно переві
рити освітлення, заготувати засо
би гасіння погшо, розробити план 
евакуації на випадок пожежі, за
безпечити проходи й виходи. На 
святі краще уникати фейєрЕерків, 
використання бенгальських вогнів, 
магнію, обережно користуватись 
хлопавками, особливо, якщо біля 
ялинки діти. На свято не слід до
пускати учасників у костюмах з 
вати, марлі та інших легкозаймис
тих матеріалів, не просякнутих 
вогнезахисною речовиною. Адмі
ністрація повинна виділити черго
вих, проінструктованих про захо
ди пожежної безпеки.

Перераховані правила не склад
ні, їх легко виконати. А той, хто 
дотримуватиметься цих рекомен
дацій, одержить певну гарантію, 
що свято пройде без неприємних 
«пригод».

Сподіваємось, що організаторам 
новорічних райків у школах допо- 
можуть старшокласники, а на під
приємствах і установах — комсо
мольці, члени добровільних по
жежних дружин.

Б. ШАБЛІЙ, 
заступник начальника відділу 
пожежної охорони УВС.
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поставитікдекілька відер з водою, 
заготовити повстяні ковдри.

Схоже сталося і в приміщенні 
гнітячого садка колгоспу імені 
/Кданова в селі Назарівні Кірово
градського району. Завідуюча 
дитсадком Касьянова також ко
ристувалась хлопавкою. Загорівся 
її одяг, а потім і костюм Зайчика 
ча чотирирічному хлопчикові. За
відуюча і дитина одержали опіки.

Необхідно суворо дотримува
тись правил пожежної безпеки. 
Що ж треба знати, щоб уникнути 
біди і не затьмарити свято?

Приміщення, де ви святкувати
мете Новий рік, повинне мати два 
евакуаційні виходи, ялинку треба 
ставити так, щоб не загороджува
ти входи і виходи, подалі від при
ладів опалення. Щоб ялинка не 
надала, поставте її у відро, діжку 
чи яіцик з піском, або закріпіть у 
хрестовині. Новорічну ялинку не 
слід прикрашати іграшками з ма
теріалів, які легко спалахують 
(наприклад, з целулоїду), вико
ристовувати вату, ке просякнуту 
спеціальною вогнезахисною речо-' 

ВИНОЮ, обсипати 
—........ ялинку бертолето

вою сіллю і кріпи
ти на пій стеари
нові свічки.

Біля електрич
них гірлянд не
обхідно ретельно 
перевірити ізоля-

теж ледь не заго
рілась. Охоплений 
полум’ям, Дід Мо
роз побіг, розки
даючи палаючу 
вату до виходу, 
де вже юрмилося 
багато дітей. Че
рез тяжкі опіки 
людину врятувати 
не вдалось.

Цеп. трагічний 
випадок стався у 

'колективі будівель- 
' но ' - монтажного 

поїзда № 514 тресту «Одестравс- 
буд» в місті Помічній. І стався 
він через легковажність. Організа
торів — заступника начальника 
поїзда Іванова і голову місцевко
му Бєлуху (до речі, інженера по 
техніці безпеки) не насторожило 
те, що в червоному кутку лише 
один, та й то тісний, вихід. Ніхто 
не потурбувався про те, щоб об
робити вогнезахисною речовиною 
вату для ялинки, костюми Діда 
Мороза і Снігуроньки, а також
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ІІОВОРІЧНЕ свято мало пройти 
“ напрочуд вдало. Все підготу
вали: і ялинку з прикрасами, і діт
лахів, які раз по раз збуджено за
зирали до червоного кутка. Запро
шені па роль Діда Мороза та Сні
гуроньки обшили білі халати ва
тою, прикріпили бороду Діду і пі
дійшли до ялинки. Снігуронька ви
рішила краще оздобити костюми. 
Взяла хлопавку з конфетті і «ви
стрілила» на халат Діда. І раптом 
борода та халат спалахнули вог
ненним смолоскипом. Снігуронька
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Телефони: відповідального секретаря та відділу 
комсомольського життя — 2-45-35. відділу пропаганди, 
відділу листів і масової роботи — 2-45-36. відділу вій- 
сьново-латріо.ичного виховання га спорту — 2-46-87.
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