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Q Міська комсомольська організація м. Олек
сандрії нараховує 13 086 членів ВЛКСМ.

• На підприємствах трудиться 72 комсомольсько- 
молодіжні колективи. Тринадцять з них за 4,5 року 
завершили дев’яту п’ятирічку.

ф За дострокове виконання соціалістичних зобо
в'язань золотими, срібними і бронзовими знаками 
ЦК ВЛКСМ «Молодий гвардієць п'ятирічки» наго
роджені 150 юнаків і дівчат.

ф За роки п’ятирічки 2100 молодих виробничників 
стали ударниками комуністичної праці, 2317 — бо
рються за це високе звання.

ф Кожному робочому дню — Знак якостії — під 
70КИМ девізом розпочали свою десяту п’ятирічку 
молоді виробничники міста гірників — Олександрії.

«■/(ожо.иол покликаний очолити рух молоді за ви
конання і перевиконання виробничих завдань, за 
оволодіння знаннями, - досягненнями сучасної науки 
й техніки...»

(З проекту ЦК КПРС до XXV з’їзду гарті? 
«Основні напрями розвитку народної о госпо
дарства СРСР аа 1976—1980 роки»).

НЕВПИННИЙ 
ПОСТУП
Той, котрий піднімав 

червоне зцамєно ще в 
буремні роки Жовтня. І 
той, хто прийняв естафету, 
примножуючи нашу славу 
вільною, натхненною пра
цею... Невпинне наше жит
тя. Проект ЦК KnFC до 
XXV з’їзду партії висунув 
грандіозну програму на
шого найближчого шляху. 
Десята п’ятирічка зробить 
ще міцнішою нашу еко
номічну базу, поліпшить 
добробут трудящих. «Го
ловні її завдання — під
вищення ефективності ви
робництва, прискорення 
науково-технічного про
гресу, зростання продук
тивності праці, всемірного 
поліпшення якості роботи 
на всіх ділянках народно
го господарства», — ось 
наш орієнтир, визначений 
проектом.

Крокуючи п майбутнє, ми 
аналізуємо зроблене, вияпляє- 
Мо спої резерви, свої упущен
ня, недоробки. Яка ж вона, 
формула безупинного поступу 
13-гисячної армії комсомоль
ців міста? Кожен виводив її 
активною трудовою діяльніс
тю. За два останні роки п’я
тирічки понад чотири тисячі 
молодих трудівників нагород
жені знаками ЦК ВЛКСМ 
вУдарпнк-73», «Ударі.ик-74», 
18 — удостоїлись честі сфо
тографуватись біля Пра
пора Перемоги. Понад п’ять 
тисяч виробничників борються 
за звання «Кращий молодий 
робітник своєї професії», G92 
з них достроково пнконали 
особисту п'ятирічку.

Однією з ефективних 
форм залучення юнаків і 
дівчат до комуністичної 
праці с комсомольсько-

молодіжні колективи. За 
роки п'ятирічки їх стало 
72 проти 38 в 1971 році. 
Всі успішно виконують 
соціалістичні зобов’язан
ня, а 19 — рапортували 
про завершення п’ятиріч
ки за чотири роки. Під- 
тримаеши почин москви
чів працювати «за себе і 
за того хлопця», комсо
мольсько - молодіжні ко
лективи заводів — елек
тромеханічного, рудоре
монтного, підйомно-тран
спортного обладнання, мі
ського змішторгу та ін
ших включили в свої 
бригади ровесників з 
Олександрії, які загинули 
в роки війни, героїв під
пільної організації «Спар
так».

Колективи стали про
довжувачами цінних іні
ціатив молоді країни. Так, 
комсо/лольсько - молодіж
на бригада В. Бакуна з 
вуглерозрізу «Морозів- 
ський» успішно несе удар
ну вахту на честь сорока
річчя стахановського ру
ху, комплексна бригада 
другої дільниці ' шахти 
«Світлопільська» включи
лась у змагання за видо-
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ТІ а ПОРОЗІ винятково важливого
і відповідального екзамену сто

їть Ленінський комсомол, вся ра
дянська молодь. Учасники Всесоюз
ного Ленінського заліку «Рішення 
XXIV з’їзду КПРС — в життя!» в 
січні — лютому цього року звіту
ють про те, як вони живуть, працю
ють та навчаються за ленінськими 
заповітами, чим і як зустрічають 
знаменну подію в житті партії і 
всього радянського народу — чер
говий XXV з’їзд КПРС.

Як ти вивчаєш революційну тео
рію? Чи служиш взірцем у праці? 
Наскільки комуністична твоя мо
раль? Чи завжди ти критично оці
нюєш досягнуте? Як сприяєш зміц
ненню своєї організації? Комсо
мольці всіх поколінь пам'ятають ці 
чіткі, глибокі питання, поставлені 
В. І. Леніним на III з'їзді РКСМ.

Сьогодні, друже, звітуючи перед 
партією і народом, перед товари
шами по організації, ще і ще раз 
вдумайся в ці настанови, виміряй 
своє життя, думки, вчинки, діла ви
сокою ленінською позицією з тим, 
щоб мати право сказати: так, я пов
ноправний спадкоє/лець і продов
жувач славних революційних, бойо
вих і трудових традицій, вірний бо
рець за велику справу Леніна, Ко
муністичної партії.

Повідомлення, які надходять з 
усіх куточків нашої області, пере
конливо підтверджують: понад 160 
тисяч юнаків та дівчат, учасників 
Ленінського заліку, з яких 129 ти
сяч комсомольців, як і вся радян
ська молодь, зустрічають XXV з’їзд 
КПРС ударною працею, відмінним 
навчанням, новими творчими звер
шеннями і сміливими планами в 
ім’я світлого майбутнього. Прикла
дом великої організаторської і по
літичної роботи по залученню юна
ків і дівчат до активної участі у ко
муністичному будівництві є діяль
ність комсомольських організацій 
міст Олександрії і Знам’янки, Но- 
воукраїнського, Вільшанського ра- 

0 йонів, Кіровоградського 
Іі тракторних гідроагрегатів, 
І водського заводу чистих

Проведення Ленінського заліку в 
цих організаціях свідчить, що він 
дав широку можливість для здійс
нення виховної роботи в комплексі, 
для органічного поєднання теоре
тичного навчання молоді з її прак
тичною діяльністю.

[І комітети комсомолу спря-
а мували свої зусилля на забез- 

I печення високого організаційного 
| та ідейно-політичного рівня завер- 
Чан ■     д—■1 А-М-ВХ=ТГГГ Т

шення заліку. Складені і затверд
жені на засіданнях комітетів ком
сомолу громадсько-атестаційні ко
місії та графіки атестації. В первин
них комсомольських організаціях 
області проводяться збери, де 
учасники заліку звітують про те, як 
вони виконали особисті комплексні 
плани «Вчитися комунізму».

Атестаційна комісія повиина ви
словити об’єктивну думку про кож
ного з атестованих, зауваження, 
пропозиції, поради, занести їх до 
бланків планів та атестаційної відо
мості. По кожному напрямку осо
бистого плану рекомендується ви
робити критерії атестації, виходячи 
з індивідуальних особливостей ком
сомольців, рівня їх освіти, родин
ного стану, професії, віку і т. д.

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

підбити підсумки першого півріччя 
1975—1976 навчального року у ден
них, вечірніх і заочних учбових за
кладах, системі комсомольського 
політичного навчання, на комсо
мольських зборах обговорити вклзд 
кожного учасника заліку в завер
шальний рік п’ятирічки, успіхи, до
сягнуті в новому навчальному році, 
визначити внесок кожного в гідну 
зустріч партійного з'їзду.
ГРОМАДСЬКО-ПОЛІТИЧНА ате- 
* стація, яка о даний час прово

диться в комсомольських організа
ціях, особливо знаменна тим, що 
вона співпадає з підбиттям підсум
ків соціалістичного змагання за 
право підписати Рапорт Ленінсько
го комсомолу XXV з’їздові КПРС. 
Це, без сумніву, дає можливість ко-

ТВІЙ
ОСОБИСТИЙ
РАПОРТ

заводу 
Світло- 

металів.

Головну увагу при атестації слід 
зосередити на глибокому і творчо
му вивченні комсомольцями, юна
ками і дівчатами марксистсько-ле
нінської теорії, рішень грудневого 
(1975 р.) Пленуму ЦК КПРС і IV се
сії Верховної Ради СРСР, проекту 
ЦК КПРС до XXV з’їзду партії «Ос
новні напрями розвитку народного 
господарства СРСР на 1976—1980 
роки».

Атестуючи комсомольців го тру
довій активності, слід перевірити 
виконання ними виробничих зав
дань, підвищених соціалістичних зо
бов’язань на честь пам'ятних дат, 
зустрічних планів, їх конкретну 
участь в соціалістичному змаганні, 
підвищенні продуктивності праці.

Особливо уважно слід постави
тись до тих комсомольців, які ще 
не виконують норми виробітку, по
гано справляються з своїми служ
бовими обов'язками. Для них необ
хідно визначити форми допомоги, 
дати час для виправлення стано
вища.

Успішне проведення заліку не
можливе без дальшого підвищення 
загальноосвітнього, професійного і 
культурного рівня молоді, вдоско
налення фізичного і військово-пат
ріотичного виховання. Необхідно

мітєтам комсомолу приймати пра
вильні рішення про надання права 
підписати Рапорт кращим з кращих 
— юнакам і дівчатам, комсомоль
сько-молодіжним колективам, які 
внесли конкретний, вагомий вклад 
у виконання рішень XXIV з’їзду 
КПРС, XVII з'їзду ВЛКСМ.

Сьогоднішній рапорт з'їздові — 
це слово молоді про те, наскільки 
активно вона і надалі буде брати 
участь у виконанні і перевиконанні 
завдань грандіозної програми, на
кресленої партією.

Ми рапортуємо партії — партії, 
яка є честь, ро^ум і совість нашої 
епохи. Ми складаємо звіти г.ро свої 
діла з’їздові, який стане знаменною 
подією в житті партії і народу, істо
ричною віхою на шляху нашої краї
ни до комунізму. Всі, хто носить 
сьогодні біля серця комсомоль
ський квиток, з почуттям високої 
гордості рапортують рідній Кому
ністичній партії про підсумки своєї 
роботи. Цей рапорт, друже, — про 
твою особисту участь у великій зви
тязі мирної доби за побудову ко
муністичного суспільства.

І КОСТЕНКО, 
завідуючий відділом пропа
ганди і культурно-масової ро
боти обкому ЛКСМ України.

_ ____________________ >

Радяпська дійсність щодоби підносить свої символи: ось шахтарі, які вийшли із забою 
усміхаючись щедрому сонно — то люди, котрі помножують творчими, натхненними діянням:! 
"добутки наших трудових перемог. Знамениям для трудящих усієї планети стала оповлека 
г.і.чьна праця кожного трудівника Країни Рад па б.таю рідної Вітчизни. Десята п’ятирічка, 
і:а норіє якої ступила вся наша країна, етапе новим іігаитськнм кроком у світле прийдешнє.

Обличчя гірників Олександрії сяють гордістю від усвідомлення ваги своєї праці, адже па' 
стенді показників роботи змін і бригад щодня горять червоні зірки: шахтарі перевиконують 
свої виробничі завдання.

Фото М. ПАЛЬЧИКА.
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ДОГЛЯДАТИ
ВУЛИЦІ?

В Кіровограді 287 двірників Ще Щ І 
чоловік, озброєних різноманітною тех- : 
нікою, працюють у шляхово-експпуата- і 
цінній дільниці міськкому нго спу. На цю І 
організацію і покладені обов'язки голов- і 
ного «прибиральника» обласного цент- • 
ру. Крім того, за кожним підприг^стаом . 
нашого міста закріплено лїпіх •, ПрОїз- ; 
ди. І все ж часом чк^-ііта їх полишає ба
жати кращого. Чочмуі

Див. 2 стор. ►
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ОБГОВОРЮЄМО ПРОЕКТ ЦК КПРС

13 сі-гна191в року

И ЕВ ЕМ МЕЙ
ПОСТУП
бутон з лави тисячі тонн 
вугілля на добу, однією з 
перших у місті стала на 
трудову вахту на честь 
XXV з'їзду КПРС і успіш
но виборює право підпи
сати Рапорт Ленінського 
комсомолу партійному 
з’їздові. В авангарді об
ласного соцзмагання йде 
молодіжний екіпаж тепло
воза № 8 «Олександрія- 
вантажтранс», де старшим 
машиністом Л. Тертичний. 
Колектив завершив перше 
півріччя 1976 року.

Робітники — активні 
учасники руху в боротьбі 
за прискорення науково- 
технічного прогресу. В 
огляді взяли участь 1790 
виробничників. За п’яти
річку вони подали понад 
1500 рацпропозицій з еко
номічним ефектом 1,2 
мільйона карбованців.

Двісті молодих творців бу
ли учасниками Всесоюзної 
виставки на ВДНГ, 101 — ста
ли її лауреатами. Серйозну 
увагу розпиткові технічної 
творчості приділяють комітети 
комсомолу електромеханічно
го заводу, розрізів «Головків- 
сі.ішй», <Ваклурівськіін», об
числювального центру, "і Г.Ц-З 
і інших. На багатьох підпри
ємствах створені молодіж
ні колективи, які удоскона
люють технологію виробни
цтва, впроваджують наукову 
організацію праці.. Ось брига
да обчислювального центру 
комбінату еОлександріявугіл- 
ля». Тільки в завершальному 
році нею подано і введено в 
дію сім рацпропозицій з ефек
том 6 тисяч карбованців. Де
які з них Міністерство вугіль
ної промисловості УРСР реко
мендувало для використання 
на Інших споріднених підпри
ємствах республіки. За іні
ціативою умільців було .змон
товано і введено в дію обчис
лювальну апаратуру «Мінськ». 
Ось де ініціатива, твор
чість, пошуки молодих! Дже
рела їх успіху, конкретний 
вклад у піднесення ефектив
ності виробництва мають слу
жити взірцем для всіх моло
дих олександритів.

Вміння творчо застосо
вувати а повсякденному 
житті марксизм-ленінізм— 
ще один складник нашої 
діяльності в ідейно-полі
тичному вихованні моло
ді. Юнаки і дівчата на
вчаються в 77 гуртках та 
теоретичних семінарах 
мережі комсомольської 
політосвіти. Яка ж ефек
тивність навчання? 1846 
слухачів працюють лекто
рами, агітаторами, політ- 
інформаторами, 179 — у 
1975 році стали кандида
тами а члени КПРС. Ко-

жен член 8ЛКСМ працює 
за особистим комплекс
ним планом «Вчитися ко
мунізму». Почалася ате
стація, яка глибоко і все
бічно проаналізує вико
нання планів, рівень ово
лодіння слухачами марк
систсько-ленінською тео
рією, конкретний вклад 
кожного у виконання рі
шень XXIV з їзду КПРС і 
XVII з’їзду ВЛКСМ.

«Твій особистий вклад у 
п’ятирічку» — девіз тих, 
хто йде правофланговим, 
хто веде за собою інших. 
Це слюсар ЕМЗ В. Глу- 
щенко, токарі заводу ПТО 
Г. Удовчк і М. Капуста, ро
бітники В. Квашук, М. Не- 
чипоренко, Л. Малая і сот
ні інших, які ще рік тому 
зустріли свою десяту п’я
тирічку». «Жодного від
стаючого поручі», «Сьо
годні рубіж новатора — 
завтра комсомольська 
норма!» — ось закон жит
тя тисяч молодих вироб
ничників Олександрії.

Широкого розмаху на
було змагання на честь 
форуму партії. Виявляючи 
недоліки, мобілізовуючи 
всю свою енергію, ми ве
демо боротьбу з форма
лізмом у змаганні, наго
лошуємо, що суперництво 
лише тоді народжує твор
чі пошуки, ініціативу, ба
жання продуктивніше пра
цювати, коли набуває ма
совості, порівняльності 
результатів. Ще подекуди 
ми недооцінюємо роль 
морального стимулюван
ня, не забезпечується йо
го поєднання з матеріаль
ним. Є в місті підприєм
ства, де масмо створити 
комсомольсько - молодіж
ні колективи, ще недо
статньо поширюється дос
від передовиків. Все це 
ми й взяли на озброєння, 
вступаючи в десяту п'яти
річку.

Складна вона, формула 
нашого поступу до май
бутнього. Проте її осмис
люють і сприймають до 
серця молоді люди робіт
ничого гарту, складові 
цієї величної формули 
виводять дужі рукй юна
ків і дівчат Олександрії.

в. сидяк, 
перший секретар Олек
сандрійського міськко
му комсомолу.

Проектом ЦК КПРС. до XXV з’їзду партії передбачається значний розвиток авто
мобільного будівництва, розширення транспортних послуг населенню. А автомобілю 
потрібна дорога впорядкована, чиста, зручна, і нам, мешканцям, приємно бачити 
вулиці своїх місі і сіл опорядженими, красивими. Ось тому проектом заплановано 
дальший благоустрій населених пунктів. Наш кореспондент ЛІ. Віденко зустрівся з 
начальником ш піхово-експ іуагаційної дільниці А. 10. МІЦНІШІМ та і її головним 
механіком В. II. ХЛЛІНИМ і новій розмову про турботи і проблеми господарників 
обласного центру.

Кореспондент. Аркадію Юрійовичу, за чистоту їй 
вулицях міста відповідає чимало організацій. Але ж 
недарма кажуть: де багно господинь, гам хата ііеме- 
тена? Один господар повинен бути?

Мішин. Звичайно. І такий господар є — районні 
відділи комунального господарства. Ііа нашу органі
зацію; як на відділ міськкомуіігоспу, покладено най
важливіше — підтримання у належному стані голов
них магістралей обласного центру, по яких проходять 
автобусні і тролейбусні маршрути, центральних ву
лиці і площ. Згідно заявок райкомунгоспів ми і 
нуемо роботи.

Кореспондент. А хто координує зусилля всіх 
пізацнї і підприємств по прибиранию?

Мішин. Виконкоми. Обов’язки оперативного 
дпиатора дій на випадок негоди покладені і па наїїіо- 
ю чергового. Згідно інструкції, він зобов'язаний по
відомити «шефські» ор
ганізації про загрозливе 
становище на «їхніх» ву
лицях. Про стан вулиць 
добре турбується і мі
ський відділ державто- 
інспекції. Але нам хоті
лося б, щоб такими ж 
господарями і контроле
рами стали дільничні мі
ліціонери та працівники 
міськсапеиідстаїщії. На 
жаль, останні лише кон
статують факти. І мало 
ведуть попер ед жуваль
но-профілактичні роботи.

впко-

орга-

коор-

Дехто твердить, що не жіноча це професія. А діг.чата з 
будівельно-монтажного управління «Олександріявугіллят 
вважають, що бути будівельником — велика гордість і честі.,

Жіноча бригада бетонників, очолювана Л. Звєрєвою, йде в 
авангарді змагання, достроково завершила п’ятирічку. Зраз
ки ударної праці показували молоді бетоііннці на рскон- 
ст|»укціі Діімйтріоської брикетної фабрики, виконуючи зав
дання на іф—,50 процентів.

,Дост<'Око.во з.ніеріинли п’ятирічку В. РОМАШОК та Г. РІЗ
НІЇ ЧЄ.НКО. ІІПИІІ —- V Г| Л ПІІіІк’ІІ І.ПМ VII Ь-тііи ' І 1 1ІЇЦЧЄ.НКіЩ Вони — ,ударники комуністичної

Фото М.
праці.' 
ПАЛЬЧИКА.

хідно дістати ДЛЯ ремонту, ін
струмент н чи запчастини —■ 
звертаємось до «багатих роди
чів»: на заводи, ~ ...........
емства.

Мішин. Оце і 
ваше запитання: 
подаємо скарі на 
котрі неохоче прибирають ву
лиці. І тс біда. Для ремонту 

покриття вулиць влітку ми отримуємо з облрем »уд- 
тресту 3 — 4 -машини асфальту щодня. Цьоїс ду 
мало, необхідно 10—12 як мінімум!

Кореспондент. Аркадію Юрійовичу, одного разу до- 
гелось бачити таку картину: на І,еРсхРе^,1 •- 
Орджоиікідзе та Училищного провулка -
бульдозер розбивав намерзлий лід. А з чотирьох к 
ців довгими низками стояли автобуси, 
томобілі. Рух на півгодини припинився. їй не можна 
такі операції проводити вночі? .

Мішин. Очевидно, то працювали персоно .оріьи.і. 
Намерзлий лід - наслідок невдало зроблшюі зло- 
ної каналізації, яку «Червона зірка» ще шяг не мо 
же- довести до кінця. А в шо каналізацію вкладено-

• з НІГ Д, так чи 
інакше заважають руху 
транспорту. Проте, фі
нансові оріани не дозво
ляють нам вести їх лише 
вночі. Фонд заробітної 
плати «не витримає», бо 
нічна праця вимагає пев
них доплат. Тому иа 
третій зміні робиться ли
ше пай необхідніше: під
мітаються і поливаються 
вулиці.

Кореспондент. А як чіе« 
ставлена у вас оперета*?« 
на служба? Адже дис
петчер у ШЕД є? ч

Мішин. Так, диспетчер наш керує виїздами машин. 
Але він повністю відрізаний від иавколіш'кьтчо сві
ту В нього немає., телефона! На всю організацію ~~ 
однії телефон, в кабінеті начальника. До нього под
ключено паралельний апарат. Біда з цим телефоном! 
Інколи дзвонять — «Пришліть цистерну поли!». З 
обіцяю, іду до диспетчера, а він відповідає, що такої 
можливості нема, цистерна на виїзді.

Кореспондент. Як же в таких умовах шляхово-екс- 
илуатаційна дільниця виконує план?

Мішин. В минулому році завдання по обсягу робіт 
і по прибутках виконали. Наш план складається з 
трьох показників: використання бюджетних коштів 
(це н.чрта від комунгоспів за прибирання ласта), над
ходжень з інших організацій (оплата послуг за ко
ристування технікою, підвезення води, асфальтуван
ня відомчих територій, приватні послуги) та прибут
ків. (73 тисячі карбованців на 1976 рік). З бюджет
них коштів (440 тисяч) багато не візьмеш, тисяч 
тридцять карбованців, не більше. Прибуток іде, в 
основному, з надходжень від сторонніх організацій; 
сума яких на 1976 рік запланована 64 тисячі карбо
ванців 43 тисячі карбованців прибутку треба зуміти 
взяти від цих 64 тисяч надходжень! Ось і спробуй. 
А ми не можемо не викопувати плану! Тому зали- 
ліаєтьзя одна лазівка: знаємо, іцо коли не вичерпаємо 
бюджетних коштів, пас сварити не будуть. 1 якщо 
візьмемо більше «з боку» — теж. Розумієте, що це 
значить? Щоб виконати план 1976 року, нам вигідно 
возити комусь воду, віддавати в користування грей
дер, асфальтувати двори, а не прибирані місто...-

майже 100 тисяч карбованців!
Взагалі ж більшість робіт, які веде

КОМУ ДОГЛЯДАТИ
ВУЛИЦІ?

КОЛИ БАГАТО ГОСПОДИНЬ... 
ДИСПЕТЧЕР БЕЗ ТЕЛЕФОНУ.
ПОГАНІ ДОРОГИ — ДОРОІА РОЗКІШ 
МІСТО ПРИБИРАТИ ...НЕВИГІДНО.

Дуже добре до своїх обов’язків, щодо закріплених 
вулиць, ставиться колектив виробничого .авіооб’єд- 
пання «Кіровоградважавтотранс». Тут ця справа по
ставлена чітко: призначені відповідальні, розподілені 
обов’язки.

Але більшість заводів, фабрик, автопідпрнємств не 
дуже охоче беруть на себе функції двірників. З січня 
ляше авгооб’єднаїшл та завод «Червона зірка» висла
ли робітників на вулиці. Як правило, три—чотири дні 
минає після снігопаду, сніг під колесами машин вми
нається до міцності заліза, аж тоді виходять на 
вулиці «шафи». Дзвбають лід лемами, ріжуть буль
дозерами, і, звичайно, проклинають зиму, сніг і «чу
жі» обов’язки. Ось, наприклад, за «Червоною зіркою.» 
закріплені вулиці Орджоиікідзе, Київська, Медведе- 
ва, Фрунзе, Училищний провулок та інші. Але ж по
дивіться, в якому воіЛі стані! Завжди брудні, з на
мерзлим льодом!

Ще менш охоче керівники підприємств прислухо- 
вуються до пеших вказівок. Як правило, просто від
махуються. Тож трапляється, що в ожеледь ми поси
лаємо свої машини посипати відсівом «чужі» вулиці.

Кореспондент. Але ж ви можете написати доповід
ну міськвиконкому про організації, котрі поіано тур
буються про чистоту міста?

Мішин. Можемо. Навіть маємо право. Але не роби
мо того. Чому? Давайте повернемось до цьою питан
ня пізніше.

Кореспондент. Закріплення вулиць за підприємства
ми — це, звичайно, вимушений захід. Найкраще бу
ло б, аби одна ваша організація цим займалась, чи 
не так?

Міниш. Звичайно. Але шляхово-експлуатаційна 
дільниця не має достатньої матеріально-технічної ба
зи. У нас 12 полпво-мііі’ших машин. 4 з них переоб
ладнані на іііскорОзкидачї, одна розбризкує рідкі 
хлориді; з ожеледь, одна — воду возить, а решта об
ладнана щітками ії ножами для зими. Маємо 4 сніго
навантажувача і 7 самоскидів. /\ в умовах Кірово- 
ірада на один сиігоиавангажувач потрібно 6 самоски
дів. Отже, 2—3 нові продуктивні машини стоять без 
діла. Маємо ми ще її навантажувач па базі трактора 
ДТ-55. Цей навантажувач — мій ровесник. Від ста
рості в ньому постійно щось псується. А якщо вийде 
з ладу серйозно, то вантажити на машини відсів і 
хлориди буде нічим. Уявляєте, як ми боїмось за ньо
го в ожеледь? Не раз просили міський і обласний від
діли комунального господарства придбані повнії ко
лісний навантажувач, але поки шо — безрезультатно.

Кореспондент. І все ж техніка у вас є?
Мішні. Є. Зараз ми відрядили наших працівників 

отримувати нові машини. Проге справу вирішує не 
лише техніка. Паша організація сильна колективом. 
Знаєте, люди у пас дуже хороші, роботящі. З лю
бов’ю ремонтують стару техніку, охоче працюють на 
ній. Воші люблять своє місто Це водій піснорозкида- 
ча Б, О. Мостепашок, машиніст навантажувача С. І. 
Бабак, машиніст снігонавантажувача М. О. І\аиіиус 
та інші.

У нас непогана й база. Майстерня є, кілька верста
тів. Маємо навіть кузшо. Хоч примітивну, на рівні 
Київської Русі, зате свою. Одна біда — запчастин 
немає. Втім, про це краще розповість головний меха
нік дільниці Віктор Павлович Халін.

Халін. За три роки на пашу дільницю не виділено 
жодного підшипника. Па 70 одиниць техніки. Спец
магазин «Сільгосптехніка» нас практично не обслуго
вує. Контора облжитлопостачторгу дає агрегати, але 
не часто.

Немає приміщень для ремонту техніки. Крупнога- 
бгрятїіі грейдери'доводиться ремонтувати надворі. 
Це взимку!

За рік ми отримали 500 Кілограмів ’ зварювальних 
електродів. Дуже мізерна кількість. Ще стільки ж ми 
випрошуємо на великих заводах. І якщо щось іісоб-

Від редакції: Ось не
величкі повідомлення, 
котрі слугуватимуть ко
ментарями. Начальник 
відділу експлуатації ав
тобусного парку А. Б. 
Самовол заявив, що в 
день першого снігопаду 
23 листопада 
майже всіх 
не доходили 
вих зупинок, 
порушився ритм руху 
транспорту по місту. А 
старший інженер цього 
ж відділу А. Д. Кри- 
щук додав, що через 
погану якість прибра
них вулиць за 11 міся
ців 1975 року сталося 
2365 вимушених заїздів 
маршрутних автобусів у 
парк на ремонт. Якщо 
врахувати, що за кожен 
заїзд втрачається 6—10 
запланованих рейсів, а 
кожен рейс автобуса 
«коштує» 6 карбованців 
50 копійок, то «розкіш» 
мати погані дороги нам 
обходиться в круглень
ку суму — близько 130 
тисяч карбованців на 
рік. І це лише по одно
му автопідприємствуї

А моральний збиток, 
який несуть пасажири? 

. Адже, якщо технічна 
служба не може висла
ти підмінний автобус, 
доводиться збільшувати 
інтервал руху

автобуси 
маршрутів 
до кінце- 
повністю 

ритм

в автошдири-

відповідь на 
чому ми не 
підприємства»

Не зручно транспорту 
на наших вулицях. Ще 
гірше — перехожим. 
Слизькі тротуари, калю
жі у вибоїнах. Завідую
чий Кіровоградським 
міськздороввідд і л о м 
М. Л. Ткач повідомив, 
що лише з 25 листопада 
по 25 грудня у травма
тологічні пункти, полік
лініки та лікарні міста 
звернулись 961 чоловік 
з «вуличними» травма
ми.

Якщо проїжджі части
ни вулиць прибирає тех
ніка, то головні знаряд
дя двірників на тротуа
рах і в дворах — мітла 
• лопата. Як виключен
ня ЖЕК № 7. Контора 
має ручну снігоочисну 
машину, котра здатна 
прибирати сніг товщи
ною... не менше метра! 
Втім, вона давно не пра
цює. І не лише тому, що 
такого щедрого снігопа
ду в Кіровограді не ба
чили навіть старожили. 
Машина вийшла з ладу.

Не всі ЖЕКи мають 
тротуаро - прибиральні 
машини, а ті машини, що 
є — старі. Скоро ЇХ спи
шу >ь. Питання запчастин 
Для жеківської техніки 
стогть ще гостріше, ніж 
Для ШЕД.

Отже, кому доглядати 
вулиці?
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Свято творчості
Інтерв’ю з переможцями 

змагання, нагородженими 
перехідними Червоними 
прапорами міськкому ком
сомолу за дострокове за
вершення дев’ятої п’яти
річки.

С. АНДРЄеВ, БРИГАДИР 
КОМСОМОЛЬСЬКО - МОЛО
ДІЖНОГО КОЛЕКТИВУ ЕК
СПОРТНОЇ ДІЛЬНИЦІ ЗА
ВОДУ ПТО: «Бригада за 4,3 
року виконала свою п’ятиріч
ку. Десята ввійшла в кожен 
будинок, сім'ю, виробничий 
колектив. Але вона не добрий 
чарівник, який роздає щедрі 
дарунки. Тому ставимо гін ган
ця гак: п’ятирічка тобі, а тв
ій. Звертання партії до комсо
молі як ударного загону де
сятої п’ятирічки — велике до
вір’я. Напруженою працею 
комсомол виправдає його».

В. СКРИПНИК. ГРУПКО.’Л- 
СОРГ комсомольсько-- 
МОЛОДІЖНОЇ БРИГАДИ 
ТЕСЛЯРІВ БУ-2 ТРЕСТУ 
«ОЛЕКСАНДРІЯВАЖБ УД>: 
«Якість — головна пимога де
сятої п’ятирічки. Вона вимог
ливо ставить питання перед 
тями, хто, прикриваючись «ко
лективною відповідальністю», 
ще видає брак. Настав час

трудитися добре, без прора- 
купків. з відмінною якістю. 
Якщо молодий — вчись май
стерності, бо від професійного 
почерку залежить твій особис
тий внесок, честь колективу. 
А доб,-4у.кІсие ведення житло
вого будівництва у великих 
масштабах — цс численні но
восілля, наша спільна радість. 
Тож усвідомлення будівельни
ками високої відповідальнос
ті — веління нашої робітничої 

-совісті. Працювати у новій 
п’ятирічці ще натхненніше і 
якісніше! — то наш деві і.

І. ПОЛІЩУК, БРИГАДИР 
КОМСОМОЛЬСЬКО - МОЛО
ДІЖНОГО КОЛЕКТИВУ ЇДА
ЛЕНЬ №№ 3-8 ВІДДІЛУ РО
БІ і НИЧОГО ПОСТАЧАННЯ 
КОМБІНАТУ «ОЛЕКСАНД- 
РІЯВУГІЛЛЯ»: «Підняти на 
вищий рівень доброоут наро
ду», -• наше завдання, що 
випливає з проекту ЦК КПРС. 
Це, передовсім, значне поліп
шення системи громадського 
харчування, якість нашої 
продукції. Нині, як ніколи, 
успіх залежить від організації 
діяльності бригади. І саме тут 
повніша бути виявлена твоя 
громадська позиція, перекона
ність, вміння жити в колекти
ві, відчуття спільної відпові
дальності за кожну справу.

ІПОМЧ-ШіЕЧЕ ВЕТЕРАНА
На електромеханічному заводі працює понад тися

чу молодих виробничників. 1 комітет комсомолу ро
бить все для того, щоб трудова біографія юні збага
чувалась, щоб зростала професійна майстерність кож
ного. Велику роль у становленні робітничої зміни ві
діграє наставництво. Виховання комуністичного сгав- 
лення до праці,, відповідальності за доручену спра
ву, — ось завдання, які вбачають наставники заводу 
в роботі з молоддю.

Нині у нас працюють робітники ста дев’яти різних 
спеціальностей. А в першому році десятої п’ятирічки 
треба навчити 1130 молодих виробничників. (10 на
ставників і стільки ж інструкторів свято виконують 
свій почесний обов’язок. На завс-ді, в школах кому
ністичної праці здобувають новий фах 287 чоловік, 

• 615 — охоплені економічним навчанням. 67 вчаться 
у вузах, 43 — в технікумах, 45 — у школах робітни
чої молоді.

«Кожному молодому робітникові — майстерність 
наставняків-нередовпків», — під таким девізом від
бувся у нас зліт. Він став демонстрацією спадкоєм
ності поколінь. Перед присутніми виступили секре
тар парткому її. М. Олійник, слюсар-моптажник В. М. 
Павлов, молодий робітник Сергій Костпря.

Працювати так, щоб з честю викопати високі со
ціалістичні зобов’язання десятої п’ятирічки, рука об 
руку, разом з старшими, застосовувати їх досвід, — 
ось бснїове заздания молоді. «Виховання юнаків і дів
чат в дусі поваги і любові до праці завжди було і за
лишається одним з головних завдань «Ленінського 
комсомолу*, — говорив Л. І. Брежнєв на XVII з’їзді 
ВЛКСМ, І ми втілюємо цю настанову у життя, щоб 
молодь завжди відчувала поруч плече ветерана. У 
проекті ЦК КПРС наголошується га навчанні моло
ді. на підготовці висококваліфікованої робітничої 
зміни. І входимо ми в нову п'ятирічку, нічого не роз
гублюючи з набутого досвідом ветеранів, з бажанням 
працювати ще натхненніше, ніж учора, V повній го
товності на кожному конкретному робочому місці 
чесно виконати свій робітничий обов’язок.

В. ВЛАСЕНКО, 
секретар комітету комсомолу електромеханіч
ного заводу.

ПОЧНИ БІОГРАФІЮ 
НОВОБУДОВИ...

Вступаючи в десяту п’я
тирічку, згадуєш людей, з 
якими звела тебе і здру
жила минула, дев'та. Різ
ні біографії, різні долі. І в 
чомусь вони схожі, близь
кі...

«П ятирічка — тобі, ти— 
п ятирічці!» — під таким 
девізом трудилися всі ми, 
члени комсомольсько-мо
лодіжної бригади, яку 
очолює Григорій Русакоз.

П ять років тому почи
налася трудова біографія 
бригади, кожного з нас. 
І ми, молоді робітниці, як 
і мільйони ровесників у 
нашій країні, рядок за 
рядком осмислюємо про
ект ЦК КПРС до XXV з’їз
ду партії. Кожен з нас ба
чить у ньому відображен
ня своєї долі, свого неве
ликого, але такого об’єм
ного відрізку життя. Об
думуємо пережите за 
п ЯГЬ ЛІТ, осмислюємо

майбутнє. Згадаймо ди
рективи XXIV з'їзду 
КПРС по п’ятирічному 
плану розвитку народного 
господарства СРСР на 
1971—1975 роки. Там зав
дання для нас звучало 
так: «Здати в експлуата
цію 544 мільйони кеадрат- 
них метрів житла». Нині 
рядки ще більш вагомі: 
«Побудувати 545 — 550 
мільйонів квадратних мет
рів житла».

У минулій п’ятирічці 
здійснилась моя заповітна 
мрія — я стала будівель
ником. У кожній з ново
будов, яку споруджувала 
разом з друзями, вчуваю 
тепер часточку своєї пра
ці, своєї творчості. Росте, 
молодіє наше місто. Ди
вишся на нього з ришту
вань новобудов і мрієш, 
мрієш... А яким буде воно 
ще через п'ять років?.. 
Безперечно — ще більше
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ГАВАНА. У
Республіки Куба прибула 
делегація руху 
тичної молоді 
очолювана генеральним 
секретарем цієї організа
ції, кандидатом 
ЦК Французької компар
тії Жан-Мішелем Каталою. 
До складу делегації вхо
дить також генеральний 
секретар Всесвітньої фе
дерації демократичної 
молоді Жан-Шарль Негр. 
Посланці комуністичної 
молоді Франції проведуть 
переговори з членами ке
рівництва Спілки молодих 
комуністів Куби, здійснять 
поїздку по країні.

ДЕЛІ, Минуло десять 
років з дня виходу а світ 
першого номера ьжнеаи- 
ка «ІСс рез ю», («Моло
діжний огляд»), який тут 
видається. Всі ці роки га

РІК НОВИЙ

комуніс- 
Ф ран ції,

у члени

турботи старі
«Коли б дорослі сірили 

існування Діда Мороза, 
десятки тисяч італійців, 
певно, зі.. ....----- „
з одним і тим же проханням— 
допомогти знайти роботу». З 
цими рядками з новорічного 
коменгаря однієї з римських 
газет, безсумнівно, погодяться 
мільйони громадян США. 
Франції, Канади, Англії, Япо
нії. ФРИ та багатьох інших 
країн капіталістичного світу. 
Ці країни, які вже два роки 
терплять від економічної кри
зи, вступили с новий рік з 
старими турботами: скорочує
ться виробництво, зростає ін
фляція, закриваються все но
ві підприємства, і, як наслі
док усього цього, збільшує
ться безробіття. В промисло
во розвинутих державах капі
талістичного світу не мають 
роботи більш як 17 мільйоні з 
чоловік.

Хіба не красномовні такі 
цифри? У США безробіття 
охоплює тепер 9,2 процента 
робочої сили, гим часом як 
серед молоді зоно досягло 21 
процента, тобто кожен п’ятий 
молодий американець не мо
же знайти роботу. Проблема 
безробіття викликає почуття 
розчарування і безвихідності 
у молодого покоління Англії, 
пише газета «С.аиді тайме».

Чому ж так багато юнаків і 
дівчат на Заході з перших же 
кроків свого самостійного 
життя зустрічаються з таким 
страшним фактом, як немож
ливість знайти роботу? Спра
ва в тому, що дискримінація 
молоді, так само як і дискри
мінація жінок або «кольоро
вих», — одна з істотних рис 
капіталістичної системи. В 
умовах же економічної кризи 
підприємцям найлегше «віді
гратися» саме на цих катего
ріях трудящих: вони скорочу
ють їм заробітну плату, вики
дають за порота підприємств, 
відмовляють у найманні на 
роботу. Крім того, система 
освігн на Заході позбавляє 
багатьох дітей з не досить 
забезпечених сімей можливос
ті здобути професію. А влаш
туватися па роботу без про
фесії в період кризи, коли 

робочих МІСЦІ, 
скорочується,

fl 
то 

____ ____ , на- 
(вернулися б до нього

Р/Іїч’І ТВІЙ РОВЕСНИК
ЗА РУБЕЖЕіи

МІЖ

тисячі
скла-

кількість 
неухильно

зета розповідає десяткам 
тисяч молодих індійських 
читачів про події в між
народному молодіжному 
русі, про боротьбу наро
дів і молодого покоління 
за мир, свободу і неза
лежність, про досягнення 
країн, які розвиваються, 
в будівництві незалежної 
економіки і культури, про 
дружні індійсько-радян
ські зв’язки. З нагоди юві
лею газету поздоровив 
президент Індії Ф. А. Ах
мед. У посланні прези
дента висловлюється на
дія, що газета і далі слу
житиме благородній спра
ві виховання молоді в ду-

сі інтернаціоналізму, зміц
нення уз дружби 
СРСР і Індією.

ХАНОЙ. Понад 43 
абітурієнтів почали
давня вступних екзаменів 
до вищих навчальних за
кладів Сайюна — міста, 
яке носить ім я Хо Ші Мі
на. Почався пезший після 
визволення Південного 
В'єтнаму прийом до уні
верситету та інститутів 
міста, які працюватимуть 
уже за новою навчальною 
програмою. Більшість 
майбутніх студентів ста
новлять демобілізовані 
бійці Народних збройних 
сил, робіїники і селяни.

БРЮССЕЛЬ. Науково- 
дослідна діяльність уні
верситетів Бельгії постав
лена під загрозу у зв'язку 
з планами «раціоналіза-

справа вкрай важка. Ось чому 
англієць Стіиен Хсмфрі, ик і 
сотні тисяч ііою ровесників н 
Англії, США, Японії та інших 
країнах, щодня ось уже про
тягом кількох місяців після 
закінчення школи безуспішно 
ходить на біржу

Гризня 8
Піночета

при ці...

хунті

які надхо- 
про за

кріпи 
гепера-

Повідомлення, 
дяті. з Чілі, свідчать 
гострсіпііі політичної 
фашистського режиму 
ла Піночета, кризи, породите- 

' пої банкрутством економічної 
політики цього режиму і зро
станням його міжнародної 
ізоляції. В хунті виникли чва
ри. Вони викликані незгодами 
між генералами у питанні про 
те, чи не слід дещо «лібера
лізувати» методи управління 
країною. Чвари в хунті набра
ли таких розмірів, що в ре
зультаті їх пішов у відставку 
один з прибічників ПІноче- 
та — начальник генерального 
штабу генерал Арельяно 
Старк, одна з наймерзепні- 
ших фігур хунти, які визна
чали її політику.

Однак «добровільний» вихід 
Старка у відставку не вирі
шив для хунпі всіх її проб
лем, і, як стало відомо, де
сять генералів чілійської ар
мії надіслали Піпочсту заяву 
з ультиматумом, в якому ви
магають іїою відставки і «не
гайної радикальної зміни по
літичного курсу».

За короткий час перебуван
ня Піночета при владі країна 
опинилася на грані економіч
ної катастрофи. Різко скоро
тилося промислове виробни
цтво, шаленими темпами зро
стає інфляція, нестримно 
збільшується кількість безро
бітних. За останні два роки 
ціни на товари широкого спо
живання, в тому числі на про
дукти .харчування, зросли в 
32 рази. Не має роботи 15 про
центів працездатного насе
лення країни. Трудове насе
лення Чілі живе па голодному 
пайку.

Отже, частіша чілійської 
військової хунти вимагає від
ставки Піночета.

Т. КУДРЯВЦЕВА, 
О. АНІЧКІН.

на ви-

поло- 
Льєж-

ції» системи освіти в краї
ні, які передбачають ско
рочення асигнувань 
щу освіту.

Згідно з новими 
женнями, субсидії
ському університетові, на
приклад, скорочуються на 
263 млн. франків. Це оз
начає, заявив у сенаті де
путат Ґ. Пак, звільнення 
десятків співробітників 
університету.

Повідомлення про звіль
нення у зв'язку з неста- 
чею коштів 
співробітники 
бельгійських
□ чзльних закладів, Не від
новлені контракти з ба-і 
гатьма прац і в н и к а м и| 
Брюссельського і Лубен
ського університетів. і

одержали 
й інших 

вищих на-

(ТАРС).

ПРОДУКЦІЯ НАРОДНОГО ПІДПРИЄМСТВА В ВЕИМА- 
РІ (НДР). ЩО ВИПУСКАЄ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКУ 
ТЕХНІКУ. КОРИСТУЄТЬСЯ ВЕЛИКИМ ПОПИТОМ В БА
ГАТЬОХ КРАЇНАХ СВІТУ ГОЛОВНІ ТОРГОВІ ГІАРТИЕ 
РИ КОМБІНАТУ — КРАЇНІ! - ЧЛЕНІ! РЕВ 1 В ПЕРШУ 
ЧЕРГУ РАДЯНСЬКИЙ СОЮЗ.

НА ФОТО: В МОНТАЖНОМУ ЦЕХУ ВЕПМАРСЬКОГО 
КОМБІНАТУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ТЕХНІКИ ІДЕ! 
СКЛАДАННЯ КАРТОПЛЕЗБИРАЛЬНОГО КОМБАЙНА. 
23 ТАКИХ КОМБАЙНИ СХОДЯТЬ ЩОДНЯ З КОНВЕЙЄРА! 
ПІДПРИЄМСТВА.

Будівництво спортивних споруд 
справа комсомольська

В березні 197.3 року обласний ко
мітет ДТСААФ та обком ЛКСМУ 
прийняли спільну постанову про 
підтримання ініціативи комсомоль
ців і молоді Донецької області, які 
включились в комсомольсько-моло
діжну трирічну будівництва об’єк
тів військово-технічної та фізичної 
підготовки. На три роки в області 
було визначено великий обсяг бу
дівництва Наприклад, в місті Олек
сандрії вирішили побудувати на
вчально-виробничий корпус автомо
більні^ школи, в Го.тованівському і 
Добровеличківському районах тре
ба було побудувати будинки тех
нічного навчання. Всюди планува
лось відкрити нові стрілецькі тири. 
Велику увагу слід було надані об
ладнанню спортивних майданчиків 
для занять за програмою комплек
су ГПО. Всі ці заходи, безумовно, 
сприяли б дальшому розвитку вій
ськово-технічних видів спорту, по
ліпшенню роботи технічних гуртків 
і курсів, удосконаленню оборонно- 
масової роботи.

Добре визначились у цій справі 
комсомольці Олександрії. Молоді 
робітники, учні технікумів виходили 
на суботникп і недільники, працю
вали |іа,. об^єктах. після , робочих 
змін, lia' їх рахунку більше З тисяч 
людино-днів. І ось результати — 
побудовано 8 стрілецьких тирів, 
З спортивних зали, десятки комп
лексних майданчиків, де молодь 
сіітадас- нормативи. нового: фїзкуль-

турпого комплексу.
Таку ж активність проявили юна

ки га дівчата Світловодська. які в 
ході трирічнії побудували 5 стрі
лецьких тирів, 4 кімнати для збе-

ПРО УМОВИ 
І БАЙДУЖІСТЬ
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режеппя зброї. В районних центрах 
області — Знам’янці. Ульяиовні, 
Вільшанці. Повомпргороді, Гайво
роні теж з'явились типові стрілець
кі тири. Мають тепер де підготува
тись до змагань з кульової стрільби 
призовники з Кіровоградського тех
нікуму механізації сільського гос
подарства, І Іовоукраїнського цукро
заводу.

Проте не всюди комсомольські та 
дтсаафіиські активісти вибрали пра
вильний орієнтир. У баїатьох райо
нах плани трирічнії . ітак, і залиши,- 

.лисі» на папері. В першу чергу це 
стосується, Кіровоградською, Ма- 
ловисківського, 1 Іовоарх.’ііис'льсько- 
го, Бобрпнецьксго, Пстрівського та 
Добровслпчківського районів. На
приклад, в Кіровоградському райо- 
ні було віїріїПеїіб 'за З роки побуду

вати 2 тири, 27 кімнат для збере
ження зброї, 20 майданчиків дня 
складання нормативів комплексу 
ГПО. А що зроблено? І в Р1< 
ЛКСМУ, і в райкомі ДТСААФ ге
лер для підсумків нема жодної го
жої цифри Бо фактично про три
річну тут забули Подібне і в Ново- 
архангельському районі, де плану
вали побудувати 20 тирів, 63 комп
лексних майданчики.

На обласні змагання приїжджа
ють спортсмени з міст та сіл Кіро- 
воградщпни. Одразу помітні на
слідки байдужості дтсаафівїіів та 
комсомольських працівників. Бо, де 
немає тирів, інших військово-техніч
них спортивних споруд, там, зви
чайно, і немає умов для підвищення 
майстерності спортсменів. Наприк
лад. під час фінальних змагань 
VI літньої спартакіади не були пред
ставлені команди з Острівського та 
Бобринецького районів. Причина 
ясна — таких команд там і ос згур
товували.

Нині ярогаєпого не надолужиш, 
платі трирічки залишились заради 
планів. Але перед дтсаафівцяміг, 
комітетами комсомолу стоїть іе ж 
саме завдання — допомогти молоді 
в складанні звітів з фізичної тії вій
ськово-технічної під'готовкїі. Тому 
буДІПШІЦТВО спорти.»’*." ■ си'аруп за-' 
лишається піу^лс'мпю № І. І її ви* 
пішеватті тсліба негайно [)іш}іі£ии в. МАШУК,

ст арший Інструктор обкому 
ТІ /ЇСААФ,
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\^/ХХУзуідуКПРС
Одним З перших в Олександрії, у червні 1974 року завер

шив четверту п'ятирічку слюсар електромеханічного заводу, 
молодий комуніст. член комітету комсомолу, депутат міської 
Ради Валерій Глущенко. Він удостоївсп золотого знака 
ВЛКС.М «Молодий гвардієць п'ятирічки»,

Валерій ГЛУЩЕНКО:

„ЯКІСТЬ ПЛЮС ЕФЕКТИВНІСТЬ“
Ця формула трудового суперництва стала визна

чальною для всіх 788 комсомольців, шести комсо
мольсько-молодіжних бригад підприємства У 5(5 кра
їн світу йде наша продукція. Тому тримати марку 
світових стандартів — паш прямий обов’язок, бо 
інакше вс можна. Нині завод ввдає 86,1 процента 
виробів із Знаком якості.

Справжнє соді иістпчпс змагання стає ефекті.питім тоді, 
коли створ.4.ІІ всі умови па кожному робочому МІСЦІ, КОЛІ! ми 
маємо можливість виявляти свою ініціативу, здібності. На
уково-технічний прогрес, залежить від пас самих, від нашої 
творчості. Пошуки, дерзання стали наслідком тою. іцо вве
дено в дію ряд раціоналізаторських пропозицій. За п’ятиріч
ку мн ввели конвейєрне складання універсальних блоків 
•етапній реї улюааїшя режимами. Як наслідок, майже в 4 ра
зи зросла продуктивність праці.

Як бачите, науково-технічний прогрес став нашим 
спільником. До того ж, слід наголосити: «якісіь плює 
ефективність» стала можливою у нас завдяки 
натхненному, творчому ставленню кожного до праці.

ПОЧНИ БІОГРАФІЮ 
НОВОБУДОВИ...

(Закінчення. 
Поч. на 3-й crop.).

оновленим, кращим. По
дарунок малятам — дит
садок на 140 місць, бага
топоверховий будинок 
для робітників заводу 
підйомно - транспортного 
обладнання, де справлять 
новосілля 78 сімен крано- 
будівників, новий адміні
стративно-побутовий ком
плекс і понад 10 тисяч 
квадратних метрів вироб
ничої площі для електро
механічного заводу... Ці 
будови зведені в кінці за
вершального року і стали 
подарунком молодих ви
робничників до XXV з’їз
ду КПРС.

Ми, молоді дівчата, за
кінчивши п яте і сьоме 
профтехучилища, почина
ли з цих риштувань свою 
трудову біографію, свою 
п’ятирічку. Завершили її 
достроково, і бригада здо
була першість у соціаліс
тичному змаганні по трес
ту. Ми — маляри, бетон
ники, штукатури, облицю- 
вальники... Цікаві і відпо
відальні професії. Від нас 
залежить зовнішній вигляд 
будов, інтер'єр їх примі
щень. І ми робимо все,

щоб якісною, продуктив
ною була наша віддача, 
наша праця.

З гордістю ми говори
мо про будови, про рід
ний колектив. В новобудо
вах країни — труд тисяч 
і груд моїх товаришів по 
професії, моїх друзів. І 
все в ім’я людини, для її 
блага. Ось оцей зв’язок 
особистого з громад
ським, ця причетність до 
великих справ країни — і 
є наш високий духовний 
зв язок з тими мільйона
ми радянських трудівни
ків, які на інших, не менш 
важливих ділянках твори
ли дев’яту п’ятирічку. Се
ред них і мої подруги --
будівельниці Катерина 
Пістружак, Наталка Бо
гач, Марія Матвеева та де
сятки інших. А країну 
свою в десятій п’ятирічці 
ми бачимо багатшою, ще 
могутнішою, і для цього 
ми всі ставатимемо гос
подарями будов, щоб за
лишати ваго/^ий «свій слід 
у житті», щоб завжди 
святкувати радість тво
рення.

К. МО И СЮ К, 
комсомолка, будівель
ниця БУ-3 тресту «Олек- 
сандріяважбуд».

ТРІЙКА з „МІНУСОМ“
Недавно пройшов у нас диспут. 

Сперечалися до хрипоти. А тема 
була така; «Трійка — оцінка чи 
життєвий принцип?». Буває ж так: 
отримує людина в школі трійку, 
звикає до ролі «середнячка», а по
тім і далі йде «середнячком» у жит
тя. Так з’являються «сіренькі» бу
дівельники, «сіренькі» шофери, «сі
ренькі» робітники. Лишають по со
бі потріскані сті
ни новобудов, 
розгублене зерно 
на дорогах, бра
ковані деталі в 
цеху. «А хіба ме
ні більше всіх 
треба...».

Не знаю, хто 
як, а я найбільше 
не люблю трійку 
саме за це. І па 
диспуті воювала 
з апологетами 
трійчиної «сірості» на всіх «фрон
тах».

Гаряча була дискусія. Звичайно, 
у вогні суперечки важко зосереди
тись, важко зважити все. А при
йшла додому і замислилась: рап
том в дечому праві були мої опо
ненти, раптом серйозні деякі їх ар
гументи?

ТРІЙКА З „ПЛЮСОМ“
Взяти, приміром, пашу школу. 

Підсумок року — навчаємось без 
иевстнгаючнх. Але скільки «попобі- 
гали» ми, скільки похвилювалися 
разом з комсомольським активом, 
перш, ніж досяглії цього. 1 зізнаюсь 
відверто, радісними видавалися нам 
оті трійки, що «закрили» двійки. То 
виходить є трійка її з «плюсом»?

Або інше. Оцінки, якими вимі
рюються наші знання, складаються 
з п’яти балів. У будь-якому колек
тиві, з будь-якого предмета можна 
визначити, хто знає найкраще, хго

знає слабіше, і хто ще слабіше. От
же, трійка вічна?

„ТВЕРДА“ ТРІЙКА
Все-таки не згодна. Ні з першим, 

ні з другим. Вчитися можна краще. 
Другорічипцгво вже не має такого 
хронічного характеру, як раніше. 
Тож настав час, коли комітети ком
сомолу, весь шкільний актив пови
нен перенести «вогонь» на трійку. 
Адже це там затаїлися і «майже

ШКОЛА. УРОК. УЧЕНЬ.

ПУСТІТЬ ПАС
В НАУКУ

двієчки», там — ліньки, там—крих
кість характерів. І снла-силєниа ін
ших бід, якими «хворіють» пере

важно тріночники.

ЩО Ж ПРОТИ них?
Зішлюся па досвід нашої школи. 

Як і в будь-якій справі, доводиться 
вибирати нам між «піском» і «цук
ром». Є ще окремі школярі, яких не 
гріх і «пропісочити». До таких прин
ципово ставляться комітет комсо
молу, класні бюро, їх прізвища в 
рейдових матеріалах «Комсомоль
ського прожектора», стіннівках, ви
пусках радіогазетп.

Є й такі, кого слід, як-то кажуть, 
«підтягти». Для таких працюють 
пости взаємодопомоги, консулы* 
пунктп, за ними закріплюємо від
мінників.

Є н треті: ті, кого слід заохотити 
до знань. Чимало учнів у нашій 
школі «відкрили» для себе фізику, 
хімію, літературу та інші дисциплі
ни під час предметних тижнів. 
Шість таких днів включають у себе

багато: і виставки, і конкурси, і 
диспути, і вечори. Чимало дають 
предметні гуртки. Завітайте, на
приклад, на заняття істеричного, 
поїдьте з ними на екскурсію по 
місту, послухайте, як обговорюють 
вони повий експонат музею чи якусь 
невідому досі сторінку з минулого 
краю? І ніби по-іншому глянете на 
світ, по-іншому захочете жити. Чи 
не тому серед гуртківців «трійка» з 
історії — «ЧП»?

Осібно хочу 
сказати про на
укові шкільні то
вариства. Гучна 
назва, чи не так? 
Але на ділі, ча
сом, не «тягне» 
таке товариство 
більше звичайно
го предметного 
гуртка. Нещо
давно розбирали 
ми на комітеті 
комсомолу свої 
ПІНТ «Інтеграл» 

і «Квант». Вказали на тс. що знизили 
шкільні науковці свою активність, 
вказали на суб’єктивні причини. 
Але є й такі, які поправити ми самі 
не в змозі. Для того, шоб вести 
дослідницьку роботу на належному 
рівні, погрібні .міцні контакти з уче
ними. Ь як їх встановити? З ким? 
Адже ми віддалені від наукових 
центрів.

Напевне, питання про «малу» на
уку ніколи потребує вирішення у 
республіканському маєштабі.

Є ще одне побажання. Хотілося б 
зібратися разом з тими, хто поста« 
вив за завдання боротися з трійкою, 
І послухати на такому зльоті чи се« 
міііарі виступи науковців, вчителів, 
комсомольських працівників, обмі
нятися досвідом зі своїми ровесни
ками. Важлива, велика справа — 
боротьба з трійкою. І підходити до 
неї слід не кустарно, не роздрібно, 
а глибоко, діловито.

Е. БАРАННИК, 
учениця Олександрійської се
редньої школи № 17.

мопа спартакіада «Юність». 
Визначились перші переможці 
змагань за місцем проживан
ня серед підлітків. Командою 
взяли -верх шашкісти «Друж
би» (ЖЕК № І).

На черзі поєдинки хокс.стів, 
тенісистів, стрільців.

Р. КРЕНДЕЛЬ, 
старший інструктор- 
МСТОДНСТ міського 
житлоуправління.

Олімпійська

Олександрія — місто молоді іі студентів. Кожен четвертий 
житель тут молодий. А де молодість, там щира й задушевна 
пісня, запальний танок, жарти й веселощі. Учні Індустріаль
ного, медичного, культосвітнього технікумів, профтехучилищ 
вміло поєднують навчання з участю в художній самодіяль
ності. Молоді виробничники електромеханічного заводу, дід- 
ірамних паперів, комбінату «Олексапдріявугілля», швейної 
фабрики теж дружать з піснею. Понад сім тисяч юнаків і 
дівчат міста, які беруть участь в десятках аіітбрнгад, 
естрадних оркестрів, драм колективі в, несуть мистецтво співу 
іі танцю трудівникам, надихають їх на натхненну працю, 
дарують приємні зустрічі з прекрасним.

На фот„: славлять радість праці учасники художньої 
самодіяльнеє і культосвітнього уч.ілкща.

Фото М. ПАЛЬЧИКА.

надія
Три дні в Києві проходили 

республіканські змагання най
молодших гімнастів на кубок 
«Надія». Кіровоградська об
ласть, як і всі інші, що вхо
дять до другої групи, була 
представлена чотирма спорт- 
с.мепамп. Вони виступали за 
програмою першого розряду 
для дорослих.

Великого успіху добився 
учень шостого класу Кірово- 

-і радської середньої школи 
№ іі Ігор Михайличенко — 
вихованець тренера О Л. Яро- 
випського. Весь час вій ліди
рував. випереджаючи на 0,3 
бала львівського школяра 
Степана Марцинського. Проте 
останні вправи па переклади
ні львів'янин провій краще і 
вийшов уперед з перевагою в 
0,1 бала. Михайличенко став 
срібним призером і включений 
кандидатом до складу збірної 
команди країни.

Непогано, як для дебютан
тів, виступили також інші 
члени кіровоградської коман
ди — Тапл Цибу.тьська, Лари
са ГІроек1.ріпа з Кіровоград
ської ДІОСШ № І та Андрій 
Атращепко (ДІОСШ спортклу
бу «Зірка»),

Матчова

7) Наша адреса і телефони
316050. ГСҐІ, КірО8отрад-50, вул. Луначарського, 36. 
Телефони: відповідального секретаря та відділу 
комсомольського життя—2-45-35, відділу пропаганди, 
відділу лйстїе і масової роботи — 2-45-36, відділу вій
ськово-патріотичного виховання га спорту — 2-46-87.
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Поєдинками шашкістів в Кі
ровограді почалась міська зи-

зустріч
В манежі дитяЧо-юпацької 

спортивної школи обласного 
комітету по фізкультурі і 
спорту відбулась матчова зу
стріч з легкої атлетики. Гос
тями організаторів змагання 
були їх ровесники з ДІОСШ 
№ 3 Кіровоградського міськ
вно, спортклубу «Зірка». Зна- 
м’янської і Долннської 
ДЮСШ Серед хлопчиків і дів- 
чаток старшої вікової групи 
(12—13 років) переможцями у 
триборстві вийшли Тетяна 
Брицова (спортклуб -Зірка») 
та 11 ор Гаєпськнй (Долин- 
ська). Краще за всіх у наймо
лодшій групі виступила вихо
ванка ДЮСШ облейорткомі- 
тсту Іра Кучерова. Вона пере
могла у триборстві та стриб
ках у висоту.

Серед переможній були та
кож Лариса Гречко (ДІОСШ 
облепорт ком ітету). Сергій 
Максаков і Валерій Балакай 
(ДЮС1ІІ міськвно).

<МОЛОДОП КОММУНАР» - 
орган Кнрової раленого обкома 

JIKCM.V, г. Кнрової рал.

Газета виходить 
у вівторок, четвер, 

суботу.

Друкарня ім. Г. М. Димиїрова 
обласною управління у справах видавництв, 

поліграфії і книжкової торіівлі, 
м. Кіровоград,, вул. Глінки. 2.
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ПРИГОЩАЛИСЯ СОЛО ДНО І ЖНИ
Свої сюрпризи приготу

вав до зимових канікул і 
Кіровоградський обласний 
трест громадського хар
чування. В трьох його під
приємствах — ресторані 
«Відпочинок», кафе «Ди
тяче» та «Сніжинка» з 1 
по 11 січня 1976 року що
дня для дітей міста та гос
тей проводилися дні со-

лодкоїжки. Юним відвіду
вачам досвідчені кулінари 
і кондитери міста запро
понували у розширеному 
асортименті кондитерські 
вироби, желе, ароматні 
муси, свіжі та запечені 
фрукти, соки, морозиво з 
різними наповнювачами, 
блюда дитячого харчу
вання.
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передбачається хмарна 3 проясненням і шлчп]<ІГ°погРалї 
опали. Вітер західний 5-9 метрів 
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