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Десяту п’ятирічку тру
дівники нашого колективу 
розпочали в обстановці 
трудового піднесення. За
раз у колгоспі «Іскра» бу
дуємо нову підстанцію, 
щозміни перевиконуємо 
завдання і ведемо роботи 
з випередженням графіка.

Нову хвилю трудового і 
політичного піднесення ви
кликала Постанова ЦК 
КГ1РС, Ради Міністрів СРСР, 
ВЦРПС і ЦК ВЛКСМ «Про 
Всесоюзне 
змагання за 
ефективності виробництва 
і якості роботи, за успішне 
виконання народногоспо
дарського плану на 1976 
рік». Схвалюючи цей важ
ливий документ, молоді 
трудівники вирішили вклю
читися у Всесоюзне соціа
лістичне змагання під деві
зом: «Підвищувати ефек
тивність виробництва і 
якість роботи в ім’я даль
шого зростання економіки 
і народного добробуту!»

Кожен член колективу 
нині дбає-про зниження со
бівартості роботи, еконо-

мію матеріалів. Зокрема, 
будемо використовувати 4С 
процентів старих матері
алів від демонтажу.

Планове річне завдання 
вирішили завершити до 15 
грудня, а про виконання 
виробничого плану двох 
місяців рапортуватимемо 
в день відкриття XXV з’їз
ду КПРС.

В. КАСІЯНЧУК, 
майстер мереж під
станції Гаііворон- 

ської районної елек
тромережі.

ТРУДИТИСЬ 
ЯКІСНІШЕ

Радісна звістка нещо
давно прийшла в наш ком- 
СОМ0.1 ьсько-МОЛ ОДІЖНІ!й ко
лектив. За підсумками со
ціалістичного змагання ми
нулого року ми зайняли 
перше місце серед спорід
нених но району. Нелегко 
даються почесні титулі) 
переможців. Щоб давоюва- 

/ін їх. мої товариші прашо- 
'валв-за програмою зустріч
ного плану і виковували її 
достроково. Особисто я, 
при зобов’язанні 100 тисяч 
тонно-кілометрів ЗІЛом- 
310 виробив і37 тисяч за

Я

Л

□
рік, при цьому зекономив 
майже 2 тонни пального.

Новий приплив бажання 
трудитись ще краще ви
кликала у пас Постанова 
ЦК КПРС, Ради ЛТілістрів 
СРСР, ВЦРІ1С і ЦК 
ВЛКСМ про Всесоюзне со
ціалістичне змагання, опуб
лікована днями. Особливо 
схвилювало, що перемож
цям у трудовому суперниц
тві серед комсомольсько- 
молодіжних колективів бу
дуть вручені перехідні Чер
воні прапор» «Герої п’яти
річок, ветераин праці — 
кращому комсомольсько- 
молодіжному колективу». 
Ми вирішили докласти всіх 
зусиль, щоб вибороти висо
ку нагороду. Кожен віяв 
підвищені зобов’язання на 
нинішній рік. Конкретно 
мої — виробити 140 ТИСЯЧ 

тонно-кілометрів при еконо
мії коштів иа ремонти та 
пальне Зараз розробляємо 
умови зустрічного плану 
нашого колективу і:з пер
ший рік п’ятирічки.

Г. ГОРБЕНКО, 
водій, групкомсорг 
комсомольсько - мо
лодіжного колективу 
автопарку колгоспу 

«Україна» Новгород- 
ківського району.

• 83 комсомольсько-молодіжні колектив» міста та 
району несуть трудову вахту на честь XXV з’їзду 
рідної Комуністичної партії.

0 За право підписати Рапорт Ленінського комсо- 
■ молу борються більше двох тисяч комсомольців.

0 38 трудових колективів на сьогоднішній день 
вже підписали Рапорт.

О Більше семисот молодих знам’япчан нагородже
но комсомольським» значкам» «Ударпик-75», 180 — 
носять на грудях бронзові та срібні знаки ЦК ВЛКСМ 
«Молодий гвардієць п’ятирічки», а слюсар вагонного 
депо Микола Басурманов та муляр ПМК-133 Олек
сандр Власівець удостоєні найвищої комсомольської 
нагороди — золотого знака «Молодий гвардієць п’я
тирічки!».

© Включившись в операцію «Мільйон — Батьків
щині», школярі Знам'янки та району лише за остан
ній місяць 1975 року зібрали ЗО тонн макулатури.

0 Проводячи операцію «Живи, 
району здали у фонд підручників 
книг. Правофлангові — дружніш

книго!», піонер» 
більше 100 тисяч 

імені Олександра 
Матросова Богданівської СНІ № 1 та імені 
Паиаріна Знам’янської СШ № 6.

Михайла
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• Соціалістичні зобов’язання комсомольсько, 

молодіжного колективу МТФ колгоспу 
XX з'їзду КПРС Бобринецького району 
комсорг Володимир Міщенко)

імені 
[груп-

Чотирнадцять юних на 
старому фото. Вони сидять 
за столом під 
прапорами з і 
вже для наших 
лишками лозунгів.
пне: «Знам’япський комсо
мольський осередок. 1923 
рік». Пози спокійні, видно 
фотограф довго розсаджу
вав хлопців. 1 лиш в очах 
напруга.- Вона — не від со
ромливості перед об’єкти
вом. Ця напруга — наслі
док безкінечних пнів гаря
чої, до пекучих мозолів, 
прані па відбудові залізни
ці, виснажливої гонитви 
за бандитами, що ховались 
но навколишніх хуторах, і 
знову праці — вже 
книгами.

Так народжувався 
сомол Знам’янки. У 
і труді.

Зараз Знам’япський ком
сомольський осередок ви
ріс до 6 тисяч чоловік. Ін
ший час —- інше життя, 
інші мірки. Та в грудях 
СВОЇХ СЬОГОДНІШНІ КОМСОІ 

мольні несуть палкий во
гонь перших молодих бу
дівників соціалізму.

Сьогодення. Воно такс 
ж поетичне, як і ті дні, від
далені від нас біліші, ніж 
півсотнею років. Для чле
нів ВЛКСМ міста та райо
ну, як і для всіх радян
ських людей, воно напов
нене підготовкою до XXV 
з’їзду КПРС.

Майже половина складу 
районної комсомольської 
організації — цс молоді

червоним» 
незвичними 

; очей ма- 
I під-

над

ком- 
бнгві

виробничники.
комсомолу вже 
підсумки напруженої пра
ні в дев’ятій п’ятирічні. А 
разом з підсумкам» визна
чають і тон досвід, який 
візьмуть в п’ятирічку де
сяту,. Досвід, котрий має 
стати запорукою успішно
го виконання накреслень 
партії в новій — п’я
тирічці якості. Чи готові 
ми до того, щоб наша’ пра
ця була найкращою, щоб 
продукція — лише високо
го гатунку? Молоді вироб
ничники міста і району 
відповідають—готові! Сім 
комсомольсько - молодіж
них колективів домоглись 
високої честі — здавати 
продукцію з першого пре
д’явлення, 40 юнаків та 
дівчат змагаються за пра
во працювати з особистим 
клеймом. 18 — вже мають 
ного.

Міськком комсомолу 
вбачає своє завдання у то
му, щоб поширити цеп 
рух, узагальнити досвід і 
передати кожному.

Особисте клеймо — то 
но єдина ознака високо
якісної праці. В сфері об
слуговування ного не 
впровадиш. Тому тут — 
найліпший показник — за
доволення покупців і за
мовників. Такс, як дає, на
приклад, робота комсомо
лок з магазину «Тканини» 
відділу робітничого поста
чання.

Комітет» 
підбивають

З перших днів створення наш колектив 
чив своє головне завдання: постійний творчий 
пошук , боротьба за підвищення валових надоїв. 
Останній, завершальний рік дев'ятої п'ятирічки 
колектив відзначив рекордом: від кожної корови 
одержано по 3514 кілограмів молока. Ми вибо
роли встановлений редакцією газети «Молодий 
комунар» приз «Кращому комсомольсько-моло
діжному колективу ААТФ області», право підписа
ти Рапорт Ленінського комсомолу XXV з’їзду 
КПРС.

Натхненні рішеннями грудневого (1975 року) 
Пленуму ЦК КПРС, прагнучи підготувати гідну 
зустріч XXV з’їзду Комуністичної партії Радян- ] 
ського Союзу, ми вишукуємо нові резерви ви
робництва молока, постійно вдосконалюємо тех
нологію догляду за тваринами. Обговоривши 
проект ЦК КПРС, ми вирішили зробити перший І 
її рік роком ударного старту. Зобов’язуємось 
планове завдання виконати до 20 грудня. Найви
щі рубежі намітили Г. Оліфіренко — 3850, мо
лоді комуністи Г. Старошельська — 3800, Л. Кос
тенко — 3700, а протягом року в середньому 
надоїмо від кожної корови по 3540 кілограмів 
молока. Не менше, ніж 83 проценти його прода
ватимемо державі першим сортом. Знизимо со
бівартість центнера молока на 2,5 карбованця. 
Підвищимо продуктивність праці на 10 процентів, І 
Від кожних ста корів одержимо 98 телят і пов
ністю збережемо поголів'я молодняка.

У нас є всі можливості для виконання взятих 
соціалістичних зобов’язань. На кожну корову за
готовили 8,7 тонни силосу, 1,6 тонни сінажу, 
вдосталь грубих кормів . Особливо подбали про 
організацію теплої зимівлі худоби, раціональне 
використання кормів.

Виконаємо план продажу молока державі за 
два місяці нинішнього року до дня відкриття і 
роботи XXV з’їзду КПРС.

Викликаючи на змагання комсомольсько-мо
лодіжний колектив МТФ колгоспу «Росія» Голо- 
ванівськсго району, звертаємось до всіх май
стрів машинного доїння Кіровоградщини із зак
ликом розгорнути змагання за дальше піднесен
ня тваринниціва, за дострокове виконання взя
тих соціалістичних зобов'язань.

визна-

1 

ціалізується иа вирощуванні П 
великої рогатої худоби, то-1 
му виробництво кормів е 
першочерговим завданням. ■

Запланували в господарст-І 
ві збудувати водосховище і І 
зрошувати 120 гектарів зсм-1 
лі. На цій площі можемо зві-1 
мати по 3—4 укоси люцер-| 
ни, брати майже 1000 цент
нерів цієї культури з кожно-1 
го гектара Збудували став, І 
поставили гідранти, але си-1 
стема так і не працює. ЛІ

Див. З crop. СОЦІАЛІСТИЧНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ 
ОБГОВОРЕНО І ПРИЙНЯТО 
НА ЗБОРАХ КОЛЕКТИВУ.

ОБГОВОРЮЄМО ПРОЕКТ ЦК КПРС

І
 О II КЛАДЕНІ в проекті

15 ЦК КПРС до XXV з’їз
ду Комуністичної партії Ра
дянського Союзу перспекти
ви розвитку народного гос
подарства країни виклика
ють почуття гордості за пат 

І народ, за ного керманича — 
І Комуністичну партію. У цьо- 
I му важливому документі иа 
І тблошується. що у -десятій 
І п’ятирічці, проти минулої. 
•“ середньорічний обсяг вироб

ництва продукції сільського 
І господарства збільшиться на 
І 14—17 процентів. . Це і вра 
І хували хлібороби господар 
І ства. Вони нинішнього рокк 
І зобов'язалися на площі 183'8 

гектарів з кожного зібрати 
по 34 центнери зерна, а вро- 

I жайність озимої пшениці до- 
І вести до 38 цептиевів.
І Намагаємося вчасно вико- 
І пати всі агрозаходи. Мн 
• створили ланку по вивезен

ню органічних та мінераль- 
I них добрив. З осені па пар 
■ при посіві озимої пшениці - 
І внесли па гектар по 40 тонн 
і перегною, 40 кілограмів фос- 
I форннх добрив. Деякі ПЛОЩІ 

доведеться хліборобам пере-
■ сівати. А ось 165-гектарішй 
І озимий клин парової ишеїш- 
■ ці, певні наші механізатори, 
І дасть близько 50 центнерів 
І зерна з гектара.- 
® Ланка вже вивезла па по

ля ЗІ тисячу тонн оргапіч- 
I них добрив — в середньому 
І но 8 гоїш на гектар. Іі'.і вро 
І май нинішнього року загото- 
I впмо їх ще понад 10 тисяч 
І тонн.

Дбаємо і про сортоопов- 
Ілсішя. Озимі посіяні сорта

ми «Поліська-70», «Олеська- 
51», «Прнбой», «Кавказ», 
«Днїпровська-775». На яро
му клині посіємо також ви
соковрожайні: 250 гектарів 
ячменю «Уніон», «Єльгіна», 

І«Вутапс-244» та 120 гекта
рів гороху — сортом «Ула- 
довськнн-6».

Хлібороби добре трудять
ся, щоб підвищити врожай
ність ниви, однак, деякі проб 
леми вирішувати дуже важ- 

В ;ко. Наше господарство спе-

ПРОБЛЕМА
поливного
ГЕПТАН

справа в «дрібніші» — не мо
жемо прпдбаїн труби діа
метра 220 міліметрів. Та й 
чи працюватиме паша зро
шувальна система нинішньо
го року? Проблема залишає
ться. Сподіваємося, полив
ний гектар буде, адже піп 
заміняє три звичайних. До 
нього зобов’язує і проект 
ЦК КПРС до XXV з’їзду 
партії: «Здійснити великі за
ходи по створенню стійкої 
кормової бази, широко вико
ристовуючи для цьоіо великі 
можливості меліорації ““ 
мель. Забезпечити більш 
не задоволення потреб 
ршшнцтва в кормовому 
ку».

Ще одне питання, що 
лює механізаторів. Сьо 
нікого не потрібно агіту 
як це було років п’ять " 
за використання мінералах • 
добрив Та справа в тому, 
пю їх більшу частину заво 
зять у четвертому кварталі, 
коли вже й зяб ПІДНЯТО, рІД

(Закінчення на 3-й стдр.ї,І

ас- 
пов- 
тва 
біл-

хви-
!одііі

ifljMV.
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СЛІДАМИ РЕЙДУ

ВЕЧІРІІИКАПРОГУЛ ЇВ УНЕМАЄ

„Молодий комуИ&р“

І

К ОМ С ОМ ОЛЬ СЬКИИ

ВИЗНАЧИЛИ...

о РЕКОМЕНДАЦІЇ НА БЛИЗЬКЕ 
1 МАЙБУТНЄ.

АКТИВІСТИ: СКІЛЬКИ ЇХ
ПОТРІБНОЇ

КОЛИ ЗАВДАННЯ 
І

У ХОДІ звітів і виборів 1975 року до 
«Комсомольського прожектора» 

обрано майже вісімнадцять тисяч юн» 
ків і дівчат, які об єднані в 4707 штабах 
і постах «КП». в

Для «новачків» і для «прожекторис
тів» з певним досвідом роботи сьогодні 
дуже важливо знати, на яких моментах 
зосередити увагу, як розподілити до
ручення між членами штабу, якими 
формами і методами проводити робо
ту, щоб вона була ефективною.

Є золоте правило у «прожектористів» — 
стиль діяльності зводити не тільки до вияв- 
леніїя недоліків і порушень, а, перш за все, 
попереджувати і усувати їх. Звідси, кожен 
штаб і пост «КГІ» повинен піклуватися не 
лише про чергові випуски стіннівок, «блис
кавок», оформлення стендів. Наочність, — ні 
в якому разі не зменшуємо її ролі, — це ні
би візитна картка, що дає мінімум уявлень 
про візитера. Головне ж в діяльності — їх 
справи і те, що за ними. Практика засвід
чує: добре йдуть діла там. де «прожекторис
ти» планують роботу на перспективу і на 
конкретні строки. Плани необхідно обов’яз
ково узгоджувати з планами груп і коміте
тів народного контролю, представляти па 
затвердження комітетам комсомолу, які без
посередньо керують роботою «Комсомоль
ського прожектора», спрямовують дозорців 
на актуальні завдання, заслуховують періо
дично на засіданнях їх звіти.

Основними напрямками діяльності 
«прожектористів» — є участь в бороть
бі за ефективність суспільного вироб
ництва, в контролі за дотримування За 
конодавства про охорону праці і здоро
в'я молоді і підлітків, в створенні та 
поліпшенні умов для високопродуктив
ної праці, росту професійної майстер
ності, навчання, побуту і відпочинку 
юнаків і дівчат. Перше акцентує увагу, 
насамперед, на підвищенні якості ви
готовленої продукції, на всебічному 
зростанні продуктивності праці на осно
ві впровадження нової техніки і про
гресивної технології, раціоналізатор
ських пропозицій, наукової організації 
праці. В промені «Комсомольського 
прожектора» повинні потрапити недо
ліки, допущені в боротьбі з втратами 
робочого часу, порушеннями трудової 
дисципліни, дотримування режиму еко
номії, бережливого і раціональльного 
використання сировини, матеріалів, збе
реження соціалістичної власності.

Щоб охопити найбільше коло питань, 
щоб штаб «КП» був дійсно 
практика підказує: доцільно 
в ньому п’ять секторів:

— сектор організаційної 
гласності;

— якості роботи;
— трудової і виробничої дисципліни;
— економії і бережливості, раціо

нального використання обладнання;
— умов праці, навчання, побуту і 

відпочинку молоді.
І обов’язковою умовою успішної ро

боти кожного з названих секторів є, 
була, буде постійна підтримка широко
го кола активістів.

Вірно роблять гі комітети комсомолу, 
які до роботі! в «Комсомольському прожек
торі» залучають якомога більше юнаків і 
дівчат. Але нерідко віл секретарів первинних 
комсомольських організацій колгоспу, чи то 
підприємства доводиться чути: «Па обліку в 
нашій організації близько 60 членів ВЛКСМ, 
з них стільки-то членів комітету. Якщо в 
«КГІ» залучимо таку ж кількість комсомоль
ців, матимемо одних активістів, не буде 
кого й про роботу питати». Така постановка 
питання, звичайно, невірна. Адже наше зав
дання — охопити дорученнями кожного чле
на ВЛКСМ, неспілкову молодь.

І якщо в комсомольській організації 
стануть всі активістами, то в такому 
осередку, як кажуть, і життя хороше,

дійовим, 
створити

роботи і

н В. ОРЕЛ,
заступник начальника обласного 
штабу «Комсомольського про
жектора», інструктор обкому 
ЛКСМ України,

ВІТИЛИСЯ шкільні вікна ве
чорами. Проходиш повз 

них, і якось ловиш себе на то
му, що піднімається в тобі теп
ле почуття поваги до тих, ради 
кого горить світло. Ні, то не 
друга зміна школярів там за
раз, за вікнами. То за партами 
наші товариші-ровесники після 
робочого дня «гризуть граніт 
науки». День той, можливо, 
був нелегким, клопітним, на
пруженим, та прийшов вечір— 
кіно, телевізор, концерт в клу
бі почекають, на першому пла
ні — підручник. Словом — ве- 
чірники.

їх майже сорок, молодих хлібо
робів нашого колгоспу, які вчаться 
без відриву від виробництва у ве
чірніх школах робітничої молоді. 
Стежка до кожної різна: одним — 
в Молодіжнівську. другим — в Но- 
вогригорівську, третім — в Лавріп- 
ську середні школи. Якось «про
жектористи» помітили, що перед 
початком занять не густо відчиия-

І

І

ПРОЖЕКТОР1— 
ЯКИМ ЙОМУ БУТИ?
Діалектика будь-якого спору — 

останнє слово за істиною. Саме до та
кого висновку підводить розмова про 
роль «Комсомольського прожектора», 
яка йшла з травня минулого року на 
тематичних сторінках обласного штабу 
«КП», надрукованих в «Молодому ко
мунарі». Звичайно, вмістити всі відпо
віді на анкету: «Комсомольський про
жектор» — яким йому бути?» змоги не 
було. Однак і ті, що не потрапили на 
сторінки газети, викликають цікавість, 
пробуджують інтерес своїм громад
ським звучанням. Ольга Сергеева — 
заступник начальника штабу «КП» ком
бінату «Кіровоградважбуд» від імені 
своїх «колег» пише: «Серед різних 
форм і методів впливу «КП», як в пи
таннях виховання, так і попередження, 
виявлення порушення дисципліни праці 
і виробництва, першочергове значення 
має саме критика. Але не можна об
межуватись тільки критикою. Боротьбу 
з недоліками, — підкреслює Ольга, — 
необхідно вести позитивними прикла
дами на виробництві і в побуті, особ
ливо прикладами трудівників-передо- 
виків».

Методи боротьби з недоліками про
понує Людмила Корнєва з колгоспу 
імені Шевченка Долинського району. 
«"Бій недолікам можна дати і позитив
ним прикладом: провести ударний тру
довий десант на об'єкт, де їх виявили, 
організувати молодь на корисні спра
ви». Компромісне рішення пропонує

начальник штабу «КП» Олександрівсько- І 
го райоб’єднання «Укрсільгосптехніка» І 
Петро Цюренко: «Дивлячись на кого І 
що діє. Позитивні приклади просто ду- І 
же потрібні, бо коли тільки критика, І 
то що ж тоді за зразок брати», — го- І 
ворить він. ,

Щодо методичної ДОПОМОГИ спрожскто- І 
рнстам» області кількох думок не було. Всі, І 
хто надіслав відповіді на анкети, вислов- І 
люються. іцо їм дуже потрібні розробки різ- І 
номанітних заходів, які проводить «Комсо- І 
мольськпй прожектор».

На основі відповідей на анкету можна зро- І 
чнти ще один висновок: штаби і пости «Ком- І 
сомольського прожектора» майже повсюди | 
працюють спільно з групами і постами на- І 
родного контролю. Дозорці В такий спосіб 
проходять дієву школу ведення питань І 
контролю.

Особливу увагу привертають відповіді І 
на останнє питання анкети, де йдеться 
про принциповість «прожекториста» і | 
реакцію на неї в колективі. Більшість 
дозорців повідомляють, що на стосун
ках з друзями їх принциповість не по
значилася. Однак є й відповіді іншого 
змісту . Марина Званська з Олексан
дрійської районної лікарні пише: «Зов
ні ніби все залишилося без змін. Але 
стали менше довіряти тому, що на їх 
погляд, я виявилась ніби зовсім не дру
гом. Не можуть зрозуміти, що я їм ба
жаю тільки хорошого». Маринчина щи
рість насторожує. Значить, ще не 
скрізь комітети комсомолу зуміли зро
бити штаби і пости «КП» авторитетними 
органами.

ЗАСІДАННЯ ОБЛАСНОГО ШТАБУ «КП»
відбулося вчора. Тут розглянуто питання «Про участі, штабіп ( плгтіп -ип* п-. 

сі.кого району в республіканському рейді по збереженню і паиіон і н нам» \ ®‘льшап* 
кормів на тваринницьких фермах». З інформацією виступив другий секоетап Шлк?п»и7Пі*НК> 
РК ЛКСМУ, начальник районного штабу «КП» В. Гончаренко сек₽етаР Вільшанського 

З цього питання прийнята відповідна постанова.

лися двері однієї Із шкіл. Чому? 
На найближчому ж засіданні шта
бу «КП» ми вирішили поцікавитись: 
як навчаються вечірники, як поєд
нують боротьбу за успішність зі 
своїми трудовими і громадськими 
справами.

А виявили «прожектористи» 
несподівану картину. В школах, 
крім водія Михайла Березенка 
і тракториста Володимира Біхі- 
чана нікого не було. А решта?.. 
На роботі затрималися?.. На
вряд. Правління колгоспу, парт
ком, комітет комсомолу зроби
ли все необхідне, щоб юнаки 
дівчата могли регулярно відві
дувати школу. Як виявили під 
час бесід з прогульниками, 
серйозних причин пропускати 

_заняття в школі ні в кого із них 
не було.

«Прожектористи» оперативно дія
ли після того рейду. Одразу випус
тили листівку, проінформували про 
результати перевірки комітет ком
сомольської організації колгоспу, 
невдовзі зібрали засідання штабу

«КП», на яке запросили прогульни
ків Незручно почували себе ю » 
ни — відповідь тримали перед свої
ми товаришами, такими ж трудівни
ками, як і самі. Кожен дав слово, 
то віднині осе буде гаразд з відві
дуванням школи. Повірили «про
жектористи»... г перевірили. чи 
вміють тримати слово ті, хто одно
го разу провинився.

Повторні рейди, щоправда, 
ми не так часто проводимо. А 
тут був випадок особливий, 
тривожний. «Прожектористи» 
прийшли в школи без поперед
ження. На уроках були майже 
всі вечірники. Серед них ми 
побачили і тракториста Віктора 
Гонтара, і водія Володимира 
Зіцюка, які найбільше про
пускали заняття.

В. САХНО, 
начальник штабу «Комсо
мольського прожектора» 
колгоспу «Родина» До

линського району.

ЧЛЕНИ ШТАБУ «КОМСО. 
МОЛЬСЬКОГО ПРОЖЕКТО. 
Р\» КІРОВОГРАДСЬКОГО 
ЗАВОДУ РАД1ОВИРОЫВ ЗА 
ВИПУСКОМ ЧЕРГОВОГО 

НОМЕРА.
НА ФОТО (ЗЛІВА НАПРА

ВО): НАЧАЛЬНИК ШТАБУ 
ВАСИЛЬ ЗЕРКАЛЬ ТА ЯЛЕ- 
НИ ШТАБУ ОЛЕКСАНДР БЕ- 
САРАБ. ЛГДІЯ ЗАКРИНИЧНА 

ТА ВОЛОДИМИР СЕКЕРКО,
Фото В. КОВПАКА.

ПОВІРИЛИ 
В СІВОЇ 
сили...

Засідання штабу набли
жалося до того момент^, 
коли кажуть — порядок 
денний вичерпано. Вже й 
заскрипів перший відсуну
тий стілець, ЯК ХТОСЬ, 
іншим, кинув: «А вари
мося в своєму соку...». І 
хоча всі дуже поспішали— 
засиділися тоді довгень
ко — однак не забули тих 
слів. Вже на наступнім ра
ді штабу «Комсомольсько
го прожектора» вирішив 
запросити членів постів 
«КП», представників гру
пи народного контролю і 
групи впровадження без
дефектної здачі продукції. 
Перша розмова па такоііу 
представницькому рівні, 
не сумнівався ніхто, при
несла користь. На най
ближчий час дозорці дуже 
чітко визначили напрям
ки своєї роботи, внесли 
конкретні зміни і допов
нення в уже намічені пла
ни. А головне — нам під
казали наблизити якомо
га всю нашу діяльніс^'- 
бсзпоссредньо до вирои 
ипнтва.

В жовтні минулого 
наприклад, разом з постами 
«КП» і постами народного 
контролю члени штабу «Ком
сомольського прожекторі’ 
провели рейд-перевірку бе
режливості і економії на В1? 
робвнцтві. На складах комп
лектації та в експерименталь
ному цеху тоді дозорці вняіи- 
лн безгосподарське ставлення 
До зберігання матеріалів- Зі 
підсумками рейду склали а*1 
перевірки, випустили 
тівку ганьби», провели сп;‘ 
ціалшіу нараду, па яку запро
сили безпосередніх впиуму 
ців. Виявлені недоліки лі«1' 
дувалн на місцях швидко. А 
члени штабу зрозуміли, 1;і0 
спільні дії з представник*41’ 
народного контролю та ін®”’ 
мн громадськими оргаиізіч,я' 
ми більш ефективні порів»*®1*'- 
з тим, коли діяли спрожс^0" 
ристи» самотужки. Відтоді 

і практику ввійшли розшир11” 
засідання штабу «КП».

Нинішня десята п’яти
річка — п’ятирічка ефек* 
тнвності і якості ставить 
завдання перед «прожую 
тористими» нашого 
удосконалювати форми 1 
методи роботи. Досвід 
набутий в минулому, 
поможе нам успішно в8’ 
конуваги цю вимогу ДО8,

А. ЧУТКОВ, 
начальник штабу «Ком* 
сомольського прожек
тора» СКБ Кіровоград' 

Іського заводу радіов«' 
робів.
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к.

сім десятих 
«Будемо, як

КІВЕРНИК, 
перший секретар Зна- 
м’янського міськкому 
комсомолу.

У жовтні 1972 року колектив локомотивного депо розпочав 
велику і складну роботу — модернізацію електровозів, котра 
значно збільшує їхню потужність. Від дня створення бригаді) 
модернізації працює тут слюсар Віктор Лнмоненко. Лише за 
останній рік дев’ятої п’ятирічки він подав сім рацпропози- 
цій з річним економічним ефектом понад 20 тисяч карбо
ванців.

Фото А. КРАВЦОВА.

Див. 4 стор.

П’ЯТЬ РОКІВ ТОМУ..,

\^?/ХХУупдуКПРСІ

ЩОБ НАША 
ПРАЦЯ— 
НАЙКРАЩОЮ

(Закінчення.
Поч. на 1-й стор.). і

В усіх комсомольських 
організаціях міста та райо
ну пройшли збори по об
говоренню проекту ЦК 
КПРС до XXV з’їзду пар
тії.

Ось рядки Із соціаліс
тичних зобов’язань ком
сомольсько - молодіжної 
комплексної бригади буді
вельників Знам’янської ди
станції цивільних споруд 
на 1976 рік: «План першо
го року десятої п’ятирічки 
з усіх показників виконати 
до 10 грудня 1976 року і 
до кінця року виробити 
понад план ремонтно-буді
вельних робіт на суму 1,5 
тисячі карбованців. Впро
вадити 2 рацпропозиції. 
План перших двох місяців 
виконати до дня відкриття 
XXV з’їзду КПРС».

Молоді хлібороби райо
ну вирішили: візьмемо до
лю майбутнього врожаю у 
свої руки! Вже створено 
65 комсомольсько - моло
діжних ланок по вирощен
ню сільськогосподарських 
культур.

Турбота про врожай 
свідчить про високу гро
мадянську свідомість юна
ків і дівчат. Досвід вихо
вання цього прекрасного 
почуття комітети комсомо
лу ще ширше використо
вуватимуть у десятій п’я-

3 emoji
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ПРОБЛЕМА
ПОЛИВНОГО
ГЕКТАРА

ви-

тирічці. Одна 
них форм — 
залік «Рішення 
ду КПРС—в життя!», кот
рий зараз завершується і 
усіх комсомольських орга
нізаціях району. Громад
сько-політична атестація, 
окрім усього, виявляє осо
бисті резерви кожного 
комсомольця, підказує, як 
краще спрямувати його 
зусилля на виконання ве
личних накреслень партії.

Колективи комсомоль
сько-молодіжних колон 
локомотивного депо, керо
вані громадськими маши
ністами - інструкторами 
Олександром Савіним та 
Віктором Голубенком, 
взявши на честь XXV з’їз
ду КПРС високі зобов’я
зання, вже провели більше 
800 великовагових поїздів, 
перевезли 220 тисяч тонн 
надпланових вантажів. В 
день відкриття з’їзду вони

■ працюватимуть на зеко- 
' ном.іеній електроенергії.
> Це — передовики зма- 
• рання. На них рівняється
■ юнь Знам’янки. На них і
: на тих перших комсомоль

ців, котрі дивляться нам у 
очі із старої фотографії. 1 
комсомольці ---------------
клянуться: 
ви!».

з сфектив-
Ленінський
XXIV з’їз-

Поч. на 1-й стор.). 
(Закінчення.

час же посіву добрив не 
стачає.

Інколи поставки зривають 
заводи. А інколи дуже дов
го проходять гранули родю
чості гой шлях — завод — 
підприємства райоб’єднан- 
ня «Сільгосптехніки» — кол
госп. Потрібно налагодити 
роботу цієї системи від по
стачальника до поля.

Щодо якості мінеральних 
добрив. Сьогодні без особ
ливого ентузіазму ми вноси
мо в грунт фосфорне борош- 

аміачну воду, нітрофос-

ку. У цих добривах незнач
ний вміст поживних речовин. 
А ось коли надходить амо
фос, нітроамофоска, аміачна 
селітра, калійна сіль, хлори
стий калій, карбамід, в яких 
значний вміст поживних ре
човин, хлібороби вносять ні 
високоефективні гранули ро
дючості в грунт із особливим 
задоволенням. Це повинні 
врахувати працівники хіміч
ної промисловості. «Послі
довно здійснювати заходи 
для посилення хімізації сіль
ськогосподарського вироб
ництва. Довести в 1980 році 
поставку сільському госпо
дарству мінеральних добріш

до 115 мільйонів тонн і хі- І 
нічних кормових добавок до І 
5 мли. тони. Збільшити нию- и 
му вагу фосфорних, концен
трованих і складних добріш І 
у загальному обсязі поста- І 
вок мінеральних добрив», — І 

-сказано в проекті ЦК КПРС І 
до XXV з’їзду партії. Хоче- І 
ться, щоб під час посівної 
ярих культур весною ІІІІІІІШ- н 
нього року ми вже внесли І 
якомога більше добрив, бата- І 
тих на поживні речовини. І

м. хитрук, я 
кол-

Віль- И
головний агроном 
госпу «Перемога» 
шанського району.

„ЦЕ ЗДОРОВО...“
— сказала комсомолка Наталка Ма- 
цибора про захист інтересу. В по
рівнянні з захистом формуляру — 
глибше, складніше і цікавіше. Стар
шокласники в більшості вже визна
чають свій вибір в пошуках профе
сії. Якщо серйозно підходити до 
цього, то необхідно якомога глибше 
розібратися в специфічних особли
востях уподобаного фаху. Книги мо
жуть допомогти. Про них і ведеться 
мова на захисті інтересу.

В комсомольській організації 10-А 
класу важко зна- =—=—==
йти учня, який 
би не «захистив- —— —.
ся». Лес’єва—з ВТ Дд |
літератури, А\а- Ш І
цибора, Беззу- V Ж "
бенко, Крижа-
нівська — з ме- 'і
дициин, 
єв — з
Харлов, Крикун,
Табачук, 
нов — по спор
ту, Малий — з 
біології і т. д.
Кожний захист ін

тересу — то цікава 
розмова про те, шо 

повинно стати тво
їм життєвим
кликанням.
днна, яка 
водиться на захист, , 
хвилин. Приємно розповідати тому, хто 
захищається, цікаво тим, хто слухає. Як 
правило, багато запитань. Трапляється, 
що захист інтересу проводиться о гуртку 
чи клубі цікавої задачі.

Ну, хоча б останній. Десятикласник 
Слава Бронфман захищав інтерес з ас
трофізики. Слухали його і ті, хто теж 
цікавиться цією проблемою. Скажімо, 
восьмикласник Осадчук, сформулював 
запитання, над розв’язанням якого дов
генько сперечалися. А наприкінці розго
рілася ціла дискусія.

— Славик, давай ще зберемося. 
Продовжиш, — попросила Світлана 
Пустомельник.

— Я про астрофізику і три години 
розповідати можу.

Мабуть, і я — не менше про до
цільність таких заходів. Просто ду
маю: як збідніли б інтелектуально і 
душевно наші учні, відніми у них 
таку можливість.

Справді, для того, щоб спробува-

Василь 
авіації,

Суха-

по-
Го- 

ВІД-

ЕСТАФЕТА—ВОГОНЬ 
ДЕРЗАНЬ

Переді мною — *- підшивка «Молодого кому
нара» за 1971 рік. Ось у номері за 3 квітня 1971 ро
ку — кореспонденція про Ленінський урок «Дисцип
ліна — вирішальна умова» із Знам’янки. Рядки: 
«Комсомольська організація локомотивного депо на 
уроці рапортувала старшим товаришам, що комсо- 
сомольсько-молодіжні колективи п’ятирічний план 
по обсягу перевозок виконали 1 листопада 1970 ро
ку, провели за цей час 19 695 великовагових поїздів..

Тоді ж, на уроці, було намічено нові рубежі на 
честь партійного з’їзду...».

Так починалася для молодих залізничників Зна- 
м янки дев’ята п'ятирічка.

СЬОГОДНІ...
А в ці дні юнаки і дівчата звітують про виконання 

комплексних планів «Вчитися комунізму». Запа
м’ятались такі збори в комсомольській організаці’ 
Цеху експлуатації локомотивного депо. Секретар 
Олександр Зіноватний сказав: «Успіх прийшов до нас 
в спільній праці. Були у нас і радощі, і прикрощі, те 
ніщо не може завадити успіху, якщо люди настроєні 
на нього».

Оцей настрій на успіх я б і назвав найхарактерні
шою рисою трудового процесу п’ятирічки.

ти себе перевірити, виявити міцність 
своїх знань та поділитися надбан
ням з товаришами в шкільному жит
ті — можливостей багато.

Взяти хоча б предметну олімпіаду. 
Колись наш випускник Михайло 
Гальперін підрахував: протягом 
шкільного життя він брав участь 
в 40 олімпіадах. Нічого дивного. У 
нас в шкільному турі предметних 
олімпіад активно змагаються вже 
третьокласники. А Михайло ще в 
7 класі брав участь не тільки в 
районних, але й обласних олімпіа
дах.

ТОВАРИСТВО САМООСВІТИ '

БЕСІДИ
ПРО
НАВЧАННЯ

НЕ
МІИІИМІ

протікае, мов кілька Або конференції.
Участь в них старшокласників, за 

моїми спостереженнями, інтелек
туальна насолода. Взяти хоча б ос
танню. По книзі академіків Семе
нова та Петрянова «Неведомое на 
твою долю». Вже підготовка до неї 
викликала інтерес: і розробка тема
тики, а головне робота над самою 
книгою. А яка це користь для тебе, 
для всіх, коли обмінюєшся думками 
з приводу опрацьованого.

Особливо цікавими є міжнредмет- 
пі конференції. Підготовка до них 
вимагає, як говорять педагоги, пере
носу знань. А це нелегко, хоча над
звичайно важливо.

Міг би назвати і інші форми ро
боти: проведення політінформацій, 
виконання річних робіт тощо. Ска
жу тільки про деякі, які склалися у 
нас в школі.

Так воно зветься у пас. Входить 
до нього «Клуб чомучок» (для жов
тенят), усний журнал «Хочу все 
знати» (для піонерів), та школа са
моосвіти (для комсомольців). Як
що коротко про «Клуб чомучок»,то 
в ньому малюки запитують, а стар
шокласники відповідають.

Запитання — найрізноманітніші:
«Чому дельфіни—друзі людини?».
«Чому вода в морі солона?».
«Чому ми не помічаємо, як рухає

ться Земля?».
...Безліч запитань. Хіба кожен 

старшокласник одразу відповість на 
них? І хіба ж не корисно, підготу
вавшись, відповісти так, щоб і най
молодші школярі зрозуміли?

Заняття усного журналу «Хочу 
все знати» готують різні редакції: 
суспільно-політична, наукова, літе
ратурна, спортивна, мистецька тощо. 
Очолюють їх старшокласники. Зно
ву ж: готуючи виступ з того чи ін
шого питання, учень сам поглиблює 
свої знання та набуває досвіду і 
самостійної роботи і публічного ви
ступу.

У школі ж самоосвіти старшо
класники самі вчаться. Чому? Само
освіті. Ось тематика одного з них:

1. Самоосвіта в житті М. І. Калі- 
ніна (до 100-річчя від дня народ
ження).

2. Цікаве в самоосвіті.
3. Карткова система роботи.
4. Швидкочитання (практично).
Є в тематиці постійні питання: ці

каве в самоосвіті, швидкочитання.
Завжди щось своєрідне:
Логіка наших творів.
Ти готуєшся до екзаменів. Чи ж 

раціонально?
Як слухати лекцію?
Ми були на лекції. Прорецензує

мо її.
Як збирати та зберігати інфор

мацію?
А. РЄЗН1К, 

директор Гайворонської серед
ньої школи № 5.

(Продовження. Поч. в газетах 
за 24 та 27 січня ц. р.).

(Далі буде).

І_1 АЛЕФЕКТІІВНІША фор- 
• * ма взаємодії міліції та 
громадськості — це опорні 
пункти правопорядку. Про 
один з них і піде розмова.

Опорний пункт правопоряд
ку Л» 1 Ленінського району 
Кіровограда □ області виник 
першим у травні 1974 року. 
І досвід попереджувально-ви
ховної роботи тут досить ва
гомий. Керує діяльністю опор
ного пункту рада громадськос
ті, до складу якої увійшли де
путати міської і районної Рад, 
керівники підприємств, уста
нов, командири ДНД, вчителі 
та Інші, всього — 35 чоловік. 
Головою ради громадськості 
став секретар партійної орга
нізації корпусу № 90 заводу 
«Червона зірка» Г. М. Ахмед- 
жанов

В ОПП створено шість сек
цій: охорони громадського
порядку: роботи з п’яницями 
і сімейними бешкетниками; 
профілактики правопорушень 
серед неповнолітніх та інших. 
Рада опорного пункту свою 
роботу проводить в тісному 
контакті з трудовими колекти
вами, їх громадськими орга
нізаціями і, передусім, з ра
дами профілактики за місцем 
роботи громадян.

З часу утворення ООП в 
цьому мікрорайоні помітно 
зміцнів порядок, скоротилась 
кількість злочинів, порушень 
правил соціалістичного спів
життя. побутових правопору
шень. Щодня з 19 до 23 годи
ни у мікрорайоні ведеться чер
гування народних дружин, 
котрі беруть під свій контроль 
«гарячі точки»: пивний бар. 
кафе, окремі двори, перехрес
тя і інші місця, де збираються 
так звані «любителі пригод». 
Дебошири, випивохп швидко 
«засвоїли», що тут для них —

ВІДВЕРНУТИ БІДУ...
небезпечна зона, і пробували 
перекочувати на сусідні ділян
ки. В свою чергу, дружинни
ки розширили зону дії, поси
лили контакт з активом сусід
нього опорного пункту право
порядку. Так був створений 
єдиний фронт боротьби з ти
ми, хто порушує громадський 
порядок, чинить злочини. За
раз кількість дружинників ра
зом з членами оперативного 
комсомольського загону дося
гає 700 чоловік. Приклад сві
домого виконання свого гро
мадського обов’язку показу
ють командири добровільних 
народних дружин корпусу 
№ 90 О. Д. Булижепко, торіі- 
вельно-кооператнвиого техні
куму М. і. Савчук, тресту 
об'єднаного автогосподарства 
облспоживспілки О. Д. Губа 
та інші.

Особливого схвалення 
заслуговує робота стар

шого дільничного інспектора 
Ф. М. Огаренка, його товари
шів і помічників. Ще недавно 
у картотеці обліку було 63 
карточки неблагополучиих сі
мей. Зараз їх — 35.

Про високий авторитет опор
ного пункту свідчить те, шо 
жителі мікрорайону часто звер
таються чи допомогою. Вони 
самі повідомили, іпо у сім’ї 
Анатолія Р. неспокійно. Ана
толій часто випивав. не раз 
потрапляв у медвитверезник, 
бешкетував, не ходив на робо
ту. 1 тоді за нього «взялись» 
активісти опорного пункту 
А. І. Півиев та В. М. Долен
ко. Вони поговорили з Анато
лієм Р. в присутності його 
дружини на засіданні ради

громадськості, повідомили на 
роботу. Ного неодноразово за
прошували о опорний пункт, 

' бесідували. Поступово під 
впливом громадськості 1, пе
редусім, В. М. Доленкя, Ана
толій припинив пиячити, став 
краще працювати. Таких при
кладів чимало.

Боротьба із злочинністю не
повнолітніх — проблема комп
лексна. У вирішенні її беруть 
участь не лише державні ор
гани, але І громадські органі
зації. Великий внесок у цю 
справу роблять дитячі кімна
ти на громадських засадах. 
При опорному пункті стпорена 
дитяча кімната. За кожним з 
26 підлітків, котрі стоять на 
обліку, закріплені шефи — 
члени ради громадськості. 
Пильну увагу приділяють во
ни профілактиці. Педагоги 
члени батьківського комітету 
відвідують підлітків вдома 
знайомляться з обстановкою 
що їх оточує Воші відвідують 
учбові заклади і підприємства 
де працюють ці підлітки.

Ось один 9 прикладів ефек
тивності такої роботи. Ді- 
ма Б., учень МИТУ № 4. стояв 
па обліку дитячої кімнати мі
ліції за крадіжки мопедів 
вживання спиртного. За Ді- 
мою закріпили шефа — май
стра МП ТУ № 4 Л. В. Соля
ра, котрий багато зробив, щоб 
його підопічний став на вірний 
шлях.
р,АДЛ громадськості не за- 

лишає без уваги жодного 
сигналу про правопорушення. 
Скажімо, до дитячої кімнати 
надійшла звістка про тс. що 
батько неповнолітнього Юрія 
Ч. зловживав спиртним. І Юрій

почав грубіянити, подовгу гу
ляти на вулиці. Члени ради 
громадськості відвідали Юри
ну родину, запросили батька 
на бесіду до опорного пункту, 
•заслухали його на засіданні 
ради. Допомогло. Батько ки
нув піїти, почав більше зай
матись онховаїиіям сина. Під
літка зняли з обліку и дитя
чій кімнаті міліції.

Останнім часом значно акти
візувалась робота загону юних 
дзержннців, створеного на ба
зі школи 34. Члени загону 
па чо.зі з Володимиром Шам- 
шуром проводять рейди, ве
дуть активну правову пропа
ганду а школі. Випускають 
стіннівку «Юний дзсржіїнець», 
організовують вечори циклу 
«Людина і закон», на які за
прошують підлітків, схильних 
до правопорушень. Висока 
ефективність роботи цього за
гону — результат повсякден
ної допомоги працівників мі
ліції Шаповалова. Солтана. 
Вони систематично проводять 
заняття із членами загону, ін
структують їх.

На час канікул були створе
ні профілактичні групи, до 
яких увійшли педагоги, батьки. 
Ці групи перевірили, як ве
дуть себе підлітки увечері. 
Голова дитячої кімнати мі
ліції на громадських засадах 
Т. Д. Гончарова запросила 
«важких» хлоп’ят па ціле літо 
у трудовий табір. Тісний зв'я
зок дитяча кімната підтримує 
з ЖЕКамн.

Так ііедутз свою роботу пра
цівники та активісти опорного 
пункту № 1-

в. ЯНЙШЁВСЬКИИ, 
заступник начальника 
відділення УВС Кіро
воградського облви
конкому,
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З ЖХ/>пдуКПРСІ
не Знам’янськс локомотивне депо надійшло незвичайне за

мовлення від Міністерства шляхів сполучень: виготувати дві 
діючі моделі електровозів для Виставки досягнень народно
го господарства. Керівництво депо відразу визначило вико
навців складного замовлення. Ними стали однії з кращих 
слюсарів Володимир Долбісв та його учень Анатолій Поко- 
тнленко з інструментального цеху. 'Вибір цей не випадковий 
ще й тому, що Володимир — переможець цехового руху ра
ціоналізаторів.

На фото; В. ДОЛБ1ЄВ.
Фото А. КРАВЦОВА.
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ЕСТАФЕТА
ВОГОНЬ ДЕРЗАНЬ

(Закінчення. Поч. на 3-й стор.).
Один з найвідоміших колективів — комсомольсько- 

молодіжна колона, якою керує машиніст-інструктор 
Степан Федорович Токар. Лише в минулому році ко
лона провела 3800 великовагових поїздів. Колектив 
колони значно перекрив свої власні підвищені зобо
в’язання. Вони брались за рік провести 2046 велико
вагових поїздів, а провели 3800. Планували зеконо
мити 445 тисяч кіловат-годин електроенергії, а за
ощадили більше мільйона.

У ВІЧНОСТІ...
Ініціатива, пошук, комсомольський вогник у праці 

стали складовими успіху дев’ятої п’ятирічки залізнич
ників. Хочу розповісти про працю слюсаря вагонно
го депо Миколи Басурманова. Він щодня виконує 
свою норму виробітку на 120 процентів. Це — не 
прості проценти. У квітні минулого року Микола по
вернувся з Москви. Йому в числі кращих комсомоль
ців випала висока честь — сфотографуватись біля 
Прапора Перемоги. Я зустрівся з Басурмановим від
разу після приїзду. Запитав про враження. Микола 
захоплено розповідав, як відвідали Виставку досяг
нень народного господарства, про прийом молодих 
залізничників у Міністерстві шляхів сполучень СРСР. 
А потім, враз посерйознішавши, сказав:

— Я не можу передати настрій, котрий охопив усіх 
нас біля Могили Невідомого солдата. Тут була і туга 
за тими, хто поліг на війні, і клятва жити гідно. Зна
єш, Віталію, я хочу запропонувати хлопцям включити 
до нашої бригади Надію Черевичну, наймолодшу 
спартаківку і гуртом виконувати її норму.

І зараз Надія трудиться у бригаді складального 
цеху разом з молодим гвардійцем п’ятирічки Мико
лою Басурмановим, разом з його товаришами.

...І ЗАВЖДИ
У нас на вузлі чимало адрес гарячого комсомоль

ського пошуку. В кожному колективі — змагання за 
гідну зустріч нового партійного форуму. Ось, на
приклад, комсомольсько-молодіжна зміна пункту 
технічного огляду сортувального парку вагонного де
по. Всі юнаки та дівчата — першокласні майстри своєї 
справи. Можуть працювати і оглядачами вагонів, і 
слюсарями-ремонтниками, і автоматниками. Все це 
дозволяє до мінімуму скоротити простої вагонів, 
уникнути браку. Зміна — ініціатор корчагінського ру
ху на нашій дільниці залізниці.

І інша адреса: комсомольсько-молодіжна бригада 
телемеханіків ремонтно-ревізійного цеху. Для колек
тиву вже закінчується перший рік десятої п’ятирічки, 
бо дев'яту еони виконали за 4 роки і 2 місяці. Девіз 
бригади — працювати з гарантією якості. Всю апара
туру молоді телемеханіки випускають за методом 
Басова — з гарантією на 1 рік безвідмовної роботи. 
Віктор Давидов, Микола Кукурудза та Валентин Саф- 
ронов першими включились у змагання за право но
сити ім’я XXV з’їзду. А за ними — і вся бригада.

Молоді залізничники дев'яту п’ятирічку успішно за
вершили. Естафета — в десяту. У цій естафеті — во
гонь комсомольського пошуку, майстерності, вогонь 
дерзань.

29 січня A9F6

НА МАНЕЖІ
ЮНЬ

ЛЕГКА АТЛЕТИКА

СЕБЕ..

жолгуйгар<г

— Анатолій Масляний, 
результат з стрибків у вп-

• Попереду
4В Кращий , , ...... - - . .

соту — в Надії Педченко.

ф Ядро Володимира Лубинця проле
тіло найдальше — 10 метрів 9 сангін 
метрів.

ОІМ ДНІВ у Палаці фізкультури кі
ровоградського спортклубу «Зір

ка» тривав чемпіонат республіки з фех
тування серед спартаківців. Поєдинки 
були дуже напруженими. Адже поруч з 
іменитими спортсменами, серед яких 
чимало чемпіонів і призерів республіки 
та країни, в поєдинках брали участь 
молоді здібні фехтувальники з власти
вими ім запалом і прагненням до пере
моги.

Як вже повідомлялося, тон задали 
кияни, які до цього три роки підряд за
войовували чемпіонський титул в за
гально-командному заліку. Після пере
моги рапіристів своє «слово сказали» 
шпажисти. У фіналі столичні фехтуваль
ники перемогли ворошиловградських 
одноклубників з рахунком 5:2 і завою
вали перше місце.

Трохи гірше виступили київські шаб- 
лісти. Спочатку кіровоградці трохи не 
позбавили їх призового місця, а у фіна
лі хмельничани примусили киян задо
вольнитися «сріблом».

Як ніколи вдало провели цього року 
змагання наші спортсмени. Жіноча 
команда рапіристок виборола друге, а 
чоловіча — третє місце. Бронзовими 
призерами стали наші шаблісти, а шпа
жисти посіли четверте місце.

У підсумку змагань мушкетери Києва 
четвертий раз підряд стали чемпіонами 
свого товариства.

Значним досягненням кіровоградців 
слід вважати друге загально-командне 
місце. Донині вони ніколи не підніма
лися вище четвертої сходинки турнірної 
таблиці. Наші земляки залишили позаду 
себе таких фаворитів фехтування, як

ФЕХТУВАННЯ

ХТО ЗНАЄ

< Мушкетери закінчили 
поєдинки

колективи Хмельницької, Ворошилов- 
градської, Львівської областей.

В особистому заліку чемпіонами то
вариства стали кияни — майстер спорту 
кандидат до збірної олімпійської коман
ди країни Надія Бортникова, майстер 
спорту міжнародного класу Петро Ігна- 
тов (рапіра), шабліст з Львова майстер 
спорту Василь Шуберт та тернопіль
ський шпажист майстер спорту Георгій 

, Шевченко. Бронзовою медаллю за тре
тє місце в особистому заліку нагород
жений кіровоградський рапірист май
стер спорту Василь Литвиненко.

, На цих змаганнях кіровоградські шпа- 
1 жисти Михайло Якунін та Василь Алек

сеенко виконали нормативи майстра 
1 спорту СРСР.
: За відмінну підготовку і проведення
■ змагань Українська республіканська ра- 
і да товариства «Спартак» нагородила 
г грамотою дирекцію спортивного залу 
і спортклубу «Зірка».

В НЕДІЛЮ 
ЛИЖНЯ!

Минулої неділі більшість 
підлітків, які відвідують 
спортивні секції при жит
лово-експлуатаційних кон
торах обласного центру, 
прийшли в дендропарк, 
щоб взяти участь о лиж
них гонках. Ці поєдинки 
входять до заліку спарта
кіади «Юність», 80 хлопчи
ків і дівчаток боролися за 
першість. Найсильніші — 
юні спортсмени з команд 
ЖЕКів №N2 3 і 5, житлово- 
побутового відділу заводу 
«Червона зірка».

В особистому заліку пе
ремогли учениця СШ № 9 
Іра Сиротюк та учень СШ 
№ 17 Костянтин Чередник. 
Командою першими були 
спортсмени ЖЕКу № 3.

На черзі — змагання 
юних хокеїстів. Більше 400 
спортсменів, які нині тре
нуються на своїх майдан
чиках, боротимуться за 
титул чемпіона міста.

Р. КРЕНДЕЛЬ, 
головний суддя міської 
спартакіади «Юність».

Фот^/

В. ЛАНТУХ, 
секретар вузлового комітету комсомолу станції 
Знам’янка.

В Кіровограді па легкоатлетичних 
манежах спортивного клубу «Зірка» 
і Д1ОСШ облепорткомітету тривали 
поєдинки першого туру VIII респуб
ліканських заочних юнацьких зма
гань з легкої атлетики. Майстерніс
тю мірялися кращі юніори області.

В ДІОСШ першими виступали дів
чатка — штовхання ядра. Вихован
ка ДЮСШ № І м. Олександрії Ва
лентина Голуб продемонструвала 
високі бійцівські якості, добру тех
нічну майстерність. її снаряд досяг 
відмітки 9 метрів 71 сантиметр. Цей 
результат вищий 111 розряду. От
же — перше місце.

В юнаків тут перший представник 
Долипської Володимир Лубипець — 
10 метрів 9 сантиметрів. В стрибках 
у висоту Надія Педченко (Світло- 
водськ) подолала планку па висоті 
150 сантиметрів. Серед юнаків та

кож вперед вийшов її товариш 
команді Володимир Шуліка — 
сантиметрів.

Під час змагань з бігу на 1500 мет
рів рівних не було представникові 
ДСТ «Буревісник» Анатолію Масля
ному. Цю важку відстань він подо
лав за 4 хвилини ‘29,3 секунди, май
же па круг обігнавши своїх супер
ників.

Л. ПЕЧЕНЮК,
наш громадський кореспондент.

№

Т. в. о. редактора М. СЕМЕНЮК.

КІРОВОГРАДСЬКЕ ТЕХНІЧНЕ УЧИЛИЩЕ № 6
оголошує прийом учнів на 1976 навчальний рік з спеціальностей

Увільнених з рядів Радянської Армії: 
електрозварники; електромонтери; слюсарі-інстру- 

ментальники.
Строк навчання 8 місяців.
Встигаючим учням виплачується стипендія 70—80 

карбованців на місяць.
Тих, що мають середню освіту: слгосарі-модельнвкн; 

слюсарі по ремонту обладнання; слюсарі механоскла
дальних робіт.

Учням, що встигають, виплачується стипендія 30 
карбованців на місяць, відмінникам навчання ввила-1
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«МОЛОДОЙ КОММУНАР» - 
орган Киропоградского обкома 

ЛКСМУ, г. Киропоград.

- ------ -------------------------------------------—--------------------
316050. ГСП Кіровоград-50, вуп. Луначарського, 36. 
Телефони: відповідального секретаря та відділу 
комсомольського життя — 2-45-35, відділу пропаганди, 
відділу листів • масової роботи — 2-45-36, відділу вій
ськово-патріотичного виховання та спорту — 2-46-87.

Друкарня ім. Г. М. Димні ропа 
обласного управління у справах видавництв, 

поліграфії і книжкової горнилі, 
м. Кіровоград, пул. Глінки, 2.

БК П029, Індекс 61197. Зам. № 38. Тираж 60 000,

чується стипендія 37 карбованців 50 копійок.
'За викопані роботи в процесі виробничої практики 

всім учням додатково до стипендії нараховується 33 
проценти від заробленої суми.

Час навчання в училищі зараховується в трудовий 
стаж.

Учні, які закінчили училище з відзнакою, мають' 
право вступати па вечірні відділи інституту поза кон
курсом, па денне відділення па загальних підставах» 
беручи участь.в конкурсі з особами, що мають вироб
ничий сгаж не менше двох років.

В училище молодь приймають без екзаменів.
В училищі постійно працюють гуртки: хоровий, 

танцювальний, художнього слова, духовий, естрадний, 
технічної творчості, стрілковин, спортивні ССК11ІЇ- 
Початок заняття в міру комплектування груп. До 
заяви додаються такі документи: атестат про за
кінчення середньої школи; свідоцтво про народження 
або паспорт; приписне свідоцтво, військовий квиток; 
довідка з місця проживання і про склад сім’ї; харак
теристика зі школи для осіб, що закінчили 10 класів; 
автобіографія; фотокартки 3X4 см. 6 штук.

Звертатись па адресу: 316050, м. Кіровоград, вул. 
Декабристів, 26. Телефони: 2-35-31; 2-50-20.
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