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Приз «МК»
«Першій молодій

назавжди залишиться
у того, хто першим

молока

на ви-

Кіро- 
року

І
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КІРОЙОГРАД. В суботу місто 
зранку почало свій весняний туа
лет, чепурилося, весело заглядаючи 
і» люстерко сонця. На вулицях, ■ п 
парках і сшерах — ланцюжки лю
дей з лопатами, мітлами — жодно
го, хто не при рс-боті! А її прохідні 
заподів, фабрик, па будови влива
ється широкий людський потік. «Зі 
святом вас!», — вітають одни одно
го. З святом комуністичної праці

Урочисто було перед початком 
зміни на заводі трак горних гідро
агрегатів. Грав оркестр, в цехах 
відбулися короткі мітинги. І закипі
ло трудове змагання. З'являються 
«блискавки», які радісно повідом
ляють про трудові досягнений на 
комуністичному суботнику. На елек
трифікованому табло першого ме
ханоскладального цеху дільниці 
А. М. Шата.чюка, де фіксується ви
конання місячного плану, горить 
червоний прапорець проти зміїні 
майстра Валентина Львова: йде 
надпланова продукції!. В цей день 
цех виготовив 2400 масло- і гідрона
сосів.

Па фото вторі: В. ЛЬВЗВ (другий 
справа) дає виробниче завдання ро
бітникам Вірі ОДРОВ) Н, Леоніду 
РАЧКОВСЬКОМУ, Миколі САИЧУ-

f На I
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МОЛОДІ І 
господарі

чотиритисячний 
Кіровоградщини 
стартового року 
десятої п’ятирічки» 

у цьому році надоїть 
від кожної кор о в и 
по 4000 кілограмів

минулій п’ятирічці редакція 
газети «Молодий комунар» 

установила приз «Першій три
тисячний Кіровоградщини». Та 
життя внесло свої корективи: 
передові молоді майстри ма
шинного доїння вийшли
Щий рубіж і приз було «вдос
коналено». Володарками почес
ної нагороди стали чотирити- 
сячниці Ольга Козаченко з 
І Іесзатківського відділка рад- 
юспу Другого імені Петровсь-
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А В міському дендропарку упо
рядковується зона відпочинку. В 
штаб «червоної суботи» спеціалізо
ваного конструкторського бюро за
воду радіовиробів надходять пові
домлення з «плацдармів», закріпле
них за конструкторськими відділа
ми. Всі жінки за традицією вийшли 
па субогпнк в червоних хустинах 
(ФОТО ВНИЗУ СПРАВА).

А Тут же. в дендропарку, «впроб 
пичпії об’єкт» учнів середньої шко
ли № 13. Шестикласники прийшли 
на суботпик з лозунгами, транспа
рантами. («РОТО ВНИЗУ ЗЛІВА) 

Па будівництві чавуноливар
ною заводу не стихало робоче на
пруження. Закладався фундамент 
від попі цехи, йшли будівельні ро
боти. Успішно попрацювали на су- 
ботинку робітники БУ «Маїтібуд» 
комбінату «Кіропої радважбуд». 
ОсоСЬиво відзначилась бригада 
електрозварників Анатолія Дубчака, 
нл фото т:— -----------
А. ДУБЧАК і член 
БОРОДА.

СУБОТА“: НАТХНЕННОЇ
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кого цукрокомбінату Олександ- 
рівського цукрокомбінату
Олександрівського району та 
Любов Швидюк з радгоспу 
«Мар’янівський» Маловисківсь- 
кого району.

Нині, на старті п'ятирічки 
ефективності і якості, коли 
змагання серед молодих май
стрів машинного доїння облас
ті за високі надої набирає ще 
ширшого розмаху, редакція га
зети встановлює приз «Першій 
молодій чотиритисячний 
воградщини стартового 
десятої п’ятирічки».

За умовами конкурсуЗа умоЕами конкурсу приз 
буде перехідним і вручатиме
ться за підсумками роботи по
квартально. В конкурсі беруть 
участь доярки віко?/ до трид
цяти років. Приз назавжди за
лишиться в того, хто першим в 
цьому році надоїть від кожної 
корови своєї групи чотири ТИ
СЯЧІ кілограмів молока.

Підбито підсумки змагання в 
першому кварталі. За три міся
ці надоїли кілограмів молока 
від корови:

Ольга КОЗАЧЕНКО 
1263

Комсомолка Ольга Козачен
ко була переможницею змаган
ня серед молодих іиарнпнпків

у 1973, 1974 роках. За трудові 
успіхи в дев’ятій п’ятирічні на
городжена орденом Трудового 
Червоного Прапора.

О. Козаченко:
«Обов’язок комуністів і комсо

мольців — іти па чолі змагання, 
нскатупапі приклад високої свідо
мості і творчої активное гі у вироб
ничому іі гр-імадському житті. 1 
не радує, що мої подруги по 
боті розуміють цс. Сприйнявши 
креслення XXV з’їзду КПРС

ме- 
ро- 
на- 
як 

конкретну програму дій, попи праг
нуть стартовий рік п'ятирічки зро
бити роком ударної пр іиі. Слова у 
дівчаг не розходяться з ділом — у 
першому кварталі наш комсомоль
сько-молодіжний колектив надоїв у 
середньому від кожної корови но 
!)67 кілограмів молока. Хочу нагада
ти своїм ровесникам: резерви є ні 
кожній фермі, в кожному господар
стві. Знайти їх. ширити рух за під
вищення валових надоїв, :;а достро
кове виконання зустрічних планів— 
наш обов'язок».

Валентина 
ПАРОХОНЬКО—-1260

В. Парохопько, доярка кол
госпу імені Ульянова Голова- 
нівського району:

«У першому кварта ті минулого 
року її мала від кожної корови 
трохи більш як 1000 кілограмів мо
лока. а інші цей 
за 1200. В роботі 
лоду комуністку 

показнпк сягнув 
рівнялась на мо- 

___ __ .з нашої ферми 
ІІпдію Говорун, яка у нотаминуло- 
му році стала лауреатом конкурсу 
газети серед молодих ткарипннків.

Думаю, шо успіх прийде 
хто па ж ким умовам нинішньої зи
мівлі протиставно знання справи, 
ентузіазм, наполегливість».

О. Юхлмепко, доярка колгос
пу «Зоря комунізму» ІІовоар- 
х а 11 ге л ьського р а ії о і і у:

«Коли торік я виборола третє міс
це у змаганні серед молодих майст
рів машинного доїння області, ме
не тепло поздоровила моя подруг.» 
Марія Монаша, яка раніше вибо
рювала приз газети. Bona підказа
ла, що стрімкий розгін у праці по
трібно брати з перших місяців ро
ку. Нині одержала від кожної ко
рови за три місяці на 170 кілогра
мів молока більше, ніж за відпо
відний період минулого року. Щоб 
стати володарем призу, потрібно й 
фінішувати не менш стрімко, ніж 
минулого року Любої-. Шпндюк. 
Адже спочатку її не було серед лі
дерів».

Світлана Григор з колгоспу 
імені Леніна Долинського ра
йону надоїла від кожної коро
ви по 1154 кілограми молока. 
Як і ті, хто її випередив, мину
лого року вона Евійшла до за
повітної десятки. А ось ім’я 
молодої комуністки Марії Пирі
жок з колгоспу імені Свердло
ва Добровєличківськсі о райо
ну ще не відоме широкому ко
лу читачів. Та вона зробила со
лідну заявку на перемогу, на
доївши в першому кварталі по 
1105 кілограмів молока від 
кожної корови.

Нові імена появились і в Ноз- 
городківському районі. Ольга 
Кобилецька і Тетяна Ковтун, 
члени комсомольсько-молодіж
ного колективу колгоспу імені 
Мічуріна, на Всесоюзних ком
сомольських збооах рапортува- 

ли: «Від кожної короли одер
жано по 1095 і 1005 кілограмів 
молока». В обласному змаганні 
серед молодих доярок Ольга 
посіла шосте, а Тетяна — де
в’яте місце.

Ще позаминулого року ім’я 
Валентини Славетинської з кол
госпу «Дружба» НоЕоукраїн- 
ського району стало широко 
відомим на Кіровоградщині. 
Тоді, в першому кварталі, Ва
лентина добилася високих по
казників і стала володаркою 
призу. Нині від кожної корови 
вона вже має по 1068 кілогра
мів молока. В. Славетинська в 
обласному змаганні зайняла 
сьоме місце. Слідом за нею 
йдуть Євдокія Рогацька та Ма
рія Чебан. Імена 
молок теж іще не 
чам. А працюють 
одній фермі з 
призу — Олею Козаченко.

Але не тільки ті, які вві
йшли до десятки кращих, пре
тендують на звання «Перша 
молода чотиритисячниця Кіро
воградщини стартового 
десятої п'ятирічки», 
надої — у Варвари Бардась, 
Ольги Ковтун, Марії 
Катерини Дюжевої з Долин
ського району, Віктора Футес- 
кула з Добровеличківського, 
Лідії Конопацької з Новгород- 
ківського та в багатьох інших 
учасників змагання.

У важких умовах нинішньої 
зимівлі молодь добилася висо
ких надоїв Та ще більших зу
силь доведеться докласти, щоб 
успішно завершити весняний 
період, закласти надійну осно
ву високих надоїв у першому 
році десятої п’ятирічки.

ЦИХ номєо- 
відомі чита- 

дівчата на 
володаркою

року 
Високі

Ботизат,
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СІМ’ЄЮ
НА СВЯТО

Па Сзітловодськсму заводі чистих ме
талів імені 50-річчя СРСР більшість ком
сомольсько-молодіжних колективів пра
цювали на зекономлених матеріалах і 
електроенергії. Характерно, іцо в той 
день на робочі місця заступили десятки 
трудових династій. У повному складі, на-

приклад, вийшли на першу зміну всі чле
ни сім’ї Гайворопськнх. Батько — Павло 
Пилипович (заступник голови ради на
ставників заводу) став біля плавильної 
установки, мати і дсчка Віра-- зайняли 
місця за вимірювальним обладнанням, 
друга дочка — Олександра обслуговува
ла плавильну апаратуру. Змінне завдан
ня колектив Гайворопськнх виконав на 
115 процентів.

С. ТИШКО, 
плавильник Світлоиодського заво
ду чистих металів.

Молоді доярки молочнотоварної фер
ми № 2 колгоспу «Перше Травня» Мало- 
бисківського району надвечір повідоми
ли в районний штаб «червоної суботи»: 
від кожної корови надоєно в середньо
му по 9,5 кілограма молока.

А на полях цього колгоспу ударно 
працювали молоді механізатори. Май
же вдвічі перевиконала змінне завдання 
на внесенні гербіцидів під посіви цукро
вих буряків трактористка Валентина Кри- 
вохижа. На цьому ж полі Іван Хмурий на 
50 гектарах провів досходоае борону
вання.

НОРМА-

ДВІ НОРМИ
Завзято, ло-комуністичному трудились 

юнаки і дівчата району. У фонд десятої 
л ятирічки перераховано 10500 карбо
ванців.

Т. ІВАНОВА, 
інструктор Маловисківською рай
кому комсомолу.

День рекордів
Дзвінкий, кришталево 

чистий зводився над Но- 
воєгорівкою ранок. Секре
тар комсомольської ор
ганізації колгоспу «Украї
на» Володимир Кликач та 
начальник штабу «КП» Бо
рис Тверетінов — члени 
штабу підготовки і прове
дення комуністичного су
ботника, які першими при
йшли до польового табо- 
бору тракі орної бригади, 
прислухалися до гомону 
села. Гомін ріс, наближав
ся, — ніби котилася 
вздовж вулиць невидима 
хвиля, що все дужчала, а 
біля будиночка механіза
тора розхлюпувалася зав- 
зятим маршем.

— Ти будеш у штабі, 
збиратимеш інформацію, 
— вже коли закінчився мі 
тинг і механізатори пове
ли трактори в загінки, 
звернувся до Бориса Кли
кач. — Мене шу|<ай на 
плантації, де сіє Кругляк.

В день «червоної субо
ти» вирішили закінчити 
сівбу цукрових буряків. 
Площа — 85 гектарів. На 
полі—чотири агрегати. До
бова норма на кожен — 
12 гектарів. Дві норми в 

день комуністичної праці! 
Тільки при такій умові 
можна впоратись. Так ви
рішили механізатори.

Все йшло як і передба
чали. Забезпечуючи фронт 
робіт сівачам, вносив гер
біциди досвідчений меха
нізатор Микола Середній, 
культивував грунт Микола 
Газрилець. Вже о дванад
цятій годині Володимир 
Кликач попросив механіза
торів на хвилину зупинити 
агрегати.

— Щойно Василь виконал 
норму, — сповістив ьіп і при
кріпив до машини Кругляка 
червоний прапоре дь.

А г.о закінченні робочого 
дня Володимир телефонував 
із будника механізаторів у 
штаб:

— Василь Кругляк посіло 
цукрові буряки на площі 21,5 
гектара. Повідомте до район
ного штабу, що иа буряковій 
пиві відзначились також мо
лоді механізатори Анатолій 
Дмитрієнко, Віктор Гармидер, 
Петро Пархомчук, Iran Іістру- 
II і В.

Га рекорд Василя Кругляка 
не був єдиним. У колгоспі 
‘Україна* відзначилися цього 
дня кукурудзівники. Вони ма
ли посіяти качанисту на пло
щі 811 гектарів. А впорали 120- 
гектариий клин. Комсомолець 
Леонід Ткач при нормі 3,8 
посадив картоплю на площі 
4,5 гектара.

З колгоспу імені Ульянова

ОДИНАДЦЯТЬ ТИСЯЧ 
УДАРНИЙ ЗАГІН

юнаків і дівчат Олександрії трудились у 
забоях шахт, біля верстатів заводів і фаб
рик, на риштуваннях будов.

Працюючи під девізом «Радянське — 
відмінне», молоді електрослюсарі експорт
ної дільниці заводу підйомно-транспорс- 
пого обладнання продемонстрували зра-

зок найвищої продуктивності праці: змінні 
норми перевиконали в півтора раза.

Перші рапорти до міського штабу по 
проведенню суботника почали надходпіи 
з 11 години ранку. А на кінець дня стало 
відомо: юнаки та дівчата Олександрії вне
суть у фонд п’ятирічки 45 тисяч карбован
ців.

Є. ХАЛАБЕРДА, 
керівник кореспондентського пункту 
«Молодого комунара».

На виготовленні деталей до 
кранів з комсомольським вог
ником працювала і токар ін- 
струмеїпальїюї дільниці Олек
сандрійського завозу ПТО 
Любов КРАВЧЕНКО. Змінне 
завдання вена инкона.іа на 
115—118 процентів.

Фото Р. ГРАНОВСЬКОГО.

в районний штаб проведення 
суботника повідомили про ре
корд Івана Павичича, з кол
госпу імені Карла Маркса — 
Володимира Пойчепка. В кол
госпі Імені Калініна юнаки ті 
дівчата заклали парк і нос-і-

НАЙБІЛЬША. 
РАДІСТЬ

Погожого сонячного ранку з урочистим настроєм 
робітники Знам’янського вагонного депо після мітин
гу зайняли свої робочі місця. Цехи наповнилися шу
мом звичайного трудового дня. І незвично перегуку
вався дзенькіт лопат на подвір’ї. Запахло свіжий» 
фарбою. Суботник розпочався.

Віктор лише на кілька хвилин забіг у партком:
— В суботннку бере участь понад двісті юнаків і 

дівчат, — сказав. — Основне завдання, яке ми поста
вили перед собою, — працювати сьогодні з найвищою 
продуктивністю, добитися високої якості ремонту.

Досягти високої якості роботи — складне завдан
ня для ремонтників. Ось найпростіший приклад При 
заміні підшипника буксового вузла варю допустити 
найменшу неточність у розмірах і букса почне пере
гріватися. Аварія...

Тому так уважно, зосереджено працює комсомоль
сько-молодіжна зміна пункту технічного огляду сор
тувального парку, де групкомсоргом Віктор Кова
ленко. На обслуговування поїзда дається ЗО хвилин. 
Проте можна скоротити цей строк за рахунок чіткі
шої організації роботи. День після обіду В. Кова
ленко підраховує:

— За 25 хвилин оглянули шістнадцять поїздів, за 
20 хвилин — одинадцять. Добре, дуже добре, — за
доволено посміхається він і пояснює, тцо на цей день 
планували провести технічний огляд двадцяти п’яти 
поїздів. Досяглії цього результату набагато швидше. 
І немає ніяких нарікань.

В. П. Ігнатьєв, старший оглядач вагонів, пояснив, 
що успіху молодіжний колектив добивається завдяки 
оволодінню кожним робітником суміжними спеціаль
ностями, товариськості, взаємовиручки.

На інших дільницях теж кипить робота. До кінця 
зміни далеко, а слюсар по ремонту автозчепок Ва
лентина Чайка повідомляє: «Змінне завдання вико
нано!» В такому ж ритмі працюють Валентина Наза
рова, Анатолій Кубрак, Григорій Мельник...

Надвечір в комітеті комсомолу підсумовували: юна
ки і дівчата провели оздоровчий ремонт 100 ваго
нам... Посадили багато дерев і кущів. Та найрадісні
ше було від усвідомлення того, що праця послужила 
дальшому розквіту рідної Батьківщини.

А. РОМАНЮК, 
спецкор «Молодого комунара».

днли 5 гися'і- дерев. Учні Но- 
воукраїнської середньої шко
ли Лі 0 зібрали 12 тонн мета
лобрухту.

Рекорди. Скільки їх, осо
бистих і колективних, було 
на «червоній суботіоі Ма
буть, стільки, скільки й 
учасників. Бо ж ніхто цьо
го дня не підвіз свій ко

лектив, працював, як і на
лежить, по-комуністично- 
му.

Ю. ЛІВАШНИКОВ, 
спецкор «Молодого 
комунара».

Новоукраїнський район.
На фото: цукрові буряки сіє 

комсомольсько-молодіжний екі
паж Василя КРУГЛЯКА.

Тут
Пролісок-99

І 99
Результат комуністичне!

праці комсомольців і мо
лоді Гайворонського райо
ну на Ленінському субот- 
нику — понад 6,5 тисячі 
карбованців, перерахова
них у фонд десятої п'я
тирічки.

Немалу долю цієї суми 
внесла молодь Завалля, 
селища графітників. Всю
ди — на монтажі нового 
потужного екскаватора, ча 
обладнанні дитячих комп
лексних ігрових майданчи
ків «Казка» і «Пролісок» 
молоді робітники працю
вали з подвоєною енергі
єю. О. ВОЙТЕНКО, 

машиніст млина цеху 
хімічного збагачення 
графіту.

Комсомоль
ці 20-х 

років
В цей день відкрито ме

моріальну дошку на тому 
місці, де 20 березня 1920 
року були проведені збо
ри першого в Гайвороні 
комсомольського осеред
ку залізничних майсте
рень. Нині тут міститься 
складальний цех теплово- 
зоремонтного заводу. На 
дошці викарбувані імена 
дев’яти членів комсомоль
ського осередку.

В. КОПАЧИНСЬКИЙ, 
бригадир „електрослю
сарів.

Бобринець

В и йшли
здружено

Майже сім тисяч юнаків 
і дівчат Бобринецького ра
йону взяли активну участь 
у Всесоюзному субогни- 
ку. Зібрано 89 тонн мета
лобрухту, 5 тонн макула-
тури, перераховано у 
фонд десятої п’ятирічки 
5643 карбованці.

А. МИХАЙЛІВ.

Новгородка

Для 
прикраси 

села
Комсомольсько - МОЛО

ДІЖНИЙ колектив міжкол
госпного шляхо-будівель- 
ного управління Новго- 
родківського району, де 
групкомсоргом Віктор 
Ковпак, ще о 12-й годині 
дня рапортував про вико
нання змінної норми: 100 
кубометрів щебеню від
правили робітники на бла
гоустрій території району.

Незабаром зазеленіють 
2400 молодих дерев, по
саджених в цей день ком
сомольцями* району, на 
металургійних заводах 
переплавлять ще 130 тонн 
металевого брухту. А в 
колгоспі імені Димитрова 
спортивні баталії відтепер 
проходитимуть на новому 
стадіоні: молодь в день 
комуністичного суботника 
закінчила йоТо будівниц-

® У комуністичному суботнику, 
присвяченому 106-й річниці з дня на
родження В. І. Леніна, в області взя
ли участь понад 212 тисяч юнаків 
і дівчат;

Ф 57130 молодих робітників, меха
нізаторів, тваринників трудилися на 
своїх робочих місцях;

Ф ударно трудову вахту несли чле-

ни 801 комсомольсько - молодіжного 
колективу;

ф комсомольці і молодь лід час су
ботника виконали робіт на 247 тисяч 
карбованців.
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НА ЛІНІЇ 
ПРЯМОГО 
ЗВ’ЯЗКУ

• ГАРАНТІЯ ЯКОСТІ
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О новинками моди кіро- 
воградців ознайомили 

модельєри 
тального цеху Кіровоград
ської швейної фабрики на 

) виставці-продажу, котра 
проходила у ЦУМі. На 
просьбу покупців вони по
казали зразки пальт, кот
рі готують до випуску в 
наступному році.

Модельєри вибрали в основ
ному правильний напрям у 
підготовці моделей. Пальта 
фабрики — сучасні, красиві, 
сконструйовані з урахуванням 
вимог моди. Підвищений по
пит мають моделі з картатих 
тканин. Але фабрика постачає 
Тх нам поки що в обмеженій 
кількості. Партію у 80—ЇМ 
штук покупці розбирають про
тягом дня. Водночас вироби з 
окремих тканин непопулярні, 
ми не можемо продати їх.

Очевидно, швейники по
винні врахувати й інші ви
моги покупців Наприклад, 

на молодіжні пальта фабри
ка ставить зі шкірок норки, 
а мода радить молоді носи
ти коміри із хутра нутрії 
та песця. Доцільно також 
у цьому сезоні випускати 
пальта з комбінованих ма
теріалів і тканини з шкі- 

>ю, ввести в асортимент 
верхній одяг, прикраше-

експеримен-

ний металевою фурніту
рою, гудзиками, кнопками, 
«блискавками».

Чимало побажань висло
вили наші покупці. Дума
ється. що колектив фабри
ки піде їм назустріч, замі
нить непопулярні вироби 
зразками з колекції пер 
елективних моделей. Бо 
головна риса, притаманна 
модельєрам фабрики, — 
це пошук з поглядом у за
втра.

Давня ділова дружба 
звязує нас, працівників 
універмагу, з Кіровоград
ською швейною фабри
кою. Наші товарознавці 
разом із швейниками ви
вчають попит для поліп
шення реалізації їхніх ви
робів.

Висіавки-продажі стали 
традиційними. Окрім того, 
ми налагодили й інші 
зв язки. Раз на квартал то
варознавці магазину готу
ють кон'юнктурні огляди і 
направляють їх на фабри
ку для вивчення. Її пред
ставники часто відвідую Го 
унізермаг.

Останнім часом ми практи
куємо спільні засідання комі
тетів комсомолу фабрики ( ма
газину, на яких обговорюємо 
заходи по комсомольському 
контролю якості виробництва і 
продажу товарів. У швейників 
створені й успішно діють пос
ти якості. Прямі зв’язки між 
магазином і виробництвом 
спрощують систему замовлень. 
Гак. завдяки добре налагод
женим контактам із швейною 
фабрикою універмаг незаба
ром братиме індивідуальні 
замовлення на ввіотопления 
пальт великих розмірів.

І торговельники, і покуп
ці вже відчули користь від 
прямих зв'язків між про
мисловими підприємства
ми і магазина/ли.

Т. БОРОДІНА, 
товарознавець цент
рального універмагу 
«Кіровоград», заступ
ник секретаря комсо
мольської організації

■—3 cjruop.

ЧОГО САДАТ 
ЇЗДИВ
У ЄВРОПУ

■ПРЕЗИДЕНТ Єгипту Анвар Садат повер- 
“ ** Нувся з поїздки по ряду держав Єв
ропи. Протягом двох тижнів він подоро
жував по різних містах, зустрічазся з 
представниками урядів, розмовляв з 
промисловцями і банкірами, а в про
міжках між офіційними заходами даваз 
інтерв’ю газетам, радіо і телебаченню. 

Маршрут глави єгипетської держави 
пролягав через Францію, ФРН, Італію, 
Австрію і Югославію, і скрізь Садат за
питував: «Чи не можете ви мені до пег- 

Змогти озброїтись?» і «Чи не подасте ви 
Єгипту економічну підтримку?».

Провідні оглядачі світової преси пря
мо зв'язують цю ініціативу Садата з йо
го попередніми акціями, і насамперед з 
односторонньою відмовою від договору 
г.ро дружбу і співробітництво з Радян
ським Союзом і фактичним вступом у 
союз із Сполученими Штатами.

Свідомо пішовши на згортання радян
сько-єгипетських відносин, нинішній лі
дер Каїра не мав іншого виходу, крім 
як звернутися з простягнутою рукою до 
Заходу. Що ж до офіційних контактів з 
Югославією, то вони були покликані під
тримати міф про те, що Єгипет лишає
ться позаблоковою державою.

Незадовго до своєї поїздки в Європу 
Садат еідиідав ряд арабських країн, од
нак, як відзначає сірійська «Ас-саура», 
зустрів взаєморозуміння тільки у реак
ційних феодалів, зокрема, у короля Са
удівської Аравії, який і раніше підбиваа 
його на віддалення єід СРСР, обіцяючи 
заплатити за такий крок доларами (ара
війські власті мають великі золоювалют- 
ні резерви завдяки продажу нафти, ціна 
якої на світозому ринку за останні роки 
помітно підвищилась).

Садат, нагадує та сама газета, не рис- 
рАкнув поїхати в ті арабські країни, які за

суджують його зрадницьку політику, як 
побоявся він їхати і в африканські краї
ни або, скажімо, в Азію, де ще пам'я
тають про часи, коли Єгипет під керів
ництвом Насзра був в авангарді бороть
би «третього світу» проти імперіалізму- 
і неоколоніалізму.

Чого ж добився президент Єгипту в 
Європі? За визнанням каїрського тижне
вика «Роз ель-юсеф», виношувана Сада

Немає потреби говорити про зна
чення і місце, котре зай.ущоть у ви
хованні шкільної молоді піонерська 
організація і комсомол Вони фор
мують передусім громадсько полі
тичну активність підростаючого по
коління.

У чому ж ми вбачаємо завдання 
шкільного комсомолу? В широкій 
пропаганді ленінських принципів со
ціалістичного співжиття, в розвитку 
потягу до знань. Бо якісно знань, 
здобутих у школі, визначається 
можливість оволодіння вершинами 
наук у майбутньому. Громадська 
думка колективу, його традиції, 
творча атмосфера життя комсомоль
ської організації, все це позитивно 
впливає на ставлення дитини до 
своєї праці, навчання. 1 тут комсо
мол має широкий арсенал дійових 
засобів: складання ленінських залі
ків, виконання громадських дор 
чень старшокласниками, звіти нт 
засіданні комітету про навчання, 
комсомольські збори тощо.

Особлива роль належить комсомольсь
ким зборам. Партійна організація, ПСДа- 
ГОГІ-ІНІІЙ КОЛеКНІВ ШКОЛИ і КОМІГет комсо
молу приділяють зборам належну увагу. 
Адже тут формується громадська думка 
колективу, тут кожний комсомолець мо
же брати безпосередню участь у визна
ченні оцінки тієї чи іншої роботи. Ми 
вважаємо, що комсомольські збори по
винні бути школою виконаная громадсь
кої активності кожного старшокласника.

Дуже важливо правильно визначити 
порядок денний зборів. Одне і теж пи
тання — ставлення комсомольців до на
вчання — може мати різний характер. 
Обговорення, скажімо, питання із сухою 
назвою «Підсумки за другу чверть» чи 
«Про успішність» не викличе великої ак
тивності, те залишить у юних серцях 
помітного сліду. Це ж питання можна 
поставити й по-іншому, наприклад, «Ком
сомольцю. як навчається твій товариш?», 
«Як ги виправдуєш звання комсомольці!

в навчанні?», «ІЦо хвилює твоє комсо
мольське серце?»

Річ, звісно, не у формулюванні, а п тому 
щоб тема примусила кожного висловити 
свою думку, точку зору, замислитись над 
тим, що його звания мають суспільну 
цінність. На зборах з порядком денним 
«Знання потрібні в житті, як іиинтівка в 
бою» ми вперше іючул і від наших 
старшокласників живе пристрасне слово.

Розгорівся диспут про необхід
ність знань, про відповідачі.нісгь пе-

Вчись учитися!

ЯК ТИ, ЯК ТВІЙ 
ТОВАРИШ?
• НА ЗБОРАХ -
ПРО ЗНАННЯ
• З ТРАДИЦІЙ - 
ГРОМАДСЬКА АКТИВНІСТЬ
• ОЦІНЮЄ КОЛЕКТИВ...

ред Батьківщиною за їх якість. Сек
ретар первинної комсомольської ор
ганізації проаналізував роботу шко
ли, успішність комсомольців із сус
пільних дисциплін, поставна завдан
ня перед усіма і окремо перед кож
ним комсомольцем. Готуючись до 
зборів, учні самі перевірили, іцо і як 
хто чіпає, чи є у кого домашня біб
ліотечка. в яких бібліотеках хто за
писаний. Ще раз переглянули, хго 
яку участь бере в роботі гуртків, фа
культативів. Члени комітету прове
ли ренди-перевірки, визначившії, як

учні дотримуються режиму ДНЯ вдо
ма. 1 ось тоді лише прозвучав па 
зоорах щирий (отос комсомольців, 
для котрих надто важливим стало пи
тання, як іюіін навчаються і як став
ляться до навчання. -
Учні винесли із зборів основну суть, 
що навчання — їхня праця, їхній 
обов’язок.

А потім були ноні збори і всі вони — 
«Якщо тобі комсомолець ім'я», «Ти ііа 
подвиги кличеш, комсомольський кни
го» , «Праця і тільки праця звеличує 
людину» та інші — були глкими ж ді
ловими, принциповими. Є у щіс і свої 
традиції, які ми свято бережемо і при
множуємо. Це — складання рапортів, ви
конання пісні Пісня єднає молодь, иу- 
ртовуе, створює піднесений насіріїі.

Шкільні граднції відіграють вели
ку роль у вихованні громадської ак
тивності. Тож комсомольці шкоти 
вирішили цього рок^ ЖИТІ! під де
візом сБайдужссті — бій, творчості 
— життя, ірадіщіям — безсмертя». 
Традиційним стало у нас проведення 
свята восьмикласників — «Прощан
ня з піонерським га.'їстукем». Гро
мадська активність старікокласнк- 
ків яскраво виявляється в робо 15 
політгуртків, участі в мітингах то
що. Не менш гаж.тііве значення мав 
також участь учнівської молоді в ре
волюційних, бонових і трудових 
святах радянського і'арсду.

Вся робота, яку .ми виконуємо, 
благотворно впливає на підвищення 
успішності, на формування особис
тості кожного комсомольця, кожно
го учня, як майбутнього громадяни
на нашої Батьківщини.

Л. ЛЕВЧЕНКО, 
старша піонервожата Глпн- 
ської середньої школи Світ- 
ловодською району.

О
• НА АНТИРЕЛІГІЙНІ ТЕМИ

У переповненому залі Сглтловодської середньої 
школи А? 2 инхоаачці десятирічки зібралися на анти
релігійний вечір «Чудеса без чудес». Із цікавістю 
прослухали учні лекцію «Прикмети і забобони», яку 
прочитав лектор первинної організації товарнстза 
«Зпешнл» Л. І. Коваленко.

Член гуртка «Юний хімік» учень 9-го класу Олек
сандр Лишечко лід керівництвом учительки хімії 
Л. Ф. Бодюл продемоиструнаг кілька дослідів — 
«окевлення ікон», «перстпореш:я води у вино і мо
локо», «самозапалювання свічки», «вибух вулкана» 
Сздо лекцію Анатолій Іванович закінчив вір

шем робітника, зд.-рлугнм до Юрія Гагаріпа; 
Вы нл сачоч нсоепобмоали, — 
Там, в пыли космических лучей, 
Вы богов случайно нс видали, 
Этаких седых бородачей?
Сколько ни искали б,
Нс- находятся?
Леший с ними
В наш двадцатый век 
Разве ис сильней богов становится 
Дерзкий, всемогущий человек?!

М. ВЕНЦКОВСЬКИЙ, 
учитель Світловодської вечір
ньої школи № 2.

том ідея створення консорціуму (об’єд
нання) у складі країн Західної Європи, а 
також Ірану і Японії не зустріла під
тримки з боку його співрозмовників. Ко
жен з них визнав за краще вести пере
говори про можливість економічного 
співробітництва на сугубо двосторонній 
основі.

Деякі конкретні форми такого співро
бітництва були при цьому знайдені 
(французи, наприклад, будуватимуть в 
Єгипті шинний завод, австрійці погоди
лися створити мішане товаристео для 
розробки проектів, у здійсненні яких 
могли б бути заінтересовані обидві краї
ни, і т. д.). Однак Садату не вдалось 
добитися скільки-небудь істотної допо
моги, в усякому разі в тому обсязі, на 
який він розраховував.

«Підсумки економічних переговорів є МІїер- 
ними», — констатує італійська газета «Кор- 
р’єре делла сера». «Садат шукає гроші в по
рожньому сейфі», — зазначає з свого боку га
зета «Стампа», яка також виходить г. Італії. 
Західна преса підкреслює, іцо Єгипту навряд 
чи парто сподіватись на тс. що-капіталісти за- 
ходу почнуть виявляти особливу запопадливість 
у спробах під грима ги каїрського літера «в на
городу» за тс, що він повернув фронт на 1X0 
градусів: у момент, коли світ великою бізнесу 
переживає глибоку економічну кричу, промис
ловцям і банкірам заходу не до благонадій
ності...

Власне кажучи, президент Єгипту і не 
чекав, видимо, що його підтримають «за 
так». Вирушаючи в Західну Єеропу він 
підготував цілу серію пропозицій, які пе
редбачаюсь надання іноземним компані
ям особливих пільг і привілеїв, якщо 
тільки вони погодяться вкладати капітал 
в спорудження підприємств на єгипетсь
кій землі. Одночасно власті зробили ряд 
кроків у самому Єгипті, щоб підтримати 
приватний сектор на шкоду державним 
підприємствам.

Але, цей курс, який дістав назву «по
літики зідкритих дверей», не дає того 
ефекту, якого чекали Садат і йото най
ближче оточення. До того ж, багато за
хідних монополій, гісно зв’язаних з Ізра
їлем, аж ніяк не прагнуть сприяти пере
творенню Єгипту в сильну, розвинуту 
державу.

Якщо економічні підсумки поїздки Садата 
виглядають міїсщінми. то її ре іу.и. ги и у воєн
ній галузі практично дорівнюють нулю. Як 
відзначала паризька «Фііаро», у Франції, як і 
ц інших країнах, були здивовані явно завище
ними запитами Садата щодо озброєнь, висло
вивши сумнів в його платоспроможності.

Єдиним реальним практичним резуль
татом європейської о турне президенту 
Єгипту є ще більша ізоляція його країни 
в арабському світі і на міжнародній аре
ні у цілому.

А. КРАСИКОВ, 
оглядач ТАРС.

В столиці Народної Республіки Анго
ла проходять мітинги трудяшиих, учас
ники яких висловлюють одностайну 
підтримку внутрішньої і .зовнішньої по
літики уряду республіки, осуджують 
ін тераси іію расистської ЮАР і імперіа
лістичних сил з Анголі, а також роз
кольницькі угруповання ФНЛА і УНІТі\, 
зрадивши інтереси ангельського наро
ду і всієї незалежної Африки.

На знімку: мітинг трудящих на ста
діоні «Сан Паоло» в Луанді.

Фото БТЛ—ЛПН.
ЗА МАТЕРІАЛАМИ ТАРС, АПН.
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НАРУЧНИКИ
ЗАМІСТЬ 
ДИПЛОМІВ

НЬЮ-ЙОРК. їх пиисли : бу
динку закутими н наручник і 
попарно. Ніякої дискримінації 
ні за расової» ознакою — біло
го скували з негром, ні за оз
накою статі — мідною хлопця 
з тендітною дівчиною. Прірви 
між поколіннями теж не від
чувалося — студені а вели ра
зом з сивоволосим професором. 
І вина всіх 4й була спільна: 
«злочинне порушення меж 
власності». Власник — муні
ципальний коледж. Порушни
ка — студенти і кілі і.а викла
дачів.

Студенти зайняли адміїїі- 
сграінзіїїій будинок коледжу

—одного з філіалів Нью-Порк- 
ського університету — три 
тижні тому. Зайняли, щоб ви
явити протест проти ІІССКІНЧС- 
ііих скорочені, і без тою мі
зерних коштів, що відпускаю
ться властями на потреби на
вчальних закладів. Згорталися 
навчальні програми, урізали
ся стипендії для тих, хто їх 
одержував, звільнялись квалі
фіковані педагоги. 1 осі. про
неслася звістка — котедж .ма
ють чамір закрий, закрити 
назавжди. Саме тоді, раннього 
бере пісного ранку, понад 20В 
студентів розмістилися п кабі
нетах і коридорах адміністра
тивного корпусу. Вони покля
лись добровільно не залишати 
буднику, поки не буде задово
лено їх вимогу: надати їм 
можливість продовжити на
вчання.

Власті не поспішали. Жиги в 
коридорах, харчуватися тим. 
що зможуть передати друзі. — 
хто допго витримає таке? Але 
.минали тижні, І терпець адмі

ністрації увірвався. В коледж 
було викликано поліцію. Далі 
все розвивалося за сценарієм, 
добре опрацьованим охоронця
ми порядку ще в 60-х роках, 
коли американське студентство 
вперше па повний голос заяви
ло про себе демонстраціями за 
демократизацію навчальних 
закладів, проти брудної в’єт
намської війни. Деякі студен
ти, стомлені І змучені н ре
зультаті 23-дсініогз сидячого 
страйку, не витримали, пого
дившись залишити будинок 
Тим, хто чиннії опір, одяглії 
наручники.

«Порушників меж власності» 
незабаром відпусії’ли на во
лю. Всім їм вручено поніс гк.і 
в суд, який почнеться 1 черв
ня. В іншому коледжі Нью- 
Йорка, де сидяча демонстрації! 
почалась пізніше — Зі берез
ня, теж проведено арешти. 
Там повістки в суд вручено 19 
порушникам спокою.

(ТАРС).
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УВАГА: ПІДЛІТОК! 1 «ТУРБОТА-76». ПОЧАТОК
Однією з форм плодотворної взаємодії 

комсомолу та міліції є традиційна опера
ція «Турбота», в основу якої покладено 
здійснення заходів профілактики правопо
рушень серед неповнолітніх, посилення 
виховної роботи з підлітками, В ИТИМИ Н.т 
облік у дитячих кімнатах міліції, залу
чення їх до суспільно корисної діяльнос
ті, організацію їхнього дозвілля.

З 1 квітня по країні почала ширитись 
операція Турбота-76», оголошена Міні
стерством внутрішніх справ СРСР і Ш\ 
BJ1KGM. Триватиме вона до 1 жовтня. 
Цього; року операція проходитиме у світ
лі рішень XXV з’їзду нашої партії, кот
рий приділив велику увагу питанням ви
ховної роботи, її ефективності.

Починаючи нову справу, слід 
лізуватн підсумки .минулої. Що 
зала «Турбота-75»?

Комсомольці і працівники 
внутрішніх справ нагромадили 
досвід профілактичної роботи

проана- 
ж пока-

органів 
певний 

в літніії

період. В області працювало чотирнад
цять військово-спортивних таборів, у них 
торік перебувала й значна частина не
повнолітніх, схильних до правопорушень. 
В Опуфріївському районі діяло вісім та
борів праці і відпочинку підлітків, за ро
боту цих таборів відповідати комсомоль
ці її активісти і співробітники районного 
відділу внутрішніх справ.

З допомогою адміністрації підпри
ємств, правлінь колгоспів, громадських 
організацій частішу підлітків на час літ
ніх канікул було працевлаштовано. У 
Знам’янці члени трудового об'єднання 
старшокласників першої і другої серед
ніх шкіл працювали у приміському кол
госпі, 25 важковиховуваних пєповволіі- 
ніх жителів обласного центру — в скла
ді студентських будівельних пагонів.

Чітко взаємодіяли у виконавці заходів 
«Турботн-75» комітети комсомолу і пра
цівники міліції ІІовгородківського райо
ну. Понад 80 процентів малолітніх пра-

вопорушчиків жили у військово-с'лортпз- 
яи.х і трудових таборах. До виховної ро- 

-боти в районі широко залучали громад
ськість. І за п’ять місяців, коли проходи
ла операція, підлії ки не скоїли жодного 
злочину. " ..

На жаль, не всюди було так. Погано 
підготувались до операції і провели її в 
Головачівському,- Ві.тьшанському, Мало- 
висківському, Усгпвівеько.му районах та 
місті Кіровограді. ), харакіерію, шо в Ма- 
ловисківському районі більшість карних 
злочинів і правопорушень, учинених під
літками, припадає на літо. Близько п’ятої 
частини важковиховуваних не було охоп
лено ніякими організованими формами 
літнього відпочинку.

1 Іе завжди регулярна й цілеспрямова
но проходили перевірки використання 

'вільного часу молоддю, виявлення груп 
підлітків, котрі формувались ьа нездо
ровому грунті... Не, виявили себе комсо-

мольські опсратявіи загони в Добровс- 
личківському, Гайворовському н Ново- * 
архангельському районах, ногаті працю
вали загони Долинського , Компаніїнсь- 
кого,’ Нбвоукраїнського, 1 Істрівського* 
ра й ко м і в ком сом ол у.

У зв’язку з літніми канікулами не 
змогли подати належну допомогу мілі
ції юні дзержвнці.

Па початку «Турботп-76» комсомол і 
міліція повніші визначиш свої заходи 
щодо кожного важкдвн.ховуваного під
літка, підвищити роль сім’ї, залупиш до . 
операції всі зацікавлені організації і гро
мадськість. Очевидно, і в літній час тре
ба продовжувати шефську роботу сту
дентів педінституту — членів «Клубу ма- . 
карепківців».

Комплекс профілактичних заходів 
«Турботи-76» принесе добрі наслідки, а,. 
головне *— дасть можливість перевихова
ти багатьох тих, хто схильний до право- ', 
порушень.

В. БАРАНЦЕВ, 
старший інспектор відділу карного 
розшуку УВС Кіровоградського 
облвиконкому.

Сабокар). Вони і стали пе
реможцями турніру.

ф< Палац спорту олек
сандрійського «Авангар
ду» п’ять днів був у роз
порядженні баскетболіс
тів. Тут проходив традицій
ний турнір, присвячений 
Дню космонавтики. В іг
рах взяли участь юнацькі 
колективи Кіровограда, 
Кременчука, Кривого Рога, 
Жовтих Вод, Новоукраїнчи 
та Олександрії. Добре 
провели змагання дівчата 
з Кіровоградської ДЮСШ 
№ 1 (тренер Леонід Вя- 
зовський) та олександрій
ські хлопці (треиер Віктор

ф Фінішував чемпіонат 
Кіровограда з волейболу. 
Боротьба за перше місце 
почалася між представни
ками факультету фізично
го виховання педінституту 
імені О. С. Пушкіна і спор
тивного клубу «Авіатор». 
Здобувши перемогу з ра
хунком 3:1 над авіаторами, 
майбутні викладачі фізви- 
ховання зайняли вищий 
щабель, друга сходинка 
дісталася «Авіатору», а 
третя вихованцям ДЮСШ 
№ 3.

ф Закінчилися змагання 
з настільного тенісу, ре
зультати яких входять до 
заліку спартакіади ДСТ 
«Спартак», серед обкомів 
профспілок. Впевнено в 
першій групі колективів 
фізкультури виступала

А ТЖЕ — розмова про масовість V спорті, 
яро розвиток фізичної культури за міс

цем проживавші. Відповіді на анкету «Мо
лодого комунара» свідчать, що в багатьох 
колективах фікульїури до участі в спортин- 
по-масовій роботі залучено як максимум 
четверту частину молодих виробничників, 
учнів загальноосвітніх шкіл. У більшості від
повідей на перше запитання анкети одні і ті 
ж цифри: 10—15 процентів юнаків і дівчат 
систематично займаються спортом.

Непокоїть і той факт, шо рідко влаштову
ються змагання безпосередньо в класах, 
школах області. З початку року юнаки і дів
чата виходили па поєдинки два-ірн рази. 
Наприклад, учень із села Злинки Маловис- 
ківського району Леонід К. підкреслює: «В 
моїй школі було проведено три змаганні. 
Одного разу майстерністю мірялось лише б 
чоловік, другого — 12». А у відповіді фіз
культурника із села Новомвколаїрки Ново- 
українського району говориться: «Змагань 
у школі не було, тому що ніде їх проводити. 
Хочу стати значківцем ГПО. але мін колек
тив фізкультури не має тиру, плавального 
басейну. На місці футбольного поля йде бу
дівництво контор.і. А в Будинку культури 
відсутній спортзал... Тренера немає...» До 
речі, жоден із тих. хто відповів на анкету, 
ие зазначив, що в нових будинках культури 
діють спортивні залп Було спеціальне рі
шення директивних органів про відкриття

команда обкому проф
спілки медичних працівни
ків. У другій групі не ма
ли собі рівних 
ни-геологи.
спартакіадний 
льова стрільба.

В. Ш А БА ЛІН.

спортсме- 
Наступний 
вид

ф Обласне виробниче 
управління автомобільного 
транспорту разом з обко
мом ДТСААФ провели 
змагання з авторалі. В ре
зультаті напружених по
єдинків чемпіонами облас
ті стали екіпажі Івана Ти- 
мошєнка та Вік’ора Го- 
лоачєнка («Жигулі») і Ста
ніслава Лісовського 
Петра Іванова («Волга»).

В. УФІМЦЕВ.

ОЛІМПІЙЦІ 80-го РОКУ: 
Я В ЗІГРАВ КРАШЕ'

Фото д. ДОНСЬКОГО. 
ЛІНІ.

„НАС БУЛО ВСЬОГО 
ШЕСТЕРО и

• ДО ПІДСУМКІВ АНКЕТИ «МК» -

< ПЕРШИЙ ВАРІАНТ — МАСОВІСТЬ»

таких залів, але й нині па місцях роблять 
і.о-своєму: замість запроектованого залу в 
клубах та будинках культури танцювальні 
фойє, більярдна або кімната для засідань, у 
кращому разі — музейна кімната, читаль
ний зал, агітпункт. Звичайно, н це потрібне. 
Такі приміщення теж було запроектовано. І 
їх, безумовно, відкрили б, якби в клубах 
не появилися лові «квартиранти» — праців
ники колгоспних бухгалтерій, зв'язківці. Про 
розв’язання цієї проблеми вже писалося па 
сторінках «Молодого комунара». Та назуст
річ молоді не пішли ні керівники колгоспів, 
ні сільські Ради. 1 становите не змінилося.

З відповідей школярів можна зрозуміїи, 
то серед учнів ще слабо пропагуються фіз
культура і спорт, комплекс ГГ10, не всі юна
ки і дівчата добре знають про справи у сво
їх колективах фізкультури. Так, учень із се-

Відповідаємо, що спеціа
лістів цих професій готує 
Кіровоградське коопера
тивне профтехучилище.- 
Його адреса: м. Кірово
град, вул. Уфімська, 22-а.

Олена Чміленко із села 
Капітанівки Нсвомирі о- 
родського району хоче’ 
продовжувати навчання в 
художньо - промисловому 
технікумі.

Такий навчальний заклад 
є в м. Києві (вул. КіквідЗ?, 
32).

Людмила Компанієць із 
Свігловодська хоче зиаги 
адресу будівельного техні
куму.

Відповідаємо: м Кірово
град-! 2, вул. Уфімська, 4.

Василь Рудий із села 
Мошориного Знам’янсько- 
го району цікавиться, де 
готують помічників маши
ністів електровозів.

Повідомляємо, що цієї 
спеціальності можна набу
ти о Знам’янському техніч
ному училищі № 2. 
адреса: м. Знам’янка, вул. 
Рози Люксембург, 6.

Г. Максимюк з Вінниць
кої області хоче знати, де 
можна набути професії 
хлібонскаря. II. Піекольпа 
з Гайворона запитує про
професію пподавия, О. При
ступа з Добровсличківсь4 
кого району — професію' 
кулінара.

К. Олійник з Голованів» 
ського району. С. Пільго-? 
впч з м. Знам’янки. Т. Тін 
мко із села МптпоФаиівкК 
цікавляться професією фо- 
тогоафа.

Повідомляємо, що вабу-: 
ти її можна в Миколаїв4 
ському МИТУ № 2 (м. Мін 
колаїв, вул. Чкалова, 61) ї 
Полтавському МИТУ № 15' 
їм. Полтава, вул. Леніна,- 
15/32).

ТРИВАЄ ПЕРЕДПЛА
ТА НА ТВОЮ ОБЛАС
НУ КОМСОМОЛЬСЬКУ 
ГАЗЕТУ «МОЛОДКИ 
КОМУНАР».

НЕ ЗАБУДЬ ПЕРЕД
ПЛАТИТИ її НА ДРУ
ГЕ ПІВРІЧЧЯ 1976 РО
КУ.

?) Наша адреса і телефони Газета виходить 
у вівторок, четвер, 

суботу.

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

БК 1Н68, Індекс 61197, Зам. № 160.

ла Захарівни 1-Іовоукраїнського району 
Юрій ГІ. пише: «У спортивно-масовій роботі 
бере участь колишній учень нашої школи. 
Він ходить па «самбо». В іншій -відповіді ви
словлюється невдоволення: «Я етап значків
цем ГПО, але значка не отримав» (с. Папче- 
вс 1 Іовомиргородського району). А ось ком
сомолець із села Чсрвоновсршки Компаиіїз- 
ською району на запитання «Яке ваше став
лення до уроків фізкультури?» відповідає 
так: «Два рази вступав до інституту на фа
культет фізичного виховання — не проходив 
но конкурсу; нинішнього року знову буду 
вступати». І перед ним: «Я зовсім не скла
дав нормативів комплексу ПІО»

Із селища Нової Праги Олександрійського 
району читачка «Молодого комунара» з три
вогою повідомляє: «Змагань проводити ні
де. Місце відпочинку молоді — чайна. А по
тім — хуліганські сутички, бі-йкн. Я — ко
лишня спортсменка, люблю спорт, і мені 
прикро, що молоді ніде проводити своє доз
вілля. В клубному фойє — одні танці...»

Юнаки і дівчата, їхні старші товариші бо
лісно сприймають той факт, що нормативи 
з кульової стрільби доводиться складати в 
«гранітному кар’єрі», що «немає тренерів», 
«фізорги байдуже ставляться до своїх обо
в’язків» А звідси й прогалини на головно
му напрямі розвитку фізкультури і спорту 
-- масовості. Отже, є над чим замислитись 
і фізкультурним працівникам, і комсомоль
ським активістам.

Ти вже звик, читачу, тричі па тиж
день виймати з поштової скриньки га
зету "Молодий комунар».

Чим живуть твої молоді земляки? Що 
їх хвилює і що турбує? А які події 
відбуваються в нашій області і за її 
межами? На всі ці запигаппя дає від
повідь «Молодий комунар».

Газета й надалі розповідатиме про 
завзяття і гарт, про мужність і хороб
рість, про дружбу і кохання... Вона за
просить тебе до своїх клубів «Грона», 
«Вітрила». «П’яте колесо», відповість 
па твої різнок'аиїтиі запитання, надру
кує па своїх сторінках поти нових пі
сень.

«МОЛОДОЙ КОММУНАР» - 
орган Кировоградского обкома 

ЛКСМУ, г. Кировоград.

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

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

Тираж 60 000«

Гдипс, що тобі слід зробити, — це 
перемірити свій абонемент «Союздру- 
ку». І якщо ти передплатив «Молодий 
комунар» лише па перше півріччя —- 
продовж передплату до і.іппя року-’ 
Всього 1 карбованець 20 копійок — і 
громадський розповсюджувач преси чи 
листоноша видасть тобі когілнцію —' 
своєрідний квиток читача «Молодого 
комунара».

ПЕРЕДПЛАТА ПА ГАЗЕТНІ 
ЖУРНАЛИ ПА ДРУГЕ ШВРІЧ4 
ЧЯ 1976 РОКУ ПОЧАЛАСЯ-

ПОГОДА
Вдень 20 квігнь по області та місту Кіровограду передблчп- 

сться міплиіщ хмарність, без опадів Вітер ніспічно-східішй 
7—10 метрів га секунду. Температура повітря 10—15, по міс
ту 12—1-і градусів тепла.

Редактор М. УСПАЛЕНИО.
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