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ОБКОМУ ЛКСНУ

ТВІЙ РЯДОК В РАПОРТ

ЛЕНІНСЬКОГО КОМСОМОЛУ ЦК КПРС 
ДО 60-РІЧЧЯ ВЕЛИКОГО ЖОВТНЯ

А НОВОУКРАЇНКА. У 
трудовому суперництві пе
ред веде колектив комсо
мольсько-молодіжної трак
торної бригади № 3 кол
госпу «Дружба», де брига
диром Анатолій Лапа. Мо
лоді механізатори за оди
надцять місяців виконали 
своє річне зобов'язання, 
виробивши 39 663 гектари 
умовної оранки при річно- 
му плані 37 263. Колектив 
зекономив 57 575 кілогра
мів пального, що стано
вить 22,4 процента від ви
траченого.

О ПОМІЧНА. Святковий 
дарунок 60-річчю Велико
го Жовтня готують члени 
комсомольсько - молодіж
ної бригади будівельного 
управління № 4 «Буддор- 
тресту», де бригадиром 
молодий комуніст Валерій 
Костін. Вперше в управ
лінні, застосувавши метод 
М. Злобіна, бригада роз
почала будівництво ново
го п’ятиповерхового жит
лового будинку. В день

славного ювілею тридцять 
три родини залізничників 
справлять новосілля в сво
їх квартирах.
р ПОБУЖЖЯ. Пам’ят

ний «Альбом комсомоль
ських справ» 
Побузькому 
заводі. Цс своєрідний лі
топис трудових звершень 
заводської молоді, при
свячений 60-річчю Жовт
ня. В ньому знайдуть відо
браження всі шістдесят 
ударних тижнів. Зараз 
право зробити запис в 
альбомі завоювали комсо
мольці обпалювально-від- 
новлюваного цеху.

В період вахти молодь 
заводу глибоко вивчає 
праці В. І. Леніна, матеріа
ли XXV з’їзду КПРС, до
кументи партії, сторінки 
героїчних звершень ра
дянського народу. Актив
ну допомогу молодим ро
бітникам надають кому
ністи, пропагандисти гурт
ків комсомольської політ
освіти Ю. Г. Буров, В. С. 
Баєв, О. О. Мазанович.

Репортаж червоного тижня
Тр УТ, нагорі, вони гостро відчувають, що
* небо навдивовижу високе і світле, а сніг 
м'який і ніжний па дотик. Тут, нагорі, воші 
спокійно чекають автобуса, дитинно радію- 
нм і сніжній віхолі, і тоненьким тополинкам 

«бабіч шляху, що сріблясто дзвенять на 
вітрі. Тут, нагорі, після семи годин праці 
під землею, в пухнастих ондатрових шап
ках, ошатних пальтах і куртках- хлопці — 
елегантні, трішки насмішкуваті і вишукано 
ввічливі.

В лаві — напружені, особливо уважні, їз 
білозубими усмішками на чорному від ву
гільного пилу обличчі, із рясним потом і 
спільним настроєм: дати за зміну вугілля 
більше.

Хто з них першим запропонував включи
тись в змагання за право підписати Рапорт 
Ленінського комсомолу Центральному Ко
мітету КПРС до 60-річчя Великого Жовт
ня? Не скажуть. Не люблять хвалитись. Ад
же була та пропозиція вельми смілива і, 
навіть на перший погляд, безглузда: до ве
ресня друга добувна дільниця шахти «Світ
лопільська» відставала від плану на вісім 
тисяч тонн. Відставала, звичайно, і їхня 
Jlom сом о л ьс ьк о - м ол о д і ж в а з м і 11 а.

■ Однак у суперництво з трудовими колек
тивами області хлопці все-таки включились. 
Усі чотирнадцять шахтарів зміни. 1 підтвер
дили справедливість вислову Гельвеція, 
французького філософа XVIII століття: 
«Змагання породжує геніїв». Хоч геніями 
вони, звичайно, пе стали, але вісім тисяч 
топи мінусу дільниця ліквідувала. Поки що 
минуло тільки тринадцять тижнів ударної 
вахти. І за ці тринадцять тижнів хлопці 
зуміли обігнати комсомольсько-молодіжну 
зміну дільниці внутрішахтпого копвеіієрпого 
транспорту, де майстром Микола Вороння.

Коли перед зміною товпляться хлопці біля стен
ду «Хід віїутрішахтіюго змагання», із завмираючим 
серцем вчитуються в трудовий календар виконан
ня щоденних планів, в очах — і світла заздрість, 
і бажання вирізнити свою зміну серед інших. В 
кожному з них живе почуття, яке не витіснити із 
серця навіть втомою. Воно міцне, як трос, яким 
щодня опускають кліть. І це почуття мимоволі 
відхлюпується тут, біля екрана змагання, задьо- 
риспім хлопчачим вигуком «Знай наших!».

ЇДУЧИ після зміни, споїм «постійним» трид
цять восьмим маршрутом, молоді шахтарі ще 
довго гомонячі» про лапу, комбаііп, гідродомкрат 
і плече товариша...

Професія механізатора Миколі
'ченку подобалася ніс п школі. Відслу
живши п Надписі.ній Армії, юнак закін
чив курси трактористів, повернувся до 
рідного колгоспу «Росія» Кіровоградсько
го району. Молодий тракторист доскона
ло знає техніку, у напружену пору жнив 
працював комбайнером. Комсомолець 
М. Харченко, ставши на трудову ударну 
вахту на честь 60-річчя Великого Жовтня, 
показує приклад комуністичної праці.

Фото Ф. ПЛАХТІЯ.

Див. 2-у стор.

заведено на 
нікелевому

ЗНАЙ
НАШИХ!
ПЛЕЧЕ товариша. Особливо госгро відчу

ває його Толик Юров. У колективі він 
всього кілька тижнів після профтехучилища. 
1 хоч хлопці бувають по-чоловічому грубу
ваті, коли радять кайлом з розумом махати 
та рукавиці одягати, па душі у Толі справж
ня радість від спілкування з цими дружни
ми, чесними і відвертими людьми.

Всі попи щасливі тим щемлцво-захоплюючям 
відчуттям перемоги, щасливі надіями па те. що 
в рапорті партії буде і їхній підпис. За це вони 
борються. І, змагаючись з іншими, молоді шах
тарі дали слово: кожного дня видавати на-гора по 
425 тонн бурого вугілля (план — 360). Оці щоден
ні надпланові тонни — їхній дарунок 60-річчю 
Жовтня. І якщо хочете — самоутвердження в 
очах інших. Самовираження в праці.

М ИНУЛОГО тижня гірники працювали 
особливо азартно. Замазурені, розхрис

тані, вони «гнали» вугілля до 500 тони за 
зміну. Ще б пак! Коли ж рекорди ставити, 
як не на тому тижні, присвяченому 1930 ро- 

. - . про-
ком-

в ня- 
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ку, коли Ц1< ВЛКСМ прийняв рішення 
нести всесоюзну мобілізацію ЗО тисяч 
сомольців на роботу в Донбас!

Цс ще тільки через п’ять років з'явиться 
тій мові ново слово — «стахтювець». А 
то — 1930-й. Перші добровольці. Напівголодні, 
папіподягнені. але твердо перекопані в тому, що 
їхня мрія стане дійсністю. 1 якою лійспістюі

Я оборотно 1 благоговійно гортаю підшивки цент
ральних газет. 13 жовтня 1930 року. «Комсомоль
ская правда». Широкий аншлаг-заклпк: «Вугілля 
чекає комсомольських рук!».

А ось повідомлення місцевої преси про тс. ідо 
стаціонарна геологорозвідувальна партія Україн
ського геологічного управління виявила значні 
поклади вугілля на околицях Олександрії. Перші 
вуглерозрізи, перші шахти, перше наше вугілля 
державі І нехватка людей, і дезертирство, і важ
ка ручна праця...

Сьогодні па шахті «Світлопільська» — сучасний 
мехаїїізовапий комплекс, дільниці під землею, де 
■можна ходити в кімнатних капцях, система осу-

Ти відчуваєш, ровеснику, як уже сьогодні повсюдно розгортається се- І 
ціалістичне змагання за дострокове виконання планів 1977 року та гідну і 
зустріч 60-річчя Великого Жовтня! Так. Бачиш це зримо. Бо сам — актив- к 
ний учасник, тоорець цього патріотичного руху. «Партія накреслила — зро- І 
бимо!» — промовляє сьогодні твоїми вустами Ленінський комсомол. Про- г! 
мовляє твердо, конкретними зустрічними планами — цією яскравою фор- І 
мою виявлення трудової ініціативи, участі в управлінні виробництвом. №

Зустрічний — прекрасне знамення нашого часу, утвердження життєдай
ності основоположного ленінського принципу демократичного централіз- 
му, коли планові накреслення Комуністичної партії, Радянської держави І 
зустрічають найпалкіше прагнення народу якнайшвидше виконати їх.

Чусш! Кличе приклад номсомольсько-молодіжних колективів, окремих № 
молодих виробничників, які за чіткими економічними, науковими і техніч- № 
ними розрахунками накреслили зустрічні плани на 1977-й. Береш зустріч- Ь 
ним!

шсінія диспетчерська, адмівістратнвпо-побутовнп 
корпус Сьогодні па шахті для робітника перед
бачено все: від більярда і телевізора до банно- 
прального комбінату, перукарні і гарячих підзем
них обідів.

А спортивні майданчики. Палац культури па 
£й() місць! А півтори сотні легкових автомобілів у 
власному користуванні шахтарів!

Адже недаремно на дверях відділу кадрів 
шахти висить об’ява: «Прийому на роботу 
немає...».

1 тому випускник училища Толик Юров 
вважає свою працю на шахті подарунком 
долі і щастям. Бо то справді радість — 
працювати поруч із врівноваженим, спокій
ним Лсопом Ковальовим, темнооким жар
туном Славком Карпсиком, сором’язливим 
Сергієм Пипіепком, заводієм і майстром на 
всі руки Павлом Куксою. Гордиться Толик, 
що він став членом зміни, де вісім комсо
мольців і чотири комуністи, де кожен має 
середню освіту, де слюсар і гірноробітішк 
закінчують інститути, де .майстер після вузу 
працював спочатку рядовим, щоб мати мо
ральне право керувати зміною. Гордиться 
Толя Юров тим, що Павло Кукса пе тільки 
ударник 1976 року, а й різьбяр по дереву, 
баскетболіст і радіолюбитель: що Лсон Ко
вальов — секретар паотіішої організації 
дільниці, що Сергій Пищеико, сказавши 
якось: «ледве-ледве граю в ручного м’яча», 
виявився спортсменом-першорозрядником...

Гордиться Толик, іцо недавно V вихідний 
хлопці прийшли на допомогу радгоспу 
«Комінтерн». Очищали буряки, вантажи
ли їх.

А взагалі вони різні, ні хлопці, члени од
ної із змін добувної дільниці шахти «Світ
лопільська»...

Нронує 
тиждень

Перші роки Радянської 
влади. Далекі двадцяті, 
тридцяті, що стали леген
дою. Сьогодні ви поруч з 
нами. Віддаючи вам шану, 
схиляючись перед вашим 
героїзмом, ми приходимо 
в світ, щоб продовжити 
незламну вашу ходу. Ми 
відчуваємо себе вічними 
вашими боржниками.

Йдучи назустріч 60-річ- 
чю Великого Жовтня, ми 
присвячуємо йому шістде
сят тижнів ударної праці. 
І кожен свій ударний тиж
день починаємо з того, що 
оглядаємось назад, у да
лекі роки, які набули для 
нас символічних обрисів, 
бо пам’ять зберігає тільки 
найсуттєвіше, тільки те, що 
має на неї право.

АСЬ через півгодини вихлюпне автобус 
” через розхитані дверцята шумний гурт 
молодих людей. Горді, красиві і незалежні, 
вони йтимуть вулицею Олександрії. І піхто 
не знатиме, що сьогодні хлопці закінчили 
тс один свій ударний тиждень, що сьогодні 
вони дали державі ще додатково 200 тонн 
палива, що кожен із них несе в собі азарт 
і самовідданість, романтику і вірність тому 
патріотичному пориву, який почався в 
1930-ому.......

Та й відкп людям про це звати'? Йдуть 
вулицею звичайні хлопці...

Л. КРАВЕЦЬ.
Шахта «Світлопільська».

Минув тиждень, присвя
чений 1930-ому. Він уві
йшов у нашу пам'ять під 
девізом «Наступ соціаліз
му по всьому фронту». Ми 
ознаменували його трудо
вими успіхами, злетом 
творчої думки.

Наступний тиждень — 
року 1931-ому. IX з’їзд 
ВЛКСМ закликав комсо
мольців і молодь країн» 
виконати п’ятирічку за чо
тири роки. Постанова ЦК 
ВКП|б| «Про будівництво 
Магнітогорського мета
лургійного заводу». Орде
ном Трудового Червоного 
Прапора нагороджено Ле
нінський комсомол за ви
явлену ініціативу у справі 
ударництва і соціалістич
ного змагання.

1931. Його девіз: «Пра
цювати по-ударному?».

І будівники Магнії ки, 
першої комсомольської 
ударної будови, звертаю
чись до нас крізь роки, 
зазирають у вічі: чи так 
живемо? Чи так само 
сповна, незважаючи на 
труднощі, втому, віддаємо 
себе людям. Батьківщині? 
Чи так працюємо? Чи так 
любимо, ненавидимо?..

Року 1931-ому подаруй
мо творіння своїх рук І 
РОЗУМУ, неспокій сердець?

V— , ;.—
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СПРАВА ТВОЯ I МОЯ

НЕ
МОЖНА

праці

аби звикну-

ТВОЯ КОМСОМОЛЬСЬКА ЧЕСТЬ
ПРАЦЮВАТИ КРАЩЕ, ЯКІСНІШЕ

■2 опор.

ВЗЯВ 
ЗОБОВ’ЯЗАННЯ — 
ВИКОНАЙ!

За дорученням колективу бригади: 3. КЛИ- 
МОЧКО - бригадир, К. МЕЛЬНИКОВА — 
в’язальниця.

атмосфера 
змагання в

„Молодий комуялр((

СОЦІАЛІСТИЧНІ
ЗОБОВ’ЯЗАННЯ

ЗУСТРІЧНЕ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ КОЛЕКТИВУ КОМСОМОЛЬСЬКО-МОЛОДІЖНОЇ БРИГАДИ 

В’ЯЗАЛЬНОГО ЦЕХУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ПАНЧІШНОЇ ФАБРИКИ НА 1977 РІК

Через півмісяця складе свої повноваження 1976-й, 
стартовий рік десятої п’ятирічки. Багато радісного 
приніс він нашій комсомольсько-молодіжній бригаді. 
Річне завдання ми виконали майже на місяць раніше 
строку. Підтримавши почин ткаль Дарницького шов
кового комбінату, всі члени колективу перейшли на 

' ширшу зону обслуговування верстатів. Тепер кожна 
в’язальниця працює па десяти машинах замість 
восьми, як це передбачалось нормою.

Майже весь наступний рік триватиме ударна тру
дова вахта і;а честь 60-річчя Великого Жовтня. Юна
ки і дівчата країни включилися у соціалістичне зма
гання за право підписати Рапорт Ленінського комсо
молу ЦК КГІРС до ставного ювілею. Гідно зустріти 
цю визначну дату — таке завдання поставили перед 
собою і ми.

Враховуючи вже набутий досвід і резерви, 
одміпно використаємо найближчим часом, 
слово:

які не-
даємо

ф за рахунок підвищення продуктивності 
місячну норму викопувати на 105 процентів;

А з усієї продукції випустити першим сортом 91 
проценти виробів; ’

А за рахунок підвищення якості продукції, кра
щого обслуговування верстатів, міцної трудової ди
сципліни економи ги щомісяця 15 кілограмів сиро
вини;

[БЕРЕШ
ШСТІЧЧШ?\

....... k
них і комсомолка Євгенія Рогацька.
вона надоїла по 3791 кілограми моло-......г

Останні роки в Олсксандрівському районі переможцем со
ціалістичного змагання молодих майстрів машинного доїння 
незмінно виходила комсомолка Несватківського відділка 
радгоспу Друюго імені Петровсі.кого цуьрокомбінату О. Ко
заченко. Нині у неї навіть на своїй фермі чимало суперниць, 
які намітили подолати 
кожної корови. Серед 
За одинадцять місяців 
ка від кожної корови, 
тується на 5-тіісячнііІі рубіж.

На фото: Є. РОГАЦЬКА.
Фото 1О. ЛІВАШ1ІИКОВА.

У центрі Комланіївки, перед бу
динком райкому партії та райкому 
ЛКСМУ, майорить на флагштоці 
червоний вимпел. Цього разу його 
піднято на честь раціоналізатора 
Володимира Кляповського з кол
госпу «Україна». Саме його за під
сумками останньої декади визнали 
переможцем соціалістичного зма
гання.

У першій тракторній бригаді, де

У
РУКИ
НЕ БОЛЯТЬ

• ДОСВІД: ВИКОРИСТАЙ НАСТУПНОГО РОКУ!

«ти».
лю-

працює Кляповський, його знають 
як кращого тракториста. Добре во
лодіє він і зерновим комбайном. А 
настають бурякові жнива — механі
затор і тут на висоті.

З технікою Володимир на 
Любить машини особливою 
бов'ю, такою, коли хочеться, аби ко
жен агрегат працював краще, ніж 
запрограмовано конструкюрами. 
Ось ґцього року під час підготов
ки бурякозбирального комбайна 
втратив спокій від однієї думки: як 
добитися того, щоб корені надходи

ли на транспортер рівномірно, щоб 
не забивались вальці, котрі доочи-

щають буряки. Умови збирання 
цьогорічного врожаю докорінно 
різнилися від умов минулих років. 
Улітку корені л’яли від спеки і не
стачі., вологи. Та коли настав час 
збирання, бурякове поле завруни
лося суцільним килимом. Навіть 
рядків не стало видно: куди ж вес
ти трактор? Підвищена вологість 
грунту, широколисіа, висока гичкт 
та ще кожен корінь важить не мен-

ВМІЛОГО

ше двох—трьох кілограмів!
Це й наштовхнуло Кляповського 

на думку виготовитй пристрій, який 
би дав змогу безперервно подавати 
корені цукристих з вальців на тран
спортер для вивантаження в трак
торний причіп. І він його виготовив.

А згодом до колгоспу «Україна» 
завітали спеціалісти — сусіди з Боб
ринецького та Новоукраїнського 
районів. З цікавістю розглядали во
ни пристрій.

— Колосковий шнек з СК-4 поста
вили?

— Зі списаного! — відповідав 
Кляпозський і охоче пояснював да
лі:

А навчити передовим методам праці трьох моло
дих робітників;

ф підвищувати іденно-політпчпип та загальноосвіт
ній рівець;

ф завоювати право підписати Рапорт Ленінського 
комсомолу ЦК КИРС до 60-річчя Великого Жовтня:

Викликаємо па соціалістичне змагання бригаду 
в’язальниць, очолювану II. О. Белотелом.

Зобов’язання вищі, ніж ті, які ми брали на 1976 
рік. 1 це закономірно. У бригаді кожен набув чима
лого досвіду. Зможемо зробити набагато більше. 
Тим більше, що кожен вважає справою своєї честі 
працювати без браку.

Змагання за дострокове виконання планів другого 
року п’ятирічки буде ще напруженішим. Під впливом 
виступу Генерального секретаря ЦК КГІРС Л. І. 
Брежнєва на жовтневому Пленумі ЦІ\ партії наша 
бригада вже зараз вишукує найефективніші ре
зерви виробництва для того, щоб успішно досягти 
намічених рубежів.

Зустрічне зобов'язання обговорено і прийнято на 
зборах бригади.

— До рами приварено косинець. 
Зверху — рамка розміром 240X240 
міліметрів. На ній прикріпле
но корпус шнекового підшипника. 
Сам колосковий шнек прилаштова
но над вальцями. На його осі зіроч
ка... — помітивши, що один із гос
тей хоче щось занотувати у блок
нот, додав: — Підшипники ролико
ві: зірочка з 25 зубцями. Ширина— 
19 міліметрів.

— А від чого шнек приводиться в 
рух?

— Від зірочки коробки.
— І що ж дає такий пристрій?
— Ним у нашому господарстві 

обладнано шість бурякозбиральних 
комбайнів. Як бачите, його можна 
виготовити в кожній колгоспній 
майстерні. Це забере мало часу.

А поодуктивність агрегату з та
ким удосконаленням зростає в кіль
ка разів. І праця механізатора по
легшується. Не треба час від часу 
прошурхувати корені на транспор
тері, щоб не забивалися вальці. 
Зовсім виключена можливість трав
матизму при цьому.

Гості дякували сільському механі- 
заторові-умільцеві за науку.

Він лише ніяково усміхався у від
повідь:

— Нічого тут складного немає...
А я про себе подумав: «Особли

во коли руки вмілі. Недарма ж ка
жуть: у вмілого руки від роботи 
не болять».

А. ЛЕВА, 
механізатор колгоспу «Украї
на» Компаніївського району.

гулярно підбивають під
сумки змагання. Та Воло
димир Міщенко веде свій 
щоденний облік надоїв і 
ділиться результатами сво
їх підрахунків з іншими. 
Отак, дякуючи добрій по-

■у ПЕРШОМУ кварталі
* Во-лодимир Міщенко 

випередив Галину Олефі- 
ренко: на п’ятнадцять кі
лограмів молока більше 
надоїв від кожної корови. 
Дівчина ревниво стежила 
за показниками Володи
мира. До суперника — 
рукою подати. Отож і за
думала випередити груп- 
комсорга. На початку 
червня таки вийшла пере
можницею. Через місяць 
знову добилася успіху, ще 
значнішого.

З наведеного вище 
можна дійти висновку, що 
Галина Олефіренко стала 
остаточним лідером зма
гання. Та внесемо поправ
ку: одним з лідерів. Бо 
Володимир Міщенко (про 
його працьовитість і запо
взятість ходять у Бобринці 
легенди) наздогнав і пе
регнав суперницю.

Наша розмова з Воло
димиром та Галиною ви
лилася у надзвичайно ці
каву розповідь про те, як 
колектив боровся за вико
нання цьогорічних соціа
лістичних зобов'язань. 
Обоє до цього часу пам'я
тають щомісячні результа
ти трудового суперни
цтва, навіть деякі щоде
кадні... І не лише свої, а 
й кожного з членів колек
тиву. Тут же пояснюють, 
чому падали надої в гру
пах корів тієї чи іншої 
доярки, навіть визначали 
рубіж, який зможе подо
лати кожна з колег до 
кінця року. А вже у спра
вах один одного були до 
того обізнані, що поміняй 
їхні групи корів, і не тре
ба буде жодного дня ви
трачати на те, 
ти до них.

Безумовно, 
напруженого 
колективі, товариська вза
ємодопомога, особистий 
приклад групкомсорга — 
все це дало можливість 
виконати соціалістичні зо
бов’язання достроково. 
Правління колгоспу, пар
тійна організація разом з 
комітетом комсомолу роз
робили чітку систему мо
рального і матеріального 
стимулювання праці,

інформованості, вогонь 
трудового суперництва не 
затухає від одного підбит
тя підсумків до іншого, в 
спалахує щоденно.

У Володимира і Галини 
річний рубіж — 4100 кіло
грамів молока від кожної 
корови. Намітили вони 
його вже після того, як за 
десять місяців виконали 
річне зобов’язання.

Не так давно групком- 
сорг разом з економістом 
колгоспу поцікавилися со
бівартістю продукції фер
ми. Ще місяць тому вона 
була на 2,5 карбованці 
нижча, ніж минулого року. 
Та попереду ще був час...

Продуктивність праці 
вдалося підвищити не на 
десять, як планували, а на 
тринадцять процентів. Це 
за рахунок добре проду
маної організації праці, 
ентузіазму й творчості мо
лодих.

Як і лідери трудового 
суперництва Володимир 
Міщенко, Галина Олефі- 
ренко, Любов Костенко, 
весь колектив фінішує 
цього року тісною групою. 
Результати щільні. І в цьо
му ще одна (чи не най
більша!) цьогорічна пере
мога колективу.

В. КАБАНЕЦЬ, 
завідуючий відділом 
комсомольських орга
нізацій Бобринецького 
РК ЛКСМУ.

комсомольсько-молодіжної 
ТРАКТОРНОЇ БРИГАДИ 
КОЛГОСПУ ІМЕНІ КАЛІНІ НА 
ОЛЕКСАНДРІЙСЬКОГО РАЙОНУ

У цій п’ятирічці сільські трударі кожного року ма
ють давати хліба, молока, м’яса та інших продуктів 
харчування і сировини для промисловості в середньо
му на 3.4 мільярда карбованців більше, ніж у мину
лій Отож план 1976 року наш колектив виконав до 
59-ї річниці Великого Жовтня. Досягнення цс — пе
редумова успішного здійснення планів наступного 
року.

Включившись у змагання 
за право підписати Рапорт 
Ленінського комсомолу 
ЦК КГІРС до 60-річчя Ве
ликого Жовтня, колектив 
бригади зобов'язується у 
другому році десятої п’я
тирічки одержати з кож
ного гектара центнерів: 
озимої пшениці — 35,5, 
ячменю — 35, проса — 25, 
гороху — 23, насіння со
няшнику — 23, цукрових 
буряків — 300, кукурудзи 
на силос — 260.

ф Постійно підвищую
чи культуру землероб
ства, доведемо собівар
тість центнера зернових 
культур до 3,15 карбован
ця, а собівартість гектара 
умовної оранки зменшймо 
на 0,2 карбованця.

Як ініціатори руху за 
подовження амортизацій
ного строку сільськогоспо
дарської техніки будемо

Соціалістичні зобов’язання обговорені і прийшлі 
на комсомольських зборах бригади.

й далі ефективно викори
стовувати трактори, ком
байни, грунтообробне зна
ряддя. Заощадимо 2600 
кілограмів пального та 
мастил, зекономимо 6 ти
сяч карбованців за раху
нок ремонтів і техоглядів. 
Доведемо на еталонний 
трактор середньорічний 
виробіток до 2300, а се
редньодобовий до 8,8 гек
тара умовної оранки.

4Ь Постійно підвищую
чи фахову майстерність, 
доб’ємося того, щоб де
в’ять механізаторів із де
сяти мали перший або 
другий клас.

За почином новго- 
родкіаців до 60-річчя Ве
ликого Жовтня дворічний 
план виробництва і про
дажу зерна державі вико
наємо на 110 процентів, а 
п'ятирічне завдання — за 
чотири роки.

■;



їв 1-рудяя іатв року

10—11 грудня в Києві від
бувся IX пленум ЦК ЛКСМ 
України. Мого учасники обго
ворили завдання республікам- 
ської КОМСОМОЛЬСЬКОЇ ОрГйНІЗЗ" 

ції, які випливають 3 рішень 
м?’,ТДЄ^°.(1976 Р) Пленуму 
L1K 1\І11 С і промови на ньому 
Генерального секретаря Ц1< 
КПРС товариша Л. І. Бреж
нєва.

На пленумі підкреслювалось, 
що глибока, яскрава промова, 
з якою виступив на Пленумі 
товариш Л. І. Брежнєв, є но
вим великим вкладом у теорію 
і практику комуністичного бу
дівництва. В ній переконливо

1

АКТУАЛЬНІ
ЗАВДАННЯ 
КОМСОМОЛУ

показано підсумки роботи піс
ля ХХУ з’їзду КГІрС, конкре
тизовано вузлові питання на 
перспективу.

Обговорення підсумків жовт
невого Пленуму в нашій країні 
показало, який високий авто
ритет, безроздільну підтримку 
партії і народу мають ЦК 
КПРС, його Політбіоро на чо
лі з товаришем Л. 1. Брежне- 

ї марксист-лені- 
нець, стійкий борець за кому
нізм, талановитий організатор 
мас і полум’яний пропагандист 
великих комуністичних ідеалів, 
невтомний поборник миру Лео
нід Ілліч Брежнєв здобув за
гальну любов і позагу. Все 
його життя і діяльність — чу
довнії д ія молодого покоління 
приклад того, як треба люби
ти Батьківщину, беззавітно слу
жити справі великого Леніна.

Рішення XXV з’їзду КПРС,- 
жовтневого (1976 р.) Пленуму 
ЦК КПРС, відзначалось у до
повіді першого секретаря ЦК 
ЛКСМУ А. І. Корнієнка, у ви
сі упах, стали боновою програ
мою для майже шестимільйон
ного загону комсомолу Украї
ни. Більш як 350 тисяч моло
дих ентузіастів уже виконали 
виробничі завдання першого 
року п’ятирічки. Республікан
ська комсомольська організа
ція виступила одним з ініціато
рів масового патріотичного' ру- — ... ----- • ■
якості — ентузіазм і творчість 
молодих». Широко розгорнув
ши соціалістичне змагання 
почесне право підписати 
порт Ленінського 
лу Центральному 
КПРС до 60-річчя 
Жовтня, комсомольські 
і.ізації зосереджують увагу на 
всемірному розвитку творчої 
активності молоді, почуття ви
сокої відповідальності за 
[■учену справу, вихованні 
му ністичпого ставлення
праці.

Молоді металурги палко 
тримали ініціативу 
сплавки дружби»

ним. Видатний

1

(РАТАЇ7).
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40-річчя рекорду Макара Ма- 
зая про організацію змагання 
за право зварити 150-Мільйопну 
тонну сталі. Серед шахтарів.ши
риться починання молодих ви
бійників Юрія Копаця і Михай
ла Михайлова—виконувати що
дня тю дві норми видобутку 
вугілля, зростає кількість ком
сомольсько-молодіжних лав 
тисячниць. Заслуговує уваги 
досвід активізації змагання, 
нагромаджений комсомольськи
ми організаціями Дніпропет
ровської області. Обком 
ЛКСМУ практикує зустрічі з 
керівниками і групкомсорга.ми 
відстаючих колективів, де ана
лізуються причини невиконання 
виробничих завдань і намічаю
ться конкретні заходи по їх 
усуненню. Практична допомога 
подається цим колективам і на 
місцях.

Па пленумі йшла грунтовна 
розмова про участь молодих 
виробничників у всенародній 

І боротьбі за підвищення ефек
тивності виробництва і якості 
продукції. Необхідно, шоб ко

жен член ВЛКСМ, кожен мо
лодий трудівник добивався 
найвищої продуктивності праці, 
неухильно додержував трудо
вої дисципліни, був активним 
провідником науково-технічно
го прогресу. Обов’язок коміте
тів комсомолу широко залуча
ти молодь до впровадження 
комплексних систем управління 
якістю, розвивати змагання за 
право працювати з особистим 
контрольним знаком, здавати 
продукцію з першого пред’яв
лення. Слід ширше практикува
ти конкурси на звання «Кра
щий молодий раціоналізатор», 
«Краще молодіжне творче

ПЛЕНУМУ
ЦК лксм 
УКРАЇНИ

роботі
КОМСОМОЛЬСЬКИХ І

об'єднання», проводити огляди 
по розвитку технічної творчос
ті молоді.

Зразком постановки комсо
мольської роботи повинні бути 
ударні комсомольські будови. 
Однак і тут є ще багато недо
ліків, особливо в роботі Волин
ського, Миколаївського, Львів
ського обкомів комсомолу по 
розвитку шефства. Незадовіль
но йдуть справи з направлен
ням молоді на спорудження 
шахт Донбасу в Закарпатській, 
Кримській, Ровенській, Кірово
градській обласних. Київській 
міській організаціях.

Велику увагу учасники 
куму приділили 
ських ---------------
згцій, які покликані 
дбати про молоде 
трудових колективів, особливо 
механізаторськими кадрами, 
всемірно розвивати рух настав
ництва, ростити хліборобську 
зміну, підтримувати патріотич
ну ініціативу випускників шкіл 
Костромської області, які ви
явили бажання працювати в 
сільськогосподарському вироб
ництві.

Боротьба за одержання ком
сомольсько-молодіжними ко
лективами високих урожаїв 
серна, цукрових буряків та ін
ших культур, шефство над тва
ринництвом, підготовка механі
заторів, робота по забезпечен
ню активної участі молоді в 
розвитку спеціалізації і кон
центрації сільського господар
ства повинні стати ударною 
справою комсомольських орга
нізацій колгоспів, радгоспів, 
відділень та об’єднань «Сіль
госптехніка».

Щоб успішно розв'язувати ці 
завдання, підкреслювалось в 
доповіді і виступах, треба йда
лі вдосконалювати стиль і ме
тоди комсомольської роботи, 
ідейного виховання юнаків і 
дівчат. Особливе місце в цін 
роботі відводиться глибокому 
вивченню комсомольцями і мо
лоддю рішень жовтневого Пле
нуму ЦК КПРС, положень і 
висновків, що їх містить про
мова товариша Л. І. Брежнєва. 
Учасники пленуму говорили 
про необхідність посилити інди
відуальну роботу з молоддю, 
використавши для цього досвід, 
набутий у ході обміну комсо
мольських документів.

Велика увага була приділена 
підвищенню ефективності полі
тичного і економічного навчан
ня молоді. Зазначалось, що ко
мітетам ЛКСМУ в роботі по 
патріотичному вихованню під
ростаючої зміни треба ще пов
ніше використовувати можли
вості Всесоюзного походу по 
місцях революційної, бойової і 
трудової славо радянського на
году. нинішній етап якого при
свячений 60-річчю Великого 
Жовтня, забезпечити масову 
ччасть юнаків і дівчат у.підго
товці Д* ХІ Всесвітнього фес
тивалю молоді і студентів, 
який Проходитиме В Гавані.

11а пленумі було обговорено 
також питання про завдання 
комсомольських організацій ви-

пле-
СІЛЬ* 

органі- 
ПОСТІЙНО 

поповнення

„МолодяА кохунар(і З опор

ПОГОВОРИЛИ... А ПОТІМ?Щпх і середніх спеціальних на
вчальних закладів по дальшому 
поліпшенню комуністичного 
виховання студентської і учнів
ської молоді в світлі вимог 
ХХУ з’їзду КПРС. З доповід
дю виступила секретар ЦК 
ЛКСМУ Р, І. Черв’якова.

Десята п’ятирічка, відзнача
лось на пленумі, висуває перед 
вищою і середньою спеціаль
ною школою великі і відпові
дальні завдання, які вимагають 
підвищення якисті навчання і 
виховання майбутніх спеціа
лістів. Комітети комсомолу по
кликані дбати про те. щоб сту
дентська і..... !----------------

прагнула
З

знання в

учнівська молодь ви
робляла уміння 
систематично пра
цювати, 
постійно здобува
ти нові 
галузі науки, тех
ніки і культури, 
оволодівала мето
дами наукової ді
яльності.

Комітетам ком
сомолу слід кон
центрувати зусил
ля на вихованні у 
майбутніх спеціа

лістів ідейної переконаності, 
відданості ідеалам комунізму.

У доповіді і виступах відзна
чалось, що останнім часом у 
багатьох комсомольських орга
нізаціях Ленінський огляд на
був дальшого розвитку у фор-, 
мі співдружності студентських 
і виробничих колективів. Більш 
як дві тисячі студентів викону
ють курсові і дипломні проек
ти безпосередньо на замовлен
ня підприємств. Тим часом, у 
ряді вузів Кримської, Полтав
ської, Ьороіииловградської об
ластей, міста Києва цією важ
ливою роботою займаються не
достатньо. Слабо розвивається 
і порча співдружність у серед
ніх спеціальних навчальних за
кладах, в деяких педагогічних, 

'медичних, • сільськогосподар
ських, і особливо, творчих ву
зах.

Доброю школою трудового 
та ідейно-політичного гарту 
юнаків і дівчат є студентські 
будівельні загоїш. Учасники 
пленуму говорили про необхід
ність повніше використовувати, 
трудові семестри для проведен
ня агітацій ііо-проігагаїґдпст- 
ської, культурно-масової, шеф
ської роботи, про всемірний 
розвиток наставництва, зв язку 
студентських загонів з місцеви
ми комсомольськими організа
ціями, колективами ударних 
комсомольських будов.

У доповіді і виступах йшло
ся про необхідність комплекс
ного підходу до організації 
всієї роботи серед молоді, ви
роблення такої системи ідейно
го виховання, яка б забезпечи
ла всебічний розвиток 
формувала у юнаків і 
високі моральні якості, 
тнчну зрілість, почуття 
донського обов’язку, 
радянського способу життя.

На пленумі виступив канди
дат у члени Політбіоро, секре- 
іар ’ ЦК Компартії України 
В. 10. Маланчук.

В обговорених питаннях 
прийнято відповідні постанови.

Пленум розглянув організа
ційні питання.

У зв’язку з вступом на на
вчання пленум увільнив В. П. 
Дуравкіпа від обов'язків чле
на бюро ЦК ЛКСМУ.

У зв’язку з переходом на ін
шу роботу пленум увільнив від 
обов’язків кандидата в члени 
бюро ЦК ЛКСМУ М. Я. Онуф- 
рійчука.

Пленум обрав членом бюро 
ЦК ЛКСМУ Є. П. Кривенка— 
першого секретаря Донецького 
обкому ЛКСМУ.

Учасники пленуму з великим 
піднесенням прийняли вітальну 
телеграму Генеральному сек
ретарю ЦК КПРС товаришу 
Л. І. Брежнєву.

У роботі пленуму .взяли 
участь відповідальні працівни
ки ПК Компартії України. ЦК 
ВЛКСМ, ПК ЛКСМУ. керівни
ки ряду міністерств і ВІДОМСТВ, 
вищих і середніх спеціальних 
іавчальнпх закладів респуб
ліки. ; .

ВІДВЕРТА 
РОЗМОВА

Зізнаюсь, виступ Сергія Анто
нова зачепив мене, як кажуть, за 
живе. І хоча йшлося про часи 

'давно минулі, не хотілося, аби у 
читачів газети склалося подібне 
враження й про сьогоднішнє на
шого колективу.

Як же. в нас, червонозорівців 
механоскладально
го цеху № І про
ходя гь комсомоль
ські збори?

Сто п’ять юна
ків і дівчат. Про 
ге, що інтереси, уподобання в 
кожного різні, говорити зайве. 
Єднає усіх робота. Тому, коли 
збираємося разом (а буває це що
місяця, а то й частіше), виробнича 
тема — одна з головних. А яка 
може бути шаблонність, нещирість 
виступів, якщо мова заходить про 
діло, яке по-справжньому любиш?

Запам’яталися ■ передостанні 
комсомольські збори. Можливо 
тому, що були вони звігіїо-впбор- 
ііими. Ми підсумовували зроблене, 
міркували над тим, як позбутися 
недоліків.

Пристрасні, бо щирі, виступи 
комсомольців. Критикує комсо
мольських прожектористів Натал
ка Головко. Не лише критикує, а 
пропонує, що треба зробити, аби 
стіннівка стала більш боєздатною. 
Зюдом за діло взялася. Бо обра
ли Наталку до штабу «КГІ». Зда
валося, скільки там часу минуло, 
місяць всього, а «прожектористи» 
провели вже чотири рейди і доби
лись ліквідації багатьох недоліків. 
Так. після першого випуску стін
нівки, у якій йшлося про те, що 
на дільниці висівальних апаратів 
до цього часу не списані вибраку
вати вали, протягом кількох годин 
молоді робітники навели порядок.

Не менш схвильовано говорив 
слюсар Микола Каламурза про 
штурмівщину, яка виникає інколи 
через відсутність тісних зв’язків з 
комсомольцями інших цехів-су- 
міжииків.

Коли мова йде про наболіле, тут 
не відбудешся сухим читанням на
перед заготовленої шпаргалки. 
Ось виступає Ганна Рувінська. її 
хвилює, як ведеться в цеху соціа
лістичне змагання.

— Це добре, що у нас чудова 
дошка результатів трудового су

СПОРТ

дякують

перництва, проводяться регулярні 
конкурси па кращого за профе
сією, визначаються подекадно пе
реможці серед робітників і колек
тивів. Гордість цеху — бригада 
верстатників, яку очолює Наталка 
Стойко. А чи не варто визначать 
й того, хто ’

верстатників, яку очолює Наталка

відзначився не тільки 
протягом десятії 
днів, а сьогодні, 
вчора? Це пози
тивно вплине на 
хід змагання, 
суперечка. Прихо-Зав'язується

ди.мо до висновку, що підсумову
вати результати трудового супер
ництва треба щотижня. Адже ком
сомольці цеху стали па трудову 
вахту, присвячену 60-річчю Жовт
ня. І і, що відзначаться в роботі 
зміни, скажімо, будуть героями 
«блискавок», Результат цієї роз
мови на зборах: няні у декого з 
комсомольців цілі колекції віталь
них «блискавок», особливо у чле
нів бригади верстатників, яку онов
лює Наталка Стопко.

Та не одними виробничими про
блемами живе колектив. Тому від
булось обговорення виступів Ігоря 
Лисиці, Олександра Бедзая про 
роботу з підлітками, неспілкового 
молоддю, про організацію до
звілля.

До цього часу не забудуть слів 
Галини Статовськсї, яка годі вка
зала на недоліки в нашій шеф
ській роботі. Дівчину підтримав 
заводський комітет комсомолу. 
І ось зрушили цю справу з «мерт
вої точки». На сьогоднішній день 
шефські зв’язки з середньою шко
лою № 6 у нас міцні. Наталка -Но
вак і Наталка Ладигіпа, вожаті- 
виробничішкп ,вже й не уявляють 
собі життя без своїх вихованців- 
шестикласників.

Так вийшло, що, розповідаючи 
про збори, розповіла про їх діє
вість, бо вважаю: якими б цікави
ми не були збори, та гріш їм ціна, 
коли після запальних розмов ро
боти ніякої. Думаю, є тут прощо 
розповідати й іншим читачам.

І. ШВЕЦЬ, 
секретар комсомольського бю
ро цеху № 1 заводу «Червона 
зірка».

глядачам...
«Ви назавжди залишитеся в збірній 

СРСР. Ви — приклад для нас в усьо
му, ми вчилися і вчимося у вас перема
гати». — гак сказала восьмиразова чем
піонка світу Ірина Родніна під час уро
чистого прощання Людмили Пахомової і 
Олександра Горшкова, нашого прослав
леного танцювального дуету з великим 
спортом. Шестиразові чемпіони світу ви
рішили стати тренерами.

...Коли піл склепінням Палацу спорту 
Лужииків прозвучало: «Людмила Пахо
мова і Олександр Горшкові», ущерть за
повнений зал вибухнув овацією. Чем
піони виконали полум’яний «Фламенко» 
із своєї олімпійської програми, потім 
румбу, потім вальс Арама Хачатуряна з 
музики до кінофільму «Маскарад». Ра
зом з Людмилою і Олександром вальс 
танцювали юні фігуристи, які 
прийняли естафету олімпійських 
піонів.

Людмила Пахомова, звертаючись 
глядачів, подякувала їм за щиру 
трпмку. яку воші з Сашеїо завжди відчу
вали, виходячи на лід.

А потім була «Кумиарсіта» — танго, 
що стало символом їх таланту.

Пахомова і Горшков становлять епоху 
в спортивних танцях на льоду. Воші бук
вально покорили спортивний світ.

Звичайно, розставання було не тільки 
урочистим, а й сумним. Завжди сумно, 
коли спорт покидають великі майстри. 
Але ми віримо в те, що чемпіонська 
естафета — в надійних руках.

Прощальний «концерт» Гіахомової ї 
Горшкова завершив 12 грудня показові 
виступи учасників міжнародного турніру 
фігуристів на приз газети «Нувель де 
Моску». і

(ТАРС),

немов 
: чем-

ДО 
під-
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ЧИТАЦЬКА 
КОНФЕРЕНЦІЯ

З вересня 1976 року по листопад наступного прово
диться Всесоюзна читацька конференція «Наш сучас
ник».

ЛАета її — широка пропаганда иаїізначніших тво
рів художньої літератури, нарисів і публіцистичних 
виступів, які розкривають.образ нашого сучасника — 
активного будівника комуністичного суспільства, по
казують героїчну працю робітників, колгоспників, ін
женерно-технічних працівників, діячів науки і куль
тури в боротьбі за втілення в життя рішень XXV 
з’їзду КПРС, за дострокове виконання завдань деся
тої п'ятирічки.

Конференція передбачає організацію виставок, те
матичні перегляди книг, декади літератури, дні робіт
ника, майстра, наставника, зустрічі письменників, які 
працюють над створенням образу сучасника, з колек
тивами промислових підприємств.

Книжкові фонди бібліотек поповняться творами 
лауреатів Ленінської та Державної премій, Всесоюз
ного конкурсу на кращий твір художньої прози про 
робітничий клас, збірниками нарисів «Герої п’ятиріч
ки^, книгами серії < Письменник і час», в яких відбив
ся трудовий ритм п'ятирічки.

Активними учасниками конференції стали проф
спілкові бібліотеки, що входять до централізованої 
бібліотечно-інформаційної системи профспілок Кіро
вограда. Серед них — бібліотека Палацу культури 
імені Жовтня заводу «Червона зірка».

Одержавши книгу нашого земляка, Героя Соціа
лістичної Праці, делегата ХХУ з'їзду КПРС В. І. 
Гетьманця «Бригада формує чавун», працівники біб
ліотеки організували на заводі обговорення цієї кни
ги серед товаришів по цеху і членів його бригади.

З молоддю, яка щойно прийшла на завод, бібліоте
ка провела читацьку конференцію, під час якої при
сутні розглянули питання: «Ти стаєш • робітником», 
«Який він, сучасний робітник?», «З чого складаються 
робітничі традиції, чи є вони у вашому колективі?», 
«Чому ти вчишся у кадрових робітників-наставни- 
ків?>.

Р. БЕРКУН. 
завідуюча методичним відділом обласної між
спілкової бібліотеки.

У КРАЇНАХ СОЦІАЛІЗМУ

BIA — TAPC

Будапешт сі.оіодні — не великий будівельний майдан
чик. Розширюють кордони міста нові житлові масніш, 
благоустроюється старовинний центр.

-Нещодавно завершено спорудження нового шляхопро 
воду на площі Визволення. Тунель своєрідної фор>и дов
жиною 420 метрів має проїжджу частину і тротуари.

Фото МТ! - ТАРС.

Соя ■— важливий 
продукт в’єтнамсько
го експорту. Вироб
ництво цієї сільсько
господарської куль
тури поставлено в 
республіці на широ
ку основу. Лише в 
північних провінціях 
соя вирощується на 
112 крупних фермах,

Енергосистема «Мир» ~ єдина еиерге. 
тнчна система європейських країн соціа
лістичної співдружності. До її складу уві
йшла нова магістраль, що дозволить май
же в десять разів збільшити обмін елек
троенергією між Чехословаччипою і Ні
мецькою Демократичною Республікою.

На фото внизу: монтажники двох 
братніх країн достроково, вдвічі раніше 
завершили стиковку на лінії електромере
жі потужністю 400 тисяч вольт і довжиною 
майже НО кілометрів, яка введена в екс
плуатацію в Північній Чехії.

Фото ЛДП — ТЛРС.
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ЮНІ дтсаафівці Світповод- 
ської середньої школи 

№ 8 вже не перший рік напо
легливо розшукують визволи
телів свого краю, рідних і 
близьких героїв, які поховані у 
братській могилі в селищі Вла- 
сівці. Встановлено вже понад 
сто адрес. А скільки листів з 
усіх куточків нашої країни на
дійшло до школи від колишніх 
фронтовиків!

Ось лист гвардії полковника 
запасу Петра Івановича Камиш- 
никова, командира 230 стрі
лецького полку 80 гвардійської 
дивізії. У лаконічних рядках 
розповіді відчувається гордість 
за бойових побратимів.

«...Темпа осіння ніч. Навколо 
тиша. Час від часу вона пору
шується пострілами з ракет
ниць. Це гітлерівські вояки ра
кетами освітлюють Дніпрове 
плесо.

Вибравши зручний момент, 
під прикриттям темряви, рота 
автоматників гвардії лейтенан
та Прнглєбова форсувала ріку,

СЛУЖБА. ДНІ І НОЧІ

НА ГРУДЯХ—-ЗНАК ВІДМІННИКА
Годинник пробив північ. Почалася 

нова доба. У відділ внутрішніх справ 
Ленінського району м. Кіровограда 
по телефону повідомили, що з по
двір'я одного будинку невідомий 
украв моторолер, який належав Воло
димирові В. Виклик прийняв дільнич
ний інспектор старший лейтенант мі
ліції А. А. Джевлах. Разом з інспек
тором карного розшуку молодшим 
лейтенантом А. Д. Жуковп.м вони 
негайно виїхали.

інспектор добре знає всіх, хто 
схильний до правопорушень і злочи-

від командира полку
захопивши невеликий плацдарм 
на правому березі.

Не встигли івардійці окопа
тись, як на них посунули фа
шисти. 'намагаючись скинути їх 
у воду. Лейтенант доповів про 
це у штаб полку. З лівого бе
рега відповіли:

— Тримайтесь! Вам іде до
помога!

Одну за одною відбивали 
шалені атаки. Сміливо діяли 
автоматники Артамонов, Суда
ков, Сеііін. У самісінькій гущі 
гітлерівців опинився командир 
роти. Діючи вогнем і прикла
дом, він знищив двох фашис
тів, які насідали па нього. Рі
шучою контратакою гвардійці 
відкинули ворога від прибе
режної смуги.

нів. Тому протягом трьох годин роз
крив цю крадіжку. Злодія затримали.

П'ять років тому А. А. Джевлах за
кінчив Кишинівську спеціальну се
редню школу міліції. Добросовісність, 
висока службова дисципліна, культу
ра в роботі характеризують цього 
офіцера. За час роботи в органах мі
ліції він пізнав усі тонкощі міліцей
ської служби. Набув досвіду в робо
ті, котрим тепер охоче ділиться з 
молодими співробітниками. На його 
рахунку чимало затриманих злочин
ців і правопорушників. Дільничний

інспектор має до них свій підхід. Во
лодимир Б. довгий час зловживав 
спиртним, улаштовував у сім’ї свар
ки, піде не працював. Дільничний 
розмовляв з ним, контролював, як 
його лікують від алкоголю за місцем 
проживання, влаштував на роботу, 
добився, щоб за Володимиром закрі
пили наставника. Тепер Володимир Б. 
чесно працює, вважається непоганим 
сім’янином.

А. А. Джевлаха не раз відзначали 
керівники районного відділу внутріш
ніх справ. Па грудях він носить знак 
«Відмінник міліції».

В. МАР’ЯШ, 
дільничний інспектор, молодший 
лейтенант міліції.

«МОЛОДОЙ КОММУНАР» - 
орган Кпропогралского обкома 

ЛКСМУ, г. Кировотрад. 
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Та перепочинку не було. Зно
ву заклекотів кровопролитний 
бій. Смертю хоробрих загинув 
О. В. ІІриглєбов. Йому по
смертно було присвоєно звання 
Героя Радянського Союзу.

Бійні поклялись помститися за 
свого командира. І коли фашисти, 
підтримані артилерією та міноме
тами, пішли в поі-у атаку, нони на
радились на такий нищівний но- 
ІОІІЬ, що змушені були повернути 
назад.

11а допомогу автоматникам при
були гвардійці третього стрілецько
го батальйону, очолювані капіта
ном Заряповпм. Одночасно а піхо
тинцями форсувати Дніпро артиле
ристи протитанкової батареї, якою 
командував старший лейтенант 
Живодерпиков і батальйонні міно
метники. Вони одразу ж вступили 
у бій з ворогом.

Невдовзі капітан Зарянов повів 
своїх воїнів у контратаку і плац
дарм було розширено.

Особливо відзначились бійці 
Олексієнко і Бердннков. Викори
ставши всі патрони, вони зійшлися 
з порогом врукопашну. Із самого 
пекла сміливці вийшли перемож
цями.

За- мужність І відвагу, проявлені 
під час форсування Дніпра, гвардії 
капітанові М. М Заринову було 
присвоєно звання Героя Радянсько- 
ю Союзу. А всіх гвардійців його 
батальйону Батьківщина нагороди
ла бойовими орденами і медалями.

Уночі, слідом за третім ба
тальйоном, Дніпро форсували 
всі підрозділи 230 полку. 
Вранці гітлерівці підтягнули 
свіжі сили з 1 Іовогеоргіївська. 
О десятій годині вони рушили 
у психічну атаку. Йшли суціль
ною стіною вздовж берега 
Дніпра на- лівий фланг полку, 
намагаючись відрізати наших 
воїнів від ріки і знищити їх.

Гвардійці потрапили у скрутне 
становище. Гітлерівцям вдалося 
вдертись у наші бойові порядки. Ді
йшло до рукопашної. У хід було 
пущено автомати, саперні лопатки, 
фінки, гранати. Артилеристи із сво
їх гармат били прямою наводкою 
по ворогові, що підступав впритул 
до вогневих позицій.

У цьому бою кожен із воїнів бив
ся проти трьох фашистів. Навідник 
протитанкової гармати гвардії сер

Редактор М. УСПАЛЕНКО. І
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на спеціальності: слюсар-інструментальник, слюсар 
по ремонту промислового устаткування, столяр, 
електрозварник, електромонтер по експлуатації про
мислового устаткування.

Строк навчання: для звільнених у запас із рядів 
Радянської Армії — 8 місяців; для осіб, які маюіь 
освіту за 9—10 класів і не призваних на службу в 
Радянську Армію, — J0 місяців. Устигаючим випла
чують стипендію в розмірі ЗО карбованців, відмінни
кам навчання — 37 карбованців 50 копійок; звіль
неним у запас, укомплектованим в окремі групи, — 
60—70 карбованців на місяць.

За виконані роботи в процесі виробничої практики 
учні одержують 33 проценти від заробленої суми.

Час навчання в училищі зараховується п трудовий 
стаж.

Навчання в училищі кожний учень може поєднува
ти з навчанням на підготовчих курсах для вступу до 
інституту.

Ті, хто закінчив училище з відзнакою, мають право 
вступати на вечірній відділ інституту поза конкурсом.

Початок занять з 10 січня 1977 року.
До .заяви слід додати документ про освіту, сві

доцтво про народження, паспорт, військовий квиток 
чи приписне свідоцтво, 6 фотокарток розміром 
3X4 см, довідку з місця проживання і про склад сім'ї -

Звертатись на адресу: 316050. м. Кіровоград, пул. 
Декабристів, 26. Телефон 2-35-31. 2-50-20.

 ДИРЕКЦІЯ.

жант Жесгпк, залишившись один 
із усієї обслуги, не переставав бити 
ворогів, посилаючи їм назустріч 
гвардійські «гостинці».

Медсестра Валентина Галь* 
ченко побачила, то гітлерівці 
наближаються до Жестика, на
магаючись захопити його жи
вим. Дівчина кинулась на до
помогу артилеристові. Вогнем 
з автомата вона знищила двох 
німців і трьох захопила в по
лон.

Зустрівши нездоланий опір, 
ворог відступив у напрямі Но- 
вогеоргіївська.

За успішне форсування Сла
вутича, утримання і розширен
ня плацдарму багато воїнів 
230 гвардійського стрілецького 
полку було нагороджено орде
нами і медалями СРСР».

Кожного разу, читаючи листа 
колишнього фронтовика, юні 
дтсаафівці присягаються безза- 
вітно служити Радянській Бать
ківщині, бути стійкими, хороб
рими, як гвардійці.

М. ВЕНЦКОВСЬКИЙ, 
громадський кореспондент 
«Молодого комунара».

Газета виходить 
у вівторок, четвер, 

суботу.

316050. ГСП, Кіровоград 50, вул. Луначарсьного, 36. _ . _ „
Телефони: відповідального секретаря та відділу Друкарня їм. Г. М. Димитрова
комсомольського життя—2-45-35, відділу пропаганди, обласного управління у справах видавництв,
відділу листів І масової роботи—2-45-36, відділу вій- поліграфії і книжкової торгівлі,
сьнояо-патріотичного виховання та спорту — 2-46-87. м” Кіровоград, вул. Глніки, 2.
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