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І
 СЬОГОДНІ ВСЕСОЮЗНА ПІОНЕРСЬКА

ОРГАНІЗАЦІЯ ІМЕНІ В. І. ЛЕНІНА

УРОЧИСТО ВІДЗНАЧАЄ СВІЙ ДЕНЬ
НАРОДЖЕННЯ— У день народження Всесоюзної піонерської організації, 
що носить ім’я нашого вождя Володимира Ілліча Леніна, кля
немося бути вірними справі партії, справ- народу Ми — внуки 
Ілліча. І пишаємося тим, що на грудях своїх носимо частинну 
того вогню, яку було запалено у 1917 році.

ЦІ слова лунають сьогодні на площах, у парках, у будинках 
культури і палацах піонерів. Юні ленінці звітують перед Ко
муністичною партією, Ленінським комсомолом, присягаючи на 
вірність їхнім ідеям.

Святкує піснерія!

На зльотах, зборах загонів і дружин, біля традиційним вог
нищ юні ленінці розповідають про славні свої справи, зуєтрЬ 

• чаються з ветеранами піонерського та комсомольського р?*У. 
■ зі своїми старшими товаришами, співають веселі піонерські 

пісні.

Святкує лїонеріаі

Заслуги Дніпропетровського хіміно-техкологіч- 
ного інституту імені Ф. Е. Дзержинського в підго
товці спеціалістів для народного господарства, 
розвитку наукових досліджень висоно оцінила 
Батьківщина: Указом Президії 
СРСР інститут нагороджений орденом 
Червоного Прапора.

Врученню нагороди були присвячені 
збори, які відбулися 16 травня в ІІлляці 
студентів імені 10 0. Гагаріца. Разом зі студентами 
1 викладачами в за.чі зібралися представники пар-' 
тійннх, радянських 1 громадських організацій, ву
зівських, науково-дослідних і проектно-конструк
торських колективів, гості з багатьох підприємств 
країни, вчені.
• Збори нїдкрив секретар партійного комітету Ін
ституту Ю. М. Гулямов.

Тепло зустрінутий присутніми на урочистих збо
рах виступив член Політбюро ЦК КПРС, перший 
секретар ЦК Компартії України товариш В. В. 
Щербицький. Від імені Центрального Комітету 
Ко/лпертіі України, Президії Верховної Ради Укра
їнської РСР і Ради Міністрів республіки, від себе 
особисто він гаряче і сердечно поздоровив викла
дачів, студентів, інженерно-технічних працівників 
інституту з заслуженою нагородою Батьківщини.

За короткий строк, сказав товариш В. В. Щер-- 
бицький, інститут перетворився в один з найбіль
ших технологічних вузів республіки, який готує 
кадри для хімічної, нафтохімічної промисловості, 
хімічного машинобудування. Для народного гос
подарства підготовлено більш як 23 тисячі високо
кваліфікованих спеціалістів. У країні практично 

* немає жодного великого хімічного підприє/лства, 
І де б не працювали випускники інституту.

Разом я тим промовець зосередив увагу прмсут-
I віх на ще нерозв'язаних завданнях.

Найбільшого ефекту, підкреслив він можна де
сятій при тісному, діловому співробітництві вче
них інституту і виробничих колективів шляхом 
концентрації зусиль на незв'язнії ні пайлгжливіїпнх 
комплексних проблем. Саме па такий підхід наці
люють нас рішення XXV .з’їзду партії, так постави
ли тиняння перед ученими липневий і листопадо
вий (1978 р) Пленуми ЦК КПРС.

Наші вузи покликані дати студентові но тільки 
високу кваліфікацію, а й загартувати ііою ідейно 1 
морально, виховати його справжньою .’попинаю. 
Професійна підготовка та ідейно-політичне загар
тування становлять, як відомо, єдиний і нерозрив
ний процес Надзвичайно важливе .значення в ній 
справі має втілення к життя постанови ПК КПРС
♦ Про дальше поліпшення ідеологічної ІІОЛІТИКО- 
виховної роботи». в якій глибоко і всебічно визна
чено основні напрями її вдосконалення, підвищен
ня дієвості і наступальності.

Центральний Комітет Компартії України, сказав 
В. Б. Щербицький, твердо впевнений, що ваш, те
пер уже орденоносний, колектив успішно спра
виться з поставленими завданнями, наполегливо, 
з повною віддачею сил працюватиме над втілен
ням v життя історичних накреслень ленінської 

І «а. паотії.
Товариш В. В. Щербицький оголосив Указ Пре

зидії Верховної Ради CFCP про нагородження 
інституту орденом Трудового Червоного Прапора 
і під бурхливі оплески прикріпив високу нагороду 
до прапора вузу.

Зі словом відповіддю внгтугнв ректор інституту 
професор В Д Пархоменко' Цд урочистих зборах 
виступили також перший секретар Дніпропетров
ського обкому партії Є. В Вдча.ловський. доїнніг 
кафедри філософії і наукового комунізму Т. Д Та
ран, колишній випускник інституту, дній к гор Дні- 
прод.зержнпського коксохімічно! <: западу Імені 
С Орджопіі ід.зе П. О. Власов, студен гкл третього 
курсу, відмінниця навчання Ольга Дубатовмп.

Учасники зборів з великим піднесенням прийня
ли віїальні листи Центрально/лу Комітетові КП?С, 
Генеральному секретареві ЦК КПРС, Голові Пре
зидії Верховної Ради СРСР товаришеві Л. I. Бреж
нєву, а також ЦК Компартії України, Президії Вер
ховної Ради УРСР і Раді Міністрів республіки.

* ♦ *

20 ТРАВНЯ 1929 РОКУ ВІДКРИВСЯ V З’ЇЗД РАД 
СРСР, ЯКИЙ ЗАТВЕРДИВ ПЕРШИЙ 

П'ЯТИРІЧНИЙ ПЛАН РОЗВИТКУ
НАРОДНОГО ГОСПОДАРСТВА СРСР,

„ОБЛИЧЧЯМ
ДО ВИРОБНИЦТВАГ
КОМСОМОЛ ЄЛИСАВЕ1ГРАДЩИНИ 
В РОКИ ПЕРШИХ П’ЯТИРІЧОК

Того ж дня товариш В. В. Щербицький вручив 
групі співробітників інституту Почесні грамоти і 
Грамоти Президії Верховної' Ради Української РСР. 
а також свідоцтва і нагрудні знаки про присвоєн
ня почесного звання заслуженого працівника ви
щої школи Української РСР.

(РАТАУ).

Після опублікування в бе
резні цього року постанови 
ЦК КПРС «Про 50-у річницю 
першого п’ятирічного плану 
розвитку народного госпо
дарства СРСР» редакція 
отримала листи молоді Ні- 
ровоградщини, в яких стави
ться ряд запитань: «Чому 
планування соціально-еко
номічного розвитку країни 
було тоді й утвердилося ни
ні саме на п'ять років?», «Як

у трудящих нашого 
започатковувався рух 
тирічку — 
та інші.

*

за чотири

нраю 
«П я- 

рони!»

* *
і саме п яти- 

план розвитку 
господарства

ДІЙСНО, чому 
річний плаї 

народного
СРСР схвалила 'наприкінці 
квітня 1929 року XVI конфе
ренція ВКП(б), а в травні 
цього ж року V Всесоюзний

з’їзд Рад затвердив його?
Детально вивчивши, сна* 

. жімо, історію спорудження 
Кременчуцької ГЕС, яка бу
ла однією з найважливіших 
будов нашого краю, можна 
переконатися, що саме п я- 
тирічний період дає реальні 
можливості в усій повноті 
розв’язувати великі народ
ногосподарські завдання: 
збудувати завод сучасного 
типу, освоїти нові поклади 
норисних копалин, реалізу
вати широку програму тех
нічного переозброєння у 
певній галузі, підготувати у 
вузах необхідну кількість ін
женерно-технічних кадрів, 
передбачити середньорічну 
врожайність, а відтак ство
рювати необхідні резерви 
сільськогосподарської про
дукції тощо.

У тодішньому нашому до- 
слідно-показсвсму окрузі 
перша п'ятирічка, як і по 
всій країні, починалася з до
корінної реконструкції ЕСЬО- 
іо народного господарства. 
Розроблені нЯ основі грун
товних економічних розра-

хунків, накреслення перед
бачали насадлперед інду
стріалізацію всього народ
ного господарства у найко- 
ротший строк. Провідна 
роль тут належала сільсько
господарському машинобу
дуванню, що становило 35 
процентів усісї валової про- . 
дукції округу.

З іншого боку, наявність у 
нашому краї великих дже
рел сільськогосподарської 
сировини обумовлювала 
розвиток підприємств по її 
переробці (олійниця, бекон
на фабрина, молокопере
робні цехи). На ці галузі ма
ло припадати дві третини 
всього валового вироб
ництва.

А наявність в окрузі бага
тих покладів бурого вугілля 
зумовила у першому році 
першої п’ятирічки будів
ництво міжрайонної елек
тростанції. Разом з тим, по
чалося розширення ряду 
підприємств, які мали пра
цювати 'на дешевій електро
енергії.

{Закінчення на 1-й стор.).



2 стор „МОЛОДИЙ КОМУНАР“

«Значно більш живою, конкретною, цікавою і пере
конливою повинна стати ідсіи о-вчховна робота з мо
лоддю па заводах, у колгоспах і радгоспах, у на
вчальних закладах, на будоьах, у сфері обс.іуіозу
вання».

(З постанови ЦК К’Іі’С «Про дальше поліп
шення ідеологічної, політико-вііховиоі роботи»).

Коли бачиш, як із залу 
суду виводять під охоро
ною молодих людей, ЩО 
тільки починають жиги, і 
уявляєш, що кожен ІЗ НИХ 
безглуздо втратив чимало 
років, сумно стає па душі.

Не допустити подібного, 
як кажуть, попередити 
злочин, правопорушення —

—--------------- 19 травня 1979 року.

ШКОЛІ - ПОВСЯКДЕННУ
ТУРБОТУ КОМСОМОЛУ

ПІДЛІТОК

АННЯ
0 Г| І п

можна і треба. Так, скажі
мо, як це роблять органи 
міліції, комітети комсомо
лу Гайворонського, Доб- 
ровелнчківського, Вільшаи- 
і^ького, Ульяновського, ра
йонів. Спільними зусилля
ми тут зуміли втримати 
Окремих неповнолітніх від 
небезпечного вчинку ще 
тоді, коли вони не пересту
пали риску закону. Внаслі
док добре налагодженої 
профілактичної роботи 
підлітки не вчинили за ос
танні роки людного злочи
ну. А як же в інших райо
нах?

Ось приклад для порів
няння. Протягом 1975— 
1978 років не було за
реєстровано жодного ин- 
падку правопорушень се
ред учнів Ульяновською 
МІІ1<> № II. А в Голова- 
нівському СИТУ № 8 ми
нулою року вісім підлітків 
скоїли 13 кримінальних 
злочинів. 1 це при тому, 
коли умови роботи обох 
навчальних закладів прак
тично однакові. Значінь, 
різниця у ставленні до ор
ганізації виховного про
цесу.

В Ульяновському учи
лищі кожне правопору
шення, навіть незначне, не 
залишається без уваги. 
Комсомольська організа
ція працює в тісному кон
такті з інспекцією у спра
вах неповнолітніх район
ного відділу внутрішніх 
справ. Цього не скажеш 
про голованівськіїх вихо
вателів.

У професійних закладах 
області на кожного «важ
кого» підлітка в середньо
му припадає но два вихо
вателі. Однак, якість ви
ховної роботи, яку воші 
проводять, різна. Слабка 
ще взаємодія міліції, пед- 
колективів, комсомоль
ського активу. Рідко прак
тикуються звіти шефів, на-

ЬНЕ
стазипкіз -чи громадських 
вихователів про викопану 
роботу. На жаль, ще чима
ло неповнолітніх не мають 
ні шефів, ні наставників, 
ні громадських виховате
лів.

«11е можна миритися з 
тим, — підкреслюється в 
постанові Ц1\ КПРС «Про 
дальше поліпшення ідео
логічної, політнко-вихов- 
ної роботи», — що вихов
на робота часто буває ос
лаблена за місцем прожи
вання, в гуртожитках, у 
невеликих колективах, від
далених населених пунк
тах». Під час рейдів по 
молоді ж їй і х гуртожитках 
Кіровограда і області бу
ло виявлено чимало суттє
вих недоліків, зокрема, 
пасивність органів само
врядування.

Роботу в радах гур го
жії іків необхідно доруча
ти вмілим організаторам, 
людям непримиренним до 
недоліків і порушників 
громадського порядку, 
іількії тоді можна споді
ватись на повну віддачу.

ііроблем, пов'язаних з 
вирішенням завдань бо
ро іьбіі з антигромадськи
ми вчинками серед окре
мої частішії неповнолітніх 
та молоді, чимало. Хвилює 
нас і ге, що серед тих, хто 
конфліктує з законом, ще 
Є ЛЮДИ комсомольського 
віку.

5 зв'язку з введенням 
відстрочки виконання ви
років для неповнолітніх, 
на органи внутрішніх 
справ і комітети комсомо
лу покладається велика 
відповідальність — допо
могти підліткам, що потра
пили на слизьку стежку, 
виправитись.

М. КИТРАР, 
інструктор політико- 
виховної роботи відді
лу УВС Кіровоград
ського облвиконкому.

Комсомольська біографія мільйо
нів радянських людей починається в 
школі. Питанням посилення роботи 
комсомолу по комуністичному ВИХО- 
еанню учнів і підготовці їх до праці 
був присвячений IV пленум ЦК 
ВЛКСМ, який відбувся 17 травня в 
Москві.

З доповіддю виступив перший 
секретар ЦК ВЛКСМ Б. М. Пасгухов. 
Перед загальноосвітньою школою, 
відзначив він, стоять великі завдан
ня — добитись органічної єдності 
навчального і виховного процесів, 
формування в учнів наукового світо
гляду, високих морально-політичних 
якостей. Комсомольські організації 
покликані ще активніше допомагати 
педагогам виховувати в кожній моло
дій людині прагнення здобути гли
бокі знання, щоб потім ефективно 
застосовувати їх у практичній діяль
ності. Бойовою програмою цієї ро
боти стала для комсомолу постано
ва ЦК КПРС «Про дальше поліпшен
ня ідеологічної, полііико-виховноі 
роботи», в якій підкреслюється, що 
ленінський заповіт «Учитися кому
нізму» залишається і сьогодні най-

важлизішим, найактуальнішим у на
шому житті.

Доброю школою ідейного і мо
рального виховання учнів є Ленін
ський залік, який прилучає юнак.в і 
дівчат до скарбниці ідей вождя ре
волюції. Готуючись до Всесоюзної 
ленінської повірим, присвяченої 
110-й річниці з дня народження 
В. І. Леніна, комсомольські органі
зації повинні повніше, ефективніше 
використовувати різноманітні фор
ми і засоби виховання учнів на ре
волюційних, бойових І трудових 
традиціях партії і народу, е дусі ко
муністичної моралі.

Зуміти донесім до школярів зна
чимість соціальних, моральних за
воювань нашого суспільства, най
більш зримо показати шляхи бо
ротьби, пройдені старшими поколін
нями, — значить навчити підлітка 
поважати ьаші ідеали, пишатися 
Батьківщиною і берегти те, що за
войоване батьками.

Незабаром у велике самостійне 
життя вступити новий загін випуск
ників школи, яких чекають фабрики,

заводи, колгоспні поля, ударні бу
дови, вузівські аудиторії

Міністр освіти СРСР М. О. Про- 
ьоф'св, бригадир учнівської вироб
ничої бригади Дедуровськоі серед
ньої школи Оренбурзької області 
Л. Катканова, секретар комітету 
ВЛКСМ московського автозаводу 
імені Лихачова Є. Кузьм и та інші 
промовці, які виступали в дебатах, 
підкреслювали, що надзвичайну 
важливе завдання комсомольських 
ерганізацій — піднести на якісно но
вий оівень ідеологічну, ПОЛІТИКО- 
вихозну робот/ 8 ШКОЛІ, ділом ВІД
ПОВІСТИ на турботу партії і уряд/ 
про школу.

Учасники пленуму визначили кон
кретні заходи щодо поліпшення ке
рівництва ШКІЛЬНИМИ КО/ИСОМОЛо- 
ськими організаціями. Воии запев
нили ЦК КПРС, товариша Л. і. Бреж
нєва, що Ленінський комсомол ще 
енергійніше допомагатиме парти в 
дальшому розвитку і вдосконаленні 
системи народної освіти з нашій 
країні, вихованні підростаючого по
коління будівників комунізму.

З інформацією про робсіу бюро 
і секретаріату ЦК ВЛКСМ по вико
нанню завдань, висунутих у приві
танні ЦК КПРС XVIII з'їздові комсо
молу, промові на ньому товариша 
Л. І. Брежнєва і рішеннях XVIII з їз
ду ВЛКСМ, виступив на пленумі сек
ретар ЦК ВЛКСМ В. М. Мишин.

(ТАРС).

Під девізом «Комсомольський заслін бракоробам!» 
працює у рік 60-річчя комсомолу України молодь пере
сувної механізованої колони Я? 304 тресту «Кіровоград- 
сільбуд». Приклад у змаганні на честь ювілею показує 
комсомольський ватажок колони Степан Незвинсьнии — 
кращий муляр колективу, ударник комуністичної праці. 
Нині бригада, очолювана ним, зведить 50-квартирнии 
житлоьий будинок для працівників Кіровоградської об
ласної дослідної станції. Щодня цей колектив перевико

нує змінні норми і якість його робот.і оцінюється висо
ким Салом.
На фото: Степан НЄЗВИНСЬКИИ.

Фото Л. ЛАПІНь».

ОБЛИЧЧЯМ ДО ВИРОБНИЦТВА!
(Закінчення. 

Поч. на 1-й стор.).

Планувалося також роз
ширення видобутку корис
них копалин — коаліну, гіп
су, глини, вапноаого калію.

Загалом у промисловість 
трестів союзного та респуб
ліканського значення (до 
них входили заводи «Черво- 
ЙЯ Зоря», «Червоний 
Профінтерн», цукрозаводи, 
винокурний завод, дерево
обробна 
млинарня)
вкласти 49 мільйонів 146 ти- 
^ЯЧ карбованців, або 89,3 
ііроцента усіх капіталовкіа- 
день округу. Решта коштів 
припадала на долю трестів і 
Підприємств місцевого зна
чення: фондову, коопера
тивну та кустарну промис
ловість.

Таким чином, наш край 
мав стати округом розвину-

промисловість, 
планувалося

того сільськогосподарського 
машинобудування, міцною 
сировинною сільськогоспо
дарською базою і зайняти 
чільне місце в індустріаль
но-господарському комп
лексі республіки і країни.

Комсомольська робота в 
цей період проходила під 
лозунгом «Обличчям до ви
робництва!». У центрі уваги 
комсомольських організа
цій було соціалістичне зма
гання. Основною його фор
мою став рух ударних 
бригад. Заспівувачами висту
пали комуністи і комсо
мольці.

Тисячі робітників включа
лись у боротьбу за підви
щення продуктивності праці 
' зниження собівартості 
продукції. В окрузі створю
вались ударні бригади. Так, 
1 вересня 1929 року на за
воді «Червона Зоря» їх бу
ло уже 137. А 1931 року тут

за-
ви-

уже працювали 8961 удар
ник і 328 ударних бригад. 
Від ударних бригад до 
ударних змін, цехів та під
приємств — такий шлях пе
реможної ходи в роки пер
шої п^ячирічки.

1929 року робітники 
воду «Червона Зоря»
кликали на соціалістичне 
змагання колектив харків
ського заводу сільськогос
подарського машинобуду
вання «Серп і молот». Ко
лектив швейної фабрики 
змагався з колегами із Ми
колаєва та Харкова, інкуба
торний завод — ровенським 
інкубаторним заводом.

Бажання перевиконати 
норми, підвищити продук
тивність праці зумовило по
яву нових форм змагання. 
Зустрічний промфінплан і 
графік, штурмові ночі і тиж
ні, місяці і квартали, групи 
раціоналізаторів та багато

Конференція на Батьківщині

В. І. Леніна £
УЛЬЯНОВСЬК, 16 травня. (Кор. ТАРС). Надзвичайно 

важливому завданню витої школи — формуванню ко- 
муніспіііцд переконаності і активної життєвої позиції 
студентської МОЛОДІ — пр'їеІИі'ІОПО Всесоюзну наукову 
конференцію, яка відкрилася сьогодні на Оагькінипіііі 
В. 1. Леніна. В ній беруть участь викладачі суспільних 
наук майже з ста вищих навчальних закладів країни, г'.о- 
ии розглянуть питання комплексного здійснення заслинь 
комуністичного виховання МОЛОДІ, ПОДІЛЯТЬСЯ ДОСі.і ,и*4 
роботи по внхованпю студентів в ду< і радянського паїр о- 
тпзму і соціалістичного ііігсрнаціоі.а.тізму, ііспрнмі р. і- 
пості до буржуазної ідеології, в дусі класовою ні о оду 
до оцінки подій і явищ сучасного суспільного жііин.

НА ЗАКЛИК
УДАРНИХ
БУДОВ

J Бо.ігсдшіеьк і Таганро; 
Ростовської області виїха
ли за путівками обкомів 
ЛН'СМУ 400 юнаків і дівчат 
республіки. Бонн працюва
тимуть на всесоюзних 
ударних будовах — «Атом- 
ліаші» і Таганрозькому 
комбайновому заводі.

— Славна траднццт ком- 
. сомолу — на заклик партії 
йти туди, де важче, — ска
зав кореспондентові РАТАУ 
завідуючий сектором удар
них будов ЦК ЛИСМУ М. А. 
Розумлк. — Наша молодь 
пишається своєю участю в 
спорудженій Бай кало Амур, 
ської магістралі, об'єктів 
нафтової 1 газової промис
ловості Західного Сибіру, 
у втіленні в життя великої 
соціально-економічної про-

працюзати 
А Л буде потрібі

інших комсомольських 
минань поширювались 
округу. На кінець другого 
року п'ятирічки на заводі 
«Червона Зоря» комсомол
ці створили 12 наскрізних 
планово-оперативних груп, 
які вели повсякденну бо
ротьбу за ритмічну і плано
ву роботу.

Популярною масовою 
формою соціалістичного 
змагання стали суботники. 
Перший з них організували 
комсомольці «Червоної Зо
рі» 18 вересня 1930 року 
Він дав небувалу в історії 
заводу продуктивність: цьо
го дня було виготовлено 
продукції на 203 тисячі кар
бованців.

У червні 1931 року завод 
не виконав виробничий план. 
Комсомолія заводу оголоси
ла себе мобілізованою на 
більшовицьку боротьбу за 
виконання плану третього 
року п ятирічки. Вирішили

по- 
по

ірамн перетворення Ііечої»- 
11ОЗСМНОЇ ЗОНИ РРФСР. 
Ударними коме о мо1 ьс ы; 11 - 
ми оголошено 61 найваж
ливіші будогн. ЯКІ споруд
жуються на тсритірй Ук
раїни, в тому числі шість 
іиахт-велетнів Донецько з 
басейну, передбачених рі
шеннями XXV з’їзду їй .’С. 
Виробництво потужнос гей, 
які будуть введені тут у 
дію па кінець п'ятирічки, 
дасть змоїл одержувати 
додатково 23 мільйони 
тонн палива на рік.

Встановлено шефство <-<■' 
ласпнх комсомольських 
організацій над виробничи
ми об'єднаннями по видо
буванню вугілля і шахта- 
ми-новобудовамп. Недавно 
гірницький край тепло 
приймав нове поповнення 
—1300 бійців ударного за
тону імені 60-річчя комсо
молу України До кінця ро
ку в ряди шахтарів і шах
тобудівників увіллється ще 
близько чотирьох тисяч 
юнаків І дівчат. Усього на 
найважливіші будови про
мислового і сільськогоспо
дарського виробництва 
прибуде понад 12 тисяч 
посланців комсомолу рес- * 
публіки.

стільки, скільки 
но.

Єлисаветградський окруж
ком партії у грудні 1929 ро
ку прийняв рішення: протя
гом двох—трьох посівних 
кампаній колективізувати 
всі бідняцько-середняцг.кі 
господарства. На той час 
комсомольська організація 
округу нараховувала 5629 
членів, з них 2700 жили на 
селі.

Багато цікавих форм і ме- 
юдів роботи пропонували і 
впроваджували комсомоль
ці. Найбільш масовою з них 
була робота бригад по ко
лективізації. Так, у січні 
1931 року в Єлисаветград- 
ському районі з ініціативи 
робітників - комсомольців 
створено 41, в Знам’янсько- 
му — 17 таких бригад. У цей 
же час діяли комсомоль
сько-молодіжні дозори по 
охороні колгоспної власнос
ті, активізували діяльність 
загони «легкої кавалерії», 
посилювалась 
вальна роботз серед селян.

Тільки в Єлисаветград- 
ському районі осередки 
ЛКСМУ створили для обслу-

♦ *

роз’ясню-

гозування колгоспників і 
одноосібників 43 зерно
очисні пункти, 28 ударних 
бригад по ремонту сіль
госптехніки, 63 бригади по 
протруюванню зерна.

У березні 1930 року всі 
комсомольці сільських 
йонів округу вступили До 
колгоспів. *

Самовіддана праця ком
сомольців та молоді значно 
сприяла виконанню першо
го п'ятирічного плану за чо
тири роки і три місяці.

Друга міська партійна 
конференція, що відбулася 
1931 року, відзначила: 
«...комсомол під керівни
цтвом партійних комітетів 
брав активну участь у про
веденні всіх господарських 
та політичних кампаній. У 
боротьбі за хліб, за колек
тивізацію комсомол ішов • 
ногу з парторганізаціеуйр<\

Г. ТУРЧАНІНД 
науковий співробітник 
партійного архіву Кіро
воградського обкому 
Компартії України.

В КРАМАРЕНКО, 
директор обласного 
державного архіву.



19 травня 1979 року

ЩШЯВІ РОКИ ПІОНЕРСЬКІ
Я Десятикласник. Комсомолець. І 

хоча з піонерського віку вже вийшов, 
■се ж сьогоднішнє свято також і моє.

19 травня, у день народження Всесо
юзної піонерської організації, завжди 
згадую, коли приймали мене в піонери.

«...Перед лицем своїх товаришів уро
чисто обіцяю: папко любити свою Бать
ківщину», — повторював я і мої одно
класники слова обіцянки піонера Радян
ського Союзу.

Нарешті настала та довгождана мить—
і на моїх грудях зачервонів піонерський 
галстук. Радості не було меж. Коли зі 
своїми друзями Вадимом Мурзенком, 
Васею Маклаковим, Юрком Кобзарем я 
вийшов на вулицю, йшов холодний дощ. 
Та ми навмисне розстебнули курточки_
нехай усі бачать, що ми — піонери.

Щасливо і весело пролетіли піонер-

тМОЯ БАТЬКІВЩИНА — СРСР

ПАМ’ЯТЬ
ЖИВА
Хто з нас не знає Олега 

Кошового, Івана Земнухова, 
Уляни Громової, Сергія Тн? • 
деніна та багатьох інших ком- 
Сомольців-краснодонців, ви
хованців червоногалстучної 
А^мії юних ленінців. їхній 
^р,виг в ім’я Батьківщини і 
г.^зоду — справді «вікопом
нії суть».

У піонерських загонах 
шкіл нашого міста й району 
проводиться чимала робота 
ПО вихованню у дітей почут- 
тй любові до рідного краю 
на прикладі героїв-молодо
гвардійців. У Червонока- 
м’янській школі-інтернаті, 
Приміром, створено 
«Молодої гвардії», 
кімнати бойової слави, 
Точки, окремі стенди, 
свячені підпільникам, 
ЮТЬ Олександрійський 
лац піонерів та міські деся
тирічки №№ 2, 10, 15. Скіль
ки любові, праці, турбот 
зклали школярі у їх ство
рення!

музей 
Чудові 

ку- 
при- 
ма- 
Па-

,, м ол од п іі ком УПАР

Сьогодні — наше піонерське свято! 
Фото Л. ЛАПІНЬ.

За традицією червоно- 
галстучна гвардія сьо
годні, у день свого на
родження, звітує старшо
му товаришу і наставни
ку — Ленінському комсо
молу. їхній рапорт — Це 
розповідь про ударний 
похід по маршрутах Все
союзного піонерського 
маршу 
країни 
вірні!».

сокі роки. Скільки було цікавих піонер
ських справ: і захоплюючі мандрівки, і 
збір металолому, і робота у тимурів- 
ській команді, і піонерські спортивні 
змагання... Скрізь хотілося встигнути, 
про все дізнатися.

Ми багато читали про піонерів-героїв 
Иавлика Морозова, Валю Котика, Валерія 
Волкова, Володю Дубініна, Зіну Портно
ву... Книжки про них зачитували, як ка- 
ЖУТЬ/ До Дірок. І кожен уявляв себе на 
місці своїх ровесників, кожен хотів бути 
схожим на них.

Незабаром я закінчую школу. Піду в 
самостійне життя. Та свій піонерський 
галстук бережу і берегтиму завжди, як 
реліквію.

Валерій КАЛАШНИКОВ, 
учень 10 «Б» класу кіровоградської 
десятирічки № 13.

Далекі дні... і ті події... 
Та вікопомна їхня суть, 
З усіх могил встають 

герої, — 
В граніті, бронзі 

устають!

Захоплююче пройшла по
дорож учнів нашої школи 
до Краснодону. Діти довіда
лися, що іменами героїв 
підпілля тут названі підпри
ємства, вулиці, десятки піо-1 
перських дружин і загонів, і 
У степу під Краснодоном ви
росло прекрасне місто Мо- І 
лодогзардійськ — живий па
м’ятник юним героям.

Гадаю, що за прикладом) 
краснодонців, ми теж роз
горнемо змагання між піо
нерськими дружинами і за
гонами за почесне право 
носити ім’я героїв Великої 
Вітчизняної війни, за право 
включити до свого складу 
членів «Молодої гвардії».

Пливуть роки, заліковую
ться рани війни. Та пам ять 
юних ленінців про подвиг 
МОЛОДОГ83РДІЙЦІЗ житиме 
вічно.

о. КРАСЮК, 
вчителька Олександрій
ської СШ № 15.

З епюр.

ПІОНЕРБУД

Доп омога

|БИИ
■ БАРАБАН!

ТИМУРІВЕЦЬ

НА УДАРНОМУ МАРШРУТІ
ТРИДЦЯТЬ ДВА 

ГИМУРІ ЕНСЬКИХ 
ЗАГОНИ ДІЮТЬ 
У ШКОЛАХ 
ОЛЕКСАНДРІ ВСЬКОГО 
РАЙОНУ.

Для бірківськнх школя
рів маршрут «Тпмурівець», 
мабуть, один з найвідпові
дальніших. Недарма ж у 
кожному піонерському 
класі’ чітко, по-бойовому 
працюють тимурівські за- 
і онн.

ІІИНІ юні ленінці прово
дять операцію «Салют ве
теранам». Вони надсила
ють святкові поздоровні 
листівки, самі часто бува
ють у ветеранів Великої 
Вітчизняної війни. А над 
пам’ятником І [свідомому 
солдату, ідо стоїть у Бір- 
ках, взяли піонерське шеф
ство; тут завжди буяють 
квіти, завжди прибрано.

З великою радістю що
разу зустрічають піонерів

МИР І СОЛІДАРНІСТЬ

урок
вершина

У КРАЇНУ ЗНАНЬ

Кожен

Усі піонери нашого за
гону активно включилися у 
Всесоюзп! 1ІЇ П10 іюрськ«111
марш «Піонери всієї краї
ни справі Леніна вірні’». 
Вирішили: до 110 ї річниці 
з дня народження Ілліча 
вчитися так. щоб у класі 
не було жодного відстаю
чого. Нині у загоні сім від
мінників, одинадцять хо- 
рошистів. Лариса Бойчен
ко, Ірина Мельник, І єна 
Заруда, Сергій Левінський, 

Сощенко і самі гарно 
виться, й іншим допома
гають. Адже у нас існує 
«залізне» правило: «Від
стаючим допомоги!, леда
ря «примусити».

Щотижня па стенді «За
гін у боротьбі за знання» — 
конкурси для допитливих, 
підсумки предметних олім
піад.

Дуже мало часу залиши
лось до кінця навчального 
року. Попереду перший у 
житті екзамен — з матема
тики. Підготовка до нього 
вхіе зараз у розпалі. Ро
бимо все, щоб скласти ек- 
j^.CH без трійок. Це І бу- 
дс ще одна сходинка у 
країну Знані».

Люда ТЕРТІЛОВА 
голова ради загону 
імені Ю. Гагаріна 
Бобринецької вось
мирічної школи № 1.

ЗІРОЧКА

«ЖОВТЕНЯТАМ 
СТАРШИЙ БРАТ...»

«Піонери 
справі

всієї 
Леніна

стара жінка Мар’яна І.іа- 
ріонівна Опикієнко, вете
ран війни Петро Іванович 
Баіібуз, вчнтєль-пснсіоііср 
Андрій Панасович Федо
ренко. Гпмурівці Валерій 
Жмур, Валя Брайко, Сер
гій Колісник допомагають 
їм прибирати в домівці, 
ходять за покупками до 
магазину, пораються но 
господарству.

Одним словом, справж
ня піонерська турбота.

Л. ДАНИЛЕНКО, 
секретар — завідуюча 
відділом шкільної мо
лоді Олександрівсько- 
го райкому комсомо-

З нетерпінням чекають 
пошти КІДівці Володимирів- 
ської середньої школи № 
що в Знам’лнському районі. 
Щодня вони одержують лис
ти від своїх ровеснинів з різ
них куточків Радянського 
Союзу та з-за кордону.

Н а "•• •— ■■ ---------  “"у
бу інтернаціональної дружби 
разом зі 
вчителем 
Миколою 
РОБИМ.

знімку: члени Клу- 

своїм керівником, 
німецької мови, 

Гавриловичем ПЕТ-

Фото В. ГРИБА 
і Т. НЕЖЕИКО.

Міцна дружба єднає жовтенят 1 піонерів ДРУЖИНИ імені героїв Крас- нодону п’ятої - середньої інколи м. Гайворона. Шефською роботою піонерів керує «Клуб жовтенят». Ного очолює рада з п’яти чоловік, на чо лі якої — семикласниця Наталка Спіцар. Рада клубу розробляє цікаві заходи, до проведена яких залучаються піонери і жовтенята. Нещодавно бхв проведений Тиждень жовтенят. До його програми праці, здоров’я, гри рашками. знань та волого галстука.Багато піонерів шко ли — вожаті жовтеня т- ських зірочок. Вони допомагають своїм молод

До його входили Дні іг- чер-

шим друзям у навчанні, підготовці тематичних райків, концертів художньої самодіяльності.Люблять жовтенята добре потрудитися. У Всесоюзному комуністичному суботнпку, приміром; вони зібрали 2,5 тонні/ макулатури й 12 тони металолому.Разом зі своїми вожатими жовтенятські зірочки заочно мандрують Країною Жовтня. Вони побували у місгах-героях Одесі. Севастополі, Новоросійську, Керчі, познайомились із знатними людьми цих міст.ІІід час шкільного свята «Хліб — усьому голова» зустрілися з кращими хліборобами району.ІПоиерп — вихованці групи політінформаторів,

яка діє у нашій школі,— підготували 1 провели для своїх молодших друзів бесіди по книгах І е- нерального секретаря ЦК КПРС, Голови Президії Верховної Ради СРСР товариша Л. І. Брежнєва «Мала земля», «Відродження» 1 «Цілила».Працювати з жовтенятами цікаво, але й відповідально. Цей допитливий народ «засипає» сво їх шефів пішими Спробуйте, відповісти, не згасає?» або «чому на спинці комахи «сонечка» — чорні цяточки?». І піонери організували клуб, який так 1 назвали -- «Клуб чомучок». На всі запитання, які надходять сюди від жовтенят. шефи намагаються знайти детальні відповіді.
Н. ДОБРОГОРСЬКА, 

старша піонервожата 
дружини імені героїв 
Краснодону Гайворон- 
ськоі десятирічки № 5.

найиесподіва- запиташіяші. наприклад, «чому сонце

і

колгоспу
У республіканській П я- 

тирічці ударних 
ських справ учні 
школи беруть 
участь. Чимало хорошого 
зробили вони, 
нинішнього року з власної 
ініціативи створили шкіль
ну кролеферму, щоб до
помагати колгоспові у за
готівлі м’яса. Змайструва
ли клітки, хто зміг, приніс 
з дому кролів.

Найбільше люблять до
глядати за ними піонери 
шостого класу Володя Ка- 
ращук, Люда Скороход, 
Світлана Назаренко, Іван 
Розиграй, Надя Коваленко. 
Вони приносять своїм пух
настим підопічним зелену 
травичку, інші корми, чис
тять клітки.

Зараз на нашій кроле
фермі більше сімдесяти 
тваринок.

Сашко МАРИНИЧ, 
учень 6-го класу Са- 
сівської восьмирічки, 
бригадир шкільно'; 
кролеферми.

Ко^паніївський район.

піонер- 
нашоі 

активну

А навесні

СИЛЬНІ, СМІЛИВІ,
СПРИТНІ

В

ЗАЛІК
На районних 

«Старти надій» 
цем став 7 «А» 
ковисківської

Загін імені 
ка — загін 
Люблять тут 
гімнастику, 
дрібнокаліберної 
ки і футбол, легку атлети 
ку і плавання... Є в класі 
свої лідери — Тамара си
лова, Світлана Поліщук, Лі- 
да Кобець На шкільних 
змаганнях, що проходили 
недавно, піонери загону 
виявилися найсильнішими. 
Тому їм випало почесне 
право представляти школу 
і на районних «Стартах на 
дій».

Тепер — курс на обласні 
змагання,

Н. КОЧЕРПНА, 
старша піонервожата 
Великозисківської се
редньої школи Мало- 
вмсківського району.

У СВІТ ПРЕКРАСНОГО

змаганнях 
перемож- 

клас Вели- 
десятирічки. 
Валі Коти- 
спортивний, 
волейбол і 

стрільбу з 
ГВИНТІВ-

Про ансамбль бального танцю «Ятраночка» Кірово
градського обласного Паг 
керівник колективу Віталій

ЗЙПРОШУЄНО
ИЛ ВЙЛЬС

Тринадцять років мину
ло з того часу, коли відбу
лася перша репетиція «Ят- 
раночки». Тодішні її вихо
ванці давно стали дорос
лими, але багато з них і 
тепер продовжує удоско
налювати свою майстер
ність у самодіяльному на
родному ансамблі танцю 
«Златоцвіт».

Із задоволенням прихо
дять піонери до нашого 
ансамблю. Тут вони вча
ться не лише красиво, пра
вильно танцюваїи вальс, 
кадриль, польку, а й одер
жують уроки з хореогра
фії, пластики, музичної 
грамоти.

Тричі на тиждень зби-_____ ■ - ------------------------------

піонерів розповідає 
ЗАВІНА.

раються юні танцюристи 
на репетиції і, як кажуть, 
до «сьомого поту» відпра
цьовують кожен елемент, 
кожен рух.

За час свого існування 
«Ятраночка» завоювала ве
ликий авторитет не лише у 
глядачів маленьких, і до
рослих. Не раз колектив 
перемагав на міських і об
ласних конкурсах бальних 
танців серед школярів.

Недавно до ансамблю 
прийшли Оленка Цвей, 
Юра Димаренко, Іра Іва
нова, Мишко Фетченко, 
Люда Скрипка. Тоді вони 
не вміли нічого, а зараз 
стали одними з найкращих 
моїх вихованців.

Коли ви любите бальні 
танці і хочете навчитися 
гарно їх виконувати — 
приходьте до Кіровоград
ського Палацу піонерів. У 
«Ятраночці», я впевнений, 
вам сподобається.

Сторінку підготувала кореспондент 
«Молодого комунара» Т. КУДРЯ,



^4 сто}). „МОЛОДИЙ КОМУНАР^

ДУМКИ, 
ВІДГУКИ, 
РЕЦЕНЗІЇ ПРОВОДИ

В АРМІЮ
еблте-Кіровоградський 

яерйдіон<?мііет вийшов на 
програму Українського 
телебачення з передачею 
«Спаеа солдатська».

ЙЕ БУЛО минулої неділі.
А через день ми мали 

нагоду подивитися її вдру
ге — по програмі на об
ласть.

...Я чекав десятої хви
лини передачі, аби ще раз 
зустрітися з вскально-ін- 
струмент&льним ансамб
лем «Світанок». Ансамбль 
— ні, не головний герой 
«Слави солдатської» — 
був потрібен мені, щоб 
переконатися у власній 
думці: Кіровоградське те
лебачення почасти робить 
для своїх глядачів приєм
ні сюрпризи, відкриття. 
Ансамбль потрібен був і 
для того, щоб утвердити
ся в іншому: з успіхів і 
знахідок, у деталях скла
дається-загальний успіх.

фесіснальний рівень майс
терності КОГЄНТИВу). '

Це, насамперед, і при
вернуло увагу авторів пе
редачі. Другий привід, як 
пояснюється в одному з 
кадрів «Слави солдатсь
кої», був у тім, що один 
з учасників .ансамблю — 
Володимир Еабіюк (бас- 
гітара) у дні, коли запису
валася передача, йшов у 
лави Радянської Армії.

Зараз ми розуміємо: 
це був своєрідний журна
лістський прийом. І він 
прекрасно зіграв свою 
роль: форма передачі ви
магала музики «на очах» 
— про дружбу і матір, 
про героїзм 1 Батьківщи
ну; крім того, ця музика 
тематично об'єднала всі 
складові «Слави солдат
ської».

Уже потім с.-втори пере
дачі скажуть: за сценар
ним планом наш доробок 
можна
ти у 
трьох 
шень.
лися

було б пре^Стави- 
вигляді принаймні 

драматургічних рі- 
Але вони зупини- 
на найскладнішому

I. Брежнєв, — 
маючи життєвої шко- 
аяе повертаються бо- 
з армії уже людьми, 
пройшли школу ВИ- 

які

й молодими солдатами. 
Ми звикли бачити нашу 
армію такою, якою вона 
с, а в ній — наших на
дійних захисників, також 
такими, якими вони вже 
с. Радянська Армія, звик
ли всі думати, надійно ви
ховує свої ряди. І це пра
вильно. «Юнаки приходять 
у солдатську сім'ю, — го
ворив Л.
не
пи, 
ни 
які
тримни і дисципліни, 
стримали технічні профе
сіональні знання і полі
тичну підготовку».

Але ми ще мало гово
римо і замислюємося над 
тим, кого посилаємо на 
дійсну військову службу, 
з яким багаже/л іде сьо
годні в армію вчорашній 
випускник середньої шко
ли.

Ось тому, думається, за
пропонувавши глядачам 
передачу у формі такого 
необхідного і благерод-

19 травня 1979 року

про 
не 

еог-

нам 
сьогодніш- 
— Т. С.

Фото В. ВЕРЬГЕНЧ«НОВА.ДВОЄ.

фабула передачі. Про од
ну з її вдалих складових
— ВІА «Світанок» — уже 
говорилося не тільки як 
про ■ висонозмістов 
елемент передачі, в й як 
про неодмінну складову 
свята-обряду.

І, звичайно ж, семан
тично насичують її, фабу
лу, прості і, разом з тим, 
величні розповіді та на
путні слова ветеранів- 
фронтовиків — В. П. По- 
пійчука, М. 1. Калихсва, 
Героя Радянського Сою
зу Г: В. Балицького, ко
лишнього командира 170-і 
Кіровоградської тричі ор
деноносної танкової брига
ди генерал-лейтенанта 
М. П. Чуніхіна... На фоні 
їхніх слів особливо вра
жає музична «Балада про 
маленьку людину». 1 вже 
зовсім зрозумілі 
сльози матері 
нього солдата 
Бондаренко.

Син Тамари
— рядовий

Мабуть, це аксіома. І 
все-таки після перегляду 
«Слави солдатської» при
ємно зробити дружній 
комплімент колегам...

Так ось пре сюрприз — 
про В!А «Світанок» кіро
воградського заводу ра- 
діс-вирсбіе. Не вдаючись 
де широких анотацій (для 
цього, очевидно, ще по
трібна буде осібне роз
мова), можна лише за
значити: разом з облте- 
лерадіокомітетом ми та
кож уже зДивсеєні й 
«обурені», чому досі про 
ансамбль ніхто нічого не 
знав. Йдеться бідомс про 
що: про чудові голоси
виконавців, про високо
пробну музику... (До ре
чі, тієї ж таки неділі «Сві
танок» прозвучав у ш.е 
одній передачі — «Неділь
ний сувенір», яка 
лася раніше, ніж 
солдатська». А це 
можливість більш

з них — «телебачення 
«розкрило» себе, запро
понувавши призовникам і 
глядача,м разом порозмір- 
ковувати про доблесть іє- 
роїв Великої Вітчизняної і ' 
і сучасні Збройні Сили 
СРСР, поговорити про ма
тір солдата і Батьківщину- 
матір...» І ось це важливе 
природно вилилося в одну 
з найважливіших нині для 
нас форм пропаганди свя
щенних радянських обря
дів — проводи до лав Ра
дянської Армії.

Ну а про масштабність 
(а значить, і про ефектив
ність) перадачі-сбряду 
писати не доводиться: уже 
те, що в ній взяли участь 
кількасот призовників, го
ворить само за себе. 
Плюс... — скільки? — ти
сяч телеглядачів...

Севеліївни 
Радянської 

Армії. На екрані ми не ба
чимо його, та ось веду
чий зачитує уривки з вій
ськової газети про відваж
ний вчинок нашого земля
ка:

♦... Бондаренно ліг на ае- 
тозчепну і, витягнувшись, 
перекрив стоп-кран. Зов
сім поруч — нолеса ва
гону. Один необережний 
порух, і може статися не
поправне. Але б ці хвили
ни думки Миколи не 
себе: зупинити г.отяг, 
дати розповсюдитися 
ню!...»

— Символічно те, 
говорить у передачі 
ськовий комісар області 
П. П. Китаєв, — що наші 
молоді земляки з честю 
продовжують славу бать
ків, перебуваючи / Зброй
них Силах СРСР. А хлоп
ці, яких ми проводжаємо 
щороку з призовного 
пункту, — це майже всі 
комсомольці, 100 про
центів їх склали норми 
гпо...

Проте за цими красно
мовними словами і циф
рами ми бачимо і пам’я
таємо інші цифри: 4514 
війн пережило людство за 
всю історію свого існу
вання, еони забрали жит
тя у З мільярдів 600 міль
йонів чоловік.., лише дру
га світова 
йонів...

Про це 
редача... 
рить з екрану телевізора 
заступник голови обласної 
Ради народних депутатів 
Є. М. Чабаненко.

Про це ми самі пам’ята
ти повинні. Щодня, коли 
готуємо хлопців до служ
би. Щороку, коли провод
жаємо їх на службу.

Про це нас просить па- 
м ятати великий творчий 
колектив «Слави солдатсь
кої»: автор сценарію і ве
дучий Віктор Шариков, 
режисер Лілія Верєщагі-

ГПО НА МАРШІ:

ного радянського обряду, 
як проводи в армію, Кі
ровоградське телебачен
ня «розкрило» не стіль
ки себе, скільки самих 

■призовників і тих, хто го
тував їх до служби. (Хоча, 
власне, пролог передачі 
— це і є документальна 
хроніка буднів сьогодніш
ньої Радянської Армії; 
прете лиш пролог — кіль
кахвилинний (з години в 
ефірі), спонукальний за
спів).

«Наш обов’язок, — гово
риться у постанові ЦК 
КПРС «Про дальше поліп
шення ідеологічної, політи- 
ко-виховної роботи», — 
протиставити підривній по
літичній та ідеологічній ді
яльності класового против
ника, його злісним накле
пам на соціалізм, непоуит- 
ну згуртованість, могутню, на, звукорежисер Едуард 
ідейну єдність своїх рядів, п ■ . 
глибоку переконаність І 
політичну пильність кож
ної радянської людини, її 

готовність захистити Бать
ківщину, революційні за
воювання соціалізму».

БІДМАСОВОСТІ ДО МАЙСТЕРНОСТІ

забрала 50 міль-

нагадує нам пе- 
ПрО МИр ГОЕО-

В. СТУПАК, 
журналіст.

МИ ЗВИКЛИ бачити «Сла- 
су солдатську» із вра

жаючими кадрами військо-

Демакін, ведучий опера
тор Віктор Беглецов то ін
ші.

гстува- 
«Слаеа 

вже дає 
сміливо

- НА ЕАШУ КНИЖКОВУ ПОЛИЦЮ

БУТИ ГОТОВИМИ *
ДО ВИПРОБУВАНЬ

школі немає 
комсомольця,

Для вас,
у КПП ГАРІ ПО «ШКО

ЛЯР» (ВУЛ. ЛЕНІНА. 16) 
надійшли у продаж 
ТАКІ КНИГИ:

Авраменко О. М. Вихо
вувати громадянина. К., 
«Радянська школа», 1978.

учителі
Авраменко М. 1. Письмо

ві контрольні роботі) з 
геометрії для 10 класу. К.> 
«Радянська школа», 1979.

Українсько-російський і 
російсько-український фра
зеологічний словник. К,

«Радянська школа», 1978.
Майстерність словесни

ка. К., «Радянська шко
ла», 1978. Збірник розра
хований на вчитслів-сло- 
вссшіків загальної серед
ньої школи, а також для 
аспірантів -- Філологів.

Ільчснко А. Я. Теоретич
ні основи органічної хімії. 
К., «Радянська школа»,

1978. Посібник для вчите
лів хімії восьмирічних і се
редніх шкіл.

Туринська П. М. Трену
вальні вправи з неорганіч
ної хімії. К-, «Радянська 
школа», 1979.

В. ВАЛЬНО, 
завідуючий магази
ном «Школяр».

м. Кіровоград.

У нашій 
жодного 
який би не складав норма
тивів ГІ10 'Ні не тренував
ся у спортивній секції. Ви
кладач початкової вій
ськової підготовки Микола 
Андрійович Самчспко пра
гне, щоб високий гарт 
здобули передусім майбут
ні воїни. І стрілецька с< к- 
ція у вас найбільш масова. 
Після тренувальних за
нять — поєдинки на вогне
вому рубежі. Визначається 
кращий стрілець у класах, 
у вікових групах, йде бо
ротьба за звання чемпіона 
школи.

Від масовості зроблено 
широкий крок до майстер
ності. Тільки в цьому ропі 
7 учнів викопали нормати
ви другого розряду, Ю — 
третього 8 — юнацького.

Ось результати крайніх 
стрільців: у дванадцятий’я- 
тимстро'вому тирі М. Го-. 
манов, О. К.\пріяиов, 
О. Чорноівзнепко вибива
ють із дрібнокаліберної 
гвинтівки по 98 очок, 
В. Редько та Д. Забудь
ко — по 99, С. Железняк— 
100.

Десять десятикласників 
школи брали участь в об-

ласпому фіналі республік 
ханських заочних змагань 
з кульової стрільби. Коман
дою попи вибили 957 очоц 
з 1000 можливих. Паша 
десятка визнана нзйспльпї- 
шою в області. У нагоро
ду — грамоти, кубок.
.Незабаром випускні ек

замени. Разом з докумен
тами про середню освіту 
майбутні воїни отримають 
і посвідчення шофера 3-гр 
класу та мотоцикліста. І це 
знадобиться хлопи ям. <

Склавши залік з фізич
ної та військово-технічної 
підготовки, вони з упевне
ністю можуть сказати:

— Ми готові перевірити;» 
себе!

І знову напруга на 
стадіоні і в тиру, в »їзйіпе- 
ті початкової військово? 
підготовки, і па ставку.

М11 ко л а А п д р і й о в и ч п р и- 
днвляється до кожного. 
Підказує, зауважу«?. І його 
вихованні з дня на день 
підвищують майстерність. 
Щоб бути готовими до ви
пробувань

Л. КОНДРДиЄВА, 
учениця 10 класу Но- 
вомиргородської се
редньої школи № 2.

■мнммшмкпишй
Редактор М. УСПАЛЕНКО.

«Молодой коммунар» — 
орган Кировоградского 
областного комитета 
ЛКСМ Украины.

На украинском языке.

Газета 
виходить 
у вівторок, 

четвер 
І суботу.
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