
БОЙОВІ ЗАВДАННЯ
ПАРТІЙНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ

’ РЕСПУБЛІКИ
ПЛЕНУМ ДЕКТІ'ЛЛЬІГОГО КОМІТЕТУ 
КОМІІШІІ УКРАЇНИ

Почуттям високої відповідальності, партійної лршн 
цнповості була пройнята робота Пленуму Централь
ного Комітету Компартії України, який обговорив 
10 січня підсумки грудневого (1973 р.) Пленуму ЦК 
КПРС і завдання партійних організацій республіки, 
З доповіддю в цьому питанні виступив член Політе 
бюро ЦК КПРС, перший секретар ЦК Компартії Ук< 
раїни В. В. Щербицький, Глибоко проаналізувавши 
результати роботи промисловості і сільського госпо-: 
дарства за три роки п'ятирічки, він відзначив, іцо до
сягнуті успіхи стали можливі завдяки самовідданій 
праці робітників, колгоспників, інтелігенції республі
ки. великій організаторській і політичній роботі пар
тійних організацій, постійній увазі і допомозі Цент
рального Комітету КПРС і Радянського уряду.

Позитивні підсумки господарювання дали можли
вість поставити перед промисловістю і сільським гос- 

ж подарством України нові, більш складні завдання, 
їх виконання вимагає значного напруження сил, під
вищення ефективності суспільного виробництва. У 
цьому році в республіці передбачене зростання націо
нального доходу па 6,3. процента, обсяг Промислового 
виробництва збільшиться на 7 процентів. Є реальна 
можливість, використовуючи досвід соціалістичного 
змагання у минулому роні, спираючись на творчу 
ініціативу трудящих, виробити в 1974 р.оці надплано
вої продукції на один мільярд карбованців і. таким 
чином, перевищити завдання чотирьох років п’ятиріч
ки за темпами зростання виробництва. Трудівники 
сс-ла ставлять своїм завданням виростити, як міні
мум, 47 мільйонів тонн зерна і продати його державі 
не менше одного мільярда пудів. Тваринники борю
ться за приріст продукції ферм на 6—11 процентів.

•Промовці — перший секретар Дніпропетровського 
обкому партії О. Ф. Ватченко, перший секретар До
нецького обкому партії В. 1. Дегтярьов, перший сек
ретар Кіровоградського обкому партії ЛІ. М. Кобнль
чак, перший секретар Білокуракннського райкому 
вартії Ворошнловградської області О. 1. Рогачова, 
директор Харківського заводу транспортного маши
нобудування імені Малишева О. В. Соіч, голова ви
конкому Одеської обласної Ради депутатів трудящих 
В. Ф. Походів, прядильниця Херсонського бавовняно
го комбінату В. Н. Гончарова, міністр чорної мета
лургії УРСР Я. П. Куликов, директор радгоспу-тех- 
пікуму «Перемога» Запорізької області М. Ф. Бородін 

г» та інші, — одностайно схвалюючи Звернення ЦК 
КПРС до партії, до радянського народу, вказували, 
шо основним завданням партійних організацій, ра
дянських і господарських органів є мобілізація тру
дящих на самовіддану працю в ім’я Батьківщини, 
використання всіх наявних резервів. Разом з Радами, 
профспілками і комсомолом необхідно по-бойовому 
взятися за практичне розв'язання поставлених зав
дань, надійно підкріпити господарські плани широ
кою організаторською і політичною ро'ботою, поліп
шенням планування і управління виробництвом.

На Пленумі велику увагу було приділено підви
щенню рівня керівництва економікою, особливо у 
справі прискорення науково-технічного прогресу в 
промисловості, посилення спеціалізації і концентрації 
у.сільському господарстві,-говорилося про необхід
ність наполегливо боротися за утвердження справді 
партійного підходу до розв’язання питань в усіх сфе
рах виробничої діяльності. Завдання полягає в тому, 
щоб істотно піднести рівень державної і трудової ди
сципліни, підвищити вимогливість до кадрів, повести 
рішучу боротьбу проти будь-яких проявів недисцип
лінованості, безгосподарності, порушень норм пар
тійного життя. _
.У прийнятій постанові Пленум цілком і повністю 

схвалив рішення грудневого (1973 р.) Пленуму ЦК 
КПРС, положення і висновки, Що їх містить промова 
Генерального секретаря ЦК КПРС товариша 
Л. І. Брежнєва, і прийняв їх до неухильного керів
ництва і виконання. Учасники Пленуму ЦК Компартії 
України висловили палку підтримку і схвалення ді- 

Зольності ЦК КПРС, його Політбюро по здійсненню 
рішень ХХІУ з’їзду партії у галузі внутрішньої і зов
нішньої політики і запевнили, що докладуть усіх 
зусиль, щоб успішно втілити в життя величні плани 
комуністичного будівництва.

(РЛТЛУ).

ВИСОНА НАГОРОДА
БАТЬКІВЩИНИ

Українська PCP вийшла 
б число переможців у 
Всесоюзному соціалістич
ному змаганні працівни
ків сільського господар
ства за збільшення вироб
ництва і продажу державі 
зерна та інших продуктів 

. землеробства в 1973 році 
і нагороджена Червоним 
прапором ЦК КПРС, Ради 

F'Міністрів СРСР, ВЦРПС і 
ЦК ВЛКСМ.

10 січня відбулось вру
чення цієї нагороди.

Високу нагороду вручив 
заступник Голови Ради Мі
ністрів СРСР Г. Т. Новиков, 
який виступив з промовою.
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XVIII ОБЛАСНА КОМСОМОЛЬСЬКА КОНФЕРЕНЦІЯ
12 січня в Кіровограді в приміщенні Будинку 

політосвіти обкому партії відбулася XVIII облас
на комсомольська конференція.

13 звітною доповіддю обкому комсомолу на кон
ференції виступив другий секретар обкому 
ЛКСМУ А. О. НОВИЦЬКИИ.

Зі звітом про діяльність ревізійної комісії об
ласної комсомольської організації виступив її го
лова А. С. ТАМАШОВ.

В обговореппі доповіді взяли участь перший 
секретар Кіровоградського міськкому ЛКСМУ 
М. СКЛЯНИЧЕНКО, бригадир комсомольсько- 
молодіжної тракторної бригади колгоспу «Жов
тень» Новомнргородського району В. ЛУЗАНІВ- 
СЬКИИ, старша піонервожата Аджамської СШ 
№ 2 Кіровоградського району Л. ІРХА, перший 
секретар Олександрійського райкому комсомолу 
М. ЯГОДЕНКО, бригадир комсомольсько-моло
діжної бригади Морозівського вуглерозрізу 
В. БАКУН, заступник начальника обласного уп
равління внутрішніх справ О. І. ПОЛТАНОВ, до
ярка, групкомсорг молочнотоварної ферми № 1 
колгоспу «Перше травня» Маловнсківського ра
йону К. МАСЛОВА, машиніст локомотивного де
по станції Знам’янка М. УМАНЕЦЬ, обласний 
військовий комісар П. П. КИТАЄВ, плавильник 
Побузького нікелевого заводу В. ШАИДА, заві
дуюча читальним залом Піїцавобрідської бібліо

теки Добровелнчківського району Ю. ДОРОШИ
НА.

В роботі XVIII обласної комсомольської кон
ференції взяли участь перший секретар обкому 
Компартії України М. М. Кобнльчак, другий сек
ретар — Л. Ф. Кібець, голова облвиконкому Д. П. 
Максименко, секретар обкому партії А. І. По
гребняк, інспектор ЦК Компартії України 
Є. М. Одинець, другий секретар ЦК ЛКСМУ А. І. 
Корнієнко, перший секретар Кіровоградського 
міськкому партії І. П. Валявський, завідуючий 
відділом оргпартроботн обкому • партії М. Т. 
Кондратенко, голова обласного комітету народно
го контролю С. 3. Сергієнко, відповідальний орга
нізатор ЦК ВЛКСМ Б. Л. Юдінцов, працівник 
ЦК ВЛКСМ А. М. Кайдала, заступник завідую
чого відділом комсомольських організацій ЦК 
ЛКСМУ П. П. Якубенко, відповідальний органі
затор ЦК ЛКСМУ Л. Ф. Мируга.

На конференції з промовами виступили дру
гий секретар ЦК ЛКСМУ А. І. КОРНІЄНКО, 
перший секретар обкому Компартії України 
М. М. КОБНЛЬЧАК.

Конференція обрала новий склад обкому 
ЛКСМУ та ревізійної комісії, делегатів на XXII 
з’їзд ЛКСМУ та XVII з’їзд ВЛКСМ.

Пленум
Відбувся перший пленум ново

обраного обкому ЛКСМУ, який 
розглянув організаційні питання. 
Пленум обрав бюро обкому 
ЛКСМ України в складі С. Н. 
ЛЮЧКОВА, Л. М. НЕРУШ, А. О. 
НОВИЦЬКОГО, А. І. ОМЕЛІНА, 
В. А. ПЕРЕХОЖУК, В. В. ПЕТРАКО
ВА, В. О. ПОГРІБНОГО, М. К. 
СКЛЯНИЧЕНКА, М. М. ЯГОДЕНКА.

В зв'язку з обранням М. Г. ГАЙ
ДАМАКИ другим секретарем Боб- 
рмнецьного райкому партії, пле
нум увільнив його від обов’язків 
першого секретаря обкому 
ЛКСМУ і вивів зі складу бюро об
кому.

Першим секретарем обкому 
ЛКСМУ обрано М. К. СКЛЯНИ-

обкому ЛКСМ України
ЧЕНКА, другим — А. О. НОВИЦЬ- Пленум затвердив редактором 
КОГО. Секретарями обкому ком- обласної молодіжної газети «Мо» 
ссмолу обрано В. В. ПЕТРАКОВА комунар» В. О. ПОГРІБНО»
та Л. М. НЕРУШ.

Завідуючим відділом комсо
мольських організацій обкому 
комсомолу затверджено А. І. 
ОМЕЛІНА, завідуючою загальним 
відділом — А. А. РОГОЗІНУ, за
відуючим відділом спортивної та 
оборонно-масової роботи — В. С. 
ГОЛУБА, завідуючою відділом 
студентської, шкільної молоді і 
піонерів — Н. Т. СЛЮСАРЕНКО, 
завідуючим фінансово-господар
ським відділом — А. М. ГРИЦЕН
КА.

Пленум затвердив начальником 
обласного штабу «Комсомольсько
го прожектора» другого секрета
ря обкому ЛКСМУ А. О. НОВИЦЬ- ! 
КОГО, головою обласної ради 
Всесоюзної піонерської організа
ції імені В. І. Леніна — секретаря 
обкому ЛКСМУ Л. М. НЕРУШ.

ж ж ♦
Відбулося засідання ревізійної 

комісії обласної комсомольської 
організації. Головою комісії обра
но В. М. ФЕДОРОВСЬКУ — пер
шого секретаря Кіровоградського 
райкому комсомолу.

Червоний прапор прий
няли член Політбюро ЦК 
КПРС, перший секретар 
ЦК Компартії України 
В. В. Щербицький, члени 
Політбюро ЦК Компартії 
України — Голова Прези
дії Верховної Ради УРСР 
І. С. Грушецький, Голова 
Ради Міністрів УРСР О.' П. 
Ляшко, голова Укрпроф- 
ради В. О. Сологуб, пере
довики сільського госпо
дарства.

З словом-відповіддю ви
ступив член Політбюро ЦК 
Компартії України, Голова 
Ради Міністрів УРСР О. П. 
Ляшко. (РЛТЛУ).

ОБЛАСНИЙ КОМІТЕТ ЛКСМУ, 
обраний XVIII комсомольською конференцією
Антонюк Л. Ф. 
Артюшин В. С. 
Бабич А. І.
Баніцька В. О. 
Бережна Л. Г. 
Бетехтіна Т. В. 
Бондар Я. А. 
Булах Р. І.
Візітіу Л. В. 
Вихрова Л. Ю. 
Вишницький С. О. 
Галенко В. І.
Галушка В. Ю. 
Гарбуз Л. В. 
Голуб В. С. 
Говорун Н. Р. 
Гончаренко В. Г. 
Гончарук Н. Й. 
Горбенко Г. М. 
Григорчук С. М. 
Гризоглазов А. Є. 
Гриценко А. М. 
Грудненко В. Г. 
Гуріна О. В. 
Демченко В. М.

Дикий В. В. 
Дорошина Ю. С. 
Дудник М. М. 
Жусова В. І. 
Заагородня Б. М. 
Замша Д. А. 
Земблцький М. К. 
Карева Т. О. 
Кармазин В. М. 
Карпенко В. М. 
Кликач В. А. 
Костенко І. Д. 
Кравцова І. М. 
Красноштан Н. В. 
Кузьменко Т. І. 
Кулик О. М. 
Кунц В. Л. 
Лнходід Д. М. 
Лузанівський В. М. 
Лючков С. Н. 
Мальцев В. В. 
Маслова К. О. 
Моисеенко Л. I. 
Мудрак П. М. 
Насилана С. I.

Недопас В. Т. 
Непокрита О. М. 
Неруш Л. М. 
Нестроевик I. М. 
Новицький А. О. 
Образцова Т. В. 
Омелін А. I. 
Пащенко Т. I. 
Перехожук В. А. 
Петраков В. В. 
Погрібний В. О. 
Половий П. В. 
Постернак Л. Ф. 
Прусакова В. В. 
Пугаченко С. В. 
Пуцик Г. М. 
Редька Л. П. 
Рогозина А. А. 
Родю к Л. Ф. 
Рожкован О. Р. 
Рудненко О. В. 
Самченко Г. €. 
Сапіга А. А. 
Сікорський В. Д. 
Скічко О. О.

Скляниченко М. К. 
Слободенко I. Л. 
Слюсаренко Н. Т. 
См1рницький I. М. 
Соколянський М. Л. 
Соловшчук С. А. 
Суворов М. М. 
Суржко Н. П.
Суха В. I.
Тамашов А. С. 
Терновський А. А, 
Троян В. С.
Уманець М. I. 
Ушаков Л. П. 
федай А. М. 
Федотова Л. П. 
Цареградський В. I. 
Цуркан В. Л. 
Шаповал Д. М. 
Шайда В. С. 
Шпапачук А. Л. 
Ягоденко М. М. 
Яриш О. М.
Янишевський В. М.
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БУТИ ВІРНИМИчлени обкомув

/з звітної доповіді обкому ЛКСМУ, з якою виступив

Ревізійна комісія

Буценко Л. С. 
Васильєва Н. Л. 
Галушка В. Ю. 
Григорчук С. М. 
Гончарова H. М. 
Картава Н. П. 
Кобцева T. М. 
Марущак В. С. 
Маелопа К. О.

Перехожук В. А. 
Погорслоа М. Ф. 
Рожкован О. Р. 
Самченко Г. Є. 
Скляниченко М. К. 
Соколяиський М. Л. 
Трофиме ць Л. В. 
Уманець М. І. 
Шевчук В. П.

Агафонов М. І. 
Бебко К. Т. 
Вацюк Н. В. 
Дзядок О. І. 
Зелінкевич 3. О. 
Ковальчук В. П. 
Кононенко К. О. 
Куніцин В. В. 
Лановенко Є. М. 
Мельніченко Є. Г.

Берьозкін О. В. 
Васильєва Н. Л.
Вовк В. І.
Гавага Г. А. 
Галушко М. П.
Герасименко В. І. 
Гудзь О. Г.
Гуртовий А. В. 
Діброва А. В.

І І
і

ило л Ч?С ПЄР*₽8Н- Ветеран комсомолу, передовий гірник Очексончпіт г . _
КОВ бесідує з делегатами облесної комсомольської конференції, ₽и’ Гс₽<>м Соціалістичної праці л п

♦ОТО В. КОВПАКА.

г------------------
Кандидати

Немикіна М. І. 
Пелептій С. 3. 
Пилипенко Л. М. 
Рябоконь А, П. 
Сидоренко Ю. О. 
Сніжко А. Г. 
Шоиданенко М. М. 
Шеремета М. П. 
Штати Г. В.

Залівакіна А. П. 
Новікова В. Л. 
Орел В. М. 
Підрушняк T. М. 
Романченко А. П. 
Стельмах А. А. 
Федоровська В. М. 
Шпильова Н. Ф.

Делегати па XXII з’їзд 
ЛКСМ України

Антонюк Л. Ф. 
Бак Д. А. 
Баніцька В. О. 
Білик В. О. 
Вишницький С. О. 
Григорчук С. М. 
Дмитренко В. Д. 
Дудник М. М. 
Кононенко К. О. 
Косянчук В. Ю. 
Кравченко В. М. 
Крючков Г. К. 
Лиходід Д. М. 
Лузанівський В. М. 
Мойсвєнхо Л. І. 
Нагорний В. М. 
Непокрита О. М. 
Новицький А. О. 
Одинець О. Л.

Переоертайло Н. І. 
Постернак Л. Ф. 
Погрібний В. О. 
Прусакова В. В. 
Пугаченко С. В. 
Редька Л. П.
Сидоренко К. Д. 
Сич П, Г.
Скляниченко М. К. 
Слободенко І. Л. 
Сміриицький І. М. 
Снїсаренко О. І. 
Суворов М. М. 
Тамашов А. С. 
Чорнв Т. І. 
Шевченко Г. І. 
Ягоденко М. М. 
Якимаха Л. Я.

Делегати на XVII з’їзд 
ВЛКСМ

ЮНОСТІ УПЕВНЕНА ХОДА
У того січневого ранку був святковий настрій. Де

легати XVIII обласної комсомольської конференції 
це відчували. І став цей день у житті комсомольців і 
молоді Кіровоградщими важливою і визначальною 
віхою а поступі уперед.

Зял Будинку політосвіти, де відбувалася конференція, за
повнився юнаками ! дівчатами. Кращі з кращих представля
ють комсомолі» області. За два рови, що минули від часу 
XVII обласної конференції, е чим гордитися: про це відзна
чали делегати, виступаючи з трибуни, не забуваючи, єднає, 
що надалі перед ними стоять завдання ще більш вагомі, 
більш відповідальні.

Подорослішали делегати, змужніли s праці, в Ідейному за
гартуванні. А серед тих, хто минулої кевфсренції давав 
слово бути першими d труді, навченій, громадській актив
ності — сьогодні бачимо нагороджена* орденами і медаля
ми. Ц« — шана за працю, це довір’я і впевненість партії і 
народу в тому, що комсомол завжди буде вірним помічником 
у звершеннях планів партії.

Перед початком роботи конференції делегати по
клали квіти до підніжжя пам’ятників В. І. Леніну та 
С. М. Кірову.

Урочистими маршами, комсомольськими піснями 
повниться зал. В президії — комсо/аольські праців
ники, молоді робітники І колгоспники, секретарі 1 
члени бюро обкому і міськкому партії, відповідальні 
працівники ЦК ВЛКСМ і ЦК ЛКСМ України, гості, ве
терани партії і комсомолу.

Слово для звітної доповіді обкому комсомолу на
дається другому секретареві ОК ЛКСМУ Анатолію 
Новицькому.

Починається обговорення доповіді.
Гучним дробом барабанів, закличним співом сурмів, чер

воним полум'ям галстуків спалахнув зал. Делегатів прийшлії 
вітати піонери.

Урочиста й ехпн.тьовапа тиша стояла в залі, коли на сцені 
ветерани праці, партії і комсомолу з рук в руки передавали 
молодим Червоний прапор, — естафету подвигів трудових, 
естафету дерзання в Ім'я народу, Батьківщини.

Конференція продовжує свою роботу.
Виступають другий секретар ЦК ЛКСМУ А, І, Кор« 

нієнко, перший секретер обкому Компартії України 
М. М. Кобильчак.

Конференція приймає відповідну постанову, за
тверджується звіт ревізійно! комісії.

Конференц;я обирає керівні органи обласної ком* 
сомольської організації І делегатів на XXII з’їзд ком
сомолу України і XVII з’їзд ВЛКСМ.

XVIII обласна комсомольська конференція закін« 
чує свою роботу. В залі лунають здравиці на честь 
Комуністичної партії, Ленінського комсомолу, радян
ського народу. Делегати виконують партійний гімн 
«Інтернаціонал».

Звітний період роботи об
ласної комсомольської організа
ції, — говорить доповідач другий 
секретар обкому ЛКСМУ Анато
лій Новицький, — співпав з ви
значними історичними подіями в 
житті нашої Батьківщини. Яскра
вим торжеством ленінської націо
нальної політики КПРС, свідчен
ням монолітної згуртованості ра
дянського народу навколо. Кому
ністичної партії, демонстрацією 
міжнародної солідарності стало 
святкування 50-річного ювілею 
Союзу Радянських Соціалістичних 
Республік.

В обстановці загального полі
тичного і трудового піднесення, 
викликаного ювілеєм, вступила на
ша країна в 1973, вирішальний 
рік п’ятирічки, який став роком 
значних перемог радянського на
роду в комуністичному будівни
цтві, роком відповідального екза
мену в боротьбі за здійснення 
історичних рішень XXIV з'їзду 
КПРС.

З почуттям високої гордості за 
свою могутню Вітчизну, ленінську 
партію комсомольці і молодь об
ласті палко схвалюють і підтри
мують внутрішню і зовнішню по
літику КПРС і Радянського уря
ду, невтомну діяльність Цент
рального Комітету, Політбюро 
ЦК КПРС на чолі з Генеральним 
секретарем ЦК КПРС товаришем 
Л. І. Брежнєвим по перетворенню 
в життя величних планів комуніс
тичного будівництва. Юнаки І 
дівчата конкретними вагомими 
справами відповідають на турбо
ту партії г.ро наше світле сьогод
ні. наше комуністичне завтра.

Наша XVIII звітно-виборна кон
ференція проходить в той час. ко
ли радянські трудівники підбива
ють підсумки виконання напруже
них планів третього року п’яти
річки, беруть нові соціалістичні 
зобов’язання і зустрічні плани па 
її четвертий — визначальний рік.

ЦК КПРС звернувся до партії, 
до всього радянського народу із 
закликом в 1974 році примножити 
трудові зусилля в боротьбі за ус
пішне перетворення в життя рі
шень XXIV з’їзду КПРС, ше шир
ше розгорнути соціалістичне зма
гання за .дострокове виконання 
плановик завдань під лозунгом — 
дати продукції більше, кращої 
якості, з меншими затратами.

Центральний Комітет КПРС у 
своєму Зверненні висловлював 
впевненість, що наша чудова мо
лодь з новою силою підтвердить 
свою вірність ленінським запові
там, справі Комуністичної пар
тії, ознаменує четвертий рік п’я
тирічки ударною працею 1 відмін
ним навчанням. Батьківщина ві
рить а молоде покоління, в його 
працьовитість, наполегливість і 
самовідданість.

На Всесоюзних комсомольських 
зборах, які пройшли нещодавно з 
порядком денним: «Ударною пра
цею І відмінним навчанням озна
менуємо визначальний рік п’яти
річки», комсомольці і молодь об-

ласті глибоко, всебічно і критично 
проаналізували результати робо
ти, визначили конкретні рубежі 
на майбутнє.

Комсомольсько-молодіжна трак
торна бригада колгоспу «Жов
тень» Новомиргородського райо
ну, очолювана Василем Лузалів- 
ським, — одна з ведучих комсо
мольсько-молодіжних тракторних 
бригад області — уклала договір 
на соціалістичне змагання по ви
рощуванню високих урожаїз сіль
ськогосподарських культур з ко.м- 
сомольсько-мрлодіжною трак гор
ною бригадою колгоспу імені Ка- 
лініна Олександрійського району, 
де бригадиром Віктор Галушка, 
Механізатори обох комсомоль
сько-молодіжних колективів за
певнили, що докладуть усіх зу
силь, щоб успішно виконати взяті 
зобов’язання і закликали всі ком
сомольсько-молодіжні колективи 
області не. пошкодувати сил в бо
ротьбі за збільшення врожайності 
сільськогосподарських культур. Із 
закликом боротися за звання ко
лективу імені 50-річчя з дня 
присвоєння комсомолу імені Лені
на звернулися до всіх комсомоль
сько-молодіжних колективів мо
лочнотоварних ферм молоді дояр
ки колгоспу «Шляхом Леніна» 
Гайворонського району.

Нині в народному господарстві 
області зайнято 106 тисяч моло
дих людей. Від їх політичної зрі
лості, рівня комуністичної свідо
мості залежить той внесок, який 
вкладають юнаки та дівчата у ви
конання важливих народногоспо
дарських завдань.

Виконуючи постанови ЦК 
КПРС, Ради .Міністрів СРСР, 
ВЦРПС та ЦК ВЛКСМ про роз
гортання Всесоюзного соціалістич
ного змагання працівників про
мисловості, будівництва, траспор- 
ту і сільського господарства, комі
тети комсомолу області очолили 
патріотичний рух серед молодих 
трудівників «П'ятирічці — ударну 
працю, майстерність і пошук мо
лодих».

Обласним комітетом, міськкома
ми і райкомами комсомолу, пер
винними організаціями було роз
горнуто дійове соціалістичне зма
гання серед молодих трудівників, 
ком со МОЛ ЬСЬКО- Н ОЛ О Д І ЖВ Н X колек* 
тивів.

Як же закінчила третій рік п’я
тирічки трудівнича молодь об
ласті?

274 комсомольсько-молодіжних 
колективи промисловості, будів
ництва і транспорту сфери обслу
говування виконали річні планові 
завдання до 20 грудня. В рахунок 
1974—1975 років працюють 4892 
молодих виробничника, а понад 
100 молодих трудівників, уже ви
конали особисті плани п’ятирічки. •

Особливо напруженим був ми
нулий рік для хліборобів області. 
Це був справжній іспит на май
стерність, уміння ефективно вико
ристовувати сучасну техніку, чіт
ко 1 правильно організувати свій

робочий час. І можна з гордістю 
сказати, що всі комсомольсько, 
молодіжні колективи колгоспів і 
радгоспів з честю справилися з 
взятим зобов'язанням, внесли ва
гомий вклад в І мільйон 320 тисяч 
тонн зерна, зданого державі тру. 
дївникамя села Кіровоградпіини.

Особливо слід відзначити моло
дих господарів землі тракторної 
бригади Василя Лузапівського з 
колгоспу «Жовтень» Новомирго- 
родського району. Цей колектиз 
ось уже два роки підряд володіє 
перехідним призом імені О. В. Гі- 
талова. Виростивши н зібравши то
рік по 50,5 центнера пшениці, 88,5 
центнера кукурудзи з кожного гек
тара, механізатори взяли на себе 
високі зобов’язання: закріпити до
сягнуті успіхи в 1974 році.

Ми з гордістю називаємо сьо- 
годні прізвища комсомольців, які 
першими в області рапортували 
про виконання особистих п'ятиріч
них планів. Це шліфувальник Кі
ровоградського заводу тракторних 
гідроагрегатів Віктор Грабенко, 
різальник металу Кіровоградсько
го заводу «Червона зірка» Василь 
Ільннцький та інші.

Юнаки і дівчата області своєю 
успішною працею заслужили ви
знання партії і уряду, радянського 
народу, Ленінського комсомолу, 
392 молодих трудівника нагород
жено орденами і медалями Радян
ського Союзу, 1500 — значками 
ЦК ВЛКСАІ «Трудовая доблесть», 
«Ударник 1973 года», 245 — По
чесними грамотами ЦК ВЛКСМ та 
ЦК ЛКСМ України.

Особливе місце в роботі коміте
тів комсомолу по розвитку трудо
вої і громадської активності мо
лоді, вихованню її політичної і 
громадсько? зрілості займає соціа
лістичне змагання.

Доповідач розповідає про досвід 
організації змагання комітетом 
комсомолу заводу «Червона зір
ка». де бойове трудове суперни
цтво дає велику практичну від
дачу. Сьогодні комсомольці і мо
лодь підприємства активно вклю
чилися в патріотичний рух за 
прийняття зустрічних планів на 
четвертий рік п’ятирічки. Комсо
мольсько-молодіжна бригада вер
статників Надії Щербань зобов’я
залася до XVII з’їзду ВЛКСМ 
виконати піврічний план, а в дні 
роботи комсомольського форуму 
працювати на заощаджених мате
ріалах і електроенергії. Комсо
мольська організація заводу зобо
в'язалася виготовити до 50-річчя $ 
дня присвоения комсомолу імені 
В. І. Леніна 100 надпланових ком
сомольських сівалок, причому 50 $ 
них — до дня відкриття XVII з'їз
ду ВЛКСМ.

Можна говорити ще багато 
похвальних слів па адресу первин
них організацій, —. відзначає до- 
«ло1ДаЧ‘ *~.їа заРаз- коли підсу- 
- озується рік прожитий, коли кри
тично аналізується зроблене і ви
значається чіткий плай на майбут-

р щ Д.- О. БЄЛОЛАПОЇ*



„МОЛОДИЙ КОМУНЛ pit15 січня 1974 року
стор.

ЛЕНІНСЬКИМ ЗАПОВІТАМ ВИКОРИСТАЙМО 
РЕЗЕРВИ НИВИ!

другий секретар обкому комсомолу Анатолій НОВИЦЬКИЙ
не, ми повинні відверто говорити 
Про недоліки, про не зроблене^

Окремі комітети комсомолу ще 
пе позбулися формалізму в органі« 
зації соціалістичного змагання, 
надмірно захоплюються починами 
і ініціативами, не доводячи їх до 
кінця. Частина молодих виробнич
ників не має індивідуальних зобо
в’язань. нерідко окремі колективи 
і виробничники беруть або зани
жені, або завищені та економічно 
необгрунтовані соціалістичні зобо
в’язання. Так, наприклад, у комсо
мольських організаціях автопід- 
приємства 10039, колгоспів їм. Кар
ла Маркса та «Дружбам Новоар- 
хангельського району зобов’язан
ня приймаються формально. Тут 
не визначаюсь переможців, від
сутні засоби стимулювання учас

ті, ників змагання. На Сальківському 
цукрокомбінаті, в колгоспі «Біль
шовик» Г айворонського району 
мандати переможців змагання на 
кращого по професії зберігаються 
в шухлядах столів комсомоль
ських секретарів.

Трапляються ще па виробництві 
й такі випадки, коли окремі моло
ді робітники й колгоспники не 
виконують виробничі норми, пору
шують трудову дисципліну, прогу
люють. Комітети комсомолу по
винні суворіше питати з кожного 
члена Спілки, як він тримає авто
ритет комсомольського звання, ра
дянського юнака і дівчини.

Тов. Новнцький далі спиняється 
на виховній рол: комсомольсько- 
моло Сжних колективів, робота з 
яким:і була і залишається одним а 
головних напрям;, в діяльності 
обласної комсомольської органі- 
аації.

Нині в народному господарстві 
області працює 620 комсомоль
сько-молодіжних колективів, в 
яких про::одять трудовий гарт по
над 12 000 юнаків і дівчат/

На жаль, ще не всюди комсо
мольсько-молодіжні стали- справж
ньою школою трудового та ідей
ного гарту юнаків і дівчат. Не 
стосується в першу чергу Олек
сандрійського, Петрівського та 
Олександрівського райкомів ком
сомолу, які формально ставляться 
до організації роботи в таких ко
лективах, ие дбають про зростан
ня їх кількості, пустили цю справу 
на самоплив. Створення комсо
мольсько-молодіжних колективів і 
робота з ними — це кровна спра
ва комітетів комсомолу.

—Необхідною умовою росту про
дуктивності праці молодих трудів
ників. —• говорить доповідач, — 
ä постійне підвищення її виробни
чої кзаліфікаиії, поглиблення про
фесійних знань.

Протягом звітного періоду під
готовлено 14 6Э0 спеціалістів сіль
ських професій. Тут добре слово 
слід сказані про Новоархангель- 
ську районну комсомольську орга
нізацію, де останнім часом меха
нізаторським всеобучем займаю
ться по суті.

Проте баланс кадрів технічних 
професій, зайнятих у сільському 

господарстві показує, шо потреба 
р них в області ще значно пере
вищує їх наявність. Тим часом 
комсомольські організації Голо- 
ванівського, Маловисківського, 
Онуфріїнського, Вільшанського 
районів слабо допомагають вико
нувати народногосподарські плани 
Підготовки механізаторських кад
рів.

Сьогодні комітети комсомолу 
повинні зробити все для того, щоб 
девіз: «Живеш на селі — знай 
техніку» став не на словах, а на 
ділі конкретною програмою дій 
кожної первинної організації кол
госпу, радгоспу.

Предметом особливої турботи 
повинно стати зміцнення кадрів 
для громадського тваринництва.

Далі доповідач спиняється на 
питанні роботи системи професій
но-технічної освіти, її значения в 
Підготовці кадрів для народного 

уосполарства, рол; колективів ком
сомолу у вихованні майбутньої 
трудівничої зміни.

Пат не можуть не турбувати ссрйоз- 
йі недоліки В ДІЯЛЬНОСТІ комсомольсь- 
Авад °^ган^заи^ багатьох профтехучн- 

Тривожний стаи справ з випуск
никами па виробництві. Досить 

сказати, що кожен сьомий випуск
ник СПТУ не закріплюється в гос
подарстві; подібне становище і на 
промислових підприємствах, будо
вах.

В доповіді говориться про роль 
у трудовому вихованні росту про
фесійної майстерності, чому слу
жить організація професійних кон
курсів, роль наставництва.

Серед кращих вихователів молоді — 
прославлений хлібодар країни, двічі 
Герой Соціалістичної Праці Олександр 
Васильович Гіталов. нещодавно наго
роджений знайом ЦК ВЛКСМ «Настав
ник молоді»,

— Народною академією називають 
школу передового досвіду на базі його 
бригади, або просто «школою Гітало- 
ва». За 10 років тут пройшли підготов
ку тисячі молодих механізаторів. Сьо
годні від імені молодої трудівничої 
зміни, — говорить доповідач, — до
звольте винести щиру подяку О. В. Г1- 
талову за його невтомний труд настав
ника. і хай приклад його запалює на 
добрі справи всіх вихователів молоді!

Успішне вирішення проблем під
готовки висококваліфікованих кад
рів нерозривно пов’язано з підви
щенням загальноосвітнього рівня 
робітників і колгоспників. За ос
танні три роки в школах працюю
чої молоді області здобули серед-: 
ню освіту близько 20 тисяч, а вось
мирічну — 6,5 тисяч молодих ви
робничників. Кращих показників в 
огляді «Кожному мелодому тру
дівникові — середню освіту» до
моглись комсомольські організації 
і педагогічні колективи Гайворон- 
ського, Світловодського та Устя- 
ііівського районів.

Але у звітному періоді в справі 
навчання працюючої молоді булл 
факти прямо-таки плачевні.

А ось в Новомиргородському 
районі 87 процентів юнаків і дів
чат, що не мають середньої оезіти, 
ніде не навчались. Частина з них 
залишила відвідування школи не
забаром після початку навчально
го року.
» ІІПЕНІ-ГЯ XXIV з’їзду КПРС,— 
* відзначає доповідач, — вима
гають дальшого поліпшення полі- 
тнчного, класового виховання ком
сомольців і молоді. Виконанню 
цього завдання сприяє вдоскона
лення системи політичної освіти 
молоді. Всесоюзний Ленінський 
залік «Рішення XXIV з’їзду КПРС 
— в життя!». Понад 160 тисяч мо
лодих виконують зараз особисті 
комплексні плани «Вчитись кому
нізму». В області щорічно збіль
шується кількість слухачів полі
тичних гуртків і семінарів. 45 ти
сяч юнаків і дівчат, що складає 
52 проценти працюючої молоді, ор
ганізовано приступили до політич
них занять в цьому навчальному 
році. Кожен третій з них —- вивчає 
економічні проблеми.

Про ефективність системи політ
освіти області в цілому свідчать 
такі цифри: щорічно близько 800 
слухачів вступають до лав КПРС, 
близько 2 тисяч — в комсомол, 
кожен четвертий — ударник кому
ністичної праці, понад тисячу най
більш підготовлених слухачів ве
дуть в літній період масово-полі
тичну роботу серед населення.

Разом з тим необхідно підкреслити, 
що □ окремих організаціях рівень марк
систсько-ленінської освіти молоді ще не 
відповідає вимогам часу. Ще значна 
частина комсомольців в містах Кірово
граді, ОлексанріТ, Світлоподську не 
охоплена ніякими формами навчання. 
В кожному другому політгуртку Усти- 
ніяського району в минулому році за
няття зривались, їх відвідували лише 
50—60 процентів слухачів.

В доповіді ставляться завдання 
комсомольським організаціям що
до посилення ідейного впливу, 
практичної віддачі в комуністично
му вихованні масових форм про
паганди, зокрема лекційної. Пат
ріотичні та інтернаціональні по
чуття, непримиренність до буржу
азної ідеології — ось до чого слід 
прагнути в політичній роботі з 
комсомольцями і молоддю.

Нині в центрі уваги комітетів 
має бути пропаганда і вивчення 
матеріалів грудневого (1973 р.) 
Пленуму ЦК партії. Звернення 
ЦК КГІРС до партії, до радянсь
кого народу, промова Л. І. Бреж
нєва на Всесоюзному конгресі ми
ролюбних сил.

Далі доповідач спиняється на 
завданнях комітетів комсомолу, 
первинних організацій в справі 
всебічного, гармонійного розвитку 
юнаків і дівчат — використанні 
вільного часу працюючою молод-

В залі XVIII обласної комсомольської конференції.
ФОТО В. КОВПАКА.

дю, занятті фізкультурою і спор
том. Ньому має сприяти поліпшен
ня роботи закладів культури, зв’я
зок з ними комсомольських комі
тетів.

Говорячи про військово-патріотичне 
вихоиакня комсомольців і молоді об
ласті, доповідач підкреслює, що даль
шому розвитку військово-технічних ви
дів спорту, піднесенню рівня оборонно* 
масової роботи має служити проведен
ії«- республіканської комсомольсько-мо
лодіжної трнрічкн будівництва об'єктів 
військово-технічної і спортивної підго
товки.
її Е-ТВЕРТА частина складу об- 
* ласної комсомольської органі

зації — школярі. Всього в.школах 
області навчається близько 180 
тисяч учнів. Понад 95 тисяч учнів 
— піонери. Це покладає на комі
тети велику відповідальність за 
роботу шкільних комсомольських 
організацій.

Республіканський огляд класних 
комсомольських організацій і груп 
«Партії на вірність присягаєм». 
Всесоюзний піонерський марш 
«Завжди готовий», Республікансь
ка експедиція «В країну знань» 
дали можливість чітко організува
ти роботу первинної комсомольсь
кої організації, піонерської лан
ки, загону за знання.

Та подекуди комсомольські і піо
нерські організації ще захоплюю
ться різноманітністю форм, губля
чи голозне — зміст роботи. Не ВСІ 
піонерські і комсомольсьяі органі-, 
зації стали справжніми помічника
ми педагогічних колективів в бо
ротьбі за глибокі і мінні знання 
учнів, тому комітети комсомолу 
повинні зосередити увагу на підви
щенні авторитету шкільних комсо
мольських організацій і-піонерсь
ких дружин, на творчому осмис
ленні досвіду кращих з тим. щоб 
цей досвід стаз надбанням всіх. 
О ИКОНУЮЧИ рішення XVI 
м з’їзду ВЛКСМ та XXI з’їзду 
ЛКСМ України обласний комітет 
комсомолу за звітний період, — 
говорить доповідач, — провів пев
ну роботу по організаційно-полі
тичному зміцненню первинних ком
сомольських організацій, поліпшен
ню якісного складу комсомольсь
ких кадрів і активу, зростанню 
громадсько-політичної активності 
членів ВЛКСМ. На сьогодні облас
на комсомольська організація на
лічує 124 тисячі членів ВЛКСМ, 
що на 15 тисяч більше, ніж у ми
нулому звітно-виборчому періоді, 
54 проценти цієї кількості стано
вить працююча молодь. У звітно
му періоді продовжувалась робота 
по удосконаленню структури об
ласної організації.

Саме в комсомольських групах е най- 
сприятлнвіші умови для розвитку іні
ціативи, самодіяльності членів ВЛКСМ 
для втілення в життя важливого зав
дання. поставленого перед комсомолом: 
«Дійти до кожного».

Далеко за межами нашої області ві
домо про здобутки комсомольсько-мо
лодіжної тракторної бригади № 4 орде
на Трудового Червоного Прапора кол
госпу «Зоря комунізму» Нопоархан- 
гельського району, керованої Героєм 
Соціалістичної Праці, лауреатом пре
мії імені Ленінського комсомолу В. І. 
Моторного.

Обком, міськкоми, райкоми ком

сомолу повинні вдумливо аналізу
вати роботу таких колективів, 
узагальнювати і поширювати їх 
досвід.

Разом з тим рівень роботи де
яких комсомольських організацій 
не відповідає сучасним вимогам, 
Мають місце низька громадська 
активність членів ВЛКСМ, факти 
нерегулярного проведення комсо
мольських зборів, порушення Ста- 
"тугу ВЛКСМ у обліку, сплаті 
членських внесків.

В Маловисківській районній 
комсомольській організації фор
мально підійшли до проведення 
річної звірки членів ВЛКСМ, не 
виконали її головної мети — дійти 
до кожного комсомольця, залучати 
його до активної роботи в органі
зації, дати кожному комсомольсь
ке доручення.

Все це результат поверховості, 
•неконкретності, що характерна 
для окремих комітетів комсомолу 
в керівництві первинними органі
заціями, здійсненні контролю за 
виконанням власних рішень.

Першочергове місце у піднесен
ні ролі первинних комсомольських 
організацій, їх організаційно-полі
тичному зміцненні повинно нале
жати міським та районним коміте
там комсомолу, які мають і надалі 
утверджувати ленінський стиль 
роботи, будувати діяльність орга
нізації на науковій основі, прово
дити в життя принцип колектив
ного керівництва, вміло вибирати 
найефективніші шляхи для вико
нання завдань по комуністичному 
вихованню молоді.

Протягом звітного періоду — 
закінчує доповідач, — облас
на комсомольська організація, 
обком комсомолу відчували пов
сякденну допомогу і. підтримку 
партійних органів. Вона полягала 
у контролі над роботою обласного, 
районних та міських комітетів 
комсомолу, у підтримці їх ініціа
тив і починань.

Підтримку з боку партійних ор
ганізацій ми відчували під час 
проведення комсомольських звіт
но-виборних конференцій. Цього 
року конференції пройшли особли
во організовано, при високій полі
тичній активності делегатів, з хо
рошою явкою учасників. .

Четвертий рік дев'ятої п’ятиріч
ки заступив на ударну вахту пра
ці. Виконання і перевиконання 
плану 1974 року буде мати визна
чальне значення не тільки для ус
пішного завершення цієї п’ятиріч
ки, але й стане важливим кроком 
до створення міцної основи для 
дальшого росту економічного по
тенціалу і підвищення матеріаль
ного добробуту і культурного рів
ня народу в майбутній п’ятирічні, 
на прискорення росту продуктив
ності праці, підвищення ефектив
ності громадського виробництва.

Бути першим помічником у ви
рішенні цього важливого завдан
ня партії — ось до чого слід праг
нути кожному комсомольцю, кож
ному юнаку і дівчині області.

З виступу бригадира 
комсомольсько- 
молодіжної 
тракторної бригади 
колгоспу «Жовтень» 
Новомиргородського 
району
Василя 
ЛУЗАНІВСЬКОГО

— Раніше- від землі ми 
брали те,, що вона давала, 
зараз же докорінно змі
нюємо технологію виро
щування врожаю. Минуло
го року зібрали по 50 
центнерів озимої пшениці 
з гектара, 35 — ячменю, 
30 —- вівса, 88,6 центнера 
зерна кукурудзи.

Щоб закріпити досягнуті ус
піхи на своїх комсомольських 
зборах, ми взяли напружений 
зустрічний план, який зобо- 
в язує членів нашої бригади 
працювати ще краще. Комсо
мольці боротимуться за зван
ня бригади імені XVII з’їзду 
ВЛКСМ.

Коли ми з Анатолієм Жнж- 
чеиком від’їздили на конфе
ренцію, товариші по роботі 
доручили нам підписати до
говір на трудове суперництво 
з комсомольсько-молодіжною 
бригадою колгоспу імені Калі- 
піна Олександрійського райо
ну, де бригадиром Віктор Га
лушка.

Підписуючи цей договір, 
ми викликаємо на змаган
ня і інші комсомольсько- 
молодіжні колективи Кіро- 
иоградщини. «Передайте, 
що є у поля резерви, і ми 
їх повинні використати»,— 
наказували нам товариші. 
Нива повинна бути ще до- 
ріднішою. Тож, молоді хлі
бороби, зробимо все від 
нас залежне, щоб україн
ський мільярд пудів зерна 
став для нашої республіки 
мінімальною нормою.

Як програму конкретних 
дій сприйняли хлібороби 
нашої бригади Звернення 
Центрального Комітету до 
партії, до радянського на
роду. Аналізуючи роботу 
минулого року, ми роби
мо все, щоб не допустити 
прорахунків, щоб вико
нати наказ партії.

ПРАЦЮВАТИ 
КРАЩЕ, 

НІЖ УЧОРА
Із виступу групкомсорга 

комсомольсько - молодіжної 
МТФ Лі 1 колгоспу «Перше 
травня»; Маловисківського 
району КАТЕРИНИ МАС- 
ЛОВОУ.

— У нашому комсомольсько- 
молодіжному колективі 25 чоло
вік, одинадцять з них — комсо
мольці. Боротьбу молодих май
стрів машинного доїння за висо
кі надої очолює комсомольська 
група —«політичне ядро колек
тиву, його душа.

Ось уже чотири роки, як ми 
живемо за принципом: «Один за 
всіх, всі — за одного». Добили
ся того, що у колективі немає 
порушників трудової дисциплі
ни, таких, хто б недобросовісно 
виконував спої обов’язки. Ко
лектив — одна сім’я. 1 ми вва
жаємо, що саме дружба, п?ає- 
молиручка допомагають нам з 
року п рік добиватися високих 
результатів у роботі.

Комітет комсомолу своєчасно 
підбиває підсумки соцзмагаипя 
за декаду. Переможцям в уро
чистій обстановці вручають пе
рехідний Червоний вимпел, кві
ти. Коли підбивають підсумки, 
ло уваги беруть не лише кіль
кість молока, надоєного на кож
ну корову, але І приріст його у 
порівнянні з попередньою дека
дою. Практично не дас можли
вість кожному, хто ударно тру
диться, стати переможцем зма
гання за декаду. Така форма 
ведення змагання вдала. Вона 
активізує усіх молодих майстрів 
машинного доїння на достроко
ве пиконаннп сонзобов’язаинп. 
Багато допомогло нам І тс, що 
всі молоді доярки брали участь 
V змаганні на приз газети «Мо
лодий комунар» «Першій три- 
тпсячнігні Кіропоградщннії». 1 
пкщо я першому роні п’ятирічки 
тритисячний рубіж перейшли 
п'ять доярок, то минулого — 
одинадцять. А. А. Гадюкова. 
В. Єпишепа, Е. Новак надоїли 
на кожну коропу більш, ніж по 
3500 кілограміп молока. У ни
нішньому ропі ми зобов'язали
ся надоїти під кожної коропи 
по 3250 кілограмів молока, що 
на 100 більше, ніж зобов'язува
лися минулого року.
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(Продовження. Початок в газеті за 12 січня ц. р,).
—• Центнерів по 350, мабуть, візьмуть, — заува* 

жив Бурлака, скоса зазираючи на Фросю, мов при
прошуючи до розмови. Та Фрося не обізвалась, сиді
ла рівно, напружено очікуючи. Руки її, по-чоловічому 
широкі, з потовщеними маслаками пальців, лежали 
на корзині. Лише на вибоїнах Фрося хапалася за 
поруччя, та пози не міняла.

Нп горизонті клубились хмари.
— Це старшнй-70 о лікарні?
— Старшин.
*- Скільки ж йому?
“ Чотирнадцять.
— Диви ти! — здивувався Бурлака. *- Л начебто вчора за

між тебе віддавали!
Фрося мимоволі посміхнулась, з боку глянула на 

голову, мов бажаючи переконатись, чи та це людина, 
що тоді, колись напередодні всілля, несподівано 
з’явилась до неї у дім.

Тоді тиждень бушувала заметіль, запалюючи село кучугу
рами до самих стріх. Вийдеш па поріг — світу білого не 
видно. 1 голова прийшов, сніговнком увалився у сіни. Об
трусив сніг, обмів віником валянки — молодий ще, розрум'я
нений. У світлині посидів на лаві край столу, озираючи 
убранство — топчан, застелений рядниною, ліжко із збити
ми подушками, чемний образок в кутку, фотографії. «Ну, 
Фросю, — мовби підсумовуючи, — говори, що тобі на вссі.ч- 
лп подарувати?». Вона так і зашарілась. Чого-чого, а вже 
цього ніяк не чекала. Вона тоді сказала, що нічогісінько їй 
не треба, що. мовляв, гроші у неї є... Звичайно, вона і ра
да б купит що-небудь гарне з такої нагоди, але ж у сіль
мазі — ситець, куфайка та хомути...

Потім вже люди розповідали, як у той же день 
Бурлака спорядив «Беларусь», сів у кабіну до трак
ториста. Завірюха не вщухала, і лише надвечір діста
лись вони до райцентру і — відразу на квартиру до 
голови райспожпвспілкн. «У мене краща ланкова за
між виходе, — з порогу, без передмов, мовив Бурла
ка. — Так ось: щоб завтра була шубка, справжня, 
цигейкова. І чобітки імпортні, щонайкращі. З-під 
землі дістань. І знати нічого не бажаю. А не буде — 
нарікай на себе!».

А через два дні Фрося купила і шубку, і чобітки, і 
все прнйшлось до мірки, мов шите було на замов
лення. А в день весілля правління подарувало їй чу
дову дзеркальну шафу (вона і зараз цілісінька) і ра
діолу.

Золотий то був час! Вона, правда, і потім, заміж
ньою, не могла нарікати на долю. Чи багато в їх селі 
дівчат, чий портрет красувався б па районній Дошці 
пошанп?Або, скажімо, кого ще посилали па республі
канський зліт буряководів. Пригадую, навіть коли за 
нею прикотили на «Волзі», Фросі все ще не вірплося, 
І досі не знає, була щаслива у ті дні — стільки було 
хвилювань! Виїхали уже перед вечором, і коли про
їжджали повз плантації, побачила Фрося своїх дів
чат, попросила зупинити, щоб попрощатись — не дай 
бог подумають, шо запишалась. «Фроська! — ахну
ла щоката, мов тугий пуп’янок Віра Мнхеіїчикова. — 
Так тебе ж і обійняти лячно -— така ти нарядна». А 
Фрося думала: «Хай би вже когось іншого послали, 
пащо їй, неотесаній, від буряків та гички у столицю! 
Боже, от уже осоромиться!». Потім, коли повернулась 
з Києва, розповідала дівчатам, як у великій довгій 
залі з білими колонами йшла килимом до сцени, де 
вручали ордени — йшла і молилась про одне, хоч 
би не зачепитись де, та не впасти! Баби не вірили, 
сміялись...

Було це давно, років вісім тому, а пам’ятає все до 
дрібниць. Тодішній її урожай, найвищий у районі, як 
на теперішні часи не такий вже н важливий: так собі, 
ледь вищий від середнього. А тоді Роман Андрійович 
сказав їй: «Тепер ти, Фросю, паш маяк. Так що да
вай, знаєш, світи!» Але Фросі після того зльоту якось 
не таланило, скільки ле старалась: то посуха, то дов
гоносик, то ранні дощі зводили нанівець усі труди... 
До сліз було прикро. Мати іноді докоряла їй: «Нащо 
тобі надриватись? Сім’я у тебе, діти... Та плюнь ти 
па ті буряки!» Ні, так Фрося не могла. А незабаром 
з’явились і більш удачливі суперниці і головна серед 
них — Ніяка Лощниська, моторна, гарна молодиця 
і в роботі люта, і на язик метка. Така не ховатиметь
ся від кореспондента, як було колись з Фросею. 
Приїхав якось місцевий, з області, поет із завданням 
від телестудії написати нарис про орденоносну лан
кову. Побув трішки і прийшов жалітись до Бурлаки: 
«Я віддаю належне великій скромності вашої Лукі- 
ної. Але ж вона просто тікає від. мене: хату на за
мок і шукай вітра в полі! Що ж я напишу?!» Голова 
тоді заступився за Фросю, розповів що вона за лю
дина, делікатно зачепив питання про індивідуальний 
підхід і спробував навіть підказати, як побудувати 
матеріал. Але кореспондент, ображений, наступного 
ж дня поїхав. Потім Роману Андрійовичу добре пе
репало від другого секретаря райкому!

(Далі буде).

Наша адреса і телефони
316050, ГСП, Кіровоград-50, вул. Луначарського, 36. 
Телефони: відповідального секретаря та відділу 
комсомольського життя — 2-45-35, відділу пропаганди, 
•ІДДілу листів І масово! роботи — 2-45-36, відділу вій- 
Тьково-патріотмчиого виховання та спорту — 2-46-87.

БК 04103

сторінки
ПРО ТРУД

Днями у Новоукраїнці 
у Палаці культури «Юві
лейний» відбувся усний 
журнал «Кроки п’яти
річки — кроки до кому
нізму». Перед
слухачами виступили 
секретао райкому КП Ук
раїни А. П. Гордієнко, 
заступник голови райви
конкому В. Н. Юрченко 
та голова районної пла
нової комісії В. М. Ті- 
тенко.

Серед слухачів усного 
журналу було багато мо
лоді,

І. ДАНИЛОВ, 
інспектор Новоукра- 
їнського райвідділу 
культури.

11 ІД ТОГО часу минуло три дссятиліт- 
тя. Зникли руїни і згарища, заросли 

бур’янами окопи н бліндажі, у світлий 
наряд убралися вулиці. Та живою лиши
лася пам’ять людська.

30-річчю визволення Олександрії від німець
ко-фашистських загарбників учні нашого учи
лища присвятили місячник військово-патріо
тичного виховання. Він проходить у два ета
пи. Перший розпочався 20 листопада і скін
чився 4 грудня, другий стартував 10 грудня І 
триватиме до 20 лютого цього року. За цей 
час в училищі провели багато цікавих захо
дів. Підбиваючи підсумки першого етапу, ми 
сумуємо результати стройового огляду, кросів, 
підтягування на перекладині, стрільби з авто
матів, метання гранат, складання й розбиран
ня зброї. Перемогу в змаганнях здобудо 
команда тієї групи, яка прийняла в місячнику 
найактивнішу участь і набрала мінімальну 
кількість штрафних очок.

Справжнім святом став для пас день 
визволення Олександрії, Хлібом-сіллю 
зустрічали ветеранів А. П. Григоренка 
та І. В. Охріменка. Гостей вітав почес- 
пнй караул з учнів кращого колективу 
училища —- групи № 16. Ветеранам ад
ресувалася музика оркестру, щирі поздо
ровлення. Після урочистої частини, під

РОКОВИНАМ
ПРИСВЯЧУЄТЬСЯ

час якої гості і господарі обмінялись ви
ступами, ми разом відправилися до 
пам’ятника Володимиру Іллічу Леніну 
та братської могили, де відбувся мітинг 
і покладання квітів.

Гості були п училищі І наступного дня. 
Цього разу на святковий вогник до учнів заві
тали почесні громадяни Олександрії, ветерани 
Великої Вітчизняної війни С. В. Квітко та 
М. А. Король. Вони розповіли про визволення 
рідного міста, про свої фронтові будні. Учні 
подарували гостям пам’ятні сувеніри, влашту
вали концерт художньої самодіяльності.

Місячник триває. Попереду ще багато 
цікавих справ.

Ю. ТКАЧЕНКО, 
секретар комітету комсомолу Олек
сандрійського технічного училища 

№ 3.

Учениці МИТУ № 4 та ТУ 
міста Кіровограда Рая МА- 
РИКУЦЛ та Люба МАЙНА- 
КОВА своє дозвілля присвя
чують художній самодіяль
ності. Вовн — учасники ан
самблю пісні І танцю Бу
днику культури профтехосві- 
ти. .

Фото М. ТЕРНАВСЬКОГО.

СПОРТ............—- ——
КЛАСИЧНА БОРОТЬБА

БЛИЗЬКО 70 юнаків 1957—1958 ро
ків народження брали участь у 

відкритій першості спортивного клубу

ПОЄДИНКИ НА КИЛИМІ 
«Зірка» з класичної боротьби, присвя
ченої 30-річчю визволення Кіровограда 
від німецько-фашистських загарбників. 
В поєдинках на борцівсько.му килимі 
свою майстерність демонстрували пред
ставники Кишинева, Полтави, Старо- 
бельська Ворошнловградської області 
та Кіровограда.

Добре провели поєдинки І вийшли пере
можцями в своїх вагових категоріях кірово- 
градиі — вихованці дитячої юнацької спор
тивної школи СК «Зірка» Вячеслав Афа
насьев, Сергій Медведев, Микола Гуца, Во
лодимир Дзюбеїіко, спортсмени «Трудових 
резервів» — Валерій Кваша, Володимир 
Груєнко та кишинівці Микола Грсбньов, Ге
оргій Капацина і Віктор Бондаренко.

В командному заліку сильнішими ви
явилися юні борці спортивного клубу 
«Зірка». Вони набрали 59 очок.

В. ТВЕРДОСТУП.

СПОРТИВНА ГІМНАСТИКА

ВПЕВНЕНІСТЬ—ДО ПЕРЕМОГИ
Протягом трьох днів у спортивному 

залі Кіровоградського заводу трактор
них гідроагрегатів тривали зональні 
республіканські’ змагання з спортивної 
гімнастики серед дівчат — вихованок 
дитячо-юнацьких спортивних шкіл Во- 
рошиловградської, - Дніпропетровської, 
Донецької, Запорізької, Кіровоград
ської, Кримської, Миколаївської, Пол
тавської, Херсонської, Черкаської, Чер
нігівської областей та міста Севасто
поля.

Вперта боротьба точилася в команд
ній першості і в особистих змаганнях — 
54 учасниці 1956—1959 років народжен
ня виступали за програмою майстрів 
спорту, 68 гімнасток 1960 року народ
ження — за програмою кандидатів у 
майстри спорту.

Успіху в особистому заліку з багато
борства за програмою майстрів спорту 
домоглися Людмила Шумихіна і Тетя
на Калінічева (Кіровоград), Валентина 
Чередніченко (Запоріжжя). А серед тих, 
хто змагався за програмою кандидатів 
у майстри спорту, найвищі показники 
були в Алли Грсбенчук (Кіровоград), 
Любові Впборнової (Миколаїв), Тетяни 
Леснічснко (Слав'янськ).

Переможцями в особистому заліку з 
окремих видів багатоборства за про
грамою майстрів спорту вийшли Тетяна 
Калінічева (опорний стрибок і бруси), 
Валентина Чередніченко (вправа з рів
новаги), Галина Лук’лнова (вільні впра
ви), а серед кандидатів у майстри 
спорту Алла Гребенчук (опорний стри
бок і вільні вправи), Любов Соколова 
(вправи з рівноваги), Тетяна Лес ніч ен
но (бруси).

Переможці особистих змагань з окре
мих видів багатоборства нагороджені 
цінними подарунками Міністерства 
освіти УРСР.

У командному заліку серед 38 дптп- 
чо-юііацьких спортивних шкіл 12 облас
тей перемогу здобули Кіровоградська 
ДІОСШ № 1 (тренер Ю. 10. Толчин- 
ський), Запорізька ДЮСШ (тренер С. О. 
Бурбела), ЛІнколаївська ДІОСШ (тре
нер В. Ф. Курандо).

П. ВАНЯШИН, 
інспектор шкіл Кіровоград
ського облвно.

ЄЕРЕДЯ
ПЕРША ПРОГРАМА. 9.35 - 

Новини. (М). 9.45 — Для
школярі». «Роби з нами, роби 
пк ми, роби краще нас». (М). 
10.45 - Телсвісті, (К). 10.55 - 
Документальний телефільм. 
(К). 11.35 — «Шкільний ек
ран». Історія для учнів 9 кла
су. (К). 12.20 — еТслевізійна
школа механізаторів». (К). 
12.50 — Телелистава. «Чарів
ник Смарагдового міста». (К). 
15.20 — Програма докумсн-

тальних фільмів. (М). 15.45 — 
Природознавство. «Зима в лі
сі». (М). 16.00 — «Наука — 
сьогодні». (М). 16.30 — «Грай 
мій баян». (М). 17.00 — «На
города зобов’язує». (Херсон).
17.20 — «П’ятирічка, пробле
ми, люди». (К). 18.00 — «День 
за днем», інформаційний ви* 
пуск. (Кіровоград). 18.15 —
Кольорове телебачення. Для 
дітей. «Хочу все знати». (ЛІ).
18.20 — Кольорове телебачен
ня. «Як гартувалася сталь». 
Телевізійний багатосерійний 
художній' фільм. 2 серія. (М), 
19.30 — Кольорове телебачен
ня. Чемпіонат СРСР з хокся. 
«Динамо» (Москпа) — ЦСКА. 
(М). 21.00 — Програма «Час». 
(М). 21.30 — Продовження
трансляції хокея. (М). 22.00 — 
«Слово про музику». (М), 
23.00 — Кольорове телебачен
ня. Кубок світу з горнолиж- 
ного спорту, Передача із

Франції. (М). 23.30 — Нови
ни. (М).

ДРУГА ПРОГРАМА. 10.45 - 
Кольорове телебачення. «Теле
візійний театр мініатюр», «На
ші сусіди». (М). 11,3-5 — За
прошує концертна студія в 
Останкіно. (М). 17.00 — «Ро
бітнича честь». Теленарис, 
(М). 17.30 — Для школярів,
«На ваші прохання, діти». 
(М). 18.00 — Фільм-концерт.
(К). 18.30 — Реклама, оголо
шення. (К). 19.00 — Програма 
«Вісті». (К). 1.9.30 — «Закон і 
МИ». (Одеса). 20.10 — Фільм- 
концерт. (К). 20.30 — «Рубежі 
1974 року». (К). 20.45 - «Ни 
добраніч, діти!». (К). 21.00 — 
Програма «Час». (М). 21.30 — 
Художній фільм «Біг». 2 се
рів. (К). 23.05 — Вечірні но
вини. (К).

ЧЕГПВЕР

Газета виходить 
у вівторок, четвер, 

суботу.

«молодой Коммунар» - 
орган Кировоградского обкома 

ЛКСМУ, г. Кировоград.

Друкарня їм. Г. М. Димитрова 
обласного управління у справах видавництва, 

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

ПЕРША ПРОГРАМА. 9.35 — 
Новини. (М). 9.45 — Для
школярів. «На ваші прохання, 
діти!». (М). 10.15 — «Волзький 
велетень». Теленарис. (М), 
10.45 — Кольорове телебачен
ня. «В світі тварин». (М). 11.45 
— «Слопо про музику». (М). 
1.5.30 — Кольорове телебачен
ня.. Прем’єра телевізійного до
кументального фільму «Про 
весілля, під'їзд і кохання», 
(М). 16.00 — Природознавство.

«Природа Підмосков'я». (М). 
16.20 — «Спосіб життя птахів», 
(М). 17.30 — Для школярів.
«На приз клубу «Золота шайг 
ба». (М), 18.00 — Новини. (М). 
18.15 — Кольорове телебачен
ня. Для дітей. «В ляльковому 
магазині». (М). 18.35 — «Ле
нінський університет МІЛЬЙО
НІВ». (М). 19.05 — Програма
«Вісті». (К). 19.50 — Кольо
рове телебачення. «Як гарту
валася сталь». Телевізій
ний багатосерійний художній 
фільм. 3-я серія. (М). 21.30 
Телевізійний спектакль, в. Бе
лов, «Теслярські оповідання», 
(М), 22.55 — Кольорове теле
бачення. «Любителям бале
ту». (М). 23.20 — Новини. (М)«

ДРУГА ПРОГРАМА. 10.55 -» 
*7®’іар" ~ народу». (Харків), 
17.30 — «Звернення партії —• 
програма дій». «Орбіта друж
би», (Донецьк). І8.оо — Для 
Дітей. Телефільм. (К). 18.30 
Реклама. Оголошення. (КІ- 
19.00 — Музичний антракт. 
(К). 19.05 — Інтербачення.
Співає Державний Уральський 
російський народний хор. (М), 

-19.35 — Д. ВердІ. «Трубадур»* 
Вистава. (Одеса), в перерві 
«На добраніч, дітні». (К І'. 
Програма «Час». (М). 22.40 
Вечірні новини, (К).
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