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А

партії України
17 травня 1974 року на Пленумі Центрального Ко

мітету Комуністичної партії України продовжувалось 
обговорення доповіді члена Політбюро ЦК КПРС, 
першого секретаря ЦК Компартії України В. В. ЩЕР- 
БИЦЬКОГО «Про завдання партійних організацій рес
публіки по дальшому поліпшенню ідеологічної робо
ти в світлі рішень XXIV з’їзду КПРС».

В обговоренні доповіді взяли участь: Ю. В. ІЛЬ- 
НИЦЬКИЙ — перший секретар Закарпатського обко
му партії, А. М. ГІРЕНКО — перший секретар ЦК 
ЛКСМУ, М. У. БІЛИЙ — ректор Київського держав
ного університету, Г. Г. ШЕВЕЛЬ — міністр закордон
них справ УРСР, А. Д. ФЕДОРОВ — секретар парт
кому львівського виробничо-технічного об’єднання 
«Електрон», І. С. РУДНЄВ — член Військової ради — 
начальник Політуправління Червонопрапорного Чор
номорського флоту, М. А. СКАЧКО — голова Дер
жавного комітету Ради Міністрів УРСР по телебачен
ню і радіомовленню, М. К. АНДРІЄВСЬКИЙ — ди
ректор Гадяцької школи-інтернату Полтавської об
ласті, М. Я. ШАМОТА — директор Інституту літера
тури Академії наук УРСР, В. В. БІБЛІК — директор 
Харківського тракторного заводу.

З заключним словом виступив товариш В. В. ЩЕР- 
БИЦЬКИЙ.

В обговореному питанні Пленум прийняв відповід
ну постанову.

У другому питанні порядку денного з інформацією 
про хід виконання постанови квітневого (1973 р.) 
Пленуму ЦК Компартії України про роботу з кадра
ми виступив член Політбюро, другий секретар ЦК 
Компартії України І. К. ЛУТАК.

Пленум доручив Політбюро і Секретаріату ЦК 
Компартії України, обкомам, міськкомам, райкомам 
партії, первинним партійним організаціям, міністер
ствам і відомствам республіки, керуючись рішення
ми XXIV з’їзду КПРС, положеннями і висновками, 
викладеними у виступах Генерального секретаря ЦК 
КПРС товариша Л. І. Брежнева на грудневому 
(1973 р.) Пленумі ЦК КПРС і на урочистому засідан
ні в Алма-Аті, присвяченому 20-річчю освоєння ціли
ни, і надалі проводити роботу по вдосконаленню до
бору, розстановки і виховання кадрів, підвищувати 
їх відповідальність за доручену справу, зміцнювати 
партійну і державну дисципліну, посилювати конт
роль І перевірку виконання. Наполегливо добивати
ся, щоб на всіх ділянках партійної, радянської, гос
подарської і громадської роботи, науки і культури, в 
усіх ланках управління працювали політично зрілі, 
висококваліфіковані, віддані справі партії кадри.

Пленум перевів з кандидатів у члени ЦК Компар
тії України в члени ЦК Компартії України завідуючо
го відділом організаційно-партійної роботи ЦК Ком: 
партії України Г. К. КРЮЧКОВА.

На цьому Пленум Центрального Комітету Кому
ністичної партії України закінчив свою роботу.

Пленум обкому
ЛКСМ. України

20 травна відбувся пленум Кіровоградського обкор
му ЛКСМУ, який розглянув питання про підсумки 
XVII з’їзду ВЛКСМ і завдання комсомольських ор
ганізацій області, що випливають із привітання Цеп-, 
трального Комітету КПРС XVII з’їзду ВЛКСМ і 
промови Генерального секретаря ЦК КПРС товари
ша Л. 1. Брежнєва.

З доповіддю виступив перший секретар обкому 
комсомолу М. Скляннченко.

Учасники пленуму одностайно схвалили рішення 
XVII з їзду ВЛКСМ, положения і висновки приві
тання ЦК КПРС, промови товариша Л. І. Брежнєва 
та визначили конкретні заходи комсомольських орга
нізацій області по їх виконанню.

З промовою на пленумі виступив перший секретар 
обкому Компартії України М. М. Кобнльчак.
, В роботі пленуму взяли участь члени бюро обкому 

Компартії України, перші секретарі міськкомів, рай
комів партії, відповідальні працівники ЦК ЛКСМ 
України, група комсомольського активу області, де
легати XVII з'їзду ВЛКСМ та XXII з’їзду ЛКСМУ.

В обговореному питанні прийнято відповідну по
станову.

(Докладний звіт п/то пленум буде надруковано е 
наступному номері).

ЗВЕРНЕННЯ
ЦЕНТРАЛЬНОГО КОМІТЕТУ 

КОМУНІСТИЧНОЇ ПАРТІЇ
РАДЯНСЬКОГО СОЮЗУ

ДО ВСІХ ВИБОРЦІВ, ГРОМАДЯН
СОЮЗУ РАДЯНСЬКИХ СОЦІАЛІСТИЧНИХ РЕСПУБЛІК

Дорогі товариші!
16 червня 1974 року відбудуться чергові вибори де

путатів до Верховної Ради Союзу PCP. Як і раніше, 
паша ленінська партія йде па вибори в тісному, єдино
му строю з безпартійними. Блок комуністів і безпар
тійних — яскравий вияв непорушної єдності партії і 
народу, монолітної згуртованості радянського суспіль
ства.

Чотири роки, які минули з часу попередніх виборів 
до Верховної Ради СРСР, насичені подіями величез
ного значення. Історичною віхою на шляху нашого ру
ху до комунізму став XXIV з’їзд КПРС. Під впливом 
його ідей і рішень розвивається все громадсько-полі
тичне життя країни.

Підбиваючи підсумки того, що зроблено за період 
після попередніх виборів, можна з гіовною підставою 
сказати: вироблений партією курс внутрішньої політи
ки, плав дев’ятої п’ятирічки, прийнята з’їздом Програ
ма миру успішно втілюються в життя. Партія приве
ла в дію величезні творчі сили, які закладені в нашо

му суспільстві. Натхненна праця радянських людей 
увінчалася новими перемогами на всіх напрямах ко
муністичного будівництва.

Неухильно зростають продуктивні сили країни, еко
номічна могутність нашої Батьківщини, збільшується 
національне багатство, розвиваються наука і культу
ра, підвищуєгься добробут народу.

За минулі роки па повий, вищий рівень піднялася 
соціалістична індустрія. Обсяг промислової продукції 
у 1973 році збільшився порівняно з 1969 роком в 1.3 
раза. Темпи приросту промислової продукції за цей 
період становили в середньому 7.5 процента па рік. 
При цьому більш як чотири п’ятих усього приросту 
промислової продукції одержано за рахунок підви
щення продуктивності праці.

Стало до ладу понад 1600 великих державних про
мислових підприємств. Введені на певну потужність 
найбільші у світі Красноярська гідроелектростанція і 
Криворізька теплова електростанція, автомобільний 
завод у м. Тольятті, широким фронтом іде будівницт
во Камського велетня вантажних автомобілів. Почали 
давати продукцію третій Березниківський калійний 
комбінат, Череловецький хімічний залоз, кпснево коп- 
верторпий цех па Карагандинському металургійному 
комбінаті, прокатний стан «3600» на заводі «Лзов- 
стальь. Освоєно великі родовища по видобуванню наф
ти і газу в Західному Сибіру. За чотири роки тут ви
добуто 311 мільйонів гони нафти і 64 мільярди кубіч
них метрів газу — більше, ніж видобувалося в країні 
нафти у 1968 році і газу в 1961 році.

Почалось будівництво нових об’єктів великого на
родногосподарського значення. Серед них — Байкало- 
Амурська магістраль, спорудження якої дасть змогу 
поставити па службу народові природні багатства но
вих величезних районів Сибіру і Далекого Сходу.

Стало до ладу близько 800 підприємств легкої і 
харчової промисловості. Серед них — Бухарський, Ти
распольський і Донецький бавовняні комбінати, Моги
льовський шовковий комбінат, ряд фарфоро-фаянсових 
заводів, нові потужності по виробництву взуття, три
котажу та інших предметів народного споживання.

Прискорюються темпи науково-технічного прогресу, 
вдосконалюються технологія' і організація виробницт
ва. За минулий період створено близько 16 тисяч зраз
ків нових тинів сучасних машин, устаткування, апара
тів і приладів, освоєно і почато серійний випуск більш 
як ІЗ тисяч нових видів промислової продукції. Висо
кими темпами розвиваються галузі промисловості, які 
забезпечують технічний прогрес усього народного гос
подарства. — електроенергетика, машинобудування, 
електроніка, хімія і нафтохімія.

Чудові плоди дає аграрна політика нашої партії. 
Досягнуто великих успіхів у розвитку сільського гос
подарства. КГІРС послідовно здійснює комплексну 
програму створення потужної матеріально-технічної 
бази цієї життєво важливої галузі економіки. Помітно 
зросло постачання селу машин, добрив. За чотири ро
ки сільському господарству поставлено 1 мільйон 258 
тисяч тракторів, 738 тисяч вантажних автомобілів, 208 
мільйонів тонн мінеральних добрив. У широких мас
штабах проводиться меліорація земель. Капітальні 
вкладення держави і колгоспів на розвиток сільського 
господарства по всьому комплексу робіт за чотири ро
ки (1970—1973 рр.) становили більш як 91 мільярд 
карбованців і зросли порівняно з попереднім чотири
річчям майже па 29 мільярдів карбованців, або на 46 
процентів; Праця в сільському господарстві дедалі 
більше стає різновидністю індустріальної праці, не
ухильно ПІ ЛПНПГУГ І І.СП її рЖлі.: гчпі>;«ті.

Середньорічний обсяг валової продукції землеробст
ва і тваринництва за 1970—1973 рр. зріс порівняно з 
попереднім чотириріччям па ІЗ процентів. Виробницт
во зернових культур збільшилось на 17 процентів, ба» 
вовни — на 23 проценти, м’яса — па 15 процентів, мо
лока — па 5 процентів, яєць — на 33 проценти.

Велику перемогу здобули трудівники села в минуло
му році Вони зібрали 222,5 мільйона тонн, або 13,6 
мільярда пудів зерна — пабагато більше, ніж будь-ко
ли в історії Радянської держави Впрошено рекордний 
урожай бавовни. Колгоспи і радгоспи збільшили по
голів’я худоби і птиці.

Значний вклад у підвищення валових зборів зерна 
вносять радгоспи і колгоспи цілинних і перелогових 
земель, двадцятиріччя освоєння яких широко відзна
чила в цьому році вся країна. За двадцять років вве
дені з господарський оборот цілинні землі дали близь
ко 31 мільярда пудів зерна і багато іншої сільськогос» 
подарської продукції. Освоєння цілини назавжди уві
йшло в історію нашої Батьківщини як великий подвиг 
партії ї народу, як уособлення єдності і дружби на
родів СРСР.

Важливу роль у піднесенні сільськогосподарського 
виробництва покликана відіграти розроблена партією 

і урядом широка програма дальшого розвитку сільсь- 
.кого господарства Нечорноземної зони РРФСР. її 
здійснення докорін.чо змінить обширіпін кран у центрі 
нашої країни, сприятиме зростанню всієї економіки. . 
. По-достоїнству оцінюючи успіхи, партія разом з 
тим ясно бачить нерозв’язані проблеми, вживає необ
хідних заходів до вдосконалення управління і плану
вання, поліпшення всього господарського механізму, 
підвищення дисципліни і відповідальності кадрів, по- 
силеинямкоитролю за виконанням прийнятих рішень. 
Усі ці проблеми, конкретні шляхи дальшого економіч
ного розвитку країни були всебічно і глибоко розгля
нуті на грудневому (1973 р.) Пленумі ЦК КПРС.

Партія бачить своє завдання в тому, щоб і надалі 
нарощувати економічний потенціал країни, підвищува
ти ефективність виробництва і капітального будівницт
ва на основі науково-технічного прогресу, забезпечу
вати високі темпи зростання соціалістичної індустрії. 
Вона і далі робитиме все необхідне для розвитку сіль
ського господарства, більш повного задоволення по
треб населення в продуктах харчування, а промисло
вості — в сировині.

Першочерговим завданням найближчого періоду є 
дострокове виконання плану 1974 року, успішне завер
шення дев’ятої п’ятирічки. Трудящі країни палко від
гукнулись па Звернення ЦК КПРС до партії, до ра
дянського народу. Повсюдно розгорнулося соціаліс
тичне змагання за дострокове виконання планових 
завдань під лозунгом: дзти продукції більше, кращої 
якості, з меншими затратами 1 Це благотворно позна
чається на всіх наших ділах. План перших чотирьох 
місяців цього року по основних показниках перевико
нано. Приріст промислового виробництва порівняно з 
відповідним періодом минулого року становив 8,7 про
цента. Понад план реалізовано продукції на 2,8 міль
ярда карбованців. Це вселяє тверду впевненість у то
му, що намічені плани будуть виконані і перевиконані.

Сьогодні, напередодні виборів до Верховної Ради 
СРСР, Центральний Комітет КПРС звертається до 
вас, товариші виборці, — робітників і робітниць, кол
госпників і колгоспниць, радянської інтелігенції. Полі
тика нашої партії —- це політика, яка забезпечує не
ухильне зростання соціалістичної індустрії, стале під
несення сільськогосподарського виробництва, розвиток 
усіх галузей народного господарства. Голосуючи за 
кандидатів блоку комуністів і безпартійних, ви тим са
мим будете голосувати за дальше зміцнення економіч
ної могутності нашої соціалістичної Батьківщини!

Минулі роки ознаменувались новими значними успі
хами в піднесенні народного добробуту. Реальні дохо
ди на душу населення зросли на 20,5 процента. Се
редня заробітна плата робітників і службовців стано
вила в 1973 році 133 карбованців на місяць проти 117 
карбованців у 1969 році. Оплата праці колгоспникіп 
збільшилась на 25 процентів.

В результаті здійснення заходів, намічених Директи
вами XXIV з’їзду КПРС, тільки за три роки п’ятиріч
ки підвищено заробітну плану 31 мільйонові чоловік, 
або кожному третьому робітникові і службовцеві.

Рік у рік зростають суспільні фонди споживання, які 
становлять важливе джерело зростання добробуту ра
дянських людей. Виплати І пільги з них фондів у роз. 
рахунку на душу населення збільшилися з 248 каобс- 
ваіщів у 1969 році до 310 карбованців у 1973 році.
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Підвищено мінімальні розміри пенсій робі пінкам, 
службовцям, колгоспникам, поліпшено пенсійне забез 
печення сімей військової-, іу/і .бовців, які втрзіїїлн і оду - 
пальника. Збільшено стипендії студентам -тузів, учням 
технікумів і технічних училищ, підвищено норми ви
трат на харчування учнів міських професійно-техніч
них навчальних закладів. Усім працюючим жінкам 
встановлено допомогу по вагітності і родах у розмірі 
повного заробітку, незалежно від 
Всього в 1971 — 1 .
сій, стипендій, допомоги 
доходи 23 мільйонам чоловік.

Розширилася мережа лікарень, поліклінік, родильних 
будинків та інших медичних закладів, дитячих до
шкільних закладів, санаторіїв і будників відпочинку.

Предметом постійної уваги партії с житлове будні, 
кицтво. За кількісно споруджуваних квартир наша 
країна не знає собі рівних у сві[і. За час, що минув 
після попередніх виборів, більш як 45 мільйонів чоло
вік одержали квартири або нолінншли свої житлові 
умови.

Зростає виробництво юварів народного -цюживапия. 
Радянські .'події стали краще харчуватися і одягатися. 
Збільшується продаж населенню промислових і про
довольчих товарів. Поліпшується громадське харчу
вання, розширюється сфера побутових послуг, впоряд
ковуються міста і села. Минулі роки наочно показали, 
що політика К.11РС, спрямована па піднесення народ
ного добробуту, послідовно і неухильно втілюється в 
життя.

Комуністична партія буде і надалі добиватися більш 
повного задоволення матеріальних і духовних запитів 
радянських людей, поліііігеппя житлових умов, соці
ально-культурного і побутового обслуговування насе
лення, розширення виробництва і підвищенні якості 
товарів народного споживання. Тільки г. цьому році 
реальні доходи в розрахунку на душу населення зро
стуть на 5 процентів, буде завершене підвищення мі
німуму ставок і заробітної плати, окладів середньо- 
опЛачуваиих робітників і службовців виробничих га
лузей у східних районах країни, і почнеться поступове 
здійснення цих заходів у ряді інших районів країни.

Щоб виконати намічену партією широку програму' 
соціальних заходів- необхідно і ділі підвищувати 
вклад кожного трудового колективу, кожного трудя
щого у розвиток виробництва; берегти і примножувати 
суспільне багатство

Товариші виборці! І ромадяїіи Радянського Союзу! 
Підвищення народного добробуту — це найвища ме
та економічної політики партії, яка проголосила і па 
практиці ЗДІЙСНЮЄ лозунг; «Все в ім я людини, для 
блага людини!» Голосуючи за кандидатів блоку кому
ністів і безпартійних, ви тим самим будете голосувати 
за дальше піднесення добробуту народу, поліпшення 
життя кожної сім’ї, всіх радянських людей.

Дедалі багатшим, змістовнішим стає духовне життя 
радянського суспільства. За минулий період партія і 
Радянська держава здійснили ряд важливих заходів 
по дальшому розвитку народної освіти, науки і куль
тури, літератури і мистецтва. За останні четирн роки 
збудовано понад ІЗ тисяч нових шкіл. Здійснено нові 
заходи по поліпшенню роботи середньої і вищої шко
ли, професійно-технічного навчання. Ніші більш як дві 
третини робітників і близько половшій колгоспників 
мають вищу і середню (повну і неповну) освіту. У ра. 
донської молоді є всі необхідні умови для плодотвор
ного навчання, здобуття доброї професійної підготовки 
та ідейного загартування.

Ці роки відзначені великими досягненнями фунда
ментальних і прикладних наук па найбільш перспек
тивних напрямах наукового пізнання і технічного про 
гресу. Проведено ряд важливих досліджень і зроблено 
відкриття в галузі вивчення і освоєння земних надр, 
глибин Світового океану і космічного простору, вико
ристання нових джерел енергії, створення принципово 
нової техніки- високопродуктивних сортів сільсько
господарських культур, у медицині, біології та інших 
галузях природничих і суспільних наук. Постійно роз
ширюється мережа науково-дослідних закладів, лміц. 
нюються зв’язки науки і виробництва.

Дальшого розвитку набрала матеріальна база куль
тури. Збільшилася кількість бібліотек і клубів. Значно 
зросли тиражі газет, журналів і книг. Разовий тираж 
газет у 1973 році збільшився порівняно з 1969 роком на 
18 мільйонів примірників, тираж книг — на 192 міль
йони примірників. Кількість телевізорів у населення 
зросла в 1,6 раза.

Чимало нового і значного зроблено за останні роки 
в галузі літератури і мистецтва. Партія, народ високо 
цінять діяльність Письменників, художників, компози
торів, працівників театру і кіно, чия творча праця 
збагачує духовне життя нашого суспільства.

Радянські вчені, діячі літератури і мистецтва, вчи
телі і викладачі, лікарі, працівники культурно-освітніх 
закладів в єдиному строю з робітниками, колгоспни
ками, інженерно-технічними працівниками борються за 
успішне розв язапня завдань господарського і куль
турного будівництва, вносять великий вклад у справу 
комуністичного виховання.

Товариші виборці! Працівники науки і культури 
освігц і охорони здоров’я, діячі літератури і мисте
цтв,»! Політика Комуністичної партії — не політика, 
спрямована на всебічний духовний розквіт радянського 
суспільства. Голосуючи за кандидатів блоку комуністів 
1 безпартійних, ви тим самим, будете юлосувати за 
дальший розвиток народної освіти і охорони здоров’я, 
за нові досягнення нашої науки і культури!

■Чотири роки, які відділяють пас від останніх вибо
рів, відзначені великою і різнобічною роботою по даль
шому вдосконаленню всієї політичної організації су
спільства, зміцненню багатонаціональної Радянської 
держави, розвитку соціалістичної демократії. Ще біль
ше підвищилася роль робітничого класу в комуністич
ному будівництві, ЗМІЦНІВ союз робітників і селян. Гріь 

■ вас процес зближення класів і соціальних груп нашого-

і трудового сгаїку.
1973 рока.; за рахунок збільшення цен

та інших виплату підвищено

пародів СРСР, ще сильнішим і глибшим благородне 
почуття радянського патріотизму і соціалістичного 
інтернаціоналізму.

Яскравою демоне грації: ю інтернаціональної згурто
ваності нашого народу було святкування 50-річчя утво
рення Союзу Радянських Соціалістичних Республік. 
Визнанням видатних заслуг трудящих усіх націй і на
родностей країни у зміцненні їх братерства і дружби, 
оцінкою їх великого вкладу в зміцнення могутності 
Союзу РСР, у справу будівництва комунізму стало 
нагородження союзних і автономних республік, авто
номних областей і національних округів орденом 
Дружби народів. Трудящі більш як ста націй і народ
ностей Країни Рад ідуть па вибори як єдина дружна 
сім’я, спаяна спільними цілями, тісно згуртована на
вколо Комуністичної партії.

У ході здійснення Програми партії, рішень XXIV 
з’їзду КПРС набрала дальшого розвитку соціалістич
на демократія. Верховна Рада СРСР 8-го скликання 
успішно розв'язувала життєво важливі питання со
ціально-економічного розвитку і міжнародних відно
син, гідно виконувала свою високу місію. Значно зро
сла роль Рад депутатів трудящих, чому великою мі
рою сприяло приіїн .гтя Закону про статус депутатів. 
Ще міцнішим став зв’язок Рад з виборцями. Зростає 
активність професійних спілок, комсомолу та інших 
громадських орта пі з і цій. Дедалі ширші маси трудя
щих залучаються до управління державою. Зміцнюю
ться соціалістична законність і правопорядок.

Комуністична партія робитиме все необхідне для 
дальшого соціально-політичного згуртування радян
ського суспільства, розквіту і поступового зближення 
соціалістичних націй і далі виховуватиме трудящих в 
дусі марксистсько-лепіпськоі ідеології, радянського па
тріотизму і пролетарського інтернаціоналізму, непри- 
мпренності до проявів націоналізму і шовінізму. КПРС 
наполегливо продовжуватиме лінію на всебічний роз
виток соціалістичного народовладдя, підвищуватиме 
роль Рад, зміцнюватиме соціалістичну законність, дер
жавну дисципліну, вестиме боротьбу проти проявів тя
ганини та бюрократизму, поліпшуватиме роботу апа
рату управління.

Товариші виборці! Громадяни Радянського Союзу! 
Полі піка Комуністичної партії — це політика даль
шого зміцнення союзу робітничого класу і колгосп
ного селянства, зближення класів і соціальних груп, 
зміцнення дружби і братерства народів, це—політика, 
спрямована на дальше вдосконалення соціалістичної 
демократії. Голосуючи за кандидатів блоку комуністів 
і безпартійних, ви тим самим будете голосувати за 
нові успіхи соціальної і національної політики партії, за 
дальше зміцнення і загальнонародної соціалістич
ної держави, розвиток її демократичних основ.

Минулі роки ознаменовані великими успіхами ленін
ської зовнішньої політики Комуністичної партії і Ра
дянської держави. Зміцнилися позиції соціалістичних 
країн і позиції світового соціалізму. Сьогодні можна 
з задоволенням сказати, що хід подій переконливо до
водить життєву силу і ефективність зовнішньо-політич
ного курсу, Програми миру, розроблених XXIV з’їздом 
КПРС. '

У наполегливій боротьбі миролюбних сил проти сил 
реакції і агресії відбувається поворот у міжнародних 
відносинах від «холодної війни» до розрядки напруже
ності, утвердження принципів мирного співіснування 
держав з різним соціальним ладом. Надійнішими ста
ють перспективи збереження загального миру. Закла
даються основи довгочасного взаємовигідного співро
бітництва між державами у сфері економіки, науки, 
техніки, культури. Завдання всіх, кому дорога справа 
миру і безпеки народів, — сприяти тому, щоб цей 
процес став необоротним.

Нова, більш сприятлива обстановка, яка складає
ться па міжнародній арені, — це насамперед підсумок 
зміїні співвідношення сил па користь соціалізму, ре
зультат активної і цілеспрямованої зовнішньополітичної 
діяльності КПРС і Радянської держави. Не — резуль
тат спільних, погоджених дій нашої країни з братніми 
соціаліст пчпими державами.

Зовнішня політика КПРС має класовий, справді 
соціалістичний характер. Наша партія і далі робитиме 
все від неї залежне, щоб створювати найкращі умови 
для успішної, творчої праці радянського народу, зміц
нення єдності і дружби братніх соціалістичних країн.

Вірна своєму інтернаціональному обов’язкові, КПРС 
незмінно виступатиме па боці народів, які відстоюють 
свою національну незалежність, борються проти агре
сії, імперіалістичного і колоніального гніту, за мир і 
соціальний прогрес.

Товариші виборці! Громадяни Країни Рад! Зовніш
ня політика Комуністичної партії — це політика миру 
і дружби між народами. Голосуючи за кандидатів бло
ку комуністів і безпартійних, ви тим самим будете го
лосувати за дальше зміцнення позицій Радянського 
Союзу і соціалістичної співдружності на міжнародній 
арені, за утвердження принципів мирного співіснування 
у відносинах держав з різним суспільним ладом, за 
міцний мир, за врятування людства від небешекн тер
моядерної війни!

Комуністична партія виражає корінні інтереси ро
бітничого класу, колгоспного селяпсіва, народної інте
лігенції, всіх трудящих країни. При цьому вона по
стійно враховує особливості праці і побуту жінок, мо
лоді, пенсіонерів — усіх верств населення, приділяє ве
лику увагу їх інтересам і турботам.

Дорогі жінки! Славні дочки нашої великої Батьків
щини! В усіх звершеннях радянського народу — вели
чезна частка вашої праці. Великою є ваша роль у 
вихованні підростаючого покоління.

Комуністична партія робить усе можливе для по- 
ліпшешія умов праці і побуту радянських жінок. У на
шій країні всенародною увагою і піклуванням оточе
на жіпка-маїн. КПРС, Радянська держава і далі не
ухильно проводитимуть в життя заходи, які дають

ця дітей, полегшувати їх повсякденні турботи про 
сім’ю І ДІМ- , . о , О1

Комсомольці, юнаки і дівчата Країни Еад. Ви зав
жди пліч-о-п.ііч із старшими поколіннями були ца пе
редових рубежах комуністичної о оу.хівинці ва. У'іщо- 
м\ році минає 50 років з дня присвой пня комсомол о
ві імені Володимира Ілліча Леніна. Комсомол свято 
виконує заповіти великого учителя і вождя, ио-лепш- 
ському живе, працює, учиться і бореться. Це знову з 
великою силою продемонстрував з їзд «'Іеніпського 
комсомолу, який недавно відбувся.

Сотні тисяч молодих людей вперше візьмуть участі, 
у голосуванні. Можна не сумніватися, що’вовн з 
честю впкоЙають свій громадянський обов'язок, бу 
дуть завжди і нсюдіг з гідністю нести високе звання 
громадянина Союзу Радянських Соціалістичних Рес
публік!
’Радянська влада, наш соціалістичний лад іідкрн.іи 

молодим широкі шляхи, па яких мужніє ССООИСіІСТЬ, І 
виковується характер .подппп-трудівипка, людніш- І 
творця. Партія і далі створюватиме всі умови для на І 
вчання підростаючого покоління, нашого студентства, І 
для виявлення творчих здібностей МОЛОДІ, ДОСІ інію 
дбатиме про її виховання в дусі поваги і любові до 
праці, всемірно підтримуватиме і розвиватиме трудову 
і громадсько-політичну активність молодях будівників 
комунізму!

Шановні ветерани революції, війни і праці! Ванн 
революційна відвага, ваш героїзм у роки Великої Вії- 
чпзн піої війни, самовіддана праця па всіх етапах бу
дівництва нового суспільства завжди були, є і будуть 
надікаїочпм прикладом служіння Батьківщині. Багато 
хто з вас, маючи право на заслужений сідночішок, і 
сьогодні — у трудовому строю, вносить великий вклад 
у виховання молоді.

Ветерани — де заслужені і шановані люді; в Радян
ській країні. Піклування ггро ветеранів, про їх здоро
в'я і умови життя буде і далі невід’ємною частиною 
соціальної політики партії.

Центральний Комітет КПРС звертається до вас,ра
дянські жінки, юнаки і дівчата, ветерани революції, 
війни і праці. Голосуючи за кандидатів блоку кому
ністів і безпартійних, ви тим самим ще раз продемон
струєте свою глибоку заінтересованість у процвітанні 
нашої Батьківщини!

Гзорчу працю нашого народу надійно охороняють 
доблесні Збройні Сили. Багьківщппа довірила воїнам 
Радянської /\рмії і Військово-Морського Флоту захтгсі 
завоювань соціалізму, і воин з честю викопують свіч 
патрі ггіічшій і інтернаціональний обов'язок.

Комуністична партія робить усе необхідне, щоб 
зміцнювати обороноздатність соціалістичної держави. 
Вона впевнена в тому, що радянські воїни і далі .без
устанно підвищуватимуть свою бонову і політичну 
підготовку, оволодіватимуть усіма видами сучасної 
зброї і техніки, щільно стоятимуть на варті мирної 
праці нашого народу, який будує комунізм.

Центральний Комітет КПРС закликає вас, славні 
радянські воїни, віддати свої голоси за кандидатів 
блоку комуністів і безпартійних. Це буде ще одним 
свідченням вашої вірності Комуністичній партії, без
межної любові до соціалістичної Вітчизни!

Дорогі товариші! Чим далі просуваємося мн іїб об
раному шляху, тим все більш зримо розкриваються 
перед світом величезні переваги нового суспільного ла
ду. Життя переконливо показує, що саме соціалізм 
уособлює майбутнє всього людства.
Соціалізм забезпечує швидке зростання продуктивних 

спл, раціональне використання природних ресурсів в 
-іптерсса.х усього суспільства. Вій утверджує повий, 
гідний людини спосіб життя, гарантує трудящим пра
во па працю, па безплатну освіту, медичне обслугову
вання і пенсійне забезпечення, найнижчу в світі квар
тирну плату, забезпечує постійне і стале зростання до
бробуту і культури. Соціалізм — це впевненість у май
бутньому, цс — справді гуманна система людських від
носин.

Всі паші успіхи в галузі внутрішньої і зовнішньої 
політики, в господарському і культурному будівницт
ві, в піднесенні народного добробуту — "це підсумок 
самовідданої праці героїчного робітничого класу, слав
ного колгоспного селянства, народної інтелігенції, всіх 
радянських людей. Це — результат правильної, на
уково обгрунтованої політики Комуністичної партії, 
багатогранної і цілеспрямованої діяльності Централь
ного Комітету КПРС, Політбюро ЦК, Генерального 
секретаря ЦК КПРС товариша Л. І. Брежнєва.

У КПРС немає, інших інтересів, крім інтересів на
роду, немає іншої мети, крім щасгя і блага трудящих. 
Радянські люди довіряють своїй партії, і партія робить 
усе, щоб бути гідною цього довір’я. Спираючись . на 
підтримку мас, вона впевнено веде народ до-новніх не-• 
ремог в ім’я торжества історичної справи, яку заповів- 
великий Ленін, в ім’я торжества комунізму.

Дорогі товарний! Центральний Комітет КПРС за
кликає всіх громадян Союзу Радянських Соціалістич
них Республік у день виборів до Верховної Ради 
СРСР віддати свої голоси за кандидатів блоку кому
ністів і безпартійних. Ваше одностайне голосування 
буде новим яскравим виявом схвалення і підтримки 
внутрішньої і зовнішньої політики партії і Радянської 
держави, рішимості і у ' 
здійснення величних планів комуністичного 
ннцгва!

ВСІ НА ВИБОРИ!
Хай живе паша велика Батьківщина - Союз 

ськпХ- Соціалістичних Республік!
Хай живе Радянська влада!
Слава героїчному радянському народові! 
Під керівництвом Комуністичної партії, під 

ром марксизму-леніпізму — вперед, до перемоги комі- 
ніз.му!

Центральний Комітет Комуністичної партії Радянського Союзу

далі самовіддано боротися з.і 
"" ' ____> будів-

Радял-

прано

І



’ 2-ї травня
„ВІК Н А“ 
В НАДРА 
ТЯНЬ-ШАНЮ 
_и

Вчені Казахстану за
вершили створення ме
режі глибинних сейсмо
станцій — своєрідних 
Ь»ікон» у надра Тянь- 
Шаню. У пробурених в 
околицях Алма - Ати 
свердловинах і> (вируба
них у скелях поблизу 
вічних снігів штольнях 
встановлено сейсмостан
ції, які реєструють на
віть найбільш незначні 
прояви тектонічної ді
яльності планети.

Вся інформація про 
підземні поштовхи пере
дається автоматично в 
центральну реєструючу 
станцію. Вчені можуть 
уепер у будь-який мо
мент визначити ділянку, 
де в земній корі відбу
вається наростання під
земних сил, здатних ви

кликати землетрус. 

Іиовою
НАОЧНОЇ 
АГІТАЦІЇ

Важлива роль у мобі
лізації трудящих на 
здійснення величних 
завдань комуністичного 
будівництва, дальшому 
розвитку соціалістично
го змагання, формуван
ні ідейного і морально
го обличчя радянської 
людини належить наоч
ній агітації.

З метою узагальненії« і 
поширення передових ме
тодів боротьби за підви
щення ефективності вироб
ництва на території Внстав- 
кн передового досвіду в на
родному господарстві УРСР 
відкрилась постійно діюча 
республіканська виставка 
наочної агітації.

З експозиції узагаль
нено досвід цієї роботи 
партійних організацій мі
ста Києва, Запорізької і 
.Херсонської областей. 
-<ут представлені кращі 
Зразки агітаційно-ху
дожнього оформлення 
підприємств, населених 
пунктів, територій, а та
кож «блискавок», вим
пели, дипломи, почесні 
посвідчення, інші засоби 
морального заохочення.

(РАТАУ).

1974 року „М ОЛ ОД м И КОМ У и Л P“

Розповідаємо про Новоукраїнську 
орденоносну

Після закінчення Знам енського задізн'ичіого технікуму Ми
кола ІІнпенко розпочав свій трудовий шлях у місті Бендери, 
працюючи техніком залізничної дороги. Після служби в армії 
повернувся в село Шишкіїю Новоукраїнською району, працює 
газозваріовальипком у майстерні колгоспу імені Иетровського. 
Односельчани знають: до кожного з своїх виробничих завдань 
Мчкала ставиться сумлінно, виконує роботу па рівні високої 
кваліфікації.
Він неодноразово наюроджувався грамотами обкому та рай

кому ЛКСМУ, відзначений ювілейною медаллю «За доблесну 
працю. В ознаменування 100-річчя від дня народження 
В. І. Леніна».

На фото: Микола ПІІПЕІІКО.
Фото В. КОВПАКА.-

виявляємо НЕДОЛІКИ

О Д II А
В КІЛЬКОХ ОСОБАХ

НОВІ НАДХОДЖЕННЯ
До кіровоградського магазину «Пропагандист» обл- 

кш.готоргу надійшли нові видання:
Л. І. Брежнєв. Піпаппя аграрної політики КПРС і 

освоения цілинних. земель Казахстану. Промови і допо
віді. Політаидав України, 1974.

Бесіди по політичній економії соціал-ізм-у. Політвндав, 
1974.

Мето пічний і.осібннк-гіракгикум з курсу «Основи еко
номіки і •. ■"■н-зііїшя виробництвом». Економіка, 1974.

П. ЛИТВИНЕНКО, 
зав. магазином «Пропагандист».

м. Кіровоград.

Порівняння прийшли не одразу. Спо
чатку було все так, як на початку бу
дівництва Побузького нікелевого заво
ду, корпусу № 90 заводу «Червона зір
ка*. Сприймаєш як належне, що важко 
розшукати начальника ударної комсо
мольської будови. Така вже неспокійна 
посада у цих людей, непосидюта.* Не 
здивувало тому, іцо і Зою Самбір — на
чальника штабу ударної комсомольські 
будови в Сальковому — довелося мало 

тю багатьох
будови в Сальковому — 
не півдня наздоганяти 
об’єктах.

— Тількп-що тут була.
— Пішла до головного
— Бачили недавно па бетонному...
Багато справ у ці передпускові дні 

першої черги реконструкції Сальківсько- 
го цукрового заводу у начальника шта
бу комсомольської. Зранку, до зміни ви
пустила «Блискавку» і листівку «Комсо
мольського прожектора», до обіду побу
вала в п’яти комсомольсько-молодіжних 
бригадах, па виробничій нараді, потім 
підготувалась до вручения вимпелу кра
щому колективу, загадала багатьом, 
щоб увечері приходили па репетицію в 
Будинок культури... Словом — не регла
ментований вісьмома годинами робочії:! 
день. Вже пізно ввечері за планом про
йшов рейд <КП> в гуртожитках. Всюди
суща Зоя зовсім не здивувала. Кинулось 
у вічі інше — всі питания того дня вон.» 
розв’язувала... сама. І лише безнадійно 
махнула рукою на зауваження про це.

Штаб удаппої комсомольської будови 
р - 
в’язкову умову 
цтва.
члени штабу разом накреслюють відпо
відні заходи, назріла проблема — зно
ву ж спільна рада штабістів, і за кон
кретну лапку роботи кожного — відпо
відальність колективна, всього штабу.

Дсіцо по-іншому склалося па реконструкції 
Сальківського цукрозаводу. Історія далеко не 
пішла, і прослідкувати її можна бс'з трудно
щів. Одразу ж після оголошсиия перебудови 
заводу ударною-комсомолі.сі.кою тут був ство
рений комсомолі.ськніі пігаб. Як визнають 
вже зараз п райкомі комсомолу, з самою по
чатку його склад підібрали невдало. Навіть па 
начальника штабу запропонували людину 
безініціативну, пасивну. Організаторська ро
бота серед .молоді майже по велась, па інерт
ність- захворіли і члени штабу. Ось тоді і об
рали Зою Самбір па нову для псі посаду. 
Кандидатура підходила в головному — 3<и 
Mat досвід комсомольської роботи, адже вона 
секретар комсомольської організації Сальків
ського цукрового заводу.

Новий начальник штабу старанно взя
лася надолужувати упущення поперед-

І пика. Перш за все, почала регулярно ви
ходити листівка «КГІ». Зараз їх'уже під-

5ділове ІНТЕРВ’ЮZSSSSSSSSSSSSS

корпусу.

В самому цьому понятті закладено оСч>-
J колективного керівнії- 

Розпочинається якась справа —

illII то 28, ПІХ, що не 
пусків, як пояснила 
на облік 
колективи, г______
піоб організувати поміж них соціаліст пч- 
нс змагання'за достроковий пуск бу
дови.

Завдання начальника штабу — здійс
нювати заг ільпе керівництво участю 
комсомольців і молоді в реконструкції, 
виявилось не таким простим. І не лише 
тому, ЩО ДЛЯ Зої будівництво — сира.ІЗ 
нова. Сім чоловік складають штаб. А 
ОСЬ «коефіцієнт корисної ДІЇ» від них 
здебільшого па кульовій відмітці. Випи
сок хіба що — відповідальна за випуск 
«КП» табельниця Клавдія Снч — на пер
шу вимогу повідомляє результати роб і- 
ти бригад, окремих молодих будівельни
ків і монтажників. Па засіданні штабу і 
якось вирішили спорудити спорі ІІВІІНИ 
майданчик. Чого більше, — іірямнії обо
в'язок зайнятися цим відповідальному за 
спортивно-масову роботу Вікторові Ч.і- 
Саіноку.

ІІаорид.іо ны адупати. Піївиа it гуртожв- 
юк, попросила хлопців. Хоч t стомилися після 
зміни, а вийшли і зварили опори для волей- ■ 
ОО.1Ы1О1 сітки, встановили тенісний стіл. До- 
подіиьс.і втручатися ис а своє,діло, — змйас- 
гь-.-я ішос ганку Зой.

.‘’УДОЮ юнаки 1 дівчаїа не знають «,-и-• 
ла її», і «не її». 11а кожному кроці зупини- • 
ють, кличуть, наздоганяють, і густо чується.-' 
«Зоє, чому?.. Зоє, коли?.. Зоє, до якою ча 
су?..».

Ось гут і порівнюєш мимоволі з пер 
тими ударпимп-комсомольськіїми в об 
ласті. Факт приводить до висновку, що 
начальник штабу па реконструкції 'Саль
ківського заводу уособлює одразу всіх 
членів штабу, або за військовою ісрмі- 
пологією — «генерал опинився без вій
ська». І сталося так тому, що свого часу 
невдало (вислів завідуючого відділом 
комсомольських організацій Гайворон- 
ського райкому комсомолу Михайла 
Журби) підібрали членів штабу. Та чи 
довго витримає теперішні ііаваптажеи 
ня Зоя?

— Задумаю якусь справу, — а риз- . 
почну робити, часом не виходить» — ці 
прикрі слова Зої ніби попередження- про 
можливість зривів. До того ж вже понад 
місяць вона паралельно продовжує ви
конувати обов’язки секретаря комсо
мольської організації Сальківського цук
рового заводу.

За всі зусилля, невсипучість Зої треба 
сказати спасибі. /X що сказати за робо
ту штабу?

Зоя. Бона ж взяла
ВСІ КОМСОМОЛЬСЬКО-молодіжні 

запняіі на рскопсі р) кції.

Михайла

О. БАСЕНКО, , 
спецкор «Молодого комунари». 
—----- -------------- —_----------/

от

В «Положенні про «Комсомольський прожектор» записано, 
зохрема, що він с помічником партійних організацій в боротьбі 
з всілякими проявами безгосподарності і зволікання, хабар
ництвом і зловживанням, з усім тим, що завдає шкоди народно
му господарству, справі комуністичного виховання.

Особливе коло його турбот — боротьба з тзк званими дрібни
ми крадіжками. Цьому присвячена бесіда нашого кореспондента 
А. Нечитайла з начальником відділу боротьби з розкраданням со
ціалістичної власності та спекуляцією УВС Кіровоградського о п- 
•мконкому Миколою Степановичем СВ1РКУЛОМ.

х — Насамперед хочеться за
значити, що явище це не без

невинне, як може здаватися на 
перший погляд, — почав роз
мову М. С. Свіркул. — Дрібні 
крадіжки завдають підприєм
ствам, господарствам великих 
економічних збитків. От вам 
один приклад. На Кіровоград
ському м ясокомбінаті тільки 
■протягом нинішнього року за
тримано двадцять два чолові
ка. Деякі з них намагались ви
красти одноразово більше 20 
кілограмів м’яса...

Я вже не кажу про величез- 
, рУ моральну шкоду.

— Що ж сприяє «живучості» 
яодібних злочинів?

Коли розглядаєш кон
кретні випадки розкрадання, 
Дуже часто вражає відсутність 
елементарного порядку, без
господарність у цеху, на будо- 

■'-дВІ. До речі, СОЦІОЛОГІЧНІ ДО" 
Сл,дження підтверджують пря- 
мий зв'язок цих явищ — без
господарність т розкрадання. 
Переважна більшість опитува- 

зізналась, що можливість 

крадіжки з’явилась від недо
статнього контролю й обліку.

Нерідко на підприємствах 
ходять не через прохідну, а 
там, «де зручніше» — через 
паркан, в отвір огорожі. .Не 
можна допускати, щоб дрібні; 
злодії розкрадали державне і 
суспільне майно. І комсомоль
ці, «прожектористи» під керів
ництвом партійних організацій, 
груп народного контролю по
винні серйозно й послідовно 
боротися з цим явищем.

— Які форми роботи «КП», 
на вашу думку, зарекоменду
вали себе з кращого боку? 
Чий досвід, по-вашому, заслу
говує схвалення і пропаганди?

— « 
знати резерви 
ства, господарства, 
вагома деталь. Тоді вони зумі
ють побачити, наприклад, мож
ливість упорякування норм, 
зможуть запропонувати техно
логію, яка б дозволила зеко
номити сировину, проконтро
лювати якість продукції.

Можна навести багато при
кладів, де на заводі чи фабри

Прожектористи» повинні 
свого підприєм- 

Цег дуже

ці діють комісії по збеое.'ке»-- 
1-0 соціалі.-тичної власності, 
які очолює дирекюр підпри
ємства. Входять сюди й «про
жектористи».

В Прибалтиці, зокрема, па Ризь
кій трикотажній фабриці, «прожек
тористів виявились ініціаторами 
ьолсі:гикної бригадної відпопіда.ть- 
пості за матеріальні цінності. Тут 
повністю довіряють робітникам. 
Погодьтесь, процедура перевірки, 
«кіл підиііалп раніше робітники 
при виході з печу, прнниз.'іпаа. І ог 
З ініціатив;! «Комсомольського 
прожектора» фабрики вирішили 
відмінити всілякі огляди. Але як
що когось помігяіь з крадіжкою — 
премії пазбака.-.ється вся бригада.

Прикладом у нашій області, 
який мені хотілося б відзначи
ти з приємністю, є колектив ві
домого всім заводу «Червона 
зірка». Тут у цехах і на дільни
цях створені й постійно діють 
комісії по профілактиці право
порушень. Крім адміністрації, 
сюди входять представники 
«КП» і комсомольці-активісти. 
Я пригадую — допомагав у ор
ганізації цих органів червоно- 
зорівцям заступник начальни
ка міськвідділу внутрішні* 
справ А. П. Звариш. Бесіди ре
гулярно проводяться в робіг- 

в цехах
Причому, що відрадно, — і 
партійний, і комсомольський 
комітети заводу влаштовують 
зустрїчі з відповідальними 
працівниками обласного уп
равління внутрішніх справ. Ке
рує «Комсомольським про
жектором» заводу Ігор Граб
ко. Зараз практично немає ви

ничих гуртожитках,

падків розкрадання серед 
к змеомольців підприємств«

І ще хотів би сказати гро 
одне. А'и з задоволенням зу
стріли створення комсомоль
ських оперативних загонів. Я 
можу навести багато прикла
дів, коли молоді оперативники 
допомагаюто виявляти факти 
крадіжок. Доцільно і корисно 
було б пов'язувати дії опера з 
гонія і «Комсомольського про 
жектора».

— Миколо Степановичу, хо 
тілось би почути пашу думку 
ось про що: одна справа ви
явити, навіть ліквідувати недо
ліки в господарюванні Дру
га — як бути з тими, кого, як 
кажуть, спіймали за руку!

— Це, справді, серйозне пи
тання. Уявімо, «прожекторис
ти» — учасники рейду — на 
прохідній чи навіть у цеху зі
ткнулись з фактом крадіжки. 
Звичайно, якщо це заздає ве
ликої шкоди заводу, то спра
ву неодмінно треба передава
ти до суду, і розкрадач понесе 
сузорс покарання.

Ямно ж и цій ролі молодий ро
бітник, икіііі хотів иинссні мнусь 
дрібниці». Зрозуміло, будь-яка кра
діжка є порушенням закону. Од
нак ііосіїііиаіп і передачею спра
ви до суду в ці.омт випадку, мож
ливо, й не слід. Якщо х іоиеіі.і. 
спіткнувся вперше, певмо. ДОСИТЬ 
обмежитись обговоренням його по
ведінки на засіданні комсомоль
ського бюро цеху чи на комсомоль
ських зборах. Па Іншою ж бесіда 
по щирості з групкомсоргом спра
вить більше враження, аніж ко

лективна «прочуханка».

Кожен конкретний випадок 
вимагає індивідуального під
ходу. Але що важливо — поза 
увагою не можна залишати 
жодного випадку крадіжок. 
Безкаркісто тоді стає нам по
ганим слугою.

— Зараз часто говорять про 
правову пропаганду. Юристи 
вважають, що незнанння зако
нів, особливо серед молоді, — 
це нерідко передумова для 
здійснення правопорушення. 
Як повинна вестись правова 
пропаганда сьогодні?

— Обмежувати правову про
паганду тільки бесідами, лек
ціями, доповідями, звичайно« 
не можна. Виявлення кожного 
факту порушення правопоряд
ку, публічний осуд винних у 
порушенні законів про охоро
ну суспільної власності — ду
же ефективні форми правово
го виховання. Та й лекції, до
повіді не треба переобтяжу
вати загальними фразами, а 
намагатись вкласти в них біль
ше фактів з життя даного під
приємства, колективу, які про
звучали б застереженням на 
майбутнє. Найкращою, на мій 
погляд, формою правової про
паганди послужить для ото
чуючих доведення до КІНЦЯ 
розслідувань фактів розкра
дання й здирництва.

Боротьбі з правопорушення
ми служать і товариські суди, 
і відкриті судові процеси над 
порушниками радянських за
конів. Тільки дуже важливо, 
щоб справа була ретельно під
готовлена, вивчена до найдріб- 
ніших деталей, тоді судове за
сідання стане переконливим 
для всіх присутніх уроком пра
вового виховання.
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• Забута постанова
• Переможці невідомі. Кому вручати призи?
• «Чи варто екзаменувати активістів?»

V ЛОПЕЦЬ був 
’** задоволе
ний:

— Все, в ме
не буде зна
чок. Норматиеи 

в спокої. А то піс-виконав. Тепер залишать 
ля роботи ніколи й «козла» забити бігай 
та бігай...

З цих слів зрозуміли, що юнак вважав 
кінцевою метою нового фізкультурного 
комплексу — значок ГПО. Комсомольський 
ватажок, фізорг майже силоміць виводили 
його на стадіон.

Ні, це не в Долинській. Випадок такий був

монструвати і значківці і ті, хто ще не склаг 
нормативів комплексу, 
в «Дружбі»? Нема. Бо 
борсгва комплексу на 
ской правды» не було.

М. Гайдаю, якого призвали в армію, до
велось складати нормативи вже після ви
моги у військкоматі. Бо там хотіли, щоб з 
району таки виїхали всі значківцями. Термі
ново зібрали тих, хто «втік» від бігання ра
ніше. І почався «бліц-турнір».

— Раз-два!.. Стріляй... Стрибай....' Бігай... 
Присідай...

— Молодець! А казав, що не можеш... 
Ось тобі значок...

Хто ж чемпіон ГПО 
й змагань з багато- 
призи «Ксмсомоль-

„ЗАСЕКРЕЧЕНІ“ ЧЕМПІОНИ окремих

чемпіон 
клас ви-

ПЕРША ПРОГРАМА. 9.05 — 
Кольорове телебачення. Ран
кова гімнастика. (М). 9.20 — 
Новини. (М). 9.30 — Кольоро
ве телебачення. Для школя
рів. «Творчість юних». (М). 
10.00 — М. каховський. «Ду
ма про Леніна». Літературна 
передача. (М). 10.25 — «Ра
дянський характер». (М).
10.55 — «Осі. такі історії...». 
Телевізійний багатосерійний 
спектакль. Історія III. (М).
16.55 — Для школярів. «На
приз клубу «Нептун». (М)’. 
17.25 — О. С. Пушкін. «Євге
ній Онєгіїї». (М). 18.00 —
«День за днем». (Кірово- 
ірад). 18.15 — Телефільм. (Кі
ровоград). 18.30 — «Збиральну 
техніку — на лінійку готов-

на комбінаті «Кіровоградважбуд». І я його 
згадав, слухаючи слова юнаків та дівчат 
колгоспу «Дружба»:

— Сумно в нас. Про спорт забули. І ко
мітет комсомолу осторонь стоїть...

Дивно. Може тут всі вже давно стали 
значківцями ГПО і тепер взялись за «коз
ла»? Але ж ні, в колгоспі десятки працьови
тих молодих хліборобів, активних, завзятих. 
Спортсмени тут мали раніше теж високі по
казники. І раптом: «Комітет осторонь...».

Кажу про це першому секретареві 
Долинського райкому ЛКСМУ В. Дикому. 
Чую коротке пояснення:

—- Василь Собко — в «Дружбі» тимчасо
вий секретар комсомольської організації 
те інструктор по спорту. Заміни ніяк не під
беремо.

Незрозуміло — тимчасовий з осені мину
лого року? І донині щомісяця акуратно і 
вчасно отримує зарплату?. То, може, таки 
щось робить?

Поспішаю на центральну садибу кол
госпу, в контору. Але Василя нема.

Вранці знову в контору колгоспу. А в* 
бухгалтерії:

— Був. Бідкався, що його мають переві
ряти. Бо дзвонили з райкому. То він — на 
мотоцикл...

Ще три години пошуків — секретар зник 
в невідомому напрямку.
Д ЦІКАВИЛО, як в колективі фізкультури 
*• пройшли змагання з багатоборства 
ГПО на призи «Комсомольской правды». 
Фініш першого етапу цих поєдинків мав 
закінчитись 9 травня саме тут — в колгос
пах і школах, на підприємствах, в бригадах 
і цехах. Майстерність повинні були проде-

Так «готувався» скласти залік з фізичної 
та військово-технічної підготовки не лише 
вихованець комсомольської організації 
колгоспу «Дружба» М. Гайдай. В «бліц-тур- 
нірі» брали участь М. Блицик — з колгоспу 
імені 40-річчя Жовтня, В. Косянов — з кол
госпу імені Шевченка, М. Илименко — з 
колгоспу імені Леніна, В. Петренко — з 
маслозаводу, М. Пробийголова — з авто- 
підприємства № 10035. Саме в згаданих ко
лективах і пущено на самоплив справу під
готовки значківців ГПО.
Х7 РАЙКОМІ комсомолу згадуємо про
* спільну постанову ЦК ВЛКС/Л і Всесоюз

ного спорткомітету «Про першість СРСР з 
багатоборства ГПО на призи «Комсомоль
ской правды». Вона була опублікована ще 
11 грудня 1973 року. А в Долинському ра
йоні покликали молодь до цих стартів рів
но через чотири місяці — в комсо
мольські організації було розіслано посіа- 
нову РК ЛКСМУ.

А що потім? Може, зібрали комсомоль
ських ватажків і фізоргів та повели їх на 
показові змагання? Монте, склали графіки 
проведення поєдинків у кожному колек
тиві?

—- Я особисто виїхав у колгосп імені Ле
ніна і там провів засідання комітету, — це 
другий секретар райкому комсомолу Вік
тор Маруценко. — Поговорили про недолі
ки в складанні нормативів ГПО. То після 
цього вони бігали.

І тут же ні слова про змагання, до яких 
слід залучити всіх юнаків і дівчат...

УСТРІЧ з комсомольським ватажком 
(він же і інструктор по спорту) колгоспу 

«Шлях до комунізму» Валерієм Корнсвим. 
Він признається:

— Таких змагань но було. Просто хлопці 
і дівчата складають нормативи. З 44 комсо
мольців — 19 значківців. Що далі? Стадіону 
нема, легкоатлетичного комплексу нема, 
тиру не будуємо, спортзал відсутній.

ДОЛИНСЬКА СШ № 2. В такому колекти
ві, звичайно, легше згуртувати юнаків 

та дівчат.
Ще з вулиці я задивляюсь на майданчик, 

де школярі стрибають в довжину. Вчитель 
фізкультури А. І. Карбівничий одразу ро
бить записи в щоденнику. Але це звичай
ний урок, під час якого визначаються по
казники кожного учня з окремих нормати
вів комплексу ГПО. А змагання з багато
борства?

— Було. Є таблиці.
І Анатолій Іванович показав мені їх в ка

бінеті. Перша: список 39 дівчат і їх показни
ки з метання гранати, стрибків у висоту, на 
кросовій дистанції. Така ж таблиця з імена

ми 44 хлопців. Це 
просто помітки після 
складання 
нормативів.

— А хто ж 
школи? Який
йшов переможцем з 
багатоборства?

— За попередні/ли підрахунками — 10-Б 
і 6-Б. Чемпіоном може бути Сергій Кова
ленко. Він стрибає вище 170 сантиметрів.

Може бути. Це якщо провести згадані 
змагання. Бо кращий колектив визначається 
за кількістю учасників, які взяли участь у 
змаганнях з багатоборства комплексу ГПО, 
кількістю тих, хто виконав усі нормативи.

Таких підрахунків у школі ніхто не робив. 
Хоч чемпіон мав бути визначений 9 травня. 
Та й через тиждень про нього ніхто не знав,

А в коридорі виднівся давній стенд (з ре
кордами 1969—1970 років, емблемою знач
ка БГПО). От і вся пропаганда комплексу.

І тут репліка голови районного спортко
мітету В. Заїси:

— А плавання ще ж не проведеш, рано. 
Та до першості району буде все готове. 
Виходить, чемпіонат району буде пер

шим етапом. Без проби сил в колективах 
фізкультури

А в першому пункті положення про пер
шість країни з багатоборства ГПО ставиться 
мета про дальше поліпшення спортивно- 
масової роботи пропаганди комплексу 
ГПО, залучення до занять фізкультурою 
сотень. Якщо ж іти за «досвідом» долин- 
чан, то стартуватимуть не сотні, а одиниці, 
ті, хто захоплюється спортом роками.

Крокую вулицею до автостанції. Скрізь 
оголошення: «Футбол: Долинська — Но
ва Каховка». І хоч би тобі один рядок на 
якомусь щиті, вітрині про комплекс ГПОІ 
На другому місці після футболу безліч бі
лих плям на огорожах: «Терміново продає
ться півхати, Чапаева, 42...».

М. ШЕВЧУК, 
спецкор «Молодого комунара».

Долннський район.

ності». (Кіровоград). 
Прем’єра телевізійного 
ментального фільму 
!ЦІ, прикрості. мрії

18.45 — 
дов^

« Радіь~
Ол ьги

Корбут». (М). 19.15 - «По
милка Опоре де Бальзака». 
Художній фільм. (М). 21.00 — 
Програма «Час». (М). 21.30 — 
Кольорове телебачення. «Про 
балет». (М). 22.40 — Інтерба-
ченнп. Велогонка світу. (Че- 
хословаччина). 23.00 — Нови
ни. (М).

ДРУГА ПРОГРАМА. 11.20 — 
Новини. (К). 11.35 — «Шкіль
ний екран». Історія та су
спільствознавство для учнів 
10 класу, (К). 12.10 — Худож
ній фільм «Повість про чекіс
та». (К). 17.00 — «ІЦе раз про 
Червону Шапочку». Лялькова 
вистава. (Запоріжжя). 18.00 — 
На допомогу абітурієнтам. 
«Запрошуємо на історичний 
факультет Київського дер
жавного університету. (К). 
18.15 — Реклама, оголошення. 
(К). 18.30 — Художній теле
фільм «Кнопка». (К). 19.00 — 
Програма «Вісті». (К). 19.30 — 
«У світі музики». (К). 20.45 — 
«На добраніч, діти!». (КТ. 
21.00 — Програма «Час». (МУ. 
21.30 — «Сільськогосподар
ський тиждень». (К). 21.45 — 
На замовлення виборці^ 
«Сильні духом». II серії:. (Ку? 
23.20 — Вечірні новини.' (К).

23 чегпвер

І лекція,
і екскурсія

Минулої п’ятниці відбу
лося чергове заняття мі
ського університету ком
сомольських кореспон
дентів. Слухачам була 
прочитана лекція «Сати
ричні жанри», яку підготу
вав завідуючий відділом 
пропаганди редакції газе
ти «Молодий комунар» 
Б. Куманський, Після лек
ції вони були на екскурсії 
в зеленому господарстві 
Кіровоградського комун
госпу.

•Наступне заняття уні
верситету комсомоль
ських кореспондентів від
будеться в п'ятницю, 31 
травня.

КЯ ,, АВАНГАРД1 ‘—
,,зірка“-о:і

У десятому турі чемпіонату країни з футболу се
ред команд другої ліги класу «А», який відбувся ми
нулої неділі, кіровоградська «Зірка» зустрілася у Се
вастополі з одним із лідерів шостої зони місцевим 
«Авангардом», який до цього поєдинку займав друге 
місце у турнірній таблиці і мав у своєму активі оди
надцять очок, а в «Зірки-», як відомо, було шість очок 
і 18 місце.

Гра розпочалася атаками наших земляків. У се
редині першого тайму одну із комбінацій завершує 
точним ударом півзахисник «Зірки» Юрій Касьонкін. 
На відпочинок команди.пішли при перевазі гостей. 
Вони вели — 1:0. Друга половина матчу не внесла 
змін. Фінальний свисток пролунав, коли на табло бу
ло 1:0 на користь кіровоградців. Це з початку сезону 
другий виграш ваших земляків. Зараз у них 8 очок 
із 20.

У наступному турі, шв відбудеться ЗІ травня, «Зірка» 
приймає у себе вдома черкаський «Граніт». Ллє до нього 
поєдинку ніровоградці на своєму полі 24 травня а першому 
матчі на кубок України зустрінуться з представниками 
спортипного клубу міста Луцька. Для «Зірки» — минулоріч
ного володаря цього трофею — це відповідальний екзамен.

В. ШАБАЛІН.

Добившись результату 4.11,0 в забігу на 1500 метрів на першість Європи з легкої атлети- 
1нтолв?ИГИХ ”Рим,шениях- яка відбувалася в Гетеборгу, болгарська спортсменка Тонка 
НЕГРОВА стала володаркою трьох світових рекордів: в естафеті 3x500 метрів і 4x800 иггрії: 
та в забігу, на 1500 метрів для закритих приміщень. Топка Петрова — член спорттовариства 
«левскі-спартак». Зараз вона посилено готується до найвідповідальнішнх стартів нього ро- ЇГ;?/ 
*У — Ьалкапських ігор в Софії і чемпіонату Європи в Римі.

Агентство «Софія — прес».
Фото Д. МИХАЙЛОВА. г
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«МОЛОДОЙ КОММУНАР» - 
орган Кировоградского обкома 

ЛКСМУ, і, Кировоград,

ЗїбОі’О. ГСП, Кіровогр8д-50, вул. Луначарського, 36. 
Телефони: відповідального секретаря те відділу 
комсомольського життя — 2-45-35, відділу пропаганди, 
відділу листів і масової роботи — 2-45-36, відділу вій
ськово-патріотичного виховання та спорту — 2-46-87.
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Друкарня ім. Г. М. Димигрова 
обласного управління у справах видавництв, 

поліграфії і книжкової торгівлі, 
м. Кіровоград, вул. Глінки, 2.
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ПЕРША ПРОГРАМА. 9.05 — 
Кольорове телебачення. Ран
кова гімнастика. (М). 9.Î0 — 
Новини. (ДУ). 9.30 — Кольоро
ве телебачення. А. П. Чехов. 
«Чайка». Фільм-спектандь. 
(М). 16.05 — «Російська мо
ва». (М). 16.50 — «Шахова
школа». (М). 17.20 — О. С,
Пушкін. «Євгеній Онсгіп»'. 
Глави з роману. (М). 18.00 — 
Новини. (М). 18.15 — Кольо
рове телебачення. Для дітей. 
«Принцеса та сажотрус». (М}’.
18.30 — «Ленінський універси
тет мільйонів». (М). 19.00 —>
Концерт духового оркестру Кі
ровоградського музучнлиша. 
(Кіровоград). 19.30 — Інтерба
чення. Чемпіонат СРСР з 
футболу: ’«Динамо» (К) —
«Спартак» (М). (Київ). В пе
рерві — кіноварне. 21.15 —•
Програма «Час». (М). 21.45 -» 
«Розповіді про театр». (М>’.
22.45 — Чемпіонат СРСР з 
гандболу. MAI (М) - ЦСКА 
(М). (Ташкент). 23.00 — Нови
ни. (М).

ДРУГА ПРОГРАМА. 16. 4.^ 
Наша афіша. (К). 16.50 — Те- 
леальманах «Краса людська». 
(Львів). 17.20 — На допомогу 
абітурієнтам. Про підготовку 
хіміків у Київському держав
ному університеті. (К). 17.35 -» 
Назустріч виборам до Верхов
ної, Ради СРСР. «Високе до
вір я». Нарис про кандидата 
в депутати Верховної Ради 
СРСР Д. Ф. Касяненка. (Хар
ків). І8і(ю — Реклама, оголо
шення, (К). 18.30 — Телефільм 
«Юлька, Васька та інші». <К>’. 
19.00 — Програма «Вісті». (КУ. 
1.1.25 — Концерт. В перерві 
«На добраніч, діти?». (КГ. 
21.15 — Програма «Час». (MJ.
21.45 — Першість СРСР з футі 
/п «Зоря» — «Дніпро». 
(2-й тайм). (Ворошиловград?;
22.30 — «На ланах республі
ки». (К). 22.35 — Вечірні но
вини. (К).

21 травня вдень по території області і міста Кіровограда 
передбачається мінлива хмарність, без опадів. Вітер — пів- > 
нічно-західний 7—10 метрів за секунду. Температура повітря 
ип області 11—19, по місту 15—17 градусів тепла.

За даними Українського бюро негоди 22—23 травня: мало- 
хмарно. Вітер північно-західний, 7—12 метрів за секунду, 
температура повітря вночі 2—7, вдень 14—19 вище нуля.

Редактор В. ПОГРІБНИЙ.
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