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Орденоносна комсомольська організація
Ф В лавах Новоукраїнської ордена Трудового Чер

воного Прапора районної комсомольської організа
ції налічується 4204 члени ВЛКСМ.

ф Достроково виконали особисту п'ятирічку понад 
2Ü0 молодих виробничників.

Ф Ra найважливіших ділянках трудиться 530 удар
ників комуністичної праці, 860 юнаків і дівчат вибо
рюють це звання.

Ф За п'ятирічку на базі Новоукраїнського рай- 
об’еднання «Сільгосптехніка» та передових госпо
дарств району підготовлено 1185 механізаторів.

ф У змаганні за звання «Кращий за професією» 
взяло участь 6200 молодих виробничників району.

ф 49 рацпропозицію, поданих молодими винахід
никами Новоукраїнщини, принесли економічний 
ефект 8300 крб.

ф 257 молодих депутатів місцевих t районних Рад 
депутатів трудящих беруть участь у вирішенні важ
ливих державних завдань.
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алької роботи з комсо
мольцями, зміцнення вну
тріспілкової дисципліни.

Деякі райкоми, міськко
ми ЛКСМУ формально 
підходять до визначення 
готовності організацій по 
обміну, обмежуються ли
ше перевіркою списнів 
комсомольців, наявності 
фотографій. Недостатньо 
вникають у діяльність 
комсомольських організа
цій Сумський, Житомир
ський, Закарпатський, Кі
ровоградський обкоми 
ЛКСМУ, Київський міськ
ком комсомолу І ие ви
падково саме тут найбіль
ша питома вага первин
них організацій, які не 
вклалися у встановлені 
строки обміну документів.

Завдання комітетів ком
сомолу — повніше вико
ристати можливості для 
організаційно - політично
го зміцнення первинних 
комсомольських організа
цій, добитися дальшого 
гбдвищення громадської

комсомольських 
документів, який прохо
дить нині в усіх комсо
мольських організаціях, 
позитивно позначився на 
підвищенні їх бойовитості, 
посиленні авангардної ро
лі членів ВЛКСМ у праці і 
навчанні. «Запал молодих 
сердець тобі, рідна пар
тіє!» — говорять юнаки і 
дІЕчата, одержуючи чер
воні книжечки з портрет
ним зображенням В. І. Ле
ніна напередодні XXV 
з’їзду КПРС. З 5,7 мільйо
на членів ВЛКСМ, що пе
ребувають на обліку в 
республіканській комсо
мольській організації, по
над 2 мільйони вже одер
жало КВИТКИ НОЕОГО 

зразка.
— Обмін документів 

проходить організовано, 
по-діловому, — сказав ко
респондентові РАТАУ за
відуючий відділом комсо
мольських організацій ЦК 
ЛКСМУ А. В. Казанів- 
ський. — У ході його 
зросла трудова і громад
ська активність комсо- 
/гольців. Сотні тисяч мо
лодих виробничників уже 
впоралися з особистими 
п’ятирічними завданнями. 
На рахунку молодіжних 
•колективів кожна третя 
тонна видобутого з по
чатку року в республіці 
надпланового вугілля,

кожна друга тонна сталі і 
прокату.

Більшість обкомів, мі
ськкомів, райкомів ком
сомолу з високою відпо
відальністю підходить до 
здійснення всього комп
лексу організаційно-тех
нічних і політичних захо
дів по проведенню обмі
ну, тісно пов язує його з 
вирішенням найважливі
ших завдань партії по ус
пішному виконанню гран
діозних планів комуніс
тичного будівництва, роз
гортанню масового зма
гання юнаків і дівчат за 
право підписати Рапорт 
Ленінського комсомолу 
XXV з'їздові партії.

Десятки хороших почи
нань, патріотичних ініціа
тив народилися в ході об
міну документів. На Тер
нопільщині, наприклад, 
широку підтримку дістав 
заклик комсомольсько- 
молодіжного колективу 
Валерія Авдсвніна з го
ловного підприємства ви
робничого об’єднання 
«Ватра» боротися за по
ліпшення якості, підви
щення надійності продук
ції. Молодь Чернігівсько
го комбінату хімічного 
волокна виступила з іні
ціативою — «До нового 
комсомольського квитка— 
звання ударника комуніс-

комсомолу
Дніпропет-

тичної праці». Передові 
бригади молодих робітни
ків Київського заводу 
верстагів-овгоматів імені 
Горького, Сумського ма
шинобудівного заводу 
імені Фрунзе, Запорізько
го «Комунара» вирішили 
виробничу програму кож
ного року десятої п’яти
річки виконувати за 10 мі
сяців при високій якості 
роботи.

Комітети
Харківської,
ровської, Донецької, Ми
колаївської, Чернігівської 
та ряду інших областей у 
ході обміну документів 
значно поліпшили вихов
ну роботу з молоддю. На 
високому організаційно- 
політичному рівні прохо
дить вручення нових квит
ків у Московському рай
комі ЛКСМУ Харкова, 
Жовтневому райкомі Кри
вого Рога, Кам’янець-По- 
дільсьному райкомі 
Хмельницької області, Ко
вельському міськкомі Во
линської області, Баштан- % і трудової активності мо- 
ському райкомі Миколаїв
ської області.

Разом з тим ряд комі
тетів комсомолу че зумів 
перебудувати свою діяль
ність у світлі рішень XVII 
з’їзду ВЛКСМ, не поєною 
мірою використовує об
мін для вдосконалення 
форм і методів індивіду-

Максим Григорович 
ЗОТОВ, член партії 
з 1926 року, учасник 
громадянської війни

■ .• — Паша Батьківщина
’■ — провісник пової епохи
- для всього світу — успіш-

• по йде до своєї мети. І те, 
. п(о закладали мої бойові
- побратими, множить сьо

годні наша гідна зміна. 
Комсомол 70-х гартує

• свою волю; невтримність і 
і порив у досягненні витих

рубежів, творчість навіть 
у буденних справах — то

■ символи нового часу, особ
ливо ж, дев’ятої п’ятиріч
ки, яку завершує весь ра
дянський народ плідними

. діяннями. Висока урядова 
нагорода, котрої удостої
лись мої юні земляки са- 

; мс в останній п'ятирічці, 
окриляє і нас, старших. У

■ ордені цьому я бачу спіл
ку поколінь, і кожна з йо
го граней — а їх незлічен
на кількість — відсвічує у 
сьогодення тими успіхамп, 
.завдяки яким ми йшли, 
йдемо, і будемо невпинно 
просуватися вперед.

Василь КРУГЛЯК, 
член комсомольсько- 
молодіжного колективу 

тракторної бригади 
колгоспу імені Шевченка

— Хочу коротко дода
ти- наш орден сяє нездо
ланним і незбагненним 
для капіталістичного світу- 
колектнвізмом. Дружба, 
взаемопідтримка, Вчасна 
допомога товаришів у 
скрутну хвилину роблять 
новим, вищим зміст соціа
лістичного змагання.

Незручно себе ніби ви
ставляти напоказ, але ні 
події ще свіжі у пам'яті і 

; особливо радісні. У кол
госпі працювали ми зГри-

■ торієм Апдрушсиком на
• новому Т-74. Трудились 

охоче, набиралися вміння, 
досвіду. І коли мені вда-

і лося перемогти на район-
■ них змаганнях молодих 

орачів, я був певен, шо 
й па обласних виступлю 
успішно. Став чемпіоном 
Кіровоградшиїїп. В 
роду одержав два 
зясторні приймачі, 
вручив Григорію, 
він надійний друг 
ший помічник.

Валентина 
СЛАВИТИ НСЬКА, 
доярка колгоспу 

«Дружба», 
одна з перших 

чотіфиіисячниць 
Кіровоградщини 
серед молодих

— Любов до професії 
— ось де запорука успіхів

і

і

і
5'
t

наго- 
трап- 
Один 
адже 

і пер-

у праці. Якщо молода лю
дина байдужою прокидає
ться вранці, перед вихо
дом па роботу, коли ііеза- 
цікавленою, інертною ли
шається ще й після робо
чого дня — хай знає, шо 
їй не пощастило в житті. 
Якщо ж професія 
улюбленою справою, 
кликанням — успіхи 
в’язково прийдуть.

стає 
по- 

обо-

Вікторія
КОВАЛЬЧУК, 

учениця Комншуватської 
СШ, секретар 
комсомольської

. організації школи

— Старші товариш! ви
словили багато цінних по
рад, які нам слід брати 
на озброєння ще з шкіль
ної лави. Мені на думку 
спливає поняття «спадко
ємність поколінь». Боно 
надзвичайно містке і важ
ливе для нас. Адже наслі
дування славних традицій 
батьків і дідів — то ру
шій, котрий сприяє вихо
ванню у моїх ровесників 
почуття патріотизму, про
летарського інтернаціона
лізму. Такими ‘ нас хоче 
бачити партія, такими й 
будемо готувати себе до 
трудових звершень в де
сятій п’ятирічці, коли ви
йдемо на самостійний 
шлях.

лоді. мобілізуеат-.-. її зу
силля на розв язанья від
повідальних завдань, які 
визначені в проекті ЦК 
КПРС «Основні напрями 
розвитку народного гос
подарства СРСР на 1976— 
1980 роки», підготовку 
гідно? зустрічі XXV з їзду 
партії.

Перерва під час ходу зп>гно-шіборної конференції Новоукраїнської районної комссмодьської 
організації. Обмін враженнями, жвгні дискусії, розмови... А в цій грені делегатів зацікавила роз
повідь бригадира комсомольсько-молодіжною колективу тракторної ‘бригади № 1 колгоспу іме
ні Шевченка Анатолія ЛУБЕН Ця (па фого перший ліворуч). йому є чим поділитеся з товариша
ми, оповісти про шлях рідною колективу, який створений у деі.’ятій п'ятирічці.

вдумайтесь у слово
Професія механізатора не тіль

ки почесна, а її дуже відповідаль
на. Вдумайтеся в слово «хлібо
роб»: це людина, яка робить зем
лю ще багатшою, щедрішою. Про
блема виховання гідної зміни кол
госпного селянства хвилює сьо
годні всіх нас.

Ми, молоді хлібороби, прийняли 
трудову естафету від старшого 
покоління — двічі Героя Соціа
лістичної Праці Олександра Васи
льовича Гіталова, Героя Соціаліс
тичної Праці Віктора Степановича 
Андріяша, наставників з нашого 
колгоспу Василя Захаровича 
Скарбана, Костянтина Івановича 
Дзепзури та інших. І нам нести її 
далі, нам примножувати славу 
батьків.

Назавжди запам’яталася мудра 
думка прославленого механізато
ра, нашого земляка Олександра 
Васильовича з його «Думи про

ї 1

хліб»: «Хлібороб і школяр, робіт
ник і студент — всі МИ завжди 
повинні пам’ятати пристроєві сло
ва: Берегти хліб — найбільше, 
найцінніше наше багатство, зав
жди пам’ятати, що в ньому і люд
ська праця, і тепло наших сердець, 
і наша нездоланно сила'».

Тіснішає зв’язок механізаторів 
бригади з комсомольсько-молодіжним 
колективом моломонотоварної ферми 
Лі 1 нашою колгоспу. Я маю на увазі 
механізацію робочих процесів у тва
ринництві. Колектив нашої тракторної 
вирішив побудувати кормоцех. І він 
уже став до ладу. ІІп мою думку, та
кий взаємозв’язок з тваргіїннцтвом по
винен бути в кожному господарстві, а 
особливо там, де є комсомольсько-мо
лодіжні колективи.

За нашими успіхамп стоять, у першу 
чергу, висока дисципліна і, найголов
ніше, згуртованість членів бригади. Са
ме це дав можливість г.ихбЕугати ви
соке почуття колективі зму, поїзного 
взаєморозуміння, пзаємопідтрнмкн, за
безпечити професійний ріст кожного. 
Гостре відчуття нового, прогресивного 
стало запорукою повсякденної готов-

ХЛІБОРОБ“
пост) хліборобів до виконання почес
ного обов’язку перед Батьківщиною.

Мабуть, немає на землі професії 
марнішої, аніж наша, хлібороб
ська. Ніколи не забуду, як батько, 
старий хлібороб, розповідав: у 
роки війни його особливо вразило, 
коли горів хліб на колгоспному 
полі. Скільки праці людської, 
скільки виплекання зерен усього 
світлого й чистого знищила війна! 
Ось чому ми з глибоким хвилю
ванням, радістю і гордістю за на
шу країну слідкуємо за тями ти
танічними зусиллями, які докла
дає Комуністична партія Радян
ського Союзу для збереження ми
ру в усьому світі.

Сьоюдпі усі наші помпон в турбо
тах про повні урожай. Зимовий період 
для механізатора — не канікули, а час 
напруженої праці. Необхідно поповни
ти свої знання, а найголовніше—якісно 
підготувати техніку до ргботи в полі. 
Підтримавши клич койсомоянсьно-мо- 
лсдіжної тракторної бригади но.чгсспу

•Родина» Ульяновського району 
дня з’їзду якісно відремонтувати сіль- 
госпіпвснтар і збиральну техніку», 
члени нашої бригади досягай високого 
коефіцієнту готовності всіх машин, що 
стане запорукою проведення весняно- 
польових робіт у стислі строки і При 
високій якості.

Ми на фініші п’ятирічки, ко
жен робочий день сповнений тур
бот про успішне її завершен
ня. Все частіше сьогодні поряд із 
словом «труд» звучить слово 
«творчість» І не не випадкове, бо 
в твоочому підході кожного де 
своєї роботи — запорука спільних 
успіхів Адже, готуючи свої да
рунки наступному XXV з’їздові 
КПРС, ми хочемо, щоб ці здобут
ки були вагомими... Кожний член 
нашого колективу працює з усві
домленням того, шо його особис 
тпй рядок увійде в Рапорт .Непів
ського 
з’їзду.

комсомолу партійному

А. ЛУБЕНЕЦЬ. 
бригадир комсомольсько-мо
лодіжного колективу трак
торної бригади № 1 кол
госпу ім. Шевченка.

Див. 2 стодь
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Жолод.агй комунар“ ----------------—•—------------
Обговорюємо проект ЦК КПРС

ДЛЯ ЯОДВІ11 У!
«Активна участь у виконанні завдань десятої п’я

тирічки, — говориться в проекті ЦК КПРС до XXV 
з’їзду партії, — е важливою справою Ленінського 
комсомолу, всієї нашої молоді». І тепер, підбиваючи 
підсумки дев’ятої п’ятирічки, вчитуючись у рядки 
проекту, помислами оглядаємось назад: в кожній га
лузі зріс рахунок трудових перемог молодих гвар
дійців п’ятирічки.

Партія високо оцінила участь комсомолі) країни в бо 
ротьбі за дострокове виконання завдань дев’ятої п’ятирічки, 
за усїііхн у всенародному соціалістичному змаганні, 1 паші 
досягнення породжені саме ним, трудовим суперництвом,яке 
виховало справжніх господарів, виявило творчу активність 
молодих.

Завжди пам’ятаючи ленінський заповіт про те, що тільки 
з -праці, разом з робітниками й селянами можна 
справжніми комуністами, паші комітети комсомолу 
денно підвищують трудову і громадську активність 
та дівчат. Понад 200 молодих виробничників району 
завершили свою п’ятирічку. Кращі колективи, сс-тііі ____
мольців сталії на ударну вахту за право підписати Рапорт 
Ленінського комсомолу XXV з’їзду КГ’РС. значно веревнко 
пугать зустрічні зобов'язання.

Зд роки дев’ятої п'ятирічки в районі народились такі по- 
чинаніїя: «Урожаю-75 — комсомольську турботу!», «За де
сять днів — десять тисяч топи силосу», «Сільськогосподар
ський рік — до 1 листопада» та інші. Колгоспи та радгоспи 
продали державі 476 619 топи хліба. У порівнянні з восьмою 
п'ятирічкою виробництво м'яса зросло на 27,2 процента, 
молока — )іа 10 процентів, яєць — на 37,1. Ці успіхи нероз
ривно пов’язані із самовідданим трудом молоді. І слова «в 
житті завжди є місце для подвигу» стали бойовою програ
мою молодих новоукраїнців, Ентузіазмом, творчістю про
низана діяльність комсомольських організацій гравійного 
заводу, колгоспів «Росія», «Дружба», імені XX з’їзду КПРС, 
імені Каліиіиа.

В колгоспі «Дружба» працює три комсомольсько- 
молодіжних тракторних бригади, які очолюють со
ціалістичне змагання не лише в районі, а й в області. 
Молоді доярки господарства Валентина Славетинська 
і Надія Лапа наближаються до чотиритисячного ру
бежу.

Всі десять комсомольсько-молодіжних колективів 
району — ініціатори кращих починань. Ось і до за
вершального року комсомольсько-молодіжний колек
тив тракторної бригади колгоспу імені Шевченка ви
ступив з ініціативою «Урожаю-75 — комсомольську 
турботу». її підтримали всі молоді трудівники ІІово- 
україніцини. У змаганні брали участь шість комсомоль- 
сько-молодіжчих тракторних бригад, колектив авго- 
гаража, тридцять три ланки по вирощуванню висо
ких врожаїв кукурудзи і буряків, сорок екіпажів 
комбайнів на збиранні ранніх зернових і близько 200 
екіпажів на вивезенні урожаю. Тільки молоді комбай
нери зібрала урожай на площі 5200 гектарів і намо
лотили 120 570 центнерів хліба. Як конкретне бойове 
завдання сприйняла молодь слова Л. І. Брежнєва 
про необхідність добиватися підвищення врожайнос
ті і максимально використати кожен гектар землі.

Лозупі «Живеш па селі — знай техніку» стаз життєвою 
шобхідніспо кожної .молодої людини, яка зв’язана з сіль
ським господарством. Протягом багатьох років у районі пра
цює відома всій крапі і італовська школа передового досвіду, 
де пройшли підготовку понад 10 тисяч механізаторів. З гор
дістю називаємо ми наших прослаглсиих наставників—двічі 
і . роя Соціаліста і.ізї Праці о. В. Гіталова, Героя Соціа
лістичної Праці В. С. Апдріяша і інших. Відомим став і 
міжнародний молодіжний клуб механізаторів Кіровоград — 
Гі-тбухіи, який сприяє інтернаціональному вихованню мо
лоді, обміну передбг.))» досвідом з ровесниками братньої 
країни.

За п'ятирічку понад 40 молодих трудівників удостої
лись урядових нагород. А кращі з кращих сфотогра
фувалися біля святині нашого народу — Прапора 
перемоги. Це — механізатор колгоспу «Дружба» Ми
кола Чабан, майстер комбінату хлібопродуктів Оль
га Свистун, учениця Комишуватської СІЛІ Таня 
Деркач

Проблеми, які слід вирішити нам у світлі проекту 
ЦК КПРС, це викорінення формалізму в організації соціа- 
лістичпогс змагання, значне піднесення продуктивнее!і гро
мадського твар-і і.іпціва в районі. У відповідь на лист ме
ханізаторів нашої області «Скільки служити трактору?», 
звернення малошіскізськіїх механізаторів «Техніку — па лі
нійку готовності!» м і докладаємо всіх зусиль, щоб гідио 
зустріти XXV з’їзд КПРС, вважаємо, що важливішого зав
дання, ніж підготовка до партійного форуму, зараз нема. 
До дня відкриття з’їзду ми направляємо в громадське тва
ринництво 120 кращих виробничників, створивши п’ять ком
сомольських груп; підготуємо 150 молодих механізаторів, 
комсомольсько-молоді жііі колективи поставлять всю техніку 
на лінійку готовності.

ІІа честь з’їзду все ширше розгортається пропаганда серед 
молоді важливих документів партії і уряду, рішень XVII 
з’їзду ВЛКСМ. Подекуди — громадська пасивність окремих 
юнаків і діьчаї. послаблення інтересу до знань, факти пору
шення трудової дисциплін.*! зобов’язують пас більш критич
но аналізувати форми й методи ідейного і морального за
гартування молодого покоління. Це вимагає повсякденної 
індивідуальної роботи з кожним, а її центром повніша бути 
первинна організація, комсомольська група. 1, саме готую
чись де з’їзду, ми лозинні спрямувати всі езої зусилля паї 
усунений цих упущень.

Головні соціально-економічні завдання дев’ятої 
п’ятирічки, підкреслюється в проекті ЦК КПРС до 
XXV з’їзду, викопані. Принцип нашого способу 
життя — все для людини, все в ім’я людини — вті
лився у конкретних підсумках п’ятирічки. Проект 
відкриває нові горизонти для творчої праці. Плани 
карій вражають глибиною і масштабністю тих зав
дань, які вирішуватимемо ми в десятій п'ятирічці. 
Вена етапе новим, важливим етапом па шляху будів
ництва комунізму.

А в заключному розділі проекту Ц1\ КПРС є сло
ва, прямо звернені до комсомолу, до кожного з нас. 
Вони закликають очолити рух молоді за виконання 
і перевиконання виробничих завдань, за оволодіння 
знаннями, наполегливо виховувати юнаків і дівчат в 
дусі беззавітної вірності нашій Батьківщині. І молодь 
посилює змагання за право підписати Рапорт Ленін
ського комсомолу XXV з’їзду партії.

М. СУВОРОВ, 
перший секретар Новоукраїнського райко
му ЛКСМ України. і

ГОТУЄМО
8 постанові ЦК КПРС 

до XXV з'їзду Комуніс
тичної партії Радянського 
Союзу величезна увага 
приділена і питанню під
готовки висококваліфіко
ваних робітників. Це — 
справжня програма роз
витку системи професій
но-технічної освіти. Іому 
вона знайшла широкий 
відгук серед учнів та ви
кладачів професійно-тех
нічних училищ нашої об-

ласті. 8 усіх навчальних 
закладах Кіровограда вже 
пройшло 
цього Е 
мента.

Можна г 
зати, що всі поставлені пар
тією завдання будуть викона
ні. Лише в першому році 
ситої п’ятирічки прийом 
середніх профтехучилищ 
ласті буде збільшено на 
учнів. З перших 
року ГОТІІІНІО

Далі буде розширюватись 
матеріально-навчальна база 
сільських професійно - техніч
них училищ. Передбачено бу
дівництво Новоукраїнського 
СІ1ТУ на 720 учнівських місць, 
будівництво окремих об'єктів 
(гуртожитків, навчальних
корпусів, майстерень) в існу
ючих училищах. На все це бу
де асигновано близько 10 міль
йонів карбованоin.

Велике значення буде 
надаватись в новій “’ 
річці поліпшенню 
знань. Для цього 
ща оснащуються

технікою. Вже зараз у 
восьми СПТУ області є 12 
нових комбайнів «Нива» 
та «Колос», 28 тракторів 
Т-150 та Т-150К.

Д. ДУЗЬ, 
начальник Кіровоград
ського обласного уп
равління профтехос- 
віти.

Звичайно ж, найбільше 
зацікавлення плавильників 
викликав розділ в проекті 
ЦК КПРС «Основні напря
ми розвитку народного 
господарства на 1976— 
1980 роки», де говориться 
про перспективи розвит
ку кольорової металургії 
в майбутній п'ятирічці.

Величні накреслення. 
Продуктивність праці в 
галузі намічено підвищи
ти на 23—25 процентів. У 
цьому наш комсомоль-

сько-молодіжний колек
тив, очолюваний кавале
ром ордена «Знак Поша
ни» Миколою Петровим, 
розуміє своє основне зав
дання. І ще — в підвищен
ні якості продукції, про 
що говорилося у звернен
ні комсомольців і молоді 
підприємства до всіх мо
лодих трудівників Кірово- 
градщини.

Взявши за орієнтир ці 
два показники, ми вико
нали п’ятирічне завдання

за гри з половиною роки. 
Не пам’ятаю випадку, щоб 
плавильні установки стоя
ли без роботи, невіть як
що робітник, котрий їх 
обслуговує, хворий або у 
відпустці.

Резерви високопродук
тивної праці вбачаємо ще 
в підвищенні професійної 
майстерності коленого 
члена колективу. Небагато 
часу минуло з тих пір, ко
ли плавильник обслугову
вав лише одну установку.

Зараз кожен з нас пра
цює на 3—4 печах.

Півтора місяці тому 
нам довірили найсучасні
ші установки. Тож зрозу
міло, що для виправдання 
цього довір'я, втілення в 
життя величних накрес
лень Комуністичної партії 
потрібно трудитися з по
троєною енергією.

С. ТИШКО, 
плавильник цеху № 8 
Світловодського орде
на Трудового 
ного Прапора 
чистих металів 
50-річчя СРСР.

ОСІНЬ хвалилася холодними до
щами, пронизливими вітрами.

У таку негоду вулицею йшла 
комсомолка Ганна Митрофанова. 
Сьогодні вона чергова. Роботи чи
мало, а тут ще й Василько, молод
ший братик, па ферму повадився.

Відчинила двері корівника і за
вмерла: з відром у руці назустріч 
йшов Василько.

— Я вже й воду зігрів. Давай, 
мерщій, ключа від 
комори.

Ганна не згод
жувалась,
врешті, дозволила 
хлопцеві допомог
ти, прибрати біля 
худоби, приготу
вати пійло. А він 
просить:

— Дозволь котрусь з корів по
доїти.

Згодилась і на це, адже, якщо не 
дозволить, все одно доїтиме, тільки 
корову із групи сусідки. Він часто 
прибігав на ферму, допомагав не 
лише сестрі, а й іншим дояркам.

ГІа випускному вечорі Лозуваг- 
ської середньої школи голова прав
ління колгоспу І. М. Болгаренко за
питав у Митрофанова: «Куди бу
деш поступати, Василю?». «Змалеч
ку вирішив, — відповів юнак. — До 
сільськогосподарського інституту, 
на зоотехніка». «Дамо направлен
ня, — почув у відповідь. — Будеш 
колгоспним стипендіатом».

Щороку студент Білоцерківсько
го сільськогосподарського інституту 
Василь Митрофанов під час канікул 
працював у рідному колгоспі під
мінним доярем. На практиці вивчав 
прочитане в підручниках, переймав 
досвід кращих тваринниць Повер
нувся в Лозувате дипломованим 
спеціалістом — зоотехніком. Трохи 
боявся своєї посади, бо виріс серед 
тваринників, раніше працював з ни-

ми поруч, а тепер він — спеціаліст, 
відповідає за ферму. Чи зрозуміють 
вони його, чи допоможуть, адже 
досвіду керівної роботи бракує. А 
з іншого боку — він добре знає тут 
всі недоліки. Отже, відразу поринув 
у роботу, щоб швидше їх ліквіду
вати, створити високопродуктивне 
стадо.

Потім він одягнув солдатську 
шинель. Повернувся в село лише 
через два роки. І знову — улюбле
на робота. Тільки тепер уже на 
ферму ходив разом з дружиною Зі- 
наїдою — зоотехніком-селєкціоне- 
ром, яка йому в роботі стала пер
шим помічником і порадником. За
пропонував Василь дояркам понов-

иювати групи не за рахунок виро
щеного ними молодняка, а шляхом 
розформування маличисельних груп. 
Доярка, корови котрої поповнили 
інші групи ферми, одержувала пер
вісток. Не кожному це було до впо
доби. Особливо не хотіли піддавати 
телят від високопродуктивних ко
рів. Та, зрештою, своє, особисте від
ступило перед колективним. А зго
дом, коли підвищилися надої, всі 
відчули переваги нового способу 
формування груп. Колектив згурту- 
васвя — одна велика родина, одна 
сім’я.

Колгосп імені Фрунзе нині серед 
передових господарств по виробни
цтву молока. Вагомих успіхів доби
ваються тваринники. Навіть у по
рівнянні з минулим роком досяг
нення значні: за дев’ять місяців на 
сто гектарів сільськогосподарських 
угідь вироблено молока на 53,4 
центнера більше, ніж в 1974 році. 
А стадо за цей час зменшилося на 
18 голів. Продуктивність кожної 
корови зросла на 266 кілограмів.

У господарстві поважають по
дружжя Мнтрофанових — невтом/ 
них трудівників, громадських акти
вістів. Головного зоотехніка кол
госпу, молодого комуніста Василя 
Артемовича Митрофанова молодь 
обрала своїм ватажком.

->

НА ОЗБРОЄННЯ—ВСІ ЗАСОБИ
В Компаиіївському районі нагромаджено цінний дос

від атеїстичного виховання трудящих, урізноманіт
нюються форми й методи індивідуальної роботи з ві
руючими. Про ефективність цих заходів свідчить 
факт, що з року в рік знижується релігійна обрядовість, 
особливо серед молоді; поривають із сектантством ті, хто 
перебував у полоні облуди. Плідно працює молодіжний 
радіолекторій з питань атеїзму у ветеринарному тех
нікумі.

Ось саме тому й проведено було в районі науково-ме
тодичну конференцію з питань атеїстичного виховання 
трудящих. У ній взяли участь заступники секретарів 
партійних організацій з ідеологічної роботи, юлови пер
винних організацій товариства «Знання», комсомольські 
ватажки, голови виконкомів сільських Рад, організатори 
позакласної роботи та піонервожаті середніх шкіл, лек
тори і агітатори-атеїсти.

Секретар Компаніївського райкому Компартії Украї
ни В. М. Вієвськш'і у вступному слові розповів присут
нім про велику роботу по атеїстичному вихованню тру
дящих, проведену в районі, прищепленню юним науково- 
матеріалістичного світогляду, узагальнив форми й ме
тоди антирелігійної пропаганди. З рефератами «Релігія 
і церква в сучасному світі», «Про сучасний баптизм», 
«Про психологію сучасного віруючого» виступили заві
дуючий обласним Будинком атеїзму П. М. Дмитренко, 
викладач Кіровоградського педінституту ім. О. С. Пуш
кіна П. А. Рябой, старший викладач інституту сільсько
господарського машинобудування І. Т. Шестаков.

«Радянське законодавство про культи», «Про сучасні 
радянські свята й обряди» — такі теми виступів упов
новаженого ради по культах при Раді Міністрів СРСР 
по Кіровоградській області І. Ф. Патерила та завідуючої 
обрядовим відділом обласного управління побутового 
обслуговування С. І. Чорноморчснко. к

Учасники конференції обмінялися досвідом роботи з 
питань атеїстичного виховання трудящих.
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Фото М. ЧАЙКОВСЬКОГО.

П'ЯТИРІЧКА 
МИХАЙЛА ОГИРЯ

«...1,7 мільйона тракторів, понад 1,1 мільйона вантаж
них автомобілів, на 15,8 мільярда карбованців сільсько
господарських машин одержали колгоспи і радгоспи в 
дев'ятій п’ятирічці. Це були роки широкої хімізації 
виробництва, меліорації земель. У порівнянні з попе
редньою п’ятирічкою середньорічний обсяг валової 
сільськогосподарської продукції зріс на 13 процентів...», 

(Проект ЦК КПРС до XXV з’їзду КПРС).

...За роки п’ятирічки в 
районі за кермо трактора 
сіли 1185 молодих механі
заторів. І Михайло Огир— 
найкращий з них. За чоти
ри роки він виробив стіль
ки ріллі, скільки планува
лося на п ять, заощадив 
на ремонтах і зекономив 
стільки пального, що на 
ці кошти можна придбати 
нового Т-74... Ось такою 
була особиста п’ятирічка 
в комсомольця. Образно 
кажучи, для хліборобів 
вона була п'ятирічкою 
піднесення трудової доб
лесті. Два українські міль- 

7 ярди пудів хліба... Ге
роїзм на цьогорічних 
жнивах...

— Вдумаймось у таку 
цифру: 215—220 мільйо- 

' нів тонн. Такий середньо
річний збір хліба планує
ться проектом ЦК КПРС 
до XXV з’їзду партії на 
десяту п’ятирічку, — роз
мірковує Михайло. — Аз 
передвоєнному, 1940-му, 
наші батьки виростили 
95,6 мільйона тонн зерна. 
І реальність цих планів 
очевидна. Партійний до
кумент з науковою точ
ністю визначає нам усім 
адресу цих урожаїв. Во
на — не за морями і го
рами. Вона — на моєму, 
твоєму, його полі... А 
шляхи? Інтенсифікація, 
продуктивність праці, но
вітні методи роботи, тех
ніка...

Плани партії — конкретні. 
Крім усіх інших важливих 
факторів, що сприятимуть 
розв’язанню практичних зав
дань, — перш за все, трудо
вий ентузіазм кожного, висо

ка свідомість, відповідаль
ність.

— Партія вірнгь нам, покла
дається на молодь, ось тому 
таке важливе місце в житті 
кожного з нас займає з’їзд,— 
говорить М. Огир. — Партія 
радиться з нами про тс, як 
жити і працювали в десятій 
п’ятирічці, І ми дорожимо 
цим довір’ям. Виправдаємо 
його. Бо успіх наш спільний 
визначатимемо і ми, сільські 
комсомольці сімдесятих...

...На його грудях — орден 
Трудового Червоного Прапо
ра. Призове місце на обласних 
змаганнях орачів. Працював 
поряд з чемпіоном України 
Володимиром Майданником. 
За успіхи в соціалістичному 
змаганні І трудову доблесть у 
виконанні завдань но збіль
шенню виробництва сільсько
господарської продукції — ви
сока урядова нагорода.

А в 1975 році він під
нявся на вищу сходинку 
п'єдесталу обласного зма
гання, і його груди при
красила червона стрічка 
«Чемпіон орачів 1975 ро
ку». А змагався нарівні 
з досвідченими. Дбайли
вий, чуйний син механіза
тора. Гордість колгоспу 
імені Леніна. Член коміте
ту комсомолу.

— Десята п ятирічка по
винна стати для кожного 
молодого хлібороба п’я
тирічкою нових дерзань, 
нових здобутків. Цифри— 
215—220 мільйонів тонн 
зерна — кличуть. Вони 
зобов'язують. 1 партія ві
рить нашій державній зрі
лості, нашій працелюб
ності, — говорить Михай
ло. — Важливо, що п’яти
річка у звитяжному су
перництві народить імена 
нових сподвижників, но
вих героїв...

Н. НЄГІНА.

МОЇ ЩАСЛИВІ ПОВЕРХИ
Хто скаже, що професія будівельника — своєрід

ний подвиг, той матиме рацію. Адже, коли справа 
рук твоїх виростає з риштувань новобудови у багато
поверхові красені-будинкн, коли новосели заселяють 
затишні квартири, відчуваєш справжню радість, 
радість творця. І трішечки сумно стає розлучатися з 
тим, чим жив і снив дні, місяці, тим, що в паперах 
іменувалося просто: об’єкт. Адже в кожній новобудо
ві залишаємо часточку свого серця, свого тепла.

Моя професія — муляр. Полюбив її здавна. Бо і 
батько мій — будівельник. Вчився у нього, працю
вав з ним. Життя повсякденно вимагає підтягувати
ся до рівня передовиків. А це нелегко. Кожен вироб
ничий процес треба ставити на наукову основу^ то
му доводиться опрацьовувати масу спеціальної лі
тератури, цікавитися проблемами архітектури.

л Як приходить слава? Як здобути любов і повагу в 
колективі? Дуже просто. Праця плюс творчість. Ось 
неодмінні передумови. Треба, щоб комсомолець і до
ручення виконував вчасно, був прикладом всюди,

Див. 4 стор.

І ПОЛУМ'Я В НАЩАДКАХ ІЮДИ |
ОЖИЛО Мі

.... ......................... .............. НАСҐ
V ГРУДНІ 1825 року відбувся перший в Росії від- 
е критий збройний виступ проти самодержавства 

і кріпосного права, який увійшов в золотий фонд 
історії російської революції. Його підняли військові 
сили революційного дворянства.

14 (26) грудня на Сенатській площі в Петербурзі 
імператор Микола І наказав картеччю розстріляти 
шеренги непокірних солдат і офіцерів, які налічува
ли три тисячі чоловік, а через два тижні був приду
шений героїчний виступ Чернігівського полку на 

І Україні.
Завершилась кривава драма притягненням близько 

шестисот чолозік до слідства, стратою п’яти керівни
ків повстання — Пестеля, Рилєєва, Бестужева-Рюмі- 
на, Муравйова і Каховського, каторгою і засланням 
до Сибіру ста двадцяти одного повстанця.

Змовою мовчання за велінням самодержавного 
деспота були оточені ці події протягом багатьох ро' 
кіз; родичам страчених заборонялося носити траур, 
листи до Сибіру і звідти суворо перевірялися цензу
рою, про декабристів не зіадували в пресі.

Але про них, героїв, котрі самовіддано запалили 
першу іскру революційного визвольного руху, пам’я
тала вся мисляча передова Росія. " " ,

Російський громадський і політичний діяч, письмен
ник Олександр Герцен внаслідок переслідувань і 
жорстокого терору, розв'язаного Миколою 1, виїхав 
за кордон і заснував у 1855 році в Лондоні журна ч 
«Полярная звезда», на обкладинці якого були зобра
жені силуети п’ятьох повішених декабристів. Часопис 
нелегально доставлявся і розповсюджувався в Росіі.

У своїх спогадах «К нашим» Герцен писав: «Пере
могу над п’ятьма торжествували в Москві молеб- 
стві'єм... Чотирнадцятирічним хлопчиськом, загубле
ним у натовпі, я був на цьому ганебному молебстві 
і тут же перед віз гарем, опоганеним кривавою молит- 
ЕОЮ, я клявся помститися за скараних на смерть і 
прирік себе на боротьбу з цим троном, з цим вівта
рем, з цими гарматами».

Коли до рук Шевченка потрапила зіадувана «По
лярная звезда» з портретами повішених декабристів, 
Тарас Григорович записав у своєму щоденнику: 
«Портрети перших наших апостолів-мученнків ме
не так тяжко вразили, що я і досі не можу відпочи
ти від цього похмурого видіння. Як добре' було б, 
якби вибити медаль в пам’ять цієї ганебної події. З 
одного боку портрети цих великомучеників з напи
сом: «Перші російські благовісники свободі:», а на 
другому боні медалі — портрет «неудобозабываемо- 
го тбрмоза» (тобто Миколи 1) з написом: «Не пер
ший російський коронований кат».

В статті «Пам’яті Герцена» Володимир Ілліч Ленін 
писав про декабристів: «Ми бачимо ясно ірн поко
ління, три класи, що діяли в російській революції. 
Спочатку — дворяни і поміщики, декабристі: і Гер
цен. Вузьке коло цих революціонерів. Страшенно да
лекі вони від народу. Але їхня справа не загинула. 
Декабристи розбудили Герцена. Герцен розгорнув 
революційну агітацію. її підхопили, розширили, зміц
нили, загартували революціонерн-різночинці, почи
наючи з Чернишевського і закінчуючи героями «На
родної волі». Ширше стало коло борців, ближчий

ф Діяльність «Союзу благоденства» 
на Україні

«Раз добром нагріте серце 
Вік. не прохолоне».

Т. Г. Шевченко.

.Декабристський рух на Україні є 
свідченням спільної боротьби вір
них синів російського і українсько
го народів проти царизму та крі
посництва. Найбільш дійовий центр 
«Союзу благоденства» па Україні 
утворився в місті Тульчині.

У 1820 році до Тульчинської упра
ви (філії), «Союзу благоденства» на 
чолі з полковником П. Пестелем, 
серед інших офіцерів входив і пол
ковник у відставці В. Давидов 
(брат М. М. Раєвського). Діяль
ність «Союзу благоденства» па Ук
раїні поступово розширювалась. В 
селі Кам’янці, що входило до 
Єлнсаветградської губернії, в маєт
ку В. Давидова, часто збиралися на 
засідання і наради члени Союзу. 
Тут відбувались зустрічі з револю
ційно настроєною молоддю. Най
зручнішим часом для зборів членів 
Південного товариства була зима. 
В день іменин господарки, Катери
ни Миколаївни Давидової, матері 
генерала М. М. Раєвського, героя 
вітчизняної війни 1812 року, в 
Кам’янку, з’їжджалося багато гос
тей. Нікому не могло здатися див
ним, що тут було багато молоді, 
військових і цивільних, друзів СІЇНІВ 
і онуків іменинниці. В середовищі 
декабристів бував О. С, Пушкін, 

ства, головами якого
В. Давидов і генерал-майор С. Вол
конський. В Кам’янці, де організу
вали управу, з цього часу також 
почали скликатися спеціальні пара
ди членів Товариства.

У 1823 році на другому »’їзді Півден
ного товарнегва, в Києві, вирішено роз
почати повстання в армії (під час огля
ду війська царем Олександром І), не че
каючії виступу в Петербурзі. Цс не вда
лося. Та, починаючи з літа 1825 року, го
тували попий план повстання на 1820 рік.

У збройному виступі. проти царизму 
чимала роль відводилась гусарському 
полку, розквартированому в місті Олек
сандрії. Група його офіцерів повністю 
поділяла погляді» Південного товариства 
декабристів. Командиром полку був 
Аргамон Муравйов-Апостол, брат Сергія 
Муравйова-Апостола, відомою діяча То
вариства. Заручившись обіцянкою бра
та, Сергій Муравйоп-Апостол вирішнії 
понести за собою серед іі.иічх і Олек
сандрійський гусарський полк, щоб 
арештувати всю корпусну кпартиру. Та 
уряд з доносів дізнався про існування 
таємних організацій.

Замішання, пов’язане із звісткою 
про смерть імператора Олександ
ра 1, стало для керівників товари
ства поштовхом до прискореної під
готовки повстання. ІІа початку гру
дня Пестель організовує нараду з 
керівниками Кам’янської управи ге
нерал-майором С. Волконським і 
В. Давидовим.

Заслуга декабристів («Кращих 
людей із дворян», як назвав їх Ле
нін), у тому, що вони в жорстокі 
часи кинули виклик тиранії, всту
пивши у двобій з самодержавством, 
боролися проти гноблення народу,

сіав їхній зв'язок з народом. «Молоді штурмани май
бутньої бурі» — назвав їх Герцен. Але це не була ще 
буря. Буря — це рух самих мас... Перший натиск бу
рі був у 1905 році».
- Отже, декабристи — перша когорта борців. Рево
люційні ідеї, що оволоділи їх серцями і помислами, 
зародилися невдовзі після вітчизняної війни 1812 ро
ку. Російська армія розгромила полчища Наполеона.

засл а н п й 
Олекса н д- 
ром І на Ук
раїну.

З’їзд 1822 
року, що 
відбувся на 
квартирі 

Давидо- 
остаточ- 
загвер- 

ісііуван-

Солдат і офіцери тріумфально дійшли до Парижа. 
Але переможці, котрим рукоплескав увесь світ, по
винні були миритися з страхіттями кріпосництва і 
безсловесною покірністю царській владі.

Георгіївські кавалери, блискучі герої військових 
баталій, високоосвічені і обдаровані молоді люди з 
палкими благородними серцями, люди, які пристрас
но любили свою багатостраждальну батьківщину, — 
воші створюють перші таємні революційні товари
ства: в 1815 році — «Союз спасіння», в 1818-му — 
«Союз благоденства», потім Південне і Північне та
ємні товариства, «Товариство об’єднаних слов’ян».

Серед них були прибічники не тільки знищення крі
посного права, але й безвідплатної передачі землі се
лянам, встановлення республіки До них належали 
П. 1. Пестель, його підтримували С. І. Муравйов- 
Апостол та К. Ф. Рилєєв.

Переможне покоління робітничою класу, яке ви
ступило в грізних революційних бурях, пов’язало по
лум'я пролетарської боротьби з декабристською 
іскрою, яку кривавому царату не вдалося г.сгасити 
ні шибеницями, ні каторгою.

Засуджений Миколою на дванадцятирічну каторгу, 
декабрист Одоєвський відповів на послання Пушкі
на, в якому поет закликав декабристів — «во 
глубине сибирских руд храните гордое терпенье» — 
словами щирої подяки і віри в майбутню перемогу: 

Наш скорбный труд не пропадет 
Из искры возгорится пламя...

І Володимир Ілліч Ленін, починаючи видавати ре
волюційну газету «Искра», не знайшов для неї кра
щого епіграфа, ніж віршовані пророчі слова Одоєв- 
ського: «Из искры возгорится пламя». (

Революційне полум’я, що зайнялося з цієї непогас
ної іскри, в дні Великого Жовтня гнівно знищило ре
жим насильства і сваволі, гнилого розкладу і смерті, 
режим експлуататорів і катів.

1. РЯБЕНКО, 
член товариства «Знання».

■ 1 ■ ——— "1 1 ■
мріяли бачити Росію вільною від 
ярма кріпосництва, від царя. Серед 
них були і наші земляки. Перш за 
все Іван Ілліч Сухинов (уродже
нець села Червоної Кам’янки), який 
служив у Олександрійському полку 
і проводив (за вказівкою керівни
цтва Південного товариства) підго
товку солдатів до збройного ви
ступу.

І. 1. Сухішої» буї» висланий на Сибір
ську каторгу — на Зорентуйськнй рудник 
Керченських заводів. Там він розгорпуа 
бурхливу діяльність по підготовці по
встання каторжан. Зрадник видав Суха
нова. Його схопили жандарми. Він знав, 
що його жде смертна кара, тому покін
чив жнтгя самогубством.

Активними членами Товариства були 
олександрієць В. П. Романов га Є. П, 
Оболснський (родом з Ноиомиргорода). 
В похмурий ранок 20 грудня ‘дворянські 
рсво.іюціонсри-змоііиики вивели на Се
натський майдан до трьох тисяч солдат. 
Навколо юрмився простий люд Петер
бурга, готовий прийти на допомогу. Та 
повстання декабристів закінчилось по
разкою. Невдовзі було придушено виступ 
на Україні Чернігівського полку, теж 
піднятий декабристами.

Основною хибою в підготовці по
встання було те, що не залучили до 
боротьби широкі народні маси. В 
цьому і полягала класова обмеже
ність світогляду декабристів. Вони 
вважали, що революцію потрібно 
зробити для народу, а не через на
род, що армія, якою керували чле
ни таємного Товариства, повніша 
стати основною силою перевороту. 
Зрозуміло, чом) вони запобігали 
активній участі народу в наступній 
революції. Бо воліли зберегти для 
себе керівну роль в революційних 
подіях.

В. 1. Ленін твердив, що справа де
кабристів не загинула, її підхопили 
наступні покоління революціонерів. 
І перше збройне повстання проти 
самодержавства зіграло свою роль 
в подальшому революційному русі 
в країні. Певний внесок у загаль
ну справу — й декабристів Єлиса- 
ветградщипи.

,В.
ва, 
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див ......----
ня Товари- 

були обрані

Т. РЕЗН1К, 
краєзнавець.
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щоб виділявся з-поміж інших якимось особливим — 
пристрасним і творчим ставленням до обраної спра
ви. Працювати легко, невимушено, з любов'ю!

Нещодавно на обласних змаганнях здебув пер
шість, потім захищав честь Кіровоградщніш на рес
публіканських — у Сумах. Хвилини, години напру
женої праці, коли враховується і якість, і темп, і 
професійний смак. Судді змагань ретельно перевіря
ють завдання, оглядають кожен сантиметр стіни. 
Щоб вибороти почесне місце в суперництві — одно
го бажання мало. Потрібна майстерність, професійна 
мудрість, досвід.

Мої ровесники наполегливо формують с собі такі 
якості сучасного робітника. Про це свідчать ті ве- 
л’.кі-соціальні зміни, які сталися в нашому колек
тиві за час, що минув від XXIV з’їзду КПРС. Всі 
юнаки, які почали свою біографію з новобудови, 
змужніли, зросли духовно. Тхне прагнення іїтп туди, 
де важче, де можна будувати, творити 
місто, своє село 
праці.

Проект 
«Основні 
СРСР на 
точок, де 
мелодії х.

Найбільше молодих романтиків покличуть новобу
дови Сибіру і Далекого Сходу, бо роль цих районів у 
нарощуванні економічного потенціалу кран н в деся
тій п’ятирічці іце більше зросте. Поїхати б... та лома 
справ не менше. Будуючи, ми повинні вміло 
ряджатися будівельними матеріалами, бути 
кально бережливими, без цього неможливо 
господарем новобудови.

— За роки п’ятирічки капіталовкладення в 
не господарства зростуть па 24—26 процентів, а про
дуктивність праці планується підвищити на 29—32 
проценти. Цс вимагає від нас раціонального вико
ристання робочого часу, вдумливого, творчого став
лення до роботи. Найвища радість для будівельни
ка — це сонце у вікнах сотень зведених його руками 
об’єктів. А це все — з’їзд у нашому житті, в долях 
мільйонів таких, як ми...

себе, своє
і є визначальним у ставленні до

Ц'д КПРС до XXV з’їзду нашої партії 
напрями розвитку народного господарства 
1976—1980 рокіїх» називає нині сотні нових 
потрібні ентузіазм, воля, розум і творчість

рОЗІІО- 
максп- 

стати

С. ПАТЕНЧЕНКО,
муляр Ноьоукраїнської ПМК-135.

«ОСПІВУЮ ТЕБЕ, ПОЛЕ»
Віктор Марущак, керівник танцювального ансамблю «Сте- 

пісчапка» ііозоукраїнсіїкого міського Палацу культури 
«Ювілейний», дізнаїся про нагородження районно? комсо
мольської організації орденом Трудового Червоного Прапора 
у Москві, куди прибув як делегат XVII з’їзду БЛКСМ. 
Невдовзі після цього, коли комсомолі« Новсукраїнщнни 
урочисто відзначала знаменну подію в своєму житті — вру
чення ордена — Віктор сказав:

—- Пов’язати успішні впсіупи наших самодіяльних артистів 
з визначними трудовими досягненнями хліборобів не лише 
доцільно, а н необхідно. Бо трудівникам полів та тваринни
кам допомагали задушевна пісня й запальний танок, дотепне 
слово і гарний музичний твір...

Великою радістю для аматорів сцени 1 широких кіл шану-
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сальників самодіяльного мистецтва стало нагородження ко
лективів Палацу культури «Ювілейний»: агітку.чьтбригзди— 
призом «Стечівчаїіка» і танцювального ансамблю «Степів- 
чаика» — призом «Ятрінськнй чобіток».

Найбільше визнання прийшло до них у доп’ятій п’ятирічці. 
Танцюристи Л.одми іа Офіцсрова чи Михайло Вправа, На
талка Шевченко чи Леонід Товмаченко з гордістю можуть 
розповісти про шлях колективу «Степівчанкп» — з цілим ба
гажем нагород до присвоєння навесні 1973 року здвняя на
родного.

Не відставали й уча:,піки агіткульлбрпгадії. Через рік 1 до 
них прийшла ьслнка радість: колектив теж був удостоєний 
звання народного.

...Легким шурлітлив.ім струмком в’юниться па сиенї ча
рівний ланцюжок дівчат. Тихоплинно звучить мелодія, в по
тім гомоном розпійпим розлітається ширше — в круг вихо
дять хлопці-молодні. Дівчата у віночок, «парубки» — теж 
тісним гуртом... А за мить вихором понеслися укупі. Завми
рає серпе б шанувальника, аж не віриться, що це свої, зем
ляки. мовби чарівники в іскрометному танку.

...Поле достиглим добірним зерном хілить долі колосся. 
Втирає спітніле чоло під сонцем молодий хлібороб. І неспо
дівано затримує жест — від подиву: заїдки музика? Агов, 
не ж артисти з агіткулі.тбригади прибули. І промениться ду
ша. веселкою пойнявся настрій: буде концерт серед неозоро
го роздолля степу.

Нині обидва колективи з подвоєною енергією тезують но
ві програми виступів на самодіяльній сцені, присвячені XXV 
аїзду КПРС.

Фото М. ЧАЙКОВСЬКОГО.

3116050. ГСП, Кіровоград-50, вуп. Луначарсьного, 36. 
Телефони: відповідального секретаря та відділу 
комсомольського життя—2-45-35, відділу пропаганди, 
відділу листів і масової роботи — 2-45-36, відділу вій
ськово-патріотичного виховання та сг.орту — 2-46-87.

5К 01026, Ендсйс 6Н97,

грОГО дня зал школи 
А був переповнений 

гостями, учнями, вчителя
ми. Присутні знайомились 
з виставкою експонатів 
«Урожай-75».

Посередині залу на ви
шитому українському 
рушнику красується вели
кий коровай, випечений з 
пшениці, вирощеної чле
нами учнівської виробни
чої бригади в нинішньому 
році. А по обидва боки 
від нього — столи, на 
яких розміщені експонати.

Експонат учнів І класу 
називається «Королева по
лів». Це своєрідний ху-

дожній витвір. На малюн
ку — колгоспниця в укра
їнському костюмі і вінку 
з колосся пшениці, жита.

Учні 8 класу свій стіл 
сервірували урожаєм са- 
дуі Чого тут тільки не бу
ло! Найкращі яблука — 
антонівка, ранет, Симирен- 

пепен, червонобокі 
виноград, 

приймай 
врожай» — 
свій витвір

на, 
кислиці, груші,

«Батьківщино, 
цьогорічний 
так назвала 
учениця Світлана Немаза
на. Це звичайний вантаж
ний автомобіль, наповне
ний добірним зерном 
пшениці, зібраної передо
вим комбайнером нашого 
колгоспу 
ком.

Чотири 
ставка, і 
приходили 
гості, щоб 
урожаем і 
з досягненнями місцевого 
колгоспу в 1975 році. Ад
же все тут говорило про 
невтомну працю трударів 
колгоспного лану.

А на закінчення свята 
відбувся великий концерт.

Л. ЛЕВЧЕНКО, 
старша піонервожата 

Глннської СШ Світ- 
ЛОБОДСЬКОГО району.

дні тривала ви- 
кожного дня 

все нові й нові 
помилуватися 
ознайомитися

БЕЗ
КОНКУРЕНЦІЇ

ярудим

карнавал
Ви помітиліц що в магази

нах найбільше покупців зби
рається біля прилавків, на 
яких розмістилися блискучі 
скляні кульки, рішобарвні 
іірляїідн, звивисті стрічки 
серпантину? 11а вулицях вже 
починають з’являтися перехо
жі, що поспішають тротуа
ром. щасливо притискуючі до 
себе зелене, колюче, грішки 
припорошене снігом, деревце. 
Місто сповнюється запахом 
хвої і лісу. А в кімнаті, що
ранку підходячи до календа
ря. щоб зірвати черговий ли
сток. ви. звичайно, теж звер
нули Увагу, як він «схуд», 
паш старий добрий календар.

І хоч на перший погляд 
Ні події ніби далекі одна 
одної, все ж віщують вони

не і те ж: наближається Но
вий рік. Отож засяють попіл, 
ми ялинки у ваших будника^, 
з’являться лісові красуні і в 
шкільних залах. Саме біля 
них зберетеся пн разом і<а 
традиційний новорічний кар
навал.

Напевне, нікому не потріб
но пояснювати, що таке ново
річний карнавал? Ці два сло
ва викликають в уяпі кожно
го сяйво бенгальських вогнів, 
різнобарв’я костюмів, море 
музики і сміху. А що ж по
трібно для того, щоб свято це 
і справді було веселим, яск
равим, таким, що запам’ято
вується надовго?

Ми не будемо пропонувати 
готового рецепту проведення 
вечора, бо все залежатиме від 
вас самих, вашої фантазії і 
бажання. І все ж кілька по
рад.

Порада перша і найголовні
ша: якщо хочете відчути себе 
справжніми господарями кар
навалу, а не сторонніми гля
дачами. приходьте па вечір в 
карнавальному костюмі. Які 
костюми обрати? Це вже 
справа смаку. Ними можуть 
бути національні вбрання на
родів світу, одяг літератур
них чи казкових героїв. Най
більшу насолоду матиме, зви
чайно. той. хто з’явиться на 
новорічний вечір п костюмі, 
зробленому власними руками. 
Л виготовити його зепсім не
важко. Наприклад, дівчатка 
на уроках крою і шиття мо
жуть легко пошити довгий са
рафан. Широкий круглий ко
мірець, що одягається зверху, 
можна • викроїти з полотна. 
Малюнок на нього спочатку 
нанесіть олівцем, а потім роз
шийте шовковими клаптями, 
бусами, блискучими гудзика
ми. Якщо якихось «коштовно
стей» не вистачатиме, їх мож
на навіть домалювати фарба
ми. Край комірця обшийте 
круглими гудзиками, що під-

-ходять за кольором, 
можна зробити корону. Все це 
разом становитиме костюм Ва
силиев Премудрої.

Досить просто пошити і 
плаття для народного іспан
ського жіночого костюму 
«Маха». Він пасуватиме чор
нявій стрункій дівчинці. Ма
теріал для плаття — сатин чи 
ситець жовтого або жовтого з 
чорним малюнком кольору. 
11а широку спідничку з чоти
рьох клинців на щипаються во
лани. які можна обробити ме
реживом. Колір мережива по
винен бути контрастним до 
кольору плаття. Навколо талії 
пов’яжіть платок з бахромою. 
Зачіску зробіть високу. Вона 
повинна підтримуватись ха
рактерним для Іспанського 
костюма гребінцем. Пого тре
ба зробити з мідного або алю
мінієвого дроту товщиною в 
1,5—2 міліметри. Вигніть дріт 
но малюнку і прикріпіть його 
до звичайного гребінця. По
тім обмотайте каркас чорною 
чи коричневою стрічкою, змо
ченою клейстером і пофарбуй
те чорною тушшю. Підійдуть 
до костюма і великі висячі се
режки їх можна одягти па 
вуха з допомогою нитки, як це 
часто роблять в театрі.

Для костюма Іллі Муромця 
необхідний шлем і меч. Ма
теріал для виготовлення їх — 
картон. Кольчугу зв’яжіть з 
тонкого дроту або ж зберіть 
з великих канцелярських скрі
пок.
. Проте, ке обов’язково пінти 
спеціальне вбрання. Часом 
2—3 деталі, додані до звичай
ного одягу, можуть перетво
рити його на новорічіїпй кос
тюм. До таких деталей ігале- 
жпть маска чи папіпмаска, 
капелюх. Непоганою оспевою

н дівчинки, одягне
його, на грудях буде намальо
ваний лебідь з кореною на 
голові, псі. звичайно, пізнають 
в пій Царіпну-Лебідт.,

А тепер кілька слів про тс, 
яку зачіску зробити, йдучи па 
бал-маскарад. Оскільки свято 
особливе, зачіска для нього 
може бути теж незвичайною. 
Тут можуть порушуватись 
пропорції, допускатись пай- 
різноманітніші прикраси, ви
користовуватись шиньйони. 
Проте, не забувайте, що перш 
за все вона повинна відпові
дати вашому одягу. Якщо ви 
підготували собі історичний 
костюм, зачіска теж мусить: 
відображати ту епоху. Примі
ром. до вбрання гречанки чи 
римлянки в перукарні пан за
пропонують зробити зачіску 
«Лампадіон» (її віі бачите на 
малюнку). До костюма коро
леви підійде висока зачіска з-—V 
локонами. Дівчаткам у мсксі-; 
канськомучи індійському одя
зі треба зібрати волосся у. 
вузол. Пого можна прикраси
ти квіткою. Той. хто прийдеї 
на карнавал у костюмі Ман
ки, може просто розпустити 
волосся чи заплести його гі
дні коси. Бажано одягнути на 
голову віночок.

Отож ви вбралися в карна-- 
вальний костюм, зробили від
повідну зачіску. Ви повністю 
готові до свята. Хвилиночку! 
А настрій? З яким 
нїї йдете па вечір? 
вайте. що тільки ви 
жсте зробити свято 
цікавим. Побільше 
танців, захоплюючих 
конкурсів, атракціонів. Нама
гайтеся підібрати такі ігри, в 
яких може брати • участь 
найбільша кількість відпочи
ваючих. Ось одна з них. На- , 
звемо її «Перервала пісня». 
-Учасники гри (міми можуть 
бути всі. хто знаходиться на 
вечорі) починають одночасно 
співати яну-побудь відому 
всім пісню. За« знаком кедів- 
ника пісня припиняється, про- 

кожвнЛ про себе продев- •

настроем. 
Не з »бу
сам і ЫО-. 

веселим і- 
музики.

ігор..

для багатьох ксстюміи може 
стати звичайний- обідок, зроб
лений з цупкого паперу відпо
відно до розмірів вашої го
лови. Та. якщо до нього при
кріпити два яскраві сусіїкп, а 
до плаття пришити паперові 
розфарбовані крильця. — це Гі 
буде костюм метелика. До 
Обідка можна приклеїти спе
реду вирізану з паперу коро
пу, а ззаду марлеву фату Ко-

жує мотив. Коли керівник по
дасть нбвий знак." всі знову 
співають вголос, починаючи з 
тою моменту, до якого про
співали про себе. Хто поми
ляється, вііхддить гри Пе
реможе той, хто найдовше не 
зіб’ється.

Отож співайте, 
веселіться. Нехай 
карнавал етапе 
справжнім святом!

Міжвідомча особисто- 
ко/ландна першість об
ласті з класичної бороть
би стала традиційною. В 
цьогорічних цих змаган
нях, що проходили у 
спортивному залі кірово
градського заводу «Чер
вона зірка», гзяли участь 
представники «Авангар
ду», «Буревісника», «Тру
дових резервів», «Коло
са». На килимах 
за конкуренцією 
евангардівці. Перші

ця зайняли майори спор
ту Станіслав Рєдозу- 
бся, Віктор Марус, Мико
ла Бондар, кандидат у 
майстри спорту Олек
сандр Демаценко, пер
шорозрядник Володи
мир Касьгнов. Перемож
цями в своїх вагових ка- 

вийшли також 
у майстри

із студентського 
Володимир

сталася «Буревіснику 
якого було ЗО очок, лише 
на одне очко від них від
стали борці «Колоса», які 
стали третіми

Як бачимо, 
кий розрив в очках свід
чить про те, 
стеа і відомства, 
«Авангарду», мало приді
ляють уваги розвиткові 
олімпійського ЕИДУ спорту.

призерами, 
дуже вели-

що товари- 
крім

по
були 
міс-

тегоріях 
кандидати 
спорту 
товариства
Зубенко і Анатолій Коро
тиш, Василь Сурмач Із 
«Колоса» та інші.

У командному заліку 
не мали собі рівних аван- 
гардівці. Вони набрали 62 
очка. Друга сходинка ді-

Газета виходить 
у вівторок, четвер, 

суботу.

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

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

На борцівських нили- 
мах протягом трьох днів 
проходила особиста пер
шість Української ради 
Всесоюзного ДСТ 
доел резерви» з класичної 
боротьби серед юнаків. 
Близько 70 юних борців з 
В областей виборюва
ли звання найсильніших. 
Добре виступили не усіх 
змаганнях кіроесгрвдці.

Вони домінували майн$е 
у всіх вагових категоріях. 
Звання чемпіонів завою
вали Олександр Лисиця, 
Юрій Кожанов, Григорій 
/Кивицький, Олександр 
Ковальов, Ігор Томаз, Во
лодимир Бабенко та Ми
хайло Яровий. Всі еони 
нагороджені дипломами 
першого ступеня І цінниЗ 
ми подарунками президії 
республіканської . Р«*ДИ 
«Трудові резерви». Про
ведені змагання ще раз 
підтвердили, що росте 
добра зміна досвідченим 
майстрам — борцям-к^- 
сикам. і
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