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ФЕСТИВАЛЬ!
ФЕСТИВАЛЬ!
ФЕСТИВАЛЬ!
СЬОГОДНІ ил КІРОВОГРАД* 

щиш РОЗПОЧИНАЄТЬСЯ кіно- 
.ФЕСТИВАЛЬ ФІЛЬМІВ ВИРОБ
НИЦТВА СТУДІЙ ТАДЖИКИСТА
НУ, КИРГИЗИ, ТУРКМЕНИ.

УДОСКОНАЛЮВАТИ ВНУТРІСПІЛКОВУ РОБОТУ 
КОМСОМОЛЬСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ

Школою комуністичного ви
хованим молоді стали первинні 
комсомольські організації. Во
ли згуртовують юнаків і дів
чат, примножують їх енергію, 
трудовий порив. Більш як 
п'ять мільйонів членів 
ВЛКСМ, об’єднаних в 65 тися
чах первинних організацій, на
лічує у своїх лавах комсомол 
України. Керуючись рішеннями 
XXIV з’їзду КГІРС, комсомоль
ські організації більше уваги 
приділяють зміцненню своїх 
рядів, ідейному загартуванню 
і політичному вихованню під
ростаючого покоління, залучен
ню ного до активної учасП в 
боротьбі за дострокове вико
нання завдань п’ятирічки. Тіль
ки за останні п’ять років ком
сомольський прошарок серед 
молоді республіки збільшився 
в і,3 раза, па 580 тисяч чоло
вік зросла кількість членів 
В ЛКСМ — виробничників.

Ділова і конкретна розмова 
про стан та заходи по дальшо
му . поліпшенню внутріспілко
вої роботи в комсомольських 
організаціях республіки йшла 
на VIII пленумі ЦК ЛКСМ. 
України, який відбувся 21 
жовтня u Києві.

З доповіддю виступив пер
ший секретар ЦК ЛКСМ Ук
раїни А. М, Гіренко.

Доповідач і промовці відзна
чали, що завдяки постійній 
увазі з боку партійних коміте
тів останнім часом переважна 
більшість комсомольських ор
ганізацій ідейно зросла, орга
нізаційно зміцніла. Вони увесь 
час дбають про виховання ак
тивних і переконаних молодих 
борців за комунізм, уміло мо
білізують юнаків і дівчат на 
розв’язання конкретних зав
дань господарського і культур
ного будівництва, впливають 
на всі сторони життя, праці, 
навчання, побуту і відпочинку 
молоді.

Багато добрих слів можна 
сказати про первинну комсо
мольську організацію радгоспу

VIII ПЛЕНУМ ЦК ЛКСМ УКРАЇНИ
«Саки» Кримської області, яка 
налічує понад 400 членів 
ВЛКСМ. Практично всі вони 
виконують постійні доручення, 
26 юнаків і дівчат обрано до 
місцевих Рад депутатів трудя
щих, кожен четвертий комсомо
лець учиться в школі, вузах 
або технікумах, інші — в гурт
ках політосвіти. Майже 90 про
центів членів ВЛКСМ безпосе
редньо зайняті в сільськогоспо
дарському виробництві. ,

Разом з тим, зазначалося в 
доповіді і виступах, в респуб
ліці є ряд комсомольських ор
ганізацій, де рівень внутріспіл
кової і виховної роботи ще ие 
відповідає вимогам жнтгя, зав
данням, поставленим партією. 
Деякі комітети ЛКСМУ Жито
мирської, .Миколаївської, Запо
різької, Закарпатської, Херсон
ської та інших областей слабо 
здійснюють контроль за суво
рим додержанням вимог стату
ту ВЛКСМ, за виконанням 
прийнятих рішень, громадських 
доручень. Не приділяється на
лежна увага зростанню рядів 
ВЛКСМ у Ровенській, Сумсь
кій, Львівській, Закарпатській 
областях, особливо в комсо
мольских організаціях будов. 
Не досить дбають про це комі
тети ЛКСМУ, в першу чергу 
сільські, у Вінницькій, Волин
ській, Київській і деяких інших 
областях.

Комсомольські організації, 
підкреслювалось на пленумі, 
повинні ширше практикувати 
доручення молодіжним колекти
вам, комсомольським групам, 
регулярно заслухувати звіти 
членів ВЛКСМ прб їх вико
нання на засіданнях комітетів і 
бюро, па комсомольських збо
рах. Треба творчо викорисгову- 

' вати досвід, набутий під час 
Ленінського заліку, активніше 
впроваджувати особисті комп
лексні плани «вчитись кому
нізму», а також громадсько-по-

літичпу атестацію членів 
ВЛКСМ з тим, щоб підвищити 
дисциплінованість і активність 
кожного комсомольця.

Позитивний досвід у підго
товці і проведенні зборів на
громаджено в Кременчуцькому, 
Калузькому міськкомах, 1\а- 
м’янсько-Бузькому, Овідіополь- 
ському і багатьох інших райко
мах комсомолу. Тут впровад
жено систему оперативного 
контролю: встановлено щомі
сячну звітність, ведуться графі
ки контролю, інформаційні 
картки.

Велику увагу на пленумі Гу
ло приділено питанням лідзп- 
щення рівня ідейно-виховної 
роботи серед молоді. Комсо
мольські організації покликані 
озброювати юнаків і дівчат 
марксистсько-ленінською теорі
єю, прищеплювати їм благо
родні почуття пролетарського 
інтернаціоналізму і радянсько
го патріотизму, дружби наро
дів, колективізму і працьови
тості, палкої любові до рідної 
вітчизни і пекучої ненависті до 
її ворогів, ' непримиренності до 
будь-яких проявів чужої нам 
ідеології.

Особливо важливого значен
ня набувають питання інтерна
ціонального виховання молоді. 
Треба ширше використовувати 
великий досвід, нагромаджений 
у цій справі під час підготовки 
до 50-річчя утворення СРСР. 
Ростити нашу молодь Ідейно 
загартованою, фізично міцною 
— обов’язок комсомолу. Ком
сомольські організації повніші 
непримиренно ставитись до по
рушників комуністичної мора
лі, соціалістичної -законності і 
громадського порядку, брати 
активну участь в роботі орга
нів народною контролю, доб
ровільних народних дружин.

Значне місце зайняли на пле
нумі питання вдосконалення 
стилю роботи комітетів

ЛКСМУ, добору, розстановки і 
виховання комсомольських 
кадрів та активу, створення на
дійного резерву.

Завдяки постійному піклу
ванню партійних комітетів у 
республіканській організації 
виріс і працює великий загін 
політично зрілих, відданих спра
ві Комуністичної партії, до
свідчених комсомольських ва
тажків. 10 тисяч звільнених 
працівників — цс здебільшого 
люди з вищою освітою, молоді 
комуністи, спеціалісти народно
го господарства, які мають від
повідний багаж знань, жит
тєвий досвід, уміють і люблять 
працювати з молоддю.

На пленумі підкреслювалася, 
що в роботі з кадрами важли
во весь час вчити людей, ство
рити їм такі умови, в яких 
найкраще зможуть виявитись 
організаторський талант і вмін
ня кожного працівника. В рес
публіці в 9 зональних і облас
них школах, у школах комсо
мольського активу, яких налі
чується близько 3 тисяч, на 
курсах і семінарах вчаться 
сотні тисяч чоловік.

Тепло зустрінутий присутні
ми, на пленумі виступив член 
Полігбюро ЦК КПРС, перший 
секретар ЦК К.П України 
В. В. Щербицький. (Промова 
тов. В. В. Щсрбицького друку» 
ється в сьогоднішньому номері 
газети).

В обговореному питанні при
йнято постанову, в якій намі
чено конкретні заходи, спрямо
вані на поліпшення внутріспіл
кової роботи в комсомольських 
організаціях республіки, на 
підвищення їх ролі у виконан
ні завдань, накреслених XXIV 
з’їздом КПРС.

З доповіддю в другому пи
танні — про участь комсомоль
ських організацій республіки в 
успішному завершеній осінніх 
польових робіт і підготовці до

нового сільськогосподарського 
року в світлі рішень Жовтне
вого (1972 р.) пленуму ЦК КП 
України виступив секретар ЦК 
ЛКСМУ О. П. Шваб.

Па пленумі відзначалося, що 
в складних погодпнх умовах 
нинішнього сільськогосподарсь
кого року 180 тисяч молодих 
хліборобів пліч-о-пліч з усіма 
трудівниками села самовіддано 
боролися за кожний пуд хліба. 
Багато з них, . виявляючи 
справжній інтернаціоналізм, 
почуття взаємовиручки, за ком
сомольськими путівками пра
цювали на урожайних полях 
Казахстану. Тільки під час рес
публіканського ударного дво
місячника по заготівлі кормів 
для громадського тваринницт
ва працювало понад 17 тисяч 
комсомольсько - молодіжних 
кормодобувних бригад.

Вся організаторська робота 
сільських комсомольських ор
ганізацій, зазначалося в допо
віді, повинна бути спрямована 
на дальший розвиток трудової 
активності молоді села. Необ
хідно донести до свідомості 
кожного юнака і дівчини важ
ливість і невідкладність по
ставлених партією завдань, 
розробити і наполегливо здійс
нювати конкретну програму дій 
по податно істотної допомоги 
партійним, радянським і гос
подарським органам у розв’я
занні практичних завдань під
несення сільського господарст
ва. Треба, забезпечити кількісне 
і якісне зростання ко.мсомоль- 
сько-молодіжних колективів, 
особливо механізованих, широ
ко залучати молодь до навчан
ня в школах комуністичної 
праці, передового досвіду, 
гуртках економічної освіти.

Пленум затвердив заходи 
ЦК ЛКСМУ по широкому за
лученню молоді до розв’язання 
актуальних завдань розвитку 
сільськогосподарського вироб
ництва.

Промова члена Політбюро ЦК КПРС, першого секретаря 
ЦК КП України товариша В. В. ЩЕРБИЦЬКОГО
Товариші! Пленум Центрального Комі

тету комсомолу України обговорив важ
ливе питання —- про дальше поліпшен
ня внутріспілкової роботи в комсомоль
ських організаціях республіки. Внутрі
спілкова робота —- це основа успішної 
діяльності комсомолу.

Розглянуті в доповіді та виступах пи
тання мають важливе значення для 
дальшого підвищення рівня роботи ком
сомолу республіки. Всі вони поставлені 
правильно, критично. Тому треба уваж
не їх вивчити і здійснити необхідні за
ходи по втіленню їх в життя від ЦК 
ЛКСМУ до первинних комсомольських 
організацій; При цьому роботу слід зо
середити, передусім, в первинних орга
нізаціях.

Перед тим, як висловитись з деяких 
питань, що обговорювались на пленумі, 
дозвольте коротко поінформувати вас 
про стан справ у республіці, про най
важливіші завдання, над вирГшейчлм^

яких працюють партійні організації рес
публіки.

І.
Насамперед, слід підкреслити, що 

розроблені XXIV з’їздом партії полі
тичний курс та економічна програма 
здійснюються успішно. На всіх ділянках 
комуністичного будівництва досягнуто 
нових звершень. Послідовна і принци
пова інтернаціоналістська зовнішня по
літика ЦК КПРС і Радянської уряду, 
невтомна діяльність ГІолітб-оро ЦК, Ге
нерального секретаря ЦК КПРС товари
ша Л. І. Брежнєва сприяють піднесенню 
міжнародного авторитету нашої країни, 
посиленню її впливу на весь хід світо
вих подій.

Наближається до кінця 1972 рік — 
другий рік п’ятирічки, рік піввікового 
ювілею Союзу Радянських Соціалістич
них Республік. Готуючи гідну зустріч цій 
знаменній даті, трудящі республіки, як 

гЦГТвесь наш великий багатонаціональний

радянський народ, наполегливо працю
ють над здійсненням історичних рішень 
XXIV з’їзду КПРС, завдань п’ятирічки.

Промисловістю республіки з початку 
п’ятирічки вже реалізовано продукції 
понад план на сотні мільйонів карбо
ванців . Введено в дію нові виробничі 
потужності, багато житла, шкіл, ліка
рень та інших соціально-культурних і 
побутових закладів. Є всі підстави ска
зати, що завдання перших двох років 
п’ятирічки по основних показниках бу
дуть виконані.

Основне завдання в промисловості 
полягає в тому, щоб підвищити темпи 
зростання продуктивності праці та ви
робництва. В окремих галузях вони по
ки що нижчі, ніж потрібно для успіш
ного виконання народногосподарських 
планів. Це пояснюється не тільки тим, 
що в цьому році у нас менше робочих 
днів, а, насамперед, тим, що не скрізь 
ще приділяється належна увага поліп

шенню організації виробництва, висо
копродуктивному використанню техніки, 
економному витрачанню матеріальних і 
трудових ресурсів, є чимало фактів без
господарності і нерозпорядливості. 
Внаслідок цього частина підприємств не 
справляється з завданнями по виробни
цтву та реалізації продукції, не повніс
тю виконуються плани капітального бу
дівництва.

Всі ці питання нещодавно були все
бічно розглянуті в Центральному Комі
теті Компартії України, Визначено кон
кретні заходи, здійснення яких має за
безпечити виконання в усіх галузях на
родного господарства планів нинішньо
го і наступного років п’ятирічки.

У сільському господарстві становище 
в цьому році, як вам відомо, склалося 
нелегке. Однак трудівники села завдя
ки самовідданій пращ зібрали порівня
но непоганий врожай зернових — по 

(Закінчення на 2-й сюр.).
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Промова члена Политбюро ЦК КПРС,
першого секретаря ЦК КП України 
товариша В. В. ЩЕРБИЦЬКОГО

(Закінчення).
21,3 центнера з гектара, або майже 

-стільки, скільки □ середньому збирало
ся в республіці щороку в минулій п'я
тирічці. Одержано також непоганий 
вроягай цукрових буряків, картоплі, ри
су та інших круп'яних культур. Зросли 
виробництво і заготівлі м’яса, молока, 
яєць.

Отже, нинішній рік ще раз перекон
ливо підтвердив правильність і життє
вість накресленого XXIII і XXIV з'їзда
ми, Пленумами ЦК КПРС курсу на все
бічно зміцнення матеріально-технічної 
бази колгоспів і радгоспів, на прискоре
ний розвиток хімізації і меліорації зе
мель впровадження комплексної меха- 
нізац.ї і сучасної технології виробництва.

Зараз а республіці завершуються 
осінні польові роботи, зокрема викона
но план сівби озимих культур, ведеть
ся підготовка до нового сільськогоспо
дарського року, організованого прове
дення зимівлі худоби.

Вам відомо, що конкретні завдання 
партійних організацій, радянських і 
сільськогосподарських органів, проф
спілок і комсомолу в цьому плані бу
ли розглянуті на Пленумі ЦК Компартії 
України, що відбувся 10 жовтня ц. р. За
раз на місцях проходять збори е пер
винних партійних організаціях і колек
тивах трудящих, пленуми партійних ко
мітетів, збори настійного активу, де об
говорюються конкретні заходи по прак
тичному здійсненню завдань, поставле
них жовтневим (1972 р.) Пленумом ЦК 
КП України, та соціалістичні зобов’я
зання на 1973 рік.

Безумовно, в цій роботі є де докласти 
зусиль і комсомолу.

Добре, що бюро ЦК ЛКСМ України, 
виходячи з рішень ЦК Компартії Украї
ни, розробило конкретні заходи і внесло 
їх на розгляд пленуму.

II.
Всі ви, товариші, розумієте, що ус

пішно здійснення наших планів- вирі
шальною ААІрОЮ залежить від того, як 
розгортається організаторська і політич
на робота на місцях, безпосередньо в 
колективах трудящих, як зростас полі
тична свідомість і творча активність на
ших людей.

В цьому важлива роль належить Ле
нінському комсомолу, який об'єднує пе
редову, найбільш зрілу частину нашої 
глолоді, виступає її бойовим організато
ром, вірним помічником і резервом Ко
муністичної партії. В комсомолі юнаки 
й дівчата проходять школу політичного 
загартування, формуються як активні, 
свідомі будівники нового суспільства.

Вся героїчна історія комсомолу є 
свідченням його безмежної відданості 
справі Комуністичної партії, вірності- ле
нінським заповітам. Партія наша і наш 
народ по праву пишаються молодими 
будівниками комунізму, які гідно про
довжують справу своїх батьків, справу 
великого Леніна.

Приємно відзначити, що п'ятиміль
йонна комсомольська організація рес
публіки вносить вагомий вклад у вико
нання рішень XXIV з’їзду КПРС. Молодь 
становить більше половини працюючих 
в промисловості, будівництві, на транс
порті, 40 процентів — в сільському гос
подарстві.

Продовжуючи славні традиції удар
ного будівництва, комсомол України 
здійснює шефство над 97 найважливіши
ми новобудовами дев'ятої п’ятирічки. З 
кожним днем все ширше розгортається 
патріотичний рух: «П'ятиоічці — ударну 
працю, майстерність і пошук молодих». 
44 тисячі комсомольсько-молодіжних 
ланок і бригад успішно борються за 
виконання соціалістичних зобов'язань, 
взятих на честь 50-річчя СРСР.

Комсомольці і молодь беруть активну 
участь в громадській І державній робо
ти Близько 75 тисяч членів БЛКСМ обра
ні депутатами місцевих Рад, 43 — депу
татами Верховної Ради Української 
PCP і В — депутатами Верховної Ради 
СРСР.

Центральним завданням комсомолу 
було і залишається виховання молоді в 
дусі комуністичної ідейності, відданості 
соціалістичній Батьківщині, вірності 
принципам пролетарського інтернаціо
налізму. Це завдання вирішується тим 
успішніше, чим краще поставлена в ком
сомольських організаціях внутріспілко
ва й ідейно-виховна робота. Ось чому 
ми вважаємо, що бюро ЦК комсомолу 
зробило правильно поставивши ці пи
тання сьогодні на обговорення пленуму.

Треба сказати — і це підтвердило 
сьогоднішнє обговорення, — що у ря
ді комсомольських організацій нашої 
республіки послаблена увага до питань 
внутріспілкового життя. Від комсомоль
ських працівників можна почути чимало 
розмов про науковий підхід до органі
зації роботи, різного роду починання і 
нововведення. Все це, безперечно, по
трібно. Але не можна забувати про го
ловне, про те, що складає основу орга
нізаційної міцності комсомолу, — про 
ідейне виховання комсомольців, їх ак
тивність, дисципліну, про регулярне 
проведення зборів, виконання комсо
мольських доручень.

За останні роки помітно поліпшився 
якісний склад комсомольських кадрів. 
Зміцнилося партійне ядро — секрета
рями комсомольських організацій, чле
нами комітетів комсомолу обрано бага
то молодих комуністів.

Все це добре. Але, на жаль, чимало 
обкомів, міськкомів і райкомів комсо- 
молу недостатньо вчать комсомольсь
кий актив основам практики внутріспіл
кової роботи, не враховують того, що 
щорічно змінюється значна частина 
секретарів первинних організацій. При
ходять нові, недосвідчені люди, яких 
треба вчити, інструктувати, практично 
допомагати їм. А це вимагає, щоб зу
силля всіх комсомольських працівників 
були зосереджені на роботі в первин
них організаціях, комсомольських гру- 

комсомольці проходять 
школу політичного за-

пах, там, де 
безпосередню 
гартування.

III.
Правильно сьогодні говорилось на 

пленумі і про такий недолік у роботі 
багатьох комсомольських комітетів, як 
неконкретність, а інколи — шаблонний 
підхід. Дуже часто бузає так: працю
ють з тими, хто в активі, про інших же 
забувають.

В більшості комсомольських органі
зацій, як правильно відзначалось у ви
ступах, сирує життя, проводяться цікаві, 
змістовні заходи, про них г.ишуть у га
зетах, говорять на пленумах і активах. 
Але є й такі організації, де внутріспіл
кова і виховна робота занедбана. Та са
ме до них деякі райкоми і міськкоми 
комсомолу нерідко і не доходять. То ж 
і не дионо, що саме тут окремі члени 
ВЛКСМ втрачають інтерес до комсо
мольської роботи, до своєї організації, 
переходять у так званий «пасив». Ось 
чому комітетам комсомолу треба зосе
редити зусилля на поданні практичної 
допомоги саме цим організаціям, на
полегливо переносити туди кращий дос
від комсомольської роботи.

Комітети комсомолу повинні краще 
враховувати специфіку окремих комсо
мольських організацій. Йдеться, насам
перед, про поліпшення комсомольської 
роботи в школах і вузах. Там зосеред
жено великий загін комсомольців — 2 
мільйони 300 тисяч юнаків і дівчат, тоб
то майже половину всього складу рес
публіканської комсомольської організа- 
цї. Одних лише студентів і учнів серед
ніх спеціальних учбових закладів у рес
публіці налічується більш як півтора 
мільйона. З цією категорією молоді 
треба працюзати особливо вдумливо, 
ні в якому разі не допускаючи приміти
візму.

У вузах і школах є чимало завдань, 
над розв’язанням яких повинні краще 
працювати комсомольські організації. 
Це, насамперед, підвищення інтересу 
до навчання та залучення студентської і 
учнівської молоді до громадської ро
боти. Хіба можна сподіватися, що з па
сивного студента вийде потрібний нам 
організатор виробництва — не тільки 
добрий фахівець, а й вихователь тру
дящих і, в першу чергу, молоді, яка 
приходить на виробництво.

Недостатньо займаються вузівські і 
шкільні комітети комсомолу організа
цією дозвілля студентів і учнів. Це при
зводить до того, що частина юнаків і 
дівчаг нераціонально і нецікаво вико
ристовує свій вільний час.

Великий загін молоді — майже пів- 
мільйона юнаків і дівчат, з них 320 ти
сяч комсомольців — навчається в шко
лах і училищах професійно-технічної ос
віти, які готують і виховують молоде 
поповнення робітничого класу. Дуже 
важливо, щоб професійно-технічні учи
лища забезпечували високий рівень 
професійної підготовки молоді, давали 
їй глибокі загальноосвітні знання, що 
відповідають сучасним вимога/и науко» 

во-технічного і соціального прогресу, 
виховували всебічно розвинених, полі
тично "зрілих, ідейно стійких борців за 
комунізм.

Всі сторони діяльності колектизіз 
профтехучилищ повинні перебувати під 
неослабною увагою партійних, проф
спілкових і комсомольських організа
цій. Треба зробити все необхідне для 
того, щоб кожний молодий робітник 
був майстром своєї справи, примножу
вав славні революційні, бойові і трудо
ві традиції нашого робітничого класу, 
був прикладом високої моралі і куль
тури.

Партійні організації, комсомольські 
комітети покликані краще працювати з 
молодими науковцями, письменниками, 
художниками, композиторами, вихову
вати і підтримувати нові молоді талан
ти, ростити їх, вміло і тактовно спрямо
вувати їх творчість.

Важливе значення мають питання ін
тернаціонального виховання нзшої мо
лоді. Ми повинні, зокрема, широко ви
користовувати великий досвід, набутий 
у цій справі в ході підготовки до 50-річ
чя утворення Союзу Радянських Соціа
лістичних Республік. Інтернаціональне і 
патріотичне виховання молоді — це не 
короткочасна кампанія, а одне з цен
тральних, найважливіших завдань всієї 
ідейно-виховної роботи партійних і ком
сомольських організацій.

Ми повинні враховувати, товариші, що 
наші класові вороги всіляко активізу
ють свою провокаційну діяльність, ви
користовують для цього величезну про
пагандистську машину, різноманітні під
ступні засоби і методи. Особливу став
ку вони роблять на молодих людей, які 
не пройшли школи ідейного гарту.

Одна з буржуазних газет писала: «Ми 
повинні пустити в хід всі наші засоби, 
щоб відвернути молоде від політики. 
Заохочуйте її захоплення спортом, лю
бов ю, азартними іграми, танцями, сло
вом усім, крім політики, яка веде пря
мо в обійми комуністів». Сказано, як 
бачите, цинічно, але відоерто. Ми не 
маємо' права недооцінювати підступних 
намірів наших ворогів, впливу буржу
азної пропаганди на якусь частину мо
лоді.

Центральному Комітету, обкомам, 
міськкомам, райкомам комсомолу тре
ба рішуче підносити рівень ідеологічної 
роботи комсомольських організацій, 
прищеплювати нашим юнакам і дівча
там непримиренність до ворожої ідео
логії. Молодь повинна бути безкомпро
місною там, де йдеться про ідеологічну 
боротьбу, де необхідно давати рішучу 
відсіч окремим проявам націоналізму і 
сіонізму.

Вдосконалюючи ідейно-виховну робо
ту, необхідно мати на увазі, що за ос
танні роки небачено зріс культурно-ос
вітній рівень наших людей, розширив
ся потік інформації. Практично кожна 
людина має можливість побачити по те
лебаченню і послухати по радіо висту
пи партійних і державних діячів, про
відних вчених, літераторів, митців.

Однак ці нові умови, високі вимоги, 
що їх висуває сучасне життя, ще недо
статньо враховуються в роботі з мо
лоддю. Форми і методи її нерідко зали
шаються такими, як і багаїо років то
му. Ось чому потрібно підвищувати 
ефективність агітаційно-пропагандист
ських заходів, які проводяться комсо
мольськими організаціями. В цьому їм 
повинні грактично допомогти партійні 
комітети. Політичну роботу слід вести 
творчо, диференційовано, якнайповні
ше враховувати сучасний рівень підго
товки і запити нашої молоді.

IV.
Товариші! Піднесення різня організа

ційної, внутріспілкової і виховної робо
ти в комсомолі вирішальною мірою за
лежить від нашого численного комсо
мольського активу, від вдосконалення 
стилю і методів роботи комітетів ком
сомолу.

Необхідно наполегливо вихоеувати у 
всіх комсомольських ватажків глибоке 
розуміння відповідальності за виявлене 
їм партією і комсомолом довір'я — 
працювати з молоддю, прищеплювати 
їм діловитість, принциповість і скром
ність,

Викликає стурбованість ге, що деякі 
комсомольські комітети нерідко вно
сять у свою практику форми і методи 
роботи, не властиві молодіжній органі
зації, захоплюються прийняттям великої 
кількості рішень, часто загальних, не

конкретних. На жаль, зустрічаються ще 
комсомольські працівники, які мзпо 
спілкуються з молоддю, рідко бувають 
у гуртожитках, на молодіжних вечорах, 
погано знають, чим жиауть і цікавля
ться юнаки та дівчата. Подекуди серед 
комсомольських працівників проявляю
ться елементи нескромності, чиношану
вання.

Ми повинні ростити в комсомолі 
справжніх громадських активістів — 
людей високої ідейності і культури. 
Для ЦЬОГО СЛІД у КОЖНІЙ КСМСОМОЛЬСЬ- І 
кій організації створювати обстановку 
взаємної товариської вимогливості, рі- , 
шуче виступати проти будь-яких проявів 
самозаспокоєності, бюрократизму і не
критичної оцінки результатів роботи. : 
Приклад саме такого підходу до спра
ви, приклад поведінки для нашої моло
ді покликані подавати, насамперед, чле
ни Центрального Комітету комсомолу.

V.
XXIV з'їзд нашої партії поставив пе

ред комсомолом великі і відповідальні 
завдання. Вони полягають у тому, щоб 
ще вище піднести політичну і трудову 
активність молоді у здійсненні планів 
комуністичного будівництва.

Кожен комсомолець, кожен комсо
мольсько-молодіжний колектив повинні 
бути прикладом у праці, у соціалістич
ному змаганні.

Дуже важливо, щоб комсомол вияв
ляв більше конкретності і діловитості у 
залученні молоді до боротьби за даль
ше підвищення ефективності суспільно
го виробництва, за прискорення науко
во-технічного прогресу, зростання про
дуктивності праці, за економію і бе
режливість. Треба активніше розвивати 
серед молоді раціоналізаторство : ви
нахідництво, прищеплювати їй смак до 
технічної творчості, краще вивчати і за
проваджувати передовий досвід, який 
є в кожному районі і області, а також і 
в інших республіках. Одне з найважли
віших завдань комсомолу на селі — 
широка участь у впровадженні механі
зації виробничих процесів, особливо на 
тваринницьких фермах.

Не можна послаблювати увагу до 
ударних комсомольських будов Це пи
тання, як відомо, розілядалося в ЦК КП 
України, обговорювалося на одному з 
пленумів ЦК комсомолу. Однак ще й 
зараз деякі комітети комсомолу удар
ними будовами займаються недостатньо.

Комсомол повинен активніше виявля
ти себе й там, де йдеться про побутові 
потреби, навчання, підвищення кваліфі
кації молоді. Значно більше можуть 
зробити комсомольські організації і в 
такій важливій справі, як наведення 
зразкового громадського порядку в на
ших містах і селах. Комсомольці мають 
бути активною силою в народних дру
жинах, оперативних загонах, рішуче і 
твердо закликати до порядку тих, хто 
порушує норми соціалістичного право
порядку і комуністичної моралі.

Питань, якими повинні займатися ком
сомольські організації, —• багато. І це 
зрозуміло, бо комсомольці трудяться 
скрізь, де перетворюються 8 життя 
плани нашої партії. На всіх ділянках . 
господарського і культурного будівниц
тва у нас мають діяти бойові, згуртова
ні, авторитетні комсомольські осеред
ки. А цього можна добитися лише годі, 
коли буде повсякденно приділятися 
предметна увага поліпшенню і збага
ченню всього внутріспілкового життя. 
В цьому — запорука успіху.

Дуже важливо, щоб після цього пле
нуму в кожній комсомольській органі
зації було глибоко і всебічно проаналі
зовано стан організаційної і виховної 
роботи, чітко визначено, що треба зро
бити для її поліпшення, щоб кожний 
комсомолець брав активну і безпосе
редню участь у роботі своєї організації.

Щодо партійних комітетів, то вони, як 
і завжди, будуть подавати комсомоль
ським організаціям повсякденну допо
могу в їх організаційно-політичному 
зміцненні, піднесенні рівня внутріспіл- 
нової і виховної роботи.

Дозвольте, товариші, скористатися 
цією нагодою і щиро поздоровити вас 
і у вашій особі всіх комсомольців, юна
ків і дівчат з наступним святом — 55-ю 
річницею Великого Жовтня, побажати 
вам нових великих успіхів у здійсненні 
Історичних рішень XXIV з'їзду КПРС, у 
всенародному змаганні за гідну зустріч 
50-річчя утворення Союзу Радянських 
Соціалістичних Республік. (Бурхливі, три
валі оплески).
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НА «господарстві» у райкомі залишився один Микола
Суворію— другий секретар. Мали прибути лекторії з 

Києва, ось і чекав гостей. Якби не він, впору б сказати: 
«Райком закрито. Всі — на завданні». Д завдань чимало 
було того дня. В кількох колгоспних первинних органі
заціях готували звітно-виборні комсомольські збори, на 
Пои^кіїи нікелевий запон, виряджали трьох хлопців, 
потрібно готувати матеріали для інформації в обком 
комсомолу.

Відлік часу сьогодні у Новоукраїнського райкому ком
сомолу свій. Десятки невідкладних справ постають що
дня і щогодини. І на кожну требі знайти рішення обо- 
в ятково правильне. Адже в одвіті за все перед тисяча
ми молодих обранців. Тож свій стиль тут виробляють в 
умовах проблемної ситуації. Райком повинен вміти 
прийняти рішення. Силою його вплинути потім на роз
виток усієї комсомольської організації району. Тому, як 
важлива суть самого рішення, кого дієвість на практиці...

З стор

СЬОГОДНІ НА КІРОВОГРАДЩИНІ РОЗПОЧИНАЄ
ТЬСЯ КІНОФЕСТИВАЛЬ ФІЛЬМІВ ВИРОБНИЦТВА КІ
НОСТУДІЙ ТАДЖИЦЬКОЇ, КИРГИЗЬКОЇ І ТУРКМЕН. 
СЬКОї PCP. Його проводять Кіровоградський обком 
КП України, виконком 
дящих, облпрофрада,

обласної Ради депутатів тру- 
Держааний Комітет Ради

Гості побувають в містах і районах 
області, на підприємствах, в колгоспах, 
радгоспах та навчальних закладах. В 
міських кінотеатрах, будинках культури 
та клубах відбудуться зустрічі робіжи-

ВИРІШУЮЧИ 
ІП’ОІНІНІ,’ 
РАЙКОМ ВИБИРАЄ НАПРЯМОК

Два роки тому, узагальнивши досвід кращих комсомольських

ЗУСТРІЧАЄМО
ГОСТЕЙ

організацій передових господарств, райком комсомолу закликав 
молоділу хліборобів у похід за високу культуру землеробства. 
Цікава і корисна справа починалась не на голому місці, як ка
жуть: приклад роботи відомої тракторної бригади двічі Героя 
Соціалістичної Праці Олександра Васильовича Гігалова кликав 
до наслідування. Але клич, як би запально не звучав — одне, 
а підтягуватись до рівня передовиків — то зовсім інша річ. 
Зрозуміло, розрив між талановитою хліборобською практикою 
гіталовців і вмінням численних їх молодих послідовників — не 
на користь останніх. З цієї істини і відштовхнувся райком, пла
нуючи заходи масового походу за високу культуру землеробства.

Рік 1971 був оголошений роком механізаторською всеобучу. 
Сотні юнаків, дівчат сіли за штурвал комбайна і трактора, 
пішли в ремонтні майстерні тракторних бригад. І'айком комсо
молу разом з правлінням сільського господарства потурбувались, 
щоб в селах працювали міжколгоспні курси механізаторів, щоб 
пропагандою механізаторських професій охоплювалось все біль
ше шкільної молоді. В кожному колгоспі, при кожній трактор
ній бригаді обов’язковими стали курси підвищення кваліфікації. 
В день навчання за слухачем зберігалась середня заробітна пла
та. Словом, всі заходи зводились до одного — вчитись.

В кого і коли виник цей задум зараз важко сказати. Так бу
ває, якщо справа захоплює думки і серця багатьох. Авторство 
зараз не так важливе, важливий сам факт — з’явилась нова 
традиція, яку комітет взяв у свій арсенал організаційної роботи. 
Зараз ножна сільськогосподарська кампанія розпочинається в 
районі ліловою радою механізаторів — семінаром. Про найголов
ніше тоді йде мова: про готовність до початку робіт, про досвід 
передових колективів і окремих членів бригад. Кожен учасник 
семінару повертається потім додому з хорошим зарядом творчих 
сил і знань. /А в цьому році перед жнивами в бригаді О. В, Гі- 
талова відбувся справжній парад кращих з кращих представни
ків великої сім ї механізаторів Кірозоірадщпнн. На обласному 
семінарі молодих комбайнерів, що проходив там, були всі ком
байнери. району, ватажки комсомольсько-молодіжних тракторцях 

■ бригад.
Тісний зв’язок райкому з первиннимн комсомольськими орга

нізаціями допомагав йому нерідко конкретизувати свою роботу, 
шліфували тактику. Висока культура землеробства — справа 
триз.'ьяй*-тому прискорити її треба і можна, прилучивши всі ще 
невикористані резерви. Ця істина і наштовхнула на пошук чле
нами райкому прихованих можливостей, що до часу залишались 
надбанням лише окремих комсомольських організацій. З цього 
приводу характерна постанова липневого засідання бюро «Про 
мобілізацію комсомольців і молоді до активної участі в збирам- 
иі врожаю 1972 року в колгоспі імені Фруизе». Під час підготов
ки до жнив комітет первинної комсомольської організації роз
глядав питання про розстановку молодих хліборобів на збираль
них роботах. Кожен комсомолець знав своє конкретне місце п 
важливій сільськогосподарській кампанії. Па заготівлю кормів 
залучили кращих комсомольпів-мехаїїізаторів. Здавалося б Істи
ни прописні — так всюди, але секретар комсомольської органі
зації 1. Блаженно доповів бюро ще и таке: «Комітет комсомолу 
разом з спеціалістами приймав заліки готовності до жнив у мо
лодих механізаторів. Кожен тракторист і комбайнер .це раз пе- 
резірилн свої знання, виявили гі недоліки, які можуть знизити 
Темпи на збиранні врожаю».

Від постанови до втілення її в життя — шлях не простий. 
Успіх цього процесу залежить від багатьох складових. І як важ
ливо, щоб документ керівного комсомольського оріану, адресо
ваний сотням і тисячам юнаків і дівчат, був конкретним, по-ді
ловому вказував напрямки, наіікоротші в будь-якій справі. Не 
стану наводити постанову Новоукраїнського райкому комсомолу 
по підготовці до жнив. В кожному пункті її називались точні 
Цифри, вказувались точні і конкретні обов язкн. Сьогодні варто 
зупинитись на результатах організаційних заходів постанови.

На жнива вийшли 15 комсомольсько-молодіжних екіпажів. 
- ланок старшокласників :;о очнепіі зерна. Понад 2 тисячі ком
сомольців І молоті несли пряму відповідальність за долю хліба 
П'-чодньо несприятливого року. Стільки ж допомагали своїм 
тоязришам. масової участі молоді на жнивах давно в ра-
изні н- було. Комітети кол;оспнпх комсомольських організацій 
■аздалегід;, продумали, як раціональніше розставите кадри спс- 
«іалістів па робочих місцях, техніку. За кожним комбайном бу- 

■“ -щед.мм 1—2 тракте мг (в залежності від відстані до 
місця скиртування) для перевезення солсми, т і—2 машини для 
трзиспоу^вапня зерна. На токах теж кожен знав свою очпсиу 
Машину."^

Всю організаторську роботу первинних комсомольських рай* 
:.лі спрямував до конкретною завдання: найшвидше зібрати 
і : к:;.нї. зб--л кожен колосок. За шість робочих днів віджли- 

..... байнер Віктор Ткали« з колгоспу «Маяк». На площі 
н скосив і намолотив 5335 центнерів пшениці. 

А Олександр Півторацький — з бригади двічі Героя Соціаліс- 
"••ічноу Праці О. В. Гегалова зайняв перше місце серед молодих 
і-ьмблйнерів району. Він зібрав 5877 центнеріз пшениці на 1&5 
гуюарах. 6 цілому господарства району закінчували жнива за 
19-12 робочих днів. Результат таких темпів вирішила до гіегнзТ 
,14>н конкретна робота комітетів в підготовці до жнив і опера
тивність дій (іа збиранні. Контроль за виконанням постанови 
"Ро участь молодих хліборобів в жнивах проводили члени апа- 
ї’ д і члени бюро райкому.

.■’•’пруга битви за врожай не послабила уваги до питань меха* 
чнкторського всеобучу. Нагороди, якими був відзначений Нозо- 
■‘Ф’їцські!ї райком ЛКСМУ за організацію навчання молоді ме- 

‘'чЬаторськнм професіям в 1971 році — перехідний Червоний
■ і'укор щ; ВЛКСМ і перехідний Червоний прапор І1К ЛКСМУ—

■ зикали не зупинятись на марші.
“ г,Р°блсмиій ситуації вярізбяюється стиль Повоукраїнського 

дикому в поході за культуру землеробства І за мехаиізатор- 
'ікиіі всеобуч. Досягнуте члени райкому сприймають як факт 
зкоиоміриий. Більше кожного тривожать недоробки та упущея- 
".в <ч’га*’Ьаторській роботі.
2Сь найбільш характерні думки про невирішені проблеми.
'сршвй секретар райкому Анатолій Новицький: «Все ж узя- 

’■у.'.ь-ііни іосвіду у нас поставлено слабувато. Звідси I резуль- 
‘?г - ініціатива, починання нерідка залишаються там, де й на- 
Родидись».

‘■•е'дуючнП відділом комсомольських організацій Олександр 
• менков: «Олександр Васильович Гіталов на всіх нарадах 
вою бр*алу називає молодіжною. Там і справді багато модо- 

; • д ?>КцЛ віковим складом колективів у районі чимало. А до 
І 0 часу в усіх зве денних і інформаоіях офіційно називаємо 
‘•''«ин одну комсомольсько-молодіжну тракторну бригаду кол- 

г°с«У «Дружба».
Гюб”01:рНтНч,І°- Вез сумніву, розуміння важливості названих 

• елем — це план найближчої роботи райкому.

О. БАСЕНКО, 
спецкор «Молодого комунара».

Нгтоукраінськай район.

ВИЙДЕМО 
ВСІ!

28 і 29 жовтня 
масові комсомоль
сько-молодіжні су- 
ботники і недільни
ки, присвячені 55-й 
річниці Великого 
Жовтня та Дню на
родження комсомо
лу

ІІині триває Всесоюзний 
ударний місячник по надан
ню комсомольськими орга
нізаціями допомоги колгос
пам і радгоспам у завер
шенні осінньо-польових ро
біт та підготовці до нового 
сільськогосподарського ро
ку.^ Міськкоми та райкоми 
.ПКСМУ, комітети первинних 
організацій області, розро
бивши конкретні заходи, 
НІШІ всю езою діяльність 
спрямовують на мобілізацію 
юнаків і дівчат до завер
шального етапу боротьби за 
врожай. Всюди створюються 
штаби по організації роботи 
на колгоспних та радгосп
них полях, координуються 
дії комсомольських та гос
подарських органів. Молоді 
ентузіасти зосереджують 
свою увагу на активізацію 
соціалістичного змагання се
ред механізаторів за зраз
кову підготовку грунту, ви
везення па поля добрив, 
якісному і своєчасному ре
монті техніки. А перед-
усім — турбота про комп
лекс завершальних робіт па 
осінніх гонах.

Бюро обкому комсомолу 
в своїй постанові про участь 
комсомольських оріанізацій 
у Всесоюзному ударному 
місячнику зобов'язало міськ
коми та райкоми ЛКСМУ 
провести 28 та 29 жовтня 
ударні комсомольсько-моло
діжні суботникй і недільни
ки, присвячені роковинам 
Великого Жовтня та Дню 
народження комсомолу. Од- 
же на місцях всюди попич
ці згуртуватись загони енту
зіастів, За справу мають 
взятися всі комсомольці, псі
юнаки і дівчата.

НИВА ЧЕКАЄ НАШИХ 
МОЛОДИХ РУК. НАШОГО 
ЗАВЗЯТТЯ.

ГІ ОЄДИНКАМИ мулярів 
® ® Кіровоградський міськ
ком комсомолу розпочав 
серію конкурсів, присвяче

них 50 річчю утворення 
СРСР. Путівки на них отри
мують молоді виробнич
ники різних спеціальнос
тей — переможці та 
призери змагань на кра
щого по професії на під
приємствах та установах 
міста.

Двадцять вісім мулярів 
шести будівельних орга-

Міністрів УРСР по кінематографії та 
Українське відділення бюро пропа
ганди радянського кіномистецтва з за
лученням широких кіл громадськості. В 
ньому візьмуть участь кінознавці, ре
жисери та кіноактори братніх союзних 
республік. До нашого міста прибули за
служені артисти Таджицької PCP Марат 
Арімов та Хабібула Абдураззаков, кі
ноактриса з Таджикистану Гюльсара 
Абдулаева, представники киргизького 
кіно — актор, лауреат премії імені Ле
нінського комсомолу Киргизії Болот 
Шамшієв, кінознавець Г. Тагірор, кіно
актриса Айтурган Темірова та головний 
редактор кіностудії «Туркменфільм» 
Фріда Таірова і актори з цієї студії — 
Лейла Абукова і Антоніма Р/стамсва, кі
нознавець Українського відділення, бю
ро пропаганди радянського кіномисте
цтва Майя Маслова. Керівник делега
ції — директор Українського відділення 
бюро пропаганди радянською кіномис
тецтва М. О. Карпов.

ків, колгоспників, інтелігенції, студентів 
та учнів з кіномитцями, показ та обго
ворення нових художніх кінофіль/ліа.

Кінофестиваль лрисвячує’ься 50-річ- 
чю утворення Союзу PCP. Б період про
ведення кінофестивалю ставиться мета 
широко розгорнути пропаганду кращих 
творів радянського кіномистецтва і зо
крема, Таджицької, Киргизької і Турк
менської PCP, в яких показуються до
сягнення СРСР в економічному, куль
турному будівництві, зростання всіх со
юзних республік, торжество дружби і 
братерства радянських народів, ленін
ської національної політики, радянський 
патріотизм і пролетарський інтернаціо
налізм наших людей, їх боротьбу за пе
ремогу ідеалів комунізму.

Сьогодні у кінотеатрі «Комсомолець« 
відбудеться відкриття кінофестивалю. 
Фестиваль триватиме до ЗО жовтня.
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ІІа знімках: швидко «росте» 
другий поверх. Внизу — ком
сомолець Леонід Гребенюк,

Фото автора.

...Коли юнаки і дівчата пі
дійшли до будинку. Ніна Со
ветская звертаючись до Васи
ля Мошака, Олександра Се- 
мндітного та Володимира 
Биркіна, зауважила:

— Кращого об’єкту’, хлопці 
ви й не бажали.

Ще вчора молоді муляри 
разом з членами бригад* Во
лодимира Бойкова розпочали 
зводити тут другий поверх. І 
от на конкурсі юнакам випа
ло працювати на «своєму* 
будинку. Тож гості, вболі
вальники бажали їм відмін
ного старту. Як кажуть, дома 
і стіни допомагають.

Норма кожному учаснику 
невелика — покласти 1.3 ку*

Я А ДРУГОМУ
ПОВЕРСІ

ВАСИЛЬ МОШАК - МУЛЯР НОМЕР ОДИН

нізацій стали учасниками 
першого конкурсу. Пере
міг ударник комуністичної 
праці Василь Мошак — 
муляр БУ № 2 комбінату 
«Кіровоградважбуд», Дру
ге місце у муляра ПМК- 
139 Галини Олійник, тре
тій — комсомолець БУ 
№ 2 комбінату «Кірово
градважбуд» Олександр 
Семидітний. За відмінну 
теоретичну підготовку 
спеціальним призом міськ
кому комсомолу відзна
чено наймолодшого учас
ника конкурсу комсо
мольця Володимира Бир
кіна.

бометра. У звичайних умовах 
усі майстри з ним завдан
ням справилися б, напевне, 
вдвічі швидше, ніж зараз. Та 
справа в тім, що на конкур
сі перевіряється п основному 
клас майстерності. Звичайно, 
враховується I швидкість ро
боти, теоретична підготовка.

— Час! — щоразу вигуку
вали учасники, коли у них 
кінчався розчин.

— Цеглу дапай! — чулося з 
Іншої ділянки.

і судді раз-по-раз вмикали 
і вимикали секундоміри, від
мічали час, чекаючи поки 
учасникам поставлять 1 цеглу і 
розчин. А вони працювали у 
швидкому темпі. Навіть три 
підйомних крани не встигали 
забезпечити їх всім необхід
ним.

Василь Мошак та Олек
сандр Семидітний закінчили 
кладку одночасно. Працювали

66 хвилин. Та це ще не пе
ремога. Судді відразу ж при
ступили до оцінки якості ро
біт. І знову найвищий бал 
отримав В. Мошак. Він і став 
лідером у змаганні.

Залишалося останнє випро
бування — перевірка теоре
тичної підготовки, іа вона не 
вилинула на розподіл місць 
— усі учасники показали від
мінні знання і отримали най
вищі оцінки — «5». Отже,
долю місць вирішила майстер
ність, вміння працювати 
швидко.

Впадає у вічі успіх мулярів 
БУ № 2 комбінату «Кірово
градважбуд», Перше місце 
В. Мошака, третє — .0. Се- 
милітного, успіх В. Биркіна, 
який стартував поза конкур
сом, але фактично мав чет
вертий результат. Серед 11 
пар була лише одна жіноча: 
Муляр Галина Олійник та

підсобниця Палія Непольська 
— працівники ПМК-139. Дру
ге місце дівчат — безсумнів
ний успіх. В організаторів на 
не свій погляд: можна про
водити окремі конкурси серед 
муляріп-дівчат, — майстерно
сті їм не позичати.

Призерам конкурсу вруче
но грамоти Кіровоградського 
міськкому комсомолу, ЦІННІ 
подарунки. І коли їх поздо
ровляв член жюрі Іван Тихо
нович Черненко, він так ска
зав:

— Я уважно слідкупав за 
пашою роботою. Відчуваю: 
любите свою професію. Ра
дісно за кожного. Це дуже 
добре, коли молоді люди 
швидко знаходять своє місце 
п иситті і починають свою до
рогу з трудових перемог, ис
хай з найнезначніиінх.

Ю. ЛІ ВАШИ И КО В.
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Люди з країни мужності

І.—
ОЛИ слухаєш розповідь про Героя 

* Радянського Союзу, ця людина, ви
мальовується у твоїй уяві незвичайною.

Саме таким я уявляв собі Федора 
Семеновича Костюка. Він був команди
ром танкової рсти, водив на ворожі 
укріплення «Т-34», знищував хвалених 
фашистських «Пантер» і «Тигрів», «Фер- 
динандів», давив німецькі артилерійські 
І мінометні батареї.

Але ось перед вами вже не мальовз- 
ний в уявленні герой, а справжній.

— Костюк, — зна-
ЙОМЛЯЧИСЬ, подав
мені свою м'як/,
теплу руку 
Семенович.

Федір

1 здалось, що ні-

шш
і
І;

„молодий КОМУНАР 26 жовтня 1972 року

таким прі

мить Костюк 
першому танку, 
майже поряд, 

влучити

вдарив
що стояв 

Ніч. Темінь, 
з першого пострілу. ТаВажко 

досвідчений танкіст перевершив самого 
себе; постріл — і танк з хрестом заго
рівся. Одночасно з Костюком відкрили 
шалений вогонь інші його хлопці. Мину
ло лише кілька хвилин, а в темряві вже 
виднілось п ять вогнищ — горіли воро
жі танки. А наші всі були цілі: допомог
ли раптовість, швидкість, і, звичайно, 
неабиякий бойозий досвід, що його ма
ли танкісти.

І знову бойові реляції ідуть у штаб 
бригади, корпусу, танкової армії. І зно
ву Костюк «росте» по службі: на цей

Вже два роки комсомолка 9 класу Устинівської середній? 
школи Валентина Винницька займається легкою атлетикою. 
На першості області серед школярів вона показала найкра
щий результат серед дівчат у бігу па 800 метрів.

На фото: В. ВИННИЦЬКА,
Фото Ю. ЛІВАНІ НИКОВА,

чого героїчного в 
цій людині нема. 
Федір Семенович 
невисокий на зріст 
середнього зросту, 
Теплі, ласкаві очі, спокійний вираз 
личчя, тихий голос. Звичайна людина.

Так, Федір Семенович — звичайний 
вчитель: донедавна — викладач ариф
метики в Гайворонській школі № 3, в 
минулому році пішов на пенсію.

Федір Семенович Костюк і до призо
ву в армію вчителював. В перший рік 
служби в армії (після закінчення кур
сів) був шофером. Про війну довідав
ся в автобатальйоні, що базувався в Ми
колаєві. Прибіг старшина туди, де водії 
оглядали свої машини, сказав те страш
не слово: війна. І ось вже автомашини 
рухаються назустріч фронту. В загаль
ній колоні і машина вчорашнього сіль
ського вчителя Костюка.

__  •ш в —-
Серед бійців автобатальйону появився 

представник танкового училища. З дос
відчених бійців він набирав курсантів. 
Взяв з собою і Костюка. Десять місяців 
напруженого навчання — і знов на 
фронт. Тепер Костюк вже був команди
ром екіпажу танка «Т-34». В першому 
ж бою псказав себе сміливим і вмілим 
танкістом: після артилерійської підго
товки він першим повів свою машину у 
прорив. За ним — весь танковий ба
тальйон. Після бею, коли оцінювали дії 
кожного екіпажу, найбільше хвалили 
Костюка: мовляв, проявив хоробрість і 
кмітливість, добре використав місце
вість для маскування, уміло поєднував 
рух машин з веденням вогню. А потім 
попросили, щоб він сам розповів, 
кажуть танкісти, про свою роботу.

Костюк говорив не про свої почуття, а про 
машину.

— Не машина, а диво-танк. Велина шбіід- 
кість і добра маневреність. Під будь-яким ку
том є змога бачити противника. Сильна зброя, 
міцна броня...

— Виходить, танкіст тут ні до чого, все ви
рішує машина? — перепитав командир ба
тальйону.

— Звичайно, головне — в машині. А тан- 
—-він повинен 
Так от і я ста-

і не кремезний. Він 
мовчазний, лагідний.

об-

як

кіст — це й так зрозуміло, 
відповідати всім вимогам бою, 
равен, шоб все було як слід...

Ще завзятіше став бити він ворога. Тихий, 
мовчазний, иа перший погляд чимось завжди 
невдоволенні!, він в бою буквально перевтілю
вався, пою майстерності ведення бон» по-до
брому заздрили бонові товариші. Адже він 
вмів у найскладніших умовах так бити воро
га, щоб не підставляти йому боки танка. А 
це в бою дуже важливо, і в той же час він 
сам, ведучи вогонь но гітлерівцях, одночасно 
стежив за тим, як би примусити ворожу ма
шину підставити свій бік. і це в ньою вихо
дило. А значить — вдалось підбити ворожий 
танк.

...Це було кілометрів за вісімдесят 
від Берліна. Взвод Костюка під при
криттям ночі прорвався глибоко в тил 
фашистів. Зупинили машини. Раптом 
командир почув десь справа гудіння 
танків. Воно з кожною миттю наближа
лось. По переривистому гудінню мото
рів Костюк визначив: танки ворожі. Для 
більшої переконливості випустив раке
ту. Перед очима показались броньові 
машини з хрестами на боках. В ту ж

ПОКАЗУЄ КІРОВОГРАД

П’ЯТНИЦЯ, 27 ЖОВТНЯ. 
ПЕРША ПРОГРАМА. 9.35 - 
Новини. (М). 9.45 — Для ді
тей. «Знайомтесь — «Зіронь

раз його призначають командиром ган
кової роти і присвоюють звання стар
шого лейтенанта.

...На підступах до Берліну скупчилось 
чимало наших танків. Зокрема, на од
ній з невеликих ділянок фронту їх бу
ло понад шістдесят. Це з бригади, в 
складі якої воював Костюк. Ворог, вра
ховуючи природні умови, намагався 
визначити напрямок нашого головного 
удару. А щоб він в цьому помилився, 
допомогла рота Костюма.

Все цс відбулось так, Костюк з своїми то
варишами наближався до передньої лінії обо
рони. Гули мотори, били гармати, кулемети. 
Цим самим рота привернула до себе увагу 
порога. Він обрушпг. всю лавину вогню на 
групу сміливців. Ось загорівся один танк, 
другий, третій. Але Інші екіпажі стоять не
порушно. І не просто стоять, а б'ють фаши
стів. Вже підбито три наших екіпажі. Горять 
п'ять машин з хрестами. Бій не вщухає. Го
рить ще один наш танк. Раптом шарпонуло 
Костюка. Але 
Знов — удар, 
броня міцна, і і 
тримала удар < 
талу.

Ще удар по і

все обійшлось благополучно. 
. 1 знов танк трясонуло. Але
на цей раз сталь Магніткн вн- 
снаряду з круппівського мс-

__  _ машині Костюка. На цей раз 
не повезло: пробило броню. Члени екіпажу 
поранені, в тому числі — командир роти. Але 
бій не пшухає. Поранені, знесилені, танкісти 
не перестають бити ворога.

А тни часом всі інші екіпажі нашої брига
ди обійшли ворога з правою флангу і зне
нацька ударили всією вогневою силою. Ма- 
невр вдався. «Приманку» — нашу танкову 
роту — фашисти вважали за авангард тан
кового корпусу. А прорив був зроблений зо
всім не там, де його чекав ворог. Це і забез
печило успіх.

Чим же скінчився цей бій? Рота Костюка 
взяла в полон німецького полновника-танкіс- 
та. Танкова бригада, вдаривши зненацька з 
флангу, знищила понад ~ ...... .
машин, втративши лише 
найголовніше — розвинувши --------
піх, в прорив увійшли ївші танкові частини і 
стрімко пішли вперед.

Про цей успіх бригади, про свою роль в 
цьому Костюк вже зізнався потім, будучи в 
госпіталі, куди приїздили до ньою бонові дру
зі. Тут же вони повідомили хороброго танкі
ста про те, що йоТо представили до найвищої 
нагороди — Зірки Героя.

...Ми сидимо в просторій затишній 
кімнаті Федора Семеновича. Його дру
жина, теж вчителька, Антоніна Вікторів
на частус нас соковитими яблуками, а 
Федір Семенович показує ордени і ме
далі, розповідає, де і за що вони йо
му вручені... Орден Бойового Червоно
го Прапора — за бої під час форсуван
ня Південного Бугу. Орден Вітчизняної 
війни першого ступеня — за захоплен
ня ворожого аеродрому. За бої в Поль
щі, зокрема на Віслі, де танкісти, очо
лювані Костюком, зробили вдалий ма
невр, знищили шість ворожих танків і 
забезпечили успішно просування впе
ред наших стрілецьких батальйонів — 
орден Богдана Хмельницького. Орден 
Леніна і Золота Зірка — за «приманку» 
під Берліном..,

тридцять ворожих 
кілька своїх. І — 

подальший ус-

М. Гайвсроп.
J. ВАЩУК.

республіки розіграли 
УРСР і традиційний 
з мотокросу. Дрз.ма- 
у чоловіків у класі 

київський 
Леонід

Найснльніші гонщики 
в Олександрії кубок 
приз імені С. М. Кірова 
тнчпо склалася гонка . 
250 куб/см. Спочатку її очолив 
майстер спорту .міжнародного класу 
Шинкаренко. Але в третьому заїзді Його ви
передив чемпіон країни Євген Рибальченко 
(СКА, Київ). Шинкаренко зайняв друге міс
це, на третьому — Володимир Бобнгло (СКА, 
Київ).

У класі машин 175 куб/см два перших міс-

ця зайняли кіровоградці Валентин Бородай 
і Сергій Шестаков. На третьому місці — Во
лодимир Артюхов з Жовтих Вод.

По групі юнаків на найвищу сходинку 
п'єдесталу пошани піднявся вихованець Кі
ровоградського автомотоклубу Олег Флорин- 
ський, другим призером став київський ар
мієць Сергій Крсчнк і третім — той ,3л- 
лентнн Бородай (Кіровоград).

* Командний залік приніс перемогу 
градським гонщикам. За ними йдуть 
армійці і спортсмени з Краснодона.

же Ва-

кірово- 
КІІЇИСЬКІ

Ужинок
«Колоса»

НА
ПРИЗ
ГЕРОЯ-ЗЕМЛЯКА

В Павлиші відбулися фі
нальні ігри з футбола на 
приз героя-земляка Олек
сія Калюжного, б яких взя
ли участь найсильніші 
команди Онуфріївського 
району.

З 250 спортсменів райо
ну, які виборювали праао 
участі у фіналі, до фінішу

змагань з і*айкращими ре
зультатами прийшли фут
болісти Павлиського «Ко
лосу» та команди «Хлібо
роб» з колгоспу імені XX 
з їзду КПРС, Гра була ці
кавою і безкомпромісною. 
Закінчилась вона перемо
гою господарів поля.

ї. МАЛОЛІТКО, *

j .

І II WI Will...... ЧІ НІ ІТПГ

ка». Концерт. (Дніпропет
ровськ). 10.15 — «Приморці». 
Передача четверта. (М). 10.40
— Художній фільм «Зопоге 
теля». Друга серія. (М). 12.15
— Програма Красноярської 
студії телебачення. (М). 13.15
— «Зустрічі на концертах у
Молдавії». (М). 14.20 — «Ша
хова школа». (М). 18.20 —
«Архітектура Москви». На
вчальна передача з історії. 
(М). 17.00 — «На ланах рес
публіки». (Кіровоград на Рес
публіканське телебачення). 
17.25 — «Хроніка тижня». (КІ-

ровоград). 17.40 — Телефільм. 
(Кіровоград). 18.10 •- «То
вариш, пісня». (М). 19.00
— «Союз непорушний». Турк
менська PCP. (М). 21.00 — 
Програма «Час». (М). 21.30 — 
Кольорове телебачення. Теле
візійний театр мініатюр «На» 
пологнну всерйоз». (М). 22.15
- «ПІСНЯ-72». (М). 22.40 —
Новини. (М).

ДРУГА ПРОГРАМА. 17.00 
Для школярів. «Флот Бать
ківщини». (М). 18.00 — До
50-річчя утворення СРСР. Кон
церт державного ансамблю

НЕЗАБАРОМ Кіровоградський теаїр ляльок 
порадує своїх глядачів новою виставою. 

Цього разу школярі побачать у постановці 
п’єсу В. Гольдфельда «Казка про Іьана Царе
вича, матінку рідну, землю любу».

Режисер театру Б. Лань вибрав саме цю 
п’єсу, бо в ній втілено ідею патріотизму, від
даності рідній землі. Дія відбувається у зна
йомому з казок' середовищі — «попід небом, 
па землі», в стороні Руській. Саме це і спо
нукало художника спектаклю В. Остапенка 
до стилізації героїв, згідно наших уявлень 
про стародавню Русь. Варто сказати, що 
ляльки, виготовлені за його ескізами, виразні 
і справді гарні. Відчувається, що автор орі
єнтувався на старовинні фрески, [озчапомпвся 
з етнографічним матеріалом відповідного пе
ріоду. .

В спектаклі чітко означені силі: добра • 
зла. Цьому розподілові сприяє ас тільки дра
матургічний матеріал, а й режисерська та ак
торська робота. Можна говорити про вдл-.у 
гру О. Ігнатьсва (Іван Царевич), Ь. Кочова- 
нова (Яків). В. Дьяковоі (Свп-Теп;па). 
Л. Лук’янченко (Змія) та інших. В спектаклі 
юний глядач зустрінеться і і цікавими сцена
ми (звільненая з підземелля Кащея Безсмерт 
ного, сцена у степу біля вогнища, викраден
ня Світ-Тетянн, бій Івана Царевича з Кашо-

вистави театру,

G) 3/1ПРОШУЄ ЛЯЛЬКОВИМ ТЕАТР і

На малюнку: 
ьича з Кащеем

танцю Азербайджанської PCP, 
(Миколаїв), 18.30 — Реклама, 
оголошення. (К). 19.00 — Ін
формаційна програма «Вісті». 
(К). 19.30 — Вечір паукового 
кіно. (К). 20.15 — «Старт».
(К). 20.15 — «На добраніч,
діти!». (К). 21.00 — Програма 
«Час». (М). 21.30 — Художній 
фільм «Олекса Довбуш». (К). 
22.53 — Вечірні новин». (К).

СУБОТА, 28 ЖОВТНЯ. ПЕР
ША ПРОГРАМА, 9.05 — Гім
настика для всіх. (М). 9.20 — 
Новини. (М), 9.30 — Кольоро
ве телебачення. Для дітей-

Наша адреса і телефони «МОЛОДОЙ КОММУНАРв, вргад Кпровогрвдсвого 
вбіоу* ЛКСМУ, г, Кировоград,

3*6050 ГСП, Кіровотрад-50, еул._ Луначарського, 36. 
Телефони: відповідального секретар» га відділу «ом« 
сомольсьиого життя—2-45-35, відділу пропаганди, від
ділу листів І масової роботи та інших відділів—2-45-36.

Друкарня їм. Г, М. Димитрова, обласного управління 
по пресі, м. Кіровоград, вул. Глінки, 2,

БК 07138. Індекс 61197, Зам, № 1100‘Э, Тираж 56 000» ,

яким сприймали і попередні

Б. НІМАНСЬКИЙ.
ескіз сцени бою Івана Царе 
Безсмертним,

Мал. В. ОСТАПЕНКА.

«Рушничок». (К). 10.00 — «Лі
тературні читання». (М). 10.30 

Кольорове телебаченню. 
Коннерт. (М). 11.00 — «Акту
альні проблеми науки і куль
тури». (М). 11.30 — «Музич
ний турнір». Концерт. (М). 
12.30 — Кіиогірограма «Ровес
ник». (М). 13.00 — Науково-
популярна програм« «Здо
ров'я». (М). 13.30 — Коннерт 
э творів И. Штрауса. (М). 
14.00 — Репортаж з централь
ної виставки науково-техніч
ної творчості молоді. (М). 
,14.30 —’ Художній фільм «По 
щучому велінню». (М), 15.30 
•- «Пошук», (М). 16.15 — Ко
льорове телебачення. «У світі 
тварин», (М). 17.15 — «Свято 
обжинок». (Ужгород). 17.45 — 
.Чемпіонат СРСР з хокея. СКА 
»- «Динамо». 2 і 3 період». 
'(Ленінград), В перерві — но
вин». (М). 19.15 — Телефільм. 
(Кіровоград), 10.30 — Концерт 
заслуженого самодіяльного

ансамблю танцю УРСР «Ят? 
рань». (Кіровоград па Рес- 
публікансг.ке телебачення), С 
перерві — «На добраніч, дір 
ти!». (К). 21.00 — Програма 
«Час». (М). 21.30 — Кольоре- 
не телебачення. «Музичні з У? 
стрічі», (М). 22.15 — Р. ОткО- 
лемко. «Здрастуте, наші бать4 
киї». Телеспектакль. (М). 23.35 
<— Новини. (М). >

ДРУГА ПРОГРАМА. 17.00 -р 
ФІльм-концсрт. (К). 17.15 -т?
Кольорово телебачення. Про» 
грама мультфільмів. (М). 17.45 
— Народний телсунівсрсиїег, 
(К). 18.15 — «Чиста крипнцт»« 
(Миколаїв), 19.00 — І в форма* 
ційна програма «Вісті». (Н*4 
.19.30 — Телефільм. (Кірово4 
і рад). 19.50 — Художній фільмі 
«Пароль но потрібен». Перша 
серія. (М). 21.00 — ПрВрЦмЛ? 
«Час». (М). 21.80 - Художній 
фільм «Несподівано нору»!? 
(К). 23.05 — Вечірні нони-,
нн. (К).

За редактора Б. НУМАНСЬКИЙ»
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