
ОБРАЛИ 
ГІДНИХ

Місто проснулось ра
ніше звичайного. Вмите 
сонячним промінням, 
уквітчане прапорами, 
сповнене музики, воно 
приготувалось до цієї 
значної подїі. На ви
борчих дільницях — 
транспаранти: «Віддамо 
свої голоси за кандида
тів блокуй комуністів і 
безпартійних!».

Вибори до місцевих 
Рад депутатів трудя
щих у цьому році про

ходять в особливо під
несеній обстановці. Ко
муністична партія, Ра
дянський уряд дома
гаються все нових успі
хів у здійсненні Про
грами миру. Щойно до 
США від'їхав з офіцій
ним візитом Генераль
ний секретар ЦК КПРС 
тов. Л. І. Брежнєв. Ві
зит, який по праву на
зивають історичним,

(Закінчення 
на 2-й стор.).

ПРИБУТТЯ Л. І. БРЕЖНЄВА 
У СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ АМЕРИКИ

16 червня Генеральний секретар ЦК 
КПРС, член Президії Верховної Ради 
СРСР Л. І. Брежнєв на запрошення пре

зидента СШЛ Р. Ніксона прибув з офі
ційним візитом у Сполучені Штати Аме
рики.

(ТАРС).

ДО НАСТУПНОГО ВІЗИТУ У ФРАНЦІЮ

У відповідності з практи
кою проведення консульта
цій на найвищому рівні, яка 
встановилася між Радяи-

ськпм Союзом і Францією, 
Генеральний секретар ЦК 
КПРС Л. І. Брежнєв на за
прошення президента Фран-

Л. І. БРЕЖНЄВА
вузької Республіки Ж. Пом- 
піду відвідає Францію з 25 
по 27 червня 1973 року.

(ТАРС).

СКЛИКАННЯ ВЕРХОВНОЇ РАДИ СРСР
Президія Верховної Ради СРСР ухвали- публік восьмого скликання 17 липня 1973 

ла скликати шосту сесію Верховної Ради року в м. Москві.
Союзу Радянських Соціалістичних Рес- (ТАРС).

ПРОЛЕТАРІ ВСІХ КРАЇН. ЕДНАПТЕСЯІ

НАС КЛИЧЕ ВЕЛИКИЙ ХЛІБ
Звернення членів комсомольсько-молодіжної тракторної бригади колгоспу «Перше 

травня» Маловнсківського району до колективів комсомольсько-молодіжних 
тракторних бригад, всіх молодих комбайнерів і механізаторів Кіровоградщини.

Багатий врожай дозріває на ланах на
шого колгоспу «Перше травня». З вели
ким трудовим піднесенням, натхненні ве
личчю планів XXIV з’їзду КПРС, ми 
невтомно плекали його, щеб з кожного 
гектара якнайбільше зібрати хліба, мати 
право доповісти: «Приймай, Батьківщи
но, великий хліб третього, вирішального 
року п'ятирічки!». ; . .

Колектив нашої бригади в своєму ак
тиві має 'значний1 досвід вироіцуоання 
сталих врожаїв. Все це прийшло не од
разу, і /линуло кілька років, перш, ніж 
ми могли констатувати, що врешті до
бились впровадження високої культури 
землеробства на наших ланах.

На порозі гаряча хліборобська по
ра— жнива вирішального в нинішній п'я
тирічці 1973 року. З усією відповідаль
ністю ми підходимо до цієї події, адже 
для вирощення нинішнього врожаю ми 
доклали чимало праці. Турботи наші про 
землю радують своїми наслідками. Нині 
колоситься буйна нива на всіх полях.

З великим задоволенням і почуттям 
професійної солідарності зустріли члени 
нашої бригади лист-звернення комбайне
рів Української PCP до всіх механізато
рів країни. Патріотичний заклик зібрати 
хліб швидко і без втрат знаходить гаря
чий відгук в наших серцях. На нього ми 
з усім запалом молодості хочемо від
повісти конкретними ділами.

Нинішні жнива потребують від нас 
виняткової напруги. Колоскові видалися 
густі й високі, обіцяють дорідно зерно. 
За попербдніми підрахунками сподіває
мося одержати по 40 центнерів з гекта
ра на круг, а на окремих ділянках — по 
50 і більше. Розрахували, що на один 
агрегат в середньому припадає 134 гек
тари і за десять робочих днів, при пра
вильному використанні всієї збиральної 
техніки і транспорту, своєчасно впорає
мось із жнивами.

Попередньо провели серйозну і де
тальну підготовку, закінчимо ремонт 
трьох останніх комбайнів днями, готові 
до косовиці всі жатки, волокуші, грабл>, 
причепи для відвезення соломи.

Вже зараз укомплектовано екіпажі. Збирати 
хліб довіримо досвідченим комбайнерам. За 
штурвал степових кораблів сядуть О. А. Куш- 
нірьов, який нагороджений за самовіддану 
працю медаллю «За трудову доблесть»; В. 1. 
Поляков, який з честю носить орден «Знак 
Пошани», За плечима обох механізаторів —

по двадцяті, років стажу роботи. І, Ю. Чер
ноусо« І 1. М. Кушнірьон трудяться на хлібо
робській інші по п'ятнадцять років. Поряд з 
досвідченими комбайнерами стануть їх поміч
никами молоді механізатори Микола G^-эвйов, 
Василь Волобоєп, Михайло Беззубо«, Віктор 
Демченко та інші.

Збирання будемо проводити груповим мето
дом, що добре зарекомендував себе. Роботи u 
полі провадитимуться в дві зміни, для чою 
вже об ладнали на комбайнах освітлення.

/Ли знаємо — врожай вимірюється 
центнерами в коморі, а не в полі. Тому 
заздалегідь турбуємося, щоб і колосок 
не запишився в стерні, зернина — в по
лі. В кожному комбайні робимо ретель
ну герметизацію, в причепах і кузовах 
автомашин, які перевозитимуть зерно, 
законопатимо всі щілини, зверху оснас
тимо спеціальними покривачами.

Продумали і технологію роботи комбайнів. 
Оскільки густота рослин велика, косити буде
мо на малих швнгдостях, жатки пустимо тіль
ки на нівзахвату — краще буде обмолочува
тись скошена маса в барабані.

Строки для жнив ранніх зернових ми відве
ли досип, стислі І хочемо в них вкластися.

Для цього плануємо не допустити непередба- 
чспвх простоїв від полз мок: . в майстерні 
бригад« робота теж буде організована 
зміни, вже створили необхідний запас найхо- 
дикіших запчастин до жнивної техніки.

Всі вжиті нами заходи, весь підготов
чий період дають право заявити:

техніку використаємо на жнивах 
ло-господарському, сповна;

втратам зерна під час збирання по
ставимо надійний заслін;

дбайливо ставитимемося до дору
ченої нам техніки; зберемо всі ранні 
зернові за десять робочих днів і обо- 
в язково при високій якості робіт, а та
кож вчасно і в короткі строки зберемо 
інші сільськогосподарські культури, за
готуємо вдосталь кормів для худоби,

Обіцяємо дотримати свого слова і а 
честю виконати соціалістичні зобов’язан
ня. Закликаємо всі комсомольсько-мо
лодіжні тракторні бригади, всіх моло
дих комбайнерів і механізаторів області

вирушити в похід за великий хліб ниніш
нього року. Не пошкодуємо для цього 
всіх своїх сил, вміння і завзяття.

Бригадир комсомольсько-молодіж
ної тракторної бригади колгоспу 
«Перше травня» Маловнсківського 
району 1. А. КОВАЛЬОВ; комбай
нери: О. А. КУШНІРЬОВ, В. 1. ПО
ЛЯКОВ; помічники комбайнерів; 
М. СОЛОВЙОВ, М. БЕЗЗУБОВ, 
В. ДЕМЧЕНКО, групкомсорг і. СТЕ
ПАНЦОВ; всі 57 членів бригади.

ЗВЕРНЕННЯ ПРИЙНЯТО НА ЗА
ГАЛЬНИХ ЗБОРАХ БРИГАДИ, НА 
ЯКИХ ОБГОВОРЮВАЛИ ЛИСТ 
КОМБАЙНЕРІВ УКРАЇНСЬКОЇ 
PCP ДО ВСІХ МЕХАНІЗАТОРІВ 
КРАЇНИ.
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II а фото (вни
зу) — зупинили 
на хвилину свого 
комбайна знатний 
комбайнер О. А. 
КУШНІРЬОВ та 
ного молодий по
мічник Віктор 
ДЕМЧЕНКО (на 
передньому пла
ні). їх цікавить 
думка управляю
чого відділком 
М. М. ТЕТЕРІ Н? 
(в центрі), бри 
гадира трактор 
іюї бригади I. А 
КО В А Л ЬОВ < 
(справа) ла - сек 
ретаря комсо 
мольської органі 
зації О. СОЛОВ 
НОВОЇ про стаї 
дозрівання коло 
совнх.

Василь ВОЛО 
БОЄВ рік працю» 
а комсомольсько 
молодіжній трал 
горній бригад 
колгоспу Ь-Перші 
гравня>. Під чаї 
збирання хліоіі 
займе місце по 
мічннка досвідне 
ного комбайнер; 
О. А. КУШ НІ 
РЬОВА. (фоп 
справа).

Фото 
Б. КОВПАКА. »
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ПОЛІТИЧНИЙ ГАРТ
„молодий КОМУНАР“

(Закінчення. Поча
ток на 1-й стор.).

стане ще одним кро
ком на шляху до роз
рядки міжнародної на
пруженості,

Трудівники Країни 
Рад докладають всіх 
зусиль для виконання 
планів дев’ятої п’яти
річки, її третього, вирі
шального року. Кращих 
із них 17 червня було 
обрано до місцевих 
Рад.

Ось біографія однієї 
з багатьох, обраних на
родом. Комсомолка 
Надія Карман по закін
ченню Кіровоградсько
го професійно-техніч
ного училища № 9 з 
1963 року працює на 
фабриці «Індпоши ітя» 
бригадиром по шиттю 
чоловічого верхнього 
одягу. Бригада, яку во
на очолює, систематич
но перевиконує планові 
завдання. За досягнуті 
успіхи п роботі, вико
нання соціалістичних 
зобов’язань бригаді в 
197? році було при
своєно звання — брига
да комуністичної праці.

Надія бере активну 
участь у громадській 
роботі. Ті обрано груп- 
комсоргом ательє і 
членом комітету ком
сомолу фабрики. Се
ред своїх колег дівчи
на користується пова
гою і авторитетом.

Ще до початку голо
сування біля виборчої 
дільниці № 66 зібра
лись ті, хто прийшов 
віддати свої голоси за 
Надію Карман. Коли 
перші бюлетні були 
опущені в урну, ми зу
стрілись з виборцями.

Першими на дільниці 
проголосували швея 
М. В. Литвиненко, пен
сіонер В. П. Селецький, 
чергова тягової під
станції тролейбусного 
управління С. Ф. Мані
вець, водій автобази 
№ 10661 Ф. І. Кочерга, 
водій міськхарчоторгу 
№ 1 А. О. Романенко. 
Софія Федорівна Мані
вець, опускаючи бюле
тень, схвильовано ска
зала:

—- Я бажаю нашим 
депутатам плідної ро
боти на благо рідної 
Вітчизни. їм довірена 
велика честь. І я впевне
на, що вони будуть 
гідні звання слуг на
роду.

Серед перших ви
борців на дільниці бу
ли і ті, хто вперше го
лосував. Прийшли сю
ди комсомольці Люд
мила Петренко, контро
лер тролейбусного де
по, Григорій Чебота- 
рьов, столяр будівель
ного управління № 1 
тресту «Кіровоградсіль- 
буд», його товариш із 
шкільної парти, а тепер 
слюсар Валерій Третья
ков. Обличчя їх сяяли 
радістю і гордістю за 
те, що наша виборча 
система забезпечила їх 
великим правом, пра
вом виборця.

На всіх дільницях 
міста голосування про
ходило активно. Так, на 
дев’яту годину ранку в 
Кіровограді проголосу
вали 51 900 чоловік. 
А на дванадцяту — 
114 670, що складає 
більше, як дві третини 
виборців.

К. ПЕТРЕНКО.
м. Кіровоград.

ІІа зборах було створено шість 
комсомольсько - молодіжних ко
лективів на МТФ, тракторних бри
гадах, в автопарках. Колектив трак
торної бригади № 3 колгоспу 
«Дружба» виступив з почином 
«Землі — комсомольську турботу».

оголосив: «Наш рубіж — 3000 кі< 
лограмів молока від корови».

Юнаки і дівчата з честю 
пують взяті зобов’язання, 
роби повністю і в короткі строки 
закінчили посів ярих зернових, цу
крового буряка та кукурудзи. За-.

вико-
Хлібо-

1

по праву назива- 
у робочій сне- 

з першочергових 
підвищення тру- 
комсомольців і

П’ЯТНАДЦЯТЬ прапорів зобра. 
жеио па емблемі Всесоюзного 

фестивалю радянської молоді, при
свяченого 50-річчю утворення СРСР. 
Ліолодь п’ятнадцяти республік на
шої країни включилась у його про
ведення.

Цей фестиваль 
ють «фестіївалем 
цівці». Бо одне 
завдань його — 
дової активності
молоді, мобілізація їх на виконан
ня планів третього, вирішального 
року дев’ятої п’ятирічки.

В нашому районі широко роз
горнулось змагання серед молодих 
виробничників. Під час Всесоюз
них комсомольських зборів юнаки 
і дівчата брали підвищені зобов’я
зання і зараз докладають усіх 
зусиль для того, щоб їх викопати. 
Минулорічні трудові здобутки ста
ли своєрідною запорукою, що па
ші комсомольці слова дотримають.
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ПІД ФЕСТИВАЛЬНИМИ 
-------------- ЗНАМЕНАМИ

Молоді механізатори вирішили ви
конати річні планові завдання до 
7 листопада. Сьогодні вони працю
ють під девізом «Кожен день — 
ударний день». І-Іовостворені мо
лодіжні колективи підтримали за
клик хліборобів із колгоспу «Дру
жба». Один з них — па молочно
товарній фермі колгоспу «Росія»—

раз успішно готують техніку до 
жнив. Високих результатів домог
лись паші молоді доярки. Ольга 
Цертій з колгоспу «Росія» за п’ять 
місяців надоїла по 1778 кілограмів 
молока від кожної корови, Галина 
Болтян з цього ж колгоспу — по

із 
по

Болтян з цього ж колгоспу — 
1768 кілограмів, Алла Перець 
колгоспу імені Шевченка —

«

ж

і !
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МОЛОДЬ КОЛГОСПУ 
ІМЕНІ ШЕВЧЕНКА ВИ
ЙШЛА НА ПОЛЕ НА ПРО
ПОЛЮВАНІЇ Я КОРІ А ГІД РУ. 
ПІД ЧАС ОБІДНЬОЇ ПЕ
РЕРВИ ПОЛІТІНФОРМА- 
ТОР ПАРТГРУПОРГ БРИ
ГАДИ № 1 ВІКТОР ПЕТРО
ВИЧ ЧЕРНЕНКО РОЗПО
ВІВ ЇГІ ПРО ОСТАННІ ПО
ДІЇ В СВІТІ.

1770, Галина JLinKan?fi<S ^ТогоЯ- 
імсні Фрупзе - по^1698 млогра- 

^Успішному проведенню фестива
лю, розвпткУ громадсько-політич
ної актХсті юнаків і дівчат, ви-, 
хованню їх в ДУСІ раДя»ськ0Г.° г,а* 
тріотизму і пролетарського пітер- 
націоналізму» ?’обілІзахЧ1ІЛЮЛХЇЇ 
виконання рішень XXз -Д. 
КПРС сприяли заняття в системі 
комсомольської ПОЛІТОСВІТИ, 
ські уроки, В ході фестивалю > і 
почали ширше застосовувати такі 
форми виховання, як вечори тру
дової слави, урочисте посвячення в 
робітники, зустрічі з передовиками 
і ветеранами виробництва, вшану
вання трудових династій.

Районниії комітет комсомолу що
місячно організовує тематичні ве
чори для молоді міста. Так, було 
проведено вечори: «Тваринник „ 
професія почесна», «Тобі,. Вітчиз
но, віддамо душі найкращі пори
вання», «Людина і закон», «Ідуть 
хлопці в армію», «Моя професія 
гордість моя».

Велика робота проводиться по 
інтернаціональному вихованню мо
лоді. В міському Палаці культури 
«Ювілейним» Відбулись усні жур
нали: «Утворення Союзу І СІ — 

-торжество маркере ько-лепиісь-
уті^і'о вчення з наиА-адального пи

тання», «ЗО-річчя СРСР — велике 
свято єднання і братерства народів 
нашої країни», літературний вечір 
«Шляхами братерства», теоретична 
конференція «XXIV з’їзд КПРС 
про соціально-політичний розвиток 
радянського суспільства», ленінсь-

кі читання «Дружба, : 
в боях за Вітчизну».

Всюди йде поглиб.теї 
матеріалів Спільного 
засідання в Москві, п 
50-річчю утворення СР’ 
ді на ньому Генеральш 
ря ЦК КГІРС Л. І. Б 
ших важливих партійнії 
ті в.

НЕ ПОЛИШИЛИ ба 
шнх юнаків змагаї 

хлопці!». Вони набули 
пулярпості в районі і с 
цією ланкою у вінсі 
тичному вихованні. А ] 
пості, походи по міс 
слави. змагання пі 
«Юний стрілець», підге 
ча норм ГГІО. Все це 
гартуванню майбутніх 
відомлеиіпо того слав 
який пройшли Збройн 
дяиського Союзу. Три 
сомольців І МОЛОДІ Є 
нами спортивних змагі 

Фестивальні знамен 
над країною. Наближ 
коли юнаки і дівчат 
муть про те, як воні 
особисті комплексні п 
ка Ленінського залік 
XXIV з’їзду КПРС 
тя!>. І коли в Москві 
ся заключне свято фе 
звітуватимемо Вітчизи 
трудові здобутки.

А. НОІ 
перший секретар Ь 
ського райкому ЛК<

«З прос/ванням вперед у справі створення матеріально-технічної бази » 
з підвищенням рівня народного добробуту дедалі більшого значення набирає 
дання, як формування свідомості людей, виховання в кожній радянській чю( 
тей, необхідних для будівника комунізму». Ці слова сказав Л. І. Брежнєв у доі 
50-річчя СРСР. Вони підкреслюють величезне значення масово-політичної рог€

Одне з найголовніших завдань — виконання планів дев ятої п ятирічки, її 
вирішального року.

Сьогодні ми розповідаємо про роботу Новоукраїнської районної орг< 
ідеологічному забезпеченню виконання цих завдань комсомольцями і молоддФото Б. КУМЛНСЬКОГО.

хід мітим
ПЕРЕДПЛАТИ

НА ГАЗЕТУ «МОЛОДИЙ КОМУНАР» 
НА II ПІВРІЧЧЯ 1973 РОКУ

Міста, райони
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М. Кіровоград 407 164 , 133
м. Олександрія 67 ІЗ 54
.Олександрійський 123 43 80
.Олександрівськпй 87 80 ,7.
Бобрннецький 21 21 —
Гайворонськпй 207 71 136
Голов анівськпй 128 53 75
Добровеличківський 96 37 59
Долнпський 159 ЗІ 128
Знам’янський 106 55 51
Кіровоградський 29 27 2
Компаніївський 26 15 11
.Світловодськнй 331 140 • 190
Маловпсківськнй 21 19 2
Иовгородківський 79 21 58
Новоархангельськпи 143 148

• ’ 1

Новомиргородський ЗО 25 5
Новоукраїнський 48 29 19
Вільшанськнй 41 .44 —
.Онуфріївськни 84 16 68
Петрівський 47 8 . 39
Ульяновський 61 10 = 51
Устішівськіій 94 31. '63

Î5

Необхідність політичної та еконо
мічної освіти молоді довело саме 

життя. Для того, щоб вміло вирішити 
поставлені партією завдання, юнакам і 
дівчатам необхідні глибокі, систематичні 
знання, які перетворюються па високі 
врожаї, надпланові надої молока, за 
ощаджене паливо.

Ми зустрілися з комсомольцями кол
госпу імені Ватутіна. Поставили їм одне 
запитання: «Що вам дають заняття в 
мережі комсомольської політосвіти?». 
Ось що вони відповіли.

ВЧИТИСЬ
ЕКОНОМІЦІ
Три відповіді
на одне питання

25 червня закінчується передплата на друге півріч
чя на обласну молодіжну газету «Молодий комунар». 
Наведені дані свідчать про= те, що не всі райкоми, 
міськкоми комсомолу та агентства «Союздруку» сер
йозно віднеслись до поновлення передплати на газету 
«Молодий комунар», В місті Кіровограді. Світловод- 
ському, Долнпському, Гайворонському та інших ра
йонах не виконано зобов’язання щодо поновлення пе
редплати. Лише Бобрннецький, Новоархангельськпи 
та Вільшанськнй райони вчасно поновили передплату.

До закінчення передплати лишилось мало часу, то
му райкомам і міськкомам комсомолу потрібно акти
візувати роботу по передплаті на обласну комсомоль
ську газету.

Володимир Брюховецький, тракторист 
першої тракторної бригади, закінчив кур
си при Рівнянському відділенні районно
го об'єднання' «Сільгосптехніка»;

— Школу основ економічних знань я 
відвідую охоче. Крім; основних, теоре
тичних, на своїх заняттях ми- гаряче об
говорюємо практичні питання, що сто
суються безпосередньо нашого колгоспу, 
його економічного розвитку, перспектив. 
Після таких відвертих розмов приходили 
до висновку, що збагачення колгоспу в 
першу, чергу залежить'від високопродук
тивної праці кожного його трудівника. 
Ось чому в нашій бригаді вирішено еко
номити робочий час, працювати на повну 
потужність. На бригадних зборах друж
но дійшли однієї думки — підтримати 
почни Героя Соціалістичної Праці Васи
ля Моторного і зібрати кукурудзи по 100 
центнерів з гектара. Зараз кожен член 
бригади працює з перевиконанням змін-

них норм. Особисто я виконую виробни
чі завдання на 110—120 процентів, еко
номлячи при цьому 20 процентів пально- , 
го. Добрі показники мають всі члени 
бригади. Зокрема, подружжя Клавдії та 
Михайла Данчулів, інші механізатори.

Григорій Левочко, тракторист бригади 
№2. В день нашого знайомства був зай

нятий постачанням зеленої маси на мо
лочнотоварну ферму. Його думка така:

— Особливо запам’яталась розмова 
па одному з занять політгурткд про 
взаємозв’язок у загальному ланцюгу ви
робництва основних сільськогосподар
ських продуктів. Наш пропагандист Г. Я. 
Гаркуша (головний бухгалтер колгоспу) 
дохідливо пояснив необхідність чіткої 
організації всіх ланок у процесі виробни
цтва. Він допоміг нам зрозуміти, яких 
величезних втрат зазнає колгосп при 
невмілій організації виробництва. Для 
себе усвідомив, що кожна частина цього 
ланцюга повинна працювати ритмічно, 
злагоджено з іншими, по-діловому. На
приклад, взяти виробництво молока. 
Будь-яка неточність веде до зниження 
надоїв. Мені також відведена значна 
роль. Я прагну робити все можливе для 
тогс4,, шоб забезпечити вчасне постачан
ня- яот’яаш на ферму.

Олександр Брюховецький, водій, його 
машину можна часто зустріти на степо
вих дорогах колгоспу. Він’завжди поспі
шає забезпечити пальним агрегати, що 
працюють в полі. Ось що він нам сказав:

— Дуже важливо своєчасно доставити 
пальне до працюючих, агрегатів. Пере
боїв у їх роботі не повинно бути. Про це 
ми говорили ще на заняттях у школі 
основ економічних знань. Пам’ятаю ді
лове обговорення другого розділу Звіт
ної доповіді XXIV з’їздові партії, з якою 
виступив Л. І. Брежнєв: «Основні питан
ня економічної політики партії на сучас
ному етапі».

Глибоко уяснив собі необхідність ін
тенсифікації сільського господарства, 
підвищення його ефективності виробни
цтва. Ще тоді вирішив не стояти осто
ронь, а робить все залежне від мене...

І, окрім того, політичні, і економічні 
знання збагачують мене та моїх друзів 
духовно. Ми постійно підвищуємо свій 
ідейно-політичний рівень.

М. МІКЕЛЬ.

Г ОРИС Ходаківський 
недавно повернувся

з лав -Радянської Армії. 
Вже наступного дня при
йшов і записався до на
шої бібліотеки. Та ми 
вважаємо Бориса своїм 
давнім читачем, бо ще 
задовго до служби він 
користувався послугами 
нашого закладу. За роки 
служби в армії, а для 
кожного юнака вони є 
роками змужніння, його

запити змінились. Роз
ширилась тематика пи
тань, що цікавлять хлоп
ця. Про це красномовно

ПМК-135. Любить хлопець 
свою професію, Не один по
сібник перечитав, щоб узна
ти всі її секрети.

Не менше цікавить Бориса

ФОРМУЛЯР БОРИСА
ХОДАКІВ СЬКОГО

свідчить Борисів фор
муляр.

В 1973 році ним уже про
читано більше як 60 книг. 
Працює Борис Ходакіпськіїїі 
теслею у Новоукраїнській

й суспільно-політична літе
ратура. Тут знаходимо тво
ри Леніна «Завдання спілок 
молоді», «Як організувати 
змагання», «Великий по
чни», матеріали XXIV з’їзду

КПРС, ПІД1 
партії, журі 
чсское самоо 
сКоммуннсті 

Цікавить Б 
тура про ско 
ма, ним вже 
ги «Економ 
КПРС на су 
«Наша coula 
міка» та інш

Різномані 
у формул 
ньої літера- 
ляючи з Бо 
ваєш його 
багатьох пи 
му йому 
книги.

■■та
/А

ЗА ПОРАДОЮ-
Д0
ПРОПАГАНДИСТА

На свої заняття ми завжди 
збираємось у кабінеті Юрія 
Івановича. Сходимось друж
но, бо знаємо: тут чекає нас 
відверта розмова, щира по
рада.

Четвертий рік керує політ- 
гуртком Ю. І. Коноваленко, 
голова правління нашого кол
госпу «Маяк». Вміє він орга
нізувати свій власний робо
чий час. Відомо, який напру
жений день у голови кол
госпу, але Юрій Іванович 
встигає скрізь. Він і нас, своїх 
слухачів, навчив ретельно бе
регти кожну хвилину, цінува
ти її.

На одному з занять Ю. І. 
Коноваленко переконливо до
вів, як турбота про час та 
зміцнення економіки різних 
галузей сільського господар
ства приносять плідні резуль
тати. Так, наприклад, якщо в 
1970 році грошовий дохід 
колгоспу становив 1 мільйон 
22 тисячі карбованців, то че
рез два роки — на 229 тисяч 
зріс. А чистий прибуток за 
цей період зріс на 146 тисяч

карбованців. Продуктивність 
праці підвищилась на 22,4 
процента.

В останні роки в нашому- 
господарстві виросло кілько 
нових виробничих споруд. Бу
дуємо ми і житло для кол
госпників. Все це стало мож
ливим внаслідок зміцнення 
економічної бази колгоспу 

розуміти Юрій Іванович. Щоразу 
розпочинаються наші занотЛ. 
проведення політінформацНі Го 
туємось до НИХ по черзі. Аиа,Т 
зуємо події за тиждень, ю 1 кА 
нооаленко увалено слідкує’- К 
Артпідготовки та провеЧЗД 
Етичної інформації, 
роз’яснить незрозуміле.

Завдяки йому Ми‘ 
усвідомили зміст 
Л. І. Брежнєва г 
Радянського Сою: 
лів квітневого г 
КПРС та інших провід U>K 
кументів сучасності. Д Их До*

До Юрія Івановича 
звертаємось з ріЗНих 
І .завжди він зцайдє 
відвертої і іЯирої с 
порадить, пр^лухаєтьс^*! 
ли б переді Мною ’ 
невирішене питання 
треба було 6 
близькою людиною^ 
нувся б до Нього ' 
пропагандиста.

л. мм 
будівельник 
«Маяк»-

Наставник. Цс слово тепер 
діях. Люди старшого поколій 
них улюбленій професії, пере 
ють п комуністичного ставлеї 
на порозі свого трудового жн 
Леніна Валентина Фуркун заі 
ставника, досвідченого механі 

На фото: :Г. С. КОЛОКОЛО

К ПОЛІ
іа хо- 

ПО» 
обовязково

глибше 
ДОПОВІДІ 

ПР° 50-річчя 
п3У' матеріа- 
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ми 
питань, 

час дпя 
Розмови, 
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Я звер- 
нашого

ИЩЕНКО
К°Лгоспу

Поле в час переджннв’я. В 
межжя і мимоволі задумуюсь 
їх односельчан працювало н 
ється до жнив наймолодша 
діжка тракторна бригада Мш 
ці старанно полагодили техні 
ють її. А ніби зовсім недавне 
ні ще безвусі батьки відаовй 
врожай. Тому великого знач» 
тійна організація роботі з м 
піклування про неї, то є турі 
колгоспу.

Залучати молодь до колгоспу 
мої лави. Господарство ?<іає чотщ 
часто можна зустріти бригадира 
М. П. Коцюрбу. комбайнера, кав; 
І. С. Ткаченка, помічника бригаді 
№ З І. В. Чабана. їх вагоме слс 
кличе до поля. Кожного року ко. 
ними членами за рахунок тих. хт 
кілька років тому то господарств 
Новоукраїнської школи № І. На 
комсомольсько-молодіжну тракторі 
Микола Давидов. Зараз — Р« в 
праці. Успіхами завдячує молодь 
ставнику партгрупоргу В. О. Гаєасі 
створено ланку для обслуговуючі: 
відгодівельника. Керує нею В. Глу

Свою освіту молодь бркгадг не 
програмою. Зараз значна її



„молодив
19 червня 1973 року —.....

голосив: «Наш рубіж —- 3000 кн 
лограмів молока від корови».

Юнаки і дівчата з честю 'вико« 
г.-оть взяті зобов’язання. Хлібо
роби повністю і в короткі строки 
»акінчили посів ярих зернових, цу. 
.рового буряка та кукурудзи.’ За-

>аз успішно готують техніку до 
канв. Високих результатів домог
тись наші молоді доярки. Ольга 
Дертій з колгоспу «Росія» за п’ять 
місяців надоїла по 17/8 кілограмів 
волока від кожної корови, Галина 
золтян з цього ж колгоспу __

: 6ь кілограмів, Алла Перець 
колгоспу імені Шевченка —-

по 
із 
по

ОЛОДЬ КОЛГОСПУ 
НІ ШЕВЧЕНКА ВИ
ЛА НА ПОЛЕ НА ПРО- 
НОВАННЯ КОРІАНДРУ. 
. ЧАС ОБІДНЬОЇ ПЕ
ВИ ПОЛІТІНФОРМА- 

1 ПАРТГРУПОРГ БЕН
ІН № І ВІКТОР ПЕТРО- 
1 ЧЕРНЕНКО РОЗПО- 
Ш ПРО ОСТАННІ ПО- 
В СВІТІ.

то Б. КУМАНСЬКОГО.

Р70> Галина Ллпкапь і? колгоспу 
Фру!іЗС — ПО 1698 кілогра«.

Успішні провиню фестива
лю, розвитку громадсько-політич
ної активності юнаків і дівчат, ви-. 
х°ванніо їх в дусі радянського па- 
TPi0Tii3My і пролетарського інтер- 
НаШоналіз|У, мобілізації молоді на 
виконання 'рішень XXIV з’їзду 
КПРС сприяли заняття в системі 
КОМСОМОЛЬСЬКОЇ політосвіти, Ленін
ські уроки. В ході фестивалю ми 
почали ширше застосовувати такі 
форми виховання, як вечори тру
дової славі, мрочпсте посвячення в 
робітники, зустрічі з передовиками 
і ветеранами виробництва, вшану
вання трудових династій.

Ранопцінї комітет комсомолу що
місячно організозує тематичні ве
чори для молоді міста. Так, було 
проведено вечори: «Тваринник —- 
професія почесна», «Тобі, Вітчиз
но, віддамо душі найкращі пори
вання», «Людина і закон», «Ідуть 
хлопці в армію», «Моя професія— 
гордість моя».

Велика робота проводиться по 
інтернаціональному вихованню мо
лоді. В міському "Палаці культури 
«Ювілейний» відбулись усні жур
нали: «Утворення Союзу PCP —■ 

р жество MapK.r//Jf гсько-лені ись-
вчення з на^Жіадьного пи

тання», «50-річчя СРСР — велике 
свято єднання і братерства народів 
нашої країни», літературний вечір 
«Шляхами братерства», теоретична 
конференція «XXIV з’їзд КПРС 
про соціально-політичний розвиток 
радянського суспільства», леиіпсь- 

ГОрДІСТЬ МОЯ».

«З просуванням вперед у справі створення матеріально-технічної бази комунізму, 
з підвищенням рівня народного добробуту дедалі більшого значення набирає таке зав
дання, як формування свідомості людей, виховання в кожній радянській людині якос
тей, необхідних для будівника комунізму». Ці слова сказав Л. І. Брежнєв у доповіді про 
50-річчя СРСР. Вони підкреслюють величезне значення масово-політичної роботи.

Одне з найголовніших завдань — виконання планів дев’ятої п’ятирічки, її третього, 
вирішального року.

Сьогодні ми розповідаємо про роботу Новоукраїнської районної організації по 
ідеологічному забезпеченню виконання цих завдань комсомольцями і молоддю району.

іуі читання «Дружбаі загартована 
в боях за Вітчизну». Г

Всюди йде поглиблене вивчення 
матеріалів Спільного урочистого 
засідання в Москві, присвяченого 
50-річчю утворення СРСР, допові
ді па ньому Генерального секрета
ря ЦІ\ КПРС Л. І. Брежнєва, ін
ших важливих партійних докумен
тів.

НЕ ПОЛИШИЛИ байдужими на
ших юнаків змагання «Нумо, 

хлопці!». Вони набули широкої по
пулярності в районі і стали ще од
нією лапкою у військово-патріо
тичному вихованні. А уроки муж
ності, походи по місцях бойової 
слави, змагання по програмі 
«Юний стрілець», підготовка і зда
ча норм ГПО. Все цс сприяло за
гартуванню майбутніх воїнів, 
відомленіпо того славного шляху, 
який пройшли Збройні Сплії Ра
дянського Союзу. Три тисячі ком
сомольців і молоді стали учасни
ками спортивних змагань в районі.

Фестивальні знамена майорять 
над країною. Наближається день, 
коли юнаки і дівчата звітувати
муть про те, як вони виконують 
особисті комплексні плани учасни
ка Ленінського заліку «Рішення 
XXIV з’їзду КПРС — в жит
тя!». І коли в Москві розпочнеть
ся заключне свято фестивалю, ми 
звітуватимемо Вітчизні про свої 
трудові здобутки.

А. НОВИЦЬКИЙ, 
перший секретар Новоукраїн- 
ського райкому ЛКСМУ.

УС-

V БУДИНКУ культури колгоспу
V «Росія» вшановували людей 
праці. Кілька ветеранів йшли на 
заслужений відпочинок. Отоді й 
відбулась розмова, яку інакше й 
не назвеш, як діалогом поколінь, 
бо учасниками її стали ті, хто по
чинав господарювати в тільки-но 
створених колгоспах, і ті, хто 
приймав з їхніх рук естафету, — 
л'.олоді трудівники сімдесятих. Ко
лишній коваль Іван Гончар звер
нувся до молоді:

— Оце господарство збудоване 
нашими руками. Все своє життя я 
кував молотом у прямому розу
мінні цього слова. І заповідаю вам 
тепер кувати ключі від щастя, 
примножувати багатство нашої 
Вітчизни.

Потім слово взяв механізатор 
Іван Рева:

— Пригадую, як раділи ми пер
шим тракторам. Вони були ще да
лекі від досконалості. Та й перелі
чити їх неважко було на пальцях. 
Все ж уже в перші колгоспні роки 
збирали на ті часи непогані вро
жаї. У ваших руках — потужна 
техніка, досвід поколінь, досягнен
ня науки. Тож справа честі ва
шої — домогтись врожаїв, яких 
ще не знали наші неозорі степи.

У відповідь молодь сказала:
— Ваш наказ виконаємо.
Вечір, про який ми згадали, ли

ше один із запланованих і прове
дених заходів комітету комсомо
лу колгоспу «Росія».

В кабінеті секретаря комсомольської 
організації Володимира Рибака пере
глядаємо плани роботи. Приіісртае ува
гу те, що багато питань стосуються 
безпосередньо виховання молоді. Вчас
но було обговорено підсумки навчання 
в системі комсомольської політоспітн. 
В гуртку «Основи соціалістичної еко
номіки» навчались 20 юнаків і дівчат. 
Підсумкові заняття показали, наскіль
ки молодь колгоспу просунулась вперед 
в опануванні економічними знаннями. 
Радували відповіді доярок Галини Ко
закової і Валентний Петренко, механі
заторів Миколи Кравченка і Михайла 
Петренка, бібліотекаря Людмили Лев
ченко. Проте, не псе було гаразд. Ок
ремі комсомольці не постійно відпіду- 
вали заняття, не сумлінно готувались 
до відповідей. Про це з усією принци
повістю поговорили нп комсомольських 
зборах.

На черзі — збори з порядком 
денним «Про підсумки першого 
етапу Ленінського заліку «Рішен

ДІАЛОГ 
ПОКОЛІНЬ
• «ТАК ТРИМАТИ!» -

НАКАЗ ВЕТЕРАНІВ

• ЩО МІСТИТЬСЯ У ПАПЦІ 
СЕКРЕТАРЯ

• ДОПОМАГАЄ ПАРТКОМ

ня XXIV з’їзду КПРС — в життя!». 
Йтиметься про те, як молоді ви
робничники виконують взяті зобо
в’язання, що зроблено ними для 
втілення в життя завдань п’ятиріч
ного плану. На комсомольсько- 
молодіжній МТФ № 1 працює ві
сім дівчат. їх очолює Валентина 
Петренко. Сьогодні середній надій 
складає го 13 кілограмів від кож
ної корови. Перед веде Людмила 
Мурса. З початку року вона на
доїла по 2050 кілограмів молока.

Дбають про цьогорічний врожай 
хлопці з молодіжної механізова
ної ланки, очолюваної Миколою 
Донцем. Вони зобов’язались ви
ростити 100-центнерний урожай 
кукурудзи на кожному з 250 гек
тарів. Все, що для цього потрібно 
було зробити, виконано.

Хід соціалістичного змагання 
серед молоді — в центрі уваги 
комітету комсомолу. Через кожні 
15 днів підбиваються підсумки в 
тваринництві, по періодах робіт —• 
у механізаторів. Випускаються ін
формаційні листки, що повідомля
ють, хто сьогодні попереду, а та
кож листки сатиричні, де дістає
ться тим, хто не справляється із 
взятими зобов'язаннями. До речі, 
питання наочної агітації окремим 
пунктом стоїть в плані роботи ко-

мітету. Певне
і в Будинку куль
тури, і в бригадах 
ви зможете наочно 
побачити, чим жи
ве молодь колгос
пу, як трудиться, 
хто кращі молоді 
виробничники.

Складено окре
мо і план роботи 
лекторської групи. 
До неї входять де
в’ять комсомоль
ців. Кращі лекто
ри — секретар ко
мітету комсомолу, 
зоотехнік Микола 
Шевченко, бібліо
текар Людмила 
Левченко. Читаю
ться переважно 
лекції на молодіж
ну тематику. Часто 

виступають лектори з політінфор- 
маціями, бесідами.

Серед заходів, запланованих ко
мітетом, багато уваги приділяє
ться відпочинку молоді, прилучен
ню її до творчого життя аматорів 
сцени. І як наслідок — хоровий 
колектив став лауреатом респуб
ліканського огляду художньої са
модіяльності, агіткультбригаду на
городжено золотою медаллю, 
діють танцювальний і драматичний 
гурток. В Будинку культури постій
но проводяться вечори відпочин
ку, «Вогники», зустрічі з кращими 
людьми. ■

— Молодь наша і працює доб
ре, і відпочивати вміє, — говорить 
Володимир. — Багато допомагає 
нам партійна організація колгоспу, 
її секретар Л. В. Вергун. Не про
ходять жодні збори без представ
ників парткому, у всіх серйозних 
справах радимось з ними.

Плани роботи комсомольської 
організації — це той шлях, яким 
їй йти в певний відрізок часу. 
Дієвими вони можуть бути при 
одній умові — якщо вони реальні. 
Плани комсомолі! колгоспу «Ро
сія» продиктовані життям,

Б. ЮТАНСЬКИЙ, 
спецкор «Молодого комунара».

:1 12 ОРИС Ходаківський 
™ недавно повернувся 
з лав ‘Радянської Армії. 
Вже наступного, дня при
йшов і записався до на
шої Бібліотеки. -Та ми 
вважаємо Бориса своїм 
давнім читачем, бо ще 
задовго до служби він 
користувався послугами 
нашого закладу. За роки 
служби в армії, а для 
кожного юнака вони є 
роками змужніння, його

запити змінились. Роз
ширилась тематика пи
тань, що -цікавлять хлоп
ця. Про це красномовно

ЗА ПОРАДОЮ-

ПМК-135. Любить хлопець 
спою професію. Не один по
сібник перечитав, щоб узна
ти всі її секрети.

Не менше цікавить Бориса

БОРИСЛ
ходлківського

свідчить Борисів фор
муляр.

® 4973 році ним уже про
питано більше як 60 книг. 
Працює Борне Ходаківський 
•уеслею у Новоузраїнськін

й суспільно-політична літе
ратура. Тут знаходимо тво
ри Леніна «Завдання спілок 
молоді», «Як організувати 
змагання», «Великий по
чин», матеріали XXIV з’їзду

КПРС, підручники з історії 
партії, журнали «Полити
ческое самообразование» та 
«Коммунист».

Цікавить Бориса й літера
тура про економіку. Зокре
ма, ним вже прочитано кни
ги «Економічна політика 
КПРС на сучасному етапі», 
«Наша соціалістична еконо
міка» та Інші.

Різноманітний список 
у формулярі і худож
ньої літератури. Розмов
ляючи з Борисом, відчу
ваєш його обізнаність у 
багатьох питаннях. В цьо
му йому допомагають 
книги.

Потрібно сказати, що 
таких молодих читачів, 
як Борис Ходаківський, 
наша бабліотека має 
більше чотирьохсот. Тіль
ки за ювілейний рік ни
ми прочитано понад 7 ти
сяч примірників суспіль
но-політичної літератури.

Є. ОНИЩЕНКО, 
завідуюча абоне
ментом Новоукраїн
ської районної біб
ліотеки.

до 
ПРОПАГАНДИСТА

На свої заняття ми завжди 
збираємось у кабінеті Юрія 
Івановича. Сходимось друж
но, бо знаємо: тут чекає нас 
відверта розмова, щира по
рада.

Четвертий рік керує політ- 
гуртком Ю. І. Коноваленко, 
голова правління нашого кол
госпу «Маяк». Вміє він орга
нізувати свій власний робо
чий час. Відомо, який напру
жений день у голови кол
госпу, але Юрій Іванович 
встигає скрізь. Він і нас, своїх 
слухачів, навчив ретельно бе
регти кожну хвилину, цінува
ти її.

На одному з занять Ю. І. 
Коноваленко переконливо до
вів, як турбота про час та 
зміцнення економіки різних 
галузей сільського господар
ства приносять плідні резуль
тати. Так, наприклад, якщо в 
А970 році грошовий дохід 
колгоспу становив 1 мільйон 
22 тисячі карбованців, то че- 
рез два роки — на 2~9 
зріс. А чистий прибуток за 
цей період зріс на 146 тисяч

карбованців. Продуктивність 
праці підвищилась на 22,4 
процента.

В останні роки в нашому 
господарстві виросло кілька 
нових виробничих споруд. Бу
дуємо ми І ЖИТЛО для кол
госпників. Все це стало мож
ливим внаслідок зміцнення 
економічної бази колгоспу.

Та не тільки це нанчнв нас 
розуміти ЮРІ» Іванович. Щоразу 
Ьозпочинаються наші заняття з 
проведення політінформацій. Го
туємось до нн* по черзі. Аналі
зуємо події за тиждень. К>. І. Ко- 
нояалецко уважно слідку* за хо- 

4^7ріної інформації, обов'язково 
роз'яснить незрозуміле.

Завдяки йому глибше
усвідомили Зміст доповіді 
Л. І. Брежнєва про 50-річчя 
Радянського Союзу, матеріа
лів квітневого Пленуму ЦК 
КПРС та інших провідних до
кументів сучасності.

До Юрія Івановича ми 
звертаємось 3 різних питань. 
| завжди час для
відвертої 1 ?Оі РОЗМОВИ, 
порадить, пр ' •’/мається. І ко
ли б пеРеД'ПИтМйН°ю стеяло 
невирішене - -ня, про яке 
треба було ,0Радитись із 
близькою /іконою, Я звер. 
нувся б Д°' нашого
пропаганди .

л. МАлишенко, 
будівельник колгоспу 
«Маяк»' 1

І
і

Наставник. Цс слово тепер часто почуєш у комсомольських організа
ціях. Люди старшого покоління, за плечима яких десятки років, відда
них улюбленій професії, передають свій багатий досвід молоді, назна
ють її комуністичного ставлення до праці. Добре зустріти таку люцину 
на порозі свого трудового життя. Молода трактористка з колгоспу імені 
Леніна Валентина Фуркун завжди знаходить добру пораду у свого на
ставника, досвідченого механізатора Гаврила Семеновича Колоколова.

На фото: Г, С. КОЛОКОЛОВ і Валентина ФУРКУН.
Фото М. ЧАЙКОВСЬКОГО.

В ПОЛІ-МОЛОДІ голоси
Поле в час переджннв’я. Вдивляюсь у ного без

межжя і мимоволі задумуюсь, скільки поколінь мо
їх односельчан працювало на ньому. Зараз готу
ється до жнив наймолодша комсомольсько-моло
діжна тракторна бригада Миколи Давидова. Хлоп
ці старанно долагодили техніку, востаннє огляда
ють її. А ніби зовсім недавно в повоєнний час їх
ні ще безвусі батьки відповідали за колгоспний 
врожай. Тому великого значення надає наша пар
тійна організація роботі з молоддю села. Адже 
піклування про неї, то є турбота про майбутнє 
К°3а7учатн молодь до колгоспу починаємо ще зі шкіль
ної лави. Господарство має чотири підшефні школи, де 
часто можна зустріти бригадира комплексної бригади 
М П Кошорбу, комбайнера, кавалера ордена Леніна — 
І ‘с Ткаченка, помічника бригадира тракторної бригади 
к а і В Чабана. їх вагоме слово запалює юні серця, 
кличе до поля. Кожного року колгосп поповнюється но- 
»»ми членами за рахунок тих. хто закінчив школу. Так 
кілька років тому до господарства влився цілий клас з кілька років № і На його основі створено

трактор», бригаду. Нею КОРУ» 
М “о ™ Давид»», зараз " , “ »Г 6»™"«» “»■

"в»“ХУ ЖЛ»« обелуг»»,»«»»»^«»™ 
відгодівельнпка. Керує *'» * * закінчила шкілміою

Свою освіту мололв «е,гї.-^"„а"т.1Па иавчавтье». Праг- 
програмою. Зараз значна к

ненип до знань властиве не тільки хлопцям з бригади 
М. Давидова. Вчиться майже вся молодь колгоспу. Кіль
кість її значна, бо тільки членів ВЛКСМ нараховується 
86 осіб. Щороку лише в спеціальних ПТУ ми навчаємо 
15—20 юнаків та дівчат. Механізатори підвищують свою 
кваліфікацію □ школах при колгоспі. У цьому році, на
приклад, отримали перший та другий клас 28 водіїв та 
18 трактористів.

Працює в колгоспі комсомольський політгургок. 
Керує ним комуніст А. А. Палеев. Комсомольці 
глибоко ознайомились Із економікою свого колгос
пу. Силами слухачів постійно проводяться полі
тичні інформації. А на Ленінському уроці друж
но проаналізували результати праці за рік, намі
тили перспективи.

Виховати почуття гордості за свій колектив, на нашу 
думку, — одна з першочергових вимог. Цс допоможе 
юнакам і дівчатам визначити своє місце та шлях у жит
ті. Вже традиційними стали вечори трудової та бойової 
слави. На них виступають ветерани колгоспу О. Я. Що
ка, Т, Д. Сспнк та Ін.
Не лишаються поза увагою здобутки молоді. Що

року ми проводимо свята Урожаю та Трудової 
слави, па яких звітують колгоспники про завер
шення сільськогосподарських робіт. Тоді ж при
своюється звання «Колектив комуністичної пра
ці». В ювілейний рік це звання підтвердила комсо
мольсько-молодіжна тракторна бригада № 3. І в

цьому році буде: чим звітувати молоді села. Тіль
ки за п’ять місяців доярка Є. Чуєва надоїла 
1838, В. Славетінська — 1903 кілограми молока 
від корови, а В. Тітенко, А. Дубина, В. Литвинен
ко — правофлангові групи водіїв.

За рахунок членів ВЛКСМ поповнюється партійна ор
ганізація колгоспу. У цьому році кандидатами в члени 
КПРС прийнято бригадира тракторної бригади № 1 Вік
тора Цьому, тракториста комсомольсько-молодіжної 
бригади Костю Новикова. Зараз до вступу в кандидати 
готуеть-я помічник бригадиря тракторної бригади № 4 
А. Олійннчеііко. ' •

Створено в колгоспі всі умови і для відпочинку МОЛОДІ. 
З ініціативи комсомольців, ними ж споруджено кілька 
спортивних майданчиків. Зараз молодь колгоспу утримує 
одне з перших місць по спорту з районі,

У Звітній доповіді ЦК КПРС XXIV з'їздові пар
тії Л. І. Брежнєв сказав. «Партія по прапу пиша
ється молодими будівниками комунізму. Наш 
обов’язок — передавати новим поколінням свій по-
літичний досвід, досвід розв’язання проблем еко
номічного і культурного будівництва, керувати 
ідейним вихованням молоді, робити все, щоб вона 
гідно продовжувала справу своїх батьків, справу 
великого Леніна».

Ось чому під таким неослабним впливом партій
ної організації перебуває молодь колгоспу.

Л. ФЕДОРОВА, 
секретар партійної організації колгоспу 
«Дружба»,



»I О ff „МОЛОДИЙ КОМУНАР»* 19 червня 19^3 року,
—\

0ЯІ О ТАКЕ активність спортсмена? 
“М Запитайте про це в будь-якого 

уболівальника-гючатківц.я, і він без 
довгих роздумів відповість:

— Треба на всю силу руками й 
ногами вимахувати...

Цього твердження не заперечу
ють і вони — Віктор Пономарьов та 
Валентин Тедоренко, молоді спорт- 
смени-велосипедисти, які справді 
завдяки активізації власних фізич
них зусиль стали навіть майстрами 
спорту. І були в них нагороди, і бу
ла радість перемог. Та перший з 
них — Валентин залишив спортклуб 
«Зірка» і перекочував у знам’ян-

команду. Його вихованці вже мали 
вийти на перші старти, та раптом 
категоричне слово організаторів 
поєдинків:

— Ви навіть не зуміли скласти 
заявку, хлопці не пройшли медич
ний огляд. Отже, до змагань не до
пускаємо.

І велосипедисти «Зірки» залиши
лись за бортом: із зіпсованим на
строєм, з безнадією. А тренер своє:

— Ми ще покажемо себе.
1 забули про «новоспеченою» 

тренера. 1, мабуть, не згадали б про 
нього й донині, якби не випадок...

п'яних молодиків за жарт. Та ось 
вони кинулись до ньою, вдарили по 
ногах, схопили за груди.

— Одійдіть, хлопції
— Ага, злякався...
Легким поштовхом руки Богдан 

відштовхнув Пономарьова від себе. 
Захищаючись, боксер міг би одра
зу гідно відповісти хуліганам. Але 
він стримувався.

— Ідіть геть, вгамуйтесь!
Та вони і слухати не хотіли.
І тільки тоді, як побачив розірва

ну сорочку і відчув різкий біль в 
нозі, Богдан з гнівом махнув ру
кою.

<
!

СВІТ ДИТИНСТВА, 
СВІТ М У З И К |Г

АБО ЯК ВЕЛОСИПЕДИСТИ ВИРІШИЛИ «ПОКЛАСТИ НА ЛОПАТКИ» БОКСЕРА
ський «Локомотив»: там обіцяли 
сприятливішу атмосферу для трену
вань і... особистого благополуччя. 
У Віктора була більша крутизна,— 
тренуючись в Кіровограді, здобув 
професію авіатора і поїхав на робо
ту за призначенням. Та незабаром 
«збагнув» — така спеціальність не 
для його душі. Повернувся в Кіро
воград, зайшов в обласну раду 
ДСГ «Авангард».

— Я все повинен віддати спорту. 
Що й казати, майстер спорту для 

юваристоа — людина потрібна. Але 
одна справа прийняти його в спор- 
імину секцію, інша — забезпечити 
роботою, платнею.

Все ж тут віднайшли можливість 
взяти товариша в спортклуб 
ка», на тренерську роботу.

Щоправда, був приблизно 
діалог:

— Не кожен майстер може 
справжнім вихованцем 
спортсменів. Треба бути ще й педа
гогом, дбати не лише про себе.

— І все ж майстер-велосипедисі 
для нас знахідка. Вже його власний 
приклад запалить інших на нові ре
корди, він сам веде за собою мо
лодь, — зійшлись на одному.

І Віктор почав працювати. Один 
місяць, другий, третій. Нарешті, він 
мав виставити на змагання свою

«Зір-

такий

стати 
молодих

А СТАЛОСЬ це на стадіоні під час 
футбольного матчу. Валентин 

Тедоренко спішив у Кіровоград по
дивитись гру своїх земляків. Та 
перш, ніж сісти на лаву поряд з 
іншими болільниками, він згадав 
про давнього знайомого — помчав 
до Пономарьова. Зустріч майстрів- 
велосипедистів треба було відзначи
ти як годиться. Віктор навіть забув 
про своїх вихованців, яких треба 
було вести на чергове тренування. 
Вірніше, не забув, а просто залишив 
їх самих, махнувши рукою:

— Сьогодні і без мене можуть 
погасати — не першокласники.

Коли на футбольне поле вийшли 
судді, Віктор і Валентин зробили 
перші «старти» за столом.

А потім їм вже не було діла до 
футболістів. Майстри активізува
лись по-своєму. Вийшовши на алею, 
побачили кремезного юнака. Він 
пройшов поруч, навіть не звернув 
уваги на звеселілих спортсменів- 
велосипедистів, А вони навздогін:

— Давай покажемо, хто ми такі, 
Хлопцям і в голову не приходило, 

що їх минув теж висококласний 
спортсмен, студент факультету фіз- 
виховання педінституту, який вже 
не перший рік займається боксом. 
Богдан Г. сприйняв репліку двох

Пономарьов збагнув, 
що голими руками хлоп
ця не покладеш «на ло
патки». Вхопив шматок 
скла і кинув в обличчя. 
Раптова реакція боксера 
була рятунком — скло 
різонуло тільки руку, 
якою він закрив очі...

Всіх трьох доставили 
у відділення міліції. Отя
мившись, Пономарьов

зрозумів, що тепер його чекає. Як 
тут бути? Благати прощення? Ні-ні, 
«гордість» не на те в нього. Що бу
де, те й буде.

А в цей час перед Богданом 
стояла його мати:

— Прости йому, нерозумному. В 
нього ж молода дружина, двійко 
дітей..,

— Я не хотів і не хочу йому зла. 
Хай собі живе, як хоче...

На цьому й скінчилась ця невтіш
на справа. Віктор пішов додому, 
Валентин поїхав до Знам’янки. А 
Богдан спішив у лікарню, щоб зно
ву перев'язати на руці глибоку рану.

Керівники спортклубу «зірка», 
звісно, були збентежені:

— І хто б тільки міг подумати, що 
він такий? Треба обговорити його 
поведінку,

А в знам’янському «Локомотиві» 
спокійні: Валентин Тедоренко у від
пустці, він відпочиває, все, що він 
зробив, було не в робочий час.

В обласній раді ДСТ «Авангард» 
теж засудили вчинок Віктора Поно
марьова. Цікаво тільки, як тут нада
лі вирішуватимуть справу тренер
ських кадрів.

м. Кіровоград,
Лі. ВІНЦЕВИЙ.

СПОРТИВНІ ІГРИ МОЛОДІ УКРАЇНИ

ОЧЛИ І чемпіонський ТИТУЛ
Відбувся ще оді! і республіканський фінал спор

тивних ігор молоді. 11а цей раз мірялися силами 
борці класичного стилю. Героєм в команді Кірово- 
градщинц став вихованець Світловодської дитячо- 
юнацької спортивної школи Анатолій Баранник, 
якого тренує Володимир Трофименко. 26 атлетів ви
ходило на килим у ваговій категорії 74 кілограма. 
Анатолій виявився найснльнішим серед них, завою
вав звання чемпіона республіки і викопав норму 
кандидата в майстри спорту.

Залікові очки команді кіровоградців, яка зайняла 
12 е місце серед 23 х збірних колективів, принесли 

Котвицький, Анатолій По- 
Олександр Денисенко, Ва-

Віктор Савчук, Валерій 
сунько, Василь Момот, 
силь Коваленко.

Хочеться відзначити, 
вдвічі більше очок, ніж 
в другій групі областей 
ці першу сходинку.

що Кіровограда! набрали 
команда м. Миколаєва, яка 
зайняла в турнірній табли-

М. САВЧЕНКО.

5S
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Музично-хорове товариство Української PCP — 
масова добровільна громадська організація, що 
об'єднує музикайтів-лрофесіоналів, любителів му
зики і співу та активно сприяє розвиткові і про
паганді музично-хорового мистецтва. Воно будує 
свою діяльність на основі творчої ініціативи 
і активної участі його членів, працює в тісному 
контакті з державними, профспілковими та інши
ми громадськими організаціями, творчими спілка
ми і товариствами республіки.

Загальноосвітня школа для музично-хорового' 
товариства — це невичерпне джерело, яке весь час 
доповнює гуртки художньої самодіяльності. Саме 
тому в 19бб році Правління музично-хорового то
вариства У PCP в погодженні з Міністерством ос
віти У PCP оголосило на Україні музичний всео
буч, взявши на себе музичну освіту дітей, як один 
з важливих-обов’язків перед державою і громад
ськістю.

З цією метою в місті Кіровограді’при обласному 
відділенні Товариства на базі загальноосвітніх 
шкіл та піонерських кімнат житлово-експлуатацій
них контор були відкрито музичні класи:

В справі музичного всеобучу не стояв осторонь 
і обласний відділ народної освіти. Особливо хо
четься відзначити активну участь в розвитку му
зичних знань шкіл, серед них СШ № 4, 6, 9, )1, 
24, 32 та начальників ЖЕК №№ 1, 2, 4, б. }

Минуло п’ять років від дня заснування noBtfrfr—- 
учбового закладу, і сьогодні можна підбити певні 
підсумки роботи музичних класів. Нині всі кімна
ти, де працюють музичні класи, забезпечені музич
ними інструментами, ііецагоіічнии колектив знач
но виріс, поповнився новими досвідченими викла
дачами. Викладачі музичних класів, крім своєї ос
новної роботи, ведуть позакласну роботу в загаль
ноосвітніх школах міста, де на громадських заса
дах проводять лекції-концерти і бесіди по музич
но-естетичному вихованню учнів. Так цього року 
тільки під час тижня дитячої музики з і-го по 7-е 
березня викладачами музичних класів Товариства 
проведено 23 концерти-лекції, на яких,. було 2830 
слухачів. Серед викладачів слід відзначити С. Р. 
.Хаїтову, яка виступила з лекцією «Пушкін і музи
ка», .>1, О. Шандур (лекпія «Революційна пісня — 
вихователь і організатор народних мас»), Л. Г. 
Яушеву (лекція «Великий російський співак 
Ф. І. Шаляпін»), А. В. ласун (лекція .«Творчість 
Бетховена^).

В останній день тижня, 7-го березня, ми показали кон
церт, п якому взяли участь 160 учнів. А 3-го червня и за
лі обласної філармонії відбувся звітний концерт музич
них класів Товариства. Виступив хор під керівництвом 
хормейстера Володимира Воловснка. Було виконано чоти
ри хорових твори з кантати О. Пахмутопої «червоні 
слідопити», і.ісшо «Дару.іте людям радість» і польську 
народну мелодію «Карліку».

Свою майстерність демонстрували вокальний ансамбль, 
сслісги-вокалістн, піаністи і баяністи. Заключним номс- 

• ром концерту прозвучала дитяча 
опера 1. Карасьова «Муха-цокотуха». 

Правління обласного відді
лення музично-хорового това
риства, оцінюючи свої досяг
нення в справі музичного впхЩГ' 
вашій дітей шкілоиого віку, ста
вить перед викладачами нові, 
підвищені завдання на майбут
нє — ще копіткіше підходиш 
до виконання своїх обов’язків, 
і частіше проводити лекції-кон- 
цертії в загальноосвітніх шко
дах міста і області на громад
ських засадах.

В. ВОРОНА, 
відповідальний секретар 
Кіровоградського обласно
го відділення МХТ У PCP.

На фото: сцена з опери І. Кара- 
сьова «Муха-цокотуха». у виконанні

> 
Фото М. с|Ш)ВЛЛЛ.
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учнів музичних класів.
І

£ ПОКАЗУЄ КІРОВОГРАД
СЕРЕДІ, 20 ЧЕРВНЯ. ПЕР

ША ПРОГРАМА. 9ЛЗ — Повн
ий. (М). 9.45 — Кольорове те
лебачення. «Дактарі». Телеві
зійний багатосерійний худож
ній фільм. (США). ЇХ серія. 
«Витівки шимпанзе*. (ЛІ). 10.30 
— Кольорове телебачення. Для 
дітей. «Загадки і відгадки». 
(М). II .00 — Інформаційна 
програма. До візиту тов. Л. І. 
Брежнєва у Сполучені Штати 
Америки. (М). 12.00 — В кон
цертній студії Останкіно учсс-

никн радіопередачі «В робіт
ничий полудень». (ЛІ). 15.00 — 
Оголошення. (Кіровоград). 
15.65 — «Студенти». Телефільм. 
(Кіровоград). 16.00 — «Шахова 
школа». Клас розрядників. 
«Ендшпіль». Веде передачу 
міжнародний грос мейстср 
ІО. Д. Авербах. (М). 16.30 — 
За накресленнями XXIV з'їзду 
КПРС. «Товари — народу». 
(Ужгород). 17.00 — Для шко
лярів. «Пригоди Гнатика-юна- 
тика». (Дніпропетровськ). Г7.30
— Музичний фільм. (К). 17.45
— «Герої хлібної ниви». Інже- 
нер-комбайнер Федір Кулик. 
(К). 18.00 — Новішії. (М). 18.10
— «Виставка творів художнії- 
ків-трафіків США». (ЛІ). 18.30
— «Три листа Тсрсчпія Маль
цева». (М). 19.00 — Кольорове 
телебачення. «Молоді голоси». 
Конкурс виконавців радянської 
пісні — учасників Всесоюзного 
фестивалю радянської молоді. 
Тур другий. (М). 20.30 — Іїро-

грама «Час». До візиту тов. 
Л. І. Брежнєва у Сполучені 
Штати Америки. (М). 21.30 — 
Кольорове телебачення. «,Мо
лоді голоси». Продовження 
конкурсу виконавців радян
ської пісні. (ЛІ). 23.10 — Нопи- 
ни. (М).

ДРУГА ПРОГРАМА. 11.00 - 
Інформаційна програма. До ві
зиту тов. Л. І. Брежнєва у 
Сполучені Штати Америки. 
(М). 16.30 — «Традиційні зма
гання». В передачі бере участі, 
перший секретар Іванівського 
обкому КПРС В. Г. Клюев. 
(М). 17.00 — «Круглий стіл» 
критиків. (М). 17.15 — Для ді
тей. «На ваші прохання, ма
лята». (М). 18.00 — Для дітей. 
Мультфільми. «Бабуся Мете
лиця». «Агапич». (К). 18.30 — 
«Батьківська рада». (К). 18.55 
— «Спортлото». (К). 10.00 — 
Інформаційна програма «Віс
ті». (К). 19.30 — «Поліські на

мистини». Концерт Державно
го ансамбио пісні і танцю 
«Льонок». (К). 20.15 — «На
добраніч, дії п!». (К). 20.30 — 
— Програма «Час». До пізиту 
тов. -Л. І. Брежнєва у Сполу
чені Штати Америки. (М). 
21.30 — «Варчнна земля». Ху
дожній телефільм. 4 серія. 
(К). 22.30 — Кольорове .телеба
чення. «Усмішки». (К), 23.30 — 
Інформаційний огляд «Па ла
нах республіки». (К). 23.35 — 
Вечірні новині«. (К).

ЧЕТВЕР, 21 ЧЕРВНЯ. ПЕР
ША ПРОГРАМА. 9.35 - Новн- 

• нн. (ЛІ). 9.45 — Кольорове те
лебачення. «Дактарі». Телеві
зійний багатосерійний худож
ній фільм. (СШЛ). 10 серія. 
«Пантера». (ЛІ). 10.30 — Для 
школярів. «Чигайміств». (М), 
11.60 — Інформаційна програ
ма. До візиту тов. Л. І. Бреж
нєва п Сполучені Штати Аме
рики. (К). 12.00 — Ф. Ліст.

Концерт для фортепіано з ор
кестром. (М). 12.30 — «Будів. 
вельїшкп». Телевізійний на
рис. (ЛІ). 15.50 — Прем’єра те
левізійного документального 
фільму «Перше десятиріччя». 
(Ленінград). 16.15 — «Розпові
ді про професії». Пекарі. (ЛІ). 
16.45 — Для школярів. «Тур
нір допитливих*. Відповіді на 
запитання. (ЛІ). 17.30 — Розпо
віді про донецьких метадуріів. 
(Донецьк). 18.00 — Новішії. 
(ЛІ). 18.10 — «Обличчя друзів». 
Веде передачу письменник 
О. Алексій. (ЛІ). 19.00 — ін
формаційна програма «Вісті». 
(К). 19.25 — Інтербачення. Ко
льорове телебачення. Міжна
родна зустріч з футбола. Збір
на СРСР — збірна Бразілії. 
(ЛІ). 21.15 — Програма «Час». 
(ЛІ). До візиту тов. Л. І. Бреж
нєва у Сполучені Штати Аме
рики. (ЛІ). 22.15 — Концерт
фольклорного ансамблю Пітс-

бурзького університету СШЛ. 
(М). 23.15 — Новини. (М).

ДРУГА ПРОГРАМА. 11.00 - 
ІнформаційнаІ програма. До 
візиту тов. Л. І. Брежнєва у 
Сполучені Штати Америки. 
(ЛІ). 10.45 — «На головних на
прямках п’ятирічки». Кахов
ська зрошувальна система. 
(Херсон). 17.00 — Для дітей. 
Концерт. (К). 17.30 — «Особис
то відповідальний». (М)ЛЧу00 
— Реклама, ОГОЛОШСНЦТБ&Л')• 
18.30 — Кольорове тлебачення. 
«Палітра». (К). 19.00 — «Спі
ває Тамара СІнпвська». (М). 
19.25 — «Посол Радянського 
Союзу». Художній фільм. (К). 
21.00 — «На добраніч, діти!» 
(К). 2).15 — Програма «Час». 
До візиту топ. Л. І. Брежнєва 
у Сполучені Штати Америки. 
(М). 22.15 — Кольоропе телеба
чення. «Екран молодих». «Іи- 
терклуб». (К). 23.15 — Інфор
маційний огляд «11а ланах 
республіки». (К).
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