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4 грудня у Великому Кремлівському палаці завер
шила роботу четверта сесія Верховної Ради СРСР 
дев’ятого скликання. Напередодні на роздільних засі
даннях Палат закінчилися дебати в питаннях про 
Державний план розвитку народного господарства 
СРСР на 1976 рік. про Державний бюджет СРСР на 
1976 рік і про виконання Державного бюджету 
СРСР 'за 1974 рік. Депутати одностайно пропонували 
схвалити і затвердити проекти плану і бюджету.

4 грудня о 10 годині ранку відкрилося спільне за
сідання Ради Союзу і Ради Національностей.

Бурхливими, тривалими оплесками, стоячи, депута
ти і гості зустріли товаришів Ю. В. Андропова, 
А. А. Гречка, В. В. Гришина, А. А. Громико, А. П. Ки-
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риленка, О. №. Косигіна, Ф. Д. Кулакова, Д. А. Куна
ева, К. Т. Мазурова, А. Я. Пельше, №. В. Підгориого, 
Д. С. Полянського, М. А. Суслова, В.В. Щербицького, 
П. Н. Демічева, П. №. Машерова, Б. №. Пономарьова, 
Ш. Р. Рашидова, Г. В. Романова, №. С. Соломенцева, 
Д. Ф. Устинова, В. I. Долгих, І. В. Капігонова, К. Ф. 
Катушева.

Із заключним словом у питанні про Державний 
план розвитку народного господарства СРСР на 1976 
рік виступив заступник Голови Ради Міністрів СРСР, 
Голова Держплану СРСР депутат №. К. Байбаков.

Депутати приймають Закон про Державний план 
розвитку народного господарства СРСР на 1976 рік.

Потім із заключним словом у питанні про Держав

ний бюджет СРСР на 1976 рік і про виконання Дер
жавного бюджету СРСР за 1974 рік виступив міністр 
фінансів СРСР депутат В. Ф. Гарбузов.

Сесія прийняла Закон про Державний бюджет 
СРСР на 1976 рік, затвердила звіт про виконання 
Державного бюджету СРСР за 1974 рік. Державний 
бюджет СРСР на 1976 рік затверджується по доходах 
в сумі 223 669 255 тисяч карбованців і по видатках в 
в сумі 223 468 627 тисяч карбованців.

По доповіді секретаря Президії Верховної Ради 
СРСР депутата №. П. Георгадзе сесія затверджує Ука
зи Президії Верховної Ради СРСР, приймає відповідні 
Закон і постансии.

(ТА₽С).

XIX ОБЛАСНА 
КОМСОМОЛЬСЬКА 
КОНФЕРЕНЦІЯ
6 грудня відбулася XIX обласна 

звітно-виборна комсомольська кон
ференція. Із звітного доповіддю об
кому комсомолу виступив його 
перший секретар М. К. СКЛЯНИ- 
ЧЕНКО.

В обговоренні доповіді взяли 
участь: Надія КОРОВІНА — пер
ший секретар Олександрійського 
райкому комсомолу, Леонід БУ- 
ЦЕНКО — секретар комітету ком
сомолу шахти «Світлопільська» 
(м. Олександрія), Яків БОНДАР
— перший секретар Кіровоград
ського міськкому ЛКСМУ, Віктор 
ГАЛУШКА — бригадир комсо
мольсько - молодіжної тракторної 
бригади колгоспу імені Каліпіна 
Олександрійського району, Вален
тина ДАНИЛЬЧЕНКО — учениця 
Варварівської восьмирічної школи 
Долииського району, Ігор ГРАБКО
— член обласного штабу «Комсо
мольського прожектора», І. Г. 
ТКАЧЕНКО — директор Богда- 
нівської середньої школи імені 
В. І. Леніна Знам’янського району, 
Героіі Соціалістичної Праці, Олек
сандр ДАЦЕНКО — бригадир 
бригади формувальників кірово
градського заводу «Червона зір
ка», Микола СУВОРОВ — пер
ший секретар Новоукраїпського 
райкому комсомолу, Іван МАТЮ- 
ХА — студент Кіровоградського 
інституту сільськогосподарського

машинобудування, Лідія ВІЗІТІУ 
— секретар комсомольської орга
нізації колгоспу імені Зайковсько- 
го Вільшанського району, Любов 
ПОСТЕРНАК — перший секретар 
Ульяновського райкому ЛКСМУ, 
Ф. О. ЦИГУЛЬСЬКИИ—начальник 
обласного управління культури, 
Ніна П’ЯНИЧУК — доярка кол
госпу «Росія» Голованівського ра
йону, Світлана ГРИГОР’ЄВА — 
лаборант Світловодського заводу 
чистих металів імені 50-річчя Со
юзу PCP.

Обрано новий склад обкому ком
сомолу, ревізійну комісію.

В роботі конференції взяли 
участь перший секретар обкому 
Компартії України М. М. КО- 
БИЛЬЧАК, голова облвиконкому 
Д. П. МАКСИМЕНКО, інспектор 
ЦК Компартії України О. А. РУ- 
ЖИЦЬКИИ, другий секретар об
кому партії Л. Ф. КІБЕЦЬ, секре
тарі обкому партії Ф. П. ДЗЯДУХ. 
В. К. ДРИМЧЕНКО, А. І. ПО
ГРЕБНЯК, члени бюро обкому 
Компартії України А. А. ДАВИ
ДЕНКО. М. Т. КОНДРАТЕНКО, 
Д. T. ÎKMAK, Г. Ф. ШЕВЧЕНКО, 
другий секретар ЦК ЛКСМУ М. П. 
БЄЛОБЛОЦЬКИИ.

Товариші М. М. КОБИЛЬЧАК 
і М. П. БЄЛОБЛОЦЬКИИ висту
пили на конференції з промовами.

ПРОЛЕТАРІ ВСІХ КРАЇН, ЄДНАЙТЕСЯ!

ОБКОМУ ЛКСМУ

ГАЗИ А ВИХОДИТЬ 3 1939 РОКУ
Рій видання XVI л
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ПЛЕНУМ ОБКОМУ
ЛКСМ УКРАЇНИ

Відбувся іпснум новообраного обкому 
ЛКСМУ, який розглянув організаційні пи
тання. Пленум обрав бюро обкому ЛКСМ 
України в складі: Я- І. Бондаря, І Ф. Гни- 
біденка, О. І. Даценка, С. І і. Лючкова, В. К. 
Манухіна, І. В. Матюхи, Л. М. Неруш, В. В. 
Петракова, О. О. Скічкз, М. М. Суворова, 
№. 1. Успаленка.

Першим секретарем обкому комсомолу 
обрано О. О. Скічка, другим секретарем — 
І. Ф. Гнибі денна, секретарями — В. В. Пет
ракова і Л. М. Неруш.

Завідуючим відділом комсомольських ор
ганізацій обкому комсомолу затверджено 
В. К. Манухіна, завідуючою загальним від
ділом — А. А. Рогозіну, завідуючим від
ділом пропаганди і культурно-масової ро
боти — І. Д. Костенка, завідуючим від
ділом робітничої і сільської молоді — 
М. П. Жука, завідуючим відділом спор
тивної та оборонно-масової роботи — 

В. С. Голуба, завідуючого відділом сту
дентської, шкільної молоді і піонерів —
H. Т. Цніанову, завідуючим фінансово- 
господарським відділом — А. М. Гриценка.

Пленум затве} обласної
молодіжної газети «Молодий комунар» 
ЛІ. І. Успаленка.

Пленум затвердив начальником обласно- 
ю штабу «Комсомольського прожектора» 
другого секретаря обкому комсомолу
I. Ф. Гнибідевка, головою обласної ради 
Всесоюзної піонерської організації імспі 
В. 1. Леніна — секретаря обкому комсомо
лу Л. М. Неруш.
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Відбулося засідання ревізійної комісії 
обласної комсомольської організації. Голо
вою комісії обрано К. І. Ківериик — пер
шого секретаря Знам’янського міськкому 
комсомолу.

ІГ

ЛЕНІНСЬКИМ 
КУРСОМ-
В МАЙБУТНЄ
• ЩОДЕННИК 

КОНФЕРЕНЦІЇ

Рік завершальний багатий для молоді Кіровоград- 
ніини па яскраві події, ударні трудові діла, починан
ня. Ствердившії свою вірність ленінським заповітам, 
справі Комуністичної партії, юнаки і дівчата області 
звитяжною працею, відмінним навчанням ознамену
вали 30-річчя Перемоги радянського народу у Вели
кій Вітчизняній війні, 40-річчя стахановського руху, 
добиваються значних успіхів на персдз'їздівськїй тру
довій вахті.

(Закінчення див. на 2-й стор.).

В ПРЕЗИДІЇ XIX ОБЛАСНОЇ 
КОМСОМОЛЬСЬКОЇ КОНФЕ
РЕНЦІЇ.

Фото в. КОВПАКА. ЛКСМУ,
ОБРАНИЙ XIX КОМСОМОЛЬСЬКОЮ КОНФЕРЕНЦІЄЮ

Алілуєнно Н. О.
Антонюк Л. Ф. 
Арсеєкио Т. І. 
Бабич А. І. 
Баницька В. О. 
Бсзкостний І. 8. 
Бондар Я. А. 
Булат Н. І. 
Васильєва О. А. 
Васильєва Н. Л. 
Вдовснно О. К. 
Волощук Г. М. 
Галушка В. Ю. 
Гакдабура Л. І. 
Гайдаенко В. В. 
Гнибіденно І. Ф. 
Гончаров К. Г. 
Гривенник В. I. 
Григор’сва С. В. 
Гришин №. К. 
Данько А. В. 
Даценко О. I. 
Демченко В. №. 
Діброва А. В. 
Єфременко В. I. 
Жук №. П. 
Замша Д. А. 
Зіковатнкй О С, 
Зубкова К. А. 
[щепко В. М. 
Нармазін В. №. 
Кобилсв В. І. 
Колосов О. №. 
Коровіна Н. А. 
Косиченко А. О. 
Костенко I. Д. 
Кочерга М. I. 
Кравченко О. К. 
Левченко П. В. 
Либ В. Я. 
■Пи ході д Д. №. 
Лобасов В. В. 
Лубенець А. I. 
Лючков С. Н. 
Маломуж К. М. 
Мальцев В. В.

Манухін В. К. 
Марков М. Л. 
Матюха І. В.
Махно В. Я. 
Мкгуль В. №. 
Міщенко Б. 8. 
Морозов О. С. 
Мусатенко В. 8. 
Неруш Л. М. 
ІНінсленио Г. Ф- 
Ніколєнко Н. №. 
Павленко В. 8. 
Парасочєнкс М, 8. 
Пашко М. №. 
Пересуньнс О. €. 
Петраков В. В. 
Писаревська Л. М. 
Потрібний М. С. 
Поліщук В. В. 
Псстєрнвн Л. Ф. 
Пугачекко С. В. 
Пуцик Г. М.
П яничук Н. В. 
ІРогозіна А. А. 
Родюн Л. Ф. 
Рудненкс О. Е. 
СЕСРДЛККОБ А. ІГ. 
Семак С. Я. 
Сидяк В. П. 
Скічко О. О. 
Суворов М. М. 
Скляренко А- П. 
Скороход Я. В. 
Собчекко М. Г. 
Сокур М. І. 
Суха Е. В 
Титаренко №. І. 
Успаленка М. ї. 
Федороеська В. М. 
Циганова Н. Т. 
Чабан П. Г. 
Чумак Л. І. 
Шастин В. О. 
Швкданєнно М. М. 
ЯнОЕСВИс Л. С._____ • -
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ІЗ ЗВІТНОЇ ДОПОВІДІ

ЛЕНІНСЬКИМ
КУРСОМ
В МАЙБУТНЄ

(Закінчення. Поч. на 1-й стор.).
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постанову
Комітету 

соціа-

Об-
важ-

працюс а ра- 
наступної п'яти-

Кандидати в
Дндр1яшевський П. !. 
[Власенко М. В.
Галянт С. I. 
[Гарба М М.
Голуб В. С. 
Гриценко А. М. 
Дзюбинський С. О. 
Древницька Л. Ф, 
Дяченко Ф. П.
Журж1й 1.1. 
Канищев А. М. 
Качанова Т. М.
Кух1ан1дзе В. С.

члени обкому
Мельник н. м.
Нслень Т. А. 
Олександров І. П. 
Поладько В. І. 
Половий В. В.
Сидорчук Н. Р, 
Смирнова Т. Ф.
Телига М. Л.
Чорний В. Г.
Чубко Л. М. 
Шевкунова Л. С.
Штетя Г. В.

Ревізійна комісія
Боса Л. В. Митрофанов В. А.
Голик H. М. Морозова Л. Р.
Гудзь О. L Панасенко О. Б.
Гуріиа С. 1. 
Гутник А. М.
Давидова В. О.

Перевертень Г. 1. 
Руда О. В.

КІверник К. 1. Таляр Л. Г.
Король В. В. Тетеріна Л. А.
Костенюк Л. 3. Чскменьов А. В.

Зал філармонії. Кращі з кращих представляють 
тут комсомолко на XIX обласній комсомольській кон
ференції Кіровоградщіппі. З великим піднесенням під 
бурхливі оплесии делегати обрали почесну президію 
у складі ііо.тітбюро Центрального Комітету КПРС па 
чолі з Генеральним секретарем ЦК КПРС товаришем 
Л. І.- Брежнєвим.

У зал, від -шуки маршу, вносять Червоний прапор 
обкому ЛКСМ України та Пам’ятний прапор ебкому 
Компартії України.

Дев'ятнадцята обласна комсомольська конферен
ція розпочинає свою роботу. Із звітною доповіддю 
обкому комсомолу виступає перший секретар обкому 
ЛКСМ України М. Скляниченко.

Про роботу ревізійної комісії обласної комсомоль
ської організації доповіла її голова В. Фсдоровська.

Починається обговорення доповіді. На трибуні — 
перший секретар Олександрійського І’К ЛКСМ Ук
раїні! Н, Коровіна. Потім слово надається секретарю 
комсомольської організації шахти «Світлопільська» 
Л. Буценку, першому секретарю Кіровоградського 
міськкому комсомолу Я- Бондарю, бригадиру комсо
мольсько-молодіжної тракторної бригади колгоспу 
імені Калініна Олександрійського району В. Галушці, 
учениці Варварівської восьмирічної школи Долин- 
ського району В. Данильченко, члену обласного шта
бу «КП» І- Грабку, директору Богдапівської серед
ньої школи імені В. І. Леніна Знам’янського району 
Герою Соціалістичної Праці І. Г. Ткаченку.

Делегатів конференції прийшли вітати піонери. Зал 
розквів червоним полум’ям галстуків, дитячими по
смішками. Наймолодші, жовтенята, підносять ве
теранам праці, ветеранам Великої Вітаизняної війни, 
делегатам живі квіти.

І знову продовжується обговорення доповіді. В 
ньому беруть участь секретар цехової комсомольської 
організації ордена Трудового Червоного Прапора 
Світловодського заводу чистих металів імені 50-річчя 
утворення СРСР С. Григор’ева, бригадир комсомоль
сько-молодіжної бригади формувальників ливарного 
цеху сірого чавуну’ орденів Жовтневої Революції та 
Трудового Червоного Прапора заводу «Червона зір
ка» О. Даце.чко, перший секретар Новоукраїиського 
райкому комсомолу М. Суворов, студент Кіровоград
ського інституту сільськогосподарського машинобу
дування І. Матюха, секретар комсомольської органі
зації колгоспу імені Заіїковського Вільшанського ра
йону Л. ВізІїіу, перший секретар Ульяновського рай« 
кому комсомолу Л. Постерпак, начальник обласного 
управління культури Ф. О. Цигульський, доярка кол
госпу «Росія» ГолованІБСького району Н. П’яннчук,

На конференції виступили перший секретар обкому 
Компартії України М. М. Кобпльчак, другий сек 
Центрального Комітету ЛКСМ України М. П. 
блоцький.

Конференція приймає відповідну постанову, за
тверджує звіт ревізійної комісії, обирає новий склад 
Обкому комсомолу та ревізійної комісії обласної 
комсомольської організації.

XIX обласна комсомольська конференція закінчує 
свою роботу. По закінченні відбувся організаційний 
пленум обкому ЛКСМ України.

натхненним
промислооого виробни
цтва, чимала заслуга ком
сомольців і молоді облас
ті. Введені в дію Сальків- 
ський цукровий завод, 
Кумівський елеватор, — 
ударні коа 'Омольські бу
дови.

В складних кліматичних 
умовах трудівники полів 
області нинішнього року 
засипали в засїки Батьків
щини 726 тисяч тонн хліба.

Кращі з кращих — мо
лоді передовики виробни
цтва удостоєні високих 
нагород Батьківщини. За 
дострокове виконання ви
робничих планів дев’ятої 
п’ятирічки 365 юнаків і 
дівчат нагороджені золо- 
іими і срібними знаками 
ЦК ВЛКСМ «Молодий 
гьардієць п’ятирічки», 148 
комсомольців за ударну 
працю і відмінне навчан
ня .удостоїлися високої 
честі бути сфотографова
ними біля святині радян
ського народу — Прапо
ра Перемоги.

Далі товариш Скляниченко 
зазначив, іцо, керуючись рі
шеннями XXIV з’їзду КПРС. 
XVII з’їзду ВЛКСМ. обласний 
комітет комсомолу спрямову
вав усю організаційну і масо
во політичну роботу па даль- 

трудового 
і дівчат.
і них у

Ш ОБЛАСНА ззітно- 
аиборна комсомоль
ська конференція, — го

ворить М. Скляниченко,— 
проходить у період від
повідальної і напруженої 
роботи радянського наро
ду по завершенню планів 
дев’ятої п ятирічки, у хо
ді підготовки до XXV 
з’їзду Комуністичної пар
тії Радянського Союзу. 
Звітний період насичений 
виключно важливими по
діями, у центрі яких були 
патріотичні і трудові по
чинання трудящих нашої 
країни, викликані підго
товкою і святкуванням 
30-річчя Перемоги радян
ського народу у Великій 
Вітчизняній війні, 40-річчя 
стахановського руху.

Знаменними подія/хи а 
житті комсомольських ор
ганізацій стали XVII з’їзд 
ВЛКСМ та XXII з’їзд ком
сомолу України, святку
вання піввікового ювілею 
з дня присвоєння комсо
молу імені Володимира 
Ілліча Леніна. Нинішній, 
1975 рік, для молоді краї
ни став роком ударної 
преці, відмінного навчан
ня. Сьогодні на знаменах 
Ленінського комсомолу— 
девіз: «П'ятирічці — пе
реможний фініш! XXV 
з’їзду КПРС — гідну зу
стріч!».

Здійснені надзвичайно 
важливі кроки і досягнуті 
високі рубежі у піднесен
ні матеріального і куль
турного рівня життя ра
дянських людей. Квітне
вий Пленум ЦИ КПРС 
(1975 р.) переконливо під
твердив, що, розроблена 
XXIV з'їздом нашої партії 
Програма миру успішно 
□тілюється в життя. Про 
це свідчить і Нарада з пи
тань безпеки і співробіт
ництва о Європі, яка від
бувалася влітку цього 
року. Як і весь радянський 
народ, комсомольці і мо
лодь області палко схва
люють і підтри/лують вну
трішню і зовнішню політи
ку исшої партії, невтомну 
діяльність Центрального 
Комітету КПРС, Політбю- 
ро ЦК КПРС на чолі з Ге
неральним секретарем 
Центрального Комітету 
КПРС товаришем Леоні
дом Іллічем Брежнєвим. 
Конкретними, вагомими 
ділами відповідають юна
ки і дівчата Кіровоград- 
щини на піклування пар
тії. Кожен день, місяць 
дев’ятої п'ятирічки прино
сили трудові досягнення, 
І в тому, що трудівники 
промисловості Кірово- 
градщини достроково, в успіхи цього відомого ко- 

лекгт-ву говорять і титули: 
комуністичної 

імені Ленінської

шс поліпшення 
ішхоланпя юнз кін 
залучення кожного 
всенародну боротьбу за вико
нання планів дев'ятої п’яти
річки.

Прикладом умілої організа
торської і політичної роботи 
по залученню юнаків і дівчат 
до активної участі у комуніс
тичному будівництві е діяль
ність комсомольських органі
зацій міст Олександрії та 
Знам’янки, Новоукраїиського 
І Бобрннсцького райкомів 
комсомолу, комсомольські ор
ганізації Кіровоградського за
воду» «Червона зірка» ти трак
торних гідроагрегатів. Світло- 
иодського заводу чистих ме
талів імені 50-річчя СРСР.

Значних успіхів досягла Нс- 
еоукраїиська комсомольська 
організація, відзначена мину
лого року орденом Трудового 
Червоного Прапора. Ниніш
нього року в цьому районі 
майже в тисяч юнаків і дів
чат, 83 комсомольсько-моло
діжних механізованих ланки 
по вирощуванню сільськогос
подарських культур беруть 

трудовому супер-уча сть у 
ннцтві.

Вагомими 
відзначили завершальний 
рік п’ятирічки молоді тру
дівники заводу «Червона 
зірка». Комсомольсько- 
молодіжна бригада ко
вальсько-пресового цеху 
підприємства, яку очолює 
Микола Скліфус, зараз 
виконує норми виробітку 
на 236 процентів. Бригада 
здає продукцію лише від
мінної якості, п'ятирічку 
колектив виконав за три 
з половиною роки. Про

трудової вахти, присвяче
ної 100-річчю з дня на
родження В. І. Леніна, 
імені XXIV з’їзду КПРС. 
І зара-> молоді трудівники 
йдуть в авангарді облас
ного соціалістичного зма
гання за підвищення 
ефективності виробництва, 
поліпшення якості продук
ції, за економію і береж
ливість, з честю бореться 
за право підписати Рапорт 
Ленінського комсомолу 
XXV з’їзду КПРС.

Комсомольсько - моло
діжна тракторна бригада 
з колгоспу «Родина» Уль
яновського району, яку 
очолює учень прославле
ного хлібороба двічі Ге
роя Соціалістичної Праці 
О. В. Гіталова Анатолій 
Харкавий, багато років 
підряд добивається висо
ких врожаїв зернових та 
технічних культур. Ниніш
нього несприятливого ро
ку колектиа зібрав на круг 
по 33 центнери озимої 
пшениці. Ось уже третій 
рік підряд цей колектив 
виборює перехідний Чер
воний прапор Толбухін- 
ського окружкому ДКСМ, 
встановлений міжнарод
ним клубом молодих ме
ханізаторів «Кіровоград— 
Толбухін».

Минулого року !4, а ниніш
нього - вже 20 молодих 
доярок перейшли чотиритисяч
ний рубіж надоїв молока, 
майже 200 майстрів машинно
го доїння — тритисячний ру
біж. А переможець обласного 
соціалістичного змагання се
ред молодих доярок Олена 
Юхнменко із колгоспу «Зоря 
комунізму» ІІовоархаигель- 
ського району за і і місяців 
надоїла близько 4350 кілогра
мів молока від кожної ко
рови.

За роки п’ятирічки на
родились нові комсомольсько- 
молодіжні колективи. Серед 
них — бригада верстатників
I вловного заводі’ виробничого 
об'єднання «Дніпроенсргобуд- 
іидустрія», де групкомсорго.м 
В. Лобасон, комсомольсько- 
молодіжна тракторна бригада
II колгоспу імені Калініна 
Олександрійського району, де 
бригадиром В. Галушка, ком
сомольсько-молодіжний колек
тив мулярів ііовгородківсько- 
го міжколгоспбуду, ЯКИЙ очо
лює В. Кобилєв, комсомоль
сько-молодіжна ланка по ви
рощуванню високих врожаїв 
ьуяХРУДЗН В. Єфременко із 
колгоспу імені Леніна Ново- 
архангельського районі Ии 
пишаємося цими колективами, 
їхніми ватажками. Це — на
ша опори, наші 
дійні помічники.

Виконуючи 
Центрального 
нашої партії, «Про 
лістичне змаганя за гідну 
зустріч XXV з'їзду КПРС», 
комітети комсомолу під- 

господарств 
на ленінські 
змагання — 

порівняність

жовтні, виконали завдання і 
дев’ятої п’ятирічки по бригада 
росту загального обсягу праці,

приємств 
спирались 
принципи 
гласність, 
результатів, практичне по
вторення досвіду, 
іоворивши цей 
ливий документ,

Вихованці Ленінського комсомолу Герої Соціатістичі.ої Праці бригади» твактапі.ої бпиг і- 
дії колгоспу «Зоря комунізму» Новоархангельського району В. 1. МОЧСГРНШі (п ?ісііЛп‘> 
кГ.О^РЙш?ркА7^^І1!І«ЬЛаДа іЬ?”и,В иеху № 2 заїод ■ зір-

о. о. КОШ>РКО (крайній сграва) серед делегатів обласної конференції
Фото В. КОВПАКА.

ни комсомольсько-молв- 
діжної тракторної брига
ди Віктора Галушки вирі, 
шили використати всі ре
зерви для Підвищення 
продуктивності праці, пра
цювати якнайкраще, щоб 
знести свій вагомий вклад 
у трудовий дарунок пар
тійному форуму. Цю іні
ціативу підтримали всі 
комсомольські колективи 
Кіровоградщини. І сьо
годні, коли кожен день 
наближає нас до початку 
роботи XXV з’їзду КПРС, 
ми рапортуємо: кожен 
п ятий комсомольсько-мо
лодіжний колектив облас
ті достроково виконав 
п ятирічне завдання, ко
жен десятий молодий ви
робничник 
хунок 
річки.

ОПОВІДАЧ зазначив, 
- що поряд з успіхами 
допускаються істотні не
доліки в роботі, елементи 
формалізму в організації 
соціалістичного змаган
ня Олександрійським, Ус- 
гинівським та Петріаським 
райкомами комсомолу. 
Комсомольські організа
ції покликані широко роз
повсюджувати і активно 
втілювати досвід кращих, 
допомагати юнакам і дів
чатам виконати свої осо
бисті плани, бути на пра
вому фланзі змагання.

Особлива роль в орга
нізації соціалістичного 
змагання належить ком
сомольсько - молодіжним 
колективам. Нині в різних 
галузях народного госпо
дарства області трудя
ться 835 комсомольсько- 
молодіжних колективів, 
що на 235 більше, ніж за 
минулий звітний період. 
Ці молодіжні колективи 
мають бути застрільника
ми всього нового, прогре
сивного, йти в авангарді 
соціалістичного змагання.

Особливе місце н роботі МІ
СЬККОМІВ, райкомів ЛКСМ Ук
раїни, первинних комсомоль
ських органі іацій підприємств 
і колгоспів, установ, навчаль
них закладів займала підго
товка до обміну та проведен
ий обміну комсомольських до
кументів. Доповідач наголо
шує, що цей важливий орга- 
нізаціино-по.іітнчнпй ♦ захід 
сприяв підвищенню трудової 
і політичної активності членів 
ВЛКСМ, поліпшенню ройоїи 
комсомольських організаніГі, 
виконанню рішень XXIV з’їз
ду КПРС і XVII з’їзду 
ВЛКСМ, завдань, поставлених 
У привітанні ЦК КПРС XVII 
з’їзду комсомолу, в промові 
товариша Л. J. Брежнєва. 
V ЛИСТОПАДІ минуло- 
* го року відбувся пле
нум обласного комітету 
комсомолу, — говорить 
М. Скляниченко, — на 
якому розглянули питан
ня «Про завдання комсо
мольських організацій в 
підготовці і проведенню 
обміну комсомольських 
документів». У первинних 
комсомольських організа
ціях відбулися збори «Ти 
на подвиг кличеш, комсо
мольський квиток». У бе
резні нинішнього року в 
обмін включилися комсо
мольські організації міста 
Олександрії, Новоукраїя- 
ського району, комітету 
комсомолу заводу «Чер
вона зірка». Про позитив
ну дію цього заходу 
переконливо свідчить 
практика роботи комітетів 
комсомолу підприємств 
міста Олександрії, госпо
дарств Вільшанського, 
Ульяновського районів. 
На сьогоднішній день в 
обмін включились 790 
первинних організацій, за
кінчили — 564. Понад 4900 
комсомольців Кіровоград- 
щини отримали докумен
ти зразка 1975 року.

Та потрібно сказати, що 
не всі комітети комсомо- 
(Закінчення на 3-й стор.).
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присягаєм,
ОБКОМЭ комсомолу

(Закінчення).

лу, не всі комсомольські 
працівники до кінця усві
домили значення обміну, 
як бойового огляду лав 
Ленінського комсомолу, 
як важливого організацій
но-політичного заходу. У 
Першу чергу це стосується 
Ленінського, Кіровського 
райкомів міста Кіровогра
да, Добровеличківського 
райкому комсомолу.

У Ленінському райкомі 
із 61 організації, що 
включилися в обмін, за
кінчили лише 20, у Кіров- 
Ькому — 25 із 63. Не 
отримали, у встановлені 
Графіком строки, ' понад 
тисяча членів ВЛКСМ до
кументів нового зразка. 
Однією з причин такого 
Становища є те, що графі
ки обміну в райкомах 
Складені без врахування 
готовності первинних ор
ганізацій до обміну.

Серйозні недоліки до
пускаються при організа
ції співбесід з комсомоль
цями. Головний з них — в 
тому, що комітети комсо
молу глибоко не аналізу
ють стану справ в органі
зації, не ведуть індивіду
альної роботи з юнаками 
та дівчатами. Тому і спів
бесіди носять загальний 
характер.

Зрослу організаційно- 
політичну єдність комсо
мольських рядів засвідчи
ли звіти і вибори. Харак
терною для більшості 
Комсомольських зборів і 
конференцій стала висока 
активність на них членів 
ВЛКСМ. Понад 18 тисяч 
комсомольців, делегатів, 
брали участь в 
ранні доповідей, 
комсомольців на 
виборних зборах та на 
конференціях відзнача
лися діловитістю, критич
ним аналізом досягнутого, 
мали значну 
пропозицій та 
зауважень.

Далі товариш
ченко зупиняється на ви
ховній ролі комсомоль
сько-молодіжних колек
тивів, робота з якими ли
шається головним на
прямком обласної комсо
мольської організації, 
розповідає про необхідні 
умови росту продуктив
ності праці молодих тру
дівників, про участь ком
сомолу в підготовці моло
дого покоління робітни
чого класу та сільської 
молоді, про закріплення 
механізаторських надріз 
у сільськогосподарському 
виробництві.

Механізаторський асе- 
рбуч необхідно підняти 
на ьову висоту, добитися 
корінного поліпшення цієї 
роботи, не гучними лозун
гами, а конкретними спра
вами кожної комсомоль
ської організації повинен 
стати лозунг: «Живеш на 
Селі — знай техніку!».

За останній період у 
тваринництво за комсо
мольськими путівками на- 
празлено майже півтори 
тисячі' юнаків та дівчат. 
Але потрібно відзначити, 
що більшість з них не за
кріпились на виробництві. 
Зокрема, велика плинність 
Тваринницьких кадрів на 
фермах Вільшанського ра
йону. Як бачимо — одно
го лозунга замало.

Особливу увагу в цьому 
напрямку потрібно звер
нути Кіровоградському та 
Долинському райкомам 
комсомолу, які за останні 
два роки не направили з 
тваринництво жодного чо
ловіка. Комсомольсько- 
молодіжні колективи на 
фермах Долинського ра
йону не створюються. Як

партіє!
а сшор«

XIX ОБЛАСНА
КОМСОМОЛЬСЬКА КОНФЕРЕНЦІЯ

обгово-
Виступи

38ІТИО-

кількість 
критичних

Скпяни-

показала перевірка, у кол
госпі імені Леніна цього 
району, де працюють п'ят
надцять молодих доярок, 
є всі ултови, аби працював 
комсомольсько - молодіж
ний колектив, але про те, 
щоб його створити, тут 
лише мріють.

— У промові на XVII з’їзді 
ВЛКСіМ, — і оворпть далі то
вариш Скляниченко. — Гене
ральний секретар ЦК КПРС 
Леонід Ілліч Брежнєв під 
креслив, що в робітничому 
класі зародіте« новин чудо
вий рух — рух наставників 
молодих робітників. Настав
ники — цс кадрові робітники, 
які володіють високого май
стерністю, багатим життєвим 
досвідом. Нині в нашій облас
ті майже три з половиною ти
сячі наставників, серед них 
дві тисячі комуністів, п’ятде- 
сит п’ять Героїв Соціалістич
ної Праці, чотири Герої Ра
дянського Союзу.

П'ятнадцять років передову 
школу комуністичної праці 
оволгоь знатний хлібороб, на
ставник молоді, двічі Герой 
Соціалістичної Праці О. В. Гі- 
талов. У його школі, пірніше 
сказати — академії господа
рювання пройшли ПІДГОТОВКУ 
майже 10 тисяч молодих ме
ханізаторів. Чимало з них вже 
стали наставниками.

Але а роботі наставництва 
є ще недоліки. Нам необхідно 
доритись, щоб кожен молодий 
виробничник мав наставника, 
розумів роль і значений. ве
лич людини праці. Комітетам 
комсомолу потрібно узагаль
ните і широко розповсюджу
вати передовий досвід впхов- 
неї роботи з молоддю. Облас
ному, районним та міським 
комнезам комсомолу потрібно 
розробити систему навчання 
наставників.

На XVII з’їзді ВЛКСМ 
тов. Л. І. Брежнєв також 
піднімав проблему про те, 
що нині потрібно по-но
вому ставити питання під
готовки трудової зміни. 
На Кіровоградщині що
річно а ряди робітничого 
класу та колгоспного се
лянства вливається понад 
шість з половиною тисяч 
юнаків та дівчат. Нині 22 
професійно-технічних учи
лища області готують май
же 19 тисяч учнів, які 
оволодівають різними 
спеціальностями. Успішно 
вирішуюто завдання з під
готовки кваліфікованих 
робітників у Кіровоград
ському МИТУ № 8, Зна- 
м’янському технічному 
училищі № 2. Разом з тим, 
не можуть не хвилювати 
факти низької успішності, 
слабкої професійної під
готовки, високого відсіву 
учнів в окремих навчаль
них закладах. Ми повинні 
зробити все для того, 
щоб кожне училище стало 
предметом особливої ува
ги, особливої турботи мі
ських і районних, всієї об
ласної комсомольської 
організації.

У звітний період облас
ний комітет комсомолу, 
первинні комсомольські 
організації постійно удо
сконалювали роботу по 
формуванню комуністич
ного світогляду в молоді, 
турбувались, щоб юнаки і 
дівчата глибоко оволоді
вали теорією марксизму- 
ленінїзму. Основою по- 
літнавчання комсомольців 
і молоді було вивчення 
теоретичної спадщини 
В. І. Леніна, праць Гене- 
рального секретаря ЦК 
КПРС Л. І. Брежнєва, до
кументі» ХУ'7 
КПРС та 
ВЛКСМ.

За час, що 
попередньої 
комсомольської 
ренції, структура 
комсомольського 
навчання 
краще. 
1144 комсомольських гурт
ків і семінарів, що на 104 
більше у порівнянні з 
1973—1974 навчальним ро
ком. Узагальнено і роз
повсюджено досвід робо
ти Олександрівського 
Вільшанського | 
комсомолу з організації

політичного навчання мо
лоді,

Комсомольські комітети 
разом з партійними і 
профспілковими органами 
провели значну роботу у 
розвитку 
всеобучу молоді. Із 
сяч слухачів кожен 
вивчає економічні 
блеми.

Широко увійшов у прак
тику комсомольської робо
ти Ленінський залік «Рі
шення XXIV з’їзду КПРС 
— в життя!», який допо
міг сконцентрувати увагу 
на невирішених питаннях, 
поєднати вивчення творів 
Володимира Ілліча Леніна 
з практичною участю мо
лоді у громадському та 
виробничому житті. Понад 
160 тисяч юнаків і дівчат 
сьогодні 
бистими 
планами 
нізму».
£4 АША конференці 
■ ■ продовжував де 
дач, проходить у рік від
значення 30-річчя Перемо
ги радянського народу у 
Великій Вітчизняній війні. 
У звітний період облас
ний комітет комсомолу, 
райкоми, первинні комсо
мольські організації знач
ну увагу приділяли патріо
тичному вихованню моло
ді, проведенню Всесоюз
ного походу по місцях 
революційної, бойової і 
трудової слави радянсько
го народу. За час сьомо
го етапу походу новими 
документами в області по
повнилися 182 музеї, кім
нати і куточки бойової 
слави, споруджено 27 
пам’ятників, обелісків, ме
моріальних знаків, вста
новлено імена 1611 воїнів, 
що загинули в роки Віт
чизняної війни.

Були проведені міські, 
районні і обласна воєні
зовані ігри «Зірниця» і 
«Орля», присв’ячені 30-річ- 
чю Перемоги радянського 
народу у Великій Вітчиз
няній війні, міські і район
ні зльоти «Дорогою слави 
батьків». У результаті 
значної пошукової роботи 
партійного 
ського 
стало 
членів 
мольської 
«Спартак»,

економічного
ЗО ти- 
третій 

про

працюють за осо- 
комплексними 

«Вчитися кому-

ІЯ, —
ДОПО8І-

і комсомоль- 
активу області 

відомо про дію 
підпільної комсо- 

організації 
що діяла на 

території Голованівсько- 
го району. За мужність і 
героїзм, проявлені комсо
мольцями і молоддю у 
роки Великої Вітчизняної 
війни велику роботу у 
вихованні 
покоління 
районну

XXIV
XVII

з'їзду 
з'їзду

минув від 
обласної 

конфе- 
мережі 

політ-
змінилась на 

Створено понад

і
райкомів

підростаючого 
Голованівську 

комсомольську 
організацію на честь 30- 
річчя Перемоги нагород
жено Почесною грамотою 
Президії Верховної Ра
ди України.

— Сила комсомолу, — 
закінчує доповідач, — у 
партійному керівництві. 
Обком комсомолу, ком
сомольські первинні ор
ганізації постійно мали 
підтримку від партійних 
органів. Поліпшенню усіх 
ланок ідейно-виховної і 
організаційної роботи 
комсомольських організа
цій області сприяли про
ведення пленумів обкому, 
міськомів, райкомів партії 
з питань партійного керів
ництва комсомолу. Згур
товані .навколо Комуністич
ної партії юнаки і дівчата 
Кіровоградщини запал 
молодих сердець і силу 
своїх молодих рук відда
дуть будівництву комуніс
тичного суспільства.

Леонід БУЦЕНКО, 
доставник-такелажник, 

секретар комсомольської 
організації шахти 
«Світлопільська».

Чимало хороших починань народилось 
за останні роки у нас, на «Світлощль- 
ській», Ініціаторами багатьох з них ста
ли молоді гірники.

Дві з половиною тисячі гони вугілля 
понад план — досягти такого рубежу до 
дня відкриття XXV з’їзду ДГІРС гамітив 
комсомольсько - молодіжний колектив 
очисного забою шахти, очолюваний 
В. Лагодою. Зобов’язання хоча й напру
жене, але реальне. Свідченням цього є 
повсякденні успіхи Валерія Боркаря, 
Олександра Тарасенка, Павла Табунщи- 
кова, багатьох членів бригади.

Комітет комсомолу прагне гак органі
зувати соцзмагання, щоб про хід його 
знав увесь колектив шахти. Па видних 
місцях розміщені дошки показників, 
стінгазети, блискавки.

Та пе можна розраховувати на успіх, 
якщо передовий досвід, набутий в’ ході 
змагання, стає «таємницею», залишає
ться там, де народився. І тут варто за
уважити, що недостатньо ще приділяє
ться уваги організації трудового супер
ництва серед молоді різних підприємств. 
Лін, наприклад, не маємо змоги порівню
вати результати своєї праці з результа
тами споріднених колективів, не знайомі 
з формами і методами їх роботи. За
раз — це для пас одна з найважливіших 
проблем.

Ніна ГІ ЯНИЧУК, 
доярка колгоспу «Росія» 
Голованівського району, 

депутат Верховної 
Ради УРСР.

Високі зобов’язання завершального 
року п’ятирічки трудівники нашого кол
госпу викопують успішно. В цін величез
ній роботі значну роль відіграють Ради 
депутатів трудящих.

В нашому районі — 222 молодих депутат;! 
сільських, селищних та районної Рад депута
тка трудящих. На сесіях вони нносяті. конкрет
ні пропозиції щодо контролю за дотриманням 
соціалістичної законності, боротьби з право
порушеннями серед молоді, обговорюють пи
тання про стан торгівлі і заходи но поліп
шенню обслуговування сільських иокулціа та 
інше. Депутати вникають у роботу колгоспі», 
сільських установ, турбуються про благоустрій 
сіл і селищ.

Але, на жаль, молоді обранці народу 
не завжди беруть активну участь в жит
ті комсомольських організацій. Дуже 
рідко практикується така форма робо
ти як звіти депутатів на комсомоль
ських зборах, виступи на пленумах рай
комів та інше. Зв’язки з комсомольськи
ми організаціями стали б міцнішими, як
би молодих депутатів ширше залучали 
до пропагандистської діяльності, до ви
ступів з лекціями, бесідами, до суіісре- 

• чок на диспутах.
На мою думку, дбати про активізацію 

роботи молодих депутатів у Спілці — це 
прямий обов’язок комітетів комсомолу.

Світлана ГРИГОР ЄВА, 
секретар цехової комсо

мольської організації ордена 
Трудового Червоного 

Прапора Світловодського 
заводу чистих металів 
імені 50-річчя СРСР.

Протягом звітного періоду паша цехо
ва комсомольська організація тримала 
відповідальний екзамен на організова
ність, діловитість, що було викликано 
підготовкою до обміну комсомольських 
документів. З ініціативи молоді створи
ли додатково нові комсомольсько-моло
діжні зміни. Широкої популярності на
були такі почини, як розширення зони 
обслуговування обладнання кожним ро
бітником, робота на зекономлених мате
ріалах, дострокове освоєння виробничих 
потужностей, боротьба за якість про
дукції.

Народженню трудових починів сприяє 
дійове соціалістичне змагання серед мо
лодіжних колективів. Па мін погляд, в 
масштабах області організоване воно 
не досить чітко. Обкому комсомолу, на
певне ж, слід навчати актив тому, як 
практично піднесгч ефективність соцзма- 
гаїшя, якими критеріями користуватися 
при оцінці діяльності колективів.

Сьогодні в країні особливу увагу приділя
ють якості робіт у всіх ланках нашого госпо
дарства, на кожному робочому місці, адже 
відомо, що якість — це показник' професійної 
і політичної зрілості виробничника, цс честі, 
колективу і марка заьоду. П’ятнадцяти видам 
продукції нашою підприємств присвоєно

державний онаї, якості, ще п’ять — підготов
лені до атестації ні честь XXV з’їзду КПРС. 
На звігпо-внборній заводській конференції 
комсомольці виступили з Ініціативою — пра
цювати під девізом «П іп нрічці якості -? КОМ
СОМОЛЬСЬКІ гарантію!», в якому закликали 
всіх юнаків і дівчат втяїн шефство над випус
ком впрооів іл Знаком якості, над освоєнням 
нових замовлень, техпроцесів, верстатів 1 ме
ханізмів; створити суцільні комсомольські опе
ративні загони якості, розвивати рух серед 
молодих роиі ти н к і п за оволодіння особистим 
клеймом.

Штаб «Комсомольського прожектора» 
цеху взяв під свій контроль якість мате
ріали!, що надходять, дотримання техно
логічної дисципліни, культури вироб
ництва.

Ця ініціатива схвалена на бюро міськ
кому комсомолу, обговорена на семінарі 
секретарів первинних комсомольських 
організацій. Ми, звичайно, розуміємо, що 
прийняте нами звернення накладає.ве
лику відповідальність, а поняття «якість» 
стосується і усіх ланок комсомольської 
роботи.

Протягом звітного періоду наша мі
ська комсомольська організація спра
ведливо піддавалась критиці з боку об
кому комсомолу, Центрального Комітету 
ЛКСМУ. Досі болючою є проблема зло
чинності у нашому місті. На бюро міськ
кому комсомолу затверджений цілий 
ряд заходів. 1 Іолшшші роботу оператив
ним загін, з членами якого проводиться 
навчання, привертають до себе увагу гро
мадськості вітрини заводських і міських 
«Комсомольських прожекторів», працює 
клуб «Підліток», за тими, хто схильний 
до правопорушень, закріплені комсо
мольці-шефи, члени оперзагону. Все 
менше н менше скоюється правопору
шень, та ця проблема не випадає з поля 
вашого зор\.

Микола СУВОРОВ, 
першим секретар Новоукра- 
їнського РК лкем України»

Серйозний екзамен довелося тримати 
молодим механізаторам нинішнього ро
ку. Несприятливі погодиі умови постави
ли перед жниварями складні проблеми. 
Тож, змагання за швидке і якісне зби
рання врожаю, яке вели між собою 40 
комсомольсько - молодіжних 
комбайнів, набуло особливої гостроти. 
Воїш скосили хліб на площі 5200 гекта
рів і намолотили 120570 центнерів зерна, 

До цього успіху причетні всі шість комсо
мольсько-молодіжних тракторних бригад кол
госпів району, близько 200 екіпажів автома
шин, що брали участь у вивезенні з поліп 
сільськогосподарських культур. Підтримавши 
Ініціативу комсомольсько-молодіжного колек
тиву тракторної бригади колгоспу Імені Шев
ченка — «Врожаю-75 — комсомольську турбо
ту!» — використовувати всі можливі резерви 
підвищення врожайності.

Чимало нинішніх героїв жнив про
йшли школу механізаторського всеобу
чу. Тільки за звітний період професією 
механізатора оволоділо близько 600 
комсомольців і молоді, 245 підвищили 
свою кваліфікацію. Лозунг «Живеш на 
селі — знай техніку» став для них жит
тєвою необхідністю. А у відомій на всю 
країну гіталовській школі передового 
досвіду багато корисного взяли для себе 
близько 12 тисяч .молодих механізаторів.

Іван МАТЮХА, 
студент Кіровоградського 

інституту сільськогосподар
ського машинобудування»
В нашому інституті з кожним роком 

зростає кількість студентів, які беруть 
участь в наукових гуртках і семінарах. 
Проблеми, над якими вони там працю
ють, часто стають темами їх дипломних 
і курсових проектів.

Досвід показує, що студенти, які займаю
ться науково-дослідною роботою протвгом 
навчання у вузі, як правило, завжди мають 
кращу успішність, більш глибокі знання. За
раз и інституті — 181 
ськіїх стипендіати, 635 
книжках мають тільки 
Великою популярністю 
туються різноманітні __
олімпіади, конкурси. Від участі в них до зма
гання а навчанні — закономірний шлях, зав
дяки якому її 55-ти студентських групах інсти
туту девіз «Жодного відстаючого поряд» став 
нині реальністю.

До участі в науково-дослідній роботі 
ми намагаємося залучити також і учнів 
машинобудівного технікуму. Це дозво
ляє нам наблизиш майбутніх спеціаліс
тів середньої ланки до вузівської науки, 
а їм допоможе продовжити потім на
вчання в нашему інституті з обраної 
спеціальності.

Проте ми не відчуваємо ще відповід
ної допомоги в цьому питанні з боку 
обласного комітету комсомолу, Так, 
створена при обкомі комсомолу рада з 
науково-дослідної роботи студентів, об
межилась тільки організацією обласної 
виставки науково-технічної творчості 
молоді, а хотілось би, щоб вона практич
но допомагала в розвитку нашої сту
дентської науки.

екіпажів

ВІДМІІІІІНКИ, 3 Ленін- 
студентів в залікових 
«ВІДМІНИ» Й «добре», 
серед студентів корпс- 
■гехнічні та наукові
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в залі. Чи, мо-ДОВГО ще рукоплескали
же, то лише здалося: виступати з три

буни, щоправда, доводилося не раз, однак, 
ніяк не може до цього звикнути. На мить 
подумалось: «Мабуть, зуміла сказати те, що 
хотіла. Зрозуміли... «Проходячи до свого 
місця, чула дружнє: «Молодець, Валюшо! 
Здорово порівнюєш, Валентино!». Посміхну
лася, згадавши те своє порівняння: «Ми 
ставилися до кожної рослини, як до рідної 
дитини. Як новонародженому 
після першого крику, що віщує" 
життя, потрійне материнське 
молоко, так і рослині з появою 
її на поверхні грунту ми по
винні дати відразу иідкормку 
в потрібній кількості і вчас
но...».

Народження 
ініціативи

Зранку в червоному кутку 
бригади хтось вивісив плакат. 
Розповідалося в ньому доклад
но про досвід вирощування 
високих врожаїв кукурудзи в 
колгоспі «Зоря комунізму». Тут 
же зібралися перед нарядом 
механізатори і вголос обгово
рювали мало не кожен агроза
хід, описаний в плакаті. Струн
ка, білява дівчина — єдина в 
тому чоловічому колективі

малувато...» була маленька хитрість. Вона, 
всі її товариші з лапки мали вже стаж ро
боти по 2—3, а хто іі більше років. Однак 
розраховувала на суттєву та постійну допо
могу, підтримку порадою, а часом і ділом, 
старших досвідчених механізаторів, спеціа
лістів. 1 не помилилася. Головний агроном 
колгоспу Василь Андрійович Лнтвпвов під
казав поля з найкращими попередниками 
під кукурудзу — після цукрового буряка,

ЛАНКОВА
ф Розповідь про делегата 

XIX обласної комсомольської 
конференції ланкову комсо
мольсько-молодіжної ланки 
колгоспу імені Леніна ІІовоар- 
хапгельського району Валенти
ну ЄФРЕМЕПКО.

— спочатку 
уважно дослухалася до розмов. Чийсь недо
вірливий вислів нараз ніби обпік її, і вона 
досадливо чи то до скептика, чи до всіх:

— Можна ж перевіриш. Коли земляки 
змогли виростити такий врожай, то чого б 
нам не спробувати?

В гурті перезнрпулися, мовляв, «молоде, 
зелене»... Дівчина зашарїлася від тієї уваги 
до себе, але дивилася Ті.з всіх прямо, і в 
погляді вгадувалася готовність постояти за 
свої слова, добсств, що вони не вирвалися 
в неї зненацька. Опонентів не знайшлося. 
Тільки пропозиція молодої трактористки не 
виходила з думки бригадирові. Якось пі
дійшов до пеї і між іншим спитав, чи зго
дилася б очолити кукурудзівшічу лайку?

— П сама думала про цс. Згода. Комсо
мольсько-молодіжну створимо. '

Бригадир програмує перемогу
Не звинуватиш Валентину, що вона може 

схитрувати. Але саме в отому її «досвіду

сорти для посіву; бригадир Віктор Дмитро
вич Шаров вчив технології вирощування 
качанистої. * -..... !------' -
иям самого ____
забачивши Валентину, починав замість ві
тання такими словами: «Слухаю і здаю
ся» — звик, що прохання ланкової, як пра
вило, виконуються — вміє добиватися свого.

Осінь видалася суха. Щоб зберегти як
найбільше вологи, одразу ж після вивезен
ня з поля буряків почали оранку. Тоді ж 
внесли по 20 тонн перегною, по 150 кілогра
мів аміачної події та по 100 — калійних 
добрив. Навесні, перш за все, заборонували 
зяб важкими боронами, вирівняли поле 
шлейфами. Врахували підвищену вимогли
вість кукурудзи до поживних речовіш про
тягом вегетаційного періоду — внесли під 
культивацію на кожний гектар ще но 2 цент
нери аміачної сс.тіїри і по 3 — суперфос
фату.

Час хвилювання прийшов, коли настала 
пора дозрівання. Валентина згадує, що тоді 
дня не було, коли б вона не уривала хви-

липу, аби побувати па їхньому, — ланки— 
колі. Па стеблах по 3—4 качани, рослини в 
півтора росту людини. Програму лапка 
викопала з честю — на стогектарній площі 
виростили і зібрали но 104,1 центнера куку
рудзи в зерні. Цс була перемога колективу, 
і ланкової.
Поле приймає екзамен

У вік науково-технічної революції ніяк не 
хочеться миритися, що часом 
природні стихії не підвладні 
людині. Відносно їх підкорення 
є багато думок. Найбільш 
сприятлива нам: стихіям зав
жди .можна протиставити силу, 
людського розуму. Як зробили 
не в комсомольсько-молодіж
ній Валентини Єфремепко.

Рік склався надзвичайно за
сушливий — жодного снігу 
взимку, жодного дощу влітку. 
Мені довелося побуваю в лан
ці саме в жнива. Під обід па 
кукурудзяному полі якась не
звична тиша. Стебла ледь до 
пояса сягають, щоправда мін
ні, вже з зав’яззю. Але чому 
тиша?.. 1 враз збагнула — 
листя від спеки аж поопуска
лося, поскручувалося, а віт- 
ноднху. Чомусь здалося, що

• ВАЖКА АТЛЕТИКА

Ий ІЖП'йїС'ТЕ-
БРАТИ

РОГОЗІНИ

ні
А ланкова відтоді стала втілен- 
иеспокою. Головний агроном,

ру — ну 
у ланкової від того видива настрій відпові
датиме стану поля. А Валя посміхалася і 
якось задирикувато, ніби суперечила ко
мусь, говорила:

— От побачите — буде дощ. Обов’язково 
буде!

Однак дощу не було. А був екзамен, не
легкий — приймало його поле. В африкан
ську — як говорить Валя — спеку зуміли 
виростити майже по 70 центнерів зерна ку
курудзи на кожному гектарі. Ланка утвер
дила свій досвід, довела, шо в умовах ра
йону 100-цевтиерні врожаї можна зробити 
нормою. Па «відмінно» витриманий екза
мен. І іншої оцінки бути не могло, адже 
-.ставимося до кожної рослішії, як до рід
ної днтніш», — скаже від імені своїх това
ришів но ланці Валентина Єфремепко.

О. БАСЕНКО, 
спецкор «Молодого комунара».

Йовоархапгельський район,
колгосп імені Леніна.

На фото: В. ЄФРЕМЕПКО.
J

СЛОВА В. ГОНЧАРЕНКА.

МУЗИКА О. СМОЛЕНСЬКОГО.

Загоряється ранок новий
І безмежний, мов сонячне поле.
Я — навіки в краплині живій 
Океану твого, комсомоле.

Приспів:
Рвійним кроком іти 
До ясної мсти. 
Хай чи вітер, чи cuir, 
Наяву і вві сні 
Нам проміниться обрій крилатий. 

Сурми кличуть у сніжну блакить. 
Світлий подвиг Корчагіна з нами. 
Комсомоле, весна продзвеїп.ть 
В струнах рейок далекого БАМу'.

Приспів:
Рвійним кроком ітй
До ясної мети.
На будовах лунких 
Студзагоиів іоіікііх. 
На широких, дзвінких магістралях. 

Комсомоле, приходиш, мов снів, 
Ти у квітні і в сивому грудні.
1 гвяіцепнніі вогонь прапорів 
Обліки мої скроні і груди.

П р и с п і в:
Рвійним кроком іти 
До ясної мети. 
Хай гроза і туман, 
Хан сніги і бурап, 
Нам не збитись ніколи з дороги.

З ТОБОЮ, 
КОМСОМОЛ

Цю пісню композитор Олег Смо
ленський і поет Валерій Гончарен
ко написали напередодні XIX об
ласної комсомольської конфе
ренції і присвятили її комсомолу 
Щровоградіцини.

Темп маршу
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Людина ЄНЦВКЛОПЄДИЧНИХ ЗНАНЬ
100-річчю від

дня народжен
ня видатно
го радянського 
ісржавиого /Ді
яча, одного із 
творців нової 
соціалістнчн о ї

культури Анатолія Васильовича 
'Луначарського присвячена одна 
з нових поштових радянських 
марок.

Член Комуністичної партії з 
1895 року, людина синнклоне- 
дичпнх знань, видатний теоретик 
мистецтва і літератури, письмен
ник і драматург, публіцист і ора-

тор, Луїіачарськлй зробив вели
чезний впесок у справу створен
ня соціалістичної культури. З йо
го ім’ям нерозривно пов’язані 
формування радянської інколи, 
системи професійної та вищої 
освіти, перебудова наукових зак
ладів, театру, кіно, видавничої 
справи.

На марні художника Ігоря 
Крйлкова зображено вортрег 
А. В. Луначарського. Викопана 
поштова мініатюра засобами ме
талографії.-

Восени минуло 175 років від 
першого видання Слова о пол-

ху Ігоревім», 
дрсвпьоруської 
оповідає про 
-сівсрського князя Ігоря Свято
славовича проти половців в квіт
ні — травні 1185 року. Автор йо
го невідомий. «Слово» свідчить 
про високий рівень культури і 
політичного самоусвідомлення 
народу тієї епохи. Воно було пе
рекладене па мови народів 
СРСР. на слов’янські мови, а та
кож па французьку, німецьку, 
англійську та інші.

Випущена марка присвячена 
175-річчю першого видання «Сло-

Велпчйий твір 
літератури, що 

похід ііовгород-

ПЕРВОГО •

ша адреса і телефони Газета виходить 
у вівторок, четвер, 

суботу.
«молодой КОММУНАР» - 
орган Кпрояоградского обкома 

ЛКС.МУ, г. Кировоград.

316050. ГСГІ Кіровоград-50, оул. Луначарського, 36. 
Телефони: відповідального секретаря те відділу 
комсомольського життя — 2-45-35, відділу пропаганди, 
відділу листів і масової роботи — 2-45-36, відділу вій
ськово-патріотичного виховання та спорту — 2-46-87.

ва». Па ній зображена гравюра 
В. А. Філерського до видання 

«Слова» 1933 року. Вго
рі марки — пам’ятний 
текст. Створив ііоштову 
мініатюру художник 
Анатолій Калашников.

Друкарня їм. Г. ЛІ. Димні ропа 
обласного управління у справах видавництв, 

поліграфії і книжкової торгівлі, 
м. Кіровоград, вул. Гл'ійки, 2.

М. ГРИГОРЕНКО.
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Після виступів на VI 
республіканській Спарта
кіаді, де наші важкоатле
ти зайняли 23 місце і при
несли у копилку лише 11 
залікових очок, минуло 
майже півроку. І ось на 
поміст кіровоградського 
спортивного клубу «Зірка» 
вийшло близько 50 штан
гістів, щоб помірятися си
лами у міжвідомчій осо
бисто-командній першості 
Кіровоградщини.

У найлегшій ваговій ка
тегорії з сумою двобор- 
ства 142,5 кілограма пере
міг авангардівець Федір 
Чайковський, у півлегкій 
вазі сильнішим був Мико
ла Меркулов (176 кілогра
мів), а у легкій — майстер 
спорту Георгій Машнягу- 
ца (235 кілограмів). Оби
два атлети із «Авангарду».

Два нових рекорди об
ласті у півсередній вазі 
встановив кандидат у май
стри спорту Олександр 
Рогозін. В поштовху він 
підняв штангу вагою 147,5 
кілограма. Це на 2,5 кіло
грама вище за попереднє 
досягнення. В сумі део- 
борства Рогозін набрав 
265 кілограмів, що також 
с рекордною вагою. Його 
старший 
спорту 
Вячеслав 
взяв 125 
штовху — 160. Штангіст з 
світловодського «Колоса» 
майстер спорту Юрій 
Ющенко був сильнішим 
серед тих, хто змагався в 
другій півважкій вазі, а 
його одноклубник олек
сандрійський . майстер 
спорту Олег Богданос — 
переміг у другій ЕсЖКІЙ.

В командному заліку 
виграли авангардІЕЦі.

По закінченні чемпіона
ту наш кореспондент мав 
розмову з головним суд
дею змагань — суддею 
республіканської категорії 
Володимиром Іващиши- 
ним. Він сказав: -»

— Якщо підбити під
сумки поєдинків, то вони 
не дуже втішні. Результа
ти, показані атлетами вза
галі, невисокі. Та воно й 
не дивно, бо цей олімпій
ський вид спорту культи
вують лише два товари
ства — «Авангард» і «Ко
лос». Мало приділяється 
уваги роботі з молоддю. 
Щоправда, зараз відкрито 
відділення важкої атлети
ки в ДЮСШ спортивного 
клубу «Зірка». На наш 
погляд, це буде добрим 
початком у підготовці 
здібних молодих штангіс
тів. Приклад авангардівців 
повинні наслідувати й інші 
товариства та відомства.

В. ШАБАЛІН.;
- : . • ?

брат майстер 
середньоваговик 
Рогозін у ривку 

кілограмів, у по-

ВОЛЕЙБОЛ

ПЕРШІ—ДІВЧАТА 
З ПЕДІНСТИТУТУ

П'ять днів у м. Кірово
граді тривали змагання 
відкритої першості Ле
нінського району з волей
болу серед найсильніших 
жіночих команд, присвя
чені Міжнародному року 
жінки, 7

Без поразок провели всі 
поєдинки дівчата з фа
культету фізвиховання пе
дагогічного інституту іме
ні О. С. Пушкіна.

А. КОРОТКОВ, 
-} голова Ленінського рай- 

’ єпорткомїгсіу м. Кірс-. 
^вограда. ,

Редактор М. УСПАЛЕНИО-
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