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ПЛЕНУМ ЦЕНТРЛЛЬНОГО КОМІТЕТУ КОМПАРТІЇ УКРАЇНИ
19 грудня відбувся Пленум Централь

ного Комітету Комуністичної партії Ук
раїни. Його учасники обговорили підсум
ки грудневого (1977 р.) Пленуму ЦК 
КПРС і завдання партійних організацій 
республіки, які випливають, з промови 
Генерального секретаря ЦК КПРС, Го
лови Президії Верховної Ради СРСР 
товариша Л. І. Брежнєва на Пленумі.

З доповіддю в цьому питанні виступив 
член Политбюро ЦК КПРС, перший сек
ретар ЦК Компартії України В. В. Щср- 
бпцькпй. Він відзначив, що Пленум 
Центрального Комітету, який відбувся 
13 грудня, займе важливе місце в роботі 
нашої партії по втіленню в життя рішень 
XXV з'їзду КПРС. За традицією, яка 
склалась у партії, Пленум звірив хід 
.господарського розвитку країни з основ
ними настановами економічної політики 
КПРС, уточнив наші чергові завдання, 
намітив обгрунтовану програму дальших 
дій. Значення Пленуму визначається і 
тим, що він проаналізував підсумки ро
боти в дуже насиченому, дуже важли
вому — і в політичному, і в економічно
му відношеннях — році. В році, коли 
було прийнято нову Конституцію СБСР, 
.коли наш народ і все прогресивне люд
ство урочисто відзначили 60-річчя Вели
кого Жовтня. Рішення Пленуму, поло
ження і висновки, викладені в промові 
Генерального секретаря ЦК КПРС, Го
лови Президії Верховної Ради СРСР 
товариша Л. І. Брежнєва, мають винят
ково важливе значення для здійснення 
соціально-економічних завдань, поставле
них XXV з’їздом КПРС.

У доповіді всебічно проаналізовано ре
зультати господарської діяльності в ни
нішній п’ятирічці, роботу партійних орга
нізацій по здійсненню курсу на підви
щення ефективності виробництва, поліп
шення якості всієї роботи. Відзначалося, 
що в республіці викопано соціалістичні 
зобов’язання ювілейного року. Буде до
сягнуто рівня двох років п’ятирічки по 
зростанню національного доходу, про
мислового і сільськогосподарського ви
робництва, будівництву житла, шкіл, ди
тячих дошкільних закладів. Послідовно 
здійснюються намічені з’їздом заходи по 
поліпшенню добробуту народу.

Разом з тим,.гозорилось у доповіді і 
виступах, у ряді газулей народного гос
подарства є чимало резервів, викори
стання яких, як вказав грудневий 
(1977 р.) Пленум ЦК КПРС, є ключовим 
завданням господарської діяльності на 
сучасному етапі. Ряд партійних комітетів, 
радянських і господарських-органів по
вільно вдоскопалює-сгиль і методи керів
ництва економікою, не пред’являє необ
хідної вимогливості до кадрів за забез
печення високої ефективності в усіх лан
ках-народного господарства. Не скрізь 
забезпечується належна дієвість соціа
лістичного змагання.

Високі рубежі мають взяти трудівники 
республіки в третьому раці п’ятирічки. 
Ставиться завдання достроково, до 28 
грудня, завершити виконання плану про
мислового виробництва. Додатково до 
плану випустити' продукції не' менш як 
на 960 мільйонів карбованців. Необхідно 

добитися перевиконання передбаченого 
планом валового збооу зерна і продажу 
його державі, збільшити виробництво і 
заготівлі цукрових буряків, інших куль
тур, а також продуктів тваринництва. 
Важливе завдання — забезпечити своє
часне введення передбачених планом 
основних виробничих фондів, насампе
ред у чорній металургії, потужностей по 
виробництву мінеральних добрив.

Учасники Пленуму підкреслювали:
мистецтво планування. керівництво
складвкм господарством па сучасному 
етапі полягає в умінні одержати макси
мальний економічний ефект ціною міні
мальних затрат, добитися поліпшення 
показників па кінцевому етапі виробни
цтва. Тому перед партійними, профспіл
ковими і комсомольськими організація
ми. радянськими і господарськими орга 
нами стоїть завдання посилити організа
торську і політичну роботу, спрямованх 
на приведення в дію всіх внутрігоспо 
царських резервів, успішне виконання 
підвищених соціалістичних зобов’язань. 
Необхідно конкретніше займатися впро
вадженням передового досвіду, активно 
підтримати ініціативу передових робіт
ників Москви, які розгорнули змагання 
за виконання завдань трьох років п'яти
річки до 7 жовтня 1978 року — першої 
річниці прийняття Конституції СРСР.

Пленум звернув увагу партійних орга
нізацій на необхідність підвищення орга
нізованості і відповідальності в усіх лан
ках господарювання і \ правління, даль
шого зміцнення виробничої і трудової 

дисципліни, посилення контролю за. вико
нанням планових завдань, постанов пар
тії і уряду, організаційно-політичних за
ходів по здійсненню рішень XXV з’їзду 
КПРС і XXV з’їзду Компартії України.

Слід розгорнути глибоке роз’яснення і 
вивчення матеріалів грудневого (1977 р.) 
Пленуму ЦК КПРС. восьмої сесії Вер
ховної Ради СРСР. Усіма способами 
усної і друкованої пропаганди і агітації 
розкривати принципово важливе зна
чення положень і висновків, викладених 
у промові товариша Я. І. Брежнєва, для . 
успішного здійснення соціально-еконо
мічної програми, розробленої XXV з’їз
дом КПРС.

Б обговореному питанні прийнято 
постанову. В пій говориться, що кому
ністи, трудящі республіки, як і всі ра- ' 
дянські люди, одностайно схвалюють рі
шення грудневого Пленуму ЦК КПРС, 
восьмої сесії Верховної Ради СРСР. Во
ни докладуть усіх сил, щоб виконати по
ставлене Пленумом завдання — зробити. 
1978 рік роком ударної прані, добитися 
нових успіхів у здійсненні історичних 
завдань, висунутих XXV з’їздом КПРС.

Пленум також розглянув і схвалив в 
основному проект Державного плану 
економічного і соціального розвитку 
УРСР і Державного бюджету республі
ки на 1978 рік. З доповіддю в цьому пи
танні виступив член Політбюро ЦК Ком
партії України. Голова Ради Міністрів 
УРСР О. П. Ляшко.

(РАТАУ).

л ЙИЕИ ХОДОЮ—
ДО НОВИХ РУБЕЖІВ

Сесія Верховної Ради УРСР
20 грудня о 10 годині 

ранку в сесійному залі 
Верховної Ради УРСР від
крилася шоста сесія Вер
ховної Ради УРСР дев’я
того скликання.

Тривалими оплесками 
еустріли депутати і гості 
керівників Комуністичної 
партії і уряду республіки.

Сесію відкрив Голова 
Верховної Ради УРСР М. У. 
Білий.

Одностайно затверджу- 
. їться порядок денний се

сії:
1. Про завдання Рад на- 

у родних депутатів Україн
ської РСР, що випливають 
з Конституції СРСР, рі
шень жовтневого (1977 р.) 
Пленуму ЦК КПРС, допо
віді та виступів Генераль
ного секретаря ЦК КПРС, 
Голови Президії Верхов
ної Ради СРСР товариша 
Л. І. Брежнєва на позачер
говій сьомій сесії верхов
ної Ради СРСР.

2. Про Державний план 
економічного і соціально
го розвитку Української 
РСР на 1978 рік.

Про Державний бюджет 
Української РСР на 1978 
рік та про виконання Дер
жавного бюджету Україн
ської РСР за 1976 рік.

4. Про обрання Верхов
ного суду Української 
РСР.

5. Про затвердження 
V Указів Президії Верховної

Ради Української РСР.
З доповіддю в першо

му питанні порядку ден
ного виступив член Політ
бюро ЦК Компартії Украї
ни, Голова Президії Вер
ховної Ради УРСР О. Ф. 
Ватченко.

20—21 грудня в Києві 
проходила шоста сесія 

Верховної Ради Українсь
кої РСР. З доповіддю 
«Про завдання Рад народ
них депутатів Української 
РСР, що випливають з 
Конституції СРСР, рішень 
жовтневого (1977 р.) Пле
нуму ЦК КПРС, доповіді 
і виступів Генерального 
секретаря ЦК КПРС, Го
лови Президії Верховної 
Ради СРСР товариша Л. І. 
Брежнєва на позачерговій 
сьомій сесії Верховної Ра
ди СРСР» виступив член 
Політбюро ЦК Компартії 
України, Голова Президії 
Верховної Ради УРСР де
путат О. Ф. Ватченко.

За останні сорок років 
обсяг промислового ви
робництва в республіці 
збільшився у 17 разів, ка
пітального будівництва — 
в 21 раз, суспільні фонди 
споживання зросли май
же в ЗО разів.

Трудівники села в ни
нішньому році одержали 
найвищий за всі роки ва
ловий збір зерна (48,5 
млн. тонн) і засипали в 
засіки Батьківщини ре
кордну кількість хліба (1 
мільярд 127 мільйонів пу
дів), а за два роки п’яти
річки — понад два міль
ярди пудів.

Далі доповідач зупи
нився на недоліках, які 
мають місце в роботі про
мислових підприємств і 
будівельних організацій, в 
сільському господарстві.

О. Ф. Ватченко доклад
но зупинився на завдан
нях Рад народних депута
тів, що випливають з еко
номічної стратегії нашої 
партії, рішень грудневого 
Пленуму ЦК КПРС та 
восьмої сесії Верховної 

(Див. 2 стор.),

ОДИН
З ЧОТИРЬОХ

О К ЩО ви ніколи не бу- 
*1 ли в селі Широка Бал
ка Долинського району, 
то ви не бачили сучасного 
села. І все-таки, само по 
собі, воно нічого не зна
чить. Село прекрасне свої
ми людьми. Широка Бал
ка — це третій відділок 
колгоспу «Родина», один з 
чотирьох. Поселились тут 
люди за всіма законами 
старожитності: і затишок, 
і вода поруч, і землі чор
ноземні, родючі. ’

Так ось. працює на цих зем
лях дружний колектив комсо
мольсько-молодіжної трактор
ної бригади, яку очолює Ми
кола Олексійович Прокопенко 
Між нами кажучи, називати 
його по батькові якось аж ні
яково: дуже молодий. Ллє цс 
той випадок, коли кажуть: 
молоде, та не зелене. Десь 
півтора року тому закінчив 
технікум комсомолець Микола 
Прокопенко. Приїхав у кол
госп. Працював механіком по 
ремонту техніки.

— Подобається мені цей 
хлопець. — сказав голова кол
госпу Борис Іванович Почс- 
каіїло. — Діловий. Завзятий. 
Л головне справу тямить, лю
дей розуміє.

І ось уже протягом року 
Микола очолює комсо
мольсько-молодіжну трак
торну бригаду третього 
відділка.

...Коли говориться про 
зерно, про пшеницю, зга
даємо тих, хто ходить біля 
землі, хто плекає колос, 
чиї руки справді пахнуть 
хлібом.

Комсомольці — брати 
Василь і Володимир Ро
манюки. Якщо вже ора
ти — то орати. Борозни — 
як струни. Глибина — по 
замовленню. Ну, а норми 
— 120—130 процентів що
зміни. Аби тільки обліко
вець встигав заміряти зяб.

Комсомолець Микола 
Бризгалсв. Тесляр. І сівач.

Комсомолець Микола 
Зозуля. Шофер. 1 сівач.

Комсомолець Володи
мир Мельничук. Керівник 
духового оркестру. І сі
вач.

На відділку такий закон: 
щороку на сівбу залуча
ють молодих комуністів і 
комсомольців. З ооку в 
рік — тих самих, бо вони 
добре знають справу і не 
підводять.

Ще раз — Володимир 
Романюк. Василь Гембич, 
Володимир Цапик, Воло
димир Савкулич, Георгій 
Кац. Члени комсомоль
сько-молодіжних екіпажів 
на збиранні врожаю-77. 
Три перші -місця по кол
госпу. Зокрема, на збиран
ні кукурудзи працювали 
шість комсомольсько-мо
лодіжних екіпажів. Зібра
ли врожай з більше, як по
ловини площі, зайнятої ка
чанистою.

В цілому комсомоль
сько-молодіжний колек
тив тракторної бригади 
спрацював непогано. А 
ось і результати. 1976 рік 
— по відділку зібрано 28 
центнерів озимої пшениці 
з гектара. 1977 рік — 46,4 
центнера. Найбільше по 
колгоспу. Чим виграли? 
Строками і якістю сівби. 
Доглядом за посівами. Ну, 
а за добрива доходило до 
справжньої «війни» з прав
лінням колгоспу.

— Досягнуте — тільки 
початок, — підсумовує 
парторг відділка Раїса 
Стасів.

— У зверненні хліборо
бів району до всіх трудів
ників полів області є й на
ше слово, — каже Петро 
Мархева.

Познайомтесь: Петро — 
вихованець комсомоль
сько' організації відділка, 
молодий комуніст. Пра
цює агрономом. Він має 
всі підстави дивитися впе
ред з оптимізмом.

— За останні роки ми 
збираємо по 33 центнери 
зернових з гектара. На кі
нець п’ятирічки передба
чено одержувати по 35 
центнерів. Але ця цифра 
для нас цілком реальна і 
на наступний рік. А при 
такій врожайності ми вже 
в 1978 році матимемо ва
ловий збір зерна, перед-

На рубіж кінця десятої п’ятирічки

Позивні 
комсомольської 

ініціативи 
Хлібороби Долинського району в третьому році де

сятої п’ятирічки вирішили виробити таку кількість 
зерна, яка передбачена на 1980 рік.

Обком Компартії України схвалив ініціативу хлібо
робів цього району.

бачений на останній рік 
п’ятирічки.

І Петрові можнз повіри
ти. Якщо в попередні ро
ки під озиму пшеницю 
вносили по 17—18 тонн 
органічних добрив, то під 
урожай 1978 року внесли 
по 23 тонни. І мінераль
них додали. .

Щоб збільшити врожай в на
ступному році, на відділку 
розробили організаційно-тех
нологічні заходи по кожній 
культурі і кожному полю. їх 
суті. — всі. хто причетний до 
впрошування врожаю, повинен 
•«дійтй» власними руками, 
знаннями, досвідом до кожного 
рядка на полі, до кожної по
кладеної н землю зернини, до 
вирощення кожного колоска 
Л ЯК’110 хтось не хоче чи не 
може. — то вимагати по- 
справжньому. 1 допомогти. 
Так було з Анатолієм Маку- 
синським. Раз не внконап 
норму на оранці, вдруге... То
ді вирішив надолужити... за 
рахунок якості. Л тут — ком
сомольський пост на чолі з 
самим бригадиром Миколою 
Прокопенком. Попередили. 
Показали — треба ось так. 
Проконтролювали.

Йде до завершення юві
лейний рік. Комсомоль
сько-молодіжна живе в ці 
дьі під девізом: «Ювілей
ному року — ударний фі

ніші». А думками комсо
мольці і молодь — вже в 
році наступному. Там їм 
вершити долю майбутньо
го врожаю. Хоч і в цьому 
році для нього багато ро
биться. Створено дві ком
сомольсько - молодіжні 
ланки по ремонту техніки. 
По-ударному трудяться в 
них Віктор Корущак, Воло
димир Цапик, Георгій Кац 
та їх товариші." Всі сівалки, 
більшість культиваторів, 
борін, зчепок вже стоять 
на лінійці готовності. Ну, 
а важка техніка лагоди
ться згідно графіка. Дово
диться до першого класу 
посівних кондицій насіння 
ярих. До речі, районовані 
сорти озимих пшениць 
«Дніпропєтровська-775» та 
«Одєська-51» посіяні теж 
тільки насінням першого 
класу.

«Врожай-78 — будеї» — 
запевняють комсомольці і 
молодь відділка. Це буде 
врожай-801 І їх підтриму
ють всі 190 комсомольців 
і 300 молодих виробнич
ників колгоспу «Родина»«

Л. МИКОЛАЄНКО.
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ЄНА ЦІМ білім світі така професія, яку, 
не створи її люди раніше, треба було б 

придумати спеціально для нього. Інакше хі
ба хоч трохи цікавою була б для Сашка Фо- 
менка якась інша?..

1.
Кожну складну деталь, яку колись вито

чував, Сашко знає напам’ять. Може нама
лювати оам у блокноті і розповісти про них 
прецікаві історії. Він пам’ятає і деревооб
робний верстат у шкільній майстерні, до 
якого тягнуло його безперервно і невідпор
но. Зрадів би еін зараз як старому знайо
мому і зустрічі зі своїм розхитаним до 
неможливості ДІПом-300, який вимотував у 
нього нерви своєю неслухняністю і хроніч
ними старечими недугами. У цех ремонту 
гірничого обладнання Олександрійського 
рудоремонтного заводу, куди Фоменко по
дався зразу ж після школи, на цей верстат 
давно махнули рукою і приставляли сюди 
хлопців, яким десь треба було перечекати 
до армійського призову. Тим було все одно, 
але І серед них не кожен витримував ве
редливого характеру ветерана: просилися 
на іншу роботу.

Сашко витримав і майже півтора року 
робив день у день одне: виточував пальці 
для ковшового ланцюга. І боровся зі своїм 
«Доженемо і переженемо» — читав тех
нічну літературу, довідники, читав як чита
ють захоплюючі романи і потроху втихоми
рював свого розвалюху. А ще не забував 
дивитися, як працюють поруч досвідченіші. 
І дивувався з того, і сумував, і радів: яка 
гарна у нього професіяі А робота Миколи 
Васильовича Кудрі викликала у нього пря
мо-таки філософські роздуми про життя, 
покликання, красу...

Досконально пам’ятає Сашко й те, як він 
40 корпусів для підшипників пустив прямі
сінько у брак. Бр-р-р, аж зараз серце обри
вається і долоні вкриваються холодним по
том. А тоді стояв він перед людьми спо
рожнілий від несподіванки і відчаю, тихо 
страждав і вкарбозував для себе ще один 
закон професії: перед початком роботи 
обов’язково перевір вимірювальні прилади. 
Бо саме вони підвели тоді молодого тока
ря. Якимсь чином шкала на індикаторі зсу
нулася і він (нічого не підозрюючи!) виві
ряв ним зроблені деталі. Працював з під
несенням і ось на тобі... Підійшов контро
лер (зрозуміло ж, зі справним індикато
ром) почав заміри... Ось так Олександр Фо
менко набував досвіду.

У 1973 році він поступив на вечірнє відді
лення індустріального технікуму. Не зали
шалося вже непрочитаних довідників та 
книг зі спеціальності. Треба було докопува
тися до всього глибше і грунтовно... Вчився 
він не задля того, щоб здобути диплом, а 
тому, що не вистачало знань. Якось після 
однієї з останніх лекцій, майже напередодні 
випускних екзаменів, прогулювалися вони з 
викладачем вечірніми вулицями Олек
сандрії. «Значить, працюєш токарем?» — за
питав викладач. «Токарем», — підтвердив 
Сашко. «А чому не переходиш у відділ?»— 
здивувався викладач, маючи на увазі, що 
Олександр Фоменко один з кращих учнів, і 
кому-кому, а йому скрізь зелена вулиця. 
«Знаєте, подобається токарем бути...» «Але 
ж конструктор — це ж творецьі» — чогось 
на зрозумів викладач. Сашко на те трохи 
помовчав, усміхнувся чомусь радісному й 
приємному і відказав: «А я так думаю, що 
токар теж творець...»

2.
На Олександрійський електромеханічний 

завод Фоменко влаштувався у 1975 році, 
маючи вищий розряд зі спеціальності І 
пройшовши перші випробування на профе
сійну майстерність у конкурсах молодих то
карів. І він зрадів можливості знову 
пізнати і побачити в своїй професії но
ве. У 1973-му на конкурсі, який відбу
вався на заводі радіовиробів у Кіровогра
ді, Сашко був новачком, до всього придив
лявся. Зразу ж запримітив хлопців, у яких 
< чому повчитися. Але не міг не побачити 
й таких, які й у дві конкурсних норми не 
вкладалися. Вони викликали у нього спів
чуття і жаль. Жаль від того, що не доведе
ться їм відчути насолсди справжньої токар
ної роботи. А були серед них старанні. 
Один не згоджувався вимикати верстата на
віть тоді, коли й жюрі розійшлося. Він 
вперто мудрував над конкурсною деталлю, 
з головою перекривши усі можливі і до
пустимі норми часу. Жюрі все ж змилува
лося І відзначило хлопця призом... «За 
волю до перемоги». А в Олександра Фо- 
менка було тоді шосте місце...

Вдома робота сковувала його по руках І 
ногах. І він не перечив: чим складніше І 
важче — тим краще. А на чергових конкур
сах Сашко знову доказував собі, що багато 
чого ще не знає, і знову засідав за книжки,

• ШТРИХИ ДО ПОРТРЕТА СУЧАСНИКА
йдучи на роботу, повертаючись додому, 
думав все .про неї ж.

Найгіркіший присмак залишив у нього мі
ський конкурс, який проходив поблизу ---
на заводі ПТО, в Олександрії. Хтось, пам’я
тається, після цього сказав, що тоді було 
показано, як че треба проводити конкурси. 
Прикро, коли сходяться люди як на свято, 
а виявляється, що комусь це свято — зайва 
морока. Тоді, в 1976-му, так і стялося. По
чалося з того, що запізнився секретар ком
сомольської організації заводу. Відвели для 
змагань цех, в якому і в будень сумно бу-

ло працювати: такий він був закіптюжений 
та нечепурний. З теорії, щоб швидше було, 
відповідали по черзі і на одне і ге ж запи
тання. А коли стали до верстатів, виявило
ся, що господарі приховали весь свій ре
манент у тумбочки... Негостинними вияви
лися господарі...

У гостях теж траплялося всякого. Того ж 
року на обласному конкурсі, що проходив 
на Кіровоградському заводі тракторних гід
роагрегатів, він знову не піднявся вище 
шостого місця. Підвело не так виконання, 
як обставини. Як правило, конкурси відбу
ваються у два потоки. Краще виступати у 
другому — знаєш час переможця. Раніше 
вирішувало жюрі, кому коли починати. На 
цей раз голова конкурсної комісії відрізав 
рукою: всі хто зліва — перший потік, всі, 
хто справа — другий. Чомусь вийшло так,

У другому опинилися усі кіровоградці. 
Але то нічого. Сашко першим здав деталь, 
запізнившись лише на дві хвилини. Якість— 
нормальна. А почали працювати хлопці з 

другого потоку, Фоменко лише здвигнув 
плечима, все стало ясно: інструмент будь- 
який у хлопців поруч, фігурні різці, сверд
ла — усе під рукою. Швидкість забезпече
на. Він не розстроївся, лише спересердя 
пообіцяв прихопити з собою весь свій сте
лаж...

Нарешті, прийшов час (літо 1977-го), коли 
їм, усьому електромеханічному, трєОа було 
приймати обласний конкурс у себе. Гут уже 
Сашкові подіватися було нікуди. Якщо на 
цей раз він не виборе першості, то... Поки 
Фоменко зосереджено готувався до зма
гання, секретар комітету комсоглолу Віктор 
Власенко і комсомольці заводу добряче по
працювали над тим, щоб кожен гість зали
шився задоволеним.

Дещо упорядкували саму організацію 
конкурсу. Наприклад, заздалегідь розіслали 
учасникам креслення пропонованої деталі. 
Тепер вони зможуть взяти з сооою саме ті 
інструменти, які необхідні, а не везти купу 
металу, яка потім може виявитися зайвим 
вантажем. Для проведення конкурсу виора
ли найсвітліший і наигіросторішии цех, за
безпечили кожне робоче місце всім необ
хідним. Поруч була й бригада слюсарів-ре- 
монтників.

Тоді ходив у чемпіонах токар із заводу 
тракторних гідроагрегатів Володимир 
Швидкий. Це був токар-ас. Авторитет його 
був високий і заслужений. Тож Фоменко 
чітко стежив за всіма діями чемпіона і го
тувався до рішучо, битви...

Що визначали конкурси професійної май
стерності для їх учасників? Що вибирали во
ни для себе: приємну втіху оути на вищій 
сходинці, пристрасті спортивної боротьби, 
турнірний поєдинок знань і умінь?.. Мабуть, 
кожен — своє. А Фоменко знав, що вийшов 
на дуель, на якій захищав свою любов до 
професії. І всіх суперників він сміливо кли
кав до бар'єру...

На цей раз Швидкий здався. Працював 
він так же вправно і віртуозно і закінчив 
деталь найраяіше. Але Сашко помітив, як 
він знову повертається до верстата. Зна
чить, брак, перероблятиме... Ь конкурсі на 
ЕМЗ вони ввели ще одну новацію. Жюрі 
приймало пономеровані деталі (кожен но
мер — кодоване прізвище учасника). Все 
ставало відомо аж при підбитті остаточних 
підсумків. Це допомагало уникнути суб єк- 
тивності в оцінці жюрі.

У своїй рідній Олександрії Фоменко пе
реміг, набравши максимум очок і діставши 
ВО додаткових. Всього, отже, 180. У Швид
кого — трохи більше 100.

Поєдинок був виграний. Але тільки напо
ловину..,

Він, Сашко Фоменко, 28-річний токар з 
міста гірників, — учасник III фестивалю мо
лоді України.

В Києві він слухав розмови професіональ
ні: хлопці були поважні і скупі на слова, 
Техніка, жу вони обслуговували, вимагала 
солідності. Але Сашко не втрачав надії і 
був оптимістом. Не знітив його і вигляд су- 
пер-залізок, з якими поприходили деякі 
претенденти на перемогу. Вони розкривали 
їх з упевненим виглядом бувалих суперни
ків, елегантно відкидзючи замки. Сашко за
глянув в одну із таких валіз і ахнуз: чого 
там тільки не було! Не інструменти — мрія. 
«Да-а, — філософськи протягнув тоді хтось 
за його спиною. — Бувало, і не з такими 
чемоданами приїжджали, а от з чим по
їдуть?..»

Коли в автобусі, де їхали кращі токарі з 
усієї України, його запитали про Швидкого, 
Фоменко зрозумів, що авторитет Володи
мира в республіці такий же високий, і він 
не мав права применшити його. Адже — 
земляки.

У Києві було значно важче. І десять пи
тань з теорії, і деталь, яку просто так не 
зробиш, і поруч — токарі високої кваліфі
кації, які так, як і він, прагнули довести своє 
право на любов до єдиної обраної справи 
життя.

Коли кіровоградська делегація проходи
ла у святковій демонстрації по Хрещатику, 
Сашка Фоменка вітав величезний портрет 
Фоменка — переможця республіканського 
конкурсу молодих токарів. «Сашко, дивись 
і радій», — гукали його земляки, і він ди
вився на свій портрет, певно ж, радів, і за
питував себе: скільки ж йому ще рости до 
Професії?..

А попереду в Сашка знову поєдинок. Все
союзний. До бар’єру, Олександр Фоменко!

.* * •

Є на цім білім світі професія, яку, не 
створи її люди раніше, треба було б приду
мати спеціально для нього. Інакше хіба хоч 
трохи цікавою була б для нього якась ін
ша?.,

М. СЕМЕНЮК.

НА ФОТО В КОВПАКА: ТОКАР О. ФО
МЕНКО; САШКА ФОМЕНКА ВІТАЮТЬ З 
ПЕРЕМОГОЮ НА РЕСПУБЛІКАНСЬКОМУ 
КОНКУРСІ ПРОФЕСІЙНОЇ МАЙСТЕР-

ВПЕВНЕНОЮ 
ХОДОЮ- , 

ДО НОВИХ 
РУБЕЖІВ
(Закінчення.

Поч. на 1-й стор.).
Ради Союзу РСР. Він під
креслив, що велику робо
ту потрібно провести і 
по створенню нової Кон
ституції нашої республіки. 
На попередній сесії для 
цього було утворено ко
місію на чолі з товаришем 
В. В. Щербицьким. До 
участі в роботі над про
ектом, яка активно прово
диться, залучено науков
ців, досвідчених праців
ників партійних і держав
них органів.

В ці дні трудящі нашої 
республіки, сказав на за
кінчення О. Ф. Ватченко, 
широко відзначають 60- 
річчя Радянської влади на 
Україні. Могутній розвиток 7" 

промисловості і сільсько
го господарства республі
ки, розквіт її науки і 
культури, неухильне підне
сення життєвого рівня на
селення — всі ці історич
ні завоювання є резуль
татом перемоги Великого 
Жовтня,

З доповіддю в другому 
питанні порядку денного 
виступив заступник Голо
ви Ради Міністрів Україн
ської РСР, Голова Держ- 
плану УРСР депутат П. Я. 
Розенко.

Він повідомив, що Рада 
Міністрів УРСР подає на 
розгляд і затвердження 
Верховної Ради схвалений 
в основному Пленумом 
ЦК Компартії України 
проект Державного плану 
економічного і соціально
го розвитку Української 
РСР на 1978 рік — третій 
рік десятої п’ятирічки.

Доповідь у третьому пи
танні зробив міністр фі
нансів УгСР депутат А. М. 
Барановський.

Депутати заслухали спів
доповідь постійних комі
сій Верховної Ради УРСР у 
другому і третьому питан
нях порядку денного, з 
якою виступив голова 
планово-бюджетної комі
сії депутат В. О. Креме- 
ницький.

З заключним словом ви
ступили заступник Голови 
Ради Міністрів Української 
РСР, Голова Держплану 
УРСР депутат П. Я. Розен
ко і міністр фінансів УРСР 
депутат А. М. Баранов
ський.

Одноголосно приймаю
ться Закон про Держав
ний план економічного і 
соціального розвитку Ук
раїнської РСР на 1978 рік, 
Закон про Державний 
бюджет Української РСР 
на 1978 рік і Постанова 
про затвердження звіту 
про виконання Держав
ного бюджету УРСР за 
1976 рік.

З пропозицією про об
рання Верховного Суду 
Української РСР виступив 
Голова Президії Верхов
ної Ради УРСР О. Ф. Ват
ченко.

Одноголосно обирається 
Верховний Суд УРСР.

Потім з доповіддю про 
затвердження Указів Пре
зидії Верховної Ради Ук
раїнської РСР виступив 
секретар Президії Верхов
ної Ради УРСР Я. Я. Копо- 
туха.

Депутати одноголосно 
приймають Закони і По
станови про затверджен- "Ч 
ня Указів Президії Вер- « 
ховної Ради Української 
РСР, прийнятих у період 
між сесіями.

В роботі сесії взяв 
участь член Політбюро 
ЦК КПРС, Перший секре
тар ЦК Компартії України 
В. В. Щербицький.

(РАТАУ),
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«Забезпечити тісну єдність ідейно-політичного точ- 
КГрТмо“’1’“"1’” 3 врахуванням

з життям угорської молоді, з 
досягненнями УНР у будів
ництві розвинутого соціаліс
тичного суспільства. Найбіль
ше іноземних гостей приїзди
ло з братніх соціалістичних 
країн.

ГАВАНА. Добре вчитися, 
підвищувати культурний рі
вень. брати активну участьУ 
■ ромадському житті — 
завдання поставив перед ку
бинськими старшокласниками 
черговий з’їзд федерації уч 
нів середніх навчальних за кладівГ шо тут закінчився. 
Наймолодша масова °Ргаи,^п 
цін країни, заснована в 1970 
році, об’єднує в „своїх РЯД** 
більш як півмільйона чоловік.

* «X РК ЛКСМУ.РВНтІ організації, ТАК
(З організаційно-політичних за

ходів Новомиргородського райкому 
«л кем України).

НА ЗАПИТАННЯ; чим визна
чаються вчинки твоїх ро

весників? — більшість з комсо
мольців спецгоспу «Жовтень», 
впевнений, відповість:

«Бажанням бути корисним 
людям, суспільству», «Прагнен
ням завоювати повагу товари
шів», «Творчим ставленням до 
праці». На чому тримається оця 
впевненість, стане зрозумілим 
З цієї розповіді.

Бо ж як пояснити, скажімо, 
Такий випадок.

Хороший механізатор Борис 
Письмак. Відслужив армію, по
вернувся у рідне село. Працює 
гарно, по-комсомольськи. Це 
вам кожен у колгоспі скаже. А 
найкраще — секретар комсо
мольсько: організації Юрій 
Джевага. Він взагалі гордиться 
кожним зі ста своїх комсо
мольців. Бо є за що шанувати 

^молодь «Жовтня». Вона зав- 
• !.ди перша. Найкращий моло
дий жнивар колгоспу ювілей
ного року Микола Галета — 
комсомолець. Першість у зма
ганні на бурякових жнивах ви

боров Володимир Кизіль, кот
рого спілчани нещодавно 
рекомендували кандидатом в 
члени КГіРС, а серед шоферів 
колгоспу першість виборов 
Олексій Царенко. Факти гово
рять самі за себе.

Та повернемось до Бориса 
Письмака. Було це на буряко
вих жнивах. Але ще й тепер, 
згадуючи, Борис ніяковіє. Про 
себе ж давно вирішив — ніко
ли такого не повториться. А 
трапилось ось що. Не зміг 
хлопець як слід підготувати 
комбайна до роботи. А сам 
собі в цьому не захотів зізна
тися. От і не пішла робота. З 
серцем кинув групкомсоргові 
бригади Володимиру Кизілю:

— Не /ложна на ньому пра
цювати!

Це про комбайн КСТ-3.
Наступної миті юнак вже 

пожалкував, що
й
У 

нього ця фраза. Адже розу
мів — той гнів — на самого се
бе. Та слово не горобець. Кар
тай себе, чи ні, а залишилось 
одне — спостерігати, як Воло-

зірвалася

М И
РОСТЕМО
димир Кизіль взявся сам за ре
гулювання комбайна.

Переживання Бориса на то
му не закінчилися, бо цілий 
день групкомсорг працював на 
його комбайнові. Передаючи 
механізаторові кермо, посміх
нувся:

— Ну, то що, можна, вихо
дить, і на цьому комбайнові 
працювати? х

Про цей випадок у колгоспі 
знають усі, але згадувати його 
не люблять. Борис давно вже 
реабілітував себе відмінною 
працею. Принагідно згадав 
його Юрій Джевага, коли за
йшла мова про поєднання мо
рального і трудового факторів 
виховання в роботі комсомоль
ського активу.

— Випадок сам по собі для 

нашого колективу не типовий. 
, Чому? Судіть самі, як працю
ють наші дві комсомольсько- 
молодіжні. Візьмемо групком- 
сорга Володю Кизіля. 15 ве
ресня він встановив своєрідний 
рекорд, виконав дві з полови
ною денні норми, зібравши 
цукрові корені на площі 7,2 
гектара. Своє особисте соціа
лістичне зобов’язання виконав 
на 143 проценти... Його ланка 
□обоз язувалась зібрати по 310 
центнерів з гектара, а зібрали 
по 356. Комітет комсомолу 
пропагував досвід кизільців у 
«блискавках», спеціальних ви
пусках стіннівок, бесідах агіта
торів.

Виховувати на прикладі кра
щого, передового... Істина, яку 
добре розуміють в комітеті 
комсомолу колгоспу. А тому 
надходять вітальні телеграми 
на адреси передових механіза
торів колгоспу, з приводу чер
гової трудової перемоги МОЛО
ДОГО трудівника. Вміють тут і 
стимулювати роботу молоді. 
І зовсім не довгим карбован
цем. Прикрашає груди Миколи 
Галети орден Трудового Чер
воного Прапора, знак «Моло
дий гвардієць п’ятирічки».

Має нагороди і Володимир 
Кизіль. А Олексій Царенко — 
передовий водій колгоспу — 
здійснив нещодавно подорож 
до Польської Народної Рес
публіки.

Чи не тому легко працювати 

з молоддю пропагандистові 
К. В. Єсик, що місцевого мате
ріалу для ілюстрації тієї чи ін
шої теми в житті колгоспної 
молоді більше, ніж досить? 
Йшла мова про статті Конститу
ції СРСР; право на працю — 
самі слухачі навели десятки 
прикладів, зайшла мова про 
духовний, культурний світ, від
починок радянської людини — 
і тут є поо що сказати. Буди
нок культури у Йосипівці чудо
вий. І самодіяльність є, і ест
радний оркестр, і драматичний 
гурток.

Приходять після роботи шо
фер Микола Ворона, економіст 
Петро Новохатько, механізатор 
Валерій Пушенко, беруть до 
рук музичні інструменти і лине 
над селом пісня...

Добре поставлена виховна 
робота в колгоспі «Жовтень». 
Заслуга в цьому насамперед 
комітету комсомолу, який ра
ніше очолювала Галина Короб
ка (тепер їй довірили проф
спілкову організацію господар
ства, і зв’язки з комсомолом у 
профспілок ще зміцніли), а те
пер — Юрій Джевага. І добре 
робить Новомиргородський 
райком комсомолу, коли взяв
ся узагальнити досвід роботи 
комітету комсомолу, впровади
ти його в усіх організаціях 
району.

10. ДМИТРЕНКО, 
спецкор «Молодого ко
мунара».

Перед початком сезону

Грати
з ляльками
не просто

25 грудня обласний театр ляльок відкриває свій
.восьмий театральний сезон. Отже, наш театр ровес
ник наймолодших (і найвибагливіиг.іх!) глядачів. Ад-
же дитяче сприйняття дуже безпосереднє і природне. 
Вено не терпить пі найменшої фальші. А тому ляль- 
ЕН-актори повинні «по-справжньому» сміятись і пла
кати, гніватись і радіти. Все це накладає на колек
тив внеску відповідальність перед нашими малень
кими глядачами.

Перед підняттям завіси нового театрального сезону 
я мимоволі озираюсь назад, на творчий шлях театру 
з ювілейному році. 60-річчіо Великого Жовтня ми 
присвятили виставу «Скажи своє ім’я, солдате» за 
п'єсою білоруського поета /Хнатолія Вертипського. 
Наша робота увінчалась справжнім успіхом — ви
става була відзначена премією Міністерства культу
ри СРСР.

Сподобалась юним театралам і перша наша робо
та над українською народною казкою «Івасик-Теле- 
сик> (інсценізація М. Иоффе та К. Губенка).

Широка мережа доріг цьогорічних гастролей про
лягла на тисячі кілометрів. Наші вистави дивились 
діти Ровенської, Тернопільської, Херсонської і Мико
лаївської областей. З героями п’єси «Ще раз про 
Червону Шапочку» та «Чебурашка і його друзі» по- 
знайомились глядачі Удмуртської і Дагестанської 
автономних республік.

І ось незабаром знову підніметься завіса нового 
^атрального сезону. До цієї події ми підготували дві 

•Лем'єри, вистави за п’єсами болгарського драматур
га І. Острякова «Твоя зірочка» і В. Орлова «Веселий 
маскарад».

У новому сезоні юних кіровоградців чекає зустріч із 
Добре знайомим і любимим чарівником Гудвіном, дів
чиною Еллі та її вірним другом, собакою Тотошкою. 
з городним опудалом Страшилою і Залізним дрово
рубом — героями казки О. Волкова «Чарівник сма
рагдового міста», із хоробрим солдатом і триголо
сим змієм із казки В. Ліфшиця та І. Кичаиовоі 
«Альонушка і солдат», а також з веселим Омельком 
з відомої російської казки «ІІо щучому велінню» та 
ІНШИМИ героями.

Тож, ласкаво просимо до нашого театру!
О. ІНЮТОЧКІН, 

головний режисер Кіровоградського обласного 
театру ляльок.

ЖИТТЯ МОЛОДІ

3а РУБЕЖЕМ

по- 
й за 
бюро

БУДАПЕШТ. Дедалі
С^І'РНІШІ1М в Угорщині 

стае угорське 
■ молоді і студен-

«Експрес».
...ц^го року за путівками 
^•Каресу» в зарубіжні краї- 

• виїжджало 70 тис. угор- 
юнаків 1 дівчат.

„свою чергу бюро молодіж- 
Ьрнзму за цей час орга- 

Дл?гА30 ПОЇЗДКИ ПО Угорщині 
, Л тис. іноземних турис- 

побували в найрізно- 
ь1"*тчіших мальовничих міс- 

5 Республіки, знайомилися

Радянська Україна. 60-й Жовтень

Думки, відгуки, рецензії

ЛЕНІН, ЖОВТЕНЬ, УКРАЇНА
Політвидав УРСР випус

тив у світ комплект плака
тів «В. І. Ленін і перемога 
Великого Жовтня на Ук
раїні» (Київ, 1977 рік). Тут 
(чи не вперше так повно, 
на двадцяти восьми арку
шах) розповідь про сла
ветний революційний шлях 
комуністів України — бо
йового загону Комуністич
ної партії Радянського 
Союзу.

Автори вибрали один з 
ефективних методів полі
тичної пропаганди: роз
криття теми через архівні 
історико - революційні 
документи. Тому широко 
представлені фотографії 
перших видань робіт Во
лодимира Ілліча Леніна, 
більшовицьких листівок, 
партійних газет і журна
лів, пам’ятних под'й.

Репродукції фотодоку
ментів дореволюційного 
часу відображають окре
мі картини з життя робіт
ничого класу на шахтах 
Донбасу, металургійних 
заводах Юзівки, Катери
нослава, машинобудівних 
заводах Харкова, Києва, 
де панували важкі умови 

праці, жорстока експлуата
ція, повне політичне без
прав’я робітників та се
лян.

Подано портрети актив
них діячів більшовицьких 
організацій України пе
ріоду першої російської 
революції, серед яких 
Ф. А. Сергєєв (Артем) і 
Р. С. Землячка, що прова
дили революційну роботу 
в нашому краї.

Кінофотодокументи ра
дянського часу ведуть 
розповідь про події Ве
ликої Жовтневої соціаліс
тичної революції, грома
дянської війни, часів мир
ного соціалістичного бу
дівництва.

Зокрема, читач довідає
ться про боротьбу більшо
виків - ленінців Є. Б. Бош 
і В. П. Затонського за 
встановлення Радянської 
влади на Україні. Серед 
героїв громадянської вій
ни — наш земляк В. Н. 
Боженко.

... Зацікавленість різни
ми документальними па
м'ятками, як відомо, ста
новить характерну рису 
нашої епохи і, на тверд-

ВЕЛЙЧНЙй ГРАНІТНИЛ 
МОНУМЕНТ ВИСОЧИТЬ НА 
ПЛОЩІ РАДЯНСЬКОЇ УК
РАЇНИ У ХАРКОВІ. ВІН 
ЗБУДОВАНИЙ НА ЧЕСТЬ 
ПЕРШОГО ВСЕУКРАЇН
СЬКОГО З’ЇЗДУ РАД. ЩО 
ПРОГОЛОСИВ УТВОРЕННЯ 
УКРАЇНСЬКОЇ РЕСПУБЛІ
КИ. АВТОРИ МОНУМЕНТУ 
— СКУЛЬПТОРИ В. АГ1- 
БАЛОВ. М. ОВСЯНКІН. 
Я. РИК. ХУДОЖНИК 
С. СВЄТЛОРУСОВ. АРХІ
ТЕКТОРИ І. АЛФЕРОВ. 
А. МАКСИМЕНКО і Е. ЧЕР
КАСОВ.

Фото М. НОЖНОВА.

ження вчених, є наслідком 
виховання історизму мис
лення. Тим більший ін
терес викликає все те, що 
пов’язане з ім’ям В. І. 
Леніна. Тому заслуговує 
уваги книга І. О. Єрофє- 
єва «Ім’я Леніна на карті 
Батьківщини» (видавницт
во «Просвещение», 1977 
рік), що вийшла в серії 
«Моя Радянська Батьків
щина». В ній автор веде 
розповідь про географіч
ні об'єкти, промислові 
підприємства, кращі кол
госпи і радгоспи, що но
сять ім’я Ілліча. Тут Ле
нінград і Ульяновськ, Ле- 
нінакан у Вірменії та Ле- 
нінабад у Таджикистані, 
Іллічевськ в Одеській об
ласті, Волховська ГЕС, за
вод «Ленінська кузня» □ 
Києві, Дніпрогес, атомний 
криголам, Казанський дер
жавний університет, Все
союзна академія сільсько
господарських наук, шко
ла в Горках Ленінських, 
пік на Памірі...

С. БОНФЕЛЬД, 
учитель вечірньої се
редньої школи № 14 
м. Кіровограда,

ПРО тих,
ХТО ХЛІБ

ПЛЕНАЄ
Вдома їх проводжали. II 

ще й ще раз нагадували; 
«Ви ж не забудьте розка
зати як ми пшеницю таку 
виростили». І просили: 
«Добре розпитайте про до
свід комишуватців. Бо нам 
треба буде в них повчити
ся...» Члени учнівських 
виробничих бригад та 
шкільних лісництв провод
жали своїх друзів на облас
ний зліт трудових об'єднань 
старшокласників, який сьо
годні розпочинає свою ро
боту в Кіровограді. 296 
хлопців і дівчат, що працю
вали влітку на полях, допо
магали колгоспам і радгос- 
пам вирощувати сільсько
господарські культури, пра
цювали на тваринницьких 
фермах, доглядали лісові 
посадження, приїхали на 
зліт з усіх районів області. 
Вони розповідатимуть про 
свою п’яту трудову чверть, 
про хліборобські професії, 
які опановують в учнівських 
виробничих бригадах. І зви
чайно ж, слухатимуть. Слу
хатимуть розповіді почес
них гостей — на зліт до 
майбутніх господарів землі 
прибудуть ті, на кого рів
няються нині юні — Герой 
Соціалістичної Праці, бри
гадир тракторної бригади 
колгоспу «Росія» Новоукра- 
їнського району Віктор Сте
панович Андріяш, доярка 
колгоспу «1 Травня» Мало- 
висківського району Вален
тина Махно, комбайнер 
колгоспу «1 Травня» Пет- 
рівського району Віктор 
Миколенко та багато інших. 
Будуть серед них і майже 
ровесники учасників зльоту 
— молоді хлібороби, цьо
горічні випускники шкіл, 
які залишились працювати 
в сільському господарстві. 
Всі вони — вчорашні чле
ни учнівських виробничих 
бригад. Отож розмова, що 
відбудеться сьогодні в при
міщенні клубу імені Компа
нійця, буде цікавою для 
всіх старшокласників.

Н. В1КТОРОВА» '
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Эта осень
К нам с тобой сошла 

с картины. 
Легкой нитью паутины 
Вновь связала нас. 
День прозрачный 
Полон света золотого, 
На меня ты смотришь 

снова, 
Как в последний раз...

Припев:
Мы друг друга
Ни о чем с тобой не 

спросим, 
Догорая в листьях, осень 
Нам дает наказ: 
Грусть напрасна, 
Потому что жизнь 

прекрасна, Припев.

-І сіге с«мг Я*“” I "» . или Да 4’♦‘0,

«й» Сои» плаи-ОЗ». ео.’.Ч'.» «'Гл. лп.

ПРЕМ’ЄРА
У нашій країні йде Все

союзний фестиваль бол
гарської драматургії. Не 
залишився осторонь цієї 
події і колектив Кірово
градського обласного ук
раїнського музично-дра

• ПІСЛЯ ВИСТУПУ «мк»
У «Молодому комунарі» 

за 3 грудня піддавався кри
тиці штаб «Комсомольсько
го прожектора» Ленінсько
го райкому комсомолу 
м. Кіровограда. Було вмі
щено фотозвинувачення, 
яке свідчило про те, що 
стенд «КП» пустує.

Сьогодні ми з приємніс
тю друкуємо фотовідпо- 
відь, яка повідомляє про те, 
що «прожектористи» Ленін
ського району оперативно 
зреагували на критику.

?) Наша адреса і телефони
316050. ГСП. Кіровоград 50. вул. Луначарського, 36. 
Телефони: відповідального секретаря та відділу 
комсомольського життя—2-45-35, відділу пропаганди, 
Еідділу листів і масової роботи—2-45-36, відділу вій
ськово-патріотичного виховання та спорту — 2-46-87.
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Если ти живешь 
и любишь, 

Как в последний раз. 
Если любишь, как в 

последний раз!
Может, завтра 
Суждено нам вновь 

расстаться,
Может, будет 

продолжаться 
Сказка не для нас?

Тает в небе
Треугольник 

журавлиный.
На ветру горят рябины, 
Как в последний раз...

«РИМСЬКОЇ БАНІ»
матичного театру їм. М. ТІ. 
Кропивницького. Він під
готував виставу за п’єсою 
болгарського драматурга 
С. Стратієва «Римська ба
ня».

Цими днями в театрі 
відбулась прем’єра ви

• ПІСЛЯ ВИСТУПУ «мк»

„Молодий комунара

ПЕРШИЙ НОМЕР
ЖУРНАЛУ

У Москві і Софії вийшов 
у світ перший номер моло
діжного літературно-худож
нього і громадсько-політич
ного ілюстрованого журна
лу «Дружба». Ного вида
ють центральні комітети 
Ленінської і Димнтроп- 
ської спілок молоді росій
ською та болгарською мо
вами.

Журнал відкривається сер
дечними привітаннями, з 
якими у зв’язку з виходом 
першого номера «Дружбьі» 
звернулись до всіх його чи
тачів Генеральний секретар 
ЦК КПРС. Голова Президії

УЖИНОК 
„СІВАЧА“

Відбулося останнє в 
цьому році заняття місь
кої молодіжної літератур
ної студії «Сівач», що діє 
при редакції «Молодого 
комунара». Цього разу об
говорювався поетичний 
доробок молодої вчитель
ки Кіровоградської се
редньої школи № 16 Світ
лани Яр5> шевської. 
Справжнім успіхом позна
чені її вірші, присвячені 
нашому сьогоденню, без-

КЛАСИЧНА БОРОТЬБА

ПАМ’ЯТІ
МАКАРЕНКА

Уже стало традицією на
прикінці року проводити в 
Кременчуку республіканський 
турнір з класичної бороть
би пам'яті видатного радян
ського педагога-виховатсля 
Аніона Семеновича Макарен- 
ка. Цього разу свої здібності 
демонстрували близько ста 
сорока юнаків 1961 — 1965 ро
ків народження. Вихованці 
кіровоградських тренерів май
стрів спорту СРСР Миколи 
Сушка і Миколи Бондаря 
(спортивний клуб «Зірка»») 
показали на змаганнях добрі 
Фізичні, тактичні І технічні

стави. Постановку здійснив 
режисер, заслужений ар
тист УРСР О. Бондар. Доб
ре оформив виставу ху
дожник В. Іванов. Б. Бров
ченко вдало використав 
болгарські пісні для му
зичного оформлення.

Глядачі тепло сприйня
ли відмінну гру акторів 
А. Косяченка, М. Яриш, 
народного артиста УРСР 
Г. Семенова та інших. Ви
става засвідчила, що те
атрові під силу постанов
ка складних п’єс і, зокре
ма, комедій.

л. долинько.

Газета виходить 
у вівторок, четвер, 

суботу.

Друкарня їм. Г. М. Димитрова 
обласного управління у справах видавництв, » 

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

«ДРУЖБА»
Верховної Ради СРСР Л. І. 
Брежнев і Перший секре
тар ЦК БКП, Голова Дер
жавної Ради НРБ Т. Жив- 
ков.

У першому номері читачі 
познайомляться з творчістю 
прозаїків і постів. публі
цистів і майстрів мистецтва 
братніх країн. «Дружба» 
розповідатиме про життя 
молоді, пропагуватиме до
сягнення майстрів культури 
Радянського Союзу і Бол
гарії.

Журнал виходитиме шість 
разів на рік.

(ТАРС).

смертному образу Лені
на, ліричні етюди.

Найбільш сподобались 
студійцям вірші «Екзаме
натор», «На Тарасовій го
рі», «Сайонара», «Орган» 
та інші.

Активну участь в обго
воренні взяли методист 
обласного Будинку народ
ної творчості Л. Калюжна, 
фельшер швидкої допо
моги С. Колесников, вчи
тель В. Сиднін, студент пе
дагогічного інституту
П. Беляев та інші.

Наступне заняття «Сіва
ча» відбудеться 8 січня 
1978 року.

В. ВАСИЛЕНКО.

навики, волю до перемоги. 1 
цс дало свої позитивні ре
зультати. Четверо стали чем
піонами в своїх вагових ка
тегоріях. Серед них — Альф
ред Кривоіиеїп. Володимир 
Герус, Григорій Жнвицький 
та Олександр Ковальов. Сріб
ні медалі привезли до рідно
го міста Сергій Луценко, Ві
талій Оліфіренко, Валерій 
Самарін та Олександр Федо
ров.

У командному заліку кіро- 
воградці після організаторів 
турніру посіли другу сходин
ку п’єдесталу пошани, а тре
тя дісталася борцям Дніпро- 
дзержинська.

В ТВЕРЛОСТУП.

«МОЛОДОЙ КОММУНАР» - 
орган Кировоградского обкома 

Л КОМУ, г. Кировоград. 
Газета печатается 

на украинском языке.
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ДО 60-РІЧЧЯ 
ЗБРОЙНИХ СИЛ СРСР

СИНИО Службу несуть
■ М АЙСТЕР зводив новий 

дім. Після зміни він 
не поспішав з будови. Ду
же хотілось йому швидше 
побачити новоселів у до
мі, якого будував уперше 
в своєму житті. Другий 
свій дім, дитячий садок, 
він звести не встиг: на
дійшов час складати екза
мени до військового учи-' 
лища. Ні, зовсім не випад
ково вчорашній технік-бу- 
дівельник Сергій Ерлик 
зодяг курсантську форму. 
Він знав: від прийнятого 
рішення залежить май
бутнє, все життя. Він ду
мав про людей, які воло
діли особливим талантом' 
будівельників — зводити » 
людські долі, допомагати

ивам
КОМСОРГОМ

р

людині знайти своє місце 
в строю. Історія називала 
їх по-різному: комісари, 
політруки, замполіти. Та 
характерами вони усі схо
жі: були там, де найваж
че, виховували бійців осо
бистою мужністю і відда
ністю Батьківщині.

Там, в рідній Олександ
рії, на будові під керів
ництвом майстра Ерлика 
трудились робітники зі 
стажем. Вони встигли ви
будувати не один дім, не 
раз бачили, як люди все
лялися в нові квартири. 
(Як сяяли при цьому їхні 
обличчя). Сергій же при
йшов у колектив одразу 
після технікуму, був най
молодшим. Та з його сло
вом рахувалися. І допома
гали. і радили, якщо було 
потрібно.

У військовому училищі, 
ставши секретарем ком
сомольської організації 
взводу, а потім комсор
гом курсу, він не раз зга
дував напружені будні бу
дівельного майданчика, ті 
прості, хороші стосунки, 
які склалися в колективі. 
Згадував, бо то вже був 
життєвий досвід, який так 
пригодився тут, в нових 
умовах роботи.

...Восени минулого року 
на одному з перших засі
дань комітету йшла мова 
про «Зірницю», проте, що 
сімферопольським школя
рам потрібна допомога 
курсантів. Багатьом не 
сподобалась адреса — 
школа для «важких» учнів. 
Сергій вважав цю адресу 
найцікавішою, проте пе
реконувати нікого не по
спішав. Спершу послав 
туди свій взвод.

Без особливого ентузі
азму вирушили курсанти 
до школярів. Коли ж зу
стріч відбулася, їм захоті
лось прийти до них іще. 
І вони приходили.

— Що б ти назвав ви
значальною рисою ком
сорга, Сергію?

— Скажімо, ти висловив 
свою думку. З тобою не 
згодились. Ти наполіг. І 

ПОГОДА
Вдень 22 грудня по території області і місту Кірово

граду передбачається мінлива хмарність, місцями слаб
кі опади, па дорогах слабка ожеледиця, ранком туман 
Впер північно-західний 4—7 метрів на секунду. Темпе
ратура повітря по області 2—7, по місту 3—5 градусів 
морезу.

За даними Українського бюро погоди 23—24 грудня — 
хмарна з проясненнями погода, часом слабкі опади, 
місцями туман, ожеледь. Вітер західний 5—10 метрів па 
секунду. Температура повітря вночі 0—5 градусів моро
зу, вдень близько нуля.

Наступний номер «Молодого комунара» 
вийде 25 грудня ц. р.

Редактор М. УСПАЛЕНКО.

потім підтвердилась твоя 
правота. Це і є здатність 
бачити трохи далі від ін
ших. При цьому но можна 
дозволяти собі принижу
вати товаришів («ось бачи
те: я ж говориві»), і обра
жатися самому, якщо те
бе не одразу зрозуміли.

Нещодавно третьокурс
ники знову назвали своїм 
комсоргом Сергія Ерлика. 
Отже, розпочату справу 
йому ж і продовжувати.

Хотілось почути про 
Сергія думку людей, З 
якими він працює, чию 
підтримку відчуває постій
но. Я звернулась до парт-* 
орга Вячеслава Васильови- . 
ча Сергєсва і замполіта 
Георгія Михайловича Пас- 

тухова з одним і 
тим же питанням: 
чим заслужив 
сорг повагу 
сантів?

— Рішення 
мітету комсомолу 
завжди обгрунто
вані, — сказав Вя
чеслав Васильович. * 

А значить, '■ 
особистих об- 

просто не-
— продовжив

ком- 
кур-

ко-

для 
раз 

підстав,має 
його думку Георгій Ми
хайлович. — Зважте, Сер- , 
тій не любить багато обі
цяти. Взяеся допомогти 
товаришам (він відмінник, 
Ленінський стипендіат) — 
сідає з ними поруч і роз
тлумачує незрозуміле. Він 
не ділить своїх обов’язків 
Па великі і маленькі, тому 
допомогу товаришеві вва
жає такою важливою спра
вою, як і будь-яку іншу. 
Посада у нього неспокій
на. Та скидок ніяких собі 
не дозволяє. Що стосує
ться випробування поса
дою... Вячеслав Васильо
вич, що ви на це скажете?

Самовпевненість, зверх
ність з його характером не 
в’яжуться. До речі, може-.^_ 
те його поздоровити: вчо
ра йому вручили парткви
ток.

...Одного разу Сергій 
відкрив для себе Пушкіна. 
Напевно, це трапилось, 
коли він учився в техніку
мі. А може й раніше, ко
ли бігав ще до школи і ні
куди з рідної Олександрії 
надовго не виїжджав. За
рез важливо інше: те, як 
з кожним новим рядком 
поет ставав йому ближчим 
і по-людськи зрозумілї- 
шим. А книги інших пись
менників! їхні глибокі 
думки про життя, про лю
дей розчинили перед юна
ком вікно у величезний 
світ, красу і людяність 
якого йому захищати.

Ожили вікна першого 
Сергійового будинку, зве
деного у рідному місті. 
Буваючи у відпустці, 
батьків, він не обминає й 
дзвінкоголосої оселі діт
вори, яку закінчували 
вже без нього. Перші в 
житті будівлі, в котрі 
вкладена праця його мо
лодих рук... А скільки ще 
роботи попереду, скільки 
зусиль, думок і душевно
го тепла доведеться 
вкласти в будівлю люд
ського духу, особистості.

Т. ЛЮДНА.
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