
14
ПРОЛЕТАРІ ВСІХ КРАЇН, ЄДНАЙТЕС

Нфовоград^юі облесЕа -
ЗМіЬтека Ы. Н. К. Круасьжої

2яв. № >

ОРГАН КІРОВОГРАДСЬКОГО ОБКОМУ АКСМУ

Рік видання XIX № 50 [2466]. ВІВТОРОК, 25 КВІТНЯ 1978 року. Газета виходить з 1939 року. 
Ціна 2 коп.

СИЛА І СЛАВА ТВОЯ, КОМСОМОЛ
ПАДЯНСЬКЕ суспільство 
* по-батьківському заці
кавлене в то>лу, щоб під
ростаюче покоління було 
ідейно загартованим, гар
монійно розвинутим, най- 

-у. більш вичерпно використа
ло свої знання, енергію, 
здібності. Адже юність — 
майбутнє нашої країни. Мо
лодь становить тепер май
же половину всієї кількості 
робітників та службовців. І 
ударним загоном цієї армії 
трудівників виступає Ленін
ський комсомол. Нині прак
тично жодне важливе пи
тання в житті країни і рес
публіки не розв'язується 
без його участі. Це закріп
лено в новій Конституції 
СРСР і тільки-но прийнятій 
Конституції УРСР, які знач

но розширили його права. 
«Комсомол уже давно й 
міцно зайняв гідне місце 
в суспільно-політичній си
стемі радянського суспіль
ства. Його роль визначає
ться самим характером, ре
волюційною суттю соціаліз
му, нашою спрямованістю 
в майбутнє», — підкреслив 
на XVII з’їзді ВЛКСМ Ге
неральний секретар ЦК 
КПРС товариш Л. І. Бреж
нєв. Партія постійно звер
тає увагу на розвиток іні
ціативи, самодіяльності 
комсомолу. В цьому — за
порука успішного виконан
ня ним ролі авангарду мо
лоді, помічника і резерву 
КПРС.

Сила комсомолу—в пар- 
тійно/лу керівництві. Ця ак-

Л. Ф: КІБЕЦЬ,
другий секретар обкому Компартії 

України.
сіома підтверджується в ді
лах і справах юні Кірово- 
градщини, £ка пліч-о-пліч з 
комуністами, старшим поко
лінням втілює в життя ве
личні накреслення XXV з’їз
ду КПРС. Побувайте сьогод
ні на підприємствах, у трак
торних бригадах, на фер
мах... Ви всюди відчуєте 
особливий, молодіжний на
стрій у роботі, в стосунках 
у колективах, небайдужість 
до недоліків, прагнення 
віднайти резерви на вироб
ництві. Велике червоне пан
но на 90-му корпусі заводу

«Червона зірка» сповіщає. 
«32 комсомольсько-моло
діжних колективи підтрима
ли почин бригади Л. Арте- 
мечка». Це означає, що 
майже всі комсомольсько- 
молодіжні бригади, екіпажі 
підприємства відкрили осо
бистий рахунок економії 
металів. «Тут працює ком
сомольсько-молодіжний ко
лектив — ударник комуніс
тичної праці», — сповіщає 
гасло в ремонтному цеху 
Побузького нікелевого за
воду. «Комсомольці і мо
лодь! Гідно зустрінемо

60-річчя Ленінського ком
сомолу!» — таке зобов’я
зання взяли юнаки і 
дівчата Олександрійського 
електромеханічного заво
ду- Біля джерел ентузіаз
му молоді повсюди, як пра
вило, стоять комуністи. За 
почином бригади комуніста 
В. І. Гетьманця («Червона 
зірка»), яка зобов'язалася 
до пе|2ідої річниці прийнят
тя Конституції СРСР завер
шити виконання трьох з по
ловиною річних планів, в 
області змагається більше 
половини всіх комсомоль
сько-молодіжних колекти
вів. За почином долинських 
хліборобів, схваленим об
комом і райкомом партії, 
на рубіж вісімдесятого ро
ку по виробництву зерна 

сирішили нині вийти понад 
140 механізованих комсо- 
/лольсько-молодіжних ко
лективів колгоспів і рад
госпів. З^ініціативи гайво- 
ронських тваринників, теж 
схваленої партійними орга
нами, молоді доярки облас
ті змагаються за завершен
ня трирічного плану прода
жу молока державі до пер
шої річниці нової Конститу
ції СРСР. Заклик партії 
«Сьогодні працювати кра
ще, ніж учора, завтра — 
краще, ніж сьогодні!» с-тав 
бойовим лозунгом усіх 
учасників патріотичного ру
ху молоді «П’ятирічці ефек
тивності і якості — енту
зіазм і творчість молодих!»

(Закінчення на 3-й стор.).
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• ДЕЛЕГАТ
КОМСОМОЛЬСЬКОГО З’ЇЗДУ

ЙДЕ..

З ЛОЗ.УНГАЛШ «В ДЕНЬ «ЧЕРВОНОЇ СУБО
ТИ» — НАЙВИЩУ ПРОДУКТИВНІСТЬ ПРАЦІ!»,' 
«СЬОГОДНІ ПРАЦЮЄМО ПА ЗЕКОНОМЛЕНИХ 
МАТЕРІАЛАХ 1 СИРОВИН І’»..«ПОСАДИМО КОМ
СОМОЛЬСЬКІ ПАРКИ. ЗАКЛАДЕМО АЛЕЇ НА 
ЧЕСТЬ 60-Р1ЧЧЯ ЛЕНІНСЬКОГО КОМСОМОЛУ!»’ 
ВИЙШЛА НА ВСЕСОЮЗНІ IIІ КОМУНІСТИЧНІІГІ 
СУБОТІ 1ИК МОЛОДЬ К1РОВОГРАДЩИНИ. .

Характерні риси нинішнього свята праці — масо
вість, справжній комсомольський ентузіазм. Десяіки 
молодих робітників Кіровоградського заводу трак
торних гідроагрегатів, заводу радіовиробів уже за 
три перші години роботи виконали змінні завдання. 
Майже по півтори норми на посівній і культивації — 
таким був доробок молодих механізаторів більшості 
господарств Новоукраїнськсго району.-“ В більшості 
колгоспів Новоархангельського району комсомольці 
і молодь заклали алеї на честь бО-річчя Ленінського 
комсомолу.

По-ударному працювали юнаки і дівчата Кірово- 
градщини 22 квітня. Під час комуністичного суботни- 
ка вони зібрали і здали на заготівельні пункти «Втор- 
чормету» 3024 тонни металолому (втроє більше, ніж 
планувалося), на 42,7 тонни більше передбаченого 
макулатури. До фонду десятої п’ятирічки обласний 
комсомольський штаб суботника перерахував 201 636 
карбованців. Це майже вдвоє перевищує суму, яку 
намічалося заробити в дрнь «червоної суботи».

ДОЛАЄ

на Всрспюіний гьіІ?->^>и^НОНОСНОіІ" ,<'Р°поградщнни вирушили 32 квітня до Москви, 
йому субогии'" Ф2Р„УгГ_Н0МС0М0ЛІІ ПеРеД від’їздом вони взяли участь у комуністич- 
пувалиУдереваУнущ^ПОРЯЯІ<ОиуВалИ алеі гквеРУ імені Ленінського комсомолу, обно-

На фото: делегати XVIII з’їзду ВЛКСМ,
Фото М. ТЕРНАВСЬНОГО.

ТЕХНОЛОГОМ Оленка не стала. 
Чи то завадила ота четвірка з 

хімії на вступних екзаменах, чи то 
сама доля керувала діями членів 
приймальної комісії, котрі, підраху
вавши Оленчині «бали», не внесли 
її до списку щасливчиків, але тех
нологом Оленка не сгала. Було 
прикро повертатися додому ні з чим, 
і все ж, навіть у ті найгірші, здава
лося, хвилини, в глибині душі розу
міла, що прикро їй не тому, що во
на не вступила до Київського техно
логічного інституту харчової про
мисловості, а саме тому, що просто 
не вступила. (Одного разу вона зві
дала близьке до цього почуття: вже 
майже добігла до зупинки, а авто
бус раптом зрушив. І хоч, надміру 
поспішаючи, не встигла помітити 
номер того автобуса — можливо, 
зовсім не той, що їй потрібен — та

ж було шкода. Адже так поспі
шала...) ;

Наступні вступні екзамени — 
тільки через рік. У райкомі комсо
молу, куди дівчина звернулася за 
порадою, їй запропонували попра
цювати цей рік піонервожатою. Так 
Оленка Тищенко у сімнадцять років 
стале Оленою Аврамівною.

— Кажуть, що навіть у всякій ви
падковості є своя закономірність. 
1 все ж інколи мені стає страшно: 
а що, коли б я вступила тоді до ін
ституту? Звикла б, можливо навіть 
сподобалось би і працювала б собі, 
навіть не підозрюючи, що зі своєю, 
єдиною, я вже розминулася...

З цього «страху» е Олєнки наро
дилася ще одна переконаність: щоб 
знайти себе, потрібно шукати. Як у

Див. 2 стор.
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I» Ж,
хоплювалась ними, хотіла бути на 
них схожою. І тільки, коли спробу
вала сама, коли відчула, як потягли
ся до мене діти, коли зрозуміла, 
що і я — можу! — ось тоді й вирі
шила: це — моє. Так хлопчак може 
ходити щодня по землі, милуватись 
першими сходами чи зрілим колос-

гога Олени Азрамівни. Роман Геть
манець і раніше з батьками час
тенько їздив на прогулянки до лісу. 
Та 3 тих пір, як прийшла до ник 
Олена Аврамівна, ніби змінився той 
ліс. 1 ще жодного разу не повертав
ся Роман, аби не принести з собою 
щссь до теплиці. Росте у вазон« 
привезена Романом лісова папо
роть, аспарагус, очиток... А бітя 
Брайко, неспокійний чубань, котро
го у дванадцять років уже зараху
вали до «важких», котрий своїми ви
тівками доводив декого навіть до 
сліз, той самий Бітя, що і з Оленою 
Аврамівною розпочав своє знайом
ство незалежно нагрубіянивши, ни
ні дбайливо доглядає ніжні, сніжно- 
білі кали. Той самий Вітя взимку 
щодня прибігав до теплиці, загля
даючи до кожної квітки, і все не міг 
надивуватися: «Надворі ж такий мо
роз...». А напередодні восьмого бе
резня разом з іншими юннатами 
грискіпливо відбирав — найкращі, 
найніжніші — на букет Олені Авра- 
мівні.

— Чомусь більше люблю ота
ких — непокірних, неспокійних. 1 
старших. Мабуть тому, що в них ав
торитет завоювати важче.—І з цьо
му знову педагог Олена Аврамівна.

У неї п’ять класів: два сьомих і 
три восьмих. Але, мабуть, не має а

МОСНВА, КРЕМЛЬ, 
ПРЕЗИДІЇ XVIII З’ЇЗДУ 
ВЛНСМ

Комсомольці і молодь ордена Трудового Червоного 
Прапора Новоунраінської районної комсомольсько, 
організації г.алко и сердзчно вігають делегатів ХУ1>і 
з'їзду ВЛНСМ.

Рапортуємо з’їздові, що у весняно-польових робо- 
тгх у районі взяли участь 2ЬЗ комсомольсьно-молодіи-. 
них екіпажі. З початку року створено 15 комсомол^' 
сько-молодіжних колективів по : вирощуванню куку
рудзи і 7 — по вирощуванню високих урожаїв цукро
вих буряків. Шість молодих доярок у першому квао- 
талі подолати тисячні рубежі. Колектив комсомоль
сько-молодіжної тракторної бригади № 3 колгоспу 
«Дружба* став переможцем у соціалістичному змаган
ні серед комсомольсько-молодіжних тракторних 
бригад області- і завоював приз імені двічі Героя Со
ціалістичної Праці 0. В. Гіталова.

Комсомольці успішно виконали зобов’язання на 
честь XVIII з’їзду ВЛКСМ: підготували всю сільсько
господарську техніну, в тому числі й зернозбиральні 
комбайни, до дня відкриття з’їзду.

Ноьоукраїнський райком ЛКСМ України,

(Продовжений. ГІоч на 1-й стор.).

тій приказці — дорогу долас той, 
хто йде...

— Ну, хіба ж я не знала, що існує 
така професія — педагог? Як у всіх, 
були в мене улюблені вчителі, я за-

сгм. А от коли своїми руками вкла
де зернину до землі, коли вирос
тить і виплекає з неї тугий колос, 
ноли відчує радість від зробленого, 
вважайте, народився хлібороб.

Це вже точка зору не просто 
Оленки Тищенко. Це позиція, на 
котрій стоїть молодий педагог Оле
на Аврамівна,‘вчителька хімії і біо
логії Олександрізської середньої 
школи № 1. Ось чому, аби потрапи
ти до шкільної теплиці, нам довело
ся шукати директора цієї теплиці. 
У директора були серйозні очі і ко
ротенька шкільна форма — дирек
тор Алла Мовчан вчиться у шосю- 
му «А».

— Хочу, аби нікому з них на за
грожувала ота випадковість. Нехай 
починають шукати якнайраніше...

Все, що знаходиться на оцих со
рока двох квадратних метрах шкіль
ної теплиці, виростили своїми рука
ми юннати. Щороку на шкільних ді
лянках збирають врожаї — то теж 
їхня робота. І вбрали у зелень кож
ний кабінет — теж вони. Три роки 
тому школа отримала подарунок 
від будівельників — світле просто
ре приміщення. «Зробимо школу 
садом» — цей девіз народився са
ме тоді. Самі приносили до теплиці 
землю, саджали тоненькі пагінці. 
Перший вазон, вирощений там, уро
чисто принесли до кабінету біоло
гії. А коли квіти зацвіли, у юннатів 
було справжнє свято...

Захопитися чимось самому — по
ловина справи. Друга половина — 
зуміти зацікавити своїм захоплен
ням інших. Це теж точка зору педа

(Закінчення на 4-й стор.).

Рапортуємо XVIII з’їздові ВЛКСМ: на честь з’їзду 
паш комсомольсько-молодіжний колектив заступив на 
ударну трудову вахту під девізом «XVIII з’їздов 
ВЛКСМ — 18 ударних тижнів!». 18 ударних тижнів 
відпрацювали вже до 16 квітня. В-ці тижні:

— додатково видано продукції на суму 98,7 тисячі 
карбованців;

— внесено на особистий рахунок економії та береж
ливості 26,4 тисячі карбованців;

— продуктивність праці зросла на 18 процентів по
рівняно з 1977 роком.

Нехай наша ударна праця буде' запорукою успішно
го виконання величних планів десятої п'ятирічки!

Комсомольсько-молодіжний колектив імені 
XXV з’їзду КПРС цеху № 3 ^заводу чистих ме
талів імені 50-річчя СРСР міста Світловодська.

Вітаємо делегатів XVIII з’їзду ВЛКСМ. Доповідаємо 
з’їздові, що взяті на честь комсомольського форуму 
соціалістичні зобов’язання ми виконали успішно. Про
вели 634 вепикоє; гових поїзди, понад план перевезли 
294 627 тонн народногосподарських вантажів, у дні 
роботи з’їзду працюватимемо на зекономленій елек
троенергії.

Запевняємо делегатів, що 60-річчя Ленінського ком
сомолу зустрінемо ударною працею. Бажаємо з’їздові 
успішної роботи по виробленню . програми дальшої 
мобілізації багатомільйонної армц комсомольців і мо
лоді країни на втілення в життя планів, намічених 
партією!

Колектив КОМСОМОЛЬСЬКО-МЛ'ІОДІЖНОЇ електро- 
возної колони імені XXV з’їзду КПРС Знам'ям
ського локомотивного депо.

Раді доповісти, що наш молодіжний колектив з чес
тю ніс трудову иахту, присвячену знаменній події в 
житті Ленінського комсомолу. Наш трудовий дарунок 
з'їздові — надоїли по 1100 кілограмів молока від кож
ної корови, що значно вище взятого соціалістичного 
зобов’язання, 16 тваринників колективу працюють за 
календарем 1979 року.

Запевняємо з’їзд, що з ножним днем будемо наро
щувати темпи виробництва продукції тваринництва « 
підвищувати її якість. Внесемо гідний вклад у вико 
нання рішень XXV з’їзду КПРС, у зміцнення економіч
ної могутності нашої соціалістичної Вітчизни.

За дорученням комсомольсько-молодіжного 
колективу МТФ колгоспу імені XX з’їзду КПРС 
Бобринецьмого району — групкомсорг В. ЛІ
ЩЕНКО.

ПРИСВЯЧУЄТЬСЯ XVIII З’ЇЗДОВІ ВЛКСМ

Комсомольська поема
За відрядженням газети «Молодий комунар» творча група кіровоградських 

постів: лауреат обласної комсомольської премії імені Ю. Янопського Володимир 
Бззмлезський, члени обласного літоб’єднання Валерій Гончаренко, Євген Желєзня- 
«ов і Георгій Шевченко — побувала у молодик хліборобів і робітників, гірникіз 1 бу
дівельників. Усі молодіжні бригади, які згадуються в цьому колективному творі, ні
би краплини 135-тисячноі комсомолі« Кіровоградщмии, відсвічують світлу трудову 
звитягу на передовій десятої п’ятирічки.

МОНОЛІТ
ПРОЛОГ

Гляжу: б.чи:: Елисавстграда,
Где в суходоле будяки. 
Среди скота, котлов и чада 
Лежат вербліожсіспс полки.

Э. Багрицкий.
Сіру куряву конГзбнвалй
На шляху у байорці тополі.. 
Не віїрп твою славу співали, 
А заграви зірниць, комсомол. 
Паленіли знамена черлеио. 
Піднімаючи буряно клич.
І корчагіпи мчали шалено. 
Розтинали шаблюками ніч.
Дііц. вставав не із «нів людських, 
Мов кумач, паленів.
У степах ко.мпаніїнськик 
Там, де дух полинів.
Молодими і першими
Із чорнильної мли
У будьопівках вершники 
Курявою мели.
Мчали днями суворими 
По шафранних полях,
ІІ’я’икутшіми зорями 
Осяваючи шлях.
Стала нам’ять’, як пам’ятка. 
Чорний ліс. Чорний слід.
ІІевпокорепа Знам’янка 
Задивилася в сніг.
Над ланами, над голими 
Смерч борні не затих.
Гой, котилися голови

По ланах золотих.
Піднімалися лави
Бойові, вогняні,
Ріднокраіі піднімали 
їх безсмертні пісні.
Хліборобські;ми веснами 
Заквітчалася даль.
В берег спої йду веслами
Б'ють запеклі літа.
Човен часу не спиниться
15 течії світовій...
Щедра доля проміниться
У пшениці густій.
Свігловодське роздолля.
Сс іще. Сосни. Дніпро.
Верби хиляться долу.
Чайка губить перо.
11е старієм з роками
Кі’ітпе вічний вогонь.
Молодими руками
Нам підтримать його.

1.
ДІДІВ, БАТЬКІВ СВЯЩЕННА 

СПАДЩИНА —
У ДВА ЗАОБРІЙНИХ КРИЛА. 
СТЕПИ ТВОЇ,

КІРОВОГРАДЩНПО, 
ВИПРОБУВАННЯ ДЛЯ ОРЛА. 
СКОРОМІ ШУЧ (СТЬ СІ 11 ГУ

ТАЛОГО 

ї ЦВІТУ ПЕРШІ ПЕЛЮСТКИ. 
ТУТ МОЛОДА ЗОРЯ ГІТАЛОВА 
ЗАКОЛОСИЛАСЬ НА ВІКИ.

2.
Зоря даленіє за Тясмин, за Вись. 
Ііад сгеном пробудженим жайвір 

завис.

Квіт кощій, світанок іде по землі. 
Від Субоїців шлях—у блакитній імлі.

Підйоми і впадини. Тракторний стан. 
Ідуть хлібодари. Лиш осторонь стань, 
Побачиш їх лиця смагляві і чисті.
Ідуть трактористи. Спішать
_ , . . трак гористії.
Фуфайки і куртки. Цупкі кирзачі.
і кожного райок, мов птах, на плечі. 
Росу перламутрову поле спиває. 
Серпанок спливає. Дорога співає: 
Рвійна і надійна, 
Щг.ра без бравади, 
Комсомольсько-молодіжна 
Тракторна бригада.
Сівачі невтомні 
Молоді та дужі.
В гордій славі скромні.
У роботі — дружні. 
Лану свіжий запах — 
Теплий світ весни.
Молодечий запал
В жилах струменить.
В товариськім колі
Сіять і збирать.
Металеві коні
Ііа межі стоять.

Бригадир заслужений. Він — Герой 
Соцпраці. Каже: «Ні до чого нам запаль
ні овації. 35 центнерів зернових по кру
гу отака турбота, а тому й напруга 

(Продовження на 3-й стор.).



2S квітня 1978 року <<■ З сюор,

(Закчнченнн. 
Поч. на 1-й стор.).

Зросла роль партійного 
керівництва комсомолом 
області з період між XVII 
і XVIII з’їздами ВЛКСМ. Це 
Помітно передусім на зміц
ненні партійного ядра в 
комсомолі. За останні чоти
ри роки кількість членів і 
кандидатів у члени КГІРС 
лише серед секретарів пер
винних комсомольських ор
ганізацій збільшилась на 
п’ять процентів. За дору
ченням партійних комітетів 

"^^доласті молоді комуністи 
продовжують активну ро
боту з комсомолі, не пори
вають зв’язків з комсомоль
ськими осередками, які 
рекомендували їх до вступу 
в партію.

Велику увагу приділяють 
партійні комітети області

обов'язків уперше. Ось 
дуже важлива 
боти комітетів 
областії

У комплексі 
керівництва 
комуністи 
місце відводять 
ленню стилю внутріспілко
вої роботи комітетів 
ЛКСМУ. Зусилля тут спря
мовано на те, щоб кожен 
захід спілчан слугував орга
нізаційному згуртуванню, 
ідейно-політичному загар
туванню юнаків і дівчат. У 
нас появилася нова форма 
комсомольського керів
ництва. На базі колгоспу 
«Родина» Долинського ра
йону здійснено цікавий екс
перимент. ,.£айком партії і 
партком господарства впер
ше запропонували запрова
дити нову посаду — заступ-

ня Всесоюзної зустрічі на
ставників сільської мояоді. 

Основоположні вказівки 
Леніна, настанови XXV з’їз
ду КПРС про те, що роль 
комсомолу в житті нашої 
країни зростає, що комсо
мол — резерв партії, визна
чають діяльність, комуністів 
області в питанні керівни
цтва комсомолом. Візьме
мо такий красномовний 
факт: 60 процентів секрета
рів міськкомів і райкомів 
партії — це донедавна ком
сомольські працівники, по
ловина складу голів викон
комів міських і районних 
Рад народних депутатів на 
цю виборну посаду при
йшли теж із комсомолу. 
Чверть склад/ всіх секрета
рів первинних комсомоль
ських організацій висунуто 
на радянську і профспілко

ву роботу. Помітно 
збільшився приплив у 
партію молодик людей 
із лав ВЛКСМ за остан
ні чотири роки. Якщо 
1974 року поповнення 
обласної партійної орга
нізації комсомольцями 
становило 65,7 процента, 

К О М € О М О
наших рядів.

На листопадовому (1977 
року) Пленумі ЦК Компар
тії України перший секре
тар ЦК Компартії України 
В. В. Щербицький наголо
сив: «Великою є наша від
повідальність за виховання 
підростаючого покоління...» 
Сьогодні, в день відкриття 
ХУіІІ з їзду Ленінською 
комсомолу, комуністи об
ласті констатують, що юнь 
Кірозоградщини, очолюва
на комсомолом, виховує
ться вірною ленінським за
повітам, у дусі радянського 

'патріотизму і соціалістично
го інтернаціоналізму, безза- 
бітного служіння своєму на
родові, 
дальші 
молоді. Вже при вивченні 
матеріалів цього форуму 
слід урахувати положення 
виступів Л. І. Брежнєва під 
час поїздки по Сибіру і Да- ** 
лекому Сходу, 
конкретні точки 
ванни вміння, знань, 
зіазму. А вони, ці точки, — 
в майбутніх важливих і кон
кретних справах. Комсомол 
області поаинен зосереди
ти увагу на дальшому по
ліпшенні трудового вихо
вання молоді, взяти шеф
ство над спорудженням 
пускових об’єктів промис
ловості, будівництва, тран
спорту, над будівництвом 
шкільних, дошкільних і Ди
тячих закладів, над робо
тою культосвітніх закладів. 
За хорошу справу нещодав
но взялися сільські комсо
мольці. Вони встановили 
шсфстзо над ланками по 
вмощуванню високих уро
жаїв кукурудзи. Тут потріб
но йти далі, взяти під свій 
контроль виробництво й ін
ших сільськогосподарських 
культур.

Життя висуває все нозі й 
нові завдання, розширяє 
програму діянь комсомолу. 
І діалектика авторитету ва
тажка молоді — в тому, 
щоб не зупинятися на до-

ділянка ро- 
комсомолу

партійного 
комсомолом 

області значне 
удоскона-

СИЛА І СЛАВА
т в о я,
доборові, навчанню і роз
становці 
кадріз. Адже 
ський активіст 
наш час — час 
го будівництва комунізму, 
коли кожен юнак і дівчина 
мають освітній багаж не 
менше десятирічки, висо
кий культурний рівень, ---
як ніколи відповідати всім 
вимогам ватажка молоді. 
Дуже важливо, щоб таким 
ватажком був комуніст, 
який пройшов школу ком
сомольського гарту і з по
чуттям відповідальності, що 
його накладає на нього 
звання члена партії, віз за 
собою комсомольців. Нині 

області всі секретарі мі
ськкомів і райкомів, комі
тетів з правами райкомів 
комсомолу — комуністи, 
що мають вищу освіту. 
Більшу частину з них обра
но членами відповідних 
партійних комітетів. Поміт
но поліпшилась робота з 
ватажками первинних ком
сомольських організацій. 
.Так, за чотири роки на 17 
процентів зросло число цієї 
категорії комсомольського 
активу у виборних партій
них органах, у сім разів 
більше прийшло їх на пар
тійну роботу. Все це стало 
можливим завдяки увазі і 
піклуванню комуністів про 
комсомольські кадри. Нині 
на Кіроаоградщині склала
ся чітка система навчання, 
в якій акцент зроблено на 
вивченні досвіду, ПІД8И- 
щенні кваліфікації різними 
категоріями активу. Одначе 
роботу з кадрами деякою 
мірою ускладнює ще вели
ка їх змінюваність. Протя
гом останніх років повніс
тю перемінявся склад сек
ретарів Олександрійського 
міського, Устинівського, Го- 
лозанІвського, Онуфріїв- 
ського райкомів комсомо
лу. Майже половина секре
тарів первинних комсо
мольських організацій після 
звітно-виборної кампанії 
1977 року в комсомолі при- 
сгупила до виконання своїх

КОМСОМОЛЬСЬКИХ 

КОМСОМОЛЬ- 
позинен у 

розгорнуто-

ник голови колгоспу по ро
боті з молоддю, на яку бу
ло обрано секретаря ком
сомольської організації. Це 
розширило права комсорга, 
конкретнішою, предметні
шою стала робота коміте
ту, очолювана ним. Удвоє 
зросла чисельність членів 
ВЛКСМ, комсомольською і 
партійною політосвітою 
охоплено понад дві третини 
кількості юнаків і дівчат 
господарства, решта вчи
ться з ШРМ, технікумах, 
вузах. ^Молоді хлібороби -і 
тваринники стали авторами 
ряду патріотичних почи
нань, спрямованих на збіль
шення виробництва продук
тів сільського господарства. 
Хоча долинський експери
мент іще триває, відшліфо
вуються його грані, але 
масового розвитку дістав 
він уже в орденоносній Но- 
воукраїнській районній ком
сомольській організації, 
підхопили і впроваджують 
його в Олександрійському/ 
Онуфріївському, Знам’ен
ському та інших районах. 
! з цьому •— яскравий вияв 
тісі великої уваги партійних 
комітетів до всього нового, 
що сприяє поліпшенню сти
лю роботи комсомольських 
організацій.

Під неослабний контроль 
узяли комуністи області 
розвиток наставництва се
ред молоді — патріотичний 
рух кращої частини робіт
ничого класу і трудового 
селянства, яколлу високу 
оцінку з трибуни XVII з’їз
ду ВЛКСМ дав Л.'Т~Бреж- 
нєв. Сьогодні виробничими 
вчителями юнаків і дівчат є 
6446 членів КПРС, або май
же половина всіх наставни
ків, чисельність котрих за 
чотири роки з цілому зрос
ла втроє. Серед них — 59 
Героїв Соціалістичної Пра
ці, 4 Герої Радянського Со
юзу. На базі ряду підпри
ємств і колгоспів діють 
школи передового досвіду 
по наставництзу. Не випад
ково нашу область було ви
брано місцем для проведсн- сягнутому^

З’їзд накреслить 
напрями роботи

намітити 
застосу- 

енту-

Слово міцне
У дні роботи XVIII з’їзду 

ВЛКСМ комсомольсько-мо
лодіжні зміни майстрів 
А. Ромащеяка (групком- 
соог А. Стороженко) та 
Юрія Заворотного (груп- 
комсорг Володимир Куче
ренко) з цеху № 6 Світло- 
иодського заводу чистих 
металів вирішили працю
вати на зекономлених ал
мазних дисках і допоміж
них матеріалах, змінні зав
дання виконувати на 125 — 
130 процентів з найвищою 
якістю роботи.

Зобов'язавшись справи
тися з планом трьох років 
п'ятирічки до дня відкрит
тя з’їзду, парша бригада 
виконання його завершила 
Т2 березня, друга — 24 бе
резня. Сьогодні обидва ко
лективи працюють у раку* 
ИбК лютого 1979 року.

В, ПАШАГОР’ЄВ,

ПРИЙМАЙТЕ, ДЕЛЕГАТИ!

Є про що рапортувати 
XVIII з’їздові Ленінського 
комсомолу! Тетяна Чума- 
ченко, Олена Смілянцеза, 
Валентина Шаркезій та ін
ші дівчата заслужили най
кращих сліз. Нині ми по
ставили собі за мету здійс-

Трирічний план — 
до 7 жовтня

«План двох з половиною 
років — до XVIII з їзду 
ВЛКСМ, — план трьох ро
ків ---  до першої річниці .
нової Конституції СРСР!»
з таким почином виступи- другу частину ініціа
ли з січні члени нашого 
комсомольсько - МОЛОДІЖ
НОГО колективу швачок. І 
ось 17 квітня радість: ми 
виконали завдання,двох з 
половиною років п’ятиріч
ки, виробивши продукції 
на 1087,2 тисячі карбован
ців при плані 1085,3 тисячі.

тиви — план трьох років 
виконати до 7 жовтня.

Т. БОЄВА, 
групкомсорс комсо
мольсько-молодіжного 
колективу швейного 
цеку Вільніанського 
райнромкомбінхту.

(Продовження.
Поч. на 2-й стор.),.

*

Першістю не вступимось в Знам’янськім 
районі. Рік же комсомольський. Цебто 
наш».

Дощ сріблястий крапає. 
Вітер в шибку дмухає. 
Ех, Семене Карповичу, 
Дорогий Онуфрієв.
Небо, ніби постіль: 
Жужмом хмари білі. 
Як воно не просто 
В хліборобськім ДІЛІ. 
Але сонце випливло. 
Тож не гай хвилини. 
Синім шовком виткані 
Візерунки дивні, 
Агрегати плинуть. 
Розбудили степ 
Лижник і Кравчина 
Та Григорій Штець. 
Сонячна пороша 
Мс-рехінть, звика. 
Засіва Волошин 
1 комсорг Бсрсак. 
Промені, мов колії, 
Перетнули небо. 
Славна комсомолі« 
Постоїть за себе.

5.
Де ви, сірі, булані і карі?
Коні, коні, вудила не рвіть. ; 
Сиві скроні давно в командармів.
Білий цвіт. Неприкаяний світ.: 
Тільки сурми звучать стоголосо, 
Ярим зором минувшина б’є, 
Комсомоле, крізь буднів покоси —* 
І’.с повторне обличчя твоє.
Бу д н і з ком сом ол ьських
Крилять сторінки.
В шахті евітлопїльській,

. Мужні гірники.
В робах і ковбойках :
Енергійно ходять.
Бойовий комсорг їх 
Грнтораш Володя.

Рус яае волосся. Обличчя відкрите. Він 
з гордістю мовить: «Уміють робити 
гірничого 
Матеріалу 
вам. Я ось

їх дев’ять
Завзяті, надійні, обізнані хлопці.
І тож « чорнороб очисного забою» 
Не зовсім звучить, бо на думку мою: 
ІЗ ЗМІНИ ВИХОДЯТЬ вони, яче із бою, 
Щоб влитись гуртом в робітничу 

сім’ю.
Пригадую: випадок трапивсь недавно.

в 
майстра Бориса Романоза.' 
тут вистачить і для роману 
що скажу...

.у зміні. Усі комсомольці.

МОЛОДІСТЬ.
кармінний
ГРАЄ НЕБОЗВІД.
МИ ДАЄМ КРАЇНІ 
НІКЕЛЬ І ГРАФІТ. 
РОБІТНИЧА ЮНОСТЕ.
ТИ ЯСНА НАВІК.
ВКРИЛИ РОКИ ВРУНОСТІ 
НАШ ДВАДЦЯТИЙ ВІК.

4,
Тут курять роботи сигари. 
Бряжчать центиерпі ланцюга« 
На вікнах — сонячні пожари. 
І ковалі, немов бон:.
Сигналять крани, б’є сТоледо»« 
Могутній прес. Прогрес. Мста.
У ковалів е власне кредо: 
«Гартуймо волю, як метал».

їх п’ять. Ніби п’ятеро пальців 
руки. Вони перетворюють в стяги 
будні — роки. У творчім дерзанні

одної 
не 

від 
зміни до зміни зони авангардять щоден
но незмінно.

їх п'ятеро: 8асиль Семига, Віктор Віч- 
каное, Володимир Головко, Олександр 
Ариксон і ватажок — молодий комуніст 
Леонід Артеменко. Комсомольсько-мо
лодіжна бригада різчиків металу ко
вальсько-пресового цеху заводу «Чер
вона зірка», яка змінні завдання виконує 
в середньому на 150 процентів. «До 
60-р:ччя Ленінського комсомолу, — го
ворить делегат XVIII з’їзду ВЛКСМ 
Леонід Артеменко, — подолаємо рубіж 
чотирьох років десятої п’ятирічки, зеко
номимо 50 тонн металу». ■

Нс зрозуміти цифри голі
Цю інформацію суху 
Тому, хто не бував ніколи 
В ковальсько пресовім цеху. 
Злітають віялом іскрини. 
Мов тепловійне сяйво дня.
А за хвилинами-хвилини,
І зміна зміну обганя.
Лице горить в накрапах поту. 
Мусянжно світиться чоло. 
Коріння рук вросло в роботу, 
Як Г. грунт родючий — ремесло. 
У грунті цьому заврожають 
Машини мудрі посівні.
В ковальсько-пресовім вражають 
Звичайні будні запальні.
Це комсомольсько-молоді жну 
Несе напруга па крилі
Воюнь і криця. Труд І пісня. 
Поему творять ковалі.

<

Шалено конвейєр давав «на-гора». 
Вуї Ілля пливло і вагомо, і плавно. 
Кінчилася зміна. Все в нормі. Нараз 
Стик стрічки — навпіл. І роботі — 

шабаш.
(Цигарку тут розім'яв Григорій). 
Отож, кажу стик всю бригаду підвів. 
Конвейєр спинився...
I ly XTÖ б не хотів
Пошвиднїе нагору із лави—та в душ. 
Па це мали право, звичайно.

• . . Чому ж?..
Вже майже закінчили зміну і все ж, 
Кого пі як підеш— себе підведеш*. 
Чекали годину і другу. Ніхто 
До КЛІТІ рушив. І ось тільки — 

штовк.
Повільно конвейєр труснувсь і ^поплів. 
Взялися усі за лопагп без слів. 
Спливали хвилини. Забій стугонів.
Нарешті він стишивсь. Додому пора. 
Шахтарський характер — це скельна

(Закінчений на 4-й crop ).

НАРОДЖЕНІ СОНЦЕМ ЗВУКИ. 
ПЛИВУТЬ НАД МОВЧАННЯМ 

ТГУБ.
СПІВАЮТЬ ЮНАЦЬКІ РУКИ 
ПРО ТРУД.
СПІВАЮТЬ ЩОДЕННУ СЛАВУ 
ТРИВОГАМ,

ДОРОГАМ.
КРАЮ

РАКЕТИ З ДОЛОНЬ ТУЖАВИХ 
У КОСМОС ТОДІ ЗЛІТАЮТЬ. 
І РАДІСТЬ ЯСНА, ПЕРВІСНА 
ВЛИВАЄТЬСЯ В КОЖЕН РУХ... 
Є В СВІТІ НАЙКРАЩА ПІСНЯ 
ЦЕ ПІСНЯ РОБОЧІТ.Х РУК.
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(Закінчення. Поч. на 2-3 стор.).

7.
Молоді-й комуніст 

очолює 
бригаду . .
міжколгоспбуду. Гасло цього колекти
ву — «Якісно і достроково!»

Ця бригада — одна з кращих в нашій 
області.

Будова — моя держава. 
А я — президент цеглин.

В. Гончаренко.
Плинуть ранки з вітрами синіми, 
Шерхотять по бруківці шипами. 
На околицю йдуть, де жар душі 
Ділять чесно сім’єю дружною. 
Там панелей широкі аркуші 
Кран гцртає рукою дужою. 
Виконроби там дружать з планами, 
Пссм-іхаються хлопцям тепло. 
Там рпштовки аеропланами 
Кружеляють над мрійним степом. 
Небо повеселіло
В ксльмовім передзвоні. 
Як там у вас, Василю, 
Справи ідуть сьогодні? 
Чалите шнур.
І кладка,
Мов на очах росте.
З цегли чарівну казку

Василь Кобелев 
комсомольсько - молодіжну 

мулярів Новгородківської о

Тпорите ви.
1 степ
Котить зелені хвилі 
До червонястих dill. 
Успіху вам, Василю, 
Гожих, погідних днин!
Хай виростають вулиці, 
Селища і міста.
В цін будівіїпчіії музиці
Нот а є золота.
Нота добра і щастя 
В срібнім оркестрі кельм 
Високо кладку класти! 
Жити майбутнім днем!

ЕПІЛОГ
Не заскніємо, не прохолонемо 
В теплім затишку тихих днів. 
Над вокзалами, над перонами 
Ми підносим бадьорий спів.
За такими живем законами: 
Все — з руки, все — під силу нам. 
Комсомольськими перегонами 
Починається БАМ.
Юнь, як пісню, загодим 
На добро і на мир.
З прохідної заводу 
Починаємось ми.
Починаємось буйно 
На будовах стрімких

І з роман і іікіі буднів 
С.тудзаголііі лунких.
Із любові стозі р лої 
До свого колоска. 
Починається з вірності 
] Іаіна юність палка. 
К.г-пспь прилиться вітами, 
Нерозгадана мить.
З правди Леніна світлої 
Починаємось ми.
Олсксандрівка тр\ био 
Ранки буде сурмить. 
Газсдловодом дружби 
Починаємось ми.
Нам вирощувать колос 
11а розлогих полях.
Нам підпорювать космос, 
Прокладаючи шлях.

Під Сшиохи і Ьугу 
До південних морів. 
Світлі райдуги будуть 
Гнуть підкови мостів. 
Прокидайся, епохо, 
Рви байдужості мол. 
Славить мир і дороги 
Твій сурмач — комсомол. 
Жить по Леніну віщо, 
Літ списавшії томи. 
Правда Дспіпа вічна. 
Оі же, вічні і ми!

Володимир БАЗИЛЕВСЬКИІЗ, 
Валерій ГОНЧАРЕНКО, 
Євген ЖЕЛЄЗНЯКОВ, 

Георгій ШЕВЧЕНКО. 
Фото М. ТЕРНАВСЬКОГО.

(Закінчення. Поч. па 1—2 crop.).

ДОЛАЄ ТОЙ,
ХТО
ЙДЕ...

ФОТОРОЗПОВІДЬ СПЕЦІ
АЛЬНИХ КОРЕСПОНДЕНТІВ 

«МІХ» НАТАЛІЇ ПАСТУШЕН- 
КО І ВАСИЛЯ КОВПАКА.

„ЗІРКА“
„ТОРПЕДО“—1:0

уявлення 
розстановку сил

.... ____ Кіровоградцям у
цій зустрічі явно бракувало 
акуратності і точності при 
завершальних ударах. Де
монструючи високу індиві
дуальну техніну і граючи 
тактично різноманітно, май
же всі футболісти «Зірки» 
доклали своєї майстерності 
до зародження атак, а в мат
чі з торпедівцями Луцька їх 
було цілком досить, щоб до
сягти більшого рахунку. 
Граючи в центрі, в складних 
ситуаціях, швидко й вина
хідливо, футболісти «Зірки» 
в багатьох, здавалося б, без
програшних. варіантах біля 
воріт гостей не могли про
бити точно.

Єдиний гол на 28-й хвили
ні забив Володимир Нова- 
ковський, який завершив 
зусилля Миколи Журавльова 
та Олександра Алексссва. 
Слід підкреслити, що Алс;<-

Результат глатчу 
повного 
справжню 
на полі.

Юрій Касьонкін були 
найактивнішими грав- 
г.іатчу. Алексеев грав

чи не 
цями 
напрочуд сміливо й рішуче, 
завжди був у центрі подій. 
А капітан «Зірки», виконую
чи свою постійну роботу 
диспетчера, весь час пере
бував біля витоків атак, діяз 
комбінаційно, нспрямолі- 
нійно.

Після цієї перемоги «Зір
ка» з 9 очками займає чет
верту сходинку^ турнірної 
таблиці.

Наступний матч «Зірка» 
проведе на своєму стадіоні 
29 квітня. її суперником бу
де черкаський «Дніпро».

школі учня, котрий би не знав її і 
котрого б не знала вона. Йоли Оле
на Аврамівна присутня на засіданні 
шкільного комітету комсомолу, то 
не як сторонній спостерігач чи на
глядач («аби все як треба»), а як 
друг, як рівноправний товариш. А 
для комсорга Галини Гетьманець— 
ще й як колега: Олрна Аврамівна— 
секретар вчительської комсомоль
ської організації. Разом складають 
плани роботи, разом вирішують усі 
питання. Під час однієї з таких 
розмов і народилась ота ідея: ство
рити в школі клуб «Старшоклас
ник». Нині його засідання — найпо- 
пулярніші. їх чекають, до них готу
ються. Одного разу після шкільного 
вечора залишилось кілька ображе
них дев'ятикласниць: «Чому це в 
нашій школі не дозволяють на ве
чір одягати брюки?» - ;

— Думаю, що після чергового 
засідання нашого клубу, що зва-

М’яч у ссротзх топпедівців.
Фото М. ТЕРНАВСЬКОГО, В. ЧЕРЕДНИЧЕНКА.
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лось «Краса і мода», подібних кон
фліктів не виникатиме.

Як дохідливо, з допомогою отих 
найсучасніших таких авторитетних 
журналів, доводили самі старшо
класниці, що брюки — то зручно 
для роботи чи турпоходу. І як гар
но виглядатиме на шкільному вечо
рі плаття, нехай скромне, зате зши
те своїми руками.

— Які тільки питання не доводи
ться вирішувати протягом дня! 
Можна почати день з розмови про 
незаслужену трійку, а закінчити по
радою, як краще відсвяткувати 
день народження. Чи не важко від 
таких різних інтересів? Так вони ж 
не різні ..

Це ще одна точка зору педагога 
Олени Аврамівни — все, що ціка
вить дітей, повинно ціказити і вчи
теля. Тільки так прийде розуміння, 
тільки так учитель з викладача сво
їх предметів перетвориться на пе
дагога — того, хто виховує, хто ве
де за собою. її перші восьмиклас
ники вже закінчили школу, а й досі 
пам ятають оті спільні походи в ліс, 
екскурсії, отой трішки підгорілий, 
але такий смачний куліш. І розмо
ви — про себе, про друзів, про 
майбутнє.

— Чи ніколи не шкодувала, що 
стала педагогом? Якби пошкодува
ла — відразу б залишила роботу. 
У нас не можна через силу. У нас— 
діти...

ПЕРША ПРОГРЛІА. 14.30
— «Тільки ліобить->. Док.
фільм. 15.15 — «Поезія
В. Луговського>. 15.4.5 — 
«Спортсмени . — делегати 
XVIII з'їзду ВЛКСМ». 16.15 — 
«Золоті Зірки України». Кі- 
понарпе. 16.30 — «Дебют». 
17.00 — «Вахта трудова, 
Псршотрапнева». 17.30 — 
«Ленінський університет 
мільйонів». 18.00 — Для мо
лоді. «Та. заводська прохід
на». (К-д). 18.30 — Зустрічі з 
делегатами XVIII з’їзду 
ВЛКСМ. 19.00 — Хокей: збір
на ФРИ — збійна СРС.Р. 21.15
— «Час» 22.00 — Концерт 
лауреатів премії Ленінсько
го комсомолу.

ДРУГА ПРОГРАМА. 16.15
— Концерт. 16.45 — «Один 
за всіх, усі за одного». 17.30
— - Республіканська фізико- 
матсматпчна школа». 18.00
— Співає Г. ТуФтіиа. 18.30—
Вісті. 19.00 ■ ■ Футбол: «Шах
тар» — «Дніпро». 20.45 — 
«На добраніч, діти!» 21.00 — 
Док. телефільм. 21.15 —
«Час». 22.00 — Худ. фільм 
«Монолог». По закінченні — 
новини.
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316050. ГСП Кіровоград 50, еуп. Луначарсьного, 36. 
Телефони: відповідального секретаря та відділу 
комсомольської о життя—2-45-35. відділу пропаганди, 
відділу листів і масової роботи—2-45-36, відділу вій
ськово патріотичного виховання та спорту — 2-46 87.

ПЕРША ПРОГРАМА. 3.00 — 
«Час». 8.45 — Ранкова гім
настика. 9.05 — «Один за 
всіх, усі па одного». 9.50 — 
Хокей: збірна Швеції —
збірна США. 10.35 — «Чекає
мо на тебе хлопче». Фільм. 
14.50 — «Вахта . трудова. 
Першотравнева». 15.25 —
Чемпіонат СРСР з ручного

м’яча. Чоловіки. 15.55 — Для 
юнацтва. «Орієнтир». 16.40
— Фільм-копцспт. 10.55 — 
На XVIII з’їзді ВЛКСМ. 18.00
— «День .па днем». (К-дї. 13.15 
—-К. т. «ГІІспя над хвилями». 
Музично-розважальна про,- 
ірама. (К-д). 13.45 -- Зустрі
чі л делегатами XVIII з'їзду 
ВЛКСМ. 19.15 -- .ІІІспя-73». 
19.40 — «Ленінським шля
хом». Док. Фільм. 21.00 — 
«Час». 21.45 — «Кіпопапо- 
рама».

ДРУГА ПРОГРАМА. 10.00
— . «Сторінки ТВОРЧОСТІ». 
С. Олійник. 11.00 — Повніш.
11.1.5 — Концерт. 11.40 — 
«Шкільний екран». 10 клас. 
Російська література. 12.10
— «Інформація і науково- 
технічний прогрес». 12.40
— «Екран молодих». «Кор- 
чагіїщі 70-х». 14.30 — Док. 
Фільми. 15Л0 — «Книга. 
Час. Читач». 15.40 — Кон
нерт хору старих більшови
ків 1 Академічної хорової 
капели Буднику культури 
імені Горбунова. 16.00’ —- 
«Москва і москвичі». 16.30— 
Д. Шостакович. Перший кон
церт для Фортепіано з ор
кестром. 16.55 — На XVIII 
з’їзді ВЛКСМ. 18.00 — Кон
нерт «Краю мій». 13.30 — 
Вісті. 10.00 — Футбол. «Ди
намо» (Київ! —’ «Спартак» 
(Москва), 20.-15 — «На добра
ніч. діти!». 21.00 — «Час».
21.4.5 — Худ. фільм - Началь
ник Чукотки». Но закінчен
ій — новини.

БК 21024, Обсяг 0,5 друк, ари, Зам. № 174.

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

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

'Наступний номер «Молодого комунара» і 
вийде завтра, 26 квітня ц. р.
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