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Сьогодні 
в столиці нашої 
Батьківщини Москві 
починав роботу 
XXV з’їзд 
Ком VII і сти ч мої Радаїиського Союз}

ПРОЛЕТАРІ ІЗСії' крані ЄДНАТИ ЕСЯ1

Г/ХЗЕТЛ В И ХОДИТЬ з
Партія і уряд високо 

оцінили працю молодик 
кіровоградціо. За достро
кове виконання планів 
дев’ятої п’ятирічки близь 
ко 400 юнаків і дівчат на
городжені золотими і сріб
ними знаками ЦК ВЛКСМ 
«Молодий гвардієць п’я
тирічки». 150 кращих з 
них за ударний труд і 
відмінне навчання удо
стоєні високої честі в рік 
30-річчя перемоги над фа
шистською Н імеччикою 
бути сфотографованими 

біля священного прапора 
Батьківщини — Прапори 
Перемоги, за великі успі
хи по комуністичному ви 
хованню молоді Новоук- 
раінську районну комсо 
.польську організацію Сні 
ло нагороджено ордене* 
Трудового Червоного При 
пора.

80 тисяч юнаків і дізчат, 
зайнятих безпосередньо в 
сфері матеріальною ви
робництва, стали активни
ми учасниками патріотич
ного руху «П’ятирічці — 
ударна праця, майстер
ність і пошук молодих».

Чудовим трудовим да
рунком молоді Кірасо- 
градщини з’їзду рідної 
партії є введення в ек
сплуатацію за роки дев’я
тої п'ятирічки ударної 
республіканської комсо
мольської будови — По- 
бузького нікелевого за
воду. обласних ударних 
комсомольських будов — 
другої черги Сальківсько- 
го цукрозаводу. Куцівсь- 
кого елеватора.

Самовідданою працею 
ознаменувала молодь за
вершальний рік дев'ятої 
п'ятирічки. 602 комсо
мольсько « молодіжних 
колективи промисловості, 
будівництва, транспорту 
і сфери обслуговування
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ГАРЯЧЕ СХВАЛЮЮЧИ І ПІДТРИМУЮЧИ ВНУТРІШНЮ І ЗОВНІШНЮ ПОЛІТИКУ КПРС. РА-ДЯНСЬКОГО УРЯДУ. ДІЯЛЬНІСТЬ ПОЛІТБЮРОЦЕНТРАЛЬНОГО КОМІТЕТУ КОМУНІСТИЧНОЇПАРТІЇ РАДЯНСЬКОГО СОЮЗУ, ГЕИЕРАЛЬ-НОГО СЕКРЕТАРЯ ЦК КПРС ТОВАРИШАЛ. І. БРЕЖНЄВА. КОМСОМОЛЬСЬКА ОРГАИІЗА-ЦІЯ ОБЛАСТІ СТАЛА НАДІЙНИМ ПОМІЧНИКОМПАРТИ У ВИКОНАННІ ГРАНДІОЗНИХ І1АКРЕС-Л Е11Ь Д Е В ‘ Я ТОЇ П'ЯТИРІЧКИ.
130 тисяч 
КОМСОМОЛЬЦІВ 
КІРОВОЇРЯДЩИНИ 
доповідають:

Праці О. В. Гітапова і Ге
роя Соціалістичної Праці, 
лауреата премії Ленінсь
кого комсомолу 8. І. Мо
торного стали тисячі мо
лодих механізаторів об
ласті. Серед них — Віктор 
Галушка, Анатолій Харка
ний, лауреат премії Ленін
ського комсомолу, Вален
тина Єфременко.

Ударною справою ком
сомолу області залиша
лось тваринництво. В де
в'ятій п'ятирічці на фер
ми області було за ком
сомольськими путівка ми 
направлено понад 4 ти
сячі чоловік, і кожен де 
сятий з них — випускник 
СПТУ.

Понад 200 молодих до
ярок у боротьбі за приз 
«Першій тритисячниці Кі- 
ровоградщини» перевер
шили тритисячний рубіж 
надоїв молока, 25 — чо
тиритисячний, а молода до
ярка радгоспу «Мар’янів- 
ський» Маловисківського 
району Любов Швидюк 
надоїла в 1975 році в се
редньому по 5001 кілогра
му молока на кожну коро? 
ву.

Вагомими досягнем 
нами зустрічають ПІ 
з'їзд КПРС учні і студен 

та Кіроиоградщинп. 99,/ 
процента складає успіш \ 
ність у школах області 
47.7 процента учнів доби 
лиси хороших і відмінних 
знань. ІЗ області працю 
ють 194 учнівські виробна 
чі бригади, в яких об’єд 

на но понад 15 тисяч учнів.

з'їзду В-ЛКС.М. готуючи 
гідну зустріч XXV з’їзду 
партії, комсомольські ор
ганізації області повсяк
час удосконалюють ідей
но -виховну роботу серед 
комсомольців і молоді, 
особливу увагу надають 
марксистсько - ленінсько 
му загартуванню, вихо
ванню на прикладах жит
тя і діяльності великого 
Леніна, революційних, бо
йових і трудових тради
ціях партії і народу

Достойний внесок в 
успішне виконання планів 
по продажу державі 
сільськогослод а р с ь к о ї 
продукції, більш ефектив
ному використанні землі, 
техніки, добрив 
молоді гвардійці 
них ланів. На 
ранніх зернових 
врожаю 1975 року вийшли 
понад 20 тисяч комсо
мольців і молоді. За пері
од жнив молоді хлібороби 
скосили 78211 гектарів і 
намолотили понад півтора 
мільйона центнерів зерна. 
Продовжувачами славних 
хліборобських традицій 
двічі Героя Соціалістичної

виконали річний план до 
25 грудня, в рахунок 1977 
року працює 901 молодий 
виробничник, а 18 з них 
виконали по дза п'ятиріч
них завдання.

Понад 25 тисяч раціона
лізаторських пропозицій з 
економічним ефектом 
820 тисяч карбованців — 
такий щорічний внесок о 
економіку країни чотир 
надц.чтитисячного загону 
молодих раціоналізатс рі: 
і винахідників області — 
учасників Всесоюзного ог
ляду науково-технічні й 
творчості молоді.

Розуміючи важливість 
нової п’ятирічки — п’яти
річки якості і ефективнос
ті, обласна комсомольська 
організація надає велико
го значення підвищенню 
ефективності виробництва 
і якості роботи. Сьогодні 
1255 молодих виробнични
ків працюють з особистим 
клеймом якості, 42 виро
бам, над якими шефствує 
комсомол, в 
присвоєно 
Знак якості.

Виконуючи Л'А/І’ з’їзду

Юнаки й дівчата орденоносної Кіровоградщини завіряють XXV з'їзд рідної пар
тії, що докладуть всіх зусиль, вміння і ініціативу для успішного виконання народно
господарського плану, виссуть гідний вклад у перетворення десятої п’ятирічки 
в п'ятирічку ефективності і якості з ім’я зростання народного добробуту, в ім'я 
перемоги комунізму.РАПОРТ ПІДПИСАЛИ 660! ЧЛЕН ВЛКСМ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ К О ЛІСОМ О Л Ь С Ь К О ї О Р Г А НІ З А ЦІ ї.

МОЯ П’ЯТИРІЧКА

1975 році 
державний

ріШСННЯ
КПРС. А 17/

зробили 
колгосп- 

збирання 
культур
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[ЦІ А МОЇЙ долоні 
_ Я® бронзовий диск.
І зняла із свердлильного вере га га 
Б Алла Остапенко. Недовго вона 
В чаклувала, за лічені секунди, бук- 
fl вально, натиском кнопки зробила 
LJ па дискові чотири отвори. Сьогод

ні све])длувалшшк за зміну може 
» виготувати понад 700 таких дега- 
I лей, а ще -1—5 років тому рекорд- 
И пою була норма — 50. Тоді, коли 
И освоювали випуск насосів 11111-50 
В пі 11111-100, дільниця за місяць вп- 
® робляла максимум иісячу и.іапіків, 

зараз же навіть за зміну впробля-
■ ємо більше.
І Можливо знайдеться опонент і заупа- 
И жить, мовляв, і бригада іросла кіль- 
К кісно, і цех перейшов до нового кор- 
И нусу, і обладнання нове встановили.
■ Не заперечую, що ці фактори зіграли 

tic останню роль у нарощуванні по
тужностей. Але хочу підкреслити інше:

_ за ці ромі ми багато чому навчилися, 
В працюємо без ВІ К, а перевиконання 
В норм стазо для всіх звичним. То ж,
■ наголошую. що па першому плані зап-
■ жди залишаються .події, сумлінне
■ ставлення кожного до своїх обов’язків, 
xs бажання працювати ііо-стахаповському.

Платлк на долоні ще вішромі- 
Ш| шоє тепло, полум’яніє яскраво в 
В промінні неонових ламп. Сотні та- 
В кнх деталей біля верстатів. І, зда- 
В еться, на дільниці світліше, привіт- 
В піше, ніж па сусідніх. Бо кожна 
"деталь, немов маленький шмато

чок неонового сяйва, випромінює
■ світло і тепло. 1 такі яскраві сяйва 
В у руках кожного члена бригади. За 
В верстатами — сімнадцять юнаків і 
В дівчат. Переважно це комсомольці, 
В яле є й «ветерани» — Тетяна Щер

бакова, Алла Осташко, якщо їх 
так можна назвати, коли їм лише

В за тридцять. Воші ще пам’ятають, 
В як працювали в старому врнміщен- 
В пі,чимало операцій робили вручну. 
В А зараз воші стоять за всрстата- 
В ми, зробленими за останнім словом 

науки і техніки.
к Па робочих місцях ростуть гірки 
В деталей. І я впевнений: кожен до 
В кінця зміни перевиконає завдання.
■ Звідки ж ця впевненість? У жит
ії ті бригади багато яскравих подій,

адже життя у нас сьогодні цікаве 
і стрімке. Та найголовнішим здо-

■ бутком колективу за останні роки 
В іаважаю те, що ми досяглії взаємо- 
В Замінності, тобто кожен член 
В колективу освоїв всі суміжні
■ професії. Потрібно, скажімо, Ва

лентині Федорів, Наталії Щур,
Г»?

1ЦС ТСП.ІИЙ 
Щоцпо ЙОГО

1О

комсомольсько- молодіжної

li а 
на

фото: комсомольсько-молодіж- 
бригада дільниці.

Фото Ю. ЛІ ВАННИКОВА.С О Т А
Тетяні Лифар па заняття хору, або 
ж Людмилі Степанюк та груиком- 
соргу Любові Васильєвій — спор
тивної секції, подруги замінять їх. 
Працює дільниця н тоді, коли 
.хтось із членів бригади їде з агіт- 
культбригадою або ж з хором до 
трудівників полів і ферм, або ж 
на спортивні змагання.

І ще один здобуток — усю про
дукцію здаємо з першого пред’яв
лення. За девізом «Все починається 
від тебе» почали ми працювати де
кілька років тому. Виконання змі
ни. місячного, річного планів, п'я
тирічки залежить від роботи кож
ного, зробив брак — відстрочив час 
дострокового рапорту — так роз
шифровували ми свій девіз. Пра
цювали напружено. ї успіх при
йшов. Першими право здавані про
дукцію з особистим клеймом доби
лися комсомолки Зіпаїда Воско
бойникова та Вален піші Федорів, 
потім Алла Остапенко, Тетяна Щер
бакова, Тетяна Лифар, Людмила 
Степанюк, Юрій Чередниченко. У 
них вчаться інші. І сьогодні новач
кам є з кого брані приклад. Чотп-

ри місяці працює у бригаді Наталя 
Щур, а вже освоїла три операції. 
Щойно прийшла свердлувальниця 
Тетяна Черкаська і успішно оволо
діває суміжними професіями.

Склад бригади постійно онов
люється — явище в комсомоль
сько-молодіжному колективі — 
закономірне. Одні йдуть на служ
бу в армію, інші — в технікуми 
та інститути. Останнім часом від 
нас пішли токарі Володимир 
Скляниченко та Віктор Мітенко. 
Обидва — студеііти-заочпіікп Кі
ровоградського інституту сільсько, 
господарського машинобудх ван
ни — залишилися на заводі. Во
лодимир призначений маТістром на 
дільниці обойми Пиі-100, Віктор 
працює в техвідділі цеху.

Так. Одні йдуть з бригади,
приходить, але традиції залишаються. 
Одна з них — починати кожен робо
чий день п'ятихвилинкою На ній ми 
вирішуємо всі важливі питання, підби
ваємо підсумки роботи за минулий день, 
складаємо плани на наступний. Тра
диція — бути попереду — теж з дав
ніх. Особливо проявилась вона мину
лого року Годі у першій декаді черв
ня, другій та третій — липня, першій— 
серпня, третій — вересня, другій —

інші

жовтня бригада добивалася найвищого 
виробітку і стала переможцем у со
ціалістичному змаганні: «25 ударних 
декад — XXV з'їзду КПРС» серед ко
лективів заводу. Того ж року, напере
додні Жовтневих свят, колектив вибо
ров трете місце у соціалістичному 
змаганні за три квартали серед комсо
мольсько-молодіжних колективів 
присмств 
значений 
раїни.

І ІНШІ 
ПОСТІ, і 
комсомольського колективу. Знач
ні зміни відбулися в бригаді за 
роки минулої п'ятирічки. Та ще 
вагоміші завдання на нову— п'я
тирічку якості і ефективності. її 
ми розпочали із ударної вахти на 
честь XXV з’їзду КПРС, яку від
працювали з найвищою продуктив
ністю прані. Так само працюва
тимемо. виконуючи рішення 
з’їзду Комуністичної партії 
дянського Союзу.

Кіровоград шини 
грамотою обкому

здобутки — в 
активності і

під-
і був від- 
ЛКСМ Ук-

згуртова- 
боі’іовнтості

XXV
Pa

В. БАДОВ, 
бригадир комсомольсько-моло
діжної бригади дільниці пла- 
тиків Кіровоградського заво
ду тракторних гідроагрегатів.

За роки п’ятирічки в 
сільському господарі тсіщ 
добилися різкого ЗНІО, 
ня втрат продукції ча 
всіх стадіях її вііроГ>нц. 
цтва, значно розіішріІіи 
місткості сховищ.

Незвично почався новий 
робочий день на будові. 
Ще з вікон автобусу хлоп
ці і дівчата, що їхали на 
першу зміну, побачили, як 
в голубий простір неба 
повільно піднімався чер- 
воний прапор. На мить 
змовкли сміх і гомін в са
лоні — кожен ніби уро
чисто віддавав честь кума- 
чевому символу, шаноб
ливо вітав його злет на 
високій щоглі. А невдовзі 
юнаки й дівчата оточили 
начальника штабу ударної 
комсомольської будови

ПРАПОР
НА ЧЕСТЬ

ПРОДОВЖЕННЯ
ВАХТИ

У вихідні дні учні се
редньої школи № 11
міста Кіровограда знову 
зібралися разом. Цього 
разу вони проводили 
операцію по збиранню 
макулатури. Це — про
довження трудової вах
ти, яка була оголошена 
в день початку роботи 
XXV з’їзду Компартії Ук
раїни і триватиме до за
кінчення XXV з’їзду Ко
муністичної партії Ра
дянського Союзу. Штаб 
по проведенню трудо 
вих операцій вже прий
няв перші рапорти: зі
брано більше чотирьох 
тонн макулатури.

М. ФЕДОРОВА, 
старша піонервожа- 
та СШ №11.

ХАРАКТЕРТАКИЙ
£ ГОСПОДАРІ

ЗЕМЛІ

Нещодавно в нашому колгоспі 
відбулася урочиста подія: підпису
вали Рапорт комсомольців і молоді 
колгоспу імені XXV з'їзду КПРС. 
Нам є про що звітувати партії. 
Комсомольці — ініціатори прове
дення місячника підготовки тва
ринницьких приміщень до зими. 
Молоді механізатори, підтримавши 
почин маловисківців, до 20 січня 
повністю підготували сільськогоспо
дарську техніку до весни. Ці, та ба
гато інших рядків Рапорту свідчать 
про високу громадську активність 
молоді колгоспу. Ось характерний 
приклад. У серпні комсомольська 
група автопарку закликала молодь 
колгоспу вийти на суботник по за
готівлі кормів для тваринництва. 
Саме в тому, що турботу про кор-

ми проявили водії, а не доярки, не 
тваринники, я вбачаю характерну 
рису сучасного молодого колгосп
ника — хвилювання не лише за свої 
обов язки, а й за справи всього гос
подарства.

А воно у нас велике. Починаю
чи ось тут — на землях мальовни
чого урочища, розливається до 
державних кордонів. Ось тому пла
ни партії ми розглядаємо як зав
дання для себе. Обговорюючи 
проект ЦК КПРС до XXV з їзду, ви
рішили: у змаганні за підвищення 
врожайності полів ключ до успіху— 
у створенні комсомольсько-моло
діжних механізованих ланок. Ми 
вже сформували чотири такі лан
ки. Микола Тимошенко та Павло 
Довженко, Микола Татаров та Ва
силь Луценко вирощуватимуть цук
рові буряки, Іван Татаров та Воло
димир Барабаш — кукурудзу. Ком

сомольські ланки на полях — це 
найраціональніша форма поєднання 
передових форм організації праці 
та комсомольського завзяття.

н. ГОЛИК, 
трактористка колгоспу «Маяк», 
кавалер ордена «Знак Пошани». 
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БРИГАДИ
Віктора Іщука і навперебій 
засипали запитаннями.

Поздоровлення прийма
ти, хоча і трохи ніяковію
чи від загальної уваги, з 
радістю. Нам першим ви
пала честь нової відзнаки. 
Тим більш, що сталося це 
за кілька днів до пуску 
першої черги елеватора. 
То й ніби шана подвійна.- 
В минулому місяці гарячі 
були дні — від нас зале
жало якнайшвидше пере
давати площі монтажни
кам. А вони буквально на
ступали на п'яти. Іноді ми 
штукатурили останні мет
ри стін, а вони вже скла
дали устаткування повним 
ходом. Таке сусідство, зви
чайно, підстьобувало нас 
— от і дійшли до темпу в 
півтори норми за місяць. 
Виконроб В. І. Долгов 
днями повідомив, що в ра
хунок першої черги зда
мо в експлуатацію ємкості 
замість сорока на шістде
сят тисяч тонн. Ну що ж, 
ми на совість трудились, 
щоб було саме так. Адже 
лозунг у нас: «Куцівський 
елеватор — достроково!».

(Із щоденника груп- 
комсорга комсомоль
сько - молодіжної 

бригади штукатурів 
Н. ГАЛУЩАК, нка 
брала участь в споруд
женні ударної комсо
мольської будови — 
Куцівського елевато
ра).

«■*

СТОЛИ ІСТОРІЄЮ
«Закінчити будів

ництво Побузького ні
келевого заводу».

К

(З Директив 
XXIV з’їзду КПРС 
по п’ятирічному 
плану розвитку 
народного госпо
дарства СРСР па 
1971 — 1975 роки).

Цей короткий рядок партійного документа за
палив комсомольські серця сотень молодих буді
вельників Для багатьох з них будівництво ПНЗ 
стало початком долі. Ось кілька віх у тому вирі 
подій і звершень.

Рік 1971. Травень. Побузькпй нікелевий завод 
оголошено республіканською ударною комсо
мольською будовою. Створено штаб. На будівни
цтво прибула перша партія робітників з комсо
мольськими пут івкамн.

Рік 1971. Червень. Повним холом ідуть роботи 
па рііштупаїшях основних корпусів: плавильної о 
та иіихтопіді отовчої о цехів, азотно-кисневої стан
ції та цеху і рубчастих печей Сформовано першу 
комсомольсько-молоді жну бригаду теслярів-бе- 
тоїііінків будівельного управління № 6 її очотнп 
Омелян Велит.

Рік 1971. Серпень. Триває будівництво селища 
металургів. Здано в експлуатацію п'ятиповерхо
вий будинок № 89. На комсомольському весітті 
Бориса та Валентини Яцнініїїіпх комітет комсо
молу будови вручив молодим подарунок: ратіо- І І і і ї ї М *1 II Т-1 І*?|«/Міі Г». ■ г» ~ .х-т- .... . . ... .ириймач та ключі від квартири в цьому будинку.

Рік 1972. Липень. Рудник Де.репюха дав перші 
тонни нікелевої руди.

РІК 1972. Січень. 12 комсомольсько-молодіжних 
бригад працюють па будівництві. Підбито підсум
ки змагання першого року п'ятирічки Пепсмож- 
цем став колектив Омеляна Велпта.

Рік 19/2. Гравснь. Шириться змагання бригад 
за право підписати Рапорт Ц1< комсомолу України 
про пуск першої черги заводу «Жодного від- 
стаючого поруч!», «Комсомольська норма - 130 
процентів!» • Кожному молодому робітнику — 
кіп ^Х^ЦІаЛЬ“ОСТІ!> - ЦЄ АЄВІЗИ

Рік 1972. 19 серпня. З трубчастих печей піш<® 
огарок Цех за цехом сковуються ланки ічірей- 
иицтпа в єдиний ланцюг. Вже проведено віші*»* 
буванпя першої електроплавильної печі, тресту 
иіііхгопідготопки та інше.

Рік 1972. 10 вересня. Комсомольський ни а б в ре
вів рейд по перевірці використання бет<>пне:<’ 
розчину. Виявлено значні резерви бетону. машвя 
та робочого часу. Того ж дня начальник і '-1'1 
< ергіп Мещеряков доповів про результати s 
и.і.нирці керівництва будівельного комплекса.

Рік 19/2. Листопад. На звітно-виборних комсо
мольських зборах трудова іоні, Побузького при
йняла листа, адресованого п ...2(122 рік. В> : и *• 
повіли нащадкам впевнено крокувати яілт’-''*v’ 
накресленим великим Леніним*, з корча:-ііієьк«’® 
пристрасно вершити світлу споруду комунізму« 
чути гідними прадідів — героїв, які твори -”і і’г' 
волюціЮ. непохитно нести воюпь Жовтня. 
горів у їхніх серцях.

Рік 1972 ЗО грудня. Перший па.ітіськнй 'kl’0' 
нікель с! у переддень 50-річчя Союзу PCP перша 
черга заводу стала до дії.

Цс чуло свято Воно співпало зі славши* юві
леєм. ного святкували представники 31 націоііи-чь' 
пості нашої країни Побузькпй нікелевий будУВі!' 
лп росіянин Борне Пструхіп, українець Омел«* 
;ь- '!,'Т*г ЛЗГ”ІП С-імупдас Валюкас. вірменин Р*"' 
І-.іл іатсвосяп. Побузькпй нікелевий зводила ЬіЗ 
Батьківщина.

" "ііІСТО,-'П1' року будівельники рапоріУ* 
гї’, ... а,пн"1е лап-тання викопано Обидві черг» 

. Д пицтва заводу здано в експлуатацію!».

М. ВІДЕНКО.
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ЦЕ ТАК, — людина має залишити на зем
лі після себе світлу пам'ять. І добре 

зело, з якого її спадкоємці виплекають 
щось величніше. Якщо ти геній — тобі під 
силу здивувати світ одразу, одним спалахом 
думки. Якщо в твоєму серці паленіє вогонь 
мужності і тобі судилося одкрити його на 
заповітній висоті — ти сягнув зірок. То __
вікопомна мить слави. Та є кілометри, яки
ми ти пройдеш без гучних овацій — чесно 
скромно, не пристосовуючись до обставин^ 
але широко, маючи свою високу мету __
жити для людей і стояти за їхню правду, 
за непідробну красу життя... От залишили
ся вже позаду полудні твого віку, а ти так 
і не помітив перед собою дивовижного 
світла слави, яка б тебе возвеличила якось 
одразу. А чи так це було? Оглянься, визби
рай з усіх років свої маленькі скарби і ти 
переконаєшся, що залишаєш після себе ін
шим теж велику реліквію. Від неї і світло 
слави, і велич життя, і промінь подвигу...

...І Андрій Якимович сьогодні ходив за
мислений. Мав відпо
вісти синові на його 
запитання:

— Я хочу бути ко
муністом... Чи маю на 
це право?

В старого Легко- 
шерста тоді й думка 
про себе:

— А я, чи можу я 
сказати йому впевне
но: «будь таким, як 
твій батько, і ти про
йдеш правильно»?

.. Поверталися з неба 
продырявлен! фашист
ськими кулями літаки. 
Санітари несли порние- 
ііих пілотів. Там. за го
ризонтом. вони кинулись 
в нерівний бій з гітле
рівськими асами. 1 нада
ли хрестаті птиці. А оці. 
Вірчаті, повертались па 
своє поле, аби знову 

-піднятись і помсти тнсь 
ворогові. Па аеродромі 
годі була теж напруга. 
Старший механік апіа- 
лаіши Андрій Легко- 
шерст гоїв «.рани» на 
зоряному крилі, щоб на 
завтра воно знялося пе
ред чориию силою Для льотчика напруга, може, 
якусь годину. А тут, під палаючим небом війни.— 
якщо треба — і цілу добу, і дві... Гак г.а берегах 
Поліп, і на Прибалтійських плацдармах. Якщо 
ві? іп.іча.ні 807-й авіаполк, то Нагороди отримува
ли не тільки льотчики. Слава — на всіх.

Звичайно, тут, на рідному полі, ніби й 
легше. Але це зараз так здається. Бо для 
головного інженера МТС, бригадира трак
торної бригади, парторга механізаторсько
го колективу бій продовжувався і після пе
реможного травня. Ще двадцять п'ять літ 
його руки торкалися гарячого металу ма
шини, щоб на визволеній землі половіли 
жита.

Коли останній раз комуніст Андрій Лег- 
кошерст давав молодому механізаторові 
рекомендацію в партію, він згадав на збо
рах Довженкову клятву: «Буду, хочу жити 
добром і любов'ю до людства, до найдо
рожчого і великого, що створено життям---
до людини, до Леніна». Тепер може й слід 
знову повторити це синові. Але він скаже 
йому про себе, отак, як думав про скарби, 
з яких складається реліквія всього життя:

— Пройди до свого полудня чесно і ти 
будеш справжнім комуністом...
Г РУПКОМСОРГ тракторної бригади Бале- 
■ рій Легкошерст теж думав: «А як по- 
справжньому?». І закарбовував собі: щоб 
без перепочинку, щоб добрими руками і 
чистою совістю! Все треба віддати.

Можна й зупинити Т-74, бо вже є норма, 
борозна — на п’яти гектарах — для одного 
досить. Але ж не одному йому це треба. 
До вечора — ще такі ж гони. То хоч від ці
лоденної напруги налягає втома, він 
задоволений — отут завтра посіють зерно.

На його полі. І буде колосся, буде хліб для 
людей — від його чесних рук...

Два роки він прокладав борозну. З орде
ном їхав на X Всесвітній фестиваль молоді 
і студентів в Берліні. Комсомольця Валерія 
Легкошерста оточили юнаки і дівчата з 
ФРН, цікавились історією його нагород. З 
усього було видно, що їхня уява про наш 
радянський спосіб життя не то щоб мізер
на, а наеіть хибна.

— Цей орден за війну? Ви були солда
том?

Так, він був воїном-ракетником, відмінни
ком бойової і політичної підготовки, і зна
ки бойової доблесті має. Але він уточнює: 

— Ми сіємо хліб!
1 то була його найвища гордість. Співроз* 

мовники Валерія, либонь, не зрозуміли його 
сповна. Знову дивувалися. Але як їм втлу
мачити, що в нас нема більшої мети, аніж 
°ЧЯ — засівати землю зерном добра, під 
мирним небом планети. Не буде ж він їх 
переконувати, запросивши на лекцію. 1 

двадцятип'ятирічний 
хлібороб мовив:

— З нашого села 
пішли боронити свою 
землю 700 отаких як 
я, 300 з них не повер
нулися, 160 мають ор
дени і медалі — за 
вірність Вітчизні. Є в 
нашій Головківці три 
братських могили — 
там поховані ті, хто 
визволяв село від во
рога. Тут і обеліски 
героям. А за ними — 
садки і житнє поле. 
Ми їх плекаємо, бе
режемо. За це й ор
дени таким як я...

Підходили до Вале
рія болгарські хлопці, 

слухали його нехитру 
оповідь і обнімали. 
Дівчина з Праги про
стягнула Легкошерсту 
рожеву квітку. А хтось 
з попередніх спів
розмовників запитав:

— Ви комуніст?
— Я — комсомолець, син комуніста!
З тією ж гордістю за свою причетність до та

ких високих і.ісі'і піп виходив у степ вже п'яту 
весну. Його борозна лягла так далеко, що їі не 
виміряєш ні гектарами, пі кілометрами. П'ять літ 
не зупинявся трактор Валерія Легкошерста, не 
завертав п майстерню па капітальний ремонт. 
1 якби скласти воєдино всю віддачу цієї машини, 
то можна було б поставити прогл імені її госпо
даря не цифру, а червоний рядок слів: весь лан 
колгоспу імені К.’. тіпіиа впораний Валерії м Лег- 
коїііерстом. одним механізатором з бригади ко
муністичної праці.
-г- АК, він перший. Бо комуніст. Парторг. Бо 

* справжній господар. І тому з повним правом 
сьогодні каже на зборах механізаторів:

— Ми не маємо права перепочити. Бо пе
ред нами — новий день.

...Але неділя все-таки вихідний. Та 
й в бригаді порядок — всі трактори, при
чіпний інвентар готові до весняного засіву. 
Зробили як і обіцяли — в лютому.

Мати кладе на блакитну хустину два орде
ни — «Червоно? зірки» і Трудового Чер
воного Прапора. Перший — батьків, дру
гий — синів.

Всі одягаються по-святковому. Віктор, 
молодший брат Валерія (теж механізатор) 
поправляє-комсомольський.значок і бере з 
столу гілку хвої:

— То вже підемо, товариші!
Так, вони — його товариші, порадники, 

найближчі, найрідніші — комуністи. Бать
ко і брат.

...Йшли до обеліска, що в центрі села. А 
за косогором — у розвидні випірнав сад, 
біліло поле, (хнє поле, на якому з своїх 
добрих рук вони кладуть скарби для лю
дей... М. ШЕВЧУК.

Олександрійський район.

КОМУНІСТ, 
син 
КОМУНІСТА
ВІН СКАЗАВ ПРОСТО: 
«МИ СІЄМО ХЛІБ!»

ТЕБЕ, РАБОЧИЙ ЧЕЛОВЕК!

U.tQ HCÙ и. Твой !

Б нас то, что нами 
прожито, — 

Свет юности
и проседи, • 

Свет нашей памяти 
крутой. 

Вдаль реки мчат 
и пенятся,

В жизнь входят наши 
первенцы.

В них не погаснет 
наш огонь.

Припев: 
Солнечным путем 
Шагай двадцатый век! 
Здравствуй, сын 
земли, рабочий 

человек!
Сердцем навсегда 

усвой:
Мир создан для 

труда;
Этот мир — мой и 

твой.
2 раза.

День с солнца 
начинается.

Стихи Роберта 
Рождественского.

Музыка
Оскара Фсльцмана.

День тьме
не подчиняется. 

И голоса людей 
слышны: 

Нет! — атомному 
крошеву. 

Нет! — взорванному 
прошлому. 

Нет! — грозовым 
глазам войны.

Припев.

Верь в гордое 
Отечество, 

Верь в разум
. человечества. 

Верь, что живет оно 
не зря. 

Мир выросшему 
колосу. 

Мир завтрашнему 
космосу, 

Мир городам твоим, 
земля!

Припев.

«При будівництві нових і рекон
струкції діючих підприємств майці- 
побудування виходити з необхідності 
поглиблення спеціалізації виробни
цтва маїиинобудівної продукції».(Із Директив Х,ХІУ з’їзду КПРС).

МОЛОДІСТЬ 
ПІСЛЯ СТА РОКІВ 

естафеmу дев ’ятої 
я ри йгіяла dec я т а

Саме таку пору переживає одне з найстаріших підприємств об
ласті — «Червона зірка». Держава падає великого значення розвит
кові заводу, який випускає понад половину посівних маниш в країні. 
Ліпне на реконструкцію в дев'ятій п’ятирічні вклали 26,5 мільйона 
карбованців, або вдвічі більше, ніж у восьмій п'ятирічці. Масштаби 
оновлення дали змогу червопозорівцям за минуле п’ятиріччя освоїти 
9 нових марок сівалок, в тому числі сімейство зернових машин СЗ-3,6 
і 3 нових пристосування, добитись присвоєння двом сівалкам дер
жавного Знака якості.

Напередодні XXV з’їзду КПРС па прохання «Молодого комуна
рам ці статистичні дані прокоментував заступник секретаря завко
му комсомолу заводу «Червона зірка» Віктор Гура.

— Новобудова поряд з корнусамп-патріархамн — характерний на 
нашому підприємстві пейзаж сьогодні. «Обнови» у вигляді найсучас
нішого корпусу, а то й цілого комплексу увійшли в життя не лише 
зримо. Будовою п’ятирічки називають у па? корпус Лі? 90. З введен
ням його в дію на серійну основу поставили випуск універсальної 
сівалки С3-3,6. Цю подію прискорили також і молоді червоиозорівні. 
З самого початку будівництва корпусу завком створив ударний ком
сомольський штаб шефства. Вже на перші збори, де говорилося про 
завдання будівельників, члени штабу прийшли з конкретними пропо
зиціями. Тоді ж взяли соціалістичні зобов'язання — докласти всіх 
зусиль, щоб здати в експлуатацію корпус № 90 до кіпця грудня вирі, 
шальїюго року п’ятирічки. На допомогу будівельникам прийшли мо
лоді робітники з усіх цехів і служб. Тисячі змін відпрацювали вони 
під час суботпиків і недільників, готуючи фронт робіт на будівель
них майданчиках. Корпус вступив у дію достроково. Досвід комсо
мольського шефства, що народився в період його спорудження, зав
ком зараховує до свого активу. Зараз розпочалося на заводі будів
ництво нового корпусу № 91. Вже готовий фундамент, йде монтаж 
залізобетонних конструкцій. Незабаром і на цій новобудові присту
пить до роботи повий оперативний штаб комсомольського шефства.В. ГУРА,заступник секретаря завкому комсомолу заводу «Червона зірка».

• Шліфувальниця Кіровоградсько
го заводу тракторних гідроагрегатів, 
лауреат премії Ленінського комсомо
лу Юлія ЄВТУШЕНКО:

Ланкова ланки по виро
щуванню цукрових буря
ків колгоспу «Росія» Га- 
лованівського району Га
лина ГОНЧАР:

„ВЧИТИСЯ
І вчити
ІНШИХ...“

— Робітничий клас — горде ймен
ня! Колись я мріяла стати за верстат, 
а як досягла свого, намагалась пра-'*’’ 
цювати врівень із своїми наставни
ками. Хто не знає того особливого 
задоволення, коли здійснюєіься на
мічене, коли з честю справляєшся зі 
своїм завданням. Таку радість пізнала 
і я, коли виконала особисту п’ятиріч
ку, коли почула від своїх вихованців 
звернення: «Мій наставнику». А вже 
потім зрозуміла, що сьогодні зама
ло любити свою професію, працюва
ти ударно самій. Потрібно ще й ба
гато знати, вчитися і вчити інших. 
Чомусь не йдуть з пам яті слова 
В. О. Сухомлинського: «Перш за все 
людина залишає себе в людині». Во
ни пов язані із думками про головне 
в майбутньому — виховувати послі
довників, тих, хто продовжить твою 
справу. Виховувати комуністичне 
ставлення до праці. Адже ця найви
ща форма — сьогоднішній і завтраш
ній день радянського виробництва.

— Про головне в житті не скажеш 
двома словами. Пам’ятаю той час, 
коли більшість робіт на плантації ще 
проводили вручну. Згодом прийшла 
техніка, поле з кожним роком става
ло щедрішим. Найголовніше, що тоді, 
в перші дні своєї трудової біографії, 
зуміла правильно визначити своє 
місце в житті: то велике щастя пра
цювати на землі, любити свою робо
ту. Невдовзі я очолила ланку. І го
ловним стало прагнення до профе
сійної досконалості. Разом з дівча-
тами, членами ланки, перечитали чи
мало спеціальної літератури, ради
лись із передовими буряківниками 
республіки, все краще із досвіду їх
ньої роботи використовували е себе. 
Триста центнерів 
стали нормою. І в особистих 
нагородах за минулу 
ордені Трудового 
пора та ордені 
чаю відзначення
ву. А що головне завтра7 Життя не
стримно йде вперед, щодня ставить 
нові проблеми. І найголовніше — не 
відставати від вимог часу. Еиперед-

коренів з гектара 
сво.х 

—у п ятирічку —• 
Ч ірвоного Пра- 
Леніна — ьба- 

всього коленти-

жати час.
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Ця ода не хвилі котитиме, 
Огорнуті в сірі слова. 
Її і вітрами, і квітами 
Планета співа.
Співає з розкриленій просині 
Усміхнене сонце руде
Цю оду, що зіткана з променів 

ьйонів сердець.
Пам’яте!
Обертаєшся в дати знаменні.
Партіє!
На півнеба — червоні знамена.
Пам’яте!
Твої сходи ведуть з незабутнє, 
Партіє!
На півнеба — зоря п’ятикутна.
Парт>я+
Шість букв, шість вогненних величних зірниць, 
(А сяйво над світом — крізь морок і ніч).
Шість букв, шість бездонних і світлих джерел. 
(Від Леніна мрія початок бере).

Шість букв, ніби пальці міцної руки. 
(Нам дух не зламають ні герць, ні роки). 
Шість букв, шість незгасних і вічних свічад. 
(Безсмертям карбований крок Ілліча).
Шість букв, шестигранник, суворий алмазі 
(Об нього шліфуються поступ і час).
Партія!
Єдиній тобі, що майбутнє прослала, 
Слава!
Несхитній у дружбі, могутньому сплаві, 
Слава!
Тобі, яка людству надією стала
Слава!
Слава!! 
Слава!!!
Цю оду під прапорним шовком, 
Чуттям замінивши слова, 
Русява, чорнява і жовта 
Планета співа.

Валерій ГОНЧАРЕНКО, 
м. Кіровоград.

У нашій області близько 
шести тисяч самодіяльних ху
дожніх колективів. В них бе
руть участь понад дев’яносто 
тисяч аматорів сцени. Ці вра
жаючі цифри вже самі свід
чать про небувалий розішток 
народної творчості.

Нещодавно і в нашому Гай- 
воронському районі відбувся 
заключний концерт перемож
ців Всесоюзного фестивалю 
самодіяльної художньої твор- 

Г=Г" 

I БАНДУРА.,.

В ОБЄКТЙВІ—ЗАВЕРШАЛЬНИЙ
ОйД С8ПЛИМ 
ДНЕМ ЖОВТНЯ

чості. Він мав поетичну наз
ву Прибу :ькі зорі». Концерт, 
присвячений XXV' з’їздові 
КПРС.

Незважаючи па свій похи
лий вік, я досі працюю заві
дуючим сільським клубом у 
Бугово.му. Любов до музики, 
до уславленого нашою віко
вічною історією музичного ін
струмента — бандури — при
водить трудівників у наш 
колектив. Радісно бачити, як 
у ансамблі розвиває свої 
творчі нахили молодь: робіт
ник відділення «Сільгосптех
ніка- Павло Рудь, художній 
керівник клубу Микола Ку- 
б’як, учитель Василь Бара- 
нюк — молоді здібні хлопці.

Навчаються тонкощам му
зики поруч з такими вправни
ми бандуристами як Анатолій 
Тодосійович Гресько. Я най
старший серед учасників, 
це лише підтримує мене, 
снажує. Мимоволі стаєш 
лодіппм, енергійнішим.

Особливо хочу сказати 
головне. Бандура
оповідала про думи народу, 
ного болі і настрої. Тому 
сумним був її спів ще до схо
ду нової зорі над світом, яку 
засвітив нам Жовтень.

А сьогодні.„ Бандура і далі 
розносить мелодії трудящого 
люду, тільки ж співає вона 
весело, заклично, піднесено. 
Славить нашу радянську до
бу. Судіть самі: «Слава пра
ці!», «В партії—наша сила», 
«Краю мій рідний» — твори з 
репертуару нашого ансамблю. 
До того ж, і музика, і слова 
створені самодіяльними ком
позиторами і поетами Кірово- 
градщипи.

У день відкриття XXV з’їз
ду рідної Комуністичної пар
тії — ось вам високий зміст 
радянської дійсності: народ 
творить, складає пісні, народ 
співає — для всіх трудящих 
нашої Батьківщини. Хіба 
можна бути байдужим, усві
домлюючи цю символічну 
суть! І я з іговмхг припливом 
творчих помислів беру до 
рук свою

беру
бандуру.
п. ВОЛОШИН, 
ансамблю бан- 
Бугівського сіль-

керівник 
ду рястів 
ського клубу Гаііворон- 
ського району.

'Поглянеш на дівчат — молодих, веселих, вродливих — і мимоволі на
вертається думка: це ж завдяки творчості й ентузіазму всіх учасників 
(і учасниць, яких ми бачимо!) танцювальний ансамбль «Стспів'їанка» 
Новоукраїнського Палацу культури здобув популярність не лише па 
Кірозоградшпні. Творчий колектив, добре відомий глядачам України, 
володар золотої медалі республіканського фестивалю, присвяченого 
ЗД-річчю утворення СРСР. У минулій дев’ятій п’ятирічні ансамблеві 
присвоєно почесне звання народного. Очолює його делегат XVII з’їзду 
ВЛКСМ Віктор Марушак.

Фото М. ЧАЙКОВСЬКОГО.

■ВІЧІІІІП ВОГОНЬ. Фото В. КОВПАКА.

Ще з шкільних років Ва
силі, Ковпак захопився фото
графією. Ось уже 20 років він— 
професійний фотожурналіст. 
Неспокійна посада фотокорес
пондента обласної молодіжної 
газети «Молодий комунар- 
надає широкі можливості для 
багатьох зустрічей з трудів- 
никамії області.) Пройдено ба
гато кілометрів. Зі своїм 
нерозлучним фотоапаратом 
В. Ковпак побував у всіх ра
йонах. містах Кіроаоградіциііи.

Вчора в фойє кінотеатру 
«Комсомолець» відкрилася 
фотовиставка робіт члена 
Спілки журналістів СРСР 
В. Ковпака, присвячена XXV 
з’їзду КПРС. Об’єктив зафік
сував лише один трудовий рік 
Кіровоградіцпни — 1975-й, за
вершальний рік дев’ятої п’я
тирічки. В центрі уваги авто
ра — людина праці. Майстер
но виконаний портрет В. Єф- 
рсмсико — трактористки кол
госпу імені Леніна, Новоар- 
хангсльського району, лауреа
та премії Ленінського комсо
молу, зацікавили' глядачів фо
тороботи: «Чорнозем», «Шах
тарі Олександрії». «На Са- 
гайдацькій птахофабриці» та 
багато інших.

Тут же привертають увагу 
«30-річчя Перемоги», 

роботи про Ленінград, спор
тивні знімки.

м. СОМОВ.

РОСТУТЬ БУДІВНИКИ
В день, коли делегатів XXV 

зТзду Комуністичної партії Ук
раїни вітали з початком робо
ти з’їзду, я тут, в Кіровограді, 
теж приймала поздоровлення. В 
цей дсш. я стала кандидатом в 
члени Комуністичної партії Ра
дянського Союзу. Цс символіч
но, що мої перші кроки- в лавах 
багатомільйонної армії комуніс
тів зіллються з початком нової 
п'ятирічки. Адже нам, молодим, 
тим, хто сидить сьогодні в ауди
торіях і класах,, належить здійс
нювати ті грандіозні плани даль
шого розвитку нашої країни, що 
їх накреслить форум комуністів. 
Для моїх однокурсників і ще ба
гатьох тисяч сьогоднішніх п’яти- 
курсн.иків цей час вже не за го-

ра.ми. Та треба сказати, що про
тягом п’яти років у вузі ми не 
лише спостерігали за тим, як 
трудяться наші ровесники і стар
ші товариші. 103 реальних дип
ломних проекти — це” теж ваго
мий внесок у виконання попе
реднього п’ятирічного плану. На 
суму 20 тисяч карбованців вико-

пали члени студентського кон
структорського бюро робіт для 
народного господарства. Чотири 
.з половиною мільйона карбован
ців капіталовкладень освоїли за 
цей час будівельні .загони вузу. 
Все це — дарунки з'їздові.

Та основна наша турбота — 
здобувати знання.. Щоб бутс 
справжніми помічниками парзі1',

Старти спартакіади

Впевненість
„Променя“

Наша адреса і телефони
Газета виходить 

у вівторок, четвер, 
суботу.

«МОЛОДОЙ КОММУНАР» - 
орган Кировоградского обкома 

ЛКСМУ, г. Кировоград.

І16050. ГСП, Кіровоград 50, вул. Луначарського, 36. 
Телефони: відповідального секретаря та 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.

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

поліграфії і книжкової торгівлі, 
м. Кіровоград, вул. Гліяки, 2.
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МН ПОВНІШІ добре оволодіти пе 
тільки спеціальними предметами, 
а й добре вивчити маркснстсько- 
лепіиську науку. Ось приклад. В 
останній '.зимовій сесії всі сту
денти групи С-ЗІ здали екзамен 
з суспільної дисципліни ІИ 
мінно». І це теж ■ дарунок 
дові.

Незабаром нам вступати 
мосгійнс житія. Обіцяємо, 
всі наші помисли будуть з
тією, їй ми віддамо свої знання 
і найкращі поривання душ.

«від 
з’їз

у са- 
що 

пар-

О. ТАРАСЕНКО, 
студентка Кіровоградського 
інституту сільськогосподар
ського машинобудування, 
Ленінський стипендіат, голо
ва ради відмінників інсти- 

. туту.

Юність“
Протягом семи днів на 

стадіоні спортивного клу
бу «Зірка» хокейні коман
ди мікрорайонів обласно
го центру боролися за 
приз клубу «Золота шай
ба». Ці змагання входять 
до заліку спартакіади 
«Юність-76». На старт ви
йшло дев’ять команд. 
Фаворитами вважалися 
команди «Промінь» (ЖЕК 
№ 2) і «Чайка» (ЖЕК № 5). 
Саме у двобої між ними

і ли представники «Проме-
• ня». Вони забили у ворота 

своїх суперників три шай
би, а у свої не пропустили

і жодної. Загальний резуль- 
■ тат 6:3 на їх користь.'
’ Хокеїстам «Променя»
1 було вручено перехідний 

кубок міськкому 
молу і диплом

І
, ступеня комітету

зичній культурі
, при міськвиконкомі. Дип-

і вирішувалася 
шого місця.

Напружено
фінальна гра. Краще гра-

ДОЛЯ пер-

проходила

комсо- 
першого 

ПО фі* 
і спорту

лома другого ступеня удо
стоєні гравці «Чайки», а 
третього—колектив «ДрУ“ 
жби» (ЖЕК № 1);

Редактор М. УСЛАЛЕНКО.
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