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Річницю XXV з'їзду КГіРС ти зустрі- . 
чаєш на трибуні Всесоюзних комсо
мольських зборів. Ставлячи в заго
ловку свого виступу їх порядок ден
ний, ти не можеш не згадати слів. Леоні
да Ілліча Брежнєва про активну життєву 
позицію людини, які визначили чіткі 
орієнтири комсомольської дії на трива
лий період. Значить, шану людську і 
славу ти знайдеш, виплекавши в собі 
риси людини-борця, людини неспокійної 
вдачі, людини-тверця. Знайдеш, коли 
відчуєш себе причетьи/л до великої 
справи свого народу, до нелегкої бо
ротьби народів світу за справедливий 
суспільний лад, який збудували і еід 
стояли для тебе твої батьки і діди. А те, 
чого вони не встигли за свої короткі по- 
лум’ян; роки, — справа твоїх рук і 
розуму.

Невтомною працею повсякденно вно
сити свій чесний рядок у літопис кому
ністичного будівництва дали слово на 
зборах перед своїми старшими тоаари- 
шами комсомольці Долинського району. 
І справедливо вбачали в цьому 
активну життєву' позицію 
першого комсомольського 
селі Іванівці В. І. Максименко, наставни
ця кавалер ордена Жовтневої Революції 
Г. І. Сулиба та . багато інших ветеранів 
війни і праці. Вбачали, бо слово перед 
ними мали Микола Ткаченко, один із 
кращих механізаторів району, Віктор 
Карущак, переможець районного кон
курсу орачів, доярка Катерина Дюжева, 
яка взялася виконати річне зобов’язання 
до 7 листопада, інші їхні ровесники: 
двісті три нагороджених значком «Удар- 
ник-76» і сорок сім — «Майстер-умі- 
лець».

Твою активну життєву позицію най
краще видно у праці. І нехай он як ти 
потрудився вчора, та коли сьогодні не 
досяг вищих рубежіг. — значить зупи
нився на півдорозі, відстав. То нехай же 
знову покличе тебе до нових звершень 
мудрість ленінської думки XXV з’їзду 
КПРС: «Партія твердо вірить, що мо
лодь, комсомольці впишуть нові славні 
сторінки в літопис комуністичного будів
ництва!» Нехай додасть тобі натхнення 
: творчого неспокою трудова слава твоїх 
ровесників: завзятих хлопців комсо
мольсько-молодіжної бригади Миколи 
Петрова із Світловодського заводу чис
тих металів, які вже сьогодні мають 
реальні можливості виробничий план 
трьох ооків п’ятирічки виконати до 
ювілею Великого Жовтня; роботящих 
дівчат з молочнотоварної ферми № 1 
колгоспу імені Мічуріна Новгородкіє- 
ського району, які впевнено йдуть до 
мети — одержати цього року по 3600 
кілограмів молока від кожної корови.

Рік, що минув після з'їзду, безумовно, 
збагатив тебе життєвим досвідом, при- 

.множив твої знання, залишив у твоїй 
■ пам яті події, які найбільшою мірою 
• позитивно вплинули.на твоє ставлення 
•до найпершого обов’язку перед суспіль
ством — з почуттям внутрішньої необ
хідності дедалі краще працювати на за
гальну користь. Це так, бо перший рік 
десятої п ятирічки стаз для нас надійним 
стартбм до вищої продуктивності праці, 
якості продукції — новим шиооким кро
ком на шля.ху до комунізму. Рік, що ми
нув після з їзду, переконливо засвідчив: 
уміємо і будемо поацюзати краще, під
вищувати ефективність і якість. Змогли 
зк досягти високого приросту промисло
вої продукції, одержати небувалий за 
всю нашу історію . врожай зернових, 
збудувати тисячі добротних квартир, 
достроково прокласти ударні кілометри 
Байкало-Амурської магістралі! Змогли, 
бо саме життя, говорив на форумі кому
ністів Леонід Ілліч, ставить до комсо
молу дедалі вищі вимоги. «Адже саме 
в комсомолі люди прилучаються до сві
домої участі в комуністичному будів
ництві».

Так, наша трудова слава — то міцно 
завойована нами позиція. Тож зробимо 
есє для того, щоб ентузіазм, жвавість 
розу/лу, молода енергія залишились у 
нас на все життя!

СЬОГОДНІ минає рік з дня відкриття 
V з’їзду. Сьогодні — він уже історія. 

Та знов і знов' я подумкп вертаюсь до 
тих днів, коли так виразно відчула серце
биття всієї планети. У пам’яті — неза
бутні слова Леоніда Ілліча Брежнєва, 
виступи делегатів, потік листів і теле
грам. які щодня, щогодини надходили на 
адресу партійного форуму.

І хоча нас, делегатів, було всього 
близько п’яти тисяч, ми відчували, що 
з'їзд проходить по всій Вітчизні, на за
водах і фабриках, у колгоспах і радгос
пах. у кожній партійній організації.

Минув рік, та не згасла в серці ду
шевна настроєність жиги цікавіше, пра
цювати краще. В річницю з дня відкрит
тя історичного форуму я, делеіат з’їзду, 
даю слово: зробити цей день днем висо
копродуктивної прані і відшліфувати 
450 шестерень до масляного насоса 
І1Ш-32У при нормі 400.

Вчора допізна гортала свій записник, 
яким користувалася на з’їзді. В делегат
ському блокноті занотовано з доповідей 
місця, котрі мене найбільше схвилювали, 
збіглися з-тими думками, які я тримала 
г собі, їдучи в Москву. Ось кілька ряд
ків. Це з промови Генерального секрета
ря І.1К КГІРС Леоніда Ілліча Брежнєва 
па закритті з’їзду:

«Плани, які схвалив з’їзд, — це нелег
кі, напружені плани. Завдання, які він 
поставив, — це дуже серйозні завдання. 
Але ми впевнені, товариші, ми твердо 
гневнені, що ці плани буде втілено 
життя, ці завдання буде розв’язано».

Яка несхитна впевненість партії 
кожному з вас! Упевненість, котрої 
не маємо права похитнути. За рік, 
минув після з’їзду, на Кіровоградському 
ордена «Знак Пошани» заводі трактор
них гідроагрегатів зросла відповідаль
ність кожного робітника, інженера за 
марку наших виробів, насосів до сіль
ськогосподарської техніки, які ми від
правляємо-до Харкова, Ленінграда, Мін
ська...

А ось іще слова, підкреслені у блок
ноті:

«Скоро відзначатиметься шістдесяти
річчя Великої Жовтневої соціалістичної 
революції. Шість десятиріч — це мен
ше, ніж середня тривалість життя люди
ни. Але за цей час наша країна пройшла 
йілях, який дорівнює століттям».
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25БОДУ
(бригадир 

групкомсорг

комсомсльсько-молсдіж- 
ну бригаду регулювальників 
радіоапаратури цеху НЄ 6 
Кіровоградського 
радіовирсбів 
В. Рябченко, 
В. Шаповалов).

№аиа
Люба СТИХНО — групкомсорг комсо 

мольсьно-молодіжного колективу птахо
фабрики колгоспу імені Ілліча Новомирго- 
родського району.

Як переможець соціалістичного змагання 
1976 року, першого етапу трудової вахти 
на честь 60-річчя Великого Жовтня Люба 
удостоїлась честі бути сфотографованою 
г Кремлі.

Фото В КОВПАКА.

Розповідь про Любу СТИХНО читайте 
на 3-й сторінці.

Я зобов’язалася до ювілею Жовтня 
викопати план двох років п’ятирічки. 
Щаслива, що ие одинока у своєму праг
ненні відзначити свято ударною працею. 
197 робітників нашого другого цеху під
тримали мою пропозицію і ніші наполег
ливо трудяться, щоб підкріпити слово 
ділом. Перед у змаганні ведуть члени 
комсомольсько молодіжної бригади Вік
тора Чалого.

ПІДНОСИТЬ
ОСОБУ...»

Широко розгорнулося серед молоді за
воду змагання за право називатися ко
лективом імені 60-річчя Жовтня. Ініціа
тори цього почину — токарі комсомоль
сько-молодіжної бригади Анатолія 
Скворцова — щодня перевиконують свої 
змінні завдання, щоб до ювілею дати 
половину п'ятирічного плану.

Знову гортаю записник і замислююсь 
пал словами Леоніда Ілліча:

«Ніщо так не підносить особу, як ак
тивна життєва позиція, свідоме ставлен
ня до громадського обов’язку, коли єд
ність слова і діла стає повсякденною 
нормою поведінки».

Мене часто питають, завдяки чому я 
встигти багато зробити Мовляв, у двад
цять сім поків — орден, премія Ленін
ського комсомолу, наділена високим до
вір’ям — депутат Верховної Ради У РСР.

А все. скажу, залежить від активності 
життєвої позиції, бойовіггості характеру, 
персональної відповідальності не тільки 

а й за товариша, за підприєм- 
якому працюєш, місто, в якому

за себе, 
ство. на 
живеш.

Мені, 
виконувати доручення члена партійного 
бюро цеху і відповідати за випуск стін-

мабуть, не легше, ніж іншим,

о
лютого

ііівки, вчишся заочно в інституті і переві
ряти домашні завдання спна-першоклао 
нпка. А оце нещодавно повернулася з 
Києва, побувала і в Держплапі, і в Мі
ністерстві будівництва, та наказ виборців 
виконала — завод матиме право па 
215-квартнрпнй кооперативний будинок.

Не можу житті інакше, не можу бути 
просто спостерігачем.

Людина утверджує себе в житті по
річному, утверджує, щоб лишити по собі 
добру згадку, щоб піднести себе до люд
ської шани і поваги. Утверджує, купую
чи автомобіль і збираючи колекцію книг 
поетів етохи Відродження. Утверджує 
півторазмішюю нормою виробітку деіа- 
лсн...

Комсомолець Сергій Видайко працю
вав слюсарем у ремонтно-механічному 
цеху- Працював па совість, без браку, 
перевиконував змінні завдання, мав хо- 
рош.-ш виробіток потім несподівано 
для всіх вирішив очоль ги найвідсталішу 
бригаду.

Дехто намагався відрадити Сергія, 
мовляв, навіщо тобі чужий клопіт? Але 
я розумію його вчинок: комсомолець 
не може бути епосге.рігамом. Він — ак
тивний V своїй позиції творити, ЗМІШО- 
гати життя. Очолив одну з відстаючих 
бригад і комсомолець Сергій Похилко. 
Важко було хлопцям7 Звичайно. Та сьо
годні бчнгади слюсарів Сергія Вмдайна І 
С.єпгія Похнлка — кращі Ъ цеху.

/К гоптзю свій делегатський блокнот 1 
вкотре пережинаю те особливе піднесен
ня, яке панувало в країні в дні роботи 
з’їзду Піднесення, яке жппе й ниві в на- х 
тому трудовому колективі і яке має жи
ти завжди.

Ю ЕВТУШЕНКО, 
шліфувальниця Кірової радського 
ордена «Знак Пошани» заводу 
тракторних гілоозгпегатів, деле
гат XW з’їзду КПРС.

Комсомольсько-молодіж
ну бригаду плавильників 

у № 8 Світловодськсгс 
заводу чистих металів імені 
50-річчя СРСР (бригадир 
М. Петров, групкомсорг 
В. Татаренко),

Згідно з постановою бю
ро обкому Компартії Ук
раїни, виконкому обласної 
Ради депутатів трудящих, 
президії обппрофради і бю
ро обкому ЛКСМ України ці 
колективи в числі інших 
визнано переможцями тру
дового суперництва першо- 
•о року п ятирічки і занесе
но до обласної «Книги тру 
довоі слави».
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УДАТНА
ДЕКАДІ

«Річниці партійного фо
руму присвятити ударну 
декаду!» — це ініціатива 
бригади намотувальниць 
цеху № 2 Кіровоградсько
го заводу радіовиробів, до 
бригадиром делегат XXV 
з їзду Компартії 
Лілія Різницька, 
комсоргом Ніна Бузько. 
Члени колективу заклика
ли всіх трудівників під
приємства працювати з 24 
лютого по 5 грудня з най
вищою продуктивністю і 
якістю. Самі ж намоту
вальниці зобов’язалися 
виготовити за цей час 1506 
трансформаторів понад 
план.

Заводчани підтримали 
почин бригади Різницької.

України 
a груп-

0. виштикашіо, 
секретар комітету ком
сомолу Кіровоградсько
го заводу радіовиробів.

НОВОСЕЛІВ
- ТИСЯЧІ

Поліпшення житлових 
умов робітничого класу, 
селянства, інтелігенції пар
тія вважає одним з голов
них завдань у справі під
вищення народного доб
робуту.

Протягом минулого ро
ку на Кіровоградщині зда
но в експлуатацію почад 
388 тисяч квадратних мет
рів загальної житлової 
площі, в тому числі за ра
хунок держави — 154,6 
тисячі.

Заохочується розвиток 
житлово-будівельної ко
операції. Торік члени 
кооперативів одержали 
17 208 квадратних метрів 
житла. У приміській, сіль
ській місцевості успішно 
розвивається індивідуаль
не будівництво.

РАЗОМ
з книгою

Кіровоградщина багато 
читає. Про це свідчать не
щодавно відкриті 10 нових 
бібліотечних приміщень і 
26 читальних залів.

Для юних кіровоградців 
теж є подарунок — чет
верта музична школа. Те
пер у музичних та худож
ніх школах області на
вчається 6 тисяч учнів.

ВІДЧИНИ
ЛИСЬ ДВЕРІ 
нового вузла зв'язку в Но- 
зомиргороді. Тут працює 
пошта, телеграф, телефон. 
Триває монтаж автоматич
ної телефонної станції, 
до яко? підключать півто
ри тисячі апаратів нових 
абонентів.

Ми зобов’язалися
Виконуючи рішення XXV з’їзду КПІ’С, комсомольсько-молодіжна бригада плавильників 

Спітловодського ордена І рудового Чергового Прапора заводу чистих металів імс-іі г»0-річч>г 
< !’< І’. очолювана .Миколою Петровим, уже подолала рубежі двох років п’ятирічки. У відповіді, 
ні. постанову ЦК КПРС, Ради Міністрів СР«.Р. ВЦРПС і ЦК ВЛК< М про розгортання Всесоюз
ною соціалістичного змагання за підвищення ефективності виробництва і якості роботи успішне 
виконання завдань десятої п'ятирічки колектив переглянув свої юбов’їпаїїня на і’77 рік і ви
ступив з ініціатиіою: до 60-річчя Великого /Ковіня виконати три річних плани

Бюро обкому Компартії України схвалило ініціативу молодих плаїїнлі-ників .’ зобоп’яіало 
міськкоми, райкоми партії, інршиті партійні, профспілкові й комсомольські організації, радян
ські й господарські органи підтримати і поширити патріотичне іючнпаніїя

Виправленому 
вірити

...Миколд дістав із ціайи списа
ний аркуш паперу, акуратно пере
креслив слова «до 5 грудня» і кра
сивим почерком угорі написаз: 
«До 7 листопада».

Закінчилися комсомольські збо
ри, на яких ми переглянули соціа
лістичні зобов'язання на 19/7 рік. 
Микола Петров підсівся і, усміха
ючись у свої козацькі вуса, ска
зав:

— Ну, тепер дивіться, щоб не 
осоромились.

Бригадир удає, то нобоюсться, чи не 
занадто високе зобов’язання взяла 
бригада: до 7 листопада — до ІЙЇ-річчії 
Радянської влади — виконати три річ
них плани. Та знаю. Коли тільки вдає. 
Пін сам краще за всіх нас розуміє, що 
таке зобов’язання цілком реальне, 
грунтується воно на точному економіч
ному розрахунку, на власному, вже чи
малому досвіді роботи. Наприклад, 
план першого року десятої п’ятирічки 
ми виконали до 26 червня, до Дня ра
дянської молоді

У п’ятницю 28 січня в цех принесли 
nira.Tt.ny телеграму Світловодськогє

міськкому комсомолу, і лояпнлась 
«блискавка»: «Палко вітаємо комсо- 
мольсько-молодіхиіу бригаду н.іапи.іь- 
ннків (бригадир Микола Петров, груп- 
комсорг Володимир Татаренко) з тру
довою перемогою внконанніїм плану 
двох років п’ятирічки! Так тримати!».

Як п'ять пальців
Дивлюсь на фото, на якому вся 

наша бригада (колись Петров ска
зав «як г/ять пальців руки») і ду
маю: це ж аси!

Ось Петров і Гатаренко, груп- 
комсорг. Ще і974 року на Всесо
юзному конкурсі бригад плавиль
ників вони здобули першість і 
право носити почесне звання 
«Кращий плавильник країни». 
Обоє — молоді гвардійці п’яти
річки. Микола ще завоював право 
бути сфотографованим біля Пра
пора Перемоги на честь ЗО-річчя 
Перемоги над німецько-фашист
ськими загарбниками, на його гру
дях — орден «Знак Пошани». 
Петров і Татаренко першими у 
бригаді відкрили рахунок 1978 
року.

ЖОВТНЕВЖА
ВАХТА 1
комсомолу!

И
LCBI

Петра Бепьббса 
визнано 
молодим 
вильником 
чистих
1975 року, Віктор 
Логінов — пере
можець Всесоюз
ного конкурсу 
плавильників Г>76 
року.

До речі, Віктор 
нещодааио повер
нувся з Москви. 
Він як перемо
жець першого 
етапу ударної тру
дової вахти 
честь 60-р'ичя 
ликого Жовтня 
зом з іншими 
редозиками 
робництва Кірово- 
градщини 
гографувазея 
Кремлі.

У Москві

на
ое-
ра- 
пе- 
ви-

сфо-
к

восьмеро нас їзди
ло з області, — звітував перед на
ми на зборах про поїздку Вік
тор, — у тему числі троє із Світ- 
ловодська: Катя Терзова, продав
щиця магазину «Дитячий світ», 
Григорій Семенов з першого бу
дівельного управління і я.

Зустріли нас у Москві урочисто, з 
квітами і хлібом-сі.ч.чю, ознайомили з 
містом-героем. Л двадцяті. першого 
січня в Гербовому залі Кремлівського 
Палацу з’їздів нас сфотографували. 
Ця подія зостанеться п моїй пам’яті на 
нее лиття. Потім у Центральному му
зеї В. 1. Леніна відбувся мітинг, на 
ньому були присутні країні молоді 
трудівники трьох областе'! України. 
Надовго запам’ятаються виступи двічі 
Герой Радянського Союзу генерала ар
мії Лслюшеика. Героя Радянського 
Союзу і Героя Соціалістичної Праці 
прохідника «Метробуду» Федорової, 
секретаря ЦК ВЛКСМ Грніор’їва та 
інших товаришів. Хороші слова почули 
ми па свою адресу. Другою дня побу
вали в Мавзолеї і. Леніна, в Гор
ках, відвідали кіностудію . Мосфільм», 
ВДНІ. А двадцять п’ятою січня я вже 
вийшов на нічну зміну.

Тридцять

Ініціатива
11 In таке достроково виконаний 

річний план бригади, яка складас-

РЕПОРТАЖ ЧЕРВОНОГО ТИЖНЯ 

у ПОЛЬОВОМУ таборі хлопці- 
* ремонтники пораються біля сі 
валок, культиваторів, лаштуючи їх 
до виходу в загінки.

Віктор Димитров, Григорій, Галя 
та Сергій Снжкн вже витирали ру
ки. В записниках — жодної поміт
ки. Значить, усе гаразд, хоч сьо
годні — па ниву

— І мого «дідугана» вже ладна
ло! ь, — то Віктор Димитров про 
свого СК-4. При згадці пре минуло
річні жнива пою обличчя яскравіє 
ус.мішкдю: попа і ом тисяч центне
рів зерна намолотив Віктор ста
ренькою машиною, випередившії в 
районному змаганні багатьох, хто 
на «Колосах» і -Нива:;» збирав 
хліб. Дивлячись її;: Віктора, усмі
хаються йоге напарники по рейду.

Є дні напружені, пам'ятні. Таки
ми були й ні останні дні, коли тру
дівники господарства готувалися 
відзнач« гн річницю XXV з'їзду 
КІІРС, молодь — провести Всесо
юзні комсомольські збори «Кому
ністичну ідейність, активну життєву 
позицію — кожному членові 
В. Схвилювала всіх звістка:
за успішне виконання народногос
подарського н,типу 1976 року кол
госп нагороджено перехідним Чер
воним прапором ЦК КПІ’С, Ради 
Міністрів СРСР, ВЦРПС і ПК 
ВЛКСМ.

Магістральний па прим розвитку 
сільськогосподарського виробни
цтва в десятій п’ятирічці — спеціа
лізація і концентрація. Минулого 
Ік,ку г> колгоспі стала до ладу пер
ша черга молочно товарного комп
лексу, закінчено будівиїштво зро
шувальної системі! на 768 гектарах 
землі. І всюди комсомольці, наслі
дуючи приклад комуністів, показу
ють зразки ударної праці. Члени 
ВЛКСМ Леонід Заболотний. Мико
ла Удовиченко, Леонід Бугниі, Ми-

ться з п’яти чоловік? Піщинка, а 
крапля я морі загальної справи. І 
Але з тих краплин утворюється 
струмочок, він переростає у вели
ку ріку — план підприємства. То
му у відповідь на постанову ЦК 
КПРС, Ради Міністрів СРС?, 
ВЦРПС і ЦК ВЛКСМ «Про Всесо
юзне соціалістичне змагання за 
підвищення ефективності вироб
ництва і якості роботи, успішне 
виконання завдань десятої п яги- 
річки» ми виступили з ініціати
вою: ознаменувати ювілей Вели
кої Жовтневої соціалістичної ре
волюції новими трудовими ус-‘ 
пі хами.

Ось підвищені зобоз язання 
бригади на 1977-й'

до / листопада виконати план 
трьох років п'ятирічки;

подати 6 раціоналізаторських 
пропозицій;

підвищити вихід високоякісного 
металу в готову продукцію на 
5 процентів проти запланованого, 

випускати продукцію тільки від
мінної якості;

брати активну участь у впровад
женні нової техніки і технології;

зекономити сировини, матеріа
лів та електроенергії на суму 
50 тисяч карбованців;

узяти шефство над. трьома від
стаючими бригадами і вивести їх 
у число кращих;

відпрацювати на озелененні те
риторії заводу, міста, на полях 
підшефного колгоспу 100 людино- 
днів.

Завдяки чому думаємо досягти 
наміненого? Це питання розгляда
ли на комсомольських зборах у 
бригаді. Визначили: завдяки ефек
тивному використанню техніки, 
впровадженню у виробництво но
вої технології. І ще: будемо виїсо- 
рисговувати внутрізмінні резерви 
часу, уважніше вести технологіч
ний процес плавки.

с. ТИШКО, 
плавильник Світловодсько- 
го ордена Групового Черво
ного Прапора заводу.чистих 
металів імені 50-річчя СРСР.

На фото: члени комсомо.іьсько- 
мо.тодіжної бригада плавильників, очо
люваної Миколою ПЕТРОВИМ.

Фото Ю. ДЕРУЖИВОЬКОГО.

16 квітня — 
комуністичний 
суботник

ЦЬОГО РОКУ— 
КІЛЬІПЕ

Як тільки стало відомо 
про патріотичну ініціативу 
москвичів — провести 16 
квітня комуністичний субот- 
ник, присвяченим 107-й річ
ниці з дня народження В. І. 
Леніна і 60-річчю Великого 
Жовтня, — комсомольці і 
молодь нашого цеху зібра
лися на мітинг. Підтримав
ши почин, зони визначили, 
що треба зробити в день 
свята праці: відремонтуваг*4 
один тепловоз, навести по
рядок на спортивних май
данчиках. Чотириста карбо* 
ванців — таку суму наміче
но перерахувати до фонд) 
десятої п ятирічки. Минуло
го року молоді ремонтники 
заробили на суботнику пс- 
над 300 карбованців.

А. ГРЕБЕНЮК, 
секретар комсомоль
ської організації пеку 
великого періодично
го ремонту Кемічняи- 
ського локомотивної о 
депо.

кошти 
ДО ФОНДУ МИРУ
Комсомольці і МОЛОТЬ 

колгоспі імені 40 рі"'1й 
Жовтня в день «червоної 
суботи > працюватимуіь ' 
на своїх робочих місцях. ’ 
на впоря і куванні іер’ї <'і”- 
парку. біля обеліска ( лави, 
посадять понад 80 дерев-

Кошти; зароблені ІІ.'І с')" 
ботинку (за попередні^1’ 
підрахунками. 350 карбо
ванців). молодь колгоспу 
вирішила перерахувати 
Фонду миру.

Л. КАЗАНЦЕВА, 
секретар комсомоль
ської організації кол
госпу імені 40-річчя 
■Жонтия Бобриііецько^ 
го району, , ,

♦ Три річні норми до 60-річчя 
Великого Жовтий»

ф Перехідний Червоний прапор Ції ІЇПРС, 
Ради Міністрів СРСР, ВЦРПС і Ції ВЛІЇСМ 
нагорода комсомольців.

кола Колісник, Дмитро Іиащенко 
сумлінно трудилися на поливі лю
церни. Чотири врожаї цієї трави ,;і- 
бралп, кожен гектар видав 4W 
центнерів зеленої маси. Тож і син
ку було вдосталь дешевих кормів, 
і на зиму заготовили Продали дер
жаві 38 850 центнерів молока —ВИРІШАЛЬНИЙФАКТОР
план викопали па і 17 процентів. 
Кожний іюлнвш'й гектар видав 54 
центнери пшениці. Зернових прода
ли державі 88С00 центнерів, що 
значно більше, ніж передбачалося.

«Перші помічники комуністів» — 
кажуть про нас, молодих, старші 
Зростання керівної ролі вартії в 
комуністичному будівництві -- за
кономірність. запорука успіхів на
шої комсомольської організації.

Ніші, напередодні річниці Х.\\ 
з’їзду КПРС, Віктора Димит
рова, Анатолія Федаса, Віктора 
Сміжкаприйняли кандидатами в 
члени КПРС. Пишаються своїми 
вихованцями наставники комуністи 
і. І помов. С. Фсдас, О. Жаботии- 
сі.кіїй. Це з них молоді брали при
клад. Віктор Димитров, приміром, 
намолотив майже 7000 центнерів 
зерна а його наставник Ілля Ізю-
мов—понад десять тисяч. Усі стали 
па ударну трудову вахту на честь 
60-рі‘ічя Великого Жовтня. До ви
значної дати виконати дворічний 
плай — таке слоцо молодих грущв- 
шїкін. ’

Коли Всрщино-Кам’яїіка 
иуда вогнями, в Будинку

стало гамірно н людно. Ветерани 
виробництва, г~.....
до кімнати-музею історії 
ВНДІЮМУ МІСЦІ ТУТ — ” 
пор Ц’к КІІРС. і>а.иі піни 
СРСР ВЦРіІС і ЦК ВЛК.СМ, 
чений господарству — деремо* 
Всесоюзиому соці ал іст п ч ї ї о м Г 
ганні на честь 
Жовтневої соціалістичної v„Iwull 
десять років тому. Незабаром поруч 
нього стоятиме ще один прапор і- 
иаюрода трудівникам, і ім, моло
дим, за успіхи в 1976 році.

ко.мупістн приходили 
. "і села. На 
Червоний пра

вди Міністрів 
вру- 

- переможцю у 

глнні ца честь 50фіччя’ Великої 
......-і революції

н ТОКАРЧУК, 
заступник секретаря комсо
мольської організації кол
госпу імені В. Ульянова Нов- 
і ород пінського району.

спалах т J’ ® * f ,T,O: »• 
. .... -1VIW 1 '• 5 ■ Г.МЖКО Ь}^Ы)рц1СХ11,Ки до сівби.

.я Ц МИТРОВ, 
перевіряють Г. ГАЛЯ- 

ГОТОВГІІСТІ.
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—* ЛЮДИНА КРУПНИМ ІіЛАНОїй
• Всесоюзні комсомольські збори

ІНІЦІАТОРИ
Сі1|

ме сьі 
Іюзнцією, над своїм місцем у житті.

і»

іі si: ще сидимо за шкілі-ііку). іьіп-іамн 1,і са- 
!!..1..”0ТЙ”° зал>маги^ь НІН СВОЄЮ ЖИТТІАо

і місцем у жити. І па Всесоюзніїк 
коіісС'МО.їі.сь:;и.х^зоорах мн вирішили внважтпч свої іи-

C-esr.ifi 
так, .til 
працювати з повною віддачею сил, 
ПОЗИЦІЙ нині, мабуть, і виявляється в том», 
не меже просто робити своє діло і но за Irsv<)
а чи все я зробила? Чи не потрібна моя допомога ще в 
якійсь справі? Само іак говорили комсомольці нашої 
ШКОЛИ На Зборіїл. І ДІЯШЛИ ЄДИНО: /Гум*.;:' мц не тічьки 
гевиниі добре вчитися, ми вже тепер Можемо конкре’тии- 
мк трудовими ділами внести СВІЙ ПОСИЛЬНИЙ ш-.л.щ », вті
лення планів деся.иї н ягпрічки. Чим ми зможемо ДО
ПОМОГТИ? Знаємо, якого значення качає нині партія роз
виткові тваринництва в країні. А чи не міг би кожен 
комсомолець вирости і а для держави кілька кролів? 
Гішеиня було одностайним: «До славного юні.?-ю /Ковт
ни кожен комсомолець виростить і здзгть державі не 
менше п’яти кролів». Пропонуємо підтримати пашу іні- 

'—f ціатнву комсомольцям інших шкіл області.

Цистити свою роль у великій
ї/мно, наше головне завдання ,

здобуті знання допомогли нам у майб 
Активна

іа і!.ній справі. Гак, 
- вчитися. І вчитися 

утньому 
життєва 

ще» людина 
пслювагіїсь:

Т. ДЕМКО, 
секретар комітету комсомолу Кіровської серед
ньої школи Долннського району.

Рік після з'їзду

НОВІ клнси
І КАБІНЕТИ

завждиНовосілля — це 
радість. І чим більше ново
селів, тим, зрозуміло, біль
ше радості. На початку ми
нулого року новоселами го
тувалися стати учні деся
тьох шкіл нашої області. 
Нові класи та кабінети по
винні були відчинити свої 
двері для 6212 школярів. А 
коли почався новий навчаль
ний рік, з'ясувалося, що до 
нових шкіл пішло.. сім ти
сяч п’ятсот шістдесят вісім

хлопчиків і дівчаток. Де ж 
розмістилася ота «незапла- 
нозана тисяча» учнів? Усе 
дуже просто. Постаралися 
будівельники: не десять, а 
п ятнадцять шкіл збудували 
торік. Радість чекала й ма
люків Кірозоградщини: за
мість дванадцяти було зда
но в експлуатацію шістнад
цять дитячих садків. Вихо
вується в них тисяча п ятсот 
.п ятнадцять маленьких гро
мадян нашої країни.

1.
Тоня і Володя, як тільки почина

ло смеркати, тягнули бабцю за по 
діл; «Включай уже телевізор, сьо
годні неодмінно нашу маму пока
жуть...»

Воші засинали, не дочекавшись 
сподіваною моменту, і вже загада
не додивлялися уві сні: осі, їхня 
мама ходить но такій великій та ви
сокій Москві, і всі до неї вітаються, 
як у їхньому селі, коли веде вона їх 
у гості до бабусі Тамари чи бабусі 
Наталки. Дворічному Володі і п’я
тирічній Тоні спішся один сон на 
двох, воші смачно плямками губа
ми, усміхалися невідомій Ліоскві 
І коли вранці, розтираючи кулачка
ми заспані очі. сповзали з постелі 
найперше запитували: «А коли мам
ка приїде5..»

А Люба Стихно, звичайна собі 
пташниця-оператор, ходила вулиця
ми столиці, відвідували 
її найвідоміші місця, і 
хоча все це було так ці
каво, урочисто й святко- 
і о, та вона почувала 
себе трохи несправжньо, 
бо десь там, далеко, се
ред чистого повітря сте
пів, серед буденних гос
подарських турбот і що
денного звичного рит
му роботи, залишила 

свої думки і клопоти, без яких їй 
стало дивно і навіть незручно. 1 по
їздку в Москву, фотографування в 
самому Кремлі вона вважала радіє 
ним, бажаним, але (як кожна скром
на людина) забагагнм, як для неї, 
подарунком. Зі щасливим трепетом 
роздивляючись Кремль, хвилюючись 
перед відвідинами Мавзолею В, І. 
Леніна, знайомлячись з орденонос
цями та іенералами, вона весь час 
відчувала в собі те невиказане, щед
ро наростаюче почуття морального 
задоволення життям, яке повною 
мірою могли виразній лише її руки, 
її дії там, д© вона завжди звикла 
бачити себе, — на робочому місці.

Вже на п’ятий ден» це почуття 
і вщерть переповнило Любу, — рідне 
І село, знайомі та близькі люди взяли 

її в полон міцно й назавжди, і не 
І терпілося дочекатись, коли закінчи

ться такий довгий останній день у 
столиці: робота настінно кликала 
до себе...

ЗАХОДЬТЕ В КЛУБ
У районних центрах і селах області торік споруджено 

десять нових будинків культури і клубів, відкрито вісім 
нових клубних закладів. За рахунок держави, колгоспів 
і радгоспів придбано народні інструменти для 25 ор
кестрів, а »сього на розвиток художньої самодіяльності 
витрачено майже 1 мільйон карбованців.

На таку /вагу до розвитку культури тоудящі відповіли 
масовою участю в другому й третьому турах Першого 
Всесоюзного фестивалю самодіяльної художньої твор
чості — а 925 кращих колективах, котрі виступили а 
оглядах, було зайнято близько 15 тисяч учасників.

І

2.
Птахофабрика в колгоспі імені 

Ілліча Новомиргородського району 
працює на повну потужність усього 
півтора року. Лише торік закінчило
ся її остаточне впорядкування, і всі 
чотири корпуси могли повести «роз
мову» між собою «з повною серйоз
ністю*. Того ж року організували 
соціалістичне змагання між корпу
сами, створили комсомольсько-мо
лодіжний колектив. Дев’ять комсо
мольців обрали своїм групкомсор- 
гом Любов Стихію.

Робота пташніїць-операторів ви
магає не стільки фізичної сили, 
скільки вправності та сумлінності.

У борці» —

III
хочуть, їм треба

Засідав рада колективу фізкультури.

ЩО ВОНИ 
дати...»

«Серед кращих стрільців — С. КРИТИЙ, А. ДЕЛ1КА1НИИ.

Випускниця Новоукраїн- 
ської середньої школи № 4 
Тамара Аношкіна відповіла 
першою:

— Я весь свій вільний час 
віддала б спортові.

1 кіровоградець Валерій 
Кравцов:

— Люблю волейбол, бас
кетбол. Мені цікаво на зма
ганнях з багатоборства ГПО.

Понад 70 юнаків виявили

с Розвивати на підприємствах, в уста
новах, у навчальних закладах і за міс
цем проживання населення масову фіз
культуру і спорт».

(«Основні напрями розвит»»' 
народного господарства СРСР 
па 11)76—ІЯБІг роки»).

• ОБЛАСНИЙ 

ОГЛЯД

КОЛЕКТИВІВ

ФІЗКУЛЬТУРИ

ПО ВВЕДЕНИЮ

КОМПЛЕКСУ ГПО

НА ЗАХОПЛЕННЯ
ЩЕ ТОДІ, перед початком 

нового навчального ро
ку, директор профтехучи
лища № 2 Анатолій Федо
рович Кармазін міркував 
так: «Нам треба вивчити ін
тереси цих хлопців і дівчат. 
Головне в тому, щоб допо
могти їм освоїти професію 
будівельника. А що крім 
навчання? Запитайте ось цю 
Дівчину, чим вона займає- 
ться4 чим захоплюється. І те.

бажання займатися класич
ною боротьбою. ЗО — вело
спортом, Віктор Товсторіг і 
Геннадіи Барахтенко — па
рашутним спортом, Андрій 
Делікатний і Сергій Кри
тий — кульовою стріль
бою..,

Анатолій Федорович не 
перечив.

— Купуйте все, що треба. 
Хай тренуються, хай будуть 
міцними.

Тільки на спортінвентар 
для борців, велосипедистів, 
на спортивні костюми ви
тратили 9500 карбованців.

♦ ♦ ♦

Було відверте слово про 
своє захоплення. А що те
пер? Які справи, наприклад, 
у Тамари Аношкіпої?

Птахофабрика — це вже не і а кол
госпна ферма, біля якої гребеться 
безліч білих цяточок ■— курей. Кор
пуси фабрики нагадують доип за
водські цехи, де в клітках у і римує -
гься до 20 тисяч несучої». 
бід температурного режиму- до 
транспортування яєць — виконує 
автоматика. Але це не значить, що 
обов’язок пташниць зводиться до 
натискання кнопок па пульті керу
вання. Роботи дівчатам вистачає. 
( саме тут вимагаються від них 
вправність і сумлінність. Бо, як ьїи 
зрозуміли з розповіді завідуючої 
птахофабрикою Олени Матий,’ усе 
залежить від точного дотримання 
режиму дня та раціону годівлі. Хо
ча фабрика — це не ферма, але й 
кури трохи не ті. Вони вже не мо
жуть вільно порпатись па подвір’ї, 
разом з кормом відшукуючи ті по
живні речовини, які вкрай необхідні 

їхньому організмові: сіль, черопаш- 
нпк тощо. Усе це на птахофабриці 
повинні давати їм люди. 1 від того, 
чим годують, як годують, залежить 
продуктивність. Отже, пташниця — 
чутливий барометр і справжній зна
вець «психології» двадцяти тисяч 
підопічних.

Тепер, мабуть, час сказати, чому 
саме Люба Стихно удостоїлася чес
ті бути сфотографованою в Кремлі. 
Минулого року вона разом зі своєю 
напарницею Варварою Шаповал 
при плані ІУ60 тисяч яєць одержа
ла 2.100 тисяч штук. 

3.
Уже наступного дня після приїз

ду з Москви Люба знайомою доро
гою простувала на фабрику. Непев
на розслабленість остаточно зали 
шила її, і вона, йдучи селом, аж 
дивувалася — як то рідні краї впли
вають на людину. їй ніколи не схо
четься змінити своє сели, свою ро
боту... Ніколи...

Однокласниця приїжджала оце 
недавно з Ленінграда. Поговорили, 
згадали спільне... Аж та й пожаліла 
Любу: «Якою ти була, такою й зо
сталася — нікуди тебе звідси не ви- 
тяі неш...»

А хіба ж воно погано, коли люди
на раз і назавжди знайшла своє 
місце? Чого ж їй шукати ще на бі
лому світі? Все, що треба, — все 
поруч: і шанування за працю, і сім’я 
не згіріи від інших, і діти ростуть 
здоровими й щасливими. Від чого ж 
тікати?..

І прийшла на роботу Люба Стих
ію в хорошому настрої, бо не зна
йшла за собою якихось провин і

боргів перед людьми. Змалечку її І 
вчили працювати, і руки її втом- У 
люються, коли нічого не роблять. 
Мати, бувало, вдосвіта на ділянку, д 
а Люба після уроків засукує рука- | 
ва: свиней нагодуй, курям підсип, у. Я 
городі попорайся... Змалечку Люба | 
зрозуміла й гаку просту, але жиг- ■ 
тєву істину; без своєї справи люди
на ніколи не знатиме радості... _

Яке то було СВЯТО і скільки було 1 
радості коли матір її. Тамару І ор | 
діівну Плахоїню, нагородили орде Я 
ном Трудового Червоного прапора І |; 
Не задля нагороди з ранку до вечо ■ 
ра трудиться її мати, та й вона. Лю 
ба. роблячи свою справу, гак, як то 9 
то вимагає сумління, не думає про Я 
медалі та ордени, — але без шани Ямедалі та ордени, 
людської хіба взнаєш справжню на
солоду від праці?

Пам'ятається Любі перша її спе
ціальність. (Деякий час Стихію при- 

продавщицею 
же. в Осигияжці.) 

як у сільсько- 
СТІП і

цювала
тут
Роботи, 
му магазині, 
чекай, поки хтось загля
не до твоєї робочої «точ
ки». Неклонітка робота, 
необтяжлива, та з кож 
ним днем Люба все біль
ше відчувала в собі 
якусь незатишність і 
тимчасовість. Аж потім 

зрозуміла: оті материні трудові 
уроки' не давали їй супокою: хоче і 
може нона зробити щось більше, 
важливіше, не вендіти їй у сільсько
му магазині...

’Іенер он, буває, настають гарячі 
дні, коди привозять курей чи корми, 
кидають дівчата всі домашні спра
ви, залишають доробляти чолові 
кам, а самі хутенько хустку на го
лову — і на фабрику. Якщо треба, 
не шкодують ні часу, ні прані. Гож 
о такій гарячій-порі згадує Люба 
іноді свою колишню «продточку» і... 
пі, не жалкує — радіє...

» *
Отак щодня — з роботи па робо

ту... 1Ю зеленій траві, по снігу, по 
баговинні... Приїжджають началь
ство, гості, кореспонденти... Вони 
приїдуть і поїдуть, а дівчатам усе 
одне: праця, і кудахкання курей, і 
клопоти... Любі аж вночі сняться 
оці кури, і нікуди від них не вте
чеш, он навію у Москві — і там 
наздогнали...

Що людина без роботи, без ко
лективу? Прости Іван, Петро, Ма
рія... Ось тут, на роботі, •— у цеху, 
на полі, знайдуть її справжню ціпу. 
І це висока честь — заслужити пра
цею своєю людську шану. Так, ма
буть, скаже Люба Стихію старшо
класникам Осіїтиязької школи, які 
запросили її на вечір профорієнта 
ції. І ще вона скаже їм, що профе
сія — це не сорочка: сьогодні мож
на надії и одну, завтра — іншу.

Професія — це 
но у тебе єдине...

твоє життя, а КО

ЛЕ СЕМЕНЮК.

Фото М. ГЕРНАВСЬКОГО.

Разом з нею і керівником 
фізвиховання профтехучи
лища Віктором Яковичем 
Фільштейном ми підрахува
ли, що дівчина 18 годин ні 
тиждень віддас фізкульїурі 
і спорту: тренування в бас
кетбольній і волейбольній 
секціях, заняття фізкульту
рою за навчальною програ
мою, самопідготовка, стар
ти ГПО. Тамара — фізорг 
своєї групи, капітан коман
ди баскетболісток, які ви
йшли в чемпіонки обласної 
ради «Трудових резервів»« 
Ставши першою призеркою 
з багатоборства ГПО серед 
вихованців профтехучилищ

(Закінченая на 4-й стор.)«



4 сшор „Молоджі xojtrysrajprr
г V»

РАДЯНСЬКИЙ народ, нова історична 
* спільність людей, повсякденно доби
вається нових перемог у будівництві ко
муні тму. Про це переконливо свідчать, 
зокрема, успіхи у виконанні рішень XXV 
з’їзду КПРС, завдань першого року де
сятої п’ятирічки. Згадаймо повідомлен
ня ЦСУ СРСР про підсумки виконання 
Державного плану розвитку народного 
господарства СРСР у 1976 ропі. В стис
лих слотах і цифрах — результати са
мовідданої праці. Замість передбачених 
4.3 процента приріст промислової про
дукції становить 4,8 процента. Більш як 
на 6 мільярдів карбованців реалізовано 
промислової продукції понад план. Хлі
бороби вперше зібрали понад 224 міль
йони тонн зерна. Иа 3,7 процента зросли 
реальні доходи населення.

Найвагомішу частку у зміцнення еко
номіки країни вносить робітничий клас— 
провідна сила нашого суспільства. Ста
новлячи близько 60 процентів населення 
країни, він виробляє близько 80 процен
тів продукції, задовольняючи погреби 
народного господарства в електроенер
гії. паливі, нафговиробах. 
чорних і кольорових мета- 

хімічних і нафтохімія-
у машинах. 
продуктивні 1

механіза-

дах, 
них виробах, 
примножуючи 
сили суспільства 
цією і технічним переозбро
єння?! виробництва. Досить 
сказати, то тільки колектив 
заводу «Червона зірка» то
рік поставив колгоспам ї 
радгоспам країни понад 96 
тисяч сівалок, чимало з них 
тих. Нині червонозорівці прагнуть зроби
ти гідний внесок у важливу справу 
озброєння сільського господарства пер
шокласною технікою. Вони зобов’язалися 
випусти ги додатково до річної програми 
посівних машин та запасних частин до 
них па 750 тисяч карбованців. У перших 
лавах передовиків ідуть комсомольці. 
Воци вступили у змагання за право під
писати Рапорт Ленінського комсомолу 
Ц1< КПРС до 60-річиого ювілею Велико
го Жовтня.

«Ми хочемо, щоб ентузіазм, жвавість 
розуму, молода енергія залишались у 
наших людей на все життя. Цьому повн
еє п сприяти комсомол, цс повинно бути 
і огг> зажливсю роботою», — говорив на 
XXV з'їзді партії Генеральний секретар 
UK КПРС товарнії! Л. !. Брежнєв. Тому 
разом з робітничим класом невтомно 
працює колгоспне селянство, що стано- 
і ить 20 процентів населення країни. За- 
гтосовуючи найновіші досягнення агро
номічної науки, ефективно використо
вуючи кожен гектар земельних угідь, 
техніку, матеріальні й трудові ресурси, 
трудівники села минулого року добилися 
підвищення врожайності зерна на 19 
процентів. Хлібороби Радянської Украї
ни зібрали 44.6 мільйона тонн зерна, що 
па 12 процентів більше середньорічного 
рпробппптва за минуле п’ятиріччя. Ми 
дося.-.ін б значно вищих результатів, як
би кожна область виконала свої соціа
лістичні зобов’язання. Залишились у бор
гу перед державою і хлібороби Кірово- 
градщини — недодали до народноїосно- 
лаоського плану 302 тисячі тонн зерна. 
Проаналізувавши причини зниження об
сягу виробництва і заготівель зерна, на
ші трудівники села зобов'язались поточ
ного року продати державі 1365 тисяч 
тонн хліба. Це — бойове завдання також 
і для 16-тисячного загону комсомольців, 
шо працюють сьогодні в сільському гос
подарстві області.у СУЧАСНИХ умовах дальшого роз- 
* гортання науково-технічної револю
ції. перетворення науки в безпосередню 
продуктивну силу зростає роль народної 
інтелігенції, складової частини радян
ського народу, яка налічує ніші понад 
•56 мільйонів чоловік. 1170 тисяч учених 
сьогодні забезпечують дальший розви
ток фундаментальних і прикладних на
укових досліджень v галузі суспільних, 
природничих і технічних наук, створення 
нових технічних засобів і технологічних 
процесів, поліпшення якості продукції. 

Введення в дію 186 механізованих по
токових та автоматизованих ліній, осво
єння 225 нових видів пподукнії, впровад-

—  

УНІВЕРСИТЕТИ
надп.тапо-

ження у виробництво 2369 заходів за 
планами наукової організації праці тіль
ки на підприємствах Кіровограда дали 
змогу в минулій п’ятирічці збільшити ви
пуск продукції на 41 процент.

Велику звагу партія приділяє дальшо
му вдосконаленню і поліпшенню підго
товки кадрів розумової праці, зосеред
женню їхніх зусиль па прискоренні на- 
х ковз-технічного прогресу, зміцненні 
зв’язку науки з виробництвом. Якщо 
1960 року в народному господарстві бу
ло 8.8 мільйона фахівців з вищою і се
редньою освітою, то лише за десяту п’я
тирічку треба підготувати 9,6 мільйона 
спеціалістів. Торік їх направлено в на
родне господарство 1843 тисячі.

Зростаючі темпи комуністичного будів- 
і питва забезпечуються спільними зусил
лями понад 100 націй і народностей, іцо 
становлять радянський народ. Приско
рення його ходи яскраво виявляється в 
посиленні темпів розвитку економіки на
шої країни, збільшенні розмірів абсолют
ного приросту обсягу виробництва, в під- 
пшіснні продуктивності праці. За остан

ні десять років подвоївся 
економічний потенціал, ство
рений протягом півстоліття 
існування Радянської вла
ди. За майбутнє п’ятнадця
тиріччя подвояться мате
ріальні її фінансові ресурси, 
створені протягом 
п’ятнадцяті! років, 
ґ» КЛ А ДОБОЮ 

економічної 
партії.

минулих

частиною 
стратегії 

визначеної XXV 
з’їздом КПРС, є заходи- по дальшому 
зростанню і вдосконаленню народногос
подарського комплексу, швидкому роз
питку його визначальних галузей. Па цій 
сенові забезпечується неухильне зро
стання продуктивності праці — вирі
шальної умови дальшого розвитку ви
робництва і піднесення добробуту наро
ду. Праця кожного вливається у спіль
ну працю, збагачує радянський народ. 
Бій пишається тими, хто самовіддано і 
творчо трудиться. ВИКОНУЄ і перевиконує 
зустрічні плані! і соціалістичні зобов’я
зання, хто бореться за якість продукції. 
П'ДВІІЩеПИЯ ефективності виробництва, 
економію та бережливість, хто ВИЯВЛЯЄ 
ГНСОКУ вимогливість до себе і до своїх 
товаришів.

Робітників колгоспне селянство і на
родну інтелігенцію згуртовує єдність 
цілей та інтересів, ілеалів та завдань у 
комуністичному будівництві.- Соціаліс
тичний суспільний лат об’єднує людей 
міста і села, фізичної і розумової прані. 
згуртовує їх у нездоланному прагнеіні 
побудувати комунізм. Дальший розви
ток економіки, культури і добробуту ра 
ганського народу посилює його соціаль
ну однорідність, примножує його дина
мізм і потенціальні можливості, підно
сить ПОЛІТИЧНУ її творчу активність тру
дящих. прискорює формування V людей 
комуністичної свідомості і моралі. «Ми 
добилися чимало в поліпшенні матері
ального добробуту радянського няпо- 
ду, — говорив па XXV з’їзді КПРС 
Л. 1. Брежнєв. — Необхідно, однак, щоб 
зростання матеріалі.них можливостей по
стійно супроводилося підвищенням ідей- 
І!О-МОт.ТЬИОГО і культурного рівня лю
дей». Спільність радянських людей V бу
дівництві комунізму цементує соціаліс
тична культура, національна фопмою і 
інтернаціональна змістом. Вона вбирає в 
себе всі справжні цінності кожної з на
ціональних КУЛЬТУР, 
лями і пранею всіх 
наподностей.

Руками і розумом 
виробляється ніші 20 процентів світової 
промислової продукції. Це більше, - ніж 
рироблялось її чверть віку тому па всій 
земній кулі На чолі з партією комуністів 
радянський народ упевнено,, і сміливо 
крокує в майбутнє, живе і творінь нове, 
чудове, небачене в минулому суспіль
ство, своїми успіхами ставляє зростаю
чий вплив на хід світової історії.
’г‘ • Л. ГЛАЗОВ.

завідуючий кафедрою історії КПРС 
Кіровоградського інституту сіль
ськогосподарського машинобуду
вання.

збагачується 3vm- 
ралянськнх напій і

радянських людей

НИ

7) Наша адреса і телефони Газета виходить 
у вівторок, четвер, 

суботу.

346650. ГСП, Кировоград 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.

Б К 19063?

(Закінчення.
Поч. на 3-й сюр.), 

області. Аиошйіна викона
ла ще й норматив другого 
спортивного розряду.

А Валерій Кравцов тепер го
тується до республіканських 
змагань. Ще одна проба сил у 
спортзалі, на бігові А доріжці 
легкоатлетичногЬ комплексу, н 
тирі. Стометрівку поцолав . за 
II,Я секунди, гранату кинув за 
Г-З-метрову відмітку, 
кладині підтнгнупсі: 
У тирі на його мішені—40 очок. 
Як фізорг допоміг підготувати
ся до заліку Ігореві Косякову, 
іншим своїм товаришам. Крім 
цьою, іцс заняттн у двох спор
тивних секціях. (Валерій третьо
розрядник з баскетболу і во

лейболу).

па пере-
18 разів.

и
ЗАХОПЛЕННЯIII

І таких ентузіастів в учи
лищі десятки, 
дівчат із 759, 
на старти, вже 
нісисти Юрій 
Анатолій Зінов’єв 
розрядники, чемпіони 
ласті. Є ще 23 другорозряд- 
ники, 475 майбутніх буді
вельників виконали норма
тиви масових розрядів.

400 юнаків і 
які виходять 

значківці. Те- 
Глушко та 

першо- 
об-

J

Іде тренування в залі 
класичної боротьби. Вадим 
Савицький втішно:

— Кошти, виділені для 
розвитку цього виду спооту, 
не пропали маоно. Серед 
чемпіонів у «Трудових ое- 
зєрвах» уже Анатолій Тка
ченко, 
Сергій Туник, Сергій 
зєв. А Василь 
виступатиме за 
воградщини на 
лодіжних іграх

І іііс однії спортзал. Тут за
нятті! у першокурсниць. Віталій 
Миколайович Сурмачспко запро- 
понуаап дівчатам комплекс гім
настичних вправ. Потім віджи
мання на лаві за нормативом 
ГПО. Час обмежений — треба 
встигнути зробити все заплано
ване (, найбільшою ефективніс
тю!), бо через десяті, хвилин 
тут тренування у баскетболіс
том.

До пізнього вечора у снортнп- 
нсму залі гамірно Так щодня. 
«Вікон» майже немає.

А в сусідній кімнаті засідає 
рада колективу фізкультури. За
ступник директора учнлнша 
навчально-виховній роботі І. В. 
Поперечник прислухається 
кожного активіста: 
пжс зроблено у 
спорту і комплексу ГПО?»

— Провели воєнізовану гру 
«Нумо, хлопці!», півбулнея те
матичні вечори «ГПО — поміч
ник у праці і навчанн'». «Мій 
вірний друг — ГПО».

Триває розмова поо залучен
ня до заняття спортом допри
зовників. Підбивають підсумки 
змагань за програмою зимового 
багатоборства ГПО. Не менш 
важливе питання і про роботу 
редколегії спортивної рядіога- 
зсти. про тематику вечорів 
спортивних кінофільмів.

...Згадуючи свої перші уроки. 
Віктор Якович пілкреслюп-іі’:

— Успіх залежить передусім 
під ентузіазму наставника і йо
го вихованців. Колись V гелі 
Лружелюбіпні Добпове.'інч кін
ського району ми робило де
рев'яні гранати, а ні заняття 
секцій збиралися а старенькій 
сільській хаті. І теж мали чем- 
гіонів, теж усі комсомольці бу
ли непоганими фізкультурни
ками...

То — двадцять літ тому. 
А нині його учениця Марія 
Бойко, яка стала чемпіон
кою області з настільного 
тенісу, живе разом з подру
гою е кімнаті гуртожитку 
училища (одна на двох), для 
неї — спортзал і стадіон, 
тир і легкоатлетичний комп
лекс, Отже, є можливість 
зробити перехід від масо
вості до майстерності. Ен
тузіазм і зразкові умови 
для розвитку масової- фіз
культури зрощуються во
єдино. Між ними та висота, 
на яку крок за кроком під
німаються хлопці і дівчата 
з Кіровоградського МСПТУ 
№ 2.

Анатолій Овчаров,
Кня- 

Фомицький 
збірну Кіро- 
Других мо- 
України.
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Білосніжна
і сім гномів

Двадцять чотири роботи 
юних художників, найстар
шому з яких не сповни
лось і 14 років, виставле
но в кіровоградському кі
нотеатрі «/Аир». На ма
люнках — персонажі каз
ки У. Діснея «Білосніжна 
і сім гно/лів», яких зобра-

зили учні другого нласу 
дитячої художньої ШКОЛИ 
м. Кіровограда (викладач 
Л. І. Бондар).

Іра Міщенко, Галя Кри- 
щенко, Таня Волкова, Во
лодя Милованои, Таня 
Маймескул, Юоа Шевчен
ко та інші хлопчики і дів
чатка прагнули передати 
пензлем свої хвилювання, 
які викликала у них пре
красна казка. I це їм уда
лося. і

М. ВІДЕНКО. :

ФУТБОЛ)

„Зірка“—„Таврія“—М
Як ми пжс повідомляли, кіровоградська «Зірка» па 

Чорноморському узбережжі Криму готусться до попогб 
футбольною чемпіонату країни. В Севастополі нон;! про- 
веля третю контрольну зустріч — Із сімферопольської  ̂
«Таврією». Цей матч, як і другий із ждановсьннм «І<0- 
і.атооом», у якому він тупала п основному молодь, за
кінчився теж із результатом І:!.

Го.і у кіровоградціп забив Богдан Мороз.
Сьогодні «Зірка» міряється силами з житомирським 

«Спартаиом».
В. ТВЕРДОСТІ УП.

Редактор М. УСПДЛЕНКО.

Олександрійське сільське 
СОТУ № З

приймає звільнених у запас із лав Радянської н 
Армії на спеціальності:

електрогазозварник (строк навчання — 10 мі- І 
сяців);

електромонтер сільської електрифікації і зв’яз
ку (строк навчання — 10 місяців);

електромонтер сільської електрифікації (строк 
навчання — 8 місяців);

тракгоріїст-машіїїііст широкого профілю з пра
вом працювати на Т 150, Т-150К, К-700 (строк на
вчання — 8 місяців).

Учнів забезпечую!ь стипендією в розмірі 85 крб. 
на місяць.

Під час виробничої практики учні одержують 
100 процентів зарплати. Час навчання зараховує
ться в трудовий-стаж Відмінників навчання на
правляють V вузи з переважаючим правом вступу.

Документи про особу і військовим квиток 
пред’являти особисто, решту документ ів: свідоцтво 
про освіту чи атестат, заяву, характеристику, ав
тобіографію, свідоцтво про народження, 6 фото
карток розміром 3X4. медичну довідку — надси
лати на адресу: м. Олександрія, селище Жовтневе, 
вул. Трудових резервів, 1.

Документі) приймають щодня з 8 гол. ЗО хв. до 
16 гбд. ЗО хв.

Початок запяіь — у міру комплектування груп. 
 ДИРЕКЦІЯ.
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