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Напередодні 58-ї річниці 
Великого Жовтня в обкомі 
комсомолу підбили підсум
ки участі комсомольсько- 
молодіжних колективів у 
соціалістичному змаганні за 
три квартали завершально- 

їіере-ШЗЇЗДОВІКПРО
в промисловості — комсомольсько-моло

діжну бригаду електрозварювальників ме
ханоскладального цеху № 1 заводу «Черво
на зірка» (бригадир В. Недопас, групком
сорг Л. Терещенко);

в будівництві — комсомольсько-молодіж
ну бригаду’ теслярів БУ-2 комбінату «Олек- 
сапдріявзжбуд» (бригадир Г. Потманіді, 
групкомсорг Л. Скрипник);

в автотранспорті — комсомольсько-моло
діжну бригаду водіїв головного підприєм

XXV з’їзду КІ1РС І XXV з’їзду Компартії України готують комсомольці Олександрійського рудоремонтного заводу.
,.7 - Лкращ| комсомольці заводу (зліва направо) - Олександр ВДОВЕНКО, Петро ЧОРНИЛ член рази паставникігСгнил гх?лТті0.'-.^РаіІ,і КОМСОМ,°нпп..г-3»?,ОЯу <гліва каправо) — Олександр ВДОВЕНКО, Петро ЧОРНИЛ, член ради наставників Людмила МАТДКОВА, 

ссргіи СЛ1АЛКІН, Людмила ШЕВЧЕНКО та Микола ДОНЧЕНКО. Вонн працюють в рахунок листопада 1976 року.
V * . . Фото В. КОВПАКА.
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ства «К.іровоградважавтотранс/' 
(бригадир Б, Козленко, груп- 

Г. Ауліна).комсорг
на залізничному транспорті — комсо

мольсько-молодіжну електровознумольсько-молодіжну електровозну колону 
знам’яиського локомотивного депо (керів
ник В. Рій, групкомсорг В. Голубенко);

у вугільній промисловості — комсомоль
сько-молодіжний колектив екскаватора 
Е-2503 № 9 вуглерозрізу «Балахівський» 
ГІстрівського району (бригадир І. Петров, 
групкомсорг В. Макаренко);

іи 

по МТФ — комсомольсько-молодіжний 
колектив МТФ Кіровоградської обласної 
дослідної станції (групкомсорг В. Вер- 
бицька);

по тракторних бригадах — комсомоль
сько-молодіжну тракторну бригаду кол
госпу «Зоря комунізму» Новоархангель- 
ського району (бригадир В. Юхименко, 
групкомсорг А. Скрипниченко).

в сфері обслуговування — комсомоль
сько-молодіжну бригаду продавців відділу 
«Культтовари» ЦУМу «Кіровоград» (бри
гадир Р. Полякова, групкомсорг Н. Коган);

ПЧИИЧКІ- 
ДОСТРОКОВО!

Трудящі промисловості 
КІРОВОГРАДСЬКОЇ області, 
здійснюючи рішення XXIV 
з’їзду КПРС, керуючись вка
зівками Генерального сек
ретаря ЦК КПРС товариша 
Л. І. Брежнєва з питань 
економічної політики пар
тії, на основі широко роз
горнутого соціалістичного 
змагання достроково, з 
жовтні, виконали завдання 
дев’ятої п’ятирічки по зро
станню загального обсягу 
промислового виробництва.

Випуск продукції за 1971 — 
1975 роки збільшиться на 
51,9 процента проти 49 про
центів за п’ятирічним пла
ном. Середньорічні темпи 
зростання продуктивності 
праці становитимуть 5,6 
процента при 4,4 процента 
за восьму п'ятирічку. До
строково буде виконано 
завдання по виробництву 
найважливіших видів про
мислової продукції, народ
не господарство одержить 
додатково близько одного 
мільйона тонн бурого ву
гілля, 272 мільйони кіловат- 
годин електроенергії, 240 
тисяч пар шкіряного взут
тя, понад 3 тисяч тонн м'я
са, 6,2 тисячі тонн продукції 
з незбираного молока.

З початку п'ятирічки в 
області введено в дію 200 
механізованих потокових і 
автоматичних піній, ком
плексно механізовано і ав
томатизовано 70 цехів і 
дільниць. Освоєно 100 но
вих видів промислової про
дукції, 80 виробам присвоє
но державний Знак якості. 
Став до ладу діючих По- 
бузький нікелевий завод, 
будівництво якого передба
чалося Директивами XXIV 
з’їзду КПРС.
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Аж раптом па майдані стого
лосо:

— Йдуть!
1 розкрилився над головами лю

дей шовк прапорів. Попереду коло
ни мчали мотоциклісти. Слюсар 
Анатолій Мельник, шофер Віктор 
Криворот. І ще, і ще... Вони зупи
нилися біля найвищого обеліска — 
279 воїнам-одиосельцям, яким до
рогу додому перекрило полум’я вій
ни... А тепер свято Перемоги. Сиві 
фронтовики ступили крок до своїх 
юних спадкоємців. Теж з прапором.

— Бережіть...
— І вище піднімайте.
Борис Куценко — устами на чер

воний шовк. Він вже уявляв себе 
воїном і думав, як знову стане пе
ред прапором, даючи присягу. Це 
завтра. А сьогдні — свято. І прапо
ри всюди — на майдані і біля Па
лацу культури, над школою і над 
хатою, де куркулі вислідили чекіста 
Івана Коломійця...

Тепер ти, Борисе, затиснув в ру
ках зброю. Стоїш біля прапора, з 
яким воїни твоєї частини брали ви
соти і цитаделі. Ти спрагло хочеш 
знати імена прапороносців і повер
таєш своєю паленіючою думою до 
свого рідного села. 1 до прапорів 
Красносілки,

Перший був в 1907 — коли в селі 
з’явився кременчуцький робітник 
Сергій Товстоліт. Найбільший стяг 
— в жовтні 1918-го — над ревко- 
мом. Перед ним давали клятву сіль
ські хлопці і дівчата, які гуртува
лись в комсомольський осередок. 
Перший ватажок молоді Яків Кова
ленко ніс до майдану знамено, а за 
ним рухалась червона валка з хлі
бом, зібраним комсомольцями Крас- 
носілкн.

А потім були знову спалахи блис
кавиць. Пам’ятаєш, Борисе, той ве
чір у клубі, на якому ви згадували 
молодого вчителя Миколу Витріща
ла. Пого катували фашисти, дізнав
шись, що то він підпалив конюшні, 
в яких стояли коні фашистських го
ловорізів. Йшли твої односельці в 
ліс, в партизанський загін імені 
Ворошилова. Багатьох гітлерівці 
везли до себе в раби. Дехто й не ду
мав про вороття, сумно прощався з 
рідними. 1 тільки вій Олександр 
Марієнко, лукаво переломив погляд 
над фашистами, йому хотілось 
сміятись — перехідний прапор рай
кому партії, який отримала перша 
жіноча тракторна бригада комсо
молки Анастасії Гетьман, заховав 
надійно. Він ще розкрилиться. Тіль
ки треба повернутись. Щоб віддати 
людям їхню реліквію. 1 знову пере
хитрив загарбників Олександр Ма
рієнко. Він втік з неволі, коли вже 
йшли визвольні бої за Олександ
рівну, Єлисаветградку, коли воїни 
26-го гвардійського корпуса набли
жались до Красносілки. З прапором 
райкому зустрічали визволителів!

Звичайно, дівчата з бригади Нас
ті Гетьман хотіли повторити на 
тракторах свої рекорди. Але дове
лось йти в поле з сапою. Бо маши
ни всі потрощено. Зате через рік 
про рекорд красносільських трудів
ників почула вся область — за дві 
доби 40 молодих колгоспниць з ар
тілі «Спільне життя» зібрали уро
жай жита і пшениці на 230 гекта
рах. І над стіжками дівчата-в’язаль- 
ниці підняли червону хустину...

А через два роки місцевий кол
госп став переможцем в змаганні 
серед всіх господарств району, 
красносільськнм хліборобам знову 
вручили перехідний прапор райкому 
партії...

То були важкі роки, Борисе. Але 
твої односельці завжди зустрічали 
Жовтневе свяю, зробивши ще ба
гатшим колгоспну пиву і рідне село. 
Чув же: в змаганні на честь 20-річ- 
чя Радянської влади комсомолка 
Апасгасія Гетьман виробила на 
своєму тракторі 810 гектарів умов- 
ної оранки. То був рекорд. А тепер 

Петро Винник вдвічі перекриває

цей показник. Так всі члени його 
механізованого загону. Так кожен з 
139 трактористів колгоспу «Шля
хом Леніна». Тридцять літ тому бу
ли найвищими стопудові врожаї 
зерна, а тепер — трьохсотпудові. 
Бо в твоєму селі справжні господа
рі, звеличені працею, вони продов
жують подвиг перших зачинателів 
колгоспного руху в Красносілці. 
44 орденоносці в колгоспі. Про
славлений бригадир механізаторів 
Григорій Павлович ІОрченко — Ге
рой Соціалістичної Праці, хліборо
би Григорій Пустовіт та Іван Кра
мар нагороджені орденами Жовтне
вої Революції.

Ти гордишся рідним селом, в яко
му немає жодної старої хати. Ко
жен дім хлібороба зводиться за 
типовим проектом. Тепер вже не 
сам колгоспник забудовує його. За 
справу береться бригада майстрів. 
А перед новосіллям Сава Кузьмо
вич Дорошко вручає ключі кращій 
хліборобській сім’ї. Було свято в 
Івана Голомозого, Володимира Куд- 
ряшова... Як не рік, то й 20—30 но
восіль в Красносілці. А в центрі се
ла — парк Перемоги, посаджений 
комсомольцями десять років тому. 
За центральною алеєю — пам’ятник 
Іллічу. І на високій щоглі — пра
пор, піднятий на честь трудових 
звитяг дбайливого механізатора, 
кращої доярки, передової бригади...

Розкажи друзям про свою школу. 
В ній за роки Радянської влади 
більше 700 юнаків і дівчат здобули 
середню освіту, а потім 150 з них— 
вищу: 125 вчителів, 18 агрономів, 
14. лікарів, 14- інженерів... Майже 
300 здобули технічну спеціальність, 
стали трактористами, комбайнера
ми... Виходить, найбільше вчителів 
і хліборобів г— з твоєї школи. Бо 
треба вчити майбутніх творців-зоре- 
льотчиків, бо треба, щоб на щедрій 
землі золотився колос. От хоч би 
одна хліборобська родина — брати 
Іван, Василь, Віктор та Микола 
Дишлеві — комбайнер, тракторист, 
шофер. І діти їхні вирішили стати 
механізаторами, пішли на курси 
трактористів, в технікуми.

Якось тебе, Борисе, попросили 
назвати найзаможнішу сім'ю Крас
носілки. Як ~же це одразу? Але ти 
знав, звідки справжнє багатство — 
те, що від чесних рук трудівника:

— Сім’я Юрія Шевченка, тракто
риста. Дружина і невістка в ньо
го — на тваринницькій фермі, син 
Сашко після десятирічки теж при
йшов в тракторну бригаду.

Так, ти не помилився. Юрій Ми
хайлович з своєю сім’єю може за 
рік збудувати іще один повий дім 
чи купити 
зарплати і премії, 
ство... От і достаток.

Дишлеві і Шевченки. Прості, зви
чайні, роботящі. Як і випускники 
Красносільської школи, які стали 
вченими, іпженерами-копструктора- 
ми. пілотами—В. Умалень, А. Стель
мах, ІО. Коваленко, В. Стельмах, 
В. Полтавенко... Звичайні і великі 
радянські люди, які живуть під 
Жовтневою зорею і плекають щастя 
Країни Рад.

...Тепер знову криляться знамена 
в твоїй Красносілці. Йдуть з ними 
святковим майданом комуністи Ми
кола Коломієць і Сава Дорошко, 
йде комсомольський ватажок Олек
сандр Петренко. А був прапор в 
руках Сергія Товсто.ііга. І в твого 
односельця — Григорія Чухна, який 
під вогненним смерчем 
річкою до Сталінграда — 
припаси...

Найвище — стяги над 
ськпміі вежами. Такі ж, 
розкрилені — в Красносілці. Пра
пори революції...

автомашину... А крім 
своє господар-

иоспішав 
ВІЗ боЄ-

Кремлів-
червоно-

М. ШЕВЧУК, 
село Красносілка 
Олександрійського району.

несуть 
комсо-
запа.1 
горін- 
‘ Із

мо-

В райкомі 
поділилася 

характерний

ної партії — людьми висо
кої ідейності, принципо
вості і послідовності у під
несенні комуністичних ідеа
лів,

Д. ЗАМША, 
перший секретар Боб- 
ринецького райкому 
ЛКСМУ.

ДУТЬ
КОМУНІСТИ

13ІДЛУННЯ героїки тих 
днів, які запалили фа

кел нової доби на планеті, 
повернули плин часу на ко
ристь трудового люду, ся
гає в сьогодення вікопом
ними віхами. І зрілість, яка 
виповнює свідомість і чуття 
нашого ровесника, озвучує 
палкі струни в молодих 
серцях буремністю Жовтня. 
Озивається жовтнева ме
лодія тисячоголосо, черво
ним птахом лине над про
сторами неозорої Батьків
щини. Її, ту пісню, заклично 
й упевнено завели наші ді
ди, — більшовики-ленінці, 
які гордо понесли прапор 
революції, аби міццю й мо
гутністю, миром і хлібом 
збагачувалася молода Краї
на Рад.

Ті люди, чиїх 
скронь вже дав
но торкнулася си
вина, досі 
у серцях 
мольський 
і юнацьке 
ня. На одній 
зустрічей з 
лоддю член Боб- 
ринецької район
ної ради ветера
нів Леонід Михай
лович Закржевськнй дістав доро
гу книжечку, аркушики якої 
пеленою давності покрив час. 
Ще від 1924 року зберігає він 
свій перший комсомольський 
квиток поруч з партійним біля 
серця. Нині Леонід Михайлович 
показує цю безцінну для нього 
реліквію як свідчення сво«ї 
нев’янучої молодості, адже й 
тепер вій — старший друг і по
радник молоді, живе її устрем
ліннями.

Л мн, внуки, з пошаною схи
ляємо голови і перед його сина
ми, нашими батькамн-комуніс- 
тами. Це ж вони, напившись 
води із могутньої Волги, далі 
черпали касками славу із Дніп
ра і Дунаю, із Вісли і Одера... 
1 задушили фашистського звіра, 
котрий загрожував рабством 
усій планеті, у його лігві...

ОАКЛИК дідів і батьків— 
«Комуністи, вперед!» 

пройнявся нині світлом 
мирної доби, трудової зви
тяги радянських людей. 
І прапор той із жилавих до
лонь підхопили такі ж дужі 
руки, піднесли його ще ви
ще. Знаменням нашої доби 
став комуніст у комсомолі, 
комуніст-робітник, кому- 
ніст-педагог. Ціла плеяда 
молодих активістів, пов’яза
ла свою долю з діяннями 
партії і влилася свіжим 
життєдайним струмене/л у 
маси молодих трудівників,

працюючи на найбільш від
повідальних ділянках кому
ністичного будівництва в 
нашій країні.

За підтвердженням цієї 
думки варто звернутися до 
згадуваної адреси — на 
Бобринеччину. В радгоспі 
імені Свердлова працює 
молодий комуніст Микола 
Вербецький. Починав трак
тористом ще на Одещині. 
Пізнав ціну смачної паля
ниці власними, як кажуть, 
мозолями. Рано усвідомив, 
що в наш час молодій лю
дині без науки не обійтися. 
Вона допомагає мислити 
творчо, державно, усвідом
люючи всю вагу звершень 
на благо майбутнього. Три 
роки тому, закінчив Харків
ський інститут механізації

випадок. Важко було налагоди
ти контакти між комітетами 
комсомолу колгоспу «Комін
терн» (на території якого зна
ходиться СПТУ № 2) і самого 
училища. До цього, як правило, 
підтримували тільки виробничі 
зв’язки — учні, приміром, про
ходили практику у Героя Со
ціалістичної Праці 1. К. Гниля- 
ка. Неля, яка ше й очолює ком
сомольську організацію кол
госпу, щоденними наполегливи
ми зусиллями спільно з друзя
ми домоглась того, щоб у їхній 
Будинок культури, до речі, ве
ликий І гарний, прийшла і мо
лодь з училища. Нині влашто
вують тематичні вечори, спор
тивні змагання, обмін концер
тами...

Першою удостоїлась пра
ва обміну комсомольських 
документів організація
Спілки радгоспу імені Рози 
Люксембург. Очолює її мо
лодий комуніст Петро За

вірюха. Якщо 
коротко — ти
повим означен
ням до всіх 
добрих справ і 
починань тут 
стало поняття 
«масов і с т ь», 
надто ж у спор

ті. Давно не пам'ятають ви
падків правопорушень у 
господарстві. Гуртки, сек
ції, змагання на рівні райо
ну, області —• це характер
но для молодих робітників 
радгоспу. П. Завірюха і 
Н. Мельник заслужили пра
во у складі обласної деле
гації представляти районну 
комсомольську організацію 
на республіканському зльо
ті в Одесі, який проходив 
під девізом «Шляхами сла
ви батьків».

Ведуть комуністи... Який 
глибокий, символічний зміст 
у цих словах, Адже про ці 
часи мріяв Володимир Іл
ліч Ленін, саме такими хо
тів бачити наших юнаків і 
дівчат, комсомольців, тих, 
хто гідно представляє

та електрифікації сільсько
го господарства, працює 
нині головним інженером 
радгоспу. Молодого ко
муніста обрали членом ко
мітету комсомолу радгоспу, 
членом райкому ЛКСМУ. 
ЛЛДНІЄЮ з кращих у райо- 

ні бібліоіек — у кол
госпі «Комінтерн» — заві
дує Неля Мельник. Вона, 
якщо хочете, створила своє
рідну хату-читальню нового 
зразка. Широку аудиторію 
читачів бібліотека приваб
лює тому, що кожен ба
чить, як про нього турбує
ться господарка. Читацькі 
конференції, вдало, зі сма
ком оформлені, яскраві 
сгенди чи й просто — усні 
поради, рекомендації, по
стійна турбота про те, аби 
найповніше задовольнити. молодь у павах Комуністич- 
запити відвідувачів — за- ------" ...... ....... .......
галом, те, що зоветься лю
бов’ю до професії, сприяло 
масовому залученню чита
чів до книги,

Член КПРС Н. Мельник всти
гає з успіхом розділяти обо
в'язки члена бюро райкому 
комсомолу із участю в обласно
му штабі «КП». 
ЛКСМУ відверто 
розповіддю про

ловецької бригади Володи-
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НЕЩОДАВНО ЖИТЕЛІ НАШО
ГО ОБЛАСНОГО ЦЕНТРУ МАЛИ 
ЗМОГУ ПОЗНАЙОМИТИСЯ З 
ПРОГРАМОЮ ВОКАЛЬНО-ХОРЕО
ГРАФІЧНОГО АНСАМБЛЮ »ВЕС
НА* КІРОВОГРАДСЬКОГО МІ- 
СЬКОГО ПАЛАЦУ КУЛЬТУРИ 
ІМЕНІ КОМПАНІЙЦЯ, ЯКУ 
УЧАСНИКИ ПІДГОТУВАЛИ ДЛЯ 
ТВОРЧИХ ВИСТУПІВ ЗА РУБЕ
ЖЕМ. ЩЕДРІ ОВАЦІЇ, ПОДАРО- 
ВАНІ АРТИСТАМ. ЗАСВІДЧИЛИ 
ЩЕ РАЗ ЇХ ВИСОКИЙ РІВЕНЬ 
ВИКОНАВСЬКОЇ МАЙСТЕРНОС
ТІ.

ЗАРАЗ В ГОЛЛАНДІЇ ПРОХО
ДЯТЬ ДНІ РАДЯНСЬКОГО СОЮ
ЗУ НА ПРИКЛАДІ УКРАЇНСЬКОЇ 
PCP. НАШ АНСАМБЛЬ «ВЕСНА* 
З ЧЕСТЮ ПРЕДСТАВЛЯТИМЕ 
МИСТЕЦТВО УКРАЇНИ ЗА РУБЕ

НА ФОТО: ВИСТУПАЄ АН
САМБЛЬ «ВЕСНА*.

Фото А. ПЕЧЕНЮКА.

• *

П КІНОТЕАТР поспішали. Зав- 
®жди так: не вистачає всього 

хвилини, аби всюди встигнути. А 
тут ще її новин — за день не роз
кажеш. Тільки-но Марина нахили
лась до подруги, щоб почати 
отим: «Знаєш...» як раптом ва ек
рані червоно спалахнула...

— Вона, наша сівалка, — зди
вовано проказала Світлана.

— Кукурудзяна, — чомусь уточ
нила Марина. — Дивись, оті крон
штейни ми виготовляли.

Дівчата — з дитинства жителі 
міста. А от робота їх пов’язана з 
полем, з хлібом, що росте золотим 
колосом, кукурудзяним початком 
на неозорих ланах. На заводі 
«Червона зірка», де працюють піс
ля школи, сівалку в готовому виг
ляді бачили — в цеху їхньому її 
складають. А от щоб так, в полі, 
як ото щойно дивилися на екрані, 
не доводилося. Сказано; міські 
жителі. Кінофільм, як добрий ча
рівник, повернув кожного в про
сторий механоскладальний третій 
цех. Туди, де ось уже чотири роки 
працює їх комсомольсько-моло
діжна бригада верстатників. Туди, 
де нині проходить їх

ВАХТА УДАРНИХ ДНІВ.
Неонове світло ніби сконцентру- 

ваЬо весь свій потік на невелико
му п’ятачку. Дільниця брніади. 
Швидко тане гірка заготовок біля 
верстата Галини Ступак. Ще кіль
ка — і бригадир тривожно погля
дає на мить вглиб цеху: знову не 
встигає тьотя Ніна. Сьогодні Га
лина вирішила встанови! и свій 
особистий рекорд. Дуже важливо 
це для неї — кому, як не бригади
рові піднімати настрій і бажання 
йти попереду.

їх колектив уклав 
соціалістичне 
м ольськ о-м о ло д і ж ною 
токарів, яку очолює Микола Гон
тар. Готуючи свій трудовий дару
нок XXV з’їздові К1ІРС, вони ви
рішили за рахунок передових ме
тодів праці річне завдання в нор- 
могодинах виконати за 10 місяців. 
І обов’язково підвищити продук
тивність пращ — на 6 процентів в 
порівнянні з минулим рском. Май
же такі ж зобов'язання взяли м 
члени бригади М. Гонтаря.

Коли побачили, що суперники 
випередили майже на місяць, ви
зріло у бригадира Галини Ступай 
рішення: встановиш за зміну ре
корд. Розгадавши її задум, Кате
рина Смутно теж вище засукала 
рукави халатика.

За зміну Галина виконала понад 
півтори норми, Катерина — дві. 
Подруги, і єдиний юнак в брига
ді — Віктор Нечай, поздоровили 
їх з особистими рекордами і 
хорошому позаздрили, бо в 
комсом ол ьсько - мол ОД І ЖНІМ

НЕМАЄ БАЙДУЖИХ.
Це було зовсім недавно. В обід

ню перерву сиділи за довгим сто-

договір на
змагання з комсо- 

бригадою

пеподалік конвейєра
складання сівалок. Літня сверд
лувальниця Г. Квітка, яку в цеху 
називають просто —• тьоія Галя 
стурбовано сказала:

•— Боюсь, мабуть зупинять кон
вейєр. Не вистачить до кінця змі
ни кронштейнів.

За столом лерезирнулися. Німа 
розмова поглядами, як це буває 
між людьми, що довгий час жи
вуть поруч. Загальну думку ви
словила Світлана Мішсєг.а:

— Підемо, дівчата, допоможемо, 
їх ніхто не просив цього робити. 

І якщо вже вирішили піти, то 
стояли б на дільниці комсомоль
сько-молодіжної верстати в очіку
ваній своїх хазяїв. Знали дівчата, 
що і в зарплаті, можуть, дещо 
втратити.

Про намір комсомольсько-моло
діжної дізнався майстер П. О. 
Снньов. Вирішив він не відривати 
дівчат від основної роботи, за 
верстатами вони потрібніш!.

— Спасибі вам, — підійшов до 
гурту, — кронштейни візьмемо із 
запасів, а вам — ще раз спасибі.

Дівчата відмахувалися, мовляв, 
нема за що дякувати, і лише Вік
тор Нечай, групкомсорг, чомусь 
посміхався. Певне зіадав, як не
давно сквитав не подяку, а образ
ливе «причепа». З ковальсько-пре
сового не доставили заютовки, а 
тут ще й майстер захворів. Віктор 
має спокійний врівноважений ха
рактер — за зміну, бува, всього 
кількома словами перекинеться з 
дівчатами. А то здивував всіх. 
Швидко вимкнув верстата і пішов 
з цеху. Коли за чверть години до

ного токарного підвезли заготовки 
з ковальсько-пресового — всі зро
зуміли, куди відлучався групком- 
сорг. Лише не дізналися, що їх 
мовчун мав принципову розмову 
з ковалями.

В колективному характері, що 
склався за роки існування комсо
мольсько-молодіжної. — занепо- 

по-
мольсько-молодіжиої, 
коєиня досягнутим, неспокій 
шуку і

ТРУД, ЗВЕЛИЧЕНИЙ 
ТВОРЧІСТЮ

Якось на бригадних зборах 
ва зайшла про «крвзисиі» дні. 
вають такі. Особливо, коли почи
нається відпускна кампанія, або 
хтось захворіє. А бригада працює 
па один наряд. Та й суперники ж 
чекати не будуть, зрозуміло. Про
позицій давали чимало, часом 
сперечалися, тз до спільного рі
шення так і не дійшли Однак 
проблема, піднята на зборах, хви
лювала, змушувала думати. Хто 
перший спробував одразу пра
цювати на двох верстатах замість 
одного — вже не пригадують. Але 
швидко від «експерименту» пере
йшли до обслуговування двох і 
більше машин. Рух багатоверстат
ників особливого розмаху набув в 
час змагання за гідну зустріч XXV 
з'їзду КПРС. Світлана Мішеєва 
одночасно може обслуговувати чо
тири верстати. Галина Прядун і 
Марина Третдк — удвох одразу 
сім.

Без підказки збоку, не за подя
ку і почесті — так веліли їм со
вість робітнича, комсомольський 
обов’язок.
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О. БАСЕНКО.

Памятннк воїнам-визво- 
лителям в КомпаніївцІ.

Фото А. ПЕЧЕНЮКА.

вони теж червоні книжечки з портретом 
вождя.

пам’яті

’V’’ ДРУГІЙ половині 
* грудня 1943 року 

8-ий механізований кор
пус після взяття Олек
сандрії вів тяжкі бої з 
фашистськими ордами 
за Новгородку, Верб- 
люжку, Батизман та інші 
населені пункти Кіро- 
воградщини. З особли
вою впертістю огризав
ся ворог у Батизмані 
(тепер с. Суходольське 
Долинського району). 
Тут він створив міцний 
вузол опору на шляху 
до Кривого Рогу, кинув 
на оборону великі сили 
піхоти, танки і авіацію. 
Фашистські літаки бом
били не тільки наші на
ступаючі війська, а на
віть полювали за кож
ною автомашиною.

Під Новгородкою перша 
батарея артилерійського ди
візіону 68-ої мекбригади 
вступила в єдиноборство з 
шістьма фашистськими «тиг
рами» і всіх їх знищила. 
19 грудня 19-13 року лейте
нанту В. С. Авер’янову.

сержанту П. X. Бухулову і 
.молодшому сержантові 
М. М. Копашкіну за цей бій 
присвоено звання Героїв Ра
дянського Союзу.

З північної околиці Новго- 
рс-дки колона танків і .мото
піхоти розгорнулася і кину
лась на Батизман. Бій три
вав три дві...

Тепер тут встановлено па
м’ятник воїнам, які загину
ли за звільнення села. На 
гранітних плитах викарбу- 
вано 90 імен, а поряд напне 
про те, що в братській .мо
гилі поховано і 285 невідо
мих бійців.

МОСКВІ проживає 
багато ветеранів 8-го 

механізованого Олек
сандрійського Червоно- 
прапорного ордена Ку
тузова корпусу. З їхньої 
ініціативи в середній 
школі № 60 (Кунцев- 
ський район) створено 
музей цього прославле
ного в боях з’єднання. 
Його іменем названо 
шкільну комсомольську
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організацію. Слідопити 
ведуть велику дослід
ницьку роботу, попов
нюючи музей новими 
матеріалами. Кожного 
року вони виїжджають 
на місця боїв корпусу, 
зустрічаються з ветера
нами.

Цього 
слідопит 
вчителів

П.

року московські 
під керівництвом 

Б. І. Шкловської, 
М. П. Курлапова, Є. Ю. 
Зубриліна побували п Нов
городці, Верблюжці, 
григорівиі-першій і 
до.іьському.

В Суходольському 
гостювали майже

Ново-
Сухо-

вони 
місяць. 

Працювали на полях місце
вого колгоспу, зустрічалися 
з жителями, які пам’ятають 
бої за село, а також з учас
никами тих боїв. Приїхали 
в гості і кіровоградці — ко
лишні воїни, які звільняли 
село — М. І. Каліхов. С. Я. 
Деписов. Н. В. Новакон- 
ськнЛ, 1. Ф. Вітюгсв, Є. Ф. 
Ялиничев, А. Ф. Єриолаєв.

Москвичів зацікавили 
спої зди колишніх солдатів і 
офіцерів про бої за звіль
нення сіл і міст Кіровоград- 
щинн.

На вечорі-зустрічі мос
ковські слідопити висту
пили з концертом. Зі 
сцени гордо звучав 
марш 8-го механізова
ного Олександрійського 
корпусу на слова відо
мого російського поета 
Євгена Долматовського.

І ось вже в музеї 60-ої 
середньої школи Кун- 
цевського району Моск
ви експонується "
стенд «Батизман 
ходольське».

новин

Д. ПУТГЄВСЬКИЙ, 
ветеран 8-го механі
зованого Олександ
рійського. Чсрвопо- 
праіюрного ордена 
Кутузова корпусу.

З ВОГНЕМ
„СПАРТАКА“

Цей день вони збере», 
найсвітлішу дату в- своєму житті. Бо на- ■ 
передодні свята Великого Жогтня їх прий
няли до лав героїчної Спілки.

Відбулось засідання бюро Голованів- 
ського райкому комсомолу з питанням 
прийому до комсомолу. Перший секретар 
райкому Микола Собчепко вручив квитки 
членів Спілки молодим хліборобам Воло
димиру Симонову з колгоспу «Дружба»

т.і Володимиру Солзмопюку (колгосп «По 
шляху Леніна»), робітникові Голованів- 
ського р.айпобуткомбіцату Анатолію Дем- 
чеику та учням Роздільської восьмирічної 
школи Володимиру Лето і Олені Свердли- 
ківській.

Володимир та Олена схвильовані най
більшо: адже поблизу їхнього села діяли 
героїчні снартаківці. І біля серця носили

П. ЛЕВЧЕНКО, 
бюро Голопанівського рай- 
комсомолу, секретар комі- 
комсомолу Побузького н1-

член 
кому 
тету 
келевого заводу. Ü

МИ —
ІНТЕРНАЦІОНАЛІСТИ

„Туркестан“ 
швартується 

в Хайфоні 
Війна, довгі роки роз

дираючи землю В’єтна
му, перешкодила і роз
витку будівництва заліз
ничних та автомобільних 
шляхів сполучення. Мор
ський флот залишається 
тут поки що основним 
засобом перевезення 
народногосподарсько г о 
вантажу, тим більше, що 
в ДРВ понад дві тисячі 
кілометрів морського 
узбережжя з чудовими 
бухтами, портами, в які 
можуть заходити круп- 
нотоннажні пароплави. 
Сьогодні вантажний і па
сажирський флот ДРВ 
відносно невеликий, але 
з кожним роком він на
бирає сили: збільшує
ться число пароплавів, 
їх вантажопідйомність. 
Уряд ДРВ надає велико
го значення розвитку 
морського пароплавства« 

Нещодавно мені до
велося побувати в Хай
фоні і інших великих 
портах В’єтнаму. Вдень і 
вночі тут швартуються 
кораблі багатьох країн 
світу. Біля причалів Хай- 
фона під стягами розкві
ту стояли два радян
ських теплоходи «Тур
кестан» і «Тимлат», чия 
історія тісно пов’язана з 
боротьбою в саамсько
го народу за свободу і 
незалежність. Корабель- 
трудівник, корабель-ге- 
рой «Туркестан» під час 
війни і в мирний час до
ставляв в ДРВ вантажі із 
Радянського Союзу.

Радянський уряд пе
редає ці два кораблі в 
дар ДРВ. Обидва тепло
ходи пройшли випробу
вання, знаходяться в 
доброму технічному 
стані. На борту теплохо
да «Шонг хан» (так нази
вається тепер «Турке
стан») я бесідував з Чан 
В’єт Ки, першим поміч
ником капітана. На фло
ті він шістнадцять років, 
не один раз ходив в ра
дянські порти.

— Екіпаж вдячний за 
цей інтернаціональний 
дарунок радянського 
народу, за цінну допо2- 
могу і підтримку радян
ських моряків, — сказав 
Чан В’єт Ки. — Ми дуже 
подружили з нашими 
радянськими колегами. 
Від душі бажаємо їм 
міцного здоров'я, вели
кого щастя, успіхів у ро
боті.

А. НІКІТІН, 
власкор АПН, 1
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І В ТАКОМУ ОТОЧЕННІ Я 
І ПОЧУВАЮ СЕБЕ В ПОВНІЙ 
1 БЕЗПЕЦІ.

Легкоатлетична еста
фета на приз обласних 
газет «Кіровоградська 
правда» і «Молодий 
комунар»

116050. ГСП, Кірозоград-50, вул. Луначарського, 36. 
доелефоаи; відповідального секретаря та відділу 
комсомольського життя—2-45-35, відділу пропаганди, 
Дідділу листів 1 масової роботи — 2-45-36, відділу вій
ськово-патріотичного виховання та спорту — 2-46-87.

Репортер

„ВЕСЕЛКА“ 
ВОСЕНИ
Нещодавно в примі

щенні Онуфріївського 
районного Будинку куль
тури відбулося чергове 
засідання жіночого клу
бу «Веселка». Цього ра
зу воно присвячене ■ 
Міжнародному рокові ; 
жінки. Багато теплих слів 
учасникам • святкового 
засідання сказав голова 
Онуфріївської селищної 
Ради Михайло Лук’яно- 
вич Скляр.

Передовикам вироб
ництва, ветеранам Вели
кої Вітчизняної війни бу
ли вручені грамоти се
лищної Ради та районної 
ради жінок. Серед наго
роджених — пенсіонер
ка, учасниця війни Анто- 
ніна Степанівна Різник, 
медсестра районної лі
карні Марія Харитонівна 
Мухіна та інші.

Такі засідання клубу 
«Веселка» стали вже 
доброю традицією для 
його учасників.

М. БЕЙДА, 
другий секретар Ону- 
фріївського райкому 
комсомолу.

ЕСЛИ ТЫ
КОМСОМОЛЕЦ

Энергично

рЯ нДДГ0.рИ-3*Ж

и «а каждом (fporfrejH вег-pw ямек.ому

СмЛОЗР БУ-рИН «е.Тв

ПУ-ЛИ И шрапнели м^пиишки в бессмертьем

Бо.роіь-ся и hckatv

-ти и не сдавэтосяГ'-та.кой дезиз j кг мости ио.

С.Ли ТЫ комсомолец, еі.пи комсомолец,

Ъ Сде.ПЗй все ДЛ*РодиНИ С0О - ей.

сделай все для.&.ди.нысвоеи.
1 ДЛИ окхтмч&ми«

еде.лай все для Ро.ди-нм CB^-ЄйІ

А ПЕТРОПАВЛІВСЬКА ФОРТЕЦЯ, 
нелюдських умовах царизмом були ув’язнені пе
редові люди Росії. Та революційна думка жила...

А СМОЛЬНИЙ - ШТАБ РЕВОЛЮЦІЇ.
А «АВРОРА» — легендарний корабель. Зараз 

він на вічному спочинку.
Фото Василя КОВПАКА.

, , X , ч ~ ...

СТИХИ И МУЗЫКА

О. КУЛЬДЯЕВА.

Заря над горизонтом, 
Бов на каждом фронте, 
И ветры буденовку рвут, 

метели, 
шрапнели 

в бессмертье 
идут.

Сквозь бури 
Сквозь пули 
Мальчишки

н 
и

Прин е в:

«Бороться и
Найти и не _________
Такой девиз у юности моей.
Если ты комсомолец, 
Если комсомолец. 
Сделай все для Родины 

своей.

искать, 
сдаваться!»

Костры Магиитостроя, 
Огни на новостройка*,
В палатках гуляет мороз... 
И скептики судачат,
И маловеры плачут, 
А мы обходились без слез

Припев.

Нас голодом пугали, 
Войною нас пытали. 
Но мы оставалися жить. 
Как факел Прометея, 
Несли свои идеи, 
Живем, чтобы гореть, 

а не коптить.

Репортер
ПЕРЕВІРТЕ 
ОБЛІГАЦІЇ

За рішенням XXIV з’їзду І<ПРС 
Радянський уряд провадить виплату 
позик минулих років. В грудні 1974 
року почався перший етап погашення 
двопроцентної Державної внутріш
ньої позики, а 27 жовтня цього року 
працівники ощадкас прийняли перші 
облігації другого етапу виплати.

Лише за десять днів у ощадкасах 
Кіровограда виплачено 536 105 крб.

К.ВИ НО ГРАДОВА, 
інспектор-ревізор Кіровоград
ської центральної ощадної ка
си № 49.

СЯЙВО 
СВЯТКОВИХ 
ВУЛИЦЬ

Сьогодні увечорі на кіровоград
ських вулицях спалахнуть вогні ілю
мінацій.

Для нинішнього свята кіровоград
ське підприємство електромереж зов

нішнього освітлення виготувало де
сятки нових гірлянд, світлових панно 
та транспарантів. Окрім центра міста, 
вогні горітимуть на вулицях імені 
50 років Жовтня, Королеяка та ін
ших. Святкова ілюмінація обласного 
центру — це 20 тисяч електричних 
лампочок, на ІЗ тисяч більше, аніж у 
минулому році. Загальна потужність 
їх — 500 кіловат!

М. КОРІННИЙ.

(♦ норматив 
майстра!

Одинадцять комгпд 
класичного стилю 
участь у міжвідомчій 
ті України, яка 
трьох днів проходила у спор
тивному залі ДСТ «Динамо» 
міста Харкова. На борців- 
ських килимах свою майстер
ність демонстрували понад 
сто представників цього виду 
спорту. В складі збірної 
Центральної ради товариства 
«Авангард», яка стала пере
можцем цих змагань, висту
пав вихованець кіровоград
ською спортивного клубу 
«Зірка» кандидат у майстри 
спорту Олександр Демещснко. 
Він на високому рівні провів 
всі зустрічі і був другим при
зером у важкій ваговій кате
горії, виконавши норматив 
майстра спорту СРСР.

М. СУШКО.

борців 
брали 

першос- 
протягом

Знову 
аза фініші-*- 

п’ята ні кола!

Припев.

- ОТАК I НОШУ СИНА 
ЖИТТЯ.

Малюнки К. БРО.

«.МОЛОДОЙ КОММУНАР» - 
орган Кировоградского обкома 

ЛКСМУ, г. Кировоград.

Друкарчя їм. Г. М. Димитрова ’ 
обласного управління у справах видавництв, 

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

„Зірка61— 
Таврія41—2:0
Змагання на Кубок України 

з футболу серед команд май
стрів класу «А» першої та 
другої ліґ розігруються з 1972 
року. Першим володарем цьо
го почесного трофею був жи
томирський «Автомобіліст», 
наступного року його виборо
ла кіровоградська «Зірка». У 
197-1 році він мав прописку у 
сімферопольській «Таврії». 
Цього 'сезону право брати 
участь у фінальних поєдинках 
здобули два клуби, що вже 
мають досвід кубкової бороть
би — «Зірка» і «Гаврія».

Перший фінальний матч від
бувся на кіровоградському 
стадіоні. Зустрічалися два су
перники, які по закінченні 
чемпіонату країни у турнір
них таблицях своїх ліг займа
ли майже однакові місця: 
«Зірка» — п’яте, а кримча
ни — шосте. Сімферопольська 
«Тапрія» має певний досвід 
виступів у першому ешелоні. 
Гра розпочалася навальними 
атаками господарів поля. Од
ну з них на шостій хвилині 
завершує красивим ударом 
Микола Журавльов. Окрилені 
успіхом місцеві спортсмени 
знову штурмують порота 
кримчан. Па тринадцятій хви
лині Олександр Снітько уда
ром головою подвоює резуль
тат. Всі намагання сімферо- 
польпів змінити рахунок не 
приносять їм бажаного. Доб
рі діють захисні лінії «Зірки».

У другому таймі наші зем
ляки мали ще декілька голе
вих моментів, але не скори
сталися ними. Отже, зробле
но перший крок до завоюван
ня вдруге Кубка республіки.

В. Ш А БАЛ III.

Почали традиційну пе- 
редсаяткозу естафету, 
присвячену 58-й річниці 
Жовтня, учні середніх 
шкіл Кіровограда. І ось 
фінішну стрічку перери
ває перший учасник, на 
майці якого цифра «5». 
Отже, спортсмени серед« 
ньої школи № 5 знову, як 
і а минулі роки,, стають 
переможцями естафети 6 
виборюють приз обласної 
молодіжної газети. На 
другому місці — учні се
редніх шкіл № 11 та №34.

Серед колективів . середніх 
спеціальних та вищих учбо
вих закладів першими були 
легкоатлети- будівельного тех
нікуму. їм вручено приз «Кі« 
ровоградської правди» та річ< 
ну передплату на газету. ІІа 
другій сходинці студенти Кі
ровоградського інституту сіль
ськогосподарського машино
будування. на третій — спорт
смени клубу «Авіаторі» з .ЧІІІ.У 
цивільної авіації.

Н а ф ого:
дого комунара» у капітана 
команди середньої школи 
№ 5 Н. ФЕСЕНКО.

Фото В. КОВПАКА.

Наступний номер «Молодого комунара» вийде 8 листо
пада ц. р.
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