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Дорогі товариші і друзі!
.Лише кілька хвилин відділяють 

пас від наступного Нового року. З 
добрим, вдячним почуттям провод
жаємо ми минаючий 1967 рік. У па
м’яті народній він назавжди збере
жеться як рік 50-річчя Великої Жовт
невої соціалістичної революції — од
нієї з найдорожчих сторінок календа
ря комуністичної ери.

До ювілею Жовтня радянський на
род прийшов сповненим творчих сил, 
тісно згуртованим навколо своєї рід- 
иої Комуністичної вартії, сповненим 
глибокої вірності заповітам Леніна« 

Піввіковий ювілей Радянської дер
жави став яскравою демонстрацією 
великих перемог соціалізму, безсмерт
ної величі всенародного подвигу В 
ім’я здійснення ідеалів комунізму. 
Славні підсумки нашої боротьби і 
перемог викликають почуття гордості 
радянських людей за свою могутню 
соціалістичну Вітчизну.

Все, що народжується в трудових 
буднях, — заводи і електростанції, 
добрий урожай на полях і могутні 
космічні кораблі, нові житлові райо
ни і школи — це плоди безустанної, 
творчої думки і творчої діяльності 
радянського народу. Наш робітничий 
клас, колгоспне селянство, інтеліген
ція, наша славна молодь, радянські 
жінки виявили і виявляють небачену 
енергію та самовідданість в будівни
цтві нового суспільства. Великі за
воювання соціалізму надійно охоро
няю іь паші доблесні Збройні Сили.

Всіма своїми звершеннями радян
ська людина здобула собі славу 
справжнього іероя XX століття •«* 
незламного революціонера, невтомно
го трудівника, пристрасного борця за 
перебудову суспільства на комуніс
тичних засадах.

Минулий, ювілейний рік приніс нові 
великі успіхи в усіх галузях народно
го господарства і культури. В<неру< 
шнмій братерській єдності, спаяні 
спільністю інтересів і цілей, трудящі 
багатонаціональної Країни І^ад ус
пішно перетворюють в йінття рішення 
XXIII з’їзду КПРС. Трудівники міст 
І сіл високо підняли прапор соціаліс
тичного змагання,«-активно борються 
за гідну зустріч великої датірг-сторіч-*

ЦЕНТРАЛ ЬН ИЙ
КОМІТЕТ КПРС

чя з дня народження В. і. Леніна, за 
дострокове виконання п’ятирічного 
Плану розвиту народного господар
ства до 7 листопада 1970 року. При
скорюючи темпи зростання економіки 
країни, ми і надалі будемо добива
тись дальшого підвищення життєвого 
рівня народу, розквіту науки і куль
тури.

Кожний новий рік наближає нас 
до заповітної мети — комунізму. Ми 
неухильно будемо йти переможним 
курсом Жовтня. У нас у руках на
дійний компас — марксизм-ленінізм. 
У нас випробуваний керманич — пар
тія Леніна.

У двері наших домівок входить рік 
1968-й.

Центральний Комітет Комуністич
ної партії Радянського Союзу, Пре
зидія Верховної Ради СРСР і Рада 
Міністрів СРСР сердечно поздоров
ляють вас, дорогі товариші, з Но
вим роком і бажають вам успіхів у 
праці, навчанні і творчості, в усьому 
вашому житті.

Зустрічаючи Новий рік, ми звер
таємося з дружніми новорічними 
поздоровленнями і добрими побажан
нями до народів країн соціалізму, ко
муністичних і робітничих партій, ро
бітничого класу, трудящих селян, на
родів молодих національних держав, 
до всіх борців проти гніту імперіа
лізму та колоніалізму.

Бажаємо мужньому братньому 
в’єтнамському народові добитися ви
рішальних успіхів у героїчній бо
ротьбі проти американських агресо
рів за свободу і незалежність своєї 
батьківщини.

Хай наступний рік буде роком но
вих перемог сил миру, демократ, на
ціональної незалежності •» соціалізму 
над єнл$імц<|)еаині? і, війни.

Хай^.1968-й ,рік буде роком нових 
трудових перемог natffifro народу в 
ім'я миру і торжества комунізму!

.. Нант, перший .новорічний тост за іе- 
іі‘ робініні 'радянський ііаро/4 за його 
> славшій аЬангард — леиіцську пар- 
- тію, за - процвітання соціалістичної 

Батьківщини, за ваше прекрасне май
бутні «х »

З Новим роком, з новим щастям, 
дорогі товарнім!

ПРЕЗИДІЯ 
ВЕРХОВНОЇ 
РАДИ СРСР

РАДА МІНІСТРІВ

несла новорічна ргдість, взяла 
не крила дзвінке новорічна 
пісня.

перші години, 
новою н’ятдесянфіч- 
йоіо, наш ровеснику, 
світанок перепоясані 
стрічками ва.пійські

цей славний початок співпав 
з радісною подією для нас з 
тобою, ровеснику, — з вели
кими Комсомольськими Імени
нами — 50-річчям створення 
Ленінської Комуністичної Спіл
ки Молоді.

Будуть зльоти, фестивалі, бу
дуть запальні промоем і зу
стрічі, побажання і пісня, ра
дість і ем'х — все, що буває на 
великих всенародних святах, 
але ми пам ятасмо слое«-'. Іялі-

(Закінчення на 2-й сюр.).

Перші хвилини, 
перший ДГГІЬ 
ч». Почнемо 
вк починали 
кулеметними
морени, ян починали світанок наші 
батьки па суворому Амурі, як по
чинає світанок у полі сівач.

* ІЙСя, родисе, земле, добром!

іек схотілось історії, щоб

Сьогодні — перший день другого п’ят
десятиріччя Жовтневої революції. Чим 
уславиш, ровеснику, нову віху свого на
роду!

Сьогодні розпочинається рік, е якому 
вдячне людство складе шану доблесній 
Радянській Армії, що святкуватиме своє 
50-річчя. Яку шану радянському воїну 
складеш ти!

Сьогодні перший день твого комсо
мольського року. 50 літ тому Ілліч да
вав твоїм старшим братам батькіесьний 
наказ. Тобі, ровеснику, передали и.ен 
наказ. Як ти несеш напутнє ленінське 

слово! Який дарунок готуєш великим 

Комсомольським Іменинам!

IT-J.-Z', *Va- 
■L^' І
Si «йі

ІН багатим буде нй 
люючі події, наш новий 

1968 рік!
Срібний передзвін кремлів

ських курантів сповістив про 
закінчення ювілейного року і, 
разом з тим, народив перші 
хвилини другого півсторіччя 
славної Жовтневої ери. Вони 
потонули в сердечних поздо
ровленнях, побажаннях зде- 
рсе'я, щастя, успіхів. їх під-*
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ВОГШ
УСПЕНКИ

ДЛЯ
НАС
ЦЕ
ЗВУЧИТЬ!

Нсіцодапно мені випало побувати н колгоспі 
«Шлях Леніна» Онуфріївського району. В кон
торі я зустрівся з головою артілі Тарасом Іва
новичем Шевченком. Мабуть, представляти 
мою нема потреби: зірка Героя Соціалістичної 
Праці говорить сама за себе. Мене цікавила 
електрифікація села.

— Років з десять тому, — почав Тарас Іва
нович, — придбали ми невеличкий двпгун-ди- 
намо. Але цієї «електрифікації» ледь-ледь ви
стачало, шоб провести світло хоча б у клуб і 
в контору. Потім, — Тарас Іванович розпові
дає, наче пригадує, і на його суворому зосе
редженому обличчі з’являється добра посміш
ка, — потім почали, як кажуть, обживатися: 
у майстерню нові верстати привезли — давай 
струм! Пташник механізували — давай струм! 
І перш за все — світто у будинки!

Тепер немає жодної хати о селі, щоб не за- 
юрялись там ввечері яскраві лампочки Ілліча.

Тарас Іванович наводить переконливі цифри:
— В особистому користуванні колгоспни

ків — 60 пральних машин, 100 телевізорів, 500 
радіол та радіоприймачів А наше колгоспне 
виробництво без електроенергії і уявити собі 
не можна: на млині, у корівнику, пташнику, 
у столярній і слюсарній майстернях працюють 
сьогодні 150 потужних електродвигунів

— Ще одне запитання, — звертаюсь я до 
голови колгоспу, — скільки в цілому пішло 
електроенергії цього року на виробничі і по
бутові потреби?

— 700 тисяч кіловат.
Виїхав я з Успенкн запізно. Починалася 

хуртовина. Але крізь білу пелену промінились, 
сміялись переможні вогні звичайного україн
ського села.

ВІДЧУВАЮЗГУРТОВА-
'Лй 1 (857)

Недавно був у артілі іх">ні XX з’їзду КПРС. 
мовляв з секретарем хс лсомольської організації 
Віктором Жаворонком.

Віктор розповів про трудові здобутки юнаків та 
дівчат, про те як вони готуються зустріти 50-річчя 
Ленінського комсомолу. А вже перед моїм від'їздом 
сказав:

— Думаю, що в згуртованості молоді велику роль 
зіграв обмін комсомольських документів. Адже це 
була не проста видача квитків нового зразка, а вели
ка перевірка на міцність, на організованість...

Подібне чув і від Івана Бойка, секретаря комсо
мольської організації колгоспу «Росія» та інших то
варишів Відчуваю оцю згуртованість і сам. Юнаки та 
дівчата стали продуктивніше, працювати,

Л. ДЕЙНЕКА, 
перший секретар Кіровоградського РК ЛКСМУ.

Якось була свідком такої розмови. До голови на
шого колгоспу М. М. Краснова підійшли дві дівчини 
Мабуть, недавні випускниці школи Перша мовить:

— На роботу хочемо влаштуватись.
— Куди!
— В молочний цех...
Приємно було таке чути. Ферма стала цехом. Це — 

вірно. В корпусах повна механізація. Без білого хала
та й не.зайдеш в корівник. Третій рік працюємо в дві 
зміни. А цього літа ще й на п’ятиденну перейшли. 
Дівчата тішаться: «Тепер в нас, як на заводі...».

Праця тваринників достойно відзначена. Напере
додні ювілею нашої Вітчизни нам було вручено па
м’ятний прапор ЦК ВЛКСМ.

Л. АГЛФОНОВА, 
грулкомсорг молочно-товарної ферми артілі іме
ні Кірова Знам’янського району.

Б. ТЛРМІН.

АТО любить ліс. А ма
лий Валько — ні. Бо ліс 

І не пахне. Проведе бать
ка на роботу, вчепившись 
рученятами в широку, 
пропахлу тютюном доло
ню, і... гайда в поле.

А вони безкрає. Хлопчині хо
четься заглянути за обрій — що 
там' Бреде по шию в густих хлі
бах, аж поки не втомиться. При
сяде, розглядаючи якусь квітку 
або комаху. Засмаглий, зголодні
лий прибігав додому.

— Мужичок-степовичок, — жар
тує батььо. — Так і виростеш у 
степу.

...Поле — ось воно. Рукою діс
тати. Вишумовує, наливається літ
німи соками повний колос. Як в 
дитинстві, пахне різнотрав’ям. Пе-

ред очима — травинка, а на ній— 
комаха. Згадав батька, Кірово- 
градщину.

«Мужичок-степовичок», — вчу
вається рідний голос. Посміхаєть
ся. Дійсно, степовичок. І ніким 
іншим бути не хоче.

Голос командира повертає до 
дійсності. Вибух, другий. Це не 
війна. Це просто військове нав
чання. Солдат Коваленко виконує 
команду Але йому якось боляче, 
коли ранять плодоносне лоно зем
лі.

Степовичок... Кілька місяців за
лишилося до вимріяного диплома 
агронома, до самостійної роботи. 
Але він знову повернеться у техні
кум. Тільки вже не зеленим деся
тикласником, а змужнілим вої
ном.

...В конторі гамірно. Статечні 
колгоспники гомонять про види на 
врожай, палять цигарки. Раптом 
засперечалися.

— Розсуди, Івановичу! — кли
чуть агронома.

Двадцятичотирьохрічний І ваио- 
внч підсідає до чоловіків, вислухо
вує, радить.

Слухають уважно. Знають, що 
не лише книжковими мудрощами 
оперуватиме хлопець. Не погребує 
взяти грудку масної землі, розтер
ти в долоні.

Не зразу прийшли визнання і 
шана. Коли прибув у колгосп, з 
легким докором посміхнувся го
лова — Петро Андрійович Кожу
хар:

— Просив агронома, а присла
ли... хлопча.

Колгоспники зустрічали насторо
жено: «Чи наш? Чи хлібороб?».

Запитання і запнтапнячка заста
вали зненацька. Не кип’ятився, не 
ображався. Неквапливо і розсуд
ливо відповідав, а серце боліло, 
хотілося крикнути: «Ваш я! В сте
пу виріс! Степовичок!».

Та знав, що слова не допомо
жуть.

Підхоплювався разом з сонцем. 
Міркував. Прикидав. Обідав, де і 
коли прийдеться. Навіть з лиця 
спав.

— Ишов^би жити до нас з ба-

бою, Івановичу, — підійшов ста
рий колгоспник Павло Марченко.

■■ Що тобі, холостякові, в порож
ній кімнаті-

— Атож, 
жінки. - -
все село.

Так його

іилч, атож.., — підхопили 
_ у тітки Ганни борщ на

назвали Івановичем 
вперше. Цілісінький день наспіву
вав веселі мелодії, а десь за лісо
смугою, щоб не бачили люди, по- 
хлоп’ячому підстрибував, дістаючи 
до гілочки. .

Зараз, як і в дитинстві, його 
ваблять ббрії- Тільки тепер вій 
знає що за ними. Око молодого 
господаря землі сягає далеко за 
них. Він бачить і скриті під сні
гом оксамитові сходи пшениці, по
сіяної восени, і тугі листочки ку
курудзи, що посіють навесні.

'Степ заснув, .вкритим білою 
ковдрою. Ялини пишаються ошат
ним вбранням, перебираються в 
міста і села, в теплі квартири.

В кожній сім’ї — радість, ко
жен підводить підсумки минулого 
року, складає план на наступним.

ТАК, ГОЛОВНИМ І
;  —:—~_ т ■ і------------------

ПРО ТЕ, ЯК ДО ОДРУЖЕННЯ, і 
У ДВАДЦЯТЬ ЧОТИРИ, СТАТИ | 

ІВАНОВИЧЕМ

А для хлібороба — Новий рік 
восени.

Низько 
головний 
Енгельса 
Для нього зараз настав нелегкий 
час. Спланувати більше трьох ти
сяч гектарів землі так, щоб не 
порушити сівозміни і щоб грунти 
підходили під культури — справа 
нелегка.

А хіба не від якості насіння за
лежатиме доля урожаю? Переві
рити озимі на схожість теж необ
хідно.

І так щодня.
Але чому захмарилось його чо

ло? Якась думка бентежить хлоп
чачу душу, не дає спокою. «Мало 
запланували. Пшениці зараз тре
ба на наших землях по 30—35 
центнерів збирати. Щоб хтось ін
ший заплаиував стільки — кри
тикував би. А можливо й ні. Тре
ба бути мужнім. Наплаиувати 
можна й по сорок, а коли грунт 
під тобою ще слизький...»

Треба починати до тридцяти. 
Але твердо починати — таке рі
шення.

Відривається від паперів, поси
лає задумливий погляд у степ. Не 
витримує, одягає пальто' і їде на 
озимий клин. Як почуває себе 
пшеничка під снігом?

Здається, добре. Оглядає білі 
обрії, за якими далеко розкинули- 

повні гру- 
гукає: 
твій! Я —

схилився над паперами 
агроном колгоспу імені 

Валентин Коваленко.

ся його поля, набирає 
ди морозного повітря і

— Здрастуй, поле! Я 
степовик!

ШАРІЙ,В. ШАРІЙ, 
спецкор «Молодого комунара», 
с. Високі Байраки 
Кіровоградського району.

_ Напередодні Нового року комсомольсько-молодіжна 
ирнгада електровоза Володимира Валицького локомотив
ного депо Знам^янського залізничного вузла підбила під
сумки своєї роботи. Лише за останні чотири місяці вона 
зекономила 25 тисяч кіловат електроенергії, провела 23 
великовагових поїзди.

На знімку: машиніст Володимир ВАЛИЦЬКНЙ (зліва) 
та помічник машиніста Валентин НЕВОДНИЧНЙ.

Фото В. КОВПАКА.

(Закінчення. Початок 
на 1-й стор.).

ча. Краще, коли революційне 
свято зустрічаєш із засукани
ми рукавами, з молотом, кель
мою, з щедрою пригоршнею 
дорідного зерна, на яке чекає 
благодатна земля. І прекрас
но, що комсомолія орденонос- 

мої Кіровоградщини вже в 
перший день ювілейного ком
сомольського року може роз
повісти, який трудовий дару
нок готує своєму святу.

Щомісячно понад завдання пере
возити 9 тисяч кубічних метрі» гір
ничої маси. Такс слово дала ком
сомольсько - молодіжна бригада 
електровоза № 5 з Бандурівського 
вуглерозрізу, якою керує Микола 
Устенко.

Річне виробниче завдання вико
нати за 10 місяців — відгукнулася 
бригада токарів Наталії Лупинос 
Із заводу «Червона зірка».

На 1108 гектарах зібрати но 32,3 
центнера зерна. Так вирішили пра- 

цюватп в ювілейному комсомоль
ському молоді механізатори Василя 
Моторного з колгоспу «Зоря кому
нізму» Ноиоархангельського ра
йону...

Ініціатива, пошук, готовність 
до звершення трудового по
двигу — ось що несе вам, Ком
сомольські Іменини, молодь 
Кіровоградщини. І є нашим 
планам на що зіпертися. Це, 

перш за все, — ентузіазм, 
тзорче горіння кіровоград
ської юні в минулому році 
/Жовтневого ювілею.

Гайворон. Заоалля. Графітний 
комбінат. Збагачувальна фабрика. 
Зміні Володимира Наконечного 
при відмінній якості продукції 
енконуь щомісячні завдання на сто 
п’ятнадцять проценті»,

Нопоукраїнка. Колгосп «Дружба*. 
Тракторна бригада, де групкомсор- 
гом Віктор Пннднк, зібрала з іск- 
тара ЗО центнерів пшениці.

Знам’янка. Колгосп імені Кірова. 
Комсомол ЬСЬКО-МОЛОДІЯІНІЙ фермі 
вручено пам’ятний прапор ЦК 
ВЛКСМ.

Піонерія області разом з шкіль
ним комсомолом створила 837 ку
точків І музеїв слави. В піонерській 
грі «Зарница» взяли участь 9 ти
сяч учнів...

Весняною повінню творчість 
і пошук залили комсомольські 
береги. Є на кого рівнятись! 
Е> ЮВІЛЕЙНОМУ комсомоль- 

ському ми повинні ще раз 
заглянути в нашу історію, істо
рію кіровоградського комсо
молу. Це не тим треба, хто 
згорів у боротьбі, хто поліг на 
полі бою, у кого од походів 
посивіли скроні.

Це нам з тобою, ровеснику, 
треба. Щоб ми йшли дорогою 
батьків, дорогою Жовтневої 
революції.

Мимовільно ти скинеш шап
ку, коли послухаєш розповідь 
про. подвиг задля сьогодні, 
задля нашого щастя, задля на
шого впевненого кроку.

Тільки один факт. Лише нещодав
но стало відомим ім’я вихованця 
знам’янського комсомолу Івана Гс- 
раснменка, який 29 січня 1912 року 
звершив зі своїми друзями Олек
сандром Красиловим і Леонтієм 
Черешковим на Ленінградському 
фронті безсмертний подвиг, єдиний. 

мабуть, за характером в історії Віт
чизняної війни. Троє бійців одно
часно, за домовленістю, кинулись 
на три різні ворожі кулеметні точ
ки. Командиром був сержант Ге
расименко... в Центральному му
зеї Радянської Армії“ зберігається 
листівка з баладою Миколи Тихо
нова про подвиг героїв.

Ти повинен це знати, ровес
нику, і розказати своєму това
ришеві. Це для того, щоб ма
ли ми з тобою серце Миколи 
Острозського, мужність Олек
сандра Матросова, рішимість 
іти на подвиг нашого старшо
го покоління.

1968 — рік ювілею Радян
ської Армії. Ми вивчатимемо 
подвиг радянського воїна. Нам 
потрібна щира дружба із сьо
годнішнім захисником Віт
чизни.
її ОЧАВСЯ перший день юві- 

лейного комсомольського.
Хай буде він сьогодні почат
ком нашого подвигу, який ми 
піднесемо, з яким прийдемо 
на всенародне торжество Ком
сомольських Іменин.

З Новим роком, ровеснику! 
З новим щастям!

■ДЕ
ВЕСЕЛИЙ, 
МОЛОДКИ

іде веселий, Молодий,
Іде!..
А сили, сили скільки»
Іде з піснями рік Новий

Ріки.
Ще більш ПР<^ЇЇ;Л°Й'

пустелі вкрити садом всюпи 
Заколосить хліба рясні,
Додати сили п п«жі
Посі«ть радості пісні. РУДіИ‘

Відчутні дужі кроки
Іде натхненний у труді
Так хай усі в нас
Такі ж веселі н молоді ’

О. ЧЕРНЕЦЬКИЙ.



ВАМ
ЛОДЖІЇ
ПОДОБАЮТЬСЯ?

РОЗДУМИ 
ПРО КІРОВОГРАД 
МАЙБУТНЬОГО

ІСТО в переднозоріч- 
йому наряді, святко

ве. Здається, що воно від
разу помолодшало, стало 
красивішим.

Вдивляючись у Кірово
град майбутнього, не 
можна скидати з рахунку 
його вік, а тим паче роз
ташування вулиць, буді
вель. Кожному зрозумі
ло, що шити з нового кра
ще, ніж перешивати ста
рий одяг. З містом подіб
на картина. І в цьому — 
трудність пошуку най
більш вдалих архітектур
них вирішень.

Нам здається, що цього в 
значній мірі досягнуто при 
обновленні площі імені Кіро
ва. Коли йшла мова про ни
нішній адміністративний бу
динок, було багато різних 
міркувань. Молоді пропонува
ли зробити навіть новий фа
сад. Як проведено перебудо

8 втор;

ву, Кіровограді)! вже бачать. 
На нашу думку, в межах 
можливого, зроблено все, щоб 
старий будинок дивився по- 
новому.

Подібне чути інколи і 
щодо нового південно-за
хідного мікрорайону міс
та — Чєремушок. Чому 
таке велике будівництво 
почали не в центрі, а на 
околиці? Декому не подо
бається вільне плануван
ня району. Перше «чому» 
пояснюється великою по
требою в житлі. Забудо
ва на новому місці за
ощаджує час. 1 в даному 
конкретному випадку на
вряд чи можна було щось 
краще запропонувати. 
Вільне планування в прин
ципі зручне, оскільки дає 
можливість якнайкраще 
використати рельєф міс

цевості, забезпечити кож
ному житловому будинку 
максимум сонця, зелені, 
при цьому будинки роз
ташовуються так, щоб як
найменше турбував шум 
основної шляхової ма
гістралі. Це, підкреслює
мо, в принципі. Інколи 
можливі і прорахунки. 
Мають вони місце і на 
Чере’мушках.
У нинішньому році иімало 

кіровоградців справили ново
сілля на вулиці імені 50-річчя 
Жовтня, що веде до Черему- 
шок. Та й сама вулиця стала 
невпізнанною — стала широ
кою магістраллю не тільки 
для руху автомобілів і авто
бусів, а й тролейбусів. Пів
денно-західний район міста 
ростнме й далі. Передбачено, 
що за 25—ЗО років населення 
в Кіровограді зросте до 300 
тисяч. Близько 75 тисяч має 
розміщуватися у півдеино-за- 

хідному районі, а це значить, 
що там, поряд з Черемушка
ми, буде ще 8—9 таких мікро
районів.

Місто не тільки розши
рить свої межі, а й доко
рінно змінить вигляд ста
рих кварталів. Зараз ко
ректується детальне пла
нування центральної час
тини. Вже видано архітек
турно - планувальне зав
дання на складання про
екту забудови одного з 
мікрорайонів центру. 1969 
рік має'стати роком на
родження цього мікро
району, обмеженого ву
лицями імені Леніна, Іме
ні Карла Маркса, Бери- 
славською та Клинціо- 
ською. Квартали тут ма
ють бути укрупненими, з 
великою кількістю зелені, 

культурно-побутові під
приємства максимально 
наближені до житла. Зго
дом докорінно зміниться 
нинішня Ковалівка, вули
ця Яна Томпа.

Є чудова думка, щоб 
міський сад, де розміще
но нині стадіон для юнац
тва, і прилеглу площу пе
ретворити у сучасне спор
тивне містечко.

Пошуки спрямовані також 
па те, щоб і в кожній кварти
рі якнайкращо поєднувалися 
зручність 1 краса. В останній 
час замінено ряд проектів 
житлових будинків. Пропо
нуються більш зручні пропор
ції квартир — не такі видов
жені, як раніше, з ширшими 
коридорами і т. ін. Будинки 
привабливіші зовні, поряд з 
балконами пропонуються лод
жії. Зокрема, 1 в нашому міс
ті з’являться 5- [ 9-поверхові 
красеиі з лоджіями.

Пасажирів можна пора
дувати: їм не доведеться 
штовхатися в тісному ав
товокзалі. Вирішується пи
тання про те, щоб спору
дити автостанції при виїз
ді з міста на основних на
прямках. Напевне, перша 
така автостанція з’яви
ться в районі аеропорту.

Місто передноворічне, 
святкове. І тому немов мо- 

-тюдше. І воно дійсно мо
лодіє. І приємно відзна
чити, що роблять його 
кращим теж в основному 
молоді —- будівельники, 
архітектори.

Л. КРЕЙТОР, 
головний архітектор 

м. Кіровограда.
На знімку: новобудови на 

вулиці 50-річчя Жовтня.

© ЕЧіР хворів на святкову метушливість. 
** В магазинах пахло ялинками, новина
ми і жартами. Площа Кірова каруселила в 
райдужнім настрої і дітей, і дорослих. І 
тільки в околичних провулках тиша ков
тала одинокі кроки, як сухі таблетки 
від головного болю. Сьогодні Валерію 
не хотілося віддавати себе в обійми спо
минів, хоч їх назбиралось чимало.
а/і ВІТИ. Музика Заплакані обличчя ма- 

терів. Круглі зід наївності очі май
бутніх воїнів. Бренькіт гітари. Пісні.

Ця картинка завжди викликає посміш
ку. Так, проводжали його в армію, як І 
багатьох інших.

Гортаються кроки, як білі аркуші, спи
сані акуратним чітким почерком. Горта
ються в пам’яті знайомі роки. Армія. 
Що ж, він був непоганим солдатом. І 
Цим не хвалиться лейтенант Валерій 
Корпушенко, чи пак, тепер студент Кі
ровоградського інституту сільськогоспо
дарського машинобудування. Адже кож-

кладку з такою старанністю, що будівля 
виростала із мережив риштувань, як лю
биме дитя з пелюшок.

«Бам, бам, бам!» — десь поруч б’ють 
кремлівські куранти. їхній звук відлунює 
схвильоване серце... Червона площа. 
Мавзолей В. І. Леніна. Москва гостинно 
розчиняє двері музеїв, театрів, картин
них галерей.

Ага, 1966 рік. Так-так, тоді Валерій 
Корпушенко вперше приїхав до столиці 
делегатом на Всесоюзний зліт студент
ських будівельних бригад. Дні тасують
ся, як фотознімки.

Валерій дивиться на годинник. Через 
кілька хвилин почнеться новий донь. 
Треба поспішати. Щоправда, йому, як 
комсоргу механічно-металургійного фа
культету, завжди доводиться поспішати. 
Як-не-як, а на факультеті навчається 
десь близько 450 комсомольців. І неви- 
рішених питань завжди набирається 
більше, ніж вирішених, Та це не лякає

ЗАЯВКА,
ЯКІЙ
ЗАЗДРЯТЬ

----------------- © ПОДІЯ РОКУ

ПОКУПЦЕВІ
ПОСМІШКИ МАЛО
Зі старим роком я прощалася 

з тихим сумом, бо саме з ним 
зв’язані події, які мені запа
м’ятаються надовго. Разом з де
легацією кіровоградців я побу
вала на І Всесоюзному зльоті 
молодих працівників сфери 
обслуговування.

Зліт став для нас, молодих, 
великою школою. Слухаючи 
хлопців і дівчат з інших облас
тей, я все порівнювала наші справи з їхніми. 1 при
йшла до висновку, що в новому році ще багато треба 
зробити, щоб поліпшити у себе культуру обслугову
вання. Цими думками поділилася з дівчатами.

Я не вперше у Москві, але столиця вражає мене 
кожного разу по-новому.

Старий 1967 подарував нам з чоловіком Оксанку. 
І ще одна велика радість прийшла в наш дім. Цього 
року мій чоловік став інженером.

ний на його місці робив би те саме І 
служив би так само.
—^ЛОГІЦІ, є геніальна ідея!

—Увага, Іван знайшов ідею! А 
Це таке?

По-перше, це не я знайшов, а 
ДР'/ге, її ніхто не губив. Такі речі

що

комсомольського вожака. А що може 
лякати, коли у тебе в голові більше 
мрій, ніж в кишені потертих мідяків? І 
коли тобі дійсно хочеться горіти вогнем

по-
, ......... ■■■- Як. не

губляться. Товариство, організовується 
будівельний студентський загін. Це пер- 
ш*и загін у нашому інституті.

Іван Корецький і став першим коман
дором першого студентського будівель
ного загону.

Ось він, радгосп «Червона Поляна» 
Добровеличківського району. Віктор 
■ДЮснко, який перед ци/л закінчив бу

дівельний технікум, вважався позаштат
ним виконробом. Всі йому підкорялися 

ез жодного звуку. Кельми дзвеніли, як 
а, доброму естрадному оркестрі. Хлоп- 

1 творили чудо, і це чудо називалося 
керівником. Кожна цеглина вкладалася а

троянди.

КРУТИТЬСЯ земля по-особливому.
Жаль тільки, що в цьому році заве

редувала зима і дещо наплутала. Але 
нічого, ще буде кружляти сріблястий 
сніг, і поети натхненно його величати
муть ажурними зірочками. А він, Вале
рій, буде весело посміхатись людям, де
ревам, будинкам. А зараз, пробачте, 
поспішає юнак. Чи не на побачення? А 
хоч би й на побачення?..

Гортаються білі кроки. Хвилини, ви, 
хоч і не цукерки, але теж танете непо
мітно. Скоро світанок. Щасливого тобі 
ранку, майбутнього ранку, будівельнику.

Василь ЛИКОВ, 
студент Кіровоградського педінсти
туту.

Це заявка на творчість У 
новому році.

Завтра він вперше пересту
пить поріг заводської прохід
ної.

Ще до захисту диплома, 
агрегатники запросили Тере- 
щенка до себе працювати. А 
захист пройшов на відмінно. 
Викладач міцно потиснув ру
ку юнакові і щиро сказав:

— Дякую!
Згодьтесь, що такс не кож

ному студенту вдається почу
ти на екзамені.

Світяться новорічні зорі, зи
чать майбутніх щасливих до
ріг, нагадують про недавні 
вперті пошуки. Адже Петро 
Терещенко сконструював но
вий алмазно-розточувальний 
верстат, який поліпшить опра
цювання алюмінієвих насосів 
типу «НШ», іцо випускає Кі
ровоградський агрегатний за
вод.

Завтра по-новому засинів 
ранок. 1 не на лекції, а на 
роботу розбудить дзвінкий бу
дильник свого господаря.

На знімку: П. ТЕРЕЩЕН
КО під час захисту диплом
ної роботи.

Ніла СКЛЯНИЧЕНКО, 
старший продавець секції чоловічого одягу 
ЦУМа. ДАРУНКИБАГАТІ

Новий рік. Чекаєш його з хви
люванням і сподіванням. І ось 
зараз, переступивши поріг 1968 
року, я мимоволі оглядаюсь на 
довгу вервечку минулих днів. 
Що найбільше мені запало в 
пам’ять? Незабутня естафета 
молодих гірників України.

Пригадую автобус, обклеєний 
транспарантами. З вікон — 
пісні, квіти. Це ідуть гірники

комбінату «Олександріявугілля». Як всі тоді раділи, 
адже понад план ми видали тоді за півроку на-гора 23 
тисячі 500 тонн вугілля. І записали це , І передали 
гірникам Павлограда.

Тепер, коли я оглядаюсь па твій шлях, ювілейний 
роче, я горджусь не тільки тобою, але й своїм скром
ним трудом. Близько 700 тисяч тонн вугілля понад 
річне завдання відправили гірники комбінату «Олек- 
сандріявугілля».

В. БРЛТЧЕНКО, 
слюсар-ремонтник гірничого устаткуван
ня шахти 3-біс.

Фото В. ЛОГВИНА.

Новорічний бал-маскарад у молодих будівельників тресту «Кіровоградпромбуд».
Фото В. КОВПАКА.
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• ПОКАЗУЄ КІРОВОГРАД

вічі сойка. МабутЬ|

Друкарня Імені Г. М, Димитрова обласного управління но пресі, м.

Идс святковий концерт в Кіровозрадському інституті сільськогосподарського маши 
вобудування. ф0І0 в ЛОГВИ НА.

Дружні шаржі худож
ника БРОНІСЛАВЛ 
НІМАНСЬКОГО

Ось нона, к ладова! А їх у еойїої буває не 
одна. Взимку голод сойці не загрожує,

м. Кіровоїрад вул. Луначарськото. 36.
Телефони: редан гора - 45 -00. відповідального 

секретаря — 45'35, відділів — <5-36.

ниліц ь, <уі. і [пчиисн на 
сторінках- напої .'(мети. 
Ці .поі/и .< нашого рнпіо-

ВОРОНИ-ЗЛОДЮЖКИ
НАД ЛІСОВИМ озером завмерли старі 

верби. В небі кружляли сірі ворони. 
Деякі з них підстрибували ча льоду, інші, 
вичі.куючн, примостились на гілках.

Я лопни рибу. Клювало погано. Раптом 
витягнув пс.іичсньку щучку. Посидів іце 
кілька хвилин, й потім пішов шукати «щас
ливу» лунку. Рибину залишив.

Коли повернувся, щучки ис було. Біля то
го місця, до лежала дона, побачив па спііу 
сліди ворони. «Украли». — майнула думка.

:МОЛОДОП КОММУНАР» 
орган Кировоградского 

обкома ЛКСМУ 4 
г. Кіровоград.

ВІВТОРОК, 2 СІЧНЯ. Перши 
програма. 10.03 — Телсновшіїї. 
(М). .10.15 — Для школярів. 
«Капітан 'Гепнеш». телефільм, 
І та 2 серії. (М). її 10 — 
В. ПсТльоізпіііій —. «Хотинські 
новели» («Подарунок Якіра», 
«Польові коїти»), (К). 18.00 — 
Для школярів. «Піонерська ест
рада». (К). 18.30 — «Чародій у 
бригаді» — кінокомедія. 20,00— 
«Краса людська» (Львів). 20.30

—1 ііформаціііііа програми -Час» 
(4} 21.30 - «Знання». Науко-’ 
ію ііглілвальна програма. (М).

*Ч*т музичній хвилі». 
Концерт. (Кишинів). 23 (іі) _ 
«Тільки, факти» (М).

Друга' програма. 18.30 - СЛу. 
хачам шкіл основ ' маркензму- 
лепінізму. (М). 19.00 — «Вчи
телько . моя». Концерт на замов
лення. (Дніпропетровськ) 21 із 
— КІНоЙрограма. (Дніпропет
ровськ);
• ПОКАЗУЄ

ДПІПРОПЕІРОКСЬК
ВІВТОРОК, 2 СІЧНЯ, іо 15 -- 

«Капітан Тснкспі». ТелеїзізІіііішї 
Фільм (І І 2 серії). (М). 16.30— 
Фільм для лігші, 17.10— Англіїї. 
ська мова для малят. 17 4<) —' 
Телевізійні вісті. 18.00 —’ Д ві 
школярії) «Піонерська естрада». 
чу. іа.оі) — Слухачам шкіл 
основ марксизму-леіііпізму. (М).

АРНА, кидається у 
4' її багато хто знає.

пде людина лісом, замітять сойки й да
вай он ги гривоіу, Піднімуть такий перепо
лох, що всі нирї і птахи враз насторожа« 
тьсч. чують небезпеку.

Якось я робив зарисовки. В зелених соснах 
попискували жовтоброві корольни. Раптом 
иа мене полетіла кора. Підняв голову, бачу 
на стовбурі сосни сойку. Вона над чимось 
трудилася, а потім звідкись упав жолудь.

Я виліз на сосну і побачив у корі тріщи
ну, а там — жолуді, деякі цілі; деякі роз
колені на частини.

Міннії
ВА< ИЛЬ КРОЇ ЕМКО, і 

будупраи.іініія .V. 2 тресту 
«Кірові» радиромбуд». учас
ник республіканською кон
турі у мулярів, прямо ЖОНГ
ЛЮЄ неї пінами на мата.. кі
ровоградських будов, і за це 
вдячно 'аплодукмь йому ново
сельці «Непоіанії, Василю, — 
посміхається ВА.ТЯ ПЛУЖ
НИК ■ колгоспу імені Фрунзе 
Кіровоц. адського району* — 
але чи іумів би ги втримати 
мог< сталевою коня, який бі
гав па київській землі, коли 
орачі України змагалися?»

Далеко-далеко п небі лірич
на пташечка молодою пода
рованої <• поета ВАЛЕРІЯ 
ГОНЧАРЕНКА. Дуже високо 
забралася попа, особливо піс
ля виходу першої книги «Чер
воний Волосожар». Навіть за 
свої улюблені підручники за
була студснтна-снтузіасткл л 
Кірової радського педінституту 
ТАМАРА ЛЕВЧЕНКО слу
хаючи ліру Валерія.

Стариш, піоііервожа іа Кіро
воградської шкоди № 11 МАР
ГАРИТА ФЕДОРОВА с’алюгус. 
Новому- року. У неї мажорний 
настрій. Зовсім не такий, як у 
лейтеиайта міліції ВИКТОРА 
СУІЦЕПКА, який на свою го
лову під Новий рік пообіцяв
ся послухати циганський ро
манс у виконанні артиста те
атру ВЛ АДЛ і II А ПОПУ Д- 
РЕНК.А.

ЛЮДМИЛА БАТГЧКО, пра
цівник бібліотеки їм. і в. Фран
ка, не розлучається із своїми 
онховаинями-іграшками, які 
під Ті чудодійними руками 
оживають, як І двопудова ги
ря в руках олександрійського 
богатиря, майстра спорту 
СРСР ОЛЕГА БОГДАНОВА, 
що здивувала навіть кірово
градського гумориста, яко) о 
нічим не здивуєш, бо перше 
він тебе здивує, ПЕТРА ЧОР- 
НОМОРЧЕНКА.

ВАЛЕРІЙ КОРНІЄНЬ іщ- 
Спііпас на урок, тому не бу
демо затримувати здібного 
молодого вчителя і Кірово
градської школи Лт 34. але 
його затримав буйний колос, 
що викликав хвилю роздумі)) 
про робочі руки ІВАНА ЧА
БАНА, котрий урочисто виго
лошує.- «В шістдесят восьмо
му році постараюсь завоюва
ти ще одни». Це крайній 
жнець Кіроноі раднішій з кол
госпу «Дружба» ІІовоукраїп- 
ського району—про приз газе
ти -»Молодий комунар», »кий 
він іаноіокав юнілейцого лі
та — кришталевий кубок.

Підніс Іван його, шіповпив- 
піи іскристим медом-пнном, за 
бадьору долю всіх людей з 
рідного дому — кіровоград
ської комсомолії.

1 дійсно: ні протилежному березі ворони 
докльовували мою здобич.

ГРИБИ ПІД СНІГОМ
КОСІ, п листопаді я з товаришем пітон 
па охоту. З самого ранку ми ходили у 

плавнях в пошуках зайців, в обід випав 
сніг, навколо все стазо білим.

Сіли під дубом перепочити. Мерзли руки 
і ноги. Прогулюючись по іалііііііні, щоб зі
грітись, я відчуй під ногою щось тверде. 
Розгріб сніг 1 побачиг. гарний гпампіпьйоп. 
Почав шукати ще. Незабаром па снігу лежа
ла досить велика купка грибів.

Вдома замість мисливського трофеи виси
пав па стіл иівріикзака грибів. Надворі сніг, 
а з кухні йшов запах свіжих жарених грибів. 

НЕВТОМНИЙ мисливець
II О ПЕРШОМУ сніжку я пішої) у ліс по- 
жв чигати написані за піч сліди. На заме

тах ппднілисп с іідн лісових мишей з відбпг-

камп довгого хвоста, рівні рядки лисиці, за
плутані нетлі зайця.

Лід кущем побачив червону цяточку. ІЦ<з 
це? Підвів голову, і між двома гілочками 
побачив Підвішену за шию мнту-полівку.

На іншому дерепі знайшов тс одну полів
ку, а внизу - пух звіркіп. «Так це ж сірий 
сорокопуд, — здогадався я, — а тут його 
їдальня».

Незабаром з'явився господар. Всійся на 
верхівку дерева, помахуючи хвостом, і обди
вився спої володіння. Побачив сойку, віді
гнав'злодюжку і взявся за обід.

АША АДРЕСА І ТЕЛЕФОНИ
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