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З’ЇЗДІВ

ПЕРЕДОВА
ДЕВ'ЯТКА

Дев'ять комсомоль
сько-молодіжних бригад 
Кіровоградського заво
ду «Червона зірка» до
строково виконали п я- 
тирічний план. Кілька з 
них, в тому числі 
М. Скліфуса, Г. Дудни
ка, Б. Корсунова, — ще 
в першій половині цього 
року.

Своєрідний рекорд 
встановила молодіжна 
бригада формувальників 
ливарного цеху сірого 
чавуну, яку очолює Ва
лерій Сінчук, Бригада, 
як говорять на заводі, 
живе в 1973 році. Тобто 
план ‘ .
вона перевиконала май
же в сім разів і кілька 
місяців уже працює в 
рахунок наступної п’яти
річки.

М. СЕЛЯН ИЧЕНКО, 
секретар комсомоль
ського комітету за
воду «Червона зір
кам.

ювілейного року
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НОВИМ 
МІЛЬЙОН

Колектив Долинського 
цегельного заводу на 
двадцять днів раніше 
виконав річне завдання. 
А за тиждень до зустрі
чі Нового року цегель
ники відправили своїм 
споживачам мільйон 
штук цегли понад план. 
З ентузіазмо/л працю
вали виробничники в ос
танні дні минулого ро
ку. Понад план вони 
виготовили ще близько 
700 тис. штук цегли.

Передовиками 
ництва на заводі 
оають робітників 
Шерстюка, Івана 
не, Віталія Озеряника, 
комсомольців Сергія 
Матусяка, Видима Вла- 
сова, Анатолія Соколо
вими.

В трудовому зобов’я
занні на честь XXIV 
з’їзду МПРС долинські ’ 
цегельники передбача
ють у першому кварта
лі нинішнього року да
ти понад план при від
мінній якості 200 тисяч 
штук цегли.

вироб- 
нази- 
Юрія 
Кості?

А. СУЛИМА, 
м. Долинська.

ВІТЧИЗНІ ЗИЧИМ
ЩАСТЯ МИ,

ХАЙ ЗАЧЕРПНЕ
ЙОГО ДО ДНА. 

І ХАЙ ЗАЗОРИТЬСЯ 
ЗВИТЯЖЦЯМИ 

ЦЯ НОВОРІЧНА 
ДАЛИНА!

ПРОЛЕТАРІ ВСІХ КРАЇН. ЄДНАЙТЕСЯ!. Рік видання ХІІ
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НОВОРІЧНЕ ПОЗДОРОВЛЕННЯ
Радянському народові
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ВІЇСТУ 11 ТОВАРИША Л. І. БРЕЖНЄВА
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Дорогі співвітчизники!
Дорогі товариші, друзі!
Йдуть останні хвилини 1970 ро

ку. Радянський народ проводжає 
його з свідомістю виконаного 
обов’язку, з хорошим настроєм. 
Це був незабутній рік великого 
Ленінського ювілею, завершаль
ний рік восьмої п’ятирічки, рік 
самовідданої праці і творення, 
нових перемог і звершень.

Всюди на радянській зеі^лі 
від Балтики до Тихого океану, в1^ 
північних морів до 4 -к^ка^ьких, 
гір — минаючий рік залишив Дбб«.л 
рий слід. Стали до ладу сотні 
підприємств, прокладено нові ма
гістралі, піднялись нові міста. Пе-' 
ревиконано завдання по випуску 
промислової продукції. Зібрано 
найвищий урожай зерна і бавов
ни за всю історію нашої країни. 
Видатних успіхів добились радян
ська наука і техніка. Першу ко
лію на місячній поверхні прок
лав радянський «Луноход-1».

Видатні досягнення дають змо
гу з гордістю сказати: 1970 рік 
гідно вінчає восьму п'ятирічку. 
Творча діяльність народу.ознаме
нувалась новою Історичною пере
могою; п’ятирічний план по ос
новних соціально-економічних по
казниках виконано успішно.

Взято нові висоти в розвитку 
економіки. Посилилась оборонна 
могутність країни. Підвищились 
добробут і культура народу. На
брала дальшого розвитку соціа
лістична демократія. Зміцнилась 
морально-полігична єдність ра
дянського суспільства, братерст
во народів СРСР, їх згуртова
ність навколо ленінської Кому
ністичної партії. Наша Батьків
щина зробила ще один великий 
крок по шляху до комунізму.

Як ніколи міцні міжнародні 
позиції Радянського Союзу, ви
сокий його авторитет в усьому 
світі. Вірна ленінським принци
пам боротьби за мир і соціалізм

радянська зовнішня політика за
безпечила сприятливі умови для 
мирної, творчої праці в нашій 
країні. Вона спрямована на зміц
нення і розвиток світової системи 
соціалізму, згуртування всіх ан
тиімперіалістичних сил, на захист 
справи свободи, незалежності та 
безпеки народів, справи миру і 
прогресу в усьому світі.

Всі наші успіхи є результат нат
хненної праці радянських людей, 
єдності волі і дій героїчного ро
бітничого класу, колгоспного се- 

-лянства, народної інтелігенції, 
трудящих усіх республік нашої 
великої багатонаціональної Бать
ківщини,-. результат правильної 
політики Комуністичної партії Ра
дянського Союзу.

радісні й урочисті хвилини 
зустрічі Нового року ми звертає
мося до вас, трудівники заводів 
і фабрик, шахт і будов, колгоспів 
і радгоспів, діячі науки і куль
тури.

До вас, радянські жінки, які 
здобули глибоку вдячність і по
вагу своєю великою працею, 
материнським піклуванням про 
підростаюче покоління.

До вас, юнаки і дівчата, ямі 
гідно продовжують великі рево
люційні традиції, трудові подви
ги батьків.

До вас, доблесні воїни радян
ських Збройних Сил, які охоро
няють мирну працю радянських 
людей, завоювання соціалізму.

Честь і слава вам, дорогі това
риші, сердечна подяка за вашу 
самовіддану працю, за вашу вір
ність справі партії, справі кому
нізму!

З почуттям законної гордості 
за досягнуте, сповнені оптиміз
му, зустрічають народи нашої 
Батьківщини 1971 рік. Попереду 
нові рубежі комуністичного бу
дівництва. Країна Рад вступає в 
дев'яту п’ятирічку, йде назустріч 
XXIV з'їздові Комуністичної пар

тії Радянського Союзу. Ми твер
до епевнеці в тому, що радянські 
люди ознаменують з’їзд рідної 
партії дальшим піднесенням все
народного соціалістичного зма
гання, сприймуть його рішення, 
як свою кровну справу, докла
дуть усіх сил, знань, досвіду для 
успішного втілення їх у життя. У 
вірності ленінським заповітам, у 
керівництві Комуністичної партії 
— надійна гарантія нових вели
ких перемог.

Ми звертаємося а цю хвилину 
з дружніми поздоровленнями до 
народів братніх країн соціалізму. 
Наш палкий привіт комуністичним 
і робітничим партіям, робітничо
му класові, трудящим селянам, 
прогресивній інтелігенції капіта
лістичних країн. Ми шлемо най
кращі побажання народам, які 
скинули колоніальні кайдани, 
всім, хто бореться проти імперіа
лізму, за свободу, національну 
незалежність і соціалізм.

Дорогі товаришії Друзі! Зараз 
Кремлівські куранти сповістять 
про настання Нового року. Цент
ральний Комітет Комуністичної 
партії Радянського Союзу, Прези
дія Верховної Ради СРСР і Рада 
Міністрів СРСР сердечно поздо
ровляють усіх вас і бажають вам 
у наступаючому році міцного 
здоров'я, великих успіхів у праці 
на благо нашої соціалістичної 
Батьківщини. Хай у новому році 
радість і щастя будуть супутни
ком кожної радянської сім'ї, 
кожної радянської людини!

Хай новий рік буде роком но
вих перемог справи миру і демо
кратії, справи соціалізму і кому
нізму!

Наша новорічна здравиця —- на 
честь великого радянського на
роду, на честь ленінської партії 
комуністів і нашої гаряче люби
мої соціалістичної Батьківщини!

З Новим роком, з новим щас
тям, дорогі товариші!
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— Як справи? — питаю.
— Непогано. Першими закінчили п’ятиріч- 
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У голубому сяйві — безмежна далина. Потоми світла стікають звідкись з 
височини, міняються невимовної краси кольорами. Тихо-тихо. Ледь чутно му
зика зазвучала, ніби хтось торкнувся променів, і вони, як струни, забриніли. 
Не будинки, тіні будинків виступають з ночі, зікна горять; наливши келихи, 
очікують сім’ї бою курантіз.

Тоді, коли ви з нетерпінням поглядали на годинники, коли иа спустілій 
міській площі залишилась одна ялинка, кругом неї, зібрались на зіче дванад
цять Місяців.

січень
Закружляла метелицею, 
задзвеніла на струнах 
вітрів, викресала весел
кові вогники на ялинках.

— Прокинься, білий 
бороданю! Поглянь на 
свої володіння! Он скіль
ки справ чекає тебе! — 
майнула іскристим кри
лом наді мною.

А я посміхаюсь їй у слід. Помиляєшся 
зимонько. Не тобі мене будити. Чуєш 
як бринять лани Новоархангельського. 
Маловисківського, Бобринеччини?.. Ба
чиш заграви цехів «Червоної зірки», 
Олександрійського електромеханічного 
заводу, заводу тракторних гідроагрега- 
тів?..

То юнаки і дівчата Кірозоградщини 
заступили на трудову ленінську вахту. До 
дня народження Володимира Ілліча Ле
ніна 100-тисячний загін комсомол:!’ кинув 
патріотичний клич: «Давай сто ударних 
днів!»

Від завзяття молодих верстатників та 
хліборобів жарко стало не на жарт — 
довелось мені, старому, хутко скидати 
кожуха і рукавиці. А хлопці й дівчата 
натхненно творили подарунок Іллічу.

Комсомольська група мулярів з брига, 
ди О. Шияна БУ-1 тресту «Кіровоград- 
сільбуд» щодня перевиконувала норми 
виробітку. «Сто ударних днів, — заяви
ли вони, — це не лише надлланозі кзар- 
тири. Це 100 щоденних екзаменів на 
звання ленінця».

ініціатором походу за економію у ве
ликих масштабах виступила комсомоль
ська бригада закрійників цеху № 1 Кі
ровоградської взуттєвої фабрики. За сто 
днів тут твердо вирішили зекономити 60 
тисяч квадратних дециметрів верхніх 
шкіряних товарів.

А ось комсомольці шахти 3-біс тресту «О.чек- 
сандріявугілля» почали заощаджувати по- 
своєму. Молоді шахтарі запропонували: «Ко 
жен комсомолець у ювілейному році стане ра
ціоналізатором».

До кінця мого господарювання наро
дилося ще багато хороших трудових 
справ.

t СІЧНЛ 1071 року ..... .......... .

Суворий лютий взяв 
посох, вдарив ним об 
землю і сказав:

— Друзі, я наймен
ший серед вас. Двад
цять вісім діб вдень і 
вночі я припорошував 
землю снігом, огорхаз 
пухнастим покривалом 
казкові мости через рікиозимі, будував 

та озера. І хоча називають мене Лютим, 
бо таки полюбляю морозець, бачив, як 
від моїх витівок раділи, діти, 
Хороше всміхалися юнаки та дівчата.

Та. особливо мені хо гіл оси б ------ -
розповісти про моїх улюбленців, 
лицарі» — молоди < тваринників Ульяновсько« 
го району, які першого мого дня зібралися 
на фермі № і колгоспу імені Леніна. Темою 
цієї розмови була турбота молоді про збере- 
ксення молодняка, про резерви підвищення' 
продуктивності тзарипни ці ва, про вирощу
вання великої рогатої худоби, свіаей. овець 
иа науковій оснозі.

Ульяновці звернулися до всіх юнаків 
га дівчат області, зайнятих на вирощен
ні молодняка великої рогатої худоби, в 
якому закликали своїх колег докласти 
всіх зусиль, щоб повністю зберегти зи
мово-весняний та наступні виходи мо
лодняка, боротися за здешевлення ви
робництва продуктів тваринництва.

Цей клич рознісся по всій Кірово- 
градщйні. Клич ульяновців підхопили в 
усіх районах. А учні сільських 
ли шефство над молодняком, 
мах задзвеніли дитячі голоси, 
перські загони «Бригантина», 
ка», «Факел» та інші прийшли 
могу своїм старшим товаришам.

— Зи мене 
знаєте. Поспішати 
люблю. Поки 
жусь від зимової спляч
ки, бо лютий так_ скує 
землю, що я до «півві
ку» свого її розмочую.

Я це роблю, по прав- 
і зам сказати, із чисто 
лагородних намірів. 

Думаю, ти, брате, зобижений долею, як 
ніхто. Завше тобі то двох, то трьох днів 
незистачає.

ВЙ мав РОЗ"«^7. Т%ргу ТО
вав Дунай. Та а пеР“‘г Л. у Молда« 
„ба. Адже на «Р^Р’ бриІІ його зам- 

вії, ПОЛІГ СМвРТЮ = Ризикуючи СВОЇМ 
^^иАз7п°Х’ аор- парад тим, 
Тк"аші бійц/м^и перетну- р.ч«у 

жеиі орденами і медалями.

хтулив у 
пшеничний 
наливався 

нива.
ком- 

таборах 
__ „ ___ худоба. 
Хлібороб упивався пра
цею. А в цей час у Мо
скві відбувався • пленум 
омітету КПРС Скоро на 
по відоме його рішення 
ергові завдання парти з 

сільського господар-

Коли я в 
права, тугий 
Полос саме 
силою. Достигала 
Сто яд«?—напоготові 
байн.4 В літніх 
набирала ваги

Прокидаюсь я, а весною і не пахне. 
Давай я гнатись за лютим, щоб прог
нати його. За тією роботою і зустрівся Я 
з хлопцями з комсомольсько-молодіж
ної бригади різальників металу Миколи 
Скліфуса. Це вони, як пообіцяли, так і 
зробили. Перевиконали власне зобов’я
зання. Підвищили продуктивність праці 
на три проценти.

бачу, що з черзонозорівців все йде, 
як не можна краще, поспішив на завод 
«Черзоний Жовтень». Сподобалось ме
ні і тут. Особливо робота 
ника Віктора Удовицького.

І ззагалі, мушу визнати, 
добрий розгін узяв. Бо всі, 
комсомольсько-молодіжні
які стали на ударну 100-денну вахту, 
працюзали-таки по-ударному.

То ж я мерщій взявся за суто свої, берез
неві. справи. Найважливішою з них був похід 
за механізаторський всеобуч. Особливо хочу 
низько вклонитись молоді колгоспу сУкраї
на» Гайворонського району. Механізатор
ськими професіями оволоділо тут більше ста 
юнаків і дівчат.

А комсомольці колгоспу імені Чапаева Ком« 
ллніївського району почали створювати ком
сомольсько-молодіжні механізовані ланки. 
Одну з них очолила делегатка XXI з’їзду 
ЛКСМУ Олександра Непокрита.

Цей рух тривав аж до відкриття ком
сомольського з’їзду України. На ньому 
асі 40 делегатів аід нашої області 
повідали про

овзі відбувся Ще °АИН 
.. ЦК КПРС. Зін прий- 
станову ггоо скликання 
зні 1971 року чергового 

------ ~  при- 

У Ра- 
ця звістка 

і зобов’язання 
бачимо 

плани

/їзду КПРС. Який 
ергії викликала 
их людей 
ірали нові - 
гь з’їзду, і, як 
їх дерзнозенні 
лись.
х знову подія — 
увся Пленум 
'країни, який
> відому Постанову 
дальшого інтенсивного 

су сільського господар- 
ішення липневих Плену- 
КПРС і ЦК КП України.

к іі пленуму ЦК ВЛКСМ, 
и в основу своєї роботи 

комсомольські органі- 
й дуже вдоволений, ще 
і «вбніці й дівчата 

володіють технікою, 
працюють. Ось розпо- 
іень про жнива. Г;; 
юни розпочались...

Кіровоградському обкому KO України, 
виконкому обласної Ради депутатів трудящих— Ьи, шановне това

риство, мабуть, не буде
те заперечувати чи зви
нувачувати мене у по
хвальбі. Але,, справді, 
мене найбільше люб
лять. Згадайте, як кра
сиво оспівав мене Пуш
кін. А скільки епітетів я 
маю! І багряний, і брон

зовий. золотий. Та найбільше подоба
ється, коли називають мене черзоним. 
Червоний Жовтень...

Я 'орджуся цим. Але цього року ме- 
ні змову повезло чи не найбільше. Ад
же саме за мого «владування» на Кі- 
ровоградщині проходив Тиждень крас
ного письменства, з ті дні відзначалось 
125-річчя генія української літератури 
Карленка-Карого.

О, ви не уявляєте, як я тоді старався. Вдяг
нув найкращий свій наряд. На стіл виставна 
все, чим багата Кіровоградщина. І так за
пали мені в душу слова поета Дмитра Пав- 
лпчка, коли він сказав:

— Ваш хліб — то. і паш хліб. Не було б 
вашого хліба — не було б і нашого.

Але це ще не все. Незабаром після про
ведення Тижня в Кіровограді відбулась ще 
одна подія. Саме тут проводились республі
канські змагання орачів. І саме кіровоградка 
(Алла Кривенко з Вільшанського району) 
стала чемпіонкою.

и 
н 
р 
я
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Дорогі товариші!
Комітет по кінематографії при Раді Міністрів 

УРСР, Правління Спілки кінематографістів Ук
раїни, кіномитці — учасники Народного фес
тивалю фільмів українських кіностудій, при
свяченого XXIV з'їзду КПРС і XXIV з'їзду КП 
України, висловлюють Вам і всім трудящим 
славної орденоносної Кірозоградщини глибоку 
подяку за гостинність, за хліб і сіль, за увагу 
і піклуванню, які ми зустрічали скрізь, де нам 
довелося побувати за короткий час фестивалю.

Теплі зустрічі і щирі розмови з робітниками, 
колгоспниками, інтелігенцією і молоддю вашо
го квітучого краю стали яскравим свідченням 
того, якою любов'ю користується в народі ра
дянське кіномистецтво.

Ми певні, що знайомство кіномитців з замож-

і груді*ни-
ків, гіїйбиноіо І багатством їх духознбгб світу 
надихнуть кіномитців на створення нових 
кінострічок, у яких на повну силу розкриваєть
ся краса і велич нашого суспільства — будів
ництво комуністичного завтра.

За незабутні зустрічі з прекрасними людь
ми, за вашу велику організаторську роботу 
по популяризації кінотворів наших студій, за 
сердечний прийом кінематографістів на вашій 
багатій і щедрій землі — наше щире спасибі.

Ми сподіваємось, що творчі зв’язки кіномит- 
ців Радянської України з трудящими Кірово- 
градщини міцнітимуть і тиритимуться.

Прийміть наші найщиріші побажання щастя, 
здоров’я і нових успіхів на благо нашого ра
дянського народу в Новому 1971 році.

КОМІТЕТ ПО КІНЕМАТОГРАФІЇ ПРИ РАДІ МІНІСТРІВ УРСР. 
СПІЛКА КІНЕМАТОГРАФІСТІВ УКРАЇНИ.

Кожен відпрацьо
ваний день наближує 
пас до знамепііої да« 
ти в житті країни — 
відкриття XXIV з’їз« 
ду Комуністичної пар. 
тії.Радянського Сою
зу. Ще більшого роз
маху набуває соціа
лістичне змагання за 
право рапортувати 
з’їздові про свої тру
дові здобутки. В ході 
змагання народжую
ться нові рекорди, 
ростуть їх творці — 
радянські люди. Ку
ди б пе завітало око 
фотооб'єктива, скрізь 
зустріне людей, яки
ми пишається народ. 
Так було і цього ра
зу на будівництві 
2-го Берсзішківського 
калійного комбінату. 
Об'єктив відбив одну 
мить з трудової біо
графії молодих мон
тажників Володіти- 
ра ГІалкіна та Юрія 
Сипицина^

— Приймаючи посо* 
маю сказати, тобі, Жов
тень, що з радістю слу
хав твою розповідь і 
всіх інших місяців-по- 
братиміз. Хоч про різні 
речі ви розповідали та 
в загальному це оповідь 
про тріумфальну ходу 
Революції. Дивився я 

святкову демонстрацію в Пі
дслухався у веселі 
вона, краса незвідана, 

праці,

Три д ц ят 
один дєні? 
не 
тридцять 
день я 
у степу, 
обід шукав за
тінку з 
музі, пив 
з бочки, у 

охав самодіяльні і 
із щоглах червоні і 
<и переможців у : 

Ленінського року.
до не спочиває- в жнива 
рлотив. орав. І не знав 
псок з мого вінка не втра- 

«му чимало крупнозерно- 
юго руками молодих ком- 
Іотила комсомол ьсько-мо-
і бригада лауреата премії 
|олу Василя Моторного

ЄНго 7-го числа 
ровограді, 
радів: ось 
незміряна. Краса вільної 
вільного народу.

Все вистояли, есе перемогли, 
по-ноаому побудуаалиі І не казкові си
ли, а руки робочі казково змінили об
личчя своєї землі, примножили багатства 
Вітчизни.

Вже в 196* році випуск валової продукції 
промисловості області перевищив рівень пе
редвоєнного 1940-го року в 3,7 рада. Видобу
ток вугілля за цей час зріс у 25 разів, вироб
ництво сівалок — майже в 7 разів, цегли бу
дівельної — майже в 6 разів. Уже в тому ж 
1963 році електроенергії було вироблено в 4 
ралі більше, ніж у всій країні в 1913 році.

На полях області працюють більше 15 тисяч 
тракторів, тисячі комбайнів різних марок.

За 4 роки і 10 місяців п’ятирічки про
мислові підприємства області виробили 
понад план на 166 мільйонів карбован
ців продукції. Середньорічний урожай 
зернових за 1966—1970 роки становить 
24,1 центнера з гектара, що на 3,4 цент
нера більше, ніж у попередній п’яти
річці.

Не встиг я ще тобі. Грудень, переда
ти естафету 
промислових підприємств 
рапортували про дострокове завершен
ня п’ятирічного плану по загальному 
обсягу виробництва.

ГОЛОСИ 1 
сила 
сипа

— Є слово просте 
чудодійне водночас на
віть у наш вік. Воно — 
набат і мрія, щастя і 
життя, прапор і дорого
вказ. Це слово — Ле
нін.

Ось уже більше пів
століття світ по Леніну 
рівняє крок.

«Написане Леніним — не архів, а ар
сенал. Коли настає час битви, ми 
таємо 
перед боєм набиваємо патронами куле
метні 
ський громадський діяч і публіцист Ай- 
зар Монтегю.

Влучно сказав, бо дійсно, ми до Ле
ніна звертаємось і обираючи дорогу з 
житті, і з години роздумів, і щоб зба
гатити себе знаннями для творення світу 
нового.

Не раз схилявся я разом з хліборо
бом і шахтарем, будівельником та ін
женером над ленінським томиком, щоб 
збагатитися мудрістю. Я не називаю 
прізвищ своїх друзів, адже перелічити 
їх ззжко. Більше 100 тисяч комуністів, 
комсомольців, неспілкової молоді при
лучається до спадщини вождя лише з 
системі партійної і комсомольської по
літосвіти. А якщо ззяти до уваги школя
рів, то ця цифра набагато зросте. Ад
же це руками школярів створено 
близько 600 музеїв, Ленінських кімнат 
і кутків.

Девіз наш: «Справами революційну 
переконаність підтверджуй». У час, що 
знаменний 100-річчям з дня народжен
ня Володимира Ілліча Леніна, я з особ
ливою силою відчув силу цього девізу.

Разом з комсомольцями і молоддю 
молочно-товарних ферм колгоспів 
«Мир» та «Україна» Гайворонського ра
йону підіймався на світанку і працював, 
як вони, завзято. Разом з ними рапор
тував про виконання п’ятирічного зав
дання по продажу молока державі.

На Червоній суботі був і муляром, і 
токарем, і машиністом. Разом з юнню 
виконав на тисячі карбованців робіт під 
час суботника.

Разом з тисячами юних в день 100- 
річчя вождя рапортував про справи 
звитяжні і клятву дав повсякчас множи
ти їх.

травень”
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Фото В. КОВПАКА.

— ЙДУ святковим міс
том, прикрашеним кума
чевими стягами і білим 
буйноквіттям молодої 
весни. А навстріч — ко
лони прапороносців, 
груди — 
люди, які чверть сто
ліття тому пройшли во
гненними дорогами від 

Волги до Берліна І принесли народам 
Європи жадану 
шизм. Попереду 
ни бачу Героя 
В. Верхоланцева, 
кел. Це од його 
ти Вічний вогонь 
мому солдату. Шикуються колони про
славлених героїв минулої війни. Он Ге
рой Радянського Союзу М. Єреєценко.

волю, знищили фа- 
колони ветеранів вій- 

Радянського Союзу 
Він несе в руках фа- 
полум я має спалахну- 
біля обеліска Невідо-

Ветерани вітають зі святом колишнього на
відника артсамохода кіровоградця В. Даць- 
кого. Це він у складі 89-ї Кіровоградської 
гвардійської стрілецької дивізії брав участь 
у боях за Берлін і там особисто впмщив З 
бронетранспортери, 5 автомашин, в кулемет
них точок, чимало ворожих солдатів.

Слухають ветерані» 18-річні. Слуха
ють і вже готуються перед прославле
ними героями, перед обеліском Неві
домому солдату дати клятву, що й зони 
готові пройти з гордістю під тим зна
меном, яке пронесли крізь вогонь оці 
легендарні люди...

А що про себе? Кожен з них теж пізнав 
уроки мужності. Це там, у військово-спортив
них таборах, у початкових пунктах військо
вої підготовки. А коли тривав комсомольський 
екзамен з фізичної та військово-технічної під
готовки, знову з найкращого боку показали 
себе ті. хто в травні готувався одягнути вій
ськову гімнастерку.

Серед тих, хто в святков 
обелісків воїнам-землякам, 
ним героям, давав клятву
були і юнаки та дівчата, які 
половині місяця вирушили 
мандрівку. Вони побували 
Ярославлі, Архангельську, Петрозавод
ську, Ленінграді. І всюди найперша до
рога знову була туди, де в наймальов- 
ничішому куточку міста височіли обе
ліски зоїнам-визволителям.

дні біля 
прославле- 

мужності, 
в другій 

в далеку 
в Москві,

А я потрапив зразу ж 
на свято, бо перший мій 
день — це Міжнародний 
День захисту дітей. Що 
ж, думаю, подарувати 
вам, мої маленькі дру
зі? Ударив посохом по 
землі, і зачервонілись 
соковиті вишні. Недарма 
я — Червень.

, радість і надія людська.
... Пам ятаю, як однієї ночі влучив у 

мене фашистський снаряд. Запалахко
тіли оселі, люта заграва повисла нал 
країною.

Та ось уже двадцять п’ять літ я не 
чую дитячого плачу! І скажу вам, немає 
Спасибі 1Ш°Г° 33 ЩИРИЙ дитячий сміх. 
'-пасиЬі за це людям.
лісБтУьЛвН МЄНЄ ЦЬОГ° РОКу Ще о*“* Ра
дість. На навколоземну орбіту вийшов 
космічним корабель «Союз-9»У Пілоту

вали його полковник Ніколаєв ‘ -

пу й на і9»я 
церти, підем 
пори, зшак 
ганні ювійєм

Я не СПОЧШ 
хлібороб. Ким 
утоми /КодШ 
ченпй. А у ив 
го колосся, ж 
бамнері». Яі» 
лодіжиа трах 
Ленінського ■ 
пшеницю.

Добре зи 
ласті. Найя 
Скороходу і 
ського рай» 
чиа свій аи'>

А ще. 6* 
нам, що з і 
ся XXIV зї 
дянського С 
мені наснаг 
сько-молод 
Василя Мо 
вуглерозрі 
різальникі 
ського за 
вельники
тресту «Кі 
до всієї 
ви ще ні со 
честь з'їзд 
право н 
XXIV з’їзду

І вся мої 
А далі — 

сати трудої* і 
XXIV з’їзде*1' 
не буду Пр^

лісос- 
зоду 
сте- 
кон- 
пра- 
зма-

життя

ов ФОТОІНФОРМАЦІЯ Місто 1 ІервоуральсЬк, 
розташовано на кор
доні Європи і Азії, 
відоме у багатьох 
країнах світу. У 36 
держав відправляю- 
ться звідси стальні 
труби з маркою Пер- 
воуральського ново- 
трубного заводу

Але не лише про
дукцією своїх під
приємств славиться 
сьогодні це місто. По
ряд з виробничими 
досягненнями тут ус. 
нініно вирішена і про. 
блема відпочинку тру
дящих. Для більшості 
городян різного віку і 
ірофесін одним- з най
більш улюблених чи- 
д'в активного відпо
чинку стан спорт.

Па знімку: загаль
ний вигляд Палацу 
спорту новій рубпого 
заводу в Нервоураль- 
еі.кт.
Фото К). ДОЛЯГІІІА.

(МІНІ.
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кілька 
колективів — бригада 
, зміна Бандурівського 
лександрії, бригадь 
ого цеху Кіровоград» 
рвона зірка», 
ської дільниці 

псільбуд» кинули КЛЩ 
ласті: візьмемо 
ті зобов'язання 
рнемо боротьбу 

колективом імені

інженер Сеаастьянов. бГнТяку 
Піднялись наші орли!

Завітав на Кіровоградщину. | тут свя 
то за святом. В Олександрії стартував 
ХТ?ИгГ*ГаН1 “ М°Розівський вугле
розріз. СвІТловоДСьк відсвяткував СВоє 
повноліття. 7 своє

Частим гостем бvn V •
готувались до жніш. Пам’ятаго3^“1, Вощ’ 
ПІ «Дружба» Новоукраїнського' ппііУ ко-’и°с- 
лодіііі комбайнер Біктоп Ко т іл *>аи°.иу мо- ..р» с,™ „аРА„ Жпи“Й"°т‘^к 

оджім 31 першнх1,ВВнд1^д₽ц,”®”туваи машину 
Підряд хоче одержати вимпел коаш ВСЬОМе 
баннера району... КРащого ком_

З багагьмд хорошими люн ми 
хліборобами зустрівся, д Ко?и • СЛа»»имн 
сох Липневі, нива хнлнл > >< > • «/-,СЛавав 
УРожай цього року був «чупа^й* 
нехай р.(л,оВкт<> мій молодший бра? ПрО Це

Грудень ззяз посох, 
вдарив ним об землю і 
сказаз:

— Честь велика випа
ла мені. Честь — завер
шити останній 
тирічки І 8СЮ 
п’ятирічку. Я б міг бага
то розповісти про героїв 
цих років. Але гляньте 

на годинник — стрілка наближається до 
дванадцятої. Я поспішаю, брат Січень 
знову чекає своєї черги. Я чую ходу Но
вого року. Я поспішаю. Та свої хвилини 
використаю до кінця.

Спухайте. Я — в одному з найдаль
ших куточків Кірозоградщини, 
ліси шматками вклиняються у 
а Гайвороні, в ливарному цеху теплово
зоремонтного заводу.

їри жінки схилились над робочими 
місцями готують опоки ливарникам. 
Ось юнка, знайома багатьом, знають її 
всі браггя-Місяці. Катя, Катерина Іва
нівна Каленик. її трудове життя співпа
ло з восьмою п’ятирічкою, саме п’ятий 
рік, як дівчина стала робітницею.

Катя справилась і і п’ятирічкою. Але зараз 
я не про те. Ви бачили, як росла дівчина. Бу
ла комсомолкою, стала членом партії кому
ністіПрийшла на завод ученицею, стала 
кваліфікованою робітницею. Продовжує під
вищувати кваліфікацію, навчається на ве
чірньому відділенні машинобудівного техніку
му. Катю обрали ірупкомсоргом цеху, редак
тором стіннівки «Комсомолець». Вияв найви
щого довір’я мас — обрання Катерини Іва
нівни Каленик депутатом обласної Ради де
путатів трудящих.

Всього лише п’ять років. Усього лиш п’ять 
разів довелось кожному з нас потримати 
сох в Руках. А як піднялась людина!

О, брате Січень! Кінчаються мої 
кунди. Бери посох і не забудь: ти 
чинасш дев’яту п’ятирічку...

Ударив дзвін, і вмить розтанули 
сяйві одинадцять Місяців. Тільки 
чень дмухнув і, прибравши позу Діда 
Мороза, зупинився під ялинкою. По
сох в руці, торба з багатими дарунками 
через плече, Нікого не минав, хто пі
дійде — того обдарує.

буді-
№ 1

)па>!іпасті підтримала клич. 
__2вння за право підпи- 

т Кірозоградщини 
7С. Мені жаль, идо я 
і при тій урочистій 

Березневі 1971 ооку 
церемонії, ЗЙ»

лій перший ранок 
дзвінком, 

школярів цього 
прийшли до школи 

^-овенькимм підручяи-

ТЯЧИХ І 
вився, аж 
«Де ж в 

Ба! Та 
ачання, а 
ля вер 
Завітав до 
педінститу 
осіб.

Завітав 
м’янського 
Володимир 
ють за »мі 
відведеної 
«Рассвет« І 
Мишак та 
щодня по 
кожної ко|

Дуже ЛЮ$ 
ні комори » 
З Василем І

і великими бук 
и квітів. Були тут 
ні мої знайомі, і м 
И, З ЯКИМИ минуло 
у зустрічався

дитсадків.
з школярі а 

у маю?
влітку закінчили ва
хто на будові, хто ві
за кермом трактора. 
3> і тут є. Он лише а 
ення а чотириста

спу «Україна» зна |. 
аж там тракторист; и 

та Іван ЖуК зорю_^ 
їм гектарі» ПЛОІЦІ і, 
Д^рки з колгоспну 

Какого району Ольга3
(Холодок надоюсь 
[.лограмів молока а.-1*

1 січня — День звільнення Куби
САФРА
ИДЕ 
ПО КРАЇНІ

Фото Із журналу «Куба».Кубинські студенти.

ГАВАНА. (Кар. 
АПН). II.і Кубі иоча- 
-іась енфра. Вже по
ловина цукрових па
во іів рссії) б ііки при- 
I іуnii.ij 1.1 переробки 
їри. піни нового уро- 

На її т.ні гаціяк 
більше 

комбай
ні;« у минулому 

бік у бік ира- 
ІІІОІОІІ. куб II II с ь к І 
«Хепдсрсоііи» і ком
байни радянського 
іпіробниіпна. Ці аг
регати одном а с її о 
рубля її. тростину, 
обч и пі а іо 11. її від
ЛІК IV і І|>У'ИІІІ. ІІК 

нл.ітфир- 
ім і ран
ті цукро-

Наііб.ти.кчії.м , часом 
іа цім нітіая труби 
ще кількох дССЯТХІ» 
заводія, ик> перероб
лять «солодке •ОНО- 
то».
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Мдл. В. ЖУЖГОВА,

Чому ВОНИ не П ЮТЬ? 
» ■А я зупинив годинника.

Привіт аргонавтам всесвіту!» ма- 
землян. При

булих вітали, тнели їм рули, закидали кві-

На заключний концерт обласного конкурсу 
виконавців комсомольської пісні Тетяна Ме- 
лешко — методист Новгород^вського Будин
ку культури привезла пісню О. Фельцмана 
«Ребята, которых нет».

ВІДРЯДЖЕННЯ я повернувся о пів на два- 
падцягу. Тридцять хвилин, заощаджених 

Старим роком, мені вистачало, щоб умитись, 
переодягтись у святковий костюм і відкорку
вати пляшку «Шампанського». Проте доля (як 
I завжди, в образі жінки) вирішила інакше;

— З’явився', і доки я каратимусь з тобою, 
гаспвде?! Люди вже сім’ями позбирались, піс
ні співають, А тут сиди одна, поки ти десь 
швендяєш.

— Робота, — спробував заспокоїти її, забув
ши, що у хвилини гніву жінки нехтують пра
вилами класичної логіки,

— Робота, робота!.. А я у тебе для чого?
Вона відвернулась до вікна, і дві сльози, 

мов розчулеві сніжинки, впали на підлогу.
Я глянув на годинника. Стрілка невблаганно 

наближалась до дванадцяти, В цю мить у 
двері хтось постукав.

То був Дід Мороз. Справжній-справжнісінь- 
бий, з величезною торбою за плечима.

— Прийшов вітати вас. І, як бачите, 
порожніми руками, — мовпв незвичайний 
і попрямував до кімнати.

— Сьогодні я подарую вам розповідь, 
рію двох закоханих сердець, — мовив Дід Мо
роз і розпочав: «Антон Петрович Горщик, мо
лодий астроном, одружився тієї пори, коли ще 
не знаєш, що одруження — це життєвий екза
мен, результати якого залежать від того, який 
квиток витягнеш. Досить швидко він дійшов 
думки, що квиток йому дістався, забобонно 
аажучи, тринадцятий. Антон Петрович любив 
свою Глафіру І астрономію. Глафіра ж лю
била тільки Антона Петровича і ненавиділа 
науку про далекі світи. Кожного разу, коли 
молодий вчений пізно повертався з обсервато
рії, дружина знаходила привід, аби відтяти 
кілька нервових клітин від його і без того 
благенького організму.

— Я або астрономія! — репетувала Глафіра, 
але вибрати щось одне Горщик не міг. До
поміг випадок. Космічний корабель, здатний 
розвивати чотирнадцяту космічну швидкість,

СПІВУЧА
ІСТОРІЯ
Якщо хочете знати історію комсомолу вслу

хайтесь в комсомольські пісні, Подібну 
думку якось висловив автор славнозвГсної 
«Гренади» Михайло Светлов. І чи не в ній 
ключ до розуміння улюблених нашими дів
чатами та юнаками «Орляти», «Тачанки», 
«Забота у нас такая...» Переконує в цьому 
обласний конкурс виконавців комсомольської 
пісні, який відбувся недавно в Кіровограді.

Головний результат конкурсу — ве
ликий інтерес і захоплення пісенною ен
циклопедією сучасників Павки Корчагі- 
иа і Юрія Гагаріна. Лише за право 
потрапити на цей конкурс боролися по
над 1500 учасників художньої самоді
яльності в усіх містах і районах області. 
Та жюрі обмежене в своїх симпатіях — 
в їх розпорядженні було тільки три 
премії. Першу — «За майстерність ви
конання» одержала Валентина Тара
ненко за пісню «Мальчишки России» 
(Палац культури імені Жовтня, міста 
Кіровоград). Премію «За щирість і без
посередність виконання» присуджено 
Алібі Сибірній з Бобрийецького ’ райо
ну. Третя премія — «Молодому місце
вому автору музики та тексту» діста
лась Олександру Іванову з Вільшан- 
ського району за пісню «Ми гартуємо 
сталь». і

І ще приємний сюрприз — аматори До- 
лннського, ВІльшанського 1 Новоукраїиського 
районів представили на заключний тур кон
курсу комсомольські пісні місцевих поетів та 
композиторів.

О. БАСЕНКО.

Секретар обкому комсомолу В. Кришевнч вручає музичному керівникові дитсадка № і 
м. Бобринця Лліні Сибірній приз «За щирість і безпосередність виконання».

Фото В, КОВПАКА.

СВІТАЄ РІК...
Під білий шурхіт сніголсту, 
Що в середніччі розпочавсь, 
Рік запрягаються в планету 
1 б’є копитами об час. 
Світає рік...

Йдемо завзято 
В нову красу, в нові часи. 
Уже видніються за святом. 
Його робочі корпуси.
А що там, що — на кожнім 

кроці?
і, мить тримаючи в руці, 
Я чую, як в новому році 
Колосся творять пшениці.
1 мелодійно будить тишу

відлітав до Бети Персея. В складі експедиції 
був і наш знайомий.

— Наука, — задоволено посміхався Горщик 
п кабіні зорельота. — Теорія відносності! По
літаємо рік. чи два, а на Землі пройде сто 
років. На той час від моєї Глафірн іі сліду пс 
залишиться, хай їй грець.

Експедиція пройшла успішно. Науковці 
відали ряд планет навколо Бети Персея, 
одній з них навіть Існувало життя, але 
стільки несвідоме, іцо тамтешні чоловіки 
не навчилися рахувати до трьох, а жінки 
мають ніякої уяви про міпі-спіднички. Повер
тались на Землю з новим багажем наукових 
відкриттів. Але серце Горщика болісно стис
калось.

— Бідна Глаша. Адже вон;

нй;

______  _--іч мене любила і я
її любив. Як же мені гепер.І без неї?

Гасло — «Г; - - ----- •
йоріло над сяючим обличчям

тами. Раптом хтось кинувся Горщику на гру
ди:

— Тошо-о-о!..
Антон Петрович глянув і не повірив очам. 

То була його жінка...
...ВІдкіль було йому знати, що поки він 

вештався космосом, на Землі вирішили проб
лему довголіття, і що всі ці довгі сто років 
Глаша чекала на його повернення,.,»

.'.Мелодійний дзвін годинника порушив ти
шу. Я глянув на свою дружину 1 побачив у її 
очах стільки ніжності і тепла, скільки його 
внпромінило сонце в бік нашої планети за 
весь час існування людства.

— З Новим роком, любий. — посміхнулась 
вона до мене.

— З Новим роком, кохана.
Дід Мороз не був свідком святкового поці

лунку. Тактовний дідусь, иін зник своєчасно.
"" Б. КУМАНСЬКИЙ.

м. Кіровоград. 

•МОЛОДОЙ КОММУНАР». орган Кировоградского 
обкома ЛКСМУ, г. Кировоград.

м. Кіровоград, вуя. Луначарсьного, 36 
вефони*. відповідального секретаря — 2-45-33, 
4дІлу військово-патріотичного виховання і спор

ту — 2-45-35, решти відділів — 2-45-36.

Друкарня ім. Г. М. Димитрова обласною управління 

по пресі, м. Кіровоград, вул. Глінкн, 2.
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Леонід НАРОДОВИЙ

Гудків ранкових перегук: 
Ідуть людей трудящих ТИСЯЧІ 
На свято розуму і рук. 
Спокійно висне небо чисте. 
Аж прихилившись до землі. 
Па котрій дзвінко й урочисто 
Кують орала ковалі,
З тих нерегуків, передзвонів, 
Яким пі краю, ні
Виходять прапори червоні 
! сповивають нам
А світ, одягнений в багрянок 
Сміється щиро, мов юнак, 
Бо кожний рік, неначе ранок 
ІЦе все попереду... Отак!

кінця,

серця.

Сила традиції «трійочнииівї.

Л ПОКАЗУЄ КІРОВОГРАД
СУБОТА, 2 СІЧНЯ. ПЕРША 

ПРОГРАМА, 10.15 - «Мело
дії друзів». Концерт. (К).
,11.00 — Програма «Здоров’я», 
(М), 11.30 — Наша афіша.
(К). 11.35 - Ю. '' '
«Ссмбо». Вистава 
«Дружний» Будинку 
рів Жовтневого району 
ва. (К). 12.45 — 
1970-го року». (М).

. л‘■/"пек 

—— ----- і
19.00 — Кольорове телебачен
ня. Худохсній телефільм «Вас 
викликає Таймир»,' (М). 20.80
— Програма «Час». (М). 21.00
— Кінопапорлма. (М). 22.30
— «Радуйся, земле». Концерті 
(Чернівці).Єлісєєв, 

театру 
піоне- 

Кие- 
« Відкриття 

-------  , . ...... 13.15 — ■ 
Кольорове телебачення. «Ми 
з Вулканом». Художній фільм. 
(М). 14.30 — Українське ко
льорове телебачення. Сліпає 
А.Мокренко. (К). 15.05 — Клуб 
кіномандрівникіо. (М). 16.20 — 
— Тележурнал «Пошук». (М). 
17.00 — Кольорове телебачен
ня. Музичний телефільм «СмІ- 
хотнчні пригоди Тарапуньки 
1 Штепселя». Частина перша, 
(М). 18.00 — Новини. (М). 
18.05 — Українське кольорове 
телебачення. Творчий звіт 
композитора Оскара Сандле- 
ра. (К). 18.50 — Художній
фільм «Туманність Андроме- 
ди». (К). 20.05 — Програма
«Час». (М). 20.30 — КВН.
(М).-22.30 — Кольорове теле
бачення. Музичний телефільм 
«Сміхотичиі пригоди Тара
пуньки і Штепселя»; Частина 
ДРУга. (М). 23.30 - Новини. 
<М).
НЕДІЛЯ. З СІЧНЯ. ПЕРША 18.30 -"телеЖ?“*’ 

ПРОГРАМА. 11.30-Музичний Одеса) «Т * • 1 
Й?5. '»..У"
фільм. «Тренер». (М),'13.30 — 
V світі мистецтв. (М). 14.00

Музичні зустрічі, (М). 14.45 
—’ Для воїнів Радянської Ар- 
Mil I Флоту, (М). 15.15 —
Мультфільм «Пригоди Чіло- 

,. Ліно», (К). 15.55 — Програма 
передач. (К).1 10.00 — «Запро
шуємо на пісню». (К). 16.45 
*— Кінокомедія «Не журись». 
(К).- 1S. 10 — ..«Іитерклуб». (К).

„ГРНЕДІЛСК, 4 СІ‘ІНЯ»х<1 
ПЕРША ПРОГРАМА. 10.05 - 
Новини. (М). 10.15 -V в дні
шкільних канікул,' Телевізійний 
художній фільм «Капітан Тен« 
кеш». (М). (і, u, 111 серії)-
11.Оі) — Кольорове телебашен* 
ля. Телефільм «Оповіді Урпль» 
ських гір». (М). 12.00 — ‘«Му
зичний кіоск». (М) 12,30 —4
Т,еаЛе",.сті- (К)- 12Л0 - ХУД»Ж< 
ній фільм «Мир хатам, , війна 
палацам», і серія. (К). 10.36-г 
Наша афіша. (К). 10.40 — ДлА 
Дітей. «Веселий чарівник». 
Лялькова вистава. (Чернівці)е 
17.40 — ТелевістІ. (К). 18,00 -* 
Для дітей. «Зірочка» • (Ю‘

«Сім’я»« 
................ —• Першість 
а баскетбола. «Жальгі- 

Ріс» (Каунас)—ЦСКА; 20.36- 
Кольорове телебачення. Мульт 
фільми «Бамбара» «Мавпа 0 
смички». (М). 21.00— Програ- г 
ма «Час».: (.му 21.5о - Кіно
фестиваль «Партія — наш 
льовиЬ. Художній фільмі/ 
«Сергій Лазо». (К) 23.00 — 
Іелевісті. (К). 23.15 - КонисР* 
оркестру російських народи1’* 
інструментів, (М). .
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