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НАГОРОДЖЕНІ
ПЕРЕХІДНИМ ЧЕРВОНИМ
ПРАПОРОМ ЦК ВЛКСМ:
Ульяновська районна комсомоль

ська організацій (секретар Миколі
Редько),

Онуфріївська районна комсомоль
ська організація (секретар Анато
лій Сапіга).
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ПЕРЕХІДНИМ ЧЕРВОНИМ
ПРАПОРОМ ОК ЛКСМУ;

і КомсохАтьсіко-молодіжна брига-

да імені XXIV з’їзду КПРС різчи- 
кіп ковальсько-прссовзго цеху Кіро
воградського ордена Трудового 
.Червоного Прапора заводу «Черво
на зірка» (бригадир Генпадій Брай- 
донський, чрупкомсорг Надія Смут
но).

Комсомольсько-молєдіжнічй колек
тив тракторної бригади колгоспу 
«Жоптсії!» Новомпргородського ра
йону (бригадир Василь Лузанів- 
ський, групкомсорг Анатолій Жиж- 
чеччко),

Комсомольсько •МОЛОДІ колек
тив МТФ колгоспу «Шаях Леніна»

Ону фріївського району (чрупком- 
сорг Надія Кириченко),
. Комсомольсько-молодіжний екі
паж екскаватора «К-ЗОіі» Бандурів- 
ського вуглерозрізу міста Олек
сандрії (бригадир Олексій Мовчачі, 
групкомсорг Анатолій Лукашечі- 
ськнй.

Комсомол ьсько-молоаіжчча брига
да імені БО-річчя ВЛКСМ слюсарів- 
складальникіп Світлово.ісьного за
воду будконструкцій виробничого 
об’єднання «Дніпроеиергобудіиду- 
стріп» (бригадир Володимир Семе
нов, групкомсорг Микола Криво
ручко).
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Дорогі співвітчизники, громадяни Країни 
зд!
Центральний Комітет Комуністичної партії 

Радянського Союзу, Президія Верховної Ради 
СРСР, Рада Міністрі в СРСР палко й сердечно 
поздоровляють робітничий клас, колгоспне се
лянство, інтелігенцію, воїнів Радянської Армії 
і ВІнсьіісво-Морською Флогу, трудящих усіх 
національностей з великим всенародним свя
том — 50-рІччям утворення Союзу Радянських 
Соціалістичних Республік.

Шлях до створення першої в світі союзної 
багатонаціональної держави трудящих відкрив 
Великий Жовтень, який визволив народи Росії 
лід соціального 1 національного гніту. Об'єд
нання радянських народів н одну соціалістич
ну держану нерозривно зв’язане з ім’ям і ді
яльністю великого вождя революції Володими
ра Ілліча Леніна.

Під керівництвом Леніна більшовицька пар
тія зуміла злити в один могутній потік класе- 

. ччу боротьбу пролетаріату з націон ільно-аиз- 
подьннм рухом поневолених царизмом народів, 

і Трудящі маси всіх національностей, які стано
вили могутню інтернаціональну армію соціа
лістичної революції, разом боролися за лікві
дацію імперіалістичною гноблення та капіта
лістичної експлуатації, за мир, хліб і землю, 
за свої людські' права. 1 вони перемогли!

Само життя настінно вимагало згуртування 
всіх сил народів для перебудови суспільства на 
соціалістичних засадах і захисту революційних 
завоювань. Волю до державною об’єднання 
ііняпііли трудящі всіх радянських республік. 
ЗО грудня 1922 року Перший Всесоюзний з'їзд 
Рад прийняв Декларацію I затвердив Договір 
про утворення Союзу PCP. Цей історичний акт 
справив величезний впчичч на долю націй і на
родностей нашої кр іїнн.

П'ятдесят років Радянського Союзу ми від
значаємо як видатний підсумок спільної рево
люційної боротьби і творчої праці, свято 
дружби народів, тріумф пролетарського інтер
націоналізму, ленінської політики Комуністич
ної партії.

Героїчною працею радянських людей було 
побудовано соціалістичне суспільство, забезпе
чено справжнє розв’язання національного пи
тання, споруджено величну будову Інтерна
ціонального братерства. Канули в минуле на
ціональний і ні г, національна ворожнеча, яку 
розпалювали самодержавство І буржуазія. На 
практиці утвердилися повна рівноправність і 

1 фактична рівність націй.
Соціалізм став могутнім прискорювачем роз

питку народною господарства. В країні було 
створено передову Індустрію і велике колек
тивне сільське господарство. Тісна взаємодо
помога народів І насамперед зусилля робітни
чого класу Росії дали змогу в _ччайкоротші 
строки ліквідувати вікову відсталість окраїн. 
Гордість кожної соціалістичної Нації 1 всього 
радянського народу, основу могутності І вели
чі нашої держави становий. єдина, спрямову
вана за загальним планом економіка.

Соціалізм відкрив ччайшнрший простір для 
цухзпного зростання мільйонів трудящих. Бу
ло здійснено справжню культурну революцію. 
Люди прані стали активними будівниками по
пої соціалістичної культури. Прогрес науки, 
розквіт літератур» і мистецтва в усіх респуб-
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ліках був прискорений завдяки активній взає
модії і взаємному збагаченню культур братніх 
народів.

Соціалізм породив відносини товариського 
співробітництва між класами і соціальними 
групами, націями і народностями країни, lia 
цій основі утворилась нова історична спільність 
людей — радянський народ. Законом міжна
ціональних відносин, рушійною силою нашого 
розвитку стала велика дружба народів, а най
важливішою рисою світогляду радянської лю
дини — органічна єдність соціалістичного 
патріотизму і пролетарського Інтернаціоналіз
му. В країні виросли покоління переконаних 
інтернаціоналістів, цілеспрямованих борціи за 
комуністичні ідеали.

Дружба народів, яку всі радянські люди з 
гордістю називають ленінською, подесятеряла 
наші сили о роки перших п’ятирічок, була 
однією з найважливіших умов, тцо забезпечи
ли нашу перемогу у Великій Вітчизняній нійііі. 
Монолітна згуртованість багатонаціонального 
радянського народу відіграла видатну рель у 
створенні розвинутого соціалістичною су
спільства. Вона стала тією великою силою, яка 
робить реальними ііайграндіозніші плани еко
номічного, соціального і культурного про-ресу.

П'ятдесятиріччя Союзу PCP — не -юзілсіч 
могутньої світової держави, яка справляє ве
личезний вплив на весь хід історичного роз
витку. Досвід Радянської держави наочно по
казав усім народам землі, які благотворні умо
ви соціалістичний лад створює для розквіту 1 
зближення націй, для розпитку дружніх між
національних і міждержавних відносин.

Нині разом з Радянським Союзом по шляху 
будівництва нового життя йдуть країни соціа
лістичної співдружності. Всебічне розширення 
і поглиблення їх співробітництва, розвиток со
ціалістичної економічної інтеграції, єдність дій 
на міжнародній арені служать зміцненій.) по
зицій соціалізму І миру.

Радянський Союз разом з братніми країнами 
соціалізму, виконуючи свій інтернаціональний 
обов’язок, завжди виступав і виступає на боці 
тих, хто борються проси імперіалізму, за на
ціональну незалежність, мир і соціальний про
грес.

Зовнішньополітичний курс, намі чений і здійс
нюваний Комуністичною партією Радянського 
Союзу, — Не втілення пролетарською інтерна
ціоналізму, ленінських ідей рівноправності на
родів, мирного співіснування держачі з різним 
суспільним ладом. Це — ясна, принципова по
літика, яку лідтри.муютч, ВСІ прогресивні сили. 
Вона близька й зрозуміла найширшим масам 
трудящих, з проголошеними ччею цілям» і пер
спективами, що відкрилися, зв’язують свої на
дії І сподівання всі народи планети. Радян
ський Союз І далі неухильно проводитиме 
лінію на оздоровлення міжнародної обстанов
ки, чіа зміцнення загального миру та безпеки 
народів.

Товариші!
На неосяжних просторах нашої Батьківщини 

кипить ненружена творча праця. Родинські 
людчч всіх національностей игілююгь у житпі 
історичні рішення XXIV з’їзду КПРС. Наміче
на з’їздом програма дальшого економіч/чого, 
соціального і культурного розвитку країни, 
підвищення народного добробуті вадччхпе тру- 

дячцич на нові звершення, пробуджує я них 
велику творчу енергію. Здійснення висунутої 
XXIV з'їздом програми миру дає відчутні пло
ди, допомагає створенню сприятливих зовніш
ніх умов комуністичного будівництва.

Попереду нові горизонти, нові завдання. 
Країна вступає в третій, вирішальний рік де
в'ятої п'ятирічки. Патріотичний обов’язок усіх 
трудящих нашої Батьківщини — безустанно 
боротися за успішне виконання намічених пла
нів, бути н рядах активних учасників всена
родного, соціалістичного змагання. Новий, 
1973-й рік повинен сіати роком ударної роботи 
на всіх ділянках господарського і культурного 
будівництва.

Наполегливе впровадження у промислове і 
сільськогосподарське виробництво досягнень 
науки 1 техніки, зростання продуктивності пра
ці — ось неодмінні умови нашого прискорено
го руху вперед, підвищення матеріального і 
культурного рівня життя народу. Тепер як чіі- 
иолчч кожен з нас повинен виявляти високу 
свідомість і відповідальність. Чим сфсктіївнч- 

• ший трудовий вклад кожного працівника, 
кожного виробничого колективу, чим більших 
успіхів доб’ється кожна республіка, тич багат
шою і сильнішою буде наша союзна держава, 
тим кращим стане життя всіх радянських 
людей.

Зростаюча соціально-політична активність 
робітничого класу, мільйонних мас трудящих, 
всебічний розвиток особистості людини праці, 
справжнього господаря країни— головний фак
тор дальшого вдосконалення соціалістичних 
суспільних відносин, розвитку радянської де
мократії і зміцнення нашої союзної загально
народної держави.

Будемо ж безустанно зміцнювати нрнпцнпн 
і норми соціалістичного демократизму, радян
ського способу життя, комуністичної моралі, 
втілювати в дійсність ленінський ідеал нової 
Люди ни і

Ми впевнено дивимось у майбутнє. Мн знає
мо, чцо йдемо вірним ленінським шляхом і 
звершимо все задумане, здійснимо всі накрес
лення партії.

Цен гральний Комітет КПРС, Президія Вер
ховної Ради СРСР і Рада Міністрів СРСР 
звертаються

— до пас, героїчні трудівники радянської ін
дустрії і сільського господарства, діячі науки і 
культури, творці всіх матеріальних і духовних 
цінностей нашого суспільства;

— до вас, радянські жінки, що здобули за
гальну вдячність своею великою працьовитіс
тю, чуйі'їстю І добротою, материнським піклу
ванням про підростаючі покоління;

— до вас, юнаки й дівчата, гідні спадкоємці 
і продовжувачі революційної справи батьків, 
інтернаціоналістських, бойових і трудових тра
дицій радянського народу;

— до вас, доблесні воїни Радянських Зброй
них Сил, які стоять на варті нашої великої 
багатонаціональної держави, миру і соціа
лізму; і

— до всіх радянських людей — росіяп і Ук
раїнців, білорусів і узбеків, казахів і грузцнін, 
азербайджанців і литовців, молдаван і лати
шів, кнрчизіа і таджиків, вірмен, туркменів і 
естонців, до трудящих автономних республік і

ПРЕЗИДІЯ ВЕРХОВНОЇ РАДИ СОїбЗУ РАДЯНСЬКИХ 
СОЦІАЛІСТИЧНИХ РЕСПУБЛІК

областей, національних округів, усіх націо
нальностей нашої країни. -

Від наших повсякденних зусиль, організова
ності і дисципліни залежать темпи економіч
ного розвитку, створення матеріально-н хніч- 
ної бази комуністичного суспільства, зміцнення 
оборонної могутності країни. З що більшою 
революціннею енергією і діловитістю будемо 
птілювати ч життя ленінський заповіт: кому
нізм може бути побудований тільки самовід
даною працею на основі сучасної техніки, на
уки йосвітн.

Дорогі товариші, друзі! Всі ми, в якій бн 
радянській республіці не жили, якими б мова
ми не* говорили, — діти однієї магерч-Батьыв- 
щпни — Союзу Радянських Соціалістичних 
республік. У нас спільна історична доля ре
волюційних борців за владу Рад, за свободу і 
незалежність Вітчизни, будівників соціалізму 1 
комунізму. У пас єдині цілі й ідеали, велика 
спільна справа. Все, що створене на радян
ській землі, — прекрасні міста, сучасні фабри
ки і заводи, потужні електростанції, великі 
сучасні сільськогосподарські підприємства — 
колгоспи і радгоспи, духовні цінності соціаліс
тичної культури, — есе це плоди нашої спіль
ної праці, це наше спільне надбання. Велике 
вчення марксизму-ленінізму дало нам велетен
ську силу, розкрило шляхи переможного соціа
лістичного будівництва, інтернаціонального 
згуртування трудящих у творенні новою, ко- 
муністичнсго світу.

Будемо ж і далі зміцнювати наше інтерна
ціональне братерство, як зіницю ока берегти 
й розвивати велику ленінську дружбу наро
дів — найцінніше завоювання революції, дже
рело нашої сили і запоруку грядущих перемог!

Ми — нероздільний радянський народ, і не
має таких сил, які б могли сияиити наш пе
реможний рух вперед, немає таких творчих 
завдань, які б були непідвладні нашій друж
ній роботі, нашій спільній волі.

Запорука цього — соціалістична 
малька ідеологія, яка оволоділа 
масами, наша спільна боротьба за здійснення 
ідеалів комунізму. Запорука цього — соціаль- 
по-волітнчна та ідейна єдність радянського на
роду, згуртованість робітничого класу, колі оси
ного селянства, трудової Інтелігенції, нсієї 
дружної сім’ї націй і народностей СРСР 
навколо Комуністичної партії. Всіляко зміц
нювати і розширювати зв'язки партії з маса
ми — такий заповіт залишив нам великий 
Ленін, і партія вірна ччьому ленінському запо
вітові. Озброєна исеперемагаючою теорією на
укового комунізму, багатющим політичним 
досвідом, наша партія впевнено прокладав 
шлях у майбутнє.

Єдиною дружною сім’єю ми побудували роз
винуте соціалістичне суспільство.

Єдиною дружною сім’єю мн будуємо і по
будуємо комунізм!

Хай живе непорушна братерська дружбя на
родів нашої країни!

Хай процвітає І міцніє наша велика багато
національна Вітчизна — Союз Радянських Со
ціалістичних Республік!

Слава Комуністичній партії Радянською Со
юзу — бойовому авангардові робітничою н.ча- 
су і всіх трудящих, вождю народу в боротьбі 
ва комунізмі

J

інгериаціо- 
народними

І

І
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не поспішав. ІІаипаки, па протилеж
нії) до печі галереї все більше збира
лось робітників прямо в спецівках. 
Схвильовані юлоси, збуджений га
мір — і холод не страшний. Блиска
вичні спалахи електрозварювальних 
дуг раз-ію-раз виривають картину, до 
якої звернені погляди всіх. Там, біля 
печі, як казкові вслегн, чаклують 
майстри вогняної професії. Цс члени 
бригади молодого комуніста Віктора 
Чсрнишова. До нас не долітай гь їх 
слона, але вправні і злагоджені рухи 
красномовно юворить. що розуміють 
один одного там з першого погляду.

Коли з льотки вдаряв пружний 
струмінь розплавленого металу, на 
мить запала тиша. Тільки на мить, 
щоб одразу вибухнути радісними ви
гуками, оплесками. А поряд юнак 
схилився над блокнотом — на аркуш 
лягають рядки вірша, можливо пер
шою в його житті.

Нарешті я гримаю теплий шмато
чок сплаву. 1 мов у кадрі кінофільму

в ЗНОВУ приємне здивування. Всьо-
J го два місяііі, як ходила цехами 1 
службами заводу, а сьогодні не 
впізнати їх — чіткість контурів, за
вершеність проступають всюди. Зда
леку велетенські трубчасті печі, що 
повільно, але невпинно обертаються 
вюрі, та часті спалахи автогену в 
плавильному цеху створюють вра
ження вже діючого підприємства. Це 
зовні. Л всередині...

Того дня мені просто повезло. Біля 
плавильного цеху зустріла бригаду 
відповідальних працівників, які з сек
ретарем парткому заводу Миколою 
іполітовичем Жилінськнм саме * зби- V_________________ __________________

рались розпочати екскурсію по під
приємству. Користуюсь нагодою і при
єднуюсь до екскурсантів. Мали про
йти шляхом усього технологічного 
процесу від завантаження руди і до 
розливної машини. Запам'яталась 
довжелезна похила галерея, якою 
проходить найдовша транспортерні 
стрічка. З незвички здається, що до
лаєш не менше як гору Оліпм. і, на
решті, свята святих заводу — пла
вильний цех.

Для мене він почався саме з труб
частих печей. На якусь мить молодий 
печовий відчинив напрочуд легко ма
сивні дверці, І ми побачили, як з по

лум'я падають гранули, позначені 
вже металевими блискітками. Це — 
промисловий огарок, з нього І зва
рять металурги поб/зький фероні
кель.

Зварять... Зранку я ще не знала, 
що його вже набралось в електропечі 
вдосталь на перший ківш; Тому, коли 
зустрілась з начальником відділу 
електричних І трубчастих печей Ва
лентином Петровичем Головачем — 
знов приємне здивування:

—- Приходьте ввечері. Побачите 
пробну плавку.

Закінчилась і перша зміна — зміна 
останніх приготувань, а додому ніхто

перед! мною проходять арматурники 
з комсомольсько-молодіжної бригади 
Омеляна Велита, монтажники — 
бригади Володимира Ш.маровоза, ре
монтників — бригади Володимира 
Пінькавського — всі, хто стояв з чес
тю на трудовій вахті ювілейного року.

Нехай на моїй долоні шматочок 
так званого чорнового феронікелю, не 
промислового поки. Але він є! Зна
чить. до пуску ударної комсомоль
ської будови — Побузькою нікелево
го заводу залишилися лічені години.

О. БАСЕНКО, 
спецкор «Молодого комунара».

БА ОКОЛИЦІ села
Віталій зупинив 

трактор, вийшов з ка
біни.

— Отримуй, — вручив юнакові 
пакет листоноша.

Писав Василь Ісенов, бригадир 
тракторної бригади радгоспу імені 
Богдана Хмельницького Тімірл- 
зєвського району Північно-Казах
станської області.

«Всі хлопці передають тобі 
щире вітання, дякують за яблу
ка. Смачні вони родять у всю, у 
'Мечиславці»...
у:-;—; чл.-етт

в Казахстані. Першим підготував 
машину і, поки достигала пшени
ця, попросився у бригадира коси
ти кукурудзу на силос. А через 
два дні вивів агрегат у загінку. 
Змагався із своїми земляками — 
комбайнерами Олексієм Бондарем 
із колгоспу імені Ульянова га Пет
ром Павловським із колгоспу іме
ні Леніна, з казахським комбайне
ром Ісіілом Замурасвим. Коли під
вели підсумок, вагомим виявився 
ужинок комсомольця Віталія Бур
лаки. 400 гектарів пшениці скосив 
на звал, намолотив 3500 центнерів 
зерна.

— Про що пише? — поцікавив
ся листоноша і вивів Віталія із за
думи. — Запрошує в гості?

— На майбутні жниза запрошує 
друг, — відповів 
юнак і рушив ма
шиною.

Якщо треба — для нас немає 
віддалей на землі нашої Батьків
щини.

Ю. ЛІВЛШНіКОВ, 
спецкор «Молодого комунара».

Н а ф ото: комсомолець Віталій 
БУРЛАКА.

Ульяновськії"! район.

Вчитувався у рівні рядки, а о 
пам’яті спливали спогади.

...Днів зо три залишалося тоді 
до закінчення жнив. Віталій мав 
найкращі показники серед моло
дих комбайнерів району у змаган
ні на приз '«Молодого комунара». 
Відчував радість перемоги, та до
велося здати свій СК-4 напарни
кові, А невдовзі він вже випробо
вував, обкатував нового комбайна

ГУРТОМ
Казахський степ — 

прости гнута долоня — 
Вигой іує дозрілі пшениці, 
І хлібороб-казах гииін-вгь 

d тій повені, 
Виважує зернята на руці.
— Ет. хліб який... А сонце

вже схололо.
Не встигнемо. Не стане 

наших рун... 
Коротке літо замикає коло. 
Негоди нависає чорний крук. 
Врожайних низ холонуть 

теплі груди, 
Тривога зведень: «Дощ 

і мокрий сніг...»
А українські .хлопці русочубі 
Казахським стеном покогил.і 

сміх.
Бадьорий, сильний. Загули 

комбайни.
— По конях, хлопці!

Зборемо іуртом.
Казах і українець, 

росіянин... 
Знайомтеся: Болат, Василь, 

Дмитро...
З’єднались хдібзроііів смаглі 

руки.
Гей, скільки рук! Гей. 

скільки 
дружніх рук!..

Т. ЖУРБА, 
член обласного літе
ратурного об’єднання.

«Т-150» 
ЧЕКАЄ 

МОЛДАВІЯ
Наш завод тракторних 

гідроагрегатів мені іноді 
уявляється велетенським 
складом. На одних дие- 
рях його висить габгіичка 
«Вхідна». На протилеж
них — «Вихідна», Має
ться на увазі продук
ція. І якщо цей склад 
умовно поділити навпіл, 
то вийде досить-таки ці
кава картина.

Перша половина запов
нена запакованими ящи
ками. В них — гідравліч
ні та масляні насоси до 
тракторів, комбайнів, ван
тажопідйомних машин 
і навантажувачів.

В другій половині скла
ду — теж ящики. Але їх 
вміст куди більш різ
номанітніший. Тут чавун
не й алюмінієве ЛИТВО 

для маслонасосів, тексто
літові шайби для водона- 
сосів, гумотехнічні виро
би, підшипники, сталеві 
поковки і багато іншого.

Ось взяти, наприклад, 
один із видів продукції, 
яку випускає наш завод, 
— водопомпу до трактор
ного двигуна СМД—14. 
На перший погляд для 
необізнаного — звичай
ний виріб. До того ж ще 
й невеличких розмірів. 
А розбери на частини і 
побачиш, що до його 
складу входить близько 
22 детапей.

Чебоксарський агрегат
ний з Чувашії та Кишинів
ський тракторний з Молда
вії заводи на нашу адресу 
шлють чавунне литво,

ПОЖОВКЛИЙ від часу документ. 
«Мандат № 162. Дано т. Должеііку Семе
ну Івановичу в тім, іцо він на основі по
станови Федварського волосного з'їзду 
Рад від 25 жовтня 1922 року вибраний 
делегатом па VIII ЄлисаветградськиГі 
з’їзд Рад».

1922 рік — перший мирний рік країни.

про створення Союзу Радянських Соціа
лістичних Республік.

Я вирішив зустрітись з Семеном Івано
вичем. Ми йшли оновленим селом, він 
згадував своє життя. Народився я сім'ї 
селянина-бідняка, де було дев'ятеро душ., 
З дитинства взнав, що таке найми, біду
вання. З встановленням Радянської вла

ди приймав активну участь 
у перебудові села.

МАНДАТ
Входили в життя слова «товариство», 
«кооператив». Ленінська пропозиція про 
об'єднання радянських республік в одну 
державу широко обговорювалась насе
лениям.

12 листопада в гарнізонному червоно- 
армійському клубі зібрався єлпсаветград- 
ський з'їзд Рад. 11а з'їзд обрано 255 де
легатів. Настрій у всіх піднесений. Ко
жен почуває велику відповідальність — 
адже вирішується питання історичної 
ваги.

В цей день делегати послали вітальні 
телеграми Володимиру Іллічу Леніну, 
Михайлу Івановичу Каліиіиу, IV конгре
су Комінтерну. Повітовий з'їзд Рад до
ручив делегатам Всеукраїнського і Все
союзного з'їздів наполягати на негайно* 
му проведенні в життя ленінської ідеї

З ХОРОШИМ НАСТРОЄМ ЗУСТРІЧАЮТЬ свято 
КОМСОМОЛЬЦІ МАГАЗИНУ «ОКСАНА-,. ЇМ Є ЧИМ 
ГОРДИТИСЬ. РІЧНИЙ ПЛАН ДРУГОГО РОКУ пя- 
ТИРІЧКІІ ВИКОНАЛИ ДОСТРОКОВО — ЗО ЛИСТО
ПАДА.

ПОКУПЦІ ЧАСТО ВІДВІДУЮТЬ ЦЕЙ МАГАЗИН. ТУТ 
ВАМ ПІДБЕРУТЬ ПОТРІБНУ РІЧ, ЩЕ П ПОДАРУЮТЬ 
НА ЗГАДКУ ТЕПЛУ ПОСМІШКУ.

НА ФОТО: КРАЩІ ПРОДАВЦІ ЛЮБОВ ГАЛЮК 
(СПРАВА) ТА ГАЛИНА СОКОВА.

яке йде на виготовлення 
корпусів. Челябінський 
тракторний завод — алю
мінієве литво. Черкеський 
завод гумо-технічних ви
робів з Карачаєво-Чер« 
кеської автономної облас
ті постачає нас сальника
ми. Білоруська республі
ка — наш основний пос
тачальник підшипниками. 
Словом, на адресу Кіро
воградського заводу
тракторних гідроагрегатів 
надходить продукція з 
більш ніж п’ятдесяти міст 
Радянського Союзу.

Вся вона йде на виготов
лення вузлів до трактора' 
Т-150. Ми їх відправляємо 
на Волзький, Харківський, 
Мінський, Кишинівський, 
Онезький тракторні заво
ди. Вони ж, у свою чергу, 
пришлють нашим колгос
пам і радгоспам найпо
тужнішу, найсучаснішу ма
шину.

В. ДУБНИЦЬКИЙ, 
секретар комітету комсо
молу.

Фото Р. РУБІНА.

Семен Іванович — учас
ник Великої Вітчизняної 
війни, був командиром пар
тизанського 
ВорошиЛова, 
Кіровоградщині.

загону імені 
що діяв па 

Поруч з 
воювали білоруси, вірмени, грузини, 
сики — Анатолій, Юрій і Вояоди- 
— загинули п боях з фашистами, 
був тяжко поранений, і, напевне, ми 

б не зустрілись з ним, коли б тоді вчасно 
не прийшов на виручку комісар загону 
К. Є. Ярко.

Зараз С. І. Должспко веде велику ро
боту по патріотичному вихованню моло
ді, виступає перед юнаками й дівчатами.

— Ми можемо гордитись, — говорить 
Семен Іванович, — хороша зміна росте. 
В ім’я її тцастя стільки чудових людей 
віддали своє життя...

ним
Три 
мир
Сам

О. НАГОРИИй, 
директор Кіровоградського облас
ного Державного архіву.

МІ В 11II НІ 11И11 '»'ажл : ьмбааяатадрм.идд .і ь.
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ПЕТРА ШЕВЧЕНКА—РЕ КОМ ЕН ДУЮ!
Польова дорога між Комсо

мольським відділком га цукро- 
комбінатом близько десяти кі
лометрів. Петро знає її, як свої 
п’ять пальців.

Поталанило юнакові: майже завжди 
йего мрії здійснювалися. Закіпчн* ві
сім класів — вступив до Олександрій
ського профтехучилища № І, потім ме
ханізував тваринницькі ферми. Під час 
служби в лапах Радянської Армії 
освоїв спеціальність шофера.

А як повернувся до рідною радгоспу, 
не розлучається з машиною. Вже три 
роки водить її знайомими ■ степовими 
дорогами, у господарстві хлопця зна
ють як відмінного виробничника, гро
мадського активіста. Працьовзгіїіі, пін 
грамотно експлуатує машину. Доплмл- 
гають і знання, набуті и школі еконо
мічних знань.

Нинішнього року Петро зекономив за 
рахунок ремонту 15!) карбованців, юві
лейне зобов'язання виконав ще у пс- 
рссні. Зараз обслугопус тваринницьку

З стор.
гігмн*н ііі і ч і і

ферму — доставляє жом. Теплі слова 
подяки адресують йому діоч.гга-додр- 
кн. Як стали воші під прапор Всі союз
ного соціалістичного змагання, підви
щилися надої. В цьому 1 Петрова 
заслуга: корм худобі постачає безпере
бійно.

Напередодні святкування 50-рі і ія 
С.РСР товариші віт'їли Петра Шевчен
ка з великою подією у Йою житті — 
піп став членом Комуністичної партії 
Радянського Союзу.

А. СИПЛ НИМИ, ’ 
секретар комітету комсомо
лу Маловнсківського пукро- 
комбінату.

«Жадібно розкриваючи один перед одним обійми, 
ми в сьогоднішній урочистий день промозляє/ло: 
«лай живе Союз Радянських Соціалістичних Респуб
лік».

С, М. КІРОВ.
0 ИВА, як море. Шорсткі бригадирові пальці розтира

ють на долоні пшеничні зерна: буде щедрий уро
жай... Гуркіт і передзвін метану, спалахи олектрозварки, 
тепло блискучої металевої деталі. — і запах свіжої Фар
би на новенькій сівалці...

Країну часто порівнюють з великою будовою. Щоб 
стояла, вона вічно і підіймався позерх за поверхом, по
трібен міцний фундамент. І перші будівничі кладуть 
підмурівок всієї будови. Lie нелегко —— зводити перші 
поверхи, коли навколо, в широкому світі, важка нена
висть, коли багнети не дають простору і маєш пильно 
слідкувати за кожним кроком недруга, Так зводилася 
перша пролетарська країна. Лицем до ворога, плече в 
плече, рука в руку з друзями.

Вірним ленінцям, — синам Росії і України, Білорусії і 
Закавказзя довірили кермо державне. І вони вели їі від 
дореволюційної ворожнечі > неприязні до братства на
родів. Серед них — яскрава постать Сергія /Лироновича 
Кірова — революціонера, трибуна, людини високого 
ленінського гарту.

Виступаючи на Першому Всесоюзному з’їзді Рад він 
говорив:

с Нинішній день е лнсм торжества нової робі гничо-ссл ясської 
Росії. Товариші, я не знаю, як відноситимуться по цього ті, які 
живуть близько від ro.TOBi-.oro джерела Радянської влади і ко
мунізму — Москві, але я ручаюсь, що всі ті робітники і селяни, 
які прийшли сюди з відпалених окраїн, вони як ніколи більше 
торжествують сьогодні. У пас. у всіх в пам'яті стара Росія, Ми 
знаємо головну заповідь царського режиму: гніт, приниження, 
національне цькування. ...Ви пам'ятаєте. як все робилося для 
того, щоб окремі народності стогнали під чоботом, що панував 
тоді в Росії, і лише тепер опісля п’яти років, ми одержали поп- 

к ну можливість зібратися в єдине ціле, в єдину братерську сім’ю.
Жадібно розкоиваючн один перед одним обійми, ми в сьогодніш
ній урочистий день промовляємо: «Хай живе Союз Радянських 
Соціалістичних Республік!..»

Немає сьогодні сім’ї дружнішої, ніж наш Союз, його 
міць відома всім, до wtero йдуть ті, хто хоче свободи і 
миру на планеті. І в урочистий ювілей схиляємо в поша
ні голови перед тими, хто йшоз в перших рядах. Ми, кі- 
ровоград.ці, носимо ім’я російського революціонера. 
І наші золотисті ниви — продовження йою мрій, трудо
ві успіхи — продовження палкого бигтя його серця, і ко
жен камінь, що лягає в будову країни — це справа і 
його рук, його енергії...

На карті Радянського Союзу багато міст і селищ назва
ні його ім’ям: Кіров — РРФСР, Кіровакан — Вірменська 
PCP, Кіровабад — Азербайджанська PCP і багато інших.

Ранком, поспішаючи на роботу, увечері, прогулюючись 
вулицями міста, ми зустрічаємось з ним на центральній 
площі. І в його теплій усмішці, в його постаті, яку ви
хоплюють промені прожектора — натхненний заклик, а 
життя його живе в діяннях великої братерської сім ї — 
Радянської Батьківщини.

М. СЕМЕНЮК.
м. Кіровоград.

Леонід НАРОДОВЦЯ

Д Р У Ж Б А
З яких джерел твої начала? 
В якому морі твій причал? 
Жовтневі грози проячати 
Багряний шлях твоїм очам. 
Лягли путі твої безмежно 
Через кордони та роки, 
Єднаєш владно і бентежно 
Народи і материки.
Оновлюєш епохи карту. 
Міняєш форми й кольорч.
О дружбо ленінського гаргу. 
Твої пас гріють прапори. 
Ти — не патетика, не мода, 
Що погостила і — рушай! 
Ти — свіжий хліб 51010 паро ту, 
Епохи нашої душа!
іМов семафор зеленим оком — 
Ти поїздам пророчиш путь, 
Які братерство, щастя, спокій 
Нам із майбутнього везуть. 
Ти — війнам щит.
Коли ж до бою 
Покличе нас любов свята — 
Перемагаємо тобою. 
Народів дружбо золота!
Хай ворог-ворон хижо крлчє, 
Та ми йдемо плече в плече. 
Я знаю: кров твоя гаряча 
У жилах днів моїх тече. 
Народів дружбо, ти — як воїн, 
Що взяв з атаки сто висот, 
Благословен, хто є достоїн 
Твоїх знамен, твоїх щсарст.

Під прапорами п'ятнадця
тії сестер-рссяублік грону- 
юіь до пам'ятника Во.іо.гп- 
миру Іллічу Леніну ІОНІ кі- 
ровоградці. Там. біля дід- 
піжжя ііам'яппіка, ліонс-ри 
і школярі на урочистій лі
нійці, присвяченій 50 ріі по 
утворення СРСР дап/лі! 
клятву на вірність дружбі Й 
братерству між народами, 
які заповідав великий Ленін, 
поклялися бути достойними 
спадкоємцями своїх батьків, 
старших брат:» і сестер.

Сьогодні ця клятва і пе
ред кращими синіми робіт
ничого класу. Через кілька 
років есгафегу трудових 
звершень передадуть юіікм 
і члени бригади ливарно;о 
иеху ковкого чавуну заводу 
«-Червона зірка*, яку очо н-.є 
молодий комуніст Віт 1.1:її 
Гетьманець. В ювілейні дні 
молоді черпошнорівиі пра
цюють в рахунок наступно
го, третього року п’ятирі чки.

Фоги і’. РУБІНА.

На фото: вгорі — 
Віталій ГЕТЬМАНЕЦЬ. Вни
зу — до пам’ятника Іллічу з 
національними прапорами.

Керівник оркестру лав знак 
«починати», і бадьорий 

^Аиарш вирвався па полю. Ним 
вітали односельчан, які, святко
во одягнуті, поодинці і і рулями 
входили до Будинку культу
ри. На велике .оголошення, 
прикріплене біля дверей, — 
«Сьогодні відбудуться уро
чисті збори...» — вже ніхто 
не звертав уваги, бо цля та
кої події ОГОЛОЕПСННЯ. напев
не, зайві. Звістка, віо код» 
госп нагороджено Ювілейним 
Почесним знаком ЦК КП- С, 
Президії Верховної Ради 
СРСР. Ради Міністрів СР^Р 
і ВЦРПС давно облетіла кожну 
оселю, і розмова про високу на
городу вже кілька днів У кож
ного на устах.

З вікна музейної чімчатн добре 
видно і урочисто зібраних колгосп
ників. і легкові автомобілі, що у 
два ряди стоять перед Будинком 
культури, і центральну трасу с«.ла. 
А тут, у кімнаті, визирають ст. - 
пенька прядка, металсас путо, не- 
добре ошкірились ХО*’ І^^міин 
лубів» та все ж — іра-<ати 1 миі!” 

позавчорашній І учорашиш
Нд сьогодні ВІДДІЛЯЄ шиокове скло

Тоді, у Юів-му, с&яо “с
дали Красносіллям Над "^колір 
майоріли червоні пр* ‘ увійшов 
боротьби і перемоги _ а'ц гніву 
у щодень ^-'іГ’°Йли селщ перекн- 
час від часу гойдали села, ,____

дались із повіту в повіт, десь гли
боко жевріла надія на щасливе 
життя. А статистика тим часом за
свідчувала:

<г..л/ селі 1144 наявних гос
подарства. З них: без апртжі 
— 571, ч без корів — 525, без 
посівів — 198.

З посівами до двох деся
тин — 239, від двох до п’яти 
десятин — 360»-

Тяглись низки заробітчан до гу
ралень і цукроварень. А понад шля
хом. яким за переказом ше чумаки 
ходили в Крим, стояли обідрані ха-
тини.

Минуле не щодня нагадує про 
себе Але добра людська пам ять 
не дає йому відійти у зДбуття. Бо 
воно позначається людськими доля
ми. бо завжди були мужі, котрі 
жили в ім’я майбутнього і ставили 
на теремі боротьби своє життя. З 
газетного уривка доля’пють слова:

«5 ніч на И лютого в селі 
Красносіллі Єлисаветград- 
ківського району на бойок . у 
посту по підготовці до весня
на? зпсівкомпанії загинув од 

банди по- 
«Черваний

ної засівкомпанії 
рук куркульської 
бітник заводу 
профінтерн» товарній Буї
ський. . й

Банду почали п^всЛ1^ 
ти колгоспники... Два бачди- 
та знищені».

То були перші роки колекти
візації.

А ось ще кілька рядкія із 
історії села:

«Під час тиміасової оку
пації колгосп був майже 
зруйнований. Після звіль
нення від німецько-фашист
ських загарбників його голо
вою обрана Терентія Михай
ловича Г алька».

Всі, хто міг тримати зброю в 
руках, пішли па фронт. Далеко 
не кожному судилась дорога 
додому. На братських могилах 
під Сталінградсм і Курськом, 
на берегах Дніпра і Дунаю рос
туть квіти. Воші і для них, 
красносільців. А при в'їзді в се
ло у глибокій скорботі перед 

стелою, на якій викарбуаані 
імена загиблих на фронтах Ве
ликої Вітчизняної війни, схили
лась Мати...

Зараз важко уявити собі во
єнне і повоєнне Красносілля. 
Дві жатки — ось і все, що бу
ло тоді в колгоспі. А зараз — 
десятки тракторів і автомашин, 

своя майстерня по ре
монту сільської оспо- 
царської техніки. 10 
корів у сорок че.-вер- 
тому і 58,4 пені пера 
м’яса та 493,4 цен і пе
ра молока, виробле
них на 100 гектарів 
сільськогосподарських 
угідь сьогодні. Єдине, 
що було і є однако
вим — цс трудовий 
ентузіазм. Ще по скін
чився другий рік де

в'ятої п’ятирічки, як колгосп 
відрапортував: плани продажу 
продукції тваринництва вико
пано — по молоку на 121,2, по 
м’ясу — на 106 процентів. Зі
брано зерна 95 895 центнерів.

Ордени і медалі сяюгь на грудях 
колгоспи її кіп. З гордістю називають 
тут імена трактористі» І. Ткачечка, 
А, Пітенка, комбайнерів Л, Лобача,

Д. Щербини, доярок Г. Дружнішії,х 
Г. Чернецької, птахарки М. Виси
лці и. Зірка Героя Соціалістичної 
Праці прикрасила груди голови кол
госпу Івана Єгоровкча Адоніна. Ор
деном Трудового Червоною Прапо
ра нагороджено увесь колектив.

...Коли вирішували, як найме
нувати колгосп, виникла думка:

— Назвемо «Росія». На честь 
старшої сестри братніх рес
публік.

І носять тепер краснос'льпі 
не славне ім’я великої землі, 
завдяки дружбі з якою здобу
ли щастя українські хлібороби

...Мчать машини все тим же 
старим шляхом, яким за пере
казом ще чумаки у Крим ходи
ли. Мчать великим і гарним се
лом, через яке пролягла широ
ка асфальтована траса. Мини- 
ють вони нові чепурні будники 
із телевізійними антенами па 
покрівлях, крамнині з яскрави
ми вітринами. Будинок куль
тури. Тут. па майдані, встанов
лено грапітпиіі пам’ятник Іллі
чу. Біля його підніжжя •— живі 
квіти. Людині, що накреслила 
наше сьогодні.

Б. КУМАНСЬКИЯ.
с.- Красносілля.
Олександрійський район

іимадця яьл'ГСАгагтадзаЕкя:
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У черені 5942 року на Волховському фронті тяжко поране
ний татарин Муса Джаліль потрапив у потоп до ворога.

Гітлерівці, вірні варварській тактиці розпал.он їнид націо
нальної ворожнечі, прагнули залучити відомого поета до 
сбсго пропагандистського активу.

Джаліль відповів па це «Моабітськнм зошитом» — одпп.м 
е найхвклюючішчх поетичних та людських документів з ба 
гатомовного літопису братства радянських народів,

джалшь
...А пополудні, як липіавсь-одни. 
Опасистим наглядачам на полив, 
Сам шеф гестапо, лошенніі блондин 
У камеру до смертника 
Заходиш 
Обачно присідав на табурет. 
Хазяйновито вмощуиав кашкста( 
1 холодно вивчаючи поста. 
Тер лисину, лискучу, ик паркет. 
Рипів його густий арійський бас, 
Немов стара гармошка 
астматично: 
«Служити в нас —

цс ваш почесний шанс.
Він виправданий, зважте, історично 
Хоч ви й поет, але один секрет 
Все ж мусили б затямити, 
майн лібер, 
Політика — це вміння наперед 
Несхибно передбачиш свій вибір, 
ІЦо вам до росіян-бі.тьтовнків? 
Татарину, чи ж з ними 
по дорозі?
Життя, гай-гай, мов квітка на морозі, 
Цвів чоловік

і раптом облетів». 
Лукаво мружив око і казав, 
Упершись каблуком в настил дощавийі 
«В якім пе році,

Грозний брав
Казань,
1 град ваш стольний

зруйнував дощенту?» 
Наївний чоловік 
В його очах 
Хто б зараз не збагнув думки причиннії 
Поет мовчав.

Він економив час 
На пісню, що народжувалась нині, 
Підвладні тільки власній глибині, 
Розковано, за ніч до катастрофи, 
На Моабіта мури кам'яні 
Накочувались грізно хвилі-строфи, 
Розгойдував, немов дев’ятий вал. 
Гранітні брили одержимий шепіт. 
І стало вперше моторошно шефу 
Від зливи звуків, темної, як шквал. 
Такому — не зарадити нічим. 
I лощений блон цій підводив маску; 
Шануючи свій генеральський чин, 
Втрачав терпіння І дверима брязкав.
А смертник той навпомацки в пітьмі 
Вже чаклував над зшитком за хвилину, 
З гомоніли аркуші німі 
Червоні голуби 
на Батьківщину, 

лі Кіровоград.

«
■ 316050. ГСП, Міровоград-50, вул. Луиачарського, ^6.

Телефони: відповідального секретаря та відділу ком
сомольського життя — 2-45-35, відділу пропаганди, від
ділу листів і масової роботи то інших відділів — 2-65-36.

—— ЗО грудня 1972 року

ПІДСУМКИ КОНКУРСУ j
«МОЯ БАТЬКІВЩИНА»

Підведено підсумки конкурсу «Моя БашіілиіпгУ 
на», оголошеного редакцією «Молодого комунара^ 
па честь 50-річчя СРСР. ',

Обласне літературне об’єднання та редакція га
зелі «Молодий комунар» рекомендували лоему{| 
Володимира Базялевсі.кого «Пора перельоту», nay 
друковану в №№ 130 і 131 нашої газети для пріц 
судження автору премії ім. Юрія Азовського.; 
Рішенням обласного комітету ЛКСМУ В. Базилсн-] 
ському присуджено премію в галузі літературці 
імені нашого видатного земляка.

Рішенням редколегії газети «.Молодий комунар», 
переможцями конкурсу «Моя Батьківщина» ви-;’ 
знано:

Л. Народового, автора поетичної добірки -іРідіїц 
слово», надрукованої в № 106 вашої газети та зір-і 
та «Дружба», що друкується в сьогоднішньому 
номері.

№. Стояла — за нарис «Я — громадянин Радян
ського Союзу», опублікований в № 126 < Моледс-rq 
комунара».

М. Галиченка — за добірку віршів, видрукува
ну в № 124 «Молодого комунара».

Фо го В. КОВПАКА.

’ СТЕПЕ МІЙ. МОЯ ТИ КОЛИСКО! СКІЛЬКИ ДУ, 
СКЛАДЕНО НА ТВОЇХ НЕСКІНЧЕННІ IX ДОРОГАХ, 
СКІЛЬКИ МРІЙ КОЛИСАНО У ТВОЇХ ЗЕЛЕНИХ СА- 
ДАХ. БАГАТЬОХ ТИ ВИВІВ У ШИРОКЕ ПОЛЕ, НА
ВЧИВ ОРАТИ НИВУ, БУДУВАТИ ОСЕЛІ, СПІВАТИ 
ПІСЕНЬ ОТАКИХ, ЯК ЦЯ ДІВЧИНА, ЯКУ АВТОР ФО
ТО НАЗВАВ «СТЕПОВИЧКА«.

ЛИСТИ НА РЕВОЛЮЦІЙНУ
Про вулицю Революційну у Канітанівці кажуть, що вона — ігайкраса.
В садках ховаються чепурні будинки, і жииуіь в них онуки і правнуки тих. 

поселився тут піввіку тому. Понад сто осель нараз на вулиці. \ у 1922-му було .піше 
шість. Першими поселились на.ній Леонтій Хоменко, Сергій Царенко, Юхим Козачен
ко, Ничипір Жуковський... З кожним роком вулиця кращала. Перед війною тут жили 
шістдесят родни. 1 з багатьох хатах сиділи над книгами хлепці-мрійннки,

...Дев'ятнадцять своїх синів не дочекалась вулиця з далеких фронтових доріг. Го
ре увійшло майже в кожну хату. Не повернулись І однолітки Революційної, хлопці 
И.'22-го року народження, — Іван Жуковський, Василь Царенко, Степан Куприянов, 
Іван Доагенко.

Сьогодні па вулиці Революційній живуть трудівники колі оспу -Жовтень», робіїин- 
хн, службовці, місцева інтелігенція. До свята Країни Рад кожен піЯііІіппз із споїм 
трудовим дарунком.

...А пошта приносить листи. Йдуть вони з Краснодара і Вільнюса, Спсрдлопська І 
Львова, Далекого Сходу і Воркути. Он куди залетіли Діти з нашої вулиці. Живими нит
ками з'єднана вона тепер з найзідда.'їсііішііміі куточками нашої неозорої Батьківщини.

II. БОНДАРЕНКО, 
секретар комсомольської організації Капітанівського хлібо
приймального пункту. Иовомнргородськіїй район.

ДИТИНСТВО Володимира Аркаді
і йовича К.анделакі пройшло в на

шому місті. Тут, над Інгулом, він н 
раз зачаровувався українською 
всю.

Любов до мистецтва привела 
театру. За свою більш як сорокарічну 
діяльність Капделакі створив широку 
галерею образів. Надовго занам'я гав
ся він у комічних операх Ж. Оффен
баха, в «Тихому Дон:» І. Дзержнн- 
еького, в «Катерині Ізмайловіїї» 
Д. Шостаковича.

Каиделакі пройшов великий і слав
ний творчий шлях від рядового акто
ра до народною артиста СРСР. Не 
почесне звання йому присвоєно рівно 
два роки тому — ЗО грудня.

Цікава біографія Канделакі. З по
ду — грузил, він виріс на Украміі, 
працює в-етолійці нашої Батьківщшш 
Москві. Вчився у Тбіліській консер
ваторії, а на сцену його благословляв 
В. І ІІемировпч-Даїїченкр.

Володимир Лркадіїїовлч неоднора
зово знімався в кіно. «Хлопець з на- 
шого міста», «ГІоколішш перемож
ців», «26 бакинських комісарів» — 
неповний перелік фільмів з його 
участю.

Про українське місто своєї юності артист 
не забуває, «Завжди згадую Кіровоірад з

великою ніжністю, — пише він. — Тут па
ро ш.тось мов захоплення музикою. Тут 
тихнем від гідііил забирався я в теагр на 
тодішній ДвіінісвіЛ вулиці.

ПІГіЗ року я пгнїлтпв до Кіровограда з 
концертом, де мене зустріли ІЧНІЗІІНО, ГК 
земляка. Мрію шс побувати в КіровогріС, 
о яким тісно лоь’язані мої діг.пнсгво І 
юність».

Читачам «Молодого комунірп» Во
лодимир Аркаді.’іович передав оие 
фото з дарчим написом: «Місту моєї 
юності — Кіровограду, місту, з яким, 
мене поєднала любов до пісні».

ф ПОКАЗУЄ КІРОВОГРАД

НЕДІЛЯ, З! ГРУДНЯ. ПЕР
ША ПРОГРАМА, 9.05 — Ран
кова гімнастика для дітей. 
(М). 9.20 — Ноиііян. (М). 9.Л) 
— Для школярів. «Будиль
ник». (М). 10.00 — Кольорове 
телебачення. <_ _____ “
ось». (М). 10.30 — »Поезія». 
(М). 10.45,— Кольорово теле
бачення. Програма мультфіль
мів. (М). 12.01) — До підсум
ків спортивного року. 
12,45-’“ Для школярів, 
м'єра телевізійного музично- 
:о фільму • спектаклю. Час
тина II. (М). 13.15 — Для во
їнів Радянської Армії і Фло
ту. (М). 1,4.15 — Кольорове те-

В. ЧАБАНЕНКО, 
краєзнавець.

Газета видрукувана ] 
офсетним друком.

«МОЛОДОЙ КОММУНАР» — 
орган Кировоградскою обкома 

Л КСМ У, г. Кировоград.

лсбачення. Прем ₽ра телеві
зійного художньою фільму. 
(М). 15.40 — Кінопрограма
«По рідній країні». (М). 16.21) 
Кольорово телебачення. «Му
зичні зустрічі». (М), 17.00 — 
«Клуб к1ноподорож*й». (М). 

_____ і___  18.00 — Для школярів. «Весе- 
«Музичний' кі- ла естафета». (К). 13.55 — «На 

меридіанах України». (К). 
19.40 — Художній фільм «Два
надцять ’ стільців». І серія. 
(Л1). 21.00 — Програма «Час». 
(ЛІ). 21.30 — Кольорове теле
бачення Прем'єра телевізійно
го лудожйього фільму «Зупин
ка поїзда». (ЛІ). 1’2.40 — Те
левізійний театр мініатюр «ІЗ 
СТІЛЬЦІВ». (М). 23.40 — Кольо
рове телебачення. Телевізій
ний документальний фільм 
«Країно моя», (VI). 23.50 —
«З Новим роком, товаоииіі!». 
Поздоровлення радянському 
народу, (Л\). 00.05 — Кольоро
ве телебачення, «Новорічний 
«Вопі'ик». (М),

ДРУГА ПРОГРАМА, 17.00 -п 
Кольорове телебачення, «Раз 
на рік». Новорічні привітанім 
переможцям соціалістичного 
змагання. (К). 18.00 — Нови- 
пн. (ЛІ). 18.10 — «Вогні цир
ку». (М). 19.00 — Кольорово 
телебачення. Мучьтконперг. 
(М). 19.40 — «ПерсдноворічнІ 
Інтерв'ю». Концерт майстрів 
мистецтв УРСР. (К). 20.45 -т 
«На добраніч, діти!» (К). 21.00 
Програма «Час». (ЛІ). 21,30 ---• 
«Перше знайомство». КопіЦ'Кг 
(К). 23.50 —, «З Потім роком,’ 
товариші!» Поздоровлецпп
радянському народу. (М).

■ IIIIIIНІМІ.....ПІНІ ПІП ІТГТИГІЇІ
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