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НАРОДЖЕННЯ 
ПЕРШОГО

Приходить він щораз ялинко, 
Як добрий друг, у кожний дім 
З зупиняє час, що плине, 
На рубежі баскім отім, 
До все, що зроблено, — 

минуло,
А те, що буде, —

жде свого: 
Любові й ласим — серце чуле, 
Руди у домні — жде вогонь.

Ждуть руки потиску й роботи, 
Жде п’ятирічна

добрих справ, 
Сміливців ждуть нові висоти, 
Жде льодоходу пароплав.

Годинник жде, щоб опівночі 
Нам сповістить, що він іде — 
Нового року

день робочий, 
Пісень і щастя 

новий день.

Фінішу п ятирічки 
ударний труд!

Про свого товариша по 
цеху Володимира Каре- 
сьова я міг би розповісти 
багато хорошого. В ново
річчя хочеться побажати 
йому успіхів і на майбут
нє. Грудневий Пленум ЦК 
КПРС ставить перед нами, 
молодими робітниками, 
завдання ударно попра
цювати на фініші п'ятиріч
ки. Ударництву можна по
вчитись у Володимира Ка- 
расьова. За два з полови
ною роки він виконав п’я
тирічний план і нині пра
цює в рахунок квітня 1976 
року. За цей строк він 
зібрав понад завдання 
більше 6 тисяч насосів,

В. ГРАБАРЕНКО, 
шліфувальник цеху 
№ 1 Кіровоградсько
го ордена «Знак По
шани» заводу трак
торних гідроагрегатів, 

м. Кіровоград/

ПРОЛЕТАРІ ІЗСІХ КРАЇН. ЄДНАЙТЕСЯ!
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• новорічне поздоровлення 
радянському НАРОДОВІ
Дорогі товариші, друзі!
НовиГг, 1975 рік входить у до

мівки радянських людей.
В ці урочисті хвилини, ми звер

таємо свій погляд на події і діла 
року минаючого. Це був рік вели
кої і плодогвориої роботи нашого 
героїчного робітничого класу, 
славного колгоспного селянства, 
народної інтелігенції по втіленню 
в життя ідей і рішень XXIV з’їзду 
Комуністичної партії. Він зали
шиться в нашій пам’яті як рік но
вих перемог у комуністичному бу
дівництві, значних успіхів у зміц
ненні миру і міжнародної безпеки.

Четвертий рік п'ятирічки пора
дував нас великими досягненнями 

| в розвитку соціалістичної екоио- 
I міни, підвищенні народного доб- 
I робуту. Засвітилися вогні бага- 
| тьох нових заводів і фабрик, жнт- 
I ловмх кварталів, селищ і цілих 
І міст. Прокладено сотні і тисячі 
| кілометрів нових шляхів, трубо- 
І проводів, ліній високовольтних 
| передач, зрошувальних каналів. 
І Досягнуто високого приросту про- 
| числового виробництва. Нових ус- 
| гііхів добилися трудівники еїль- 
I ського господарства. Одержано 
В рекордний урожай бавовни.

Для мільйонів радянських лю- 
I дей 1074 рік відзначений зростан- 
| ним заробітної плати, допомоги і

ГАЗЕТА ВИХОДИТЬ 3 1939 РОКУ.

У К А
Президії Верховної Ради СРСР ■ 

ПРО ПРИСВОЄННЯ ЗВАННЯ 
ГЕРОЯ СОЦІАЛІСТИЧНОЇ ПРАЦІ 

ПЕРШОМУ СЕКРЕТАРЕВІ 
ЦК КОМУНІСТИЧНОЇ ПАРТІЇ УКРАЇНИ 

тов. ЩЕРБИЦЬКОМУ В. В.
За видатні згелуги в керівництві роботою пар

тійних організацій республіки по виконанню рі
шень XXIV з'їзду КГІРС про розвиток сільського 
господарства, значному збільшенню виробництва 
зерна і забезпеченню продажу державі в 1973 і 
1974 роках по мільярду пудів хліба присвоїти 
першому секретареві ЦК Комуністичної партії 
України топ. ЩЕРБИЦЬКОМУ Володимиру Ва
сильовичу' звання ГЕРОЯ СОЦІАЛІСТИЧНОЇ 
ПРАЦІ з врученням йому ордена ЛЕНІНА і золо
тої медалі «СЕРП І МОЛОТ».
Голова Президії Верховної Ради СРСР 

—ПіД’/дР’Ан?.. ' 
Секретар Президії Верховної Ради СРСР 

М. ГЕОРГАДЗЕ. 
Москва, Кремль. ЗО грудня 1974 р.

ЩЕДРИМИ
ДІЛАМИ 

ПОЧИНАЙСЬ

пенсій, поліпшенням житлових 
умов.

Все досягнуте —■ цс плоди напо
легливої праці робітників, кол
госпників, учених, спеціалістів, 
усіх радянських людей — ентузі
астів і майстрів своєї справи, лю
дей мужніх і працелюбних. Свій 
гідний вклад у наші спільні успіхи 
внесли трудящі всіх радянських 
республік, усіх напій і народнос
тей. Сердечне спасибі вам, дорогі 
товариші!

Наступаючий 1975 рік, завер
шальний рік дев’ятої п’ятирічки. 
Попереду у пас великі творчі зав
дання. Воші визначені грудневим 
Пленумом Центрального Комітету 
КПРС. сесією Верховної Ради 
СРСР.

Комуністична партія і Радян
ська держава і далі'послідовно і 
неухильно проводитимуть курс на 
дальший розвиток соціалістичної 
економіки, пауки і культури, під
вищення життєвого рівня народу, 
зміцнення могутності країни.

Товариші! Ось уже три десяти
річчя радянські люди живуть і 
працюють під мирним небом. Цим 
ми зобов’язані мудрій зовнішній 
політиці ленінської партії, еконо
мічній і оборонній могутності Ра- 

ЦЕНТРАЛЬНИЙ КОМІТЕТ
КПРС

донської держави, зміцненню 
змцій світового соціалізму. В 
ступаючому році радянський 
род урочисто відзначить 30-річчя 
Перемоги у Великій Вітчизняній 
війні. Священна пам’ять про її 
героїв, про всіх, хто віддав життя, 
захищаючи, завоювання соціаліз
му, хто, не щади-з себ* борючись 
на фронті і в тилу за честь, сво
боду і незалежність нашої Бать
ківщини,

Радянський Союз у тісному 
співробітництві з братніми країна
ми соціалізму успішпо здійснює 
Програму миру, розроблену XXIV 
з’їздом КПРС. Ніколи ще зов
нішні умови для комуністичного 
будівництва не були такими 
сприятливими, як сьогодні. Важ
ливий кснструктпвпий вклад у по
ліпшення відносин між народами, 
у справу зміцнення миру в усьому 
світі внесли зустрічі Генерального 
секретаря ЦК КПРС товариша 
Л. І. Брежнєва з керівниками 
ФРН, СІНА, Франції та Інших 
держав.

Комуністична партія і Радян
ська держава, як і раніше, 
неухильно проводитимуть політи
ку зміцнення миру між народами, 
бо це є неодмінною умовою ус
пішного здійснення наших велн- 

ПРЕЗИДІЯ ВЕРХОВНОЇ 
РАДИ СРСР

квх цілей та ідеалів, відповідає 
корінним інтересам і сподіванням 
усього трудового людства.

Напередодні Нового року мп 
шлемо сердечні поздоровлення і 
найкращі побажання трудящим 
країн соціалізму, комуністичним і 
робітничим партіям, робітничому 
класові, трудящим селянам, пере
довій інтелігенції капіталістичних 
країн. Ми шлемо наш привіт на
родам молодих держав, будівни
кам нового незалежного життя, 
борцям проти імперіалізму, всім 
чесним людям землі, які виступа
ють за мир і прогрес.

Дорогі товариші! Центральний 
Комітет КПРС. Президія Верхов
ної Ради СРСР. Рада Міністрів 
СРСР сердечно поздоровляють з 
наступаючим Новим роком усіх 
радянських людей — робітників і 
колгоспників, іижеиерно-техпічиих 
працівників, діячів науки і куль
тури ветеранів революції, війни і 
праці, славних радянських жінок, 
нашу чудову молодь, воїпів доб
лесних Збройних Сил! Міцного 
вам здоров'я, успіхів у пралі 
навчанні і творчості! Хай в житті 
кожної сім’ї, кожної радянської 
людини будуть супутниками ра
дість і щастя!

Наш новорічний тост — за ве
ликий радянський народ, за пашу 
ленінську партію, за процвітання 
любимої Вітчизни., за міцний мир 
на землі!

З Новим роком, з, новим шас- 
тям, дорогі товариші!

РАДА МІНІСТРІВ 
СРСР

Перед нами чиста сто
рінка історії —• новий 1975 
рік. Якою вона буде? Хо
четься, щоб була такою ж 
світлою від ясності мир
ного неба та щедрою на 
радість трудових перемог,, 
як і минулорічна. Для на
шого комсомольсько-мо
лодіжного колективу вер
статників, який очолює 
володар золотого Знаку 
ЦК ВЛКСМ «Молодий 
гвардієць п’ятирічки» Вік
тор Максимов, 1974 рій 
був роком плідної твор
чої праці. Зобов язання 
«П'ятирічку — за три з 
половиною роки» — наш 
подарунок комсомолу до 
дня присвоєння йому ви
сокого імені В. І. Леніна, 
ми виконали навіть на мі
сяць раніше, до 12 черв
ня. Нині на виробничому 
календарі бригади — ли
пень 1976 року.

Які плани на 1975 рік? 
Скажу від імені бригади. 
Будемо працювати на 
заклик партії так, щоб наш 
робітничий темп став ще 
ударнішим.

О. СТЕПАШКО, 
секреіяр комсомоль
ської організації 
бригади верстатників 
Головного заводу ви
робничого об’єднан
ня «Дніпроенерго- 
будінлустрні».

м. Світловодськ,



2 стоп

понсіїького

МІЖ рядами 
стягів ішли двоє. 

Молодий — впевне
но, як у себе вдома, 
а поряд — літній, з 
цікавістю розглядав 
псе довкола і задо
волено посміхався.

— Учня знайшов 
собі. Георгію? — до- 
кннуп хтось до 
«здрастуй».

— Ні, на екскур
сію ось батько на
просився.

ГІо хвилі двоє, що 
привернули 
всього цеху, 
токцрного І 

Спіжовиточена деталь з рук енна 
рейінла п широкі ііпіршаві батькові до
лоні.

— Тепла, як жива... і блиск від 
теплий... — якось мрійливо сказав. 
А машина в тебе — позаздрити можна, 
таку б в пашу майстерню, — закінчив 
уже серйозно. Пою, ветерана прані, 
який пішов па пенсію з тракторної 
бригади колгоспу, тішило, що спи най- 
ночішоїо технікою розпоряджається.

Помовчали. То тут. то там різці ви
крешували різнотонні звуки від дотику 
з металом, і, здавалося, досить 
диригентської палички, щоб 
народилася музика. В цеху 
новий робочий день.

— Молоді, кажу, багато

увагу 
стояли 

вереї а га. 
пе-

Т»ІЙ ровесник
виконав п'ятирічку

ор-

„МОЛОДИЙ КОМУНАР“

молодого
Суть її

і

1 січня ISU року

ШТРИХИ ДО ПОРТРЕТА

— і довго

дорогою такий

6« відгіо- 
витяжну 

систему, незабаром цех перейде в нове

неї

□ маху 
зараз же 
починался

У вяс, 
гучніше, аби було чутно, сказав гість 
Ile підводиш, часом, віє ж ти старший 
від багатьох?..

— Ні, батьку, — засміявся русочубий 
екскурсовод, і ввімкнув верстат вже на 
повні оберти...

Це були прощальні слова сипа і в 
них пі краплини хизування чи само
впевненості. Саме такий авторитет то
го. що «не підводить», замав в меха
носкладальному цеху .V« 2 Олександрій
ського заводу підйомно-транспортного 
устаткування 26-річпин токар Георгій 
Удовик. В робітничому середовищі пре 
людину судять, перш за все. по тому, 
як вона працює: чи приходить відбути 
зміну, а чи горить роботою. Про тих, 
що горяіь, кажуть тепло: «свій», 
«наш» і назавжди зараховують у свою 
трудову сім’ю.
У ПАМ’ЯТІ зринає 1971 рік. Ім’я 

Георгія Удовина називали в ба
гатьох комсомольських організаціях 
Олександрії, у міськкомі комсомолу. 
Сміливе рішення прийняв тоді молодий 
токар. Рік, як повернувся зі служби в 
армії, — він щомісяця перевиконував 
виробничі завдання. Задумався над 
цим фактом і якось звернувся до нор
мувальника >М. І'родського з про-

IIII в о
НІ о я

хашіям підрахувати середньомісячний 
процент нормовнробітку. Результат за
довольнив юнака. 1 невдовзі на проф
спілкових зборах цеху, а потім і на 
комсомольських Георіій Удовик взяїі 
соціалістичне зобов’язання виконати 
п'ятирічне завдання за чотири роки І 
закликав підтримати його починання.

Тоді про Георгія заговорили вперше. 
На точних розрахунках побудував він 
свій план. Щоб темп роботи був по
стійний, на змагання викликав свого 
товариша -Миколу Капусту. Тоді ж по
ступив заоччо на машинобудівний фа
культет КІСМу, де вже закінчив 
перший курс суперник. І хоч як був 
зайнятий, навчив своїй професії новач
ка Івана Прозорова. А за його почи
ном та почином комсомольсько-моло
діжної бригади Бориса Крнвоконя з 
Олександрійського електромеханічного 
змагалися й змагаються тисячі моло
дих трудівників Олександрії. І Георгій 
ніс відповідальність перед усіма. На 
Жовіисві свята економісти сповістили 
йому радісну нонину — він перший в 
цеху виконав п'ятирічку.

ТОН. що не підводить» — закріпн
ії * лося за Георгієм міцно. Та 

значения це не розповість всього 
нього, як про людину, робітника, 
лодого комуніста. Скільки граней

рактеру сучасника розкривають, на 
перший погляд, зовсім буденні справи, 
вчинки! І лише одно вірно — на кого 
можна покластися, той від добра її 
справедливості не зверне.

Тісно в другому механоскладальному 
цеху. Верстати купно стоять, зайвою 
метра площі нема. Деталі ииготов.чя- 
ють тут із заліза і з чавуну. Від оброб
ки м’якого металу багато пилу підій
мається, а тут же в цеху — шафи для 
одягу, і стіл, за яким обідають під час 
перерви.

— Іване Олексійовичу, — зустрів од
ного разу Георгій секретаря парторга- 
нізації цеху Ма.чороднього. 
будемо терпіти такі умови?

Запитання не залишилося 
віді. Відремонтували всю

Ти спиш під низьким зимовим небом 
на моїх косогорах.

Колише тебе у своїх долонях 
мій неозорий степ.

так родили понад, Внесло,, 
ад Інгулом і Синюхою —*

біля тебе так ходили хлопці, 
хлопці-молодці, орачі-сівачі«

Над тобою вітерець погулює 
щось тобі співає та нашіптує,

Над тобою і дума моя — 
світлом перевита і не зраджена.

Над тобою посівання моє — 
посівання-приказування;

Ти плодюща, ниво, моя, 
ти добра в щедрості,

Зароди, засмійсь, буйним колосом стань! 
Буйним колосом ставши, 

навколо поглянь —
З-понад Висі ідуть, де Синюха — 

до тебе ідуть,
Звідусюди їдуть, тобі славу несуть.

приміщення, де 
плановані найкращі 
побутові умови.

А то якось Удовик 
перейняв секретаря 
комсомольської ор
ганізації заводу Во
лодимира Єрешеика:

— Послухай, Во
лодю, бачив скільки 
зараз у мас хлопців 
і дівча і в цеху? Са
ме раз комсомоль
сько-молодіжну 
гакізува ти.

— Ну, Удовик, дих
нути не даєш, засмі
явся секретар. — Бу
де бригада, ось тіль
ки сформуємо ко
лективи ті, іцо рані
ше намітили.

Ці факти ілюстру
ють ще одну грань 
характера 
робітника, 
проста, як правда, 
як правда — великої 
ціни. Георгієві не бай
дужі життя іі праця 
ко іскті'ву цеху

СІЙСЯ, 
РОДИСЯ

ЦЯ ПОДІЯ трапилася не так давно. 
Георгій одержав завдання вигото

вити партію зубчатих стаканів для 
кранів. Закріпив першу загоіовку, 
ввімкнув верстат — не можна точити, 
вібрує деталь. Перевірив кріплення — 
псе в нормі. Глянув па заготовку — 
так І в: навкісний зріз; таку не затис
неш наглухо. А по хвилі Георгій при
вів до верстата майстра В. Г. Костяка 
і тгхнолога цеху В. І. Сіренка:

— Скільки часу піде па цю партію? 
Вдвічі більше... І це ж не тільки мені 
така кара. То довші заготовки підве
зуть, а то ось такі. Давайте вимагати 
те. що говорить креслення...

Спеціалісти пішли розбиратися а лн-

варінні цех, 
діалог: .

— До всього йом}’ діло, Удопикові,
— Але, погодьтесь, він правий...
І водночас посміхнулися. Чи то зга

давши. як Георгій поспішає за донькою 
п дитсадок, чи як запізно світиться 
вікно квартири студента-заочника, чн 
як у вихідні зустрічають його в повній 
мисливській епікіровці... А, можливо, 
зринув спомин про те, що Георгій Піл 
час відпустки в своєму селі працював 
цього літа помічником комбайнера...

О. БАСЕНКО, 
спецкор «-Молодого комунара», 
м. Олександрія.

СЬОГОДНІ ми розпочинаємо 
повнії календар, і з кож

ним листочком — відлік диів, 
сповнених патріотичного праг
нення множити багатство на
шої країни, зміцнювати її мо
гутність. В цьому бачимо свій 
обов’язок дочок і синів перед 
партією, Батьківщиною, наро
дом. І на порозі Нового року 
ми озираємося па пройдене, 
щоб зважити кою з позицій 
свого обов’язку.

Визначальний рік п’ятирічки для 
комсомольців і молоді Кіровограда, 
як і для всієї методі країни, про
ходив у злнтяжнііі прані над внко- 
наїп’км зустрічних планів, у широ
кому розмахові cô-.r.a дієтичного 
змагання на честь XVII з’їзде Ле
нінського комсомолу, і ___’ ‘
ударних справ, присвяченій 50-річ- 
чю присвоєння комсомолові (мені 
в. І. Ленін». Па передньому краї 
всіх починань стояли вихованці 
Спілки. Беручи участь у Ленінській 
іахті трудової доблесті, понад ЗОЄ 
молодих кіровоградців завершили 
свої п’ятирічні завдання, а понад 
60U — значно випереджають кален
дар п’ятирічки, виконали виробничі 
завдання п’ят років ІЗ комсомоль
сько-молодіжних колективів. Ц.І до
сягнення — плід глибокого розумін
ня юнаками і дівчатами завдань, 
накреслених XXIV з’їздом КПРС, 
результат повсякденної допомоги 
партійних і профспілкових організа
цій, плід дійового соціалістичного 
змагання, забезпечений комсомоль
ськими організаціями, групами, ко
мітетами комсомолу. Сьогоднішніми

і майбутніми трудовими перемога
ми юнь міста завдячує і своїм вчи
телям — старшому поколінню ро
бітників, своїм наставпнкам. Дія 
кожного молодого Кіровограді^ до
роговказом стали закличні 
берегти робітничу честь, 
вати 
рад, -
зету «Молодий комунар» 
гель 
ціалісіичної Праці С. 
та паш земляк двічі Герой Соціа
лістичної Праці О. В. Гіталов.

На ударну працю на фініші 
п'ятирічки спрямовує молодь 

в Обласного центру ’ грудневий
(ТІУ74 р.) Пленум ПК КПРС. 
Нині па передай цлан поряд а 
кількісним висувається якісппй 
фактор економічного ^остан
ня нашої країни, і партія за
кликає розгорнути боротьбу за 
підвищення ефективності гро
мадського виробництва. Тож 
успіхи паші мп повппіл вико
ристати як відправи/ точку і 
відповісти на заклгд партії 
розгортанням .широкого соціа
лістичного змагання за достро
кове завершеїпія п'ятирічки. 

Прихід Нового року співпа
дає з розмахом шдкотовки до

слова
____ _ ___, вихону* 

в собі громадянина Країни 
5 якими звернулися через га- 

.□ачниа- 
руху насіавішцгва Герой (о- 

С. Вітчепко

важливої події в житті комсо
мольських організацій міста — 
обміну комсомольських доку
ментів. Він стане оглядом на
ших сил, вимогливою перевір
кою бойовії гості кожної ком
сомольської організації в особ
ливий рік — рік завершення 
п’ятирічки і підготовки до XXV 
з’їзду КПРС. В результаті об
міну повинні врости авангард
на роль членів Спілки серед 
молоді, ще більша згуртова
ність комсомольських лав, ак» 
тнвпість всіх лайок комсомолу. 
Цей важливий оргапізашяпо- 
нолітпчипи захід мобілізує 
спілкову молодь, всіх юнаків і 
дівчат на працю під девізом: 
«П’ятирічці — ударний фіпішї 
Все — для трудової перемо
ги!».

В юнка стежка губиться 
вдалині. Проходячи нею 
до польового стану, що
разу погляну на тік, зро
шений осінніми дощами, 
припорошений снігом, і • 
уяві перед очима зрима« 
інший, заповнений жнив
ним гомоном, золотавий 
від зерна літній тік. Довго 
ще згадуватиму про жни
ва, про трудовий енту
зіазм хліборобів нашого 
господарства.

Приємно мені і за успіхи мо
лодих. 37 комсомольсько-мо.іо- 
ділиінх агрегатів працювали 
па полях району, понад сто 
молодих водіїв перевозили 
зерно, у кожному господарстві 
була створена комсомольсько* 
молодіжна бригада, яка за
безпечувала жнивної пори ро
боту на току в нічний час. Це. 
і вони, молоді, вписали иезаг. 
бутлі сторінки в боротьбу за 
український мільярд пудів 
зерна.

Мене часто запитують’, 
чим пам'ятний для мене 
минулий рік. І КОЖНОГО 
разу я не поспішаю з від
повіддю, бо бачу, що че
кають розповіді про те, 
як на косовиці ранніх 
зернових видав з бункера 
свого «Колоса» 15 702 
центнери зерна, як буй 
нагороджений вимпелом 
«Кращому молодому жен.ч 
цю Кіровоградщини». Дій* 
сно, це були радісні 
незабутні події. Але я 6. 
хотів, щоб питання фор
мулювали трохи інакше, 
питали, приміром, що б 
взяв із собою з року ми
нулого в новий, якою ч 
бачу нашу майбутню ниву. 

Відповідаючи, згадав би 
і про свій рекорд. Та ду; 
маю, що мій результат 
«Колосі» —- не межа. 15—» 
16-тисячні намолоти на 
такій машині мають стати 
в майбутньому нормой» 
для всіх комбайнерів. Тож, 
«забрав» би той рекорд—* 
як норму для всіх, вже 
для завершального року, 
п ятирічки. А про майбутУ 
ню ниву — розмова особ
лива. Перед хліборобами 
району стоїть завданнярайону
зібрати 159 400 тонн, а 
продати державі — 65 500 
тонн зерна. Це покладає 
на всіх і особливо на нас; 
лхолочих механізаторів*, 
велику відповідальність^ 

Я уявляю завтрашнє по- 
л* дорідним, і воно станів 
таким, завдячуючи нашим 
трудовим рукам.

м. соколя нськии, 
перший секретар Кірово
градського МК ЛКСМУ, 
делегат XVII з’їзду 
ВЛКСМ.

В. ОЛЕКСЕНКО.

БАМІВЦІ
БАМ... Це слово — па вустах 

кожного учня нашої школи. 
Від першокласника до восьми
класника. 1 не тільки тому, що 
про будівництво найбільшої 
■магістралі багато можна почу
ти, прочитати. А тому, що ко
жен з нас щиро заздрить всім 
тим, хто зводить Байкало- 
Лмурську магістраль. Як би й 
нам хотілось бути в числі бу
дівників БЛМу!

Але, шо поробиш? І от ми. здає
ться, знайшли вихід. Буде й наша 
частка у великій справі!

На піонерській радіолінійці, яка 
так і називалась — «Піонери шко
ли — БЛМу», ми вирішили збирати 
металевий лом для піонерських ре
йок БАМу. І що цікаво: кожен з 211 
учніїт зобов’язався до Нового року 
»•брати для цієї мети по 100 кіло
грамів металолому. Треба було ба- 
Чіпи. 6 яким ентузіазмом включи
лись школярі у справу! Трудились, 
як бджоли. І до 10 грудня рапорту
вали, що зобов'язання своє не тіл*.

ки
26 
но

М. ЛАНКРАТО», 
комбайнер колгоспу 
імені Ф рун де Долин- 
ського району, воло
дар вимпела газети 
«Молодий комунар» 
«Кращому молодому 
женцю Кіровоград- 
ЩИНИ».

••••конали.
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„1,лп.,,ер?я- І|овим роком ’ 
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ами, молоді будівники БАМу 
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ПЕРЕД прохідною нового корпусу ви
струнчилася яскрава ялинка. Сим

волічні 80Г1ШКИ. що «горіли » на ній про
тягом минулого тижня, викликали у 
кожного, хто переступав поріг прохідної, 
бадьорий новорічний настрій, почуття 
радості, особистої причетності за успіш
не завершення річного плану. Бажання 
розповісти лро це виникло не випадко
во: сьогодні V нас ювілей — рік тому 
корпус став до ладу.

Більшість тих. .хто заступив тоді на 
першу ."•’.іву, — комсомольці. Саме вони 
г.-.ч.щ шефство На.і BBeiCHIiFM в дію 
першої черги корпусу — комплексного 
виготовлення рамп сівалки СЗ-3,6, якій 
присвоено державний Знак якості. Ком
сомольське бюро корпусу визначило 
пости шефства, котрі тримали під конт-

----------—-------------------- .МОЛОДИЙ КОМУНАР“

ДОРОБОК 
ІМЕНИННИКА.
ролем графік освоєння потужностей, 
проводили суботніжн, недільники.

Нині, в дні ювілею, на адресу юнаків 
і дівчат хочеться сказані чимало теплих 

для них роком 
...... > за вер-

слів: минулий рік був Г"~ —- 
напружених буднів, успішного 
шєіііія втятих зобов'язань. Значна кіль- 
кісіь підйомно-транспортного обладнан
ня. ні звісний конвейє р передачі готових 
ву і.тів рамп на фарбування, нове зварю- 
вл.іьие автоматичне устаткування доко- 
ріпно гміші.ііі обличчя дільниць. Па рїв- 
ні сьогоднішніх вимог науково-технічно
го прогресу — фарб'.вальний комплекс—

складне, високомеханізоване виробни
цтво, де управління всіма операціями 
здійснюється із центрального диспетчер
ського пункту. Все цс вимагає від робіт
ників хорошої підготовки', знань. Такі 
професії як підручний, маляр вже віді
йшли в історію, ведучі ж професії тут — 
оператор, наладчик.

Комсомольсько - молодіжна бригада 
сліосарів-складальпнків Володимира 1\о- 
сецка відома у корпусі як одна із кра
щих. Середній її змінний виробіток — 
півтори норми. Чимало тут молодих ін
женерів, які ' згуртовані в комсомоль-

З стор.
1

СЬКО-МОЛОДІЖЛИЙ колектив ДІЛЬНИЦІ ІЮП 
(групкомсорг Петро Лукін). Всі юнаки 
і дівчата цих колективів, вся молодь за
водської новобудови працюють над вве
денням'в дію другої черги корпусу, про
водять підготовчі роботі! до серійного 
випуску сівалки СЗ-3,0.

По країні крокує Повнії рік. Відрахо
вують час стрілки електронного годин
ника, що на стіні корпусу. Знову на 
ударну вахту етапе молодь. Велике щас
тя для кожного 
продовжувачами 
ти щодня свою 
справу.

з них відчувати себе 
естафети слави, впосїі- 
частку у всенародну
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Одна з майбутніх ноиобудои міста — ‘удинок побуту.

В. ПАСИ ПАН КО 
голова батьківського 
комітету школи № 34.

М. Кіровоград. /
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Збільшилась корисна

зручності. Приміром для 
кваріир передбачено не тільки

Тґ РИДЦЯТЬ зим і тридцять весен 
“ полинули берегами тихої Висі, і 

Д моя посивіла ненька й досі, ні-ні, 
та й запитає;

— Чи ти, синку, часом не чув про 
того капітана Васильєва з Орлов- 
щини?

»..У тому далекому 1944-му було 
мені дев ять років. Одного пізнього 
вечора сиджу я на лежанці і п’ю з ■ 
консервної банки чай — юшку з 
відварених буряків. Маленькі ві
конця нашої старенької приземку
ватої хати затулені очеретом. Ще 
завидна прибіг дідів Петрів Онись- 
ко і «скомандував»:

— На ніч позатуляйте вікна. Мо
же буть, що бомбитимуть..» 1

! раптом чиясь
' просунувшись

Гість попросив у мене паперу й 
олівця. Я під столом ледь відшукав 
шматочок посірілої газети, подав 
йому і поліз на піч. За кілька хви
лин увійшов дід Петро Руденко з 
ножицями, безопаскою і стареньки
ми кирзовими чобітьми. За тим убіг
ла бабуся Ликера з старенькою ва
тянкою, баба Оляна принесла бі
лизну.

— Бери, бери, дорогенький. Це 
мого старшенького... Мо' й він десь 
отакички никас та мерзне.

Незабаром і дід Вулас Руденко 
пришкандибав, йому ще у першу 
світову ногу відбило. Протягнув за- 
лежану будьонівку. Тітка Марія по
ставила на стіл блюдце з вишнями із

1975-й 
30-річчя 
Великої 
Перемоги

ПАМ'ЯТЬ... БОНА ЖИВЕ 
У НАС ВІЧНИМ БАЖАН
НЯМ БУТИ СХОЖИМИ її А 
БАТЬКІВ, продовжнії: 
НИМИ ПОЧАТУЮ.ПРАВУ.

СКІЛЬКИ ЇХ -- п \м ят- 
ИИК1В ВОЄННИМ РОі м-\, 
ВОНИ, як НАГАДУВАН
НЯ - ТОН ГРІЗНІ ІП ЧАС 
НЕ ПОВИНЕН ПОВТОРИ 
ТИСЯ. ВОШІ. ЯК ВІЧНА 
ПАМ’ЯТЬ ПАРОДУ. І В 
СВЯТО, І В БУДЕНЬ МИ 
ПРИХОД ПАЮ ДО ПОСТА
МЕНТІВ. ЩОБ СКЛАСТИ 
ШАНУ ВИЗВОЛИТЕЛЯМ,

Фото В. КОВПАКА.

0. БУЛИЖЕНКО, 
заступник начальника цеху корпу
су 90 заводу «Червона зірка».

Розмова
про завтрашній день 
міста з людиною, 

залежитьВІД якої 
краса

і-гилп ми починали розя ііо.маза-
ном —- головним .ірхігекгором Кіровогра

да, провісник Новою року десь іільки ладнай 
свої юрби для Мандрівки. Але не згадать 
його в ці дні було б просто нетактовно 
І тому...

- іНАНЕ ФЕДОРОВИЧУ, УЯВІТЬ, ЩО 
КОЖНОЮ РОі\Х ПРИХОДИТЬ ДО НАІ1ІО- 
, ґ' І гоп ЖЕ ДІД МОРОЗ.

БАЧИТЬ ВІН ТУТ ЩО-

чимало пам'яток старонн- 
псповгорнин колорит у 

вирізняє його з-поміж ІІІ-

рука, 
крізь 

сніп,, постукала в за
мерзлу шибку. Мати 
підійшла до вікна і з 
переляку відсахнулася, 
побачивши дуже за
росле обличчя, Незна
йомець стихе промо
вив:

— Я свой, мамаша... 
Не бойся... Замерзаю...

Мати вибігла в сіни, 
-.відчинила двері, під- 
4|лерті дрючком. У хату 

ввійшов напівроздягнений, 
нього росту кремезний

МАМАШО

серед-
___ чоловік. 

Уздрівши полум'я у лежанці, швид
ко почав сунути руки під ряднину.

— Ні, ні, синку... Не тулися до га
рячого, а то зашпарі в пальці за
йдуть, — заметушилася мати. — 
Давай руки і ноги в холодну воду. 
Зачекай, ще снігом потремо.

— Спасибі, — аж сльози в нього 
од радості. — Біжу з Надлака.

— А там є німці? — запитує мати. 
Вени десь там, за Іванівною. 

Га я довго не затримаюсь. Зігріюся 
і побіжу затемна. Бо як застануть— 
ні вам, ні мені не здобрувати.

Нічого, сину, укутуй ноги в 
рядно, а я зараз...

наливки і кілька черствих гречани
ків. Гість попоїв і приліг на теплій 
лежанці. Він раптово заснув і весь 
час здригався. Дід Вулас запропо
нував усім вийти в сіни. 8же десь 
під досвіток гість прокинувся, зняв 
розірвану на грудях гімнастерку, 
щось зав'язав у рукаві і подав 
мені.

— Хай мама заховає. Тільки доб
ренько...

Глянув на мене, потім підійшов, 
притис до грудей, поцілував у лоб 
і швидко пішов у сіни. Останнє, що 
я почув, — слова діда Петра:

— Іди, синок. Іди отак прямо до 
П'ятороцького ліска. Я весь куток

обходив 1 до Квашівки бігав, ніко
го на чути. Доберешся до Кальни- 
болота, а там — на Новоархан- 
гельськ. Кажуть, там десь у лісах 
наші. Партизани. Щасливої дороги.,, 

...Весною того 1944-го, коли ми 
вийшли копатй город, мати раптом 
згадала про гімнастерку. І поклика
ла, щоб допомогти вийняти її з-під 
каменя, який лежав під муром, У 
рукаві гімнастерки червона з сукна 
зірка з будьонівки і списаний клап
тик посірілої газети.

«Спасибо вам, , дорогие, добрые 
моди, что спасли меня. Знаю, вам 
было нелегко. Простите, такое вре
мя. О вашей человечности расскажу 
на своей Ороловщине, Сели оста
нусь в живых — за все распла
чусь с фашистами. Им недолго 
жить. Целую вас, как родных. Иу
ду жив — обязательно приеду в 
вашу далекую милую деревушку 
Жеваиовку, так тепло согревшую 
меня. Низко кланяюсь. Капитан 
Васильев?.

Мати подивилася на мене, присі
ла під дерезою, що так щедро опо
вила мур, і заплакала.

...Уже немає в живих ні діда By- 
ласа, ні діда Петра, ні 
ні баби Ликери. Тільки 
часто пригадує той 
1944-му. Вона кожного 
в гості капітана з Орловщини, який 
вибирався тієї важкої 
зими з полону. А а 
мене до цього час/ 
звучать його слова: «Я 
свой, мамаша...».

Перемогла фашизм 
наша зброя, перемогли 
наші, радянські люди, 
перемогла їх непохит
на єдність.

Іван ІІАЗАРАТІЙ, 
журналіст.

ІІо'к-.-.рх-аіігельськпй 
район.

тітки Марії, 
моя мати 

випадок у 
року чекає

ГО МІСТА ОДИН 
ЩО З HAÏ 1О.МО І О 
РАЗУ?

— В Кіровограді 
нн. Все це створює 
зоонішньос іі міста, 
тих.
- А ЩО НОВОГО?
- 1 псячі кіроооградців відсвяткували ново

сілля. Новоселами почувають себе не тільки 
ті, хто увійшов у нові квартири, загальна пло
ща яких цього року перевищила 100 тисяч 
квадратних метрів. Новоселами почуваються і 
пасажири аеровокзалу, і абоненти міського 
переговорного пункту. З'явилися нові мости, 
реконструйовано чимало вулиць, площ. А як
що пзяти будови п'ятирічки, ю число щаслив
ців значно зоільшпгься. Адже це за останні 
роки ввійшли в дію Будинки політосвіти, 
профспілок, Палац культури Імені Компаній-' 
ця, готель <Кнїв->...

• - ЯКІ ТЕНДЕНЦІЇ В ЗАБУДОВІ КІРХ)- ' 
ВОГРАДА?

— Насамперед ta. що місто піші росте не 
вшир, а вгору. J наступної п'ятирічки з вве
денням в дію нового домобудівного комбінату. 
Кіровоград забудовуватиметься переважно 
І'-поверховими спорудами. А поки що буді
вельники освоюють дев’ятиповерхові конструк
ції.

— ЯКЩО ГОВОРИМО ПРО МАЙБУТНЄ/ 
МІСТА, ТО ЧИ НЕ МОГЛИ Б ВИ ЗМАЛЮ
ВАТИ ЙОГО БОДАП В КІЛЬКОХ СЛО
ВАХ?

— Як я вже казав, Кіровоград змінювати-! 
меться переважно за рахунок реконструкції: ’ 
забудовуватимуться старі квартали. В центрі 
міста найбільших змії» зазнає район площі ' 
Декабристі», Окремі будівлі цього комплексу 
вже тоїопі — готель «Київ», Будинок проф
спілок. Наступного року розпочнеться споруд
ження Буднику побуту, потім — корпусу АТС. 
На кілька десятків метрів розшириться плесо 
Інгулу, набережна якого зеленітиме бульвара
ми, скверами, височітимуть 12-поверхові бу
динки, Продовжуватиметься реконструкція 
площі Кірова. В недалекому майбутньому її 
межі сягатимуть кінотеатру «Комсомолець» і 
Будинку політосвіти.
- А ЯК ЗМІНЯТЬСЯ ІНШІ РАЙОНИ?
— Великі надії покладаємо ми на рекон

струкцію вулиці Жовтневої Революції. Згідно 
з проектом вона з'єднає автобусний і залізнич
ник воказли міста. Це буде широка пряма 

вулиця, забудована красивими висотними спорудами. В ра-- 
йолі вулиці Волкова виникне новий показовий мікрорайон — 
73-й. Особливість ното — комплексне вирішення всіх зруч
ностей. Проект передбачав будівництво тут культурно-побу
тових, торговельних закладів, які повністю забезпечать по
треби місцевих жителів. Розробляється також проект забу
дови Лелеківкп

— СУДЯЧИ НО ФОТОГРАФІЯХ і МАКЕТАХ, НОВІ БУ
ДІВЛІ ЗОВНІ ПРИВАБЛИВІ. А ЗСЕРЕДИНИ?

— Новосели вже відчули на собі зручності жител, які вве
дено в дію останнім часом. Збільшилась корисна площа 
кеартир — коридори, кухні. Ця тенденція зберігатиметься і 
u майбутньому. Є й додаткові 
трьох-, чотирьох кім питних 
балкон, але й лоджію.

— ЯКІ АРХІТЕКТУРНІ НОВИНКИ ПРИКРАСЯТЬ МІС 
то?

— Оригінально вирішена ... ____ ...
«Сільгосптехніки», яка зводні йметься в районі парку ім. Лені
на. Цікавий проект торговельного центру (він будується біля 
ринку). Безумовно, прикрасять місто споруди нового дра
матичного театру. Буднику культури на вулиці Яііа Томіїа. 
З’являться її інші новинки. Приміром, монумент Слави па 
■іеремушках, пам’ятник Кобзареві в сквері Шевченка.

— ВАШЕ ПЕРЕДІЮВОР1ЧНЕ ПОБАЖАННЯ?
— Бачити наше місто красивішим, зеленішим, сучаснішим. 

Звичайно, це за.тежиіь не тільки під нас, архітекторів. Тож 
і хочеться, щоб 1975 рік народив серед кіровогрпдців добру 

• стурбованість за зовнішність сгого міста, щоб усі двісті ти- 
.-сяч мешканців були к ньому борцями за високопродуктивну 

працю, творцик и красивого й

ІЗЗД

ПОРА 
зимових 
КАНІКУЛ

КДАБУТЬ, ніхто не чекає 
*** новорічного свята, 
школярі. Бо з ним приходить 
ще одна радісна подія — ка
нікули.

Як змістовніше провести 
їх, як поєднати корисне з 
приємним? Над цим заду
муються і вчителі, і батьки. 
Щоб детальніше обговорити 
це питання і зібрався напе
редодні свята актив батьків-

ського комітету середньої 
школи № 34 разом з дирек
цією, класними керівниками.

Всі зійшлись на одному: в 
дні канікул контроль над 
дітьми повинен бути ще біль
шим. Було вирішено провес
ти два рейди по перевірці 
дотримання режиму дня 
учнів, а також організувати 
чергування на опорному 
пункті № 1 Ленінського ра
йону.

Слосом, батьківський комі-, 
тет запевнив адміністрацію 
школи, що він зробить все 
можливе, аби діти добре 
провели сз:й відпочинок, з 
новими силами розпочали 
друге півріччя.

ЯІ *ЯИКШ
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Ця історія почалась близь
ко трьох років тому. На чер
говому яасіданні правління 
колгоспу імені К. Маркса бу
ли запрошені працівники 
сільвмконкому. Йшлося про 
виділення новоприйнятим 
членам господарства земель
них ділянок для індивідуаль
ного забудовування. Тоді й 
народилася цікава пропози
ція: а що, коли молодим хлі
боробам давати наділи для 
власних садиб в одному міс
ці? Так і вирішили. У прото
колі записали: надавати за
будовникам допомогу у при
дбанні необхідних матеріа-

пі», грошову довгострокову 
Позику, виділяти автотран
спорт.

Сьогодні гостей седпівців »ри- 
«мно вражає гарна, чепурна ву
лиця, що виросла неподалік но
вое порудженої контори колгоспу. 
Жителі села назвали її Молодіж
ною. Бо й справді на пій тради
ційно поселяються молодожон».

Ось і недавно тут почав зводи
ти добротну будівлю передовий 
шофер колгоспу, ударник кому
ністичної праці Володимир Пус- 
товойченко. Він водив автомаши
ну до служби в Армії. Демобілі
зувався і знову сів за кермо. 
Радісні події почали атакувати 
Його будні одна за одною. Він 
увійшов у число правофлангових 
соціалістичного змагання, став 
комуністом, одружився. Назріла 
потреба будуватися. А досвіду 
з цього питання немає. Тож і бо
язко стало. Та в конторі його за
спокоїли: «Допоможемо!»,

Володимиру виділили гро
шову з довгостроковим по
гашенням допомогу в розмі-

рі двох тисяч карбованців, 
допомогли в придбанні лісу, 
цегли та інших матеріалів. 
Ось-ось молода сім'я від
святкує новосілля.

А через місяць — другий 
постійну прописну на Моло
діжній одержить ~вчитель се
редньої школи В. П, Пусто- 
войченко, шофер райоб'сд- 
нання «Сільгосптехніка» Ста
ніслав Постригань,

Кожен день приносить 
мешканцям Молодіжної ра
дісні новини. В переддень 
Нового року почав діяти во
допровід. Планується прокла
дення бруківки. А по весні 
вулиця молодожонів вдягне
ться в зелені шати.

С. ГРИГОРЧУК, 
член корпункту <МК».

Уетннівський район.

1 січня 1975 року

ДІД МОРОЗ ЗАВІТАВ ДО ДІТЕП КІРОВОГРАДСЬКОГО ДИТЯЧОГО САДКА
7* 31 «БЕРІЗКА». фото А.ЧИЧЕНЮКА.

„ВИРОСТУ
ОБІГРАЮ ФІШЕРА«

г - \1інпрвю. \

мк

ДАЄ ШЕСТИРІЧНИЙ ТРЕТЬОРОЗРЯДНИК

ШИРОКЕ вікно відділяло групу 
цікавих перехожих від тих, па 

кого були звернені їх погляди. А 
там, за вікном, в просторому залі 
Палацу піонерів йшли шахові по
єдинки. Найдавніша гра збирає

завжди багато уболівальників, але 
те, що бачили, виходило за межі 
сподіваного. На ящику з-під посил
ки, поставленому на стільці, сидів 
малюк і спокійно вигравав у супер- 
ників-підлітків партію за партією. 
Наступні дні двері Палацу не зачи
нялися —- для охочих записатися в 
шаховий гуртс-к не вистачало груп. 
А винуватцем цієї масової прихиль
ності був 5-річмпй вихованець дит
садка № 29 м. Кіровограда Ігорьок 
Волков.

Біографія юного шахіста коро
тенька, як і штанці, призначені для 
його віку. Як тільки «став на но
ги» — пішов в дитсадок. І вже без 
нього там не проводили жодного 
святкового ранку. В чотири роки 
папа-Вітя — працівник кірово
градського аеропорту, вперше по
казав йому, як розставити і ходити 
шаховими фігурами... Відтоді все й 
почалося. В дитсадку ніхто не грав 
в шахи, батько в польотах... І часто

хлопчик залишав свої іграшки, за
прошував маму-Свєту до клітин- 
кової дошки. Мама грати не вміла, 
а ощого разу привела сина в Па
лац піонерів. «У пас тут не дитса
док», — категорично заявили їй. «Я 
не наполягаю. Тільки прошу, нехай 
переконається сам, що йому ще ра
но грати», — попросила мама.

Ігорьок сів за дошку з п’ятиклас
ником. Виграв. З ним захотіли по
мірятися силами інші. Він знову ви
гравав, і охочих поменшало.

.— Приводьте вашого хлопчика на 
наступне заняття, — сказав керів
ник гуртка П. Г. Кравченко.

В молодшім групі гуртка під час 
розтрату особистої першості з ша
хів 1974 року в Палаці піонерів три 
призові місця зайняли: 5-класник з 
СШ А« 34 Гена Громов, 4-класник 
Вітали« Найдьонов з школи Ке 8 і 
Ігор Волков, якому немає ще шести 
років.

В неповні шість років Ігорю Вол
кову був присвоєпвй третій спор
тивний розряд з шахів, і тренер вва
жає його перспективним гравцем, 
У малюка свої плани: шзпдше рос
ти, щоб із-за столу було видно, як 
сидить. А в першому в житті ін
терв’ю поділився мрією:

— Тільки виросту, обіграю Фі- 
шера...

Анатолій ЖИТНИК

В якому
році
На завкомі виконроба 
Криють —- не дай боже! 
—• Ви для нас, йемов 

хвороба, 
Куди такс гоже? 
Били себе міцно в груди, 
Дім хвалились здати, 
Та закінчується грудень, 
А де ж результати?.. 
Нащо ж було запевняти 
На кожному кроці: 
«Здам будинок, — 

обіцяти, — 
У Новому році!». ' 
Виконроб підвівся 

з місця —-
Вуха еж череоні, 
Закрутився, завертівся 
І мовив:

— Шановнії
Дім і нам — більмо на оці. 
Знаю... Запевняли,
Та здамо в якому році — 
Ви ж не уточняли?..

Гаразд, і я прийду 
з своєю, 

1 вже відмітимо, як слід! 
Миколо зразу якось зблідіі 
— Зажди, забувся, 

мор на зло —- 
МИ ВСІ Ж ПОЇДИМО В ССЛОл

К. ЛЕСЬЄВ-ЛЕСЬ

Дипломатична
відповідь

СПОРТ
ДРУГА СХОДИНКА

Ц ОТИРИ-дпІ у спортивному залі інституту 
4 фізичної культури м. Риги тривав рози- 
граїл традиційного Новорічного кубка При
балтики з ручного м’яча.

Перший матч наші землячки провели з 
студентками інституту фізичної культури. 
1 тут їх спіткала невдача. На третій хвили
ні одержала травму одна з ведучих бом
бардиром — Олександра Константинова. Гра 
закінчилася з рахунком 21:20 па користь 
майбутніх викладачів фізичного виховання. 
Другу зустріч кіровоградки виграли у коман-

а

СЕРЕДІ
ПЕРША ПРОГРАМА. 9.05 — 

Кольорове телебачення. Ран
кова гімнастика. (М). 9.20 —• 
Новини. (М). 9.30 — Кольоро
ве телебачення. «Новорічний 
театр «Дзвіночок». (М). 9.45— 
Кольорове телебачення.

юз». (М). її
| телебачення.

І
__  - ИИ  «На

ша адреса — Радянський Со-
— (М). 10.45 — Кольорове

. Телевізійний
мультфільм «Пригоди Мюн- 
хаузена». 1, 2. З, 4 серії. (М). 

. 11.25 — 'До 16-ї річниці Ку
бинської революції. Програма 
телебачення Куби. (М|. 12.30— 

\ Художній фільм «Дивак з 
■ 6-Б». (МІ. 14.00 - «Поезія».

(М). 14.15 — Телеог.чяд «Моск
вичка». (М). 15.45 — «Радян
ський Союз — очима зарубіж
них гостей». (М). 16.00 — Ху
дожній фільм «Джентельме- 
ми удачі». (М). 17.30 — Про
грама мультфільмів. (ЛІ). 
38.00 — Новини. (М). 18.15 — 
Телевізійний художній фільм 
«Люди і манекени». Фільм 
другий. (М), 19.30 — Заключ
ний концерт Всесоюзного те- 

і лсвізійного фестивалю «Піс-

і

яя-74». (М). 21.00 — Програма 
«Час». (ЛІ). 21.30 — Продов
ження заключного концерту 
Всесоюзного телефестивалю 
«Пісня-74». (ЛІ). По закінчен
ні — новини. (ЛІ).

ДРУГА ПРОГРАМА. 10.00 — 
Наша афіша. (К). 10.05 — «В 
дні шкільних канікул». Ху
дожній телефільм «Пригоди 
пса Цивіля». 4 і 5 серії. (К). 
11.05 — Кольорове телебачен
ня. Документальні фільми. 
(КЇ. 11.30 — «Новорічний ка
лейдоскоп». Естрадний кон
церт. (v'IbBie). 12.15 — Кольо
рове телебачення. Для дітей. 
«Сонечко». (К). 12.45 -~ Ко
льорове телебачення. «Розум
ні речі». (К). 14.55 — «Співає 
заслужений артист У PCP 
М. Огренич». (Одеса). 15.25 — 
ФІльм-концерт. (К). 16.25 —
«В дні шкільних канікул». 
Вистава. (Запоріжжя). 17.35— 
Кольорове телебачення. «Но
ворічний годинник». Музичне 
ревю. (К). 18.55 — Для дітей. 
Мультфільм «Лелеки». (К). 
19.10 — Програма «Вісті». (К). 
19.40 — Кольорове телебачен
ня. «Екран молодих». (К). 
2»>.40 — «На добраніч, дігв!». 
(К). 21.00 — Програма «Час». 
(М). 21.30 — Художній фільм 
«Наші знайомі». (К). 23.15 *- 
Вечірні новини. (К).

І

І?) Наша адреса і телефони

Гість
Борис ЧАМЛАЙ

ЧЕП1ВЕР

пятниця і

«МбЛОДОИ КОММУНАР» - 
орган Кировоградского обкома 

ЛКСМУ, г. Киропоград.

О. КАРІЙ КО.
м. Кіровоград.

дн університету З рахунком 19:16. У ворота 
команди Покєвсжеса аваигардівки забили
25 м’ячів, а у свої пропустили 16. Гра міх: 
представниками інституту і університету за
кінчилася перемогою останніх — 24:16. От
же, три команди мали однакову кількість 

очок — по чотири. За кращим співвідношен
ням забитих і пропущених м’ячів кубок ді
стався університетській дружині. Другу схо
динку посіли кіровоградські спортсменки, а 
третю —1 гандболістки з інституту фізкуль-

ПЕРША ПРОГРАМА. 9.05 
Кольорове телебачення. Р. 
кова гімнастика. (М). 9.20
Новини. (М). 9.30 — Кольоро
ве телебачення. «В деякому 
цврстві». Мультфільм. (М). 
10.60 — «Бронзовий птах».
І серія. Багатосерійний теле
фільм. (М). 11.05 — Кольорове 
телебачення. «Концертний зал 
телестудії «Орля». (М). 15.15
— «Наш огляд». «Резерви —
на службу виробництву». (К). 
15.45 — «В дні шкільних кані
кул», Художній телефільм 
«Пригоди пса Цивіля». 6 і 7 
серії. (К). 16.35 — «Спасибі
вам!», (Донецьк). 17.35 — Ко
льорове телебачення. Телеві
зійний багатосерійний мульт
фільм «Чарівник смарагдово
го міста». 1 серія. 18.00 — 'Для 
дітей. «Павлиські казки». (Кі
ровоград на Республіканське 
телебачення). 18.30 — «Науко
ві відкритій 1974 року». ЇМ). 
19.00 — «Новорічні інтерв'ю»-. 
Музична програма. (М). 19.50
— Кольорове телебачення. Те- 
леяізйнин художній фільм 
«Три диі у Москві». (М). 21.00
— Програма «Час». (М). 21.30

сТеатрпльпІ зустрічі». (М). 
23.00 — Новини. (М).

ДРУГА ПРОГРАМА. 16.05 — 
Кольорове телебачення. «Рід
ні наспіви». (ЛІ). 16.35 — Ко
льорове телебачення. «Об'єк
тив». (М). 17.05 — «Сильні,
смі.тнпі, спритні». (М). 17.35 — 
Фільм-коицерт. (К). 18.00 —
Новини. (М). 18.15 - Кольо
рове телебачення. «Веселі 
нотки». (М). 18.30 - Теле
фільм «Автопортрет». (К). 
19.00— Програма «Вісті». ЇК). 
19.40 — О. КорпіЙчук. «Ма
као Діброва». Телевистава. 
(Львів). 20.45 — «На добраніч, 
діти!». (І<). 21.00 — Прогрими 
«Час». (М). 21.30 — Продов
ження телевиставм. (Львів). 
22.15 — «Внгоивай. водограй». 
Концерт. (Дніпропетровськ). 
23.оп — ц^иіпні иппніш

З
ПЕРША ПРОГРАМА. 9.05 — 

Кольорове телебачення. Ран
кова гімнастика. (М). 9.20 — 
Новини. (М). 9.30 — Кольоро
ве телебачення. «Стріла вилі
тає у казку». Мультфільм. 
(М). 10.00 — Кольорове теле
бачення. Телевізійний багато
серійний фільм «Бронзовий 
птах». 2-а серія. (М). 11.05 —•

Газета виходить 
у вівторок, четвер, 

суботу.

316050. ГСП, Кіровоград-50, аул. Луначарського, 36. 
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Павло штовха
Миколу в бік:

— Ти де стрічаєш
Новий рік?

— Та дома, думаю,
з сім’єю...

З НАРОДНОГО ГУМОРУ.
На завод спиртних напоїв 
Надійшов тривожний лист. • 
Видно, хтось тим щось 

накоїв.
Ось листа приблизний зміст* 
~ Повідомте (в телеграмі). 
Ми тут сходимо з ума:
Ваш коньяк з «трьома зірками« 
Ще міцніший, ніж з «п'ятьма». 
Заводчани без відстрочки 
Відписали, що і як: 
«Розливали ми коньяк, 
З однієї, значить, бочко, 
А чому все лнйшло так —• 
Знать не знаємо і точка.»,

с. Солгутове Гайво- 
роїіського району.

Редактор В. ПОГРІБНИЙ.

1. ЯКА БУДЕ 
ПОГОДА?

«Книга у твоєму житті». (М). 
14.35 — Програма докумен
тальних фільмів. (М). 15.25 — 
«Шахова школа-.'. (М). .15.55 — 
Кольорове телебачення. «Один 
за всіх, всі за одного». (М). 
10.55 — «В дні шкільних кані
кул». «Новорічна карусель». 
(Львів). 17.40 — Кольорове те
лебачення." Телевізійний бага
тосерійний мультфільм «Ча
рівник смарагдового міста». 
2-а серія. (М). 18.00 — «Екран 
запрошує». (Кіровоград). 18.30 
— Концерт популярної кла
сичної музики. (М). 19.05 —
«Економіка І добробут наро
ду» (М). 19.50 — Кольорове
телебачення. Телевізійний ху
дожній фільм «Три диі у Мо
скві». 2-а серія. (М). 21.00 — 
Програми «Час». (М). 21.30 — 
Кольорове телебачення. Кон
церт артистів зарубіжної 
естради. (М). 22.55 — Кольо
рове телебачення. «Танцю- 
иальннй зал». (М). 23.21» —
Новини. (М).

ДРУГА ПРОГРАМА. 17.40 - 
Телефільм «Фізика у заба
вах». (К). 18.00 — «Календар 
малечі». (Донецьк). 18.30. — 
Реклама. оголошення. (К). 
19.00 — Програма «Вісті*. (К). 
19.30 — Фільм-коицерт, (К). 
20.00 — «Обережно: рух». Те
левізійна прес-конференція, 
(К). 20.45 — «Па добраніч, ді
ти!». (К). 21.00 — Програма 
«Час». (М). 21.30 — «Студент
ський .меридіан», Розважаль
на програма. (Одеса). 22.30 — 
Вечірні попики. (К),

ЗА ДАНИМИ УКРАЇНСЬКО^ 
ГО БЮРО ПОГОДИ 1”4 
СІЧНЯ 1975 РОКУ ПЕРЕД) 
БАЧАЄТЬСЯ ХМАРНА 8 
ПРОЯСНЕННЯМИ ПОГОДА» 
БЕЗ ІСТОТНИХ ОПАДІВ- 
ВІТЕР ЗАХІДНИЙ. 7-12 
МЕТРІВ НА СЕКУНДУ. ТЕМ' 
ПЕРАТУРА ПОВІТРЯ ВНОЧІ 
0-5 ГРАДУСІВ МОРОЗІ 
ВДЕНЬ БЛИЗЬКО НУЛЯ.

Наступний номер «Моя ■ 
лодого комунара» вийде if. • 
суботу, 4 січня

Колектив редакції обласної 
газети «Ліолодпй комуі'»?” 
висловлює співчуття цраціН" 
никям редакції Л. 1. Ко»3’
лейко та Т. І. МакаровсьиШ 9 
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Бориса Івпнопичи.
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