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ПЕРЕМОГА НА УДАРНІЙ КОМСОМОЛЬСЬКІЙ РЕСПУБЛІКАНСЬКІЙ БУДОВІ
Перша черга
Побузького 
нікелевого
заводу — значне 
досягнення 
у виконанні

; завдань дев’ятої 
п‘ятирічки 
комсомольців
і молоді 
республіки

УДАРНОЮ ПРАЦЕЮРАПОРТ
БУДІВЕЛЬНИКІВ РЕСПУБЛІКАНСЬКОЇ УДАРНОЇ КОА1СОМОЛЬСЬКОЇ 

БУДОВИ ПОБУЗЬКОГО НІКЕЛЕВОГО ЗАВОДУ
Ми, комсомольці і молодь республіканської ударної комсомольської будови 

разом з усім колективом будівельників рапортуємо, що в день святкування 
50-річчя з дня утворення СРСР, втілюючи в життя рішення XXIV з'їзду КПРС, 
одержали перший феронікель Побузького нікелевого заводу.

Беручи участь у патріотичному русі «П'ятирічці — ударну працю, майстер
ність і пошук молодих», молоді будівельники усувають недоліки в організації 
праці, вишукують і використовують резерви виробництва, борються за високу 
продуктивність праці на кожному робочому місці.

В комсомольських організаціях будови активно пройшов ленінський залік 
«Рішення XXIV з'їзду КПРС — в життя!». Молодь постійно підвищує свій ідейно- 
політичний рівень в гуртках комсомольської політосвіти, вчиться в школах ро
бітничої молоді, в технікумах, вузах.

Комсомольсько-молодіжні бригади комуністичної праці арматурників Побу
зького будівельного управління комбінату «Кіровоградважбуд» — Омеляна 
Велита, слюсарів-монтажників спеціалізованого управління № 209 тресту «Запо- 
ріжметалургмонтаж» — Володимира Шмаровоза, слюсарів ремонтно-монтажно
го цеху, делегата XXIV з'їзду КП України — Володимира Пінькавсоїсого, мон
тажників спеціалізованого управління № 125 тресту «Криворіжстальконструкція» 
Івана Симчука є маяками соціалістичного змагання.

Ми, комсомольці і молодь республіканської ударної комсомольської бу
дови Побузького нікелевого заводу, запевняємо Центральний 
України, що в третьому році дев’ятої п’ятирічки, будемо трудитись ще краще, 
виконуючи рішення Всесоюзних комсомольських зборів «Ударною працею», 
відмінним навчанням ознаменуємо вирішальний рік п’ятирічки». Приймаючи 
його як керівництво до практичної дії,-, даємо слово, що свої соціалістичні зо
бов’язання виконаємо з честю.

КОМІТЕТ КОМСОМОЛУ РЕСПУБЛІКАНСЬКОЇ УДАРНОЇ КОМСО
МОЛЬСЬКОЇ БУДОВИ ПОБУЗЬКОГО НІКЕЛЕВОГО ЗАВОДУ. 
ШТАБ РЕСПУБЛІКАНСЬКОЇ УДАРНОЇ КОМСОМОЛЬСЬКОЇ 
БУДОВИ.

Переможці соціалістичного змагання за праве підписати рапорт: 
Комсомольсько-молодіжча бригада комуністичної праці арматурників По

бузького будівельного управління комбінату «Кіровоградважбуд», бригадир 
О. ВЕЛИТ, групкомсорг Б. ЯЦИШИН.

Комсомольсько-молодіжна бригада комуністичної праці монтажників спеціа
лізованого управління № 200 тресту «Запоріжметалургмонтаж», бригадир 
В. ШМАРОВОЗ, групкомсорг А. ЧАБАН.

Казковими чарівниками по
ходжають юнаки біля мета
лургійних апаратів. Спокій
ні, впевнені. Немов ие впер
ше їм вести плавку.

Иа фото вгорі: біля 
шляхового шнура Юрій НА- 
ГОРНИЙ.

їм, людям різних профе
сій, випало щяста працюва
ти в одній зміні, бачити пер
шу плавку, перший товарний 
феронікель. Через кілька 
хвилин вони мідно обіймуть 
один одного, їх руки стріну
ться п дружньому потиску. 
А зараз вся увага па льотку. 
Ще мить — і піде метал.

На фото: (зліва на- 
лрапо) електрозварник МИ
ХАЙЛО БЛІД АР, старший 
майстер зміни 10. В, ПОЛЕ
ТАЕВ, конверторних ЮРІЙ 
ШАВРИН.
Фото 10. ЛіВМІІНВКОВА,

Плавильний цех. Скрізь 
прапори союзних республік, 
транспаранти, .тозуніп, і, 
здається, найяскравіший се
ред них той, де напис: 
«Приймай, Батьківщино, по- 
бузький феронікель!».

На трибуну піднімаються 
ті, чиїми руками зведено 
корпуси завочу і ті, хто ва
ритиме метал, керівники під
приємства, гості.

Мітинг, присвячений пуску 
першої черги Побузького ні
келевого заводу, відкрииае 
перший секретар Головаяів- 
ського райкому КП України 
Ю. Т. Кузьмі».

Фото Ю. ЛІ ВАШ НИКОВА,

ПРОЛЕТАРІ ВСІХ КРАЇН, ЄДНАПТЕСЯІ

ЧЕТВЕР, 4 січня 1973 року О Шва 2 кой,Рій видання ХІП 
№ 2 (1638).

ГАЗЕТА ВИХОДИТЬ 3 1939 РОКУ.

ІКОНИ АКСМУ

Комітет ЛКСМ

ІНІЦІАТИВА 
МОЛОДИХ
ЛІІЖ КОМСОМОЛЬСЬКО-МОЛО

ДІЖНИМИ колективами особ
ливої напруги змаганні; роз
горілося в пусковий рік. Су
перництво йшло з баїагьок 
показників, і якщо о якійсь 
Із Бригад вони високі, але 
тут не дружать з раціоналі
заторством, порушують тру
дову дисципліну ••• не бути 
їй в передових,

У инх бригадах взяла по
чаток ще одна комсомоль- 
сі ка ініціатива, яка згодом 
переросла в загальнозавод
ську. Це члени бригади Оме
ляна Велита ще на початку 
року запропонували змага
тись за скорзченнл строків 
здачі об'єктів буд >вн. Іиіша- 
гноа була підхоплена всіма 
комсомольсько - молодіжни
ми колективами. Сама брига
да веде перед у змаганні — 
працює вже в рахунок бе
резня нинішньою року.

ПІД ЗНАМЕНОМ
В комітет комсомолу якось 

прийшла Галина Кузьмина і ска
зала:

— Хлопці хочуть створити 
комсомольсько - молодіжну змі
ну. Як комітет, дає «добро»?

Галя —• секретар комсомоль
ської організації плавильного це
ху. Як комсомольського активіста 
її турбувало, що в найбільшому 
цеху поки що — немзє жодного 
комсомольсько - молодіжного. 
Комітет комсомолу і штаб удар
ної комсомольської будови заз- 
жди раді таким пропозиціям. І 
ось на Всесоюзних комсомольсь
ких зборах затвердили нову ком
сомольсько - молодіжну зміну. 
Сюди увійшли комсомольці і мо
лодь провідних професій: печові, 
плавильники, конверторними, 
кранівники. Зміну в 45 чоловік 
очолив старший виробничий май
стер, молодий комуніст Валентин 
Медведєв.

Так народився новий комсо-

ЗМАГАННЯ
мольсько-молодіжний колектив, 
— тринадцятий на будозі. І як 
попередні, він одразу став під 
знамено соціалістичного змаган
ня підприємства. Першою заяв
кою щойно створзної зміни ста
ли підвищені соціалістичні зобо
в’язання на майбутній рік.

Нещодавно в комітеті комсо
молу підбили підсумки змагання 
за весь пусковий період. Перше 
місце з врученням на вічне збе
рігання перехідно-о Червоного 
прапора комітету комсомолу з 
нагородженням • Почесною гра
мотою завкому і занесенням в 
Книгу Пошани будови зайняла 
комсомольсько - молодіжна 
бригада арматурників на чолі з 
Омеляном Велитом. Прапор зма
гання дістався достойним !з до
стойних,

С. МЕЩЕРЯКОВ, 
начальник штабу ударної 
комсомольської будови По
бузького нікелевого заводу.
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ЦЕНТРАЛЬНОМУ КОМІТЕТОВІ 
КОМУНІСТИЧНОЇ ПАРТІЇ 
РАДЯНСЬКОГО СОЮЗУ, 

ПРЕЗИДІЇ ВЕРХОВНОЇ РАДИ 
СОЮЗУ PCP, 

РАДІ МІНІСТРІВ СОЮЗУ PCP 
У день славного півстолітнього ювілею Союзу 

PCP трудящі Радянської України з величезним під* 
несенням зустріли Звернення ЦК КПРС, Президії 
Верховної Ради Союзу PCP і Ради Міністрів Союзу 
PCP до радянського народу, до трудящих усіх наці
ональностей Союзу Радянських Соціалістичних Рес
публік. З великою радістю сприйняв український 
народ нагородження Української PCP, як і інших 
союзних та автономних республік, автономних об
ластей і національних округів, орденом Дружби 
Народів.

Полум'яні і проникливі слова Звернення, висок« 
оцінка заслуг трудящих Української PCP е утаорен- 
ні і зміцненні Союзу PCP, у зміцненні дружок 6 
братерського співробітництва, соціалістичних націй 
і народностей, їх вкладу в економічний, соціально 
політичний і культурний розвиток Радянської дер
жави надихають кожного трудівника республік« на 
нові звершення в ім’я дальшого розквіту нашої ве
ликої Батьківщини - Союзу Радянських Соціаліс
тичних Республік.

Комуністи, всі трудящі Радянської України запев
няють ленінський Центральний Комітет КПРС і Ра
дянський уряд, що вони віддадуть усі свої ^илн 6 
енергію всенародній боротьбі за зміцнення еконо
мічної та оборонної могутності соціалістичної Віт
чизни, за побудову комуністичного суспільства в на
шій країні.

Єдиною дружною радянською сім сю ми оудуємо 
і збудуємо комунізмі

НЕЙТРАЛЬНИЙ 
КОМІТЕТ 

КОМУНІСТИЧНОЇ
ПАРТИ
У КР АПІ »

президія 
BEPXOôltOI 

РАДИ 
УКРАЇНСЬКОЇ 

PCP

РАДА 
МІНІСТРІВ 

УКР ХІНСЬКОЇ 
PCP

ВСТУПАЮЧИ В ТРЕТІЙ, 
ВИРІШАЛЬНИЙ

Напередодні Нового, №73 
року вся країна слухала но
ворічне поздоровлення ра
дянському народові Цент
ральною Комітету КПРС, 
Президії Верховної Ради 
СРСР і Ради Міністрів 
СРСР, з яким виступив по 
телебаченню і радіо тояариш 
О. М. Космгін.

Як бойову програму дій 
сприйняли робітники і спе
ціалісти, колгоспники і служ
бовці — люди будь-якою ві
ку і професії — .опубліковане 
в газетах у день БО-річчя 
утворення СРСР Звернен
ня Центрального Комітету 
КПРС, Президії Верховної

Ради СРСР, Ради Міністрів 
СРСР до радянського народу.

На підприємствах І в уста- 
нова», у колгоспах і радгос
пах в ці дні проГіили мі тни
ти і збори. Вони відиулнсяі 
п усіх союзних 1 автономних 
республіках, автономних об
ластях і національних окру-
і ах. На мітингах одностайно 
прийнято листи Центральна-, 
му Комітетові партії, 
дії Верховної ?а ці 
Раді Міністрів СРСР, в 
трудящі запезаяють, 
дуть ще наполегливіше 
июватц на благо 
щиня.



2 епюр.
4 січня ШЗ року
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АССАЯЯН АЛЕШИ
ФАЛАХУТДІН!

сільсько-

В. ТАРАНЕНЬ.м< Свігловодськ,
k

1. СЛОБОДЕНКО, 
перший секретар Добровелііч- 
ківськоіо РК ЛКСМУ,

радісні дні святкування 
утворення СРСР. Зу- 
його за столом всією 

родиною. А нині при— 
до звершення планів

У їдальні села Мпхайлігка Олександріоськзго району 
чів. Вовк задооолепі — страви .тут чудові.

Гогче їх молодки кухар.випускниця Кіровоградського 
рія Довга. Посмішки на її обличчі ніби промовляє; — коли 
мій радісно.., 

„МОЛОДИЙ КОМУНАР“

ПЕРЕМОГА НА УДАРНІЙ КОМСОМОЛЬСЬКІЙ 
РЕСПУБЛІКАНСЬКІЙ БУДОВІ

ПУТІВКУ ДАВ КОМСОМОЛ

завжди зобов’язує на майбутнє.

В. ПІНЬКАВСЬКИЙ, 
бригадир комсомольсько-моло
діжної бригади слюсарів ре
монтно-механічного цеху.

НЕ РАХУВАЛИСЯ З ЧАСОМ

КОЛИ Є ПРИКЛАД
зараз складаються,

Побузький нікелевий -— первенець 
виплавки феронікелю в нашій республі
ці, і нам випала велика честь будувати 
це підприємство.

В березні 1971 року ми прочитали в 
Директивах XXIV з’їзду КПРС: «За
кінчити будівництво Побузького нікеле
вого заводу». На 1972 рік перед всіма 
колективами постало завдання — вико
нати обсяг будівельно-монтажних робіт 
втричі більший, ніж в 1971 році. Наш 
ремонтно-механічний цех справився з 
великою програмою виготовлення не
стандартного обладнання і цим допоміг 
будівельникам заводу.

Хочу назвати кращих товаришів, пе
редовиків виробництва, які не рахува-

лисп з часом, в складних умовах що
денно виконують і перевиконують по
ставлені завдання. Це — Віктор Тка
чук, Микола Лозннський, Анатолій Ми
хальчук, Володимир Самогпко, Надія 
Редько і всі кадрові робітники — наші 
наставники і старші товари,ні.

Пуск першої черги заводу для нас 
радість, якої ми чекали кілька років. 
Подію цю ми звемо перемогою. А пере
мога

Участі, в ударній будові ста
ла для пас хорошою школою 
життя, перевіркою ділових 
якостей, вияилення організа
торських здібностей, залучен
ня до господарювання. Близь
ко тисячі юнаків і дівчат одер
жали вишу кваліфікацію бу
дівельника, освіту, десятки ви
росли до командирів вироб
ництва, стали заслуженими 
людьми. Комсомольська путів
ка для багатьох молодих лю
дей стала пу гінкою в життя.

Ми горді тим, що нашому 
комсомольсько - молодіжному 
колективу випала честь буду
вати ударний об'єкт кольоро
вої металургії — Побутький 
нікелевий завод. Доповідаємо: 
з покладеними на нас завдан
нями справилися всі, як один.

План 1972 року — вирішально
го року в будівництві заво
ду _ ми виконали достроково, 
ще п вересні. За цей час чле
ни бригади внесли кІлька рац
пропозиції! економічним ефек
том в 1500 карбованців. Всі 
хлопці оволоділи суміжними 
спеціальностями ззірюиалпіпі- 
кіи, і азорізннків, стропальни
ків, значно підвищили свою 
професійну майстерність. Цс 
допомагає нам по-творчому 
підходити до виробничих зав
дань. Наприклад, ми виріши
ли попередньо укрупнювати 
обладнання, яке монтуємо, 
прямо на будівельному май
данчику, а потім вже в один 
прийом встановлювати на міс
ці. Застосування такого мето
ду монтажу значно знизило

затра-Еи часу при виконанні 
робіт, підвищило продуктив
ність праці, а значить — ско
ротились строки будівництва. 

Наш колектив носить високе 
звання бригади комуністичної 
праці. Всі члени бригади до
кладають всіх зусиль, щоб 
завжди бути гідними цього 
звання.

В. ШМАРОВОЗ, 
бригадир комсомоль
сько-молодіжної брига
ди монтажників спе
ціалізованою управ
ління № 200 тріхіу 
«Запоріжметалург 9 е- 
МНГГ».

На книжкову 
полицю

завжди багато сгдьідува- 

куліігарпсго училища Ма- 
:ол:і люди задоволені і са- 
Фото А. БУДУЛАТЬеВА.

На мітинг приіішлн будівельники й металурги.

До книжкового магазину 
№ 10 Кіровоградського обл- 
книготоргу надійшли но
винки літератури. Серед них 
«Анфас і профіль» Ф. Мі- 
ківчука, де зібрано осе кра
ще з доробку письменника. 
«Повість про вчителя Су- 
хомлинського» В. Тартаков- 
ського, «Сто оповідань , ро
сійської історії» Сергія 
Алексеева,
Наш народ з гордістю іти
ме Імена Суворова, Кутузо
ва, Степана Разіна... Вони 
живуть у легендах, піснях, 
переказах. Про них і про тих, 
хто боровся під знаменами 
Великого Жовтня розповіда
ється в кинзі Алексеева. Ос
тапі ііі розділ — оповіданая 
про Володимири Ілліча Ле
ніна. За цей твір автора зі і- 
значеяо Державною посмі
єш 1-РФСР імені II. К. Крмі- 
ськсї.

З нових надкол л;епь ви 
можете придбати роман Ми
коли І’удя «Боривітер», при
годницькі повісті Е. Вахека 
«( права про 13 рс.ялів» та 
с’іорча зоря», роман німе
цького письменника Вериг- 
Рл Гайдучена «Поощаяня з 
ангелами».

Д. НЕКРЕТОВА.

К ВОДИТЬСЯ, коли календар 
зовсім тоншає, кожен уявою 

знову і знову перегортає його 
)іистки-дні, аналізує, що зробле
но, чого досяг, чи виконав заду
мане.

Безперечно, в повній мірі все 
(це відноситься і до колективу. 
"Спільно ми працюємо, спільно 
дбаємо про добробут народний

У приємно, коли, підбиваючи під
сумки, можна сказати: працюва
ли на совість, нелегкий труд при
ніс нам задоволення аід того, 
що зроблене потрібне людям, 
йде на їх благо.,,

Статистичні зведення, минуло
го року, які 
розповідають сухими колонками 
цифр. Проти прізвищ колгоспни
ків — надоєно, вироблено, зда- 
йо.„ І з цілому по колгоспу. А' 
скільки за тими цифрами світам- 
ків, зустрінутих в полі, скільки 
праці, скільки бажання: бути 
першими, зробити сьогодні 

’більше, ніж вчора. Шанують у 
нас людей праці. Коли /оворимо 
про здобутки минулого року, 
називаємо в першу чергу імена 
^родовиків. Марія Дзіна надег- 
^^4105 кілограмів молока, зз- 

3800, як зобов’язувалась, 
■уч неї йдуть доярки М. Пан« 

— 3919 кілограмів,
Ц^Ііеирненко 3262, М.. ІльТ- 

ГиХ 3117. Та й інші —- теж, Всі

ВОНИ разом — КОМСОМОЛЬСаКО- 
молодіжний колектив молочно
товарної ферми № 2 колгоспу . 
імені Чапаєва. За підсумками 
ювілейного року вони нагород
жені перехідним Червоним пра
пором ОК ЛКСМУ.

В Добровеличківському районі 
даадцять сім комсомольсько-мо
лодіжних колективів.

День у день гуркочуть поїзди 
повз Помічну. Йдуть у всі КІНЦІ 
країни народногосподарські ван
тажі. Ударною працею зустріла 
Новий рік і комсомольсько-мо
лодіжна колона локомотивного

депо Помічної (керівник т. Ду
найський). Правда, якщо бути 
точними, зустріли хлопці 73-й три 
місяці тому і працювали в раху
нок третього року дев’ятої п’я
тирічки. Вони — переможці соці
алістичного змагання серед ком
сомольсько-молодіжних колон 
транспорту.

На початку січня з’їдуться на 
свій зліт переможці соцзмаглння 
минулого року. Звичайно, будуть 
нагороди, грамоти, посмішки, по
бажання, Та головне — попере
ду в нас ще напруженішкй, від
повідальний рік, — рік ударної 
праці, комсомольського ентузі
азму, молодечого завзяття...
Q ГОРДІСТЮ можемо сказати? 

вміють наші хлопці і дівча
та працювати. Вміють і доби-ися 
свого, відстояти інтереси колгос
пу, свого господаостза. Відзна
чаються, в найкращому слові, бо- 
йовитістю. -Та й за прикладом да
леко ходити не будемо. Був я в 
колгоспі імені Чапаєва під час

іірозедення Всесоюзних комсо
мольських зборів. Виступали 
Петро Вансович, Віктор Вороб- 
йов, секретар комсомольської 
організації Надія Карзпаксока та 
інші. Говорили про те, що їх 
найбільше хвилює: як підвищити 
надої молока, врожаї
господарських культур, про під
готовку техніки, про ті недоліки, 
які заважають цьому. І як актив
ний результат — створення но
вої комсомольсько - молодіжної 
ланки і зобов’язання комсомоль
ців і молоді колгоспу: у наступ
ному, вирішальному році дев’я
тої п’ятирічки виростити на пло
щі 60 гектарів 100-центнерний 
урожай кукурудзи. До речі, під 
час зборів в районі створено ще 
8 нових комсомольсько - моло
діжних механізованих ланок по 
вирощуванню ЮО-центнерчого 
врожаю.

Всесоюзні комсомольські збо
ри в більшості організацій про
йшли активно, по-діловому. Рони 
стали ніби своєрідною віхою, ко
ли під час короткого «перепо
чинку» можна оглянутися на 
зроблене, підбити підсумки і на
мітити нові рубежі наступу на 
фронті ударної праці. Головний 
напрямок розмови в колгоспах 
«Україна», імені Чапієва, імені 
ХХІІ з’їзду КПРС та інших — 
хліборобська турбота про вро
жай. Врожай наступного року.

...Прийшов до нас Новий рік у 
світлі і --•* ------------
50-річчя 
стріли ми 
дружною 
ступили 
третього вирішального.

Ми не вперше з ним зустрічаємось. Тож при зуст
річі...

— Ассалям алейкум, Фалахутдін! — вітаюсь до 
нього татарською.

— Добрий день! — відповідає він українською. Бо 
знає нашу мову. Бо вже не перший рік проживає в 
Андрусівці 24-річннй татарин комсомолець Фалахуг- 
діи Хуснутдшов.

А потрапив він сюди так-
Служив у армії Фалахутдін на Україні. Як шофер, 

часто бував у роз’їздах. Одного разу зустрів врод
ливу українку Побралися з Галиною. Після демо
білізації разом з нею поїхаліт в село Бурбаш, що 
стоїть на самому березі Волги, в Татарію. Як зараз 
бачить зраділих батьків, сестру і братів. Мати мету
шиться в кімнаті та все припрошує за достар.хаи, 
уставлений різнії ми наїдками: тут тобі перше, друге, 
тут традиційний чан і баурсаки.

Не довго гостювалося ФалахутдІну. Руки до ро
боті? просилися. Пішов працювати в районне об’єд
нання «Сільгосптехніка». А ще через рік засумували 
за сином, полишеним в Андрусівці, у батьків дру
жини.

Порадилися і переїхали на Україну.
— Жакси? — перепитую ного татарською.
— Добре, — чую ствердне українською.
Пишуть листи сестри і брати, кличуть додому, а 

вія відповідає: звик, люди тут теж хороші.
Вже третій рік Фалахутдін . працює шофером у 

колгоспі імені Леніна Світловодського району. В 
Андрусівці пройшов курси підвищення кваліфікації 
і витримав екзамени на посвідчення шофера другого 
класу. Знає машину, любить за нею доглядати.

— Завжди вона в нього в порядку, — говорять 
колеги, — кожний гвинтик огляне, і підтягне.

ІІині Фалахутдін пересів на іншого самоскида. 
Вирішив спочатку полагодити машину, перш за ссе, 
двигун. Своїми руками перебрав його. Товариші до
помогли порадами і запасними частинами. Тепер 
впевнений: двигун працюватиме безвідмовно, ван
тажі доставлятимуться вчасно.

І все ж дороги шофера не вистелені скатертиною. 
Всяке трапляється. Якось поїхав Хусиугдінов у да
леке відрядження за Харків. У дорозі лопнула авто- 
камера. Допомогла взаємовиручка. Мчало по .магіст
ралі багато грузовиків. Поки розмонтував колесо, 
один то другий зупинявся, і шофери пигаліг.

—• В чому справа?
— Чим можу допомогти?
Виручили. Вказали потрібну адресу. Ще й до 

ближньої автоколони підвезли. Там придбав нову 
автокамеру. 1 пе лише її, а й знайшов нових друзів, 
які схвилювали його непідробним співчуттям.

— Переконаний, що люди у всьому Союзі одна
кові товариські, добрі, — говорить Фалахутдін.

... Вузесенькою стежкою спускається босоногий 
хлопчина до піщаного берега Волги. В руках само
робна вудочка і відерце для улову. Часто' було про
сиджує тут, пильнуючи за поплавком. Колихнеться 
поплавок —- стрепенеться всім -тілом і хлопчина, 
підуть по воді кола — розтягнуться в усмішці губи.

Згадує того малого Фалахутдін (бо то він сам), 
коли йде з вудочкою на берег Кременчуцького моря, 
ь тон час ловить себе на думці: в Татарії з такою 
ж теплотою згадував би Україну, як на’ Україні — 
іатарію. І поруч завжди Василько, сішок.
... Ф Ф *

і-чЦТеІ’іш Чп-С м*нї довелося жити І працювати па 
них З ппЛ1?!?!1’ 33'стРічап там представників різ- 

і тональностей, в тому числі і татар Тепер з У їх- °™"е"иі‘ РозмоЗ

— Хунт 1замУТДІН0Впчсм Хуснутдіновим.
— До побачена“п П0ПР°ц.1ався З ним татарською, 

їнськоіо побачеи"я- До зустрічі. - відповів він укра-
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Завтра — 5 січня. На календарі — не червоне число. Л иіо 
вено значить для вас? З цим запитанням наш спеціальний 
кореспондент звернувся напередодні Нового року, готуючи 
матеріал для перших номерів, до інженера з ^Червоної зірки»,

У ДОРОСЛОЇ людини завжди без
ліч вкрай невідкладних справ.

А коли день - два залишається до 
Нового року — так і хочеться пір
нути у нсзагпхаючу передсвяткову 
метушню вулиць, стояти в черзі з» 
ялинками, вибирати падаруион дру
жині і дев’ятирічному енну-..' Але бі
лий, недоторкано чистий аркуш 
ватману чекає на першу ледь сиди- 
му лінію і забудеться все... Залиши
ться робота: суперечки, роздуми, 
обчислення, контури шссгсрень, га
йок І т. д.

До столу підходить юнак в еле
гантному костюмі з модною яскра
вою краваткою, просить глянути на 
його креслення. Пропонує досить 
цікаве вирішення конструкції вуз
ла. «Знаєш, через кілька хвилин 
звільнюся, потім погомалзмо...» То 
з одному, то в іншому кінні застав
леного кульманами приміщення 
безперервно дзвонить телефон: Крн- 
кунекка можна?.. Турбують з сер
йозних питань виробництва, іноді 
по дрібницях. Телефон — інтригує, 
коли нудьгуєш (згадують тоді, ко
му б- подзвоянтн), коли зайнятий — 
подібні дзвінки нервують,

А на ватмані ляше одна тонка 
лінія. І клубок хаотичних ліній, ду
мок, різноманітних рішень в голо
ві....

Відділ механізації і верстатобуду
вання на «Червоній зірці», МОЖНА 
сказати,’ провідини. На плечах його 
працівників чимала частина роботи 
п-з вдоскоізалеиню виробничих про-

цесів. З усіх Його секторів: механі- 
г- автоматизації (керівник 

Б. О. Смирное), нестандартного ус
таткування (керівник Ж. с. Дідсн- 
ко), не останнє місце належить тре
тьому — верстатобудування, яким 
керує молодий інженер Станіслав 
Крнкунснко. Основна діяльність не- 
багагочисельного сектора — проек
тування верстатів, напівавтоматів та 
автоматів. Коротше кажучи, кожен 
такий ватман, що зараз осліплю« 
конструктора білим прямокутником, 
після того, як він «оживе», станс до 
дії в цеху — полегшує працю робіт
ників.,

Крикун:нис. оглянувши свій «пер
сонал», що розмістився біля робо
чих місць посміхнуяся про себе: 
«Удосконалити б саму роботу кон
структорів, а то як I колись весь 
день па ногах...» І тут же запере
чив: «Певно, нічим не замінити 
гострого людського розуму 1 чутли
вих людських пальців...» 
ОА РОКИ роботи у відділі... До 

речі — згадав, — це ж і «юві
лей незабаром: рівно п'ятого січ
ня, дванадцять років тому віл після 
закінченії*! Кіровоградського техні
куму машинобудування прийшов у 
відділ. Якось було незвично, чогось 
перші дні не вистачало. Не міг ор
ганізувати свій робочий день, все 
шо з’являлося на папері, здавалося 
неконкретним, а олівець видавався 
легким-легким в руках, звиклих до 
солідної ваги .

Перед цим працював Станіслав у 
цеху механізації слюсарем-ыон- 
тажннком і кожна деталь, насампе
ред, викликала в нього чуттєву 
об’ємну реакцію на дотик, вагу.

І ось .білий ватман, олівець і ти 
сам на сам з своїми Ідеями, дум
ками, з’ своїм небагатим досвідом. 
Пам'ятає, доручили і.ерше завдан
ня: розробити креслених до удоско
налених вузлів сівалки. Працював, 
старався, намагався показа ги все на 
що здатний, і рантом новина: сі
валка . застаріла, на виробництво 
приймається нова модель.,. І на-

заний з електротехнікою.
майже всі екзамени, — один зали
шився. І одного прекрасною дня 
читаемо на дошці оголошень: «За 
наказом Міністерства факультет 
розформовується. Бажаючі можуть 
подати заяви на інші відділи».
1_? ОЛИ відчиняєш двері відділу 
8 1 механізації, здається ступаєш о 

Сілу лікарняну палату: яскраро-білї 
неонові світильники, великі крес
лярські дошки з білими аркушами^ 
білі стіни, білі квадрати неба за 
віконними рамами і лише, коли очі

креслені з таким старанним 
ватману полетіли в кошик.

— Мені, певно, «на роду 
но» подібні «фальстарта», 
повідав Станіслав, — була у ди
тинстві мріп: присвятити саог> жит
тя радіотехніці. Взагалі, шо зв'яза
но з радіо-конденсаторамн, діо
дами, опорами і зараз мене не за
лишає спокійним. Коли в школу хо
див, цс взагалі була якась «хворо
ба». Любив слухати ефір. Ніби 
якась дивна казка. Сидиш сам п 
кімнаті і чуєш всю землю... Зирі- 
шив поступати в Харківський авіа
ційний Інститут на факультет, зв’я

звикнуть, починаєш розрізняти ко
льори.

На багатьох кульманах, невеличкі 
червоні прапорці: с’Гуг працює 
ударник комуністичної праці,...» 
Поруч з досвідченими конструкто
рами, такими як Галина Петрілна 
Коген, Ганна Миколаївна Машуроп- 
ська та інші працює молодь, інже
нер сьогодні — це людина насампе
ред ерудоиана, знавець своєї спра
ви. І від кожного залежить рнгм 
відділу, своєчасне завершення ро
боти над тим чи іншим удоскона
ленням. Справ тут багато. Що сво-

єрідне в їх роботі — не різноманіт
ність. Сьогодні ти працюєш для де
ревообробного цеху, завтра — для 
ксвальсько-прссопою, позавтра -- 
для ливарного,.. Одним не подоба
ється, іншим — ні. Буває, прихо
дить людина, попрацює і шукав 
спокійнішого життя...

Л головне, як запевняють всі, — 
відділ е доброю школою для почат
ківців. «Ми виховуємо, ставимо на 
когн і випускаємо у світ, — з теп
лою посмішкою розповідає Галина 

- Петрівна Коген. — Зараз багато на
ших працює о інших конструкторсь
ких бюро, на інших заводах, деякі 
кандидатські захистили...»

Все починається з білого паї ману, 
Із задуму, із внутрішньої потреби 
поліпшити, удосконалити, в кінцево
му результаті, — полегшити прашо 
робітників. Зараз проходиш цехом 
і бачиш наслідки своєї роботи, від
чуваєш від веї задоволення. Ко
жен винахід — це праця, пошуки. 1 
багато дечого залежнії, від керів
ника, від його ставленії і до людей, 
знання своєї справи. Станіслап Кри- 
куненко після закінчення КІСМу 
прийшов на цю посаду, і повага лю
дей — це найкращий доказ того, 
що людина на своєму місці. В 
нього багато обов’язків І до того к 
громадські доручення: він профгру
порг, лектор товарнегва «Знання», 
техінформатор.
У НАЧАЛЬНИКА відділу О. М, 

Алексеева зібралася невеличка 
нарада, так би мовигн — передне- 
порічна. Але питання на пій стоять 
як завжди, хвилюючі, — питання 
виробництва.

Молодий інженер знову став пе
ред кульманом. Чіткі упевнені рухи 
і біле поле почало оживати, роз
мовляти мовою креслення...

М. СЕМЕНЮК.
м. Кіоозоірад.

доля 
Вам, 
вер- 
жити

ДОРОҐІ ЮНІ ДРУЗІ! Вся краї
на відзначає знаменну історичну да

ту — золотий ювілей Союзу Радянських 
Соціалістичних Республік. Хвилююче і 
радісне свято. Надзвичайним трудом 
створювалось вез те, чим ми зараз силь
ні, чим ми тепер пишаємось.

Як не радіти тепер, коли бачиш тор
жество нашої національної політики, тор
жество ідей Комуністичної партії.

Радість наша ще й в тому, що 
майбутнього — в надійних руках, 
комсомольцям сімдесятих років, 
шити величну будову комунізму і 
в ній.

Нас, як і вас, глибоко схвилювала до
повідь Генерального секретаря нашої 
партії товариша Л. I. Брежнєва на спіль
ному урочистому засіданні ЦК КПРС, 
Верховної Ради Союзу PCP та Верхозної 
Ради РРФСР, в якій були підбиті підсум
ки піввікової співдружності націй.

Перед вами, спадкоємцями наших тра
дицій, стоять дуже еажливі і складні зав
дання. Ви вступили в новий 1973-й 
рік, третій рік дев'ятої п'ятирічки. 
Про це на засіданні мовилось так: «На
ступний рік має особливе значення. Цо 
третій, вирішальний рік п'ятирічки, і зав-

--------------------------------------------------

О ПЯ ШЕПТИКПІА — секретар комсо
мольської оргапіаації колгоспу — 

збиралась із стосиком газет і журналів 
на ферму, а тут на порозі з'явився Во
лодя Царуш. Вій на хвилинку — спла
тити членські внески. Навіть поговориг;і 
немає часу — вирушає в далеку дорогу.

Оля 'усміхнулась:
— Аізнасш, зазтрз тебе чекав приємна 

новина, Я була на засіданні правління 
колгоспу, там ішла мова й про вашу 
тракторну бригаду, і про тебе говорили 
багато хорошого.

Він розгубився і зніяковів:

ІТЧИЗНИ
дання полягає в тому, щеб на тільки 
успішно справитись з основними плано
вими завданнями майбутнього року, а й 
значно їх перевиконати, створити необ
хідний запас на наступні роки».

Отже, завдання — конкретне. Від вас 
багато в чому залежатиме завершення 
будівництва ГІобузького нікелевого ком
бінату, будівництво нових шкіл, лікарень, 
житлових будинків і об'єктів промисло
вості. У ваших руках — доля майбутніх 
врожаїв.

I ми віримо у ваш ентузіазм, у вашу 
самовіддану працю, дружбу, еднісгь.

Тож дерзайте, творіть в ім’я Радян
ської Батьківщини!

Ветерани комсомолу Кіровоград- 
щини: П. В. СИДЯК. А. Д. ТА
РАН, М. П. ПАНФІЛОВ, О. В. 
БУР'ЯНСЬКИИ, Г. Ф. КОЗЛОВ,

ІСТОРІЮ БРИГАДИ ДОПИСУЄ 
ВОЛОДЯ ЦАРУНІ

П оі- А М А Н Д PІВ О К

— Про мене?.. Чесне комсомолі сі.ке — 
нічого особливого не зробив!

І все-кки в серці билось: чому загад
ково змоекла О.тя і то то зз новина?
ДОРОГА до Капігаиівки, до цукрового заво

ду, знайома — все рідними степами. Рід- 
ним тому, що після десятирічки Володя 
"іЛіо вирішив не розлучатися із полем. Тут 
все було йому дороге, тут працювали його 
батьки, брати, друзі... Закінчив школу механі
заторів і певів у сонячні гони машину. Дору
чили йому і його товаришеві, теж комсомоль
цеві, Борису Буркоаі МТЗ-50..,

Володя полюбив свій трактор. Він жалібно 
Пізнавав хліборобські таємниці, і ніколи не 
шкодував для зем її - годувальниці своєї пра
ці. Вже и перший рік по всіх показниках зрій* 
мавсь ід ветеранами. Нині повів свою машину 
«а ферму: возить жом, меляс із заводу, сіно і 
силос Із степу...

8 все-таки цікаво: чому загадково змовкла 
Т>ля і що 7о за новина.
Ї?!Д ВЕТЕРАНІВ Володя знає багато 

. про славну історію своєї тракторної 
бригада. Шкода, що вона живе в усних 
розповідях. От здорово було б, коли б 
хтось непнеав її — для тих, хто прийде 
в уРчгалу... Та щоб портрети, фотографії 
мехашзгторіа були, починаючи від пер
шого .. ‘

Було в ’‘І1’1 колись три трактори, один' 
,<о,м )аии> кілька жниварок, кілька плугів 
і Два десятка боріи.

^₽игзді 23 трак гори, 12 різ
них комбат:*:-,. ю сівалок, І7 культіша-

торів... Величезний парк. величезне гос
подарство...

Родило колись тут по 12--15 центнерів 
пшениці на гектарі, а тепер но 40—50. 
Навіть у минулому несприятливому році 
пшениця дала на круг по ЗО центнерів з 
гектара...

Така вже звичка у хлопця: с вільна хвилина 
—до газети. Свого першого порадника, свого 

найближчого друга. Цікаво ж, а як справи у 
далеких і близьких друзів?

Його особисто торкнулося звернення механі
заторів Кіровоградщини берегти техніку. Ко
ли бригадир — комуніст Анатолій Кирилович 
Шевченко зачитував те звернення, Володя 

думав: «Як багато все 
нових машин надсилав 
їм робітниче, місто. і, як 
треба берегти всім той 
дар. І йому — теж. Бе
регти, берегти*.

Часті ремонти, перед
часно випечені з ладу 
машини, спрацьовані де
талі обертаються втраче
ними днями, втраченими 
центнерами.

Є БАГАТО роботи я тепер, але *’і часу 
вільного більше. Бригада зібралась, 

як один. А. Шевченко розпочав із корот
кого повідомлення;

— ІІа засіданні правління колгоспу та 
бюро партійної організації розглядалось 
питання: про збереження техніки. Я до
повів про паші справи з ремонтом. Все 
йде за графіком... Правління колгоспу і а 
бюро партійної організації визначило пе
реможців у змаганні за збереження тех
ніки. Першу премію присуджено наймо
лодшому з пас —- Володі Нарушу!

— І справедливо! — вигукнув ветеран 
бригади Захар Дем’яновяч Садовськнй. 
— Як не є, а хлопець третій рік працює 
без найменшого ремонту!..

БІЛА ДОРОГА, перший сніг, псмсв у 
волохатих свитках клеїш у лісосму

гах... Сліди зайця, ланцюжок слідів ліг . 
епці, що побігла мишкувати до екер ги. .

І думи у Володі. Він знову я?пе свій 
трактор у далекий рейс. «Так оп, яка но
вина. І сам суворо екзаменує себе... 
На стані і його знаряддя, закріплене за 
ним .. І народжується мрія — хороше бу
чо б якби і четвертий рік без ремонту»! ■ 

: М СТО Я11' •
колгосп імені Куибишева 
НовомтіргородсьКоіо району.

Почалися зимові каніку
ли. Скільки цікавого прине
се вона школярам. Багато, 
хто з вас братиме участь у 
спортивних змаганнях, віїь- 
мс ше активнішу участі, в 
роботі гуртків художньої са
модіяльності. Але найбільше, 
мабуть, пощастить тим, хто 
вирушить в туристсько-екс
курсійну мандрівку.

Першими в подорож виру
шили близько 300 школярів, 
які ЗО грудня цього року з 
обласного центру взяли курс 
до Одеси, и звідти на ком
фортабельному пароплаві
«Адмірал ііахімоц», вийдуть 
в десятиденну подорож 
вздовж Чорноморських бе
регів від Одеси до Батумі.

Юні туристи візьму г ь 
участь в екскурсіях, позна
йомляться з містами Одесою 
І Севастополем, відомими 
курортами Ялтою. Сочі, Су
хумі. Батумі. Почнеться ман
дрівка з Одеси. Тут туристи 
зроблять автобусну екскур
сію по місту, побувають в 
катакомбах.

Особливий інтерес школя- 
рів-туристів викличуть ВІДВІ
ДИНИ міста-героя Севастопо
ля, де вони зроблять авто
бусну екскурсію по місту, 
відвідають панораму і діора
му оборони Севастополя. В 
Сочі кіровоградці побувають 
в музеї Микоян Островсько- 
іо. В Сухумі — на могилі 
бортпровідниці —• комсо
молки.. Надії Куріеііко. В 
Ялті паші школярі відзіда-

РОСІ Е
ЛІСОПРОМИСЛОВИЙ
КОМПЛЕКС

П Братську на лісопромис
ловому комплексі прийнято-н 
Експлуатацію першу чергу за
воду деревиоврлокиїгетих (ІЛИГ

1

к>ть музей Антона Павлови
ча Чекова.

За цим маршрутом, але на 
теплоході «Грузія», здійсню
ють мандрівку ЗО школярів 
гірничого міста Олександрії.

Декілька. груп нашиє 
юних земляків разом з вчи
телями побувають в столиці 
нашої Батьківщини — Моск
ві. Тут вони ознайомляться 
з місцями, зв'язаними з жит
тям і революційною діяль
ністю Володимира Ілліча 
Леніна. Ознайомляться з до
сягненнями. з якими москви
чі зустріли 50-рІччл утворен
ня СРСР.

Понад S00 старшокласнн- 
ьів під час зимових канікул 
в спеціальних туристсько- 
екскурсійних поїздках з емб
лемою «Кіровограді» по 
сталевих магістралях від
правилися в дорогу з марш
рутом — Кіровоград — Ки
шинів — Одеса — Херсон — 
Миколаїв — Черкаси — Кі
ровоград.

Псриіа зупинка Кишинів. 
Тут кіровоградці зроблять 
автобусну екскурсію пі сто
лиці Молдавії. Ознайомлять
ся ;» тими перетіїзреинямн, 
ііьі сталися в житті молдав
ського народу за роки Ра
дянської влади, оглянуть 
Історичні та культурні па
м’ятай.

ft Одесі, екскурсанти від
відають музеї: . Морсько
го флоту, історнко-краезіїав- 
чпй, Зоологічнії*’), а також 
державний театр опери і бл-

лету. У Херсоні оглянута» 
місто, побувають у Каховці, 
там, де півзіку сому пазах 
червоні вершники Першої 
Кінної прорвати врангельсь- 
киіі фронт, стоїть сьогодні] 
бронзова «Легендарна та
чанка», В кожному місті їп 
чекає багато цікавого і 8«- 
яоплюючого.

Біля НІОО учнів із багатьох: 
районів Кіровоградщини в 
гостями обласного центру, 
де вони здійснюють екскурсій 
по місту, побувають па но
ворічній ялннні, вілвідаюгг. 
музично-драм а пічний театр 
імені Кроппвннніїкого та об
ласний театр ляльок.

Багато буде організовано 
подорожей по облиті. По
бувають школярі на хуторі] 
Надія, де ознайомляться з 
життям і діяльністю Кар- 
пенка-Карого, потім в селЕ 
ІІєчаївці Компаніївського 
району у музеї письменника 
Юрія Японського, в Рівному 
Повоукраїнськогл району, і» 
музеї видатного українсько
го письменника Івана Кінд
ратовича Ммкнтенкл.

Відвідають школярі Свіг<* 
лонодськ, Олександрію.

Це тільки невеликий пере
лік тих багатьох заходів^ 
розроблених туристсько-екс
курсійними організаціями 
області, які буду ті. проведе
ні під час зимових канікул»

В. ТВЕРДОСТУП, 
голова Кіровоградсь
кої обласної пади її» 
туоизму І екскуосіих,—

продукти вніс по • 20 мільйоні;) 
кпздратнпх метрів "а рік, Си
ровиною для виробництва 
ллііг, зартосррупліиїх при об- 
лицюванні кварта)), виготов
леній меблів, а також у маппь 
ііобу.и ундині. б}'дуть відходи 
лісопильного і фапсолоіо за
подій Братського комплексу.

«ВЕРХОВИНА 4» - 
НОВИЙ МОПЕД
Львівський мотозапод під- 

правив у магазини першу пар
тію .спсєї попої продукції — 
500 мопедів «Верховина-І»* 
Протягом року їх буде випу
щено ■понад КЮ тисяч штук,

(РАТАУ).
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Цими днями обласне 

упрааління у споавал зи- 
дазництв, поліграфії та 
книжкової торгівлі ра
зом з обкомом проф
спілки працізчиків куль
тури провели обласне 
змагання поліграфістів 
районних та міських дру
карень під девізом «Кра
щий по професії».

Ось група лінотипістів, 
верстальників та друка
рів приступили до робо
ти. Всі працюють зосе
реджено, уважно. Адже 
при підбитті підсумків 
враховуватиметься швид
кість роботи, технічні та 
граматичні помилки, до
бір шрифтів та лінійок, 
якість набору, верстки й 
друку.

За рядковідливними 
машинами лінотипісти 
А. Ф. Зеленчук, П. М. 
Сесій, В. О. Ьудак з Го- 
лованівської. Долинської 
та Бобринецької район
них друкарень. Май
стерність і виняткова 
уважність принесли А. Ф. 
Зеленчуку • П. М. Сесіну 

- успіх.
Змагання закінчено. 

Члени жюрі підбиваюто 
підсумки. Перше місце 
серед друкарів зайняв 
В. А. Хіарич (Мала Вис
ка), друге — Л В. Пого- 
рслоЕа (Кіровоградська 
райдрукарня), трете — 
Н. А. Романовз (Олек
сандрія). Серед версталь
ників перше місце вибо
рола Н, В. Саупз з Ріоз-

городківської районної 
друкарні, друге — Л. І. 
Шумєйко з Компаній
ської і трете — Л. В. Та- 
рабріна із Знам’янської 
міської друкарні. Серед 
лінотипістів перше місце 
завоював А. Ф. Зеленчук 
з Голованівської, дру
ге — П. М. Сесій з во
линської районної дру
карні і третє — 3. П. 
Черненко з Новомирго- 
рода.

Переможці нагород
жені грамотами з вру
ченням посвідчень про 
присвоєння звання «Кра
щий поліграфіст Кіровс- 
градщини» та цінними 
подарунками.

Виступаючи після за
кінчення конкурєу-зма- 
гання заступник началь
ника обласного управлін
ня у справах зидавницте, 
поліграфії та книжкової 
торгівлі Н. Н. Щербина 
відзначила, що матеріа
ли, зібрані членами жю
рі в ході змагання, бу
дуть уважна вивчені і 
використані при органі
зації економічного на
вчання поліграфістів та 
при розробці заходів 
щодо наукової організа
ції праці в друкзрьях об
ласті.

О. ПОЛІЩУК, 
начальник редакцій
но-видавничого від
ділу облуправління 
у справах видавни
цтва, поліграфії та 
книжкової торгівлі.

ПОРЯД з людськими якостями, 
як лагідність, ніжність, що 

притаманні тільки жінкам, їм влас
тиве ще її почуття жалю. До кого 
б то не було. А особливо — до ді
тей. Хай своїх чи чужих. Як тіль
ки побачать на дитячих очах сльо
зи, так вже й самі мало не пла
чуть.

— Ну, що ти хочеш, дитинко? 
На тобі ножика. Тиць тьотю в оч
ко, тиць.

І дитячий рот розпливається по
смішкою. Тігонькин теж. Аякже. 
Чим би дитя не бавилось, аби ке 
плакало.

Дитя підростає. Ось уже з ди
тини стає «дядина». Але,- забачив
ши заманливу річ, як мале, пускає 
сльози. Іноді так розридається, 
що й вгамувати важко. Що не да
вай йому, а воно своє править. 
І ніхто не заспокоїть його, крім 
жалісливої тітоньки. Вона йому 
одразу одне запропонує, друге, а 
за третім разом обов'язково вга
дає. .

А от продавець магазину № 1 
(м. Кіровоград) Марія Дорохова 
вже з другого разу розпізнає ди
тяче бажання. Дивиться ото, як 
крутяться біля вітрини хлопчаки. 
Підшморгуючи носами, підрахову
ють мідяки. Марія Олекгіїзча од* 
разу:

— А чого вам, хлопчики? Цуке
рок чи печива?

Хлопчики червоніють і сором’яз
ливо опускають очі:

— За кого ьи нас вважаєте? — 
Ми вже вийшли з того віку.

— Ага... Розумію, розумію, — 
метушиться вона. — Та якого вам 
червоненького чи біленького?

— ІІа якого грошей віїста іить, — 
сиплять їй у жменю гривеники. А

ЖАЛІСЛИВІ 
тітоньки

ФЕЙЛЕТОН = ~~~

замість них одержують пляшку 
вина.

І вже ніяких тобі не сліз, ні 
прнмхів. Дитина задоволена — ті
тонька теж. То дорослі можуть 
нализатись. А дитина? Вона собі 
побавиться — та и годі. А все ж 
не плакатиме.

Ось так, дякуючи Дорохогій, і 
побавились семикласники Кірово
градської СШ № 6, що прийшли 
на уроки п’яні.

Та виявилось, що задовольняти 
дитячі примхи ще краще вміє про
давець Кіровоградського магазину 
№ 56 А. В. Кушнірова. Вона як

тільки узріла двох підлітків 
Валерія Зубкова і Миколу Бури, 
ку — зразу зрозуміла: вони пляшч 
кою вина ке задовольняться, 
«Екстра» для них —• самий разфС' 
І точно вгадала.

Коли ж зайшли Микола Жн» . 
впцькнй та Олександр Церунов, 
вона прикинула вік, манеру роз». і 
мовляти, походку —'рнр|щпла, що -І 
ЇМ ГІІДІПДе «Рубін». І ЩО Ж? В ОС« ; 
повному вгадала. От тільки пере
більшила дозу. Замість пійлі гра 
дала пляшку 0,75. Схаменулась, та 
вже пізно. Сашко був у такому • 
стзні, коли мере дуже мілке; На •: 
радощах хотів покататись на чу
жому «Москвичі», а він виявився : 
не тітчиним. І суворі дяді у штаті 
ському надавали Сашкові по ру- 
цях. А разом з тим покарали жа
лісливих тітоньок. Крім вищезга
даних, із м. Олександрії — М. П. 
Колесник (магазин «Ромашка»), 
О. П. Бургас (гастроном «Моло
діжний»), С. І. Линченко (мліа* 
зин «Чг 1), 3. П. Шулякову (мага
зин N2 54), Н. С. Бузулюк (мата« 
зин № 63), Г. С. Гончу?, («Роч 
машка»). Із Маловисківсфкбго рач 
йону — О. II. Антоненко (лродач 
ведь магазину Кз 4 ВелиНоіиісківч 
ського сільСТ), В. Є. Ткаченко 
(продавець районного відділу гро
мадського харчування). ’ •

В. ЯНИШЕВСЬКИИ. С

ЄДИНЕ
Є слова молоді —. 
Сьогоденності діти,
Є слова золоті,
Що на плитах гранітних, 
Є великі слова
Не до зросту — по силі, 
Є співучі слова,

Михайло РОДНИЧЕМКО

С Л о в о
І від мудрості сиві...
А над ними не сто, 
Встало слово єдине:
Ти без нього ніхто, 
Слово це — Батьківщина!

г - • — ..

Долйнськнй район.

ЧОТИРНАДЦЯТЬ РОКІВ РОМАН ПИЛИПОВИЧ БОБЧУК ПРА
ЦЮЄ ДИРЕКТОРОМ БУДИНКУ КУЛЬТУРИ В СЕЛІ ТОВТРИ ЗА- 
СТАВНІВСЬКОГО РАЙОНУ. СВОЮ ЛЮБОВ ДО ПІСНІ 1 МУЗИКИ 
ВІН ПРИЩЕПИВ 1 ДІТЯМ ЯРОСЛАВУ, ЮРКУ І ГАЛІ. ЇХНЯ МА
ТИ — КОЛГОСПНИЦЯ ГАННА СЕМЕНІВНА ТЕЖ БЕРЕ УЧАСТЬ 
У ХУДОЖНІЙ САМОДІЯЛЬНОСТІ. НЕЩОДАВНО ЇМ АПЛОДУВАЛА 
СТОЛИЦЯ. МІЛЬЙОНИ ТЕЛЕГЛЯДАЧІВ РЕСПУБЛІКИ.

На фото: виступає сім’я Вевчуків. зліва направо — ГАННА СЕ
МЕНІВНА, ГАЛЯ, ЮРКО, ЯРОСЛАВ і РОМАН ПИЛИПОВИЧ ВОВ
ЧУК виконують пісню А. Пашкевича на слова В. Снмонсвка «Синові».
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ПОКАЗУЄ КІРОВОІРЛД

ЧЕТВЕР, 4 СІЧНЯ. ПЕРШІ 
ПРОГРАМА. 9.35 - Новини. 
(М). 9.45 — Кольопов? телеба
чення. Програма мультфіль
мів. (М). 10.15 — Телевізійний 
спектакль. (М). 11.25 — Пре
м’єра телевізійного багатосе
рійного художнього фільму. 
«Пан Самоходи« і тамплієри». 
«Таємниця Бахомста». З серіп. 
(М). 12.00 — Теленюис «Лю
дина і її справа». (М). 12.30 — 
«Музичний календар». (М). 

13.09 — «Тваринництво — удар
ний фронт». (М). Пі 50 — За 
накресленнями XXIV з'їлду 
КПРС. «Дотримане слово». 
(Дніпропетровськ). 17.10 —
Для дітей. «Веселі ведмежа
та». Вистава Запооізькоіо те
атру ляльок. (Запоріжжя). 
10.00 — «Тваринячіпку — удар
ний фронт». (Харків). 13.30 — 
Ленінський уніаерситет міль
йонів. (М). 19.00 -- «Музичний 
салон». (Кіровоград). 19.50 — 
Художній фільм «Злочинець 
сидить на стадіоні УемблІ». 
2 серія. (М) 21.00 — Програма 
«Час». (М). 21.30 — «Нумо,

хлопці». (М). 23.00 — Нови
ни. (51).

ДРУГА ПРОГРАМА. 16.15 — 
Навчальна передача з біоло
гії. «Значення еволюційної 
теорії Ч. Дарвіиа». (ЛІ), 16.45 
— Навчальна передача з літе
ратури. «І. С. Тургеїгев», (М). 
17.3о — Для школярів. «Юні 
хокеїсти школи ЦСКА». (М). 
13.00 — Новини. \,М). 18.10 —
Для школярів. -«Подарунки 
друзям». (М). 18.39 — Рекла
ма, оголошення. (К). 19.00 — 
Інформаційна програма «Віс
ті», (К). 19.40 — О. Корнійчук. 
«В степах України». Вистава. 
(Львів). В перерві — «На доб
раніч, діти!» (К). 22.65 Ве
чірні новини. (К).

П'ЯТНИЦЯ, б СІЧНЯ. ПЕР
ША ПРОГРАМА. 9.35 - Нови
ни. (Лі). 9.45 — Кольорове те
лебачення. Програма мульт
фільмів. (М). 10.15 — «Співай 
піонерія», (М). 11,15 — Пре
м'єра телевізійного багатосе
рійного художнього фільму 
«Пан Самоходик і тамплієри». 
«Підземний лабіринт». 4 се
рія. (М). 11.59 — «Шахова
школа». (М). 12.20 — Кіноко
медія «Операція «Н» та інші 
пригоди Шурина», (К). 14.00 — 
Свято новорічної ялинки, (К). 
17.00 — «Мелодії моєї Бать- 
ківщнвя». (Львів). 17.30 — 
«Внесок дослідника». Телена
рис. (Дніпропетровськ). 18.00 
— Новини. (М). 18.10 — «Світ 
соціалізму». (М). 18.40 —
«Хроніка тижня», (Кірово
град). 19.00 — Фестиваль мис

тецтв «Російська зима», За
ключний концерт. (М). В пе
рерві — програма «Час». (М). 
21.45 — Кольорове телебачен
ня. Телевізійний спектакль. 
(М). 22.35 — Кольорове іело- 
бачення. Прем’єра телевізій
ного документального фільму 
«Му раново — будинок постій», 
(М). 22.55 — Новини. (М).

ДРУГА ПРОГРАМА. 10.90 — 
Навчальна передача з літера
тури. «О. С. Пушкін». <М). 
16.15 — Для школярів. «Турнір 
допитливих». (ЛІ). 17.30 — Ко
льорове телебачення. Концерт. 
(М). 18.00 — Ляльковий теле
фільм «Казки Прнкіндслч». 
(К). 18.30 — Реклама, оголо
шення, (К). 19.30 - інформа
ційна програми «Мсті». (К).
19.30 — «Екран молодих». (Ми
колаїв). 20.00 — «Вечір науко
вого кіно». (К). 20.45 — «На 
добраніч, діти!» (К). 21.00 — 
Художній фільм «Мій нульо
вий час». (К). 22.30 — Вечірні 
новини. (К).

СУБОТА, 6 СІЧНЯ. ПЕРША 
ПРОГРАМА. 9.05 — Кольорове 
телебачення. Гімнастика для 
всіх. (М). 9.20 — Новини, (М).
9.30 — Концерт па замовлення
глядачів. (М), 19.15 — За ва
шими листами. (М). 10.40 — 
Програма Пстронавловськ- 
Камчатської студії телебачен
ня. (М). 11.30 — «Актуальні
проблеми науки І культури». 
(М). 12.00 — Кольорове теле
бачення. Програма мультфіль
мів. (М). 13.00 — Прем’єра те
левізійного багатосерійного ху
дожнього фільму «Пан Само-І

ходик і тамплізрч». «Скарб 
тамплієрів». 5 серія. (М), 13.35 
— Тележурнал «Життя тан
цю». (М). 14.20 — «Поезія». 
(М). 14.45 — «Пошта програми 
«Здоров’я». (ЛІ). 15.15 — Ко
льорове телебачення. «Музичні 
зустрічі». (М), 16.60 — До
55-рІччя виходу статті В. 1. Ле
ніна «Як організувати змаган
ня». (ЛІ). 16.85 -- Тележурнал 
«Палітра». (Льпіт). 17.05 — 
Для дітей. «Мозаїка дружби». 
(К). 16.10 — Кольорове телеба
чення. «У світі тварин». (М). 
19.10 — По сторінках «Голубо
го вогника»; (ЛІ). 19.40 — Ко
льорове телебачен.чя. Прем’єра 
телевізійного художнього філь
му «Найкращі кораблі», і се
рія. (М). 21.00 — Програма 
«Час». (М). 21.50 — Кольорове 
телебачення. Святковий кон
церт, По закінченні — нови
ни. (М).

ДРУГА ПРОГРАМА. 12.35 — 
«Старти на воді». «Клуб юних 
олімпійців». (Ворошнловград). 
13.05 — «Чуття єдиної роди
ни». (К). 13.33 •- «Новорічні
чудеса*. Вистава. (Дніпропет
ровськ), 14.35 — «Літературна 
субота». (К). 15.30 — Худож
ній телефільм «Насамперед 
театр». (К). 10.35 — Для
шнолпрів. Телеспектакль. (М). 
18.00 — Новини. (М). 18.10 — 
«Київська панорама». (К>. 
19.00 — Інформаційна програ
ма «Вісті», (К), 19.30 — Кон
церт. (К). 20.15 — «На добра
ніч, діти!» (К>. 21.30 — Худож
ній фільм «Старі млини». (К). 
22.35 — Вечірні новини. (К).

ПОГОДА
Вдень 4 січня по території області і місту Кіровограду пе

редбачається малохмарпа погона, ранком туман. Вітер пів
денно-західний, 5—9 м/сек. Температура повітря 2—6, по міс
ту 3—5 градусів тепла.

5—6 січня — хмарна з проясненнями погода, місцями ту
ман, слабка мряка. Вітер південно-західний, слабкий до по
мірного. Температура повітря вночі 3—8 гра;іусіи морозу, 
вдень 2—7 градусів тепла,

Редактор В. ПОГРІБНИЙ.
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«Молодой коммунар», 
op:an Кирове: райского 

обкома ЛКСМУ, 
г. Кировоград.

316050 ГСП, К1розоград-50( гул. Луначврсьного, 30.
Телефони; відповідального секретаря та відділу ком» 

сокольського життя — 2-45-35, відділу пропаганди, від
ділу листів І масової роботи та інших відділів — 2-45-35.

Друкарня їм, Г. М. Димитроеа, обласного управління 
у справах видавництв, поліграфії І книжкової 

торгівлі, м. Кіровоград, вул. Глінни, 2.
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ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ НАВЧАЛЬНО- 
КУРСОВИЙ КОМБІНАТ ТРЕСТУ 

«ДНІПРОЕКСКАВАЦ1Я» 
у січні 1973 року проводить набір робітників на 

курси з відривом від виробництва по професії трубо- 
укладачі залізобетонних промисловик труб.

Трубоукладачі — це люди відважної професії, рс?? 
бота їх зв’язана із спорудженням висотних будівель 
механізованим способом.

На курси приймаються юнаки віком віл 20 до 30 
років з освітою не нижче семи класів.

Строк навчання шість місяців.
Зараховані па курси забезпечуються стипендією в 

розмірі 76 карбованців і безплатним гуртожитком.
Ті, хто закінчить курси, направляються па роботу 

в організації тресту «Укрважспецзалізобегсіїбуд» 
комбінату «Укрважспецбуд», що знаходиться на те
риторії України, де їм гарантуються гуртожиток з на
ступним забезпеченням житловою площею, робота по 
спеціальності і висока заробітна плата.

За довідками звертатися на адресу: м. Дніпропет
ровськ, вул. Юрія Савченка, 97, навчально-курсовий 
комбінат. Телефон 42-36-01.

В м. КіровоірадІ — вул. Севастопольська, 9, учбовий ком
бінат тресту «КІровоградсажбуд». їхати автобусам» №№ Н, 
и до зупинки «Севастопольська», № 29 до зупинки «Буд- 
Деталь». •
„ Довідками звертатися до уповноваженого но прийому
з 9 до 18 годин.
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