
ІДУТЬ до фінішу останні дні третього 
року дев’ятої п’ятирічки, року ударної 

праці. В ці дні комсомольці і молодь Кіро- 
воградщини сповнені почуття синівської 
гордості за нашу партію, нашу Радянську 
Вітчизну. Нову хвилю піднесення політичної 
і трудової активності у членів Ленінської 
Спілки викликали рішення грудневого Пле
нуму Центрального Комітету КПРС і VII се-і 
сії Верховної Ради СРСР.

Палко схвалюючи внутрішню і зовнішню 
політику Комуністичної партії і Радянської 
держави, положення і висновки, викладені 
у виступі Генерального секретаря ЦК КПРС 
Л. І. Брежнєва на грудневому Пленумі, 
юнаки і дівчата області, як свою кровну 
справу, сприймають слова про те, що вико
нання і перевиконання народногосподар
ського плану 1974 року матиме визначаль
не значення для успішного завершення 
п’ятирічки в цілому.

Для комсомолу рік, що наступає, незви
чайний і тим, що це рік XVII з’їзду ВЛКСМ,

ТВІЙ
УЖИНОК, 
ЮНОСТЕ!
XXII з’їзду ЛКСМУ та 50-річчя присвоєння 
комсомолу імені В. І. Леніна. Саме ці ви
значні події стануть урочистими датами 
підбиття підсумків бойового соціалістично
го змагання за дострокове виконання на
родногосподарських планів. Юнь дає слово 
кожен день четвертого року п’ятирічки зро
бити днем ударної праці, відмінного на
вчання. І слово це досить конкретне. В ми
нулому номері наша газета опублікувала 
схвалену бюро обкому ЛКСМУ ініціативу 
комсомольсько-молодіжних колективів за- 

іводу «Червона зірка», Кіровоградського 
заводу тракторних гідроагрегатів, Морозів- 
іського вуглерозрізу і Побузького нікелево- 
іго заводу, які, відповідаючи ділом на рі
шення грудневого Пленуму ЦК КПРС, 
підтримали почин передових московських 
підприємств і розробили та прийняли на 
1974 рік зустрічні, більш напружені вироб
ничі плани,

Названі колективи звернулись до всіх 
комсомольців і молоді області із закликом 
зробити прийняття зустрічних планів нашою, 
комсомольською справою. І тут комітетам 
комсомолу, первинним комсомольським 
організаціям належить по-бойовому пропа
гувати серед молоді значення цього патріо
тичного руху, зробити його масовим з тим, 
щоб він залучив до себе буквально кожну 
працюючу молоду людину — машинобу
дівника, механізатора, доярку, молодого 
працівника сфери побуту.
іа АГОМИЙ ВКЛАД внесли в український міль- 
и ярд пудів хліба, засипаного у засіки Бать
ківщини, поряд з досвідченими майстрами хліб
ного поля, молоді господарі землі. Десятки їх 
заслужено відзначено пнеокнмн урядовими наго
родами. Серед них — кращі молоді комбайнери, 
що виборювали приз обласної молодіжної газети 
«Кращому молодому женцю Кіровоградщинн» — 
Володимир Коваленко — з Олександрійського, 
Василь Опошнянський — з ІІовомнргородського. 
районів та інші нагороджені орденами Трудового 
Червоного Прапора.

Але сільський трудівник пам’ятає слова про 
тс, що український мільярд мас стати мінімаль
ною нормою здачі хліба державі республікою. Ця 
обставина вимагає дійсно самовідданої турботи 
за врожай. І відрадно, що цс почуття не забари
лось передатись великому загонові молодих хлі
бодарів області. По-діловому, розуміючи склад
ність стану озимих, труднощі, які можуть з’яви
тися у вирощенні наступного врожаю, механіза- 
торп-комсомольці вже сьогодні вишукують до
даткові резерви збільшення виробництва зерна. 
Цс і передовий досвід, і молодий запал, і мож
ливості техніки. Днями в комсомольсько-моло
діжній тракторній бригаді колгоспу «Перше трав
ня» Маловнсківського району відбулися збори. Па 
цих зборах комсомолець Микола Ковальов зобов'я
зався сам, звичайно, при допомозі техніки, на 
107 гектарах виростити по 100 центнерів кукурудзи. 
З такою ж Ініціативою виступили молоді механі
затори з колгоспів Імені Ульянова Ульяновського 
району, імені Калініна Новоархангс.тьського ра
йону та інші.

Це дійсно державне розуміння справи вироб
ництва продуктів сільського господарства і кон
кретна ділова відповідь.
Ж» ОБЛАСТІ ось уже другий рік шириться рух 
" молодих доярок-тритисячниць. Тільки нього 
року в змаганні на приз газети «Молодий кому
нар», «Першій тритисячннці КІровогрпдщнніїа 

(Закінчення на 2-й стор.).

ВМІЛО КЕРУВАТИ НАРОДНИМ ГОСПОДАРСТВОМ
• ЗБОРИ АКТИВУ ОБЛАСНОЇ ПАРТІЙНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ
О'у ГРУДНЯ в Кіровограді відбу-

• лися збори акіиву Кіровоград
ської обласної партійної організації, 

Учасники зборів обговорили під
сумки грудневого (1973 р.) Пленуму 
ЦК КПРС і завдання обласної пар
тійної організації.

На зборах партійного активу ви
ступили перший секретар обкому 
Компартії України М. М. Кобильчак, 
перший секретар Кіровоградського 
міськкому партії І. П. Валявський, 
перший секретар Добровеличківсь- 
кого райкому партії А. М. Мовчан, 
голова виконкому Олександрійської 
міської Ради депутатів трудящих 
І. В. Дробот, формувальник цеху сі
рого чавуну заводу «Червона зірка» 
В. М. Дульський, секретар парткому 
колгоспу імені Карла Маркса Усти- 
нівського району О. М. Дощенко, 
директор Кіровоградського заводу 
тракторних гідроагрегатів В. В. Яни- 
цький, перший секретар Компаніївсь- 
кого райкому партії В. Д. Бабій, 
бригадир виробничого об’єднання 
«Дніпроенергобудіндустрія» М. В. 
Павлов, перший секретар обкому

ЛКСМУ М. Г. Гайдамака, голова кол
госпу імені Карла Маркса Ульянов
ського району Герой Соціалістичної 
Праці М. О. Русавський, керуючий 
трестом «Кіровограде!пьбуд» А. А» 
Солган.

Виступаючі палко схвалили рішен
ня грудневого Пленуму ЦК КПРС, 
положення і висновки промови това
риша Л. І. Брежнєва на Пленумі ЦК 
партії. Вони відзначили, що комуніс
ти, всі трудящі області одностайно 
схвалюють діяльність ЦК КПРС і йо
го Політбюро по перетворенню в 
життя рішень XXIV з’їзду партії в 
галузі внутрішньої і зовнішньої по
літики.

Збори партійного активу постави
ли перед партійними, профспілкови
ми і комсомольськими організація
ми, господарськими органами зав
дання: закріпити досягнуте, значно 
перевиконати план 1974 року, ство
рити міцний фундамент для успіш
ного виконання завдань дев’ятої п’я
тирічки, підвищувати рівень керівни
цтва господарським будівництвом, 
удосконалювати структуру і стиль

ВИСОКІ НАГОРОДИ БАТЬКІВЩИНИ ВРУЧЕНІ
26 грудин в Ризі на спільному урочистому засіданні 

Центрального Комітету Компартії Латвії і Верховної 
Ради Латвійської PCP з участю представників громад
ських організацій, трудящих республіки і міста Риги від
булося вручення ордена Дружби народів Латвійській 
PCP і ордена Леніна — місту Ризі.

Республіка удостоєна високої нагороди Батьківщини 
за великі заслуги трудящих Латвії в розвитку і зміц
ненні Союзу PCP, у зміцненні дружби і братерського 
співробітництва соціалістичних націй і народностей, за 
великий вклад в економічний, соціально-політичний і 
культурний розвиток Радянської держави і на відзнаку 
50-річчя СРСР.

Столиця Латвійської PCP нагороджена за великі ус
піхи, досягнуті трудящими міста в господарському і 
культурному будівництві, у виконанні завдань восьмого 
п’ятирічного плану но розвитку промислового виробниц
тва. * ....
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31 ГРУДНЯ - 51-А РІЧНИЦЯ 
З ДНЯ СТВОРЕННЯ СРСР.

НА СТОРІНКАХ ЦЬОГО НО
МЕРА ГАЗЕТИ РОЗПОВІДАЄ
ТЬСЯ ПРО ЖИТТЯ БАГАТОНА
ЦІОНАЛЬНОЇ КРАЇНИ РАД.

УРОЧИСТЕ ЗАСІДАННЯ В ТАЯ ЛІНІ
На спільному урочистому засіданні Центрального 

Комітету Компартії Естонії і Верховної Ради респуб
ліки, яке відбулося 27 грудня в Талліні, Естонській 
PCP вручено орден Дружби народів, а місту Талліну 
—- орден Леніна.

На засіданні з промовою, як? не раз переривалася 
тривалими оплесками, виступив член Політбюро ЦК 
КПРС, голова Комітету Державної безпеки при. Раді 
Міністрів СРСР Ю. В. Андропов. Він зачитав Укази 
Президії Верховної Ради СРСР про нагородження 
Естонської PCP і міста Талліна і прикріпив орден 
Дружби народів до прапора республіки і орден Ле
ніна до прапора столиці Естонії.

З промовою-відповіддю виступив перший секретар 
ЦК КП Естонії І. Г. Кебін.

, (ТАРС).

управління, поліпшувати систему і 
методи планування, послідовно Про
водити в усіх галузях концентрацію і 
спеціалізацію виробництва.

Учасники зборів особливу увагу 
гриділили питанням широкого впро
вадження передового досвіду, вико
ристання резервів виробництва і 
асигнувань на капітальне будівницт
во, підвищення відповідальності за 
доручену справу.

Збори активу обласної партійної 
організації цілком і повністю схва
лили рішення грудневого Пленуму 
ЦК КПРС і прийняли їх до неухиль
ного виконання.

Збори обласного партійного акти
ву запевнили Центральний Комітет 
КПРС, ЦК Компартії України в ^теїму, 
що комуністи, всі трудящі області з 
честю виконають завдання, постав
лені грудневим (1973 р.) Пленумом 
ЦК партії.

З великим піднесенням учасники 
зборів прийняли тексти вітальних 
листів Центральному Комітетові 
КПРС і Центральному Комітетові 
Компартії України,

Учасники урочистого засідання з величезним піднесен
ням обрали почесну президію в складі Політбюро ЦК 
КПРС на чолі з Генеральним секретарем ЦК КПРС то
варишем Л. І. Брежнєвим.

Член Політбюро ЦК КГІРС, Голова Президії Верхов
ної Ради СРСР М. В Підгорнмй виступив на засіданні з 
промовою, яка не раз переривалася тривалими оплеска
ми. Він оголосив укази Президії Верховної Ради СРСР 
про нагородженая Латвійської PCP орденом Дружби на
родів і міста Риги орденом Леніна і прикріпив ордени 
до прапора республіки і до прапора столиці Латвії.

З промовою-відповіддю виступив перший секретар ЦК 
КП Латвії А. Е. Восс.

З великим піднесенням присутні прийняли вітальний 
лист Центральному Комітету КПРС, Президії Верховної 
Ради СРСР і Раді Міністрів СРСР.

(ТАРС).

ПРАВОФЛАНГОВІ П’ЯТИРІЧКИ
Ткаля Херсонського ордена Леніна бавовняного комбінату комсо

молка Валентина Кусакова, працюючи на ЗО верстатах, ще у вересні 
виконала програму третього, вирішального року п’ятирічки. З почат
ку року вона виробила додатково до плану понад їв тисяч метрів 
тканин. .

Па фото: передова ткаля комсомолка Валентина КУСАКОВА. 
Фото Г. ШЕВАК1НА. (Фотохроніка РАТАУ).

Крупногабарнтні роликові підшипники діаметром до 2,3 метра, ва- 
юю до 6 тонн, виготовляє підшипниковий завод в Куйбншеві. Підшнп- 
ннкн-гігантн застосовують на прокатних станах, крокуючих екскавато
рах, в автомобільному і тракторному виробництві. Роликові підшипни
ки менших розмірів, які випускає завод, користуються великим попи
том в машннооудівництві 7а і11ших галузях промисловості і експор
туються у Ь2 країни.

зав°АУ до кінця дев’ятої п'ятирічки (1971—1975) збільшить 
ппи₽мгтПР°АуКЦ £ на кілька мільйонів штук. З цією метою цехи під- 
станіПв™ псрс0“лад,‘к,ються за рахунок сучасніших і продуктивніших 
Л’Ф0™ крупногабарнтний підшипник виготовлено на підшип
никовому заводі в місті Кчйбшіпрпі
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29 грудня 19'} З рокуТВІЙ УЖИНОК, ЮНОСТЕ!
(Закінчення).

озяло участь близько півтори тисячі молодих до
ярок. Лише за підсумками 11 місяців вже 125 з 
Них — Ольга Козаченко — з Олександрійського 
району, Світлана Папелко — з Новоукраїнського, 
Надія Вацюк — з Ульяновського, Ольга Чиж — 
Із Знам’янського, Надія Тстеріна — з Малопис- 
ківського районі» та інші — перекрили або пере
кривають надій в 4 тисячі кілограмів молока від 
закріплених корів. ІЦе два роки тому тритисячно
го рубежу досяглії тільки близько 40 молодик 
Доярок. Тритисячний надій — далеко не рекорд
ний. Але йдеться про масові тритисячні надої. 
Коли б кожна молода доярка області одержува
ла щорічно 3 тисячі кілограмів молока від кож
ної із закріпленої групи корів — цс були б до
даткові десятки І сотні тонн надпланової молоч
ної продукції.

В новому році слід працювати над тим, щоб 
повсюдно створювати умови, які давали б мож
ливість молодим працівникам ферми краще вико
ристовувати молоду енергію, прагнення стати 
врівень з досвідченими тваринниками. Це перш за 
все знання, поліпшення самої технології, озброєн
ії« досвідом. В області значна ж частина меха-
Г~---------- ■ ■■

(ТРЕТЯ СЕСІЯ ОБЛАСНОЇ РАДИ 
ДЕПУТАТІВ ТРУДЯЩИХ

І 25 грудня відбулася третя сесія обласної 
Ради депутатів трудящих чотирнадцятого 
Скликання. Сесію відкрив голова обласної 
Рад» депутатів трудящих Д. П. Максимен
ко. Головою сесії обрали депутата Е. 
ЦІикіту (Олексіївськпй виборчий 
№21).

і Сесія розглянула питання:
і І. Про плай розвитку народного 
: царства ^місцевого підпорядкування 
ті па 1974 рік.

2. Про бюджет області на 1974 
звіт про виконання бюджету 
.1972 рік.

3. Затвердження рішень облвиконкому, 
Прийнятих у період між сесіями.

4. Про внесення змін до складу обласно
го суду.

З доповіддю в першому питанні порядку 
денного виступила голова обласної плано
вої комісії II. Я. Артюшенко, у другому — 
завідуючий обдфінвідділом В. В. Кнр’янов, 
8 співдоповіддю — заступник голови пла
ново-бюджетної комісії В. II. Глоба.

На сесії виступив міністр будівництва 
підприємств важкої індустрії УРСР Г. їх. 
Лубеяець.

У третьому і четвертому питаннях поряд
ку денного з інформацією виступив секре
тар облвиконкому К. Г. Жук.

В обговорених питаннях сесія ухвалила 
відповідні рішення.

нізміа на фермах не пнкористоііуєтьсм. Лежить 
мертвим капіталом. Цс той невикористаний ре
зерв, який би допоміг значно поліпшити та за
кріпити іяі роботі у тваринництві значну кількість 
молоді.

У КОМСОМОЛЬСЬКИХ організаціях об
ласті, як відомо, завершилася звітно- 

виборна кампанія. Відбулася серйозна, ді
лова розмова про значне поліпшення, по
силення організаторської роботи комсомо
лу, роботи по підвищенню дієвості соціа
лістичного змагання.

Відзначалося, що досвід багатьох і багатьох 
самовідданих молодих трудівників, приклади са
мовідданої, високопродуктивної, на жаль, ви
користовується окремими комсомольськими ор
ганізаціями ще надто слабо — і в плані його 
пропаганди, впровадження, і в плані використай 
ия патріотичних справ молоді у виховній роботі.

Ця відповідальна, великої державної ваги 
справа вимагає дальшого поліпшення роботи з 
комсомольськими кадрами, їх політичного, гро
мадського і ділового росту.

Наша партія, наша радянська дійсність

вчать, що в будь-якій справі не може бути 
заспокоєння, що тільки дійсна партійна ви
могливість, розвиток критики і самокритики, 
підвищення діловитості і принциповості — 
сприяють розвитку ініціативи в комсомоль
ських рядах.

Об'єктивна, глибока і всебічна оцінка ре
зультатів творчої діяльності партії і радян
ського народу в нинішній п’ятирічці дана 
на грудневому Пленумі ЦК КПРС, той відпо
відальний іспит, якйй склали о третьому році 
п’ятирічки партійні організації, радянські і 
господарські органи — все це для комсо
мольців і молоді області — великий вихов
ний приклад, вірний дороговказ для ком
сомольського активу у його роботі по 
мобілізації молодіжних мас для активної 
участі у всенародній боротьбі за виконання 
рішень XXIV з’їзду КПРС.

Ось над чим працювати нам в наступ
ному році.

Не пошкодуємо для всенародної справи 
ні енергії, ні вміння, ні сил своїх молодих!

З наступаючим Новим роком, друзі!

рік та 
області

госпо* 
облас-
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округ
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ЗВІТИ І ВИБОРИ
У первинних організаціях ДКСМ — Димитрів- 

ської Комуністичної Молодіжної Спілки нині ши
роко розгорнулися звіти та вибори. На промисло
вих підприємствах, будовах у сільськогосподар
ських кооперативах і навчальних закладах глибо
ко аналізується стан внутріспілкової роботи, ідей
но-політичного зростання юнаків і дівчат, їх 
участі в соціалістичному будівництві.

На м'ясокомбінаті та на взуттєвій фабриці «Добріш» 
питанням підвищення лілової кваліфікації, загально
освітнього рівня молодих трудівників багато уваги при
ділили звітно-виборні збори, розробивши чіткі реко
мендації.

Під девізом «Навчання ти праця — праця та навчання» 
пройшла установча комсомольська конференція я 'Голбу- 
хінському училищі імені П. І’. Славейкової. З промовою 
тут виступила секретар міського 
Младеика Діполовп.

Звітно-виборні збори дають 
ним комітетам ДКСМ 
зробити ще більш масо
вими змагання молодих 
добруджаиців за 
рокове виконання 
дань шостої

комітету комсомолу 

накази новообра-

ІВАН

дост- 
зав- 

п’ятирічки.
У БОЛГАРСЬКИХ

ДЕНЄВ

сторінкиМолодіжні 
окружної газети знайом
лять читачів з досвідом 
роботи кращих виробнич
ників, з їх життєвим шля
хом. Цікава розповідь 
про Івана Денєва. ко

лишнього випускника То.т- 
бухіиського профтехучи
лища. Професія електро
монтера полонила душу юнака. Щоб досконало опа
нувати її, він доклав багато зусиль. Ось що про 
нього говорять на кабельному заводі.

Дімка Стоянова, секретар комітету ДКСМ під
приємства: «Це — ділова людина. Успіху доби
вається завдяки винятковій наполегливості у ви
робничій та громадській діяльності. Іван Депєв — 
член заводського комітету комсомолу. Нещодавно 
він виборов перше місце в республіканському зма
ганні «Кращий за професією». ’

Йорданака Іліева, змінний майстер; «За шість 
років роботи Денєва на нашому заводі не мав 
жодної рекламації па виготовлену ним продукцію. 
А здає він її за методом передових радянських 
робітників саратовці.в — з першого пред’явлення. 

'Робітничий колектив нашої зміни твердо переко
наний, що попереду у комсомольця багато пере
мог в натхненній праці.

ШЛЯХОМ СВОЇХ БРАТІВ
Салі Акіфов також вчився в профтехучилищі. А 

коля повернувся з міста Терпел в рідне село Цер

ії А КАРТІ «Новобудови 
Далекого Сходу» умов

ним знаком нанесена і Да
лекосхідна птахофабрика. 
А поряд командир «Боні- 
вурівця» Іван Новиков аку
ратно намалював червоний 
прапорець з п ятьма буква
ми —- ККМБЗ. Вони розши
фровуються так: красвий 
комсомольсько - молодіж
ний будівельний загін.

200 добровольців з числа 
кращих молодих робітників, ін
женерів. техніків ІЗ Хабаровсь
ка, Комсомольська-на-Амурі, 
Совєтськой Гавани і Інших міст 
приїхали на крайову ударну 
комсомольську будову, де ЗВО
ДИТЬСЯ Далекосхідна птахофаб
рика і Некрасівськнй свино
відгодівельний комплекс.

БоиізурівцІ — так всі тепер 
називають на будові посланців 
комсомолу. Це багато до чого 
зобов'язує. Вони добре пам'я
тають слова, які сказав на їх 
мітингу, присвяченому створен
ню бонівурівського загону, со
ратник Віталія Бонівура по 
комсомольському підпіллю
И. Фельдман*. «Ми говорила? 
«Даєш Далекий Схід!». Ваш 
лозунг: «Даєш Некрасівку!»

Некрасівка... Тут поблизу 
Хабаровська на площі 40 
гектарів споруджується су-БОНІВУРІВЩ
часна механізована птахо
фабрика: 68 пташників, ін
кубаторів, 
споруди. Фабрика щороку 
даватиме 
яєць і понад 9 тисяч цент
нерів пташиного м'яса.

«Даєш Некрасіоку!» — смисл 
цього лозунгу зобов’язує юна
ків і дівчат свято берегти І 
примножувати традиції комсо
мольських організацій Хабаров
ського краю. Навіть у вересні, 
коли загін ще формувався, 
бригада Габулли Алієва вико
нала місячне завдання на .174 
процента, а колектив Валерія 
Акіншнна — на 171.

ДобровольіЙ з Комсомо.іьська- 
на-Амурі привеп'ли з собою вим
пел, який їм вручили першобу- 
дівельиикн міста. Раз в 10 днів 
на ньому залишають «автогра
фи» члени бригади, які завойо
вують лідсрстяо у змаганні. 
Першим зробив це колектив, 
котрим керує Валерій Акіншнк-

Нещодавно із далекого 
міста Белова, що в Кеме
ровській області, до Некра- 
сівки надійшов лист з по
бажанням успішно завер
шити будову. Надіслали йо
го комсомольці школи, яка 
бореться за присвоєння 
їй імені Віталія Боиівура. 
Бонівурівці можуть відпо
вісти комсомольцям Бело
ва, що намагаються з чес
тю виправдати довір'я то
варишів, які рекомендува
ли їх до складу загону. За 
трудові успіхи, досягнуті 
на ударній комсомольській 
будові, ЦК ВЛКСМ нагоро
див значками «Молодий 
передовик виробництва» 
муляра Георгія Кошового, 
бригадирів Ґабуллу Алієва 
і Геннадія Гаврилова. Знач
ки «Ударник 1973, вирі
шального року п'ятирічки» 
одержали 28 бонівуріаців.

інші виробничі

120 мільйонів

УЗБЕЦЬКА ВСТАНОВЛЕННЯ
ЛОТКІВ ~ «ПОВІТРЯНИХ КАНАЛІВ» 
У НОВИХ РАДГОСПАХ ГОЛОДНОГО 
СТЕПУ СИРДАР'ЇНСЬКОЇ ОБЛАСТІ, 

Фото РАТАУ.Іна з дипломом тракториста, йому вручили но
венький «Беларусь». В сільськогосподарському 
кооперативі знали, що він не .підведе. І справді, 
Акіфов з перших днів показав, що добре засвоїв 
науку в училищі, що до роботи беручкий, як і його 
брати-кооператори.

Цього року він найбільше в кооперативі зеконо
мив пального та гуми, заощадив чимало коштів, 
асигнованих на ремонт трактора та причіпних 
знарядь.

ВИСОКЕ ПОКЛИКАННЯ МОНТАЖНИКА
Трудові будні комсомольця Неделчо Костадіо- 

(іова в цеху механізації Толбухінського будівель
ного комбінату пов’язані з частими відрядження
ми па різні будови-округу. Газета пише про нього: 
«Добру людину видно по тому, як старанно вона 
працює, безкорисливо допомагає іншим».

Всюди, де Костадіоно- 
ву доводилося виконува
ти монтажні роботи, ча
сом дуже складні —• па 
трактороремонтному за
воді чи на маслосіїрбазі

• він охоче ділився до
свідом з молодими коле
гами. Досвідченому май
стру монтажної справи 
є чому навчити і буді
вельників старших за ві
ком, бо все, то він ро
бить. дістає відмінну 
оцінку. Монтажник пе 
заспокоюється на досяг
нутому, а прагне до но
вих висот майстерності.

КІРОВОГРАДСЬКІ ЗУСТРІЧІ
Великий інтерес викликали у читачів Добруджі 

матеріали, присвячені міцніючій болгаро-радяи- 
ській дружбі, зокрема, молоді Толбухінського ок
ругу та Кіровоградщини. Під рубрикою «Кірово
градські зустрічі» опубліковано докладні статті 
«Міжнародний клуб молодих механізаторів», «Вог
ні дружби», «Природа підкоряється людині».

Захоплено про незабутні зустрічі молодих тол- 
бухіїшіи з кіровоградцями пише Александра Гі- 
чева. Вона ділиться думками про джерела бол- 
гаро-радянської дружби, про її життєдайність. 
Відвідання заводу «Червона зірка», обласної сіль
ськогосподарської дослідної станції. Морозівсько- 
го вуглерозрізу, колгоспів «Зоря комунізму» та 
імені Ульянова, хутора «Надія» — були дуже 
корисними. Авторка підкреслює: «Ми вдячні за 
одержані уроки патріотизму, працелюбства, ін
тернаціоналізму всім, з ким мали честь зустріча
тися па землях братньої Кіровоградщини».

II. ДОБРІЙ.

ДРУЗІ В2
Що нового у наших молодих друзів з їолбухін- 

ського округу Народної Республіки Болгарії! Як 
зміцнюють вони традиційну болгаро-радянську 
дружбу!

На ці питання знаходимо відповіді о матеріалах 
сторінок для молоді «Полум’я» окружної газети 
«Добруджанська трибуна».

Вітчизна

В Інституті теплофізики Сибірського 
відділення Академії наук СРСР створе
но експериментальний газодинамічний 
комплекс, на якому* досліджуються фі
зичні процеси у потоках розрідженого 
газу на молекулярному ріпні. Ці експе
рименти важливі для вакуумної техно
логії і розвитку космічної техніки.

На газодинамічному комплексі сибір
ські вчені отримують глибокий ватн» 
в якому з величезною швидкістю руха
ються потоки молекул.

На фото: співробітник Інституту теп
лофізики Анатолій ВОСТРИКОВ готує 
для сксперимента генератор молекуляр
ного пучка на газо інпамічному ком
плексі.

А. ЖИТНИКОВ, 
кор. ТАРС.

Некрасівка, 
Хабаровський край.

Фото А. ЗУБЦОВА. АПН.
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атярно. мнеш

фільмі 
«Мовчан-

Р ОЗКАЖІТЬ, будь*
* ласка, Сергію Фе

доровичу, про Вашу ос
танню роботу.

— 1973 рік був для ме
на напруженим. Я впер
ше виступив у новому для 
себе амплуа — знявся у 
фантастичному 
Метальникова 
ня доктора Івенса», де зі
грав роль доктора Івенса 

аченого-біохім'та, що 
зустрічається з представ
никами позаземної циві
лізації. Д найостаннішою 
моею роботою була роль 
шкільного вчителя ■ кар
тки! Солнцевої «Такі ви
сокі гори».
“ чим Ви працює

те заразі
— Як актор, я зніма

юсь у фільмі режисера 
Таланкіна «Вибір мети». 
Ца розповідь про життя 
І діяльність одного з ви
датних наших вчених — 
академіка Ігоря Васильо
вича Курчатова, роль яко- 

я виконую. Історія

НОВІ ФІЛЬМИ
СЕРГІЯ
БОНДАРЧУКА

На питання кореспон
дента АПН відповідав 
лауреат Державної І 
Ленінської премій, на
родний артист СРСР 
Сергій БОНДАРЧУК

створення атомної бомби 
— така основа фільму. 
Це глибоко політична 
картина, а якій ставлять* 
ся складні питання, що 
хвилюють більшість лю
дей планети. Готуючись 
до ролі, я детально ви
вчив матеріали про жит
тя Ігоря Васильовича, зу
стрічався з людьми, кот-

М. ПИРОЖЕНКО.

ЕТЮДІ

Ходімо в сад...
Ходімо в сад, ходім, кохана, в сад. 
А там, в саду, лапатий снігопад.
А там, в саду, кохана, там, а саду. 
Веселий вітер грає на дуду. 
I стережуть обмерзлі ясени 
Чиюсь любов, забуту восени...

Човен
Був сміху і радощів повен 
Цей берег, а нині зима...
І снігом присипаний човен 
У тихій зажурі дріма.
Але нагуляється хуга, 
Позбудеться річна оков. 

Мсрежива І оксамит роблять цих дівчат схожими па казкових фей. Людмила Бадмазнре- 
нова і Галина Бадмаева народились у невеликому селі Нижня Іволга (Бурятська АРСР), з ди
тинства полюбили танок. їх захоплення помітили, і дівчаток послали вчитись у балетну школу 
до Ленінграда. А зараз вони — юні учасниці балетної трупи театру опери і балету в Улан-Уде, 
пробують сили у балеті Прокоф’сра «Жулія». Дівчата не забувають І своїх односельчан — 
знайомлять їх із своїми досягненнями, питають порад.

На фото: Людмила і Галина після виступу у селі Нижня Іволга серед наймолодших глядачів. 
Фото З журналу «ФРАЙЄ ВЕЛЬТ».

«ЗАКЛИКАЄМО ТРУДЯЩИХ СВІТУ...»
ф ІНТЕРНАЦІОНАЛІСТСЬКІ ТРАДИЦІЇ ЧЕРВОНОЗОРІВЦІВ

На XXIV з’їзді КПРС Генеральний 
секретар ЦК КПРС Л. 1. Брежнєв го
ворив: «У спільній праці, в боротьбі за 
соціалізм, у боях за його захист наро
дилися нові гармонійні відносини між 
класами і соціальними групами, націями 
І національностями — відносний дружби 
І співробітництва». Яскравим прикладом 
того, як в процесі будівництва соціаліс
тичного суспільства складалися іитерна- 
ціоналістські традиції робітничого класу 
нашої країни, є дружні міжнаціональні 
зв’язки в робітничому колективі най
більшого в нашій області підприємства, 
якому в наступному році виповниться 
100 років, — Кіровоградського ордена 
Трудового Червоного Прапора заводу 
«Червона зірка».

Червонозорівні першими в місті в|ДгУкУ®.і.у 
лися па всі найважливіші міжнародні події. 
Так п чепвні 1921 року, коли наслідки війни і 
РОЗРУХИ були ще відчутними, еони вирішили 
відрахувати одноденний заробіток на користь ІЇЙК гірників, які тоді страйкували І 
терпіли гостру матеріальну ' та.
ллтяі іч'И ооку. обговоривши міжнародне ста иояиш- пролетарів Рурського басейну, шо 
терпіли ГНІТ французьких окупантів, 
зорівці вирішили провести два 
Один — ДЛЯ зміцненні повітряного флоту 
СРСР другий — на користь рурських робігни- 
Гн-стоайкарія. Своє рішення попи виконали 
протягом найближчих доох тижнів. За їх при-

рі близько зна
ли його, відві
дав будинок, в 
якому він дов
гі роки жив і 
працював. За
раз вже від
знято спадні І 
цікаві епізо
ди фільму, і я 
думаю, що не
забаром робо
та буде завер
шена.

режисер, я продов- 
працювати над дво*жую

серійним широкоформат
ним фільмом за романом 
Шолохова «Вони бились 
за Батьківщину», Закінчу
ється робота над ре
жисерським сценарієм, і 
в січні ми безпосередньо 
розпочнемо підготовку 
до зйомок.

— Які Ваші плани на 
, 1974 ріні

— У наступному році я 
, • основному працювати

му над картиною «Вони 
бились за Батьківщину». 

•- Думаю, що влітку зможу 
зняти дві частини карти
ни, присвячені 
липня 1942 року.

Моя давня мрія —- зня
ти фільм про Бориса Го
дунова і зіграти роль Бо
риса. Це дуже складна 
робота, і я був би щасли
вим, коли б мені вдалось 
зробити хороший фільм. 

Володимир ЗАІКІН. 
кореспондент АПН.

ПОДІЯМ

І_ хвиля, як ніжна подруга, 
Його цілуватиме знов.

Я там ходив
Я там ходив, я знову там ходив, 
Де зустрічав найбільше диво з див 
До ти «люблю» промовила мені, 
Коли удвох пливли ми на човні.
Але нема тебе вже там, нема! 
Снігами осе закидала зима.
І наших зустрічей веселі береги 
Не пощадили, замели сніги.«.

Сніжинка
Сніжинка кружляє і тане, 
Упавши на груди землі. 
У вирі людському, кохана, 
І ми, як сніжинки малі.
На серці так радісно й дзвінко, 
Нам треба летіть до мети. 
Лечу я до тебе, сніжинко, 
До мене ж, сніжинко, лети!

кладом такі ж недільники організували й Ін
ші колективи промислових підприємств міста.

На початку червня 1923 року за почином 
молоді ковальського цеху робітники заводу 
енергійно протестували проти зухвалих дома
гань англійської буржуазії, викладених у но
ті Керзона. З великим піднесенням пройшов 
на заводі мітинг солідарності, проведений у 
зв’язку з вересневим антифашистським по
встанням 1923 року у Болгарії.

Комсомольці заводу підтримували 
зв’язки з польським комсомолом. На кі
нець відбудовчого періоду майже всі 
червоиозорівці були членами Міжнарод
ної організації допомоги революціоне
рам (МОДР).
ГЛІД КЕРІВНИЦТВОМ заводського партій-
I • ного І комсомольського комітетів про

водилася систематична робота серед представ
ників національних меншостей, які на почат
ку 30-х років становили понад 13 проценті- 
усіх працівників заводу. У кожному цеху то 
роботу вели виділені партійною організацією 
спеціальні комісії або уповноважені. Завод 
«Червона зірка» взяв участь у підготовні кад
рів машинобудівників для інших Радянських 
республік. Тільки в 1930 році на заводі про
йшли спеціальну підготовку і отримали ви
робничі спеці »льності 25 узбеків з Ташкент
ського заводу сільськогосподарських машин. 
Вечірній інститут, що працював до 1933 року 
при «Червоній ’зірці», готував інженерів для 
всіх заводів сільськогосподарських машин 
Радянського Союзу.

Почуття міжнаціонального єднання розви
валося у робітників також і а дружбі з вій
ськовими частинами, розташованими в місті.

молодий КОМУНАР» 8 сїпбр

ТРИДЦЯТЬ 
ЛІТ ТОМУ, 
ТРИДЦЯТЬ
РОКІВ ПОТОМУ

Ф Нотатки з художньої 
виставки

СОЛДАТ присів відпочити. Щойно вій 
завершив важку роботу, ту, де по

миляються лише раз. 1 знову переміг у 
двобої смерть, яка чатувала на кожно
му кроці. На стіні, пошкодженого вій
ною будинку, напис: «Мін немає».

Де це було? У нашому місті? А може, зо 
сотні кілометрів під нього? Зрештою, не так 
важливо. Понад тисячу сімсот міст і селищ 
зруйновано та спалено ворогом. І в кожному 
з них виконували завдання номер один сапе
ри, люди з важкими робочими руками, яким 
впору сіяти хліб або ж обточувати деталі, а 
но тримати міношукача. Те війна е війна. І 
він, відірваний від дому, під улюбленої спра
ви, має зараз бути тут. шукати приховану 
ворогом смерть. А коли трапиться хвилина 
відпочинку, присяде ось так стомлено, запа
лить самокрутку І полине думкою до рідної 
оселі...

Картина Б. Домашнна і О. Логвикю- 
ка «Трудар війни» звернена поглядом 
до подій тридцятилітньої давності. Об
раз сапера, створений художниками, 
уособлює в собі ті риси воїна-зизволіі- 
теля, які допомогли йому подолати не
нависного ворога, підкреслює високі мо
ральні якості радянської людини.

А поруч — його нащадок, трудар кол
госпної ниви. Та ж поквапність, зосс- м. Кіровоград.

Червонозорі вці брали шефство над 12 військо
вими підрозділами, п яких проходили службу 
представники багатьох напій і народностей 
Радянського Союзу. Червопоармійці були час
тими гостями на заводі.

УРОКИ соціалістичної індустріаліза
ції робітники також зміцнювали 

зв'язки з пролетарями зарубіжних країн. 
Вони надсилали вітальні телеграми і лис
ти робітникам, які вели активну бороть
бу проти сил капіталізму, через МОДР 
надавали їм матеріальну допомогу. Се
ред архівних документів збереглися ко
пії вітальної телеграми і листа, надісла
них червопозорівцямн політичним в’яз
ням буржуазної Румунії в 1927 році з 
нагоди свята 1 Травня «Будьте бадьорі 
духом, — писали вони в листі, — не су
муйте, бо ви не одні, багатомільйонний 
робітігичйй клас, і селянство СРСР пам’я
тають про вас і роблять все для того, 
щоб наблизити час вашого визволення». 
В лютому 1930 року робітники механіч
ного цеху з підбадьорюючим листом 
звернулися до страйкуючих робітників 
міста Лодзь.

Колектив «Червоної зірки» ОДНИМ з перших 
я країні V жовтні 1929 року запропонував 
міжнародне революційне змагання, направив
ши свої пропоапції пролетарям заводу сіль- 
гостмашпн у МангеймІ (Німеччина). Черво- 

реджсність, впевненість у своїх силах і 
правоті робленої справи Тільки вже 
тридцять років по тому Герой Соціаліс
тичної Праці, лауреат премії імені Ле
нінського комсомолу Василь Моторний 
зображений Б. Вінтенком теж у корот
ку хвилину перепочинку В його постаті 
немає зайвого позування. Просто, лю
дина робить свою роботу, гаку ж важ
ку і таку ж потрібну, робить по-справ
жньому, на совість.

Виставку своїх робіт художники Кіровогра
да присвятили 30-річчю звільнення рідного 
міста від німецько-фашистських окупантів.

Па виставці експонується також ціка
вий проект пам'ятника комсомольцям 
Кіровоградщшш, виконаний скульпто
ром А. Мацієвським. Складний архітек
турно-скульптурний ансамбль поклика
ний увічнити славшій шлях комсомолі? 
від утворення Комуністичної Спілки 
молоді до наших днів. В центрі — шість 
об'єднаних в одне ціле плоских пілонів, 
що символізують шість етапів у житті 
комсомолу. До них по спіралі ведуть 
сходинки. А навпроти — симетрично 
розгорнута рельєфна композиція мовою 
скульптурних форм розповідає про бо
йові і трудові звершення юнаків та дів
чат Країни Рад.

Ми зупинились лише иа кількох роботах. 
Та слід сказати, що переважна більшість тав
рів, представлених иа виставці, це високо
художні сторінки історії життя нашого наро
ду. Герой Радянського Союзу М. Климои 
(бюст роботи В. СаМой лейка), Герой Соціа
лістичної Праці І. Шині (бюст роботи 
В. Фрепчка) — наші сучасники. «Радість» 
О. Отриченка — незабутнє наших батьків і їх 
синів, котрі и сорок п'ятому бігали босоніж. 
«Заклик» С. Коваленка — безсмертна леген
да громадянської. «Ранок» П. Велігурського, 
пейзажі Л. Орлика, Л. Якоялєвої, В. Аджам- 
ського та інших — то краса рідного краю.

6. «УМАНСЬКИЙ.

нозоріпці взяли на себе зобов’язання викопа
ти першу п’ятирічку за три роки, ліквідувати 
неписьменність, піднести рівень культурнії- 
технічних знань працівників заводу, допомог
ти у проведенії! колективізації в підшефних 
селах. Робітникам мангсймського заводу п-п 
понувалося: проводити систематичну антивоєн
ну агітацію, не давати виробляти у своїх це
хах воєнне спорядження, не допускати звіль
нення з роботи робітників-револіоціонерів, ЛІК- 
підуиатн па заводі фашистські організації. 
У 1930 і 1931 роках посланці мангсймськнх ро
бітників комуністи О. Люи I М. Мери були 
гостями червонозорівціи. Робітники обох під
приємств регулярно листувалися між собою. 
У вересні 1931 року на мітингу протесту проти 
судової розправи над 8 неграми в США чер 
поиозорінці заявили:

«Ми закликаємо трудящих усього сві
ту, об’єднавшись навколо комуністичних 
партій, піти єдино вірним шляхом — 
шляхом СРСР».

Солідаризуючись із героїчною бороть
бою іспанського народу проти фашист-, 
ськнх заколотників, робітники заводу за, 
прикладом робітниць московської 
сТрьохгориої мануфактури» ім. Дзср- 
жинського на початку серпня 1936 року 
вирішили відрахувати у фонд допомоги 
народному фронту Іспанії від 0,5 До 
1 процента місячного заробітку.

Всі пі патріотичні починання і дружні 
зв'язки чеовонозорівців зміцнювали 
дружбу радянських народів та інтерна
ціональну єдність їх з зарубіжним про
летаріатом.

П. БЕЗТАКА, 
доцент Кіровоградського держав
ною педагогічного інституту імені 
О. С. Пушкіна.
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НОВА ГІРСЬКА 
ЗДРАВНИЦЯ

На мальовничому гірському 
плато в Цагвері (Грузинська 
PCP) відкрився пансіонат для 
матері і дитини. До послуг 
відпочиваючих зручнЦ кімна
ти, лікувальні кабінети, соля
рій, кінотеатри, дитячі май
данчики для ігор.

Сухе гірське повітря, напоє
не ароматом глиці, велика 
кількість сонця і помірна ви
сота (Ю59 метрів над рівнем 
моря) корисно діють па орга
нізм дітей і роблять Цагвері 
чудовим лікувальним закла
дом.

Зараз d СРСР близько 1200 
санаторіїв і пансіонатів, в 
яких діти отримують необ
хідну медичну допомогу і ку
рортне лікування. Всі дитячі 
оздоровчі заклади утримую
ться за рахунок держави і 
профспілок. Щороку в сана
торіях, пансіонатах, піонер
ських таборах відпочиває 
близько 20 мільйонів дітей.

На фото: майданчик для 
ігор та відпочинку дітей у но
вому пансіонаті для матері і 
дитини в Цагвері (Грузин
ська PCP).

Фото Н. ЛЕГОСТАЄВА.
лпн.

ДОЗО-РІЧЧЯ ВИЗВОЛЕННЯ КІРОВОГРАДА

ГЕРОЇВ НАШИХ ІМЕНА
Готуючись до 30-річчя визволення Кіровограда 

Від німецько-фашистських загарбників, працівники 
облдержархіву підготували пересувну виставку до
кументів і матеріалів, які розповідають про героїзм 
радянських воїнів в боях на території Кіровоград- 
Шини. На виставці — фотознімки підпільників і пар
тизанів П. І. Лвхмана, М. М. Скирди, М. І. Федоро»

ва, І. 1. Вопощенко, В. І. Комарова. А поряд — порт
рети почесних громадян міста командуючого 2 Ук
раїнським фронтом І. І. Конєва, командуючих армі
ями О. С. Жадова, П. О. Ротмістрова.

Експонати виставки зображують час відбудови 
міста.

О. ФЕДОРЧУК.

Для умілих рук
Відвідувачі павільйону «Елек

тротехніка-» Виставки до
сягнень народного госпо
дарства СРСР з приємним 
здивуванням знайомляться з 
невеличким побутовим прила
дом, у якого дуже багато 
«суміжних спеціальностей», 
Основна свердлити отво
ри, При цьому дрель «Київ- 
70» може «прошивати» деталі 
з будь-якого матеріалу — 
дерева, пластмаси, металу.

А якщо приєднати насадку, 
дрель перетворюється на ру
банок або точило, а то і на 
циркульну пилку. Інструмент 
досить компактний — важить 
трохи більше півтора кіло
грама,

На уколи... 
без голки

Коли лікар призначає уко
ли, пацієнта чекає не дуже 
приємна процедура, Особливо 
мало приємності приносять 
ін’єкції дітям: адже навіть 
саме слово «укол» має пев
ний зміст — колоти, проко
лювати, вводити в організм 
ліки за допомогою голки.

Але зараз про цс вже мож
на говорити в минулому ча
сі. Бо укол не обов’язково 
зв’язаний з голкою. Як мож
на переконатися в павільйо
ні «Охорона здоров’я» ВДНГ 
СРСР, підшкірні 1 цпутрім’я- 
зові ін’єкції легко робити за 
допомогою.,, струменя рідини. 
Просто до місця, де треба 
зробити укол, приставляється 
плоска частина сопла, медич
на сестра натискає на ва
жіль — і струмінь ліків під 
тиском упорскується під шкі
ру або в м'яз. Процедура зов
сім безболісна.

Такий безтолковий ін'єктор 
уже випускається нашою про
мисловістю серійно.

. (ТЛРС).

г

зі іетга

|/ ІЛЬКА років тому, 
** під час зустрічі з 
молодими виробнич
никами Олександрії, в 
залі було розповсюд
жено анкету. Небагато 
питань, і серед них: 
«Про кого з твоїх то
варишів, про який ко
лектив слід написати 
до обласної молодіж
ної газети?» Відповіді, 
що надійшли, зорієнту
вали працівників ре
дакції на ті колективи, 
які користуються
справжнім авторите
том у своїх ровесни
ків.

На жаль, подібні зустрі
чі відбуваються не часто. 
Та шоб взнати думку 
юнаків і дівчат області 
про їхню газету, і з чим 
вони хотіли б зустрітись 
на її сторінках, ми й орга
нізували цю заочну роз
мову. Анкета для читачів, 
вміщена 18 грудня, вино
сила на обговорення пи
тання: «Газета сьогодні і 
газета наступного, 1974-го 
року».

І ось на редакційно
му столі відповіді —з 
Кіровограда і Добро- 
величківки, Світловод- 
ська і Гайворона, від 
робітників і хліборо
бів, школярів і людей 
літніх.

«Чи допомагає вам 
«Молодий комунар» в 
житті і роботі?» — за
питували ми читача. 
«Так. Хорошими роз
повідями про наших 
земляків, їхні трудові 
подвиги, про ті риси в 
людях, які хочеться на
слідувати, про скром
них’ трудівників, без 
яких немислиме жит
тя», — пише сім’я Тка- 
ченків з Кіровограда.

А ось думка десяти
класниці із Світловод- 
ська В. Троян: «Моло
дий комунар» мені ду
же допомагає в житті 
і навчанні. В газеті зна
ходиш відповіді на те, 
про що думаєш, про 
що мрієш».

«Звичайно, — ствер
джує читач із Кірово
града. — Газета збага
чує кругозір/ постійно 
інформує про життя 
молоді Кіровоград- 
щини». Автор цих ряд
ків підкреслює, що об
ласну молодіжну газе-

АНКЕТА «МК»
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ЗНАХОДИШ 
ВІДПОВІДІ»...
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ГАЗЕТА
• ВІД 15-ти ДО 62-х
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ВИЗНАЧАЄ 
ЧИТАЧ

ту він читає з першого 
номера.

Переважна більшість 
читачів «Молодого ко
мунара» вважає своє 
видання добрим по
радником, знаходить у 
ньому потрібне для 
себе. Так, учениця з 
Піщаного Броду Доб- 
ровеличківського ра
йону (на жаль, ми не 
знаємо її прізвища) 
схвально відгукується 
про «Школу Леніна», 
яка, за словами дівчи
ни, допомагає їй глиб
ше зрозуміти ленінсь
ку спадщину, більше 
взнати про вождя ре
волюції. Наслідувати в 
житті Ілліча — її мрія.

Щоправда, трапились і 
скептики. У всьому пото
ці відповідей па анкету 
недоброзичливих аж... дві. 
Електрик із Знам'ян
ки (імені не назвав) вва
жає, що газета йому вза
галі не потрібна. А 
«ІОрик 3.» з Кіровограда 
цікавиться лише програ
мою. «Допомагає, — на
магається він бути дотеп

ним на адресу редакції. 
— Бо як побачу в програ
мі щось добре, то цілий 
день радію 1 вчителів не 
слухаю».

Сподіваємось, що коли 
«ІОрик» залишиться па 
другий рік, його виховате
лі не звинувачуватимуть 
у цьому «Молодий кому
нар».

Разом з тим наші 
передплатники вказу
ють і на прорахунки 
газети, на ті матеріа
ли, які не змогли зво
рушити читача, дати 
йому щось нове. Наго
лошується на питаннях, 
які протягом року ли
шились поза увагою 
газети. Звідси і відпо
віді # на запитання ан
кети, про що хотілось 
би прочитати в ново
му році.

«Про людську красу. 
Про дружбу», — відпові
дає старша піопервожата 
з Добровелнчківського ра
йону. «Із зали суду. З'я
сувати причини розлучен
ня молодих сімей. Показа
ти щасливі подружжя», 
(читач з Кіровограда). 
«Більше про життя моїх 
ровесників» (десятиклас
ниця . із села Добрянки 
Вільшанського району). 
«Хочеться, щоб частіше 
друкувались фейлетони. А 
також — цікаві оповідан
ня» (читачка із Світло- 
водська). «Більше уваги 
вихованню молоді» (Кате
рина Гаман з Бобрин- 
ця). «А4ало в газеті висту
пають працівники охорони 
правопорядку» (Людмила 
Гусар із села Червоної 
Кам'янки Олександрійсь
кого району). «Більше ма
теріалів про комсомоль
ців шкіл» (учениця з До
бровелнчківського ра
йону)...

Побажань багато. 
Стільки ж, скільки і 
відповідей на анкету. 
Більшість з них, безу
мовно, буде виконана 
працівниками редакції. 
І в переддень Нового 
року хочеться тепло по
дякувати друзям нашої 
газети за їх сердеч
ність і щирість, по
бажати їм найкращих 
успіхів у 1974 році.

НА ВАШЕ ЗАМОВЛЕННЯ

ПЕСНЯ О ДАЛЕКОЙ родине
(Из телефильма «Семнадцать

Музыка М. Тарнвсрдисва.

Я прошу, хоть ненадолго, 
Грусть моя, ты покинь меня, 
Облаком, сизым облаком 
Ты полети к родному дому, 
Отсюда к родному дому. 
Берег мой, покажись вдали 
Краешком, тонкой линией. 
Берег мой, берег ласковый, 
Ах, до тебя, родной, доплыть бы. 
Доплыгь бы хотя б когда-нибудь, 
Где-то далеко, где-то далеко 
Идут грибные дожди.

мгновений весны»)

Слова Р. Рождественского.

Прямо у реки, в маленьком саду 
Созрели вишни, склонясь до земли. 
Где-то далеко в памяти моей, 
Сейчас, как в детстве, тепло, 
Хоть память укрыта
Такими большими снегами,
Ты, гроза, напои меня 
Допьяна, да не до смерти,
Вот опять, как в последний раз 
Я все гляжу куда-то и небо,
Как будто ищу отпета.

(Повторить первый куплет).
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ПЕРША ПРОГРАМА. 9.05 
Новини. (М). 9.15 — Кольоре» 
по телебачення. Грає оркестр 
народних Інструментів Дер
жавного російського народно« 
го хору їм. П’ятипцького. (М). 
10.00 — «Країна передково« 
річна». (ЛІ). 10.30 — Кольоро. 
вс телебачення. Для дітей, «З 
Новим, роком, хлоп’ята». (М), 
Концерт. 11.00 — Кольорово 
телебачення. Художній фільм 
«Телеграма». (ЛІ). 12.30 —-•
«Музичний турнір». Святковий 
концерт. (М). 13.30 — Висту
пає Ленінградський держав
ний балет на льоду. (Ленін
град). 14.45 — Музична-.про- 
грама «За листами глядачів». 
(М). 15.45 — Кольорове теле
бачення. Телевізійний худож
ній фільм «Розумні речі». 2 
серія. (ЛІ). 16.55 — «Зарубіжні 
гості Москви». (ЛІ). 17.15 
Кольорове телебачення. Про
грама мультфільмів, (ЛІ). 
18.00 — Новини. (ЛІ). 18.10 
Кольорове телебачення. Теле
візійний документальний
фільм. «І нам, і внукам іщ- 
шим». (М). 18.25 — Кольорову 
телебачення. Прем’єра телеві
зійного художнього фільму 
«Нові пригоди Доні і Міккі». 
(ЛІ). 19.35 — Кольоропс теле? 
бачення. Телевізійний доку
ментальний фільм «Будинок 
іграшок». (Лі). 19.45 — Кольо- 
роие телебачення. Телевізійний 
театр мініатюр «13 стільців», 
(М). 21.00 — програма «Час». 
(ЛІ). 21.30 — Кіноконцсрт. (М), 
22.10 — Телевізійний музичний 
художній фільм «Ця весела, 
весела планета». (ЛІ). 23.40 —. 
Кольорове телебачення. «Кра
їно моя». Телевізійний доку
ментальний фільм. (ЛІ), 23.50 
— <3 Новим роком, товари
ші». Поздоровлення радян
ському народу. (ЛІ). 00.05 —
Кольорове телебачення. «Но
ворічний вогник». (ЛІ).

ДРУГА ПРОГРАМА. 9.30 — 
В дні шкільних канікул. Ху
дожній фільм «Золотий клю
чик». 11.00 — Музичний роз
важальний концерт. (Хар.? 
кін). 12.00 — В дні шкільних 
канікул. «Нові пригоди Кар.’и 
соиа». Вистава Білоруського 
театру юного глядача. (К), 
14.00 — Концерт майстрів ми
стецтв. (К). 16.00 — Вистава 
драматичного театру на Малій 
Бронній. (К). 19.00 — Інформа
ційна програма «Вісті». (К). 
19.30 — Кольорове телебачення. 
Інтерклуб. (К.). 20.45 — «НІ
добраніч, дітиі». (К). 21.00 -? 
Програми «Час». (М). 21.30 — 
Турнір веселих глядачів', 
(Одеса). 22.50 — «Новорічні
інтерв’ю». Концерт. (К>» 
23.50 — «З НОВИ»! роком, то1- 
парнші». Вітання радянсько
му народу. (М). 00.05 — Ко
льорове телебачення, «Ново
річний вогник». (ЛТ).

вівторок.
ПЕРША ПРОГРАМА. 10.00

— Програма передач. (М).
10.05 — Новини. (ЛТ). 10.15 — 
Для дітей. «Малятам про зві
рят». (Ленінград). 10.45 
Другий концерт для форте
піано з оркестром П. І. Чаи- 
ковського. (Л\). 11.30 — До
15-річчя Кубинської револю
ції. (М). 13.20 — «Запрошує, 
мо на пісню». Концерт ест
радно-симфонічного оркест, 
ру. (Дніпропетровськ). 14.05 
«Сонечко». В дні шкільних 
канікул. (К). 14.40 — Фільм- 
концерт «Вистава продовжує
ться». (К). 15.20 - «Усміш
ки». (К). 16.20 — Кольорово 
телебачення. Програма мульт
фільмів. «Пригоди Незнайки 
і його друзів». 1 серія. (Му, 
17.00 — Пісні і танці угорс^ 
кнх циган. (Л4). 17.30 — Ко
льорове телебачення. Інтер
бачення. Міжнародні змаган
ня серед юніорів з хокею 9 
шайбою. СРСР - Швеція. ? 
період. (Ленінград). 18.15 -р 
Кольорове телебачення.
Мультконцсрт. (М). І8.40 
Художній фільм «Ох, ця вже 
Настя». (М). 19.55 — Кольо
рове телебачення «П1сня-73Л 
(М). 21.00 — «Час». Інфор» 
маційна програма. (М). 21.30
— Кольорове телебачення. 
«Пісия-73», Продовження, 
(М), 23.15 — Новини. (М).

ПОГОДА
Вдень 29 грудня но території області і місту Кі

ровограду передбачається хмарна з проясненнями 
негода, невеликі опади. Вітер західний, 5—9 метрів 
на секунду. Температура повітря но області 1—5, по 
місту 2—4 градуси тепла.

Редантор В. ПОГРІБНИЙ.
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