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1 Крім мене, у ланці п’ятеро: ком
сомольці Леонід Красюк, Іван Буль- 
бак, Іван Джоган, Григорій Голин- 
ський та молодий механізатор Іван 
Куценко. Ознайомившись із мате
ріалами грудневого Пленуму ЦК 
КПРС та другої сесії Верховної Ра
ди СРСР, ми вирішили відповісти 
на заклик партії та уряду звитяж
ною працею. Наступного року ви
рощуватимемо на 120-гектарній 
площі високоврожайну кукурудзу. 
Зобов'язалися зібрати з кожного 
гектара по сто центнерів зерна.

Ми розуміємо: взяли на себе ве
лику відповідальність. Та впевнені, 
що слова дотримаємо.

Прийнятий другою сесією Вер
ховної Ради СРСР народногоспо
дарський план на 1975 рік перед
бачає величні перспективи: дальше 
зміцнення економіки країни, роз
виток усіх галузей виробництва, 
зростання добробуту трудящих. 
Все це викликає бажання працюва
ти ще краще.

Б. ЗЕЛЕНЬКО, 
ланковий механізованої лан
ки по вирощуванню кукуруд
зи колгоспу «Зоря комуніз
му» Олсксапдрівського ра
йону.

У документах грудневого Плену
му ЦК КПРС та другої сесії Верхов
ної Ради СРСР дев’ятого скликання 
велика увага надається посиленню 
боротьби за якість. Десята п’яти
річка буде п'ятирічкою якос
ті, зазначалося у доповіді тов. 
Л. І. Брежнєва. Що якість — поняття 
містке, я впевнилася на власному 
досвіді. Вона залежить від бага
тьох моральних та матеріальних 
факторів. І о першу чергу, мені 
здається, від високої робітничої 
свідомості та почуття відповідаль
ності. У нас на швейній фабриці 
шириться змагання під лозунгом: 
«Дати продукції більше, кращої 
якості, з меншими затратами». На
слідки його вагомі. Тільки за визна
чальний рік п'ятирічки ще шести 
моделям верхнього жіночого одя
гу було присвоєно державний Знак 
якості. Це досягнення усього ко
лективу. Проймає гордість від того, 
які гарні, елегантні вироби шиють 
наші дівчата. Але втримати якість 
на висоті — нелегка справа. Дося
гаємо цього щоденною виховною 
роботою з мододдю.

Р. РУБЦОВА, 
майстер 5-го цеху швейної 
фабрики.

Я. Кіровоград.

Про турботу нашої партії та уря
ду про підвищення добробуту на
селення яскраво свідчать рішення 
грудневого Пленуму ЦК КПРС 
те документи другої сесії Верхов
ної Ради СРСР дев’ятого скли
кання. Планом на 1975 рік на
мічено дальше підвищення життє
вого рівня народу. Збільшено асиг
нування на житлове будівництво. 
У 1975 році буде споруджено по
над 107 мільйонів квадратних мет- 

' рів житлової площі. А це дасть 
можливість поліпшити житлові умо
ви майже 11 мільйонам чоловік.

Ми, будівельники, повинні потур
буватися, щоб нові будинки були 
надійними, затишними, зручними. 
Визначальний рік п’ятирічки для 
нашого комсомольсько-молодіж
ного екіпажу був знаменним: зав
дяки освоєнню механізованого ме
тоду кладки штукатурки продук- 

бригаді зрослативність праці в 
майже в 4 рази.

Р. СИЧОВА, 
комсомольсько-групкомсорг

молодіжного екіпажу штука
турів управління механізації 
будівництва комбінату «Кіро- 
воградважбуд».

^ОГРАМА

ознаме- 
великої 

ви-

ОСТАННІ дні визначаль
ного року дев'ятої 

п’ятирічки. Вони 
ковані подіями 
державної ваги, що
кликали всенародне полі
тичне і трудове підне
сення.

Напередодні завершаль
ного року п’ятирічки від
бувся Пленум Централь
ного Комітету КПРС, який 
обговорив і схвалив в ос
новному проекти Держав
ного плану розвитку на
родного господарства і 
Державного бюджету 
СРСР на 1975 рік. Висту
пивши на Пленумі з вели
кою, яскравою промовою, 
Генеральний секретар ЦК 
КПРС товариш Л. І. Бреж
нєв, підбивши підсумки 
творчих зусиль, напруже
ної самовідданої роботи 
партії і народу за минулі 
чотири роки дев’ятої п’я
тирічки, охарактеризував 
основні завдання по її ус
пішному завершенню.

В промові підкреслює
ться, що господарські 
можливості країни дають 
змогу працювіїти краще, 
підносити рівень керівни
цтва виробництвом. Вели
кий досвід господарсько
го будівництва — це та 
база, спираючись на яку, 
слід краще виявляти і ви
користовувати всі резер
ви, добиватися того, щоб 
не було підприємств, гос
подарств, які не викону
ють планів, підвищувати 
дисципліну праці, добива
тися високої ефектив
ності і якості.

Верховна Рада СРСР на 
другій сесії дев’ятого 
скликання прийняла Зако
ни про Державний план 
розвитку народного гос
подарства І бюджет на

1975 рік. Вони передбача
ють високі темпи розвит
ку всіх галузей радянської 
економіки, дальше зро
стання добробуту народу. 
Плани завершального ро
ку цілком реальні, під си
лу радянській економіці, 
лід силу радянському на- 
родові-творцеві. Але, як і 
раніше — при умові, що 
плани країни 
планами кожного 
ніста, кожного 
мольця, кожної 
ської людини.

Ми маємо всі 
еості виконати 
партією грандіозні 
дання дальшого піднесен
ня економічної могутності 
Радянської Батьківщини. 
Про ці можливості свід
чать зокрема і підсумки 
самовідданої праці трудя
щих Кіровоградщини.

За попередніми даними, 
приріст виробництва промис
лової продукції в нашій об
ласті за чотири роки складе 
37,9 процента проти 34,4 про
цента за планом. Понад план 
буде вироблено валової про
дукції на 79 мільйонів карбо
ванців. Продуктивність праці 
в нинішньому ропі зросте в 
норівнпнні з 1970 роком на
21.7 процента.

З вагомим трудовим дороб
ком фінішують сьогодні ко
лективи підприємств комбіна
ту «Олександріявугілля», за
водів «Червона зірка» І трак
торних гідроагрег аіів, Світло- 
водського чистих ..... —І...
Олександрійського електроме
ханічного заводу.

ського графітового комбінату, 
Кіровоградської І І___
рійської швейних фабрик 
інших, у несприятливих клі
матичних умовах трудівники 
ланів області одержали по
29.8 центнера зернових і зср- 
іюбобових на всій плоті посі
ву. Особливо попрацювали 
хлібороби Долинського, Пст- 
рівського, Ульяновського, 
Світловодського та інших ра
йонів. які успішно виконують 
и цій п’ятирічці плани ви
робництва і заготівель зерна.

стануть і 
кому- 

комсо- 
радян-

можли- 
висунуті 

зав-

металів,

Заваллів-

Олсксанд-
та

За минулі роки значно під
вищився матеріальний 1 куль
турний рівень життя трудя
щих області. Середньомісячна 
зарплата промислово-виробни
чого персоналу за чотири ро
ки збільшилася на 13,1 про
цента, підвищилася також 
оплата праці в колгоспах.

Навіть наведені цифри 
красномовно говорять про 
наші можливості і наступ
ний, завершальний рік 
п’ятирічки зробити роком 
ударним, повести невтом
ну боротьбу за ефектив
ність виробництва, успіш
не піеретворення в життя 
накреслень партії.

Обласна молодіжна га
зета протягом року нази
вала прізвища сотень і со
тень молодих трудівників, 
які створювали собі авто
ритет справді натхненною 
працею, весь жар душі 
молодої вкладали в спра
ву п’ятирічки. Невтомні 
машинобудівники і гірни
ки, кращі молоді женці і 
доярки - тритисячний — 
всіх єднав один порив — 
зробити більше, зробити 
краще.

І сьогодні, коли комсо
мольські комітети, пер
винні організації мають 
широко роз'яснювати до
кументи грудневого Пле
нуму ЦК КПРС, матеріали 
сесії Верховної Ради 
СРСР, донести їх до серця 
і розуму кожного юнакй і 
дівчини степового краю, 
вони повинні піднести 
сьогодні на щит слави 
імена тих молодих трудів
ників, чиїми руками вер
шаться ударні справи на 
передньому краї творення 
економічної могуті країни.

Партія, Батьківщина кли
чуть до нового трудового 
подвигу о ім'я щастя, в 
ім'я миру, в ім’я нових 
перемог на ниві комуніс
тичного будівництва, і 
комсомол, молодь Кіро- 
воградщини відповідає го
товністю віддати молоді 
сили, знання і вміння свої 
завершальній ході п’яти
річки!

СЕМІНАР
СЕКРЕТАРІВ
У Бобринці відбувся дво

денний семінар секретарів 
комсомольських організа
цій господарств, підпри
ємств, навчальних закладів, 
на якому розглядалося пи
тання «Про завдання ком
сомольських організацій 
району в період підготовки 
і проведення обміну ком
сомольських документів». 
З доповіддю виступив пер
ший секретар райкому ком
сомолу О. Рожкован.

«Обмін комсомольських доиу- 
мсіітів — важлива політична 
подія в житті комсомольських 
організацій» — така тема ви
ступу на семінарі завідуючо
го організаційним відділом 
райкому партії П. Д. Ланець- 
кого, «Проведення якісної звір
ки членів ВЛКСМ — один з го
ловних підготовчих етапів до 
обміну комсомольських доку
ментів» — завідуючого секто
ром обліку райкому комсомолу
A. Стельмаха, «Ти на подвиги 
звеш, комсомольський кви
ток» — комсомольця двадцятих 
років Т. 3. Кухтіна.

В урочистій обстановці 
ветеран 
Кухтін 
нецькій 
мольській організації свою 
особисту бібліотечку творів
B. І. Леніна.

комсомолу Т. 3. 
подарував Бобри- 

районній комсо-

Два дні в столиці України проходила дев’ята сесія 
Верховної Ради Української PCP восьмого скликан
ня. Депутати всебічно, з глибокою заінтересованістю 
обговорили подані урядом республіки проекти Дер
жавного плану роззитку народного господарства 
УРСР і Державний бюджет УРСР на 1975 рік, намі
тили шляхи дальшого піднесення економіки респуб
ліки — невід’ємної складової частини єдиного на
родногосподарського комплексу нашої країни.

На сесії підкреслювалося, що в четвертому, визна
чальному році п’ятирічки натхненна праця партії і 
народу по виконанню історичних рішень XXIV з’їзду 
КПРС увінчалася великими успіхами в розвитку на
родного господарства і культури. Зріс економічний 
потенціал країни, підвищився добробут трудящих, 
досягнуто значних результатів у реалізації ленін
ської Програми миру.

11а нові рубежі вийшла економіка Радянської Ук
раїни. Національний доход збільшиться-в нинішньо
му ропі па 5,2 процента, а за чотири роки п’ятирічки 
на 13,5 мільярда карбованців, або на 25,4 процента. 
Обсяг випуску промислової продукції збільшиться в 
1974 році на 7,7 процента. Понад річні плани її буде 
реалізовано більш па 5 мільярдів карбованців. Тру
дівники села виростили високий урожай зернобих 
культур, валовий збір яких становив близько 46 міль
йонів тонн. Уже другий рік підряд республіка . про
дає державі більш як по одному мільярду пулів 
хліба.

У республіці ведеться великий обсяг капітального 
будівництва. В 1974 році в народне господарство 
вкладено за рахунок усіх джерел фінансування 16,3 
мільярда карбованців, а за чотири роки п’ятирічки — 
майже 62 мільярди карбованців. Чотири роки ниніш
ньої п’ятирічки відзначені дальшим підвищенням 
добробуту народу. Середньомісячна заробітна плата 
робітників і службовців зросла майже па 12 процен
тів, а оплата праці колгоспників майже па 25 про
центів. Зростання реальних доходів на душу населен
ня становить близько 18 процентів. Велику роботу 
проведено в галузі житлового і соціально-культурно
го будівництва, значні досягнення в розвитку освіти, 
культури, охорони здоров’я.

Бойовою програмою і керівництвом до дії для 
партійних, профспілкових і комсомольських органі
зацій. радянських і господарських органів, для всіх 
трудящих республіки стали рішення грудневого 
(1974 р.) Пленуму ЦК КПРС, положення і висновки 
промови Генерального секретаря ЦК КПРС това
риша Л. І. Брежнєва на Пленумі. Трудові колективи 
вбачають головне завдання в тому, щоб закріпити і 
розвинути досягнуті успіхи, ще ширше розгорнути 
дійове соціалістичне змагання за дострокове завер
шення планів і зобов’язань наступного року і п’яти
річки в цілому.

Натхненна праця, підкреслювали депутати, — 
основа основ успішного виконання народногосподар
ського плану завершального року п’ятирічки.

Ним передбачено зростання проти 1974 року на
ціонального доходу па 6,3 процента, продукції про
мисловості па 7 процентів, державних капітальних 
вкладень по господарству, підпорядкованому Ралі 
Міністрів УРСР па 6,8 процента, продуктивності пра
ці в промисловості па 6 процентів, в сільському гос
подарстві па 66 процента. Намічається дальше під- 
вищепня оплати праці робітників і колгоспників. Се
редньомісячна заробітна плата робітників і службов
ців зросте на 2,8 .процента, середньомісячна оплата 
праці колгоспників — па 5.8 процента, суспільні фон
ди споживання — па 7,2 процента. В 1975 році бу
дуть введені в експлуатацію житлові будинки за
гальною площею 18,8 мільйона квадратних метрів.

На розвиток соціалістичного господарства і на під
вищення добробуту народу направляється основна 
частина усіх видатків бюджету республіки. Доходи і 
видатки бюджету на 1975 рік з урахуванням асигну
вань визначено в сумі 16 мільярдів 453 мільйони 223 
тисячі карбованців, що на 7.9 процента більше від 
сбсягу, затвердженого па 1974 рік.

Депутати одноголосно прийняли Закон про Деп- 
жавпиіт план розвитку народного господарства УРСР 
і про Державшій бюджет республіки па 1975 рік,'за
твердили звіт про виконання бюджету за 1973 рік. 
На сесії був прийнятий Заков «Про Державний но
таріат», а також захопи і постанови про затверджен
ня Указів Президії Верховної Ради УРСР.

У роботі сесії Верховної Ради Української PCP 
взяли участь керівники Компартії України і Уряду 
республіки.

(РАТАУ).

ГОТУЮТЬСЯ СІВАЧІ
УРОЖАИ-75

В колгоспі «Україна» Знам’ямського району трудиться чимало висококваліфіко
ваних механізаторів, справжніх майстрів високих урожаїв. Добиватися від землі 
щедрої віддачі допомагає їм надійна потужна техніка, кількість якої з кожним ро
ком збільшується. Тут вміють берегти машини, правильно їх експлуатувати, і — що 
важливо — вчасно їх ремонтують. За традицією цього прагнуть як досвідчені, так 
і молоді хлібороби. Ось і нинішнього року відразу ж по закінченні осінніх польових 
робіт комсомолець Тадеуш Литвин поставив па лінійку готовності закріплені за ним 
зернову сівалку, культиватор, плуг. Нині допомагає впоратися з ремоптом іншим 
трактористам.

1 це закономірно. Адже Тадеуш, незважаючи на вік, вже має посвідчення меха
нізатора широкого профілю першого класу. Тому вважає своїм обов’язком завжди і 
в усьому подавати поміч товаришам. Так вчили його ветерани бригади Лідія Єгорів- 
на Іванова, Клим Мефодійовнч ІЦедрін та інші. Нині й Леонід Іванов рапортував, 
що закріплена за ним туковисівна сівалка та інший грунтообробний іпвентар надій
но підготовлені до роботи. Поспішають до 1 січня завершити ремонт сільськогоспо^ 
дарського інвентаря і всі комсомольці першої тракторної бригади.

Р. МАРЧЕНКО,
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ГПРО свято кажуть, що 
“ ■ воно приходить. А це 
не прийшло, його «приве
ли» задовго до призначе
ного йому дня. Фотограф- 
любитель, якого запроси
ли тоді, був здивований — 
серед цеху виблискувала 
срібним' дощиком і ме
рехтіла іграшками справж
ня новорічна ялинка. І хо
ча всі були в робочому 
одязі, но святковому,’на
стрій якраз був піднесе
ний, як у новоріччя, коли 
прийнято зичити найкра
щих побажань. їх дарунок 
був колективним і адресо
ваний теж колективу: це
ху, заводу, місту... А пред
течею святкування Нового 
року в цеху № 8 Олек
сандрійського електроме
ханічного заводу стала 
«Блискавка», що з'явилася 
вранці четвертого грудня. 
Вона повідомила: «До 
4 грудня 1974 року брига
да по обробці гетинаксу 
виконала річний план-зав- 
дання і зараз працює в 
рахунок 1975 року». Лю
битель-фотограф і зазняв 
тоді всіх, хто був на від
критті такої незвичайної 
ялинки.

Дійсно, незвичайної, несподі
ваної для неиосвячеких і ціл
ком природної для членів не- 
великого колективу комсо
мольсько-молодіжної бригади 
Бориса Кривоконя. Адже ще 
одну ялинку вони могли б 
прикрасити ще жаркого ве
ресня, Як і та, що прикрашає 
цех заводу, вона теж має 
пряме відношення до трудо
вих спряв комсомольсько-мо
лодіжної бригади. Про це 
нагадують сьогодні рядки 
Історії колективу

Ще в серпні 1971 року ком
сомольсько-молодіжна' брига
да слюсарів по виготовленню 
гетинаксу в числі передових 
виступила із зверненням до 
всієї молоді міста із закликом 
про дострокове, за чотири ро- 

кн, виконання п'ятирічного 
плану иормовиробітку Реаль
ність задуманого молоді ро
бітники обгрунтували на точ
них розрахунках, творчому 
підході до такої відповідаль
ної справи, на постійному 
удосконаленні своєї професій
ної майстерності.

Великої точності і уваги ви
магають вироби, що їх вито* 

ДРУГЕ
НОВОРІЧЧЯ
БРИГАДИ

товляе бригада. На одній па
нелі доводиться робити 200— 
250 отворів різних конфігура
цій. За зміну — тисячі. Людн
іш не автомат, стомлюються 
очі, під кінець зміни й увага 
не та, що зранку. А пропус
тив один отвір, монтажники 
обов’язково потім повернуть 
панелі. А цс нібн докір і від 
сусідів, і перед товаришами 
незручно — підвів же. Щоб 
такого не траплялося, в брига
ді встановили самоконтроль 
за якістю, один одного «під*, 
страховую«.» на випадок 
найменшого браку. Часу на це 
йде небагато, а результат по
бачили невдовзі всі — майже 
з початку п’ятирічки їх про
дукцію ВТК приймав з пер
шого пред’явлення.

Темпи роботи при цьо
му в колективі не знижу
вались. Хоча слід було б 
сподіватись і цілком ви
правданого в даному разі 
спаду — адже якість ви
магала і додаткового ча
су і людських зусиль. Та 
на такі збитки не пішли.

— Як було раніше.., — 
розповів Іван Мельничен
ко, —- кожен знав свій

-»МОЛОДИЙ КОМУНАР" - . . 111 —
Перевіряємо хід соціалістичного змагання- 

кінці вересня цього року еко
номісти повідомили, що брига
да вже виконала свою п'яти
річку по процентах нормовн- 
робітку, велика радість при
йшла на дільницю обробки 
гетинаксу. А ветеран заводу 
Петро Семенович Же.ттов ста
течно зауважив:

— Не поспішайте, ялинку

верстат і не більше. Не 
ладиться в когось робота, 
хтось захворів, хтось від* 
просився на день за сімей* 
них обставин...
всього буває. Тоді 
стоюс верстат, 

словом 
про* 

менше па*

нелей в кінці зміни буде. 
Ми вирішили вчитись пра* 
цювати на всіх машинах, 
що є а цеху. Трохи о обід
ню перерву, трохи до і 
після зміни. Спочатку ні
би й непомітно, а потім 
побачили — наука була 
недаремною. Поступово 
бригада щозміни почала 
виконувати по півтори і 
більше норми, нерідко 
доводили до двох. Наш 
бригадир і Володимир Ва
сильєв можуть замінити 
товаришів на всіх верста
тах (на порізці, на фрезе
руванні, на свердлінні), 
решта — успішно во
лодіє свердлувальними 
верстатами усіх наявних в 
цеху марок.

Хлопці з бригади Бориса 
Кривоконя не просто дали 
слово на стерті п’ятирічки, 
вони весь час пам’ятали про 
своє зобов’язання. Побачивши, 
що за зміну можуть викону
вати півтори норми, вони зро
били цей показник обов’язко
вим для кожного І и цілому 
для колективу. Коли напри-

давайте поставимо, як закін
чимо річне завданий.,.

На тому й порішили. А при
йшов очікуваний день, радість 
була, можна сказати, подвій
на. І ніхто не обмовився, що 
не завжди легким був шлях 
до неї. Не тому, що забули, 
хлопці не звикли згадувати 
про труднощі. Якщо виника
ють які, то надають перевагу 
ділу, а не розмовам.

Півтора року тому на 
завод надійшло замовлен
ня з НДР на виготовлення 
станцій для запуску ка
бельних машин. Станції 
потрібно було відванта
жити в надзвичайно обме
жений час і від бригади 
Бориса Кривоконя це за
лежало не в останню чер
гу. Адже народження 
кожного виробу заводу 
починається саме з діль
ниці гетинаксу. Для нових 
станцій бригада виготов
ляла кілька комплектів 
панелей і звісно, що чим 
швидше зони впораються 
зі своїми завданнями, тим 
швидше зроблять монтаж 
їх товариші в апаратному 

цеху. Ось тоді прийшов до 
хлопців начальник цеху 
Андрій Якович Григораш. 
Радилися всі разом і ви
рішили працювати на за* 
мовленні по дві години 
після з/аіни. Заядлі курці 
навіть не виходили на пе

редбачені нормувальника
ми перекури. Після трьох 
днів роботи в такому тем* 
пі і одного суботника всі 
комплекти повністю пере
дали монтажникам. Завод 
значно раніше виконав 
замовлення. А пізніше 
представник з Міністер
ства електротехнічної про
мисловості передав подя
ку олександрійцям від ні
мецьких друзів за вчасно 
і якісно виготовлені стан
ції.
ПІДХОДИТЬ день ново

річчя Перед його порогом 
чотири роки становлення І 
росту комсомольсько-молодіж
ного колективу, за ініціативою 
якого змагається вся юність 
шахтарського краю. За цей 
час бригада «подорослішала». 
Стали комуністами бригадир 
Борне Кривоконь, Володимир 
Школяр, готується до цієї по
дії Іван Мельниченко. Воло
димир закінчив заочно інсти
тут, Іван — технікум, пере
йшов на складнішу роботу — 
наладчиком — групкомсорг 
Микола Тиква. Прийняла 
бригада і поповнення: з будів
ництва прийшов Микола Іва
нович Ємельяпов — оже освоїв 

не- 
під* 

за

нову професію, Володимир 
Машурко — зараз його готу
ють до вступу в комсомол, з 
бригади поступив вчитися за- 
очно в інститут. Новачки при
живаються в колективі без 
ускладнень. Бригада мав свої 
міцні і здорові традиції: пов
на довіра до кожного і нетер
пимість до браку, й неробства. 
В минулому році колективу 
було присвоєно звання брига- 
ди комуністичної праці, 
щодавно цс звання їй 
твердили. І но тільки
заслуги минулі. Врахували й 
плани слюсарів на майбутнє. 
Ось як про ці плани говорить 
бригадир:

— Наступна п’ятирічка 
буде оголошена п'ятиріч
кою якості. Про це йшло
ся і на грудневому Пле
нумі ЦК партії і на другій 
сесії Верховної Ради. Двад
цяти одному виробові на
шого заводу присвоено 
державний Знак якості. 
Це хороший показник на
віть в межах області, Але 
будемо самокритичнимиї 
іде замовлення на екс
порт — як кажуть, і душу 
кожен вкладає в виріб, в 
коли для себе — трохи не 
те ставлення. Думаю, що 
однакова повинна бути у 
кожного відповідальність 
за всю продукцію, що 
виходить із заводу. І ко
лективу треба прививати 
саме таку свідомість.

Хороший задум а бри
гадира. І хоч на дільниці 
вже двічі його колектив 
в цьому році зустрічав 
Новий рік, в переддень 
календарного новоріччя 
хочеться побажати здійс
нення такого важливого 
плану.

О, БАСЕНКО, 
спецкор «Молодого 
комунара».

м. Олександрія.

»
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НА МАРШРУТАХ
ЕКСПЕДИЦІЇ

Кілька років тому у 
нашій республіці було 
дано старт експедиції 
піонерів та школярів «В 
країну знань», присвяче
ний 50-річчю присвоєн
ня комсомолу і піонер
ській організації імені 
В. І. Леніна,

По всіх напрямках ек
спедиції в похід вийшли 
сотні загонів школярів 
нашої області, якими 
зроблена велика пошу
кова робота.

В напрямку «Шляхами 
великих звершень» зміс
товну роботу провели 
учні Новоархангельської 
СШ N2 1, які пройшли 
стежками загону імені 
В. 1, Чапаєва, продовжу
ють розшукувати парти
занів цього загону.

Цікава зустріч відбу
лася в селі Цибулів Зна- 
м'янського району. Міс
цеві школярі, члени екс
педиційного загону зу
стрілися з односельча
нами П. Д. Даниловим 
1га П. Г, Авіловим, які 
визволяли рідне соло 
рід фашистських загарб
ників.

Цікава робота прове
дена школяра/АИ Віль- 
щанського району а на
прямку «У світі прекрас
ного», Вони зібрали ба
гатий матеріал про бол
гарські народні обряди 
(весілля, проводи ДО 
армії), записали народні 
Нісні, оформили мате
ріали для краєзнавчого

МАГАЗИН «ЛАСУНКА» В КІРОВОГРАДІ. ТУТ ЗАВЖДИ 
ШИРОКИЙ ВИВІР КОНДИТЕРСЬКИХ ВИРОБІВ, ОБСЛУ
ГОВУВАННЯ НА ВИСОКОМУ РІВНІ,

ВАЛЕНТИНА САНЖАРА ПРАЦЮЄ ПРОДАВЦЕМ СІМ 
РОКІВ 1 П РОБОТОЮ ЗАДОВОЛЕНІ ПОКУПЦІ, СВІЙ 
ДОСВІД ВОНА ПЕРЕДАЄ МОЛОДІ,

НА ФОТО; В. САНЖАРА.
Фото Р. РУБІНА, В. ДОЗОРЦЯ.

В И М А Г А € 
В И Р І Ш Е Н
Збори комсомольського активу, які 

нещодавно у нас відбулися, стали пе
реглядом сил нашої комсомольської ор
ганізації. Головне питання, яке ми роз
глядали на зборах — завдання завод
ської комсомольської організації по 
дальшому поліпшенню ідейно-політично- 
го виховання молоді у світлі рішень 
травневого Пленуму ЦК Компартії Ук
раїни та XVII з'їзду Ленінської Спілки 
Молйді. Із доповідаю на зборах висту
пив секретар завкому комсомолу Сергій 
Вишшіцькнй. Він відзначив, що у ни
нішньому році комсомольська організа
ція заводу провела значну роботу по 
дальшому піднесенню трудової актив
ності молоді. 107 комсомольців і моло
дих червопозорівців уже виконали осо
бисту п'ятирічку, 420 рбігпиків успішно 
справилися з соціалістичними зобов’я
заннями, які брали на початку року.

Щедрим на трудові успіхи видався 
цей рік. План виробництва валової про
дукції за 11 місяців виконано на 103,6 
процента, по її реалізації — па 104,2, а 
продуктивність праці зросла на 1,2 про
цента. І в цьому неабиякий внесок паш— 
комсомольський.

Але, відзначили на зборах, що при 
всіх трудових здобутках першочерго
вим завданням залишається питання 
про посилення і постійне вдосконалення 
виховної роботи серед молоді. Дуже ве
лику допомогу в цій справі має відігра
вати порівняно нова дійова формз вихо
вання молодої робітничої зміни — на
ставництво. Широкого розмаху набрало 
воно в колективах третього" механо

Хроніка 
комсомольського 

«пава життя

складального, інструментального та ре
монтно-механічного цехів, Нині на заво
ді з власної ініціативи, за покликом 
серця вчать молодь професійної май
стерності та великій життєвій науці 236 
наставників. Але, па жаль, цій справі ще 
не всюди надають належної уваги.

В житті заводської комсомолі! розпо
чалась важлива кампанія — підготовка 
до обміну комсомольських квитків. Вона 
має відіграти виключно важливе зна
чення у поліпшенні організаційно-масо
вої та ідеологічної роботи, у розвитку 
творчої ініціативи, громадської актив
ності та особистої відповідальності кож
ного члена ВЛКСМ. З хорошими трудо
вими здобутками, високою політичною 
активністю підходять до цієї відпові
дальної події комсомольські організації 
ливарного цеху сірого чавуну, третього 
механоскладального, ковальсько-пресо
вого та інструментального цехів.

Самокритика звучала в усіх виступах 
комсомольських активістів. З особливою 
гостротою-говорили про необхідність по
ліпшення виховної роботи у заводських 
гуртожитках, організації кращого, зміс
товнішого дозвілля молодих заводчан.

У роботі зборів взяв участь і виступив 
перший секретер обкому комсомолу 
М. к. Скляннчеико та заступник секре
таря парткому заводу М. Д. Скобелева,

О. БЕРЬОЗКІН, 
заступник секретаря завкому ком
сомолу орденів Жовтневої Рево
люції і Трудового Червоного Пра
пора заводу «Червона зірка».

музею. А краєзнавці Су- 
ботіпської школи Зна- 
м янського району орга
нізували фестиваль ди
тячої творчості, конкурс 
малюнків «Я бачу світ».

Попереду ще чимало 
цікавих подорожей, зу
стрічей та корисних 
справ.

Л. ПАЩЕНКО, 
методист облДЕТС,

США: ПОХМУРІ
КЕРЕДЕЭТЕММЕ

Професор психології універси
тету Еморі в Атланті (штат 
Джорджія, США) Фред Кроу
форд, передбачає, що новорічні 
свята принесуть в цьому році ве
лику хвилю.., самогубств. Головна 
причина такого незвичайного для 
Нового року явища — безробіття, 
«Уявіть собі, людина забезпечу
вала своїй сім’ї нормальне існу
вання, і раптом вона залишається

без роботи. Нічим платити за на
вчання дітей, за харчування, не 
кажучи вже про подарунки до 
свята. Це може привести людину 
в такий стан, що вона вирішить 
закінчити розрахунки з жит
тям», •— говорить Кроуфорд. Хо
ча безробіття — не нове для аме
риканців явище, а самогубств під 
Новий рік було завжди більше, 
ніж у звичайний час, кінець 1974

року буде «рекордним» за їх кіль
кістю, передбачає психолог.

13 років в Сполучених Штатах не бх- 
ло такого високого рівня безробіття, як 
зараз. За даними па грудень, воно до* 
сягло в середньому по країні 6,5 про
центи. Без засобів до існування вияв
ляються і ті, хто, як правило, міг би 
не хвилюватися та снов майбутнє. 
Вперше з часів кризи 30-х років звіль
няють муніципальних службовців Нью- 
Йорка. Намагаючись зменшити дефіцит 
адіського бюджету, який досягнув КІЛЬ
КОХ сотень мільйонів доларів, мер міс*

та А. Бім оголосив про скорочення чис
ла робітників і службовців в місті 
більше, ніж на п'ять тисяч чолові«. Ці 
люди, а до їх числа входять, крім тех
нічних службовців міських установ, та
кож поліцейські, пожежники, приби
ральники — повинні опинитись на ву
лиці ще до приходу І975 року.

Це лише «перша фаза», за 
якою невинні, па думку преси, 
очікуватись нові звільнення.

В останні дні цього року у міль
йонів американців не святковий 
настрій, і передбачення професора 
Кроуфорда уявляються досить ви
правданими.’

В. ВОРОНІЙ, 
кореспондент ТАРО» 

Цью.-Лопк.
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ВУСТ 
«двох

24 грудня зал клубу 
Імені Компанійця запов
нила молодь шкіл Ленін-’ 
ржого району Міста Кі
ровограда. Темою черго
вого заняття клубу 
«Ким бути?» було «Ро
бітничий клас — провід
на сила соціалістичного 
Суспільства». На вечорі 
перед старшокласника
ми виступили робітники 
різних професій, колиш
ні випускники профтех
училищ міста, нині —• 
передовики заводу «Чер
вона зірка» — Герой Со
ціалістичної Праці, бри
гадир бригади газоелек- 
трозварювальппків І. О, 

Герой Соціаліс
тичної Праці, бригадир 
бригади слюсарів меха-

'МОЛОДИМ КОМУНАР“^

РІЧ
ПОКОЛІНЬ
поскладальпого цеху 
№ 2 О. О. Кошурко, 
ударник комуністичної 
праці, депутат міської 
Ради депутатів трудя
щих столяр-модельиик 
цеху № 12 А. В, Порку- 
ян, бригадир комсо
мольсько - молодіжної 
бригади імені XXIV з’їз
ду КПРС, фрезеруваль
ниця механоскладально
го цеху № 4 Н. В. Щер
бань та інші.

Виступаючі розповіли 
про свої професії, про 
успіхи у виконанні пла
нів дев’ятої п’ятирічки.

Цікавими були роз
повіді учнів профтехучи
лищ міста — майбутніх 
робітників різних профе
сій: Наталки Гончаро-

вої, учениці МПТУ № 4, 
делегата XVII з'їзду 
ВЛКСМ; Тетяни Сидо- 
^енко, учениці МПТУ

Га 6, майбутньої

XVII з'їзду

ЄЛСК- 
трозварюва'льниці, та ін
ших.

Перед учасниками ве
чора з великою концерт
ною програмою виступив 
двічі лауреат республі
канських фестивалів, ан
самбль пісні і танцю 
«Трудові резерви» Кіро
воградського обласного 
управління профтехос- 
БІТИ.

€. ПОРКУЯН, 
методист Будинку 
культури профтех« 
освіти.

м. Кіровоград,

З приходом а Сухо-Ташлицьку 
середню школу вчительки іно
земної мови Валентини Миколаїв
ни Климемко тут пожвавилась 
робота по інтернаціональному 
вихованню молоді. Особливо ці
каво організувала педагог роботу 
в КІДі «Факел». Клуб має свою 
емблему, статут, члени його — 
учні 5—10 класів. Свою роботу 
інтерклубівці проводять під деві
зом «Кожен, хто чесний, стань з 
нами поряд проти вогню війни».

стрічі болгарка Валя Жекова роз
повіла про пам’ятник радянсько* 
му солдату з Болгарії і заспівала 
російською та болгарською мова
ми пісню «Альоша». Останні ряд
ки пісні підхопили всі інтерклу- 
бівці. В. Жековій вручили пам'ят
ні сувеніри, значки, марки, листи 
до болгарських школярів. З тих 
пір іде дружнє листування з ін- 
терклубівцями школи імені Кара- 
велова, що в болгарському місті 
Димитроаграді.

КЛУБ„ФАКЕЛ"
1Н ТЕРНАЦ10НАЛІСТ1В
Клуб сприяє зміцненню дружби 
учнів школи з ровесниками брат
ніх радянських республік, соціа
лістичних країн, веде пропаганду 
ідей миру.

В КІДі діють секції листування, лек
торів, філателістів та фоторепортерів, 
вивчення іноземної мови. Всією діяль
ністю інтерклубу керує рада, очолює 
яку президент — учениця 10 класу Юля 
Кравченко. Члени клубу регулярно ви- 
пускиють стінну газету німецькою мо
вою «Фройндшафт», виступають з 
лекціями про жнтгя і діяльність В. І. 
Леніна, німецьких революціонерів, ви
датних вчених і письменників, про 
піонерську організацію.

У вересні цього року відбулося 
засідання інтерклубу, присвячене 
30-річчю Народної Республіки 
Болгарії. На засідання учні запро
сили піонерну з Болгарії, внучку 
свого земляка Героя Радянського 
Союзу В. М. Луценка, Валю Же
неву. Дівчина цікаво розповіла 
про свою школу з Димитровгра- 
ді, відповіла на запитання юних 
сухоташликівціа. Тоді ж інтерклу
бівці зробили уявну подорож по 
Болгарії за допомогою лектора 
Юлі Кравченко. Наприкінці зу-

Щороку в річницю утворення Ні
мецької Демократичної Республіки п 
школі проводиться день дружби з 
НДР. І цього разу інтерклуб організу
вав тиждень дружби, під час якого 
проводились вечори, вогники, копфе- 
реиції. Два дні тривала виставка ні
мецьких журналів, газет та книг, з ус* 
піхом пройшов конкурс малюнків.

Хорошою традицією в роботі 
інтерклубу стало вшанування ді
тей, які борються проти фашизму, 
їм присвячується щороку «День 
антифашиста».

Вихованню почуття інтернаціо
налізму сприяє листування. Ін- 
терклубівці листуються з нашим 
славним земляком Героєм Ра
дянського Союзу В. М. Луценісом, 
з братом Героя Радянського Сою
зу А, В. Грязова, який визволяв 
село С.-Ташлик, Іваном Васильо
вичем, зі своїми ровесниками з 
Литви, Молдавії, Грузії, одержу
ють газету німецьких піонерів 
«Тромель».

М. НЕСМІХ, 
секретар-зав. відділом шкіль
ної молоді Вільшанського рай
кому комсомолу.

ІНДІЯ:

ЯК ЗУСТРІЧАЮТЬ 
НОВИЙ РІК?

В Делі, столиці дружньої нам Ін
дії, зараз теж зима, хоча повірити 
цьому важко. Сонце, як завжди, за
сліплює своїми променями, повітря 
і/исте і прозоре, дерева стоять у зеле
них шатах. Правда, вечорами і вночі 
іноді досить прохолодно. Населения 
Індії не знає, що таке сніг. Він не ви
падав у цій країні, за винятком гір
ських районів Гімалаїв, штатів 
Джамму і Кашмір, з 1874 року.

Як же зустрічають в Індії Новин 
рік?

Грегоріаиський календар, за яким 
Новий рік святкують в кіч з 31 гру; 
дня на і січня, був введении в Індії 
англійцями. За цим календарем свяі- 
кують головням чином християни. 
Дзвонять дзвони, а в таких портових 
містах, як Бомбей, Калькутта, Мад
рас, Кочип рівно опівночі про прихід 
Нового року сповіщають гудки і си
рени пароплавів та океанських лай
нерів. Індійська передноворічпа поїм- 
уа переповнена листівками і прив.- 
їаниями друзям та рідшім. _ л„

На півдні і в центральних районах 
Індії розповсюджений місячно-со- 

. ї____ » 1 .. ___ _ Га'.-п йп тиа 1

яким Новий рік починається з першо
го дня місяця чайтра, який відпові
дає 22 березня у звичайні роки і 
21-ому —■ у високосні. В штаті Кера
ла діє календар ери Коллум, яка за 
переказами починається в той день, 
коли легендарний Парасурама звіль
нив землю Кералл від влади моря. 
У бенгальців Новий рік припадає на 
середину квітня. Хорошою прикметою 
в цей день вважається прийняти 
омовения. Підлогу в будинках при
крашають різноколірними малюнка
ми з рисової муки.

В Кашмірі за календарем Саптарші 
початком року вважається бере
зень а ламаїсти святкують його в 
грудні. В штаті Ассам Новий рік 
святкують у квітні-травні як свя
то на честь домашньої худоби — 
тварин у цей день годують цукровою 
тростиною та іншими ласощами.

З приходом Нового року в Індії, 
як і » інших країнах світу, пов’язу
ють надії на щастя, успішну працю, 
мирне життя,

О. ВЕДЕРНИКОВ, 
кореспондент ТАРС,

(Закінчення. Поч, в номерах 
за 17, 19, 21 та 24 грудня).

Василь — студент Бобрднецького сіль
ськогосподарського технікуму. Про це роз
повідають документі!, знайдені старанням 
краєзнавців. Найцінніші експонати в цьому 
розділі —- спеціальні книги, які студіював 
Порик, оригінали заяв і біографії, які пода
вав па ім’я райвійськкома він з проханням 
направити його у військове училище. І не в 
яке-небудь, а піхотне. Ці та інші документи 
засвідчують зрілість юнака, його волю до 
мети.

Учитель історії, ветеран технікуму Тимо
фій Макарович Кухтін пише в листі;

«Василь Порик — це слава і гордість 
нашого учбового закладу. Він проявив себе 
здібним учнем, бойовим, життєрадісним, 
відважним і товариським хлопцем. За це 
любили і люблять його учні й викладачі, 
свято бережуть, шанують пам'ять про ньо
го. Щороку в перший день навчання на 
урочистих зборах викладач історії розпові
дає про життєвий шлях і легендарні подви
ги Василя в ім’я Батьківщини на окупова
ній фашистами Франції, а на загальних- 
зборах передовій комсомольській групі при
своюється ім’я Порика. А щовесни в техні
кумі проводяться міжгрупові спортивні 
змагання на приз героя, в травневі свята 
організовуються обласні змагання спорт
сменів середніх спеціальних учбових закла
дів Кіровоградщипв на кубок Василя По
рика. Комітет комсомолу заніс ім’я героя 
навічно в списки комсомольців технікуму. 
На учбовому корпусі, в якому навчався Ва
силь, встановлено меморіальну дошку з на
писом: «Тут навчався в 1935—1938 роках 
Василь Васильович Порик, Герой Радян
ського Союзу, національний герой Фран
ції». Ного іменем названо вулицю, що при
лягає до технікуму, в актовому залі стоїть 
на постаменті бюст. Портретом ІІорика від
кривається Книга Пошани технікуму, котра 
зберігається а читальному залі, тут же ви
сить гарно виконаний портрет героя».

Захоплюють стенди, що відтворюють навчання 
Василя в Одеському, Ахтнрському і Харківському 
військових училищах, перебування його в Бомон- 
ському таборі. Фотооб’єктив зафіксував курсанта 
Порика а колі своїх ровесників, майбутніх офіце
рів, а також командирів. На іншому фото — 
в'язень Бомона. Ціла галерея фотографій його 
сподвижників по боротьбі з гітлерівцями під не
бом Франції, уже відомих нам хоробрих парти- 
заііів-підпільннків Василя Ко.чесннка, Галині! 
Гомченко, Степана Кондратенка, Івана Федорука, 
Василя Доценка, .Михайла Бойка, Василя Адонь- 
ева, французьких і польських та багатьох інших 
друзів по зброї.

Привертає увагу фотокопія особисто 
розробленого Василем плану нападу па Бс- 
мон, який є взірцем військового мистецтва 
ведення бою в умовах партизанської війни 
на чужій землі в нічний час і при відкритій 
місцевості. Адже табір фашисти звели се
ред поля. Досягти такої вправності 
у військовому ділі могла тільки обдарова
на людина. 1 цією людиною був наш, ра
дянський командир, комуніст, вірний син 
СЕОЄЇ Вітчизни. . - •

В музеї зібрано багато сувенірів, листів, 
газетних і журнальних вирізок, які в тій чи 
іншій мірі пов’язані з життям і ратним.» 
подвигами відважного Василя. Захоплює 
мистецьки виготовлена з музичним. при
строєм гондола (венеціанський човен), по
дарована музею екіпажем танкера «Василь 
Порик», Новоросійського морського паро
плавства,-Судно збудоване в 1965 році на 
замовлення -СРСР в югославському місті 
Сгіліт. Екіпаж моряків шанує пам’ять' Ге
роя Радянського Союзу, чиїм іменем'назва
ний танкер. В червоному куточку судна ви
ставлено портрет Василя Порика, біогра
фічні дані-про його життя і діяльність Мо
лоді моряки,-які приходять на судно, н пер
шу чергу знайомляться з легендарним Ба- 
зілем — хлопцем із Поділля, національним 
героєм Франції. Цей куточок часто відвіду
ють делегації зарубіжних країн, в тому 
числі і французькі громадяни під час стоян
ки танкера в іноземних портах. Екіпаж суд
на є активним членом товариства дружби 
«СРСР — Франція».

Художник-подоляннн .М. Малков подарував од
носельчанам ліногравюру ’легендарного героя. 
Портрет Василя .-»ображений на фоні Ейфслсвої 
пежі. Здалеку, вийшовши і хати І зупинившись 
біля тину, приводила долоню старенька мати І 
видивляється з дороги сина. А він не йде. без 
нього не може Франція, як і без Ейфслевої баш
ти та «Марсельєзи». У матері туга і тривога на 

серці.
А це галерея портретів тих, хто зміцнював Ра

дянську владу на селі, економіку колгоспу, хто 
сьогодні несе бойову і трудову естафету своїх ді
дів, батькіп, братів і сестер. На батьківщині ге
роя — один Із найпрніабливіших стендів мемо
ріального музею. На видноті ■— текст Указу Пре
зидії Верховної Ради СРСР від 21 липня 1964 ро
ку про присвоєння
Союзу.

легендарного героя.

Пориву Героя Радянського

Дед

І—

F-"

Т. ПІДЛАСКО.

З стор

Доблесною працею шаною людською уві- 
ковічшоїоть пам’ять свого героя-земляка 
трудівники села. Місцевий колгосп «Ук
раїна» — економічно міцне господарство, 
об’єднує чотири села. В його володінні по
над шість тисяч гектарів землі. Щедро від
дячує вона дбайливим хазяям. Не ж за 
кошти колгоспу прокладено шосе до цент
ральної садиби і по головній магістралі се
ла Порик, споруджено Будинок культури, 
пам'ятник герою, організовано меморіаль
ний' музей, двоповерховий типовий будинок 
побуту, дитячий садок, дитячі ясла, родиль- 
ний будинок. Виросли нові корпуси потуж
них фабрик яловичини і яєцігатство і красі 
землі — найкращий пам’ятник мужньому 
герою.

— Го так, — поділи« радість голова колгоспу 
Іван Антонович Свідерськнй, друг Порика. — У 
великому боргу ми перед споїм земляком. І НІКО
ЛИ, ніколи його не оплатимо. Бо й тоді, як дійде
мо до комунізму, схилятимемо голови перед хо
робрим односельчанином і віддаватимемо даиниу 
за здійснений подвиг.

— За двох доводяться працювати під мирним 
небом, торкається рукою чола уже з роках, але 
кремезний кругловидий чоловік. — 1 за друга Ва
силя норму даємо. Життям йому зобов'язаний.

Омелян? Гнатюк? Він. Як розсталися з Пори
вом тоді з Дугєлі, то аж в сорок четвертому стрі
лися. Від Острехур-ЛіберкулІ, куди буз ув'язне
ний Омелян, до Бомона декілька кілометрів. За 
допомогою партизанів із загону Порика хлопець 
з Томашполя, що полями збігається а Соломір- 
пою, втік із табору і влився в ряди радянських 
патріотів. І Омелян партизанив у загоні росіяни
на Віктора Трушова під загальним керівництвом 
лейтенанта Базіля. Вказівки Порика по здійснен
ню загоном військових операцій були точними і 
виконувались бездоганно. «Скоро капут іітлеру- 
сатані, — пригадує Гнатюк слова, які любнв 
повторювати Василь. — Червона Армія б’є із 
сходу, ми — звідси. Ворог ось-ось задихнеться».

— Не знаю, чи втрапив би додому, коли б 
не виручив друг, — в очах Омеляна набігає 
хвилька спогадів. — Гітлерівці підготували 
в'язнів до евакуації в Німеччину. На ранок 
мав підійти товарняк. Ніхто не спав. Знали, 
що на німецьких заводах і шахтах прийде 
кінець. Десь серед ночі раптом пролунали 
автоматні черги, почули знайому мову: «Ви
ходьте, друзі, з неволі. Ми — партизани із 
загону товариша Порика. Базіля Боріка»...

Омелян Гнатюк — комуніст, тракторист першого 
класу. З повоєнних днів і донині не випускав з 
рук кермо трактора. Оре, скородить і засіває ни
ву, збирав урожаї. Ного фотографія поруч з ти
ми, хто прокладав першу борозну на артільному 
полі — пенсіонера Павла Пановича Рибака, бри
гадира тракторної бригади Іполіта Петровича 
Добровольського, механізаторів Петра Григорови
ча Поиопича, Никифора Прокоповича Кравчука... 
Того Кравчука, що грізного 19-11 року з поля із 
своїм сталевим конем влився у діючу армію,

fô-.'

НА ФОГО: МЕМОРІАЛЬНА ДОШКА, ВСТА
НОВЛЕНА НА БУДИНКУ 
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ТЕХНІКУМУ, 
воював з ним на багатьох фронтах І п 1945 році 
повернувся з трактором в Уладівську МІ С. Хіба, 
скажіть, це не подвиг рядового тракториста? „ 
Віддати шану герою, відвідати його село приїз
дять з усіх куточків вашої радянської землі, з-за 
кордону, Побував тут '1 друг червоного лейтенанта 
Базіля Андре П’єрар (Л’єр), політичний уповно
важений під ЦК Комуністичної партії Франції у 
департаменті Па-де-Кале в роки другої світової 
війни, нині — член президії товариства «Фран
ція — СРСР».

Або ж слова ветерана французького руху 
Опору Фернана Оре:. «У Василя Порика 
жадоба до волі, пекуча ненависть до фа
шистів поєднувались так сильно, що це 
воістину захоплювало французів. Це був 
один із найпрекрасніших і мужніх солдатів 
руху Опору.. Наш дорогий товариш і неза-

ШИЙ
' '■ Ґ-г

І На фото: Г, ТОМЧЕНКО з донькою Іяли
ною. ( 1973 рік),

бутпій друг загинув 
смертю героя в ім'я 
того, щоб жила Фран
ція».

У пас, на плацу, де 
посіяно багато квітів 
встановлено на висо 
кому п’єдесталі 
груддя Василя. Щи 
рою посмішкою 
ром, мов живий, 
тає своїх 
«Добрий 
ДНІ».

ПО

ге
вГ 

земляків 
день. Ліо

с. Порик — 
м. Тульчин.
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Молодіжний 
кіновечір
Вже стають традицією молодіж

ні вечори кінопрограми в кіно
театрах «Мир» і «Комсомолець». 
Минулої неділі в кінотеатрі «Ком
сомолець» відбувся кіновечір

„МОЛОДИЙ КОМУНАР

«Поезія серця». Глядачі прослуха
ли літературну композицію у 
виконанні О. Радченко та В, Кум- 
пана, переглянули уривки з кіль
кох кінофільмів. На закінчення 
було продемонстровано кіностріч
ку «Міський романс».

Л. ЛЕЩЕНКО.
м. Кіровоград^

Звіринець Стасиса Гляудіса
«Не бійтеся, це лише вуж», — 

заспокоює господар квартири. Так 
починається знайомство з домаш
нім звіринцем викладача Шауляй- 
ського педінституту імені К- Пре- 
йкшаса Стасиса Гляудіса. І чого 
тут тільки нема! В скляному аква
ріумі живе мідянка, в іншому — 
земляна жаба, а поруч — вели
чезна жаба, яка охоче демонструє 
кожному свій апетит. В кутку на 
сосновій гілці сидить сова. Не ду
майте, що це чучело і не спробуй
те доторкнутись до неї — вона 
відразу ж протестуюче закричить.

— Це означає: «Не чіпайте ме
не», — пояснює Стасис Гляудіс. — 
А взагалі вона «знає» двадцять 
слів, які вимовляє дуже доречно. 
І вдень сова не така вже й сліпа, 
як вважають, — реагує па все 
оточуюче. Лише одного не може

зрозуміти, чому вночі люди 
сплять. Своє невдоволення вона 
висловлює таким галасом, що її 
доводиться виносити вночі на 
кухню, подалі від спочивальні.

Господар показує рідкісних ри
бок в акваріумі, демонструє бага
тющу колекцію рідкісних метели
ків.

— Можливо, вн дивуєтесь, чо
му у мене в звіринці такі дивні 
експонати, — говорить Стасис 
Гляудіс, — я вам відповім. Ми з 
сином-десятпкласником спостері
гаємо не за тим, що широко роз
повсюджене в природі, а за тим, 
що зникає і вимагає до себе ■чуй
ного ставлення.

Шяуляй.

А. ДЕГУТІС, 
кор. ТАРС.

26 грудня 1974 року
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Фото А. ПЕЧЕНЮКА.

27 пятниця ІІ

М. КІРОВОГРАД. ВУЛИЦЯ УФІМ- 
СЬКЛ,

У ,111.14'11 II Ції»
І

О. ЖУРБА.

нових щасливих 
слави, слави, 

юним трудівни-

Днями учні Знам’янсьиого техучилища 2 отримали свя

щенний подарунок від моряків «Аврори» — пам’ятний прапор 

Орденоносного корабля. Вручив його гість із Ленінграда ■— ко- 
місар легендарного крейсера капітан третього рангу В, Ф, Ко- 

валь.

ПРАПОР„АВРОРИ“

КУБОК

Тираж 59000. іБК 050ЭД Зам, № 13546.Індекс 61 197«

спорт НАДІЇ

316050. ГСП, Кіровоград-50, вул. Луначарського, 36. 
Телефони: відповідального секретаря та відділу 

комсомольського життя — 2-45-35, відділу пропаганди, 
відділу листів і масової роботи — 2-45-36, відділу вій
ськово-патріотичного виховання та спорту — 2-46-87.

*ГАН, туг розуміли незвичай- 
* ність, історичність’ моменту.

І хотілося зупинити біг часу, пова
гом пропустити крізь себе кожну 
мить, щоб глибше проникнутися її 
святковістю, серцем запам’ятати 
•се. І схвильований зал, який збу- 
рунювався оплесками. І урочисту 
президію на сцені, серед якої — 
капітан третього рангу В. Ф. Ко
валь комісар крейсера «Аврора». 
І обличчя Віктора Антоненка, Люди 
Гончаренко, Люби Гавриленко —- 
відмінників навчання, першої вахти 
біля прапора «Аврори». І, звичайно 
ж, його — голубе морфлотське 
знамено з орденами Жовтневої Ре
волюції і бойового Червоного Пра
пора, знамено, яке дихає історією, 

пам’ятний 
Федоро- 
буде на- 
— пере- 
змаганні. 
до нових

— Ми вручили вам 
прапор, — сказав Віктор 
вич Коваль. —■ Віднині він 
городою учнівській групі 
можцю в соціалістичному 
Хай же веде знамено вас 
перемог у навчанні, в житті. Пере-

можців змагання ми запрошуємо 
влітку до себе на корабель.

Про потребу в знаннях, постійну 
роботу над собою говорив другий 
гість учнів — в минулому випуск
ник Знам’янсьиого ТУ № 2, нині 
військовий журналіст Є. В. Шуша
ков.

Дружба знам’янчан із балтійськи
ми моряками зав’язалася два роки 
тому. У крейсера «Аврори» чимало 
шефів по всій країні. В нашій рес
публіці найтісніші зв’язки команда 
корабля підтримує із Знам’янським 
технічним училищем. Моряки й учні 
обмінюються листами, сувенірами, 
у музеях обох колективів є пода
рунки від кожного з них. Знам’ян- 
чанам є про що розповісти воїнам. 
За чотири роки п’ятирічки училище 
підготувало понад півтори тисячі 
висококваліфікованих спеціалістів 
для залізничного транспорту. Учи
лище утримує перехідний прапор 
обласного управління по профтех- 
освіті, виходило переможцем

змаганні серед технічних училищ 
республіки, нагороджувалось па
м’ятним прапором ЦК ЛКСМ Ук
раїни. І зараз понад сто учнів на
вчається на відмінно, комсомольці 
оголосили бій трійці, в училищі ви
рує цікаве громадське життя.

— Ну, тепер змагання розгори
ться з новою силою, — радо по
сміхається секретар комсомоль
ської організації техучилища Лідія 
Марченко. І підтвердженням цьо
му — перші розмови після зу
стрічі.

Лідія Тороп — комсорг другої 
академгрупи.

— Протягом двох місяців наші 
комсомольці, — розповідає вона,— 
утримують першість в училищі. 
Майже половина групи навчається 
тільки на відмінно. Сподіваємось, 
так буде до кінця року.

Люда Терещенко — комсорг 18-ї 
академгрупи:

— Щиро схвильовані зустріччю. 
По дорозі з залу почула розмову 
наших хлопців і дівчат. Вирішили 
боротися за першість. Що для цьо
го потрібно? В першу чергу лікві
дувати трійки.

...І, звичайно ж, на пам’ять про 
зустріч всі сфотографувалися. 
Об'єктив фотоапарата зупинив на 
плівці безсніжний грудневий день 
1974-го, святкові обличчя гостей і 
господарів, і голубе морське зна
мено в руках його 
власників. Знамено 
яку продовжувати

ІОпакп і дівчата 1960—1961 ро
ків народження брали участь в 
обласних змаганнях з спортивної 
гімнастики на Кубок надії, які 
відбулися у спортивному залі Кі
ровоградського заводу трактор
них гідроагрегатів.

Добру майстерність продемон
стрували дівчата, що виступали за 
довільною програмою кандидатів

у майстри спорту, Сильнішою тут 
була представниця «Буревісника» 
Ірина Поперешніченко (тренує її 
М. Гасмай). Вона набрала 35,5 
бала. Друге і третє місця зайня
ли вихованки майстра спорту 
СРСР Ю. Толчипського — аван- 
гардівки — Наталя Іванова — 
34,75 бала і Наталя Копач —• 
34,6 бала,

Ігор Михайличенко не мав собі 
рівних серед тих, хто змагався за 
програмою першого розряду. По- 
го сума балів — 53,5. У другороз- 
рядників місця розподілилися 
так: Сергій Грннчук — 52 бала, 
Андрій Апрощенко — 51.8 бала і 
Віталій Арсеньєв — 50,9 бала. Всі 
хлопці з «Авангарду». їх тренує 
Олег ЯровинсЬкпГі. Переможців 
нагороджено пам’ятними кубками 
і дипломами обласного комітету 
но фізичній культурі І спорту. З 
числа кращих юних гімнастів ві
дібрано збірну команду Кірово- 
градщіши для участі' в розтраті 
республіканського Кубку надії,

В. ШАБАЛІ1І.
м. Кіровоград.

ПЕРША ПРОГРАМА. 9.05 — 
Кольорове телебачення. Ран
кова гімнастика. (М). 9.20 — 
Новини. (М). 9.30 — Кольоро
ве телебачення. «Веселі стар
ти». (М). 10.15 — Кольорове
телебачення. «Майя Плісень- 
ка». Телевізійний фільм-кон- 
церт. (М). 11.30 — Новини.
(К). 11.40 — Кольорове теле
бачення. «Шкільний екран». 
Російська література для уч
нів 8 класу. (К). 12.20 — «Йди, 
ялинонько, до нас». (Кі
ровоград). 15.15 — Телеві
зійний документальний фільм 
«12-й гравець». (М).
— «Російська мова».
16.30 — «В ефірі -
лодість». (М), 17.30 — 
рове телебачення. «Світ 
ці- 
за днем». (Кіровоград). 18.15
— Мультфільм. Кольорове те
лебачення. (М). 18.25 — «Про
воджаючи рік 1974». (М). 18.55
— «На фініші — четвертий,
визначальний». (Кіровоград). 
19.10 —- Телефільм «Подорож
ня пригода». (Кіровоград). 
19.20 — «У світі бізнесу». «’ 
перія азарту». (М). 19.40 — К- 
льоровс телебачення. Худож
ній фільм «Карнавальна ніч». 
(М). 21.00 — Програма «Час». 
(М). 21.30 — Кольорове теле
бачення. «Артлото». Естрад
на програма. (М). 22.20 —
«Спорт-74». (М). 23.10 — Но
вини. (М).

ДРУГА ПРОГРАМА. 9.05 — 
Кольорове телебачення. Ран
кова гімнастика. (М). 9.20 —
Новини. (М). 9.30 — Кольоро
ве телебачення. «Веселі стар
ти». (М). 10.15 — Кольорове
телебачення. «Майя Плісець- 
ка». Телевізійний фільм-кон- 
церт. (М). 11.30 — Новини.
(М). 11.40 — Кольорове теле
бачення. «Шкільний екран». 
Російська література для уч
нів 8 класу. (К). 16.10 — Теле
візійний матч а акробатики. 
(К). 17.30 — «Провісники
Жовтня». (К). 18.00 — «Рапор
туємо Батьківщині». (Дніпро
петровськ). 18.30 — Реклама, 
оголошення. (К). 19.00 — Про
грама «Вісті». (К). 19.40 —
Для юнацтва, 
цнклопедія».
«Обережно: 
20.45 — «На 
(К). 21.00 — 
(М). 21.30 —
«Велике життя». (К). 22.50 — 
Вечірні новини.

' 15.45 
(М).

- «Мо-
Кольо-

___________ . г со
ціалізму». (М). 18.00 — «День

“А)- ЛЛ г

Й:29

10.40 —4 
«Музична сн- 

ІК). 20.30 -
ялинка». (КІ. 

добраніч, дітні». 
Програма «Час», 
Художній фільм

сУБОтя

"їй Наша адрееа і телес Газета виходить 
у вівторок, четвер, 

суботу.

«молодой КОММУНАР» 
оргап Кировоградского обкома 

ЛКСМУ, г. Кировоград.

Друкарня ім. Г. М. Димитрова 
обласного управління у справах видавництв, 

поліграфії 1 книжкової торгівлі, 
м. Кіровоград, пул. Глівки, 2.

телебачення. «Сонячний день 
Монголії». (М). 20.00 — Автор-' 
ськнй вечір композитора , 
Д. Покраса. (М). 21.00 — Про
грама «Час», (М). 21.30
Продовження авторського ве
чора. (М). 22.30 — «Танцю
вальний зал». (М). 23.00 —•
«На шаховому чемпіонаті 
країни». (М). 23.30 — Нови
ни. (М).

ДРУГА ПРОГРАМА. 11.10- 
Для дітей. «Сонячне коло». 
(К). 11.30 — «Більше хороших 
товарів». (М). 12.00 — «Дмит
ро Кабалсвськнй». Телевізій» 
ний музичний фільм. (М). 
13.00 — «У лабетах інфляції»і 
(М). 13.20 — Кольорове теле
бачення. «Співпе II. Габунія». 
(М). 13.45 — Документальний 
фільм «Мн будуємо БАМ». 
(М). 13.55 — Кольорове теле
бачення. Фільм — дітям. «Ча» 
рівна лампа Аладдіна». (МУ, 
15.15 — Художній фільм «Рес«' 
публіка Шкід». (К). 16.55 -А 
«Міжнародне життя». (М). 
17.30 — «Екран передового
досвіду». (К). 18.00 — Кольо
рове телебачення. Для дітей. 
«Сонечко». (К). 18.30 — Ко
льорове телебачення. Доку? 
ментальний фільм «Серце сол-у 
дата». (К). 19.00 — Програм* ' 
«Вісті». (К). 19.30 - І. Штра- 
ус. «Циганський ' 
става. (Одеса).
добраніч, діти!». (К). 21.00 —) 
Програма «Час». (М). 21.30 
Продовження вистави «Ци
ганський барон». (Одеса), 
22.45 — Вечірні новини. (К).

барон». Вн-
20.45 — «На

НЕДІЛЯ
9.00 -* 
9.05 -*

Ран- 
дітей..

ПЕРША ПРОГРАМА. 9.05 - 
Ранкова гімнастика. (М). 9.20
— Повний. (М). 9.30 — Кольо
рове телебачення. «Виставка 
Буряті но». (М). 10.00 — «Для 
нас, батьки'». (М). 10.30 —•
«Розповіді про художників». 
(М). 11.00 — Музична програ
ма. «Ранкова пошта». (А1). 
11.30 — «Солдат прийшов лі 
служби». (Донецьк). 12.30 — 
Для дітей. «Новорічна кару
сель». Музична програма. 
(Львів). 13.15 — «Екран моло
дих». (К). 14.15—Партійне жит
тя. (Кіровоград). 14.45 — «Ра
портуємо Батьківщині». (Хар
ків). 15.15 — «Здоров’я». (М). 
15.45 — Кольорове телебачен
ня. Концерт. (М). 16.30 — Ко
льорово телебачення. «Люди
на. Земля. Всесвіт». (М). 17.00
— Кольорове телебачення. «У
світі тварин». (М). 18.00 —1
«Щовечора о 19». (Кірово
град). 18.15 — Кольорове те
лебачення. Програма мульт
фільмів. (М). 18.45 — С. Та- 
неєв. «Увертюра на російські 
теми». (М). 19.00 — Кольорове

ПЕРША ПРОГРАМА. 
Програма передач. (М). 
Кольорове телебачення, 
копа гімнастика для 
(М). 9.20 — Новини. (51). 9.30 
— Кольоропс телебачення. 
«Будильник». (М). 10.00 —»
«Служу Радянському Союзу». 
(М). 11.00 — Зустріч юнкорів 
телестудії «Орля» з Героєм 
Соціалістичної Прані бригади
ром електрозварників заводу 
«Червоне Сормово» В. В. Пай- 
щиковим. (М). 11.35 — Кольок 
рове телебачення. «Музичний 
кіоск». (М). 12.05 — «Радян* 
ськнй Союз очима зарубіжних 
гостей». (М). 12.20 — «Сіль
ська година». (М). 13.20 —•
«Літературні бесіди». (М)'. 
14.10 — «У лазуревому сте
пу». Художній фільм. (51)'. 
15.50 — «Міжнародна панора^ 
ма». (М). 10.30 — «Вогні цига
ну». (М). 17.30 — Кольорове
телебачення. Програма мультТ 
фільмів. (М). 18.00 — «На фі
ніші четвертого, визначально* 
го». (Кіровоград). 18.15 -»
Кольорове телебачення. «Клуб 
кіноподорожей». (М). 19.15 —• 
Кольорове телебачення. Кон4->■

__ і — Короткомет- 
художні І телевізійні

«Здрастуй, сусіде?. 
Програма «Час». 

___  2, —' ”.---- г 
команд з боксу Москви І Ле
нінграда. Фінал за звання аб
солютного чемпіона СРСР з 
боксу. (М), 23.00 — Нови
ни. (ЛІ).
ДРУГА ПРОГРАМА. 12.10 

Для школярів, «Репортер», 
(Харків). 12.40 — «Екран мо
лодих». (Львів). 13.45 — Коні 
церт. (Дніпропетровськ), 14.1.1 
— Для школярів. «Весела ес4 
тафета». (К). 15.05 — «І’апор’4 
туємо Батьківщині». (Запо
ріжжя). 15.35 — Телефільмі 
«Ніна Ургант». (К). 16.20 —1
Для старшокласників, «на 
атестат ввічливості». Кон
курсна передача. (ОдесаУ. 
17.30 — «Екран переможнії» 
соціалістичного змагання»', 
(К). 18.00 — «Сім’я». (Ло*
ііецьк). 19.00 — Програма «Віс? 
ті». (К). 10.30 — «Музичне ні? 
тання». Концерт. (К). 20,30 • :ф 
«Передноворічні інтерв'ю»/“* 
(К). 20.15 — «На добраніч, ді? 
ти!». (К). 21.00 — Програма 
«Час». (М). 21.30 — Художній 
Фільм «Докер», (К). 22.40 —
Вечірні повніш. (К).

церт нар. аот. РРФСР Т. Шми
ти. (М). 19.45 — Короткомет
ражні художні І телевізійні 
фільми «Спільна стіна», «За»

(М). 21.00 ____
(М). 21.30 — Зустріч збірних

Наступний номер «Молодого комунара» вийде у 
неділю, 29 грудня.  • .

Редактор В. ПОГРІБНИЙ.
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