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Рік новин — нові пла
ни, нові рубежі. Минуло
річні успіхи, яких добили
ся дівчата з нашого ком
сомольсько - молодіжного 
екіпажу; - {де бригадиром. 
М. В. Казаріна, зобов’язу
ються не збавляти темпи. 
А резервів для цього ви
стачить. Освоєння механі
зованого процесу штука
турки стій підвищило про
дуктивність прайі майже 
в чотири рази. Якщо вруч
ну кожна будівельниця за 
зміну виконувала 6 квад-

ратних метрів штукатур
ки, то тепер на одну в се
редньому припадає но 23. 
Та це —- не межа.

Дострокове виконання, 
до 15 листопада, планово
го завдання 1974 року, 
дозволяє нам брати, підви
щений зустрічний план на 
завершальний рік п’яти
річки. На виробничому 
календарі бригади — чер
вень 1975 року. В рахунок 
плану завершального ро
ку п’ятирічки бригада

\ ЛЛ. І» ----
!)%■ викопала штукатура 
11 д р^з м
к в а д
новідаючи па Новорічне 
поздоровлення радянсько
му народові Центрального 
Комітету КПРС, Президії 
Верховної Ради СРСР, 
Ради Міністрів СРСР, ми 
зобов’язуємося працюва
ти під лозунгом «П’яти
річку — достроково!» і до
битися 100-процентної 
здачі об’єктів з першого 
пред’явлення.

О. ГАЛУШКО, 
штукатур комсомоль
сько-молодіжного екі
пажу управління ме
ханізації будівництва 
комбінату «Кірово
граде ажоуд».
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......КІРОВОГРАД. ПЛОЩА КІРОВА СВЯТКОВА
Фото Ю. ЛІВАНІ ВИКОВА

Рік видання XVI ПРОЛЕТАРІ ВСІХ КРАНЦ ЄДНАЙТЕСЯІ

ЦЕНТРАЛЬНИЙ КОМІТЕТ КПРС ЗВЕРТАЄТЬСЯ 

ДО ВАС, ЮНАКИ І ДІВЧАТА РАДЯНСЬКОЇ 

КРАЇНИ: БУДЬТЕ ГІДНОЮ ЗМІНОЮ СТАРШИХ 

ПОКОЛІНЬ, ПРОДОВЖУВАЧАМИ ЇХ ГЕРОЇЧ

НИХ СПРАВ І ТРАДИЦІЙ. НАПОЛЕГЛИВО І 

ВПЕРТО ОВОЛОДІВАЙТЕ ЗНАННЯМИ, ОЗНА

МЕНУЙТЕ ЗАВЕРШАЛЬНИЙ РІК П’ЯТИРІЧКИ 
УДАРНОЮ ПРАЦЕЮ. ВНОСЬТЕ ГІДНИЙ ВКЛАД 

У ВСЕНАРОДНУ БОРОТЬБУ ЗА УСПІШНЕ ВИКО

НАННЯ ПЛАНІВ КОМУНІСТИЧНОЇ ПАРТІЇ!

З В Е P Н Е H Н Я
'Зї І «

Центрального Комітету КПРС 
до партії, до радянського народу

Дорогі товариші!

Наша соціалістична Батьківщина всту
пила, в, новий, 1975 рік — завершальний 
рік .дев'ятої п’ятирічки. Позаду чотири 
роки напруженої роботи, творчих зусиль 
партії і народу по здійсненню історич
них рішень XXIV з’їзду КПРС, виробле
ного.-ним. курсу внутрішньої і зовнішньої 
політики. У- нас є всі підстави сказати, 
що за ці роки Радянський Союз значно 
просунувся вперед в усіх галузях су
спільного життя, зміцніли його міжна
родні позиції, авторитет і вплив в усьо
му світі..

З почуттям законної гордості радян
ські люди підбивають підсумки своєї ро
боти і в минулому, 1974 році. Трудівни
ки міст і сіл, розгорнувши масове со
ціалістичне змагання, добилися нових 
успіхів у господарському і культурному 
будівництві.

ГОЛОВНИЙ ПОЛІТИЧНИЙ ПІДСУМОК 
МИНУЛОГО ЧОТИРИРІЧЧЯ ПОЛЯГАЄ В 
ТОМУ. ЩО ЗАБЕЗПЕЧЕНО ДИНАМІЧ
НИЙ РОЗВИТОК НАРОДНОГО ГОСПО
ДАРСТВА В ЦІЛОМУ, ЗРОБЛЕНО ВЕЛИ
КИЙ КРОК ВПЕРЕД У СТВОРЕННІ МА
ТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОЇ БАЗИ КОМУ
НІЗМУ.

Триває інтенсивне нарощування еко
номічної могутності Радянського Союзу. 
На більш високий ступінь піднялася со
ціалістична індустрія. До ладу введено 
сотні великих промислових підприємств. 
Дальшого розвитку набрали всі галузі 
промисловості, будівництва, транспорту 
і зв язку. Зросла продуктивність праці, 
підвищився технічний рівень виробни
цтва, освоєно випуск багатьох сучасних 
видів продукції.

В результаті послідовного проведення 
еграрної політики партії, основи якої на 
сучасному етапі заклав березневий 
(1965 р.) Пленум ЦК КПРС, сільське гос
подарство впевнено перетворюється у 
сисокорозвинутий сектор соціалістичної 
економіки. Зміцніла матеріально-техніч
на база колгоспів І радгоспів, збільши
лося виробництво продуктів землероб
ства і тваринництва.

Радянські люди реально відчувають 
плоди виробленої XXIV з'їздом КПРС 
соціально-економічної програми, Істот
но підвищився рівень народного добро
буту. Зросла заробітна плата робітників 
І службовців, оплата праці колгоспників. 
Понад ЗО мільйонам чоловік підвищено 
пенсії, допомогу І стипендії, запровад
жене виплату допомоги на дітей мало
забезпеченим сім’ям. У широких мас

штабах тривало житлове будівництво. 
З початку п'ятирічки 45 мільйонам чоло
вік поліпшено житлові умови. Змінює
ться обличчя наших міст і сіл, більше 
стає шкіл, лікарень, клубів, кінотеатрів, 
підприємств торгівлі і побутового обслу
говування. Все це переконливо свідчить 
пре те, що лінія партії на підвищення 
матеріального і культурного рівня жит
тя народу втілюється в конкретні, від
чутні діла.

На належному рівні підтримується 
оборонна могутність країни. Вірні своє
му обов’язкові наші доблесні Збройні 
Сили надійно охороняють рубежі Віт
чизни, творчу працю народу, історичні 
завоювання соціалізму.

Становище в Країні Рад, піднесення 
добробуту радянського народу перебу
вають у разючому контрасті з станови- 
іа’Єм трудящих і з обстановкою в капі
талістичному світі. У нас немає еконо
мічної кризи, немає безробіття, інфля
ції. Ми впевнено дивимось v майбутнє.

ЗДІЙСНЕННЯ ПЛАНІВ КОМУНІСТИЧ
НОГО БУДІВНИЦТВА НЕРОЗРИВНО 
ЗВ’ЯЗАНЕ ІЗ ЗБЕРЕЖЕННЯМ І ЗМІЦ
НЕННЯМ МИРУ. В ім’я цієї благородної 
і гуманної мети, яка відповідає інтере
сам і сподіванням усього людства, наша 
партія і Радянська держава неухильно і 
наполегливо добиваються втілення в 
життя Програми миру, висунутої XXIV 
з’їздом КПРС. Робиться все для того, 
щеб радянські люди могли жити і пра
цювати в мирних умовах. Спільно з 
братніми соціалістичними країнами вжи
то ряд нових заходів, спрямованих на 
поглиблення міжнародної розрядки, 
розширення рівноправного, взаємови
гідного співробітництва держав з різ
ним суспільним ладом, на згуртування 
всіх прогресивних, миролюбних сил у 
боротьбі проти імперіалістичної агресії 
і реакції за міцний мир і безпеку для 
всіх народів.

ВСІ НАШІ УСПІХИ — ЦЕ ПІДСУМОК 
НАТХНЕННОЇ ПРАЦІ ГЕРОЇЧНОГО РО
БІТНИЧОГО КЛАСУ. СЛАВНОГО КОЛ
ГОСПНОГО СЕЛЯНСТВА. НАРОДНОЇ ІН
ТЕЛІГЕНЦІЇ. РАДЯНСЬКИХ ЖІНОК, НА
ШОЇ ЧУДОВОЇ МОЛОДІ. ТРУДЯЩИХ 
УСІХ НАЦІОНАЛЬНОСТЕЙ СОЮЗУ PCP. 
У ході соціалістичного змагання, яке 
набрало у минулому році нового роз
маху, народилося багато цінних почи
нань, розширився рух за прийняття І 
виконання зустрічних планів.

Зразки трудової доблесті показують 
ударники дев’ятої п'ятирічки І передові 
колективи. Іони — гордість і слава яв- 

шого народу і по праву користуються 
загальною шаною і повагою. Партія і 
держава високо цінять і заохочують їх 
працю. Багато передовиків і новаторів 
удостоєні високих нагород Батьківщини. 
Найкращим з кращих присвоєно звання 
Героя Соціалістичної Праці. За довго
річну бездоганну роботу на одному під
приємстві і виробничі досягнення робіт
ники і колгоспники нагороджуються 
орденом Трудової Слави. Хай приклад 
ударників дев’ятої п'ятирічки надихає на 
нові трудові подвиги мільйони радян
ських людей!

ВСІ НАШІ УСПІХИ — ЦЕ РЕЗУЛЬТАТ 
ПОСЛІДОВНОГО ЗДІЙСНЕННЯ ЛЕНІН
СЬКОЇ ПОЛІТИКИ КОМУНІСТИЧНОЇ 
ПАРТІЇ. ОРГАНІЗАТОРСЬКОЇ І ІДЕЙНО- 
ЕИХОВНОЇ РОБОТИ ПАРТІЙНИХ, РА
ДЯНСЬКИХ. ПРОФСПІЛКОВИХ І ком
сомольських ОРГАНІЗАЦІЙ. У бо
ротьбі за здійснення рішень XXIV з'їзду 
КПРС ще більше зміцніла морально-по
літична єдність радянського суспільства, 
укріпилася братерська дружба народів 
СРСР. Радянські люди повністю схвалю
ють і активно підтримують внутрішню і 
зовнішню політику Комуністичної партії, 
багатогранну і цілеспрямовану діяль
ність Центрального Комітету КПРС, його 
Політбюро на чолі з Генеральним сек
ретарем ЦК товаришем Л. І. Брежнє
вим. В єдності партії і народу — джере
ло нашої сили, основа всіх наших пере
мог.

Дорогі товариші!
НОВИЙ 1975 РІК — ЦЕ РІК, В ЯКОМУ 

МИ МАЄМО ЗАВЕРШИТИ ВИКОНАННЯ 
ЗАВДАНЬ ДЕВ'ЯТОЇ П’ЯТИРІЧКИ, намі
чених XXIV з’їздом КПРС. Тим самим 
буде створено міцну основу для успіш
ної роботи в наступній, десятій п'ятиріч
ці, для реалізації довгочасної соціально- 
економічної політики партії. Радянські 
люди зроблять усе, щоб досягти цієї 
мети.

1975 РІК — ЦЕ РІК, КОЛИ МИ БУДЕ
МО ВІДЗНАЧАТИ 30-РІЧЧЯ ПЕРЕМОГИ 
У ВЕЛИКІЙ ВІТЧИЗНЯНІЙ ВІЙНІ, в якій 
радянський народ проявив масовим ге
роїзм і мужність, відстояв честь, свобо
ду І незалежність соціалістичної Бать
ківщини; врятував народи світу від за
грози фашистського поневолення, па
тріотичний обов'язок кожної радянської 
людини — гідно зустріти ювілей великої 
Перемоги, ознаменувати його новими 
досягненнями на трудовому фронті.

Наші завдання на нинішній рік визна
чені грудневим Пленумом Центрального 
Комітету КПРС І сесією Верховної Ради 
СРСР. Виконання народногосподарсько* 

го плану на 1975 рік означатиме новий, 
великий крок у дальшому зміцненні 
економічної могутності країни, розвитку 
всіх галузей народного господарства, 
науки і культури, підвищенні добробуту 
трудящих. Розв’язання цих завдань має 
величезне економічне, політичне і між
народне значення.

Високими темпами .розвиватиметься 
СОЦІАЛІСТИЧНА ПРОМИСЛОВІСТЬ, ще 
більше зростуть її масштаби. До ладу 
діючих стануть сотні нових підприємств 
чорної і кольорової металургії, машино 
будування, хімії і енергетики, по видо
буванню вугілля, нафти і газу, легкої і. 
харчової промисловості.

Буде продовжено розвиток великих 
територіально-виробничих комплексів 
спорудження багатьох важливих народ
ногосподарських об’єктів серед яких 
Камський автомобільний завод, Байкало- 
Амурська залізнична магістраль, Чебок- 
сарський завод промислових тракторів. 
Усть-Ілімський лісопромисловим комп
лекс, Ленінградська і Курська атомні 
електростанції, Нурецька і Саяно-Шу- 
шенська ГЕС. Усе це дасть можливість 
певніше поставити на службу народові 
величезні багатства Сибіру. Далекого 
Сходу та інших районів країни.

На новий рівень підніметься СІЛЬ
СЬКЕ ГОСПОДАРСТВО. Намічається 
збільшити виробництво і заготівлі зерна 
та інших продуктів землеробства І тва
ринництва. Належить багато зробити 
щодо послідовного переведення сіль
ськогосподарського виробництва на Ін
дустріальну основу, його спеціалізації, 
концентрації і міжгосподарської коопе
рації, широкої хімізації і меліорації. 
Розгорнеться робота по здійсненню 
комплексної програми розвитку сіль
ського господарева Нечорноземної зо
ни РРФСР.

Важливі заходи передбачені ПО 
ДАЛЬШОМУ ПОЛІПШЕННЮ ДОБРОБУ
ТУ ТРУДЯЩИХ. Зростуть заробітна пла
та, виплати і пільги із суспільних фондів 
споживання, у великих обсягах намічено 
продовжувати житлове будівництво, а 
також спорудження шкіл лікарень та 
об'єктів комунально-побутового призна
чення. Збільшиться виробництво І про
даж населенню промислових І продо
вольчих товарів. Партія і дані робитиме 
все для того, щоб підвищувати рівень 
життя радянських людей, поліпшувати 
умови їх праці і побуту.

(Закінчення на 2-м стор.).



>•
І

2 стоїк „МОЛОДИИ КОМУНАР“
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ЗВЕРНЕННЯ
Центрального Комітету КПРС 
до партії, до радянського народу

ДО-

ЗА-

(Закінчення. Початок на 1-й стор.),

Товариші!
У народногосподарському плані на 

1975 рік враховуються нагромаджений 
досвід і нові проблеми, висунуті жит
тям. Завдання цього плану є напружени
ми, але у нас є все необхідне для їх ус
пішного виконання і перевиконання. Ми 
маємо величезну економічну могутність, 
судові кадри робітників, колгоспників і 
спеціалістів, великий науково-технічний 
потенціал, багаті природні ресурси.

Однак не можна закривати очі і на 
наявні недоліки. Вони є і у важкій ін
дустрії, і у виробництві предметів на
родного споживання, І в будівництві, і в 
сільському господарстві. Нерідко затя
гуються строки введення і освоєння ви
робничих потужностей, окремі підпри
ємства не виконують планів. Не завжди 
відповідають сучасним вимогам якість і 
асортимент вироблюваної продукції.

Грунтовний і самокритичний аналіз як 
наших досягнень, так і виникаючих 
проблем пивинен стати необхідною пе
редумовою дальшого просування впе
ред. Справа за тим, щоб всюди і вміло 
використовувати наші зрослі можливос
ті, привести в дію резерви, рішуче 
лати недоліки, поліпшувати роботу всіх 
ланок народного господарства.

ЦЕНТРАЛЬНИЙ КОМІТЕТ КПРС 
КЛИКАЄ РОБІТНИКІВ, КОЛГОСПНИКІВ, 
СПЕЦІАЛІСТІВ, УЧЕНИХ, ВСІХ РАДЯН
СЬКИХ ЛЮДЕЙ ШИРОКО РОЗГОРНУТИ 
СОЦІАЛІСТИЧНЕ ЗМАГАННЯ ЗА ВИКО
НАННЯ І ПЕРЕВИКОНАННЯ ПЛАНОВИХ 
ЗАВДАНЬ 1975 РОКУ, ЗА ПІДВИЩЕННЯ 
ЕФЕКТИВНОСТІ ВИРОБНИЦТВА, ЗА УС
ПІШНЕ ЗАВЕРШЕННЯ П’ЯТИРІЧКИ. Деві
зом змагання було і залишається: ДАТИ 
ПРОДУКЦІЇ БІЛЬШЕ, КРАЩОЇ ЯКОСТІ, 
З МЕНШИМИ ЗАТРАТАМИ! Саме це по
винно бути в центрі уваги учасників со
ціалістичного змагання, визначати зміст 
і ритм роботи кожного трудового ко
лективу, всіх заводів, фабрик, шахт, руд
ників та будов, колгоспів і радгоспів, 
підприємств транспорту і зв’язку, сфери 
обслуговування, закладів науки і куль
тури.

На сучасному етапі на перший план 
поряд з кількісними дедалі більше ви
суваються ЯКІСНІ ПОКАЗНИКИ ЕКО
НОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ КРАЇНИ. На
стійна вимога наших днів — прискорен
ня науково-технічного прогресу, впро
вадження його досягнень, передових 
методів ерганізації праці, виробництва і 
управління, планомірне здійснення ре
конструкції І технічного переозброєння 
підприємств, розвиток масового руху за 
високу якість продукції. Боротьба за 
якість, за підвищення ефективності по
винна проймати всі сторони нашої діяль
ності — іде мова про матеріальне ви-

Центр альниїї
я

робництво чи про створення духовних 
цінностей.

Вирішальне значення мас дальше 
ЗРОСТАННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ ПРАЦІ. 
Дссить сказати, що підвищення продук
тивності праці тільки на один процент 
дасть можливість збільшити випуск про- 
мислвоої продукції майже на 5 мільяр
дів карбованців за рік. У цьому році 
86 процентів приросту промислової про
дукції, основний приріст виробництва в 
сільському господарстві, обсягу робіт у 
будівництві і на транспорті намічається 
одержати за рахунок цього фактора. 
Турбота про зростання продуктивності 
лраці — справа честі кожної радянської 
людини, кожного трудового колективу.

Невід’ємна риса соціалістичного гос
подарювання — ЕКОНОМІЯ І БЕРЕЖЛИ
ВІСТЬ. Дуже важливо розумно, по-гос
подарському використовувати наші ма
теріальні, грошові, природні ресурси, 
робочий час кожного трудівника. Цього 
можна добитись, якщо мільйони робіт
ників, колгоспників, спеціалістів, усі тру
дящі країни вважатимуть економію си
ровини, електроенергії і матеріалів 
своєю кровною справою. Зниження ма
теріальних затрат на вироблювану про
дукцію тільки на один процент нині рів
нозначне додатковому збільшенню на
ціонального доходу майже на 4 мільяр
ди карбованців. Обов’язок кожної ра
дянської людини — наполегливо боро
тися проти безгосподарності І марно
тратства, берегти соціалістичну влас
ність, наше суспільне багатство.

Працею народу в нашій країні створе
но величезні ВИРОБНИЧІ ФОНДИ. їх ра
ціональне використання, швидке освоєн
ня новосведених потужностей, знижен
ня простоїв устаткування, хазяйське 
ставлення до техніки, до кожного вер
стата, машини дає величезний економіч
ний ефект. Підсищення фондовіддачі у 
промисловості лише на одну 
дає економію в три мільярди 
ванців.

У БОРОТЬБІ ЗА УСПІШНЕ 
ШЕННЯ ДЕВ’ЯТОЇ П’ЯТИРІЧКИ 
ТРУДОВИМИ КОЛЕКТИВАМИ, 
КОЖНОЮ РАДЯНСЬКОЮ ЛЮДИНОЮ 
СТОЯТЬ КОНКРЕТНІ ЗАВДАННЯ. І дуже 
важливо, щоб вони розв’язувалися своє
часно, сумлінно, із знанням справи. Тре
ба прагнути до того, щоб кожен працю* 
вав старанно, творчо, додержував тру
дової, державної дисципліни, виявляв 
високу вимогливість до себе і своїх то
варишів. Кожна бригада і цех, кожне 
підприємство та будова, кожен колгосп 
і радгосп повинні працювати чітко і зла
годжено, докладати максимум енергії і 
наполегливості у виконанні і перевико
нанні завдань, зустрічних планів, соціа
лістичних зобов’язань. У цьому — неод
мінна умова успіху всієї нашої роботи.

копійку 
карбо-

ЗАВЕР-
ПЕРЁД
ПЕРЕД

Комітет Комуністичної партії Радянського Союзу

ЦЕНТРАЛЬНИЙ КОМІТЕТ КПРС ЗВЕР
ТАЄТЬСЯ ДО РОБІТНИЧОГО КЛАСУ — 
ПРОВІДНОЇ СИЛИ РАДЯНСЬКОГО СУ
СПІЛЬСТВА, — ДО ВАС, ПРАЦІВНИКИ 
ПРОМИСЛОВОСТІ, БУДІВНИЦТВА, ТРАН
СПОРТУ І ЗВ’ЯЗКУ:

активно боріться за дострокове вико
нання завдань завершального року п’я
тирічки по обсягу, номенклатурі і якості 
продукції, за підвищення ефективності 
виробництва; добивайтеся, щоб продук
тивно використовувався робочий час, 
устаткування, економно витрачайте 
електроенергію, паливо, сировину і ма
теріали; достроково вводьте в дію нові 
об'єкти, швидше освоюйте виробничі 
потужності!

ЦЕНТРАЛЬНИЙ КОМІТЕТ КПРС ЗВЕР
ТАЄТЬСЯ ДО КОЛГОСПНОГО СЕЛЯН
СТВА, РОБІТНИКІВ РАДГОСПІВ, ДО ВАС, 
ПРАЦІВНИКИ СІЛЬСЬКОГО 
ДАРСТВА:

збільшуйте виробництво 1 
державі сільськогосподарської 
ції; підвищуйте врожайність

ГОСПО

продаж 
продук- 
і валові 

збори зернових, бавовни, цукрових бу
ряків, картоплі та інших культур; підви
щуйте продуктивність тваринництва, 
збільшуйте поголів’я худоби і птиці; ви
робляйте більше м’яса, молока, яєць та 
інших продуктів; боріться за якість про
дукції, за ефективне використання кож
ного гектара землі, кожного трактора і 
комбайна, кожної тонни мінеральних 
добрив!

ЦЕНТРАЛЬНИЙ КОМІТЕТ КПРС ЗВЕР
ТАЄТЬСЯ ДО НАРОДНОЇ ІНТЕЛІГЕНЦІЇ, 
ДО ВАС, ІНЖЕНЕРИ І ТЕХНІКИ, СПЕ
ЦІАЛІСТИ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАР
СТВА, ДІЯЧІ НАУКИ І КУЛЬТУРИ, ПРА
ЦІВНИКИ ОСВІТИ І ОХОРОНИ ЗДО
РОВ’Я:

спрямовуйте зусилля на прискорення 
науково-технічного прогресу, зміцнюйте 
зв’язок науки з виробництвом; швидше 
впроваджуйте у практику досягнення 
науки, техніки і передового досвіду; до
бивайтеся дальшого розквіту радянської 
культури, народної освіти і охорони здо
ров'я; своєю творчістю надихайте лю
дей на нові трудові подвиги і звершен
ня; будьте і далі вірними помічниками 
партії у вихованні нової людини, нашої 
молоді в дусі ідеалів комунізму, радян
ського патріотизму, пролетарського ін
тернаціоналізму!

ЦЕНТРАЛЬНИЙ КОМІТЕТ КПРС ЗВЕР
ТАЄТЬСЯ ДО ВАС, ПРАЦІВНИКИ ТОР
ГІВЛІ, ГРОМАДСЬКОГО ХАРЧУВАННЯ, 
СЛУЖБИ ПОБУТУ І КОМУНАЛЬНОГО 
ГОСПОДАРСТВА:

розвивайте і вдосконалюйте сферу 
побутових послуг, впроваджуйте про
гресивні форми і методи роботи, підви
щуйте культуру обслуговування радян
ських ЛЮДЄЙІ

ЦЕНТРАЛЬНИЙ КОМІТЕТ КПРС ЗВЕР-

ТАЄТЬСЯ ДО ВАС, РАДЯНСЬКІ ЖІНКИ; 
ваша самовіддана праця, ваше мате

ринське піклування про сім ю, про д«- 
тей здобули найглибшу вдячність і по
вагу всього суспільства. Новин, 19/5 рік 
відзначається на всій планеті як рік жін
ки. Беріть ще активнішу Участь у гро
мадському житті, у творчій праці на 
благо Вітчизни!

ЦЕНТРАЛЬНИЙ КОМІТЕТ КПРС ЗВЕР
ТАЄТЬСЯ ДО ВАС, ЮНАКИ І ДІВЧАТА 
РАДЯНСЬКОЇ КРАЇНИ:

будьте гідною зміною старших поко
лінь, продовжувачами їх героїчних 
справ і традицій. Наполегливо і вперто 
оволодівайте знаннями, ознаменуйте за
вершальний рік п’ятирічки ударною пра
цею; вносьте гідний вклад у всенародну 
боротьбу за успішне виконання планів 
Комуністичної партії!

ЦЕНТРАЛЬНИЙ КОМІТЕТ КПРС ЗА
КЛИКАЄ ПАРТІЙНІ, РАДЯНСЬКІ, ГОС
ПОДАРСЬКІ, ПРОФСПІЛКОВІ, КОМСО
МОЛЬСЬКІ ОРГАНІЗАЦІЇ постійно по
ліпшувати роботу в масах, удосконалю
вати організацію соціалістичного зма
гання, методи керівництва господар
ством, підвищувати відповідальність усіх 
працівників за доручену справу. Треба 
наполегливо утверджувати ленінський 
стиль роботи в усіх ланках господар
ського і державного апарату, рішуче 
виступати проти відомчості, місництва і 
безвідповідальності, розвивати критику 
і самокритику, сміливо викривати недо
ліки, усувати все, що заважає успішній 
роботі.

ОБОВ’ЯЗОК КОМУНІСТІВ І КОМСО
МОЛЬЦІВ —- йти на чолі змагання, бути 
його надихаючою і організуючою си
лою, показувати приклад високої свідо
мості і творчої активності у виробничо
му і громадському житті. Вони поклика
ні і далі активно виконувати роль аван
гарду трудових колективів у боротьбі за 
гідне завершення дев’ятої п’ятирічки.

Товариші!
Рік у рік наша Батьківщина стає багат

шою і сильнішою, поліпшується життя 
народу. З глибокою вірою в майбутнє, 
у правоту історичної справи, яку запові
дав нам великий Ленін, ми йдемо впе
ред до наміченої мети — комунізму.

Центральний Комітет КПРС висловлю« 
впевненість у тому, що наша партія, 
весь радянський народ і в завершально
му році п’ятирічки працюватимуть з 
невичерпною творчою енергією, вияв
лять оисоку організованість і доб’ються 
нових чудових перемог на всіх напрямах 
комуністичного будівництва.

ВИЩЕ ПРАПОР ВСЕНАРОДНОГО СО
ЦІАЛІСТИЧНОГО ЗМАГАННЯ ЗА 
ПІШНЕ ЗАВЕРШЕННЯ П’ЯТИРІЧКИ, 
ВИКОНАННЯ ВЕЛИЧНИХ ЗАВДАНЬ, ПО
СТАВЛЕНИХ XXIV З’ЇЗДОМ КПРС!

УС- 
зд

♦

Молоді хлібороби обговорюють лист О. В. Гіталова «Прийди господарем»

ПІВТОРА РОКУ
Рік, що тільки відійшов, 

дорогий нам вагомими 
} Здобутками, яких досягла 
комсомольсько - молодіж
на бригада слюсарів на 
уолі з Миколою Лозин- 
Ським. Ми успішно вико
нали свій зустрічний 
план. І Новорічна ялинка 

:,І975 року мала у нас сим
волічно заіскритися вогня
ми у день присвоєння 
Комсомолу імені В. І. Ле
ніна. Тоді ми рапортували 
країн! про дострокове за
вершення п’ятирічки. Ко- . 
лектив поправу отримав 
високе звання бригади 
комуністичної праці. За
раз працюємо з виперед
жанням на півтора року.

В. САМОЄНКО, 
групкомсорг бригади 
слюсарів ремонтно- 
механічного цеху По- 
бузького нікелевого 
Заводу Голованів- 
ського району.

□ Д ГІР А РГІІУГ Значно зміцнів комсо-
О’хД ліНуМ м'ольський осередок в 
ПДСТДЛНИКД першій тракторній брига- 
*•«/*у* ді, яку очолює член

ВЛКСМ Федір Сайко. Ми- Адабаша та 
кола Царенко з цього ко
лективу водить «Т-150», 
Петро Запорожець пра
цює на тракторі «Т-74». 
І хоч досвід має невели
кий, вправно виконує 
будь-яку роботу. ’ 

Мабуть, я ніскільки 
перебільшу, коли

«Прийди господарем!». 
Ці слова напуття Олек
сандра Васильовича Гіта
лова ще раз підкреслю
ють важливість нашої хлі
боробської професії, те, 
як необхідні нині землі 
молоді та працьовиті 
руки.

не 
скажу,

І/ ОДИ тобі сімнадцять, завжди постає 
питання: з кого брати життя? Особисто 

мене замислитися над цим примусили на
друковані в «Молодому комунарі» листи до 
молодих кіровоградців Героя . Соціалістич
ної Праці С. С. Вітчсііка та двічі Героя Со
ціалістичної Праці О. В. Гіталова — відо- 
вих наставників, лібдеґі, які у всьому є взір
цем для вас, молодих.

Я вже понад півроку працюю механізато
ром, але новачком себе не вважаю. Своїм 
першим успіхом зобов’язаний старшому то
варишеві. кандидатові в члени КПРС 
Володимиру Рибачку. Першого дня, коли я 
прийшов у бригаду, один з трактористів 
дав мені у руки, відро і сказав, щоб приніс 
із майстерні іскру, оо, мовляв, без неї дай* 
гупа пе заведеш/Той «жарг» зрозумів і 
вдячний, що не мені довелося відповідати

Я ЗАЛИШИВСЯ

що в цьому значна заслу
га наставників молодих 
трактористів — комбайне
ра Степана Михайловича 

тракториста 
Дмитра Семеновича По
лянка. Обидва ветерани 
щедро передають свій 
досвід тим, хто прийшов у 
бригаду вирощувати хліб. 

Недавно після закінчен
ня професійно-технічного 
училища прийшов 
9 ДРУГУ тракторну

до нас 
бригд-

насмішникові Відразу ж це зробили інші, 
серед них і Володимир Рибачок.

Не уявляю, чи залишився б працювати в 
бригаді, аби не доброзичливість старших 
товаришів. Добре розумію тих випускників 
СПТУ, які, не зустрівши підтримки, не за
лишаються в колективах, куди отримали 
направления.

Потім уже якось само собою сталось, що 
я у складних ситуаціях обов’язково керу
вався авгзрнтетним словом чн порадою Во
лодимира Рибачка. Передавав наставник 
свій досвід без зверхності, як другові. Для 
мене і для всіх сам він показував приклад 
у роботі. Одного разу, спостерігаючи, як я

8 БРИ ГАДІ 
пораюсь біля культиватора, сказав- 
витратив ти скільки дорогого чаєм « « впевнений, що поавіпіип С^’ а я ие 

. лиски. Справа в^ом'Г що Т,Г,УЛЬОВ311І 
стоїть на похилій площині» к>ль™ватор 

За пропозицією Володимяпя тт?
комсомольці, побудувати 2^ Т0Д1 ми'

зобов’язаний наставникові?”^’ * брнтадї-

ВІльШансьІ’когоара9о^СПу <Д»*6а’’

хлопчина. Але 
усіх, спочатку в 

не все виходило, 
якось у

ду Станіслав Репенко. Іні
ціативний 
як і в 
нього
І коли Славко 
відчаї опустив руки, рих
туючи щось біля комбай
на (в жнива він був по
мічником комбайнера), 
поряд з'явився Федір 
Степанович Жлобинський 
— сувора на вигляд, але 
доброї душі людина, 
невтомний на жнивах. 

Цього року він намолотив 
майже 7400 центнерів 
зерна. Розповів хлопцеві, 
і допоміг. Часто нині 
бачу їх разом. Федір Сте
панович, як і інші настав
ники бригади, намагається 
прищепити Репенкові твор
че ставлення до праці.

Л. БАГНЮК, 
трактористка колгоспу 
імені Шевченка Зна- 
м ямського району.

У
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$ нас канікули

хто 
ПРИКРАСИВ 
КОРОЛЕВУ?

Помилуватися красу- 
нею-ялинкою приходять 
до парку і дорослі і ма
лі знам’янчани. Висока, 
струнка, вся в барвисто
му мереживі кольорів, 
вона освічує все навколо 
свіжістю, урочистістю, 
святковістю.

Зробити такою «коро
леву новорічного балу» 
допомогли юні мешкан
ці міста — піонери. Ще 
задовго до Зі січня по
чали вони готувати по
дарунки для головної

ялинки міста. А перед 
новоріччям провели кон
курс, де було відібрана 
найкращі. Почесне пра
во — прикрасити свіжо- 
зелене гілля «королеви» 
здобули і вироби учнів 
нашої школи — Володі 
Ямка, Марини Будкевич, 
Світлани Жмур, Наталки 
Бірченко та їх друзів. 
Найбільше лауреатіз 
конкурсу в піонерських 
загонах 6 «Б» та 6 «Г» 
класів, які очолюють 
Оленка Дар’єва та Опен
ка Случанська.

Н. АНГЕДУЦА, 
старша піонбрвожа- 
та Знам’янської СШ 
№ 3.

ВЕЛИКІ втрати від вогню против
ника. 350 дивізіон, який зайняв 

вогневі позиції в ніч з сьомого на 
восьме вересня, був ЗНЯТИЙ З НИХ 
вранці восьмого вересня: міномет
ним обстрілом було знищене» дві і 
пошкоджено три бойові установ
ки. Частини підтримуваної нами 
дивізії перейшли в наступ, їх зу-

І. БРАТЧЕНКО

V
І

І

1І

даМЗЙЕ
ЩОДЕННИК КОМСОРГА
стрів маснруваним вогнем 
тивник. Під час боїв обидві сто- 

втра- 
еше-

про

рони несуть відчутні 
ти. Авіація противника 
лонами по 17—20 літаків безпе
рервно бомбардує бойові порядки 
наших військ і їх найближчі тили. 
Фашисти широко використовують 
бомбардувальники Ю-87 і бом
би з виттям. «Музиканти» — так 
їх називали наші гвардійці.

Але ніяке виття сирен і свистін
ня бомб не зламають нашого бо
йового духу. Роздавимо бандитів, 
вженемо їх в землю назавжди! 
Гвардійці, всі як один, все роб
лять для того, щоб захистити рід
ну землю, щоб побільше знищити 
ненависних ворогів. Перемагаючи 
смерть, вони не залишають боно
вого строю, навіть поранені. Ось 
гвардії молодший лейтенант Яки
мов, комбат 299 дивізіону. Піс
ля поранення віл залишився па 
бойовому посту, продовжував ке
рувати вогнем батареї.

— Найкраще для мене лікуван
ня — бити фашистів, — сказав 
осріцер-комсомолець у відповідь на 
пропозицію відправитись у госпі
таль.

Особистим прикладом надиха
ють бійців на подвиг і комбат то
го ж дивізіону гвардії лейтенант 
В. І. Хомутов, і комісар батареї 
350 дивізіону гвардії молодший 
політрук М. П. Нижегородцев. 
Потрібно б було дати залп. Але в 
цей час палегіли «іонкерси». Щоб 
надихнути бійців, біля бойових 
установок стали Хомутов і Ниже
городцев. Осколками бомб, що 
розірвалися неподалік, вони були 
смертельно поранені. Смерть 
улюблених командирів запалила 
в серцях гвардійців ще більшу 
ненависть до ворога, і в цей день 
вони точними залпами своїх уста-
(Продовження. Початок в газеті 

за 29 грудня 1974 р.),

В АМАТОРСЬКИХ КОЛЕКТИВАХ РОЗ
ПОЧАЛАСЯ ПІДГОТОВКА ДО РЕСПУБ
ЛІКАНСЬКОГО ФЕСТИВАЛЮ СІЛЬ
СЬКОЇ ХУДОЖНЬОЇ САМОДІЯЛЬНОСТІ.

НА ФОТО: АКТИВНО ГОТУЄТЬСЯ ДО 
НЬОГО ВОКАЛ ЬНО-ІНСТРУМЕНТАЛЬ 
НИИ АНСАМБЛЬ КОЛГОСПУ ІМЕНІ 
ВАТУТІНА КІРОВОГРАДСЬКОГО РА
ЙОНУ.

Фото Ю. ЛІ ВАШ НИКОВА.

новок знищили не одну сотню «за
войовників».

9 вересня 1942 року. Велика гру
па літаків противника бомбарду
вала вогневі позиції 299 дивізіону.- 
Одночасно літак «Фокевульф», 
названий нашими бійцями «ра
мою»," зависнувши над вогневою 
позицією коректував вогонь своєї

Э/аш конкурс
лодшігц

артилерії. Розрахунок зенітно- 
кулеметної установки, де коман
диром гвардії сержант Чернишов, 
а навідником гвардії червоноар- 
мієдь Дудеїн, весь час вели во
гонь по ворожих літаках. Вже 
утворилася ціла купа стріляних 
гільз, до червоного розжарився 
ствол кулемета. Піт, їдкі порохові 
гази ріжуть очі, а Дудеїн все стрі
ляє. Влучною чергою збив «Юн- 
керса». Тоді решта розвернулись 
і один за одним пішли в піке па 
зенітну установку.

— Сержанте, в укриття! В ук
риття! — хриплим голосом крик
нув Дудеїн.

— Не відволікайся, точніше бий 
гадів, — відповів той. 1 в одну 
мить, впавши на спину, став при
цільним вогнем з карабіну бити 
бронебійними кулями по літаках, 
Але встиг зробити лише кілька 
пострілів. Помітивши, що одна з 
бомб, відірвавшись від пікіруючо
го літака, летить на них, встиг 
відбігти вбік і вскочити у завбач
ливо викопаний літерою «Г» гли
боченький рівчак. Затиснув вуха 
руками, ліг на самісіньке дно. 
Один за одним почулись страшні 
вибухи. Щось до різкого болю 
стиснуло груди, нічим було диха
ти. Коли Чернишов, витираючи 
цівку крові, яка потекла з носа і 
рота, повільно звівся на ноги, то 
вжахнувся — на місці, де раніше 
стояв зенітний кулемет і де лежав 
Дудеїн, зяяла глибока вирва...

Чернишов не плакав за бойовим 
другом. В якомусь заціпенінні, з 
болем у всьому тілі, витираючи 
струмуючу з рота кров, він лежав 
на дні рівчака, перечікуючи чер
гове бомбардувати, і начебто не 
чув вибухів.
рювалнсь слова милого, славного 
хлопчини, доброго друга навідни
ка Дудеїна: «Сержанте, в укрит
тя!», На нього, на його зенітну 
установку летіла фашистська бом
ба, а він продовжував стріляти з 
кулемета. «Сержанте, в укриття!». 
Про бойового товариша піклував-

здуваї
і. У його пухах повта-

ся, а про себе ні... Прощавай, мій 
дорогий бойовий побратиме. Ти 
загинув о ім'я Батьківщини. Я

клянусь помстмтнсь ворогу спов
на...

18 вересня 1942 року. Одержав
ши завдання підтримувати наступ 
292 стрілецької дивізії, гвар
дійці здійснили марш до балки 
Кам’яної — четверта ферма рад
госпу «Котлубань», в районі якої 
і зосередились. Вогневі позиції, 
обладнані в балках Хутірна і Ли
монна, були зайняті вночі. Підсту
пі до вогневих позицій, які знахо- 
шлися на відстані в півтора кіло
метра від переднього краю, про
глядались противником і були під 
наглядом всіх вогневих засобів. 
Напередодні загальновійськова 
розвідка доповіла про підхід сві
жих сил противника до району 
майбутніх бойових дій. Необхідно 
було перешкодити планомірній 
розстановці сил противника і ви
явити розташування ного вогне
вих засобів. Для вирішення цього 
завдання було виділено одну бо
йову установку під командуван
ням гвардії молодшого лейтенанта 
Якимова. В ніч на 18 вересня ця 
кочівна бойова установка зробила 
вісім виїздів на передній край і 
своїми залпами привернула на се
бе вогонь противника. Цим ско
ристались наші артилеристи і за
сікли багато вогневих точок і ба
тарей, які потім були подавлені.

1 ось почалась артпідготовка. 
Повітря здригалось від пострілів і 
вибухів. Били наші гвардійські мі
номети, били гвардійські гармати 
прориву, били ствольні міномети, 
потім дружно піднялась піхота і 
пішла в атаку. Противник, під
тягнувши великі резерви, опирав
ся. Його авіація налітала ешелон 
за ешелоном. Образливо було, що 
діяла вона безкарно: наших літа
ків не було. Правда, з’явився один 
наш винищувач. Почуття гордості 
і любові до наших соколів викли
кали дії льотчнка-винищувача. Він 
відважно кинувся в атаку, вміло 
маневрував, поливав фашистів 
свинцем. Сміливець то пікірував, 
то робив «гірку», заважаючи тому 
вийти з бою неушкодженим. Про
тягом дня стояв суцільний гуркіт. 
Під ураганним вогнем наші роз
рахунки діяли чітко і злагоджено, 
посилаючи у стан ворога смерто
носний метал. В цей день загинули 
смертю хоробрих сім наших гвар
дійців, виконавши свій обов’язок 
до кіпця. Одинадцять наших бій
ців були поранені.

Сонце сховалось за обрій, небо 
палахкотіло від пожеж, коли за
тих бій. Смертельно втомлені 
гвардійці, тут же, біля своїх до
рогих «катюш», на вогневих пози
ціях. лягали на розпечену за день 
землю, щоб хоч трішки перепочи
ти. А завтра знову в бій.

(Далі буде).

Володимир БОНДАРЕНКО,

БІЛЯ

ЗЕ

БІЛЯ
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Кіровограде!
Рік сімдесят п'ятий 

Упевнено сі/пає на поріг, 
А ти стоїш — і мудрий, і завзятий — 
І, як завжди, у будні і на свята • 
Всміхаєшся до трударів своїх. 
Вони ідуть. Ось площа перед нами. 
(У вечір цей і площа замала — 
Дорослими вирує й дітлахами). 
Струнка ялинка лапками-гілками 
Потиснуть руку кожному змогла б. 
А потиск є — вітання брата й друга, 
А потиск цей вагоміший від слів. 
Це наших буднів, наших свят заслуга: 
Від Тохого до Волги і до Буга 
Сяга коріння дружби трударів. 
Стоять дерева — мудрії діди, 
Куняє ліс і гріються сади 
Думками про погоже, тепле літо, 
Але, братерства піснею зігріта, 
Ялинка наша — прийметься завжди. 
На площі Кірова висвічується радо, 
Дзвенить на криці снігу білий сміх. 
Вона ж питає в мешканців твоїх, 
Чому зовуть тебе, Кіровограде, 
Столицею просторів золотих. 
Ми, городяни, хліб шануєм палко. 
Ми, степу неозорого сини, 
Всі як один ми звикли бачить змалку, 
Як свіжопофарбовані сівалки 
З конвейєру виходять на лани.
«Червона зірка»... Вервечка вогнів, 
Мов фейерверк над світлими цехами, 
І тисячі іскринок під ногами, 
І сизокрилі зграї голубів, 
Усе те разом — місто трударів. 
Вони ідуть. Нехай навкруг зима — 
Знімайте для вітання рукавички! 
В кіровоградців у пошані добра звичка 
Радіть Новому року зокрема 
І вп’ятеро радіть за п ятирічку.
Суто «сімейне» свято — празда ж ні? — 
Ніхто не відчуватиме нарізної 
В своєму щасті люди не одні — 
Це торжество великої рідні 
В палаці світлосяйному Вітчизни. 
Земляни всі подібне мають свято — 
Нове повинен рік нести Новий, 
Та справа в тому, як його стрічати! 
Для когось він лише сімдесят п’ятий, 
Для нас — сімдесят п'ятий трудовий. 
Кіровограде! Трударі — твій лик! 
Про тебе знають не з кінокартини.., 
І вже в душі не зітреться повік, 
Якщо живе на світі Батьківщина 
Обов'язково прийде Новий рік.

М. Кіровоград.

ГОСТЯМ —РАДІСТЬ
Щира, зворушлива дружба 

єднає вихованців дитсадка 
№ 1 Побужжя та їх шефів з 
автобази № 14. Дорослі час
то навідуються до малюків, 
допомагають обладнати їм 
ігрові майданчики, виготува
ти декорації для спектаклів. 
А скільки радості приносять 
дітям поїздки по місту чи до 
лісу!

На турботу старших малю
ки відповідають своєю ува
гою і прихильністю. Коли в 
дитсадку — концерт, перші 
гості — шефи. Не рідко свої

улюблені віршики, пісеньки й 
танці хлопчики та дівчатка 
привозять батькам безпосе
редньо на роботу. Тоді ма
люкам показують все машин
не господарство, нагороджу
ють їх виступ не лише апло
дисментами, але й цікапи/-ли 
сувенірами.

Такі дружні стосунки зігрі
вають серця дорослих і ма
люків, роблять їх життя ра
діснішим, красивішим.

Г. КОРОТКИХ.
м. Побужжя. і
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СОЛІДАРНІСТЬ — ОСЬ ЩО ОБ’ЄДНУЄ МОЛОДЬ З РІЗНИМ КОЛЬОРОМ Н1КІРИ, з 
РІЗНИМИ ПОЛІТИЧНИМИ І СОЦІАЛЬНИМИ ПОГЛЯДАМИ. У РОБОТІ IX АСАМБЛЕЇ ВСЕ
СВІТНЬОЇ ФЕДЕРАЦІЇ ДЕМОКРАТИЧНОЇ МОЛОДІ. ЯКА ВІДБУЛАСЯ МИНУЛОГО РОКУ. 
ЬРАЛИ УЧАСТЬ МАЙЖЕ 250 НАЦІОНАЛЬНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ 3 120 КРАЇН. НА ФОРУМІ 
Чітко ПРОЛУНАЛА ТУРБОТА ПРО ЗАВТРАШНІЙ ДЕНЬ ЛЮДСТВА, ПРО ДОЛЮ МИРУ 
5- ВСЬОМУ СВІТІ.

НА ФОТО: ТЕПЛА ЗУСТРІЧ З СИНОМ ЛУТСА КОРВАЛАНА АЛЬБЕРТОМ КОРВАЛАНОМ. 
і •- - — -лм* .. Фота В. ІОСКЕСЕЛІЄВЛ. СОФІЯ — ПРЕС. О
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ДЕ СХОДЯТЬСЯ

Нещодавно я повернулйся з міжнародного молодіжного та
бору по з'єднаному маршруту Тбілісі—Сочі. І ось я знову по
вертаюсь від рідного дому в сонячну Грузію і мальовниче міс
то Сочі, але н(. цей ра і лише в спогадах.

МОСТИ ДРУЖБИ...

U АНІ відпочинок розпочався в 
•* міжнародному молодіжному 
таборі сЗолоте руно» у столиці 
Грузинської PCP — одному з най- 
гарнішмх і найдревніших міст Ра
дянського Союзу

Тут зібралося близько трьох сот 
молодих представників — передо
виків промисловості та сільськог- 
господарства — нашої багатона
ціональної Батьківщини. Тепло, 
по-братньому зустріла нас гру
зинська земля. .Чи швидко здру 
жилмея. І вже на зустріч з вож
дем у філіал Центрального музею 
В. І. Леніна йшлії єдиною і друж
ною сім’єю.

У таборі мені довелось зустрі
чати день народження комсомолу 
Його я пам'ятатиму щирим і світ
лим. Шоста година ранку. По ра 

І" діо лупає вітання з пашим спіль
ним святом.

розсипались 
мої друзі:

А за кілька хвилин 
територією табору 

Мар’ям, Володимир. 
Джемал, Ольга, Міраб, Отари і ін-

ші. Вони озброєні 
робочим інстру
ментом — йде тру
довий десант. Ли
нуть комсомоль
ські пісні, сміє
ться навколо свя
то. Ми всі звикли 

в цей день трудитись з подвійною 
енергією, тому ніяка сила не мог
ла втримати нас у таборі. Другу 
половину дня ми працювали ще 
кілька -------
Тбілісі 
дю. А 
актори 
театру _
ської PCP.

Древня Грузія багага нз істо
ричні пам’ятки. Я і мої друзі дав
но мріяли познайомитись з ними. 
Щодня ми вирушали екскурсійни
ми групами і вивчали Тбілісі та 
його околиці. Ходили руїнами 
фортеці Шуріс-Ціхе, вслухались 
у далеке минуле героїчного наро
ду. Велике враження справив ча 
всіх Мтацміндський пантеон гру
зинських письменників і пародиих 
діячів (Ц Баратаиівілі. І. Чавча- 
вадзе. А. Церетелі та інші). Тут 
же знаходиться могила О. С. Гри 
ббєдова. У країні гір чимало свід
чень давньої і щирої дружби між

-------------- ". ’ ТТ-:—:------------ . ,.............................

годин на підприємствах 
разом з місцевою мо.іот- 
ввечері чекали нас гості — 
державного драматичного 
імені Грибоєдова Грузин-

українським, російським, і грузин
ським народами.

Також ми знайомилися з па
м’ятниками сучасності. До під
ніжжя С. М. Кірову я поклала 
квіти. Адже моє місто носить його 
ім’я. Приємно було, що й тбілісці 
свято бережуть про нього нам’ять.

За сто кілометрів від Тбілісі 
знаходиться древня столиця краї
ни гір — Мцхета — архітектурний 
і археологічний заповідник, місто- 
музей. національна, гордість гру
зинської землі. В Мцхстському 
районі нараховується більше 45 
архітектурних пам'яток.

Свій відпочинок ми закінчу 
вали у Сочі. Довго пам’ятатиму 
зустріч з молодими ди.мнтровця- 
ми. болгарами, які гостювати у 
нас на вечорі дружби народів.

У таборі ми часто влаштовува
ли диспути, бесіди, обмінюва
лись досвідом з питань комсо
мольської роботи.

Від кримської землі розбіглися 
паші маршрути в усі кіпці Вітчиз
ни. А в пам’яті лишилися світлі 
спогади про Грузію і Крим, про 
друзів, з котрими поріднилась на
завжди.

В. ПОЛТАВЦЕВА, 
товарознавець обласної оп
тової бази «Укркультур- 
торг».

НЕОБАЧНИЙ
ТАЙМЕНЬ

ЗУСТРІЧ НОВОГО РОКУ
Кожен рік болгарські гірські ку

рорти «Ппмпорово», «Бороеень» і 
«.Вітоша» влаштовують для своїх 
гостей цікаві новорічні святкові 
карнавали, які користуються вели
кою популярністю.

II а фото: карнавал лижників 
в альпійському таборі на вершині 
Малевіцп.

Агентство «Софія — прес». 
Фото Стояна ІЛІЄВА.

“*4
НА ЗАМОВЛЕННЯ

V С омщаАн'ёЫлвФ'иг мудро нолещкт др«ыы край
Ч ИТАЧІВ ■читач газіІ

U

> От Байкала £о fluvPâ ны проломим магистраль

,xz Встретит ЗЯВка<г РасселыМтрєтн*аыгяюлчргу

Стихи P. Рождественского.

£ БиогРМШ) плшіТм мнше.ч ю саоюсгчакчСмчі^».

Вммягчдит БПМ напеосгооді. к^г^у

С.Л6/тая тайги покоряйся hôm

Музыка О. Фельцмана.
Солнце п небе состиг мудро, 
молодеет крам.
От Байкала до Амура
Мы проложим магистраль.
Встретим зябкие рассветы.
Встретим долгую пургу.
В биографию планеты 
Впишем мы свою строку.

З ТЕПЛИМ 
словом- 

ДО ЛЮДЕЙ
Живе в нашому селі добра і чуйна жінка, чесна 

трудівниця. В селі її знають не тільки як завідую
чу бібліотекою, а й як педагога, агітатора. Жоден 
культурно-масовий захід не обходиться без її 
участі і допомоги. З великим бажанням-ідуть до ■ 
неї в бібліотеку і дорослі, і школярі. Бо ДО КОЖ
НОГО знайде тепле слово, кожному порадить, під
каже.

На вулицях ііжс темно. А в бібліотеці ще довго 
горітиме світло. То Валентина Іванівна чекає но
вих відвідувачів. Вона завжди рада їх приходу.

Ігор СМЄЛОВ.

Спіймати відразу на один 
гачок ЗОО-грамового налима і 
тайменя вагою двадцять один 
кілограм — випадок, правду 
мовити, курйозний. Але саме 
такий рідкісний улов опинив
ся на вудці жителя, Кизила 
В. Роді на. . , і

В п’ятницю ввечорї іип. Як 
завжди, поставив вудлища іф 
Єнісеї, в районі скелі Красіса 
гірка. Одна з чотирьох вудо- 

■ чок і принесла йому сюрприз.
Першим спіймався налий. 

Ним спокусився таймень-веле- 
тень. Очевидно, атака була 
такою навальною, що палим, 
спійманий па гачок, поминув
ши гострі зуби хижака, вискб- 
чив з паші крізь зябра, про
тягнувши за -собою капроно
вий шнур. Таймень через 
спою необачність і повиснув 
па ньому.

(ТАРС).:
Кизил.

с. Стіжкувата, 
Вільиіанського району.

■ • *- - і

НА МОНЕТІ—
РОСІЙСЬКИЙ

-*

и-Ш-Н ЗДь і jW Я
ЄР<ІМЯ гчл^г-5ЙК па простори). к.рчты>. БАМ

ко-лснссо натни <.члдчи, молоть ^Дых!

Припев:

Слышишь, время гудит —
БАМ, 

На просторах крутых —
БАМ, 

И большая тайга
покоряется нам 

Слышишь, время гудит —
БАМ. 

На просторах' крутых —
БАМ, 

Это колокол наших сердец 
молодых! 

Будет нам попою трудно. 
Но земле любимой в дар 
Лягут рельсы, будто струны 
Наших песенных гитар. 
Солнце в небе светит мудро. 
.Молодеет древний край. 
От-Байкала до Амура 
.Мы прохожим магистраль.

Припев:

—- . ~т
——
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Л рої рама передач. (М). 9.05— 
Кольорове телебачення. Ран
кова гімнастика. (М). 9.20 — 
Новини ( М). 9.39 — «А БВГ- 
дейка». (М). 10.06 — Кольо
рове іелсбачення. Телевізій
ним багатосерійний художній 
фільм «Бронзовий птах». 3-я 
серія. (М). Н.05 — «Для вас. 
батьки». (М). 11.35 — Музична 
програма - Ранкога пошта». 
(М). и.и’і - Кольорове теле
бачення. «Природа і людина». 
(М). 12.35 Кольорове теле
бачення. Телевізійяий худож
ній фі іьм « Пригоди у місті, 
якою нема«». (М). 13.55 —
«Рік. яким іаверщує п’ятиріч
ку». (М). 14.65 — Естрадний
концерт (М>. 14.', Кольо
рове телебачення. «Пошта 
програми «Здоров'я». ЇМ) 
15.25 - «Очевидне — неймо
вірне». (М). 16.25 — «Вогні
рнрв)». ( М). tt. -> — По іі піч
ний оглядач Ю. А. Жуков від
повідає на запитання телегля- 
.вач ч. (М). і; '..і . Коїьоролс
телебачеим«. Іглсвімймнй ба-

гаюссрійішй мультфільм «Ча
рівник смарагдового міста». 
3-я серія. (М). IS.00 — Нови
ни. (М). 18.Г5 — Кольорове те
лебачення. «Подарунок Діду 
Морозу». (М). 18.25— «У світі 
бізнесу». Передача третя. 
(М). IS.'iO — Телевізійний ху
дожній фільм «Солом’яний 
капелюшок». І і 2 серії.
21.(Мі Програма «Час». (М>. 
21.30 • «Кінопанорама». (М). 
іЗ.іііі — Кольорове телебачен
ня. «Любителям балету». (М). 
23.35 — Новин». (М).

ДРУГА ПРО» РАМА. 10.05 — 
Художній фільм «Випадок з 
Полиніни.м». (К). 11.40 —
«Наш огляд--. «Резерви — на 
службу виробництву». (Шту
катурні роботи за поюково- 
роздільїінм методом). (Кірово
град на Республіканське те
лебачення). 12.03 — «-Поезія». 
(К). 12.25 — Те.іевнсіаса «Два 
клени». (К). 13.10 — Кольоро
ве телебачення. Телефотоклуб. 
(К). 14.10 — «В дні шкільних 
канікул». «Запрошує піонер». 
(Дніпропетровськ). 14.45 — «В 
дні шкільних канікул». 
«Старт на воді*. (Ворошилов
град). 15.20 — «Майстерність 
та пошук молодих». (Львіп).

(М).

16.20 — Для дітей. Мульт
фільм «Братець Кролик і бра
тець Лис». (К). 16.30 — «За
накресленнями XXIV з'їзду 
К.ЧРС». «Товари — народу». 
(Донецьк). 17.00 — «Мережи
во танцю». (К). 17.30 — «Екран 
передового досвіду». (К). 18.00 
— М. Зарудний. «Пора жовто
го листя». Тслевпстава. (К). 
19.00 — Програма «Вісті». (К).
19.30 — Продовження теле- 
вистаги. (К). 20.40 — с На доб
раніч, діти!». (К). 21.00 —
Програма «Час». (М). 21.30 — 
♦ Новорічним годинник». Му
зичне ревю. (К). 22.50 — Ве
чірні копнви. (К).

5'^ НЕДІЛЯ
ПЕРША ПРОГРАМА. 9.05 — 

Колкорове телебачення. Ран
кова гімнастика для дітей. 
(М). 9.20 - Новини. (М). 9.30 
— Кольорове телебачення. 
«Будильник». (М). 10.00 —
«Служу Радянському Союзу». 
(М). 11.00 — «Зустріч юнкорів 
телестудії «Орля» з Героєм 
Соціалістичної Праці М. І. 
Виноградовою». (М). 12.00 — 
Кольорове телебачення. «Му-

р Наша адреса і телефони
Газета виходить 

у вівторок, четвер, 
суботу.

316050. ГСП, Міровоград-50, шул. Луначарського, 36. 
їелефонм: відповідального секретаря та відділу 
комсомольського жипя — 2-45-35, відділу пропаганди, 
відділу листів і ммової роботи — 2*45-36, відділу вій
ськово-патріотичного виховання та спорту — 2-44-В7.

БК 07506. Індекс 61 197.

Новорічний 
подарунок

Свою найбільшу трудо
ву перемогу у четвертому, 
визначальному ропі п’яти
річки відзначила доярка 
трет ьої молочно-товарної 
ферми колгоспу імені. 
Шевченка Олена Юхимеп- 
ко. Вона достроково вико
пала своє соціалістичне 
зобов’язання — надоїла 
по три тисячі кілограмів 
молока на кожну корову.

Це було справжнім но
ворічним подарунком.

Партком і правління кол
госпу надіслали молодій 
доярці вітальну телегра
му. а секретар партійного 
комітету М. Г. Карапшп 
вручив їй пам’ятний суве- • 
пір.

Олена дала слово на
доїти в останньому ропі 
п’ятирічки по 3100 кіло
грамів молока на корову.

М. СЕМЧЕНКО, 
секретар комсомоль
ської організації кол
госпу.

Новомнргородський 
район.

/"вивал лмж* агдшдяыилд»ыц.«хкГ4'-т,:ч -ла

ВЕРШНИК
Більїпе трьохсот дрібних мо

нет надійшло до Єлецькогр 
краєзнавчого музею. їх зна
йшли під час спорудження 
житлового будинку в селі 
Лаги.

Майже всі ці гпоші були ви
пущені ханами Золотої орди 
наприкінці XIV — па початку 
XV століть. І лише одна мо
нета відрізняється від інших: 
на’ній зображені вершник в 
російському шоломі з мечем в 
руці. Це — монета 
ського великого князя 
Дмитровича, сина ....__ .
Долгорукова. Випуск грошей 
символізує незалежність Русі 
під Золотої орли...

МОСКОП- 
Васили 

Дмитра

зичіїпй кіоск». (М). 12.30 - 
«В дні шкільних канікул». 
«Фізкульт-привіт». Гра-зма- 
гання. (Донецьк). 13.35 — «В 
дні шкільних канікул». «Чак
лун і фея». Вистава Кірово
градського театру ляльок. 
(Кіровоград на Республікан
ське телебачення). 14.40 
Для дітей. Концерт. (Ужго
род). 15.10 — «Сільські обрії». 
(Миколаїв). 15.55 — «Міжна
родна панорама». (М). 16.25— 
Кольорове телебачення. «На 
виставці творів М. К. Реріха». 
(М). 16.55 — «У часи відпо
чинку». Концерт. (М). 17.Ю — 
Кольорове телебачення. Телеві
зійний багатосерійний мульт
фільм е Чарівник смарагдово
го міста». 4-а серія. (М). 18.00 
— Повний. (М). 18.15 — Ко- 
тьорове телебачення. «Клуб 
кіноподорожей». (М). 19.00 — 
Кольорове телебачення. За
ключний концерт фестипалю 
мистецтв 
(М). 21.00 
(М). 21.30 
бачення.
ключиого ___ ____
лю мистецтв «Російська 
ма». Інтербачення. (М). 22.30

— «Спортивна програма». 
(М). 23.10 — Новини. (М).

ДРУГА ПРОГРАЛІЛ. 16.25 — 
Концерт. (К). 17.15 — «Паліт
ра». (Одеса). 17.45 — «В гос
тях і дома». Музично-розва
жальна програма. (К). 19.15 — 
Програма «Вісті». (К). 19.45— 
«Шановна редакціє». (Пере
дача* за листами глядачів). 
(К). 20.45 — «На добвапіч. ді
ти!». (К). 21.00 — Програма
«Час». (М). 21.30 — Художній 
фільм «За хмарами небо». 
(К). 23.05 — Всчіг.ні нови
ни. (К)

6 ПОНЕДІЛОК 1

«Російська зима».
— Програма «Час».
— Кольороис тсле- 
Продовження за-

коицерту фестнва- 
зи-

«.МОЛОДОЙ КОММУНАР» -г 
орган Кировоградского обкома 

ЛКСМУ, г. Кировоград.

Друкарня ім. Г. М. Димні рова 
обласного управління у справах видавництв, 

поліграфії І книжкової торгівлі, 
м. Кіровоград, вул. Глінки, 2.

ПЕРША ПРОГРАМА. 9.05 — 
Кольорове телебачення. Ран
кова гімнастика. (М). 0.20 — 
Повний. (М). 9.30 — Кольоро
ве телебачення. «Умілі руки». 
(М). 10.00 — Кольорове теле
бачення. Телевізійний худож
ній фільм «Золотоволоска». 
(М). 11.15 — Новини. (К).
11.80 — Кольорове телебачен
ня. «В гостях і дома». Му
зично-розважальна програма. 
(К). 12.50 — В дні шкільних 
канікул. Вистава «Лікар Ай- 
болнть». (Львів). 14.40 — До
кументальний фільм «Важко 
будувати міста». (М). 14.55 — 
Бесіди про спорт. (М). 13.25 — 
«Ветерани війни в школі». 
<М). 15.55 — Художній фільм 
«Срібні труби». 17.10 — «Ма
мина школа». (М). 17.40 —
Телевізійний багатосерійний 
мультфільм «Чарівник смараг
дового міста». 5-а серія. (М).

18 00 — «День за днем». (Кі
ровоград). 18.15 _ «Дзвіно* 
чок». (М). 18.30 - «П’ятиріч
ку — достроково». (М). 19.15 
— Інформаційна програма 
«Вісті». (К). 19.50 — Телеві
зійний багатосерійний худож
ній фільм «Пуччіні». 1-а се
рія. (М). 21.00 — Програма 
«Час». (М). 21.30 - Музична 
естафета «Товариш пісня»« 
(М). 22.45 — Спортивний що
денник. (М). 23.00 - Нови
ни. (М).

ДРУГА ПРОГРАМА. 11.15 — 
Новини. (К). 11.30 — «В ГОС- 
іях і дома». (К). 12.50 — «В 
Дні шкільних канікул». «Лі
кар Анболнть». Вйстлва« 
(Львів), 16.55 —- «В дні шкіль
них канікул». «Дівчатка 
хлоп'ятка». (Донецьк). 17.30-* 
«Меридіан братерства3« 
(Херсон). 18.00 — Реклама, 
оголошення. (К). 18.30 — «Ме-,- 
події друзів». (К). 19.00 — Кіт£-' 
ножурнал. (К). 19.15 - ТвоР'Х 
чість народів світу. (М). І9-5’’ 
— «Спляча красуня». Виставі* 
Донецького театру опери V 
балету. В перерві — «На доб
раніч, діти!» (К). програм* 
«Час». (М). 22.40 - ВсчіЙ«1
новини. У
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