
Лівмільйонпий трактор зійшов з конвейера Алтайського тракторного завеяу. Ця 
гусенична машина потужністю 130 кінських сил, вона в два з половиною рази про- 
дуктиппіша свого попередника — трактора ДТ-54. Новий трактор Т-4А з шсстнкорпуо 

мнм плугом в борозні розвиває швидкість до восьми кілометрів на годину. При тако
му способі оривня грунт розсипається па дрібні ірудочки і не потребує боронування. 
Фото Л. ЗУБЦОВА.

Ґ* П'ЯТИРІЧЦІ ВОРЧІСТЬ, ПОШУК!

В РЯДИ ТРИТИСЯЧНИЦЬ
Молоді доярки області, - які одержали від кожної із закріплених корів у другому році 

п'ятирічки понад 3000 кілограмів молока.

Валентина Куліда — Кіровоградсоха облас на наукова сільськогосподарська дослідна 
станція — 4048.

Віра Журавльова — колгосп імені
Віра Стратіснко — Кіровоградська 

ція — 3767.
Віра Гусіна — Кіровоградська 

станція — 3718.
Любов Гуйван — Кіровоградська 

ція — 3494.
Ніна Лубцова — колгосп «Перше
Ніна Гадюкова — колгосп«Перше
Галина Коваль —
Галина Гончарова — колгосп «Перше травня» Маловисківського району — 3357. 
Лідія Кузонко — колгосп імені Комінтерне Бобринецького району — 3330.
Лідія Щербина — Кіровоградська обласна наукова сільськогосподарська дослідна стан

ція — 3307.
Євгенія Колодсєва — колгосп «Перше травня» Маловисківського району — 3295.
Віра Ліпкіна — колгосп «Перше травня» Маловисківського району — 3289.

, Валентина Охота — колгосп «Мир» Гайво ронського району — 3250,
; Надія Гаморя — колгосп імені Леніна Компаніївського району —• 3214.

Лідія Васильченко — колгосп імені Чкалова Петрівського району — 3210.
Євгенія Круць —- колгосп «Мир» Гайворонського району — 3200.
Ніна Коробкіна — колгосп «Перше травня» Маловисківського району — 3193.
Катерина Сліпцова — колгосп «Перше травня» — Маловисківського району — 3190. 
Ніна Петрова — колгосп «Шлях до комунізму» Добровеличківського району — 3187. 
Надія Ляхова — колгосп імені Суворова Бобринецького району — 3175.

-гм І .  . . . —

Орджонікідзе Новгородківського району 
обласна наукова г:— —---------------обласна

обласна наукова

обласна наукова

травня» 
травня»

, — 3800.
сільськогосподарська дослідна стан-

сільськогосподарська дослідна

сільськогосподарська дослідна стан-

Маловисківський район — 3401.
Маловисківського району — 3365. 

колгосп імені Комінтерна Бобринецького району — 3360.
«Перше травня» Маловисківського району — 3357.

ПРОЛЕТАРІ ВСІХ КРАЇН, ЄДНАЙТЕСЯ!

ЦК КПРС, Рада Міністрів CFCP, ВЦРПС і ЦК
- ВЛКСМ прийняли Постанову «Про розгортання Все

союзного соціалістичного змагання працівників про-
- мпсловості, будівництва і транспорту за дострокове 

виконання народногосподарського плану па 1973 рік».
У відповідь на Звернення Центрального Комітету 

КПРС, Президії Верховної Ради СРСР і Ради Мі
ністрів СРСР «До радянського народу, до трудя
щих усіх національностей Союзу PCP», у зв'язку з 

, 50-річчям утворення СРСР, багато передових робіт
ників, колективів бригад, дільниць, цехів, підпри
ємств і будов беруть високі соціалістичні зобов’язан
ня і закликають усіх трудящих Радянського Союзу 
відзначити 1973 рік ударною високопродуктивною 
працею.

Схвалюючи і підтримуючи ініціативу передових 
робітників і трудових колективів у розгортанні Все-

• союзного соціалістичного змагання за дострокове 
; виконання народногосподарського плану на 1973 рік, 

ЦК КПРС, Рада Міністрів СРСР, ВЦРПС і ЦК 
ВЛКСМ постановляють:

ЦК Компартій союзних республік, крайкомам, об
комам, міськкомам, райкомам партії, міністерствам і 
відомствам, Радам Міністрів союзних і автономних 

. республік, виконкомам крайових, обласних, міських 
і районних Рад депутатів трудящих, партійним, проф
спілковим ^комсомольським організаціям розгорнути 
організаторську і масово-волітпчну роботу по сиро* 

. кому розвитку Всесоюзного соціалістичного змагання 
. працівників промисловості, будівництва, транспорту 

та інших галузей народного господарства за достро
кове виконання і перевиконання народногосподар
ського плану на 1973 рік.

Визнати за доцільне організувати соціалістичне 
змагання галузей, областей, країв і республік за ус
пішне виконання всіма підприємствами і будовами 
встановлених народногосподарських планів. ’

Соціалістичне змагання в 1973 році повинно відбу
ватись під лозунгом — дати продукції більше, кра
щої якості, з меншими затратами.

Для нагородження колективів підприємств, будов 
і організацій — переможців у Всесоюзному соціаліс
тичному змаганні працівників промисловості, будів
ництва, транспорту та інших галузей народного гос
подарства за дострокове виконання і перевиконання 
народногосподарського плану на 19Г”. рік встановити 
700 Червоних прапорів ПК КПРС, Ради Міністрів 
СРСР, ВЦРПС, і ЦК ВЛКСМ з дипломами і грошо
вими преміями в розмірі до 180 тис. карбованців. 
При випуску надпланової продукції за рахунок зе
кономленої сировини та матеріалів премії збільшу
ються до 25 процентів.

Встановити для нагородження кращих робітників 
і членів бригад, які добились найвищих трудових 
показників у соціалістичному змаганні в даній галу
зі єдиний загальносоюзний знак «Переможець со
ціалістичного змагання 1973 року».

Прийняти пропозиції ЦК ВЛКСМ про встановлен
ня для нагородження комсомольсько-молодіжних 
колективів, які добились найвищих показників у со
ціалістичному змаганні, 8 тисяч вимпелів і виділення 
для заохочення кращих молодих робітників 10 тисяч 
пільгових туристських путівок.

ЦК КПРС, Рада Міністрів СРСР, ВЦРПС і ЦК 
ВЛКСМ висловлюють тверду впевненість, що робіт
ники, інженери, техніки — всі працівники Промисло
вості, будівництва, транспорту та інших галузей на
родного господарства, активно включившись у все
народне соціалістичне змагання, зроблять 1973 — 
вирішальний рік дев’ятої п’ятирічки — роком удар
ної праці, докладуть усіх своїх сил, знань і досвіду, 
щоб дати країні продукції більше, кращої якості, з 
меншими затратами, і зим самим внесуть гідний 
вклад у здійснення наміченої партією програми 
дальшої о. могутньою розвитку економіки нашої 
країни, піднесення добробуту і культури радянсько
го народу.

БІЛЬШЕ, КРАЩЕ» ШВИДШЕ!
Славиться трудовими традиція

ми великий загін комсомольців і 
молоді орденоносною заводу 
«Червона зірка».

В дні Всесоюзний комсомо
льських зборів «Ударною працею і 
відмінним навчанням ознаменує
мо вирішальний рік п’ятирічки» 
комсомольсько - молодіжна бри
гада газоелектрозварювальників 
механоскладального цеху 1,
яку очолює молодий комуніст Вік
тор Недспас, взяла високе зобов'
язання — до весняно-польових ро
біт виготовити понад план 25 сіва
лок і направити їх кращим комсо
мольсько - асолодіжннм трактор-

СТАРТ ІНІЦІАТОРІВ
тіим бригадам республіки. Цей по
чин, без сумніву, піде широкими 
кроками по всьому заводу.

А сьогодні бригадир Віктор Не
дспас і групкомсорг —- його мо
лодший брат Дмитро Недог.ас ве
дуть підрахунки можливостей ко
лективу. Резерви бригади досить 
міцні. Зараз хлопці працюють в 
рахунок листопада 1973 року. 
Запас часу росте й далі, адже що
зміни процант нормовиробітку не 
буває нижчим 170-ти.

Є у бригади і ще один надійний

резерв — працюють всі без бра
ку. А в цьому році всі вузли до 
кукурудзяної сівалки СКНК-6, які 
зварюють хлопці, удостоєні дер
жавного Знаку якості.

Новий приплив енергії додає ко
лективу Постанова ІІК КПРС, Ра
ди Міністрів СРСР, ВЦРПС і ЦК 
ВЛКСМ. З усього видно — ініціа
тива газоелектроз8арювальників 
має міцний фундамент для успіш-
ного старту.

О. БАСЕНКО.
Завод «Червона зірка».

ПРО МОЛОДИХ РЕМОНТНИКІВ ЛОЗУВАТСЬКОЇ МАЙ
СТЕРНІ КОМПАНІЇВСЬКОГО РАИОБЄДНАННЯ «СІЛЬ
ГОСПТЕХНІКИ* КАЖУТЬ: НА ВСІ РУКИ МАЙСТРИ. 
ЗАВДЯКИ СТАРАННОСТІ. ЗГУРТОВАНОСТІ КОМСО
МОЛЬЦІВ Т МОЛОДІ МАЙСТЕРНЯ ЩОМІСЯЦЯ ЗНАЧНО 
ПЕРЕВИКОНУЄ ДОВЕДЕНІ ЇЙ ЗАВДАННЯ.

НА ФОТО: ТОКАР ЛОЗУВАТСЬКОІ МАЙСТЕРНІ КОМ
СОМОЛЕЦЬ ВАСИЛЬ ЛАВРІНЕНКО.

Фото Л. МИРГОРОДСЬКОГО.

МИ ПОТРІБНІ
Зустрічаю своїх ц «г/ъ т» кяг 

однокласників — К | . |11 і | Р/Е 
Анатолія Процсп- /Д, гж
ка, . Олександра 
(ранника та інших. «Як справи?» — за
питуємо один одного А у всіх одне не
терпіння: хочеться швидше стати до вер
стата, відчути відповідальність за енер
госистему цеху (мої товариші — майбут
ні електрики).

Нинішній рік стане роком вашої робіт
ничої самостійності. Часто, під час нав
чання в ТУ № 3, збиралися мя в актово
му залі, щоб послухати випускників ми
нулих років. Багато серед них сьогодні 
— інженери, начальники нехіз, досвідче
ні майстри.

Розмовляєш а ними і з годдістю ду
маєш: яка велика твоя країна, і скрізь 
цінуються, потрібні робочі руки. Значить 
і тебе чекають!

Намагаюся зараз якомога більше за
своїти. Бо кожен урок, який ведуть Б. Ф. 
Рвач, М. І. Костеров, Е. Т. Пономарева 
та ін. — сходинка вгору, не лише в ква
ліфікації, айв розумінні нашого життя,

Мені подобається моя майбутня про
фесія — токар-інструментальинк. Робіт
ник — мій батько, схвалив він і мій вн 
бір. Працювали ми на практиці в Оле’ 
сандрійському авторемонтному заве 
Хотілося б після закінчення учплніиаЯ 
лишитися працювати в ньому чудон< 
колективі.

М. Я ГОТИ Н, 
учень 2-ї групи слюсарів -інструмен
тальників Олександрійського ТУ № 3.



—“------- 2 стор,
УВАГ/Х — ДОСВІД! -

„МОЛОДНН КОМУНАР“
9 Січня Ю73 року

Г|1 РУДЇВНИКИ ферм колгос- 
пу «Маяк», Червоноармій- 

ського району Ровенської облас
ті, як відомо, виступили ініціа
торами рсспублікансіжого зма
гання за високі показники у ви
робництві тваринницької про
дукції. Вони вирішили в зимо
вий період збільшити виробни
цтво м’яса і молока на 10 про
центів. Про те, як виконуються 
ці зобов язання, кореспонден
тові РАТАУ розповідає голова 
правління колгоспу І. П. Бац- 
май.

— Багато наших доярок, — 
сказав він, — одержують тепер 
пудові удої • молока. В госпо
дарстві розроблено чіткі раціо
ни годівлі тварин. У иі зимові 

__________________

дні в ясла дійної корови над
ходить у середньому гри кіло
грами концентратів, які згодо
вуються у вигляді дріжд.’кизої

маси, пінкілограма білково-мі
неральної кормової добавки, 
20 — моркви і стільки ж жому, 
кілограм меляси і чотири — 
січки. Ось уже місяць, як тва
ринам, залежно від їх продук
тивності, виділяють но 400—500 
грамів білково-мікеральної до
бавки. Завдяки цьому надої на

корову в середньому по колгос
пу проти торішніх зросли 
1,2 кілограма і становлять 
кілограма. Підвищилася

на
10.2 
та

кож .на 0,2 процента жирність 
молока. ’
. Швидко набирають ваги і . 
тварини, які стоять на відго
дівлі. Добовий приріст їх ваги 
досягає 450 грамів.

Торік на кожні сто гектарів 
сільськогосподарських угідь 
тваринники виробили по 1000

центнерів молока і 220 м я- 
са.

Якщо за останні п ять ро
ків приріст виробництва моло
ка в стогектарному обчислен
ні становив щороку 100, то в 
минулому він досяг 1-40 цент
нерів.

На сьогодні в господарстві 
від кожної корови одержано в 
середньому по 4 тисячі кіло
грамів молока, а передові до
ярки вийшли на 5-тисячний ру
біж.

Колгосп значно перевиконав 
річні завдання реалізації тва
ринницької продукції. Тепер 
щодня на приймальні пункти 
молока відправляється на дві 
тонші більше, ніж раніше.

КЛУБ
„ГОСПОДАР-

ЕНОНОМІЧНА
БІБЛІОТЕКА

ВСЕСОЮЗНИЙМІСЯЧНИКОБОРОННО-МАСОВОЇРОБОТИ
З 23 січня по 23 лютого 

у містах і селах країни бу
де проведено Всесоюзний 
місячник оборонно - ма- 
совоі роботи, присвячений 
55-й річниці Радянської 
Армії і Військово-Морсь
кого Флоту. Рішення про 
це 5 січня прийняли секре
таріат ВЦРПС, бюоо ЦК 
ВЛКСМ і бюро поезид'ї 
ЦК ДТСААФ СРС₽ -- да
льше зміцнення зз’язків 
профспілкових, комсо
мольських і дтсаафізських 
організацій з військовими 
частинами і підрозділами, 
поліпшення якості навчан
ня молоді військової 
справи, виховання у мо
лоді любові до Радянських 
Збройних Сил, готовності 
до захисту Батьківщини.

Радам і комітетам проф
спілок, комітетам і пер
винним організаціям ком
сомолу і ДТСААФ реко
мендовано активізувати 
військово - патріотичну 
пропаганду. '

Вирішено з участю відді
лень товариства «Знання» 
і культосвітніх закладів 
скрізь проводити лекції, 
доповіді й бесіди про ге
роїчні традиції радянсь
кого народу і його Зброй
них Сил, ленінські читання 
на військово-патріотичні 
теми, вечори бойової сла
ви, зустрічі молоді з Ге
роями Радянського Со
юзу і Героями Соціаліс
тичної Праці, ветерана
ми громадянської та Ве
ликої Вітчизняної воєн, 
відмінниками бойової і 
політичної підготов к и. 
Намічено провести авто- 
мото- й лижні агітпоходи. 
кінофестивалі, зльоти при 
зовників, екскурсії до вій
ськових, військояо-істо- 
ричних музеїв, кімнат бо
йової слави. Комітетам 
комсомолу, радам Всесо
юзної піонерської органі
зації імені В. І. Леніна за
пропоновано активізувати 
в дні місячника заходи 
військово-спортивних ігор 
«Орлятко» і «Зірниця», 
провести ленінські чиган
ня на тему «Захист Віт
чизни — священний обо
в'язок кожного громадя
нина СРСР», урочисті збо
ри, піонерські лінійки, 
уроки мужності, ОГЛЯДИ 
робіт юних моделістів. 23 
лютого біля пам'ятників 
радянським воїнам будуть 
встановлені почесні вар
ти, варта комсомольців, 
піонерів і школярів,

55-й річниці Радянської 
■Ірмії і Військово-Моось- 

Флоту будуть при- 
Вюні змагання з еійсь- 

технічних видів 
в’тУ- Для нагородження 
ИЬ»<д - перемо,ЧіІИЦЬ 

^жановлено пам’ятні вим- 
^гели І кубки.

Економічний всеобуч 
широко увійшов У наша 
життя Час від часу ви
давництва випускають у 
світ посібники, які мо
жуть стати в пригоді як 
керівникам гуртків «Ос
нови соціалістичної еко
номіки», так і їх слуха
чам. Нещодавно з яви
лось кілька цікавих бро
шур з економіки про
мисловості, які вийшли у 
серії «Економічна біблі
отечка студента». Про 
що говориться в них?

Одному з найважливі
ших показників роботи 
підприємства — собівар
тості продукції присвя
чена робота О. А. Папли- 
ка «Собівартість і ціна 
промислозої продукції». 
В ній розглядаються пи
тання собівартості, на- 
родйогосподарсь кого 
значення її зниження, 
методики утворення ЦІН 
тощо.

Для втілення 8 життя 
завдань дев'ятої п яти- 
річки необхідно всіляко 
впроваджувати наукову 
організацію праці, удос
коналювати форми оп
лати, поєднувати мате
ріальні і моральні стиму
ли в заохоченні робітни
ків. Ці питання розгляну
то в брошурі В. П. Мах- 
норилова «Наукова орга
нізація і нормування 
праці на промисловому 
підприємстві».

Прогрес суспільства, 
темпи його економічного 
і культурного розвитку 
залежать від рівня і тем
пів зростання продуктив
ності праці. В 
С. П. Кашелюка 
дуктивність праці 
зерви її зростання» гово
риться про значення 
зростання продуктив
ності праці, її суть, ме
тоди вимірюзання та ре
зерви росту.

Названі брошури роз
глядають означені питан
ня в розрізі промисло
вих підприємств. Проте 
вони стануть з пригоді і 
працівникам, які зайняті 
в інших сферах виробни
цтва.

Т. НЕДАШКІВСЬКА, 
бібліограф обласної 
наукової бібліотеки 
ім. Н. К. Крупської.

—
дано 67 тонн, в другому — 100 тонн, в 
третьому — 170 тонн комбікормів.

Господарники Знам'янського району, як 
і інших, намагаються забезпечити цінними 
харчовими продуктами 
і радгоспи, а й 
руються вони в

Телетайп — по
мічник сталева
рів

На Челябінсько
му металургій
ному заводі ство
рено прямий те
летайпний зв’я
зок між лабора
торіями, марте
нівськими та
електроплавпл ь - 
ними печами.

На знімку: ста
левари 
ського 
Анатолій Потасов 
і Сергій 
приймають 
льтати аналізу по 
телетайпу.
Фото Ь. КОТЛЯ- 
КОВА.
~(АПН).

Челябін- 
_заводу

Таран 
резу-

РОСІЯ—МОЯ БАТЬКІВЩИНА
5 січня у Москві відбулось урочисте 

відкриття зльоту-збору кращих учас
ників Всеросійської експедиції піонерів 
і школярів «Моя Вітчизна». Rin при
свячений 50-річчю утворення СРСР 1 
проводиться Центральним Комітетом 
ВЛКСМ, Центральною радою Всесоюз
ної піонерської організації імені В. І. 
Леніна і Міністерством освіти РРФСР.

Тисячами доріг неосяжної Росії вели 
юних патріотів маршрути експедиції. 
Основних тематичних напрямів було 
шість — «Союз непорушний вільних 
республік», «Ім’я Леніна — па прапо
рі нашому», «Лїій кран у п’ятирічці», 
«Перегортаючи сторінки історії», «У 
світ літератури і мистецтва», «.До таєм
ниць природи».

З великим інтересом діти поповнюва
ли спої знання з історії та економіки

рідного краю, знайомилися з пам’ятка
ми революційної, бойової І трудової 
слави, брали участь у туристичних по
ходах І воєнізованих іграх.

Всього в експедиції, яка тривала два 
з половиною роки, брало участь більш 
як 15 мільйонів піонерів і школярів з 
різних куточків РРФСР.

Права бути делегатом зльоту-збору 
удостоєно близько 800 найкращих учас
ників Всеросійської експзінції. На 
нього запрошено також гостей — піо
нерів і школярів з інших союзних рес
публік.

З привітаннями і побажаннями успі
ху в проведенні зльоту до його учасни
ків звернулися заступник міністра осві
ти РРФСР Л. К. Балясна, член бюро 
ЦК ВЛКСМ, голова Центральної ради

Всесоюзної піонерської організації 
імені В. I. Леніна А. В. Федулова, ком
позитор Д. Б. Кабалевгький, двічі Ге
рой Радянського Союзу генерал армії 
П. І. Батов та інші.

На відкритті були присутні перший 
секретар ЦК ВЛКСМ Є. М. Тяжсльнн- 
ков, секретар ЦК ВЛКСМ С. Г. Ару
тюнян.

На зльоті буде підбито підсумки екс
педиції, заслухано доповіді щодо ос
новних напрямів її роботи. Дітц озна
йомляться з життям своїх московських 
ровесників, побувають у музеях, на за
водах і фабриках, зустрінуться з пись
менниками, композиторами, художни
ками.

Зліт-збір триватиме Б днів.
(ТАРС).

роботі 
«Про- 
і ре-

ЗАЯВНА НА ВРОЖАЙ
Уже на два мільйони центнерів більше, ніж на 

цей час торік, підготували до весни насіння ярих 
культур (без кукурудзи) колгоспи й радгоспи Ук
раїни. Сортування зерна, доведення його до висо
ких посівних стандартів, триває.

У Київській, Запорізькій, Дніпропетровській і 
Донецькій областях очищенням посівного матері
алу зайняті спеціальні бригади і ланки, праця 
яких стимулюється морально : матеріально. Міс-

цевим господарствам контрольно-насінницькі ла
бораторії видали посвідчення з позначкою «Пер
ший клас» на 90—97 проц. засипаного насіння.

Якість насіння в республіці визначається ще од
ним важливим показником — наявністю посієного 
зерна високоврожайних сортів. Під урожай тре
тього року п'ятирічки заготовлено насіння тільки 
районованих сортів. Уперше зернову нир.у Київ
щини і Черкащини весною поповнить ярий ячмінь 
Нутанс-244, який «виграв» у поширеного нині Но- 
сівського-2 майже п’ять центнерів.

(РАТАУ).

ТГИМАЛО листів па цю тему надходять до 
А редакції. Вміщені ж, викликаюгь по

тік листів: і до редакції газети, і до авто
рів. Так було із заміткою учениці Чсрвопо- 
кам’янської середньої школи Олександрій
ського району Н. Бондаренко. Вона розпо
відала про випадок у одній з їдалень Олек
сандрії. В роздумах Наталка зверталась до 
продавців, які відпускали по десятку хлі
бин, закликала їх задуматися: чи не 
трапляє цей хліб у корито тваринам.

І ось її новий лист.
«Дорога редакція! Ви, певно, пам’ятаєте ___

замітку. З того часу я отримала чимало листів, 
знайшла нових друзів. Здебільшого, то мої ро
весники. Але прийшов ще один лист, 
ра Степанова, і на його запитання я 
змогла дати відповідь. Дуже прошу 
В. Степанову».

«Ще з дитинства в мене вироблена ..... .........
хліба, і я цілком згоден з Вами. — Пише В. Сте
панов. — І хоч блокади не переживав, щось по
дібне до цього було. Але мені здається, що в 
Вашій замітці є деякі недомовки. Я завжди за
суджував тих, хто купує по 10—20 хлібин І скорм- 
люе їх худобі, а продавців, котрі продають п 
одні руки стільки хліба, — тим паче. І все ж я 
їх виправдовую. А чому? Та тому, шо хочу запи
тати: а чим же годувати худобу? В мене немає 
корови, є свиня. Жінка моя сапала в колгоспі 
буряки і за працю отримала зерно...»

В. Степанов, немов виправдовується. Із 
останніх рядків недвозначно можна зрозу
міти, куди піде те зерно. І він задає питан
ня, яке його хвилює.

«Гак чому немає в продажі комбікормів? Як
би були, ніхто не брав стільки хліба. Треба під
німати це питання, бо людина піде на різні хит
рощі І візьме хліба стільки, скільки їй треба.

Ви питаєте: чи згоден я, щоб мого листа ві
діслати до редакції. Так, Але мало віри в тс, 
що його надрукують».

Звичайно, питання про продаж комбікор
мів населенню — важливе. Ного не обій-

шов у своїй «Думі про .хліб» Олександр 
Васильович Гіталов. Вказував на один із 
шляхів, що різко зменшать витрати зерна 
на корм худобі і примножать хлібні ресур
си, — будівництво комбікормових заводів. 
До речі, торговельні організації продають 
комбікорми і нині.

ХЛІ-
по-

мою

нід Вікто- 
так і не 
відповісти

повага до

святиня 
народу- нормує

Начальник відділу заготівель облепо- 
живспілкн В. Т. Даренко повідомив редак
цію, що в кожен район Кіровоградіциии 
комбікорми виділяються згідно рознарядки, 
їх продають населенню заготконтори рай- 
споживспілок та сільські споживчі това
риства. Великими пільгами користуються 
кролеводи-любитслі.

Чи даються наряди па комбікорми для 
продажу населенню торговим організаціям? 
Так. Про це розповіла начальник продо
вольчого відділу облуправління торгівлі 
Г. П. Діброва. Зокрема, в м. Знам’янці 
(місце проживання В. Степанова) в першо
му кварталі минулого року населенню про-

не лише колгоспи 
особисті господарства. Ке- 
своїй роботі Директивами 

XXIV з’їзду КПРС, де 
сказано: «Треба заохочу
вати збільшення поголі
в’я худоби і птиці г> осо
бистій власності сільсь
кого населення (звичай
но, в межах певних 
норм), і подавати йому 
допомогу в забезпеченні 
худоби кормами і пасо
вищами».

Та сьогодні знам’янці 
ще не стали володарями 

. скатертини - самобранки, 
і і минулорічні погодніТреба врахувати 

умови.
Три місяці тому в районі мав стати до 

ладу міжколгоспний комбікормовий завод. 
З його пуском питання про продаж насе
ленню комбікормів вирішилось би відразу. 
Та строки пуску заводу (генпідрядник — 
ірест «Кіровоградсільбуд») зірвано. Підве
ли монтажники тресту «Спецсільгоспмон- 
гаж». (керуючий К. Т. Ткаченко).

Комбікорми в загальному кормовому ба
лансі мають першочергове значення. Тож і 
монтажники і будівельники мають зроби
ти все для своєчасного пуску заводу.

Ю. ЛІ ВАШ НИ КОВ.



ДО ПОБАЧЕННЯ, 
КАНІКУЛИ!

Мій онучок, рік 1973-й, тільки-но народив
ся, зразу ж попросив мене, щоб ми побува
ли в гостях у дітей в дитячих садках, шко
лах, палацах піонерів. А серед малечі йому 
було найвеселіше, — по-перше, йому само
му сповнилося лише кілька днів і він дуже 
любив пустувати і сміятися, а по-друге — 
у дітей же канікули — найрадісніша пора...

І ось, любі друзі, післязавтра знову до 
школи.

Всі канікули я провів разом з вами: біля 
ялинки, на бал-маскараді, на вечорах відпо
чинку. А де тільки в ці дні не побував! І 
скрізь бачив усмішки, щасливі обличчя 
хлопчиків і дівчаток. Вони мені розповіли, 
як вони провели ці дні, що їм запам'ятало
ся найбільше. Все це я записав і ось про
поную вам розповіді дівчаток і хлопочикіо.

А тепер до побачення, мої любі друзі, 
бажаю вам всім відмінних оцінок і міцної

ВАШ ДІД Мв‘Р03.
дружби

БІЛЯ ЯЛИНКИ НА ПЛОЩІ ЇМ. КІРО
ВА В ОБЛАСНОМУ ЦЕНТРІ ГАМІРНО. 
ДІД МОРОЗ ПРИЇХАВ. 
Фото В. КОВПАКА.

ПІОНЕРСЬКА СТОРІНКА, 
ВИПУСК № 1 (17)

В перші дні канікул в нашій школі 
проходили змагання по шашкам і ша
хам. Прихильників цієї гри у нас ви
явилося чимало. Поєдинки були на
пружені — майже як на чемпіонаті 
світу. І переможні були не менш за
доволені і горді від своєї перемоги.'

БОЯГУЗ НЕ ГРАЄ 
В ХОКЕЙ

Крім шкільних, «організованих» 
змагань, зараз ведуться й хокейні 
«баталії». Це нині найпопулярніша 
гра. На замерзлій річці можна і вдень 
і ввечері застати захеканих хлопчаків, 
які Еперто проштовхують шайбу у во
рота, за які правлять дві консервні 
банки... Безперечно — не Лужники, 
та запал у хокеїстів справжній, і ко
ли шайба влітає у ворога, щасливі 
гравці кидаються обіймати один одно
го. Одне слово, — хокей — гра муж
ніх...

Валя РОП, 
учениця 8-го класу.

Одександрівська СШ.

в УЯВТ-— НАВКОЛО ЗЕМЛІ
Ми робимо ранкову гімнастику, снідаємо, 

і починається черговий день відпочинку. 
Всі учні школн-інтернату були об'єднані 
но три групи. І в кожної — цікавий марш
рут. Наприклад, малюки (перша група) 
шикуються по двоє і вирушають на екс
курсію до побугкомбінату, друга група — 
на залізничну станцію, а старші и'колярі 
— на Маловнсківськнй. завод сухого мо- 
лока.

А потім, коли всі сходимося знову, по
чинається обмін враженнями. Звичайно, в 
найбільшому захопленні малеча: скільки 
побачили цікавого! Вони, иазігь обідаючи, 
ніяк заспокоїтися не можуть.

В другій половині дня відбуваються 
змагання з спортивної гімнастики. В них 
беруть участь багато учасників, а уболіва-

НА ЧАС зимових кані
кул я разом з ба

гатьма ровесниками з 
Олександрійщини приї
хала відпочивати в зимо
вий піонерський табір у 
Войнівку. Умови там чу
дові і нам, звичайно, там 
дуже сподобалося...

Кілька днів тому до 
нас приїздили учасники 
художньої самодіяль
ності з Олександрійсь
кого Палацу піонерів. 
Виступили перед нами з 
концертом. Ми аплоду- 

вали так гаряче, що на
віть долоні боліли. Кані
кули — чудова пора. А 
коли, до того ж, цілий 
день проводиш разом з 
товаришами, то вра
жень чимало > с про що 
розповісти однокласни
кам.

Майже щодня у кас від
бувались вечори відпочинку, 
де ми співали, Танцювали, 
проводили різноманітні ігри, 
вікторини, конкурси. Всім 
запам’ятався і вечіо поезії, 
а також конкурс на кращий 
малюнок. А ше піонери ду-

льніікіе ще більше. Ввечері — збираємося 
в бібліотеці. Читаемо художню літературу. 
Часу даремно витрачати не можна._ Скіль
ки цікавих книг стоїть на полицях, і разом 
з ними можна за день побувати на Північ
ному полюсі і в Африці, стоячи па капі ган
ському містку білосніжного корабля, 
крізь шторми долати води Тихого океану.

Так проходив лише один день канікул. А 
їх же — одинадцять!

Володя АДАМЕНКО,
8 клас.

Люба СЕМЕНІВ,
7 клас.

Маловисківська школа-інгернат.

НА
КОВЗАНКУ

же любили кататися на сво
їй ковзанці. Надіть той, хто 
не вмів — навчився. У пас 
у всіх дуже веселий настрій: 
адже що може бути радіс
нішим за свіже повітря, за 
приємний відпочинок.

Головне —- в кожного 
з нас з'явилося багато 
друзів, майже з усіх 
шкіл району. І нам дуже 
не хотілося розлуиатися.

Люба С.УСКОВА, 
Комінтернівська вось
мирічна школа. 
Олександрійський 
район.



ХОЧ до Олександрії 
не дуже й близь

ко, та автобус подо
лав цю відстань знач
но раніше запланова
ного часу. Гостинні 
господарі (ми приїхали 
на запрошення Палацу 
піонерів і музичної 
школи) були трохи 
засмучені тим, гцо не 
змогли нас зустріти з 
духовим оркестром, з 
усіма урочистостями 
— оркестранти тільки 
сходилися... Та відсут
ність музики аж ніяк 
не вплинула на тепло
ту радісної зустрічі. 
Здавалось, ми вже 
знайомі давно-давно з 
Олександр і й с ь к и м и 
школярами.

Нам показали чудо
вий Палац піонерів, 
сподобався і парк, роз- 

бнтий юними ленінНгіГ 
ми міста. Чимало ц? 
кавого дізналися ми в 
той день про шахтар
ський край.

А потім — підготов
ка до концерту. Зви
чайно, хвилювалися. 
Хотілося щоб це був 
один з кращих висту
пів. Наш керівник, 
Микола Павлович Ма- 
кода, теж хвилювався 
не менше, ніж ми, але 
«виду не подавав»... 
Зал музичної школи 
був заповнений піоне
рами і школярами. 
Сподобалися гляда
чам у нашому вико
нанні хор № 8 із «Рек- 
вієма» Д. Кабалев-’ 
ського, пісні ІО. Чіч- 
кова «П о в і р к а», 
О. Красотова «Ми до 
старту готові» (до ре
чі, виконували ми її 

вперше), «Елегія па
м'яті піонерів-героїв» 
І. Мітрохіна та інші.

Після концерту по
бували ми на Голов- 
ківському вугільному 
розрізі, побачили, як 
працюють робітники. 
Вражень привезли без
ліч. Олександрія — це 
наші перші «гастролі». 
І знову готуємося ми 
до зустрічі з нею. На 
цей раз до себе в гос
ті нас запросили шах
тарі.

Юра ШВЕЦЬ, 
учень 7-го класу Кі
ровоградської СШ 
№ 13, учасник ди
тячої хорової капе
ли «Соловейко».

На фото: Співає 
«Соловейко».

Фото В. Ласуна.

ПІОНЕРСЬКИЙ 
РАПОРТ

Напередодні 
зномеяної да
ти — п'ятдеся
тиріччя ут
ворення СРСР 
наша піонер
ська Дружи
на імені Героя 
Радянсь кого 
Союзу О. С. 
Єгорова ра- 

партії, комсомо- 

зібрати, приймаючи

ГАСТРОЛІ «СОЛОВЕЙКА»

для 
ВЕСНЯНОЇ
НИВИ
портувала Батьківщині, . и1,иа
лу, що 40 тонн металевого орухту, яким 
зобов'язувалися зібрати, 
участь в операції «Піонерські сівалки» 
зібраної

19 піонерських загонів брали участь в 
операції. Наші передовики піонерські 
загони 5-А класу (голова ради загону іра 
Ткачова), 6-Д класу (голова ради загону 
Світлана Косанюк), 5-Д класу (голова ра
ди загону Люба Ланко). Піонери _- 
класу зібрали 7 тонн 25 кг, 6-Г класу ■— 
5 тонн 220 кг, 5-Д класу — 3 тонни 952 
кг, при зобов'язанні — 2 тонни. Піонер
ські сівалки вийдуть весною 1973 року 
на поля нашої області.

Рада піонерської дружини ім. О. С. 
Єгорова Кіровоградської СШ № 9.

НАШ 
КАРНАВАЛ

Першого січня ми прий
шли на площу, де височіла 
струнка, зелена ялинка. Ще 
перед канікулами по дорозі 
зі школи ми зупинялися і 
подовгу дивилися як її вста
новлювали, прикрашали. І 
ось вона сяє яскравими вог
нями, а навколо неї, взяв
шись за руки, кружляють 
Дід Мороз і Снігурочка, 
Зайчики, Лисички, Три бо
гатирі, Королі і Королеви. 
За кращі костюми хлопчики 
і дівчатка одержали наго
роди, призи. Серед лауреа
тів — Олена Підгородець- 
ка, Микола Коркішко та ін
ші.

А нещодавно в школі від
бувся дитячий ранок для 
учнів перших — третіх кла
сів. Семикласники показа
ли дітям лялькову виставу 
«Маша і Ведмідь». Гляда
чам сподобалась гра артис
тів: Олі Печннської. Віри 
Діброви, Païen Кауліної, 
Людмили Обіщепко та ін
ших.
Л. КОНОВАЛЕНКО, 

С. ОПРЯ, 
6-Б клас.

Вільшанська СШ.

КОЛИДЕНЬКОРОТКИЙ
Найулюбленіший відпочинок 

хлопчиків під час канікул — не 
ганяти м’яча чи шайбу. І хто найбіль

ше засмучений від того, що немає сні
гу?

Бувають такі завзяті «спортсмени», що їх 
і на новорічну ялинку не витягнеш. Зате 
цілий день вони проводять в спортзалі, де 
проходять спортивні змагання. З одного бо
ку це добре, а з іншого — й не зовсім... 
Але під час канікул в школі заплановані 
на всякі смаки різноманітні заходи. Ялин
ка, спортивні змагання, читацькі конфе
ренції. культпоходи в кіно, театр тощо.

Відбувся в нашій школі шахово- 
шашковий турнір, читацька конферен
ція за книгами «Ніна Сагайдак» і «Є 
— стояти на смерть!» Багато наших 

школярів збираються в Будинок 
культури, коли там мультфільми. А 
на час канікул приготували найцікаві
ші.

Нам немає коли нудьгувати. Були в 
Кіровограді, в драматичному театрі, 
в Палаці піонерів, де із задоволенням 
дивилися інтермедію, поставлену уча
сниками художньої самодіяльності, 
веселилися разом з Дідом Морозом 
біля ялинки. Навіть жаль, коли кін
чається день

Алла КАЗАНКОВА,
6-й клас.

с. Крупське
Кіровоградського району.ВЕСЕЛАПЕРЕРВА

ХИТРИЙ ІВАСЬ
— Івасю, ти такий вели

кий хлопець, а примушуєш 
маленького Петрика нести 
свій і твій портфель.

— Це я вчу його допома
гати старшим.

НЕЗАСЛУЖЕНА 
ПОХВАЛА

Василько прийшов зі шко
ли.

— Ну, скільки сьогодні?
— П’ять.

— О, молодець! — похва
лив батько. — А з якого 
предмета?

— Читання — один, ариф
метика — один, і співи — 
три,

ПРОПОЗИЦІЯ
— Татку, — питає хлоп

чик. — чи зумів би ти з за
плющеними очима написати 
своє .прізвище?

— Звичайно.
— То напиши його, будь 

ласка, в моєму щоденнику,

ВИПРАВДАВСЯ
Хлопчик повернувся з 

школи додому. Глянула ма
ти, а нова його шапка по
дерта і вся в грязюці.

— Це що?
— Та це хлопці.,«
— Що хлопці?
— Скинули з мене шапку 

й почали в футбол грати,
— А ти де був?
— На воротях стояв.
ЗРОЗУМІВ, ПРО що

РІЧ...
вчитель па уроці пояснює:

— Все, що нас оточує, 
становить матерію. Є такі 
предмети, які ми бачимо, а 
є такі, що не видно! От ти, 
Миколо, назви таку мате
рію, яку ми не бачимо.

— Мабуть, це підкладка в 
кишені. — непевно сказав 
Микола.

НАЗВАВ
Учитель: Петре, назви ме

ні сім хижих звірів.
Учень: Три леви й чотири 

тигри.
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ОБЛИЧЧЯ СІОНІЗМУ
ПІД завзятий чарльстон хрипкі голоси ви

крикують бадьору пісеньку в «рок н-родо
вій опері» «ісус Христос — суперзірка». Цс 

«окраса» і нинішнього театрального сезону на 
Пікаделлі І Бродвеї. Ділки від мистецтва Тім 
Раііс і Андріо Ллойд Вебер, що нишпорили в 
пошуках нових ліиретто і героїв, нарешті знай
шли і те і друге в біблії.

З деякого часу до цих самих джерел нат
хнення звертається і тель-апівська пропаган
да. Сценічний майданчик був готовий давно 
— з 1467 року іорданськс місто Віфлеем, де 
згідно легенди народився Христос, окуповано 
Ізраїлем.

сигнал до початку спектаклю подали різд- 
в'яні дзвони 1972-ю. Потік брошур, радіопе
редач І платних оголошень в газетах, який 
ринув із тель-авівського туристського агент
ства, буквально заганяв пілігримів у «святі 
місця». Ізраїльська авіакомпанія «Эл Ал» ор
ганізувала нове переселення народів, переки
нувши у Віфлеем спецрейсами 140 тисяч про
чан, серед них 140 туристських груп і 1!) хо
рів. Що 5 тисяч висадились із трюмів лайне
рів, зафрахтованих все тим же агентством.

Спрооуй хто-небудь народитись в біблей
ських овечих яслах ВІфлевму на 1972 роки 
пізніше Христа, вік не побачив би світу біло
го через навезену туди електронну апаратуру. 
Підхід до «святині» перекривав гігантський 
телевізійний скрап у два поверхи. Тель-Авів 
з величезною енергією домагався передачі 
різдвяних торжеств на всю планету через 
супутники зв’язку. « Ми спорудимо тут чудову 
автостоянку, площу прикрасять статуї і фон
тани» — захлинався перед кореспондентами 
ізраїльський мер міста Еліас Фрейдж.

Чим пояснюється пя терпимість до христи
янства, котру демонструють окупанти? Чи не 
дивно, що в ролі заспівувачів різдв'янпх хо
ралів про «мирську благодать і покій в на
ших серцях* виступають ті самі власті, що 
всього 25 років тому підривали церкви Бере- 
ма і Ікрита, щоб вигнати арабів-хрнстнян з 
рідних місць, і за бороду тягли по землі свя
щенника Иосифа Сусана на очах прихожан 
—- лояльних підданих Ізраїля? •

Справа п тому, що від звони, які славлять 
різдво Христове, тель-авівська пропаганда 
відроджує дещо інше — біблейську ідею так 
званого Великого Ізраїлю від Нілу і до Євф
рату, Тисячі туристів поїхали з Віфлсєма не 
з порожніми кишенями Там були, наприклад, 
«старозавітні карти», розмножені в Тель-Авіві 
масовим тиражем. Цей раптовий екскурс в 
біблейсьну географію покликаний довести,ІСУС ХРИСТОС — ШЕСТИКУТНА
що «богообраний народ* займав за царя і*о- 
роха територію всього Близького Сходу і ни
нішнього Єгипту.

— Погляньте, точнісінько на такому віслю
ку Христос в'їхав у Єрусалим, —• втлумачу
ють тим же туристам офіційні гіди в 160 Із
раїльських заповідниках. Подібно до карт, 
живність заповідників скрупульозно підібрано 
згідно Старого Завіту. Так, щоб придбати дю
жину христових віслюків, Тель-Авів не по
жалкував 90 тисяч доларів! «Жива ілюстрація 
до писання потрібна нам — нехай дітвора на
очно уявляє природу біблейських часів», — 
пояснює засновник цієї «цікавої» галузі зоо
логії від релігії Аврахам Поффе.

Між іншим, Йоффе — колишній генерал із
раїльської армії. І Його гіди зовсім не між 
Іншим скаржаться діткам, а особливо дорос
лим:

— А лев Іудин вимер. Не вберегли. Одпоро- 
гів, що гралися тут, п ізраїльських кущах, 
теж перебили. На евнщеннх тварюк замахну
лись нечестивці...

Саме по собі виходило, що «нечестивці» — 
визначення, під яким маються на упазі асі- 
ріііці, римляни і інші «народи — руйнівники», 
виключаючи, звичайно, ізраїльтян, — замах
нулись і на «ізраїльські святі землі». Звідси 
Й бажаний висновок: війна 1967 року лише 
відновила справедливість. Так Тель-Авів що
сили гортає Старий Завіт, відшукуючи там 
теологічне виправдання реальної агресії.

Але арабські землі проковтнув не кит, а 
сучасна армія озброєна танками, радарами, 
надзвуковими винищувачами. Арабські житла 
руйнували не громи й блискавки, а вибухівка. 
Якшо перегорнути більш свіжі порівняно з 
«книгою книг» документи, наприклад пові
домлення британської Спілки ліберальних 
студентів, то виявиться, що з червня 1967 ро
ку на окупованих територіях знесено 16 тисяч 
арабських будників, в тюрми кинуто 4 тисячі 
палестшіців, а ще іО тисяч проходять пекель
ні кола допитів і катувань, иа яких спеціалі
зуються новояплені тельавівські цінителі «по
кою в серцях наших».

Брязкіт танкових гусениць забивав урочис
тий пердзвін і в самому ВіфлеємІ. Напере
додні різдва світову пресу обійшло повідом
лення про те, що 70 нктарів в околиці ВІв- 
леєма захоплено під танковий полігон. Чи во
дили екскурсії пілігримів у цей «заповід
ник»?

Газета «Гаарсц» повідомила 12 жовтня: 
«Тисячі дунамів в районі Рамаллаха і Віф- 
леєма передано останніми місяцями єврей
ським поселенцям при допомозі посередни
ків... Ті, хто придбав ці земельні ділянки, 
вважають, що Єрусалим будуть розширювати 
таким же чином на північ і південь — до 
кордонів району під військовим управлінням 
— і тоді вартість куплених ділянок підніметь
ся в 10 і більше разів...»

Колонізація чужих земель йде повним хо
дом. А тим часом Тель-Авів намагається ро
зіп’яті: Христа на телевізійних антенах, роб
лячи з нього супсрзірку гігантського шоу.

Володимир СІМОНОВ, 
коментатор АПН.

— $ січня 1073 року —

ДИПЛОМАНТ 

ВСЕСОЮЗНО^

ФЕСТИВАЛІ

Стрічка «Другий пілот», зняга аматора
ми Кіровоградського клубу кінолюбитс« 
лів облпрофради, в числі кращих люби
тельських фільмів була включена в збір
ну програму Української республіки на 
заключний тур Всесоюзного фестивалі^ 
самодіяльного мистецтва, присвяченого 
золотому ювілею СРСР.

Вісім днів у Жовтневому залі Будинку 
Рад представники малого кінематографа 
із усіх п ятнадцяти республік демонстру
вали кінострічки, ш,о розкривали бага
тогранне життя Вітчизни.

Програма українських кінолюбигелів 
викликала великий інтерес. їх фільми 
одержали високу оцінку і за зміст ; за 
художню майстерність. Нам було приєм
но, що глядачі оплесками зустріли кіно
стрічку кіровоградців. А в день закриту 
тя фестивалю голова жюрі, секретар 
Спілки кінематографістів СРСР кінодра
матург В. І. Соловков оголосив, що 
картина «Другий пілот», група авторів, 
що його створила, нагороджені Диплог 
мом Всесоюзного конкурсу любительсь
ких фільмів. <'

Г. ФЛЕИШМА& 
директор клубу кінолюбнтелів .обл«*1 
профрадн.

СПІВЕЦЬ
ТРЕТЬОЇ

РОТИ
Третя рота — так називалось тоді робітниче сели

ще, на самій окраїні, де в приземкуватій хаті-хворос- 
-тянці жив Володимир Сосюра. Тут, біля, підніжжя 
Білої гори,, він почав складати перші вірші, мріяти 
про щастя свого народу.

Збулася мрія великого поста. На місці Третьої ро
ти виросло чудове місто. Змінилися і люди шахтар
ського краю.

Лисичанці свято шанують пам’ять свого земляка. 
Ім’ям Сосюрп названо одну з головних вулиць міста. 
В сквері встановлено пам’ятник поетові. Сотні буке
тів живих квітів лягли до його підніжжя в день 
75-річчя великого художника. ІЗ Палаці культури іме
ні Сосюрп відбувся урочистий вечір, присвячений 
пам'яті поета.

БОРОТЬБА - ЙОГО ДЕВІЗ
6 січня минуло 125 років з дня народження Христо 

БОТЄВА, болгарського революційного діяча, поета, 
публіциста.

«...Невимовна тривога душі, відірваної від вірувань народу, 
не була і не могла бути знайома Славейкову — батькові, 
Ботеву, Базову н іншим постам — борцям за слободу І від
родження змученої Болгарії; ножем з них мав право і з гор
дістю міг сказати про себе:

Я — кровь п плоть парода моего! 
Я — мысль и сердце мощное его!

О. М. ГОРЬКИЙ».
«Нема влади над головою, готовою відділитися від 

плеч в ім’я свободи і для 
благе всього людства». Ци
ми словеми полум яііий бол
гарський революціонер по
ет Христо Ботев висловив 
заповідь свого життя, яке 
все до останку було відда
не справі боротьби за сво
боду і незалежність Бол
гарії. Співець свободи рід
ної землі, він в той же час 
був її вірним бійцем. Нам

добре відомий життспис Христо Ботева, роки, про
ведені у вигнанні, його революційна боротьба.

Тут хотілося б нагадати про ту ведучу зірку, йдучи 
назустріч якій, Ботсв, прославляючи безсмертя по
двигу, сам загинув, як воїн, скошений кулею горога.

Ось що він писав сто років тему, отримуючи вісті 
про боротьбу Паризької комуни:

^Символ віри Болгарської комуни.
Вірю в єдину загальну салу роду людського на 

земній кулі творити добро.
І в єдиний комуністичний порядок — рятівника 

всіх народів від одвічних страждань і мук через 
братерський труд, свободу і рівність.

1 в світлий животворний дух розуму, що зміцнює 
серця і дуиіі всіх людей для успіху і торжества ко
мунізму через революцію...

Сповідую єдиний світлий комунізм — зцілювач 
усіх недугів суспільства.

Вірю в пробудження народів і майбутнє комуніс
тичного ладу в усьому світі.

Хр. БОТСВ. 
Галац, 20 квітня 1871 р.».
Нині пророчі слова Ботева збуваються і з його рід

ній батьківщині, землі Балкан — сонячній Болгарії.

ПОКАЗУЄ КіРОВОІРЛД

★
„ОПЕРАЦІЯ 
ПОШУ К‘

Увачан здійснив без
смертний подвиг в боях 
з фашистами на кірово
градській землі .

У травні 1942 року ін- 
но.кентій добровольцем 
пішов на фронт. Бойо
вий шлях він понад від

зближення з 
Коли дійшли

“Ч
ворогом, 

до окопів
фашистів, Увачаи ско/лан- 
дував: «Вперед». І з ви
гуками «Ура!» першим 
кинувся на ворога. Кіль
це оточення було розі
рване, зв'язок з пол-

У жовтні 1943 року по
чалося звільнення Кіро- 
воградщини від Фашист
ських загарбників. З бе
ях на нашій землі масо
вий героїзм про звили вс- 
їни Радянської Армії, се
ред яких були лредсттлі- 
ники більш як 39 націо
нальностей нашої краї
ни. Вони прийшли на кі
ровоградську землю, 
щоб в тяжку годину ви
зволити своїх українсь
ких братів від окупантів. 
Серед них був на перед
ньому краї і зв’язківець 
276-го гвардійсько г о
полку комсомолець 
евенк Іннокентій Пет-

Увачан. Уродже- 
Аііччзго, 

сільради,

рович
нець стійбища 
Наканнівської ___

к
Катангського району Ір
кутської області. І. П.

СОЛДАТ З
стін Сталінграда, загар
тував . свою .мужність в 
складі військ Воронезь
кого, Степового та 2-го 
Українського фронтів. 
Гвардійський полк, в 
якому служив Уїзачан, з 
боями йшов уперед, : в 
жовтні 1943 року форсу
вав Дніпро в районі с, 
Куцеволівки Опуфріїв- 
ськсго району.

Гітлерівцям вдалося 
в.ідрізати два наших ба
тальйони і пошкодити 
зв’язок з штабом гюпку. 
Необхідно було за будь- 
яку ціну відновити зв’я
зок. Комсомолець Ува- 
чан попросив догучити 
цю складну справу йому. 
12 гвардійців виявили ба
жання добровільно піти 
з Іннокентієм. Взявши ка
бель, вони пішли на

АНЧКАГО
ком відновлено. Через 
кілька хвилин батальйо
ни знищили вороже уг
руповання.

...Гордилися на бать
ківщині героя подвигами 
свого земляка, чекали 
повернення його з пе
ремогою. Але не дове
лося Іннокент'Ю повер
нутися додому. Визволя
ючи далеку, але рідну 
йому українську землю, 
смертю хоробрих заги
нув на Кіроиогрздщині 
мужній син евенкійсько
го народу, Герой Радян
ського Ссюзу І. Ува ■>а:і.

10. МАТІВОС, 
зав. бюро пропаган
ди Кіровоградського 
Товариства охорони 
пам'ятників історії та

НАША АДРЕСА І ТЕЛЕФОНИ
316050. ГСП, КІровогргд-50, пул. Луначарського, 36.

Телефони; відповідального секретаря та відділу ком
сомольського життя — 2-45-35, відділу пропаганди, від
ділу листів і масової роботи та інших відділіз — 2-45-36.

Газета виходить 
у вівторок, четвер, 

субету.

Друкарня ім. Г. М. Димитрова, обласного управління
у справах видавництв, поліграфії І книжкової торгівлі, 

м. Кіровоград, пул. Гліякн, 2.

«Молодой коммунар», 
орган Кировоградского 

обкома Л КСМУ, 
г. Кировоград.

ПОГОДА
Вдень 0 січня по території 

області і місту передбачається: 
мінлива хмарність, невеликі 
спади, слабка ожеледь. Вітер 
північно • західний, 5—3 метрів 
в секунду, Температура повіір:і 
близько 0 градусів.

ВІВТОРОК, 9 СІЧНЯ. ПЕР« 
ШЛ ПРОГРАМА. 9.35 - Но
вині!. (.М). 9.45 — Кольорово 
телебачення. Програма мульт- 
фільмів. (М). 10.15 — Кольо
рове телебачення, «Умілі гу
ки». (ЛІ). 10.4Ь — Кольорово
телебачення. Телевізійний ху
дожній фільм «Дванадцять 
місяців». Перша серія. (М)«
11.50 — «Роби з нами, ребщ 
як ми, роби краще пас», 
(НДР). 12.50 - Тслепісгі. (К), 
13.05 — Першість СРСР з во
лейбола серед юнацьких 
команд. (Донецьк). Ю.ОО —> 
М. Светлов. «Гренада». На
вчальна передача з літерату
ри. (М). 16.00 — «Арктика і Ан
тарктика сьогодні». (М), 17.6'1
— Для дітей. Ляльковий ТСЛСч 
фільм- «ПІВНИК і соняшник». 
(К). 17.30 — «Партійне жит
тя». (Одеса). 18.00 — Новині«. 
(М). 18.10 — «Леаіясікпй уні
верситет мільйонів». (Лі). 18.40
— Фестиваль мистецтв «Ро<^ 
сійська дима». (М). 19.30/*“ 
Прем'єра телевізійного багато
серійного художньою фільму 
«ВашІїїгтонськнй кореспон
дент». 1 серія. (М). 21.09 -я 
Програма «Час». (М). 21 ЗО —> 
«Молоді голоси». (М). 22.50 —? 
Чемпіонат СРСР з полейбола. 
Чоловіки. ЦСКА — «Автомобі
ліст» (Ленінград). Передач* 
З Риги. 23.30 — Ноннин. (М).

ДРУГА ПРОГРАМА. 17.00 — 
Для школярів, о Композиторів 
дітям». (М). ]7.45 — «Сім днів 
Глухівського баиозинногз ком
бінату». Передача 2-а. (М).
18.00 — Кольорове телебячен- і 
ня. «Грає струнний крзртст ’ 
Київської консерваторії», (К). '.
18.30 — «Наука — селу». (К).
19.60 — І в форм з» (3 на програ
ма «Вісті». (К). 19.30 — Кон
церт. В перерві — «На добра
ніч, діти!». (К). 21.30 -- Ху
дожній фільм «Легенда тюрми 
Павіан». (К). 22.50 — Програ
ма «Час». (М).

СЕРЕДА, Ю СІЧНЯ. ПЕР
ША ПРОГРАМА. 9.35 - Но
вини. (М). 9.45 — Кольорово
телебачення. Програма мульт- ' 
фільмів. (ЛІ). 10.15 — Концерт
ний зал телестудії «Орлятко»« 
(ЛІ), 11.00 — «Свято ялинки»« 
(М). 12.00 — Кольорове теле
бачення. Телевізійний худож
ній фільм «Дванадцять міся- . 
пів». Друга серів. (М). 13.15 — 
«Тваринництво — удпрнЖ 
фроні». (М). 13.25 - КольсДГ ; 
пе телебачення. Романси П. С 
Чаііковського і О. В. Рахмаві- 
нова у пнкоиі'.нпі лауреата ■ 
Держално? премії II. їсаново?« 
(ЛІ). 16.55 — «Поіаток рево
люційної діяльності В. 1. Ле
ніна». Навчальна передача 9 
історії. (М). 17.15 - «Бесіди
про спорт*. (М). 17.15 — .
Мультфільм «Рукавичка». (К)< • 
18.00 — Кольорове телебачення ‘ 
«Веселі картинки». •(!<). 18.40
— Кольорове телебачення. Для : 
дітеїі. «Театр «Дзвіночок»« 
(М). 19,00 _ «Нтдвиг». (М).
19.30 — Кольорово телеб.тчеи- . 
пя. «На екрані — цПрк». (Лі)«
19.50 — Прем’єра телевізійного 
багатосерійного художнього 
фільму «ВашІргтонський ко
респондент», Друга серія» 
(Лі). 21,00 — Програма «Час»* ; 
(М). 21.30 — Кольорове теле
бачення. Прем'єра поиумсн- ' 
тального фільму «Піц голу
бим куполом небі». (М). 22.09
— Концерт. (М). 23.10 — По
вніш. (М).
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