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ГАРЯЧЕ ВІТАЛА З НОВИМ 
РОКОМ і З УСПІШНИМ ЗА
ВЕРШЕННЯМ ПЛАНІВ ТРЕ
ТЬОГО, ВИРІШАЛЬНОГО 
ТРУДАРІВ КОЛГОСПУ ІМЕ

НІ ТЕЛЬМАНА КОМПАНІЄ 
ЇВСЬКОГО району агіт
ку ЛЬТБРІІГАДЛ ЗЕЛ КИЇВ
СЬКОГО СІЛЬСЬКОГО КЛУ
БУ. ДІДУ МОРОЗУ, СНІГУ
РОНЬЦІ, НОВОМУ РОКУ ТА 
ЇХНІМ «АСИСТЕНТАМ» 
ОСОБЛИВО РАДІСНО БУЛО 
ЗАВІТАТИ ДО КУКУРУДЗО- 
ВОДІВ ТА БУРЯКОВ.ОД1В 
КОЛГОСПУ, БО МЕХАНІЗА
ТОР І. В. КЛЮЕВ НА ПЛО
ЩІ 75 ГЕКТАРІВ ЗІБРАВ ПО 
100 ЦЕНТНЕРІВ КУКУРУД
ЗИ, А СЛАВНА ТРУДІВНИ
ЦЯ м. 1. ЧЕРЧАНСЬКА ДО
БИЛАСЬ ВРОЖАЮ ПО 420 
ЦЕНТНЕРІВ БУРЯКІВ З 
КОЖНОГО ГЕКТАРА. А ПЕ
РЕДОВИКІВ ПРАЦІ У ГОС
ПОДАРСТВІ — ЧИМАЛО,

ЦЕНТРАЛЬНИЙ КОМІТЕТ КПРС ВИСЛОВЛЮЄ 

ВПЕВНЕНІСТЬ, ЩО НАША ЧУДОВА МОЛОДЬ 

З НОВОЮ СИЛОЮ ПІДТВЕРДИТЬ СВОЮ ВІР- 
ІПСТЬ ЛЕНІНСЬКИМ ЗАПОВІТАМ, СПРАВІ КО-

ПРОЛЕТАРІ ВСІХ КРАЇН, ЄДНАНТЕСЯІ

МУН1СТИЧНОЇ ПАРТІЇ, ОЗНАМЕНУЄ ЧЕТВЕР-

ТИЙ РІК П’ЯТИРІЧКИ УДАРНОЮ ПРАЦЕЮ І

ВІДМІННИМ НАВЧАННЯМ. БАТЬКІВЩИНА ВІ

РИТЬ В МОЛОДЕ ПОКОЛІННЯ, В ЙОГО ПРА

ЦЬОВИТІСТЬ, НАПОЛЕГЛИВІСТЬ І САМОВІД- 

ДАНІСТЬ! 

Рік видання XV 
№ 3 |1795).

і СІЧНЯ

1974 року
Ціна 2 коп. З 1939 РОКУ.

ОБКОМУ ЛКСМУ

ЕР H ЕН Н Я
ЦЕНТРАЛЬНОГО КОМІТЕТУ КПРС 

Д® ПАРТІЇ, ДО РАДЯНСЬКОГО НАРОДУ
Дорогі товариші!
Пленум Центрального Комітету партії підбив під

сумки третього року п’ятирічки, розглянув і схвалив 
проект плану на наступний рік. Верховна Рада Союзу 
PCP прийняла закони про Державний план розвит
ку народного господарства і бюджет на 1974 рік.

Тепер, коли- визначено чергові завдання економіч
ного, соціального і культурного будівництва, Цент
ральний Комітет КПРС звертається до партії, радян
ського народу —- до комуністів і комсомольців, до 
всіх робітників і робітниць, колгоспників і колгосп
ниць, спеціалістів промисловості і сільського госпо
дарства, діячів науки і культури із закликом — озна
менувати четвертий рік п’ятирічки новими успіхами 
у виконанні рішень XXIV з'їзду КПРС.

1973 рік увійде в літопис героїчних справ радян
ського народу як рік ударної праці. Він був відзна
чений високим трудовим пафосом, став роком вели
кої і плодотворної роботи на всіх ділянках комуніс
тичного будівництва.

1973 рік відзначений важливими позитивними зру
шеннями на світовій арені, дальшим зростанням між
народного авторитету нашої ленінської партії, со
ціалістичної Батьківщини. Ідеї Програми миру, актив
на, ініціативна міжнародна політика КПРС, здійсню
вана в тісній єдності з братніми країнами, ще більше 
зміцнили згуртованість соціалістичної співдружності, 
благотворно вплинули на всю політичну атмосферу 
планети. В наявності поворот у розвитку міжнарод
них відносин від напруженості і «холодної війни» 
до розрядки і мирного співробітництва держав з 
різним соціальним ладом,

Радянські люди, все прогресивне людство високо 
оцінюють величезний вклад у справу миру та безпе
ки народів, який вносять наша ленінська партія, По- 
літбюро ЦК КПРС, особисто Генеральний секретар 
ЦК тов. Л. І. Брежнєв, палко підтримують і схвалю
ють миролюбну зовнішню політику КПРС і Радян
ської держави.

Центральний Комітет, спираючись на цю підтрим
ку, і далі послідовно, твердо і енергійно вестиме бо
ротьбу за безпеку народів і міжнародне співробіт
ництво, за торжество справи миру, свободи і соціаль
ного прогресу.

Успіхи зовнішньої політики Радянського Союзу 
створюють сприятливі міжнародні умови для кому
ністичного будівництва, для мирної творчої праці 
радянського народу.

Товариші!

Щоб повною мірою оцінити досягнуте б 1973 році. - 
згадаймо, яким нелегким був його початок. Стихійні 
лиха 1972 року завдали чималої шкоди сільському 
господарству, ускладнили становище в економіці в 
цілому, створили певні труднощі для виконання п я- 
тирічки. У зв’язку з Цим треба було не тільки спра
витися з основними плановими завданнями 1973 ро
ку, але й значно перевищити їх. Таким було нелегке 
завдання. Для його розв'язання радянські люди ба
гато зробили і багато чого добилися.

Самовіддансю працею робітничого класу, інженер
но-технічних працівників у співдружності з наукою 
забезпечений дальший розвиток радянської індустрії. 
Обсяг промислової продукції збільшився на 7,3 про
цента при річному завданні 5,8 процента. Понад план 
випущено продукції більш як на 7 млрд. карбован
ців. Вироблено понад 915 млрд. кіловат-годин елек
троенергії, видобуто 420 млн. тонн нафти, 670 млн. 
тонн вугілля, вироблено 131 мли. тонн сталі, 91 млн. 
тонн прокату, 72 млн. тонн мінеральних добрив. Важ
ливо відзначити, що більш як чотири п'ятих всього 
приросту промислового виробництва одержано за 
рахунок підвищення продуктивності праці. Переви
конано план вантажообороту.

Зростає технічний рівень, удосконалюється техно
логія і організація виробництва, збільшується випуск 
машин, устаткування, приладів, матеріалів, які відпо
відають вимогам передової науки і техніки.

Трудовими зусиллями будівельників, монтажників і 
експлуатаційників споруджено і введено в дію бага
то найважливіших об’єктів дев'ятої п'ятирічки. Серед 
них — магістральний нафтопровід Самотлор — Аль- 
метьєвськ довжиною більш як дві тисячі кілометрів, 
товстолистовий прокатний стан металургійного заводу 
«Азовсталь», доменна піч Орсько-Халіловського ком
бінату, комплекси по виробництву мінеральних доб
рив на комбінаті «Уралкалій», нові потужності на 
Павлодарському тракторному заводі, Донецькому 
бавовняному комбінаті, Ново-Горьковський завод 
білково-вітамінних концентратів. За рік здано в екс
плуатацію нових підприємств, цехів, ферм, меліора
тивних систем, споруджено житлових будинків, ШКІЛ, 
клубів, лікарень та інших об єктів вартістю понад 90 
мільярдів карбованців.

Великою перемогою увінчалися героїчні зусилля 
Трудівників сільського господарства. 1973 рік став 
справді роком всенародної битви за хліб. Пліч-о-пліч 
з колгоспниками, працівниками радгоспів у ній брали 

активну участь робітники промисловості, будівництва, 
транспорту, воїни Радянської Армії, студенти, жителі 
міст і робітничих селищ.

Як і в кожній справі, республіки, краї і області по
давали одні одним братерську допомогу збиральною 
технікою, транспортом, механізаторськими кадрами. 
З ініціативи колективів трудящих було додатково ви
готовлено для села трактори, комбайни, транспортні 
засоби, запасні частини, вироблено понад план більш 
як мільйон тонн мінеральних добрив. У цьому знову 
виявилась могутня сила непорушного союзу робітни
чого класу і селянства, велика дружба наших народів.

В результаті одержано рекордний урожай. Валовий 
збір зерна становив більш як 222 млн. тонн. У засіки 
держави засипано більш як 90 млн тонн, або 5,5 
мгрд. пудІЕ хліба. Народногосподарський план заку
пок зерна виконали асі союзні республіки.

Великий вклад внесли трудівники полів Російської 
Федерації. Вони дали Батьківщині 3 мільярди 180 
мільйонів пудів зерна. Великим хлібом порадували 
землероби України, які з честю додержали свого 
слова — продали державі понад мільярд пудів. Гід
но завершив двадцяті цілинні жнива Казахстан — 
країна одержала від колгоспів і радгоспів республі
ки мільярд з лишком пудів зерна.

Успішно виконали свої зобов’язання бавовнороби 
країни. Заготовлено понад 7,6 млн. тонн «білого зо
лота». Колгоспи і радгоспи Узбекистану дали 4,9 млн. 
тонн, Туркменії — понад один млн. тонн бавовни- 
сирцю. Набагато більше, ніж у минулі роки, зібрано 
і заготовлено картоплі, овочів, чаю та іншої продук
ції землеробства.

Трудову доблесть виявили працівники тварин
ництва. Незважаючи на винятково складні умови ми
нулої зимівлі, вони не допустили спаду, забезпечили 
зростання виробництва, В колгоспах і радгоспах 
збільшилося поголів'я всіх видів худоби і птиці. Ви
конано план закупок тваринницької продукції.

Нових успіхів добилися працівники науки, радян
ські вчені. їх самовіддану творчу працю високо ці
нить радянський народ. Досягнення науки сприяють 
дальшому вдосконаленню та інтенсифікації вироб
ництва, викликають зміни в його організації і техно
логії, виявляють нові шляхи і можливості науково- 
технічного прогресу, служать справі будівництва ко
мунізму.

(Закінчення на 2-й стор.).
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ЗВЕРНЕННЯ І

ЦЕНТРАЛЬНОГО КОМІТЕТУ КПРС
ДО ПАРТІЇ, ДО РАДЯНСЬКОГО НАРОДУ

(Закінчення).

У нашій країні все, що створене працею народу, 
належить народові. Зростання промислового і сіль
ськогосподарського виробництва дало можливість 
здійснити ряд важливих заходів по підвищенню доб
робуту радянських людей. Збільшились реальні до
ходи населення, заробітна плата робітників і служ
бовців, оплата праці колгоспників, зросли суспільні 
фонди споживання. За три роки п’ятирічки збудова
но і зведено в дію понад 320 млн. квадратних метрів 
загальної площі житлових будинків, більш як 34 млн. 
чоловік стали новоселами. Вжито заходів по вдоско
наленню системи народної освіти, постійно поліпшує
ться медичне обслуговування, розширюється сфера 
послуг, зріс продаж товарів народного споживання, 
підвищується їх якість. Радянські люди відчувають, 
як змінюються на краще умови їх праці і життя.

Успіхи в економічному і культурному будівництві 
в третьому році п’ятирічки — новий доказ незапе
речних переваг і життєвої сили соціалістичного ладу, 
результат творчої праці всього радянського народу, 
підсумок багатогранної діяльності нашої ленінської 
партії, активної роботи Рад, профспілок, комсомолу.

Все, чого сьогодні досягнуто, — плід ваших, дорогі 
товариші, справді золотих рук, вашого допитливого 
розуму І творчих зусиль. У забоях шахт і на нафто
вих вишках, біля прокатних станів, на фабриках і за
водах, в Інститутах і лабораторіях, на полях і фер
мах — у кожному місті і селі радянські люди само
віддано працювали над виконанням планових зав
дань, взятих зобов'язань і зустрічних планів, зміц
нюючи могутність соціалістичної Батьківщини.

У могутньому потоці соціалістичного змагання на
родилися нові чудові починання, висунулись тисячі й 
тисячі ударників і героїв праці. У народі їх справед
ливо називають новаторами, передовиками. Це — 
люди, які оволоділи новою технікою, вони показують 
зразки високопродуктивної роботи, своїм прикладом 
змінюють застарілі уявлення про норми виробітку, 
форми І меіеди організації виробництва. їх досяг
нення —- джерело натхнення для нових звершень І 
масового героїзму в творчій праці.

Партія І Радянський уряд високо оцінили заслуги 
передовик колективів, кращих людей країни. Велику 
групу передовиків промисловості, сільського госпо
дарства, будівництва, транспорту нагороджено орде
нами і медалями, багатьом з них присвоєно звання 
Героя Соціалістичної Праці. Честь і слава нашим чу
довим трудівникамі

Країна по праву пишається перемогами новаторів 
виробництва і передових колективів. Разом з тим, 
віддаючи належне успіхам, ми не можемо заспокою
ватися на досягнутому. З усією відвертістю спід ска
зати, що в розвитку господарства с ще ряд недоліків 
і нерозв'язаних проблем. Чимало підприємств, бу
дов, колгоспів і радгоспів не виконують планові зав
дання, що знижує показники господарювання не 
тільки тих, хто допускає таке відставання, але й зачі
пає роботу десятків, а то й сотень інших суміжних 
колективів, негативно позначається на роботі цілих 
галузей. Допускаються втрати сировини і матеріалів, 
не зжиті порушення трудової дисципліни, велика ще 
плинність робочої сили. Затягується нерідко введення 
І освоєння виробничих потужностей, недостатньо ви
користовуються найновіші досягнення науки і техні
ки. Словом, нам треба ще багато зробити Для того, 
щоб у нас не було відстаючих підприємств і дільниць, 
щоб робота всіх трудових колективів була піднесена 
на новий, вищий рівень соціалістичного господарю
вання.

Дорогі товаришії
Позитивні підсумки 1973 року створюють необхідні 

умови для більш успішної роботи в четвертому році 
п’ятирічки. Ми маємо забезпечити високі темпи 
зростання економіки, істотно поліпшити всі якісні 
показники роботи, підвищити продуктивність праці і 
ефективність суспільного виробництва.

Виконання і перевиконання плану 1974 року мати
ме визначальне значення не тільки для успішного 
завершення цієї п'ятирічки, а й буде важливим кро
ком до створення міцної основи для дальшого зро
стання економічного потенціалу і підвищення мате
ріального добробуту і культурного рівня народу в 
наступному п’ятиріччі.

У 1974 році намічається збільшити національний до
ход на 20 млрд. карбованців, а обсяг промислового 
виробництва — майже на 31 млрд. карбованців, або 
на 6,8 процента порівняно з 1973 роком. За абсо-

ПОШАНА, НАРОДЖЕНА ПРАЦЕЮ
Не завжди зустрінеці 

Явище, коли протягом ОД
НОГО календарного року 
новоріччя відзначають 
кілька разів. А було саме 
так на Маловисківському 
заводі сухого молока — 
одному з молодих підпри
ємств нашої області, Аст- 

рономічний рік і рік ро
бочий тут явно розходять^ 
ся в числах. Це тому, що 
в колективі надійно при
жилися такі риси, як бо
ротьба за високі Темпи у 
виробництві, за високу 
якість.

18 листопада минулого

лютними показниками це вище від середньорічного 
приросту за перші три роки п’ятирічки. Обсяг вало
вої продукції сільського господарства заплановано 
збільшити на 7 млрд. карбованців, або 7,3 процента. 
За рахунок підвищення продуктивності суспільної 
праці має бути одержано 87 процентів приросту на
ціонального доходу.

Повніше задовольнятимуться матеріальні і духовні 
потреби трудящих, поліпшаться житлові умови міль
йонів людей. Дальшого розвитку наберуть наука, 
народна освіта, охорона здоров’я, а також уся сфера 
соціально-культурного і побутового обслужування 
населення. Значно розшириться виробництво товарів 
народного споживання.

Прийняті на 1974 рік завдання державного плану, 
напружені і дуже відповідальні.Але навіть найдеталь- 
ніший план не може врахувати повністю всіх багатю
щих резервів соціалістичної економіки, які можуть 
бути додатково розкриті і використані завдяки твор
чому підходові до роботи, широкому розвитку іні
ціативи, підвищенню організованості і відповідаль
ності кожного колективу, кожного працівника.

Якщо ми будемо працювати завтра краще, ніж 
сьогодні, то наші плани будуть не тільки виконані, а 
й перевиконані. Чітка і злагоджена робоя-а з перших 
днів року, виконання і перевиконання змінних, місяч
них і квартальних планових завдань повинні стати за
коном кожного колективу, кожного працівника. 
Центральний Комітет КПРС звертається з закликом 
у 1974 році примножити трудові зусилля в боротьбі 
за успішне втілення в життя рішень XXIV з’їзду 
КПРС, ще ширше розгорнути соціалістичне зма
гання за дострокове виконання планових завдань рід 
лозунгом — дати продукції більше, кращої якості, з 
меншими затратами.

Тепер у країні з ініціативи передових підприємств 
шириться рух за прийняття зустрічних планів. Цент
ральний Комітет КПРС надає цій ініціативі величез
ного значення. У кожному трудовому колективі на 
основі мобілізації внутрішніх резервів можна доби
тися значного збільшення випуску продукції і поліп
шення її якості.

Центральний Комітет КПРС закликає працівників 
усіх галузей народного господарства зосередити 
особливу увагу в соціалістичному змаганні на при
скоренні зростання продуктивності праці, підвищенні 
ефективності суспільного виробництва.

Боротися за підвищення ефективності виробни
цтва — значить повсюдно і енергійно впроваджувати 
найновішу техніку, прогресивні технологічні процеси 
і проектні вирішення. Все нове, що народжується в 
інститутах .конструкторських бюро на заводах, у 
колгоспах і радгоспах, що створюється новаторами і 
винахідниками, повинно швидко впроваджуватися в 
суспільне виробництво. Треба енергійно добиватись, 
щоб продукція радянських підприємств за своєю 
якістю і технічним рівнем не тільки не .поступалася, 
а й перевершувала кращі зарубіжні зразки.

Боротися за підвищення ефективності виробництва
— значить максимально використовувати діючі агре
гати, машини, механізми, різко скорочувати їх про
стої, берегти кожну годину, кожну хвилину робочого 
часу, неухильно зміцнювати трудову дисципліну.

Боротися за підвищення ефективності виробни
цтва — значить швидше вводити і освоювати про
ектні потужності нових виробництв, підвищувати їх 
фондовіддачу.

Боротися за підвищення ефективності виробництва
— значить знижувати собівартість, зменшувати мате
ріаломісткість продукції, строго додержувати режи
му економії, ощадливо і дбайливо витрачати мате
ріали, особливо метал, паливо, енергію, кожен кар
бованець капітальних вкладень, добиватися збіль
шення випуску надпланової продукції із зекономле
них матеріальних ресурсів.

Розв’язання завдань, які стоять перед нами, ви
магає піднести на вищий рівень всю роботу по керів
ництву економікою, міністерства і відомства, планові, 
постачальні і фінансові органи повинні створювати 
всі необхідні умови для виконання трудящими зуст
річних планів, узятих соиіалістичних зобов'язань. Во
ни покликані забезпечити поліпшення системи управ
ління, вдосконалення планування, організації праці і 
економічного стимулювання виробництва в усіх його 
ланках.

Успіхові справи сприятиме ще ширше залучення 
трудящих до управління економікою, підвищення 
відповідальності і вимогливості до кадрів.

року завод виконав план 
виробництва масла верш
кового, через 9 днів — 
план виробництва незби
раної молочної продукції, 
16 грудня — план випуску 
знежиреного і замінника 
цільного молока. Новий 
1974 рік колектив підпрн-

емства відсвяткував 12. 
грудня. До цього дня за
вод повністю розрахував
ся з державою по плану 
реалізації продукції за 
1973 рік.

Соціалістичне змагання 
за прискорення темпів ро
боти висунуло в число пе
реможців багато молоді. . 
Трудові заслуги принесли

Все, що у нас є сьогодні і чого ми доб ємося завт
ра, залежить від нас самих, від уміння кожної^ радян
ської людини працювати творчо, від високої свідо
мості, професійної підготовки, почуття Відповідаль- 

ИОЦентДТний комітет КПРС висловлює впевненість, 
що наш героїчний робітничий клас - провідна сила 
радянського суспільства, інженери, техніки I конст 
руктори, всі працівники індустрії і далі йтимуть в 
авангарді всенародного соціалістичного змагання за 
дострокове виконання намічених планів, втілят«, у 
конкретні діла свої сили, знання, досвід і знову, як 
завжди, покажуть приклад високої свідомості, органі
зованості і діловитості.

Центральний Комітет КПРС впевнений, що наше 
славне колгоспне селянство, працівники радгоспів, 
спеціалісти сільського господарства закріплять досяг
нуті успіхи і порадують Батьківщину в 1974 році доб
рим урожаєм, збільшенням виробництва і заго
тівель сільськогосподарської продукції; з найбіль
шою ефективністю використовуватимуть кожен гек
тар землі, кожну машину, кожен центнер кормів, 
кожну тонну добрив; разом з робітничим класс/л 
зроблять новий крок по шляху дальшої інтенсифіка
ції сільського господарства і зміцнення його матері
ально-технічної бази.

Центральний Комітет КПРС висловлює впевненість, 
що наша радянська Інтелігенція з ще більшою енер
гією і наполегливістю розвиватиме науку, техніку і 
культуру, добиватиметься підвищення ефективності 
наукових робіт, якнайшвидшого впровадження в на
родне господарство найважливіших науково-техніч- 
них досягнень, створюватиме духовні ЦІННОСТІ, які 
збагачують життя радянських людей.

Центральний Комітет КПРС впевнений, що наші 
радянські жінки, які здобули своєю самовідданою 
працею і повсякденною турботою про виховання ді
тей високу суспільну вдячність, внесуть вагомий 
вклад у загальнонародну боротьбу за успішне вико
нання планів четвертого року п’ятирічки.

Центральний Комітет КПРС висловлює впевненість, 
що наша чудова молодь з новою силою підтвердить 
свою вірність ленінським заповітам, справі Комуніс
тичної партії, ознаменує четвертий рік п’ятирічки, 
ударною працею і відмінним навчанням. Батьківщи
на вірить в молоде покоління, в його працьовитість, 
наполегливість і самовідданість!

Центральний Комітет КПРС звертається з закли
ком до партійних організацій, усіх комуністів очоли
ти могутній рух радянських людей за успішне вико
нання завдань четвертого року п’ятирічки, повніше 
використовувати нагромаджений досвід, удосконалю
вати свою діяльність, бути завжди попереду, бути 
7ам, де важче, віддавати народові, боротьбі за його 
інтереси і щастя свої знання і здібності! Разом з Ра
дами, профспілками і комсомолом по-бойовому взя
тися за практичне розв’язання поставлених завдань, 
надійно підкріпити господарські плани року широкою 
організаторською, політичною та ідейно-виховною 
роботою. Кращі колективи, передовики і новатори 
виробництва, переможці змагання повинні бути ото
чені всенародною пошаною і- повагою, заохочувати
ся "матеріально і морально.

Попереду багато справ — складних і відповідаль
них. Ленінська партія глибоко вірить у велику твоо- 
чу енергію нашого народу, який здатний подолати 
будь-які труднощі на шляху до мети, а мета у нас 
благородна і. гуманна — процвітання Батьківщини, 
благополуччя і щастя всіх радянських людей.

Наші нові соціальні й економічні досягнення мати
муть величезне інтернаціональне значення, дедалі 
збільшуватимуть притягальну силу соціалізму, сприя
тимуть дальшому зростанню міжнаоодного авторите
ту Країни Рад. Успішне будівництво комуністичного 
суспільства — гідний вклад радянського народу в 
справу зміцнення соціалістичної співдружності, зміц
нення миру безпеки народів, у соціальний прогрес 
людства. н н

Центральний Комітет КПРС переконаний, що оа- 
Дянські люди ще вище піднесуть прапор всенародно
го соціалістичного змагання і своєю самовіллачльг» 
ударною працею забезпечать дострокове виконання 
роцї°0ИХ 3а3яань 1 «балістичних зобов’язань у 1974 

До нових трудових перемог, дорогі Товапишї 
нових трудових подвигів в ім’я дальшого зміцнення 
могутності нашої Батьківщини, комуністичного 6чвів 
ництва в нашій країні! Г тичного Рудів-

ІУентрлльниА ІСоягіт&т- 
стичної партії Радянського Союзу

У
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загальновизнану повагу 
апаратника^ Світлані Реш- 
таковій, Валентині Чумак, 
Людмилі Кравченко, Во
лодимиру Косову, Олен- 
сандру Брехунцю, Зої Ар
теменко, робітниці Галині 
Болгаренко, бухгалтеру 
Віктору Нетребі.

Незабаром колектив за
воду підіб'є підсумки зма-

гання з колективом Ново- 
архангельського масло- 
сирзаводу, За попередні
ми підрахунками першими 
йдуть маловисківці — за- 
Раз вони випускають про« 
Дукцію із значним випе
редженням плану першо
го кварталу нового року,

- О. КАРІ ЯКО. 
смт Мала Виска.
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Три тисячі анкет, на пи
тання котрих відповів 
майже кожен студент Ле
нінградської лісотехнічної 
академії імені С. М. Кіро
ва, дозволили удосконали
ти учбовий процес в вузі, 
підвищити якість підготов
ки молодих спеціалістів.

Школа професійної 
майстерності

ДВА ДИПЛОМИ 
ОДНОГО ВУЗУ

На основі досліджень, 
проведених соціологічною 
групою, яку очолив В. Д. 
Стойков,' кафедри вузу 
змінили програму викла
дання деяких дисциплін, 
ввели додаткові лекції, 
удосконалили систему 
проведення практичних за
нять. Все це значно підви
щило успішність студентів.

В результаті роботи со
ціологів перш за все заці
кавлені самі учні. Ось чо
му вони стали першими 
помічниками вчених. Сту
дентські соціологічні гру
пи, створені комітетом 
комсомолу, на всіх шести 
факультетах академії, взя
ли на себе анкетування і

підготовку інформації до 
обробки на електронно- 
обчислювальній машині.

Дослідження, мета яких 
— удосконалення систе
ми підготовки молодих 
спеціалістів, розраховані 
не на один рік. Тому і ви
никло на факультеті гро
мадських професій акаде
мії відділення соціології: 
вчені хочуть зробити сту
дентів повноправними 
учасниками дослідницької 
роботи.

Дворічна програма зна
йомить студентів з осно
вами соціології, прищіп- 
лює навики відбору, об
робки і аналізу інформа
ції. Одночасно слухачі від
ділення будуть, як і до 
цього, допомагати вченим 
в їх пошуках. Зараз, на
приклад, група студентів 
лісомеханічного факуль
тету під керівництвом ви
кладачів закінчує аналіз 
затрат часу на самостійну 
роботу по підготовці до 
занять,

В спеціальному дипло
мі, з котрим випускники 
відділення вийдуть Із стін 
вузу, буде записано; «Ін- 
структор-організатор при
кладних соціологічних до
сліджень». Майбутні інже
нери уже сьогодні почи
нають застосовувати на 
практиці свою другу про
фесію.

А. РАЧКО. 
(ТАРС).

Ленінград.

СВІТЛОВОДСЬКИП ЗАВОД «ПЛАСТИК» ВИГОТОВ
ЛЯЄ ОПРИСКУВАЧ1 ОРР-«ЕРА-1». ПРОДУКЦІЯ ВІД
ПРАВЛЯЄТЬСЯ НЕ ЛИШЕ В РІЗНІ РАЙОНИ КРАЇНИ. 
АЛЕ П ЕКСПОРТУЮТЬСЯ ЗА КОРДОН.

II \ ЗАВОДІ ПРАЦЮЄ ЧИМАЛО КОМСОМОЛЬЦІВ І 
МОЛОДІ. ВИГОТОВЛЕНА МОЛОДИМИ РОБІТНИКА
МИ ПРОДУКЦІЯ, ВІДЗНАЧАЄТЬСЯ ВИСОКОЮ 
ЯКІСТЮ. ;

НА ФОТО: КОНТРОЛЕР ОТК, ЗАСТУПНИК СЕКРЕ
ТАРЯ КОМСОМОЛЬСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ЗАВОДУ 
ЛЮДА ЯРОВИКОВА І ТЕХНОЛОГ ВАЛЯ ЛЕГОЙДА 
ПЕРЕВІРЯЮТЬ ЧЕРГОВУ ПАРТІЮ ОГІРИСКУВАЧ1В.

Фото В. КОВПАКА.

ВІНЧАЮТЬ ПОЛЬСЬКУ
Є де цікаво й корисно 

провести свій вільний час 
студентам Кіровоградського 
державного педінституту 
імені О. С. Пушкіна. Двічі 
на тиждень кличуть їх вог
ні актового залу, де відбу
ваються репетиції академіч-

ної самодіяльної хорової 
капели, згуртовує любителів 
іскрометного танцю ан
самбль «Юність», Завжди 
багато глядачів на прем'є
рах самодіяльної театраль
ної студії інституту.

А філологи, крім того,

охоче відвідують багато 
мовних гуртків. Нещодавно 
в інституті розпочав свою 
роботу ще один такий гур
ток. Викладач Жанна Пав
лівна Соколовська стала на
ставником і помічником тих, 
кому до душі співуча мова 
Адама Міцкевича.

Гурток об’єднав багатьох 
любителів польської мови з

різних факультетів інститу
ту. Вже вдібулися перші за
няття. Студенти вивчили 
польську абетку, прослухали 
уривки з новели Сенкевича 
«Будь благословенна!». 
Зроблено перші кроки до 
оволодіння мовою братньо
го народу.

Б. КОЛОС.
м. Кіровоград.

............ -........... З сіпор.
ДО 70-РІЧЧЯ ВІД ДНЯ НАРОДЖЕННЯ 
ПИСЬМЕННИКА 
гаЩр «ж

ПОПЕРЕДУ 
|Т РОХОДЯТЬ роки. А любов до нього не згасає. Кни- 
11 га Гайдара, тепле світло їх,.крилата романтика, як 
і завжди, входять у серця читачів, роблять їх сильні
шими, відважними, добрими.

Наша бібліотека носить ім'я цієї чудової людини. 
5200 юних кіровоградців — дошкільнят і учнів 1—8 
класів — звертаються до її послуг. Всі вони знають, 
хто такий А. Гайдар, які книги він написав. Зустрі
чаються вперше з Гайдаром діти зразу, переступивши и 
поріг бібліотеки. Тут, у вестибюлі, увагу їх привер- З 
тае стенд з портретом письменника, ілюстраціями до І 
його книг і захоплюючими словами С. Михалкова: З 

Сторінки чесних, чистих книг
Лишип країні в дар 
Боєць, Письменник, Більшовик. 
Громадянин Гайдар. і

В читальному залі (—3 класів оформлена постійна книж
кова виставка «Наш Аркадій Гайдар». Тут читачі знайдуть 
книги, в яких розповідається про послідовників Тимура — 
героя його повісті. Є в бібліотеці книги Гайдара, видані мо
лами народів нашої країни: киргизькою, молдавською, естон
ською, татарською та ін. їх переслали нам республіканські 
дитячі бібліотеки братніх республік.

До сімдесятиріччя з дни народження Гайдара бібліотека 
проводить велику роботу з читачами.

Нещодавно учні 3-х класів школи № 5 взяли участь у лі
тературному ранку: «Наш улюблений Аркадій Гайдар». Во
ни слухали розповіді про творчий шлях письменника, читали 
вірші про Лркадіп Гайдара, відповіли на запитання літера
турної вікторини за його творами.

Однією з улюблених книг наших читачів є повість 
«Тимур і його команда». Книга написана напередодні 
Великої Вітчизняної війни. Коли наближення війни 
ставало все відчутнішим, Гайдар задумався над тим, 
чим повинні займатися діти в роки випробувань. Він 
сам відповів, що «радянські діти не будуть грати в 
розбійників». Вони гратимуть в таку гру, яка допо
може радянським солдатам воювати з розбійниками. 
В таку добру, розумну гру і грають герої його по
вісті «Тимур і його команда».

Учні 4-х класін школи Л 8 провели обговорення цієї книги. 
Читачі Ліля Марчик, Еля Карауш, Світлана Триколенко та 
інші розповідали, що їм сподобалося в повісті, чим вона 
схвилювала, які думки пробудила.

Наша бібліотека розпочала гру-конкурс «Юний гайдаро- 
вець». Переможцем гри буде той. хто дасть відповіді на пи
тання по книгах «Військова таємниця», «Тимур і його коман
да» та інших, порекомендує своїм товаришам книги про 
Гайдара, напише відгук на улюблену книгу Аркадія Петро
вича, відповість на запитання анкети по творах письменника. 
ДАНО старт грі. Попереду у читачів зустрічі з ге

роями іайдаровських книг, роздуми над їх вчии-г 
ками.

А ще в бібліотеці готується читацька конференція 
«Життя таке як потрібно».

• Багато різноманітних заходів готується і проводи
ться в бібліотеці Так, щоб зацікавити дітей книгами 
про природу, виховати любов і повагу до неї, була 
організована літературна гра «В шоле, ліс, зелений 
сад».

Учасникам гри пропонувалося прочитати не менше 5 книг, 
написати відгук на одну з них, намалювати те, про що про
читав у книзі, виготовити саморобку з природних матеріалів 

Третьокласникам гра сподобалась. Активну участь п ній 
взяли учні 3-х класів школи № 5-

Надзвичайно цікавою була виставка саморобок. 
Тут можна було зустріти різноманітних «мешканців» 
наших садів і лісів. Мн підрахували, що під час гри 
учні прочитали близько 400 книг.

Любити книгу, шанувати природу, бути працьови
тим і умілим — саме цьому навчав радянську дітворс 
Аркадій Петрович.

і’ П. НАТОЧ1И,
завідуюча відділом бібліографії обласної ди
тячої бібліотеки їм. Гайдара.

I НІНОПАНОРАМА

І ПРЕМ’ЄРИ 
СІЧНЯ

Останні роки громадянської 
війни. Далекий Схід. Відтис- 

і нуті наступаючою Червоною 
^гАрмісю до Тихого океану, ре

штки білогвардійців намагаю
ться з допомогою Інтервентів 

утримати владу. Великі надії 
вони покладають на бронепо
їзд. який повинен доставити 
з-під відвойованого Червоною 
Армією Спаська у Владивос
ток вціліле артилеристське 
з'єднання.

Але цим намірам завадили 
партизани. Під керівництвом 
представника підпільного біль
шовицького центру Іллі Пск- 
леваяопа та ватажка парти
зан Микити Всршиніна вони 
затримують, а потім і захоп
люють бронепоїзд.

Партизанські повісті Вс. Іва
нова покладені в основу но
вої картини студії «Мос- 
Фільм» «! НА ТИХОМУ ОКЕ
АНІ...» Автори сценарію 
Т. Іванова, А. Горохов та 
Ю. Чулюкін (пін же режисер 
фільму). В головних ролях — 
Віктор Авдюшко, Анатолій 
Кузнецов, Любов Соколова, 
Микита ПІдгоряий та інші.

Прообразом героя фільму 
«ТОВАРИШ ГЕНЕРАЛ» ста

яла людина, ім’я якої занесено 
- на сторінки бойового літопису 

наших збройних сил, людини, 
яка нанесла першу-велику по
разку гітлерівським ордам на 
початку Великої Вітчизняної 
війни. Це Федір Михайлович 
Харитонов. В кінокартині вія 
носить прізвище Капітоиова.

НА ВАШЕ ПРОХАННЯ

Вій веде сміливий і ризикова
ний поєдинок з фашистським 
генералом фон Лейніцем, по
єдинок, який врешті-решт при
зводить до повного розгрому 
фашистів на південному кри
лі радянсько-німецького фрон
ту. В головній ролі знявся 
артист ігор Ледогоров, якого 
глядачі вже знають по кіно
фільмах «Микола Бауман», 
«Засідка», «Потрійна перевір
ка» та інших. Автори сцена
рію — Євген Габрилович, 
Марк Колосов та Теодор Вудь- 
фович (він і рсжисер-поста- 
новими).

Г ероїко-прнгодницька стріч
ка «ЧОРНИЙ КАПІТАН», 
знята на Київській кіностудії 
імені Довженка, розповідає 
про сміливих, мужніх людей, 
які боролись за становлення 
Радянської влади в роки гро
мадянської війни. , .

Режнсср-постанопник Олег 
Лениеус, автори сценарію 
Юрій Лукін, Олег Лениеус та 
Владислав Степанов. В ролях: 
Ірина Борисова, Лесь Сердюк, 
Євген Гвоздев та інші. Голов
ну роль виконує заслужений 
артист УРСР Олександр Го- 
лобородько (підомий глядачам 
як виконавець ролей у філь
мах «інспектоо карного роз
шуку» та «Остання релік
вія»), який, до речі, має пер
ший розряд з Фехтування...

Крім них фільмів, и січні 
глядачі зможуть подивитися 
такі картини: «ЩОВЕЧОРА 
ПІСЛЯ РОБОТИ» (кіносту
дія імені Довженка), «:ПІД- 
ВОДЯЧИ РИСКУ» (внробшш- 
тво Литовської кіностудії), 
«ВЕСЕЛИЙ РОМАН» («Гру- 
зія-фільм») та інші.

Л. БОРОВИК, 
працівник обласної 
контори по прокату 
кінофільмів.

школьный
БАЛ
Музыка С. Дьячкова

Слова П. Леонидова.

За собою двери школы тихо затворю, 
Эту первую потерю я с тобой делю. 
Эту радость и надежду, что тревожат нас, 
Я делю с тобой сегодня, пригласив 

на вальс, 
Припев:

Этот синий вечер летний
Закружил ребят.
Я на школьный бал последний
Пригласил тебя,
Словно снегом заметает 
Грустным вальсом зал.
Что любовь такой бывает, 
Прежде я не знал.
За окном плывет и тает теплый свет 

рябин,
За окном июньский вечер в синеве рябит, 
В вальсе слышится тревога и разбег 

дорог,
В вальсе слышится последний наше тобой , 

звонок,
“ Припев»

Раздается среди-вальса звонкий смех 
подруг,

А ребята в этот вечер повзрослели вдруг, 
Все решив, в последнем вальсе я тебя 

кружу
И сейчас тебе,, наверно, о любви скажу.

Припев,-

Е ГЪ 1

ПЄР-ВУ-Ю по-те-РЮ Я СТО-БОЙ ДЕ - ЛЮ Э - ту

РА-ДОСТЬ И на-дЕЖ-ДЫ. что ТРЄ -во -ЖЛт НАС А ДЄ *

Си - НИИ ве-Ч£Р АЕЗ-нии 5АКРЦЖИЛ РЕ-БЯТ Я МЛ

школь мый бал ло-след-ний лри-глл-сил тЕ-ея. Слов-ио

ВН-ВА.-Єї ПРЕ7К-ДЕ Я НЕ ЗНАЛ Злак -//<\
1 " ' ....... - иЄ



4 =« ймммама „МОЛОДИ# КОМУНАР» —-  -------- ------  «5 січня 1914 року

=» ні кроку. Читати- літератури, біг до рекордистки і доїв, 
меш літературу — А потім давав настанови дівчатам: 
через рік вийдеш у • — Знайте, якщо у ви.м'ї порожпьо, 
передові. 1 головне— апаратів не чіпайте. Руцямн, руцями 
пильнуй за дійками, *-----------------
іцоб не репали. А за
раз жени цих верти
хвісток на прогу-

Гуморесна

СЛОВА Юхима Пилочки аж пндзво- 
птовалн од радощів:

— Всьо. жіночко, — тепер ми зажи
вемо. Поставили мене завідуючим фер
мою. Зарплата не тема уже Й велика, 
щоб «Жигулі» купити, зате премія в 
кіпці року буде. Якщо дамо рекорд...

— А за які ж це такі заслуги тебе 
висунули?

— Щоб мав меншу губу. Так і сказа
ли: «Ти, Юхиме Кпрн.товичу, завжди 
критикуєш інших — те не так, тут не
вміло керуємо. Так ото доручаємо то
бі ферму. Покажи па ділі свій гонор...»

А вранці, прийшовши п корівник, Пи
лочка покликав у кабінет обліковця 
(бо свого ще не обладнав) доярку Опи- 
сю Прудку,

— Після школи найкраще продовжу
вати біографію біля корів, і ти пра
вильно зробила, доцю, що саме так по
чинаєш. Даю тобі п’ять ялових і одну 
рекордистку. Зброя в пас сучасна — 
штучне осіменіння. Так що під науки

хвісток 
аянку.

Дівчина одразу ру-
' аГУ шила зі своїми не-

хУйУГ'іг.ТЕЛ роздоєними до ставу.
Там і пасла, і вим'я 
мила.

Після обіду Пилочка, побачив Онисю 
біля корів, аж позеленів від злості:

— Всьо! Не буде з тебе пуття. Дійки 
в рекордистки пошрамовані. Тепер — 
амба! Вона тобі й наперстка не дасть.

— А я понатираю їх смальцем або 
салідолом. Випишіть мені хоч фунт.

— Це нераціонально. Впаде рента
бельність. Треба знати, що вона в усьо
му — і в молоці, і в січці, і в сіні і. 
навіть в салідолі. Якщо почну випису
вати кожній для репаннх дійок, то від
ро молока буде дорожче за діжку ме- 
ДУ-

Дівчина засмутилась:
— То я їх тепленькою водичкою.
— Ні. Діла не буде. Забираю в тебе 

рекордистку, бо це слава всієї ферми. 
Я сам її доїтиму. Вам не можна дору
чати таку корову . А ти — за ялівок. 
Візьму вже гріх на себе — випишу 
дерті більше, аніж слід, жому виділю, 
З інших груп зніму, а тобі дам. Тільки 
не сердься за рекордистку.

Обладнап Юхим Пилочка собі кабі
нет, накупив брошур, журналів. Щодо
світка після голосної читки спеціальної

треба роздоюпати їх.
—•Та вони ж ялові, .
— Більше масажів . Тричі на день, 

Не може бутр, щоб вони не розщедри
лись — січку ж їдять досхочу; От моя 
Красуля, приміром,-злопала відро ме
ляси, пуд кукурудзяної дерті, мішок 
сіна. І нічого, що вим’я тверде, але до
їться — дві з половиною дійниці на* 
циркав. *•

Наприкінці першої Декади Пилочка 
сказав обліковцеві:

— Напиши замітку и стінгазету. Так 
І так, мовляв, наш завідуючий 1 керує, 
і власноручно показує приклад, .Йде на 
рекорд. Отримаю премію — тобі теж 
щось перепаде. А дівчат критикуй з 
усією принциповістю, не вміють же 
роздоювати. Про Онисю не тра. Вона 
як не є, а моя племінниця...

Ві.цзвоннло в дійниці бабине літо, 
минула осінь. В групі Описі Прудкої 
так 1 не підвищились надої. Юхима 
Пилочку викликали в колгоспну конто
ру. Повернувся пін на ферму пригні
чений. Здибавши племінницю, покли
кав у кабінет.

— От бачиш, яка дяка мені: ні пре
мії, ні усної похвали. Перекидають ме
не, Онисю, на курятник. І тобі раджу 
тікати звідси. їдь краще в місто, посту
пай на якісь курси, можна й на будо
ву — для біографії цс годиться. І же
ниха там собі знайдеш. Місто — не се
ло: там давно тринадцяту зарплату 
дають. Я б теж з тобою подався, але

' жінка — вона, бач, без любистку І ку- 
Ауріканвя піпніп не може... То оце і я 
-• до- них, па птахоферму. Розплодю 
гіівнц'кіц на весь район, укомплектую 
ними ферму так, щоб на кожен деся
ток зозулястих був один дебелий кри
кун. А раз будуть півні, то будуть і 
яйця. •

Онися, звісно, не послухала дядька. 
А почала доглядати на фермі телиць, 
щоб потім мати цілу групу рекордис
ток. ‘‘

Юхим Пилочка по-свосму йшов до 
мсти —‘почав розводити півнів.

Наприкінці року ного знову виклика
ли до колгоспної контори і сказали:

— Щоб хоч трохи підвищити рента
бельність птахоферми, здамо твоїх 
хвостунів та м’ясо.

Потім була розмова, під час якої 
луснув під Юхимом Пилочкою стілець
— так хилитався він на цьому.

Ввечері Юхим Пилочка приніс додо
му корзину, з якої виглядай півень З 
великим червоним гребінцем.

— На, жінко. Смаж з яблуками. Цс
— моя премія.

1 пішла селом чутка:
— Невистачає одного півня на 

фермі.
Пилочка вссодно відстоював 

правоту:
— Казав же вам па засіданні ... 

ління, щоб купили мені рушницю. Бо 
тепер розвелись такі ку/шці, що не 
тільки .курчат цуплять, а можуть ціло
го Індіпіа вколошкатн...

січень СІЧЕ 
ТА МОРОЗИТЬ

птахо-

свою

прав-

Михайло ШЕВЧУК.

ЛИТАЧ ПОВІДОМЛЯЄ:

ЗНАМ'ЯНСЬКД ЗДРАВНИЦЯ

Вже давно у Знам’янському Чорному 
лісі розкинулись невеличкі будиночки, 
схожі на казкові теремки. Ні влітку, ні 
взимку вони не стоять порожніми. Тіль
ки влітку тут господарюють школярі, а 
взимку відпочивають їх батьки. І не про
сто відпочивають, а поправляють своє 
здоров'я, проходять курс профілактичних 
процедур.

Для цього тут Є всі можливості. Бо з року в 
рік Знам'янськнй профілакторій розширює 
свою базу. В минулому році, наприклад, почали 
діяти кисневі ванни та грязелікарня. 1 хоч це 
створило певні труднощі, медсестри швидко 
оволоділи новими спеціальностями: масажами, 
лікувальною фізкультурою, грлзсвимії про
цедурами.

К. КЛІМУШКО.
Знам’янськнй район.

КАНІКУЛ СПОРТИВНА ПОРА...
Тисячі дітей у містах і селах республіки, де це дозволила по

года, вийшли п перші дні нового року на лижні траси і катки, 
Інші заповнили спортивні зал’и та басейни. За традицією зимо
ві шкільні канікули стають масовим походом до країни здо
ров'я і бадьорості, ознаменуються багатьма цікавими турнірами 
і змаганнями. Нині буде проведено вдвоє більше, ніж торік, 
лижних стартів, втроє більше школярів візьмуть участь у зма
ганнях із зимових видів спорту,

(РАТАУ),

Зима — не така пора Року, 
коли занадто холодно, т.-іоТі 
робити те, що влітку ми не рсГ- 
били через сильну спеку, —, 
стверджує чехословацький rjr. 
мор. А її нас вона цього року’ 
з примхами. Спочатку CjljV 
укрив білим* килимом псс на
вкруги, І мороз забрав у сЛ£ї 
володіння річки та ставки* 
стискаючи їх льодовим пвні^ 
ром. Потім тумани аволожупа- 
ли повітря та землю.

По березняках мандрують 
північні гості — чечітки. НС1№ 
далік жовтогруді чижі смакуі 
юті. насіння вільхи. Багато’» 
барвні щиглі діловито визбііХ 
рують насінинки чортополоху: 
Па розлогому клені пересвист» 
туються черзопогруді CHlrypg 
І навіть горобцям до вподобі» 
соковиті ягоди в холодну nd« 
ру. От тільки дедалі менвїс 
різних ягід і насіння залита^ 
ться на деревах і чагарниках. 
Настають тяжкі часи для пери 
матих, Недарма в народі kiG 
жуть: «Січень снігом січе, а 
мороз вогнем пече».

юж треба прийти на поміч 
птахам у важкий час. Хто за
пізнився виставити годівниці 
восени - не пізно зробити це 
зараз. їх виготовляють у ви
гляді хатинки із дахом, а на 
балконі цс може бути дощеч
ка з бортиками. Досить просї -А 
та годівниця виходить із літ
рової банки чи пляшки з-під 
молока. їх закривають полі
етиленовою плівкою, заздале
гідь прорізавши в ній отвір 
(3—4 сантиметри), і прив’язу
ють невеликий козирок з кар
тону. Такі годівниці підвішу, 
ють на дереві, насипавши кор- 
му п них на дві третини: гар
бузового чи соняшникового на
сіння. 1 досить одній синиці 
розвідати, що з’явилась 
«їдальня», як невдовзі ват 
садок наповниться веселим 
гомоном.

м. литвинов,

НА ВУЛИЦЯХ — ЮНІ ДЗЕРЖИНЦІ

Селище Нова Прага не має на своїй 
території ні великих промислових під-, 
лрнємств, ні заводів, ні фабрик. Але те
риторія його розкинулась на багато кі
лометрів. І важко було б лише одному 
дільничному міліціонеру турбуватися 
про порядок. Тому на допомогу прихо
дить загін юних дзсржипців, організова- 
ннй при Новопразькій середній школі 
№ 1. ‘

Близько 40 чоловік нараховує загін 
дружинників. Керує ним викладач, офі
цер запасу, Д. П. Сидоренко.

Коли вулицями Нової Праги йдуть 
дзержішці з червоними пов'язками на 
руках, сутужно доводиться порушникам 
громадського порядку,

Г. ФІЛАТОВ.
Олександрійський район.

ПОВНИТЬСЯ ПОШТОВА СКРИНЬКА
Щсроку молодий лісник Ємнлівського ліс

ництва Олександр Дядюра передплачує в Жу- 
равлинському відділенні зв'язку періодичних 
видань на суму більше тридцяти карбованців.

Ось і на 1974 рік у передплатному листі ліс
ника -- десять видань (три газети та сім жур
налів). Серед них — «Лесная новь», «Охота и 
охотничье хозяйство», «Советский Красный 
Крест» та інші. Діти О. Дядюри читатимуть 
піонерську газету «Зірка» та журнал «Барві
нок».

Ного приклад наслідують і Інші
Ємплівського лісництва — Михайло 
Любов Красуцька,

Л. ПОЛЦЦУК.
Голозанівський район.

ЧИТАЧ СКАРЖИТЬСЯ:
НАВПЕРЕЙМИ З АВТОБУСОМ

«Велика паша Мптрофанівка. Жителів 
у пій теж багато. І звісно, що кожному, 
хоч раз у тиждень, треба поїхати в ра
йон-чи інше місто. Для цього до нас в 
село ходять автобуси з Кіровограда, 
Кривого Рогу, Олександрії. Але щоб сіс
ти на них — треба мати неабияке щас
тя. Бувають такі випадки, що й погода 
гарна, а автобуса немає. А буває, що й 
автобус є, а поїхати не поїдеш, бо він 
завжди переповнений і заїздить у Мит- 
рофанівку, аби «відмітитись».

То ж і звертаємось до тебе, дорога 
редакціє, допоможи нам. Щоб ми хоч 
знали: є у цас автобус чи немає і не мар
нували б даремно по півдня часу».

Жителі села Митрофанівки Новго- 
родківського району.

Від редакції: Вашу скаргу ми адресує
мо директору Кіровоградського авто
парку тов. Островському і разом з вами 
чекаємо його відповіді.

cvBOmn

ПЕРША ПРОГРАМА. 9.05 - 
Кольорове телебачення. «Гім
настика для всіх». (М). 9.20 — 
Новини. (М). 9.30 — Художній 
фільм «До перерви 0:1». 4-а 
серія. (М). 10.00 — Інтерба
чення. Кольорове телебачення, 
Концерт. (М). 10.39 — «Для
«ас. батьки». (М). 11.00 — Ін
тербачення. Кольорове телеба
чення. «В ляльковому магази
ні». (М). 11.30 — Оповідання 
про російських художників. 
«Валентин Сгров». (М). 12.00
— «Три зустрічі». (М). 12.45 — 
Кінокомедія «Серця чотирьох».
(М). 14.15 — «Більше хороших 
товарів». (М). 14.45 — Музика 
сьогодні. (М). 15.45 — «Здо
ров'я». (М). 16.15 — «Поезія». 
С. Щипачов. (ЛІ). 16.40 — Ко
льорове телебачення. «Вогні 
цирку». (М). 17.30 — Політич 
ний оглядач Ю. Жуков відпо
відає па запитання телегляда
чів. (М). 18.00 - Новини. (М). 
18.15 — Кольорове телебачен
ня. .Мультфільм «Пригоди Не
знайка 1 його друзів». 5-а се
рія. 19.00 — Фестиваль мис
тецтв. «Російська зима». 1-е

відділення. (М). 20.10 — Ко-
льорове телебачення. Худож
ній фільм «Велика любов 
Балцзака». 1-а серія. (М). 
21.00 — «Час». (М). 21.30 —
Фестиваль мистецтв. «Росій
ська зима», 2-е відділення. 
(М). 22.45 — Кольорове теле
бачення. Міжнародні змаган
ня серед юніорів з хокея з 
шайбою: ЧССР — СШЛ. 2-й 
період. По закінченні — повн
ий. (М),

ДРУГА ПРОГРАМА. 11.00 — 
Хронікально • документальний 
фільм. (К). 12-00 — «Екран
молодих». «Трудовий пере
клик». (Харків). 12.40 — Кон
церт. (Донецьк). 13.25 —
«Краса людська». (Львів). 
13.55 — «Зірочка». (К). 14.25 — 
— «Я плюс ти». Телевізійний 
конкурс молодожонів. (К). 
15.25 — Літературна субота. 
(К). 15.55 — Художній фільм 
«Серце матері». (К). 17.30 — 
«Школа передового досвіду». 
(К). 18.00 — «У нас в гостях 
народний артист СРСР Т. Лев- 
чук». (К). 19.00 — «Вісті».
(К). 19.30 — «Рідний завод — 
доля моя». (Одеса). 20.45 — 
«На добраніч, діти!». (К). 
2і.(Ю - «Час». (М). 21.30 — 
Художній фільм «Карпухін». 
(К). 22.55 — Вечірні нови
ни. (К).

НЕШЛЯ

ПЕРША ПРОГРАМА. 9.05 - 
Ранкова гімнастика для дітей. 
(М). 9.20 — Новини. (ЛІ). 9.30
— «Будильник». (М). 10.00 —
«Служу Радянському Сою
зу!». (ЛІ). 11.00 — Художній
фільм «До перерви 0:1». 5-а 
серія. (М). 11.30 — «Музичний 
кіоск». (М). 12.00 — Сільська 
година. (ЛІ). 13.00 — «Екран
молодих». «Хто з 12-ти?». 
(Донецьк). 11.00 — Телефільм 
«Роялі». (К). 14.15 — Концерт 
на ваші замовлення. (М). 15.00
— Кольорове телебачення.
Міжнародні змагання серед 
юніорів з хокея з шайбою: 
СРСР — Канада. (Ленінград). 
17.15 — Міжнародна панора
ма. (М). 17.45 — Концерт. (М). 
18.00 — Новини. (М). 13.15
— Кольорове телебачення.
Мультфільм «Пригоди Не
знайка і його друзів». 6-а се
рія. (М). 18.45 — Кольорове
телебачення. ФІльм-конпсрт 
«ЛІороз і сонце». (М). 19.10 — 
Кольорове телебачення, «Клуб 
кіїїомандрівників». (М). 20.05
— Кольорове телебачення. Ху
дожній фільм «Велика любов 
Бальзака». 2-а серія, (М).

21.00 — «Час». (М). 21.30 -
«Кіііопанорама». (М). 23.00 — 
Новини. (ЛІ).

ДРУГА ПРОГРАМА. 10.00- 
Ранкова гімнастика. (К). 10.20
— «Трудовий переклик».
(Херсон). 11.00 — Телефільм 
«Днво-зсрнятко». (К). 11.30 — 
Художній фільм «Вірність 
матері». (К). 13,00 — Ху
дожній фільм «Бажаючі 
можуть записатися». (М). 
14.15 — Концерт народного хо
ру «Візерунок». (Харків). 14.45
— За накресленнями XXIV
з’їзду КПРС. «Сільські обрії». 
(К-Д). 15.20 — «Том і Грей».
Вистава Одеського театру ля
льок. (Одеса). 16.30 — «Сол
датські конверти». (Львів). 
17.30 — Художній фільм «Зи
мородок». (К). 19.00 — «Віс
ті»., (К). 19.30 — Естрадний
концерт. (К). 20.45 — «На доб
раніч, - Діти!». (К). 21.00 —
«Час». (М). 21.30 - Телс-
внетава «Дума про любов», 
(К). 23.00 — Вечірні повн
іш. (К).

ПОНЕДІЛОК
ПЕРША ПРОГРАМА. 9.35 - 

Новини. (ЛІ). 9.15 — В дні 
шкільних канікул. Прем’єра 
телевізійного багатосерійного 
худ. фільму «До перерви 0:1».

6 серія. (ЛІ). 10.15 — Кол. тел. 
Програма мультфільмів. «При
годи Незнайки і ного друзів»,
7 серія. (ЛІ). 10.15 — Кол. тел.
Телевізійний багатосерійний 
худ. фільм «Велике кохання 
Бальзака». 1 та 2 серії. (М). 
12.25 — «Школа передового дос
віду». (К). 12.55 — Кол. тел. 
«Інтерклуб». (К). 16.35 —
«Сільські обрії». (Миколаїв). 
17.10 — «Екран молодих», 
«Твій вільний час». (До
нецьк), 18.00 — «День за
днем». Інформаційний випуск. 
(Кіровоград). 18.15 — В дні 
шкільних канікул. Кол. тел. 
Телевізійний багатосерійний 
худ. фільм «Лсссі». США.
4 серія. (М). 18.40 — «Зустріч
ний плай Тюменської області». 
(М). 19.30 — Кол/ тел. «Това
риш пісня». (М). 20.00 — Кол, 
тел. Прем’єра телевізійного 
багатосерійного худ. . фільму 
«Велике кохання Бальзака». 
З серія. (М). 21.00 — інформа
ційна програма «Час». (М). 
21.30 — «Рубежі 1974 року». 
Виступ першого секретари 
Івано-Франківського обкому 
КПУ П. Ф. Безрука. (Льиів). 
21.45 — Худ. фільм «АІартнн 
Боруля». (К). 23.20 - Вечірні 
новини. (К).

ДРУГА ПРОГРАМА. 11.00- 
Телевізійні вісті. (К). 11.15 - 
«У тих, хто йде попереду».

шити
(Львів). 11.40 — В дні шкіль
них канікул. «Казка старого 
року», (Ворошнловград). 15.30
— В дні шкільних капікул^- 
<Ой, ця вже Настя». (МУу^' 
16.45 — Сільські зустрічі (М)- 
17.15 — Для школярів. Зустріч 
юнкорів телестудії «Орлятко»;
З Гсрогм Радянського Союзу 
заслуженим льотчиком-внпро- 
оувачем СРСР генерал-майбл 
ром авіації В. С. Ілюшіїннй. 
(М). 18.00 — «Піонерський ка
лейдоскоп». (Харків). 18.30 4і 
Реклама. Оголошення. (КЬ 
и.09 — Інформаційна прогрц* 
ма «Вісті». (К). 19.45 — Для 
юнацтва. «Честь змолоду»« 
(К). 20.15 — Фільм-концерт
«Зимовий ярмарок*. (К). 20.45
— «На добраніч, діти!». (КЬ 
* *™ ~ Програма «Час». (М)» 
2 , ,Т Кол. тел. Прем’єра тс* 
левізінпого музичного фільму 
П??*1» Четверта симфонія*} 
(М). 22.35 — Кол. тел. «СпоРг 
тивніїй щоденник», (М). 23.0(1
— Нотній. (М).

Наша адреса і телефони Газета виходить 
у вівторок, четвер, 

суботу.

«молодой КОММУНАР» - 
орган Кировоградского обкома 

ЛКСМУ, г. Кировоград.
.....

316050, ГСП, Кіровоград-50, вул. Луначарського, 36, 
Телефони: відповідального секретаря та відділу 
комсомольського життя — 2-45*35. відділу пропаганди, 
відділу листів і масової роботи — 2*45*36, відділу вій- 
£ьково*пвтріотичного виховання та спорту — 2*46-87.

Друкарня їм. Г, М. Димигрова 
Обласного управління у справах видавництва, 

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

БК 06007. Індекс 61197, Зам. № 13005,. .Тираж 59 500.

П г І Г| 0 Г О Д Д*

За лиши УкрИпспког» бюро поголи б-Т с"й Жгтьг-І V 
мінлива хмарність, без опадів. Вітер півдснио счідщібг^о 
метрів на секунду. Температура повітря «ночі лїі Р 
проясненні 9-11 градусів морозу, вде,н.Р0-5 'морозу.

Редактор В. ПОГРІБНИЙ.
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