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ДЕРЖАВНІ ПРЕМІЇ 
ЮВІЛЕЙНОГО РОКУ

В газетах опубліковано поста
нову ЦК КП України і Ради 
Міністрів Української PCP «Про 
присудження Державних премій 
Української PCP в галузі науки 
і техніки 1972 року».

За визначні наукові дослід
ження, за створений і впровад
ження у виробництво нової 
ефективної техніки і високопро
дуктивної технології, прогресив
них матеріалів премії присудже
ні колективам учених і вироб
ничників.

Нову, оригінальну автоматизо
вану систему управління галь
ванічними лініями створили й 
запровадили у виробництво па-

уковці інституту кібернетики 
ЛН УРСР та спеціалісти Київ
ського заводу «Арсенал» імені 
В. І. Леніна. Впвіспн.о законо
мірностей формування хімічного 
складу води в умовах природних 
ландшафтів і тих змін, які ви
никають внаслідок впливу люд
ської діяльності, присвячена ба
гаторічна праця групи співро
бітників Інституту і ідрогііології 
Академії наук УРСР.

Більшість робіт, відзначених 
Державною премією Україн
ської PCP в галузі науки і тех
ніки за 1972 рік, — комплексні 
праці.

(РАТАУ).

також цім, що 
в боротьбі за 
торжество ко
мунізму бе
ре активну 
участь наша 
славна мо
лодь. Ми спо
кійні за май
бутнє країни - 
у покоління 
революційних

Ці передіїзаорічні 
сповнені маова чер 

прапорів, палких, 
сліп про найсвлтішо 
почуття — дружбу, 
Країни Рад, трудящі 
відзначають золо пій 
Радянської Батьківщини.

Відбулись урочисті засідан
ня в усіх радянських респуб
ліках, всі ми ще під вражен
ням спільного урочистого за
сідання Центральною Коміте
ту КПРС, йерхо.шої Ради 
СРСР і Верховної Ради 
РРФСР, слів із доповіді «Про 
п'ятдесятиріччя Союзу Радян
ських Соціалістичних Респуб
лік», з якою виступив Гене
ральний секретар ЦК КПРС 
тов. Л. 1. Брежнєв, того іеп.іа,

і дні, 
червоних 
сердечних 

людське 
народи 

світу 
ювілей

борців, будівників соціалізму 
_  достойна, надійна зміна».

Перші повідомлення про хід 
Всесоюзних зборів на Кірочо- 
градщині показують, що ком
сомольці і молодь у ювілей
ному році набули великого 
досвіду високопродуктивної 
праці, творчого підходу дз ви
рішення багатьох питань ком
сомольського жиггч. Сьогодні 
звучать рапорти партії, країні 
про виконання ювілейних зо
бов’язань, дотримання слова 
свого.

Ось лише деякі з ІНІХ. Де
сятки доярок, і серед них чле
ни комсомольсько-молодіжних 
колективів, гідно відповіли на 
заклик «трьохтиеччниць» і до 
ювілею взяли рубіж високих 

молока.
молодих

ІНФОРМАЦІЙНЕ
про Пленум Центрального Комітету

25 грудня 1972 року відбувся Пленум Центрального 
Комітету Комуністичної партії України,

На Пленум запрошені перші секретарі обкомів пар
тії, голови облвиконкомів, міністри УРСР та керівни
ки ряду державних комітетів, комітетів і управлінь 
Ради Міністрів УРСР, які не входять до складу ЦК 
і ревізійної комісії КП України, а також відповідаль
ні працівники апарату ЦК КП України.

Пленум заслухав і обговорив доповіді заступника 
Голови Ради Міністрів Української PCP, голови Держ- 
плану УРСР тов. П. Я. РОЗЕИНА, «Про Державний 
план розвитку народного господарства УРСР на 1973 
рік» і міністра фінансів УРСР гов. А. М. БЛРАНОВ- 
СЬКОГО «Про Державний бюджет УРСР на 1973 рік».

В обговоренні доповідей взяли участь товариші: 
В. М. ЦИБУЛЬКО — перший секретар Киїзського об
кому КП України, В. С. КУЦЕВОЛ — перший секре
тар Львівського обкому КІІ України, В. І. ДЕГТЯРЬОВ 
—• перший секретар Донецького обкому КП України,

ПОВІДОМЛЕННЯ
Комуністичної партії України
Я. П. КУЛИКОВ — міністр чорної металургії УРСР, 
І. Д. СТЕПАНЕНКО —- заступник Голови Ради Мініст
рів УРСР, В. О. АРТАМОНОВ — перший секретар 
Криворізького міськкому КП України, І. І. РАД31ЄВ- 
СЬКИИ — бригадир фрезерувальників Київського за
воду «Ленінська кузня», В. О. СОЛОГУБ — голова 
Укрпрофради, В. В. БІБЛІК — директор Харківського 
тракторного заводу імені С. Орджонікідзе, М. В. ХО
РУНЖИЙ — голова Запорізького облвиконкому, Т. Тв 
ПОПЛЬОВКІН — міністр радгоспів УРСР, А. М. ПАР» 
ФЕНЧУК — начальник комбінату «Артемвугілля» До
нецької області.

З промовою на Пленумі виступив член Політбюро 
ЦК КПРС, перший секретар ЦК КП України тов. В. В. 
ЩЕРБИЦЬКИЙ.

В обговорених питаннях Пленум ЦК КП України 
прийняв відповідну постанову.

На цьому Пленум ЦК КП Укоаїни закінчив свою ро
боту. {РАТАУ).

що йшло від поз иску рун ро
сіянина, українця, молдовани
на, грузина, бурята і лиюиця, 
казаха і білоруса, азероайд- 
жапця і якута, башкира і 
естонця, татарина, узбека, 
латвійця І таджика...

Ми й сьоюдпі вчитуємося в 
слова, що містіть їлибокий 

. марксистсько-лгнінськии ана
ліз Історичного розвитку бага
тонаціональної Радянської 
держави, втілення партією і 
народом у життя принципів 
соціалістичною інтернаціона
лізму. Вчитуєшся у слова по
дяки, яка йде дід радянських 
пародій за надання їм можли
вості великою різномовною, 
але єдиною родиною боротися 
за долю щасливу під черво
ною радянською зорею; слова 
захоплення тим, що наша 
сім’я — Радянська Батьківщи
на — така могутня і славна, 
так розквітла всіма наці ши І 
народностями, що населяють 
одну шосту землі.

1 ми, юна зміна, молоде по- 
колінпя. питаємо сьогодні се
бе: «А чим же досягну ГО і тієї 
монолітності, що с між радян
ськими народами, тієї муж
ності і могуття, сипи землі і 
злету думки людської, тієї 
ніжності І вірності, несхитнос
ті, що сповнюють серця ра
дянських людей?»

І наше життя нам відпові
дає: «Це мудре керівництво 
ленінської партії, що привела 
народи нашої Батьківщини до 
створення єдиної радянської 
сім’ї, це труд — безустанний, 
натхненний — труд ратний і 
творчий самих пародії) Країни 
Рад, радянської .иониип, віль
ного свідомого трудівника, 
патріота та інтернаціоналіста».

Саме цс принесло немеркну
чу славу нашій Батьківщині, 
зробило її однією з наймо- 
гутпіших держав спіту, дало 
можливість досягти справж
нього розвитку — економічно
го, політичного І культурного.

і КОПИ говоримо про крок
• у завтра, який теж має 

принести 
Вітчизні, 
особливо 
словами: 
дуємо не . ,___ . . ..
ріки молоч-■: га бсрсін кисе
леві, з айорганізованіїие, 
най” •’ ‘літіше суспільство в 
істо ‘„юдства. І жити в цьо
му суспільстві будуть най
більш працьовиті і сумлінні, 
організовані 1 внсокоснідомі 
люди. А тому перед нами ве
личезної ваги робота...»

Про не йшла мова І йде 
сьогодні на Всесоюзних ком
сомольських зборах, порядком 
денним яких є закінч «Удар
ною працею і підмінним на
вчанням ознаменуємо вирі
шальний рік п'ятирічки». Йде 
велика загальна розмова про 
завдання, що стоять сьогодні 

- перед молоддю країни. Поди
витись кожнііі комсомольській 
організації, а які ж сили, які 
можливості вона має, які ре
зерви невикористані, перевіри
ти, а чи готовий кожен ком
сомолець Іти па серйозну ро
боту, що попереду — и тре
тьому році п’ятирічки.

У тебе, юначе і дівчино, є 
.заслуги. Це до тебе зверну її 
С,зопа партії: «Ми гордимося

Радянській 
молоді люди, 

над

славу
ми, 
замислюємось

«Ми, товариші, бу- 
царство нероб, де

надоїв 
Сотні 
чераоиозорівц і в, 
робітників заводу 
тракторних іідро- 
агрегаті», Олск- 
сапдрійсь кого 
елекгромеха н 1 ч- 

Кіровоград- 
заводу 
Світло- 

і «Дні- 
і про
рахунок

ного заводу, 
ського ремонтного 
«Укрсільгосптехнікн», 
водського об’єднання 
проенергобудінду стрій» 
ЦІОІОТЬ сьогодні В І 
квітня — липня третього року 
п’ятирічки. Найвагоміший ра
порт у молодих будівників з 
республіканської ударної ком
сомольської будови — ІІоПузь- 
кого нікелевою заводу, якчіі у 
переддень 50-річчя СРСР дасть 
першу плавку першого вітчиз
няною феронікелю.

Сотні І тисячі молодих хлі
боробів, учнів шкіл, піонерів 
ооласті відгукнулися на за
клик новомиріородськнх КОМ
СОМОЛЬЦІВ вирушити в похід 
за збереження грунтової во
логи для ішші третьою року 
п ятнрічки.

І дзета «Молодий гомун ір» 
друкує СЬОГОДНІ НОВІ ЮМЛЄІ1ІІ1 
про плани юнаків і дівчат об
лает, на ударний рік, їх висо
кі зобов’язання. Відрадно, що 
розмова про них — конкретна, 
Ч є рьонозорівці, її а при клад,
обіипісіь до весняпнс польо
вих робіт понад план випусти
ти сівалки для комсомольсько- 
молодіжних бригад республі
ки, молоді гірники Олек
сандрії — дати надпланове 
вугілля, залізничники Зна
м’янки — провести десятки 
надпланових великовагопих 
поїздів.

У всьому цьому бачиться 
якась жадібність. Хороша жа
дібність — до робо < її, до топі, 
щоб побільше, покращо зро
бити.

Що ж — це характерна риса 
твого ровесника, юначе, дів
чино!

Всесоюзні комсомольські 
збори — менше всього — па
радна кампанія. Цс — серйоз
на розмова про комсомольські 
справи. Конкретна. Луже кон
кретна. Про кілограми майбут
ньою хліба і молока, тонни 
вугілля й металу, оцінки за 
шкільною партою і івій ідей
ний ріст.

Іож комітети комсомолу, 
первинні організації, керую
чись заходами, які намічають 
сьогодні на зборах комсомоль
ці, повинні добиватись здійс
нення конкретних справ. Дос
від переможців змагання юна
ків і дівчат за гідну зустріч 
50-річчя СРСР, якому підбн- 

стати
50-річчя СРСР, якому 
ваються підсумки, мас 
хорошою опорою.

І не минути кожного 
зауваження, що стосувалися 
наших недоліків. їм — прин
ципова оцінка.

Кожен день наступною 1973 
року, третього року п’ятирічки 
повинен бути відданий чесній, 
самовідданій праці, відмінно
му навчанню.

Давши клятву на урочне то
му засіданні, присвяченому 
50-річчю СРСР, па заклик пар
тії не пошкодувати сил, вмін
ня, знань, молодої енергії для 
рідної Вітчизни, твої ровесни
ки відповідають сьогодні: 
«ЙДЕМО!»

слова,

П'ЯТА СЕСІЯ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНСЬКОЇ PCP
26 і 27 грудня в Києві відбулась 

п'ята сесія Верховної Ради Укра
їнської PCP.

На її обговорення були винесе
ні такі питання;

1. Про Державний план розвит

ку народного.господарства Укра
їнської PCP на 1973 рік.

2. Про Державний бюджет Ук
раїнської PCP на 1973 рік та про 
виконання Державного бюджету 
Української PCP за 1971 рік.

3. Обрання Верховного суду Ук
раїнської PCP.

4. Про затвердженій Указів 
Президії Верховної Ради Україн
ської PCP.

(Закінчення на 2-й стор.).

а

На марші 
Всесоюзні

комсомольські
збори

НА ВСЕСОЮЗНИХ КОМСОМОЛЬСЬКИХ ЗБО
РАХ МОЛОДІ ВИРОБНИЧНИКИ КОЛГОСПУ 
«ПРОГРЕС» НОВОМИРГОРОДСЬКОГО РАЙОНУ 
НАМІТИЛИ НОВІ РУБЕЖІ. ПОГЛЯНУЛИ В 
МАЙБУТНЄ. НА ЧОЛІ КОЛГОСПНОЇ МОЛО« 
ДІ — СЕКРЕТАР КОМСОМОЛЬСЬКОЇ ОРГАНІ
ЗАЦІЇ ЛЮБА КОКОРІНА. (ФОТО ЗЛІВА).

Фото Ю. ЛІ ВАШ НИКОВА.

НАЙКРАЩИМ РАПОРТОМ КОМСОМОЛИ- 
ЦІВ РЕСПУБЛІКАНСЬКОЇ БУДОВИ СЛАВ- 
НОМУ ЮВІЛЕЮ - 50-РІЧЧЮ УТВОРЕННЯ 
СРСР БУДЕ ПУСК ПОБУЗЬКОГО НІКЕ
ЛЕВОГО ЗАВОДУ.

НА ФОТО: ПЛАВИЛЬНИЙ ЦЕХ ПНЗ ГО
ТУЄТЬСЯ ДО ЗДАЧІ.

Фото М. ТЕРНАВСЬКОГО.
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---------------  „МОЛОДИЙ КОМУНАР“
ЙДУТЬ! 'ВСЕСОЮЗНІ КОМСОМОЛЬСЬКІ ЗБОРИ

28 грудня 1912 року

БРИГАДА В. НЕДОПАСА - 25 НАД
ПЛАНОВИХ СІВАЛОК ДО ВЕСНЯНОЇ 
СІВБИ.

МИ БУДУЄМО НАИПРАЦЬОВИТІ- 
ШЕ СУСПІЛЬСТВО В ІСТОРІЇ.

Рік був напруженим. Тепер вже мож
на говорити, що був, бо план реалізації 
продукції заводом виконано 25 грудня. 
До червонозорівціа прийшла заслужена 
нагорода. За досягнення 
ників у соціалістичному 
честь 50-річчя утворення Союзу PCP їх 
нагороджено Ювілейною “ 
могою ЦК КП України, 
ховної Ради УРСР, Ради Міністрів УРСР 
і Української республіканської ради про
фесійних спілок. Нагорода по праву на
лежить і заводській молоді, бо третину 
робітників складає саме вона.

А попереду рік ще більш напруже
ний, ще більш відповідальний — третій, 
вирішальний рік дев'ятої п’ятирічки. 
Завдання полягає в тому, щоб за раху
нок використання усіх резервів виробни
цтва не лише виконати планові показни
ки, а й значно їх перевершити. Про це і 
йшлось на комсомольських зборах меха
носкладального цеху № І- До молодих 
виробничників у цей день завітали пер
ший секретар обкому ЛКСМУ М. Г. Гай
дамака, інструктор ЦК ЛКСМУ Л. Г. Ти- 
хоступ, секретар парткому заводу ~ ~ 
Линовиченко.

То була велика і щира розмоза 
завтрашній день, девіз для якого визна
чено — «Працювати краще, ніж учора», 
зобов'язання на який взято — достроко
во закінчити річне завдання. І коли гово
рити про атмосферу зборів, то її можна 
визначити виступом бригадира комсо
мольсько-молодіжної бригади імені 
XVI з'їзду ВЛКСМ Віктора Недопаса. Він 
запропонував до початку весняної сівби 
виготовити понад план 25 сівалок і пе-

високих показ
ам агамні на

Почесною і ра- 
Президн Вер-

с. с.
про

редати їх кращим молодіжним бригадам 
з різних областей України. Йдеться не 
тільки про цифри перевиконання, не 
просто про надпланові сівалки. /Лається 
на увазі комсомольська естафета — ад
же навесні їх поведуть у поле передові 
молодіжні екіпажі. Що краще може ха
рактеризувати усвідомлення молоддю 
своїх завдань, її трудовий ентузіазм, єд
ність прагнень трудівників країни, неза
лежно, де вони працюють -— біля вер
стата чи в полі.

Молодь цеху вміє ударно працювати. 
Ось кілька слів з виступів.

Валентина Адамова, бригадир комсо- 
мольськс-молодіжної бригади токарів:

«Зараз ми трудимося в рахунок бе
резня наступного року».

Бригадир слюсарів Віктор Аколішнов: 
«На нашому календарі липень».

Секретар комсомольської організації 
цеху Валентина Підвальнюк: «Всі п’ять 
комсомольсько-молодіжних бригад цеху 
вже виконують завдання наступного ро
ку».

Та справа не тільки в умінні працюва
ти. Сучасний різень розвитку нашої еко
номіки, науково-технічного прогресу 
ставлять найвищі вимоги не лише до 
професійної кваліфікації робітників, а й 
до їх трудової дисципліни, чіткості, ор
ганізованості. На зборах наводились сло
ва Л. І. Брежнєва, сказані ним но уро
чистому засідали«, присвяченому 50-річ- 
чю утворення СРСР, про велику роль по- 
літико-виховної роботи. Адже ми будує
мо «не царство нероб», а нзйнрацьови- 
тіше суспільство в історії людства. І то
му виховання суспільної свідомості — 
одна з найважливіших складових частин 
процесу комуністичного будівництва. В 
рішенні комсомольських зборів механо
складального цеху 
тись, щоб 
сомольця, 
виробітку, 
чи дівчини

Серед хлопців і дівчат цеху — трудо
ве піднесення. Вони виробили програму 
на третій рік п’ятирічки. Завдання відпо
відальні. І у їх виконанні не може бути 
сумніву. Адже за діло беруться люди, 
які глибоко усвідомлюють ціпі, що по
ставила перед собою країна, і запору
кою о тому — їх ідейна переконаність.

Б. КУМАНСЬКИП.
Завод «Червона зірка»
м. Кіровоград.

записано: с-Домог- 
у цех/ не було жодного ком- 
який би не виконував норми 
щоб не було жодного юнака 
не охоплених незнанням».

Комсомольсько-молодіжшіГі колектив слюсарів - монтажни
ків ПМК-1 тресту «Кіроьоградсілшоспмопт.іж», який очолює 
Олександр РОМАНЕНКО, бореться з.і зсашія колективу ко
муністичної праці. Про це рапортують сьогодні хлоп ці Все
союзним зборам.

Н а ф о т о: члени комсомольсько-молодіжного колекгкну 
(зліва направо) Олександр БЕРДИК, бригадир Олександр 
РОМАНЕНКО, Микола РОМАНОВ, Анатолій ДЕГТЯРЕН
КО, Гекиадій КРИЛОВ. М

Фого П. АРЧИКОВА.

РАПОРТ—ПАРТКОМОВІ
НАЙПЕРШЕ ЗАВДАННЯ—ВИКОРИСТАННЯ РЕЗЕРВІВ

Володимир Бирхін — 
групкомсорг комсомоль
сько-молодіжного колек
тиву бригади мулярів 
В. Бойкова. Він виступав 
відразу ж після доповіда
ча, секретаря парторгані- 
ззції Юрія Івановича 
Шевця.

— Цс символічно, — з хви
люванням звернувся 
мулярів, теслярів, 
електриків БУ ЛЬ 2 кембіиагу 
«Кіропоградважбул». — Що 
півтора місяця тому на друго
му поверсі цього будинку, 
який ми будуємо і який вже 
виструнчився, проводився кон
курс молодих мулярів. А нині, 
на колишньому будівельному 
майданчику, тепер вже в од
ній з кімнат буднику мп зі
бралися на Всесоюзні комсо
мольські збори. І навіть за 
цей великий час каш молодіж
ний колектив збагатився дос
відом. Напередодні свята, ко
ли йде широке гласне підбит
тя підсумків СОЦІАЛІСТИЧНО
ГО змагання, нам, комсомоль
цям, є про що рапортувати.

У бригаді чимало хоро
ших спраа: юнаки і дівча
та перевиконують вироб
ниче завдання, оволодіва-
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Десяткн щитів для сиігозатриманпл вже виготовили уші 
Онуфріїяської середньої школи. ї про це сьогодні Всссоюз- 
пим зборам доповідають старшокласники Олександр ТКАЧ, 
Анатолій ЧЕРЕП’ЯНИЙ, Оля СКЛЯРЕНКО, що завзято го
тують щити для доліз колгоспу імені Щорса.

Фото Ю. ЛІ ВАШИ ЯКОВА.
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(Закінчення, Початок на 1-й стор.)
З доповіддю у першому питанні 

порядку денного виступив .заступ
ник Голови Ради Міністрів У PCP, 
голова Держплану УРСР ГІ. Я. 
Розекко. Він, зокрема, сказав, то 
трудящі республіки, як і весь ра
дянський парод, перетворюючи о 
життя рішення XXIV з’їзду 
КПРС, зустрічають 50-річчя утво
рення Союзу PCP новими успіха
ми в господарському і культурно
му будівництві. Економіка Україн
ської PCP, як складова частина 
•єдиного народногосподарського 
комплексу країни, роззиваеться 
високими темпами. Плани реаліза
ції промислової продукції та ви
пуску більшості найважливіших 
виробів у 1972 році виконуються 
достроково.

За рік обсяг промислово? про
дукції збільшиться па 6,3 процен
та, а за два роки п'ятирічки — 
па 13,6 процента, що більше ніж 
передбачено п’ятирічним планом. 
Понад план буде вироблено про
дукції більш як па один мільярд 
карбованців.

Обсяг промислового виробницт
ва в цілому по Українській PCP

зросте на 5 процентів. Прискорени
ми темпами будуть розвиватись 
галузі, що забезпечують технічний 
прогрес у всьому народному гос
подарстві республіки, — електро
енергетика, машинобудування, хі
мічна, нафтохімічна і нафтопере
робна промисловість.

Приріст промислового виробни
цтва передбачається забезпечити 
за рахунок максимального вико
ристання діючих і прнскоре’гня ос
воєння нових виробничих потуж
ностей, виконання більш напруже
них завдань по зростанню продук
тивності праці.

Великі і відповідальні аппданпя по
стають у 1973 році перед трудівниками 
сільського юсподарства республіки. 
Валовий збір зерна намічається довес
ти до 40 мільйонів тонн і зібрати по 
25 центнерів зерновик з гектара. Ви
робництво всіх видів сільськогосподар
ської продукції зросте па рік па 7.5 
процента, а виробництво корм'в — па 
II процентів.

Виходячи з завдань по дальшому 
зміцненню матеріально-технічної бази 
сільського господарства, визначених 
жовтневим (1972 р.) Пленумом ЦЦ К.П 
України, в наступному році па комп
лекс робіт в сільському господарстві 
виділяється !5ІС,5 млп. кьрбовчндіп, 
або па 15 процентів більше проти 197'2 
року.

Обсяг роздрібного товарооборо
ту' в наступному році намічено до
вести до 32,4 млрд. карбованці». 
Прети 1972 року продаж населен
ню продовольчих товзоїв зросте 
на 3,6 процента і непродовольчих 
товарів — па 7,6 процента. Това
рооборот підприємств громадсько
го харчування збільшиться нз 4.7 
прсцеита. Обсяг реалізації побуто
вих послуг населенню в цілому по 
республіці зросте на 17 процентів, 
в тому числі сільському [ИСЄ.1ЄІГ 
пю па 22,2 процента.

Протягом 1973 року буде введено в 
експлуатацію 20.3 мільйона кптдратнпх 
метрів загальної площі житлових бу
динків, що дозволить поліпшити жит
лові умови більш як двом мільйонам 
чоловік. Розшириться мережа шкіл, ди
тячих дошкільних закладів, ліквречь. 
поліклінік та інших соціально-культур
них закладів.

Міністр фінансів Української 
PCP А. М. БарановськнГі, який 
зробив доповідь по другому читан
ню порядку денного, повідомив, 
що Державшій бюджет УРСР на 
1973 рік складено у відповідності 
з показниками Державного плану 
розвитку народного господарства 
па 1973 рік і прийнято Радою Мі
ністрі УРСР по доходах і видат

ють суміжними спеціаль
ностями, виконують дору
чення комітету комсомо
лу. Проте не есе гаразд 
на будівництві. Деяка час
тина робочого часу ви
користовується не З ПОЕ
НОЮ віддачею, інхопи 
низька якість робіт. Есе 
це приводить до зриву 
здачі строків об’єктів, на
рікань замовників.

Про все це говорили 
комсомольці Петро Поно
маренко, Галина Гераси
менко, Валерій Незичеря, 
Ніна Ромашина, молодий 
комуніст Анатолій Бабич, 
запрошений на збори 
комсомолець 20-х років 
Г. Ф. Козлов.

Всіх зацікавили наведені 
факти. Якшо кожен будівель
ник за місяць зекономить ма
теріалів на 3 карбованці, то 
на заощаджені гроші можна 
збудувати понад 20 мільйонів 
квадратних метрів житла. За 
одну хвилину в країні будує
ться 20 нових квартир. І що: 
майже 10 процентів втрат ро-

бочого часу — черої црогулн 
запізнення.

Наступного року юнаки 
і дівчата комбінату буду
ватимуть адміністративний 
будинок заводу трактор
них гідроагрегатів, примі
щення побутко/ибі.иту, 
завод будівельних матері
алів, здадуть понад 6 ти
сяч квадратних метрів 
житла

Тема зборів «Ударною 
працею, відмінним на
вчанням ознаменуємо ви
рішальний рік п’ятиоїчки? 
стала для членів колек
тиву закликом. Комсо
мольці мають стати за
стрільниками ущільнення 
робочого дня, боротися 
за дострокове виконання 
планів. Молоді — еконо
мічні знання. Ці пункти 
були внесені до рапорту, 
який юнаки та дівчата 
вручили парткому та ко
мітету комсомолу комбі
нату.

10. Л1ВАШНИКО8.
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ках в сумі 13 930,5 мільйо
на карбованців. У порівнян
ні з бюджетом, затвердже
ним Верховною РадоюУРСР 

па 1972 рік. бюджет на 1973 рік 
зростає на 5 процентів.

Промовці говорили про шляхи 
дальшого підвищення ефективнос
ті суспільного виробництва, вноси
ли конкретні пропозиції, спрямо
вані па прискорення темпів роз
витку народного господарства, ви
кривали недоліки в діяльності 
окремих виробничих колективів, 
господарських і радянських ор
ганів.

Одностайно були прийняті зако
ни «Про Державшій план розвитку 
народного господарства Україн
ської PCP на 1973 рік». «Про Дер
жавний бюджет Українсько? PCP 
на 1973 рік» та постанова «Про 
затвердженій звіту про кнкопашія 
Державного бюджету Української 
PCP за 1971 рік».

Верховна Рада обрала Верхов
ний сул Української PCP і заївер* 
дила Укази Президії Верховної 
Ради Української PCP, прийняті 
між сесіями.

Па цьому п’ята сесія Верховної 
Ради Українсько? PCP закінчила 
свою роботу.

(РАТАУ).

ЩОБКОЛОСИЛАСЯЩЕ4РІСТЮ...
• «почин новЬмйрго- 
РОДЦІВ ПІДТРИМУЄМО!» 
— ТАКЕ РІШЕННЯ до- 
ЛИНСЬКИХ ШКОЛЯРІВ

Закличне слово комсо
мольського активу Ново- 
миргородського району 
до всіх комсомольців •« 
молоді, піонерів і школя
рів області знайшло гаря
че схвалення у нас, на 
Долинщині. Широке обго
ворення звернення роз
горнулося в комсомоль
ських організаціях кол
госпів, радгоспів, устане«* 

д шкіл. З*.
Того дня людно було **ї 

актовому залі Опександ- 
рі«»<-ької севодньої школи.

Зачитується звернення, 
лунають слова схвалення 
V ВИСТУПАХ комсомольців 
Миколи Хвостова, Тетяни 
Недін. Володимира Пвю- 
хоменка, Тетяни Косюк 
ДОПОМОГТИ КОЛГОСПОВІ іме

ні Шевченка у збережен
ні вологи в грунті.

— А для того, щоб 
трудівники нашого госпо
дарства. —■ говорить го
ловний апооном колгоспу 

і Ф. Д. Токаоський, — : 
ралч високі воожаї. 
трібчо поаиювати на 
у новій основі. Сеоед 
ротехнічких заходів, 
різко впливають «а воо- 

I жайиіеть, особливо в умо- 
I вах степу, є нагромац- 
I знання І збеоежечня во- 
І ПОГЫ з грунті. 
І Збори 
І КОЖНОМУ 
І виготовити 
а організувати роботу саоед 
і усього учнівського колек-« 
І тиву.

Л. НЕРУШ.
гекпртяп Долйнс.ькога 

І РК ЛКСМУ.

вбм- 
, ПО- 
і не- 
і аг- 
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-<£постановкам: 
КОМСОМОЛь'ДЮ 
по і 0 щигів,
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Сьогодні «Планета 
«МК* розповідає про
відгуки твоїх ровесни чїІШІЇШк

своїми
ОЧИМА

ків за рубежем про Ра
^ямську Батьківщину.

№2544

шш. шш
ПРОДОВЖУЄТЬСЯ

УСЯ СВІТОВА ПРЕСА ОПУБЛІКУВАЛА НОВІ- 
ДОМЛЕННЯ ПРО РОБОТУ СПІЛЬНОГО УРОЧИС
ТОГО ЗАСІДАННЯ ЦК КПРС. ВЕРХОВНОЇ РАДИ 
СРСР І ВЕРХОВНОЇ РАДИ РРФСР, ПРИСВЯЧЕ
НОГО 50-РІЧЧЮ УТВОРЕННЯ СРСР.

У коментарях преси підкреслюється, що ювілей 
вилився в яскраву демонстрацію непорушної єдності 
радянського народу, міжнародної солідарності, яка 
об’єднує Радянський Союз з усім прогресивним люд
ством. Широким відгук в усьому світі дістала допо
відь Генерального секретаоя ЦК КПРС Я. 1. Брежнєва. 
У статтях іі коментарях, які аналізують доповідь, чер
воною ниткою проходить визнання величезних істо
ричних звеошень радянського наооду, реальність но
вих великих завдань, поставлених Комуністичною пзо- 
тїєю перед коаїною, дасться висока оцінка ролі Ра
дянського Союзу в сучасному міжнародному житті.

ПРАГА
У передовій статті під заголовком «Тріумф лені

нізму» газета «Руда праро» пише: Л. і. Брежнєв під
креслив, що створення СРСР було прямим поодов- 
женням справи Великого Жовтня, того історичного 
перелому, який відкрив «ову еру в розвитку людства. 
Півстолітня історія СРСР — це історія виникнення 
непооушної єдності і дружби радянських народів, 
історія держави, яка народжена соціалістичною ре
волюцією і сьогодні є однією з наймогутяіших д по
жав світу. Підсумки, про які було сказано т трибуни 
в Кремлі. — тріумфальні, продовжує «Руде право». 
Це підсумки, яких немає у жодної іншої країни. Вони 
.показують, якою внутрішньою силою наділений 
Маркси?м-ленінізм, коли вій стає справою творчої 
ініціативи мас і під керівництвом Комуністичної пар
тії пеоетвооюється в матеоіальну силу.

Ленінська зовнішня політика, як підкреслиз това
риш Л. І. боежнєв. продовжує «Раде право», поинес- 
ла плідні результати, і насамперед у Євоопі. Нестрим
но йде nDou.ec ослаблення міжнаоодної чаїїоужеяос- 
ті. Зоостаюча сипа Радянського Союзу і всієї соціа
лістичної співдружності поимушус буржуазних полі
тиків до більш розсудливих і реалістичних ПОЗИЦІЙ, 
приводить їх до розуміння необхідності поийняти 
принципи мирного співіснування.

УЛАН-БАТОР
Доповідь Генерального секоетаря ЦК КПРС Л. ї. 

Боежнєва, зазначає газета «Унен», переконливо під
тверджує той факт, ніс -багатонаціональний ордин
ський народ, який будує комунізм, являє собою за
конну гордість і велич усього поогоесичного людст
ва, його завтрашнє прекоасне майбутнє. Святкуван
ня знаменного ювілею, поодовжує газета, вилилося 
в усіх куточках нашої планети в демонстрацію вір
ності боатніх партій І наоодів ідеям марксизму-лені- 
нізь^ іпаалам миоу і прогресу.

ГАВАНА
Широко висвітлює ювілейні торжества у Москві 

кубинська преса, приділяючи особливу voBry допові
ді Л. 1. Брежнєва. Газета «Гранма» опублікувале -де
тальний виклад доповіді. Газета виділяє ті розділи до
повіді, де говориться поо досягнення Радянського 
Союзу за 50 років свого розвитку, про оішучий осуд 
радянським народом агресії США V 8 єтнамі, про 
зміцнення позиції Куби на міжнародній арені і про 
значний прогрес антиімперіалістичних сил у Латинсь
кій Америці.

СОФІЯ8 чудовій доповіді Генерального секретаря ЦК 
КПРС Л. 1. Брежнева, підкреслює газета йРзботии- 
ческо дело», з марксистсько-ленінською глибиною « 
партійною пристрасністю підбито історичний підсу
мок піввікової історії СРСР — історії небаченого під
несення і всебічного розвитку. В доповіді, розробле
но й конкретизовано завдання, поставлені в Програ
мі миру, вказано шляхи боротьби за зміцнення миоу 
І міжнародної безпеки. Святкування 50-річчя СРСК, 
продовжує газета, знову продемонструвало величез
ний, невпинно зростаючий міжнародний азторнтег 
першої в світі соціалістичної держави. Цзи автори
тет __ закономірний результат послідовної політики,
спрямованої на зміцнення миру, на перемогу 
соціалізму і прогресу. Від ленінського Дакр®™/ лоо 
мио до Програми миру, прийнятої на XXIV з їзді 
КПРС оадяиська зоанішня політика завжди булА кл 
совою соціалістичною, завжди ІЙШ<*Д** 
ЯКІ борються Проти імперіалізму, за свободу, де 
“Р^а1сГ“ийПХ'ол МКІИМ.ИМ» -Р«во™-

Генерального секретаря ЦК киги. (ТАРС).

ДЖІМ ДОНОВАН, секретар порто-* 
вого комітету Сіднея профспілки 
портових робітників Австралії:

— Під час перебування в СРСР, 
крім Москви, я відвідав Україну. В 
одному колгоспі під Києвом а

розмовляв з місцевим комбайне
ром. Він пишався тим, що зібра
ний ним хліб надійде не лише на 
столи українців, але й москвичів, 
ленінградців та жителів інших об
ластей багатонаціональної держа
ви. Почуття власної причетності до 
справ усієї країни я спостерігав у 
кожного, з ким доводилось роз
мовляти Таке ставлення до граці 
відіграє, на мій погляд, суттєву 
роль а піднесенні соціалістичної 
економіки. Життя радянських лю
дей, асе, що побачив я а СРСР,

допомогло мені зрозуміти гуман
ну сутність соціалістичного ладу.

ПЕТУР СІГУРДССОН, заступник 
голови відділення профспілки мо
ряків Ісландії в Рейк'явіку:

— Я дуже задоволений тим, що 
побував у Радянському Союзі на
передодні його ювілею. П’ятдесят 
років •— короткий строк в історії 
людства. Але за цей період наро
ди Радянського Союзу добились 
великих успіхів. Особливо захоп
люєшся умовами праці й побуту 
трудящих, підготовкою молодих 
спеціалістів. Побачивши це своїми 
очима, розумієш причини трудо
вої І політичної активності радян
ської молоді Адже вона працює 
для щастя всієї батьківщини, всьо
го народу.

(АПН).

Гинка ЧАВДАРОВА: д £ f £ f

До гру ІНКСЬКОГО 
сталевара, депу
тата Верховної 
Ради СРСР М. П. 
Спандерашвілі за
вітав українсь
кий металург Із 
мсгалургіАп ого 
заводу імені Пст- 
ровського, депу- 
та г Верховної 
Ради УРСР П. Л. 
Тарасенко. У 
мартенівськ ому 
цеху Руставсь- 
кого заводу було 
проведено плав
ку дружби.

Фото Л. ЗАПАРИ, 
Г. КІКВЛДЗЕ.

«СРСР — справжня 
батьківщина дружби» — 
ці слова, сказані болгар
ською дівчиною Гинкою 
Чавдаровою, пеоецали 
основні думки учасників 
проведеної в ЦК ЛКСМУ 
зустрічі президент і а 
земляцта іноземних сту
дентів і стипендіатів мо
лодіжних організацій.

Тісне співробітництво, і 
дружба зв'язують юна
ків і дівчат нашої «оачіи

з ровесниками з бага
тьох країн усіх конти
нентів. Тільки у вузах і 
технікумах України здо
бувають освіту більш як 
7000 студентів майже з 
ста держав світу. Разом 
з радянською молоддю 
вони вчаться, ведуть до
слідну роботу, працю
ють на будовах третього 
трудового семестру, бе
руть активну участь у

боротьбі за мир, єдність 
демократичного моло
діжного руху.

Трудовим 
юнаків і дівчат 
країни на честь 
літнього ювілею Союзу 
PCP присвятили свої, ви
ступи голова Комітету 
молодіжних організацій 
YFCP М. І. Чоломбитько. 
секретар ЦК ЛКСМУ 
Р. і. Черв'якова і голова

успіх а м 
нашої

півстс-

президії Українського то
вариства дружби і куль
турного зв’язку з зару
біжними країнзми 8. С. 
Шевченко.

Про життя ' боротьбу 
своїх молодих співвіт
чизників, про те захоп
лення. тже викликає V 
них здружена єдиною 
родимою перша в світі 
держава робітників і се
лян. говорили гості

ЯКОСЬ увечері -у лютому 1971
Гіня викликали в штаб. У бун

кері зібралось багато- людей Се
ред них молодий боєць упізнав 
кількох відомих командирів, поо 
подвиги -яких ходили легенди. Він 
зрозумів, то викликаний у важ
ливій справі.

— Познайомтесь, товариші, — 
сказав офіцер. — командир -роти 
Хюїнь Нгок Тінь. Один -із кра
щих наших бійціс, я пропоную 
дооучитй операцію йому.

Тіню виклали суть справи. Сай- 
гопським військам -при підтримці 
американців вдалось на одкомуз 
напрямків значно заглибитись у 
звільнені райони провінції Фуйєи 
і захопити тактично важливу ви
соту Хокла. Необхідно було ор
ганізувати в тилу ворога дивер
сію. пюб допомогти армії вибити 
ворога.

Вночі Тінь і шестеро бійців йо
го роти непомітно підкрались до 
табору сайгонців У світлі про
жекторів на висоті можна було 
чітко відрізнити командний пункт 
і декілька казарм. Все було спо
кійно. Тінго і його товаришам вда
лося пройти «ерез мінні поля. 
Шлях до висоти був відкритий. 
Тінь розподілив обов’язки: кож
ний боєць повинен був підкласти 
міну піл один з об’єктів. Коман
диру дістався командний пункт.

Пого вибух бур. сигналом по
чатку операції Раптовість багато 
сприяла 
знищено 
зв’язку, 
зарм.
- За 

дає Хюїнь Нгок Тінь, який непіо-

давно відвідав Радянський Союз. 
— я одержав свій третій орден 
еЗа бойові заслуги».

...Сім років тому 16-річннм під
літком. Тінь пішов з дому і при
єднався до Армії Визволення.

Відтоді він жодного разу пе 
бачив свою матір. Знає тільки, що 
незабаром село зайняли сайгонсь
кі солдати. Матір і сестр.у схопи
ли і кудись повезли. Тінь гадає, 
що -вони знаходяться зараз в 
одному з кончтаборів

солдати відрізала голову немов
ляті на очах у матері. Бонн за- 
підозоювлля, що чоловік цієї жін
ки пішов у партизани. Проходя
чи раюм зі своїм підрозділом че
рез спалені села, Тічь часто ба
чив обвуглені трупи дітей — їх 
живими кидали у вогонь.

— Американські агресори та їх 
сайгонські маріонетки сподівають
ся таким чином зломауг волю на
родів до боротьби, — говорить 
Тінь. — Плппмяп Патріоти ПОВНІ

>Ґ

успіху. Вибухами було 
два взводи піхоти, взвод 

командний пункт. 12 ка-

цю операцію, — розпові

НЕОЦІНЕННА“
Подвиг Матросова—повторює втєтнамець

— Декілька разів, — розпові
дає молодий боєць, — я бачив 
такі табори. Як правило вони бу
дуються у формі трикутника. 
Вранці людей виганяють на ро
боту. Повергаються воин пізно 
ввечері. За день в таборі помирає 
5—б чоловік. Особливо тяжко ді
тям. Для тих, хю відмовлявся 
коритися, вартові вигадуютьнай- 
витонченіїпі катування. Воно й 
зрозуміло — зрадники бояться 
свого народу...

У цьому Тінь перекопався за-, 
довго до того, як пішов на фронт. 
Через його село — в район Туй- 
хоа провінції Фуйен — декілька 
разів «проходили:» сайгонські вій
ська. Після одного із таких «рей
дів» сім обшпн було стерто з 
землі, вбито 7Л0 чоловік, серед 
них немало жінок, стариків, ді
тей. Ніколи по забуде Тінь, як

рішучзсті боротися до повної пе
ремоги. -щоб ніколи більше Земля 
В'єтпама не знала війни.

Мочоді патріоти Південного 
В’єтнаму. продовжує він. у 
часто беруть приклад з героїв 
Великої Вітчизняної війни, таких 
як Зоя Космолем’янська, Олек
сій Маресьєв Олександр Матпо- 
сов. Я щасливий відвідати СРСР. 
Радянські люди завжди виклика
ли Моє захоплення як своїми по
двигами під час війни, так і ге
роїчною мирною працею. Від іме
ні моїх товаришів хочу впслопити 
поляку КПРС Радянському Уря- 
ду. Ленінському комсомолу, псьо- 
му радянському народу за попо; 
могу, яку сопи подають п нашій 
боротьбі за звільнення батьків
щини. Ваша допомога шюцїшмша

А. ПРАВОВ. 
ЇАП1П
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Святкуємо золотий ювілей

ГІСТЬ ІЗ БРЕСТА
27 років тому, в грізному 1943 році, підполковник 

Микола Олександрович Гусіков в складі 534 Зна- 
м'янської мотострілкової бригади 5-ї гвардійської 
Червонопрапорної танкової армії, яка пізніше одер
жала найменування Кіровоградської, брав участь у 
визволенні наїрої області від німецько-фашистських 
загарбників. Після війни поселився ветеран 
м. Бресті Білоруської PCP, працює викладачем 
технікумі. _ ......

Правління Кіровоградської обласної організації 
Товариства охорони пам’ятників історії та культу- 
турн напередодні великого свята — 50-річчя 
утворення Союзу PCP проводить місячник лекцій
ної пропаганди, присвячений славній даті. На місяч
ник запрошені лектори з братніх республік. Прибув 
до нас і М. О. Гусіков. Він виступає в школах міс
та, зустрічається з робітниками і колгоспниками. 
Микола Олександрович передав нам гільзу із свя
щенною землею фортеці-героя Бреста, нам ятну ме- 
ДаЛЬ 1 ВИМПЄЛ- Ю. МАТІВОС,

зав. бюро пропаганди обласної організації 
Товариства охорони пам’ятників історії та 
культури.

мотострілкової бригади 5-ї гвардійської

жала найменування Кіровоградської, брав участь у

в 
в

Комсомольські органі
зації області в основно

му успішно спразились із 
завданнями по передплаті 
на молодіжну газету. Особ
ливо хотілося б відзначи
ти Новомиргородський, Кі
ровоградський, Олександ
рійський, Компаніївський, 
Маловисківський і Доброве- 
личківський райони. Тут 
передплатою охоплено май
же три чверті комсомольців 

Редакція «Молодого ко
мунара» виносить щиру по
дяку кращим розповсюджу
вачам газети — з Новомир- 
городського району: Р. По
повій — секретарю комсо
мольської організації кол
госпу «Жовтень», водієві 
В. Сладенку, Л. Марченко — 
секретарю комсомольської 
організації СШ № 2; з Ком- 
паніїзського: Н. Задираці 
— старшій вожатій Компані- 
ївської СШ, Т. Смарженюк 
— старшій вожатій Поріио-

СПАСИБІ ВАМ, ДРУЗІ ГАЗЕТИ
травенської СШ, М. Лохви- 
цькому — секретар-о ком
сомольської організації 
колгоспу імені Фрунзе; 
О. Повалім — старшій во
жатій Михайлівської СШ 
Олександріаського району; 
з Нозоархангельсьхого ра
йону: В. Сідснко — секре
тарю комсомольської орга
нізації Надлацької СШ; з 
Вільшанськог о райо н у: 
К. Милсвій — секретарю 
комсомольської організації 
колгоспу імені XXI з'їзду 
КПРС; з міста Кіровограда: 
М. Шамшуру — секретарю 
комсомольської організації 
житлово - побутового відді
лу заводу «Червона зірка», 
Н. Радіоновій — секретарю 
комсомольської організа- 
ції 9-А класу СШ № 5 і ба
гатьом, багатьом іншим.
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КНИГА Бориса Тартаков- 
ського «Повість про 

учителя Сухо/ллинського» 
розпочинається передмо
вою кандидата педагогіч
них наук €. С. Березняка, 
прототипе головного ге
роя відомого телефільму 
«Майор Вихор», який бага
то років знав В, О. Сухо- 
млинського. Є. С. Берез
няк характеризує Василя 
Олександровича як педа- 
гога-вченого, який підняв, 
теоретично обгрунтував і 
на практиці застосував ве
лике коло проблемних пи
тань навчання та вихован
ня підростаючого поко
ління.

Автор «Повісті...» знав 
Василя Олександровича з 
шістдесятих років: бага
то разів бував у «-остях, 
спостерігав за його робо
тою як учителя і директо
ра Гієелиської середньої 
школи, багато бесід з ним 
записав на магнітофонну 
стрічку.

Близьке знайомство з 
В. О. Сухо.млинським дало 
можливість з подробиця
ми описати босоноге ди
тинство, перше кохання, 
становлення Василька як 
патріота в період колекти
візації в селі Еасилівці 
Онуфріївського району.

Читаючи «Повість:» спо
стерігаєш становлення пе
дагога: перші уроки на 
природі, організація до
звілля дітей,' де він, як 
піонервожагий — і керів
ник, і учасник. Експери
менти, пошуки стали прак
тикою вчителя. Ранкові 
спостереження за польо
том лебедів, кільцювання 
птахів, виготовлення шпа
ківень, бесіди та екскурсії 
сприяють тому, що вихо
ванці Василя Олександро
вича бачать прекрасне, ві

ІНаша адреса і телефони Газета виходить 
у вівторок, четвер, 

субсту.
316050 ГСП, КІровоград-50, вуя. Луначврського, 36.
Телефони: відповідального секретаря тз відділу ком

сомольського життя — ї-45-35, відділу пропаганди, від
ділу листів І масової роботи та інших відділів <— 2-45-35,

рять з нього, створюють 
його. Учитель Сухомлин- 
ський в процесі роботи на
вчився тонко розуміти ду
шу дитини.

Дуже вдалий приклад 
психологічного впливу на 
дитину приведено в книзі. 

Юрко вбив з рогатки пташ
ку. Пою однокласники чека
ють від молодого вчителя ВІД

«ПОВІСТЬ
ПРО УЧИТЕЛЯ
СУХОМЛИНСЬКОГО»

чутного покарання хлопчика. 
Як примусити дитину задума
тись над своєю жорстокістю? 
— стоїть питання перед вихо
вателем. І він мовчки бере 
Юрка за руку, підводить до 
гнізда, з якого виглядали п’я
теро розкритих дзьобиків:

«Дивись, Юрко! Ги бачиш, 
кого без матері залишив?» І 
тут в дитячих очах з'ивлпю- 
ться сльози. Бін плаче мовчки 
І гірко. Може бути, цс пер
ший суд над собою?

Діти збираються в похід і, 
щоб лести менше, шикуються 
по два (ковдра, миска... — од
на на двох). Та виявляється, 
що з самим краіцн.м учнем 
Андрійком ніхто но хоче їсти 
з одної миски...

Василь Олександрович розу
міє. що в особі цього хлопчи
ка формується егоїст. Гонитва 
за оцінкою, зверхність у від
ношенні до товаришів, — ці 
риси переважають в нього. 
Погрібно, щоб цей хлопчик 
влився в колектив і одночасно 
не втратив інтересу до знань. 
Молодий вчитель розповідає 
казку про хризантему іа ци
булю.

8 період заочного на
вчання в Полтавському 
педінституті Володимир 
Фоненко і Василь Сухо- 
млинський поклялись пра
цювати на селі.

Окремі розділи неначе 
перегукуються з записами 
виступів Василя Олександ
ровича

Василя Олександ- 
магнігсфонну 

стрічку; про 
квітку люд
ського по
чуття — ко
хання, про 
муж н і с т ь 
людини, про 
патріоти з м, 
обов’я з о к 
перед Бать- 
ківщи н о ю. 
Вони приму
шують за
мислити с ь...

Автор вда
ло переплі
тає спогади 
Василя Олек- 
сандрови ч а 
з його педа

гогічними поглядами та пе
дагогічною практикою. Це 
дає змогу прослідкувати 
ріст педагогічної майстер
ності і становлення вчечо- 
го-гуманіста, кандидата 
педагогічних наук, члена- 
кореспонденга АПН СРСР.

Книга дасть можливість 
зрозуміти 
сандровича 
дагога, а 
патріота.

Васил/і Олек- 
не лише як пе- 

як людину,

В. ШАХІІЕІІКО, 
завуч Калмазівської 
восьмирічної школи. 
Аспірант-заочник ка
федри педагогіки 
Одеського державно
го педагогічного ін
ституту імені К. Д. 
Ушинського.

Вільшапськшї район.
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Останні поради перед ви

ступом.

На фото: учениці Кіро
воградської середньої шко
ли № 24 перед концертом, 
який відбувся після урочис
того вечора, присвячен ії о 
50-річчю СРСР.

Фото О. ЧЕБОГАРЬОВОЇ.

& ПОКАЗУЄ КІРОВОГРАД
ЧЕТВЕР, 28 ГРУДНЯ. ПЕР

ША ПРОГРАМА. 16.00 - Про
грама Іркутської студії теле
бачення. (ЛІ). 16.45 — «Бесіда 
про виховання». (М). 17.15 — 
Для школярів. «Турнір допит
ливих». (М). 18.00 — «День за 
днем». (К-д). 18.50 — Теле
фільм. (К-д). 19.00 — На за
питання телеглядачів відпові
дав політичний оглядач га
зети «Правда» Ю. Жуков. 
(ЛІ). 19.40 — ЛІ. . Анчарои.
«День за днем». Частина 2, 
розділ 8. Спектакль. (М). 21.00
— Програма «Час». (ЛІ). 21.39 
Кольорове телебачення. Те
левізійний театр мініатюр 
«Наполовину всерйоз». 1Л1), 
23.10 — Новини. <М).

ДРУГА ПРОГРАМ*. 16.50 - 
Тележурнал «Партійне жит
тя». (Запоріжжя). 17.25 —
«Екран молодих». (Одеса). 
18.00 — Новини. (М). 18.10 —' 
Ленінський університет міль
йонів. (ЛІ). 18.40 — Кольорово 
телебачення. ФІльм-концерг 
«Танцює «Кабардинка», (ЛІ). 
19.00 — Інформаційна про
грама «Вісті». (К). 19.30 —' 
Музичний телефільм. (К). 19.50
— 1. Рачада. «Непроханий
гість». Вистава, перша дія. 
(Чернівці). 20.45 — «На добоа- 
ніч, діти!» (К). 21.00 — Про
грама «Час». (ЛІ). 21.30 —
Продовження вис гави «Непро
ханий гість». Друга дія. 
(Чернівці). 22.15 — Вечірні но
вини. (К).

П’ЯТНИЦЯ, 29 ГРУДНЯ. 
ПЕРШІ ПРОГРАМА. 9.35 -
Новини. (М). 9.45 — «П’яти
річка, рік другий». (ЛІ). 10.(5
— Кольорове телебачення. Ху
дожній фільм «Пригоди жон-

«Молодой коммунар», 
орган Кировы райского 

обкома Л КОМУ, 
г. Кировы рад.

Незабаром — 8 січня. 
Цього разу — 8 січня 1973 
року. Через десять ро
ків — 8 січня 1983 року, 
через двадцять — 8 січня 
1993 року... А було вось
ме січня 1941 року — 
день визволення нашого 
рідного Кіровограда від 
німецько-фашистських за
гарбників, за який пічно 
будуть вдячні кіровоград- 
ці героям і безіменним 
воїнам Другого Україн
ського фронту, що в за
пеклих боях громив пол
чища гітлерівців.

Вдячні і командуючому 
цим фронтом Івану Сте
пановичу Конєву,

Це він зі своїми війська
ми обороняв Москву, фор
сував Славутич в сорок 
третьому, виганяючи фа
шистську погань з України, 
бив її в Румунії і Угорщи
ні, і під Берліном, першим 
прийшов на допомогу ча-

того чемоданчика». (М). И.30 
Програма документальних фі
льмів. (М). 12.00 — Кольорове 
телебачення. «Люблю, тебе, 
мій краю рідний». Концерт. 
(ЛІ). 12.30 — Всесоюзні комсо
мольські збори. (ЛІ). 16.00 — 
«Говорять делегати Першого 
з’їзду Рад». (Л1). 10.30 — Все
союзна худож»:я виставка 
«СРСР — наша Батьківщина». 
(ЛІ). 17.00 — Кольорове телеба
чення. Для дітей. «Новорічні 
подарунки». Концерт. (ЛІ). 
17.30 — «Світ соціалізму».
(ЛІ). 18.00 — «За накреслення
ми XXIV з’їзду КПРС». Те
лежурнал «Прогрес». (Кірово
град на Республіканське теле
бачення). 18.30 — «Чуття єди
ної родини». Літературна пе
редача. (К). 19.00 — Інформа
ційна програма «Вісті». (К). 
19.20 — Концерт. Трансляція з 
Колонного залу їм. Лисенка. В 
перерві — «На добраніч, діти'» 
(К). 21.00 — Програма «Час». 
(ЛІ). 21.30 — Театральні зустрі
чі. (ЛІ). 23.00 - Новини. (М).

ДРУГА ПРОГРАМА. 17.00 - 
Тележурнал «Старт». (К). 
18.00 — Новини. (ЛІ). 18.10 — 
«Наукбві відкриття 1372 року». 
(М). 13.40 — «По концертних 
залах Ліосквн». Музичний ог
ляд. (ЛІ). 19.25 — Кольорове 
телебачення. «Ліспі 16 років». 
Урочисте вручення паспортів. 
(ЛІ). 21.00 — «Вітчизно моя 
неозора». (К). 23.00 — «Якось 
увечері». Розважальна програ
ма. (Одеса). 00.15 — Вечірні 
новини. (К).

СУБОТА, 26 ГРУДНЯ. ПЕР
ША ПРОГРАЛ1Л. 9.00 — Про- 
грама передач. (ЛІ). 9.05 — Ко
льорове телебачення. «Гімнас
тика для дітей. (ЛІ). 9.20 —
Новини, (М). 9.30 — Для дітей. 
«Лій танцюємо 1 співаємо». 
(ЛІ). 10 00 — Прем’єра телеві
зійного документального філь
му. «Лін — радянський народ».

ПОГОДА

Сьогодні та завтра по території області та міста Кірозо» 
града передбачається невелика хмарність без істотних on.il» 
дів. Вітер північно-східний, помірний до сильного. Темпера
тура повітря г.о області 6—11 градусів морозу, по місту 7—9.

хословацькому народові.
Нині — Маршал Радян

ського Союзу, двічі Герой 
Радянського Союзу, відо
мий радянський військо
вий діяч. А прийшов у ла
ви Радянської Армії в гро
зову пору — □ серпні 
1918-го з села Лодейного, 
що в Кіровській області.

Громадянська війна — 
перший великий гарт, який 
славний воїн почав кому
ністом.

Під час Великої Вітчиз
няної війни І. С. Конгв 
командував Західним, Ка- 
лінінським, Північно-Захід
ним, Степовим, 1-им і 2-им 
Українськими фронтами. 
Був головнокомандуючим 
сухопутними військами і 
заступником Міністра обо
рони СРСР, головнокоман
дуючим Групою радян
ських військ у Німеччині.

І. С. Конєв — один з 
небагатьох, нагороджених 
орденом Перемоги.

(М). 11.30 — Концерт. (М). 11.15
— Рубежі п’ятирічки», (М).
12.15 — Для школярів. Пре
м’єра телевізійною докумен
тального фільму - спектаклю. 
Частина I. (ЛІ). 13.20 -- Ко
льорове телебачення. Про
грама мультфільмів. (М). 14.10 
Кольорове телебачення. Пре
м’єра телевізійного докумсім 
тпльного фільму «Перемога 
Мюнхені». (ЛІ). 15.10 — Ко
льорове телебаченнч». Ліульт- 
фільм «Снігурочка». (М). 
16.45 — «Зарубіжні юсті сто
лиці». (М). 17.15 — «На кон
цертах фестивалю мистецтв 
«Російська зима». 18.00 , —
Новини, (ЛІ). 18.10 — Прем'є
ра телевізійного документаль
ного фільму «В сім’ї єдиній».
(М). 19.40 — Прем'єра телеві
зійного художнього фільму 
«Вкрали зебру». (ЛІ). 21.00 —• 
Програма «Час». (ЛІ). 21.30 —» 
Кольорове телебачення. За
ключний концерт лауреатів І 
дипломантів всесоюзного фес
тивалю народної творчості, 
(ЛІ). 23.40 - Новини. (М).

ДРУГ/І ПРОГРАМА. 17.10 — 
Програма передач. (К). 17.15
— «Ви нам писали». (К). 18.15
— «Новорічна фантазія». Кон
церт. (Харків). 19.00 — Інфор. 
маиійна програма «Вісті». (К). 
19.30 — «У гірннкіз особлива 
дружба» .(Донецьк). 20.45 —•
«Па добраніч, діти!» (К). 21.09
— Програма «Час». (ЛІ). 21.30
— «Інтсрклуб запрошує на 
конкурс». (К). 22.50 — Вечір
ні новини, (К).

Друкарня ім. Г. М. Димитоова, обласного управління 
у справах видавництв, поліграфії і книжкової 

торгівлі, м. Кіровоград, вул. Глінии, 2. І
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