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НАПЕВНЕ ‘ДОСІ пам’ятають 
на Кіровоградщині слова, 

сказані на одній з ■ нарад 
передовиків сільськогосподар
ського виробництва двічі Ге
роєм Соціалістичної Праці 
О. В. Гіталовим, який під
креслив таку думку: «Сьогод

ні! і не вдивнну збирати високі 
<^«рожаї. Справа стоїть за тим, 
* щоб високі врожаї збирати 

при якомога менших еконо
мічних затратах і повсюдно».

Нині йде ділове обгово- 
рення і палке схвалення 
опублікованої днями в пря
сі Постанови Ці< КПРС, Ра
ди Міністрів СРСР, ВЦРПС і 
ЦК ВЛКСМ «Про розгортан
ня Всесоюзного соціалістич
ного змагання 
промисловості, будівництва 
і транспорту за достр«экове 
виконання 
дарського 
рік».

Вчитуючись 
зупиняючи Свою 
креслених,' зокрема, рядках 
«Соціалістичне змагання в 
1973 році повинно відбуватись 
під лозунгом — ДАТИ ПРО
ДУКЦІЇ БІЛЬШЕ, КРАЩОЇ 
ЯКОСТІ, З МЕНШИМИ ЗА
ТРАТАМИ», ми відзначаємо, 
що грунтується вона на ве
ликому досвіді невтомної 
праці радянського народу над 
звершеннями планів дальшо
го розвитку народного госпо
дарства. Адже про не були 
слова нашого славного ме
ханізатора, тисяч трудівників, 
героїв п’ятирічок — більше, 
краще, з найменшими затра
тами.

І цей лозунг однаково сьо
годні є провідним і для того, 
хто чаклує біля вогняних 
гранок, і того, хто кладе або 

"*> монтує повнії будинок,
готує сьогодні техніку для 
весняної сівби.

Перед Радянською країною 
в: третьому році п’ятирічки 
стоять грандіозні завдання 
дальшого економічного посту
пу. І сьогодні ми знову звер
таємося до надійного, випробу
ваного життям засобу підне
сення трудової активності мас 

соціалістичного

працівників

народногоспо- 
плану на 1973

в Постанову,
1 увагу па під- 

зокрема, 
змагання

ва

хто

— бойового 
омагання. Тож Постанова під
креслює, що гаме йому,

В ЛУНА-2Г
Відповідно до програми дослідження космічного простору 

8 січня у Радянському Союзі здійснено запуск автоматич
ної станції «Луна-21».

Основна мета польоту — продовження наукових дослід
жень Місяця 1 навколомісячного космічного простору.

Автоматична станція «Луна-21» стартувала до Місяця з 
орбіти штучного супутника Землі і вийшла на траєкторію 
польоту, близьку до розрахункової.

(ТАРС).

ИСЬКОГО ОБКОМУ АКСМУ 1

о Ціна 2 коп, О
Знайомі обриси Морозівського вуглерозрізу, 

іцо в Олександрійському буровугільиому ба
сейні. Достроково колектив шахтарів тут за
вершив план другого року п'ятирічки і в хоро
шому трудовому темпі розпочав новий рік«

Серед молодих шириться рух за оволодіння 
суміжних професій. Тільки п минулому Г-ОЦІ це 
дало можливість зекономити на виробництві 
кожної тонни вугілля 11 копійок.

V І
змаганню, має належати нап- 
пильніша увага.’ Звідси випли
вав завдання комітетів комсо
молу, 
ських 
льського 
ня слід 
комсомольця, 
дівника, допомогти 
конкретні, сСг. ' 
дієтичні 
тиси того, щоб завдання 
твого року п’ятирічки, — в ці
лому по країні, республіці, об
ласті, підприємства, оуДови, 
організації, . де ■ трудишся, — 
були усвідомлені кожною лю
диною,' що стоїть біля веріта- 
та, веде локомотив, т 
кельму.
Наріжним каменем у ви

ховній роботі комсомолу е 
виховання в* юнаків та дів
чат комуністичного сіав.іення 
до праці, яка зробила твою 
Радянську Вітчизну могут
ньою, багатою, неперемож
ною. Тож соціалістичному зма
ганню серед комсомольців і 
молоді, яке є могутнім за
собом саме комуністичного 
ставлення до праці, має слу
жити сьогодні весь арсенал 
духовного впливу комсомолу.

Увага і вимогливість до 
трудової . піддачі, дисципліни, 
організованості працюючої'
молодої людини, виховання 
прикладом свідомих, ділових 
Ініціативних юнаків і дівчат — 
це повинно стати невідступ
ним комсомольським зако
ном.
ВІДРАДНІ вісті йдуть з усіх 

кінців області про трудовий 
початок комсомольців і моло
ді третього року п’ятирічки.

Понад 2 тисячі юнаків і дів
чат працюють ниві в рахунок 
другого півріччя. «П’ятирічку 
— за 3,5 року», «Всі 480 хви
лин — виробництву» — під 
цим гаслом продовжують пра
цювати червонозорівці і олек
сандрійські гірники. «Сьо
годні — рубіж новатора, завт
ра — комсомольська норма» 
— девіз молодих робітників Кі
ровоградського заводу трак
торних гідроагрегатів. І що за
кономірно? ініціатива, пошук, 
творчість там, де вирує бойове 
соціалістичне змагання, де в 
трудовому суперництві йде 
боротьба за кожен надплано
вий виріб, економію хвилини.

На всю Кіровоградщину ві-

первинних комсомоль- 
оргапізацій, комсомо- 

активу. До змаган- 
залучнтн кожного 

молодого тру- 
____ гтч виробити 
обгрунтовані соціа- 

зобов’язання, добн- 
тре-

дбма широка 1 постійна ініціа
тива комсомольс?>ко:молодіжних 
бригад заводу «Червона зірка» 
(Г. Брайловського, В. Нсдоиаса 
та . інших). В чому ж корені? 
Перше“— наявність самих ком
сомольських колективів, друге — 
дійове між ними змагання. Але 
змагання — цс по тільки ви
роблені зобов’язання і вчасний 
виклик «суперника». Потрібна 
щоденна'кропітка робота псього 
колективу«, і кожного робітника 
над підвищенням, своєї кваліфі
кації, вивченням '1 впроваджен
ням нової техніки,'нової техно
логії, це — поліпшення дисцип- 

високаверста- ліпи, це, зрештою, — 
тримає комуністична свідомість.

Сьогодні Олександрійська мі
ська комсомольська організація 
може похвалитися такими циф
рами. У Всесоюзному огляді 
використання резервів виробни
цтва і режиму економії взяло 
участь 3138 юнаків 1 дівчат міс
та. Від впровадження 200 їх 
технічних пропозицій досягнуто 
економічного • ефекту в 215 ти
сяч карбованців. " А тепер гля
немо на джерела такого пошу
ку. Оволодіння суміжними про
фесіями, підвищення кваліфі
кації, рейди «Комсомольського 
прожектора», економічне нав
чання молоді. Лише в комсо
мольській організації Морозів- 
ського розрізу, наприклад, су
міжними професіями оволоділо 
минулого року 63 членів Спіл
ки. Саме внаслідок проведення 
таких заходів середньомісячний 
виробіток молодого гірника на 
Бандурівському розрізі стано
вить нині 186,5 тонни вугілля 
при плані 180,7 тонни.

1 такий досвід має ставати 
набутком усіх комсомольських 
організацій області, а передови
ки змагання — їх імена треба 
писати червоним на видноті. 
Бо не поодинокі випадки, ко
ли про переможців, новаторів 
дізнаються комсомольці району, 
міста лише на нарадах, семіна
рах, зльотах.

Не шкодуймо для органі
зації і успішного ведення 
змагання сил, творчої енер
гії справді комсомольсько
го пошуку. Від нього багато 
в чому залежить викснання 
планів третього, вирішаль
ного року п’ятирічки!

Успішно почали попий рік ррбітники ремзаводу «Укрсі/ ьгогпісхиікн» 
слюсар-ск іадальиик Іван Будаицеп і токар Іван Ткачснко. Щозміни вони 
виконують виробничі завдання на 130—140 процентів.

Фото В. ВЕРЕТЕН НІ НОВА.

1

Фото В. КОВПАКА.

• П’ЯТИРІЧЦІ — УДАРНУ ПРАЦЮ, МАЙСТЕРНІСТЬ, ПОШУКІ

В РЯДИ ТРИТИСЯЧНИЙ!»
Молоді доярки області, які одержали від кожної з закріплених корів у дру* 

гому році п’ятирічки понад 3 тисячі кілограмів, молока.
Таїса Шевченко — радгосп імені Димитрова Устинівського району — 3168,7.
Людмила Корнієнко — колгосп «Ленінським шляхом» Олександрійського району

— 3160.
Валентина Мартиненко — колгосп імені Леніна Олександрійського райо« 

ну — 3138.
Тетяна Христенко — Ульяновський відділок радгоспу Малозисківського цукро« 

комбінату — 3123.
Лідія Парокінна — колгосп «Червоний комунар» Новоархангельського району

— ЗІ00.
Раїса Захарова — колгосп «Більшовик» Устинівського району — 3050.
Віра Цвіліхівська — колгосп «Іскра» Гайворонського району — 3120.
Леонід Соловков — Олександрійський держкінзавод — Зі09.
Любов Дяченко — колгосп імені Ульянова Голованівського району — 3112.
Тетяна Білоус — колгосп «Україна» Гайворонського району — 3080.
Віра Грабчак — колгосп імені Фрунзе Ульяновського району — 3079.
Раїса Захарова — колгосп «Більшовик» Устинівського району — 3050.
Алла Катеринко ■— колгосп «Україна» Новоукраїнського району — 3047.
Леся Кичак — колгосп імені Калініна Добровеличківського району — 3005.
Раїса Удовенко — колгосп імені Жданова Світловодського району — 3026. ,

V ЦЕНТРАЛЬНОМУ КОМІТЕТІ КПРС
І РАДІ МІНІСТРІВ СРСР

Центральний Комітет КПРС і Рада Мінісгрів 
СРСР прийняли ііисіашму про посилення охорони 
природи і поліпшення використання природних ре-
сурсів. У постанові говориться, що в країні ус
пішно здійснюються заходи, спрямовані на поліп
шення охорони природи і забезпечення раціональ
ного використання природних ресурсів. Разом з 
тим відмічається, що багато міністерств, відомств, 
підприємств і науково-дослідних організацій не 
займаються ще належно питаннями охорони на
вколишнього природного середовища від забруд
нення і забезпечення раціонального використання 
природних ресурсів.

Центральний Комітет КПРС і Рада Міністрів 
СРСР запропонували партійним і радянським ор
ганам, міністерствам і відомствам посилити увагу 
до питань охорони природи і забезпечення раціо
нального використання природних ресурсів, вста
новити систематичний контроль за проведенням 
робіт по боротьбі з ерозією грунтів, за правильним 
використанням колгоспами, підприємствами й ор
ганізаціями земель, вод, лісів, надр та інших при
родних багатств, за додержанням ними діючих 
правил і норм по рекультивації земель, по запобі
ганню забрудненню та засоленню грунтів поверх
невих і підземних вод, по збереженню водоохо
ронних і захисних функцій лісів, водорегулюючої 
ролі торфових масивів, но збереженню і відтворен-

шо тваринною й рослинного світу, по запобіганні 
забрудненню атмосферного повітря.

У постанові уточнюються обов’язки міністерств 
і відомств у галузі охорони природи і забезпечена 
ня раціонального використання природних ресур
сів.

Передбачепо заходи до поліпшення планування і 
обліку в галузі охорони природи та використання 
природних ресурсів, до поліпшення проектування 
промислових підприємств і планування міст та ін
ших населених пункіів, а також до створення 
загальнодержавної служби спостереження і конт
ролю за рівнем забруднення атмосфери, грунту і 
водних об’єктів. Встановлено, що починаючи з 
1974 року повинні розроблятися перспективні й 
річні плани по раціональному використанню при
родних ресурсів і по охороні природи як складова 
частина перспективних і річних планів розвитку 
народного господарства.

Постановою намічено конкретні заходи поліп
шення санітарного стану міст, приміських зон, 
бітничих селищ і сільських населених пунктів. Д| 

ЦК КПРС і Рада Міністрів СРСР визнали 
потрібне розширити серед населення розповеч 
ження знань по охороні природи і роз’яснену.,, 
важливості раціонального використання її багат
ств.

(ТАРС).
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НАЙСТАРІШЕ 
ЖИТО В СВІТІ

Агрономи тпсрдять, що жию 
росто на будь-якій землі, що 
воно невибагливе до поперед
ників і вимагав лише борону
вання. І цс дійсно так. Жи
то — єдиний злак, котрий сам 
для себе в добрим попередни
ком. У Галле, місті Л округу 
ІІДР, в поле, на якому инро- 
щумпь жито понад 70 років. 
Д иа Полтавській сільськогос
подарській дослідній станції, 
заснованій у 1881 році, експе
римент проводиться 3 1885 ро
ку. Торік тут зібрали в пере
рахунку па гектар 14,5 центне
ра найстарішого п світі жита.

З 1885 року тут не внесено а 
Грунт жодного кілограма будь- 
яких добрив. Вчені перекона
лися, що жито набагато силь
ніше І витриваліше в боротьбі 
за життя, ніж пшениця. Як 
культура — холодостійке, рос- 
зо при мінімальних темпера
турах, навіть там, де не вдаю
ться посіви вівса.

(РАГАУ).

МАЙЖЕ КОЖІШП ДОоі'ііі- 
ЧЛІ1Ш1 ЗНАЄ ЦЬОГО МОЛО
ДОГО ХЛІБОРОБА. ОЛЕК
САНДР, ВІДСЛУЖИВШИ ■ в 
АРМІЇ. ПОВЕРНУВСЯ П РІД
НЕ СЕЛО. ЗАРАЗ. ПРАЦЮЮ
ЧИ В МОЛОДІЖНОМУ КО
ЛЕКТИВІ ТРАКТОРНОЇ БРИ 
ГАДІ!. ЩОДЕННО ПЕРЕВИ- 
КО11УС ЗМІННІ ЗАВДАННЯ 
ПРИ хорошій якості ро
біт.

НА ФОТО: ТРАКТОРИСТ'
КОЛГОСПУ ІМЕНІ ДИМИТ
РОВА ВІЛЬШАНСЬКОГО РА
ЙОНУ ОЛЕКСАНДР КОМА- 
нов.

Фото І- ЦУІ’КАНА.

З А .41ІШ * Я 0 С Ь...

ДОСЯГНЕННЯ—ПОПЕРЕДУ
Задумуюсь над прочитаними з газетах 

соціалістичними зобов’язаннями г.ередо- 
аих господарств республіки. 100 центне
рів зерна кукурудзи з гектара. 4500 — 
5000 кілограмів молока від кожної коро
ви. Ці цифри вражають.

Одні за одними у колгоспі відбулися 
збори тваринників та працівників ріль
ництва відразу ж після опублікування 
постаноз ЦК КПРС Ради Міністрів СРСР, 
ВЦРПС і ЦК ВЛКСМ про розгортання 
Всесоюзного соціалістичного зметання 
за збільшення виробництва і заготівель 
'зерна, збільшення виробництва продук
тів тваринництва. По-діловому обговори
ли трудігники ці важливі документи.

Крокуючи в третій, вирішальний рік 
п’ятирічки трудівники взяли підвищені 
Соціалістичні зобов’язання: виростити 
38 430 центнерів зерна, виробити 19100 
Центнерів молока, що відповідатиме 
30-центнерним врожаям зерновик та 
2850-кілограмовим надоям /лолока.

Комсомольці і молодь господарства — у пе
редових рядах. На Всесоюзних комсомоль
ських зборах вопи звітували про роботу, на
мітили рубежі вирішального року. В комсо- 
МОЛьсько-молодіжніГг ланці Ольги Коваленко

(птахофабрика) трудяться комсомолки .Марія 
Посмітка, Валентина Гедзь. Раїса Крупа, 
Людмила Попова. Минулого року дівчата від 
кожної куркн-нссучкн отримали по 157 яєць 
при плані 150. Фабрика, яку очолює зоотехнік, 
комсомолець Віктор Лртсменко. продала дер
жаві 3,5 мільйона штук яєць, перевиконавши 
завдання. Комсомолка Раїса Удовенко надоїла 
від кожної корови по 3026 кілограмів молока, 
в нинішнього року взяла ще вінце зобов'язан
ня — 3100 кілограмів.

У механізованому загоні № 3, який 
очолює В. Г. Щербина, створена комсо
мольсько-молодіжна ланка по вирощу
ванню просапних (ланковий Іван Григо
рій). На площі 250 гектарів юнаки виро
щуватимуть 100-центнерний урожай ку
курудзи.

Всі комсомольці і молоді виробнични
ки колгоспу взяли підвищені зобов’язан
ня, аби допомогти трудівникам госпо
дарства виконати за чотири з половиною 
роки п'ятирічний план заготівлі продук- 
тіз тваринництва, продуктів рослинни
цтва — за чотири роки.

А. КРИШТАЛЬОВ, 
секретар комсомольської організа
ції колгоспу імені Жданова Соіт- 
ловодського району.

ТРЕТІЙ - 
ДОСТРОКОВО

Запам'ятався ірудіз- 
никам нашого заведу ми
нулий рік. Виготовлено 
продукції понад план на 
293,2 тисячі карбованців. 
За успіхи а соціалістич
ному змаганні на відзна
чення 50-річчя утворен
ня СРСР підприємство 
нагороджене Юаіпейням 
Почесним знаком ЦЧ 
КПРС, Президії Верхов
ної Ради СРСР, Ради 
Міністрів СРСР і ВЦРПС.

Значних успіхів досяг 
радянський народ. Під
сумки 50-річного шлчху 
яскраво і переконливо 
прозвучали у доповіді 
Генерального секретаря 
ЦК КПРС Л. І. Брежнєва 
на урочистому засіданні 
в Кремлі. Схвилювала 
всіх нас звістка про те, 
що Українська PCP. на
городжена орденом 
Дружби Народіз.

Успіхи, довіра окрилю
ють нас. На заклик пар
тії ми відповідаємо тру
довими звершеннями.

З особливим піднесен
ням трудяться 8 ці дні 
комсомольці нашого це
ху, якому присвоєно ім'я 
50-річчя утворення СРСР.

Л. КОВАЛЕНКО, 
секретар комсомоль
ської організації ко
вальсько - пресового 
цеху Кіровоградсько
го ремзаводу сУкр- 
сі.іьгосптехніка».

Минуло всього 25 дній від годі, як ніч О'(>-947 
поставили по сушіння та розігрів, і нарешті иастав 
час будівельникам передавати металургійні обектя 
в надійні руки. . . .

Зараз повністю функціонують електротинті від
діл і* цех шпхтопідготовки. Руда, яка довгий час ле
жала иа рудному складі, пішла безперервним пото
ком через мережу транспортерів, трубчасті печі до 
слектроіечсії.

Жорстким був складений графік розігріву для на
пуску першого шлаку і металу» Але спеціалісти иеху 
старший майстер В. О. Креєр, начальник мегалур- 
гійиого відділу І ілронікель Б. П. Ошпцнн, викону
ючий обов’язки начальника цеху Л. І. Перцев на- 
чолі з Головина! інженером В. І. Серковим, розро
бивши ряд технологічних заходів, скоротили його 
на десять днів.

І ось 20 грудня металурги цеху старішій майстер 
В. Т. Черяишов, старший плавильник В. Д. Музпк.% 
плавильниця А. М. Бондаренко, М. І. Столяров ви
пустили першу сотню тонн розплавленого шлаку, ви
передивши на два дні скоректований графік.

В процесі розігріву по все йшло саме по собі. 
Змонтоване обладнання пе завжди працювало доб
ре, а іноді і зовсім відмовлялось через технічні по
милки. Та ремонтні служби цеху своєчасно ліквіду
вали всі неполадки.

25 днів працював відділ, і всі ці дні металурги, ре
монтники і ІТГІ цеху працювали в три зміни, часом 
без вихідних. Будь-коли можна було побачити на 
роботі механіка цеху Б. Г. Камбаліиа, майстра-мс- 
хаиіка В. О. Чиркова, електрика Б. Д. Солдатепко- 
ва, старшого майстра трубчастих печей І. П. Овчин
никова, бригадирів слюсарів В. П. Кабанова і В.М. 
Закова, плавильників В. Д. Музику, Б. І. Архалова 
і багатьох інших.

Йшла трудоза боротьба за пуск цеху, за виплав
ку першого радянського .феронікелю.

Напередодні знову випало почезне завдання 
бригаді старшого майстра, молодого комуніста Вік
тора Чернишова випустити першу пробну плавку 
Побузького нікелевого заводу. Дата отримання пер
шого металу стала передднем введення в дію удар
ної комсомольської будови.

' - В. ГОЛОВАЧ, 
начальник відділу електричних і трубчастих 
печей плавильного цеху, зав. корпунктом 
«»Молодого комунара».ПЕРШИЙ ЕКЗАМЕН

На околиці Компаніївки виростає спо
руда. Колектив будівельного управління 
№ 3 комбінату «Кіровоградважбуд» зво
дить тут комбікормовий завод, який на
ступного року має дати першу продук
цію. З введенням в дію підприємства 
колгоспи району щодоби одержувати
муть 150 тонн комбінованих кормів.

— Це мій перший серйозний екзамен 
після закінчення Кіровоградського буді
вельного технікуму, — говорить Валерій 
Музиченко. — Роботи зараз ідуть добре.

Молодий начальник дільниці називає 
5менз кращих членів комплексної брига
ди, серед них — Володимир Проценко, 
Борис Лебсдєв, Микола Пінський, Віктор 
Дергачоз, які систематично виконують 
змінні норми на 114—120 процентіз.

Напередодні піввікового ювілею СРСР 
колектив будівельного управління № З 
занесено на обласний стенд Трудової 
Слави. У цьому чимала заслуга і дільни
ці, яку очолює Валерій Музиченко.

І. НАЗАРА1ПІ.

УЧГЇІ СЕРЕДНЬОЇ
ЛИ № 72 МІСТА ДНІПРО
ПЕТРОВСЬКА .ЗІДРАЛИ 
ДЕСЯТКИ ТОНН МЕТАЛО
БРУХТУ. А 7-ГІ КЛАС (ЬЬ 
ДЕ КЛАСНИМ КЕРІВНИ
КОМ НІНА КУЗЬМІВНА 
ГЕРАСИМЕНКО,-10 ТОНН, 
ДІТИ БУВАЮТЬ НА ЕКС
КУРСИ НА МЕТАЛУРГІЙ
НОМУ ЗАВОДІ ІМЕНІ 
ПЕТРОВСЬКОГО. вони 
ЗНАЙОМЛЯТЬСЯ- З ПРА
ЦЕЮ МЕТАЛУРГІВ. ЗУ
СТРІЧАЮТЬСЯ З КОМСО
МОЛЬЦЯМИ ПІДПРИЄМ
СТВА.

НА ФОТО: СЛЮСАР РЕЙ
КОБАЛКОВОГО ЦЕХУ ЗА
ВОДУ КОМСОРГ ОЛЕК
САНДР ПРОХОРЕНКО 
ЗНАЙОМИТЬ учи із з 
підприємством.

Фото V ЗАП\РИ.

господа?

ТРЕТІЙ ВАЖЛИВИЙ НАПРЯ
МОК НОПу — ВДОСКОНАЛЕН
НЯ ФОРМ ПОДІЛУ І КООПЕ
РАЦІЇ ПРАЦІ — ВИМАГАЄ ЧІТ
КОГО ВИЗНАЧЕННЯ КОЛА 
ОБОВ’ЯЗКІВ КОЖНОГО МОЛО
ДОГО ТВАРИННИКА.
ЦИЗЬКИЙ рівень розподілу 

праці на фермах колгоспу 
«Дружба» Знам'янського райо
ну привів, наприклад, до того, 
що доярка за зміну виконува
ла 31 операцію. Вона і годува

ла, і доглядала корів, міняла 
їм підстилки, вирощувала те
лят до 20-денного віку. А ос
новний процес, доїння, в струк
турі затрат робочого часу ста
новив 37, в той час, як у госпо
дарствах, спеціалізованих на 
виробництві молока, — 50—55 
процентів.

3. ЕКОНОМІЯ ОПЕРАЦІЙ
Лише на вирощування телят 

профілактерного періоду дояр
ка щозміни затрачувала 60 
хвилин.
, Нині ж, коли на першому 

відділку збудовано родильна 
відділення та профілакторій, 
догляд за коровою в дородо
вий та післяродовий пє-ріоди 
перекладено на доярку родиль
ного відділення, догляд за те
лятами до 20-денного віку став 
обов’язком телятниці профі
лакторію.

Розподіл праці означає, що 
кожен робітник виконує порів
няно вузьке коло операцій. Це 
вимагає великого обсягу ви
робництва, спеціалізації. Поділ 
праці тісно пов’язаний з її ко
операцією — системою взає
мозв'язків. між окремими пра

цівниками та групами, гри ви
конанні різних, але пов'язаних 
між собою робіт. Кооперація 
може бути проста —- коли ба
гато працівників виконують од
норідну роботу, і складна — 
коли різні операції того чи ін
шого процесу одночасно вико
нують окремі групи людей.

На молочнотоварній фермі 
трудяться доярки й кормороз
давачі, телятниці й слюсарі. Ко
жен з них виконує одночасно 

різні операції, які тісно пов’я
зані між собою. На кожного 
покладено окрему функцію. В 
цьому й полягає розподіл та 
кооперація праці. Чим зища 
форма розподілу та коопера
ції, тим вища продуктивність 
праці. Якщо доярка в колгоспі 
«Дружба» обслуговує 40 корі а 
за зміну, то в колгоспі «Путь 
Ильичз», коли буде збудова
ний молочнотоварний комп
лекс, вона обслугозузатимз 
115 корі з.

Нині, коли тваринники Кіро- 
воградщини включилися у Все
союзне змагання за збільшен
ня Продуктів тзаринництиа, 
■ведення НОПу на молочното
варний фермах області набирав 
особливого змісту. Звичайно“ 
мріяти про якась чудо і:с аарі 
то. На ферми не прийде чаоів- 
ник, аби допомогти тааоиннм- 
«ам освоїти НОП. Це мають 
зробити СПІЛЬНИМИ зусиллями 
зоотехніки, економісти, механі

затори, члени правлінь кс > 
госпів,

Чи ж може зробити щось, 
наприклад, зоотехнік? Так. Для 
початку — проаналізувати ро
боту одні сі з доярок: як зчле
нує розпорядок дня, розподі
ляє час, виконує різні опера
ції. Потім ознайомити її з ре
зультатами своїх спостережень, 
порадити, як позбутися по 1 <• 
лок, допомогти правильна 
спланувати режим дня.

Тож кожен спеціаліст тва
ринництва сьогодні мас визна
чити у своєму господарств; 
конкретні програми втілення 
НОПу — но кожному робочо
му МІСЦІ, для КОЖНОГО колекти
ву.

п. ПОНОМАРЕНКО, кан
дидат сільськогосподарських 
наук, Д. СМАГЛЮК, науко
ві співробітники Придні
провською відділення Ук
раїнського філіалу НД1 
праці.

k
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Плацдарм війни 
в Англійському 
саду
Радіостанція .«Вільна Єв

ропа». Непосвячені рані
ше вважали, що розташо
вана в Мюнхені амери
канська радіостанцій, яка 
дні і ночі зводить наклепи 
на країни соціалістичного 
табору, цим, власне гово
рячи, і обмежує свою ак
тивність. Але, дякуючи 
сенсаційному викриттю,, 
зробленому польським 
розвідником Анджеєм Че- 
хоаичем, який шість років 
працював у цьому осино
му гнізді, стало відомо: 
радіомовлення є одним, 
хоча й досить важливим 
боком його діяльності. До 
радіостанції «Вільна Єв
ропа» сходяться нитки ши
роко розгалуженої систе
ми шпигунства американ
ського Центрального роз
відувального упразпіння. 
Зона зайняла тривке міс
це в американській гло
бальній стратегії І а си
стемі НАТО. Назвемо йо
го філіали пише з найкруп
ніших містах світу: у Відні, 
Західному Берліні, Фран <- 
фурті-на-Майні, Бонні, 
Брюсселі, Лондоні, Пари
жі, Римі, Мадріді, Сток
гольмі, Стамбулі, Афінах. 
Під виглядом інститутів, 
сякі досліджують суспіль
ну думку, а також ринків 
збуту», вони постачають 
зарубіжною інформацією 
ЦРУ, 80 процентів пози 
домлень, добутих з подіб
них джерел потрапляє з 
американську сехоегну 
службу. І лише 20 про
центів їх використовується 
з радіопередачах.

Самовбивство
— це звичайна 
справа
Польський розвідник 

Анджей Чехозич повер
нувся на батьківщину не 
З пустими руками. Добуті 
ним секретні документи 
розкривають методи, що 
використовує ЦРУ для 
вербування своїх агентів 
Чеховичу довелось тоиза- 
лий час перебувати в та
борі дпя «переміщеним 
осіб», перш ніж було за
доволено його прохання 
про надання політичного 
притулку. Розвідник роз
повів, що е брудному 
приміщенні, яке має фоо- 
му клітки, разом з ним ту
лилося ще сім чоловік. Ці 
обдурені люди скаржили
ся на погане харчування, 
відсутність мінімальних 
санітарних умов. їх заму
чували щоденні багато.-о- 
динні допити. Але біль
шість так званих «біжен
ців», які стали ними вна
слідок обдурення, не мала 
інформації, корисної для 
Центрального розвіду
вального управління. А 
оскільки адміністрація та
бору була переконана, 
що, «переміщені особи» 
приховують потрібні відо
мості, то долити дуже на
гадували методи інквізи
ції. І якщо американська 
секретна служба есе ж 
приходила до рішення не 
надавати «перемішеній 
особі» політичного при
тулку, то стзновлще жерт
ви ставало беззихідчим. 
Як приклад Анджей Че
ковим поелзвея на польку 
Дзорнічак, яка з подібній 
ситуації покінчила життя 
самогубством. Але навіть 
і «вибрані», кому вруча
лись посвідчення праців
ників радіостанції «Вільна 
Європа», часто жили на 
правах в'язнів. Польський 
відділ радіостанції очо
лював Новак, «гангстер на 
американський лад». За 
свідченням Анджея Чеко* 
аича, «той, хто вступав у 
суперечку з ланом Нова
ком, був пропащою люди
ною». Розвідник згадує в 
зв'язку з цим про трагіч
ну долю польського кіно
артиста Януша Коризми,

який позбувся місця піс
ля подібного інциденту. 
Але Новаку такий кінець 
видався надто необраз
ливим, і пізніше Коризма 
був відправлений в дім 
для божевільних.

Але кінець кінцем і Но
вак —- лише маленький 
гвинтик а гігантському 
апараті шпигунства й ди
версій. Хто ж його кон
структор? Де ховаються 
майстри, котрі приводить 
його в рух?

Місце 
народження — 
Нью-Йорк
Восени 1947 року група 

американських конгресме
нів здійснила поїздку по 
22 зарубіжних країнах з 
метою дослідження стго- 
рення там органів пропа
ганди. Генерал Клей, за
пеклий ворог СРСР, ви
словився за створення 
спеціальних закладів, які, 
«не заявляючи про себе 
офіційно, дуже дієво і з 
мінімальними моральними 
збитками для уряду Спо
лучених Штатів можуть

У АНГЛІЙСЬКОМУ ПАРКУ
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ОСЬ ВОНО, ОСИНЕ ГНІЗДО ШПИГУНСТВА В МЮНХЕНІ - РАДІОСТАНЦІЯ «ВІЛЬ
НА ЄВРОПА».

В НАКЛЕПНИЦЬКИХ ПЕРЕДАЧАХ — ПРЯМІ ЗАКЛИКИ ДО КОНТРРЕВОЛЮЦІЙНИХ 
ПЕРЕВОРОТІВ. НЕ ВИПАДКОВО ВИ БАЧИТЕ ДИКТОРА РАДІОСТАНЦІЇ НА ФОНІ 
«КАРТИ ДИВЕРСІЙ». ТАКЕ ОБЛИЧЧЯ «ПРИВАТНОЇ РАДІОСТАНЦІЇ». (ФОТО ВГОРІ 
СПРАВА).
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вести... підривну пропа
ганду, направлену проги 
зарубіжних країн». Зрозу
міло, що департамент і 
міністерство оборони 
США підтримали пропози
цію генерала Клея. Кон
грес Сполучених Штатів 
прийняв закон, який пе
редбачав створення так 
званих «приватних» радіо
станцій. Спираючись на 
нього і почала свої пере
дачі «Вільна Європа».

Весною 1949 року, коли 
«холодна війна» досягла 
найвищого напруження, в 
Нью-Йорку зустрілись 
Джордж Кеннан, «експерт 
з східних питань» і оазом 
з тим неофіційний радник 
президента з послом 
США в Японії Грю. Кен
нан запропонував ство
рити «придатну» органі
зацію, ядро якої склада

лося б в основному з по
літичних емігрантів.

Установчі збори нового 
органу відбулися в Нью- 
Йорку 1 червня 1949 ро
ку. Організація одержала 
назву «Національного ко
мітету «Вільної Європи.». 
Президентом підготовчого 
комітету став Аллен Дал
лес — ще один доказ то
го, що створення закладу 
знаходилось під безпосе
реднім контролем амери
канської секретної служ
би.

«Смертоносний 
голос»
З іменем генерала 

Клея пов'язане створен
ня ще одного комітету —

«Хрестовий похід за сво
боду». Йому була підпо
рядкована «Вільна Єв
ропа». Відомо, що Клей 
висунув проект створення 
американської радіостан
ції в Мюнхені і зробив 
перші практичні кроки 
для його здійснення ще 
до заснування підкомі
тету «Вільна Європа».

1951 року плани гене
рала знайшли своє вті
лення в одному з найкра
сивіших куточків міста —■ 
в Англійському саду. Так 
виник добре організова
ний центр диверсій і 
шпигунства. Радіостанція 
«Вільна Європа» займає 
площу 175 квадратних 
метрів. Потужність її ни
ні складає 2245 кіловат.

Що було причиною 
створення цієї наклеп
ницької радіостанції? В 
своїй книзі «Німецький 
результат» Клей цілком 
відкрито писав: «Демо
кратичний розвиток, що 
спостерігається а Чеко* 
Словаччині, Угорщині, 
Болгарії і Румунії, призвіз 
до збільшення стратегіч
ної рівноваги на користь 
Сходу, і тому «вільний

світ» не повинен мирити
ся з становищем, що 
склалося». Таким чином, 
цей запальний прихиль
ник «холодної війни.» вже 
тоді в емігрантській ра
діостанції, розташованій 
поблизу Чехословаччи- 
ни, бачив інстру.мент, що 
підготував грунт _ для 
контрреволюції. Йому 
належить оцінка місії 
«Вільної Європи» та 
мюнхенської оадіостаи- 
ції: «Комітет і радіостан
ція «Вільна Європа» ве
дуть нещадну психологіч
ну боротьбу, що переслі
дує одну мету: повален
ня комунізму», і далі ви
ключно про радіостанцію 
«Вільна Європа»: «Нам 
потрібен інший голос... 
Якщо хочете — жорстокий 
голос, який вбиває на 
смерть!».

Шеф американської 
секретної служби Аллен 
Даллес ввів до складу 
комітету своїх колишніх 
колег, «які позитивно за
рекомендували себе» ще 
при встановленні контак
тів з нацистами. Серед 
них Чарльз Дуглас Джек
сон, відомий експерт 
«психологічного ведення 
війни». Джексон буз об
раний президентом КО; 
мітету «Вільна Європа» і 
займав цей пост до 1952 
року. Потім Роберт Ленг, 
якого Даллес цінував 
особливо високо. Пізніше 
Ленг стаз директором ра
діостанції «Вільна Євро
па».

Одним з найактивніших

В ОДНОМУ З ПЛПКРАСИВІ. 
І11ИХ КУТОЧКІВ МЮНХЕНА. — 
англійському ПАРКУ — ЗВИ
ЛА ОСИНЕ ГНІЗДО РАДІОСТАН
ЦІЯ «ВІЛЬНА ЄВРОПА», її ДІ
ЯЛЬНІСТЬ — ВІДВЕРТЕ ШПИ
ГУНСТВО, ДИВЕРСІЇ, НАКЛЕПИ 
НА РАДЯНСЬКИЙ СОЮЗ ТА КРА- 
ЇІІИ СОЦІАЛІСТИЧНОГО ТАБО
РУ. ПРО ЦЕ ВИ ДЕТАЛЬНО 
ПРОЧИТАЄТЕ У СЬОГОДНІШ
НЬОМУ ВИПУСКУ «ПЛАНЕТИ»;

членів комітету був то
дішній воєнний міністр 
Кларк Кліфорд, радник 
президента Трумена з пи
тань американської сек
ретної служби.

Ці люди звершували ді
яльність центру наклепів і 
диверсій.

Радіостанція «Вільна 
Європа» планомірно роз
ширювала поле діяль
ності: так званий «Голос 
вільної Чехословаччини» 
з кінця 1951 року допов
нюють передачі на Угор
щину та Румунію, а з 
травня 1952 року під ідео
логічний обстріл взята і 
ПНР.

Ейзенхауер 
збирає 
пожертвування
Щоб надати своєму за

міру видимість цілком 
невинного починання, за
цікавлені особи заручи
лись підтримкою генера
ла Ейзенхауера, який став 
пізніше президентом
США. Йому було доруче
но провести акцію г.о 

,збору пожертвувань для 
радіостанції «Вільна Єв
ропа». І хоча вже протя
гом тривалого часу комі
тет досить щедро фінан
сувався зовсім з інших 
джерел, такого роду 
звернення до доброї во
лі «патріотично настро
єних американських гро
мадян» було вжите, щоб 
завуалювати спразжн'й 
характер даного закла
ду. На цей рахунок а ба- 
тьох не залишається нія
кого сумніву. Це джерело 
— ЦРУ.

Антикомунізм 
у новій упаковці
Один з ініціатор і в 

створення «Національно
го комітету «Вільна Єв
ропа» Грю заявляв: «Ко
ли настане час, складеться 
становище дуже близьке 
до соціального хаосу й 
політичного вакууму, де
мократичні керівники (ма
ються на увазі зрадники 
і дезертири прим, сед.) 
звернуться до своїх наро
дів у Європі... на їх рід.- 

ній мові. Ми їм допомо
жемо і з тому, щоб на 
батьківщину потрапила їх
ня друкована прод/кція». 
Як тільки радіостанція 
«Вільна Європа» засну
валась в Мюнхені, відра
зу ж були запущені міль
йони наповнених газом 
балонів з пропагандистсь
ким вантажем: брош/ри й 
листівки з промовами Бе- 
неша, колишнього глави 
уряду буржуазної Чехо- 
словаччини. Все це три
вало близько 10 років.

У жовтні 1956 року, ко
ли контрреволюційні си
ли спробували повалити 
народно - демократичний 

режим з Угорщині, радіо
станція «Вільна Європа» 
стала організаційним і 
ідеологічним центром 
путчистів. 4 листопада 
1956 року і Вільна Євро
па» заявляла: «Якщо 
повстання в Угорщині 
триватиме ще тиждень, 
то ми будемо ближче до 
третьої світової війни, ніж 
будь-коли». Цей наклеп
ницький голос закликав 
«спалити Будапешт»,

Радіостанція 
«Вільна Європа» 
й НАТО
Ще о той час, коли че

рез критику, викликану 
наклепницькими переда
чами радіостанції «Вільна 
Європа», її дальше існу
вання було поставлене 
під питання, цілком не
сподівано їй на допомогу 
прийшоз високий заступ
ник — політична організа
ція НАТО — Страсб/рзь- 
ка європейська рада. Ви
рішивши, що продовжен
ня діяльності радіостан
ції відображає «життєві 
інтереси» капіталістичних 
країн, які входять в раду, 
остання висловила готов
ність фінансувати «Вільну 
Європу». В зв’язку з ци
ми подіями був організо
ваний «Західноєвропейсь
кий консуле т а т я в- 
ний комітет», мета якого 
— політичне керівництво 
діяльністю радіостанції 
«Вільна Європа» з допо
могою «директив і ре
комендацій». До складу 
його входять переззжно 
країни —- члени штабу 
НАТО, а також провідні, 
«які позитивно» зареко
мендували себе з «хрес
товому поході проти ко
мунізму», представники 
дев’яти європей Єз«ИХ
держав. У комітеті пред
ставлені також Іспанія і 
Португалія.

Тісний зв’язок між ра
діостанцією «Вільна Єв
ропа» і НАТО знаменує га 
провідна роль, яку віди 
грає в комітеті колишній 

генеральний секреіар 
НАТО Дірк Ст'іккер. Він 
є главою комітету і ни
ні. В 1971 році Стічкер 
виступив у конгресі США 
з такою заявою: «Радіо
станція «Білона Європа» 
діє з ловчою відпозі- 
дальністю(!) і служить 
життєво важливими інте
ресам Заходу, коли спра
ва стосується його від
носин з комуністичною 
Європою»,

«Вільна Європа» 
в системі 
секретної служби
У Мюнхені на вивісці, 

що прикріплена до фаса
ду будівлі, а якій розта
шувалась радіостанція
«Вільна Європа» мзчгна 
прочитати; «Існування 
цього голосу свободи ста
ло можливим, дякуючи 
внескам 16-ти мільйонів 
американців.,, о 1950 ро
ці». Але заява, явно роз
рахована на простаків: ця 
сума — лише крапля о 
морі тих асигнувань, які 
одержує «Вільна Євоопа» 
від свого головного по
кровителя — Централь
ного розвідувального уп
равління США. Воно ви
значає програму діяль
ності свого підопічного.

Польський розвідник 
капітан Чехозич, повер
нувшись на батьківщину, 
дуже влучно визначив 
суть діяльності радіо
станції: «Служба шпигун
ства — основа радіостан
ції «Вільна Євоопа».

Листівки
в сигаретах
Є ще один бік діяль

ності радіостанції «Вільна 
Європа»: чимало її спів
робітників займаються 
випуском різних пропа
гандистських газеток ти
пу «Остойропзіше оунд- 
шау». Але «Вільній Єаоо- 
пі» цього мало. Через 
нелегальні канали вона 
розповсюджує наклеп
ницькі видання, направ
лені проти СРСР та соці
алістичних країн. До «про
дукції» такого типу від
носиться і журнал «Куль
тура»^ що випускається о 
Парижі білоемігоамтсь- 
кими колами. Мюнхен
ський філіал оадіо «Вільна 
Європа» купує більшу час
тину тиража І контра
бандним шляхом намага
ється переправити його 
в Польську Народну Рес
публіку.. Тисячі екземпля
рів додатку до нього У 
вмгляді листівок загорта
ють у сигарети і неле
гально намагаються до
ставити через кордон. 
До того ж агенти «Вільної 
Європи» оголосили цей 
наклепницький . журнал 
«виразником волі польсь
ких діячів культури».

Таким чином, стає ос
таточно ясним характер 
діяльності радіостанції 
«Вільна Європа»: відвер
те шпигунстяо, диверсії 
і наклеп на СРСР • країни 
соціалістичного табору. 
Але діяльність цього оси
ного гнізда продовжу
ється, бо, як заявляють 
його високі покровителі, 
«припинення радіопепеЛ 
дач означало б круп^ 
перемогу СРСР о питу.ч 
нях пропаганди». А з цим 
ЦРУ ніколи не прими
риться».
З журналу. НБІ. (НДР).
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Н.А ВЕЛИКІЙ перерві новина омить 
розлетілася по школі. Збуджені 

хлопчики протискувалися до аркушу 
аа.ману, на якому червоними літера
ми суло написано:

«Увага! Надто важливо! Всі, хто 
прагне стати сильним і мужнім за
прошуються о 15 годині до кімнати 
4-го класу».

Після уроків кімната, де навчалась 
четвертокласники, вщерть заповнена. 
На школярів тут чекають директор 
школи Лариса Петрівна Прокопенко 
і старша піонервожата Ольга Іванів
на Гусєва.

— Дорогі друзі, —- звернулася до 
присутніх Лариса Петрівна. — Сьо
годні ми відкриваємо перше засі-

ЛИСТ
ВІД 
колишнього 
ПІДПІЛЬНИКА

ШКІЛЬНИЙ КЛУБ 
ХЛОП’ЯТ

дання шкільного клубу хлоп’ят під 
девізом: «Шукати, дерзати, мріяти 
невтомно». Його учасниками можуть 
стати всі бажаючі, ті, хто добре вчи
ться і не порушує правил поведінки 
для учнів.

Відтоді і почалося особливе житія 
соколівських хлопчиків. Бо хто ж із 
них не уявляв себе майбутнім космо
навтом, дослідником, хліборобом 
або інженером. Перше знайомство 
з цими професіями і тими людьми, 
хто прикрашає землю своєю пра
цею, відбулося в клубі під час роз
повідей вчителів та з прочитаних 
книг.

У клубі хлоп’ята засвоїли найпер
шу істину: людина повинна все умі
ти. А для цього школярі поспішали 
в майстерню, на спортивний майдан
чик, вчилися демонструвати фільми, 
адже при школі є власна кіноуста
новка. На засіданнях розв'язувалось 
багато інших питань, зокрема, визна
лися правила хорошого тону і по
ведінки школяра на уроці, вдома, в 
громадських місцях. А такі тематич
ні засідання клубу, як «Пізнай себе»,

«Хто твій герой?», «Якщо весло 
надійних руках, човен будь-який 
шторм витримає», «Людина і закон» 
цілком завоювали загальне визнання 
школярів, проходили надзвичайно 
жваво... -

Штаб клубу, який очолює восьми
класник Ярослав Заєць, виносить на 
обговорення поведінку порушників і 
невстигаючих. Так, шестикласник Са
ша Ю. ще не забув того часу, коли 
йому робили зауваження за грубе 
поводження в класі, погану підго
товку до уроків. «Якщо хочеш бути 
з нами, веди себе краще і берись за 
навчання», — попередили хлопця 
штабісти. І Сашко дав слово випра
витись. Зараз про нього розповіда

ють тільки хороше.

ДРУЖНІ, міцні зв'язки на
лагодили хлопчики з тру

дівниками місцевого колгос
пу «Україна», де працюють їх 
батьки. Приходять в школу 
розповісти дітям про трудові 
справи Герой Соціалістичної 
Праці, ' бригадир тракторної 
бригади Володимир Петрович 
Мельниченко, кавалер орде
на Леніна майстер «Золоті 
руки» доярка Тамара Василів
на Мацепа, колишній бойовий 
моряк Петро Федорович Ку- 
литовський.

Цієї осені відбулася ще од
на захбплююча зустріч. До 
школярів завітав житель Києва 
колишній підпільник Б. І. Ор- 
шанський.

З тих пір зав'язалося між ними 
листування. Ось що пише своїм дру
зям почесний член клубу хлопчиків 
Соколівської восьмирічної школи в 
останньому листі: «Дорогі мої хлоп
чики! Від розмови про дружбу на 
засіданні вашого 
мене лишилося 
нами зав’язалася
А якщо так, я 
друга маю пропозицію, 
операцію-гру, про яку я пишу ниж
че»...

Далі Борис Ілліч пропои/є хлопцям 
провести операцію «Вклонімося їх
ній славі». Головна мета цієї опера
ції — увічнення імен загиблих від 
рук фашистів.

Нині хлопчики наполегливо роз
робляють план майбутньої операції. 
Визначають маршрути для пошукових 
груп, пишуть листи.

клубу хлопчиків, у 
почуття, що і між 
дружба. Чи не так? 
на правах вашого 

Проведіть

Д. ГАНСЬКИЙ.
Кір св огр а дськ 11 й р а й он.

ЗАЛІЗНІ
СЛІДИ

СЬОГОДНІ — ПЕРШИЙ ДЕНЬ ЗАНЯТЬ. А ПЕРЕД УРОКАМИ, ЯК 
ЗАВЖДИ. ШКОЛЯРІ ОБМІНЮВАЛИСЯ ВРАЖЕННЯМИ, РОЗПОВІ
ДАЛИ ПРО ТЕ, ЯК КОЖЕН З НИХ ПРОВІВ КАНІКУЛИ. ДЛЯ ПІО- 
ПЕРІВ 1 ШКОЛЯРІВ КІРОВОГРАДЩИНИ ЗИМОВИЙ ВІДПОЧИНОК 
ПРИНІС ЧИМАЛО ЦІКАВОГО. ДЕСЯТКИ ТИСЯЧ ДІТЕЙ ПЕРЕГЛЯ
НУЛИ КІНОФІЛЬМИ, БРАЛИ УЧАСТЬ У ЧИТАЦЬКИХ КОНФЕРЕН
ЦІЯХ, ВІДВІДУВАЛИ ТЕХНІЧНІ, СПОРТИВНІ ГУРТКИ, ГУРТКИ 
ХУДОЖНЬОЇ САМОДІЯЛЬНОСТІ. БАГАТО УЧНІВ ДНЯМИ ПОВЕР
НУЛИСЬ З МАНДРІВОК ПО МІСТАХ РАДЯНСЬКОГО СОЮЗУ.

ДОБРІ-: ВІДПОЧИВШИ, З НОВИМИ СИЛАМИ СІЛИ ШКОЛЯРІ ЗА 
ПАРТИ. РОЗПОЧАЛАСЯ ТРЕТЯ НАВЧАЛЬНА ЧВЕРТЬ.

НА ФОТО: ТАКІ ВЕСЕЛІ ВЕЧОРИ ВІДПОЧИНКУ, ДИТЯЧІ 
РАНКІІ ВІДБУВАЛИСЯ В КІРОВОГРАДСЬКОМУ ПАЛАЦІ ПІОНЕ
РІВ ПІД ЧАС КАНІКУЛ ЩОДНЯ. . Фото В. КОВПАКА.

Незвичайний випадок стався в міжнародному аеропорту м. Буффало» 
де, як 1 в усіх американських аеропортах, вживають заходів, щоб по
класти кран повітряному піратству. В той час, коли один з пасажи
рів—Т. Сміт— проходил через спеціальну раму, в якій встановлено'дат® 
чикн для виявлення можливої зброї, пролунав різкий дзвінок сигналь
ного пристрою. У Сміта явно був якийсь металевий предмет, про який 
він не заявив офіційним особам аеропорту. До загадкового пасажира 
кинулися поліцаї і ретельно обшукали його одяг, але нічого метале
вого не знайшли. ...

Сміта знову провели через раму, І знову датчик показав, що ВІН 
приховав щось металеве. Таємничим пасажиром, який сам нічого но 
розумів, зайнялись агенти ФБР. Усі сумніви розвіялися після того, як 

. Т. Сміт пригадав, що в його тілі з часу другої світової війни досі си
дить куля,

О /З четвер; 18 січня, в редакції газети відбудеться «Круглий стіл «Молодого 
комунара» з працівниками міських професійно-технічних училищ № 4 і № 6 та 
представниками заводу «Червона зірка». Темою розмови буде — «НАУКОВИЙ 
ПРОГРЕС І МИТУ». < « - ,. -і

• Планується провести широку розмову про матеріальну бази училищ, їх техч
нічну' оснащеність. А також про перші кроки представників робітничої зміни, їх 
труднощі і перспективи. ’ ‘

Запрошуємо взяти участь у цій розмові представників інших училищ і спол 
ріднених підприємств. •

• Ті, хто не зможе прибути безпосередньо, можуть поділитися своїми думками, 
висловити побажання, дати поради в своїх листах. ‘Що’ в цій розмові цікавило б 
самих учнів МИТУ? Які питання, на вашу думку, слід підняти на цю тему?

Чекаємо ваших пропозицій.

НЕЗВИЧАЙНИЙ 
ВИПАДОК

БЛИЗЬКО трьох десятиліть відділя
ють нас від часу блискучої перемоги 

народу над німецьким фашизмом. Але . 
далекі події продовжують хвилювані і 
тепер. Емоційний вплив героїзму радян
ського народу у Великій Вітчизняній вій
ні широко використовують бібліотекарі.

На одному з тематичних вечорів під 
назвою «Партизанськими стежками», 
проведеному у Нобелівській сільській 
бібліотеці, жителі села зустрілися з гру
пою партизан — М. Стройковим, 
В. Стройковою, М. Фроловим, Б. Рамко
вим, Я. Качан. Колишній заступник ко
мандира М. Стройков розповів г.ро від
важного керівника загону Петра Йосипо
вича Суського-Матвєєва, який загинув 
смертю хоробрих. З хвилюванням псбе- 
лівчани слухали розповідь про бої в їх

НЕВГАСИМЕ ПОЛУМ’Я
рідному селі, а також у Борщовому та 
Тарасівні.

В центрі уваги бібліотеки — робота з 
молоддю допризовного віку. Завідуюча 
бібліотекою Р. Ангелюк систематично ви
вчає запити цієї групи читачів, аналізує, 
як вони читають і що. Тож для юнаків 
і складено плани читання на темп; «За
кон життя воїна», «.Твої права і обов’яз
ки, солдате», оформлено тематичну по
личку «До захисту Батьківщини завжди 
готові», виготовлено рекомендований 
список літератури «Цс повинен знати ко
жен допризовник».

В Орлівській сільській бібліотеці па

честь Дня Радянської Армії та перемоги 
над фашистською Німеччиною проводя
ться бібліографічні огляди, бесіди — 
«Герої і подвиги», «Вони захищали Бать
ківщину». Щороку бібліотека використо
вує твори письменника-земляка В. Г1. Ко
заченка про героїзм радянського народу 
в грізні роки війни. Пам'ятною була зу
стріч з учасником блокади Ленінграда 
В. Пазюком. Влаштовувалися й вечори 
проводів до Радянської Армії.

Свердликівська сільська бібліотека, 
якою завідує М. Рибак, організувала ве
чір «Як тобі служиться, з ким тобі дру
житься». Присвячений вів тим юнакам,

котрі готуються до служби в Радянській 
Армії. На вечорі виступили представни
ки різних національностей СРСР — росі
янин В. Ляпцев, вірменин Саркіз Горчи- 
нян, молдованин Василь Корбут, україн
ці М. Персдерій та В. Нетеса.

Все це допомагає виховувати в молоді 
комуністичну переконаність, радянський 
патріотизм, священе Почуття ’ дружби 
між народами Союзу PCP.

В. ШЕВЧЕНКО, 
зав. районною бібліотекою для до
рослих.
Новоархангельський район.

£ ПОКАЗУЄ КІРОВОГРАД
ЧЕТВЕР, Ц СІЧНЯ. ПЕР

ША ПРОГРАМА. 9.35 — Нови
ми. (М). 9.45 — Для дітей. 
«Ентель-Тентель». (Таллін). 
10.15 — Телевізійний багатосе
рійний художній фільм ’ «Ва- 
шінггонськнй кореспондент». 
Перша серія. (М). 11.25 — Ко
льорове телебачення. Для ді
тей. «Театр «Дзвіаочої:». (М). 
11,45 — Інтербачення. «До
50-річчп прориву блокади Ле
нінграда». (Ленінград). 12.15 
— Програма телевізійних до
кументальних фільмів. (М). 
17.00 — «Розповіді про мета
лургів». (Донецьк). 17.30 — 
«Шляхами бойової слави». 
(Ворошнловград). 15.00 — Но
вини. (М). 18.10 — «Ленінський 
університет мільйонів». (М). 
18.40 — Кольорове Телебачен
ня. Документальний фільм 
«Мистецтво Сени», (М). 59.15

— «Поезія Я. Ємслякова».
(М). 19.50 — Прем’єра телеві
зійного багатосерійного ху
дожнього фільму «Вашін.тон- 
ський кореспондент», 3 серія. 
(М), 21.00 — Програма «Час». 
(М). 21.30 — Інтербачення.
«Вінок білоруських танців». 
(Мінськ), 22.15 — Чемпіонат 
СРСР з волейбола; Передача з 
Риги. 23.15 — Новчин. (ЛІ).

ДРУГА ПРОГРАМА. 13.50 - 
«Горн». Навчальна передача з 
географії. (М). 17.15 — «Бесіди 
про виховання». (ЛІ). 17.15 — 
«Сім днів Глухіоського бавов
няного комбінату*. Передача 
4-а. (М). 18.00 — Реклама, ого
лошення. (К_). 18.30 — Для ді
тей. «Колумби». (К). 19.00 — 
Інформаційна програма «Віс
ті». (К). 19.30 — «Голос ніж
ності і правди». (К). 20.15 — 
Тележурнал «Старт». (К). 20.45
— «Па добраніч, діти!*. (К).

21.00 — Програма «Час». (М). 
21.39 — Художній фільм «Пет
ро 1». Друга серія. ІК). 23.05
— Вечірні новини. (К).

П’ЯТНИЦЯ, 12 СІЧНЯ. 
ПЕРША ПРОГРАМА. 9.55 — 
Новини. (М). 9.45 — ТслснііІЙ- 
ний багатосерійний художній 
фільм «Вашінгто'їський корес
пондент». II І ПІ серії. (М). 
12.05 — «Шахова школа». (ЛІ). 

12.35 — Програма документаль
них фільмів. (М). 16.55 — «За 
накресленнями XXIV з’їзду 
КПРС*. «Сільські обрії». (До
нецьк). 17.30 — Для дітей. 
«Сонечко». (Оіеса). !8.00 — 
«Хроніка тижня». (Кірово
град). 18.15 — Телефільм. (Кі
ровоград). 18.30 — Чемпіонат 
СРСР з фігурного катанії.!. 
Парне катання. Довільні про
грама. (Ростов-ил-Дону). 21.30
— Програма «Час». (М). 22.00 
•— Кольорове телебачення. Те-

левізійний театр мініатюр «13 
стільців». (М). 23.15 — Певн
іш. (М).

ДРУГА ПРОГРАМА. 18.00 . 
— Новини. (М). 18.10 —
«Грав В. ВІардо». (М). 
18.30 — Музичний телефільм. - 
(І<). 19.00 — Інформаційна
програма «Вісті». (К). 19.40 —• 
Я. Галан. «Любов на свіган- • 
ні». Телевистава. (Львів), В ■ 
перерві — «На добраніч, ді
ти!». (К). 21.45 — Художній
фільм «Вся королівська рать». 
Перша серія. (К). 22.55 —
Програма «Час». (ЛІ).

13 СІЧНЯ. СУБОТА, ПЕР
ША ПРОГРАМА, 9.05 — Ко
льорове телебачення. Гім
настика для всіх. (М.). 9.20 
Новини. (М.). 9.30 — Кольо
рове телебачення. , 
концерт «Ми з берегів 
Оки». (М.). 10.10 — На запи
тання телеглядачів відповідає

ФІЛЬМ-

Наша адреса і телефони
Газета виходить 

у вівторок, четвер, 
суботу.

«Молодой коммунар», 
орган Кировоградекого 

обкома ЛКСМУ, 
г. Кировоград.

Ю.йО. ГСП,. Кіровоград-50, вул, Луначарського, 36. 
епефони: відповідального секретаря та відділу 

комсомольського життя — 2-45-35, відділу пропаган
до, відділу листів і масової роботи та інших відділів 
— 2-45-36.

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

м. Кіровоград, вул, Глінкн, 2.

голова Дсржкомітету стан
дартів Ради Міністрів СРСР 
В. Є. Бойцов. (ЛІ.). 10.40 —
Кольорове телебаче в н я. 
«Місто майстрів». (М.). 12.10
— «Актуальні проблеми на
уки і культури». (М.). 12.40
— «Екран молодих». (К.).
13.40 — Телефільм «Сторінки 
великої дружби». (К.). 14.10 
— Телевізійний, -народний 
університет. (К.). 14.40 —
Концерт-нарнс. «Пісня і пра
ця». (Львів). 15.40 — «Товари
— народу». (К-). 10.20 — Для 

дітей. «Сонячне коло». (К). ’
10.50 — «На головних на
прямках п’ятирічки». (До- . 
нецьк). 17.15 — С. Міхалков.
«Сміх і сльози». .Вистава.* 
(Одеса). 19.00 — Інформацій
на програма «Вісті». (К.). 
19.35 — Художній фільм «Грім 
небесний». (ЛІ.). 21.00 — Про- ’ 
грама «Час», (М.). 21.30 , — • 
Чемпіонат СРСР з'фігурного 
катання. Одиночне катЬйня. 
Чоловіки. - (Ростоп-на-Дону). 
По закінченні — новини. (М.).

. ДРУГА ПРОГРАМА. 11.05 - 
Художній фільм «Дикий со
бака Дінго». (К.). 12’.40 — у
Концерт колективівхудож
ньої самодіяльності. (Пенза). 
13.10 — «Людина і закон». 
(М.). 13.40 — В. Маяковськнй. 
«По містах Союзу». (М.).

1
А
14.25 — Кіиопрограма « Піоне
рів». (М.). 16.00 — Концерт, 
(Ленінград). 15.30 — Науково- 
популярна програма «здоро
в’я». (М.). 10.00 — Коїіцерт,
(ЛІ). 16.30 — «Сім днів . І лу- 
хінського бавовняного комбі
нату'». Передача 6-а. (М),

17.00 ’, — Кольорове теле* 
бачення. Мультфільм «12 мі«, 
сипів». (ЛІ). 18.09 — Новини.
(М). 18.10 Кольорове телеба
чення. Прем’єра телевізійного 
документального філь м у 
«Світ танцю». (М). 19.35 -« 
«По концертних залах Киє
ва». (К). 20.25 — Докумен
тальний фільм «Гайці ’бра
терства». (К). 20.45 — «На 
добраніч, діти!». (К). 21.00 — 
Програма «Час». (М). 21.30 
— Художній фільм «Вся ко
ролівська рать». 2-а серія. 
(К). 22.40 — Вечірні новини, 
(К).
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