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ЗАВЕРШУЄМО ВИРІШАЛЬНИЙ

ДОВІР‘Я ДРУЗІВ -
СИЛА ДЛЯ НАіХНЕННЯ

Комсомольсько-молодіжний колектив МТФ № і 
колгоспу «Шлях Леніна» Онуфріївського району ви
йшов на тритисячний рубіж — дев'ять комсомолок 
можуть з честю занести до свого активу: е по 3035 
кілограмів на кожну корову.

Пригадую, як нсдашіо, розповідаючи про своїх подруг па 
ззітнс-виборній районні!! конференції, групкомсорг цього ко
лективу Ольга Гусар відзначила, що кожна з них — май
стер машинного доїння першо.о чи другого класів. Вже то
ді колектив наближався до рівня триіисяччиць. І давно па 
честь комсомольсько-молодіжного колективу біля їхнього 
корпусу на МТФ майорить полотнище червоного прапора.

Дівчатам ще б хотілося обов’язково додати, що 
Ользі Гусар допомагає середня спеціальна освіта 
зооветеринара, і своїми знаннями вона ділиться з 
подругами. Саме їй виявлена довіра комсомольців — 
друзі обрали Ольгу делегатом на обласну комсо
мольську конференцію.

/Міський комітет комсомолу зосередив свою увагу на 
поліпшенні організації соціалістичного змагання, вихо
вання гідної зміни робітничого класу, підвищенні ідей
но-політичної зрілості юнаків і дівчат, організаційному 
зміцненні первинних комсомольських організацій, керів
ництві шкільними і піонерськими організаціями»,

(Із.звітної доповіді М. СКЛЯНИЧЕНКА, першого 
секретаря Кіровоградського ЛІК ЛКСМУ).

В ЗАГАЛЬНОМУ —
ЧАСТКА КОЖНОГО

ЗА КОЖНОЮ справою завшо стоїть 
визначальний напрямок, шлях, чітке 

усоідомлення якого надає результату не 
тимчасового яскравого спалаху, що при
ходить з рясним мерехтінням незвичних 
цифрових величин, а стає міцною і на
дійною опорою для глибинного зростан
ня — непоспішливого, поступового, та 
проте охоплюючого всі сторони ЖИТІЯ, 
рівняючи їх по єдиному орієнтиру, ви
значеного програмою нашої партії.

Безперечно, з часом приходить істинний ви
мір справ. Зростання заперечує в своїй основі 
набуток поверховий, одноплановий — недарма 
вважаємо: щоб стати врівень з сучасність, з 
її завданнями маємо бути не лише справними 
виконавцями у вирішенні їх, а формувати своє 
відчуття соціальної зрілості. Цс найперший І, 
певно, найдієвіший вимір людини: розуміння 
своєї необхідності і важливості своєї справи в 
суспільному розпитку.

Говорячи про зростання колективу, 
організації не зможемо відчути справж
ню вагомість зробленого, забувши про 
окремого члена цього колективу. Часто 
для характеристики і порівняння вжи
ваємо статистичне — «середній». Так 
отож— наскільки зрілі шим став цей «се
редній прошарок», настільки — актив
ність — стала поширеною рисою членів 
спілки, рисою визначальною для біль
шості юнаків і дівчат?.. Приємно, що від
повідь на це на ХХУІІІ-й комсомольській 
конференції, делегати якої представля
ли майже 35-тисячний загін членів 
ВЛКСМ міста Кіровограда, прозвучала не 
лише у звітній доповіді першого секре
таря міськкому комсомолу, а й у висту
пах делегатів.

РИ зустрічі знайомих, пк правило, почине- 
1 * юті» з найпершого І звідси — найголовні
шого: «як справи?». На свята, визначні дати, 
надсилаючи поздоровлення, зичимо один одно
му успіхів у праці. Труд ста» для радянської 
людини визначальним чинником її життя. Ша
на і нагороди — трударям, презирство і непо
вага — ледарям. Цс нескладне правило стає 
для кожного законом змалку — він той міцний 
фундамент, на якому зростала і зміцнювалася 
наша Країна Рад.

Ось уже з року в рік кожному у місті 
і області знайомі імена молодих робіт
ників з «Червоної зірки» — Геннадія 
Брайловського, Миколи Скліфуса, Вікто
ра Недопаса. За їхніми трудовими пере
могами слідкують, вони стали право
фланговими, по них — рівняння інших. 
Говорячи про те, що бригада різчиків
ковальсько-пресового цеху заводу «Чер- 

[і вона зірка» (бригадир Г. Брайловський, 
З групкомсорг В. Васильев) напередодні 
і 50-річчя СРСР працювала в рахунок лип- 

- ня 1974 року, наводячи приклад ударної 
праці ко/лсомопьської групи механоскла- 

| дального цеху № 2 заводу тракторних 
гідроагрегатів, де групкомсоргом Люд
мила Степанюк, не можна не підкресли- 

I ти, що ці колективи, як і багато інших 
“ комсомольсько-молодіжних груп, бригад 
і] міста визначає в роботі саме соціальна 
І зрілість, свідоме розуміння важливості 

своєї праці. А ці риси і є найголоаніши- 
л ми складовими ентузіазму, комсомоль

ського запалу, ініціативи. Бо вони це- 
монтують їх, надають цілеспрямованості, 
визначають конкретну мету.

МИ ГОВОРИМО сьогодні про труд не лише 
як результат окремого робітника. Харпк- 

9 тер комуністичної свідомої праці — о колок- 
•І пінному зростанні. І соціалістичне- змагпнпя, 
1 якому міський комітет комсомолу приділяв 
А щонайпершу увагу — цс найдієвіший шлях до 
чк успіхів вагомих і колективних. Но останнє —

КІРОВОГРАД ’

У ГАРТІ БУДНІВ ІВ1

ТРУДОВИХ
як 7н сам працюєш, головне — що ти зробив 
для допомоги товаришу. Цей девіз, певне, 
найкраще позначає сутність соціалістичного 
змагання. В ньому джерело трудового натхнен
ня, нових починань, поширення трудового ДОС
ВІДУ»

Ось рапорт комсомольців і молоді до 
ювілею СРСР; 149 комсомольсько-моло
діжних колективів, 35 комсомольських 
організацій листа виконали виробничі 
завдання року. Третій, вирішальний рік 
п'ятирічки став для комсомольців міста 
роком ударної, дійсно комуністичної 
праці. В багатьох первинних організаціях 
набули поширення цінні починання; се
ред них комсомольсько-молодіжної 
бригади електрозварників цеху № 1 за
воду «Червона зірка», комсомольців і 
/голоді заводу «Укрсільгосптехніка», за
воду тракторних гідроагрегатів та інших. 
І тому закономірно, що у вирішальному 
році десятки комсомольсько-молодіжних 
бригад, тисячі молодих робітників до
строково рапортували про виконання 
підвищених соціалістичних зобов’язань. 
Комсомольці і молодь міста працюють 
під девізом: «Третьому, вирішальному — 
ударний фініш!». Славним датам в істо
рії комсомолу — 50-річчю з дня при
своєння Спілці імені В. І. Леніна, XVII 
з’їзду ВЛКСМ і XXII з їзду ЛКСМУ готу
ють трудові подарунки комсомольсько- 
молодіжні колективи,

Прикрість в тому, що формалізм, цифрова 
полеміна Іноді створює перепону на шляху до 
повноцінної праці, наносить шкоду самій ідеї 
соціалістичного змагання. Ось який факт був 
наведений у доповіді М. Схлянпчеика — при пе
ревірці стану справ у комсомольській органі
зації «Цукрогідрохаш» (секретар В. Процен- 
ко) виявилось, що молоді робітники корис
туються єдиним фактором при підбитті під
сумків змагання: в кого більша зарплата, той 
і переможець...

«Наш обов язок, — говорив Л. І. Бреж
нєв на XXIV з'їзді КПРС — ще повніше 
перетворювати в життя ленінські запо
віти, домотатися того, щоб усі робітни
ки, колгоспники, інтелігенція стали сві
домими борцями за здійснення еконо
мічної політики партії, діяли як дер
жавні люди, у повній мірі виявляли 
свої здібності, ініціативу.,.».

Ці слова мають набути у планах кож

В перерві делегати XXVIII Кіровоградської міської комсомольської конференції ділять
ся ДОСВІДОМ комсомольської роботи.

На фото (зліва напрано): студент інституту сільськогосподарського машинобудування, 
Ленінський стипендіат Микела ВЛАСЕНКО, робітник БУ-2 комбінату «Кіровоградважбуд» 
Анатолій БАБИЧ, старша піопервожата СІВ № 34 Тетяна СМИРНОВА, секретар комітету 
комсомолу технікуму радянської торгівлі Тетяна ЛЕБЕДЄВА, командир міського комсо
мольського штабу Андрій БУЛІН, секретар комітету комсомолу тресту «Кіровоградважбуд» 
Михайло ШЕРЕМЕТ, працівниця Буднику культури імсМ Калініна, учасниця ансамблю 
«Ятрянь» Тетяна ЧЕРНЯВСЬКА. 1

♦ото В. КОВПАКА.

ного комітету комсомолу реальності 
справ.

ПОПЕРЕДУ - 
В ШЕРЕНЗІ...

г і ЕЙ ДЕНЬ пам’ятний для всіх — чер- 
‘-4’ вона книжечка з силуетом Ілліча в 
твоїх руках. Комсомолець,,. Значить те
пер ти причетний до усіх шести орде
нів, ти носиш такий же квиток, який но
сив Павло Корчагін, Олег Кошовий, 
Юрій Гагарін. Ти став у єдину шеренгу 
з ними, І якщо ти не задумувався над 
цим — ти не комсомолець. А квиток 
ДЛЯ 7ебе —• лише ДЛЯ ВІДМІТКИ і розпи-
су секретаря: «внески заплачено»...
Сумний «рекорд» був населений у доповіді: 

у мину,тому році за скоєні злочини з рядів 
ВЛКСМ виключено шість комсомольці», в цьо
му році — сім. І хоча дійсно б чим похвали
тися міській комсомольській організації у ви
хованні юнаків і дівчат, ця цифра повинна 
насторожувати, не давати заспокоюватися.

Щорічно школярі, нові члени ВЛКСМ при
кріплюють на лацкан піджака комсомольський 
значок. Щорічно, той, хто вийшов з комсо
мольського віку, кладе у шухляду квиток, як 
дорогоцінну реліквію юності. Яким залишився 
у мені комсомол, ким я був у комсомолі?..

Комсомольський гарт —- це чіткі ідейні 
переконання, вірність справі ленінської 
Комуністичної партії, це вміння бачити 
перспективи, мати широкий світогляд, ні
коли не стояти осторонь активного жит
тя. Такими хоче бачити партія, народ мо
лоде покоління Країни Рад. Юнаки і дів
чата виправдовують це високе довір’я. 
«Вчитися комунізму...» — ці ленінські 
слова звучать для кожного покоління 
комсомольців однаково актуально.

Вчитуватись у ленінські рядки, вдуму
ватися у сьогоднішні документи партії, 
промови, виступи її керівників повинно 
стати не лише завданням, а потребою 
кожного члена ВЛКСМ. Настільки розга
лужена зараз сітка навчання: підвищен
ня освітнього рівня і професійного, ідей
ного і політичного гарту, що сьогодні не 
вчитися не можна і неможливо залиши
тися непомітним. Той, хто обминає класи 
і аудиторії, користується лише єдиним— 
небажанням. Тим паче, комсомольська 
організація, комітет комсомолу виховну

роботу має ставити поруч з трудовими
досягненнями.

У ЗВІТНІЙ доповіді були засвідчені 
цифри, які промовисто говорили, 

що 5700 комсомольців і молоді • цьому 
році вчилися в сітці комсомольського 
політнавчання, більш як 1600 членів 
ВЛКСМ навчаються разом з комуніста
ми. Юнаки і дівчата вивчали твори 
В. І. Леніна, документи XXIV з їзду 
КПРС, доповідь Генерального секретаря 
ЦК КПРС Л. 1. Брежнєва «Про 50-річчя 
СРСР», матеріали грудневого (1912} і 
квітневого (1973) Пленумів ЦК КПРС.

Політнавчання розглядається як складова 
частина Ленінського заліку для юнаків і дів
чат, вона його — теоретична основа. Успішно 
відбулися в комсомольських організаціях Ле
нінські уроки — «Ми — інтернаціоналісти», 
«Героїчний шлях КПРС», «Вчитися, працюва
ти і боротися по Леніну», «Рішення XXIV з'їз
ду КПРС — в життя!». Розширює кругозір, 
зміцнює світогляд заняття о гуртках — «Моло
ді про партію», «Основи комуністичної мора
лі» та інших. Успішно почав роботу нещодав
но створений міський комсомольсько-молодіж
ний лекторій «Вчитися, працювати і боротися 
по Леніну», присвячений 53-річчіо з дня при
своєння комсомолу імені В. І. Леніна.

Однак, серйозні упущення в організації полі
тичного навчапня молоді відмічені в ряді бу. 
вельних управлінь комбінату «Кіровоградпаж- 
буд», міськхарчоторгу № і, поштамті, заводі 
«Червоний Жовтень».

Формуванню і вихованню молодої лю
дини приділяють велику увагу партія і 
уряд. Покоління за поколінням пере
даються країні, прищеплюються молоді 
риси любові до Батьківщини, працелюб- 
ства, принциповості, ідейних переконань. 
Наступне покоління формується на слав
них традиціях покоління старшого. Місто 
Кіровоград багате на революційні, бойо
ві і трудові традиції. Комсомолії є звід
ки черпати живу силу ленінських ідей. 
Традиційними стали в місті зустрічі з Ге
роями Радянського Союзу, учасниками 
партизанського руху, ветеранами війни, 
партії, комсомолу.

Досвід вмілої і цілеспрямованої роботи ма
ють комітети комсомолу заводу «Червона зір
ка», тракторних гідроагрегатів, педагогічного 
інституту, машинобудівного технікуму, МИТУ 
Л 4 та багатьох інших.

«У нас, — наголошував Л. І. Бреж
нєв, — є могутня зброя боротьби про
ти буржуазної ідеології — ідеологія 

марксизму-ленінізму. Сьогодні якраз 
марксизм-ленінізм знаходиться в на
ступі і цей наступ ми повинні розгорта
ти ширше».
Рекомендація в партію... Це — найвища 

честь для комсомольця, це —- визнання 
досягнень комсомольської організації-— 
вона виховала юнака і дівчину, вона 
сформувала характер справжнього 
марксисга-ленінця...

БАГАТО основних питань у комсомоль
ців обласного центру. Та, певно, у 

роботі комсомольської організації вза
галі другорядних питань бути не може. 
Праця, навчання, відпочинок, спорт — 
це лише заглавні розділи до пунктів н е 
менш головних і більш конкретних. А 
ставлячи акцент міського комітету ком
сомолу на визначальних напрямках ком
сомольської роботи, слід виділити 
працю та ідейне виховання, як ті олорйі 
важелі, за допомогою яких можна до
сягти зростання як кожного члена 
ВЛКСМ, так і всієї організації.

♦ « *
У роботі конференції взяли участь за

відуючий відділом ЦК ВЛКСМ Г. П. Чор
ний, редактор газети «Комсомольское 
знамя» М. І. Кипаренко, виступили пер
ший секоетар Кіровоградського міськко
му партії І. П. Взпявськкй, перший сек
ретар ОН ЛКСМУ М. Г. Гайдамака.

Організаційний пленум МК ЛКСМУ 
обрав першим секретарем міськкому 
комсомолу М. К. Склянкченка, другим 
секретарем — М. П. Секопянського, сек
ретарем — завідуючою відділом учнів
ської молоді Л М. С ми код у б.
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АКТИВНІСТЬ
ПОЧИНАЄТЬСЯ з шкоди

І
На пленумі ЦК ВЛКСМ, при

свяченому 50-річчю з дня на
родження комсомолу, Л. І. 
Брежнєв, накреслюючи шляхи 
нашій комсомолі?, підкреслив, 
що найбільш важлива виховна 
робота для кол\сомолу — в 
школі, особливо по керівницт
ву піонерською організацією, ч 
Це нелегка справа, вона потре
бує трудолюбства, і, як будь- 
яка робота з дітьми, терпіння 
і настирливості, вміння заціка
вити їх. На все життя діти за
пам’ятовують своїх вожатих. 
Комсомол гідно виконує це 
важливо і почесне доручення 
партії.

Протягом трьох років піонери на
шого міста активно крокують марш
рутом Всесоюзного маршу «Завжди 
напоготові!». Полюбився марш 
хлопчикам і дівчаткам, вожатим, 
пін став першим помічником у спра
ві пиховапня піонерів. Саме марш 
допоміг нам, вожатим, залучити пі
онерські дружини, загони, ланки, 
кожного піонера до активної гро
мадської діяльності, підвищити рі
вень піонерської роботи, бойовитос- 
ті піонерських дружин і загонів. 
Вожатий — головний заспівувач 
маршу, здійснюючи його програму, 
має повести таку роботу, щоб 
життя піонерської дружини стало 
активнішим.

Міськком комсомолу, Палац 
піонерів багато роблять для то
го, щоб піонерські дружини 
шкіл міста були на рівні пра
вофлангових. Вони проводять 
семінари для старших 
вожатих, вивчають і 
сюджують передовий 
Працює спеціальний 
для вожатих новачків, 
жано, щоб на цих семінарах 
було більше практичних за
нять, щоб працівники міськко
му комсомолу надавали допо
могу вожатим при роботі з 
дружинами.

«В країну знань» — один із го
ловних маршрутів Всесоюзного 
маршу. Він ставить завдання і од
норазово дає змогу засвоєння на
вчального матеріалу. Для досягнен
ня мети вожаті шкіл нашого міста 
використовують значний арсенал 
форм і методів виховання. Високу 
оцінку отримала робота нашого 
шкільного наукового товариства 
«Знання», навчального штабу, по
стів «Всеобуч», девіз яких: «Двій
ці — ні, п'ятірці — так».

Т. СМИРНОВА, 
старша піонервожата се
редньої школи № 34.

м. Кіровоград.

КОМСОМОЛЬ Ц І 
швейної фабрики, 

розробивши особисті 
комплексні плани, взя
ли на себе в третьому, 
вирішальному році під
вищені соціалістичні 
зобов'язання. Змаган
ня серед наших швей 
йшло в руслі патріотич
ного руху: «П ятиріч- 
ці — ударну 
майстерність і 
молодихі».

Чи досить 
про те, що в 
колективі немає 
молодих робітниць, які 
не виконували б норм 
виробітку? Треба від
значити комсомолок 
Ніну Гаврилову, Люд
милу Якимаху, Вален
тину Дигас, як і бага
тьох інших, — дівчата 
ЦІ закінчують план 
1974 — наступного, тоб
то, року.

Вважаю, що все це ли
ше частково висвітлює на
ші досягнення, бо й справ
ді, такі факти не можуть 
нас не радувати. Та вже 
хочеться відзначити: оте 
«частково» стверджує — 
не все полягає у плано
вих. навіть понадпланових, 
здобутках.

Давно вже на нашій 
фабриці стало вірною

працю, 
пошук

сказати 
нашому 

таких

піонер- 
розпов- 
досвід. 

семінар
Та ба-

ознакою кращого низначсіг- 
ііи переможців — разом із 
матеріалами щомісячних 
підсумків змагання — І 
врахування участі в гро
мадському житті кожного 
комсомольця. Сама прак
тика підтверджує правиль
ність такого визначення. 
Як правило, кращі на ви
робництві не марнують ча
су І в громадських спра
вах.

В цьому проглядаю
ться свої корисні, і про- 

моменти. От,
ться свої 
сто цінні

комсомольця можна пояс
нити наші успіхи. Адже 
сьогодні сім моделей, які 
випускають на швейній 
фабриці, удостоєні Дер
жавного знаку якості.

Багато хороших справ на 
рахунку нашої комсомоль
ської організації: цікаві, 
небуденні, збори, Ленінські 
уроки, праця иа недільни
ках, допомога підшефному 
колгоспові, участь у твор
чих концертах. Може й не 
відчуває кожен зокрема, 
як отакі спільні діла під
вищують зібраність, при
носять користь усім нам.

ВІД ПРЕКРАСНОГО
РАДІСТЬ ТВОРЕННЯ
скажімо, працює добре 
швея, та ініціативи не 
проявляє, а ще й, бу
ває, від доручень на
магається відкрутитись. 
Іншій же, навпаки, про 
комсомольські справи 
й нагадувати не треба, 
а з роботою не клеї
ться. Тоді вже справа 
рук комсомольських, 
активістів фабрики — 
допомогти робітницям.

Потягом до творчості, 
прагненням до прекрасного 
та відповідальністю за до
ручену справу кожного

Легше домагатись ус
піхів у праці, коли зав
жди знаходиться хви
лина доброго, легкого, 
веселого відпочинку. 
Вечори-«вогники»( усні 
журнали, читацькі кон
ференції. Багато ли
шається в пам’яті від 
культпоходів до театру, 
кіно, філармонії, поїз
док до Києва, Канева, 
Умаці. Це не просто 
розширення кругозору. 
Різноманітність захоп
лень нашого ровесни-

на —- і сцена клубу, і І 
рюкзак туриста, і кни
га — нам до душі. А в 
результаті — дискусії, 
суперечки, особисті по
зиції, звідки вимальо
вується загальне і вір
не сприйняття сучасно
го світу. І, я думаю, не 
треба переконувати ко
гось у корисності 
ких заходів.

Ми прагнемо, щоб 
трудівники полів, 
вирощували україн
ський мільярд, щоб ви
робничники, які при
скорюють своєю пра
цею строки п’ятирічки, 
були задоволені на
шим внеском у складо
ву добробуту радян
ських людей. Ми праг
немо цього, бо в цьо
му наша радість, ра
дість творення прекрас
ного людям.

Р. БОЖЕНКО, 
секретар комітету 
комсомолу Кірово
градської швейної 
фабрики.

Тд-

які

НАЙПЕРШЕ—ЗМАГАННЯ
Сталось це на початку року. Тоді провели 

комсомольські збори в бригаді, иа яких ознайо
мились з постановою ЦК КПРС, Ради Міністрів 
СРСР, ВЦРПС і ЦК ВЛКСМ «Про розгортан
ня Всесоюзного соціалістичного змагання пра
цівників промисловості, будівництва і транспор
ту за дострокове виконання народногосподарсь
кого плану, на 1973 рік. Вирішили ще раз пере
глянути свої соціалістичні зобов'язання.

Якраз в той час бригада за десятиденку виконала 12 
змінних завдань. Тому були підстави взяти підвищені 
зобов'язання і разом з тим викликати на змагання 
комсомольсько-молодіжну бригаду свердлувальниць 
Надії Щербань з механоскладального цеху № 2 заводу 
«Червона зірка». І, з гордістю визнаю ,нс було жодно
го, хто б до цього виклику поставився легковажно. Ми 
чудово розуміли високу честь і відповідальність.

Нині всі члени бригади виконують змінні завдання на 
130—135 процентів. Такі результати, звісно, не при
йшли самі. Це,— наслідки роботи кожного члена брига
ди над вдосконаленням своїх технічних знань, своєї 
майстерності.

Зростання продуктивності праці — результат 
роботи кожного. Ми вважаємо, що робота ця 
стала плідною завдяки участі в гуртку комез-

польської політосвіти «Основи соціалістичної 
економіки*, котрим керує інженер-технолог цеху 
В. Бершацький. Заняття розширюють кругозір, 
дають елемеитарні знання з економіки, показу
ють науково-обтрунтовані шляхи підвищення 
продуктивності праці. Адже всі приклади наш 
пропагандист наводить з діяльності цеху і всі
ляко радить нам придивлятись та пізнавати 
економічні закони в його житті.

У веденні змагання велику допомогу нам надає комі
тет комсомолу підприємства. Підводить підсумки, ор 
ганізовув зустр "І з суперницями, узагальнює досвід. 
Проте маємо і . претензії. Підсумки соціалістичного 
змагання підбиваються по загальних показниках для 
основних і допоміжних цехів. Хіба можна таким чином 
об'єктпвно визнати кращою одну з бригад? Адже ко
жен колектив має свої особливості. Та й втрати у ви
робництві можуть статися не лише з-за того, що впала 
напруга змагання. їх може викликати, скажімо, осво
єння нової продукції чи перепланування дільниць.

Отже, для ведення нашого змагання потрібні 
інші показники, інші критерії визначення пер
шості. Неодмінно треба враховувати і комсо
мольську активність, життя поза прохідною.

Г. ПЄСНОВА, 
бригадир комсомольсько-молодіжної брига
ди МСЦ № 2 Кіровоградського заводу 
тракторних гідроагреіатів.

® СЯ історія ленінської партії — це неухильне зро- 
** станин її ролі в суспільному житті, посилення 
впливу на широкі маси трудящих, боротьба за побу
дову комунізму в нашій країні.

Постійно турбуючись про задоволення -матеріальних 
і духовних потреб народу, КПРС зосереджує зуснл. 
ля на створенні матеріально-технічної бази кому
нізму, дбає про неухильне підвищення ефективності 
виробництва, прискорення науково-технічного про
гресу, вдосконалює управління народним господар
ством.

Проводячи курс на дальше підвищення керівної 
ролі робітничого класу в суспільстві, партія зміцнює 
соціальну однорідність та єдність нашого суспіль
ства. Живим втіленням ідей соціалістичного інтер
націоналізму є всебічне співробітництво народів 
СРСР. Комуністична партія наполегливо працює над 
формуванням людини майбутнього, яка б гармонійно 
поєднувала в собі духовне багатство, моральну чи
стоту і фізичну досконалість.

Все більшого розмаху набуває діяльність партії в 
галузі міжнародних відносин, підвищується роль 
КПРС у виробленні і здійсненні зовнішньої політики 
Радянської держави. Виявом послідовної миролюб
ної політики КПРС і Радянської держави на су
часному етапі стала Програма миру, прийнята XXIV 
з'їздом партії. .

Зростання керівної ролі Комуністичної партії — 
об’єктивна закономірність, яка зберігається па всіх 
етапах її історичного розвитку, а в період комуніс
тичного будівництва стає найважливішою. Комуніс
тичне будівництво в СРСР відбувається в бурхливу 
епоху революційного оновлення світу і переходу люд
ства від капіталізму до соціалізму. Воно здійснює
ться радянським народом у співдружності з народа
ми інших соціалістичних, країн, в умовах зміцнення 

Д,демокРатії на всій земній кулі.
І>ІІлОДЯчИ з особливостей сучасного етапу кому, 

ністпчного будівництва, його об’єктивних СОііГ- 
ально-економічнпх вимог» Комуністична партія Ра
дянського Союзу падає вирішального значення еконо
мічному розвитку країни. Партія вважає, то саме 
це головним чином визначає поступальний рух ра
дянського суспільства до комунізму.

Мобілізуючн трудящих на створення матеріально- 
технічної бази комунізму, партія зосереджує увагу 
па поліпшенні управління господарством. «Головне 
завдання зараз, —• говорив Генеральний секретар 
ЦК КПРС тов. Л. І. Брежнєв в доповіді «Про 
50-річчя Союзу Радянських Соціалістичних Респуб
лік», цс круто змінити орієнтацію, перенести наголос 
на інтенсивні методи ведення господарства, забезпе
чити тим самим серйозне підвищення ефективності 
економіки. Йдеться про те, щоб економічне зростан
ня дедалі більшою мірою відбувалося шляхом підви-

ШКОЛА
ЗРОСТАННЯ КЕРІВНОЇ 

В ПЕРІОД БУДІВНИЦТВА
щення продуктивності прані, прискорення науково- 
технічного прогресу, шляхом повнішого використан
ня діючих виробничих потужностей, шляхом підви
щення віддачі від кожного вкладеного п господар
ство карбованця, кожної тонни використовуваного 
металу, палива, цементу, добрива».

Вдосконалення всієї системи управління народним госпо
дарством, суворий режим економії, концентрація сил і за
собів на пускових об'єктах, зміцнення трудової дисциплі
ни, дійове соціалістичне змагання, чітка система економіч
ної освіти трудящих, підвищення відповідальності керів
них господарських кадрів — ось основні шляхи, резерви, 
використовуючи які можна досягти підвищення ефектив
ності виробництва.

XXIV з’їзд КПРС визначив головні цілі економічного роз
витку на п’ятирічку, конкретизував шляхи створення мате
ріально-технічної бази комунізму, підкреслив особливе зна
чення тих структурних і якісних зрушень, які несе з собою 
науково-технічний прогрес. Дев’ята п'ятирічка стане п’яти
річкою рішучого технічного переозброєння народного госпо
дарства, зміцнення і розвитку в усіх його галузях сучасної 
індустріальної бази.

Підвищення ролі КПРС в житті радянського су
спільства обумовлюється зростанням політичної зрі
лості і піднесенням творчої активності мас, залучен
ням мільйонів трудящих до управління державними 
справами і виробництвом. В. І. Ленін вчив, що «чим 
більший розмах, чим більша широта історичних дій, 
тим більша кількість людей, які в цих діях беруть 
участь, і , навпаки, чим глибше перетворення, яке ми 
хочемо зробити, тим більше треба підвищити інте
рес до нього і свідоме ставлення, переконати в цій 
необхідності нові й нові мільйони і десятки мінь
йонів». ■

Ця закономірність суспільного розвитку З особливою СП
ЛОЮ проявляється в розвинутому соціалістичному суспіль
стві, в якому найвищою цінністю є сама людина, існують 
небачені раніше можливості для всебічного розвитку Іні
ціативи і творчої активності кожного члена суспільства.

ІНФОРМУВАННЯ трудящих мас з найшмрших 
проблем внутрішнього і міжнародного життя 

країни — істотний показник демократизму партії, 
забезпечення на ділі дедалі зростаючої ролі КПРС 
в усіх сферах соціально-політичного, матеріального і 
духовного життя радянського суспільства.

Комуністична партія у своїй інформації суворо додер
жується ленінських принципів гласності, науковості, об'єк
тивності, регулярності, дієвості. Творчість мас і керівни
цтво ними з боку Комуністичної партії органічно взаємопо
в’язані. Партія є тією організуючою силою, яка надає 
творчості радянського народу небаченого в минулому 

розмаху і дієвого характеру. Без її постійно зростаючого 
керівництва масами були б неможливі погоджені і ціле
спрямовані дії мільйонів трудящих у боротьбі за комунізм.

Роль і значення Комуністичної партії зростають у 
зв’язку з процесом дальшого розвитку соціалістич
ної демократії, піднесенням ролі громадських орга
нізацій, розширенням прав союзних республік і міс
цевих організацій, а також підвищення вимог до 
соціального управління в умовах розгорнутого бу
дівництва комунізму. Розвиток демократії — де не 
стихійний процес. Тут шкідливі і самоплив, і забі
гання наперед, і будь-які спроби ввести його в бю
рократичні рамки. Керувати цим складним процесом 
може тільки Комуністична партія, яка ясно бачить 
перспективи нашого розвитку, має багатющий досвід 
боротьби як проти бюрократизму, так і проти не
дооцінки роті соціалістичної державності. Партія 
виходить з того, що соціалістична демократія перед
бачає підвищення відповідальності трудящих, їх 
організованості і дисципліни в інтересах усього су
спільства.
ПІДВИЩЕННЯ ролі партії зумовлюється зро- 
•• стаючим значенням теорії наукового комунізму, 
необхідністю посилення комуністичного виховання 
трудящих і боротьби за подолання пережитків ми
нулого у свідомості людей. У вірності марксизму- 
ленінізму КПРС бачить життєдайне джерело ідейної 
стійкості, високих моральних якостей всіх комуніс
тів і безпартійних. «Сила нашої партії в Ідейності, 
активності, гамовідланості комуністів», — підкрес
люється у звітній доповіді ЦК КПРС XXIV з'їздові 
партії.

Вороги нашої Батьківщини намагаються з допомогою на
клепів, тенденційної Інформації завести в оману окремих 
ідейно нестійких людей. Буржуазні І ревізіоністські фаль
сифікатори твердять, начебто керівна роль Комуністичної 
партії необхідна лише на період безпосередніх революцій
них дій, а потім нібито її значення повинно зійти нанівець. 
В процесі будівництва нового суспільства ревізіоністи відво
дять партії лише сферу культурно-освітньої діяльності. 
Згідно їх концепсії Комуністична партія не повинна втруча
тись в державні справи, в питання розвитку економіки 
країни. Тим самим вони намагаються усунути партію вія 
участі в справах, якими живе народ, де зосереджені його 
головні Інтереси. Цс позбавило б суспільство керівної сили, 
послабило б його і дезорганізувало, зірвало б будівинцтзо 
соціалізму і комунізму.

Рішуче підкидаючи ці шкідднві теорії, марксисти-
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0АПОВІТНЕ
І’ЛДІЙ людськими радощами, І 

• дА- , друже,
"ТІсКУЧІ болі и серці пронеси, 
’'Повік не будь байдужим 
,і’ до байдужих,
.Хвилюйся щедрим радощам краси, 
■Гартуй чуття з ненавистю 
(• І й любов'ю,
Сувору мужність з НІЖНІСТЮ 

і:! здружи,
'Д вдарить час — тоді своєю 

кров’и)
Вітчизні рідній вірність доведи,

У тишнні,
і Я у бентегах 
; Дні і ночі,

Я допоки
Вбивці десь регочуть 
І громоипці
Б'ють жахні 
Не жить мені
У тншииі.

СОНЕТ
новини

НЕСПОКІЙ
ІІІ тихих ДНІВ, 
Ні ТИХИХ СНІВ,
ІІі думам спокою, 
ні серцю.
Вже знову

'Сходиться у герці 
З підлотою 
Святий мій гнів. 
НІ ТИХИХ ДНІВ, 
НІ тихих
Не

Вже хата наша зовсім посивіла, 
.Чекаючи татуся тридцять літ. 
Схилився долу почорнілий пліт, 
І яблуня лишайником поцвіла. 

ч А вечорами ненька, біла-біла,
Сидить на призьбі під розкриллям 

віт.
Здається свій сумний, останній 

цвіт 
У коси їй ця яблуня зронила. 
В очах у мами нерозрайннп сум 
І стільки полохкнх, тривожних 
г, думПро внучечку маленьку і про 

сина,

Н хоч ми у згоді-злагоді живем, 
В її душі не щухне давній щем, 
І все пече, пече печаль вдовина.

СОНЕТ
ПІЗНЬОЇ ОСЕНІ

I жар жоржин, 1 неба теплий зір 
Пригасли під осінніми вітрами. 
Вже н морозенки розчахнули

брами
II на срібних конях в’їхали

| У двір.
І все шумить, шумить сосновий 

бір,
І тужно квнлнть вітер вечорами, 
А десь аж за морями, за горами 
Пригадують лелеки рідну шир. 
А в мріях світять зорі весняні 
Я зринають нелоспівані пісні, 
1 віщі розпускаються надії.
І в’ється буйноцвіттям перший 

СНІГ,
1 грів сонце, моо дитячий сміх, 
У ті далекі роки молодії.

ОДЕРЖАВШИ СПОЮ ГАЗЕТУ...
АННЕТА ДЛЯ ЧИТАЧІВ

смт. Голоаанівськ.

Велику популярність серед трудівників Запоріжжя мають виступи учасників художньої самодіяльності-* 
танцювального колективу Палацу культури виробничого об'єднання «Запоріжтраисформатор». В їх репер
туарі — російські 1 українські народні танці.

На фото: фрагмент з російського танцю «Топатушкн» виконує дитячий ансамбль таніио.
Фото О. КРАСОВСЬКОГО. (Фотохроніка РАТАУ).

Рік наближається до завершення. Він був пам’ят
ним і для читачів газети, і для газетних працівників.

- А попереду — рік 1974-й, не менш напружений, 
не менш багатий на події. І, сьогодні, напередодні 
четвертого року п’ятирічки, ми запрошуємо вас до 
розмови про нашу газету.

Кожен з вас, безумовно, зацікавлений, щоб обласна молодіж
на газета ставала дедалі цікавішою, змістовнішою. І зробити 
це можна лише з вашою допомогою. Своїми листами наші чи
тачі не тільки підтримують зв’язки з редакцією, а й збагачу
ють її працівників новими темами...

Ми пропонуємо пашим читачам відповісти па запитання 
анкети. ТЕМА її: ГАЗЕТА СЬОГОДНІШНЯ І ГАЗЕТА НА
СТУПНОГО, 1974-го РОКУ.

І
1. Скільки років ви передплачуєте газету «Молодий кому

нар?» Чому передплатили на наступний рік?

2. Які матеріали, опубліковані в газеті цього року, вам най

більше запам’ятались? Чому?__________________ _____ .

3. Які тематичні сторінки і газетні рубрики вам найбільша 

подобаються? Які, на вашу думку, невдалі, і чому?

4. Комсомольське життя. Як воно, на вашу думку, висвітлю

валось? Ваші пропозиції^ __________________________ _____

о
РОЛІ КПРС 
КОМУНІЗМУ

ленінці виходять з того, що зростання керівної ролі 
Комуністичної партії — це об’єктивна закономір
ність, яка зберігає свою дію на всіх станах її діяль- 
пості. Обов’язок кожного комуніста — ідейного 
бійця партії — викривати гнилу, ворожу суть буржу
азної пропаганди. В. І, Ленін інакше і не уявляв 
поведінку комуніста. Він писав, що «високого звання 
.члена партії гідний лише тон, хто всю роботу серед 
мас веде дійсно в дусі партійних рішень».

Комуністична’партія завжди надавала і надає першочер
гового значення зміцненню дисципліни. XXIV з’їзд КПРС 
підкреслив, що успішне виконання завдань дев’ятої п’яти
річки вимагатиме мобілізації всіх сил партії і народу, вка
зав на необхідність підвищення керівної ролі партії, все
мірного зміцнення партійної дисципліни І відповідальності 
комуністів за стан справ у своїй організації і в партії в 
Цілому. З’їзд зажадав суворо питати з тих, хто дозволяє 

порушувати партійну І державну дисципліну, забуває 
’'ТІсвої обов’язки.
БУДІВНИЦТВО комунізму у величезній мірі роз- 
** ширяє сферу свідомого впливу суспільства па 
об’єктивні процеси розвитку матеріального і духов
ного життя людей. З просуванням до комунізму 
сфера адміністративного впливу державних органів 
неухильно звужуватиметься. Все більше місце і зна
чення в регулюванні відносин між людьми матимуть 
методи переконання і громадського впливу.

В розвинутому соціалістичному суспільстві постав, 
леїіе і практично розв’язується історичне завдання 
формування всебічно і гармонійно розвинутої лю
дини. Ідеологічна діяльність партії за них умов стає 
Дедалі могутнішим фактором. Ідеологічна робота 
Ленінської партії будується на науковому узагальне
ні явищ і процесів Сі спільного життя, на глибокому 
Знанні першочергових потреб народу і тісному 
зв'язку з практикою комуністичного будівництва. 
•Де! боротьби за комунізм партія доводить до свідо- 

мас не лише як певні теоретичні положення, а 
1( У вигляді цілком визначених завдань, на виконан
ня яких вона спрямовує зусилля кожного колектп- 
гЛ’ вс*х радянських людей. Ідеологічна робота 

наповнює змістом її організаторську роботу, 
' організаторська робота, у свою чергу, робить ідео
логічну роботу результативною. Основою всієї ідео
логічної роботи КПРС є пропаганда ідей марксиз- 

У'Ленінізму, непримиренна наступальна боротьба

проти буржуазної і ревізіоністської ідеології. Як 
визначив XXIV з’їзд КПРС, центральним завданням 
ідеологічної роботи партії в сучасних умовах й на
далі лишається формування у трудящих марксист
сько-ленінського світогляду, високих ідейно-політич
них якостей, норм комуністичної моралі, 
О РОСТАНІІЯ керівної ролі КПРС обумовлюється 
** проблемами міжнародної політики. Ніколи ще 
зовнішня політика КГ1РС і Радянського Союзу не 
була такою активною, як в останні роки. Висту
паючи виразником об’єктивних закономірностей су
спільного розвитку, ця політика відповідає інтересам 
міжнародного робітничого класу, всіх прогресивних 
сил сучасності.

«Наша зовнішня політика, — сказав тов. М. А. 
Суслов на урочистому засіданні в Москві, присвяче
ному 70-річчю II з’їзду РСДРП, — цс — класова 
соціалістична політика. Вона спрямована на ство
рення сприятливих зовнішніх умов для комуністично
го будівництва в нашій країні, па зміцнення бра
терської єдності країн соціалістичної співдружності, 
на сприяння робітничому і національно-визвольному 
рухові, па зміцнення миру та безпеки народів і мир
не співіснування держав з різним соціальним ладом».

Квітневий Пленум ЦК КПРС високо оцінив вели
чезну конструктивну роботу партії і особистий вклад 
Генерального секретаря ЦК КПРС Я. І, Брежнєва 
в галузі зовнішньої політики і міжнародних відно
син. Ця оцінка активно підтримана всім народом, 
всіма прогресивними силами світу.

У промові Генерального секретаря ЦК КПРС тов. 
Л. І. Брежнєва па Всесвітньому конгресі мнролюб- 
них сил дано принципову, партійну оцінку сучасній 
міжнародній обстановці, зроблено глибокі висновки 
про те, які завдання стоять тепер перед усіма миро
любними силами в боротьбі за розрядку напруже
ності та безпеку народів, обгрунтовано підхід партії 
і Радянської держави до проблем миру і Міжнарод
ного співробітництва.

Новим вкладом у справу миру і безпеки народів 
став візит Л. І. Брежнєва в Індію. Він, як і попе
редні — у ФРН, СІЛА, Францію — служить справі 
миру, дальшого пом’якшення міжнародної обстанов
ки, створенню безпеки па всій, земній кулі.

Отже, зростання ролі Комуністичної партії — най
важливіша закономірність суцільного розвитку, зу
мовлена обєктивними факторами, дія яких особливо 
посилюється в розвинутому соціалістичному суспіль
стві в період будівництва комунізму

Л. ЩИРСЬКА, 
кандидат історичних наук, в. о. доцента ка
федри історії КПРС Кіровоградського ін
ституту,. сільськогосподарського машинобу
дування.

Телебачення— 
учням

Чотири рази на тиждень 
студія українського телеба
чення веде для учнів середніх 
шкіл республіки телевізійні 
передач». Організовує їх від
діл «Шкільний екран». Занят
тя розраховане на 4-й урок і 
ставлять собі за мету розши
рення і поглиблення знань ді
тей. З кожної дисципліни пе
редачі йдуть тричі на місяць. 
До їх ведення запрошуються 
відомі вчені, письменники, 
журналісти-публіцисти, літе
ратурознавці, артисти київ
ських театрів. Крім того, що
понеділка «Шкільний екран» 
організовує передачі респуб
ліканської фізико-матсматцч- 
ної школи. Ці кроки, як пра
вило, збирають біля екрана 
численну аудиторію.

«Шкільний екран» працює з 
1967 року. Вій здобув велику 
популярність серед своїх слу
хачів. Про це свідчить потік 
листів, що надходять на теле
студію.

Тримільярдний 
зошит

З конвейєра Архангельсько
го целюлозно-паперового ком
бінату зійшов тримільярдний 
учнівський зошит, випущений 
за десять років виробництва. 
Зараз з комбінату щодня від
правляються 1100 тисяч зоши
тів. Успішно працює колектив 
у цьому році. Свої зобов’язан
ня — випустити додатково до 
Завдання два мільйони зоши
тів — лаперовнки перевикона
ли: вже виготовлено три МІЛЬ
ЙОНІ! зошитів понад план.

Верстат 
для майстерень

Ка.лінінградськнй . завод 
«Буіиіляхмаш» почав випуск 
універсальних верстатів для 
шкільних майстерень. На них 
можна виконувати як слюсар
ні. так І столярні роботи. Пер
шими ознайомилися з новою 
продукцією заводу вчителі та 
школярі Каліііінграда. Вони 
дали високу оцінку верстатові 
— на ньому дуже зручно пра
цювати. Три таких експонати 
завод підправив у Москву, па 
міжнародну виставку «Шкіль
не усіаткупання-73», яка від
криється в листопаді.

(ТАРС-РАТАУ).

„ГЛОБУС“
СТАР 

СТАРШИМ
Того вечора двері трид

цятої школи міста Кірово
града гостинно розчинили
ся перед багатьма гостя
ми. Старшокласники за
просили багатьох любите
лів географії до себе на 
шкільне свято — учнівське 
товариство «Глобус» — 
шість років. З цією подією 
юних кіровоградських ге
ографів листами привітали 
правління Географічного 
товариства Союзу PCP, ок
ремі вчені країни, ленін
градський клуб «Планета», 
ровесники з різних міст і 
сіл Батьківщини.

Актовий зал прикраше
но прапорами союзних 
республік. На стінах — ма
теріали про життя народів 
Країни Рад, книжкові ви
ставки.

Відкрила вечір голова 
шкільного товариства «Гло
бус» восьмикласниця Люд
мила Гладка. Вона розпо
віла про роботу юних ге
ографів, про те цікаве, що 
чекає на членів шкільного 
товариства в майбутньому. 
Перед старшокласниками 
виступили Л. Г. Демчен
ко —- завідуючий кабіне
том географії обласного 
інституту вдосконалення 
вчителів, М. І, Ткачов — 
учасник походів на крейсе
рі адмірала М. П. Лазаре
ва, курсант Кіровоград
ської школи вищої льот
ної підготовки бакинець 
А. Абовян.

Р. ДАЙДАКУЛОВ, 
позаштатний корес
пондент «Молодого 
комунара».
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ЗАПРОШУЄМО ДО РОЗМОВИ

ОДЕРЖАЙНШ СВОЮ U3EH._
АНКЕТА ДЛЯ ЧИТАЧІВ

5. Які теми газета висвітлює недостатньо? На що слід звер
нути особливу увагу в наступному році? Про що б ви хотіли 
прочитати під рубрикою «На теми моралі»? ------------------- -------

6. Чи допомагає вам «Молодий комунар» в житті і роботі?

Як сяме? _______ . .

7. Про кого з ваших товаришів, про які молодіжні колекти
ви на вашому підприємстві, в господарстві, (установі, навчаль
ному закладі), на вашу думку, варто підготувати розповідь 
у газету? Чим вони на це заслуговують?

8. Якими б ви хотіли бачити в наступному році наш літера
турно-мистецький клуб «Грона» та музичний куток?

9. Чи задовольняє вас оформлення газети? Що б ви запро
понували для ного поліпшення? ._____

У Харківському інституті р;.д1сслсктроі::ки став до літду 
навчальний телецентр. Е о іній з найбільших аудиторій інсти
туту встановлено понад п’ятдесят кг.логаиарнгннх прийма
чів. З початком лекцій загоряються голубі екрани. В аудито
рію передаються зображення деталей і вузлів приладів, мік
росхеми, малюнки. Таким чином наочні посібники у кожного 
студента «під і укою».

Апаратура вузівського телецентру змонтована студентами 
під керівництвом старшого викладача Олександра Федорови
ча Будова.

На фото: під час лекції.
Фото М. ТУРА. (Фотохроніка РАТАУ).

ПОРАДИ ДЛЯ ЧОЛОВІКІВ

IS грудня 1973 року ———•

у ПІДЛІСНОМУ Яшка з’явився тихенько. 
Поселився на краю села, під чорпою ему-, 

гою лісу. Згодом на подвір'ї виросла велика ■ 
.хата, куди перевіз дружину з двома дітьмюгї 
А біля дверей припнув лютого пса. 1 хоч V 
прізвище у новосела було —• люди прозвали 
Ділку Кротом. Прозвали за замкнутість та що 
за очі, що дивилися на світ похмуро. Він був 
добрим майстром по дереву і роботу завше 
мав. А такі руки колгоспу потрібні: будували 
корівники, нову школу, ставили хати. То ж 
заробляв непогано, і все ж сумнівались людні

— Не по статках живе Кріт, — говорили 
одні. — Кажуть, що браконьерить у лісі. Ліс
ник Омелько Крутояр частенько бачить його 
там.

•— Собаку в ліс з собою бере, — казали 
інші. — Та в нього нюх не гірший, ніж у со
баки. — Сказано — Кріт з-під землі добуде 
для себе.

Дійшли чутки й до лісової охорони. Єгер 
Кіндрат Васильович Степовий вже не раз ро
бив засідки, але браконьєр ніби відчував не«, 
безпеку і не з’являвся біля них

...Після жаркого літа та сухої осені зима 
прийшла з морозами, але снігу поки що було 
небагато. Яшка Кріт повертався додому зПОМСТА ВЕЙРА

І
 двома зайцями та задублою лисицею, яка пот

рапила під самостріл. А самостріли і пастки 
браконьєр розставив на тільки йому відомих 
звіриних стежках. На свіжій пороші його на
треновані очі розплутували сліди зайця і на
риси лисиці. Та ось помітив занадто великі 
відбитки.

— Вепрі Вепр-одинецьі Такого ще не було 
в нашому лісі! Якщо угодований, то пудів на 
п'ятнадцять затягне! —• Мало не вигукнув. То
го ж вечора зайшов до Михайла Шуліки — 
свого кума І єдиного приятеля. Л на ранок 
двоє «мисливців» вирушили до урочища Мо- 

Я хове.
Тільки-но дійшли до виярка, як помітили 

В свіжі сліди вчорашнього вепра. Зняли рушив- 
[ ці. Та не встигли зробити й двох десятків кро- 
В ків, як з кущів вискочив величезний звір. 
Я Вдарив між ними з такою силою, що браконь- 
У єри розлетілися и різні боки, почав рвати зу

бами та Іклами Яшку, який не міг навіть за- 
■ хищатнея. Шуліка, ризикуючи влучити в прпя- 
■ теля, вистрілив дуплетом майже впритул. Та 
■ вепр і вмираючи не залишив свого ворота: по- >> 
Я валився йому на ноги. Більше півгодини на пе^. 

кучОму морозі звільняв Яшку від туші сікача 
Михайло...

Отаке-то було «полювання»... Коли освіжу
вали вепра, то лише шкіра заважила більше 
трьох пудів (а всього звір затягнув на два 
центнери). З неї витягли більше двох десятків 
дробин і дві саморобні кулі — візитні картки 
браконьєрів.

ЦІ висновки зробила інспекція, яка конфіс
кувала і привезла з лісу тушу кабана. Мабуть, 
добряче допекли звірові переслідувачі, і він 
напав на них, дорого віддавши своє життя. 
А в лісових хащах знайшли сховище браконь
єра: тому й ходив Яшка про людське око 
вдень з напівпорожнім мішком... Здобич пере
носив тільки вночі.

Яшка Кріт лежав вдома із знівеченими та 
обмороженими ногами. В лікарню не поїхав.

1 лікувався борсуковим смальцем. Тепер у нього 
було досить часу, щеб згадати все минуле і 
визначити різницю між мисливством і бра
коньєрством.

М. ЛИТВИНОВ, 
наш громадський кореспондент. 

Олександрійський район.

ПРИТРИМУЮЧИ руку біля грудей, до 
аптеки зайшов середнього віку чо

ловік з жовтим хворобливим обличчям. 
Час від часу він покашлював, ледь стри
муючи черговий приступ.

- Мені б ліків від куріння, — попро
сив чоловік. — Ніяк не можу кинути цю 
погану звичку, вже й хворію, а продов
жую палити цигарки... Допоможіть мені, 
будь ласка.

Цю людину привело до аптеки горе: 
хвороба прогресує, а куріння допомагає 
їй, стає не союзником людини, а запек
лим ворогом. Звичайно, медицина за 
останні роки пішла далеко вперед. Роз
роблено нові дійові методи лікування 
від куріння (так, саме лікування, бо ця 
шкідлива звичка часом наносить велику 
шкоду здоров’ю людини), виготовляю
ться відповідні ліки. Та нехай кожен зро
зуміє, що вирішувати питання — курити 
чи не курити? — повинен, насамперед, 
курець, бо від його волі, наполегливос
ті, терпіння залежить успіх І кінцевий ре
зультат поєдинку: людина —• нікотин. _

Прочитавши ці рядки, дехто з курців, осоо-

ВИ ЩЕ ПАЛИТЕ?
• Сумна статистика — від зловживання тютюном 

в світі гине в п’ять разів більше людей, ніж від 
автомобільних катастроф

ти...», «Викуримо по одній — легше дума- 
тиметься.,.», «Закуримо, друже...». І вже 
стелиться по кімнаті, а то й надворі, си
зий отруйний дим, який шкодить не ли
ше курцям, а й тим, хто їх оточує, хто 
стоїть поряд. Від зловживання тютюном 
як гадають вчені, в світі гине в п’ять ра
зів більше людей, ніж від автомобільних 
катастроф. На рєк легень, як правило, 
хворіють, насамперед, курці. Дуже не
гативно впливає нікотин і на серцево- 
судинну систему. Світова медична наука 
твердить, що курець скорочує своє жит
тя на 8—10 років.

Який же напрошується після всього сказа
ного висновок? Лише один — курити не слід 
ні чоловікам, ні жінкам, не говорячи вже про 
підлітків, юнаків і дівчат. Курити — значить 
свідоме чи несвідомо шкодити своєму здоро
в’ю, від цієї поганої звички треба звільнятись 
якомога раніше, не можна бути її рабом.

айво молодих, може з усмішкою сказати: «На
віщо так згущувати фарби? Невже куріння і 
справді таке шкідливе для здоров'я?». Відпо
відь па це дише одна: так, налити цигарки — 
це значить самому (вже з молодих літ) губи
ти своя здоров’я, день у день поступово ослаб
лювати оргапізм. Наукою і практикою доведе
но, шо багато тяжких захворювань, зокрема, 
рак легенів, саме й виникають або загострю
ються внаслідок куріння, зловживання цигар
кою. Особливо ж страждають від куріння тю
тюну жінки. А матерям, які годують дітей, 
шкідливо навіть перебувати там, де курять 
цигарки, бо отрута проникає І в материнсько 
молоко.

Скільки вже сказано переконливих 
слів, скільки вже виголошено лекцій про 
шкідливість куріння. Та все одно тютю
новий дим можете побачити часом і 
вдома, і в місцях відпочинку та на робо
чих місцях. Окремі юнаки ще й хизують
ся тим, що палять сигарети: вже, мов
ляв, і ми дорослі... «Дозвольте закури-

ПЕРША ПРОГРАМА. 9.33 — 
Новини. (М). 9.45 - Телена
рис. (ЛІ). 10.05 — Кольорове те
лебачення. «Бути людиною». 
Телевізійний художній фільм. 
2 серія. (ЛІ). 11.15 — Телезісті. 
(К). 11.35 — «Шкільний ек
ран». Історія для учнів 9 кла
су. (К). 12.05 — Кіножурнал.

«Радянська Україна». (К).

15.25 — «Класна година». (М). 
15.55 — інтербачення. Кольо
рове телебачення. Міжнарод
ний турнір з хокея на приз 
газети «Известия». Збірна 
ЧССР - збірна Швеції. (М). 
18.15 — «Москва і москвичі». 
(М). 18.45 — «Троїсті музики», 
(Кіровоград). 19.25 — Інтерба
чення. Кольорове телебачення. 
Міжнародний турнір з хокея 
на приз газети «Известил». 
Збірна Фінляндії — збірна 
СРСР. (М). 21.00 — Програма

«Час», (М). 21.30 — Кольорово 
телебачення. Продовження хо
кею. (ЛІ). 22.00 — Кольорове 
телебачення. Концерт. (ЛІ). 
22.30 — Новини. (ЛІ).

ДРУГА ПРОГРАМА. 16.55 — 
Наша афіша. (К). 17.00 — Для 
дітей. «Співає «Дударик», 
(Концерт). (Львів). 17.30 — 
«Сільські обрії». (Миколаїв). 
18.00 — «Партійне життя». 
(Запоріжжя). 18.30 — Реклама, 
оголошення. (К). 19.00 — Про-

------------—

Газета виходить 
у вівторок, четвер, 

суботу.

«МОЛОДОЙ КОММУНАР» - 
орган Кировоградскою обкома 

ЛКСМУ, г. Кировоград.

1Чи можна кинути палити? Так, можна. ? 
В цьому я переконався і на власному 
досвіді (бо свого часу теж курив), і на 
багатьох прикладах з життя інших лю
дей. Треба лише виявити свою волю, за
здалегідь подумати і зрозуміти, до чого 
веде куріння. Можуть допомагати о 
цьому ! ліки. В нашій аптеці, наприклад, 
є в продажу ліки «Табекс» болгарського 
виробництва. Та необхідно /лати на ува
зі, що для результативного лікування 
курець повинен сам мати серйозне ба
жання відмовитись від куріння. Інакше 
не допоможуть ніякі ліки. Ось про все 
це й довелось мені розповісти отому 
хворому чоловікові, що завітав до на
шої аптеки і попросив: «Допоможіть 
мені, будь ласка...» Тільки жаль, що чо
ловік цей звернувся по допомогу із за
пізненням майже на чверть віку: адже 
хворобі можна було вчасно запобігти, 
кинувши куріння.

М. БУРКОВ, 
завідуючий центральною районною 
аптекою.
смт. Новомнргород.

грама «Вісті». (К). 19.30 — Ко
льорове телебачення. «У світі 
рослин». (І<). 20.10 — Фільм- 
концерт «Пісняре». (К). 20.45
— «На добраніч, діти!». (К). 
21.00 — Програма «Час». (М). 
21.30 — Художній фільм «Зло
чин І кара». 2 серія. (К). 23.15
— Вечірні новини. (К).

316050, ГСП, Кіровоград-50, вуп. Луначарського, 36. 
Телефони: відповідального секретаря та відділу 
комсомольського життя — 2-45-35, відділу пропаганди, 
відділу листів 5 масової роботи — 2-45*36, відділу вій
ськом патріотичного виховання те спорту — 2-46-87.

Друкарня їм. Г. М, Димитрова 
обласного управління у справах видавництва, 

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

ПЕРША ПРОГРАМА. 10.00
— Програма передач. (Кірово
град). 10.05 — «Ульяновському 
цукровому — сто». (Кірово
град). 16.20 — «Кличуть дале

кі дороги». (Кіровоград), щ.зо
— «Ваш сад». (М). 17.00 —
Висіуп агітбригади колгоспу 
ім. Татарбупарського повстан
ня. (Одеса). 17.30 — Республі
канський рейд по впровад
женню передового досвіду га
зети «Радянська Україна», 
Українського телебачення І 
радіо. (К). 18.00 - Новини.
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(М). 18.10 — «Кіровоградщина 
спортивна». (Кіровоград). 18.10 
«Ленінський університет міль
йонів». (М). 19.10 — Інформа
ційна програма «Вісті». (К). 
19.39 — Заключний концерт 
учасників творчих звітів май
стрів мистецтв 1 художніх ко
лективів України. В перерві — 
«Па добраніч, діти!». (К). По 
закінченні — програма «Час». 
(Віцсозапнс).

ДРУГА ПРОГРАМА. 17.00 - 
Художні музеї країни. «Музей 
Троліпіна». (М). 17.25 — Для 
школярів. «Три мільярди 
кшт». «10 років видавництву 
«Дитяча література». (М). 
18.00 — ФІльм-концерт. «Гра- 
ють сестри ІІакіббскови». (КЕ 
18.30 — «Золоті зірки» «ПгйЙЕ. 
дніпров'л». (Дніпропетровськ). 
19:00 — Кіножурнал. (К). 19.10 
— Художній фільм «Світлий 
ніляг». (І<). 21.00 — Програма 
«Час». (М). 21.30 — Кольоро
ве телебачення. «Веселою ніс« 
нею, словом гострим». (М), 
23.05 — Новини. (ЛІ).

Редактор 8. ПОГРІБНИМ.
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