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Вчора в Києві розпочала роботу республіканська нарада 
кукурудзівників. Напередодні її, ЗО і 31 січня, передовики і 
новатори сільськогосподарського виробництва, спеціалісти і 
керівники колгоспів та радгоспів, працівники районних, об* 
ласних сільськогосподарських органіїацій, партійних і радян
ських органів, що прибули до столиці Радянської України, 
побували на Виставці передового досвіду в народному госпо
дарстві УРСР.

Трудівники села ознайомилися з оновленими експозиціями 
павільйонів. їх матеріали розповідають про досягнення пер?- 
довкх колгоспів і радгоспів, знатних хліборобів, механізато
рів, які впрошують кукурудзу в різних зонах республіки. В 
павільйоні «Землеробство» хліборобів зацікавив досвід робо
ти двічі Героїв Соціалістичної Праці Є. О. Долииюк з Тер
нопільщини та Г. ЛІ. Ладані і Героя Соціалістичної Праці 
ІО. Ю. Пітрп із Закарпаття, які одержали в ювілейному році 
no 106—118 центнерів зерна з кожного гектара. В павільйоні 
«Механізація і електрифікація сільського господарства», а 
також на відкритому майданчику демонструвався комплекс 
машин для вирощування кукурудзи з мінімальними затрата
ми ручної праці.

Про новинки трудівникам колгоспів і радгоспів розповіли 
також працівники інших павільйонів Виставки передового 
досвіду в народному господарстві УРСР.

(РАТАУ).

ДЛЯ ПОСИЛЕННЯ КОМУНІСТИЧНОГО ВИХОВАННЯ
ПЛЕНУМ НОВОМИРГОРОДСЬКОГО РАЙКОМУ ЛКСМУ

Відбувся пленум Новомиргородського 
райкому комсомолу. На ньому розгляну
то питання про завдання партійних орга
нізацій району по підвищенню рівня ке
рівництва комсомолом та поліпшенню 
комуністичного виховання молоді.

З доповіддю виступив секретар райко
му КП України А. 1. Кондратенко.

Доповідач зробив широкий аналіз за
ходам, які проводять у керівництві ком
сомолом первинні партійні організації та 
їх виконанню. Особлива увага звернута 
на поліпшення організаторсько-політич
ної роботи серед членів Спілки з мстою

підвищення їх громадської активності, 
посиленню участі у Всесоюзному соціа
лістичному змаганні за успішне виконан
ня завдань вирішального року я яти- 
річки.

На пленумі виступив другий секретар 
райкому КП України М. І. Грабовий.

Пленум прийняв розгорнуте рішення, 
спрямоване на дальше поліпшення вихо
вання комсомольців і молоді.

В роботі пленуму взяв участь перший 
секретар обкому ЛКСМУ М. Г, Гайда* 
мака.

СПРАВЕДЛИВА СПРАВА
В ‘ Є T Н А А У ПЕРЕМОГЛА
В обстановці 
братерської дружби

Центральний Комітет КПРС і Радян
ський уряд ЗО січня у Великому Крем
лівському палаці дали обід на честь чле
на Політбюро, секретаря ЦК ПТВ това
риша Ле Дик Тхо, члена Політбюро ЦК 
ПТВ, заступника прем’єр-міністра, мі
ністра закордонних справ ДРВ товариша 
Нгуєн Зуй Чіня.

Разом з ними були посол ДРВ в СРСР 
Во Тхук Донг, посол РПВ в СРСР Данг 
Куанг Мінь, члени делегації ДРВ, які 
брали участь у чотиристоронніх пере
говорах у Парижі по В'єтнаму, інші в'єт
намські товариші.

З радянської сторони були товариші 
Л. 1. Брежнев, Г. І. Воронов, А. П. Кири
ленко, О. М. Косигін, Ф. Д. Кулаков, 
К. Т. Мазуров, А. Я. Пельше, Д. С. По- 
лянський, /А. А. Суслов, О. М. Шелепін,

ЗО січня Генеральний секретар ЦК 
КПРС товариш Л. І. Брежнєв зустрівся з 
членом Політбюро, секретарем ЦК ПТВ, 
спеціальним радником делегації ДРВ на 
чотиристоронній нараді по В'єтнаму то
варишем Ле Дик Тхо.

Під час розмови, яка проходила в об
становці сердечності і братерської друж
би, тов. Ле Дик Тхо інформував Гене
рального секретаря ЦК КПРС про за
ключну стадію Паризьких переюворіа 
по В'єтнаму.

Від імені Політбюро ЦК ПТЗ, Партії 
трудящих В’єтнаму і в'єтнамського наро
ду тов. Ле Дик Тхо висловив глибоку по
дяку ЦК КПРС, Радянському урядові і

Мітинг представників 
громадськості Москви

Як велику і радісну подію сприйняли 
радянські люди підписання Угод про 
припинення війни і відновлення миру у 
В’єтнамі.

Поздоровити в’єтнамських братів з пе
ремогою їх справедливої справи ЗО січ
ня в Колонний зал Будинку спілок при
йшли представники громадськості сто
лиці.

У президії —- тепло зустрінуті присут
німи товариші А. П, Кириленко, Ф. Д. 
Кулакоз, К. Т. Мазуров, А. Я. Пельше, 
М. А. Суслов, О. М. Шелепін, П. Н. Де- 
мічев, Д. Ф. Устинов, В. І. Долгих, І. В. 
Капітонов.

Тут же — член Політбюро, секретар 
ЦК Партії трудящих В'єтнаму, спеціаль
ний радник делегації ДРВ на Паризькій 
нараді по В’єтнаму Ле Дик Тхо, посол 
ДРВ у Радянському Союзі Во Тхук Донг, 
посол Республіки Південний В'єтнам в 
СРСР Данг Куанг Мінь, інші в'єтнамські 
товариші.

Мітинг представників громадськості

П. Ю. Шелест, П. Н. Демічав, М. С. Со- 
ломенцео, Д. Ф. Устинов, В. І. Долгих, 
І. В. Капітонов, К. Ф. Катушез, гопоза 
Центральної ревізійної комісії КПРС 
Г. Ф. Сизов, заступник Голови Президії 
Верховної Ради СРСР Г. С. Дзоценідзе, 
заступники Голози Ради Міністрів СРСР 
М. О. Лесечко, В. М. Новиков, Г. Т. Но
виков, голова Ради Національностей 
Верховної Ради СРСР Я. С. Насріддінова, 
секретар Президії Верховної Ради СРСР 
М. П. Георгадзе, міністри СРСР і голови 
державних комітетів СРСР, члени і кан
дидати в члени ЦК КПРС, члени Цент
ральної ревізійної комісії КПРС, радян
ські воєначальники, інші офіційні особи.

З промовою на обіді виступив Гене
ральний секретар ЦК КПРС товариш 
Л. І. Брежнев.

Потім промову виголосив Нгуєн Зуй 
Чінь.

Обід пройшов в обстановці братер
ської дружби і сердечності.

Зустріч Л. І. Брежнєва
з Ле Дик Тхо
всім трудящим Радянського Союзу за їх 
послідовну інтернаціоналістську позицію 
щодо справедливої боротьби В’єтнаму.

Тов. Л. І. Брежнєв заявив, що комуніс
ти, весь радянський народ палко вітають 
велику перемогу своїх в’єтнамських бра
тів. Ця перемога є, насамперед, резуль
татом героїчної багаторічної боротьби 
в’єтнамського народу на военному, полі
тичному і дипломатичному фронтах, да
лекоглядності і мудрого керівництва йо
го боротьбою з боку Партії трудящих 
В’єтнаму та її Центрального Комітету.

Це — велика перемога всіх країн со
ціалістичної співдружності, всіх миро
любних сил.
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Г 2 ЛЮТОГО, ЗО РОКІВ ТОМУ (1913 р.) БУЛА ЗАВЕРШЕНА ЛІКВІДАЦІЯ
фашистських військ, оточених в районі сталінграда.

lia сш ганку 19 листопада 1942 року гуркіт величез
ної сили прокотився степом між річками Волгою і 
Доном. На позиції німецько-фашистських військ одно
часно спрямували вогонь тисячі гармат, мінометів, 
грізних «катюш». В атаку пішла піхота, підтримува
на танками. В неб.о злетіли сотні бомбардувальників, 
швидкокрилих винищувачів, важких бомбовозів.

Так почався іенеральпиії контрнаступ радянських 
військ під Сталінградом, який закінчився повним ус
піхом. Спочатку була оточена, а потім частково Зни
щена, а частково взяте в полон відбірне угруповання 
ворожих військ загальною чисельністю 330 тисяч чо- 
лос-ік. 2 лютого 1943 року гітлерівці підняли бітий 
прапор капітуляції. Майже два з половиною місяці 
велась операція по розгрому гітлерівських військ. Во
ші, ці місяці, підірвали бойовий дух гітлерівської 
мії, стали поворотними не тільки в єдиноборстві 
дянського Союзу з гітлерівським агресором, але 
другій світовій війні.

Автор цієї статті Олександр Родимцев в ці 
командував дивізією, яка захищала центр міста.

столиці відкрив секретар Московського і 
міського комітету партії Л. І. Греков.

Слово надається голові центрального і 
правління Товариства радянсько-в'єтнам
ської дружби, льотчикові-космонавту » 
СРСР, Герою Радянського Союзу Г. С. І 
Титову.

На трибуні — слюсар електромеханік- 1 
ного заводу імені Володимира Ілліча, І 
ударник комуністичної праці К. І. Саха- І 
ров.

Від імені радянських жінок палко при- я 
вітала в’єтнамський народ з видатною І 
перемогою член Комітету радянських 
жінок, Герой Радянського Союзу М. П. 
ЧечкьоЕа.

Палкими оплесками зустріли присутні 
виступ члена Політбюро, секретаря ЦК 
ПТВ Ле Дик Тхо.

На мітингу було одноголосно прийнято 
резолюцію, в якій його учасники шлють 
палкий привіт і поздоровлення братньо
му в’єтнамському народові.

(ТАРС), І

Без перебільшення мож
на сказати, що кожний за
хисник Сталінграда був ге
роєм, проявив мужність і 
доблесть. Розповім про 
одного із захисників міста 
— сержанта Якова Павло- 
ва. Я добре знав цього 
відважного, безстрашного 
командира, бував у будин
ку, який він захищав і 
який був названий будин
ком Павлова. На карті гіт
лерівського фельдмарша
ла Паулюса цей будинок 
був відзначений як опор
ний пункт. Полонені німе
цькі офіцери утверджува
ли, що його захищає ра
дянський батальйон. А тут 
знаходилось всього »0 

солдатів. Пав- 
ловський гарні
зон тримаз під 
вогнем всі при
леглі до будин
ку вулиці. Кож
ний боєць тут 
воював за 
трьох. Якось я 
запитав куле
метника Єгоро» 
ва, яку роль 
він виконує в 
обслузі гарма- 

товаришу гене- 
би мовити, в

Олександр РОДИМЦЕВ, генерал-полковник,, 
двічі Герой Радянського Союзу.

ХТО бував у Волгограді, 
той бачив сріблясті тан 
ки, установлені над Вол

гою на посте мені ах. Ці 
своєрідні пам’ятники не
мов пунктиром позначили 
лінію, де радянські воїни 
в дні Сталінградської бит
ви тримали оборону. В де
яких місцях вона майже 
впритул підходила до річ
ки: яких-небудь 300—400 
метрів відділяли гітлерів
ців від цілі. Але ці метри 
ворог не зміг подолати.

Сюди, на цю лінію вогнен
ної землі, бійці нашої дивізії 
висадилися в вересні 1942 ро. 
ку. коли гітлерівське радіо на 
весь світ оголосило про падін
ня Сталінграда. Висадились 
на допомогу 62-ї армії, бійці 
якої вели жорстокі бої, стри
муючи 
сил противника, 
трьох 
шеннч СИЛ. 
всього 50 1___  ____
рівськс командування 
проти неї 
тів 1 офіцерів, 
тнсіїчі літаків, 
тисяч гармат, 
підкріплення І 
ЦІ для 62-ї 
необхідним.

Страшна і 
на постала 
Все місто було у вогні. Го
ріла навіть Волга. З лівого 
берега на правий нас дос
тавили бронекзгери. Ди
візія одразу вступила в 
бій. Роздивитися і вникну
ти в обстановку не було 
ні часу, ні умов. Бойовий 
натиск наших військ був 
настільки могутнім, що во
рог не витримав. Ми виби-

натиск переважаючих
Один по 

такс було співпідпо- 
62-а армія мала 

тисяч бійців. Гітле- 
кннуло 

до 170 тисяч солда- 
500 танків, до 
близько трьох 

■. Зрозуміло, що 
в такій обстанов- 
армії було дуже

і грізна карти- 
перед нами.

ли фашистів із центра Ста- 
лінграда, а потім і з Ма
маева Кургана.

Це був перший день із 
ста сорока днів і ночей, 
які ми прожили в осадже
ному, але нескореному 
місті-герої. Неймовірно 
важким був цей день, ба
гатьох товаришів не дора
хувався я тоді. Але потім 
були дні ще важчі, коли, 
здавалось, витримати бо
йове напруження — було 
понад людські сили. Але 
радянські люди витрима
ли. Вони відбивали по 12— 
15 атак за добу. Бої точи
лися но тільки за кожну 
вулицю — за кожну квар
тиру, кожну кімнату. В 
дні захисту Сталінграда я 
на численних прикладах 
переконався, що солдат, 
який захищає свою Бать
ківщину, сильніший вогню, 
сильніший металу, і нема 
сили, яка б змогла поста
вити його на коліна.

Бійці полку Єліпа, які захи
щали вокзал, були відрізані 
від інших частин дивізії. 
Створивши тут міцний кулак, 
гітлерівці кинулись на штурм. 
Декілька діб продовжувався 
нерівний бій. Ворог зумів за
володіти вокзалом лише тоді, 
коли нікого із ного захисників 
не лишилось в живих. «Тут 
стояли на смерть гвардійці ди
візії Родимцсва». Такий напне 
залишили вони на стіні вокза
лу. Пізніше, коли гітлерівці 
зазиалн під Сталинградом ни
щівної поразки, товариші за
гиблих до цієї фрдзн додали 
нову: «Вистоявши, перемогли 
смерть*.

ти. «Я, 
рал, так 
трьох особах: і за коман
дира, і за навідника, і за 
носія патронів», — відпо
вів солдат.

Маленький гарнізон від
бив сотні атак ворога. Іс
торики підрахували, що 
біля стін Парижа фашисти 
втратили значно менше 
солдат, ніж біля стін бу
динку сержанта Павлова.

ЗО років минуло після 
тих грізних подій. Але час 
не владний над воїнським 
подвигом. Я часто буваю у 
Волгограді і знаю, з якою 
любов'ю тут бережуть 
все, що зв’язано з геро
їчною обороною міста. 
На Мамаєвому Кургані, 
там, де тридцять років то
му господарювала смерть, 
де земля була вкрита тов
стим шаром осколків, спо
руджений величний мону
мент на честь героїчних 
захисників Сталінграда.

Коли приїжджаєш у Вол
гоград, не перестаєш ди
вуватися богатирській мо
гутності нашого народу, 
йото творчій силі. 30 років 
тому місто лежало в руї
нах, його фактично не бу~ 1 
по. І ось ніби сталося Ч'/* 
до: на березі Волги розви
нулося нині чудове МІСТО 
Волгоград з широкими і 

(Закінчення на 3-й стор.).
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ТРУДОВА
ХОДА 
П’ЯТИРІЧКИ

Як повідомило ЦСУ 
СРСР, трудящі Радянсько
го Союзу добились у дру
гому році п'ятирічки даль
шого піднесення економі
ки, розвитку науки й куль
тури, послідовно здійс
нювалась програма під
вищення народного доб
робуту.

Національний доход збі
льшився в 1972 році на 
11 мільярдів карбованців і 
становив понад 310 міль
ярдів карбованців. Відпо
відно до Директив XXIV 
з’їзду КПРС тривало зді
йснення заходів щодо під
вищення життєвого рівня 
народу. В 1971 і 1972 ро
ках близько 34 мільйонів 
чоловік одержали підви
щення заробітної плати, 
пенсій і стипендій.

За рахунок підвищення 
продуктивності праці
одержано понад 80 про
центів приросту промисло
вої продукції і три чверті 
приросту національного 
доходу.

Приріст промислового 
виробництва порівняно з 
1971 роком становив 6,5 
процента. Вищими темпа
ми розвивалися галузі 
промисловості, які забез
печують технічний прогрес 
у народному господарст
ві.

У 1972 році вироблено 
електроенергії 858 мільяр
дів кіловат-годин, нафти 
— 394 мільйони тонн, га
зу — 221 мільярд кубічних 
метрів, вугілля — 655 мі
льйонів тонн, сталі — 126 
мільйонів тонн, мінераль
них добрив (в умовних 
одиницях) — 66,1 мільйо
на тонн, автомобілів — 
1.379 тисяч штук, транто- 
рів — 478 тисяч штук, це
менту — 104 мільйони
тонн; зросло виробництво 
товарів народного спожи
вання: тканин, посуду,
меблів, холодильників і 
т. д.

Здійснені в останні роки 
партією і урядом заходи 
по зміцненню матеріаль
но-технічної бази сільсь
кого господарства, підви
щенню культури земле
робства і вжиті у минуло
му році додаткові заходи 
щодо мобілізації ресурсів 
країни і подання допомо
ги колгоспам і радгоспам 
дали можливість пом’як
шити негативні наслідки, 
викликані несприятливи
ми погодними умовами. 
Виробництво зерна у ми
нулому році становило 
168 мільйонів тонн, що 
■трохи вище від середньо
річного рівня восьмої 
п’ятирічки. Виробництво 
рису становило 1,6 мільйо
на тонн, або на 15 про
центів більше, ніж у 1971 
році. Високий урожай зер
на було вирощено 1 зі
брано на Сході країни. 
Державні закупки зерна в 
цілому по країні станови
ли 60 мільйонів тонн. У 
минулому році країна 
Одержала 7,3 мільйона 
тонн бавовни - сирцю. Це 
найвищий збір бавовни за 
асі попередні роки.

Чисельність робітників і 
Службовців становила 95,2 
мільйона Чоловік І збіль- 
Щилася за рік на 2,4 міль
йона чоловік. Чисельність 
Колгоспників, зайнятих у 
громадському господар
стві колгоспів, становила 
близько 16 мільйонів чо
ловік.

■ Загальна чисельність 
уселення Радянського 
Союзу на 1 січня 1973 po
tty становила 248,6 мільйо
на чоловік,

(ТАРС)<

О 30-ТИ ПРАЦІВНИКІВ на фермі 
№ 1 колгоспу імені Суворо

ва — жодного комсомольця. Кад
рів поки що вистачає. Але в цьому 
році стануть до ладу два корпуси 
відгодівлі та один для свинома
ток. Тоді ж, напевне, питання кад
рів постане надзвичайно гостро.

І все-таки я зустрів на фермі 
комсомолку — Зою Миронову. 
Вона само поралась біля свино
маток. Думаю, помилився у своїх 
□ исновках, поспішив. Проте дівчи
на розсіяла мої сподівання.

•— Ні, я не працюю тут постійно, 
тільки підміняю свинарку, що 
пішла у відпустку.

На запитання: чи подобається 
їй ця робота і чи залишилася б на 
фермі, якби довірили їй групу, 
дівчина довго не могла відповісти. 
Мабуть, з нею про це ніхто но го
ворив — ні завідуючий фермою, 
ні члени комітету комсомолу.

Друга молочнотоварна фер
ма — краща в колгоспі. 268 дійних 
корів обслуговують 17 доярок, з 
яких три комсомолки. Таня Ко-

роль працює п’ять років, Світлана 
Газдик — два, перший рік підмін
ною •— Ніна Попова. В розмові з 
Ніною виявилось, що дояркою во
на відпрацює лише стійловий пе
ріод, а потім піде вирощувати 
цукровий буряк.

— Проблема кадрів особливо

про комсомольців-механ:заторІ0, 
проте не знав, скільки комсомоль
ців працює в тваринництві.

— Проблема молодих рук в тва
ринництві в нас існує, — почув від 
заступника голови колгоспу Г. В. 
Суботи, — тим більше, що госпо
дарство з нас спеціалізоване. Але

НА ФЕРМАХ - МОЛОДІ ГОСПОДАРІ

«Я ТУТ-НЕ ПОСТІЙНА»
відчутна влітку — говорить заві
дуючий фермою Павло Сергійо
вич Щеголясв, — коли багато 
доярок йдуть у ланки. Тож дово
диться навіть наймати людей з ін
ших областей.

Потім я розмовляв з заступни
ком секретаря комсомольської 
організації, бригадиром першої 
тракторної бригади Григорієм 
Грунтовим. Він охоче розповідав

питання це не так легко вирішити. 
Не направити ж в тваринництво 
трактористів та шоферів.

Звичайно, трактористів та шо
ферів в тваринництво посилати 
недоцільно, але ж є випускники 
шкіл, от з ними й потрібно вести 
роботу. Григорій Васильович роз
повідав, що багатьом молодим 
виробничникам колгосп дає на
правлення до вузів. А це вже не
абиякий стимул для молоді кол-

госпу. А чи розповідали випуск, 
никам про те, яким стало тепер 
тваринництво. Взяти хоч би ту ж 
другу молочнотоварну. Тут роз-/* 
дають корми, прибирають гній, 
доють корів — механізми. Повніс
тю механізована й перша свино
товарна ферма. До приміщень 
підводять дороги з твердим по- 
криттям, подвір я першої свиното
варної ферми заасфальтоване.

Побував я в конторі колгоспу. 
Тут могли сказати майже про все: 
скільки є і буде великої рогатої 
худоби та свиней в господарстві 
на кінець п'ятирічки, скільки ви
роблено м’яса на 100 гектарів 
сільськогосподарських угідь сьо
годні, що буде через кілька років, 
І лише одного не знали планози- 
ки: чи зистачить кадрів. Нема по
ки що серйозної турботи про це і 
з боку комітету комсомолу госпо-
дарства.

В. КОБЗАР,
наш громадський кореспон
дент.

Устипівський район.

НА ЗНІМКУ: ПЕРЕХІДНИЙ ЧЕРВОНИЙ ПРАПОР ОБ
КОМУ КОМСОМОЛУ В РУКАХ ГРУПКОМСОРГА комсо
мольсько-молодіжного КОЛЕКТИВУ КОЛГОСПУ 
«.ШЛЯХ ЛЕНІНА» ОНУФРІЇВСЬКОГО РАЙОНУ НАДІЇ 
КИРИЧЕНКО.

Фото автора.

І ЗНОВУ—ЗРОСТАННЯ
Над тваринницьким містечком лютувала хуртовина. За корпу

сами товстий шар снігу вкрив озимину, вітер замів дороіи. А на 
фермі вирувало трудове піднесення. Кормозози вчасно доставля
ли худобі корми, трактористи розчистили шляхи, молоко без за
тримки відправлялося на молокоприймальний пункт.

Групкомсорг комсомольсько-молодіжного колективу Надія Ки
риченко до обіду побувала в усіх корпусах, запрошувала доярок 
після закінчення обіднього доїння на комсомольські збори. 
Невдовзі всі зібралися в червоному кутку.
...З року в рік зростають надої на фермі. В першому році дев’я

тої п’ятирічки дівчата на кожну корову надоїли по 3100 кілогра
мів молока, в минулому — на 100 кілограмів більше. 1 в першо
му, і в другому півріччях комсомолки виборювали першість у 
соціалістичному змаганні молочно-товарних ферм району, а у со
ціалістичному змаганні серед комсомольсько-молодіжних колек
тивів МТФ області були першими у всіх кварталах.

За трудові успіхи у ювілейному році обком комсомолу нагоро
див комсомольсько-молодіжп«иї колектив колгоспу «Шлях Лені
на» Онуфріївського району перехідним Червоним прапором.

Ударно працювали комсомолки в січні. В колективі шириться 
соціалістичне змагання, девіз якого: «Третій, вирішальний — 
достроково». Олександра Сокурснко, Фросина Залоїло, Ольга 
Гусар, Надія Костюченко вже надоїли від кожної коропи близь
ко 300 кілограмів молока. Три дні тому ферма ще йшла на дру
гому місці в районі, поступаючнсь лише МТФ колгоспу «Дніпро». 
Нині ж — знову попереду. Дівчата взяли хороший розгін. Тру
дове напруження не спадає.

Ю. «ЛІВАШНИКОВ, 
і спецкор «Молодого комунара».

а бережи одяг змо- • ПРОЧИТАЙТЕ, БАТЬКИ 
ЛОДУ ©ЧИЄ МІРА ди
тячих БАЖАНЬ а РОЗ
ПОРЯДОК УЧНЯ 5-ГО
«А»...

ІІ

Авторитет професії

З ДАЛЕКОГО РЕЙСУ
Поверталися з близьких і далеких рейсів автома

шини. І кожну треба оглянути, виконати ремонт, щоб 
ніде не підвела в дорозі. Це — робота Олександра 
Михайленка і його товаришів. А хлопець дибився па 
молодих і літніх водіїв, що жзаво розповідали про 
свої поїздки і заздрив їм. Бо хоч ремонтником був 
непоганим, сам давно плекав мрію сісти за кермо. І 
ось прийшов довгожданий день, коли без відриву 
від виробництва Сашко Михайленко закінчив курси 
шоферів, йому доручили автомобіль. Бігли назуст
річ дороги, стрічками стелилися під колеса.

Відслужив Олександр армію. Був відмінником бо
йової і політичної підготовки. Як повернувся додому, 
з енергією став до роботи.

Саме тоді прибула в автогіідпрпемство новинка — 
причеп • самоскид. Олександр взявся опанувати сек
ретами водіння, іцо давали великий економічний 
ефект. Адже при мінімальній затраті пального і мас
тил він перевозив у два рази більше вантажів, ніж 
па автомашині, без причепа. Тож недарма в 1970 
році ім'я О. С. Михайленка було занесено в «Книгу 
пошани» автопідприємства. А вже в наступному ро
ці, в напруженому соціалістичному змаганні, комсо
молець виборов перше місце і завоював почесне 
звання кращого за професією серед водіїв автопід
приємства. І знову — нагорода: Грамота ЦК 
ВЛІ\СМ. На своєму «ГАЗ-51» Михайленко достав
ляє найрізноманітніші вантажі в братні республіки 
Радянського Союзу: Грузію, Вірменію, Латвію, Лит
ву, Білорусію. Звідти повертається теж з повним ку
зовом.

Зараз О. Михайленко трудиться в рахунок берез
ня. Хорошими показниками він закінчив ювілейний 
рік. План по перевезенню вантажів виконано на 128 
процентів. З великим піднесенням комсомолець роз
почав новий, вирішальний, рік п’ятирічки,. І знову до
рога. Пильно вдивляється Олександр Михайленко 
вперед. А назустріч біжать І біжать шляхи. І здаєть
ся, що немає їм кінця, як немає кінця любові до ті
єї справи, яку він робить.

А. ЛОМОНОС,
м. Світлоподськ.

СТАРШЕ покоління дивуєть
ся і лише знизує плечима: 

хіба ми були такими? Дійсно 
ке були. Адже виховання — 
це соціальне явище. Нинішнє 
покоління засвоює досвід усіх 
попередніх поколінь, в тому 
числі досвід своїх батьків. Але 
процес засвоєння проходить 
значно швидше, ніж 15—20 ро
ків тому.
Потреби сучасних дітей знач

но виші, ніж були потреби їх 
батьків у дитячому віці. Крім 
того, батьки без вагань задо
вольняють залити дітей, мо
рально виправдовуючи себе: 
«Ми жили бідніше, то нехай 
хоч діти не знають цього». 
Причому. задовольняють, а 
першу чергу, матеріальні по
треби. Діти середнього, а ін
коли навіть молодшого шкіль
ного віку, одягнені краще за 
дорослих, за батька чи вчите
ля. Сьогоднішнього п'ятиклас
ника вже не задовольняє одяг 
з шерсті: він звергає свій по
гляд до нейлону, лавсану. І 
щоб дитина не стала бездуш
ним і легковажним спожива
чем матеріальних благ, наш 
земляк, вчений педагог В. О. 
Сухомлняськпй наголошував: 
«Культуру бажань потрібно 
виховувати з дитинства, щоб 
маленька людина не стала ти
раном сім'ї, тираном матері... 
Бо найстрашніше у взаєминах 
батьків і дітей — бездушне го
дування матеріальними насо
лодами», ( в задоволенні ма
теріальних потреб потрібно 
завжди дотримуватись міри. 
Та питання міри не можна ок
реслити якимись конкретними 
рамками, бо міра потреб — 
це відносне поняття І д.гя 
кожної конкретної сім’ї, І для 
кожної динши. А часто бать
ки залюбки купують дітям 
одяг, взуття, бажаючи, щоб 
їхня дитина була одягнена як
найкраще.

Та ось хлопепь прийшов до
дому без картуза, чи з розі
рваним рукавом, і це його ні
скільки не бентежить. Батьки 
в олчаї: «І чому такі не бе
режливі ці діти? Та я ж у 
одному піджачку виросла (чи 
виріс) I берегла Його І в бу
день, І в свяіо*.

Ось тут треба І замисли
тись... Берегли ту одежину то
му, що иона була однією — 
єдиною. Та, нехай читач не 
думає, що я за те, аби паші 
діти носили одні" з ситцю, та 
ще й один на- всі періоди. Ні! 
просто потрібка певна міра.

А крім того, необхідно навчити 
їх носити те, що є. Причиною 
відсутності бережливості і 
примхливих вимог є те, ЩО ДІ
ТИ Не усвідомлюють, якою 
ціною зароблено кошти на по
купку. Точніше, вони знають, 
але не замислюються над тим, 
що вартість покупки — це 
певний час роботи батьків бі
ля верстата, за кермом трак
тора чи автомобіля, на фермі 
чи на Іншій роботі. Для дітей 
нова покупка це неуречевле- 
нпй продукт праці цілої гру
пи трудівників, а абстрактна 
річ, що задовольнила потребу.

I щоб вони осмислювали 
вартість затрати праці на ви
готовлення будь-якої речі, по
трібно, щоб діти працювали, 
брали участь в безкоштовній

УРОКИ
ПРАЦІ
ВДОМА
продуктивній праці на користь 
суспільства. «Чим вище р(- 
вень матеріальної забезпече
ності дітей на даному етапі 
розвитку нашого суспільства, 
— писав В. о. Сухомлинсь- 
кия, — тим важливіша участь 
їх в безкоштовній праці для 
суспільства. Лише в праці ди
тина осмислює ціпу матеріаль
них і духовних багатств Ли
ше той, хто працює, буде бе
регти і поважати працю ін
ших. Фізична праця ніби 
спрямовує мислення. «Рука 
немов би дисциплінує розум».
Я АЛУЧИТИ дитину до праї 

ЧІ> але щоб остання не 
покарання за 

за покупку 
нсдобросо- 
до навчай-

добре зроблену роботу. Варто 
організувати роботу дитини 
так. щоб не перевантажувати 
її фізично. Невелике трудове 
напруження дитини повинно 
бути щоденним, повинно пос
тупово стати звичкою. А для 
заохочення ні а якому разі не 
можна обіцяти нагороду за 
якусь роботу , оскільки дити
ні працюватиме ліпне «за 
плату».

Учнів середнього шкільного 
віку варто залучати до догля
ду за худобою (в селі), а в 
місті — до доставки продуктів 
з магазину тощо. Але робота 
не повинна бути обтяжливою. 
До того ж участь в праці по
винна бути постійною, а не 
від випадку до випадку.

Відчуття потрібності своєї 
хоч І невеличкої праці, шко
лярів, робить їх більш відпові
дальними. серйозними, жит
тєрадісними. І, головне. в 
підлітковому віці — робота 
повинна давати відчутні ре
зультати. Хіба ми. дорослі, не 
відчуваємо морального задо
волення, коли проходимо повз 
скверик, парк, де нашими ру
ками посаджепо дерева, повз 
пшеничні лани, повз новобудо
ви?.

Іншим засобом виховання 
бережливого ставлення до дер
жавного. шкільного та особис
того майна є ознайомлення 
учнів з елементарними пи
таннями розвитку народного 
господарства. Коди школяр 
знатиме, якою ціною обхо
диться державі кілограм хлі
ба, металу, парти, підручни
ки, виконання і навчання од
ного учня, то він мимоволі за
думається над тим. що на йо
го навчання витрачено вели
чезні кошти. Поряд з цим по
трійно залучати учнів до са- 
мообслуїовування в сім’ї І 
школі, до шкільного облад
нання. книжкового фонду біб
ліотек, шкільного майна, ’фар- 

класних кім-стада засобом ■ 
провину, платою 
чи компенсацію 
вісного ставлення „ввч<и. 
ня. праця для дитини позня- 
на бути насолодою, мораль- 
Н ,Ипапа0Е0ЛЄНИЯМ’ Щ°б ПІЗ«і’ шо перерости В життєву по- 

’'С|! ДОСЯГТИ нього, по- 
Р*рно постійно доручати ді- 

тям посильну роботу, щоб 
привчити працювати. Уже з 4 5 років їй можна давати 
невеликі доручення: догляда- 
Га чистої К®1ТИ’ сліДкУва*и 
за чистотою місця, відведено- 
ПоичПоПмГОР’ прнбиРа™ ліжко, 
причому, В цьому ВІЦІ залу- 
ППТ я«Л0 фЧичноТ праці погріб- 

,„яуже соережно, застосову
ючи певні Ігри, похвалу за

бунапня, побілки 
нат.

«Чим старша ..... 1ТО
серйознішою має бути праця», 
— це перевірена педагогічною 
практикою В. о. Сухомлиясь- 
кого. а обто роботи по вихо
ванню бережливості в дитини, 
як І кожна виховна робота, 
потребує вдумливого 1 уваж
ного ставлення.

В. ШАХНЕНКО, 
аспірант-заочник ка
федри педагогіки Оде
ського державного пе
дагогічного інституту 
імені К. Ушинського. 

с- Калмазово, 
Вілі.шйнськнй район.

дитина, тим

педагогічною
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23 СЕРПНЯ 1942 РОКУ...
— Товариш командуючий! На

каз про будівництво мосту че
рез Волгу в районі тракторного 
заводу виконаний! — доповів 
командуючому Сталінградським 
фронтом генерал-полковникові 
Єременку начальник інженерної 
служби фронту генерал-майор 
Шестаков.

Командуючий нетерплячим же
стом перервав рапорт.

— Оголосіть мою подяку сапе
рам, а міст наказую зірва

ти. Так, так, зірвати! І негайної Гітлерівські танки біля 
Сталінграда.

Передові танкозі і мотострілецькі частини фашис
тів прорвались до міста в районі північних перед
мість, розраховуючи з ходу оволодіти тракторним за
водом. І тому щойно побудований міст через річку 
відкривав гітлерівцям прямий шлях на Заволжя. 
Тоді ж гітлерівці кинули на Сталінград армії бом
бардувальників. Почалась одна з найбільших битв, 
яка ввійшла в історію під назвою «Сталінградська 
битва».

Пояснюючи причини наступу па Сталінград, Ггглер 
говорив: «Я йшов туди тому, що цс — досить важли
вий пункт. Через нього здійснювалось перевезення ЗО 
мільйонів тонн вантажів, з яких 9 мільйонів тонн 

нафти. Туди стіка- 
лась з України й 
Кубані пшениця 
для відправлення 
на північ. Туди до
ставлялась мар

ганцева руда. Саме його я хотів і взяти....»
Бойові дії на Сталінградському напрямку, що три

вали 200 днів і ночей, охопили площу в 100 тисяч 
квадратних кілометрів. До середини листопада 1942 
року місто штурмувала 660-тисячна фашистська ар
мія.

Але бліцкріг на Волзі зазнав поразки.
Фінал битви відомий. Біля сіін Сталінграда фашисти 

втратили близько півтора мільйона своїх солдатів, тобто, 
четверту частину всіх своїх сил, що діяли в той час на ра
дянсько-німецькому фронті. Сили гітлерівської Німеччини 
були остаточно підірвані.

ЗО років тому. 2 лютого 1943 року, у Сталінграді відлунав 
останній постріл. До нас прийшла перемога. 1 лише тут 
люди по-справжньому побачили, якою ціною вона ними здо
бута. На багато кілометрів замість будинків і заводських 
корпусів стояли з’їдені вогнем і снарядами рідкі коробки бу
дників. З 48.190 будівель було зруйновано 41.685. Фашисти 
знищили всі 126 заводів і фабрик, 124 школи. 15 лікарень, 63 
поліклінік і амбулаторій... Це було місто руїн, місто кладо
вищ. Американські бізнесмени, які побували тут відразу піс
ля боїв, говорили,; що немає сенсу відбудовувати пі руїни, 
краще побудувати місто на новому місці.

Тепер вже ие знайти у Волгограді колишніх руїн. їх по
бачиш лише на фотознімках у місцевому музеї оборони та з 
документальних кінострічках. Нове місто піднімалося з ру
їн І попелу.

Волзька ГЕС імені XXII з'їзду КПРС. меморіаль
ний пам’ятник героям Сталіяградської битвії 
на Мамаєвому Кургані, Алея Героїв, проспект Лені- 
гій, шлюзи Волго-Допського судноплавного каналу 
імені Леніна — все пе надає Волгограду особливої 
Неповторності, величі й могутності. Місту стає тісно 
в старих кордонах. Воно продовжує стрімко рости. 
Лише за останні п'ять років тут відсвяткували ново
сілля понад 50 тисяч сімей. Потужність відбудованих 
і;- заново побудованих підприємств зросла и десять 
р.азів, а число жителів вже перевищило 850 тисяч чо
ловік. Нинішній Волгоград — гідний пам'ятник тим, 
Хто ЗО років тому стояв на смерть на волзькому бе
резі.

ІСТАЛІНГРДДСЬКОЇ
■ І 11

£ ДВІ БИТВИ

(Закінчення.
Початок на 1-й сюр.), 

прямими проспектами, 
світлими будинками, шко
лами, Палацами культури 
найкрупніший промисло
вий і культурний центр 
Поволжя. Місто з року в 
рік красивішеє, і щоразу, 
приїжджаючи сюди, помі
чаєш немалі зміни, Так, 
заради цього варто було 
воювати, пережити грізні 
осінь 1942 і зиму 1943 ро
ків.

Серед тих, хто будував і 
будує новий Волгоград, 
чимало колишніх фронто
виків, захисників Сталін- 
града. Я слідкую за доля
ми своїх фронтових дру
зів, листуюсь з ними. 
Знаю, наприклад, що Іван 
Афанасьєв, один з найвід- 
мінніших воїнів нашої 
гвардійської дивізії, не за
лишав міста, яке захищав. 
В бою він втратив зір. Вол
гоградські лікарі вилікува
ли його. Тепер він виховує 
молодь.

Листуюсь я І з Яковом 
Павловим, колишнім 
мандиром 
гарнізону.

ко- 
героїчного 

живе

Новгороді, працює на за- війні і не відіграв будь- 
воді. Третій і 
по Сталінграду Ілля Во
ронов живе й працює в се
лі на Орловщині. 25 кульо
вих і осколкових поранень 
одержав він у боях, однак, 
солдат-ветеран не зби
рається на відпочинок. 
Такий вже характер у 
фронтовиків, у сталін- 
градців. Це про таких, як 
Афанасьев, Павлов, Воро
нов не раз були сказані 
добрі слова. Саме такі лю
ди, як вони, з одного 
фронту після війни пішли 
на інший —- фронт мирної 
праці і працюють по- 
фронтовому, 
ському,

* 4

РАДЯНСЬКІ люди, особ
ливо учасники битв на

Волзі, не можуть проходи
ти мимо настійного уст
ремління західної пропа
ганди применшити зна
чення перемоги радянсь
кої зброї під Сталінгра
дом. Робляться 
представити 
ким чином, 
град був Есього-на-всього 
епізодом у другій світовій

мій товариш якої помітної ролі в досяг
ненні перемоги над німе
цьким фашизмом. Є факти 
і прямої фальсифікації. 
Наприклад, деякі буржуаз
ні історики прирівнюють 
битву під Сталінградом до 
боїв 
під 
ким 
ном. 
зовсім не 
величини. В результаті на
ступу англійців під Ель- 
Аламє-йном восени 1942 
року було нанесено пораз
ку 4 німецьким і 8 італій
ським дивізіям, а за пе
ріод битви під Сталінгра
дом армії фашистського 
блоку втратили близько 
чверті сил, що діяли на 
радянсько - німецькому 
фронті — до півтора міль
йона чоловік. Тільки в хо
ді контрнаступу Радянсь
кої Армії 
32 дивізії 
крім того, 16 дивізій були 
знекровлені і втратили 
боєздатність. Як бачите, 
масштаби зовсім різні.

Недобросовісні воєн! істори
ки Заходу розраховують, що 
молодь, яка народилась і ви-

англійських військ 
північно - африкансь- 
містом Ель-Аламей- 

Ало порівнюються 
порівнювальні

по-тардій-

спроби 
справу та- 
що Сталін-

ворог втратив 
і 3 бригади,

росла після пінки і ке знає 
правди про війну, прийме їх 
гадки за істину. Але правду 
про нашу перемогу, правду 
про Сталінград не можна ні 
замовчати, ні перекрутити. В 
музеї оборони Сталінграда 
зберігається Грамота прези
дента СІНА Ф. Рузвельта. Сло
вами цієї Грамоти мені б хоті
лось закінчити ці замітки, ад
же слова Ф. Рузвельта дають 
гідну відповідь наклепникам і 
фпльсифікаторам.

«Від імені народу Спо
лучених Штатів Америки, 
— писав американський 
президент, — я вручаю 
цю Грамоту місту Сталін- 
граду, щоб відзначити на
ше захоплення його доб
лесними захисниками, хо
робрість, сила духу і са
мовідданість яких під час 
облоги з 13 вересня 1942 
року по 31 січня 1943 ро
ку будуть вічно надихати 
серця всіх вільних людей, 
їх славна перемога зупи
нила хвилю навали і ста
ла поворотним пунктом 
війни Союзних Націй про
ти сил агресії».

Олександр РОДИМЦЕВ, 
генерал - полковник, дві
чі Герой 
Союзу.

Радянського

м. Волгоград,

(ЛПН).

НА ФОТО: ЗЛІВА-ЗАЛП 
РЕАКТИВНОЇ АРТИЛЕРІЇ 
СПОВІСТИВ ПРО ПОЧА
ТОК КОНТРНАСТУПУ (ІЗ 
ЛИСТОПАДА 1942 РОКУ); 
ВНИЗУ - АТАКУЄ РАДЯН
СЬКА ПІХОТА (ГРУДЕНЬ 
1942 РОКУ).

П. ГОДЛЕВСЬКИЙ, 
власкор АПН.

Це—справді велич
1 я з друзями мріяв побувати 

на берегах Волги, на власні очі 
побачити місто, яке стало сим-, 
волом нашої величі і доблесті.

Нещодавно випала така наго
да. І тепер день, коли п задив
лявся на Мамаев Курган, на 
пам’ятник-ансамбль героям Ста- 
лінградської пнтви, згадуватиму 
все життя. Перед моїми очима 
імена воїнів, викарбовані на 
граніті, я бачу Вічний вогонь, і 
в серці моєму наооджуегься зно
ву І знову гордість за наших 
батьків, які стали грізною сті
ною перед ворогом.

В. СОКОЛОВ, 
учень Олександрійсько* 

го педагогічного учи
лища.

В дні історичної битви під Сталінградом я служив у скла
ді полку гвардійських мінометів, В короткі хвилини між бо
ями робив записи про славні діла дивізіону гвардійських мі' 
ноястів, про бойові будні своїх товаришів по збртї.

19 ЛИСТОПАДА 1912 РОКУ. Га
рячий сьогодні день: один за од
ним даємо залпи по вороасих укріп
леннях. Діє не тільки ваш полк. 
Гармати, міномети, самохідні ус
тановки — вся ця техніка приведе
на п дію. Але особливо виділяються 
наші «катюші». Вони за кілька 
хвилин посилають на голови фашис
тів тисячі снарядів. Там, у стані 
ворога, все горить, усе окутане ди
мом. Німіїі не витримали нашого

заються — снарядами, мінами, час
то налітають «юнкерси». Та нічого 
з цього не вийде. Є «котел» — єй 
добряча «кришка* до нього — чу
дова наша зброя, наше бажання 
будь-що стиснути кільце і розчави
ти ворога.

...Сьогодні вранці давали бата
рейний залп. Німці засікли нашу 
вогневу позицію і під час другого 
залпу відкрили масований артяа- 
льог. Тяжко поранено навідника

’СТІЙКІСТЬ
З ФРОНТОВОГО

удару, відступають. Здався о по
лон фашистський артилерійський 
полк.

25 ЛИСТОПАДА 1942 РОКУ. Дові
далися про радісну звістку: німці 
*- з «котлі». Всі про цс тільки Й 
говорять.
/•Іг4.ора " £ЬОГ°ДИІ першими били 
бійці другої бойової установки, де 
командиром старший сержант ком
сомолець Кириченко. ЯКИЙ ДО При
зову в армію працював у Новій 
Празі трактористом. Гвардійці ці- 
С. установки у два рази швидше, 
па пеРС£ібачеііо Інструкцією, за- 
.©жа1?ть ’кятюшу», чітко внкону- 
Пппп?С команди. Але сьогодні но 
чьо;ч“°мАпКома,пд"гові- Пі-т час на- 
поппни ™Р0Ж0Ї ав|а“<ї ЙОГО ТЯЖКО 
вив ем'н„оско;”!ом’ сан>тар відпра- 

д°
І уже кіУькІ0П^Л 1942 Р0КУ- Ось 

Я шжті» V Д в-«переварюємо» фа- V ШИСГІВ У «котлі». Гітлерівці огрп-

ЩОДЕННИКА
другої бойової установки. Лче за
ряджаючий Григорій Коваленко, з 
минулому колгоспник з Корсунь- 
Шсвченьівського району, не розгу
бився в складній обстановці: під 
вибухами ворожих снарядів пій 
точно навів «катюшу» на ціль. Ба
тарея дала вдалий залп: як пові
домили із спостережного пункту, 
лише одним залпом вона знищила 
близько двохсот гітлерівців і до де
сятка автомашин.

Так діють не тільки гвардійці 
вогневого одподу, а (і зв'язківці та 
радисти нашого дивізіону. Ось учо
ра піл час обстрілу було порушено 
зв’язок з командним пунктом. Ко
мандир взводу лейтенант Халямін 
дав завдання Зубареву — віднови
ти зв'язок. Зубарев по-пластунськн 
і короткими перебіжками попряму. 
ваз до КП. Одначе й через кілька 
юдин зв’язку не булеі. Послали на 
лінію другого бійця, Наконечного. 
Він зна/інюв пораненого Зубарева,

який тримав у руках кінні кабелю, 
ало з’єднати їх я-» міг. Цс зробив 
Наконечний, Потім він взяв на 
спину товариша і поповз. Німці 
знову відкрили вогонь, і Зубарев 
загинув. Так і приповз Наконечний 
на батарею з мертвим другом на 
спині.

8 СІЧНЯ 1943 РОКУ. Наш? літаки 
рп'.єіваютч листівки над оточеною 
ніченькою армією. К»лььа занесло 
пігром і на паї..« рсіпєту позиці«« 
В г.н< говориться: ке? надії на
вряіуванчя оточеної шостої армії 
ие випра здались. Г.ійп.ка, які спі
шили з південного заходу на допо
могу. розбиті Червоною Армією, 
решта їх підступає на Ростов».

11 СІЧНЯ 1943 РОКУ. Оточені Фа
шисти. мабуть, не вірять в зміст 
наших листівок: не здаються. І ось 
вчора почалося. Сильна артпідготов
ка, яка тривала годину. Потім — 
лавина танків, літакн-штурмовп- 
ки, які проносяться так низько, шо 
здається, славні радянські соколи 
заглядають у кожний німецький 
окоп.

Наша батарея дала вісім залпів. 
А як працюють бійні обслуги! Ска
зано: гвардія! Ось бійці другої бо
йової установки Насидь Балабаєв 1 
Олександр Кутумін. У вільні від 
бою хвилини, вони, здається, якісь 
тихі, навіть кволі. Та тільки пода
ється бонова команда, хлопці ста
ють невпізнанними. Все роблять 
швидко, чітко, бездоганно. Сьогодні 
комбат перед строєм оголосив їм 
но,тику. Дістав подяку перед стро
єм і волій транспортної автомашини 
І земляк комсомолець Колп Волков, 
тракторист Іт села Зеленого Пет- 
рівського району. Він під сильним 
обстрілом зумів доставити боєпри
паси до самої вогневої позиції.

Мабуть, лічені лні лишилось жи
ти оточеній армії Паулюса. Проте 
не здається, огризається вогнем 
гармат і мінометів. Особливо бага
то турбот завпеди фашисти мину
лої ночі. За ніч кілька разів пору
шувався зв'язок батареї з КП. Всю 
Піч зв’язківці Комаров І Якимов 
повзали но снігу.

Повернулись на батарею аж 
пранці. Стомлені, посинілі від холо
ду. А тут Знову ворог відкрив во
гонь. Перервано зв’язок. І знову 
Комаров пішов під обстріл — шу
кати пошкодження. Зв’язок віднов
лено, з спостережного пункту пода
но команду. Мить — і важкі снаря
ди «катюш» залишили в небі вог
няні автографи.

В ні дні паші гвардійці стали 
своєрідними льотчиками — всі жи
вуть у великих транспортних літа
ках «юнкерсах», захоплених на 
ворожому аеродромі, В літаках по
ставлені пічки-«буржуйки», для 
димоходів зробили отвори. Топити 
е чим — пшиками від німецьких 
боєприпасів.

1 ЛЮТОГО 1913 РОКУ. Стало ві
домо про такий факт: біснуватий 
фюрер присвоїв Паулюсу звання 
фельдмаршала. Сміховисько, та й 
годі. Дехто з наших гвардійців ка
же: це — тонкий натяк на те, шоб 
Паулюс покінчив самогубством. Та 
він знайшов інший вихід — здався и полон. І він, 1 ще дві дюжини ге
нералів, 1 все неЛобнте воїнство.

А вчора фашисти розсмішили 
всіх наших бійнів. Справа ось в 
в чому. Група ворожих транспорт
них літаків намагалась пробитись 
до оточених військ своєї шостої ар
мії. Але наші зенітники відкрили 
такий вогонь, шо літаки не змогли 
пройти через нього і скинули ван
таж п нашій зоні. Дскільна мішків 
потрапило і в табір німецьких вій
ськовополонених. А в тих мішках — 
ордени та залізні хрести, послані 
фюрером для «підняття» бойового 
духу оточених військ. Сміху було 
— на весь фронт. Сміялись не тіль
ки наші бійні, а навіть полонені 
фашисти. Хоча сміх їхній був крізь 
сльози.

З ЛЮТОГО 1943 РОКУ, Шостій 
Німецькій армії кінець.’ Учора за
кінчилась найбільша я1 Історії воєн 
битва. Двісті днів і ночей тривала 
вона. 'І Що не бій. то й Бородіно. 
Вчора дали останній залп. Пртім 
подали команду: надіти чохли! На
діли — і в хутір Вертячий, де роз

ташовані полкові тили. Навідним 
Сергій Макотріи заспівує:

Это наша русская «катюша»
Всем врагам поет за упокой...
Скільки б не їхали — все йдуть 

І йдуть полонені. Брудні, неголені, 
закутані в порвані ковдри та прос
тирадла. Неприємно дивитись. Дово- 
ювалнсь.

Приїхали у Вертячий — I в зем
лянки. Засвітили каганці, зато
пили «буржуйки». Друзі-бата- 
рейці пишуть додому листи, спові
щають рідних про нашу велику Іс
торичну перемогу,

е ♦ •
Тридцять років минуло з часу на

шої великої перемоги на Волзі. 
Багато про Сгаліигралську битву 
написано тпорів, мемуарів тощо. 1 
биті гітлерівські генерали не ли
шились осторонь писання мемуа
рів. Але ознайомимось з тим, що 
записав 3 липня 1911 року, тобто 
на чотирнадцятий день війни, то
дішній начальник штабу сухопут
них військ гітлерівської армії Галь
дер: «Я не допущу помилки, якщо 
скажу, що кампанію проти Росії ми 
виграли за дпа тижні». Он яка са
мовпевненість була у фашиста, А 
вже через тиждень, 11 липня, у 
споєму щоденнику він запише: 
«Противник поює уперто, фанатич
но. Наші танкові з’єднання потерпі
ли -значні втрати особопого складу і 
матеріальної частини»» Ще пере
конливіше, але г-же пізніше, після 
Сталіпгралської битви Інший фа
шистський генерал, Вестфаль, на
пише: «Поразка під Сталінградом 
кинула я жах як німецький народ, 
так І його армію. ІЦе ніколи за всю 
Історію Німеччини но було такої 
стпашної загибелі такої кількості 
військ».

Що ж, визнання битих . — по 
теж оцінка. Оцінка нашої сили, на
шої величної перемоги на Волзі.

І. БРАТЧЕНКО, 
учіїсиик оборони Сталін
града.
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...Ні, це зовсім не спор
тивне свято. І не фініш тра
диційної спартакіади. Так 
буває кожного дня. Бачите, 
— на шкільних спортивних 
майданчиках немає суддів, 
немає фінішної стрічки. Але 
з гірки, де зупинились лиж
ники чуються вигуки:
— Все правильно, першою 

примчала до лінії Наталка. 
Знову дев'ятий переміг...

То що ж це? Змагання чи 
звичайна гра розпашілих на 
морозі лижників? Просто 
розминка перед масовим 
кросом засніженими стеж
ками парну. На лижі стануть 
всі учні...

РОЗГІН 
БЕЗ
ЄМНІШУ 7 
© 500 РОЗРЯДНИКІВ 

ПЕРЕД СТАРТОМ.Q ПРАПОРИ - В СЕ
СТЕР ШУМИХІНИХ.

© НА КРОС — ВСІЄЮ 
школою.

А в коридорі школи теж вони 
в спортивних костюмах, з лижа
ми, речовими мішками. їх одра
зу й ис злічиш. Перша сотня, 
друга... Навіть не ввабомлячнсь 
з цими юнаками і дівчатами, за 
якихось п’ять — десять хвилин 
можна дізнатися про їх успіхи. 
Варто тільки роздивитися чис
ленні стенди, діаграми, плака
ти. фотомонтажі. Он стенд пер
ший — «спорт в школі». Зліва 
вгорі — портрети чемпіонів, да
лі таблиця рекордів, списки фіз
оргів, інструкторів по спорту. А 
внизу — фоторепортаж минуло
го дня — вчитель фізкультури 
В. Коляда виставив знімки, які 
він зробив на лижній трасі, ко
ли стартували молодші школя
рі. Поруч — фоторозповідь про 
турнір баскетболістів, волейбо
лі*: з, гімнастів. І вже кожен в 
школі знає, хто вчора був наїї- 
сильнішим серед 532 розряднії- 
ків. яких підготували вчителі 
Л. Коляда, А. Саленко, В. Ко
ляда...
|J АБЛИЖАЮЧИСЬ до
■ ’ спортивного залу, при

гляньтесь до цілої низки 
списків фізкультурників, над 
якими барвистий напис: 
«ГПО на марші». І ви дізна
єтесь, що в школі найпер
шими стали «золотими» і 
«срібними» значківцями 19 
старшокласників. Микола 
Саьченно підтягнувся на пе
рекладині 17 разів, Саша 
Хогіодовський кинув грана
ту sa 50-метрову відмітку. 
Найвищі результати також в 
Наталки Жук, Олександра 
Гіараскеви, Людмили Шуми- 
хіної, Лариси І щенко. Не
щодавно 396 учнів склада
ли норматива не снігових 
доріжках. 217 виконали по
трібну програму — с 116 
«золотих» показників, 101 — 
«срібних».

А d спортивному залі — тиша: 
десятки зацікавлених оченят 
стежать за вправами гімнасток.

о В КОЛЕКТИВАХ 
ФІЗКУЛЬТУРИ

І тільки під час перерви кра
щий викладач фізкультури €Ш 
№ 5 Людмила Коляда береться 
розповідати про новий розгін 
спортсменів. А досягнення їх 
помітні. В спартакіаді міста се
ред школярів вони тепер очо
люють турнірну таблицю — під 
час поєдинків призерами були 
волейболісти, шахісти, туристи, 
учасники легкоатлетичної еста
фети. Микола Малий — призер 
обласних змагань легкоатлетів, 
Олександр Параскеза — серед 
кращих авангардівців рсспуолі- 
ки, під час шкільних спартакіад 
прапори несуть сестри Шуми.хі- 
ви — Ііадя і Люда. Перша ви
конала норматив кандидата у 
майстри з спортивної гімнасти
ки, а її сестра вже майстер, — 
чемпіонка республіки, одна з 
провідних фізкультурних акти
вістів школи...

Людмила Коляда вважає, 
що такий розгін без фінішу. 
Бо назавтра вже треба ви
значати нові завдання, а за 
сьогоднішнім лижним кро
сом — буде ще важчий: то 
вже перевірка гарту на об
ласних змаганнях. І успіх 
прийде тільки до тих, хто 
по-справжньому любить 
спорт. А тому вчителі фіз
культури разом з своїми 
активістами з першого дня 
навчального року прагнуть 
відкрити дітям дивоезіт, в 
якому народжуються рекор
ди, де виповнюється сила 
фізкультурника. Отже, най
перша турбота — пропаган
да фізкультури і спорту. 
Приїхали, наприклад влітку 
з колгоспу «Україна» (Зна- 
м'янський район) старшо
класники спортивно - тру
дового табору «Старт». І од
разу у вересні — вечір 
спортивної слави. Там і роз
мова про досягнення фіз
культурників школи, і роз
повіді про кращих олімпій
ців країни, і про новий 
марш ГПО. А згодом «Весе
лі старти», традиційні зма
гання «Нумо, хлопці!».
О ИНІ в Людмили Коляди 
" • та її колег нові плани: з 
19 лютого в школі розпочи
нається тиждень фізкульту
ри. Кандидат у майстри 
спорту з шахів спартаківець 
Григорій Дубівка даватиме 
сеанс одноразової гри на 
десятках шахових дошок. 
Прийдуть до школярів пер
ші значківці ГПО, провідні 
тренери, десять кращих 
спортсменів Кіровоградщи- 
ни, які торік мали найвищі 
результати під час обласних

7 квітня стартує XXXV чемпіонат кра
їни з футбола. Як і раніше, він прохо
дитиме в трьох лііах — вищій, першій 
та другій. У перших двох без змін за
лишилася і кількість команд — відпо
відно 16 і 20. А у другій гратимуть 127 
клубів, розбитих по територіальному 
принципу на сім зон.

У першу зону другої ліги класу «А», 
де виступатиме кіровоградська «Зірка», 
включені команди «Кривбас», «Говер
ла» (Ужгород), «Таврія» (Сімферо
поль), «Суднобудівник», «Шахтар» 
(Кадіївка), «Динамо» (Хмельницький), 
«Локомотив» (Вінниця), «Автомобі

ліст» (Житомир), «Металург» (Жда
нов), команда м. Чернігова, «Будівель
ник» (Полтава), «Шахтар» (Макіївка), 
«Авангард» (Севастополь), «Зірка» (Кі
ровоград), «Будівельник» (Тернопіль), 
«Хімік» (Сєвєродонецькі, «Шахтар» 
(Горлівка), «Авангард» (Ровно) 
«Фрунзенсць» (Суми), «Локомотив» 
(Херсон), «Буковина», «Локомотив» 
(Донецьк), команда м. Луцька.

Згідно з положенням про рознграш. 
змаганнями команд вищої і першої ліг 
керує Управління футбола та Федера
ція футбола СРСР; команд другої лі
ги — спорткомітсти Україна (перша зо

І республіканських змагань. 
Знову будуть поєдинки «Ну
мо, хлопці». 0 них візьмуть 
участь юнаки та дівчата з 
села Дмитрівни Знам’янсь- 
кого району і команди 8— 
10 класіи СШ № 5. За тиж
день буде проведено огляд 
майстерності вихованців 
ДЮСШ, показові виступи 
гімнастів, триватимуть тур
ніри хокеїстів, лижні кроси. 
Своє вміння продемонстру
ють 70 учнів, які виконали 
програму юного стрільця,

М. ШЕВЧУК, 
спецкор «Молодого ко
мунара».
м. Кіровоград ,

шд ЧАС ШКІЛЬ
НИХ ЗМАГАНЬ ГІМ
НАСТІВ СЕРЕД 
ПРИЗЕРІВ БУЛА 
КАНДИДАТ У МАГІ
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~ Футбол

на), РРФСР (друга — сьома зони), і її 
федерації футбола цих республік. Н

Командам вищої ліги в ході гри до- ЦІ 
вволяється заміняти двох футболістів, >*£’ 
першої і другої ліг — трьох. Гравець 
заявлений за одну команду, протягом 
одного сезону виступати за другий ко- ' 
лекіїїв тієї ж ліги не має права.

Команди, які займуть 15 і 16 місця у 
вищій лізі, на 1971 рік переводяться у 
першу лігу. їх місця займуть клуби, 
що завоювали перше та друге місця у 
першій лізі. У другу лігу переводяться 
команди, що займуть 18, 19 і 20 місця в 
першій лізі.

до нового сезону спортсмениЯк наближаються
«Зірки»?—3 цим питанням ми звернулися до старшо
го тренера команди Бориса Миколайовича НЕ Грі} В А 
перед від’їздом «Зірки» на тренування до Криму.

— Торішній сезон, як відомо, для нас був невдалим. Ми 
зайняли серед українських команд другої ліги класу «А» 
чотирнадцяте місце. Це пояснюється цілим рядом об’єктив
них і суб’єктивних причин. Але зараз мова йде не про них. 
Ми прагнемо тепер врахувати всі уроки минулорічного сезо
ну, який для пас оув дуже повчальним. Футбол дедалі стає 
мобільнішим. Ось чому фізичній підготовці гравців відво
димо особливу увагу. Весь період підготовки, як кажуть, 
можна розділити на три етапи. Перший ми вже закінчили. 
Він проходив у Кіровограді. Головні зусилля в цей час були 
спрямовані на відновлення загальної фізичної працездаїнос-. 
ті й розвиток витривалості, сили, які у майбутньому визна? 
чать швидкісну стійкість. В зв’язку з цим багато уваги при-' 
ділилось легкій та важкій атлетиці, особливо кросам на сві
жому повітрі, рухливим іграм, вправам володінні! м’ячем. 
Були також лекції теоретичного циклу з питань розвитку ок
ремих специфічних якостей — загальної витривалості, стій
кості, сили. Ставимо перед собою завдання: іцоб кожен гра
вець склав нормативи нового комплексу ГПО.

Продовжимо підготовку в Ялті. Тут протягом трьох тижнів 
головну увагу поряд з відновленням фізичних кондицій, при
ділятимемо вдосконаленню техніки і тактики, награванню ок
ремих ліній, а також зміцненню колективу в цілому, 3 цією 
метою на півдні проведемо декілька товариських матчів, як 
цс передбачено планом передсезониої підготовки. Третій 
етап має бути вирішальним. Иою ми проведемо після деся
тиденного відпочинку в Закарпатті. Навантаження в цей пе
ріод не зменшаться, а навіть зростатимуть. Крім денних і ве
чірніх тренувань, будуть тривати райкові заняття з індиві
дуальної підготовки за спеціальним планом. Тут зіграємо 
контрольні матчі, які остаточно визначать основний склад 
команди, що вступить в перші календарні поєдинки.

Що молена сказати про склад команди? «Зірка» зазнала 
великих змін. Зона поповнилася повігчн гравцями, молоди
ми, здібними футболістами з різних українських колективів. 
Думаємо, що поєднання досвідчених гравців з молоддю при
несе певні успіхи.

Сталися деякі зміни І серед наставників: як і торік, нача
льником команди буде заслужений тренер Української PCP, 
майстер спорту Віктор Степанович Жилін, тренером — май
стер спорту Юрій Іванович Горожанкін. Колишній старший 
тренер — заслужений тренер Української PCP Віктор Ми
хайлович Третяков знову очолить групи підготовки .молодих 
футболістів при команді майстрів.

Важко сьогодні робити певні прогнози, адже іцс не відомо, 
в якій спортивній формі Кіровограда! розпочнуть першість, 
як підготуються наші суперники. Проте сподіваємося, що 
«Зірка» порадує своїх уболівальників.

Зараз, коли ви читаєте ці рядки, представники багатоти
сячного колективу машинобудівників — червонозорівцін — 
спортсмени «Зірки» вже на узбережжі Криму, почалися тре
нування. Побажаємо їм успіху в добрій підготовці до нового 
сезону, щоб вони мали набагато кращий турнірний ре
зультат у наступних футбольних баталіях цього року.

ф ПОКАЗУЄ КІРОВОГРАД

П’ЯТНИЦЯ. 2 ЛЮТОГО. 
ПЕРША ПРОГРАМА. 11.00 — 
Телевісті. (К). 11.15 — Теле
фільм. (К). 11.35 — «Шкіль
ний екран». Українська літе

ратура для учнів 10 класу. 
(К). 12.10 — Фільм-коннсрт
«Мозаїка дружби», (К). 12.40 
— Художній фільм «Прибор
кання непокірної». (К). 14.00 
•— Тележурнал «Черемош». 
(Чернівці). 16.20 — «Наука — 
сільському господарству». 
(М). 17.00 — «Об’єктив». (М). 
17.30 — Для школярів. «Лети, 
наша пісне». (М). 18.00 — Но
вини. (М). 18.10 — Телеальма- 
нах «Подвиг», (М), 18.40 — 
«Хроніка тижня». (Кірово
град). 19.00 — Теленарис «До
ля хліба». (М). 19.30 — Теат
ральний спектакль. (М). 21.00

■» Програма «Час». (М). 21.30 
— Продовження театрального 
спектаклю. (М). 22.30 — Ко
льорове телебачення. Чемпіо
нат СРС.Р з хокея. «Спартак» 
(М) — СКА (Ленінград). НІ 
період. (М). По закінченні — 
новини. (М).

ДРУГА ПРОГРАМА. 9.35 - 
Новини. (М). 9.45 — Для шко
лярів. «Маршрутами юних». 
(М). 10.15 — Документально-
публіцистичний фільм «Па
м’ять». (М). 11.35 — «Щоден
ник змагання», (М). 11.15 —
«Шахова школа». (М). 12.15 — 
Телевізійний музичний фільм

«Ти пам’ятаєш, товаришу...» 
(М). 13.00 — Програма Влади
востоцької студії телебачення, 
(М). 17.00 — «Я — громадя
нин». (Львів). 17.30 —• «За на
кресленнями XXIV з'їзду 
КЇІРС», «Сільські обрії». (Ми
колаїв). 18.00 — Фільм-концсрт 
«Мозаїка дружби». (К). 18.30
— «Екран молодих». (К). 19.00
— Інформаційна програма
«Вісті». (К). 19.30 — Теле
фільм. (К). 20.10 — «Молоді
голоси». Концерт, (Донецьк). 
20.45 — «На добраніч, діти!», 
(К). 21.00 — Програма «Час». 
(М). 21.30 — Художній фільм
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Ваша адреса і телефони
Газета ниходить 

у вівторок, четвер, 
суботу.

«Молодой коммунар», 
орган Кировограде кого 

обкома ЛКСМУ, 
г. Кировоград.

316050. ГСП^ Кіровоград-50, вул. Луначарського, 36. 
Телефони: відповідального секретаря та відділу 

комсомольського життя — 2-45-35, відділу пропаганди, 
відділу листів і масової роботи — 2-45-36, відділу вій
ськово-патріотичного виховання та спорту — 2-46-87.

Друкарня їм. Г. М. Димитрова, обласної о управління 
у справах видавництв, поліграфії і книжкової торгівлі, 

м. Кіровоград, вул. Глінки, 2.

•д-і.. М, Tunnitt Rft ЯїіП.

Керівник клубу 
кандидат 
у майстри спорту 
Г. ДУБІВКА.

УРОК- 
ЗАВДАННЯ

БЛОКУВАННЯ. Так
тичний прийом на блоку
вання зустрічається дуже 
часто в шаховій стратегії 
і тактиці з метою змен
шити рухливість фігур і 
пішаків противника.

Ось приклад:
Білі: КрМ; Фдб; Кеб; 

СбЗ; пп: Ь2, сі 5; "2; Й2.
Чорні: І\ре7, ФЬб, ТГ8; 

Та8; Сс5; С<17; Ка2; 
пп: аб; Ь7; сб.

По матеріальній пере
вазі у чорних більше фі-

«Молода гвардія». 2 серія. 
<К). 22.50 — Вечірні нови
ни. (К).

СУБОТА, З ЛЮТОГО. ПЕР
ША ПРОГРАМА. 9.С0 — Про
грама передач. (М). 9.05 — 
Гімнастка длп всіх. (М). 9.20
— Новини. (М). 9.30 — Кон
церт. (М). 10.15 — «За ваши
ми листами». (М). 10.45 — Те
ленарис. (М). 11.15 — Кольоро
ве телебачення. Телевізійний 
документальний фільм «Ра
дянська Латвія», (М). 12.15 — 
«На сільській сцені». (М). 
13.00 — «Актуальні проблеми 
науки І культури», (М). 13.30
— Кольорове телебачення.

гур, і білі можуть про
грати, якщо їм не вдасть
ся поставити мат чорно
му королю. На допомогу 
приходить блокування.

1. сіб 4-! С : сіб (тепер 
поле об заблоковане і 
чорному королю відріза
ний шлях до втечі). 
2. СЬ4 + ТГ6. 3. Ф : їб -1- 
Кре8 4. Фуб мат.

Пропонуємо розв’яза
ти приклад на цю тему:

Білі: Кра5; ТЬ8; пп: Ь6; 
С7.

Чорні: Крс5; ТІ8; п гЗ. 
Чорні починають і ви

грають.

Програма мультфільмів. (М). 
14.00 — «Літературні блїАДИ’. 
(ЛІ). 14.45 — Пошта п/го/рамп 
«Здоров'я». (М). 15.15 Ко
льорове телебачення. «Музич
ні зустрічі». (М). 15.45 - Ко- 
льоропс телебачення. Худож
ній фільм «Лина Карсніиа». 
1 серія. (М). 17.00 — «У світі 
тварин». (М). 18.00 — Повний. 
(ЛІ). 18.10 — Тележурнал «По
шук». (М). 19.00 — Кольорове 
телебачення. Художній фільм 
«Золушка». (М). 20.40
Спортивна програма. (ЛІ)« 
21.00 — Програма «Час». (М). 
21.30 - «ПІспя-72». (М). 23.45 
—■ Новини, (М).

ПОГОДА
Вдень 1 лютого на території області і міста Кровограда перед

бачається хмарна з прояснениями погода, невеликий сніг- Вітер 
північно-західний, 5—9 метгів на секунду. Температура повітря 
по області — 9—ІЗ, по місту —• 9—11 градусів.

2—3 лютого хмарин з проясненнями погода, часом сніг. 
північно-східний, 7—12 метрів на секунду. Температура повітря 
вночі — 9—14, вдень - 4-9 градусів.

Редактор В. ПОГРІБНИЙ«
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