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М;’ ь. HL’ВПЕВНЕНИЙ КРОК
П’ЯТИРІЧКИ

Трудящі Радянської Ук
раїни, втілюючи в життя 
рішення XXIV з'їзду 
КПРС, широко розгорну
ли соціалістичне змагання 
на честь 50-річчя утворен
ня СРСР і добилися в дру
гому році п’ятирічки да
льшого піднесення еконо
міки, розвитку науки і 
культури. Послідовно здій
снювалася програма під
вищення народного доб
робуту, говориться в пові
домленні Центрального 
Статистичного Управлін
ня при Раді Міністрів 
УРСР, яке опубліковане в 
газетах.

Національний доход 

республіки зріс за мину
лий рік більш як на 1,6 
мільярда карбованців. Від
повідно до Директив XXIV 
з'їзду КПРС тривало здій
снення заходів по підви
щенню життєвого рівня 
народу. В 1971 і 1972 ро
ках близько 7 мільйонів 
чоловік одержали підви
щення заробітної плати, 
пенсій і стипендій.

За рахунок підвищення 
продуктивності пр а ц і 
одержано понад 80 про
центів приросту промис
лової продукції і близь
ко трьох чвертей прирос
ту національного доходу,, 

Приріст промислового 

і

виробництва порівняно з 
1971 роком становив 6,3 
процента. Вищими темпа
ми розвивалися галузі 
промисловості, які забез
печують технічний про
грес у народному госпо
дарстві. Продуктивність 
праці зросла на 4,8 про- • 
цента. Прибуток збіль
шився майже на 6 про
центів.

План по реалізації про
мислової продукції вико
нано в цілому по респуб
ліці і по всіх областях, 
крім Чернігівської.

Виробництво зерна у ' 
минулому році становила 
(Закінчення на 2-й стор.)»

ПЕРШИЙ 
МІСЯЦЬ- 
УДАРНИЙ

Понад п’ятдесят юнаків 
І дівчат налічує комсомо
льська організація кол
госпу «Зоря комунізму», 
що в Долинському райо
ні. Всі вони — серед кра
щих трударів села.

Тракторист .Микола Упир 
виробив у минулому році 961 
гектар умовної оранки, значно 
перекривши особисті зобов’я
зання шофер Володимир 
Шевченко при зобов’язанні ЗО 
тисяч тонно - кілометрів ви
робив 31159, а комбайнер 
Дмитро Осиичук скосив 284 
гектари пшениці і підібрав 
валки на площі 221 гектар. 
Потрудившись на ланах свого 
колюпіу, останній поїхав до
помагати цілинникам збирати 
врожай ювілейного року. 
Вдячні за ударну працю ці
линники нагородили Дмитра 
Осипчука Почесною грамо
тою.

Гіо - ударному закінчили 
молоді колгоспники перший 
місяць третього, вирішально
го року п’ятирічки. Працюй 
добре сам, допомагай іншим, 
будь заспівувачем усього но
вого, передового — ці вимоги 
стали обов’язковими для кож
ного комсомольця колгоспу. 
Тому Володимир Шевченко і 
Микола Упнр забезпечують 
доставку в господарство різ
них вантажів, значно перевер
шуючи свої завдання. А Дми
тро Осипчук, завершившії- ре
монт свого трактора, прийшов 
на допомогу товаришам.

С. МАТУСЯК, 
позаштатний кореспон
дент «Молодого кому
нара».
Долинський район.
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ОЗПОЧАТИ все за
ново?

Слабодухим це не 
під силу.

Ганна Мартиненко 
вирішила все-таки

розпочати.
До кабінету ввійшла впевнено.
— Буїіа на ланці. Розмовля

ла з дівчатами. Я згодна.
— Чи ж зважила все? — на

магався викликати на відвер
тість секретар комсомольської 
організації колгоспу Віктор Ми- 
коленко.

— Адже позаду сім років 
роботи. Передова шліфуваль
ниця. А тут — незвична робота, 

Пояснювати не хотіла: і з 
людьми добре знайома, і сап
кою орудувати звична. Що в 
школі, бувало, вивчить уроки і 
спочатку вибалком, а потім 
навпростець — до поля, де 
мати з жінками працюють. До
помагала. Там і познайоми
лась із нескладною на той час 
технологією вирощування цу
крових буряків.

— Хороша дочка в тебе, Піно Му. 
сіївно, — похвалювали кожного ра
зу жінки Ганну. — Проворна. При
ході. до нас весною...

Обіцяла. По й сама пжс не раз 
задумувалась над тим. Та жартів
ливим розмовам не надавала зна
чення. А як скінчила вісім класів, 
пішла на цукрозавод. Сім рокіп...

дчула згодом, що не знайшла 
ое місце в житті. Не лежить сер- 

до тієї роботи.
— Я згодна, — повторила 
,е раз.

Цей юнак тільки 
що виточив деталь. 
Холодний шматочок 
металу під вправни
ми рухами його рук 
за верстатом змінив
ся невпізнанно. В 
серпантині веселкової, 
стружки, в коловерті 
стрімких обертів на
родилася шестерня, 
чи втулка — частин
ка майбутньої 'сівал
ки, а. можливо, ве
летня Т-150. І на 
якусь мить відчув 
Віктор ІГНЛТЕНКО 
щастя перемоги: все 
зроблено точно до 
міліметра.

Фото В. КОВПАКА.

З лютого 1973 року 
№ 15 (1651).

РЕСПУБЛІКАНСЬКА НАРАДА
КУКУРУДЗІВНИКІВ

1-го лютого в Києві в Жовтневому Палаці 
культури відбулась республіканська нарада 
кукурудзівників, скликана за рішенням ЦК КП 
України. В її роботі взяли участь передовики і 
новатори колгоспних і радгоспних полів — 
майстри високих урожаїв кукурудзи, агрономи, 
вчені — селекціонери, керівники господарств, 
представники партійних, радянських, сільсько
господарських органів, відповідальні працівни
ки ЦК КП України і Ради Міністрів УРСР.

Десята година ранку. Місця в президії зай
мають керівники Комуністичної партії і Уряду 
України товариші О. Ф. Ватченко, Г. І. Ващен
ко, І. С. Грушецький, В. І. Дегтярьоз, Н. Т. 
Кальченко, І. К. Лутак, О. П. Ляшко, О. А. Ти
таренко, В. В. ІЦербицький, М. М. Борисенко, 
Я. П. Погребняк, В. О. Сологуб, В. М. Цибуль
ко, знатні люди колгоспного села, перші секре
тарі обкомів партії. Керівники ряду республі
канських міністерств і відомств.

За дорученням ЦК КП України, Ради Мі
ністрів республіки нараду відкрив член Політ- 
бюро ЦК КП України, Голова Ради Міністрів 
УРСР О. П. Ляшко.

Одностайно обирається почесна президія в 
складі Політбюро Центрального Комітету КПРС.

З доповіддю «Про завдання працівників сіль
ського господарства республіки по збільшенню

■у ЛАНЦІ Дарії Ларіонівни
Кравець дівчину зустріли 

привітно. Разом з подругами 
стрічала ранки в полі. Духмя
ні пахощі квітів, степова прос
торінь п’янили, надавали сил. І 
любов цю вкладала в працю. 
Ганну Мартиненко відзначили

а
першою в житті нагородою — 
медаллю «За трудову відзна
ку».

Через рік у цьому ж кабіне
ті відбулася ще одна розмова. 
Секретар парторганізації Олек
сандр Семенович Шкурат по
чав здалеку: розпитав про 
справи особисті, стосунки з 
людьми, про настрій.

— Викликав я тебе, Ганно,

ПРОЛЕТАРІ ВСІХ КРАЇВ, ЄДНАЙТЕСЯ!Рік видання XIV

ОБКОМУ ЛКСМУ 1І
ГАЗЕТА ВИХОДИТЬ 3 1939 РОКУ,

виробництва і заготівель зерна кукурудзи в 
1973 і наступних роках п’ятирічки» виступив 
кандидат у члени Політбюро, секретар ЦК І\П 
України М. М. Борисепко.

У доповіді і виступах відзначалося, що тру
дівники полів торік у винятково важких погод- 
них умовах виростили непоганий урожай сіль
ськогосподарських культур. Включившись у 
всесоюзне соціалістичне змагання за збільшення 
виробництва і заготівель продуктів землероб
ства, хлібороби України борються за одержан
ня в нинішньому році більш як 40 мільйонів 
тонн зерна.

Одним з головних резервів виконання цього 
завдання, підкреслювалося на нараді, є куку
рудза. Уже в нинішньому році її треба зібрати 
8 мільйонів тонн, що становить п’яту частину 
загального валового збору зерна. Необхідно з 
кожного з 600 тисяч гектарів зібрати по 50 
центнерів, а на 400 тисячах гектарів — по 40 
центнерів зерна.

Тепло зустрінутий присутніми, на нараді з 
промовою виступив член Політбюро ЦК КПРС, 
Перший секретар Ц1\ КП України В. В. Щер- 
бицький.

Учасники наради схвалили соціалістичні зо
бов’язання кукурудзівників республіки на 1973 
рік. ' (РАТАУ).

ШТРИХИ ДО ПОРТРЕТА СУЧАСНИКА -у- ........... т™ ,
щоб новину сповістити: люди 
рекомендують тебе ланковою.

— Мене? — зашарілася. — 
Он у Ганни Шпак, Гончар Ніни 
досвіду більше. Або — у Кате
рини Заїки.

— Не хвилюйся. Справишся. 
Громіздка зараз ланка. Люди в 
різних кутках села живуть. 
Ось і створюємо два колекти
ви. А ланкова з тебе буде. Та, 
до речі, це — твоє комсомоль
ське доручення. Будуть трудно
щі — допоможемо.
О ГУРТУВАТИ колектив нама- 

галася особистим прикла
дом. Але ж не відразу допо
могло. Деякі жінки приходили

ДОРУЧЕННЯ
ГАННИ 

МАРТИНЕНКО
на поле пізно, а додому повер
талися рано.

— Так не працюють, — зі
бравши всіх членів ланки, звер
нулась до прогульників. — Хто 
за вас оброблятиме? Ви тягне
те ланку назад. Ми нікого не 
тримаємо...

Ланкову підтримали. Непе
реливки було недбайливим. З 
ланки ніхто не пішов. А стано

вище виправилось. Врожай при 
допомозі механізаторів зібра
ли дорідний — 316 центнерів з 
кожного гектара. А через три 
роки досягли вже й 390 цент
нерів. Тоді лише в ланці Марії 
Бук зібрали більше.

Ще не зійшов сніг, а Ганна 
вже в полі. Оглядала планта
цію: чи добре земля вбирає 
вологу. Подруги на току готу
вали пташиний послід. Вболі
вання за доручену справу пе
редавалося всім. Та й рік та
кий: ювілейний. Дуже хотілося 
його відзначити рекордним 
врожаєм.

Тож і попередник обрали най
кращий — озиму пшеницю. На ко
жен гектар внесено 36 тонн гною, 
під час оранки на зяб покладено 
понад чотири центнери суміші різ
них мінеральних добрив.

Взагалі, невпізнанно змінилася 
технологія вирощування цукрових 
буряків з тих пір, як дівчина при
йшла в ланку. Врожайнішим став 
гектар. Ось і зараз члени ланки 
підготували на кожен гектар 120 кі
лограмів пташиного посліду, по
дрібнили, змішали порошок із гра
нульованими суперфосфатнії м и 
добривами. їх буде внесено на гек
тар по 200 кілограмів. А потім — 
підживлення. Перший раз — аміач
ної води по 2 центнери на гектар, 
друїий — мінеральними добрива
ми.

Все те записано в Ганнино- 
му блокноті. Цифри. Строки 
виконання робіт. А обробляє 
ділянку Василь Жаботинський.

— Не підведи! — жартувала 
ланкова, —- прізвище твоє звуч
не, спортивне. Вчасно щоб по
сіяв, проборонував.

НА ПРОГУЛЯНКУ.

Фото В. КОЛЯДИ.

ЮВЕЛІРНО» працював ме
ханізатор. Буряки зійшли 

дружно. Ще до схід сонця 
збиралася ланка, над полем во
лодарювала пісня. Працювали 
завзято. І пропололи всю пло
щу за десять днів. Першими • 
районі закінчили. 1

— Тепер головне — конт
роль, — кожного разу повто
рювала Ганна.

В перший день листопада ви
везли на цукрозавод останні 
корені. За працю нива віддала 
сторицею: по 413 центнерів 
цукрових буряків з кожного 
гектара. Молодого комуніста, 
ланкову Ганну Мартиненко 
уряд відзначив найвищою на
городою — орденом Леніна.

Делегат XXIV з’їзду Компар
тії України І. П. Коваль, секре
тар парторганізації О. С. Шку
рат півтора роки тому реко
мендували Ганну в члени 
КПРС. Вони першими й пові
дали їй цю приємну новину,

— Приймай і наше щире ві
тання, —- поздоровляли. —- Вда
лий рік був у тебе, Ганно, — 
тиснув руку Олександр Се
менович. — Середню школу 
закінчила. І нива рясно вроди
ла. А пам ятаєш ту нашу роз
мову, своє перше комсомоль
ське доручення? Виконала ти 
його тоді на «відмінно»...

Ю. Л1ВАШНИКОВ.
Колгосп «Іскра» Олехсанд- 
рівського району.
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ВПЕВНЕНИЙ КРОК
П’ЯТИРІЧКИ

ПРОЖИВАЮТЬ
■і' ІНКОГНІТО

(Закінчення. 
Початок на 1-й йор.).

32,6 мільйона тонн, що 
трохи нижче рід середньо
річного різня восьмої п'я
тирічки. Виробництво ри
су становило 197 тисяч 
тонн, або на 16 процентів 
більше, ніж у 1971 році.

Державні закупки зер
на в цілому по республі
ці становили 9,2 мільйона 
тонн.

У минулому році введе
но а дію близько 50 но
вих великих державних 
промислових підп р и- 
ємсгв, в також велику кі
лькість нозих цехів

Середньорічна чисель
ність робітників і служ
бовців у народному госпо
дарстві становила 17,2 мі-

льйона чоловік і збільши
лася за рік на 0,5 міль
йона чоловік, або на 2,7 
процента. Середньорічна 
чисельність колгоспників, 
зайнятих у громадському 
господарстві колгоспів, 
становила 5,3 мільйона чо
ловік.

Роздрібний товарообо
рот державної і коопера
тивної торгівлі становив 
30,9 мільярда карбован
ців і збільшився у порів
нянних цінак на 6,9 про
цента.

Досягнуто дальших ус
піхів у розвитку народної 
освіти і культури.

Чисельність населення 
республіки на 1 січня 1973 
року становила 48,2 міль
йона чоловік.

(РАТАУ).

РАЙКОМ ПРОІНФОРМУВАВ...

КОЖЕН
ДЕНЬ—
ТРУДОВИЙ
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В ПРОСТІ ЄШ не менш як 43 
мільйони тонн хліба — таке 

зобов'язання взяли трудівники ла
нів республіки па трстіїї, вирішаль
ний рік п'ятирічки. П'ят}' частину 
всього валового збору зерна має 
станогпти кукурудза.

Що робиться, щоб успішно кя- 
коиати цс відповідальне завдан
ня, які нові сорти і гібриди по
повнять кукурудзяну ниву в ни
нішньому році? І Іа ці запитання 
відповідає начальник відділу на
сінництва Міністерства сільського 
господарства У PCP М. Є. Дзюба.

У республіці є чималий досвід 
вИрощуЕанпя кукурудзи. Багато 
механізованих ланок в Одеській, 
Кіровоградській, Черкаській, Він- 
ппцкиій та інших областях одер
жали торік по 80—90 центнерів 
зерна з гектара, а в цьому році 
зобов'язалися виростити його ио 
100 центнерів з гектара. Досвід 
передовиків показує, що однією з 
умов одержання ви:окого вро
жаю є відмінний посіспнй матері-

- - ■

Ударною працею відзначи
ли перший місяць третього 
року дев'ятої п’ятирічки 
комсомольці і молодь кол
госпу аіскра» Олександрів- 
ського району.

Бригадир тваринницької 
ферми, делегат XXIV з'їзду 
КП України І. П. Коваль се
ред відгодівельннкіз від
значив Софію Безкровну, 
Ніну Давидову, Євдокію 
Савченко, Ніну Сметану. Та 
найвищі показники у Свдокії 
Клюс. На відгодівлі молод
няка великої рогатої худоби 
вона добивається ЗЗО-грамо- 
внх приростів щодоби.

Комсомолець Володимир 
Зінич (фото вгорі) разом зі 
своїми ровесниками Мико
лою Чернишепком та Юрієм 
Костенком працюють у ре
монтній ланці. Вже давно 
тут відремонтовано посівну 
техніку. Юнаки допомагають 
своїм старшим товаришам 
до першого березня відре
монтувати, як і зобов'язува
лися, всі трактори.

Г»960 щитів встановлено на 
поляк господарства (фато 
ліворуч). Ня значній площі 
вже проведене снігозатри
мання. Та юпаки І дівчата 
но заспокоїлись, виготовля
ють нові щити.

ІО. СТОРЧАК.
Олексапдрівськнй 
район.

Фото автора.

ДО БЛОКНОТА МОЛОДОГО КУКУРУДЗОВОДА

НОВІ СОРТ
ал. Ось чом}' хлібороби особливу 
увагу приділяють заготівлі сор
тового і гібридного насіння ку
курудзи.

Серед НОВИНОК (ІИМІІП.'ІЬОГО року 
слід насамперед назвати простий 
гібрид Краснодарськ'.ін-ЗОЗ. Його 
розповсюджують у сто'юаій зоні 
республіки. Під час вплробупачня 
в Дніпропетровській області він 

■ дав у середньому за три роки 
близько 61 центнера зерна з гек
тара. ІІа поливі срож-гпіість 
Красиодарського-303 становила 
93,7 центнера з гектара.

У господарствах Київщини ра
йоновано новий гібрид АІпронів- 
ськии-25.МВ. Вік дає понад 60 
центнерів зерна з гектара, менше 
уражається сажкою. Новинка має 
й інші переваги. її можна вико
ристати для посівів кукурудзи на

(Продовження.
Поч. в газетах за 18, 20, 23 та ЗО січня).

«• ОІ Тепер давай! — звернувся він до Гария, який при- 
йшовтеж І тут же підніс Зозулі целофанового пакета з бая- 
ЩИЗ варення, двома пачками печива," великими яблуками і 
гарною коробкою цукерок.

*- Антоніма Василівна, дружина моя, потурбувалась, — пе
редала подарунок.

Чуйко, соромлячись, взяв пакета. Дітись було нікуди — віп 
розкрив коробку, запропонував цукерки прапорщику, Гараю.

Гарай спочатку відмовлявся. Вій передав вітання від одно
полчан:

А ще персональне вітання від Дзірне. Чекав тебе, не до- 
Ї ведеться БатииівілІ. У пас такі хлопці зібрались — один до 

диого. Залишається одне — старатися.
•>= Гаразд, — сказав прапорщик. — Ти поки що ось над 

чим старайся: цукерками пригощають.
І Гарай розпочав. Лііїис відлітали різнокольорові папірці. 

Потім з’ї» яблуко, глянув на друге. ( ,
Чудо, делікатес!

Маючи на увазі Гарая, Зозуля звернув увагу Чуйка на те, 
якям мав бути апетит у справжнього солдата.

силос. Кожен гектар дає по 500 
центнерів зеленої маси.

Дальшого поширення набува
ють також гібриди Крагио.іарсь* 
кий-440, Дніпровський-438, Оде
ській“!-51.

Завдання спеціалістів сільсько
го господарства — забезпечити 
прискорене розмноження нових 
перспективних сортів і гібридів 
кукурудзи, повністю використати 
їх можливості. На порядок ден
ний стає і питання про перехід 
від агротехніки взагалі до агро
техніки сортової.

Зараз у колгоспи і радгоспи з 
калібрувальних заводів вже по
чало надходити гібридне насіння 
кукурудзи. Треба своєчасно прий
няти його, надійно зберегти і г.и- 
сіяти у найкращі з’гротехиічлІ 
строки.

(РАТЛУ).

Кінчався рік. Як завжди, 
це пора «лік» в оцінці 
кожного з прожитих ДНІВ 
у комсомольській органі
зації. Це час, коли озира
ючись, бачиш, чого досяг
лії, а де й попустили в 
чомусь. Словом, напруже
на і відговідальна пора 
для всіх комітетів — від 
первинної комсомольсь
кої організації до райко
му.

З попередніх повідомлень в 
редакції дізнались, шо багато 
молодих тваринників успішно 
закінчують плай року. Десь 
у першій декаді грудня тільки 
п Добровеличківсько.му районі 
26 молодих доярок виконали 
річні завдання, & з них пере
йшли тритисячний рубіж. Факт 
підказав дати на сторінках 
газети список тритисячний», 
з усіх районів, аби їх Імена 
стали відомі в області.

Перший дзвінок п Кірово
градський райком комсомолу І 
запитання, яке потім повто
рюватиметься багато разів: 
«Назвіть, будь ласка, ва
ших доярок-тригисачниць». 
Георгій Мурований; — завіду
ючий відділом комсомольських 
організацій попросив зачека
ти і по хвилі назвав двох чо
ловік, сказавши, іцо це і всі.

Наяву була чимала різ
ниця — десятки передових 
тваринників в одному ра
йоні, І всього двоє — з ін
шому. Але вже через кіль
ка днів в інформацію з 
Кіровоградського району 
внесли поправки. Наш ко
респондент, побувавши 
на Кіровоградській об
ласній науковій сільсько
господарській дослідній 
станції, приніс звістку, що 
гам, окрім названих о рай
комі, є ще тритисячниці. І 
дійсно, головний зоотехнік 
дослідної станції М. М. 
Золівач дав список ще 
п'ятьох передових доярок, 
як він сказав, віком до 
тридцяти років, А після 
опублікування їх імен, в 
редакції — розгніваний 
телефонний дзвінок. На 
високих регістрах перший 
секретар Кіровоградсько
го райкому комсомолу 
Вікторія Федоровська обу
рювалась, що дали в газе
ту людей, які «не відпові
дають віком», що одну з 
доярок розрахували за 
порушення трудової дис
ципліни і т. л.

Перевірка фактів пока
зала:, головний зоотехнік і 
справді назвав у списку 
одну 33-річну доярку, дру
гу й справді звільнили з 
роботи вже після подання 
інформації з дослідної 
станції. А решта... Решта 
виявилась віком до 30-ти, 
про них в райкомі просто 

зна- 
кол- 
мо- 
Ані- 
4136

кілограмів молока аід 
кожної закріпленої коро
ви, Євдокія Толопченко — 
по 3658.

не знали. Як і не 
ли, .що тільки в 
госпї імені Ульянова 
лода доярка Марія 
щенко надоїла по

Випадок невтішний і ви
нятковий — в райкомі від
сутня точна, потрібна про 
передових людей інфор
мація. Що це — заїла те
кучка, но дійшли руки? Чи 
результат “
на потім? Виправдання ні
якого не 
вимагає 
до роботи з інформацією. 
Це сьогодні найдієвіше 
джерело для вивчення ба
гатьох питань і проблем, 
для висновків І, Зрештою, 
навіть для відкриттів.

Можуть заперечити, навіщо 
комсомольському працівнико
ві робити якісь відкриття. Чи 
не занадто високі вимоги? Але 
ось повернулися з відряджен
ня Інструктор, завідуючий від
ділом комсомольських органі
зацій, Перший поклав інфор
мацію, другий —зібрано най
важливіші факти, найсуттєві
ші. По суті, кожен зробив для 
себе якесь відкриття В ЖИТТІ 
комсомольської організації, 
яку відвідав. Із суми зібраної 
інформації, із співставлений С 
порівняння справ, виявлених 
на місцях, в одному випадку 
народжуються нові плани ( 
задуми, в другому — ініціати
ва, в третьому — досвід.

Хто був в Олександрійсько
му міськкомі комсомолу, звер
нув увагу на стенди, що роз
повідають про життя 
польських організацій Голов
ні вського вуглерозрізу, ~ 
сандрійського електромеханіч
ного заводу тз інших. На рес
публіканському зональному 
семінарі завідуючих відділами 
комсомольських організацій 
райкомів та міськкомів ЛКСМУ 
перший секретар Олександрій
ського МК ЛКСМУ В. Мяс- 
пянкін розповів гостям про 
історію появи стендів. Кожен 
працівник міськкому йде а 
первинну комсомольську орга
нізацію ,т цілим списком запи
тань. Вопя стосуються різлпя 
сторін життя молоді, внутрі
спілкової роботи. Після кіль
кох відвідин комсомольських 
організацій Голозківського 
вуглерозрізу, електромеханіч
ного заводу і ряду інших май
же всіма працівниками міськ
кому, збору і опрацювання 
солідної кількості Інформації, 
зібраної на місці, 1 з'явилися 
стенди з розповіддю про жит
тя нич комсомольських органі
зацій, а в кабінеті комсомоль
ської роботи — інформаційні 
бюлетні про досвід їх роботи.

До речі, Олександрійський 
міськком завжди має свіжу 
інформацію. 1 така постанов
ка допомагав апарату бути в 
курсі життя всіх первинних: 
від малочисельпої до найбіль
шої.

Два комітети, два підхо
ди до роботи з інформа
цією. Ніяких упущень і 
відкладувань в зборі і об
робці її бути не може. 
Сьогодні — це незнання 
кращих молодих доярок 
району, завтра може бути 
й більший огріх.

відклад/вання

може бути. Час 
особлизої уваги

комсо*

Олек-

більший огріх.
О. БАСЕНКО.

спецкор «Молодого 
комунара». х

Під кінець прапорщик побажав швидкого одужання, нака
зав усе їсти («що за солдат, після якого на столі залишає
ться»), ле нудьгувати. А потім тихо повідомив, що за чотири 
дні його випишуть. Чекати залишилась недовго.

Через день прибіг Хміль. Чуйку впало п око, як змінився 
земляк. Обличчя помужніло, увесь моз пружина.

Хміль перевів подих, вказівним пазьцем провів по тонень
ких вусиках — і пішов. Розповідав, розповідав. Про збори, 
про семінар, на якому його навчають вести справи, про те, 
як їздили до робітників на завод,

— Хогів учора забігти до тебе. Знайшов час, але прапор
щик не відпустив. Сказав, що за два дні тебе випишуть. Ось 
дивись, — він показав виклик па телефонну розмову. -— Тіль
ки цс іі допомогло. Мене зараз дружила чекає біля телефона. 
Нічого, тільки раз пропущу. Напишу, поясню. Вона в мене 
кадр правильний. Не міг же я тебе ні разу не провідати..
— Як ліс ти не пішов на переговори? Ох і нагорить же 
тобі від ЗІІІ0ЧКИІ

— Взагалі-то наїорнть, — відгукнувся Хміль, 1 радісно по
сміхнувся, побачивши, що другові приємні його відвідини.
АЛ 1ІІІА.ЧИ солдатські будні. За якийсь час після виходу я 

госпіталю Чуйка було призначено в наряд. За чотири ю- 
диня до початку чергування звільнено від занять з тим, щоб 
міг привести свій одяг до порядку, підготуватись і відпочити.

Випрасував штани, мундир, начнетап до блиску гудзики, 
мов би покриті лаком засяяли чоботи. Обов’язки днювально
го він знав напам’ять, але статут переглянув іце раз. На 
цьому не скінчилось. Підготовку до наряду перевірне 
сержант, черговий по роті, а потім сам прапорщик Зозуля — 
вже з практичного боку.

— Одна справа — зубріння, кіберіїегнкз, Інше — служба, 
життя.

Чуйко виявився «на висоті».
Останній етан — перевірка черговим по частині добового 

наряду. Па правому фланзі виблискував міддю духовий ор
кестр.

Ось тепер Чуйко був би не проти показатись батькам. 
Вигляд чудовий: на штанях складки відпрасовані — не чіпай, 
бо поріжешся, гудзики блиском змагаються і сонцем, комі
рець білий, чоботи, що люстро.

Чуики заст^пнв у нічну зміну.

ко.м. Буде всього одна кнопка Натиснеш 1 33 Чуі1'

А.,»ма™ка1 ю^,.,Л^Й, 7 ’ а! 

Вийде!
И,?; Т,Пср ч>йко себе вже по почував

До ‘^ 3 свіж°ю »одою, увійшов

стояв Дзірне. На білому
лась, то зникала червона фарба Р "ЙМИ ™ 3 яв™-
потрапити1 в° розвідку ?ахпй^’»ЄКОЗОРИ^* але соціально. щоб 
виявили. розв^М’. заховав окуляр«. Лише недавно це 

жити в р-’розвідці?°8аР>'111' ч-^*£0' *“ м-можна з-заїкзм слу- 
-аМ-можнаЛа- сС;мШ,-0,° 1 в°АЯочас серйозною.
- А о ок-ьулпрах> зап»>вшись. відповів солдат.
— ИИ " ’

^Агатов розсміявся. Як батькв. всс^ П0казуючи

літають!? <К можна? При справжньому бажанні б безногі

(Далі Суде).
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Її ОТОЧИЛИ піонери, комсо
мольці, кращі спортсмени мік- 

роракону. і Зоя Шапозалбва, ін
структор по спорту ЖЕКу № 4, 
одразу повідомляла про старти 
растудних двох вихідних днів:

— В суботу знозу змагатимуться 
молодші групи хокеїстів. Будемо 
Готуватись до змагань на приз 
«Золота шайба». А в неділю — всі 
на лижі. Підліткам допоможуть 
студенти, молоді робітники, які 
живуть в нашому мікрорайоні. А 
водночас старти спартакіади 
«Юність». Це тут, у спортивній 
кімнаті. Майстерністю мірятимуть
ся тенісисти...

З настанням зими в такому-, ж 
руслі вирішують свої справи і ф» ;• 
культурні активісти Кіровоградсь
кої СШ № 5. За програмою ново
го комплексу ГЦО заліки па лиж
них трасах тут вже склали більше 
200 комсомольців. В Устнпівсько- 
му радоні одним з перших ініціа
тиву виявив учитель фізичного .вц- 
ховаяіія Березоватської восьми
річної ніколи В. Босий. Уроки фіз
культури він здебільшого прово
дить на свіжому повітрі — ного 
вихованці стали на ковзани, бе
руть участь у лижних прогуляй- 

_ках.
Добре підготувались до зими 

^фізкультурні та комсомольські 
активісти ветеринарного техніку
му та міжколгоспбуду Компакіїа- 
ського району. І коли в райцентрі 
влаштували турнір хокеїсті и,
спортсмени цих колективів стали 

. призерами поєдинків..
Вміло визначились нині амш- 

гардівці ЗИзм'япки, працівники 
Світловодського парку культури і 
відпочинку. Перші у вихідні дні

організовують лижні кроси, еста
фети, а езітловодці згуртували 
школярів на засніжених гірках — 
тривають змагання на санчатах.

І ВСЕ /І< подекуди помітна бай
дужість тих, хто має по- 

справжньому налагодити фізкуль
турно-масову роботу взимку. Рей- 

СТАРТИ 
ЗИМОВОГО 

Д II я
дові бригади, що перевіряли хід 
експлуатації спортивних споруд у 
Кіровограді, виявили недоліки в 
організації фізкультурно - масо
вої роботи в будинкоуправліниях, 
па комбінаті ’ «Кіровоградзаж- 
буд:>. Керівники житлово - екс
плуатаційних контор пе придбали 
достатньої кількості спортивного ' 
інвентаря, а пункти прокату теж 
не в змозі забезпечити молодь 
всім необхідним. Тихо нині в місь
кому парку культури і відпочинку 
імені Леніна. Тут — ні катка, ні 
лиж. Таке ж становище в Бобрик- 
ці, Олександрії, Ульяновці, Го- 
ловаиівську.

Від районних комітетів фізкуль
тури та спорту і райкомів комсо
молу чекають допомоги сільські 
фізкультурники. Перед ними пос* 
тає проблема будівництва спор
тивних споруд, придбання спортив
ного інвентаря для лижників, хо
кеїстів. На місцях пе скрізь всо 
гаразд з підготовкою тренерів,

громадських інструкторів, які б 
зуміли по-діловому нодбаїи про 
розвиток зимових видів спорту.

А досвід у нас є. В Бобрниець- 
кому сільськогосподарському та 
Златопільському зооветеринарно
му технікумах, наприклад, досяглії 
майстерності багато спортсменів, 
які вже не перший рік беруть 
участь у обласних змаганнях, ста
ли розрядниками. Тут егзртп мо* 
лоді взимку не менш високі, аніж 
влітку. При регулярному .ході зма
гань відбираються спортсмени, 
яким під силу долати справді ви
сокі рубежі. Потім воші самі згур
товують молодь, очолюють загони 
юнаків і дівчат, які беруть участь 
в лижних походах, естафетах, зма
ганнях, на призи героїв-земляків.

У країні нині продовжується 
фестиваль молоді, присвячений 50- 
річчю утворення СРСР. І одна з 
складових його частин — масові 
старти спортсменів. Нині старту
вав комсомольсько - профспілко
вий лижний крос. Перші змагання 
— в колективах фізкультури, по
тім мірятимуться майстерністю 
представники районів і міст облас
ті. В цьому тон задають спортсме
ни Кіровоградського технікуму 
механізації сільського господар
ства, лижники ІІовомнргорода, 
Знам'янки, Компдиіївки. Наприкін
ці лютого почнуться спортивні іг
ри молоді республіки. Отже, ак
тивність у шеренгах фізкультурни
ків має рости. Табло змагань по
винно світитись всюди: і в спор
тивних залах, і па хокейних май
данчиках, і на лижних трасах. За
ради масовості, майстерності мо
лодих спортсменів, заради — гар
ту кожної молодої людини.

«ПРИЇДЕМО
З НОВОЮ 
ПРОГРАМОЮ»

—» Що, допомогти? — 
котрась із дівчаток підійш
ла до молодої доярки, що 
поралася біля своєї групи.

— Ні-ні. Сама вправ
люсь. А ви готуйтесь до 
виступу.

Одинадцятеро щебет
ливих самодіяльних ар
тисток заходять до черво
ного кутка четвертої мо
лочнотоварної ферми кол
госпу «Україна». їх чека
ли тут. І вони не підвели 
«— привезли 
НЮ, запальне

Колективна 
доля дівчат 
тому. Дев'ятикласниці ото
чили шкільного вчителя 
співів. Заспівали. Вийшло 
добре. Тоді, мабуть, і не 
гадали, що об’єднаються в 
ансамбль, що назвуть йо
го найкращим у світі 
* іВОМ «Юність» і що він 

> гордістю школи, сі
льського Будинку культу
ри, району...

Нині в репертуарі ан
самблю десятки творів ра
дянських композиторів та 
народних пісень. Дівча
там аплодували трудізни- 
іги всіх дільниць колгоспу. 
На базі ансамблю дирек
тор Будинку культури Пи
лип Васильович Дорошен
ко створив агіткультбрнга- 
ду. «Єдиною сім’єю до 
спільної метм.ч —— та« було 
названо сценарій. Він при- 
езячузався найголовнішій 
поди минулого року — 50- 
річчю утворення СРСР. На 
районному огляді худож- 
,,Е С'ЗМ°ДІЯЛЬНОСТІ каль- 

°ТС'о,<а агіткульт- 9иязилась найкра_ 
Г ^ок)* 3 Успіхом вона зис-

дзвінку піс- 
слово.

аматорська 
почалася рік

^ово
£-^анв

туаила й ня

ні. Брала участь у респуб
ліканському огляд».

І ось агіткультармійці 
в рідному сел», виступа
ють перед тваринниками:

Можна все на світі 
вибирати, сину.

Вибрати не можна 
тільки Батьківщину.

Натрудились за День 
жінки і чоловіки. А тепер 
слухають пісню про вели
ке, святе, дивуються висо
кій майстерності, таланто
ві юних виконавців. їх вони 
добре знають. Це — Ва
лентина Козакул, Людмила 
Широкополе, Катерина 
Коляда, сестри Ліна і Та
ня Коляди, Лідія Білецька, 
Олена Ярошенко. Любов 
Бойко, Ніна Бондаренко, 
Лариса Єременко, Галина 
Скалівська.

Ведучі Галина Мусуль- 
бес і Людмила Карлаш 
звертаються з теплими 
словами на адресу ісра- 
щих людей рідного кол
госпу. А прогульникам, ле
дарям, розкрадачам ко
лективного добра, хваль
кам - сбіцяльникам — 
гнівне слово.

Разом з агіткультармій- 
цями прийшли того ВЄІО- 
ра на ферму й практи
кантки Олександрійсько
го культосвітнього учили
ща. Вони мали спразді хо
роший практичний урок 
культосвітньої роботи на 
виробництві.

— Спасибі за увагуі — 
вклоняються глядачам ар
тисти.

А у відповідь чуються 
слова;

__ Хороший виступ! Ще 
б вас із задоволенням 
слухали.

— А Ми приїдемо. З но
вою програмою. Обов яз- 
ково!

А. КУЙБІДА, 
позаштатний корес
пондент «Молодого 
комунара».
Новоархаигельськіш

Видатний радянський державний 1 партійний діяч, один Із 
керівників Комуністичної партії України, всеукраїнський ста
роста Григорій Іванович Иетровський належав до славної 
ленінської когорті» професій них революціонерів. Свою пар
тійну і державну діяльність він тісно пов'язував з широки
ми народними масами.

У березні 1919 року на III Всеукраїнському з’їзді Рач 
Григорій Івановича обрали головою Всеукраїнського Цент
рального Виконавчого комітету. Виконуючи завдання партії 
і уряду, він багато разіп приїздив у Єлисаветградський по
віт. 8 липня 1919 року Г. I. Иетровський вперше в нашому 
краї. Це буп час найтяжчого випробовування для Радянсь
кої ВЛаДП. Контрреволюція, КИНУВШИ ВеЛНЧеЛПІ СИЛ)!, щоб 
задушити молоду Радянську Республіку, спрямувала на 
неї з півдня полки генерала Дснікінд, який захопив значну 
частину України.

...Не встиг поїзд зупинитися на станції в Єлпсаветграді, 
як махаовці і грнгор'евці напали на вагон Г. І. Пстровськй- 
го. Всім, хто супроводив йою, довелося НІДІЙПІ в місто. У 
місті над Г. І. Петровським та його супутниками но раз 
нависала смертельна загроза. Буп 1 такий випадок, коли він 
під. градом куль проривався з ворожого оточення.

11 липня 1919 року Григорій Іванович виступив у. міському 
робітничому клубі з лекцією «Світова війна {'загибель капі
талізму».

Після закінчення громадянської війни і розгрому інозем
ної Інтервенції трудящі повіту взялися за відбудову народ
ного господарства. Треба було залікувати ран»»; заподіяні 
війною, ліквідувати розруху. І знову на мобілізацію сил 
трудового фронту, на боротьбу з розрухою партія направляв 
Г. І. Петропською. З 16 січня по 18 лютого 192і року він 
побував у Херсонській, Одеській І Подільські»’! губерніях.

27 січня він виступив з доповіддю про,міжнародне і ппут- 
рішнв становище країни на об’єднаному засіданні Єлисавег- 
градськоТ міської Ради, а наступного дня буп присутнім на 
розширеному засіданні Єлисавстградського повітового рево
люційного комітету. Звітували відділи ревкому. Потім Г. І. 
Петровськнй дав ряд цінних практичних вказівок по даль
шій організації органів Радянської влади.

Він виступав перед трудящими Олександрії, Звсниговодки, 
Петрівки та інших населених пунктів повіту. Полум'яні сло
ва бі.тьшозпка-.тсніиця допомагали робітникам і селянам 
розпізнавати своїх справжніх друзів і недругів, цементувати 
організованість і дисципліну.

ЗО січня 192» року Григорій Іванович виступив у місцевій 
газеті «Известия» Із статтею «Доужи'.шо за роботу», в якій 
закликав робітників і селян повіту докласти всіх сил. щоб 
якнайшвидше відбудувати народне господарство, зруйнова
не війною.

На початку 1922 року Г. 1. Петровський разом з- Головою 
ВЦ8К ЛІ. І. Каліиіним знову відвідує багато міст 1 сіл Ук
раїни. На чолі агітпоїзда «Жовтнева резолюція» 1'рягорІГі 
Іванович приїздять до Єлисавстграда. 5 березня він провів 
об’єднане засідання політвідділу поїзда з Єлнсаветірадськи- 
мн повітовим партійним і виконавчії'.! комітетами, па яких 
були розроблені конкретні заходи по наданню допомоги 
хлібом І насінням голодуючому населенню губернії.

Став до ладу один з найбільших в країні завод сільсько
господарського машинобудування- «Червона зірка* та ряд 
інших підприємств. На 111 Всесоюзному І-1У Всеукраїнсько
му з'їздах Рад були підбиті підсумки відбудовчою періо
ду І накреслені нові завдання по дальшому розвитку і зміц
ненню пародиого господарства країни і республіки. 4' чере
пі 1925 року Г. І. Потролськкй приїздив до Єлисапетграда з 
метою роз'яснення рішень цих з’їздів. Урядова делегація на 
чолі з Григорієм Івановичем 13 липня відвідала завод «Чер
вона зірка», оглянула цехи, зустрілась Із робітниками. Все
український староста виступив на засодському. мітингу з 
доповіддю про чергові завдання індустріалізації країни.

Соціалістична перебудова села, колективізація сільського 
господарства і організація МТС у ЄлнсаветГрадському окру- I 
зі тісно пов'язані з Ім’ям Г. І. Псгрооського. У жовтні 1929 
року оін відвідав ряд колгоспів, радгоспів і ЛІТО Компанії»- і 
ського, Аджамською, Бобринецького 1 Єлисаветградківсько- 
го районів.

У березні 1932 року Григорій Іванович виступав на засі
данні Новоукраїнського райвиконкому. Він ознайомився з 
новоукраїнськими колгоспами, відвідав дитячий будинок, 
якому передав гроші для поліпшення побутових умов дітей.

В наступні роки Г. І. Петровський продовжував підгриму
вати зв’язки з Кірозоградщиною.

Ім’ям всеукраїнського старости названі більше 10 колгос
пів, радгоспів, підприємств області. Установлені меморіаль
ні дошки, пам’ятники, зокрема в Олександрівні,, с. Шишкіно- 
му Новоукраїнського району та в Інших населених пунктах 
нашого краю.

В. САН ДУЛ, 
краєзнавець. у

місячник
ОБОРОННО-
МАСОВОЇ
РОБОТИ
Закінчилися традиційні об

ласні змагання радіооперато
рів. Разом з досвідченими 
спортсменами — майстрами 
спорту. першорозрядниками 
своє вміння демонстрували і 
початківці.

Чемпіонами змагань серед 
школярів стази учні Цвітнян- 
ської середньої школи Олек
сандрійського району (Ольга 
Павловсмса, Сергій Буглій, 
Надія Сіянко).

Наймолодшим учасником 
змагань буп п'ятикласник Кі
ровоградської СШ № 5 ігор 
Чсрепаиов. Він став третім 
призером з шви вкісного при
йому і передачі радіограм.

Фото Т. МЕХЕДИ.

ЦЕ БУЛИ звичайні навчання з 
цивільної оборони. Рятувальна 

група, до якої входили робітники 
комбікормового заводу, прибула 
на місце збору вранці. Командир 
загону В. Олійник склав рапорт 
про готовнісгь продемонструвати 
свою виучку по захисту об’єктів 
народного господарства від зброї 
макового ураження.

І ось вже звучить команда;
— Гази!
Всі одягають захисні костюми, 

протигази. За нормативний час 
першими справилися з виконай» 
ням вправ Володимир Головань- 
кий, потім — Валентина Олійник, 
Надія Титоренко, Людмила Шма
кова і інші комсомольці заводу.

— На машини!
Всі поспішали до місця розгор

нених дій. Попереду — розвід-

Вже іеевді
пики. За ними — протипожежна 
ланка. Впевнено справившись з 
пожежею, яка виникла під час 
«ядерного вибуху», робітники про
довжували роботу. Електрозва
рювальних Василь Дорошенко з 
своїми друзями вів прокладку ко
лонних шляхів. Перся цими енту
зіастами було поставлено завдання 
забезпечити підхід до завалених 
засипаних споруд. А рятувальна 
ланка, керована Ліобою Олійник, 
успішно провела всі операції, від
криваючи сховище. Бопа зтталгг — 
там людям треба було надати -мс- 
дш.пу допомогу. Далі ’ за сґфйзу 
клялися санітари. Тут вміло діяли

М. Ряба, В. Олійник, її. Титоренко.
Іспит витримали всі. І це досяг

нення — результат постійних тре’ 
пузань,- Керівник навчань офіцер 
штабу цивільної оборони А. Т. 
Гёйко, проаналізувавши дії ро» 
бітників зазоду, найвище оцінив 
роботу комсомольців. Це вони за 
програмою нового комплексу 
ГПО успішно склали заліки з ци
вільної оборони, аткивізували 
свою діяльність особливо тепер, 
під час місячника оборонно - ма
сової роботи.

О. БЛИНОВ, 
Майстер міських' курсів з ци
вільної оборони.
м. Кіровоград.
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ВОНИ стояли
НА СМЕРТЬ...

Сталінградська битва... На берегах Волги вирішу« 
валась доля не тільки Радянської держави, а я до
ля всього людстЕа. ЗО років відділяють пас під ге
роїчних подій, але час безсилий стерти з пам’яті 
людської те, що викарбовано кров’ю тисяч загиблих 
воїнів — захисників Сталінграда. Почути розповідь 
ветеранів, учасників історичних боїв зібралися стар
шокласники СШ № 11 на свою чйгацбку конферен
цію.

Схвильовано розповідають учні про подвиг Ста- 
ліиграда, про незламність і мужність бійців Радян
ської Армії і здається, що ось тут, у цьому залі, лу
нає гнівний заклик: «Стояти на смерть!». Розповідь 
учнів продовжили учасники Сталінградської битви, 
директор школи Микола Іванович Колосник і пол
ковник у відставці В. П. Повійчук. Затамував
ши подих, слухали ми Володимира’ Петровича, і в 
вашій уяві поставали картини бою. Його 266 стрі
лецька дивізія брала участь у пайзапекліших боях, 
діяла па найважливіших ділянках сталінградського 
фронту. Полковник Повійчук, як секретар партій
ної організації дивізії і член дивізійної парткомісії, 
був завжди попереду — серед бійців передозої, В 
умовах суворої зими і запеклих боїв комуністам до
водилося вести велику ідеологічну роботу серед бій
ців. З гордістю розповідав Володимир Петрович про 
своїх бойових друзів, про тих, хто й піші знаходи
ться на передовій будівників комунізму і про тих, 
хто ввійшов у безсмертя.

їдуть у Волгоград люди з різних міст і сіл на
шої великої країни, їдуть з віддалених куточків 
землі. їдуть, щоб піднятися на Мамагв курган, по
клонитися праху загиблих героїв, їдуть, щоб дати 
мовчазну клятву зберегти мир, який завойовано 
такою дорогою ціпою.

Наталка САЄНКО, 
Оля ГОМЕНЮК, 

учні 10-А класу Кіровоградської СШ 
№ 11.

/Яг ажмнш явят
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ПОЗОВИ МЕНЯ
Как при встрече 

случайной, молчишь ты 
И отводишь рассеянно 

взгляд.
До евндапья, мой первый 

мальчишка, — 
Ты ни в чем, ты во всем 

виноват.
Припев:

А любовь у нас с тобой 
была не длинной, 

Может, просто нс дождались 
мы любви.

Позови меня па свадьбу 
мой любимый, 

Посмотреть твою невесту 
позови.

НА СВАДЬБУ
Я приду как обычная 

гостья, 
И о прошлом я буду 

молчать. 
Только вот от того, 

что мне горько, 
Громче всех буду 

«горько» кричать.
Припев: 

Ты со мной незаметно 
простишься. 

Нет для сердца дороги 
назад, 

Не грусти, мой неверный 
мальчишка, 

Ты ни в чем, ты во всем 
виноват.

Припев:

КІНОПРЕМ’ЄРА
иМОДОДЛЛ ЯОМУИАР" З лютого 1973 року

ШАХИ

ПЕРЕМОЖЦІ—ЧЕРВ0Н030РІВЦІ

В цьому місяці глядачів міста і області че
кають нові, цікаві зустрічі з героями, кінострі
чок, які виходять на наші екрани.

Безумовно, глибокий слід залишить робота 
С. Герасимова «Любити людину». Вона при
свячується сучасним архітекторам, їхнім три
вогам, турботам,-перемогам, особливо радісним • 
тому, що працюють вони на 70-.чу градусі пів
нічної широти — в краю вічної мерзлоти. Ге
рої фільму — звичайні трудівники. Витвори 
їхніх рук і розуму мають стати пам’ятниками 
епохи, подібними до тих, що зводили старо
давні зодчі чи визначні архітектори нашого 
часу. Вони — експериментатори, які відкрива
ють нові шляхи в архітектурі, >

У фільмі також відбито складність людських 
взаємин, розуміння того, що доля і життя 
кожного залежні ь від баїатьох людей, Цс роз
повідь про шлях людини до людини,

В ролях знімались актори А. Солоніцин, 
Л, Віролайнен, Т. Макарова, Ж. Болотова, . 
І, ІІеганов, М, Зимін, Ю. Кузьмснков та іи,

...Школа відзначає свій ювілей, У великому 
актовому залі кружляють пари. Різний вік, 
різні покоління, різні обличчя. 'Гак розпочинає
ться фільм «За все у відповіді», поставлений 
Г Натансоном за сценарієм В. Розова. Голов
ні герої зібрались у класі природознавства че
рез багато років після закінчення школи. 
Складним було їхнє життя. Адже школу вони 
закінчили у трагічному 41-му роцч

Йти па зустріч було не лише приємно, п й 
страшнувато. Повертатись у дитинство завжди 
трохи боязно. Ким і чим ти став? Чи не зра
див своїм юнацьким мріям?

Запам’ятати цю зустріч вам допоможуть ак
тори О. Яковлєса, Г. Журав.іьов. О. Лазарев, 
В. Васильєва, Ю. Мажуга, В, Дорошіша та ів,

Протягом місяця ви зможете побачити та
кож кінострічку виробництва студії «Лсн- 
фільм» «Мічений атом», науково-фантастнчннй 
фільм «Соляріс», поставлений за романом 
Станіслава Лема, музичну кінокомедію «Учи
тель співу» тощо,

Із зарубіжних фільмів демонструватимуться 
кінострічка виробництва колективу «Вектор» 
(Польща) «Виклик«, фільм німецьких кіномйт- 
ців «Оцсола», що за свсею темою наближає
ться до роману Майп РІда «Оцсола — дождь 
семінолів», румунський фільм «Придане княж
ни Ралу»
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І СНІГ, 1 ВІТЕР
У лютому на території Ук

раїни очікується різке коли
вання погоди — від тривалих 
відлиг до короткочасних мо
розів, кількість опадів — бли
зько норми, місцями вища. 
Найбільше їх випаде у За
карпатті — 70—80 міліметрів.

Середньомісячна темпера
тура повітря: від 1—2 градусів 
морозу на Південному Заході 
республіки до 4—5 градусів 
морозу на Північному Сході 
(вище норми на 1—3 градуси), 
в південних областях — від 1 
градуса тепла до 1 градуса

морозу (вище норми на 1—2 
градуси).

Найістотніше підвищення 
температури відбудеться в 
середині першої, наприкінці 
другої І в окремі дні третьої 
декад. Зниження температу
ри па переважній частині те
риторії республіки можна очі
кувати в другій, четвертій п'я- 
тиденках і наприкінці місяця 
—• вночі — до 15—20, в півден
них областях — до 5—10, у 
Прикарпатті — до 10—15 гра
дусів морозу. Вдень термо
метр покаже 6—10 градусів

На фото: вгорі — кадр Із фільму «Мі
чений атом»; праворуч — ОЛЬГА ЯКОВЛЄВ/Ч 
у фільмі «За все у відповіді».

ЩОБ НАВЧИТИСЬ 
В ЧЕМПІОНА

Так було вже нерзз. 
Фізкультурні активісти 
Кіровоградської дослід
ної станції запрошують 
в свій колекгио провід
них спортс/лснів області, 
разом з ними радяться, 
як налагодити споотив- 
но-масову роботу.

А оце до спортсме
нів «Колоса» завітав 
чемпіон області з шахів 
І. Гітельман. Зін провів 
сеанс одноразової гри 
на 14 дошках. Цей своє
рідний турнір закінчив
ся перемогою чемпіона 
з рахунком 12:2. І. Гі
тельман потерпів по
разку в поєдинку з го
ловним економістом 
А. Стусем, а партії з 
К. Демешком і В. Лит- 
виненком звів внічию.

В. НЕЧИПОРЕНКО.

Наша адреса і телефони І
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.

r iz лл^оа Іплекс 61197.

Дев’ять днів у спортивному залі Кіровоградського заводу 
тракторних гідроагрегатів продовжувалися командні змаган
ня з шахів, результати яких входять до заліку спартакіади 
авангардівських колективів фізкультури першої групи облас
ного центру,

Боротьба за лідерство точилася між шахистами швейної 
фабрики, спортивного клубу «Зірка» та заводу тракторних 
гідроагрегатів.

Заключну частину поєдинків впевнено провели червонозо- 
рівці, на чолі з кандидатом у майстри спорту Леонідом Иа- 
сіковськнм. Вони і стали переможцями цього турніру,

<

нижче нуля, в південних об
ластях — від мінус 2 до 
плюс 3 градусів, у Прикарпат
ті — 2—4 градуси морозу.

Протягом місяця переважа
тиме хмарна погода, часом 
сніг, хуртовина, при відлигах 
— мокрий сніг, місцями ту
ман, ожеледь. Вітер переваж
но північний і північно • за
хідний, 5—10 метрів на секун
ду, при відлигах — південно- 
західний і південний, 7—12, 
часом 16 метрів на секунду.

3. СКОТАРЕНКО. 
начальник Українсько
го бюро погоди.

Газета виходить 
у вівторок, четвер, 

суботу.

Ціна 2 коп.

к

Наталії Жученко І Миколі Бутенку, 
Любі Куриленко І Борису Басову, 
Надії Скермет і Дмитру Микитенку, 
Світлані Орловій і Валерію Курилову, 
Валентині Шаблі і Віктору Лисогору, 
Галині Масковецькій і Сергію Чепелеву, 
Людмилі Всрпамовій і Олександру Левенху, 
Ользі Тихоненко і Володимиру Котелку, 
Людмилі Бетенковій і Миколі Вітряченку, 
Тетяні Підлісній і Віктору Дубооиху, 
Людмилі Кузьміній і Валерію Коланицькому, 
Валентині Тимчук і Анатолію Вовчеику, 
Людмилі Дубині і Михайлу Шиикарюку, 
Людмилі Малій і Леоніду Марус, 
Зої Івановій І Олександру Ковалечку, 
Галині Бондар і Володимиру Дацюку, 
Ганні Серетник і Віктору Мусієнку, 
Ганні Козаленко і Сергію Куишірову, 
Наталії Несвоян і Миколі Шишкіну, 
Наталії Ситниковій і Миколі Тищенку, 
Тетяні Серебрянській і Геннадію Патерилову, 
які реєструють сьогодні свій шлюб о Кірово
градському бюро ЗАГС.

 і/

Редактор В. ПОГРІБНИЙ,

«Молодой коммунар«, 
орган Кировоградского 

обкома ЛКСМУ, 
г. Кіровоград,

Друкарня їм. Г. М. Димигрова, обласною управління 
у справах видавництв, поліграфії і книжкової юргіплі, 

м. Кіровоград, вул, Глінки, 2.

ПОПРАВКА
В минулому номері газети 

допущена помилка. В матеріа
лі иа першій сторінці «для 
посилення комуністичного ви
ховання» підзаголовок слід 
читати: «Пленум Новомнрго- 
родського райкому КП Украї
ни». Початок тексту: «Відбув
ся пленум Новомиргородсько- 
го райкому партії» 1 далі — 
зо текстом,

Зам. № 13019. Типаж 5S 500.

q ПОКАЗУЄ КІРОВОГРАД
СУБОТА, З ЛЮТОГО. ДРУ

ГА ПРОГРАМА. 12.30 ~
Програма передач. (К). 12.55
— Для дітей. «Козенята і Воп- 
ми». Лялькова вистава. (К)„ 
н.ио — «Звучать мелодії Рак», 
танінова». (Харків). 14.45 <*> 
Для дітей, «Увага, вулиця?р 
(К). 15.05 — «Закон і ми», 
Прес-конференція з заступнц» 
ком міністра юстиції С, і, Ру- 
діпіо,ті з питань законодавства, 
(К). 15.50 — Циркова прогрд« 
ма. (Одеса). 17.05 — «Літера» 
тур на субота». (К). 18.05 — «В 
ефірі 0-1». (К). 18.35 — Фільм- 
концерт «Роздуми», (К), 19.00
— інформаційна програми
«Вісті». (К). 19.30 — «Екран
молодих», «Веселка». (Червів» 
ці). 20.45 — «На добраніч,-ді
ти!». (К). 21.00 — Програма
«Час». 21.30 — Художній фільм 
«Дозвольте зліт». (К). 23.00 -• 
Вечірні новини. (К).

НЕДІЛЯ, 4 ЛЮТОГО, ПЕР
ША ПРОГРАМА. 9.00 — Про» 
грама передач. (М). 9.05 —• 
Ранкова гімнастика для дітей. 
(М). 9.20 — Новини. (М). 9.30
— Для школярів. «Будиль
ник». (М). 10.00 — Для воїнів 
Радянської Армії і Флоту». 
(М). 10.30 — «Музичний к(»
оск». (М). 11.00 — Для шкод.«» 
ріп. «До таємниць жизої 
роди». (ЛІ). 12.00 — КольорЛЙ 
телебачення. Мультфільм. (М)»
12.30 — «Сільська година». 
(М). 13.30 — Художній фільм 
«Лина Кареніпа». 2 серія. (Лі).
14.45 — Концерт. (М). 15,15 -» 
Літературні зустрічі. (М). J0.90
— Музична програма длд
юнацтва. (Лі). 18.00 — Новини, 
(М). 18.10 — «Клуб кіно»
.мандрівників». (М). 19.10 —»
«Пісні зими». Естрадна про
грама. (ЛІ). 19.45 — Художній 
фільм «Намисто для моєї ко
ханої». (ЛІ). 21.00 — Програма 
«Час». (Л1). 21.30 —. Естрадна 
програма «По сторінках голу
бого вогнища». (М). 22.00 —> 
Спортивна програма. (ЛІ), По 
закінченні — повніш. (К).

ДРУГА ПРОГРАМА. 9.50 -« 
Навчальна передача з історії 
КПРС. (К). 10.25 — Англійська 
мова. «Дієприкметник», (К). 
11.15 — Навчальна передача з 
вищої математики. (К). 12.40
— Програма передач. (К).
12.45 — Літературний альманах 
«Гроно». (Ужгород). 13.30 —. 
Для дітей. Ліультфільм. (К). 
1-1.00 — Конкурс бальних тан
ців «Донецьк-73». (Донецьк).
15.50 — Телефільм. (К). 10.50 ->
Концерт. (Херсон). 17.20 —«
Для школярів. «Сурмач». (К). 
18.00 — «Ім’я», (Донецьк)«
19.00 — «На меридіанах Ук
раїни». (К). 19.30 — Концерт- 
звіт майстрів мистецтв та ху
дожніх колективів Черкаської 
області. Трансляція з Палацу 
культури «Україна». (К), В. 
перерві — «На добраніч, ді
ти!». (К). 22.30 — Вечірні но», 
вини. (К).

ПОНЕДІЛОК, 5 ЛЮТОГО. 
ПЕРША П Р О Г Р А» 
ЛІ А. 11.00 — Художній фільм 
«Безталанна». (Кіровоград).
16.50 — Кольорово телебачен
ня. Для юнацтва. «Музична 
енциклопедія». (К). 17.30 —>
«Робітник — моє покликання?« 
(ЛІ). 18.00 - Новини. (М). 18.10
— Кольорове телебачення,
ФІльм-концерт «Буковинський 
заслужений ансамбль пісні б 
танцю УРСР». (М). 18.30 —.
Міжнародна панорама. (Лі)« 
19.00 — Чемпіонат СРСР з Х0» 
кея. СКА (Ленінград) —• 
ЦСКА. (Ленінград). 21.15 —> 
Програма «Час». (ЛІ). 21.45 «. 
Прем’єра телевізійного багато
серійного художнього фільму 
«Над усією Іспанією безхмар
не небо». 1 серія. (ЛІ), 22.55 — 
Новини. (,М).

ДРУГА ПРОГРАМА. 10.20 
«Поезія О. С. Пушкіна». На» 
вчальна передача з літерату
ри. (ЛІ). 17.00 — Кольорове те« 
лебачення. Для дітей. «Пода» 
рунки друзям». (ЛІ). 17.30 —. 
Тележурнал «Партійне жнт- 
тя». (Одеса), 18.00 — Для ді
тей. Ліультфільм. (К), 18.30 —• 
«Від понеділка до понеділка». 
(К). 18.45 — Реклама, оголо
шення. (К). 19.00 — Інформа
ційна програма «Вісті». (К), 
19.25 — Художній фільм «Ру» 
добельська республіка», (К). 
21.00 — «На добраніч, діти!», 
(К). 21.15 — Програма «Ч£с»\о 
(ЛІ). 21.45 — О. Воїнов, 
тання битва». Вистава. (іГйр- 
ків).

ВІВТОРОК, 0 ЛЮТОГО, 
ПЕРША ПРОГРАМА. 0.35 — 
Новини. (М). 9.45 — Для ДЬ 
той. «Подарунки друзям», 
(ЛІ). 10.15 — Телевізійний ба
гатосерійний художній фільм 
«Над усією Іспанією безхмар» 
не небо». 1 серія, (ЛІ). 11.30 — 
Музичний антракт. (К). 11.35
— «Шкільний екран». Фізика 
для учнів S класу. (К). 12.00 —і 
Телефільм «Пори року в тай
зі». (К). 12.46 — Кольорово тс» 
лабаченпя. Кінопрограма Ук
раїнської студії хронікально- 
документальних фільмів. (М), 
10.55 — «Вогнище». Піонер
ська програма. (Донецьк)«
17.30 —‘ «Спогади про Ф. <«
Шаляпіііа». (Харків). 18.00 —< 
Новішії. (М). 18.10 — Ленін
ський університет мільйонів, 
(ЛІ). 18.45 — «Письменники
Ільф -Петров». (М), 19.30
Інтербачення. «Лїолоді голо
си», Концерт, (СвердловськЬ 
21.00.— Програма «Час». (М)»
21.30 — Кольорове телебачен
ня. Міжнародна зустріч з ко
йся. Швеція — ЧССІ». (Перс*
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