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ЗА ПРИЗ «МК» «ПЕРШІЙ ТРИТІЙ 
КІРОВОГРАДЩИИИ»

*****
ПРОЛЕТАРІ ВСІХ КРАПІ. ЄДНАЙТЕСЯ!

КОНКУРС НАЗИВАЄ НОВІ ІМЕНА
«Худобі теплу І ситу ЗИ

МІВЛЮ* — під таким деві
зом у зимовіїіі період пра
цювали молоді доярки Кіро- 
воградщнпн, 1 ось лютий по
заду. Підбито підсумки кон
курсу (за два місяці).

Змагання очолила 
Козаченко. Успіхи по 
йшли до неї самі по

Ольга 
при- 
собі.

Минулого року ВІД кожної Із 
10 закріплених за лею корів 
Ольга надоїла по 3000 кіло
грамів молока, у нинішньо
му зобов'язалася — по 4000. 
Впевнено йде молода доярка 
до наміченої цілі. Щодня □ 
середньому надоює від кож
ної корови по 12,5 кілограма 
молока.

ЦАг.гЧХг’Х /Л •г'Сл.
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ВІВТОРОК

БЕРЕЗНЯ

О. Козаченко — 2-й імені Петровського радгосп 
Олександрівського району — 747 кілограмів моло
ка на корову.

Л. Кузенко —- колгосп «Комінтерн» Бобринецького 
району — 718.

М. Дзіна — колгосп імені Чапаева Добровеличків- 
ського району —673«

Т. Басенко — колгосп «Прогрес» Новомиргород
ського району — 644.

Л. Мурса — колгосп «Росія» Новоукраїнського ра
йону — 621,

Л. Кириченко — колгосп «Шлях Леніне» Онуфріїв- 
ського району —- 612.

О. Склезь — колгосп «Путь Ильича» Знам’янського 
району — 611.

Т. Халтуріна — колгосп імені Кірова Бобринецько
го району — 606.

Н. Кириченко —- колгосп «Росія» Новоукраїнського 
району — 597.

Л. Фещук — колгосп «Росія» Гайворонського ра
йону — 585.
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ЗБІЛЬШЕННЯ ВИРОБНИЦТВА ЗЕРНА
ПЕРШОЧЕРГОВЕ ЗАВДАННЯ

ча^

Л.

На «Постамент шани» і «зе
ти «Молодші комунар» за по
данням Кіровоградського Мі\ 
ЛКСМУ заносимо бригади
ра комсомольсько-молодіжної 
бригади МСЦ № 2 заводу «.Чер
вона зірка» Віктора НЕДО- 
ПАСА.

Колектив, очолюваний В. Не- 
допасом до 1 березин виготовив 
понад план 25 сівалок в подару
нок комсомольсько-молодіжним 
тракторним бригадам респуб
ліки.

Фото В. КОВПАКА.

В Кіровограді відбулася зустріч 
членів бюро обкому партії і обл
виконкому з керівниками і спеціа
лістами колгоспів, радгоспів, ра
йонних управлінь сільського гос
подарства, першими секретарями 
міськкомів і райкомів партії, го
ловами райвиконкомів.

Під час зустрічі обговорювались 
завдання трудящих області в тре
тьому році п’ятирічки по дальшо
му піднесенню виробництва й за
готівель зерна та іншої сільсько
господарської продукції.

У своєму виступі перший секре
тар обкому партії М. М. Кобиль- 
чак спинився на основних питан
нях розвитку сільськогосподар
ського виробництва в 1973 році і, 
насамперед, виробництві зерна.

За останні роки в колгоспах і 
радгоспах області проведено знач
ну роботу по підвищенню культу
ри землеробства, завершується 
освоєння сівозмін, впроваджено 
нові сорти озимих і ярих культур, 
поліпшено систему насінництва, 
використання органічних та міне
ральних добрив, що дозволило 

■ підвищити врожайність зернових 
та інших сільськогосподарських 

І культур.
Середня врожайність зернових 

за два роки п’ятирічки становить 
29,3 центнера з гектара, або на 4,8 
центнера більше, ніж у середньо
му за роки восьмої п ятирічки. 
План виробництва зерна двох ро
ків нинішньої п’ятирічки виконано 
на 107 процентів, держазі прода
но 2192 тисячі тонн хліба. Високі 
врожаї зернових культур одержу
ють господарства Ульяновського, 
Маловисківського, Новоукраїн- 
ського, Новомиргородського, Доб- 
ровеличківського та ряду інших 
районів, де в середньому за два 
роки врожайність зернових стано
вить 32—37 центнерів. І такі вро
жаї стали надбанням багатьох гос
подарств області. Центральний 
Комітет КП України і уряд респуб
ліки високо оцінили трудову пе
ремогу працівників сільського гос
подарства Ульяновського району, 
присудивши йому перехідний 
Червоний прапор за одержання 
34,6 центнера зернових із гектара.

---------- ■ -------------—

Однак в справі виробництва 
зерна є і серйозні недоліки. Го
ловний із них —■ значна строка
тість урожаїв. Господарства Уль
яновського і Голованівського ра
йонів знаходяться в однакових 
умовах. Орні землі в них рівно
цінні, але різне їх використання, 
тому в Ульяновському районі се
редня врожайність за два роки 
становить 36,8 центнера з гектара, 
а в господарствах Голованівського 
району — 29,9. Значно нижчий, 
ніж у сусідів, мають голованівці 
врожай пшениці і кукурудзи,

Слабо використали свої можли
вості по збільшенню виробництва 
зерна у 1972 році господарства 
Олександрійського, Онуфріівсько- 
го, Нетрі вського, Устинівського, 
Світловодського, Новгородківсько- 
го та деяких інших районів.

Ми одержуємо ще низькі вро
жаї кукурудзи, Основна причина 
цього — відсутність необхідної 
уваги до цієї культури з боку ок
ремих районних і колгоспних ке
рівників і спеціалістів. Чимало го
лів і агрономів колгоспів погано 
знають особливості кукурудзи, в 
окремих питаннях вони зовсім не 
орієнтуються.

Відповідальні завдання стоять 
перед трудівниками області у тре
тьому році п ятирічки. Хлібороби 
колгоспів і радгоспів дали слово 
довести в нинішньому році вало
вий збір зерна до 
тонн, одержати 
центнера зернових, 
на круг — озимої 
центнеріа кукурудзи. Це 

продати державі

2,7 мільйона 
з гектара 32,8 

32 центнери 
пшениці і 45 

дасть 
можливість продати державі з 
урахуванням надпланового завдан
ня не менше 1272 тисяч тонн зер
на. Необхідно зробити все, щоб 
у 1973 році кожне господарство 
не тільки виконало народногоспо
дарський план, а й повернуло дер
жаві торішній борг. ї.ому бороть
ба за максимальне збільшення 
виробництва зерна є першочерго
вим завданням партійних організа
цій керівників і спеціалістів гос
подарств, працівників сільськогос
подарських органів, усіх трудівни
ків села.
На зустрічі виступили перший

секретар Маловисківського райко
му партії В. В. Гуля, 
Добровеличківського 
управління сільського 
ства Ю. Г. Петренко, перший сек
ретар Новоукраїнського райкому 
партії М. Г. Чередник, голова кол
госпу імені Леніна Знам’янського 
району В. М. Гуртовий, голова 
Олександрійського райвиконкому 
С. М. Малюк, голова колгоспу 
«Шлях Леніна» Онуфріівського 
району, Герой Соціалістичної Пра
ці Т. І. Шевченко, директор рад
госпу «Маріампольсокий» І. Г. Мі- 
щ»>нл\\. Вони спинилися на питан
нях використання додаткових ре
зервів, підвищення врожайності і 
збільшення валових зборів зерна.

Значну увагу учасники розмови 
приділили питанням тваринництва. 
Всі райони збільшили продаж дер
жаві молока. Га заспокоюватись 
рано, в окремих районах у третій 
декаді лютого надої молока змен
шилися порівняно з відповідним 
періодом минулого року.

Для дальшого розвитку громад
ського тваринництва і піднесений 
його продуктивності треба напо
легливіше дбати про зміцнення 
кормової бази: широко практику
вати ущільнення посівів кормових 
культур, підносити їх урожай
ність, більше заготовляти силосу,, 
сінажу, трав яного борошна.

Завдання третього року п яти
річки вимагають від партійних ор
ганізацій, радянських і сільсько
господарських органів підвищення 
різня політичної й організатор
ської роботи, дальшого розгор
тання соціалістичного змагання. 
Треба добитися того, щоб кожний 
трудівник села знав, що повинен 
зробити він сам, його колектив, 
район, область для успішного ви- І] 
конання завдань третього, вирі
шального року п’ятирічки.

В зустрічі взяв участь і виступив 
з ряду конкретних питань роботи 
партійних, радянських і господар
ських органів по збільшенню ви
робництва зерна та інших видів 
сільськогосподарської продукції в 
1973 році кандидаї у члени По- 
літбюро ЦК Компартії України, 
секретар Центрального Комітету 
КП України Я. П. Погребнян.

начальник 
районного 
господар

Ш1іва-73 ЩОВ врОЖАЇЛА€Ь ЯРИНА
Рейд-перевІрка підготовки і зберігання посівного насіння 

у Знам’янському районі
На Знам’янській реалбазі хлібопро

дуктів гудуть транспортери, зеркона- 
вантажувачі. Через п'ять-десять хви
лин оід складів до вагіе прямують з 
дорогоцінним вантажем автомашини 
колгоспів «Правда», «Дружба», імені 
XXI з'їзду КПРС. По всьому видно — 
задоволені агрономи цих господарств: 
з осені еони супроводжували сюди 
врожай прямо з насінних ділянок, а 
зараз одержують готовий першоклас
ний посівний матеріал.

Працівники рсалбази за цей період 
підготували 1830 тонн ячменю врожай
них сортів «Уніон» і «Степовий», 665 
— вівса, 226 — гречки, 47 — проса, 
114 — соняшника. Все зерно названих 
культур — першого класу, кращих реп
родукцій. Жаль тільки, що із 540 тонн 
гороху більша половини — другого 
і третього класу по схожості. Це нас
лідки незадовільного просушування 
зерна на токах окремих господарств.

Велику кількість зерна ярих підго
товлено до високих посівних кондицій 
з державного фонду. То заслуга началь
ника насіннєвої дільниці підприємства 
В. О. Гончаренко, головного агронома 
М. X. Однокоза, майстрів М. Е. Нуж-

ненка, М. І. Марченка, ланки механіза
торів, якою керує механік І. В. Леж- 
ненко, бригад робітників, які очолюють 
В, Н. Кузіна, Н. С. Повалій, Т. П, Бод
ня.

А раніше насіння для сівби готував 
кожен колгосп своїми силами. Часу 
марнувалося чимало, витрати зроста
ли, а зиск був малий. Проблему тепер 
вирішено на взаємовигідній основі для 
обох сторін. Вже третій рік, як реалба- 
за обслуговує господарства району.

Разом з головним агрономом під
приємства М, X. Однокозом ми огля
нули складські приміщення. У засіках 
лежить старанно очищене добірне зер
но. Товщина шару — 150—160 санти
метрів. За партіями зерна, які знахо
дяться на певній віддалі одна від ін
шої, закріплені механізми для наван
таження, що дозволяє запобігти змі
шуванню сортів та різновидів культур.

В цой час спеціалісти в лабораторії 
ретельно перевіряли температуру, во
логість зерна і повітря, заносили по
казники у таблички, оформляли доку
ментацію. Чергові, завідуючі складами, 
вартові сумлінно слідкували, щоб кузо
ви автомашин були придатними для пе-

ревезення насіння. Близько сотні ма
шин відправляють звідси щодня. Як
що, приміром, водій не накриє бре
зентом вантажу, то автомобіль не ви
пустять за ворота. І навпаки буває, ко
ли транспорту забороняють в’їжджати 
на подвір’я. Це тому, що кузова авто
мобілів, найчастіше з колгоспів імені 
Леніна (с. Суботці). «Дружба», «Союз», 
бувають неочищеними від решток ін- 
шого ваніажу.

В якому ж стані знаходиться одер
жаний хліборобами посівний матеріал? 
Ми завітали у колгосп «Путь Ильича». 
У засіках тут зберігаються 330 цент
нерів ячменю сорту «Уніон», та 240 — 
вівса першого класу, Згідно вимог за
сипане насіння вики, сумішей багато
річних і однорічних трав для кормо
вих цілей. Біля кожної партії зерна ви
вішені етикетки з необхідними даними. 
Проте в книзі обліку посівного мате
ріалу досі не рознесено кількості на
сіння, що надійшло з реалбази хлібо
продуктів. Особи, які відповідають за 
зберігання зерна не поставили своїх 
підписів у журналі. Куди ж дивиться 
агрономічна служба?

...Прихід березня завжди хвилює. Ад••

же тепер з дня-на день чекай погожої 
години, зустрічі з полем. Хлібороб, як 
ніхто інший, знає: зарониш у пухкий і 
вологий грунт якісне насіння, мати
меш врожай. І знам’янчани турбують
ся про нього. На перше березня у гос
подарствах району вже доведено до 
першого класу 91,5 процентів посівно
го матеріалу. Взявши зобов’язання ви
ростити у вирішальному році дев’ятої 
п’ятирічки по 33,6 центнера зернових 
з гектара, хлібороби роблять все для 
того, щоб буйнішою зросла і щедрою 
видалась ярина, щоб врожаїлись всі 
сільськогосподарські культури.

Одне з головних завдань штабів 
«Комсомольською прожектора;' в цей 
період — проведення рейдів-перевірок 
по зберіганню зерна, що завезено в 
господарства.

Спільний рейд «Молодого кому
нара» І газети «Серп і Молот». 
Рейдова бригада: В. ВЕЛИКИЙ 
— завідуючий відділом комсо
мольських організацій Знам'ян- 

ського міськкому комсомолу, 
В. ЛОЗАН — агроном районно
го управління сільського госпо
дарства, член міського штабу «КП» 
В. ГНЕННИЙ — позаштатний 
кореспондент «Молодого комуна
ра».
В рейді-перевірці взяли участь

10 чоловік.
М. Знам’янка.
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Закінчилася робоча зміна. Багато з вас не роз
ходяться по домівках — з конспектами і Олівця,- 
ми поспішаєте хто в Гіталовську, хто в завод' 
ську чи фабричну школу передового доезіду. Ду
же потрібні сьогодні кожному знання передових 
методів праці, передової технології виробництва. 

. Адже твій комсо .польсько-молодіжний колектив, 
ти особисто взяли значно вищі, ніж минулого 
року, соціалістичні зобов'язання па третій, вирі
шальний. Тож, головним резервом року для тебе 
повинен стати досвід правофлангових п'ятирічки. 
Бери його на своє озброєння, а освоївши, пере
давай сусіду по верстату, супернику по зма
ганню.

Зараз по республіці проходить рейд впровад
ження передового досвіду. Він триватиме про
тягом всього 1973 року. Сьогодні «Молодий ко
мунар» відкриває рубрику «Азбука передового 
досвіду». Вона стане трибуною новаторів вироб
ництва, спеціалістів — всіх, хто творчо, по-госпо
дарському вирішує завдання п'ятирічки.

Перше слово надаємо ланковому колгоспу іме
ні Шорса Новомиргородського району А. ПЕТ- 
РУН1.

СИЛУ
ЛЮДЕЙ

Механізатором я пра
цюю не перший рік. Але 
у таких складних і не
сприятливих умовах, як 
минулого року, ще не 
доводилося. І все Ж хлі
бороби нашого госпо
дарства виростили хоро
ший врожай кукурудзи 
— по 50,3 центнера з 
гектара.

Пишу про це тому, 
що й самому довелося 
боротися за цей ужинок, 
Партійна І комсомольсь
ка організації доручили 
мені очолити механізо
вану ланку по вирощу
ванню просапних куль
тур.

Доручення схвилюва
ло. Разом із агрономом 
колгоспу В. П. Люшня- 
ком ми продумали всі 
заходи. Механізатори ще 
восени на виділену пло
щу вивезли достатню 
кількість органічних І 
мінеральних добоиа. Е 
хоч зима була малосніж
ною, ми подбали про 
снігозатримання. Розста
вили щити, розкидали 
гілля дерев. Досаід під
тверджує! кожна козп- 
лина вологи влітку обер
тається буйними стебла
ми, а восени дорідними 
качанами.

Подбали ми 5 про 
вчасний ремонт, підго
товку машин, інвентаря. 
Теж знали: отрачена

АЗБУКА 

ПЕРЕДОВОГО 

ДОСВІДУ
(

хвилина на сівбі, на об
робітку обертається 
втраченими центнерами. 
Ранньою весною ми 
знову дали нашому по
лю по 20 тонн перегною 
на гектар, розкидали йо
го, а потім обробили 
грунт садовими культи
ваторами, пустивши 
вслід борони І котки. А 
коли настало тепло, ко
ли добре прогрілась 
земля, в стислі строки 
посіяли качанисту. Зго
дом провели досходове 
боронування, а з’яви
лись сходи —- І післясхо- 
доаё.

Почали підніматись 
стебельця «— провели 
кількаразовий обробіток 
міжрядь у двох напрям
ках з одночасним під
живленням сухими міне
ральними добричами, 
аміачною водою. У нас 
і сівалки, і культиватори 
заздалегідь були еблад- 
нані пристроями для 
внесення добоиа та амі
ачної води. Та й цього 
не відкинеш — кукуруд
за любить, щоб її хоч 
раз просапали, знищив
ши геть бур’яни біля 
стебел.

В цьому році моя лан
ка на площі 70 гектарів 
зобов’язалася вирости
ти по 100 центнерів ку
курудзи в зерні. Не пер
ший рік знайомий я з

цією культурою. Знаю 
її потенціалині можли
вості, Маю певний до
свід, знання. Але до ви
конання нового соціаліс
тичного зобов’язання, 
до нового доручення я 
готуюсь особливо ста
ранно й ретельно. Для 
мене дорогззказом е 
слова Л. І. Брежнсаа на 
святкуванні 50-річчя ут
ворення СРСР. Треба 
щодня думати, дбати 
про свій особистий 
вклад у здобуття вро
жаю.

Я був на короткотерміно
вих курсах кукурудзоводів на 
обласній сільської осподар- 
ській дослідній станції, 
ради вчених, агрономів, 
ваторіп візьму на своє 
броєння.

У нашій агрошколі, 
очолює агроном М. Шаркар, 
ми вивчаємо досвід кол
госпу «Зоря комунізму» Но- 
воархпиіельського району.

Попередником наших 70 
гектарів е цукровий буряк. 
Ми зробили аналіз грунту, 
встановили, що. земля ще 
багата мінеральними речо
винами. Під попередник вно
сили по 20 тонн перегною на 
гектар. У перший рік по
живні речовини не ПОВНІСТЮ 
освоїлись, вони дадуть ВІД
ПОВІДНИЙ ефект і для наступ
ного врожаю.

Але цього для землі зама
ло. Виходячи з наших мож
ливостей, ми взимку вивез
ли на ділянку перегній, бур
тували його. На кожен гек
тар дамо ще по 20 тони ор
ганічних добрив. А згодом 
при сівбі та обробітку кача
нистої внесемо на кожен гек
тар 1,5 центнера азотних, 
калійних, фосфорних доб
рив. по 4 — аміачної води.

Особливо турбувались 
про снігозатримання. 
Густо розставили щити, і 
вологи на ділянках, де 
сіятиметься кукуруд
за, буде досить. Бе
режемо ми н насіння. 
Зоно в сухому, чистому 
приміщенні, дає стопро
центну схожість. Турбу
ються про високий уро
жай кукурудзи всі мої 
товариші. Ми вже відре
монтували трактори, сі
валки, культиватори, кот
ки, борони. Маємо й но
винку — вловлювачі для 
шкідників.

З агрономами колгос
пу виробили графіки 
проведення кожної ро
боти. Часто юніки мене 
запитують: чи можна ви
бороти 100-цечтнерний 
урожай? Р-ідлозідаю 
ствердно. Чому? Знаю 
силу землі. Земля наша 
чудова, доглянь її, обро
би •— і вона віддячить у 
всьому сторицею. Знаю 
силу наших людей. Не 
раз у праці вони звєр- 
шували*подвчги.

А. ПЕТРУНЯ, 
ланковий колгоспу 
імені Щорса Ново- 
миргородського ра
йону.
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V ДИПЛОМАТИЧНИХ колах існує
V давня традиція, яка вже стала всім 
відомим законом. Мудрий закон допо
міг він урегулювати не одні відносини, 
позитивно вирішити, пе одне питання. 
Сторони, ЩО домовляються, зустрічають
ся на нейтральній території на рівнях 
правах і з гарантією особистої безпеки.

Що зогрожувало особистії! безпеці 
секретаря завкому комсомолу заводу 
«Червона зірка» Сергія Вишницького і 
секретаря завкому комсомолу Кірово
градського заводу іракторних гідроагре
гатів Віталія Дубницького ніхто не знає. 
Та навряд чи й самі вони можуть відпо
вісти па це питання. Але факт є факт: 
одного разу Сергій і Віталій вирішили 
перевести свої стосунки на дипломатич
ну основу.

А передісторія була важлива і значна.
Два найбільші заводи ось уже не 

перший рік змагаються один з одним. 
Уклали договір і на цей рік — третій, 
вирішальний. В завкомі комсомолу 
«Червоної зірки» познайомились з умо
вами змагання і вирішили внести і 
від комсомольської організації «поп
равку». «А чому б конкретно наша ком
сомольсько-молодіжна бригада не вик
ликала на суперництво бригаду агре
гатників» — порадились члени коміте
ту. І актив підтримав. Поговорили з 
бригадирами і групкомсоргами, знай
шлися охочі дати виклик па змагання.

— Наша бригада згодна, — заг.евнп- 
ла тоді бригадир комсомольсько-моло
діжної бригади токарів МСІД № 4 На
дія Щербань.

Обдумали все в деталях — і в завко
мі з’явився «Договір па соціалістичне 
змагання між колективами комсомоль
сько-молодіжної бригади токарів меха
носкладального цеху № 4 ордена Тру
дового Червоного Прапора заводу 
«Червона зірка» Надії Щербань і вер
статників цеху № 2 ордена «Знак По
шани» Кіровоградського заводу трак
торних гідроагрегатів Ніни ГІанасюк». 
Конкретними справами промовляє ко
жен пункт цього документа. Назву кіль
ка із них: «Підсумки роботи за місяць 
підбивати шляхом обміну письмовою 
інформацією і за квартал — на загаль
ному засіданні комітетів комсомолу за
водів. Проводити обмін досвідом по 
удосконаленню технологічних процесів, 
економії сировини, матеріалів і випус
ку за цей рахунок надпланової продук
ції».

Аналогічний текст ліг в теку завкому 
комсомолу завод}’ тракторних гідроаг
регатів. І ось, коли залишилося обом 
бригадам зустрітись і підписати договір 
на соціалістичне змагання, дипломатичні

В ПОЛОНІ
дипломатії’

ПЕРЕВІРЯЄМО
ХІД
СОЦІАЛІСТИЧНОГО
ЗМАГАННЯ

г.'ереговори повели секретарі. Вступом 
стала телефонна розмова.

— Дубницький слухає. Добрий день.
— Віталій, завтра приходь на два

надцять в міськком комсомолу, домо
вимось, де, коли, зберуться бригади...

— Добро. Значить до завтра, Сергію.
В міськкомі наступного дня були 

обидва. Тільки так і не зустрілися: Ві
талій прийшов на годину раніше і.Серч 
гія до призначеного часу не дочекайся, 
Потім вони ще кілька разів домовля
лися про зустрічі в міськкомі і ніяк не 
могли прийти туди одночасно. Важкий 
полон дипломатії... А щоб потиснути 
один одному руку, Сергію або Віталію 
треба проїхати всього одну заднику, 
в іншому разі, пройти пішки два квар~я 
тали і одну привокзальну площу. ч 
І ось результат першого раунду «дай 
г.иоматячяих переговорів» двох секрета
рів.

— Наша бригада викликала на зма
гання колектив верстатників цеху N2 2 
агрегатного заводу. Але вже більше мі
сяця комітети завкоміз комсомолу ніяк 
не домовляться про зустріч наших ко
лективів, — так сказала із трибуни 
зборів комсомольського активу заводу 
«Червона зірка» токар Людмила Ра- 
душко.

А це — відповідь бригадира комсо
мольсько-молодіжної бригади Ніни Па* 
насюк із заводу тракторних гідроагре
гатів, яку вона дала днями на запитая* 
ня, чи уклали вони вже договір з бри
гадою червонозорівців:

— Надія Щербань?.. А хто це така? 
З нашого заводу? — і потім.—Про це 
питайте в завкомі, там знають...

Час іде, тільки переговори <— ні з 
місця. І лежать в обох завкомах без- 
дієвими папірцями договори на зма
гання двох комсомольсько-молодіжих 
колективів двох заводів. І змагаються 
бригади... на папері. .

О. БАСЕНКО, 
спецкор ««хМолодого комунара».

ВІДЗНАЧЕНІКРАЩІ
Вже третій рік колективи районних, місшра- 

йоиних редакцій та друкарень ведуть боротьбу за 
першість в коякурсі-змаганні за шісо.ку культуру 
видання газет.

Днями конкурсна комісія розглянула матеріа
ли, представлені на визначення, перших трюк 
місць за 1972 рік. Рішення комісії було розгляну
то та затверджено па спільному засіданні ради 
обласного управління у справах’ видавництв, по
ліграфії і книжкової торгівлі, бюро обласного 
відділення Спілки журналістів УРСР та обласно
го правління НТТ поліграфії і видавництв/

Перше місце вирішено пе прнсуджузати. Друг? 
місця вибороли колективи редакцій Олександрій
ської міськрайопної газети «Ленінський прапор», 
«волинської районної газети «Шляхом Ілліча», 
Олександрійської та Долинської друкарень. Третє 
місце завоювали колективи Ульяновської район*місце завоювали колективи Ульяновської район
ної газети «Ленінець» та районної друкарні.

Олександрійцям і долинцям вручено друг? 
грошові премії, ульяповцям —• третю грошову 
премію, а вільїпанцям — заохочувальну.

В ході конкурсу-змагайня значно зріс Ідейно- 
політичний і літературний рівень газет, набагато 
розширилась тематика, збільшилося число газет
них жанрів, набагато поліпшилось їх худоясньо- 
технічне оформлення І поліграфічне виконання.

О. ПОЛЕЩУК.

т Члени лекторської групи Хом* 
паніївською ветеринарного тех
нікуму — часті гості на тварин
ницьких фермах району, їх лек
ції про завдання третього, вирі
шального року п’ятирічки зав
жди пасичені прикладами з 
життя того чи іншого господар
ства. Молоді лектори добро на- 
ичаютьси, беруть активну участь 
у громадському житті техні
куму.

На фото: група учнів тех
нікуму готується до наступної 
лекції.
Фото Л. МИРГОРОДСЬКОГО.
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ЗА ПЛАНОМ КОМІТЕТУ
РОЗМОВА В ЗАВКОМІ

|_1 А КІРОВОГРАДСЬКОМУ ремзаводі 
• • «Укрсільгосіїтехніка» в будь-яку 
пору відчуваєш, що потрапив в «гаря
чі» години. Чути шум верстатів, по за
водському подвір'ю безперервно снують 
електрокари. Всюди панує напружена 
робоча обстановка,

І ще одна цікава деталь: в цехах за
полу багато молоді.

— Так, наш завод можна назвати мо. 
лодіжннм, —> говорить секретар заоод* 
ського комітету комсомолу Іван 
Книш,

Про успіхи заводу можна довідатися 
ще біля прохідної. На великому стенді 
привертають увагу слова: «Результати 
соціалістичного змагання», Ними ко
лектив підприємства може по праву пи
шатися. Завод значно перевиконав план 
по багатьох показниках, вийшов пере
можцем у соціалістичному змаганні з 
Кіровоградським заводом паговимірю-

вальних приладів І ремзаводом міста 
Євпаторії, Велику роль відіграла тут 
комсомольці та молодь.

На черзі нові, значно вищі завдання.
— На заводі немає жодного комсо

мольця, та й взагалі юнака чи дівчини, 
котрий но взяв би підвищених со
ціалістичних зобов'язань, — сказав 
Іван Книш, коли про це зайшла мова.

На початку ТОЗ року, вирішального 
року дев'ятої п’ятирічки, завком ком
сомолу розробив положення про соц- 
змагання. Молодь із запалом взялася 
за роботу. Вже після першого місяця 
стало зрозумілим, що результати порів
няно з' минулим роком на цей час знач
но вищі. Ведучий цех заводу — коваль- 
сько-пресовнй — виконав план січня на 
107 процентів. Кращими молодими ро
бітниками своєї професії стали токар 
механічного цеху Леонід Козаков, фре
зерувальник Юрій Осій, слюсар Вя-

чеслав Янубовськнй, службовець Ольга 
Бринза та робітник Володимир Фукс,

Серед комсомольських груп перемож
цем стала група слюсарів складання 
пароводоструменевої установки ОМ* 
3360, а серед комсомольських організа
цій перше місце зайняла організація 
ковальсько-пресового цеху.

Комсомольська організація надав ве
лику уваїу гласності змагання. На ком
сомольських стендах висвітлюється хід 
його, в кожному цеху випускаються 
«блискавки», Дістається й тим, хто 
тягно товаришів назад. І обов’язково 
вам розкажуть, як допомагав утриму
вати цей напружений ритм в цехах від
чуття ліктя товариша. Олександр Олек- 
сіенко, молодий слюсар з механоскла
дального цеху, вказуючи на білявого 
юнака, говорить:

— Це групкомсорг Леонід Баранов. 
Ми на нього рівняємось. Хлопець зав
жди готовий будь-кому з «ас прийти 
на допомогу.

Виробничий план молодь заводу обі
цяє виконати до ІЗ грудня.

А. РОМАНЮК, і 
спецкор «Молодого комунара».
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ЧИТАЧ СКАРЖИТЬСЯ

страшний герой-партизан, 
кавалер багатьох орденів і 
медалей, наш земляк ма
йор Радянської Армії Гри
горій Арсентійович Мсль-

ІМ'Я Григорія Арсентї- 
йовича Мельника, ко- 1 

лишнього начштабу парти
занського кавалерійського 
з’єднання М. І. Ііаумова, 
широко відоме не лише на 
Україні. Для чехів і сло
ваків вік став людиною 
легендарною. Перебува
ючи в 1972 році в поїздці 
По Чехословаччині з вете
раном Великої Вітчизня
ної війни Миколою Іллічем 
Єсіним, ми бачили, з якою 
любов’ю згадують чехос
ловацькі партизани свого 
безстрашного командира з 
інтернаціональної парти
занської бригади імені Яиа 
Коліна.

Побували в багатьох му
зеях країни. З документів 
і експозицій нам стало ві
домо, яку велику допомо
гу Український штаб на
давав чехословацькому на
роду в боротьбі з німець
кими загарбниками. На
чальник Українського шта
бу партизанського руху' в 
листі до Елемента Гот- 
вальда повідомляв, що від
повідно до розробленого 
разом з чехословацькими 
патріотами оперативного 
плану розвитку партизан
ської боротьби в Чехости- 
ваччнні для десанту було 
підготовлено 22) чехів і 
словаків та 400 досвідче
них радянських воїі.ів.

І ось вже одна парашут
но - десантна група з 17 
чоловік (яісім чехів і сло
ваків) з Першого чехосло
вацького армійського кор
пусу в СРСР та 9 ра
дянських патріотів підго
товлені для дій в глибоко
му тилу ворога. Команди
ром загону став поручик 
Василь Кііп, а комісаром 
— ротний Яп Копчак. На
чальником штабу був без-

І
0

Арсентійович Моль-

початку жовтня 1944 
групу відкликали в 

із Святошкпого
року 
Київ 
до штабу^ партизанського 
руху, а 16 жовтня радян
ським транспортним літа
ком всі вилетіли.

Висадка парашутистів мала 
відбутися в районі Філіпової 
Гути. При перельоті фронту 
літак потрапив під сильний 
вогонь зенітної артилерії во
рога, а в районі Моравської 
Остравн був обстріляний зно
ву. Маневруючи, пілот збився 
з курсу. Близько 23-ої години 
командир літака дав сигнал 
розпочати висадку. Призем
лився неподалік військового 
аеродрому, де пролягало шо
се, по якому рухалися вій
ськові підрозділи.

Фашисти почали облаву. Па
рашутисти зайняли оборонну 
позицію і вирішили битися до 
останнього патрона. Це оув 
залізний закон людей, які 
добровільно йдуть на опера
цію в тилу ворога. Гітлерівці 
відкрили автоматний вогонь.

Поранило Г. Мельника. Піс
ля короткої перестрілки бійці 
підняли пораненого начальни
ка штабу, почали відступати 
до лісу. Гітлерівці насідали, 
але гранати зупинили їх. Од
на із автоматних черг знову 
влучила в майора Мельника. 
Поповзом і перебіжками па
рашутисти добралися до ря
тівного сховища. Але ворог 
дістав підкріплення І 17 жовт
ня знову почав прочісувати 
ліс, над яким весь час круж
ляв роззідувальний літак. З 
великими труднощами частині 
загону вдалося вийти з ото
чення. Місцеві жителі села 
Гвіждялки допомогли тяжко 
пораненому Г. А. Мельнику. 
Від них він дізнався, як муж
ньо билися до останнього пат
рона радянські парашутисти і 
як зони загинули в нерівному 
бою.

Під час подорожі по 
Чехословаччині ми побу- 

. вали в гостях у Яна Коб- 
чака, вірного бойового 
друга Г. А. Мельника, 
який разом з ним був ски
нутий з літака в ту па
м’ятну ніч. Багато фото
копій, архівних документів 
складають цілу експозицію 
в одній із кімнат ветерана. 
І серед них ми побачили 
фотографію всієї групи па
рашутистів, які сфотогра
фувались перед вильотом

з Сочтошино. Серед доку
ментів є й таке;

«Пересторога. В ніч на 17 
жовтня 1044 року в районі між 
Жатцем і Лоунамн були ски
нуті з радянського літака ра
дянські солдати. Більшість Із 
них під час приземлення вби
ті, взяті в полон, решта поки 
Що перебував на свободі. 
Можна сподіватись, що агенти 
звернуться до населення з 
проханням сховати їх або по
дати якусь іншу допомогу, зо
крема продовольством. Рішучо 
попереджаємо населения про

парашутист, начальник штабу 
бригади — Олдржіх ІПофарж, 
чеський партизан. Екіпаж 
транспортера старшого лейте
нанта Червоної Армії Моряко
ва Павла складався в біль- 
шості з радянських партизанів.

Бонові дії бронетранспорте
ра Лі І, про які ви згадуєте, 
розпочалися за наказом шта
бу з північного сходу с. Кри
жово, в районі Круценбурга 
атакою і проникненням в інл 
лівого фланга гітлерівської 
частини. Проникнення було 
здійснено при підтримці насту, 
паючої Червоної Армії. Ці дії

мадяпин Лоуни, Тсп.ііце і 
Камепічки. З глибокою 
вдячністю Г. А. Мельник 
прийняв ці нагороди. Бо це 
було не лише визнання 
його особистих заслуг, але 
іі високою оцінкою вели
кої братньої допомоги, яку 
подали чехословацькому 
народові радянські воїни і 
партизани в тяжку годину 
фашистсгкого лихоліття.

погляд, Всі його любовно на
зивають: «Паш дядя Михнйл». 
Хто ж він? Як його сюди за
кинула доля? Кажуть, що жне 
Михайл Борщ в одному Із кві
тучих куточків Словакії. Лю- і 
бив свій край і ненавидів фа- | 
шнстів. і коли радянські вої
ни та партизани його загону 
звільнили село, то там вій не 
знайшов ні рідних, ні своєї 
оселі. Посумував воїн на зга
рищі, витер сльозу та й пішов 
боронити словацький край від 
фашистської погані...

І коли ми його запитали, чо
му не повернувся до свого
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ДОРОГИ ГРИГОРІЯ МЕЛЬКАЙ
заборону подавати парашутне- 
там будь-яку допомогу. Про 
появу цих агентів чн якихось 
Інших підозрілих осіб, насе
лення повинно негайно пові
домити в найближчо поліцей
сько управління або місцевим 
властям. Прізвища інформато. 
рів залишаються в таємниці. 
Хто допоможе виловити аген
тів, одержить відповідну на
городу ц розмірі 100 000 крон.

Кожний, хто подасть допо
могу радянським солдатам-па- 
рашутистам, переховуватиме 
їх або триматиме в секреті ві
домості про їх перебування, 
буде відповідно до діючого 
закону засуджений до страти.

Прага. І8 жовтня 1944 ро
ку. Обергрупенфюрер СС 
К. Г. Франк»,

|> РЯТОВАНИЙ місцевії- 
** ми жителями радян
ський майор Григорій Ар- 
сеитійович Мельник ство
рив інтернаціональну 
партизанську бригаду іме
ні Яка Еозіна. На терито
рії Чсхословаччинн месни
ки під командуванням Г. А, 
Мельника завдали комуні
каціям і гітлерівським вій
ськам нищівних ударів.

А. І, Еременко підкреслює: 
«В свій час я одержав листа 
від одного із командирів Пав
ла Стасова із Гаврнчков Брод, 
який послідовно описав бої 
тих днів і прислав мені знімки 
захопленого бронетранспорте
ра. Він писав таке: «...Визнаю 
за спій обов’язок повідомити 
деякі дані про ці події... Бро
нетранспортер був захоплений 
з комплектом боєприпасів в 
окупантів (частину СС, яка 
була послана для підтримки 
карального загону, ліквідува
ли в селі Дедово на Чесько- 
Моравській височині), воював 
о складі партизанської брига
ди Яиа Козіна. Командир 
бригади — майор Червоної Ар
мії Мельник Григорій Арсенті- 
йовнч, парашутист, комісар 
бригади — капітан Червоної 
Армії Хіміч Микола Гиатопнч,

були несподіваними для воро
га і викликали розлад серед 
гітлерівців Із групи армій 
Шеркера...».

В той час, коли з ра
діостанції «Голос свободи» 
летіли о ефір слова: «Воля 
Прага» («Кличе Прага»), 
бригада у взаємодії з ін
шими партизанськими за
гонами на дві доби затри
мали гітлерівські пінська, 
що поспішали о Прагу на 
придушення повстання.

На території Чехосло- 
ваччини народні месники 
під командуванням Г. А. 
Мельника знищили більше 
тисячі ворожих солдатів і 
офіцерів, підірвали багато 
ешелонів, залізничних і 
шосейних мостів, аеродро
мів, баз, вузлів зв’язку. Ко
ли радянські війська виз
волили територію Чехосло- 
ваччиии, тільки одна бри
гада передала їм 3600 по
лонених фашистів,
26 гармат, 2 танки, 
490 автомашин,
27 750 кулеметів, ав. 
томатів і гвинтівок, 
32 тонни бензину.

Заслуги Григорія 
Мельника високо 
оцінені урядом Че- 
хословаччини. 
удостоєний 
військових 
Чсхословаччинн — 
орденами Військо
вого Хреста та «За 
хоробрість», багато 
бойових медалей. 
Він — почесний гро-

Григорій Арсептійо- 
вич Мельник часто бу

ває в ЧССР в своїх ко
лишніх друзів - партизан 
Яна Кобчака, Індри Тлас- 
ка, ІОзсфа Дворжика, сі
м’ї Ейсових. Він відвідує 
дорогі його серцю місця.

Під час подорожі по 
Чехословаччині мені і М. І. 
Єсіиу Григорій Арсентійо
вич показав боновий шлях 
партизанської бригади, ми 
побували біля пам'ятників 
радянським воїнам і пар
тизанам.

Під час Дукельської опера
ції загинуло тисячі радян
ських воїнів. Висота пам'ят
ника радянським воїнам 37 
метрів, зірка, яка увінчує па
м'ятник, сягас 3 метрів 70 сан
тиметрів.

І коли б в:< пе завітали сю
ди — рано навесні, чн влітку, 
в осінню негоду, чи зимову 
заметіль, вас неодмінно зу
стріне вже сивий літній чоло
вік. У нього великі чорні, тро
хи скорботпі очі і задумливий

рідкого села, він з болом в 
серці відповів: «Не сила моя. 
Та й па кого я залишу тут 
своїх побратимів дороінх?». 
Ного погляд звернувся до 
братської могили радянських 
воїнів.

Такі пам'ятники стоять 
в Празі, в Остраві, в Глуш- 
пі і Фрідеке, Лоуні, Не
цінне і Опаві, в багатьох 
інших містах.

Створені чехословацьким 
народом пам’ятники, зав
жди запишуться символом 
вічної дружби, скріпленої 
кров’ю радянських, че
ських і словацьких воїнів, 
пролитої в спільній бороть
бі проти заклятого во
рога миролюбних народів 
— німецького фашизму.

О. НАГОРИ МИ, 
директор обласною 
держархіву.

На знімку: біля пам'ят
ника радянським воїнам, які 
загинули під час Карпатсько- 
Дуксльської операції.
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ПЕРЕДПЛАТА
ЧЕРЕЗ КІОСК

«Дорога редакціє! Хочу розповісти 
вам, як ми одержуємо пошту.

Я живу в гуртожитку комбінату 
«Кіровоградважбуд» вже третій рік. 
І ще жодного разу пе одержала вчас
но газет. Хоч надходять вони сюди 
регулярно.

Ось недавній випадок. Питаю вах
тера:

— Де газети?
— Вихователь забрав, — відповідає. 
Вихователя знайшла за видачею бі

лизни.
— Віддайте мої газети— прошу.
— В мене зараз часу немає. Відбе

ру свої, а вам — що залишиться. 
(Вам — це значить жителям п’ятого 
поверху, сімейним).

Поки вихователька справлялась з 
справами та відбирала «свою» пош
ті' — я залишилась знову без газет.

Г отак завжди. Скільки разів про
сили поставити поштові скриньки, як 
в інших будинках, — безрезультатно. 
От і виходить, що пресу передплачує
мо, а ходимо за нею в кіоск.

ПАЛАМАРЧУК.
Проспект Правди, 2а».
Від редакції.
Начальник Кіровоградського 

відділення зв'язку № 17, яке 
обслуговує цей район, Т. 3. Ва
сильєва, не заперечувала проти 
того, що дійсно листоноша всю 
пошту будинку залишає на столі 
у вестибюлі. А далі — нехай хто 
хоче, той і забирає її.

—- А чому й до цього часу не 
встановили секційних скриньок! 
—• питаємо.

— Це вже функція головпош
тамту, — пояснила.

Заступник начальника голов
поштамту В. І. Євко спочатку 
всю вину почав звалювати на 
житловокомунальний відділ ком
бінату «Кіровоградважбуд». Але 
потім замислився і пообіцяв 
розпорядитись поставити секцій
ні скриньки хоча б для сімейних.

ДЛЯ ВІТРИНИ
«Шановна редакціє! Прошу допо

могти нам в нашій біді. Ми, жителі 
райцентру (Балашівки), дуже зраді
ли, коли відкрився новий красивий 
магазин — універмаг і гастроном.

Але наша радість була передчас
ною. Адже найголовніші продукти — 
молоко, сіль, ковбасу — нам все одно 
доводиться везти Із міста.

Не можна сказати, що р нашому 
магазині немає молока. Воно буває. 
Але чомусь тільки в пляшках. Клопо
ту вопо нам завдав. Візьмеш, а потім 
возишся із посудом, бо найближчий 
приймальний пункт знаходиться на 
вулиці Терешкової. До нього потрібно 
їхати автобусом три зупинки. Та й 
там потрібно вистояти в черзі 2—2,5 
години. Отак і возимось із пляшка
ми. Додому з повними, назад — з 
ПОРОЖНІМИ'. і

Буває, що привозять нам молоко в 
пакетах. Але його чомусь продають 
не в магазині, а в кафетерії, тобто 
на копійку дорожче.

Та це ще півбіди. Гірше діло з ков
басними виробами, сіллю. ЦІ продук
ти ми постійно возимо із обласного 
центру. Бо в нашому магазині їх 
немає.

Не можна пе сказати і про наш 
універмаг. На другому поверсі в ньо
му є відділ «Галантерея». Але він 
уже чотири місяці не працює. Зате в 
цьому магазині є яскраво оформлені 
стенди соціалістичних змагань, під
вищених зобов’язань. Про що тут 
можна говорити, коли немає елемен
тарної турботи про покупців.

Олена ДЄДОВА».

Ваш лист ми адресуємо голові 
Кіровоградської райспоживспіл- 
ки тов. Боровику, І разом з вами 
чекатимемо відповіді від нього.

ЧИТАЧ ЗАПИТУЄ:

«я хочу бути метеорологом. Але пе 
знаю, де є учбсиі заклади, які готу
ють цих спеціалістів.

Ю. СХОДЗІНСЬКА.
м. Гайворон»,

тчитач ШгазЕта
Метеорологів готують гідро

метеорологічні інститути (Оде
ський та Ленінградський) та тех
нікуми. На Україні такі є в Хар
кові та Херсоні,

В деяких університетах при ге
ографічних факультетах працю
ють кліматологічні відділення, 
які також готують інжєнерів-гід- 
рометеорологів.

Вичерпну відповідь щодо умов 
прийому ги зможеш одержати, 
звернувшись листом до прий
мальної комісії вузу. Адреси ди
вись у довіднику Для вступників 
у вищі та середні учбові заклади.

ЧИТАЧ ПРОХАЄ:

«Я захоплююсь кінострічками про 
племена індійців Південної Америки 
І збираю кінокадри з них... Прошу 
вислати мені кадри з фільмів «Білі 
вовки», «Віннету — вождь аппачів», 
«Чінгачгук — Великий змій»... І т. д.

Георгій МАРКОр,
Олександрійський район».

Подібні листи час від часу над
ходять до редакції. Одні автори 
просять надіслати комплект ко
льорового паперу для оформ
лення наочної агітації, інші — 
книги, тощо. Ми хочемо пояс
нити, що редакція не надсилає 
своїм дописувачам ті чи інші ре
чі. Вона лише може порадити, де 
їх придбати.

Частіше, Георгію, навідуйся до 
кіосків «Союздруку», де про
даються фотокартки кіноакторів. 
Звернутись можна також до міс
цевого відділу кінофікації, мож
ливо, там зможете придбати 
кілька рекламних знімків.

ІД

МАТЕРІ
І
СИНИ
НЛШ ЗЕМЛЯК український 

радянський письменник
Василь Козаченко народився □ 
селі Новоархангельську п се
лянській родині. Тут і почат
кову школу закінчив, у тій 
же школі вчителював і свого 
часу у райкомі партії працю
вав. В райцентрі проживає 
вісімдесятирічна Наталя Мит- 
рофапівна, мати письменника. 
Тут у нього І рідні брати Іван 
та Павло. Колись ще до ко
лективізації, п’ятеро братів ви
ходили у жнива косити. В обід 
Василь, як забереться кудись 
під копу з книжкою, з якою і 
вночі по розстапався—то довго 
шукали його. Мати синові пе
редавала свою любов до лю
дей. Вірші читала, народні 
пісні співала. Казки розпові
дала про лагідність, гостин
ність, дружбу, про страждан
ня народу під гнітом панів 1 
підпанків, Л старшим став 
Василь, повчала як жити.

Пам'ятав Василь Козаченко 
науку материнського універ
ситету. І коли очолював ком
сомольську організацію свого 
села, І коли був організато
ром ьолюспу, І коли вплинув 
на батька, щоб той один (з 
перших вступив у колгосп, І У 
партизанському підпіллі в ро
ки ВІ1ЧЧЗНЯІІОЇ війни, І тепер 
пам’ятає. По забував матері 
Василь Павлович. Частенько 
в гості приїжджає. Матері 
теплі листи шле, з кожним 
святом здоровить,

А маги про старілого сипаї 
— Василь для мене — гор

дість, щастя 1 життя...
♦ ♦ ♦

►ЗАХОДИМО о Павлиську 
•* середню школу імені 
В. О. Сухомлшіського. Будь- 
чию увагу приверне стенд, на

(Закінчення. Початок 
в газеті за 6 березня).

якому — портрети М. І. Уль
яновой А, К. Тімірязсвої, Т. С. 
Рспіної, Л. Т, Космодем’ян- 
ської, О. О. Островської, А. А. 
Маяковської, А. Т. Гагаріної. 
І кого ке примусять замисли
тися виведені на степді слова 
Лі. Горького: «Без матері не
має ні поста, ні героя».

Плакат, звернений до мате
рів, рекомендує: «Мами1. Роз
повідайте своїм дітям каз
ки!». В. Сухомлинсььнй, пи t 
К. Ушпнськніі, вірив, що каз
ки для дітей з уст матері — 
по перші і блискучі спроби 
народної педагогіки. «Діти, 
бережіть своїх матерів!» — 
закликає Інший плакат. Так, 
у цій нікелі панує корисний 
культ магері. Емоційна ви
разність погляду В. О. Су- 
хомлнкського на фотографії з 
своєю матір’ю сама про себе 
говорить...

Коли я призбирувала мате
ріал для статті, стала одним 
з перших читачів рукопису 
«Сто порад учителю». Та за
лишив мене В. О. Сухомлин- 
ський па лоні природи шкіль
ного подвір’я дочитувати РУ“ 
копне, а сам в неділю, рано- 
вранці. поїхав до матері. Го
дини його відвідин були зав
жди святкові.

Мати В. Сухомлниського 
живе в сусідньому селі Омель- 
ннку. Незважаючи на свій 
похилий вік, сама обробляв 
город. Чому? Нестатки застав
ляють? Пі! Вона впевнена, що 
активна діяльність — запору
ка довіоліття. А їй в для ко
го жити — для великої вчи
тельської сім’ї, І справді: 
донька, сини 1 невістки — ВСІ 
вчителі. Що ж, погляди мате
рі на роль праці в житті лю
дини співзвучні з переконан
нями її дітей. Наче зітхання 
вирвалось тоді у Василя 
Олександровича: «Де б не був 
я, що б я но робив, завжди в 
моєму серці маги. Мати дала 
мені безмежну віру п людей 
трудящих. Ця віра мас липну 
силу». 1 Василь Олександро
вич завжди прославляв ту 
жінку, чиє Ім’я — Мати.

Тетяна МІЛЕР, 
ректор Кіровоград
ського народного 
університету педаго
гічних знань.0
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ПРИЛУЧЕННЯ ДО КРАСИ
Було схоже на те, то перед 

нами простилається широкий, 
всіяний барвистими квітами і 
осяяний сопием луг, а між його 
шовкових трав протікає жебот- 
лнвг.й струмочок, який починає
ться десь від дзвінкого джере
ла, що пульсує кришталевою 
водою з-під могутнього явора.

Але це був не луг, і не квіта
ми всіяний, і не струмочок же
бонів між соковитих трав У 
величезному залі на шістсот 
місць сиділи школярі, цзіли 
червоним полум'ям їхні піонер
ські галстуки, горіли перла
мутровим вогнем їхні комсо
мольські значки. На трибуну 
один за другим підіймалися 
хлопчики і дівчатка, і голоси 
їх дзвеніли справді, як дже
рельні струмочки...

Так проходило зібрання літе
ратурної студії «Світанок», яка 
працює в Маловмсківській се
редній школі № 3 імеш В. 1. 
Леніна, В цін школі здавна 
вчителі прищеплюють учням 
любов до рідного слова, вчать 
відчувати його силу і красу. 
Завжди тут активно працювали 
літературні творчі гуртки. Тож 
недаремно чимало вихованців 
школи поєднують свою долю з 
літературою, стають її при
страсними проповідниками. Ко

лишні учні Михайло Мпценко і 
Володимир Бровченко стали 
письменниками, видали вже по 
кілька книг. Деякі випускники 
школи стали журналістами, 
вчителями мови і літератури, 
бібліотекарями, навчаються на 
філологічних факультетах ву
зів.

П’ять років тому з гуртків і 
секцій, які працювали в школі, 
утворилася літературна студія 
з поетичною назвою «Світа
нок». Працюють з студійцями 
вчителі мови та ліїсратурн 
К. П. Гончар, М. Т. Кудря, 
А. її. Тарасенко, Г. В. Яковле- 
ва, О. Н. Манько, а головним 
її «шефом» є директор ЩІІОЛИ 
Григорій Миколайович Пере- 
бнйніс, сам пристрасний шану
вальник художнього слова, за
коханий в його красу.

На відзнаку п’ятих роковин 
«Світанку.* в школі і вирішили 
провести літературне зібрання. 
Але бажаючих взяти в ньому 
участь було так багато, що 
вилилося воно в справжнє свя
то юних шанувальників худож
нього слова. Крім своїх,' при
йшли учні сусідніх шкіл, при
їхали учні з ближніх сіл.

Володя Докиов, теперішній сту- 
дійськнА голова, діловито зробив 
звіт. Учні активно збирають усну 
народну творчість, записують цікаві

перекази і легенди, знайомляться з 
життям та діяльністю ветеранів, 
знатних людей свого краю І запи
сують їхні розповіді, листуються з 
багатьма письменниками, беруть 
участь у випуску стінних газет, об- 
юворюють новини художньої літе
ратури і пробують, звичайно, писа
ти самі. Захоплення живим словом 
сприяв тому, що значно підвищився 
інтерес до поглибленого вивчення 
літератури, творчості класиків та 
видатних сучасних письменників. 
Життя в школі стало емоційно на- 
енченішим, поліпшилась поведінка, 
успішність. Кажуть вчителі, що по
дія вплинула навіть на засвоєння 
математики. Ось писали останні 
контрольні роботи, і наслідки дуже 
відрадні.

В школі видають рукописний 
альманах, який теж називає
ться «Світанок». Перші проби 
пера... «Вони далеко не доско
налі, — написано в передмові 
до одного з номерів цього аль- 
манаха. — Але у нас є праг
нення...».

Про що пишуть шкільні початків
ці? їхні захоплення дуже широкі. 
Ліобои до Вітчизни, до рідного 
краю, милування красою природи, 
прагнення прославити трудівників, 
висловити свої мрії, — так) теми їх 
проб. Учні складають вірші про 
Леніна і партію, славлять наш ра
дянський час, радянських людей.

В місцевому колгоспі працює са
мовіддана трудіпннця трактористка 
Євгенія Сидоренко, яка була деле
гатом XXIV з'їзду КП України. Про 
неї склали вірш. «Комсомол», 
«Тільки в праці мужнів людина», 
«Моя Україна», «Рідне село», «Свя
то мами», «Перше вересня», «Моя

вулиця» — вже самі ці назви свід
чать про світ дитячих захоплень та 
уподобань. Звичайно, цим віршам 
ще багато дечого бракує.

'Га ось ми сиділи в перепов
неному залі і чули, яка неймо
вірна тиша наставала кожного 
разу, коли той чи інший хлоп
чина або дівчинка виходили 
зніяковіло наперед і, хвилюю- . 
«вісь, читали свої нехитрі ряд
ки. А потім вибухали такі оп
лески, що, здавалося, і стіни 
двиготять.

— Це виступають, — казав 
нам Григорій Миколайович, — 
тільки сміливіші, а багато є та
ких, що пишуть і нікому поки 
що нічого не показують.

В усякому разі, зайшовши в 
книжковий магазин, ми поміти
ли, що там на полицях не ду
же залежуються хороші поетич
ні збірки. Кажуть, що і в біб
ліотеках пішли сильніше по

руках томики Пушкіна і Мая- 
ковського, Шевченка і Тичини, 
Сосюри і Малишка.

Якщо «Світанок» так щедро 
зросив малоййсківську землю, 
то ми хотіли б тільки побажа
ти йому успіхів, а освітянам |
області, комсомольським ира- і
півникам настійно радили б на- і
слідувати добрий приклад. 
Прилучати сучасну юнь до |
поезії — справа високої честі. 8
Ео поезія зараз допомагає і 
орачеві, який водить у полі 
трактора, і ковалеві, який гар
тує на заводі лемеші, і космо
навтові, який летить до зірок.

О. МОТОРНИЙ.
• X

Нп фото: група учнів Мало- Л' 
висківської СШ й 3 з літературного 
іуртка «Світанок» разом з Олек
сандром МОТОРНИМ.
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Редактор В. ПОГРІБНИЙ.

З тих пір, як стартував новий комплекс ГПО, кинув рік. І нині вже можна зроби
ти певні підсумки діяльності комсомольських і фізкультурних активістів п справі під
готовки значкнетів. Ми вирішили кадета слово головам міських за районних комітетів 
по фізкультурі і спорту, комсомольським ватажкам і попросили самокритично оцінити 
стан фізичної та військово-технічної підготовки юнаків та дівчат в первинних комсо
мольських організаціях, в колективах фізкультури, організаціях ДТСЛАФ.

Перше слово — голові Кіровоградського міського сгюрткомітету Олександру БЕ- 
РЕЗАНУ;

вів _ Ж.
одразу допущені помил- Ар БЦ ■■ ■£
ки в пропаганді нового
комплексу ГПО, в підго
товці до перших заліків на спортивних майданчи
ках. Всюди читалися лекції, влаштовувались бесі
ди про нормативи ! вимоїн комплексу. Чимало 
зроблено а підготовні громадських інструкторів. 
На семінарах, комсомольських зборах велась роз
мова і про контроль над будівництвом нових і екс
плуатацією наявних спортивних споруд. Звичайно, 
ми не ставили собі за мсту вже через рік робиш 
кінцевий висновок і рапортувати, що всі 47 тисяч 
фізкультурників міста стали значкистами. Бага
тьом треба було тренуватись пе один есзон, ін
тим одразу було лід силу взяти висоту, а дехто 
після короткочасного учбово-тренувального проце
су мав право отримати значки. Першими, на
приклад, в місті стали значкистами Олександр 
Параскеаа і Вікторія Драган, Ці комсомольці — 
вихованці ДЮСШ, призери обласних і республі
канських змагань з легкгї атлетики. Їч не скла
дало труднощів подолати найшвидше кросові ди
станції, виконати інші нормативи. І таких юнаків 
та дівчат з нас не один десяток. Та йдеться про 
тисячі. Але на початку цього року ми підрахува
ли, що в місті підготовлено лише 3479 значкнетів 
нового комплексу ГПО. Нормативи ііі ступеня 
«Сила 1 мужність» (для юнаків і дівчат віком

16—18 років) виконали ї 1С0 чоловік. А п’ятнадця
тирічних підлітків серед значкнетів тільки 109.

Краше інших попрацювали фізкультурні акти
вісти з олійжиркомбінату, швейної фабрики, ма
шинобудівного технікуму, комбінату «Кіровоірад- 
важбуд». Гут до складання нормативів ютували- 
ся, усунувши з практики будь-які формальності. 
Молодь тренувалась в одній групі, старші 
тій. Інструкіср по спорту олійжиркомбінату 
хайло Мицсль, наприклад, нині мав шість 
мадських тренерів, які готують майбутніх 
кнетів. Дирекція комбінату потурбувалась 
спортивні споруди — робітники складали нормати
ви на власній турбазі, в тиру, на бігових доріж
ках леї коаз/.етнчною комплексу. А взимку старти 
в шефів — у спортзалі СШ № 6.

Було де готувати молодь до заліків і в колекти
ву фізкультури швейної фабрики. Аналізуючи 
спортивно-масову роботу, часом навіть дивуєшся 
мізерносії показників. Торік ми вважали, що п 
числі кращих будуть колективи фізкультури з ДСТ 
«Буревісник». Та тут цифра майже найнижча — 
на початку року в «Буревіснику» було підготовле
но 643 значкисти. І цс втой час, коли тут є зраз-

копі спортивні зали, ста
діон, в спеціалісти. Особ
ливо викликає тривогу 
стан справ із інституті 
сільськогосподарсіїк о г о 
машинобудування.

Якщо говорити про 
завтрашній день, то ми 
перекопані, ню в най
ближчі два роки норма
тиви виконають 43 тисячі 
рооітнчкіп, службовців, 
студентів, учнів загаль
ноосвітніх шкіл. Саме та
ка кількість жителів міс
та вже охоплена учбово- 

тренувальним процесом. Але більшість не пролупа
ла своїх сил на лижних трасах, в тирах, на водних 
станціях. Скласти залік з плавання — ціла про
блема. В найбільших фізкультурних колективах 
точаться й донині розмови про те, щоб збудувати 
водні станції. Та обіцянки залишаються обіцян
ками.

Ми ставили собі за мсту в першу чергу підго
тувати значкнетів з числа допризовників. Але під 
час перевірки інколи трапляються випадки, коли 
юнак, який через рік стане воїном, не може під
тягнутись на перекладині й п'яти разів...

Влітку комсомольці міста мають скласти залік 
з фізичної та військово-технічної підготовки. Часу 
на тренування вже мало. Але в багатьох комсо
мольських організаціях про залік забули. В робіт
ничих колективах, наприклад, здебільшого комп
лексом ГПО займаються лише фізкультурні пра
цівники, а комсомольські активісти стороняться 
цієї справи.

О. БЕРЕЗАН, 
голова Кіровоградського міського 
комітету по фізкультурі і спорту.

якщо
РОЗГІН
БЕЗ
П А У 3...

КІРОВОГРАД. ЛЕГКОАТЛЕТИЧНИЙ 
МАНЕЖ СПОРТКЛУБУ «ЗІРКА». ЗИ
МОВА ПЕРШІСТЬ МІСТА З ЛЕГКОЇ 
АТЛЕТИКИ СЕРЕД ШКОЛЯР 1В 
УЧАСНИКІВ ЗМАГАНЬ — 168.

Організовуючи ні змагання, мі
ський комітет по фізкультурі і 

спорту мав на мсті перевірити спор
тивну майстерність учнів шкіл міста 
перед початком весняного сезону, щоб 
визначиш готовність школярів до 
більш відповідальних стартів. Фізкуль
турні активісти були переконані, що са
ме там, де в иавчальио-тренувальному 
процесі навіть взимку немає пауз, юна
ки та дівчата зможуть показати доб
рі результати.

1 вже перші старти ще раз підтвер
дили таку думку. Представник СШ 
ЛЬ 6 Сергій Легунов перенісся через 
планку, встановлену на висоті 175 сан
тиметрів. Це був кращий результат дня 
в групі старших школярів. А серед дів
чат ііайшнцнй результат в учениці 
СШ М її Галини Ганзсико — 145 сан
тиметрів. Вона ж була першою і » 
стрибках у довжину — 5 м. 22 см. У 
групі хлопців переміг Валерій Саму- 
сенко (СШ № 18) — 6 м. 42 см.

Коли стартували бігуни, то учні оди
надцятої та тринадцятої шкіл теж де
монстрували найвищу майстерність. 
На сорокаметровій дистанції Валерій 
Самусенко не мав собі рівних — П'н 
досег фінішної стрічии через 5 секунд. 
В учениці СШ № 11 Олени Біліченко 
найкращий результат серед дівчат — 
5,7 секунди.

Добре провели поединки спортсмени 
цих шкіл в бігу на 250 І 500 метрів. У 
командному заліку першими призерами 
стали учні СШ >« 13, другими — спорт
смени СШ № 11, третіми — легкоатлети 
СШ Л 34.

Турнірну таблицю заключили юнаки 
та дівчата двадкить четвертої школи. 
І це тому, що більшість легкоатлетів 
цієї команди не записали на свій ра
хунок жодного залікового очка. Стри
бати, скажімо, дівчата. Початкова ви- 
«ота — 130 сантиметрів. Але представ
ниця СШ .М 24 не взяла навіть її. 
Хлопці починали змагання, коли план
ка була на півтораметровій відмітці. 
І знову стрибун з цієї школи підвів 

команду. Коли стрибали в довжину.

то учні старших груп з СШ № II мали 
49 очок, а в легкоатлетів двадцять чет
вертої школи тільки... 4.

Під час поєдинків можна було зроби
ти висновок, що в багатьох школах не 
достатньо працюють з наймолодшими 
спортсменами. І в той час, коли старші 
приносили команді залікові очки, то 
їх підводили інші бігуни і стрибуни. 
Саме тому легкоатлети СШ № 11 по
ступилися першим призовим місцем 
команді СШ А& 13. Бо молоді школярі 
з Черем}шок набрали 74 очка, і одра
зу команда перемістилася з другою 
місця на перше..,

Отже, висновок 
в тренуваннях не 
першу мері у слід
молодшими легкоатлетами.

Кілька слів потрібно сказати окремо 
про команду СШ № 34. Третє призове 
місце для неї не досягнення. Спортивна 
база цієї школи піддана в розпоряд
ження кількох груп легкоатлетів 
ДЮСІІІ. З юнаками та дівчатами пра
цюють досвідчені тренери. І ЯКЩО по
множити їх зусилля з турботами ви
кладачів фізкультури СШ № 34, 
можна було б мати кращий розгін. Але 
виконанні ДЮСШ поступились майстер
ністю іншим своїй суперникам.

Міський спорткомітет віднині прово
дитиме зимову першість щороку. Бе
резневі поєдинки юних легкоатлетів 
будуть традиційними.

М. ШЕВЧУК,
спецкор «Молодого комунара».

Наша адремлтелеєони
316050. ГСП„ Кіровоград-50, аул. Луначарського, ЗЬ. 
Телефони: відповідального секретаря та відділу 

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

Газета виходить 
у вівторок, четвер, 

суботу.
Друкарня їм. Г. М. Димитрова 

обласного управління у справах видавництв, 
поліграфії і книжкової торгівлі, 

м. Кіровоград, вул. Глінкн, 2.

БК 01315, Індекс 61197*

ХРОНІКА ЗМАГАНЬ
0 В Кіровограді 

кінчилися змагання 
ночих баскетбольних 
команд, присвячені М:ж- 
народному жіночому 
дню 8 Березня. Кубок 
міста вибороли спорт
сменки факультету фі
зичного виконання пед
інституту (тренер В. Ду
бій).

* в *
Минулі субота і неділя бу

ли для аваигардівців днями 
великого баскетбола. 
спортивному 
тракторних 
пройшов турнір команд ко
лективів фізкультури першої 
і рупії. У фіналі зустрілися 
господарі майданчика 1 бас
кетболісти трїсту «Кіроио- 
градвожбуд». Ьудівельинг.н 
перемогли з рахунком 45:35. 
Трете місце дісталося пред
ставники спортклуоу «Зір
ка». Серед жінок місця роз
поділилися так: спортивний 
клуб «Зірка», швейна фаб
рика. машипобудіве.'.ьніїй 
технікум.

Одночасно розпграяо пер
шість серед середніх на
вчальних закладів. Неперс- 
вершенимн виявилися спорт
смени машинобудівельного 
технікуму, які вийшли на 
перше місце двома команда
ми. Пастушії призові місця 
зайняли серед юнаків бас
кетболісти Кіровоградської о 
*"■' та Олекслпд-

Іпдустріельиогс- 
і серед діочят

будівельного 
ршського 
технікумів, 
призерами сталії баскетбо
лістки цих .... „„
итадін. Тільки олексвндрійкн 

були другими.

а ПОКАЗУЄ КІРОВОГРАД 
Вівторок, із ЕЕпсаиі 
ПЕКІНА ПРОГРАМА. 
Новини. (М). У.45 
лярів. 
качг».
фільм

тракт, 
екран».
для учнів іи-іо 
12.15 — «Діалог» 
Одеса), 
фільм * 
(К). ‘
комуністичної праці».

(Сімферополь).

із БЕРЕЗНЯ.
9.35 

_ '3 — Для шко» 
Телевізійний клуо «Шу- 
(М). 10.15 — Художній 

«Дівчина- перукар», 
11.30 — Музичний ан» 
(К). 11.35 — «Шкільний 

російська література 
класу. \л). 
. (Київ .“7 

13.15 — Музичний
Бонові супутники мої».

14.03 — «Цех — ніколи 
Репор

таж. (Сімферополь). 14.20 —ч 
Телефільм «Катерина Твердо- 
хліб». (К). 16.30 — «Палітра». 
(Львів). 17.00 — Для дггсіі. 
«Весь езіт великий». Літера
турна композиція, (Дніпропет
ровськ). 18.00 — Новини. (М). 
18.10 -- «Рік третій, вирішаль
ний». Передача 4-а. (М). P-j^
— Прем'єра телевізійного жп-
кументального фільму «Дмит
ро Каиалсзськии». (лі). 19-50
— Кольорове телебачення. По
казові виступи найсильиіши.ч 
фігуристів світу, (Лі). 21.60 — 
Програма «Час». (М). 21.30 —• 
Продовження трансляції пока
зових виступів. Но закінчен
ні — новини. (М).

СЕРЕДА, 14 БЕРЕЗНЯ. ПЕР
ША ПРОГРАМА. 9.35 — Нови
ми. (Лі). 9.45 — Для
« Ентел ь-тс нтсл ь».
10.15 — Теленарис ... 
суперництво». (Лі). 10X5 — Те
лефільм. (К-д). 11.G0 — Теза- 
вісті. (К). 11.15 — Телефільм 
«Моряки з Одеси». (К). 11.35
— «Шкільний екран». Історія 
для учнів 9-го класу. (К). 
12.05 — «Посзія-73». (К). 12.50
— Художній фільм «Дівчина з
камери номер 25». (К). 14.15 —• 
«Молоді голоси». Концерт. 
(К). 15.35 — Рейд газети «Ра
дянська Україна», Українсько
го телебачення і радіо. «Дос
від нращих — всім». (Про до
свід господарств Новоукраїн- 
ського району Кіровоградської 
області по вирощенню високих 
урожаїв насіння соняшнику. 
(Кіровоград на Республікан
ське телебачення). 17.00 — 
Спортивна передача. (До
нецьк). 18.00 — Новини. (М). 
18.10 - Телефільм. (К-Д). 18-20 
—- «П’ятирічка, рік вирішаль
ний». (К-д). 18.40 — Кольцове 
телебачення. Фільм-кок^рт. 
(М). 19.00 — «Людина "і за
кон». (М). 19.30 — Літератур- 
ний вечір, присвячений 60-річ- 
чю з дня народження лауреата 
Ленінської премії С. В. Ми- 
халкова, (М). 21.00 — Програ
ма «Час». (М). 21.30 — В ефі
рі — «Молодість». «Нумо, 
хлопці!». (М). 23.00 — Новини. 
(М). ДРУГА ПРОГРАМА. N.45
— Кольорове телебачення. По- 
казопі виступи пайсильніших 
фігуристів світу. (М). 13.30 — 
Програма телевізійних доку
ментальних фільмів. (М). 10.30
— «Російська мова». (М). 17.15
— Для школярів. «Веселі стар
ти». (М). 18.00 — Телефільм.
(К). 18.30 — Реклама, оголо
шення. (К). 19.00 — Інформа
ційна програма «Вісті». (К)» 
19.30 — «Пісня, обпалена вій
ною». Концерт. Під час перер
ви — «Па добраніч, діти!»* 
(К) і програма «Час». (М)*

Вечірні новини. (К).
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