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З нагородою, 
дівчата!

•ПРИКЛАД

Було цс позаминулого року на 
районному святі врожаю. Моло- 

I да трактористка Валентина Єф- 
ремеико з колгоспу імені Леніна 
була єдиною на тон час жін- 

І кою-мехапізатором в районі. її 
■ зустрічали на параді особливо 
І тепло й щиро.
І Валентина — піші відомий 

хлібороб не лише в своєму ра- 
I йопі й області, її знають в рес

публіці, а на початку завер
шального року дев’ятої п’яти
річки в голубому залі «Комсо
мольской правды» вона разом з 
молодими землеробами - пере
довиками країни підписала 
лкет-звернепия ДО ВСІХ МОЛОДИХ 
трудівників ланів із закликом 
боротися за успішне виконання 
соціалістичних зобов’язань. 
Праця і неабияка майстерність, 
з котрими Валентина Єфрсмеи- 
ко, як кажуть, «на ти», принес
ли їй пнзианнл і заслужену ша
ну. В 1973 році восени, комсо
молка очолила комсомольсько- 
молодіжну механізовану ланку 
по вирощуванню високих вро
жаїв кукурудзи. Лише хлопці 
були в новоствореному колек
тиві, і дівчина завагалася: чи 
зможе стати керівником, згур
тувати всіх так, щоб розуміли 
один одного з півслова.

Члени ланки тоді взяли висо
кі зобов’язання — виростити в 
наступному році на ста гекта
рах по сто центнерів кукурудзи 
в 'зерні. Всі роботи по догляду

за посівами виконували, як ви
магала агротехніка. А коли піс
ля збирання підрахували се
редній урожай з кожного гек
тара, результат порадував усіх 
по-справжньому: впйшо по 104,1 
центнера зерна. Цс була перша 
перемога лапки, цс була і осо
биста перемога лапкодої, на 
шляху до якої їй довелося ви
тримати нелегкий екзамен на 
майстра кукурудзяного поля, 
екзамен організатора і керів
ника колективу.

Небувала засуха минулого 
року, здавалося, мала б знизи
ти оптимізм молодої ланкової. 
За весну і літо — жодного до
щу хоча б з півгодини. Виру
чив досвід, дотримання техно
логії вирощування качанистої. 
І ось, навіть в найбільш невро
жайний рік, ланка Валентини 
Єфременко виростила і зібрала 
майже по 70 центнерів кукуруд
зи в зерні на кожному гектарі.

Від своєї мрії Валентина не 
відмовляється й ниві — дуже 
хочеться їй добитись 105-цеит- 
нерного врожаю. Нещодавно па 
обласному зльоті молодих пе
реможців соціалістичного зма
гання в 1975 році вона від імені 
своїх друзів по роботі дала сло
во, що нинішнього року вони 
обов'язково візьмуть цей висо
кий рубіж.

Бюро ЦК ВЛКСМ поста
новило присудити премії 
Ленінського комсомолу 
молодим передовикам со
ціалістичного змагання по 
Кіровоградській області: 
Євтушенко Юлії Василівні
— шліфувальниці Кірово
градського заводу трактор
них гідроагрегаті?, €фре- 
менко Валентині Іванівні
— ланковій ланки кукуруд- 
зоводів колгоспу імені Ле
ніна Новоархангельського 
району.

ІЗ ПОКОЛІННЯ 
ПРАЦЕЛЮБІВ

трудовій книжці Юлії Єв- 
записн свідчать про 

одне місце роботи 
— завод трактор
них гідроагрега
тів, дільниця ви
готовлення шес
терні тракторних 
насосів. А стаж у 
26-річної. моло
дої робітниці чи
малий — майже 
десять років. І за 
це десятиліття, 
залишаючись вір
ною своїй ' робіт
ничій професії, 
своєму колективу, 
Юля Євтушенко 
росла,і формува
лась як особис
тість; як типовий 
представник мо
лодого покоління 
робітничого класу 
вашої. країни.

Стремління пра
цею Нрнноснтії 
користь країні, 
народу, нсодно-

разово виводило 10. Євту- 
шенко в правофлангові соціаліс
тичного змагання. В 1973, вирі
шальному, році дев’ятої п’яти
річки, молода робітниця неод
норазово ставала переможцем в 
трудовому суперництві у себе на 
підприємстві. При хорошій яко
сті виготовлення деталей, вона 
добивається високого пормови- 
робітку — майже щомісяця пів
тори норми. Партія і уряд ви
соко оцінили самовіддану пра
цю 1О. Євтушенко, нагородив
ши її за підсумками соціаліс
тичного змагання у вирішально
му році п'ятирічки орденом 
Трудового Червоного Прапора. 
На заводі тоді, з’явився наймо
лодший орденоносець — Юлі 
було всього 24 роки.

Незабаром у складі делегації 
від Кіровоградщини Юлія Васи
лівна Євтушенко поїде с Моск
ву на XXV з’їзд КПРС. Свої 
соціалістичні зобов’язання, взя
ті на честь наступного форуму 
комуністів, наймолодший деле
гат від нашої області виконала 
на три тижні раніше.
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л№«со«о-пьсьтко.мо. 
НА БРИГАДА КОЛ
ГОСПУ «ЖОВТЕНЬ» НО- 
Вомиргородського ра
йону В РАХУНОК НО
ВОЇ. ДЕСЯТОЇ П’ЯТИРІЧ
КИ ТРУДИТЬСЯ НЕ ПРО
ЇЛО ДРУГИЙ МІСЯЦЬ У 
ХЛОПЦІВ СВІЙ КАЛЕН
ДАР: ПОПЕРЕДНЮ ІТЯ 
1ІІРІЧКУ ВИКОНАЛИ ЗА 
,?П|Р11 РОКИ. ЗАРАЗ 
ДБАЮТЬ ПРО МАПБУТ- 
!!Ln ВЗЯЛИ АКТИВ-

у СНІГОЗА- 
wA'MA1,1,!1'- Для нього 
їх БРИГАДА ВПГОТОВП 
ЛЛ БІЛЬШЕ ПІВТОРИ ТИ
СЯЧІ ’КИТІВ. ДО ВЕСНЯ
НОЇ СІВБИ ГОТУЮТЬ І 
СВОЮ ТЕХНІКУ _ ЗОБО 
В'ЯЗАЛИСЯ ПОСТАВИТИ 
и иА лінійку ГОТОВ
НОСТІ ДО ПОЧАТКУ РО
БОТИ XXV З'ЇЗДУ КПРС.

1ІЛ ФОТО: ЧЛЕНИ КОМ
СОМОЛЬСЬКО - МОЛО
ДІЖНОЇ ТРАКТОРНОЇ 
БРИГАДИ (ЗЛІВА НАПРА
ВО): МИКОЛА ГАЛЕТА,
СЕРГІЙ БУГАЄНКО, ВІК.' 
ТОР БОБРИШЕВ. ЛЕОНІД ГАРНАВСЬКНЙ. м

Фото М. ГЕЛЬМАНА.

ГОРДІ
ЗА СВІЙ 
ТРУД
Колектив ордена Трудового Черво

ного Прапора Світловодського заводу 
чистих металів імені 50-річчя СРСР 
протягом шістнадцяти кварталів вихо
див переможцем в соціалістичному 
змаганні серед підприємств Міністер
ства кольорової металургії СРСР. Чи
мала заслуга в цьому ’заводської ком
сомоли, яка налічує в своїх лавах 
близько тисячі членів ВЛКСМ. За успі
хи у виконанні завдань дев'ятої п’яти
річки п’ятнадцять комсомольців наго
роджені орденами і медалями, 35 юна
ків і дівчат удостоєні почесного знака 
ЦК ВЛКСМ «Молодий гвардієць п’я
тирічки». Апаратник цеху № 0 Віталій 
Жирков і плавильник цеху № 8 Мико
ла Петров заслужили почесне право 
сфотографуватися біля Прапора Пере
моги.

В ході трудового суперництва на 
честь XXV з’їзду партії молодь під
приємства стала ініціатором багатьох 
цінних починань. «XXV з’їзду — 25 
ударних вахт» — з цією ініціативою 
виступив колектив комсомольсько-мо
лодіжної бригади цеху № 5, де бри
гадиром Т. Адеркас (грулкомсорг 
О. Лютова). Ставши па ударну вахту 
під девізом «П’ятирічці — ударний фі
ніш, XXV з’їзду КПРС—гідну зустріч», 
комсомольці механічної дільниці цеху

№ 10 досяглн в четвертому кварталі 
1975 року такого рівня продуктивності 
праці, який на 6 процентів перевищує 
середньорічний. А ініціативу спілчан за
воду — працювати під девізом «П’яти
річці якості — комсомольську гаран
тію» підтримала молодь всієї області.

З гордістю рапортують з'їздові про 
свої трудові здобутки молоді новато
ри. Впровадження у виробництво чо
тирьохсот їх рацпропозиція дало еко
номічний ефект 673 тисячі карбованців, 
а Олександр Афапасенко удостоєний 
звання ■ Кращий молодий раціоналіза
тор республіки».

По-ударному почавиш десяту п'яти
річку, юнаки та дівчата нашого під
приємства прагнуть досягти ще вищих 
рубежів, зробити вагомий внесок у 
виконання завдань, які поставить XXV, 
з'їзд КПРС.

П. ЄРЕМЕНКО — апаратник 
цеху № 6, нагороджений
знаком Ц.К ВЛКСМ «Мо
лодий гвардієць п’ятирічки», 
В. ЛОМОНОС — ударник кому
ністичної праці, Г. СТА РОСТЕН- 
КО — володар значка «Ударник 
1975 року» та ще 17 переможців 
соціалістичного змагання на 
честь XXV з’їзду КПРС.

а

ВІД З’ЇЗДУ ДО З’ЇЗДУ
Невтомне піклування Комуністичної партії і Ра

дянського уряду про дальшу інтенсифікацію кол
госпного виробництва, розширення машинно- 
тракторного парку, вдосконалення всієї системи 
суспільних відносин на селі підіймає до творчої 
праці мільйони сільських трудівників. Це не тіль
ки забезпечує дальше зміцнення економіки кол
госпів, а й значно змінює соціальне обличчя села. 
Завдяки добре налагодженій ідейно-виховній ро
боті партійної і комсомольської організацій кол
госпники все глибше усвідомлюють, що добро
совісно і чесно виконуючи свої обов’язки, вони 
тим самим беруть активну участь у комуністично
му будівництві, що їх особистий достаток зале
жить від суспільного багатства всієї країни.

За роки радянської влади на селі виросли нові 
люди — невпізнанні у своїй духовній красі: ідей
но переконані, віддані справі партії і народу, пра
цьовиті, освічені. Це — закономірний результат 
розвитку соціалістичного суспільного ладу, 
утвердження нашого, радянського способу життя.

Звичайне колективне господарство «Дніпро» 
Онуфріївського району. Розповідь, яку вміщуємо 
сьогодні, про його людей з їх долями, помислами 
і вчинками в певній мірі висвітлює багатогранний 
спосіб життя радянського народу — явище воіс
тину прекрасне, нескінченне в своєму розвитку, 
народжене світлими ідеями Жовтня.

НАШІЙ І
УКРАЇНІ |
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Впевненість
риса
господаря

ЦЕНТР СЕЛА,

«Велику справу — будівництво комунізму неможливо рухати вперед без всебічного розвитку 
самої людини. Без високого рівня культури, освіти, суспільної свідомості, внутрішньої зрілості людей 
комунізм неможливий, як неможливий він і без відповідної матеріально-технічної бази».

Л. І. БРЕЖНЄВ.

Культура поля завжди йшла 
разом з культурою людини.

ТІМІРЯЗЄВ.

Свято для очей: за ніч випав 
сніг, і древня земля нібито по
молодшала у цій вишуканій бі
лосніжній святковості, розсу
нулись виднокола і далекий лі
вий берег Дніпра на якусь 
мить став ближчим. Хвилями 
пагорбів котилось до обрію 
поле: воно мов живе — коли
вається подихом нового дня.

В центрі села мимоволі зу
пиняюсь. Ліворуч — двоповер
ховий будинок контори кол
госпу «Дніпро», сільрада, пра
воруч — магазини промисло
вих і продуктових товарів, 
«Книги», кафе; далі — Бу
динок культури. А посереди
ні — велика площа — мемо
ріал, який увінчує пам’ять вої- 
нів-визволителів. Застигли на 
варті тополі, вузлуваті кашта
ни, вічнозелені, як людська 
пам’ять, стоять ялинки. Святе 
місце!

Обабіч вулиці Шевченка роз
бігаються у різні боки за
мислені ліхтарі. Заходжу до 
контори і одразу відчуваю, що 
прокинувся не так вже й рано, 
бо життя тут закипіло ще до 
перших висвгтків. Ось двері ка
бінету голови колгоспу Петра 
Яковича Зайвого. Трохи відчи
нені, людей у нього повно. До- 
слуховуюсь. Розмову вловити 
важко. Чути лише окремі сло
ва, уривки фраз: «Технологія 
обладнання.,.», «Контроль...», 
«Корми...», «Доцільніше пере
будувати...». Виходить майже 
як у німому кіно: очі, губи, 
міміка, жести — все так чи 
інакше інформує про хід роз-, 
мови, настрій, емоції. Обличчя 
зосереджені, збуджені, закло
потані, напружені і жодного — 
байдужого. У всіх цих різних 
обличчях — одна характерна 
риса, котра їх зближує і не 
тільки, мабуть, зовнішньо. Це 
впевненість. Впевненість у СІО- 
єму слові, у справі,що стоїть «а» 
ним. Впевненість V тому, ЩО 
здобуте — лише '">чаток вели-

його професійні якості, 
мадянську зрілість. Старе — 
там добре, де нас нема — 
вмерло. Там добре, де ми, ті, 
хто це добро творить. Гадаю, 
що у цій зрослій свідомості, у 
подальшому її розвитку — 
один з основних резервів під
вищення продуктивності праці 
у десятій п’ятирічці.

То вже потім оцими спосте
реженнями і думками своїми 
поділився зі мною секретар 
парткому Микола Іванович Со- 
кур. А того дня я вдивлявся у 
незнайомі обличчя і намагався 
уявити собі образ голови кол
госпу, який проводив тоді зви
чайнісіньку ранкову планірку. 
Про П. Я. Зайвого вже доводи
лось чути: до суворості прин
циповий, вимогливий, але спра
ведливий. І ще — вдумливий і 
розумний організатор, знає і 
любить людей, психолог вели
кою мірою. Сидить він зараз, 
підперши, мабуть, лівою ру
кою підборіддя, уважно слу
хає (він уміє слухати людей), 
робить по ходу 
татки, зосереджено 
на того, хто говорить, 
биває, лише 
слово: просить 
нішим.

Вдивляється, у 
людей — рідні 
обличчя: тут
виріс, закінчив 
школу, його 
знають всі і він 
всіх. Он 
Сергій Сокур, 
мабуть, пам’я
тає, як 
лаяв майбутньо
го голову кол
госпу за моло- 
^у недбалість на 
скиртуванні со
ломи. П'ятьом 
синів виростив 
дядько, і всі ---
тут, біля своєї 
землі клопочу
ться у полі, на 
фермі, на будів
ництві. Дорога 
людина. Кожен 
його син — 
приклад у ро
боті, на кожно- 
Го можна по
кластися. Особ
ливо на Іва
на. Молодий 
хлопець, вчо-

інколи 
бути

дядько

колись

розмови по
дивиться 
не пере- 
вставляє 
конкрет-

монтують, і дрова 
». На все це колись 
гоцінний час. Багато 
ібліотек. їх фонд 
ебільшує фонд сіль- 
асники двох і біль- 
книг, якими вони

ться. Це — теж тра-

бавки за класність, за стаж ро
боти механізаторам — 25 876 
карбованців і за роботу на 
одній машині — 3497. Чесно 
зароблені гроші. Зароблені не 
тільки вмінням, а й зрослою 
свідомістю кожного. Про що ж 
іще думає керівник колективу? 
Можливо, про те, що за ці 
5 років у селі з’явилось чима
ло нових професій, про які ра
ніше навіть не чули: технолог 
виробництва, лаборант, стери
лізатор вакуумних котлів — 
лише на консервному заводі, 
можливості котрого по-справж
ньому розгорнуться у десятій 
п’ятирічці. Або: майстер-обкат- 
ник двигунів, чи майстер-на- 
ладчик машинного доїння,

мене з путі, — каже він, — 
неможливо, з підлітка працюю. 
Зрозумів, що треба завжди 
триматись свого берега, все 
життя пізнавати свою роботу». 
Головний трудовий стимул оха
рактеризував теж стисло: «Тре
ба думати про авторитет вже 
зараз, коли є здоров’я і сили, 
щоб на старість не червоніти. 
Тому й працюю на совість».

Він не перебільшував. Петро 
Якович ще в конторі відкрив 
мені невеличкий секрет: Ко
валенка за роботи по боротьбі 
з ерозією грунтів нагородже
но медаллю ВДНГ.

Я хочу зосередити увагу на 
стимулі його роботи: «Треба 
думати про авторитет». Слова

1

гІ1іди

аю, — говорив ме- 
парткому, — що за 

ків у наших людей 
ова і дуже потрібна 
и привчились(аточ- 
привчаються) ро- 

цільно відпочивати,
ажити: в селі цей 

чимало своїх спе- 
оментів. Та добре, 
і його можна спо- 
розвитку. Нема ще 
ному відпочинку, 

, отієї спільності, яка 
. Досягти її — наша

СЕЛО НА НАШІЙ УКРАЇНІ
гідротехнік, диспетчер. Знову 
— люди, котрі внесли нові ри
си у соціальне обличчя сьо
годнішнього села, зблизивши 
його з містом.

Не може не думати Петро

невипадкові і змогли, гадаю, 
народитись лише у нашому 
сьогоденні, коли авторитет за
войований працею, моральні 
переваги від нього часто-густо 
домінують над матеріальною 
зацікавленістю і сприяють ви
рішенню господарських і полі
тичних завдань. Ще одна нова 
риса у колективному обличчі 
сьогоднішнього села. Ще один 
здобуток п’ятирічки.

Дружина Коваленка 
Михайлівна працює на 
сервному заводі. Двоє

Ганна 
кон- 

дітей: 
Валентина — учениця 4-го кла
су і Миколка — другокласник. 
Живе з ними й стара мати 
Олена Євментіївна.

А прийшов я до Коваленків, 
щоб ближче довідатись, як 
живе так звана «середня» сім’я 
цього колгоспу. З вулиці мені 
відкрилось просторе і добре 
уходжене подвір’я. Великий, з 
світлої силікатної цегли буди
нок. Садок, у глибині двору — 
літня, теж цегляна, кухня, по
єднана з гаражем. «Москвич- 
412» — новий. Виблискує за
водською фарбою. А праворуч 
при вході — сарай під соло
мою. Не гармонує. Господар 
погоджується: сарай треба пе
рекрити, бо виходить він пря
мо на вулицю. Є рішення сіл^? 
ради щодо цього, Є наказ, »а 
------- .. — лі.л Плтпй

Оті 500—600 карбованців — 
матеріальна основа майбутніх, 
як сказав Петро Федорович, 
«фундаментальних сімейних рі
шень», в яких, як я помітив, 
доцільність і певна традиція у 
злагоді з вимогами сьогодніш
нього дня. А найближчі плани, 
найбільша сімейна турбота за
раз — придбати шифер і пе
рекрити сарай, бо він, на жаль, 
псує загальне обличчя рідного 
села.

Закономірна
несподіваність
або можливості
кар’єри

— Ким би ви хотіли стати?
— Агрономом.
— З кого ви хотіли б робити 

своє життя?
— Грека Олександра Степа

новича.

(3 відповідей на запи
тання анкети учениці 9-го 
класу Куцеволівської се
редньої школи Л. Дрібни
ці).

цій необхідності, віддаючи всю 
свою енергію задля досягнен
ня мети. Ніщо не робиться за 
волею хвилини. Воля людини, 
її свідомість і переконаність— 
ось істинні творці особистого і 
всезагального щастя.

Батько Олександра Степано
вича Грека — бухгалтер, мати 
— колгоспниця, старший брат 
Григорій — механізатор. А він 
з дитинства мріяв стати агро
номом і цю мрію помітили ін
ші. У школі був секретарем 
комсомольської організації. 
Енергійний. Вольовий. І майже 
фанатично працьовитий. В селі 
я почув таке: «Ніхто у нас ра
ніше Грека не прокидається, 
ніхто пізніше нього но лягає». 
І не тільки в гарячу пору сівби 
чи збирання врожаю. Звичка 
дитинства, яка вилилась у ри
су характеру: встигнути зроби
ти щонайбільше..

Закінчив колгоспним стипен
діатом Уманський сільськогос
подарський інститут. Одразу 
по тому його призначили го
ловним агрономом. Гадаю, що 
в даному випадку реальна не
обхідність співпала з внутріш
німи можливостями людини, і 
відбулась ота закономірна не
сподіваність. Так, для декого 
це було неспод>ано. У Куце- 
еолівці дивилиС« по-іншому:

ності, про яку говорив секре
тар парткому. Спільності, що 
спроможна подолати будь-які 
рубежі.

І книги
супутники
В|ЧН1...

— Де це ви. Марійко,

1

— Де це ви. Марійко, вені 
сімейством? Чи не на недільні 
вареники до куми?

— Та ні, до зони відпочинку. 
(З діалогу, почутого 

в Куцсволівці).
Комунгосп колгоспний у се

редньому за рік робить послуг 
для населення на 34—36 тисяч 
карбованців.

(Статистичні дані).
Кожний дорослий мешканець 

села, висадив не менше 20 де
рев.

(Неточні дані, зменшені).

Дерева тут ростуть скрізь: 
понад Кременчуцьким водо
сховищем — сосни, ялинки, 
вільхи — ліс вже цілий з своєю 
дичиною, грибами і птахами; у 
селі —- тополі, каштани, бере-

мета.
Кіровоградський парк без

коштовно передав колгоспу 
свої атракціони. Планувалось, 
що розмонтовувати і перево
зити їх будуть не менше двох 
тижнів. Куцеволівські ентузіас
ти — комсомольці і молодь---
зробили за два дні. Яка то бу
ла радість для дітей.

Відпочивають тут сім’ями: бі
ля водосховища, у своєму пар
ку, або в Криму чи на Кавказі, 
куди щороку їздять на власних 
автомашинах.

Не хлібом єдиним живе лю
дина. Це справедливо лише у 
тому випадку, коли в сім’ї, у 
державі є на столід хліб. А він 
сьогодні є. Є до хліба і більше. 
У Куцсволівці на весіллях по
в’язують родичів і гостей хуст
ками вартістю не менше 4—5 
карбованців. Достаток. Виста
чає і на хустки, і на святкові 
столи. Є у селі й свої співучі 
родини. Скажімо, сім'я агроно
ма Миколи Григоровича Оли- 
фіра. Люблять музику батьки, 
дев’ятикласниця Тамара чудово 
співає, не раз займала призові 
місця на районних і обласних 
оглядах-конкурсах, її вже по
мітили спеціалісти. Грає, співає, 
танцює молодший син Сашко.

— І все-таки, •— сказав Ми_ 
кола Іванович Сокур, — нас не 
задовольняє робота обох клу
бів — і колгоспного, і сільсько
го, хоча й займаємо видні міс
ця на районних оглядах. Бо 
клуби поки не стали центром 
духовного буття на селі. По
одинокі концерти, тематичні 
конференції, виступи заїжджих 
артистів — цього сьогодні за
мало. Потрібні, перш за все, 
свої професіонали: музиканти, 
режисери, хореографи. А їх у 
нас, на жаль, н^ма. Упущення 
наше. Найбли^Мм часом не
обхідно й на парткомі, й на



СЬОГОДНІ йшли, бо «Дн/прої» — 
один з чотирьох КОЛГОСПНІ об- 
лисі і достроково ПиКОНОВ дв
оїну п'ятирічку \ • всіма по 
казнйками. Значно зріс вало
вий доход. Лише чистий при- 
бутон у 1974 році становив 
1400 тисяч карбованців. За 
п ять років державі продано 
7866 тонн зернових, а це — 
виконання плану -на 150, 2£рс- 
цента. План продажу молока 
виконано на 109,6 процента. 
Яєць (головна галузь спеціалі
зації) за п'ять років при плані 
19 725 тисяч продано 20 612 
тисяч штук. А ще а 1971 році з 
запланованих 3175 тисяч кол
госп недодав 374 тисячі штук 
яєць. Зараз рентабельність 
цього виду продукції при пла
ні 22,4 процента становить 38,1. 
Загальна рентабельність вироб
ництва зросла на 4 проценти.

Отак ідуть люди Куцеволів- 
ки плече до плеча, виборюючи 
такі високі показники. Люди за 
кожною десятою надпланового 
процента. ІВ своїми радощами 
й болями. Багато людей •— 
творців, яких об'єднує одна 
спільна риса — впевненість у 
слові, у справі, котра стоїть за 
ним. . ,,, с

— Знаєте, я вважаю: одним 
з головних наших здобутків є 
те, що за ці п’ять років у нас 
слово «колектив» перестало 
бути абстракцією. Так, так. З'я
вилась, я б сказав, глибоко 
усвідомлена спільність, котра 
базується на почутті відпові
дальності кожного окремого 
робітника, починаючи від го
лови господарства до рядово
го, за доручену ділянку робо

Про зроблене і про плани на заптра розмова голови колгоспу П. Я. ЗЛПВОГО з династією хлібодарів 
СОКУ РІВ. Щоправда, двох з них (Миколи і Павла) не було нього дня у селі.

На фото сидять: голова династії С. І. СОКУР і голова колгоспу. Стоять (зліва направо): Іван. Воло
димир, Григорій.

ти, на взаєморозумінні, на ос
мисленні важливості і необхід
ності всього того, що робиться 
сьогодні і буде творитись зав
тра. Нині кожен дорожить дум
кою колективу про нього, про 

кому Т-1,5 обслуговував птахо
фабрику. Зарплата висока. І 
не иажко, і часу багато зали
шалось вільного: у вісім ранку 
прийшов на роботу, а о п’ятій 
вечора — додому. Та коли 
колгоспу конче потрібні стали 
механізатори на важкі маши
ни, першим пересів на Т-150, 
хоча і заробітки спочатку зни
зились, і працювати в гарячу 
пору доводилось від зорі до 
зорі. Усвідомлення отого 
«треба» і стало головним сти
мулом у виборі місця роботи. 
А скільки таких людей у гос
подарстві! Дорогі люди!

Або сидить он Володимир 
Маркович Яковенко. Комбай
нер. Член парткому. Кавалер 
ордена Трудового Червоного 
Прапора. Прийшов у Куцево- 
лівку 15 років тому з Донбасу, 
з шахти. Чого тільки не 'було... 
А зараз шанована людина в 
селі. Це ж він на одних збо
рах сказав: «Все залежить від 
нас, від людей». Точно сказав. 
Бо скупа тут на чорнозем зем
ля. Зате Щедрі на віддачу лю
ди. Молоді особливо, комсо
мольці Анатолій і Володимир 
Сапіги, Микола Зайвий, Микола 
Робота, Петро Махтай — трак
тористи, опора господарства. 
Он він, Петро, сміється. Та ще 
й як — самому хочеться роз
сміятися (ні, посміхнувся тіль
ки — стримався). Саме той 
Петро заткнув за пояс механі
заторів, що по 25 років за кер
мом; ніхто так якісно і швид
ко не зоре і не засіє поле, як 
він, не збере так швидко і 
якісно врожаю. Дорогі люди.

І, мабуть, голова колгоспу 

мимоволі згадує, що за мину
лий рік було видано 5130 кар
бованців премії за економію 
прямих витрат, 29 724 карбо
ванці — за високу якість мо
лока, 10 292 карбованці — над- 

Цс, по-перше, одна з рис ха
рактеру, по-друге, необхід
ні* ’Ь. XXV з’їзд рідної партії 
колотив зустрічає гідно. Ритміч
но Працюють молочнотоварні 
ферми, і вже закладено доб
рий фундамент для виконання 
високих зобов’язань, взятих 
на перший квартал: з планових 
1230 тисяч вироблено майже 
800 ООНштук яєць. А за цифра
ми--^—’ знову люди. У цю мить 
— молода, краща у районі 
пташниця, комсомолка, депу
тат селищної Ради Олександра 
Ругно. Розважлива, трохи со
ром’язлива. Здоров’я у неї не 
дуже міцне, і двоє дітей має, 
а таки зуміла за два роки ста
ти першою. Путівку їй треба 
до санаторію. Обов’язково. За 
рахунок колгоспу. Заслужила.

Багато думок у голови кол
госпу на початку дня, на по
чатку нової п’ятирічки. Радує, 
що у минулому році здано 
82,3 процента молока першим 
сортом. А треба було б 100 
процентів — такі вимоги часу. 

Вчора. 
Сьогодні. 
Завтра.

Середня заробітна плата за 
1 людино-день збільшилася у 
колгоспі ^Дніпро» за 5 років на 
І карбованець 56 копійок.

(Статистичні дані).
«Я купив собі машину, щоб 

їздити на роботу».
(Петро Федорович Кова

ленко. тракторист-бульдо
зерист колгоспу)

Петро Федорович ремонтує, 
лікує землю, рятує її від ерозії 
— робота важлива й конче по
трібна в цій місцевості. Вдача 
в нього весела, характер впер
тий, цілеспрямований. «Збити 

виправляти.
Мощена стежина водо до ха

ти. І ось тут я по-спраожн1>о/*г 
здивувався: під новим цеглу 
ним облицюванням жила ста
ра, щоправда, велика, але ді
дівська хата з піччю, схожою на 
пароплав. Раптом подумалось; 
«Усе вкупі: вчора (дідівська 
хата), сьогодні (автомашина, 
сучасні меблі, телевізор, холо
дильник, газова плита, а голов
не — господарі — сучасники 
за характером і складом мис
лення) і завтра (Валентина і 
Миколка, які уважно вивчали 
гостя, звісивши ноги з лежан
ки)», Петро Федорович, певно, 
вловив моє здивування і по
яснив:

— Могли б, звичайно, пере
будувати тут все по-новому, та 
вирішили купити машину, вона 
мені потрібна, щоб їздити на 
роботу, бо сьогодні мій буль
дозер на одному полі, завтра 
на другому... З машиною зруч
ніше, і час економиш.

Так постановила сімейна ра
да, такі були можливості бюд
жету. Середній заробіток ста
новить у сім’ї 220—230 карбо
ванців на місяць. 400—500 кар
бованців прибутку щороку при
носять десять бджолиних ро
дин. 55 соток городу: картоп
ля, огірки, кавуни, помідори 
тощо — все йде лише для 
власного вжитку, бо, як сказа
ла Олена Євментіївна, мати 
Коваленка, треба п’ять ротів 
нагодувати.

— Ні в чому собі не відмов
ляємо, — сказав Петро Федо
рович, і додав, — гроші не 
режимемо, не любимо цього, 
бо ж живемо не задля грошей.

— Купуємо все необхідне,— 
приєдналась до розмови Ган
на Михайлівна. — У Петра кіль
ка костюмів, я і діти вдягнені і 
взуті, хоча, — вона посміхну
лась, — взувати їх важко — 
через тиждень і нові черевич
ки купуй.

— На то вони й діти, — вста
вив хазяїн. — Ось мені захоті
лось мати гарну гармошку. 
Люблю грати. Замозив у доб
рого майстра, заплатив сто 
карбованців.
/ — Як хлопчисько, — встави
ла мати, яка примостилась у 
кутку під літографією зимово
го пейзажу.

— От тобі й на. А як же, ма
мо, без пісні, адже ви самі 
розповідали, що без пісні ко
лись і в поле не йшли, а вже 
на весіллях співали так, що на 
другому березі Дніпра було 
чути.

Після всіх запланованих і 
непередбачених витрат щоро
ку залишається недоторканих 
500—600 карбованців. Остан
нім часом зросли витрати по 
культурно - масовій «статті»: 
спорудили новий Будинок 
культури в селі, а в ньому — 
нерідко виступають заїжджі 
артисти, як не піти всією 
сім'єю. Миколка любить малю
вати, значить треба олівці, 
фарби, а Валя більше тягне
ться до книжок...

екіпаж». Дійсно, всі головні 
спеціалісти і фахівці середньої 
ланки — відносно недавні ви
пускники вищих і середніх уч
бових закладів, колишні сти
пендіати колгоспу. І ще одна 
суттєва деталь: всі вони — ко
рінні, «уцеволівські. Тут рос
туть ліси, лосаджені їх дідами 
й батьками, переліски і гаї, пи- 
саджент4*ями і їх дітьми. Тут 
пролягли їх стежини до керма 
великого сучасного виробни
цтва, імена цих людей відомі 
далеко за межами села і ра
йону. У їхньому службовому 
рості, інколи поступовому, а 
подекуди несподівано-швидко
му, є закономірність, запрогра
мована у самому способі на
шого життя: людям з комуніс
тичною свідомістю, працьови
тим, вольовим • енергійним ---
очолювати трудові колективи.

Він з дитинства волів стати 
агрономом, як і Люба Дрібни-
ця, котра сьогодні обрала його 
за приклад для наслідування. 
І це помітили інші. Перш за 
все, вчителі. Сашко Грек буде 
агрономом — ця впевненість 
(а її, як відомо, в молодому ві
ці не завжди вистачає) пере
далась і йому. А може то —• 
везіння, що помітили саме 
його?

Виявляється ні.
—- У нас майбутні інженери, 

агрономи, зоотехніки чи лікарі 
сидять ще у четвертому, п'ято
му класах, — розповідає ди
ректор школи Іван Прокопович 
Шашло. — То ж коли госпо
дарству потрібен, скажімо, ін
женер, ми називаємо, кого най
доцільніше послати на навчан
ня. Досі не помилялись. За
раз вчиться двадцять сім на
ших стипендіатів. Серед, них 
майбутні економісти, будівель
ники, технологи виробництва, 
люди тих професій, котрі сьо
годні і у найближчому завтра 
потрібні господарству. Зви
чайно, — веде далі Іван Про
копович, — це можливо завдя
ки повній, а не формальній, 
підтримці з боку керівництва 
колгоспу. Воно створило пре
красну матеріальну і профе
сійну базу для профорієнтації 
учнів, направило до школи од
ного з кращих виробничників 
Леоніда Олексійовича Красов- 
ського, який повів трудове 
виховання. Всі головні спеціа
лісти часті гості в школі І це, 
вважаю, природно, адже то їх 
рідна школа, звідки вони 
пішли у велике життя. Не ви
падково Люба назвала о анке
ті свого земляка взірцем для 
наслідування. Багато школярів 
зробили те ж саме, адже факт, 
що колишні наші випускники 
тут, на очах у всіх, зробили 
кар’єру і чимало досягли — 
найкращий агітатор за наш ра
дянський спосіб життя.

Виходить, що можливості 
кар’єри обумовлені вимогами 
сучасного виробництва. Це іс
тина, але не повна, бо треба, 
щоб ця об’єктивна необхідність 
співпала з внутрішньою потре
бою, бажанням іти назустріч

Імсиа цих дівчат відомі на всій Оиуфріївгамні. Комсомольсько-молодіжний 
«Дніпро» у минулому році зайняв перше місце у соціалістичному змагані і 
району.

корпус МТФ № 2 колгоспу 
серед молодіжних колективів

води підмивають грунти. Але 
рідна і від того ще дорожча. 
І Грек не поступається, навіть 
перед ерозією грунтів. Він 
атакує її щоденно цілим комп
лексом ретельно продуманих 
науково обгрунтованих заходів, 
про які нещодавно доповідав 
на науковій конференції з цих 
проблем у Москві.

В районі його зараз назива
ють одним з кращих спеціа
лістів. А він вважає: головні 
надбання ще попереду. І це — 
не сором’язлива скромність, а, 
скоріше, — внутрішня, суто 
творча потреба довершеності.

Поле — не чернетка на па
пері, яку можна переписувати 
досхочу. Все тут слід передба
чити: розробив технологію,
організував ритмічну роботу 
□ сієї агрономічної служби кол
госпу. Шукає нових, найбільш 
доцільних сортів для місцевих 
грунтів. Це була його перша 
п’ятирічка — його екзамен на 
зрілість. І можна без перебіль
шення сказати, що Олександр 
Степанович Грек склав його на 
«відмінно». Адже в показни
ках, цифрах, надпланових про
центах, в отих преміях і над
бавках, у зрослому добробуті 
кожного колгоспника — і його 
енергія, воля, розум і серце.

І ніякого тут везіння. Нічого 
несподіваного. Все набагато 
прозаїчніше. «Пощастити може 
тільки на дощ чи на спеку, — 
жартує Грек, — все інше за
лежить від тебе».

Ось вона формула творця: 
все залежить від тебе. її ви
словлював не тільки Грек. Во
на — своєрідна ознака грома
дянського здоров’я колективу.

Ядро колгоспу — головні 
спеціалісти і фахівці середньої 
панки: комуністи, комсомольці, 
люди глибоких знань і твердих 
переконань, односельці — во
ни створили такий духовний 
мікроклімат, котрий відіграв 
найголовнішу роль у форму
ванні отієї усвідомленої спіль-

Саджати дерева і квіти у Ку- 
цеволівці — давня традиція. 
Пам’ятають, коли, де і хто по
садив те чи інше дерево. І рос
туть дерева. І ростуть люди. 
Духовно зростають.

У селі існує культ книги. Пе
реважна більшість людей — 
читачі своєї бібліотеки: меха
нізатори, доярки, пташниці, 
школярі. І вільний час знахо
дять, хоч його обмаль. А щоб 
його було більше, турбується 
правління колгоспу, яке крев
но в цьому зацікавлене. По се
лу ходить автобус. На роботу 
людей привозять і відвозять. 
Працівники комунгоспу зав
жди і колодязь викопають, 

Неподалік села, па березі си
вого Славутича, височить обе
ліск воїнам, які загивули при 
форсуванні Дніпра.

до культури. І чим далі, тим 
більше. Закономірно. Це озна
ка нашого зрослого добробуту. 
Є зараз усі матеріальні мож
ливості творити не тільки висо-
кий хліб, а й не менш високу
культуру на селі — час вима
гає. Справедливо вимагає. Ад
же проблеми піднесення ефек-
тивності і якості, які поставила 
партія у десятій п'ятирічці, сто
суються не лише виробничих 
процесів, а мають безпосеред
нє відношення і до ефектив
ності людської культури, якос
ті нашої свідомості і моралі.

* * *
Земля обирає своїх ратаїв і 

оборонців. Вона мудра, наша 
древня земля. Вона добра й 
вимоглива, щедра на віддачу. 
Ніжна й сувора. Вона багато в 
чому схожа на людину,' яка 
пестить її. І не дивно — її ма
теринські риси є у кожного з 
нас.

йдуть до 
односельці

Хлопцям, котрі 
служби в армію, 
дають в мішечку рідну зем
лю, политу кров’ю і потом їх 
дідів і батьків, землю, рясно 
скроплену людською кров’ю в 
грозові роки воєн. Сотні, сотні 
і сотні загиблих лише за цей 
маленький клаптик неосяжної 
Батьківщини...

З-поміж загиблих — імена 
комуністів. В той роковий день 
вони не думали про особисте, 
уява про своє щастя була най- 
міцніше пов’язана з відпові
дальністю за долю свого на
роду, за долю тих, кому випа
ло жити сьогодні. Нове поко
ління комуністів твердо за
своїло цей моральний кодекс 
своїх попередників. І в цьому 
знамення часу: всі помисли ра
дянських людей звернені до 
Комуністичної партії, до її на
ступного XXV з’їзду. Бо з’їзд 
партії—це мільйони доль, тисячі 
біографій, комуністичне завтра 
людей Куцеволівки.

Юрій КАМІНСЬКИЙ, 
член обласного літера
турного об’єднання.
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ЗА РОКИ введення початкової військо
вої підготовки в школах області нагро

маджено значінні досвід роботи з військо
вого навчання і виховання учнів. Вирішую
ться питання планування і організації на
вчального процесу, добору військових ке
рівників. Майже 65 процентів з них — офі
цери запасу, з середньою і вищою освітою. 
Цс люди з великим життєвим досвідом, ви
сокими морально-політичними якостями. А 
ось в більшості шкіл Бобрпнецького, До- 
лииського, Компаніївського, Маловнсків-

• УДОСКОНАЛЮВАТИ ПІДГОТОВКУ 
УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ ДО СЛУЖБИ 
В ЗБРОЙНИХ СИЛАХ СРСР

ського, ІІовомнргородського, Олександрів- 
ського і Олександрійського районів вій
ськовими керівниками працюють сержанти 
запасу. Багатьом з них бракує необхідного 
педагогічного досвіду, і це створює трудно
ті в підвищенні рівня викладання військо
вої справи. Тому органи народної освіти 
спільно з військовими комісаріатами вели
ку увагу приділяють підвищенню кваліфі
кації військових керівників.

Постійна увага приділяється створенню і вдо
сконаленню навчально-матеріальної бази. В кож
ній школі, де уміло проводиться початкова вій
ськова підготовка, обладнані військові кабінети, 
приміщення для зберігання зброї, придбані на
очні посібники. В переважній більшості шкіл по
будовані й обладнані майданчики для занять з 
стройової підготовки, комплексні містечка, місця 
для метання гранати. В області майже половина 
шкіл мас 
технічної 
народної 
проявили 
допомогу . . ___ _ —
ськііх організацій, там і добра навчальна база.

Хороший доспід створення на селі необхідних 
умов для проведення всіх практичних занять, пе
редбачених програмою з початкової військової 
підготовки, набуто в ряді середніх шкіл Новго- 
родківського району (завідуючий райвно 'Г. Г. 
Шевченко). Так, . в Новгородківській середній 
школі № 2 (директор П. Ф. Козуль, військкерів- 
і:нк В. В. Підплетній) силами учнів при активній 
підтримці педагогічного колективу і участі гро
мадських і шефських організацій побудовані і 
обладнані військовий кабінет, клас військово-тех
нічної підготовки, кімната бойової слави, стройо
вий майданчик, воєнізоване містечко, критий 
50-метровий тир, протирадіаційне сховище, спор
тивний комплекс. Добра навчально-матеріальна

база в Новгородківськііі М 1, Гайворопській .V» (, 
Маловнсківській № 4, Нодомиріородській 2, 
Новоукраїнській № І, Бойківській, Світловодській 
№ І, Кіровоградській № 6 середніх школах.

Велику роль в цьому відіграли чотири 
тури республіканського огляду-копкурсу па 
кращу навчально-матеріальну базу з почат
кової військової підготовки і цивільної обо
рони, в яких активну участь взяли середні 
школи нашої області. Кубками і грамотами 
Міністерства освіти УРСР за роки дев’ятої 
п’ятирічки нагороджені Світловодська № 1, 
Злинська № 1, Маловисківська № 4, Вой- 

нівська. Кіровоград
ська № 2 середні шко

ли. І все ж навчаль
но-матеріальна база в 
ряді шкі.г| потребує 
значного поліпшення 
і удосконалення. Осо
бливо це стосується 
окремих шкіл Голова- 
півського, Кіровоград
ського, Новоархан- 
гельського, Новоукра- 

їпського, Овуфріївського, Устішівського ра
йонів.

Початкова військова підготовка органічно вли
лась у систему навчально-виховної роботи шкіл. 
З її впровадженням більш цілеспрямовано веде
ться військово-патріотична робота, певний досвід 
накопичено у викладанні цивільної оборони — 
важливої складової частини початкової військо
вої підготовки. Нині в органи народної освіти і 
школи надходять листи з військових частин про 
тс. що юнаки, які пройшли курс початкового вій
ськового навчавпв. швидко входять в ритм армій
ською життя і стають відмінниками бойової і 
політичної підготовки, класними спеціалістами. 
За останній час такі листи надійшли на адресу 
Користіпської середньої школи Олександрійсько
го .району, Солгутівської середньої школи Ган- 
воронського району, середньої школи № ІЗ м. Кі
ровограда (про колишніх випускників Олександра 
Нечинорспка, Володимира Ліщука, Юрій Живо- 
товського, Олександра Дсм'яиснка та інших).

Подібні відгуки є своєрідною нагородою вій
ськовим керівникам за їх працю.

З кожним роком підвищується рівень і 
поліпшується методика проведення занять, 
ширше і активніше використовуються тех
нічні засобі! навчання. Військові керівники 
почали приділяти більше уваги практичним 
заняттям, під час яких учні вчаться володі
ти зброєю і

В кожному районі І місті є військові керівники, 
в яких можна повчитися, вони справжні майстри 
своєї справи. Серед них — С. В. Дейнега (Гаіі- 
вороиський район), Л. !. Боспіа (Маловнсків- 
ськнй), М. А. Самчснхо (Новомиргородський), 
А. С. Симокоп (Комнаніївськнй), А. М. Цнрфа 
(Новоукраїнський). В. М. Аблов (м. Знам’янка), 
І. М. Дороиіп (м. Світ.юводськ), О. М. Савенков 
(м. Олександрія). П. М. Трстяков, О. !. Соколов 
(м. Кіровоград) та інші.

Важливою і дійовою формою військового 
навчання і виховання є передбачені про
грамою п’ятиденні польові заняття з юна
ками 9-х класів. Вони проводяться в осиов-

до отчої Л 
слапи “

йому в масштабі районів і міст шляхом 
табірних зборів па базі військово-спортив
них оздоровчих таборів. В цей час учні пе- 
леребувають в умовах, наближених до 
справжніх військових, з армійським розпо
рядком дня.

Та коли погано налагоджено в цьому напрямку 
навчальний процес, юнаки, звичайно, не одержу
ють потрібних міцних знань і навичок з почат
кової військової підготовки. Так, під час перевір
ки середніх пікіл Новоукраїнського району з 435 
учнів (які перевірялись по розділах програми) 
майже кожен четвертий одержап незадовільні 
оцінки. Слабкі знання, уміння і навички з цього 
предмету мають учні Могнльнянської і Сальків- 
ської середніх шкіл Гайворонського району (вій- 
ськкерівинки Ю. І. Царьов, 1. С. Шамаєв), Ма- 
лопомі'їнянської і Новоукраїнської № 7 середніх 
шкіл Новоукраїнського району (М. К. Харьков, 
М. Г. Вакуленко). Аджамської І Володимирівської 
середніх шкіл Кіровоградського району (військ- 
нерівинки Г. А. Ближніков, М. Є. Жарун). 
її ІДГОТОВКЛ молоді до захисту Ра- 
*• дянської Батьківщини, до служби в 
Збройних Силах не обмежується початко
вим військовим навчанням старшокласни
ків. Важливим завданням педагогічних ко
лективів є виховання у майбутніх воїнів 
високих морально-політичних і психологіч
них якостей. В зв’язку з цим значно зросла 
роль і відповідальність загальноосвітньої 
школи в справі військово-патріотичного 
виховання учнівської молоді. Практикую
ться уроки мужності, походи «Шляхами 
слави батьків», «Тижні пам’яті героїв». 
Юнармінці беруть участь у військово-спор
тивних іграх «Зірниця» і «Орля».

В трьох етапах Всесоюзного огляду військово- 
патріотичної роботи взяло участь 357 середніх і 
восьмирічних шкіл. За цей час було відкрито, 
значно поповнено експонатами 48 музеїв. 101 кім
ната і 33 куточки бойової і трудової слави, по
будовано 08 стрілецьких тирів. Піонери і школярі 
разом з комсомольцями і молоддю Кіровоградшн- 
ііи взяли"участь в спорудженні 27 пам'ятників, 
обелісків і меморіальних знаків, встановили імена 
1611 воїнів, які.загинули в роки Великої Вітчиз
няної війни. Наприклад, музей бойової і трудової 
слави Новомиргородської середньої школи № 2 
нагороджений грамотою Радянського -і—”
ветеранів війни.

В багатьох школах проводяться цікаві 
пі змагання: на приз Василя Перина — 
нецькому районі, Архнпа Манітн — в 
ському районі. Івана Конька — в м. Світловод- 
ську. на приз підпільної комсомольської органі
зації «Спартак» — в Толованівському районі. З 
метою кращої підготовки юнаків до служби в 
Збройних Силах СРСР в дні місячника оборонно- 
масової роботи в області проведено стрілецькі 
змагання, я яких взяло участь понад 24 тисячі 
старшокласників. '

Військово-спортивні ігри сприяють більш 
широкому залученню піонерів, школярів, 
.комсомольців до занять в спортивних сек
ціях, військово-технічних гуртках, вчать ко
лективізму, мужності, допомагають закріп
ленню знань учнів з початкової військової 
підготовки.

КОМАНДА ХОКЕЙНИХ „ЗІРОК«
Збірнл команда Радянського Союзу по хокею з шайбою— 

п’ятикратний чемпіон Олімпійських ігор.
На фото: нижній ряд (зліва направо): Владислав Третяк, 

Володимир Лутченко, Володимир Шадрин, старший тренер 
Борис Кулагін, Борис Михайлов, Олександр Мальцев, Олек
сандр Сидельников.

П. ВАНЯШИН,
інспектор шкіл облвно.

В Олександрійському 
аЗ № Л СПТУ № 1 відбулися ра-

1 ™ А Щ йонні змагання з військо-
во-прикладного трибор- 

пе.кр ства на приз Героя Ра"ЗМАГАЮТЬСЯ с°»зу «• д-
Захарченка. В них взяли 
участь команди колгоспів, 
радгоспів, середніх шкіл,

Газета виходить 
у вівторок, четвер, 

суботу.

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.

БК 11052,

Друкарня їм. Г, М. Димитрова 
обласного управління у справах видавництв! 

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

ПЕДАГОГІЧНІ
ЧИТАННЯ

Вчора ■ Кіровограда^ ->о 
кінчились обласні пе^а^ 
гімні читання з актуальї 
проблем фізичного, . ВІЙ
СЬКОВО - патріотичного ви- 
ховання та початкової вій
ськової підготовки. На пле
нарному засіданні з допо
відями виступили завіду
ючий облвно Д. Ю. Стель- 
мухов, офіцер обласного 
військкомату С. М. Парамо- 
нов, голова обласного 
спорткомітету В. І. Гален- 
ко, секретар обкому 
ЛКСМУ В. В. Петраков. Ве
лась розмова про стан і 
заходи по дальшому удо
сконаленню фізичного та 
іійськово-патріотичного ви
ховання школярів, підго
товку учнівської молоді до 
служби в Збройних Силах 
СРСР, розвиток фізичної 
культури і спорту в облас
ті, роль комсомолу у вихо
ванні юнаків і дівчат.

Учасники педагогічних 
читань ознайомилися з ви
ставкою навчально - мето
дичних наочних посібни
ків.

Потім в роботі секцій 
взяли участь завідуючі та 
інспектори районними і 
міськими відділами народ
ної освіти, директори шкіл 
організатори ( ------------ -
роботи, учителі 
Ри, викладачі 
підготовки, 
ДЮСШ.

РозробленоРозроблено конкретні 
рекомендації щодо поліп
шення фізичного, війс2^о- 
во-патріотичного вихован
ня школяоів

Середній ряд: тренер Костянтин Локтев, 
мов, Борис Олександров, Сергій Бабинов, 
Юрій Ляпкін, Сергій Капустін, Олександр 
мир Петров, тренер Володимир Юрзинов.

Верхній ряд: лікар Олег Белаковськнй, < ---------. усєв,
Валерій Васильєв, Генпадіії Циганков, Віктор Шалимов і 
масажист Георгій Овсеенко.

Фото І. УТКІНА. 
- ______________ А П Н.

професійно - технічних 
училищ та радгоспу-техні- 
куму. Спортсмени 
лися майстерністю 
льової стрільби, на 
метали гранату.

Гострою була боротьба 
за призові місця в пер
шій підгрупі, де виступа
ли команди колгоспів, 
радгоспів і підприємств. В 
трьох видах змагань най- 
сильнішою виявилася 
команда радгоспу імені 
Гагаріна. В особистому за
ліку в цій підгрупі кра
щими були В. Онищенко

(радгосп імені 
3. Бербенець 
«Перемога»), 
(радгосп імені « чгаріна) 
та В. Донченко (колгосп 
імені Петровського).

У другій підгрупі пере
могла команда профтех
училища № 1. А в осо
бистому заліку призові 
місця вибороли Т. Нікіши- 
на (радгосп - технікум), 
Т. Філіпенко, П. Швай.-^ 
та О.' Гуцал (профтехучи^ 
лище № 1).

О. СОРОЧАН, 
юнкор.
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