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• МОСКВА. Продовжує роботу 

* XXV з’їзд КПРС. На вечірньому 
• засіданні 1 березня з’їзд вітали 

зарубіжні гості: Генеральний сек
ретар Компартії Аргентіни X. Ар- 
недо Альварес, Генеральний сек
ретар Компартії США Г. Холл, 
перший секретар ЦК Іракської 
Компартії А. ААухаммсд, Гене
ральний секретар Компартії Ве
ликобританії Г. Макленнан, член 
керівництва партії Арабського 
соціалістичного відродження
(Ірак) 3. Хейдар.

2 березня на ранковому засі
данні почалось обговорення до
повіді Голови Ради Міністрів СРСР 
О. М. Косигіна «Основні напрями 
розвитку народного господарства 
СРСР на 1976—1980 роки».

Як відомо, поданий на розгляд 
з’їзду проект ЦК КПРС широко 
обговорювався по всій країні — в 
партійних організаціях, на зборах 
трудящих, у пресі. Делегати, які 
виступають у дебатах, підкреслю
ють, що радянський народ з пал
ким схваленням сприйняв цей но
вий програмний документ партії, 
висловивши одностайну підтрим
ку економічній і соціальній полі
тиці КПРС.

За масштабами розвитку еконо
міки країни десята п’ятирічка на
багато перевершить будь-яку з 
попередніх. Продукція промисло
вості збільшиться на 35—39 про
центів. Середньорічне виробни
цтво продукції сільського госпо
дарства намічено збільшити на 
І4—17 процентів. Середньорічний 
збір зерна /лає становити 215—220 
мільйонів тонн.

Продовжується здійснення ви
робленої партією довгочасної 
комплексної програми розвитку 
сільського господарства. Мета аг
рарної політики партії висловлена 
в доповіді товариша Л. І. Брежнє
ва на XXV з’їзді. Вона полягає в 
тому, щоб зробити сільське гос
подарство високоефективною і 
високопродуктивною галуззю, іс
тотно підвищити надійність забез
печення країни продукцією, по
ліпшити її якість, ослабити за
лежність розвитку цієї дуже важ
ливої галузі від погодних умов і 
значно просунутися вперед в 
дальшому зближенні умов життя 
міста і села.

У своїх виступах на з’їзді пар
тійні працівники, спеціалісти про
мисловості і сільського господар
ства, ^передовики виробництва,

розповідаючи про підсумки ро
боти галузей економіки, респуб
лік, областей, про досвід підпри
ємств, колгоспів і радгоспів, на
громаджений у дев’ятій п’ятиріч
ці, головну увагу зосереджують 
на ще не розв’язаних завданнях, 
виявляють резерви підвищення 
ефективності виробництва.

Схвалюючи плани, намічені пар
тією, делегати з’їзду говорять про 
досягнуте в минулій п'ятирічці, з 
партійною принциповістю крити
кують недоліки, вносять конкрет
ні пропозиції по проблемах роз
витку народного господарства. 
Виступи пройняті впевненістю: у 
трудових колективів є все необ
хідне для того, щоб успішно роз
в'язати завдання десятої п'ятиріч
ки — в ім’я дальшого зміцнення 
могутності Батьківщини, на благо 
всіх радянських людей.

Проект основних напрямків, 
сказав, виступивши в дебатах, Го
лова Ради Міністрів Української 
PCP О. П. Ляшко, передбачає 
розвиток економіки і культури 
всіх союзних республік. Швидко 
розвиватиметься в десятій п'яти
річці і народне господарство Ук
раїни. Понад дев’ять десятих при
росту національного доходу в 
республіці намічено одержати за 
рахунок підвищення продуктив
ності праці. Випереджаючими 
темпами розвиватимуться галузі, 
які визначають рівень технічного 
прогресу. Великі завдання стоять 
перед республікою у підвищенні 
ефективності сільськогосподар
ського виробництва, поліпшенні 
культури землеробства.

Говорячи про розвиток госпо
дарства області, перший секретар 
Пензенського обкому партії Л. Б. 
Єрмін спинився, зокрема, на 
проблемах спеціалізації і концен
трації в сільському господарстві. 
Уже тепер у Пензенській області 
на основі міжгосподарської коо
перації виробляється майже 60 
процентів тваринницької продук
ції. У десятій п’ятирічці ця цифра 
зросте до 80—90 процентів. Про
мовець поставив також питання 
про необхідність розробки по
ложення про сільськогосподар
ське виробниче об’єднання, по
дібно до того, як це зроблено 
щодо об’єднань у промисловості.

Комуністична партія і Радян
ський уряд виявляють виняткову 
увагу до розвитку вуглевидобут-

ку, поліпшенню умов праці і по
буту гірників, підкреслив міністр 
вугільної промисловості Б. Ф. 
Братченко. Галузь успішно спра
вилася з завданнями дев’ятої п'я
тирічки. Особливо значно зріс 
видобуток у східних районах краї
ни. Разом із зростанням механіза
ції, підвищенням культури вироб
ництва міняється характер шах
тарської праці. Зразком для тру
дівників галузі є «тисячники» — 
колективи бригад і дільниць, які 
добувають з однієї лави 1000 і 
більше тонн вугілля за добу. Те
пер «тисячники» дають третину 
всього підземного вуглевидо
бутку.

Старший оператор Омського 
нафтопереробного комбінату
В. С. Лсбедєва розповіла про до
сягнення колективу підприємства. 
Промовець говорила також про 
зростаючу роль жінок на вироб
ництві і в громадському житті, 
про зростання культурного рівня 
і технічних знань робітничого 
класу.

Про зроблене в минулій п'яти
річці і перспективи розвитку 
республіки повідомив перший 
секретар Якутського обкому пар
тії Г .1. Чиряєв. За останнє десяти
річчя основні виробничі фонди 
промисловості Якутії збільшилися 
вп’ятеро. Промовець висловив 
вдячність товаришеві Л. І. Бреж
нєву за високу оцінку, дану у 
Звітній доповіді ЦК партії зусил
лям першопроходців, які став
лять на службу Батьківщині при
родні багатства східних районів 
країни.

З’їзд вітали зарубіжні гості: 
перший секретар ЦК Компартії 
Уругваю Р. Арісменді, Голова Ні
мецької Компартії Г. Міс, заступ
ник Генерального секретаря пар
тії Арабського соціалістичного 
відродження (Сірія) А. Ал-Ахмар, 
Президент Верховної революцій
ної ради Сомалійської Демокра
тичної Республіки С. Барре, Го
лова Компартії Фінляндії А. Са- 
арінен, Генеральний секретар ЦК 
Компартії Ізраїлю М. Вільнер, Ге
неральний секретар ЦК Націо
нального Фронту НДРЙ А. Ф. Іс- 
маїл, член Політбюро ЦК Демо
кратичної партії Гвінеї М. Кейта.

XXV з'їзд КПРС продовжує ро-

(ТАРС).
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ЗА ЗМІНУ-
ПІВТОРИ
НОРМИ
О ПОДВІЙНОЮ енер- 

тією працювала мо
лодь комбінату «Кіро- 
воградважбуд» в день від
криття XXV з’їзду КПРС. 
Трудовий ентузіазм пану
вав на всіх будівельних 
об’єктах, в кожному ко
лективі. За право назива
тися бригадою імені XXV 
з’їзду КПРС змагалися 29 
комсомольсько - моло
діжних бригад комбіна
ту. Успішно виконали свої 
соціалістичні зобов’язан
ня на передз'їздівській 
вахті члени бригади БУ-2, 
яку очолює Д. І. Архипов 
(групкомсорг А. Бабенко). 
Готуючи гідний дарунок 
XXV з’їздові КПРС, вони 
дали слово план перших 
двох місяців 1976 року 
виконати до дня відкрит
тя з’їзду. Ці зобов’язання

вони виконали на чотири 
дні раніше. До дня від
криття форуму комуністів 
країни комсомольсько- 
молодіжна понад план 
освоїла будівельно-мон
тажних робіт на 3 тисячі 
карбованців.

В бригаді відбулися 
комсомольські збори. м, 
переможцям соціалістич
ного змагання в четвер
тому кварталі 1975 року, 
було вручено перехідний 
Червоний прапор Кіро
воградського обкому ком
сомолу. Учасники зборів 
надіслали вітальну теле
граму на адресу XXV з’їз
ду КПРС. В дні роботи 
з їзду бригада щозміни 
завдання виконує на 150— 
170 процентів.

А. ЧЕКМЕНЬОВ, 
секретар комітету ком
сомолу комбінату «Кі
ровоград важ буд».

Весняними барвами, ку
мачевим полум’ям піо
нерських галстуків напов
нився напередодні XXV 
з їзду КПРС Будинок 
культури імені Ком
панійця. Майже 500 
делегатів правофлангових 
загонів піонерських дру
жин зібралися на лінійку 
Ленінського району, при
свячену XXV з’їзду КПРС. 
Піонєрія району рапор
тувала рідній Комуністич
ній партії про свої діла 
В президії — делегат XXV 
з’їзду Компартії України, 
перший секретар Ленінсь
кого райкому партії С. С. 
Ліновиченко, делегат XXV 
з їзду КПРС, бригадир 
бригади складальників за
воду «Червона зірка», Ге
рой Соціалістичної Праці 
О. О. Кошурко, члени ра-

РАПОРТУЄ 
Ш0НЕРІЯ
йонної ради Всесоюзної 
піонерської організації 
імені В. І. Леніна.

Хорошими справами зу
стріли XXV з’їзд КПРС 
піонери. Зараз понад 4СС 
із них вчаться тільки на 
«відмінно», майже три ти
сячі не мають трійок, 1-6 
загонів вчаться без нев- 
стигаючих. Юні ленінці 
зібрали 45 тонн макулату
ри, 130 тонн металобрухту

Учасники лінійки одно
стайно підтримали іні
ціативу 4-а класу серед
ньої школи № 5 «В дні 
роботи XXV з’їзду КПРС— 
вчитися без трійок».

М; Кіровоград.

НА ВІРНІСТЬ 
ПАРТІЇ

Щоб висловити свою 
підтримку мудрій ПОЛІТИ
ЦІ Комуністичної партії, 
зібралися на мітинг, при
свячений відкриттю XXV 
з’їзду КПРС, викладачі і 
студенти філологічного 
фа к ул ьтету іісдінституту.

Делегат XXV з’їзду 
Компартії України пер
ший секретар Ленінсько
го райкому КГІ .України 
міста Кіровограда С. С 
Ліновиченко. який був 
присутній на мітингу, роз
повів про значення фору
му комуністів для всіх 
радянських людей Він 
звернув увагу присутніх 
на глибокий аналіз діяль
ності партії, що його дав 
у Звітній доповіді Цен
трального Комітету КПРС 
XXV з’їзду Л. 1. Бреж
нєв. Якість і ефективність.

зв’язок науки з виробни
цтвом — формула десяюі 
п’ятирічки — стосується і 
майбутніх вчителів, ска
зав С. С. Ліновиченко.

Завідуючий кафедрою 
української літерат урн 
А. П. Бойчук, секретар 
комітету комсомолу Вік
тор Поладько, студентка 
четвертого курсу філоло
гічного факультету Вален
тина Бажав та інші ви
ступаючі запевнили, що 
своєю повсякденною пра
цею. відмінним навчанням 
будуть завжди доводити 
свою вірність партії ко
муністів

Учасники мітингу наді
слали вітального листа 
XXV з’їзду КПРС і по
клали квіти до пам’ятни
ка В І Леніну.

В. ПОТЕХА, 
студент філологічного 
факулыету Кірово
градського педінститу
ту імені О. С. Пуш
кіна.

ф.Мпскиа. Кремлівський Палац з’їздів.
•■XXV з їзд Комуністичної партії Радянського Сою:.у. На фото: в залі з’їзду піл час перерви.

(Фотохроніка РАТАУ).
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П'ятирічці — комсомольський 
ентузіазм та ініціативу!

ішииаидииямияиииаиииииЕМипж

ДО ТЕХНІКИ - 
ПО-ГОСПОДАРСЬКИ

У десятій п'ятирічці 
колгоспи і радгоспи одер
жать зелику кількість но
вої сільськогосподарської 
техніки, заводи збільшать 
випуск потужних тракто
рів, які забезпечуватиму
ться позним набором сіль
ськогосподарських зна
рядь, енергоозброєність 
праці в сільському госпо
дарстві з розрахунку на 
одного працівника підви
щиться з сімнадцяти кін
ських сил у 1975 році до 
двадцяти восьми у 1980. 
«Це дасть змогу впритул 
наблизитися до завершен
ня комплексної механіза
ції зернового господар
ства і буряківництва, знач
но підвищити рівень меха
нізації робіт по вирощу
ванню і збиранню інших 
сільськогосподарс ь к и х 
культур, а також робіт у 
тваринництві і кормови-

робництві, — відзначив на 
XXV з'їзді КПРС Голова 
Ради Міністрів СРСР това
риш О. М. Косигін у до
повіді «Основні напрями 
розвитку народного гос
подарства СРСР на 1976— 
1980 роки».

Насиченість сільського 
господарства новою склад
ною технікою ставить на 
перший план завдання 
ефективного її викори
стання. А це можливо при 
добре налагодженій си
стемі технічного обслуго
вування, своєчасних і ви
сокоякісно проведених 
ремонтах. База для цього 
достатня. Сьогодні на Кі- 
ровоградщині діє 36 спе- 
ціалізЬваних майстерень і 
цехів, потужність яких за 
роки минулої п’ятирічки 
зросла з 250 до 450 умов
них ремонтів.

Робота спеціалізованих 
ланок у господарствах 
найкращий ефект дасть 
тоді, коли своєчасно 
здійснювати їх матеріаль
но-технічне забезпечення, 
використовувати діагнос
тику і диспетчерський 
зв’язок. Про важливість 
діагностики технічного 
стану машин свідчить дос
від використання маши- 
но-тракторного парку у 
Знам’янському районі. За
стосування її дозволило 
минулого року зекономи
ти моторесурсів на 46 ти
сяч мотогодин, що рівно
значно збереженню 15 ти
сяч карбованців на ремон
ті і технічному обслуго
вуванні машин. Отже, щоб 
допомогти колгоспам і 
радгоспам завершити 
впровадження спеціалі
зованого технічного об
слуговування машин і ус
таткування, підприємства 
та організації системи 
«Сільгосптехніка» мають 
підвищити роль викори
стання діагностичних ус
тановок у господарствах.

Раніше підприємства 
«Сільгосптехніки» робили 
головний наголос на про
веденні повнокомплекс- 
них ремонтів. Цілком 
згодний із зауваженням

Олександра Васильовича 
Гіталова у промові на 
XXV з'їзді КПРС, що 
«...основну увагу ми по
винні приділяти капіталь
ному ремонтові вузлів і 
агрегатів, складної техні
ки, налагоджувальної апа
ратури, централізованому 
відновленню деталей, а 
може, і виготовленню де
яких із них». У цьому на
прямку вже робимо пер
ші кроки.

Є ще чимало нарікань 
на нестачу запчастин. 
Дійсно, відчувається де
фіцит деяких деталей. 
Але, якщо розглянути цю 
проблему з державної 
точки зору, з врахуванням 
норм витрат, то їх повин
но вистачити. Зараз воні 
на складах колгоспів і 
радгоспів. 8 одних — зай
вина, з інших їх нестаток. 
Поліпшити забезпечення 
запасними частинами мож
на шляхом їх концентра
ції на базах «Сільгосптех
ніки» з врахуванням і за
лученням до обороту тих 
деталей, надлишок яких 
є в господарствах.

Ю. ІІАЛЬЧИКОВ, 
завідуючий групою 
НОП обласного 
об’єднання «Сіль
госптехніка».

КИЇВ. У великій аудиторії Київського політехнічного 
інституту відбулося заняття студентського лекторію. 
Читатись лекція «Партія — організатор і зождь радив- 
ського народу в боротьбі за побудову комунізму» Ос-: 
повний її зміст — положення І Віїсндвпн розділу «Пар
тія в умовах розвинутого соціалізму? з доповіді ! 
рального секретаря ЦК КПРС товариша • Б БДО СЕРЦЯ І РОЗУМУКОЖНОГО

Партійний комітет і 
часпо подбали про те, щоб роз'яснення документів 
ду, щоденна інформація про його роботу проводились 
у кожній навчальній групі оперативно, дохідливо, на 

■ високому ідейно-теоретичному різні. Викладачі, партій
ний і комсомольський актив провадять бесіди і політіц- 
формації із студентами, допомагають їм глибше зникну
ти в зміст Звітної доповіді ЦК КПРС, осмислити істо
ричне-значення висунутих у ній положень і завдань. Гоіі; 
у ціп важливій роботі задають кафедри суспільних наук. 
Ї"СТ"ТУТ’'- (РАТАУ).

на ХХУ з'їзді. Це заняття— 
один з багатьох заходів, які 
цілеспрямовано проводяться 
по роз'ясненню і пропаган-’ 
ді матеріалів всесоюзного 
форуму комуністів у бага
тотисячному колективі ву- 

парторганізацїї факультетів зав- 
’їз;

*

нкола Павлович Корж — сек- 
И¥1 ретар партійної організації 
Знам'янського локомотивного де- 

• но взявся сам розповісти про кра
щого наставника, слюсаря пункту 
технічного о б с л у г о в у в ання 
електропоїздів Петра Самійлови- 
ча Волосяна'. З чого ж ночинаєть- 

■ ся його робітнича педагогіка?
Приходить, наприклад, новачок 

в депо і Петро Самійлович почи
нає' із знайомства. З’ясовує, де 
працюють'батько, ма ги. Чи є бра
ти, сестри? Чому вирішив прийти 
саме в локомотивне депо? А вже 
потім веде на місце роботи. Зайве 
не присолоджує,' але й труднощів 
не приховує. Хай швидше юнак 
вписується в бригаду, живе спіль

ними-турботами, повніше збагне 
важливість діла, за яке береться.

- ’’ Ллі?’ не'завжди .доводиться до- 
. гримуватись цієї форми. Ось прнк- 
' лад. Прийшов у колектив Андрій 

Філіпоненко не тим рідковусим 
новобранцем, якому сімнадцять,— 
вже встиг •закінчити училище, по
працювати помічником машиніста 
електропоїзда. Поміняв професію 
через хворобу. /Довелося хлопцеві 
працювати поруч з Петром Самій- 
ловичем. , ’ •

, — Не сумуй, Андрію, — підійшов
; до хлопця. — Наша робота не 

менш важлива. Адже ми відпові
даємо за справність електрощит- 

| да, за безпеку руху.
Невдовзі Андрій заспокоївся. 

| Подіяли, певно, на нього слова 
} наставника. Відтоді минув рік. 1 
. можна було б Петру Самійловпчу 

торжествувати, коли б одного разу 
Андрій не сказав:

— Буду розраховуватись.
— Чому? — спокійно запитав 

Волосяи.
— Мала зарплата. А з мене

сім’я. Та й живу на приватній 
квартирі. ’

— Я б па твоєму місці залишив
ся, — сказав обережно. — Чому?- 
Знайдеш якусь іншу роботу, а во
на тобі не сподобається. Ще тоді? 
А підвищити зарплату можеш тн 
сам. Вчись. Та й квартиру швнд-

«ЧЕСТЬ ЗМОЛОДУ»

КОЛИ
РАДІСТЬ 
ОДНА...
... ________ .г

ніс тут одержиш. Всі тебе знають, 
поважають. А на новому місці...

До цієї розмови більше не по
вертались. Згодом юнак лерездав 
па вищий розряд, вступив до 
Одеського технікуму залізничного 
транспорту. Андрій Філіпоненко 
став иовноправнйм членом колек
тиву. Не сьогодні — завтра сам 
зможе виховувати молоде попов
нення депо.

В згаданому випадку вистачило* 
індивідуальної роботи наставника. 
Але інколи цього замало. Тоді в 
боротьбу за людину вступає ко
лектив.

Анатолій Петрикіи прийшов на 
роботу після училища. Мабуть, 
поганенько навчався. Та біда не 
тільки в цьому. Невнховапий, на
віть до старших ніякої поваги. 
Оглядав електропоїзди неуважно. 
Дійшло до того, що став на робо-

ту запізнюватись. А одного ранку 
подзвонили з міліції:

— Ваш ГІстрикіи вчора у гро
мадському місці був н ЯІІІІ.М.

1-взялися за нього всією зміною. 
Викликали на раду робітничої чес
ті. Довелося Анатолію свої вчинки 
пояснювати перед членами комі
тету комсомолу, товаришами по 
праці, спвочолими ветеранами

Пройшов час. В армію'провод
жали хлопця з непоганою харак
теристикою. А недавно Анатолій 
Петрикіи прислав лисі а: «Дякую 
вам за виховання. Наука пішла па 
користь. Відслужу і повернусь в 
депо...»

Звісно, без спеціальних знань 
наставники не Добилися б таких 
успіхів. Щоб вчити інших, треба 
вчитись самим. Без педагогіки, 
психології не Обійтись. Тому кож
ного місяця в локомотивному депо 
діє школа наставників, до лектори, 
досвідчені педагоги вчать, як пра
цювати з молоддю, встановлювані 
з нею міцний контакт за принципа
ми взаємовиручки, Дружби.

Вміють тут шанувати наставни
ків: Ось і недавній випадок. Маши
ніст електровоза Олексій Іванович 
Строїов разом з помічником Ми
колою Ракулекксм попередили ка
тастрофу. ї в колективі шана'була' 
однакова, що учнів, що наставни
ка; Обом були здравиці, квіти, ви
нагорода і теплі слова подяки. Гак 
змогла діяти лише люди, які в 
скрутну хвилину відчувають надій
не плече товариша.

Так живуть і працюють на стан
ції Знам'янка наставники і учні. 
Діло в них єдине. Для них і ра
дість одна, і біда одна. Та й інак
ше не можна, бо так велить наша 
радянська дійсність.

П. МІЩУК.

ПЕРШИМ— 
ПЕРШИМ
ПАСПОРТИ ОТРІШАЛИ 
МОЛОДІ ГВАРДІЙЦІ 
ДЕВ’ЯТОЇ П’ЯТИРІЧКИ

Були вечори повноліт
тя, вечори «Я — громадя
нин Радянського Союзу». 
8 цьому році, готуючись 
вручати паспорти нового 
зразка, ми накреслили за
ходи, використавши інші 
форми. Наприклад, з 
школі № 5 зібрали стар
шокласників і провели з 
ними бесіди про радян
ське право, обов’язки гро
мадянина СРСР. Кращі

учні першими ОТрИММй 
паспорти.

Чи не найбільш цікаво 
пройшов молодіжний ве
чір у. Палаці культури за-, 
воду «Червона зірка». Мо-' 
лоді передовики вироб-. 
ництза Олександр Дацея- 
ко, Галина Ступак, Мико-І 
ла Скліфус, Наташа Ло-.’ 
макіна, Людмила Зайлан, 
інші їх ровесники склали1 
рапорт про свої досяг-; 
нення під час трудової; 
вахти на честь XXV з’їзду, 
КПРС.

В. ДРОТЯНКО, 
начальник паспортно- ; 
го столу Ленінського 
районного відділу вну
трішніх справ м. Кі- ! 
ровограда.

— А

Комсомолка Надія ПАСЬКО знайшла своє покликання У 
професії доярки. Вчорашня десятикласниця працює па МТФ 
№ І колгоспу імені Занковсі.кого Вільціанського району. За
ра і дівчина одна з кращих тваринників господарства.

Фото М, СМАГЛІЄНКА.
Ґ

НАД КОЛОНОЮ 
ТРАНСПАРАНТИ

Юнаки і дівчата провели 
суботник та недільники по 

(збору металевого лому, 
підготовці заздалегідь при- 

, готовленого брухту до від
правки у зторчормет. Про 
те, що ця кампанія була 
пройнята високим на- 

і строєм передз’їздівської 
вахти, свідчить цифра: по
над півтори тисячі учасни
ків готували дарунок XXV 
з’їздові КПРС.

Урочиста, святково вбра
на колона — 73 автомаши
ни — вирушила до Кірово
града. Лозунги і транспа
ранти сповіщали про при
значення вантажу — 143

тонни металолому: «Комсо
мольський метал — XXV 
з іздозі партії від комсо
мольців та молоді Бобри- 
неччини», «Комсомольсь
кий метал — БАМу».

В. КАБАНЕЦЬ, 
інструктор Бобрпнець- 
кого райкому ЛКСМУ.

ВОЛОДИМИР Маслюк прийшов цього 
разу па ферму раніше. Поговорив з ніч

ним черговим, заглянув до вівцематок. В 
кошарі тихо і тепло. На душі у Володими
ра було спокійно. Ягнята не хворіють, доб
ре себе почувають, а це для чабана найго
ловніше.

Вчора ввечері ще раз перечитав докумен
ти ХХ\ з їзду Комуністичної партії Радян
ського Союзу. Вибирав тс, що в першу чер
гу стосувалося роботи вівчарів. «...Забезпе
чити дальше збільшення виробництва вов
ни... на основі підвищення продуктивності 
худоби, зростання поголів’я, ефективного 
використання кормів, значного поліпшення 
умов утримання тварин...».

Колгосп імені Енгельса Кіровоградського 
району ще тільки починає спеціалізуватися 
в галузі вівчарства. Великого досвіду не
має, але^з місяця в місяць господарство 
твердіше стає па попі. Біля старих присто
сованих кошар уже будуються нові доб
ротні зимівники з водогоном — світлі, теп
лі, просторі. У десятій п’ятирічці в таких 
приміщеннях утримуватиметься ІЗ тисяч 
овець. А поки що слід обходитись малим, 
перебороти тимчасові труднощі, добитися 
якнайкращих показників роботи і за таких 
умов утримання. Пе йому, комсомольцю, 
опускати руки, скаржитись на нестачу кор

мів. У господарстві справді не густо з кон
центратами, певистачає інших компонентів 
А ііроіе вівці мають задовільний стан 
Жваві, ситі, чисті.

1 апіше Володимир працював у будівель
ній бригаді, та коли колгосп почав спеціа
лізуватися на виробництві вівчарської про
дукції, вирішив стані чабаном. Можливо, 
його заполонила ота чарівна пісня «Вівці

•І А І» А II
мої. вівці», а можливо захотілося бічьше 
часу проводити серед степу наодинці зі 
своїми мріями? І а як би там не бучо а 
двадцята ягнрічний Володимир Маспюк 
почав доглядати овець. «Всяка ппофегія 
почесна, аби тільки до душі була _ ект 
зви дружиш Володимир. _ Головне - «А 
по робіни свою справу». и

Він успішно справляється з своїми обов'яз 
нами, кожне слово, мовлене по рад°о «о» 
не речення, видруковане в газеті про в «' 
чарство, запам ятовує, бере до уваги т' 
це н закономірно. Треба Аг «т™. г ' а свої знання, збагачувати досвід ,бл,Оват‘І

Зараз иа ФеРмі гаряча пора — йде окіт

На І 
г«МЕРІШ 
молоді 

господарі

Володимир Мас
люк з ранку ’ ц 
до вечора біля 
своїх підопіч
них, а коли чер
гує, то й вночі.
Коли ввімкнув світло, на сухій соломі по

бачив щойно народжене ягня. Воно лежа
ло самотнє, не признане матір'ю. «Хіба те-; 
пер знайдеш її?» — подумав Володимир 
А сам уважно оглядав опару. Невдовзі та
ки відшукав матір. Підсадив до неї ягня, 
обох завів до клітки. Полегшено зітхнув — 
тепер можна роздавати корм.

Грохн згодом- до кошари зайшоз зоотех
нік ферми Микола Володимирович Рераси- 
мов. «Сьогодні підвезуть хвої,—> сповістив 
він. Розподіліть її на кілька разів». Во
лодимир на знак згоди кивнув головою. 
’ то Добре. При нестачі сірки візи.’
іИ’.іять вовну. А сосна- має не тільки сірку- 
вона ще й неабиякий вітамінний корм!

Додому Володимир повертався троху- 
стомлений, але задоволенні: роботою. З 
теплотою подумав про дружину Ніну, Д°4'

- ^ВІ,тлапУ» які чекають на нього, і над33 
ходи. Па землю лягали сутінки.

Г. ШЕВЧЕНКО-
Кі



4 оерезяя 1976 рожу

И ИТЛННЯ це не надумане і далеко не просте
■ ■ Сщкшді, народне господарство такої гігантськ ії 
країни, ял наша, це колосальна сукупність галу- 
:сй, [>-іііоііів, видів виробів, сг.особіз переміщення 
і т. ін

В с і з і истинном \ довіднику «Народне 
го СРСГЛ показані «Основні міжгалузеві 
зв’я г.;*; -з народному господарстві СІ’СР?. 
ба !.інсі 86 рядків згори вниз і 86 колонок 
пр чо Всього 7.396 покалннкіь! Можна

господарст- 
виробнії їі 

В цьому 
зліва на- 

- —...... Довідатись,
паприктад, скільки для виробництва борошна і кру 
НІ.", не )бхі іно .. шерстяних виробів І ріібоїіродукті'г., 
а для виготовлення шовкових гнребів - кам’яного 

Читач розуміє, звичайно, що я назвав в да
ному випадку не на іго.іовніші і ндії взаємних зв’яз- 

„ків.
Отже, з чого починається план? Очевидно з фор

мулювання основного його завдання В проекті ЦК 
КПРС до XXV з’їзду партії говориться: «Головне 
завдання десятої п ятпрічкн полягає в послідовному 
здійсненні курсу Комуністичної партії на підвищен
ня матеріального і культурного рівня життя наросу 
на основі динамічного і иропорціональното розвитих 
суспільного виробництва і підвищення його ефектив
ності, прискорення науково-технічного проірссу, рос
ту продуктивності праці, всемірного —’ 
якості роботи у всіх ланках народного 
ва».

В наведеному формулюванні .міститься конкретна пр- 
ма роботи над планом, роботи, яку ведуть всі планові 
гани. Академія- наук "" ’ ' - —
стерств і і відомства, 
Ради, профспілки.

Все. що може бути 
наступні и'їнь років, ____
дуктом. От і треба визначити ного розміри 
жен колектив, підраховує місто, область, 
ністерство. Підраховують в різних 
потужностях 
ної модернізації устаткування, новою будівництва і т. н.

Одно пісно підраховують і потребі!, а чи буде попит 
на дану кількість двигунів, цементу, черевиків, праль
них машин’ Глибоко помиляються ті. .\ю вважає: го
ловне - виробиш. Якщо-немає попиту, внробішиїпо 
керетвори'гься на марнування добра. Як же визначи
ти попит?

Він вивчається поступово — і на засоби вироб
ництва, і на предмети споживання. Академія медич
них наук з співдружності з багатьма іншими органі
заціями визначає раціональні норми споживання ос- 

’ новннч видів продовольства і інших товари
■ Народногосподарський план розробляється цик

лами, ко-лами: від низьких до високих темпів Припус
тимо. в першому варіанті сукуг.нмн суспільний про
дукт за десяту п’ятирічку складе ікс мільярдів кар
бованців і розаоділиться по роках з 1976 до 1980 
та ки п чином.

Сночатху тр;:6а» виділити фонд відшкодування — адже за- 
трачг«»у а прогресі виробництва певну кількість палива, різ- 
ііих" матеріали», устаткування, транспортних засобів треба 
відиопиз-н-, інакше нічим буде ттрацігвати в 'одинадцятій н’я- 
інрічці (фонд відшкодування в .1971 році станоіпв 55 про
центів, з в.1975 році —. 56,3 процента).

1! процентів сукупного суспільного продукту, що залнпіп- 
лис і, утворюють націонд іьний% прибуток країни —

ПОЛІИШЄННЯ 
гсснодарст-

ІірОГрД-
. . . „ . .....................і ор-

СРСР, інші наукові організації, мічі- 
партійні і комсомольські організації,

і буде створено нашим суспільством за 
називає і ься сукупним сусні.'і.ннм про- 

. Пі.ірачьвує и«і- 
реснубліка, мі- 

варіантах: при даних 
і чисельності працюючих з врахуванням пеа- 

•ігкуваїнія, новою будівництва і г.

комунарі

З ЧОГО ПОЧИНАЄТЬСЯ ПЛАН?
БЕСІДУ ВЕДЕ ПРОФЕСОР А. М. Б1РМАН

що створено продуктивною працею понад споживані мате
ріальні затрати.

За роки дев'ятої п'ятирічки націоналі.ні й прибуток СРСР 
становив колосальну суму, яка перевищує півтора трильйо
ни карбованців, причому, близько 4,5 приросту національио- 
іо прибутку за п’ятирічку було одержано п результаті під
вищення продуктивності праці. В роки десятої" п’ятирічки 
національний прибуток додатково зросте не менше ніж па 
24—28 процентів і .майже на 90 процентів — за рахунок під
вищення продуктивності праці.

G К розподіляється націоиальї ий прибуток? Він ді- 
■•литься на дві частини — споживання і накопи

чення. За пропорціями, що склалися в’їісшій країні, 
па споживання йде близько 3/4 націснальгОго при
бутку, на накопичення — трохи більше 1/4.

В споживання входять: заробітна плата, премії і 
гсі інші види оіітатп праці, пенсії і інші блага, які' 
одержують трудящі із суспільних фспдів споживан
ня. Накопичення — це частина національного при
бутку, яка йде, головним чином, на будівництво (ви
робниче і невиробниче) і на збільшення запасів на 
підприємства* і в держави. Загальна сума капіталь
них вкладень становить за роки дев'ятої п'ятирічки 
500 мільярдів карбованців В середньому щоденно 
вступило в дію крупне підприємство плюс • житлові 
будинки, магазини, ніколи і г. п. Па десяту п’ятиріч
ку намічено вкласти понад 625 мільярдів карбован
ців.
Ось гут починається другий цикл планування Належить 
визначити, як -найбільш ефективно. вигідно використати 
кошти, що направляються в нове будівництво і модернізацію. 
Запити, зрозуміло, набагато більші від .можливостей. Ко
жен доводить свою прааоїу, обіцяє найбільшу віддачу. Всі. 
можливо, і празі. —

Детально 
і лялаєтьсл 
неможливо! 
обчислювальних . _ ____ __ _______ . ..............
союзних республік, ЦС.У і Міністерств, Академій наук, інших 
гідомстк ..

В резульїаті створюється оптималі пий варіант суспільно
го продукту, національної о прибутку і його розподілу. Зро
зуміло. всіх запитів не за довольни ги План повинен бути на
пружений але реальний.

Однією .< найбільш важливих форм втілення в жит
тя накреслень, визначених у доповіді Голови Ради 
Міністрів СРСР тов. О. М. Косигіна «Основні напря
ми розвитку народного господарства СРСР на 1976— 
1980 роки» на XXV з’їзді КПРС, є розробка ко
лективами підприємств зустрічних планів, тобто зо
бов’язань зробити більше, ніж передбачається проек
том. >3 цьому яскраво виявляються патріотичні праг
нення радянських жоден внести найбільший вклад 
в народногосподарське будівництво. Врахуємо ліпне, 
зустрічний план, як і будь-який економічний доку
мент. повинен мати в своїй основі ретельніш ротра-

але... вище голови не скочиш.
переказу ваги, як і скільки складається і роз- 
заріаитів, які при цьому Вирують пристрасті. 

З повним і'Ввангажсіпіям працюють ЕОМ в 
центрах Дсржплану СРСР і Держпланів
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хупок — чи може бути забезпечене додаткове вироб 
і:ицтво? Чи є потреба в додатковій продукції? Як
що, приміром, виявиться, що автоматична Лінія вер
статів достроково монтуватися не буде, немає сенщ 
її раніше строку іі випускати.. Азарт і економія не’ 
сумісні. Партія вимагає пропорціоі-ального розвит
ку народного гоєнотарства.
Ц II означає сказане, якщо припустимо, немає додаткової 

1 сировин» або потреби и надплановій продукції, то не
має можливості прийняти зустрічний план' Ні в якому ра
зі! Ніскільки не менш важливо поставній її цеп грі зустріч
ного плану проблеми якості роботи. Як і-ідвпщіпп іавапта- 
жения устаткування, зменшити витрати матеріалів на оди
ницю продукції, підвищити якість виробів? Як вивільнити 
частину працюючих за рахунок суміщення професій, меха
нізації трудомістких робіт? Як іірискорити впровадження 
науково-технічного, прогресу? Як позбутися браку, веяного 
виду втрат, по.іамок, крадіжок? Відповіді на ці. питання і 
складуть програму дій, канву тустрічиоіо плану.
Д зараз, шачі.вни.’і чи гачу, посернемось до початку 
“ сгаггі і спи гаємо себе: з чого починається плай?

Для кожного з пас він починається з уважною 
вивчення матеріалів XXV з’їзду партії. В них сказа
но, ЧОГО МІІ досяглії за роки дев’ятої п’ятирічки, що 
і чому не зуміли доробити, ІЦО І ЯКИМ ШЛЯХОМ Треба 
виконати в наступні п’ять років.

В результаті читання і роздумів накопичився ма- 
;еріал для обговорення в бритаді, на дільниці, у 
відділі. Для обговорення детальною і, зрозуміло, 
неформального. Так і виниклії в колективі ідеї — 
основа плану! Хай не на всю п’ятирічку, а па якусь 
їі частину. Чим мсті формальний подібний план, 
цім більше в нього «авторів», тим краще іі цікаві
ше. Одні продумують, як буде іліглядгти продукція 
через .п’ять років, інші фантазують (не бійтесь цього ’ 
прекрасного слова!) стосовно змін в технології ви
робництва. треті сперечаються про ге, як підвищити 
кваліфікацію, щоб відповідати вимогам наступного 
часу.

Подивіться, хто ще не бачив, кінокартину «Премія». 
Розрахунок робіг-шків із будівельної бригади змі
нив всю стратегію робо ги тресту, виявив величезні 
резерви. А що, власне, вони зробили! Ретельно загін- ; 
сували кожен простій і втрати, викликані, ним.
Взнавали офіційні пояснения і перевіряли їх досто
вірність. Довели: птаїї виконати можна було.

Мільйони розрахунків, зроблені в бригадах, на ді- і 
лг.іпщях. в лапках, секціях магазинів, на будівельних 
мГгдаїїчііках — безцінні. Цс і є та сама турбота про ; 
народне добро, з якому В. І. Ленін бачив початок І 

' комунізму.
Зрозуміло, з розрахунків лише починається.

ЩОМІСЯЦЯ,
В ДРУГУ
СУБОТУ

інших

зборів

ро- 
по-

Бестракової,
Піскової,

з пись-
Кірозогра- 

та

• ХОЧ ЛИСТ І НЕ БУВ 
НАДРУКОВАНИЙ

НА ФОТО: ВИСТУПАЄ ТАНЦЮВАЛЬ
НИЙ А-'!- АМБЛЬ «ПРОЛІСОК».

Фото А. ПЕЧЕН ЮКА.

й
спілкування, 

яка люди-

r. ПРИМІЩЕННІ ОБЛАСНОЇ ФІЛАР- 
• М0І-НЇ ВІДБУВСЯ ЗВІТ-КОНЦЕРТ ДИ

ТЯЧОЇ ХУДОЖНЬОЇ САМОДІЯЛЬНОСТІ 
КІРОВОГРАДСЬКОГО ПАЛЛЩ ПІОНЕ
РІВ ТА ШКОЛЯРІВ ІМЕНІ В. І. ЛЕНИ
НА СВОЮ МАЙСТЕРНІСТЬ ДЕМОН
СТРУВАЛИ ГУРТКІВЦІ ХОРОВОЇ КА- 
Ні.ЛИ. ТЕПЛО ПРИЙМАЛИ ГЛЯДАЧІ 
ВИСТУПИ ЮНИХ ТАНЦЮРИСТІВ.

До редакції надійшов 
лист від працівників ком- 

«Кіровоградваж- 
Т. “

Ві- 
сатирик 

прочитав 
байки, літературні пародії, 
гуморески.

Отже, кіровоградський 
клуб книголюбів створено, 
В добру путь!

М, ВІДЕНКО.

І
у НЙГОЛЮВАМ потріб- 
” не систематичне 
продумане 
Бо рідко
на не бажає поділитись
враженнями від тільки-но 
прочитаної книги, ближче 

' познайомитись з творчою 
лабораторією літератора. 
Ось ці завдання і стоять 
перед міським клубом 
книголюбів, котрий наро
дився на організаційних 
зборах минулої суботи. 
Виступаючи на зборах, го
лова обласного відділен
ня Товариства любителів 
книги, доцент Кіровоград
ського педінституту І. В. 
Долганоз сказав, що клуб 
відкривається у дні робо
ти історичного XXV з’їз
ду КПРС і це накладає 
особливу відповідальність 
на активістів Товариства. 
Прийнятий статут вимагає 
з’Д кожного члена клубу 
певної громадської 
боти, котра сприяє
ширенню радянської і пе
редової зарубіжної літе
ратури.

Відтепер кожної другої 
суботи місяця книголюби 
збиратимуться у своєму 
«Луб;. Зони отримувати- 
муть інформацію про зи- 
*’Д нових видань, обміню- 
ззтимуться книгами із 
3‘ 3~Них бібліотек. Прзз-
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ління клубу повинно 
лагодити контакт 
менниками 
да, Києва 
міст країни, щоб зустрічі, 
котрі почались на 
організаційних

перших, 
зборах, 

стали традиційними. В су
боту книголюби з великою 
цікавістю слухали розпові
ді московської письмен
ниці Віри Устиновоі, ав* 
торки романів «Проста іс
торія», «Три сорочки щас
тя», про письменницьку 
працю, про її зустрічі з 
Андрієм Упітом, Костян
тином Паустовським 
іншими літераторами, 
домий київський 
Юрій Кругляк

ВЗАЄМНЕ збагачення досвідом со
ціалістичного змагання за достро

кове виконання народногосподар
ських планів, виховання трудящих 
у дусі інтернаціоналізму — голов
ні питання, які стали гемою широ
кого обговорення для делегатів 
звітно-виборної конференції облас
ного відділення Товариства радян
сько-болгарської дружби, котра 
відбулася 28 лютого у Кіровограді. 

На конференції панувало високе 
піднесення, зумовлене знаменною 
подією в житті нашої партії і всьо
го радянського народу — роботою 
XXV з’їзду КГ1РС. Виступи учасни
ків були пройняті схваленням і 
підтримкою внутрішньої і зовніш
ньої політики Комуністичної пар
тії, почуттям величі нашого зро
стання, викликаної Звітною допо
віддю Центрального Комітету, з 
якою виступив па з’їзді Генераль
ний секретар ЦК нашої партії 
товариш Л. І. Брежнєв.

Голова правління обласного відділен
ня Товариства професор Г. Р. Іїосов у 
звітній доповіді па конкретних ирикла-

ПАСАЖИРИ

ДРУЖБА МІЦНІЄ І ШИРИТЬСЯ
дах висвітлив результативність дружніх 
зв’язків підприємств, колгоспів, навчаль
них і культосвітніх закладів Кірово- 
градщнпн із спорідненими колективами 
Толбудіпського округу НРБ. Делегати 
конференції поділилися думками щодо 
дальшого поліпшення діяльності Това
риства радянсько-болгарської . дружби, 
внесли пропозиції у світлі високих ви
мог XXV з’їзду партії.

Секретар облпрофрадп А. Д. Су
ханов присвятив свій виступ роз
виткові туризму, комплектуванню 
груп за виробничою ознакою. За
ступник голови бюро обласної орга
нізації Спілки журналістів УРСР 
Н. II. Добрін зупинився па питан
нях урізноманітнення тематики ви
ступів у пресі, по телебаченню та 
радіомовленню про радянсько-бол
гарську дружбу, підкреслив велике 
значення у патріотичному та ін
тернаціональному вихованні моло
дого покоління зустрічей ветеранів 
війни, учасників визволення Болта-

рії від фашизму з робітниками та 
колгоспниками.

Член міжнародного клубу молодих ме
ханізаторів. стнорсіїого Кіровоградським 
обкомом ЛКСМУ спільно з Толбухіп- 
сі.ким окружкомом ДКСМ, В. Галушка 
поділився враженнями від свого перебу
вання в аграрно-промислових комплексах 
Добруджі. докладно розповів про зу
стріч з болгарськими друзями в очолю- 
напій ним тракторній бригаді колгоспу 
імені Каліиіпп Олександрійського ра
йону. Змістовний досвід зв’язків з брат
ньою країною розкрили у своїх виступах 
завідуюча кімнатою радяисько-болі ар- 
ської дружби Буднику культури кол
госпу «Зоря комунізму» ІІовоархаїпель- 
ського району М. Ф. Волощук, учениця 
Кіровоградської СІП № II. голова клубу 
інтернаціональної дружбі^ II. Воіітас

У роботі конференції взяв участг» 
і виступив з промовою секретар об
кому Компартії України А. І. По
гребняк. ,

Конференція обрала повий склад 
правління, яке знову очолює про
фесор Г. Р. Носов, і делегатів па 
республіканський з’їзд Товариства.

біпату 
буд» 
Л. Лелеко, Л.
Т. Біліценко, які скаржи
лись на незадовільну ро
боту автобусів на марш
руті № 29.

Цю скаргу ми направи
ли начальнику Кірово
градського автопідпри- 
емства № 10021 Б. Л. 
Островському. Він повідо
мив, то лист пасажирів 
обговорено па загальних 
зборах водіїв міської ко-

лоті. Учасники 
гостро критикували брига
ду, яка працює на 29-му 
маршруті. Намічені захо
ди по підвищенню куль
турного рівня обслугову
вання кіровоградців.
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ка застави пов
ністю відпові
дає. Висунен
ню не підлягає 
в зв язку з 
лим стажем 
мандування 
ставою».

Атестаційна 
зроби- 

«3 ате- 
виснов- 
началь-

відповідає.

ма
ко
ва-

(Пподовження. Поч. в номері 
за 2 березня ц. р.).

Самохвалов наказав командиру 
взводу Подольському залишитися 
з загоном, а сам поскакав впе
ред. Біля ближньої віісоткіі по
кинув коня і, пригинаючись, під
нявся на її вершину. Почав роз
дивлятись в бінокль. Попереду, 
по лінії горизонту, хмарою здій
малась курява. Наближалась ве
лика кінна група. Швидко ви
никло чітке рішення — иступи ги 
в бій. Оточення і раптовість уда
ру — основа успіху. Повернув
шись знову до загону. Самохва
лов тихо подав команду:

— Відділенню Олсфіра в пов
нім складі — до підйому на ви
соту, спішитись, залягти на вер
шині і за моєю командою відкри
ти вогонь. Командиру взводу По- 
долі.ському з рештою загону зай
няти позицію за балкою і за сиг
налом ударити по басмачах з 
тилу.

Під'їхавши до Подольського, 
Самохвалов уточнив:

— Після третього залпу почи
най атаку в кінному строю.

Загін миттю розділився і при
ступив до виконання бойового 
завдання. Самохвалов помчав слі
дом за відділенням Олсфіра. Від 
успіху відділення залежав 
всієї задуманої операції.

...Сонце вийшло з-за 
батих гір, рожеве сяйво 
розлилось по долині, і 
неозброєним оком ясно було 

' видно басмацьку лаву, що 
наближалась в куряві пилу. 
Самохвалов обернувся до 
бійців, тихо попередив: «Без 
команди не стріляти!».

Все ближче й ближче бас
мацька кіннота. Вона підій
мається на висоту і, здається, 
нема такої сили, що могла б 
зупинити цю навалу.

«Зупинимо! — думає про 
себе начальник застави. — 
Ні, не можна їх пропустити!».

Басмачі вже так близько, 
що можна розгледіти їх об
личчя.

— Вогонь!
І раптовий грім рознісся 

над долиною. Залп. Ще 
залп. Басмачі хвилею покоти
лись назад. Знову залп. Ще 
один. Це група Подольсько
го, зайнявши позицію, обстрі
ляла басмачів з протилеж
ного боку. Бандити закрути
лися між двох вогнів. Наска
кують один на одного, пада
ють. І раптом — «Ура!». По
дільський зі своїми бійцями 
з-за пагорбу мчить у кінну 
атаку.

— По конях! — група при
кордонників кидається в ата
ку на основне ядро банди.

Зав’яіався жорстокий бій. Су
тичка тривала кілька годин. 
Шість разів подив V цей день 
Самохвалов своїх бійців в атаку. 
Шість разів голосне прикордонне 
«ура!» лунало над піщаними 
барханами розпеченої сонцем 
пустелі. Не раз і басмачі контр
атакували прикордонників. але 
не змогли уникнути поразки. Ба
гато прикордонників, у тому чис
лі командир виїоду Подольський. 
загинули, але і банда Уган-Бгка 
була розбита повністю. За про
явлену енергію в боротьбі з бас
мацтвом Гаврило Іванович Са
мохвалов наказом ОДПУ в 1931 
році був нагороджений іменною 
бойовою іброєю.

Б жовтні 1931 року, ате- 
стуючи Самохвалова, його 
безпосередній командир від
значав, що начальник заста
ви обдумано і ініціативно 
організовує охорону кордо
ну, не допустив жодного ви
падку безкарного прориву 
басмацьких банд. В бойовій 
обстановці орі єнтується 
швидко, ніколи не зупиняє
ться перед труднощами. Всі 
бойові чекістсько-оперативні 
завдання виконує успішно. І 
висновок: «Посаді начальни-

комісія 
ла інший висновок: 
стацією погодитись, з 
ком — ні. Посаді 
ника застави
Підлягає висуненню на вищу 
посаду в позачерговому по
рядку». Предст а в н и ц т в о 
ОДПУ в Середній Азії затвер
дило висновок комісії, і Гав
рила Івановича в липні 1932 
року призначили виконувати 
обов'язки командира 1-го ка
валерійського дивізіону 13.-го 
Хорезмського кавалерійсько
го полку військ ОДПУ.

3.
її А ПОЧАТКУ 1933 року з 

Іплии пппппаплгь на ра- 
остання 

банда.

успіх

гор- 
його 
вже

(Далі буде).

Ірану прорвалась 
дянську територію 
об єднана басмацька 
очолювана Ахмет-Беком, Ба- 
ди-Дузом і Дурди-Муртом. 
Банда відзначалась нечуза- 
ною жорстокістю. Щоночі во
на здійснювала криваві набіги 
на населені пункти. Басмачі 
грабували населення, вбива
ли радянських активістів, мілі
ціонерів, брали в полон дів- 
чат-комсомолок. Під наро
стаючими ударами наших опе
ративно-військових груп і мі
сцевих добровольчих загонів 
банда відійшла вглиб північ
но-східної частини Каракум
ської пустелі. Але вона, налі
чуючи в своєму складі біль
ше 250 чоловік, являла 
бою настільки серйозну 
грозу, що її ліквідація 
завданням 
важливості.

Банду вже 
переслідував 
туркменський 
загін, яким командували упо 
вноважений ОДПУ Класов- 
ський і місцевий житель Хан- 
Дар'я. Сил загону було явно 
недостатньо для розгрому 
банди. Тому головний, рішу
чий удар по басмачах було 
доручено здійснити 11-му Хо- 
резмському полку військ 
ОДПУ, яким командував Іван 
Іванович Масленников (в май
бутньому — генерал армії, 
Герой Радянського Союзу, 
командуючий Північно-Кав
казьким і 3-м Прибалтійським 
фронтами під час Великої 
Вітчизняної війни).

Наказ був одержанні! в полку 
9 травня 1933 року о 10 Гі голині 
ранку, а вже о 17-Л загін, ніо 
складався з ІЇ4 піабель. з іпома 
станковими і одинадцятьма руч
ними кулеметами та однією гар
матою виступив навздогін банді, 
маючи з собою дводенний запас 
нродфуражу.

До складу загону пвійніли дос
відчені чсрвопоармійііі і команди
ри. які вже воювали з басмача
ми Місцеві партійні й радянські 
організації міст Ташаузу. Хіпн та 
селища Хапки допомогли прикор
донникам організувати караван з 
4(>4 верблюдів з добовим запасом 
поди та трьохдобовим запасом 
фупажу і продовольства.

Подолавши за три переходи ПО 
кілометрів, командир полку І. 1. 
Масленников переконався, то ка
раван тільки гальмує рух заго
ну. Виснажені весняними робота
ми. схудлі після линяння верб
люди від швидкого руху, високої 
температури (вона досягала GO
TO градусів), відсутності води, 
гинули п пустелі. Швидкість ка
равану не перевищувала 4—5 кі
лометрів на годину. Особливо 
важко було «кораблям пустелі» 
тягнути гармату, яка мала зігра
ти важливу роль у вирішальний 
момент бою з басмачами. На дру
гу добу пустельного рейду коман
дир полку зрозумів, що йти па 
зближення з об’єднаною бандою 
загонові доведеться не тільки без 
транспорту, але й бет провідни
ків — виділені із числа місцевих 
жителів провідник Кабул та його 
помічники сказали, шо пю части
ну Каракумів не знають.

В. ЧАБАНЕНКО, 
інженер.

со- 
за- 

була 
першочергової

другий місяць 
об’є д на н и й 
добровільний

своїм колегам. І не лише досві
дом в навчально-тренувальному 
процесі. Наприклад, для СШ 
№ 1 ми передали гімнастичні 
стінки, фібергласові баскетболь
ні щити, гімнастичні лави, виго
товили нестандартне обладнання 
для спортзалу. І спортивні май
данчики теж допомогли облад
нати. Так, наші тренери — перші 
помічники і порадники вчителів 
фізкультури. А в майбутньому 
всі ці дії — користь для ДЮСШ.

На базі СШ № 1 ми навіть ви
рішили відкрити відділення з 
ручного м’яча. А вчителі школи 
проводять заняття з легкої атле-

природні 
виявляються не 
в ранньому віці, 

практикою бага- 
тренерів Кірово- 

доведено,
з юними 

варто

Раз на 
громад- 
працю-

• ЧИ ДАЛЕКО ДО ОЛІМПУ?

з дитслдш
ДІАЛОГ ВЕДУТЬ: ДИРЕКТОР 
УЛЬЯНОВСЬКОЇ ДЮСШ Г. МИМРУК

І ПАШ КОРЕСПОНДЕНТ М. ШЕВЧУК.V__________ ____________
тренер 

всі

В ААо.іодо.му комунарі» за 14 лютого цього року директор ДЮСШ 
• іолснорткомітету О. Березан, порушуючи проблеми розвитку ОЛІМПІЙСЬКИХ 
нидів спорту, в своїй статті звернув увагу на те, що тренери ДЮСШ мають 
налаїодіті добрий контакт з вчителями загальноосвітніх шкіл. Від їхньої 
спільної діяльності .залежить багато, а головне — пошук резервів, вихован
ня юних спортсменів, які прийдуть па зміну макетам і теж стануть до
свідченими спортсменами, рекордсменами і чемпіонами. З приводу цього 
паш кореспондент і повів розмову з директором Ульяновської ДЮСІІІ 
Г. Мп.мруко.м.

КОРЕСПОНДЕНТ. Зауваження 
Олександра Петровича справді 
слушне: якщо вчитель фізкуль
тури краще працюватиме з уч
нями 3—4 класів, то і в ДЮСШ 
приходитимуть більш підготов
лені юні спортсмени. Але навіть 
одинадцятирічний хлопчик, по
чинаючи свої перші серйозні 
кроки до сходження, не встигає 
в загальноосвітній школі дійти 
до значимого результату. По чо
тири — п’ять років займаються 
юні легкоатлети в ДЮСШ облас
ті, але більшість з них не мо
жуть виконати нормативів пер
шого спортивного розряду.

Звичайно, 
дані 
лише 
Але 
тьох
градщини 
що роботу 
спортсменами 
починати з початкових 
класів. Наприклад, фа
хівці з Кіровоград
ської ДЮСШ № 1 по
чинають свій пошук 
перспективних гімнас
тів в... дитячому сад
ку. Запрошують в шко
лу батьків з шестиріч
ними дітьми, 
тиждень на 
ських засадах
ють з дошкільнятами, 
влаштовуючи рухливі 
ігри, хореографічні 
вправи. А напри
кінці навчального року
вже може чітко визначити 
плюси і мінуси, приймаючи нор
мативи, над якими працював І 
ось вже є списки, в які занесені 
імена до груп початкової підго
товки. Відбір в перспективну 
групу продовжується в ході по- 

. дальших занять. Є вже і спеці
альна група, для якої виробляє
ться індивідуальний план з підви
щеними вимогами. Торік, на
приклад, з числа 28 юних спорт
сменів вже з юнацькими розря
дами в перспективну групу по
трапило лише 7. Такий творчий 
підхід до справи сприяв трене
рам домогтись непоганих ре
зультатів — за сім років норма
тиви майстрів спооту виконали 
Т. Нікітенко, Т. Калінічева, А. Гре- 
бенчук, Н. Шуміхіна. Л. Шуміхі- 
на, Н. Калінічева. Дві спортсмен
ки — Л. Шуміхіна та Т. Каліні
чева — ввійшли до складу збір
ної команди України з спортив
ної гімнастики. І це ще раз під
тверджує те, шо багато залежить 
від творчого підходу тренера до 
вирішення проблеми. Звичайно, 
в інших видах спорту може і не 
так слід міркувати про вікові ка
тегорії, але контакт з школою 
необхідний ще з початкових кла
сів.

Г. МИМРУК. Звідси й слід по
чинати. І ми взяли це за прави
ло. Кіровоградцям, звичайно, є 
ширший простір. А в нас, в 
Ульяновці, тільки дві середні 
школи і одна восьмирічна. Тут— 
1300 — 1400 учнів. Як відібрати 
перспективних? Тренери йдуть на 
урок фізкультури, стежать за 
своїми майбутніми вихованцями 
під час позаурочних занять. Об
говорюючи спільно з вчителями 
фізичної підготовки той чи інший 
урок, знаходять раціональне 
зерно. Ми всіляко допомагаємо

тики на наших майданчиках.
КОРЕСПОНДЕНТ. І вчителі 

фузкультури теж ваші помічни
ки?

Г. МИМРУК. Безперечно, за їх
німи рекомендаціями ми веде
мо набір до підготовчої групи. 
Бо ми віримо, що наш успіх за
лежить від якості роботи вчите
ля фізкультури, від постановки 
вцілому фізичного виховання в 
загальноосвітній школі. Ми під
тримуємо зв’язки з класними ке
рівниками, вихователями груп 
подовженого дня, з батьками, 
слідкуємо за успішністю учнів 
молодших класів. Тож юний 
спортсмен, який прийшов у споо- 
тивну секцію ДЮСШ — для нас 
не новачок, а давній знайомий. 
Про нього ми вже знаємо все— 
і про його вольові якості, і про 
перший фізичний гарт, 
вень психологічної 
Тренерові одразу 
«проміжні бар’єри», 
який найшвидше одкриє 
му» на розгін до висоти. І 
зультати наших вихованців 
стуть швидше, 
вим правилом 
наше». Вже в 
му році нами 
кандидати у 
СРСР, чотири першорозрядники, 
85 наших учнів виконали норма
тиви масових розрядів.

КОРЕСПОНДЕНТ. А які ваші 
цифри на табло п’ятої спартакіа
ди дитячих 
облвно?

Г. МИМРУК. 
летів — на 
стрільці — на 
команди 
групах зайняли друге 
місця.

КОРЕСПОНДЕНТ. Не 
що успіх залежить від 
спортивної бази. Ви маєте легко-

про рі- 
підготовки. 
видно, 
де

де 
КЛЮ1', 
«бра- 

ре- 
ро- 

аніж з помилко- 
— «це ваше, а це 
цьому навчально- 
підготовлено два 
майстри спорту

спортивних шкіл

Команда легкоат- 
першому 
другому, 

гандболістів у і 
і

місці, 
, три 
вікових 

трете

секрет, 
доброї

атлетичний манеж, тири,
майданчик для тренувань ганд
болістів, поряд з школою —• 
стадіон, комплексні майданчики 
з бітумним покриттям. Маєте на
віть поролон для сектора стри
бунів у висоту. Багато це чи 
мало?

Г. МИМРУК. Головне для нас—• 
вміло використовувати ці спор
тивні споруди. І вони завжди за
повнені. Знову ж хочу підкрес
лити: в нас немає «це наше». 
Треба — хай змагаються всі 
школярі райцентру, треба — мо
лоді виробничники.

КОРЕСПОНДЕНТ. Останнім ча
сом ми чуємо імена 
ваших вихованців на 
республіканських зма
ганнях з КуЛЬОЕОЇ 

стрільби. ,Яка тут 
слуга тренерів 
лія 
бові

Г.
все,
вильно визначити пер
спективних спортсме
нів, б групах налагоди
ли дисципліну. Кожен 
спортсмен відчуває від
повідальність за справи 
всього колективу від
ділення. Тренери при
вчили своїх вихованців 
і до самостійних за
нять. Більш підготовле
ні спортсмени допома

гають початківцям. Віктор Пас
тернак, Анатолій Мельник, Воло
димир Пироговський, 
Цикалюк—тепер вже 
республіканських змагань 
лярів. Коли в Ульяновці відбути
ся турнір, в якому взяли участь 
стрільці нашої ДЮСШ і спорт
смени Херсона та Первомой- 
ська, вихованці Бурдейного і Єі- 
нерської в усіх вправах були 
першими. Анатолій Мельник, Во
лодимир Пироговський дійшли 
до рівня кандидата в майстри 
спорту. Результат першорозряд
ника в Анатолія Никалюка — 
581 очко (вправа МГ-9). Наприк
лад, херсонців ми обійшли на 
188 очок.

КОРЕСПОНДЕНТ. Ви згодні: 
основа успіху залежить від тре
нера, від вмілої організації на
вчально-тренувального процесу. 
А ще?

Г. МИМРУК. Ми намагаємось 
в себе на місці проводити як
найбільше змагань. Сприяємо 
тому, щоб такі поєдинки були в 
класах, школах райиентру. Прак
тикуються дні стрибуна, металь
ника, бігуна, стрільця. Два рази 
на рік проводимо першість ра
йону з легкої^ атлетики. В шко
лі — дві першості гандболістів і 
стрільців, легкоатлетичний крос 
— восени і навесні. І хочемо, 
звичайно, якнайчастіше виступа
ти на обласних і оеспублікан- 
ських змаганнях — бо тут росте 
відповідальність, а, отже — і ви
ща вимогливість до спортсменів. 
Тут і є нагода спостерігати за 
досвідченими майстрами, перей
мати їхнє вміння, 
«секрети», 
«себе» серед сотень своїх 
весників, юнаки і 
ДЮСШ, безперечно, 
взяти гожий розгін. А наша ме
та — допомогти їм в цьому.

за- 
Анато- 

Бурдейного і Лю- 
Вінерської.
МИМРУК. Перш за 
вони зуміли пра-

Анатолій 
призери 

шко-

запозичувати 
Прагнучи показати 

ро- 
дівчата з 
готуються

ПРИЗ
У
«ЗІРКИ»

Футболісти кіровоград
ської «Зірки», готуючись 
до XXXVIII 
країни 
класу «А» другої 
взяли участь у турнірі

чемпіонату 
серед майстрів 

«А» другої ліги, 
З

«міні-футболу», що від
бувся в Запоріжжі. У фі
нальному матчі наші зем
ляки зустрілися з місце
вим «Металургом», який 
грає у першій лізі. Силь
нішими виявилися кірово- 
градці. Вони забили у во
рота господарів майдан-

чика сім м’ячів, а у свої 
пропустили п’ять.

Колективу «Зірки» вру
чено спеціальний приз і 
диплом першого ступеня.

Зараз «Зірка» продов
жує підготовку до сезо-* 
ну-76 на спортивних базах 
обласного центру.

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 сихочання та спорту — 2-46-87.

Друкарня ім. Г. М. Димшрова 
обласного управління у справах видавництв, 

поліграфії і книжкової горнилі, 
м. Кіровоград, пул. І ліпки, 2.

БК 12552, Індекс 61197, Зам. № 93, Тираж 60 000,

Вдень 4 бере пін по території області і місту Кіровограду 
передбачається мінлива хмарність, пеиеликшї сніг. Вітер 
ііініїічіїо-західіппї 10—14 метрів па секунду. Температура по
вітря по області мінус 2, плюс 3. по місту нуль, плюс 2 гра
дус».

ПОГОДА

Редактор М. УСПАЛЕНКО.


	2132-1p
	2132-2p
	2132-3p
	2132-4p

