
УРОК для ТЕБЕ

ТИ НА ЗЕМЛІ
НА РИШТУВАННЯХ НОВОБУДОВ, 

У ЗАВОДСЬКИХ ЦЕХАХ, НА КОЛ
ГОСПНІЙ НИВІ — ВСЮДИ НАПРУГА 
ТРУДОВИХ БУДНІВ, ЯКІ НАБЛИ
ЖАЮТЬ НАС ДО СВЯТА. СТЕПІВЧА- 
НИ ЗУСТРІНУТЬ ЙОГО ЯК СПРАВЖ
НІ ЗВИТЯЖЦІ.

С7Л

Бути господарем на землі — значить ефективно вико
ристовувати кожну її сотку, всемірно підвищувати її родю
чість, значить кожному, хто живе на селі, вміти управляти 

^технікою. Так вважає прославлений механізатор Олександр 
Васильович Гіталов.

Його виступом почався Ленінський урок комсомольців і молоді колгоспу імені 
XX з’їзду КПРС Новоукраїнськсго району. Йшла розмова про Основний Закон Ра
дянської держави, про рідну землю, справжнім господарем якої почуває себе тут, 
на землі Гіталова, кожен. І їхню думку, думку їхніх батьків висловив на сесії верхов
ного органу влади уславлений земляк, члегі Президії Верховної Ради СРСР, двічі Ге
рой Соціалістичної Праці, бригадир механізаторів О. В. Гіталов, пропонуючи в новій 
Конституції чітко і ясно сказати про те, що колгоспи, як і інші землекористувачі, 
повинні ефективно використовувати землю, бережно ставитись до иеї, підвищувати 
її родючість.

Хвилювався пропагандист М. Т. Тараненко, подумки готувався до виступу голова 
колгоспу В. К. Поповній, востаннє переглядала тези виступу Алла Барбаренко, під
бадьорливо усміхався учасникам урону О. В. Гіталов.

Цього року механізато
ри нашого господарства 
на 500 гектарах вирощува
ли цукрові буряки. Врахо
вуючи те, що рік нинішній 
особливий, ювілейний для 
нашої Батьківщини, ми ви
рішили відзначити його 
трудовою звитягою. А ос
кільки тон задали комсо
мольці, то багатьом із них 
і довірили вирощувати 
цукристі.

Три механізовані ланки 
очолили досвідчені меха- 
нізатори-наставники, май
стри високих урожаїв 

-Іван Федорович Дарієнко, 
Олександр Григооович 
Покришка та Василь Лог-

Є ДВОРІЧНИЙ!
виновим Крадожон. Госпо
дарі поля поставили перед 
собою мету — 300-центне- 
ровий урожай.

Протягом ліга не виводили 
із загінок тракторів — під-, 
живлювали рослини, спушува
ли міжряддя, вели боротьбу ;< 
шкідниками за допомогою от
рутохімікатів. У ветеранів 
училися майстерності догляда
ти цукристі комсомольці Во
лодимир Табунченко. Іван та 
Олексій Журав.іьови. 
Суриков, 
ський та 
рнсти.

І поле 
рістю — 
400 центнерів солодких коре
нів. 20 тисяч тонн цінної цук
рової сировини продамо дер-

Василь
Сергій Прозоров- 

інісі молоді тракто- 

порадува.іо їх іцсд- 
кожен гектар видаз

жаві, іцо майже на 8 тисяч 
тонн більше плановою зав
дання. А всього за два роки 
п’ятирічки господарство про
дало державі 33 (іОІ тонну бу
ря кіп.

Отже, комсомольцям 
бригади буде про що ра
портувати Батьківщині ■ 
день свята: у виконання 
дворічного плану і вони 
вклали плідну частку.

С. ОНУФР1ЄВ, 
Герой Соціалістичної 
Праці, бригадир трак
торної бригади кол
госпу імені Леніна 
Зпам’янс.ького району.

І НАСТРІЙ

І НЕ ГАЙТЕ,
ХЛОПЦІ, ЧАСУ!

стояти 
Нон

иленом 
комісії.

Мені пощастило 
Ді^біля колиски нової 

ституції — бути 
Конституційної 
Ще зовсім свіжі в пам’яті
враження від титанічної 
праці, вкладеної в цей ви
датний документ Головою 
Конституційної комісії, Ге
неральним секретарем ЦК 
КПРС, Головою Президії 
Верховної Ради СРСР 
Леонідом Іллічем Брежнє
вим, спогади про засідан- 

. ня Верховної Ради, про 
воїстину всенародне обго
ворення Основного Зако
ну країни. Відчуваю гор
дість — людську і грома
дянську — від того, що під 
видатним документом епо
хи стоїть і мій підпис. 1 
пригадується 1936 рік, рік 
прийняття другої Консти
туції СРСР. Тоді я став 
бригадиром тракторної 
бригади Малопомічнян- 
ської МТС, яка, обслуго-

< іуючи половину посівних 
площ району, мала 32 
трактори. Так, усього 32. 
А нині тільки в одному 
нашому колгоспі імені 
XX з'їзду КПРС «залізних 
коней» удвоє більше. І яка 
це техніка! Я починав свою 
біографію тракториста з 
малосильного «Фордзо
на». Нині ж молоді хлопці 
в нашій бригаді працюють 
на потужних К-700, Т-150, 
«Колосах», «Нивах»! Про 
такі машини ми у свій час 
не насмілювались навіть 
мріяти.

Так, величезні зміни від
булися в житті нашої краї
ни за сорокарічний промі
жок часу між двома Кон
ституціями. Та не тільки 
про минуле говорить нам 
Основний Закон. Він спря
мовує наш пегляд у май- 

_ бутнє. Про майбутнє ду- 
мав я й тоді, коли вносив 
поправку до пооекту Кон
ституції СРСР. Мою по
правку відзначив у своїй 
доповіді товариш Л. І. 
Брежнєв.

Краще, ефектизніше ви
користовувати землю... Це 
завдання, яке стоїть нині

перед трудівниками села, 
не вигадане мною, а взяте 
із самого життя. Ось, ска
жімо, ви, молоді, — чи 
любите-ви езою землю? 
Переконаний: любите. Але 
ж любов — почуття не па
сивне! Любити землю по- 
справжньому — означає 
бути на ній розумним, гра
мотним, дбайливим госпо
дарем. Справжнім хазяї
ном. Ну, а який же нині 
господао зможе виконати 
свою роль на колгоспно
му полі, не знаючи техні
ки? Без неї нині справді й 
кроку не зробиш. І про це 
я хотів би сьогодні 
ти розмову.

Я часто виступаю 
хлопцями і зазжди 
їм іти працювати на трак
тор. Усе дуже просто: я 
люблю свою професію, 
знайшов у ній своє щастя 
і як людина, котра бажає 
щастя іншим, охоче ділю
ся секретом його досяг
нення. Але не подумайте, 
що все зводиться до вузь
кою патріотизму — любо
ві до своєї професії. Так 
уже складається життя на 
селі, що рядовому кол
госпникові просто немож
ливо не знати техніки. Бо 
ж правда — не дуже гар
но почуває себе той, хто 
не зможе, скажімо, піді
гнати трактор чи автомо
біль у потрібне місце. Від
сутність технічних знань 
мірками сьогоднішнього 
дня — вже прогалина не 
тільки в освіті, а й більше 
того—у формуванні особи.

Скільки б ми не брали 
прикладів, висновки бу
дуть ті ж: знати техніку 
нині просто необхідно. 
І це зовсім не оратор
ський прийом або ж над
мірна захопленість автора. 
Ні, це життєва потреба. 
І моя вам порада, юнаки: 
не гайте дарма часу. Ово
лодівайте технікою. Вико
ристовуйте для цього яко
мога ширше право на осві
ту, на працю, гарантовані 
вам новою Конституцією 
СРСР.

такою 
різно- 
підго- 
з нею

повес-

перед 
раджу

Навчання... Мені вже 
63-й рік, а я без навчання 
не можу обійтися. Та й хто 
обійдеться? Адже нині 
нам, хліборобам, доводи
ться мати справу з 
технікою, що без 
бічної спеціальної 
товки працювати 
неможливо.

А втім, проблема не 
тільки в освоєнні нової 
техніки. В нашій області, 
наприклад, понад півтори 
тисячі тракторів працюють 
після закінченая амортиза
ційного строку експлуата
ції. Це приклад бережли
вого ставлення до машин, 
яке нині стає нормою. А 
для того, щоб оволодіти 
такою нормою, треба не 
тільки любити техніку, а й 
мати різнобічні знання.

Знаю, у багатьох юна
ків, котрі стоять перед ви
бором життєвого шляху, 
до «важких» питань нале
жить і таке — а де вчити
ся? Як? Скажу, виходячи 
зі своєї життєвої позиції. 
Той, хто хоче присвятити 
своє життя хлібоїзобській 
справі, звичайно ж, нехай 
вступає до професійно- 
технічного училища. Але 
це зовсім не обоз’язково 
для всіх. Можна ж вико
ристати ті можливості, які 
дає загальноосвітня школа. 
(Закінчення на 2-й стор.).

молоді тваринники 
молочнотоварної 

колгоспу «Про- 
■, радісно зустрічаємо 

А радісно 
ми достро- 
своє річне 
дотримали

Ми, 
другої 
ферми 
грсс», 
свято Жовтня, 
нам тому, що 
ново виконали 
зобов’язання і 
свого слова. При завданні

8520 центнері» виробили 
8801 центнер молока Пла
нували продати державі 
7062 центнери, .а фактично 
за дев’ять місяців прода
ли 7395 центнерів.

Перевиконали м:і річне 
завд?нвя і по надою від 
корови. одержавши по

2536 кілограмів хоча зо
бов’язувались надоїти по 
2450. Чималих успіхів у 
перед’ювілейвому змаганні 
досяглії Ольга Шевчепко, 
Ольга Кривенко і деякі 
інші паші доярки.

н. хиж н як, 
групкомсерг молочно
товарної ферми № 2 
колгоспу «Прогрес» 
Новомирі ородськ ого 
району.

Нещодавно на комсомольспкг.х зборах 
шоферові Миколі Крижаиівському вру
чили Грамоту райкому комсомолу. То- 
гариші нагородили його гучними ог.лсс- 
і.амп.

На початку року Микола, берутт особисті 
.соціалістичні зобов’язання, иосгі»:ів собі за 
мсту — кожною робочого дня працювати з 
перевиконанням норми. Це стало його прави
лом і під час посівної кампанії і з іарянні 
час жнив, і восени, коли нсскінчсі ною вервеч
кою снують машини па тік з повними кузова
ми насіння соняшнику, кухурудіїїних качанів 
а на державні приймальні пункти — з цукро
вими буряками.

Хлопець не марнує і хвтіїпи щодня’ 
па світанку поспішає в репс, постійно в 
русі. Отож коли в колгоспі підбивали 
підсумки соцігліснічного змагання серед 
молодих водіїв за дев’ять місяців, вій

В РАХУНОК
ЛИПНЯ 1978-го

виявнзеч найвиразнішії;»! —- першим 
виконав і дворічний план у перерахунку 
па вироблені тонна кілометри, і особисті 
соціалістичні зобов'язання. Нині комсо
молець Микола Крижанівськнй працює 

рахунок липня наступного року.
О. ШИНКАРУК, 

секретар комітету комсомолу кол
госпу імені Кірова.

І ІовОархапгельськин район.

с

ЗА ЧІТКИМ РИТМОМ
Напередодні великого св іта члени на

шої комсомольсько-молодіжної ланки 
пишаються тим, що можуть рапортували 
славному ювіл.’ю про виконання своїх 
зобов'язань. Механізатори давали слово 
працювати па «солодких жнивах» під 
девізом «Від кожної машини та агрега
ту — максимальну віддачу! Ні хвилини 
простою на збиранні цукрових буряків:» 
1 слова цього дотримали, зуміли забез
печити чіткий ритм і високу якість ро

боти. І Іа запланованій площі цукристі 
мі: вже зібрали.

Наші агрегати ще в полі, та центнери 
і гектари вже йдуть понад норму. Нині 
ми допомагаємо сусідній ланці. Прагне
мо її тут зібрати солодкі корені швидко, 
без втрат. Адже праця наша присвячує
ться ніші знаменній даті — 60-річчю Ве
ликого Жовтня. Тож робимо все, аби 
наш трудовий дарунок сі аз іще вагомі
шим.

Члени комсомольсько-молодіжної 
ланки В. Желудкова з колі оспу ; 
«Родина» Ульяновського району.

Фото Г. ВРАД1Я.
О, В. ГІТАЛОВ з членами учнівської виробничої бригади Комншуватсько? середньої школи.



■*> 2 стор, ,,Молодий комуяяр(е 2S жовтая 1977 року

рги НА ЗЕМЛІ - ГОСПОДАР
7Х

>

НЕ ГАЙТЕ,
ХЛОПЦІ, ЧАСУ

(Закінчення.
Поч. на 1-й стор.).

Я, наприклад, не уявляю 
собі існування нашої трак
торної бригади без... Ко- 
мишуаатської десятирічки. 
Так, саме без школи. Ад
же щороку звідти прихо
дить до нас хороше по
повнення. Механізатор
ського ремесла старшо
класники вчаться у вироб
ничій бригаді. І скажу, що 
школу праці зони прохо
дять чудову. Цього року, 
наприклад,, на традиційно
му учнівському святі вро
жаю стало відомо, що 
школярі виростили вро
жай озимої пшениці, 
соняшнику, кукурудзи ви
щий, ніж у колгоспі. І це 
при нижчій собівартості 
продукції. Школярі не за- 

• микаються лише в рамках 
учнівської виробничої 
бригади. Понад 350 гекта
рів просапних обробили 
■еони тільки цього року. 
А яку неоціненну допо
могу подали учні у зби
ранні хліба! Я з певністю 
можу сказати: в тому, що 
колгосп перевиконав своє 
соціалістичне зобов’язан
ня по продажу державі 
хліба, а тому, що наше 
господарство практично 
весь четвертий квартал 
працює з рахунок 1973 
року, є заслуга й наших 
юних помічників. Приємно, 
що хлоп'ята доросліша
ють у таких хороших до
рослих справах.

Проблема комплексної 
механізації на селі — зви
чайно ж; проблема моло
діжна. І тут знову хоче
ться сказати про можли
вості, які розкриває пе
ред людиною механіза
торська професія. Див
люсь я на молодих хлоп
ців, що прийшли працюва
ти у бригаду, і думаю: хго 
сьогодні механізатор? Це 
— людина із середньою 
освітою, високою культу
рою. Наші юнаки люблять 
і хорошу книгу, і хороший 
.кінофільм, можуть гра
мотно відстояти свою точ
ку зору в суперечці про 
мистецтво. Вони виступа
ють з лекціями, як вожаті- 
виробничники 
участь у роботі педагогіч
ного колективу. Як бачи
мо, інтереси найрізнома
нітніші, і розвивати їх є

можливість. Раніше підчас 
сівби або ж збирання вро
жаю ми дні і ночі прово
дили в полі. Нині ж для 
/механізаторів вихідний — 
це його право. Скільки ча
су і сил забирав у нас ра
ніше ремонті Нині у ком
байнера або ж тракто
риста в цій справі чимало 
помічників — механіки, 
інженери. Та й база змі
нилася — цього року, на
приклад, у нашому госпо
дарстві почалось будів
ництво інженерно-вироб
ничого комплексу. Праця 
хлібороба стає все біль
ше схожою на працю ро
бітника промислового під
приємства. На селі розви
вається особлива механі
заторська індустрія.

Ну а з чим зрівняти ту 
шану, якою наділені меха
нізатори в нашій країні? 
ГІро кого пишуться книги, 
п’єси, про кого — нариси 
в газетах, передачі радіо 
і телебачення? Кому вру
чають найвищі урядові на
городи? Йому, хліборобо
ві, людині праці. А які 
права! Я, син сільського 
батрака, нині член уряду 
величезної країни, перед 
азюритетом якої схиляю
ться в усьому світі. Мені, 
сільському механізаторо
ві, поряд з ученими дові
ряють високу честь ство
рювати Конституцію краї
ни — Основний Закон, по 
якому житимуть поколін
ня радянських людей. А 
хіба я виняток? Чи не біль
шість людей праці, а в їх
ньому числі й хліборобів, 
в органах управління Краї
ни Рад? Доля трудящих, 
влада — в руках, на яких 
мозолі чесної праці.

...Гак. У чудовий час 
живемо. Мирна нива 
ред нами. Створені
умови для того, щоб лю
дина могла бути щасли
вою. 8 Конституції СРСР 
немає такої статті — пра
во на щастя. Але це право 
дається всіма положення
ми Оснозного Закону.

Вічна професія хліборо
ба. Вічна й любов до зем
лі. Нехай яскравіше вона 
розкривається у ваших мо
лодих серцях. Але не за
бувайте, що шлях до неї— 
техніка. Не гайте, хлопці, 
часу дарма. Вас чекають 
колгоспні ниви!

ми 
гіе- 
асі

беруть

тям покої Конституції СРСР. Тож пз-особлпаому ми 
грацю-.мо, по-особливому дбали про ерожш’і ювілей
ного росу.

Пригадую високорослі й полеглі хліба, які уск.іад- 
інілі: цьогорічні книса У боротьбі за долю зрожаю 
Сула дороіа кожна хішлиі'«». І взірцем тут для нас, 
молода < х.’гборобів, були певтомніі:і грудізпак, на
ставник Олександр Васії.'а-ович і’іта.юі, ніші старші 
човарішіі, котрі подалі, нам урок дбайливого став
лення до тем іі, любові до неї, до своєї .ірофесії.

Я, як і багно моїх юзарігніз, ністя закі і'їсігія Ко- 
мгшуватської середньої школи нішо-: працювати ч 
рідний колгосп, тікікїирпу-брін аду дві іі Героя Со
ціалістичної Праці О. В. І іт їлова. Тепло зустрів мене 
колекцій брига.‘.її, сам Олекса ідр В-іси.г.оз;і і.

Озима піьеішця — оіііоапіїй хліб нашого колгоспу 
і нашої рсспубліки. Від того. як ми підг.згуєми н.ніу, 
яким зерпо.м і в які строки' засіємо її, як ДОГШШСМ.» 
посіви, залежить урожай. Тож справа че-с.і всіх, хто 
зв’язав свою долю із землею, — робити все можливе, 
щоб -озимий клин")рожтївсл щедро, щоб радувати 
Баїькінщипу новими трудовими здобутками.

Напередодні GO-річчя Великого Жовтня .ми прийня
ли нову Котституціїо СРСР, у якій проголошено наші 
права, тіаш обсв'їйзок бути вірними синам і Винісші, 
іірослчН.їятті і і исг.томіюю працею.

БУДЕМО'
ПТАЛОВЦЯМИ

Влітку в таборі праці і 
відпочинку ми провели 
бесіди «У праці ростуть 
герої», «Ти і п’ятирічка», 
«Професія наших бать
ків», що сприяли вихо
ванню а учніє сталого ін
тересу до сільськогоспо
дарських професій. Ці
каво пройшЪз диспут 
«Як ти до хліба, так і 
люди до тебе».

У трудових паспортах 
членів бригади — запи
си керуючих відділками, 
голови колгоспу, що 
свідчать про працьови
тість, дисциплінованість, 
відповідальність стар
шокласників за доруче
ну справу. Доказ цьою 
й те, що правління кол
госпу нагородило ЗО уч- 
ніа-виробничників путів
ками до місга-геооя Се
вастополя, фортеці-ге- 
роя Бреста.

Міцніє матеріагьна ба
за учнівської виробни
чої. Крім дзох класів ме-

канізації, котрі значно 
поповнилися запасними 
частинами, підручниками 
і методичною літерату
рою. обладнано «малий 
польовий табір», у Я1;о. 
му розміщено шкільну 
техніку.

Я, як і мої одноклас
ники, пишаюсь тр/дози. 
ми здобутками наших 
баїьків, їхньою хлібо
робською майстерністю. 
І вс.х нас захоплює пер
спектива розвитку сіль
ського господарства. Ми 
вдячні рідній Вітчизні, 
Комуністичні^ ; парти ЗЦ 
щасливу юністо. Праги«-
мо внести <й свою частку 
праці у виконання 
креслень десятої і 
річки.

Будемо гідними- 
ви наших батьків, 
закінчення школи 
шимось у рідному кол
госпі, увіллємося в друж- ' 
ну сім’ю гітлловща. •

і Ho
n' «ги-

сг,ра- 
після j 
зали-І

У
СТАРТЗ виступу Алли 6АРБАРЕНКО, 

бригадира учнівської виробничої бригади 
Комипіуватської середньої школи

Виступаючи нз XXV 
з’їзді КПРС, наставник 
нашої учнівської гироб- 
ничоі бригади О. В. Гіта
лов зазначив, що механі
затор — не тільки голов
на сила, а й найбільш 
шанована на селі люди
на. Більшість механізато
рів Комишуватого, ви
пускників нашої десяти
річки, мають середню 
оезіту, свою технічну 
грамотність доповнюють 
агрономічною підготов
кою.

Вихованцям учнівської 
виробничої бригади Ми
колі Юрченісу, Олек
сандрові Гіричу, брагам 
Моргуненкам доручають 
складну й відповідальну 
роботу. Справляються з 
цим хлопці, бо добру 
школу хлібороба вони 
ьже пройшли в нашій 
учнівській виробничій 
бригаді, створеній 1958 
року. Майже за два де
сятиріччя свого існуван
ня вона стала кузнею 
трудового гарту для 
старшокласників, базою 
попознення хлібороб
ської сім і технічно гра
мотними, поацьозитими 
кадрами.

Робота у Бригаді за
безпечує зв язок основ 
наук з практикою, сприяє 
розвиткові інтересу до 
сільськогосгюдарсь к о ї 
техніки, до професії хлі
бороба.

Протягом 1976—19/7 
років ми добилися знач
ного підвищення про
дуктивності праці учнів, 
удосконалювали форму
вання навиків роботи на 
сільсьчогосподгірсь них 
машинах, розвиток орга
нізаторських здібностей

ШЛЯХ У ПОЛЕ
З виступу Миколи АЮРГУНЕНКА, механізатор* 

тракторної бригади О. В. Гіталова

У нашому колгоспі, як і в усій країні, триває на
пружене соціалістичне змагання за і ідну . зустріч 
60-річьі Великого Жовтім. Піднесення політичної і 
трудової активності трудящих викликане і лрнйият-

ж'*??' -V і, - \ « х’ ■< zag* і

учні«. У членів бригади 
виховували комуністичне 
ставлення до п.оаці і со
ціалістичної власності.

Було проведено знач
ну дослідну роботу, що 
стосується сортів пше
ниць. Члени ланок ста
ранно доглядали посіви, 
сели систематичні спо
стереження за ростом і 
розвитком рослин. Вис
новки, відбиті в щоден
никах дослідної роботи, 
обговорили на святі вро
жаю і передали на роз
гляд спеціалістів кол
госпу.

Є у нас і піонерська 
виробнича — «Юний гі- 
тапоаець». У шести лан
ках зайняті 148 піонеріо. 
Торік ці ланки обробили 
36 гектарів посівів зер
нових, 11 гектарів овоче
вих, 16 гектаріз соняш
нику, зібрали 1640 цент
нерів овочів. До<лядали 
також сад, пришкільну 
садибу, квітники. ЦК 
ЛКСМУ нагородив гур
ток «Юний гіталовець» 
Почесною грамотою як 
переможця в республі
канському змаганні,

28 вересня в школі від
булося традиційне свято 
врожаю. Всі ланки пред
ставили натуоа-іьні екс
понати вирощених куль
тур, щоденники дослід
ної роботи. Нашими гос
тями були керівники 
колгоспу, механізатори 
тракторної бригади, бать
ки. Вони оглянули ви
ставку, були присутні на 
театралізованому висту
пі членів учнівської 
бригади і юних натура
лістів.

Юні гігаловці — нове 
г.опознення бригади — 
знову дали клятву бать
кам бути справжніми 
хліборобами. З наказом 
від колективу механіза
торів виступили голов
ний інженер колгоспу 
Ф. М. Яковенко, агро
ном М. І. Білокінь.

Ми постійно беремо 
активну участь у конкур
сі «За ленінське ставлен
ня до природи», у бла
гоустрої пришкільної те
риторії, спортивного 
комплексу, вулиць села. 
Доглядаємо дендропарк, 
сквер у центрі села, біля 
обеліска односельчанам, 
які загинули в роки Ве
ликої Вітчизняної війни.

Ланки учнів дев’ятих 
класів доглядають зеле
ні насадження трактор
ної бригади, а восьми
класники — шефи дитя
чого садка.

ДОБРИХ СПРАВ
З виступу Віри ГРАБОЬСЬКОЇ, 

секретаря комсомольської організації колгоспу

Прийняття нової Кон
ституції і 60-річний юві
лей Жовтня — ці дві ПО
ДІЇ С ЖИТТІ БАТЬКІВЩИНИ 

стели для нас, молодих, 
стартом багатьох добрих 
спрез.

У нашій первинній 
комсомольській органі
зації 115 комсомольців. 
Як тут не розповісти про 
їхню участь у збиранні 
зер.чозид! Хороші слово 
можна сказати про мо
лодих механізаторів, які 
після закінчення і'олоза- 
hlBCLKOrO професійно- 
іехнічиого училища взя
ли найактивнішу участь 
у збиранні врожаю. Цс 
Анатолій Бубнов, Воло
димир Шворінь. Молоді 
механізатори, вчорашні 
випускники школи Воло
димир Шатненко, Петро 
Гіетерс, Віктор Михачь- 
ський, які прийшли у 
бригаду двічі Героя Со
ціалістичної Праці О. В. 
Гіталова, теж зарекомен
дували себе здібними,

роботящими хлопцями, 
вміло використовували 
знання, здобуті з школі. 
Добре попрацювали н о 
жнивах молоді хліборо
би колгоспу.

У змаганні за право 
підписати Рапорт Ленін
ського комсомолу ЦК 
КПРС до 60-річчя Вели- •; 
кого Жовтня включилися 
есі члени первинної ком
сомольської організації 
господарства.

Обговорюючи проект 
нової Конституції СРСР, 
молодь відзначала пе
редусім обов’язок чесно 
й сумлінно працювати.

Громадянська зрілість 
сьогоднішніх молодих 
людей не може не ви
кликати почуття поваги, 
тому-то на позачерговій 
сьомій сесії Верховної 
Ради СРСР О. 8. Гіталов 
голосував за надання 
комсомолові разом з ін
шими громадськими ор- 
іакізаціями права зако
нодавчої ініціативи.

слово
ВДЯЧНОСТІ

З виступу Олександра ГІРИЧА, тракториста, ч.ірца 
комітету комсомолу колгоспу, депутата сільсьчЖ 
Ради.

З особливим хвилюванням я слухав зак почне слово 
Леоніда Ілліча Брежнєва на позачерговій сьомій селі 
Гцрхошірї Ради Союзу РС.Р, який підтримав пропо
зицію ме ч о гірославлсп яо земляка Олександра Васи
льовича І італова'. чітко і ясно сказати в мреіії Коп
ії пі унії про іс, що колгоспи, як і ішиі лемлекористу- 
г.ачі, новішій ефсміївчо викори-сточуратч землю, бе- 
реж.їіжо ставитись до неї, підві шувати її родючість.

Свої одні конституційно закріплено відповідальність 
хліборобів за ефективне використаная землі. Це пре
красно! Бо й справді, зараз хліборобу аж ніяк ке 
СІ-ІЇПІ1С і без глибоких знань, без високої професійної 
і.іайстеоі.ості

Здаггься, ще зовсім недавно прийшла ми після за
кінчення шкоди працювати в тракторні бригаду рід
кою колгоспу. Кожному з нас довірнЛч norv/кні :.:а- 
щічні для роботи на землі, яка закріплена за колгос
пі?.: п в безплатне і безстрокове користування. Про 
(toe зневажу, що спочатку не все в моїй праці було 
празд. Бракувало досвіду, знань, ііап'т.тслиг.оігі. Та 
ще це зал а шилося тільки в спогадах, бо мені доко- 
могли старші товариші. Користуючись нагодою, я ще 
раз хочу висловити палку вдячність О.тск-счпдрТ^-.’- 
1 зіп.іс.озіїчу за ного батьківське піклуваинт про н«С 
молодих хліоороиіз, за ті знання мс чані з ч горської 
іправи, яками він зава ди і щедре ділиться з нами. 
Ьсе це допомагає нам в нелегкій хліборобській ппаиі, 
вчить любити, берегти землю.

Ось чому поправка, яку вніс Олсін-зндз Васильович 
до статті 12-ї нозої Конституції СРСР, злад ила пал
кій відгук у наших серцях.
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ШКОЛА МОЛОДИХ 
ПРОПАГАНДИСТІВ

Чотири дні працювали в Кіровограді обласні курси 
мол'»л.ііх лропагаїїднстів. Перед слухачами з доповіддю 
«XXV З 13.1 МП С про завдання по комуніст лч.юму 
внхо^пню молоді, виступав секретар обкому комсомо- 
Л> а...пліев. Про згаданий комсомольській організа
цій «Р^З'^'Апсгіз політгурткіз у 1977—1973 навчаль- 
0 Ка'>ш^!-оЗПОВіи квнсулма“т будинку політосвіт 

. На курсах було прочитано лекції про теоретичну н ме
тодичку підгогіч ку пропагандиста, про те, як готуватися 
ЇєінрГЛ?010 заі,яггя’ ПР° методику підготовки І праве- 
дешы занять, про значения принципів педагогіки у «ро- 
«а, аидистськіи роботі; Розглянуто пигапля мегздйки 
ЦІН?1«3111' самеспй,,ої РОЗ™ слухачів, дано ргкомеи- 

,,рацю.ва™ наД першоджерелами, як використо
вувати в рооот. з молоддю елементи психології, технічні 
и‘.1пя1И 1 иаочш посібники, ЯК добирати літературу, пра
цювати над пою. 1

Молоді пропагандисти зустрілися з досвідченими, які 
яоділнлисц з нами своїм досвідом.

Слухачі курсів, відвідали заняття з кількох іуртках 
«олітиазчаїнія комсомольських організацій Кіровограда.

П’яті, днів у нашому місті 
виступала відома співачка, 
народна артистка УРСР Со
фія Ротару. Щирими оплес
ками глядачі винагороджу
вані кожну її пісню.

Веселі усмішки світились 
на обличчях кіровоградців, 
коли на сцені з'являвся на
родний артист республіки 
Андрій Сова. Майстерно, з 
природним гумором він чи
тав гумористичні твори ук
раїнських радянських поетів.

Всі концерти супроводжу
вав ансамблі. «Червона ру
та» з Чернівецької філармо
нії. У його виконанні лупали 
голосним рогмаїттям естрад
ні і народні пісні.

Н а з н і м к у; співає Со
фія Р0ТАРУ.

Фото В. ГРИБА.

Ви просили розповісти.А

АЩащУцмема
</ Л-'іі 'кмч 'сової окупації гітлерівцями Кіровограда 

в місті діяли підпільні паріійно-комсомо іі.ські групи. 
Керовані комуністами, патріоти завдавали ворогові 
відчутних ударів. Вони здійснили 682 великі днзсосії, 
знищили понад 1000 фашистів. Комсомольці збирали 
розвідувальні дані для Червоної Армії, допомагали 
партизанам добувати зброю і продукт:! харчування.

Немало подгнгів здійснили члени підпільїю-дцсерсій- 
ної комсомолі ської групи, очолюваної Віктором Рч- 
балкіним. У її складі був німецький антифашист, ко
муніст Отто Сімон.

Про дві відчайдупчіі операції підпільників, прозелені 
9 і 13 жентня 1943 року, ця розповідь.

У полум’ї
1__

Був холодний жоатпевий ра
нок. Нудний дощ тарабанив у 
шибки, вітер стогнав у димарі, 
стьобав мокрим віттям по 
глиняних стінах і дверях.

— Погода така, про яку ка
жут.*., що доГірпіі господар та
кого дня собаки па вулицю не 
випустить, — промовив Олек
сій Голене в.

— А для нас вона саме та 
що треба, хоч операцію прове
демо .їй будь-якої погоди, — 
відірвав погляд від паперів 
начальник штабу і секретар 
коясомо.'іьської орі анізації 
групи Іван Волоіценко. — Дл-t 
ознайомлення з планом слово 
має командир.

Рибалиш стиха кашлянув у 
кулак, провів но скронях до
лонею. Видно було, що вііі 
дуже зморений. Останніми 
днями доводилось баї ато пра
цювати вдень і вночі, З насту
пом Радянської Армії змрі- 
шиліі посилити боротьбу у воу 
рож ом у тилу. Друкували іі 
розповсюджували листівки і 
звернення штабу партизан
ського загону.

За годину до наради Віктор 
зустрічався із м’язьовни, Щ<> 
и'риОув з Мерубайського лісу 
від командира партизанської.! 
загону Семена Івановича Дол-

— Нашим друзям там. — 
кивнув головою в бік лісу, 
тепер нелегко. Лютують фа
шисти. нишпорять селами, 
прочісують ліс. Особливо 
озвіріли після подій останніх 
днів. Ви ще не знаєте?..

ОбЛ.-ІЧЧЯ НО'. 1-І І.ІІ.Т'-'. ІІОЖ-ЇІІ- 
віїна.па мова Він розповів г->- 
u ірнінам, що кі.іька днів тому 
ипртиг.іїни До.тжепаа напала в 

♦ Бонгишці на німецьку комен
датуру, сна.інлії її разом з 
комендантом. Розлючені кара
телі оточили місцевість, ве.а- 
жаю-ін. що затиснули «артиза- 
птз у лещата. А ті через де: і. 
здійснили наваг на коменда
туру в Мотронівці. ‘Гам втра- 
III окупантів виявились бі.т--- 
иііімц — народні міеіннсн знн- 
щилп коменданта. трьох полі
цаїв і захопили цінні доку
менті:.

-• Луквдлчно вчора. — нро- 
довчсував бадьоро Рнбалкіп. — 
у Веселому Куті паші хлопці 
відправили па гогі світ Фа
шистського генерала.

— Оце справжня робота! — 
пк підскочив Юрім І олуо. — 
Тепер слово за нами.

— Суде робота й у нас. і 
дуже скоро. Точніше сьо
годні. Партизанам потріош 
зброя, зимова одежа,

тп. Все це є на німецьких 
складах. А повинне бути на 
наших. Зброю візьмемо у 
фортеці. І із лерівців та.м неба
гато, в основному вояки так 
званої РВА, а простіше — 
втасовці, зрадники, що при
служують фашистам. Запро
данці заметушилися — на 
Дніпрі вже гримлять наші 
гарм іти. Жде розплата зрад
ників. От і шукають випадку, 
щоб урятувати спої шкурн. 
Дев’ятеро зголились допома
гати нам.

Рибалкін протер хусточкою 
червоні від безсоння очі.

Знаете ви, певно, іі Русина. 
Директора Полтавської о мас
лозаводу, що евакуювався в 
наше місто. Цей гірно слу
жить оку паї: гам. Ще б пак. 
колишній поміщик. Так-от, у 
нього реквізуємо продукт. 
Для проведення операції штаб 
виділив дві автомашини і про
відника для супроводу в ліс. 
Починаемо о вісімнадцятій. 
Підуть Голуб. Голенєв, я. І ще 
Ііапуїшііі, Кравченко і Тка
ченко. Перепустки заютовле- 
ііо для всіх.

...Віктор повільно наближав
ся до прохідної. Новенька, 
щойно зшита форма обер-лей
тенанта ІД робила його фігу
ру стрункою, легкою. Начище
ні до блиску чоботи цокали 
по бруківці дзвінкими підко
вами. 1 було в ході підпіль
ника СТІЛЬКИ ІНІСВіІСІІОСТІ. 
стільки почуття віри в успіх 
своєї справи, що завжди на
сторожена варт.» влструїйіи- 
лась. підтягнулась. Тим біль
ше, що слідові за обер-леііге- 
наїїтом поважно крокували 
унтер-офіцер і фельдфебель.

Рнбалкіп неквапом дістав з 
ииутріпіпьої кишені перепуст
ку. Вартовий тільки кинул 
швидкий погляд на картонний 
квадратик, перекреслений чор
ного смугою:

— Біттс, гер лей гена нт.
Підпільники швидко попря- 

мува їй до казарми.В коридо
рі, минаючи днювального, і о- 
луб різко зупинився і повер
ну вся до вусатою здоровила:

— Тихо, дядю, — приклав 
пістолет до обвислого живота 
власопця. — Не треба зайвих 
рухів.

Рнбалкіп і Голеиев стояли 
вже па порозі казарми.

— Руки вгору! 1 без жартів. 
Дев’ятеро колишніх солда

тів РВА. попереджені зазда
легідь. миттю скочили до пі
рамід зі зброєю. Іиш*. спан
теличені ' нежданою подією, 
купою збилися біля вікна.

— Ніякої метушні. ЗамниГо 
п, л р і О Г. II X СВОЇМИ. — КІІД.'ІІІ ко- 

роїкі команди Рибалкін, — 
Зброю на машину.

Через п’ятнадцять хвилин 
навантажений і виїїтівками. 
автоматами, набоями грузо
вик виїхав із прохідної і но- 
котче. до маслозаводу. Друга 
група підлі'лишків вирушила 
їй військові склади, розташо
вані в районі Ііа.’іаіиівськсї 
шахти. А рівно о Юії обидві 
групи зустрілись у нрпзначе- 
кому місці.

Курним шляхом, минувши 
німецькі блок-постн, до Зна
м’янки мчав автомобіль у за
гін С. І. Долженка. Того ве
чора партизані: одержали від 
комсомольців - підпільників 
добрий подарунок — зброю, 
обмундирувниія. продукти. В 
їхні лави влилося сімнадцять 
колишніх військовополонених, 
визволених з неволі.

Кінчався звичайний для під
пільників день, день 9 жовтні..

2,—
— Набрид мені отой Гаук. 

як гірка редька, — зло блис
нув очима Голуб. — Скільки 
людей у могилу звів, катюга. 
Майже щодня розстріли, по
грабування, облави. Стратити 
його — і край.

— Давно за ним домовина 
плаче, Юро, — подивився на 
друга Рибаль ін. — Га нелегко, 
ой як нелегко прибрати Гаука. 
Проникнути па територію гар
нізону неможливо. А в місті 
ти бачив, як ходить цей фа
шист? В оточенні півсотні го
ловорізів. Спробуй дістати 
ного. Тільки людей покладеш.

— Гаука треба пристрели ги 
в гарнізоні. — немов про 
щось давно ви.пшене сказав 
Волоіценко. — Ось план роз
ташування кубла СД на Би- 
ковіїї. Тут усе — казарм.і. 
склади, кабінет Гаука. Сили 
у фриців немалі — сорок вісім 
солдатів і офіцерів та шіс;- 
иадцг.ть власовців.

— ііам не .-викати. — усміх
нувся Голуб.

— Головне — відомий па
роль на тринадцяте.

— Баню. невже?
Я вам давно казав, що Гар- 

рі — СВІЙ ХЛОкСЦЬ. він іще 
раз це довів

— Сімон. Ог молодець! — 
задоволено потер руки Рнбал- 
кіїї. — Мені віч теж давно 
подобається. Хоча перевірити 
його ми були зобов’язані. З 
гестапівцям.і не жартують, а 
поїш на провокації мастаки. 
Х.зй не ображається товариш 
Сімон —такі закони конспі
рації.

...Унтер-офіцер Гг.ррі Сііімі 
служив шофером у тій самій 
частині, командиром якої був 
запеклий написг Гаук. крива
вий кат, що знищив і:е од-іу 
тисячу кіровоградців і радян
ських військовополонених. В 
акті Державної надзвичайної 
комісії, що розслідувала зло
діяння фашистів а обласному 
центрі, говориться: «На під
ставі показань свідків, заяв 
громадян, протоколів допитів, 
даних розкопок і віісііовкіп 
судово-медичної експертизи 
встановлено, що в Кіровограді 
німецько-фашистські загарб
ники та їхні ставленики «а 
час окупації закатували і роз
стріляли близько 72 тисяч ра
дянських громадян». (А напе
редодні війни и місті налічу
валось близько 10? тисяч жи
телів.). І всі огі жахливі зло
чини — справа рук виродка 
Гаука. Ось чому піді.Ільїіиі.и 
ухвалили смертний сирок на
цистові і іогуїіілнся викопати 
його...

Над містом опустилася хо
лодна піч Безлюдні (навіть 
удень) після комендантської 
годний вулиці немов иіімирі- 
ли. Не спали тієї пг.чі. здає
ться. лише ПІДПІЛЬНИКИ. 1*11- 
бальіп, глянувши на цифер
блат годинника, керогко сни- 

тав:
— Усе готове?
— Так. Гаррі тільки-ио пові

домив. що пошкодив телефон
ний зв’язок гарнізону. Назвав 
і пароль па сьогодні.

О нів на дванадцяту вули
цею (мінова під МТС розміре
ною ходею Гнили/три німець
ких офіцери. Тільки .топ. хто 
доСрс знав їх в’ обличчя, міг 
пізнані в ш-x і’пбзлкіиа. Во- 
лощенка і Голуба. 11а деякій 
відстані за ним,і поскрипували 
трофейними чобітьми ще кіль
ка підпільників. У темряві ви
малювався СИЛуеГ ИСрІИОГО 
поста; що охороняв гаріїізоп.

— Хальт! — пролунало глу
хе. — Пароль?

— Ей-і, — спокійно кинув 
вартовому Волощеико.

Майже не ■ зупиняючись, рі
шили гітлерівців. Нсддоазі на
крили й другий пост. Карауль
не приміщення захопили без 
єдиного пострілу.

— Будемо ДІЯ І її порізно, — 
даа команду Рнба.ічіи. — Час
тина піде в казарму, обез
зброїть солдатів. Голуб і Во- 
лоїцеїікп — за мною, до офі
церської кімнати. Там — Гаук.

П’ятеро офіцери: і шеф си
діли навколо стола, захараще
ного пляшками, бутербродами, 
недокурками. Гауц саме тасу
вав колоду карт, ко їй двері з 
шумом розчинялися і почулося 
лунке:

— Хеіідс хох!
Фашист очманіло дивився на 

вузеньке дуло пістолета, що 
погрозливо Стирч-J.TO И I рівні 
його грудей. Кат поволі під- 
няв pyr.it. Те >к саме зробили 
її інші офіцери. Б цей час ста
лося кепЬредбачсис — сухий 
короткий пострі і пролунав за 
сипною Віктора. Кров бризну 
ла :• лівої щоки юнака.

— Брешеш, собако, не. вря
туєшся! — вигукнув і’иба.'ікі.і 
і натиснув на спусковий гачок 
пістолета. Гаук схопився за 
груда, впав на крісло. Віктор 
відкрив вогзпь' по інших фа 
шкетах, з бієм стан пробива
тися до дзерей. Від ного куль 
упало ще.три офіцери. На до
помогу другові прийшли Го
луб і Волоіценко. Підпільники 
виривалися з роігвшуваїїня 
гарпізопу...

Сміливий наліт на військову 
частину і вбивство Гаука ви
кликали г.трпшеншііі перепо
лох серед гітлерівців. Бовихми 
шастати вони но дворах, шу
кали партизанів. На будинках 
і рекламних щитах появплпс» 
оголошення, які повідомляли, 
що фашисти обіцяють нагоро
ду (п’ятдесят тисяч марок) 
-тому, «хго вкаже місцеперебу
вання вбивці,». Але охочих не 
зпайш юся.

Окупанти лютували. ІІд ноги 
було посгавлеио всю агентуру. 
Гестапівці розуміли, що під
пільникам цоиомага.: хтось із 
ііімців. Під загроіош провису 
сгала діяльність Гаррі Сімон і. 
За рішенням керівництва під
пілля антифашист змушений 
був полишити службу у гітле
рівців. Одіісіо дня він викрав 
у ігих зброю, апіоьюбіль і ятів 
у партизанський загін, де про
довжував боротьбу.

«Я часто запитую себе: чи 
все ми зробили, щоб здолати 
фашизм? Так. робили багаю. 
Скільки разі« рискувалп жг.і- 
тзм. скільки пролито крові! 
Я пишаюся, що теж вніс хоч 
маленький вклад у справу ро:- 
ірому ненависних людоже
рів...» Так нисан Сімок у лис
ті до своїх кіроиоірадсі.ьпх по
братимів. Живе нині цей пал
кий патріот-ііітсріїаціоналіс* v 
ІІДР. Ходить під своїм 
(правжні іменем — Огю. Для 
нацистів піп був Гаррі. оскіль
ки лротст.тр-.-ві-комунісіопі до
велося прпховувіти своє дово
єнне минуле, служити у вій
ську загарбників, куди його 
мобілізували насильно.

10. МЛЇІВОС.

Секретами професії ділиті-ся Микола ТКАЧЕНКО, 
кухар залізничного ресторану станції Кіровоград.

Наша професія — одна з найцікавіиійк. багато доб
роти, дбайливої: 11, тера-пня іреиа мати, працюю ні у сфе
рі обслуговування.

Ще і:іі;:і.г.чає якість сїіравИ'’Смак? Зоітіііібйін вигляд? 
І те і друїс. Т'.іму-ю кухар повинен маги естетичне від
чутій, аби іарно оздобити прікотовлеііу страву, звичай
но, не забувши при цьому про її кулінарні якості.

Справа наша творча. Успіх народжуєіьса експеримен
том. Тут дуже важдіше також і точне дотримання тск- 
(ІО.ЧОГІЇ,

Сучасна техніка — надпиши помічник і в нашій про
фесії. А.чс водночас віпшкас своєрідна проблема — не
обхідно добре с-володіні технічними новинками і разом 
з тим лшіиінся майстром кулінарною мистецтва.

У нашому ресюр іїїі. де іцодіія широкий асортимент 
страв, є можливість удосконалювати професійні навики. 
Кулінарія ішмагає старанності, точності. Адже смак 
страви часто залежить від зовні не помітних гехнБЛоїіч- 
них нюансів. Тут немає дрібниць.

Кожен вибирає професію до вподоби. Саме гу. яка 
г.идаєті ся йому ііайцікавішою. Мені давно подобалась 
професія кухаря, особливо ті чіткість, швидкість, уваїа, 
з якими працюють і раті представники ці.-ї професії. 
Поміркуваїш'іі, ви поюдінесь зі мною, що хороший пра
цівник нашого фаху — це і лікар, і іі-.-нхоло!’, і артист, 
і навіть, якщо хочете, дипломат. А добрий настрій? Хто 
його норець? Еп самі ніколи не помічали, як після від
відин хорошого ресторану у вас поліпшується настрій?

Тепер дещо про себе. Дєа роки тому закінчив я Кіро
воградський технікум ра-ляпськоі торгівлі, ііині працюю 
в.міжсбласеому залізничному ресторані, що е Кіров »- 
граді..г < . . - ,

З перших дніє відчув увагу і турботу всього колек
тиву. і насамперед, завідуючої виробництвом М. Д. 
Гунько. ■ - ч

Колектив у нас дружний.
У роботі повсякчас доводиться застосовувати знання, 

здобуті і в кулінарному, училищі, і в технікумі. Це ще 
раз підтверджує іс, що в нашому ділі знання технології, 
ненхоле гіі. естетики, широкий світогляд — необхідні. 
Тут і досвід старших, умілих наших бригадирів стає у 
пригоді. І школа економічних знань, і конкурси на кра
щого но професії — есе цс ланки одного ланцюга зро
стання майстерності кожного з наших нрацівіїнків.

Говорить про нашу професію можна багато. >і вва
жаю, що це одна з ііанцікавішнх і ііайиотрібяіїшіх про
фесій.

ГІДНА ЗМІНА
БЕРЛІН. Піамільйонз юнаків і дівчат зайнято тепер 

у системі професійно-технічного навчання НДР. З ник 
60 процентів — активні винахідники і рзціоналізато- 
ри — учасники руху «майстрів завтрашнього дня».

Вихоезнням гідної зміни робітничого класу зай
маються 15 тися і викладачів, ЗО тисяч майстрів і 100 
тисяч кваліфікованих робітників. До Виставки досяг
нень «л/айстрів завтрашнього дня», яка відкриєасться 
в листопаді і яка підіб'є підсумки розвитку цього 
руху за 20 ооків, майбутні кзаліфіковані робітники 
готуються з особливим ентузіазмом. Впровадження 
новаторських пропозицій учнів, що проходять про
фесійну підготовку на різних підприємствах респуб
ліки, дасть можливість зекономити матеріалів на 
сотні тисяч марок.

(ТАРС).

ПІСЛЯ ВИСТУПУ «мк»

«ІСТОРІЯ 3...

ГАРЯЧИМ ОБІДОМ»

Гострий сигнал під та
ким заголовком було на
друковано в номері газе
ти за 1 жовтня.

У кореспонденції будівель- 
пики П. Касьянов. В. Дзюмак, 
М. Пилипчук, В. Карлусь, 

А. Кравець, начальник штабу 
ударної комсомольської будо
ви — залізниці Долинська — 
Помічна В. Цебренко писали, 
що їдальня будови одержує 
мало овочів, молочних і м’г.с- 
іінх продуктів, що штат їда но
ні постійно недоукомплектова
ний, а у вересні вона зовсім 

не працювала. В магазині № 1 
Комишу па гського сножіув-юго 
товариства Новоукраїнської 
раїїсложивспілки. що торіує 
на території місгечкз буді
вельників. удосіїїль винно-го
рілчаних виробів, а продукти 
бувають не завледи.

Перший секретар Ново- 

українського райкому 
комсомолу О. Іщенко по
відомив, що кореспонден
цію обговорено на засі
данні бюро райкому, де 
був присутній заступник 
голови райспоживспілки 
Р. Ромман.

Намічено заходи для 
поліпшення роботи мага
зину і їдальні. Тепер у ма
газин N2 4 щодня завозять 
хліб, масло, сметану, сир, 
ковбаси. Горілку з прода
жу вилучили.



1 cxnopo „Молодий комунарі 25 «жовтня 1977 року •<
Творці революції

вик, він добре розуміє, що 
ляйіе партія більшовиків 
може довести революцію 
до перемоги. 1 в квітні 
1917 Посип Могилевеьклй 
стає комуністом.

У горнилі безжальної кла
сової боротьби гартувався 
ного характер. Член, згодим 
секретар Єлнсаветградського 
партійного комітету. член 
ревкрму. який боровся проти 
петлюрівців і встановив 191в 
року в місії владу Рад.

Учасники запеклих боїв з 
кайзерівськими окупантами в 
районі станцій Цибулеве та 

—-і» ■ Фундукліївка теж

?. • СПОРТ

Комуніст добре запам’ята
ли худорлявою 
помічника ко
мандира парти
занського загону

До підсумків нашої анкети «Олімпійський 
резонанс» («Молодий комунар» за 24 вересня 
ц. р).

У Москві, по вулиці 
Бахрушина, живе високий, 
худорлявий, стрімкий у 
рухах сивий чоловік. Не
зважаючи на те, що йому 
вісімдесят, вій бадьорий і 
життєрадісний... 1 навіть 
не віриться, що ця людина 
прожила тривожне, спов
нене небезпеки і боротьби 
життя.

И. С. Могплевський -- 
один з ветер«тнів партії. 
Людина з когорти творців 
революції на Єлисавет- 
градіцині.

...У приміщенні ревко
му, «Єлисаветградському 
Смольному», що розміс
тився в колишньому штабі 
кавалерійського корпусу, 
гамірно, накурено. Щоб 
налагодити зв’язок з пові
товим комітетом, сюди що
хвилини прибувають това
риші з волостей.

У голови парткому 
К. Сеульського • секрета
ря П. Могялевського жод
ної вільної хвилиіпі. Вони 
розпитують про стан справ 
на місцях, тут же дають 
рекомендації, інструкту
ють, що робити далі. Ні 
вдень, ні вночі не припи
няється робота. Посип 
Скульськпй засинав за 
столом, зрідка йому вда
валося прилаштуватися 
зручніше... на підлозі або 
ж десь у кутку.

Йосип народився в Аджамці 
Єлнсзветградськрго повіту в 
сім’ї колісника. Напередодні 
першої світоноі війни підлі юк 
працював у Єлисаветграді на 
заводі штучних мінеральних 
вод — спочатку чорноробочнм, 
потім помічником механіка.

З 1916 року на фронті. 
Після госпіталю в лютому 
сімнадцятого року двадця
тирічним юнаком повер
тається до Єлисаветграда. 
Робітник, солдат-фронто-

У квітні 1913 
року П. Моги- 

лепського разом з групою то
варишів (Чернншов. Ноляков 
Гііскунов, Бухініппн, Замулеп- 
ко) Центральний Комітет пар
тії направляє інструкторами 
Західно-Сибірського облвикон
кому. Там під час боїз з бі- 
лочехамп знадобився бойовий 
досвід Йосипа Семеновича .. 

Підпільна робота в Очакові, 
де Могплевського знали під 
псевдонімом Загоруііко. орга
нізація Очаківського підпіль 
ного ревкому і парткому. ке
рівництво підпільним Єлпса 
ветградським ревкомом. голо
ва підпільного Військово-ре
волюційного комітету, який 
очолював боротьбу за оста
точне встановлення влади Рад 
у лютому 1919 року, голова 
повітової Ради робітничих, 
солдатських і селянських де 
путатів — такі основні віхь 
життя П. С. Могплевського па 
Єлисаветградщині.

Цінуючи досвід, напо
легливість молодого ко- 
муністає ЦК КП(б)У на
правляє його в травні 
1920 року на роботу до 
Харкова. Губком доручає 
Йосипові Могилевському 
надзвичайно відповідальне 
й складне доручення: від
новити розгромлений мах
новцями Ізюмський рев- 
ком. Могильов, такий 
ізюмський псевдонім Моги- 
левськогб, за короткий час 
зумів повністю відновити 
його роботу...

Після громадянської війні! 
П. С. Могплевський займає 
різні відповідальні посади. В 
червні 19’1 року добровільне 
йде захитати завоювання со
ціалізму. Після демобілізації 
займається відбудовою зруй
нованого господарства. Нині— 
на заслуженому відпочинку.

Життя одного з найста
ріших єлнсаветградських 
ветеранів партії полум’яні
ло в борні. Те, що він ра
зом зі своїми молодими 
співвітчизниками святкує 
60-літній ювілей Жовт
ня, — нагорода за безмеж
ну відданість ідеалам пар
тії.

М. ШВАРЦБУРГ.

А ТЖБ, розмова про тих, хто 
” прийде па зміну майстрам, сьо
годнішнім рекордсменам. Ми за
пропонували читачам поміркувати 
над нерозв’язаною проблемою і 
висловитися з приводу комплекту
вання збірних області. Бо турбує, 
наприклад, той факт, що за легко
атлетичну команду виступають 
здебільшого авангардівці і вихо
ванці «Буревісника».

Значна частина читачів бачить 
упущення в тому, що в середніх 
школах погани дбають про. олім
пійський резерв. У середні й вищі 
навчальні заклади, на підприєм
ства приходить молодь з низьким 
рівнем підготовки, особливо із 
сільської місцевості (1. Цвіркун, 
м. Бобрпиець).

Окремі товариші переконані, що 
до складу збірних є можливість 
уводити спортсменів не тільки з 
Кіровограда. Ллє з «перпфсрійни-

мн» погано працюють, бо біль
шість кращих тренерів осіла в об
ласному центрі.

Так от про тренерів. Чи тільки 
їхня вниз в тім, що Кіровограді 
отримують нулі на республікан
ських змаганнях? Студент факуль
тету фізвпховапня Кіровоградсько
го педінституту О. Рсдозубов під
креслює: «Я не знаю тренера, який 
не хотів би виховати хорошого уч
ня. Л досвід і майстерність вибу
ваються в ході роботи...» Ного 
думку доповнює студентка інсти
туту сільськогосподарського ма
шинобудування Л. Генералова: 
«Тренер — це вчитель! Він завжди 
вчить діяти правильно. «Пише від 
праці вихованців залежить успіх». 
Але в решті відповідей звучить 
тривожне нарікання: «Безвідпові
дальність тренерів — мізерна від
дача». Вина лягає передусім па 
працівників ДІОСШ.

ФУТБОЛ

«ЗІРКА»— 
«ДНІПРО»— 
1:1

У середині другого тайму воротар господарів поля 
Валерій Музичук не втерпів і спересердя вигукнув: 
«Грайте, що ви стоїте?!» Таким чином воротар намагався 
активізувати свою команду. Не можна сказати, що кіро- 
воградці не пресувалися вперед, — перевага терито
ріальна була на і>ньому боці. Але в матчі з «Дніпром» 
гра «Зірки» була зоесім несхожа на гру в останніх зу-

МОЛОДІ
ПРОБУЮТЬ
КРИЛА

Двісті робіт представле
но на Республіканській ви
ставці науково-технічної 
творчості. студентів, 1ЦО 
відкрилася сьогодні в Мін
ську. Молодь веде дослід
ження в галузі металургії, 
розробляє надзвичайно

Л спортивні бази? Туї проблему 
«поділено» навпіл: «Потрібні зраз
кові бази, особливо дли тих, хто 
вже зробив крок у великий спорт».
— «Спортивні споруди слід буду
вати, але спершу давайте навчимо
ся використовувати наявні!»

Щодо організації спортивних 
змагань. Жоден із тих, хто запов
нив анкету, не сказав схвального/ 
слова, бо: «У нас спортивні по
единки несхожі на свято».

Хотілося почути, яка місія ком
сомольських активістів в організа
ції спортивно-масової роботи. 
Тільки з м. Бобриная і села Ка- 
м’япечог о Новоархапг ельського 
району прпншлн позитивні від
повіді, решта на зразок цієї: «Ко
мітети комсомолу вважають спор
тивну роботу не своєю справою».

А який розподіл обов’язків між 
«платними» і громадськими трене
рами? Переважна більшість твер
дить одно: «Немає тренерів па се
лі... Секція працює добре там, де 
є штатний тренер».

Позиція самого спортсмена? 
«Хороший спортсмен має вести за 
собою інших»; «Той, хто по- 
справжньому любить спорт, буде 
спортсменом завжди, на все жит
тя»; «Майстерності нема без 
справжнього захоплення». І так 
майже в кожній анкеті: треба са
мому зробити все можливе длі 
сходження па висоту — захотіти, 
зібрати всі сили і старатися, ста
ратися .. Треба самому собі пода
рувати перемогу!
- - ■ ■.хг -------- =-ігт--г-    1. —

стрічах, які вона провела з лідерами. Забизши в першо
му таймі гол (це зробив В. Новаковський), «Зірка» в дру
гій половині гри віддала ініціативу суперникам, що до
зволило півзахисникові черкащан С. Галецькому встано
вити рівновагу. В якійсь мірі господарів можна було 
зрозуміти. В останньому матчі вони не бачили перед 
собою «великої цілі», гра принципово для них нічого 
не вирішувала, нічия міцно гарантувала їм, у крайньому 
разі, п’яте місце.

Граєці і ко/ланда врешті нічого не втратили. Ось хіба 
що уболівальники залишилися невдоволеними. Адже в 
останньому матчі вони чекали від улюбленої команди 
завершального акорду, який став би гідним підсумком 
футбольного сезону, за який кіровоградці заслуговують 
високої оцінки. «Зірка» ж провела матч /лляво, без особ
ливого ентузіазму.

Останнього туру, який відбудеться 27 жовтня, «Зірка» 
вільна від гой.

м. СОЛЮ В.

складні електронні прила
ди для контролю і управ
ління технологічними про
цесами, проектує унікаль
ні будинки і споруди, ЦІЛІ 
райони і селища. Тепер у 
студентських проектно- 
конструкторських і обчис-

лювальппх бюро працює 
близько 4 тисяч юнаків і 
дівчат. До наукової робо
ти залучено кожних 9 з 10 
майбутніх спеціалістів. 
Тільки за один рік було 
рекомендовано до впро
вадження близько 700 сту-і 
дентських розробок.

27 ЖОВТНЯ
ПЕРША ПРОГРАМА. 9.0С - 

Новини. 9.10 — К. т. Гімнасти
ка. 9.30 — Мультфільм. «Ча
рівник Смарагдового міста». 
8 9, 10 серії. 10.30 — К. т. 
Фільм-концерт «Старовинні 
марші і вальси». 10.Б5 — К. т. 
«Наша біографії!. Рік 1975-й». 
14.30 — К. т. Документальний 
фільм «Подвиг па островах». 
15.25 — К. т. «Образ комуніс
та в радянській літературі». 
16.15 — К. т. «Шахова шко
ла». 16.45 —' К. т. «Винахід
ник». 17.15 — К. т. «Старти 
надій». 18.00 — Новини. 18.15
— К. т. Ленінський універси
тет мільйонів. «Спосіб жит
тя — соціалістичний». 18.45 — 
К. т. Концерт Державного 
Волзького російського народ
ного хору. 19.30 — «Для блага 
людини». 19.45 — К. т. «Хо
діння по муках». 7 серія. 21.00
— «Час». 21.30 — К. т. Кубок

СРСР з хокею. Півфінали: 
«Динамо» (Москва) — ЦСКА; 
«Динамо» (Рига) — «Спар
так». По закінченні — но
вини.

ДРУГА ПРОГРАМА. 15.30 — 
Для школярів. «Ким бути?» 
Ворошиловградське технічне 
училище № 46. 16.00 — «Юві
лейна вахта праці». Закарпат
ські газівники. 16.30 — «Золо
ті зірки України». Кіноварне 
про бригадира монтажників 
киснсво-конлсрторного цеху 
заводу «Азовсталь» Героя Со
ціалістичної Праці П. Т. Мсд- 
ведецького. 16.45 — Малень
кий концерт. 16.55 — Соціаль
ний портрет колективу Харків 
ськото тракторного заводу. 
Передача четверта. 17.25 — 
Республіканська фізнко-мзте- 
маткчна школа. Відкриття ма
тематичної олімпіади. 18.00 — 
Реклама. Оголошення, 18.30 — 
Кінопрограма Туркменського 
телебачення. 19.00 — К. т. 
«Вісті». 19.3Р — К. т. «60 ро
ків радянської музики». Твор
чість Б. Лятошниського. 20.45
— «На добраніч, діти!». 21.00
— «Час». 21.30 — Фільм «Пе
терс». По закінченні — к. т. 
Новини.

28 ЖОВТНЯ
ПЕРША ПРОГРАМА. 9.00 — 

Новини. 9.10 — К. т. Гімнастика,

9.30 — К. т. Художній теле
фільм «Ходіння по муках». 7 се
рія. 10.45 — К. т. Документаль
ний телефільм «Капітани». 14.30
— Документальні телефільми. 
15.20 — К. т. «Книга. Час. Чи
тач». 15.50 — К. т. «Аіосква і 
москвичі». 16.20 — К. т. Фільм 
для дітей. «Червоні бджоли».
17.30 — К. т. «Ювілейній вахті— 
ударний фініш». «Атоммаїц». 
18.00 — Новини. 18.15 — К. т. 
До 60-річчя Великого Жовтня. 
«Поздоровлення друзів». Про
грама телебачення Народної 
Республіки Болгарії. 20.00 — 
К. т. «Наша біографія. Рік 
1970-й». 21.00 — «Час». 21.30 — 
К. т. «Ану, дівчата». Міжнарод
ний конкурс стюардес. 23.15 — 
К. т. Кубок світу з спортивної 
гімнастики. (Іспанія). Но закін
ченні -- новини.

ДРУГА ПРОГРАМА. 10 00 - В 
концертному залі «Дружба». 
Концерт ансамблю скрипалів 
Московської філармонії. 10.45 — 
Телефільм «Робоче місце — не
бо». 11.00 — К. т. Новішії. 11.15
— К. т. Кіноварне «Гігант хі
мії». 11.40 — Історія для учнів 
8 класу. К. Маркс і Ф. Енгельс— 
основоположники наукового ко
мунізму. помелі світового проле
таріату. 12.10 — К. т. «Під пра
пором Жовтня». Звітують тру
дящі Київської області. 13.25 — 
Інформація і науково-технічний 
грогрес. 16.30 — Ювілейна вах
та праці. Дніпропетровські бу
дівельники. 17.00 — Концерт. 
17.30 — Соціальний портрет ко
лективу Харківського тракторіїо-

ю заходу. Передача п’ята. 18.00 
— Реклама. Оголошення. 18.30— 
Для дітей. Телефільм «Мій друг 
Кііопнк. який знає все». 19.00 — 
К. т. «Вісті». 19.30 — Наша Ра
дянська Конституція. 19.45 — 
Л. Дмитерко. «Генерал Вату- 
тін». Вистава. 20.45 — К. т. «На 
добраніч, діти!» 21.00 — «Час». 
21.30 — Продовження вистави 
«Генерал Ват^тін». 22.25 — Спі
ває народна артистка УРСР 
В. Арканова. 22.55 — К. т. По
вніш.

29 ЖОВТНЯ
ПЕРША ПРОГРАМА. 9.00 - 

Новини. 9.10 — К. т. Гімнастика.
9.30 — К. т. «АБВГДейка». 10.00
— К. т. «Для нас, батьки». 10.30
— К. т. Ранкова музична про
грама. 11.00 — К. т. «Більше 
хороших товарів». 11.30 — К. т. 
Документальний фільм. 11.55 — 
К. т. «Музичний абонемент». 
12.35 — К. т. «Здоров’я». 13.20
— К. т. Тираж «Спортлото».
13.30 — К. т. «В гостях у каз
ки». Телефільм «Сьомий Джин». 
15.00 — К. т. «Літературні бесі
ди». 15.30 — К. т. «Комсомоль
ці — неспокійні серця». Кон
церт. 16.00 — К. т. «Очевидне — 
неймовірне». 17.00 — К. т. Чем
піонат СРСР з футболу: «Дина
мо» (Тбілісі) — «Динамо» (Ки
їв». У перерві — новішії. 18.50— 
К. т. Документальний телефільм
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«Київ». 19.25 — К. т. «Народні 
мелодії». 19.40 — К. т. Теле
фільм «Ходіння по муках». 8 се
рія. 21.00 — «Час». 21.30 — К. т. 
Концерт лауреатів премії Ленін
ського комсомолу. 22.25 — К. т. 
Кубок світу з спортивної гім
настики. (Іспанія). По закінчен
ні — новини.

ДРУЇД ПРОГРАМА. 10.00 — 
Документальний фільм «Репор
таж з вулиці 17-го листопада».
10.30 — Виступає ансамбль на
родного танцю «Шахтарська,мо
лодь». 11.00 — К. т. Новини.
11.15 — К. т. Сьогодні — День 
народження комсомолу. «Субот
ній репортаж». 11.45 — К. т. 
«Віночок дружби». Концерт.
12.15 — Ювілейна вахта прані.

Ворошилозградські гірники. 12.45 
— К. т. Відеофільм «Комсо
мольська традиція». 13.45 — 
К. т. Для дітей. «Катрусип кіно
зал». 14.45 — «Здоров’я». В пе
редачі бере участь міністр охо
рони здоров'я УРСР Романснко 
А. Ю. 15.15 — К. т. Антологія 
революційної радянської пісні. 
Випуск 42. 15.45 — «Свято юнос
ті». Концерт програми III фес
тивалю молоді України. 17.15 — 
Телефільм «Хлопчики — хлопчи
ки». 18.00 — К. т. «Наша біогра
фія. Рік 1975». 19.00 — К. т.
«Вісті». 19.30 — К. т. «Під пра
пором Жовтня». Звітують тру
дящі Львівської області. В пе
редачі бере участь кандидат у 
члени Політбюпо ЦК Компартії 
України перший секретар Львів
ського обкому Компартії Украї
ни В. Ф. Добріш. 20.45 — «Ік> 
добраніч, діти!». 21.00 — «Час».
21.30 — К. т. Художній фільм 
«Північний варіант». По закін
ченні — новішії.

316050. ГСП, Кіровоград 50, вул. Луначарського, 36. 
Телефони: відповідального секретаря та відділу 
комсомольського життя—2-45-35, відділу пропаганди, 
відділу листів І масової роботи—2-45-36, відділу вій
ськово-патріотичного виховання та спорту — 2-46-87.

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

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

зо жовтня
ПЕРША ПРОГРАМА. 9.00 - 

Новішії. 9.10 — К. т. Гімнастика 
для дітей. 9.30 — К. т. «Будиль
ник». 10.00 — К. т. «Служу Ра
дянському Союзу!». 11.00— К. т.
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Телефільм «Ходіння по муках».
8 серія. 12.20 — К. т. «Хочу все 
знати». Кіножурнал. 12.30—К. т. 
«Сільська година». 13.30 — К. т, 
«.Музичний кіоск». 14.00 — «Ета? 
пи великого шляху». Фільм 
«Жовтень». 15.55 — К. т. «Між
народна панорама». 16.25—К. т. 
Сьогодні — День працівників ав
томобільного транспорту. В пе
редачі бере участь міністр авто
мобільного транспорту РРФСР 
Є. Г. Трубіціш. 16.40 — К. т. 
«За вашими листами». 17.20 ~ 
К. т. Мультфільм «Мішок яб
лук». 17.40 — К. т. Телефільм ‘<ж 
«Всі її сини». 18.00 — Новини. ” 
18.15 — К. т. А. Бабаджанян. 
«Картини». 18.30 — К. т. «Клуб 
кіііоподорожеГі». 19.30 — К. т. 
<Пісня*77». 19.55 — К. т. «Хо
діння по муках». 9 серія. 21.00-« 
«Час». 21.30 — К. т. «Про ба
лет». Традиції радянською ба
лету. 22.50 — К. т. Телсматч ? 
акробатики. Польша — Болга
рія — СРСР. По закінченні -« 
новини.

ДРУГА прпг о ї /у. А. '0.00 -* 
Тля дітей. Фільм «Юність». 
11.00 -- Ювілейна вахта праці. 
Одеські докери. 11.30 — К. т. 
«Салют Жовтню». 12.00 —
«Сім’я». 12.45—Телефільм. 14.00 
К. т. Сьогодні — День праців
ників автомобільного транспор
ту. Тележурнал «Автомобіліст». 
В передачі бере часть Мі
ністр автомобільного транспорту 
УРСР Ф. П. Головчснко. 14.15— 
«Мелодії єдиної подинн». Кон
церт. 15.15 — «Слава солдат
ська». 16.15 — Для дітей. Кіно
журнал «Єралаш». 16.25 — К. т. 

.«Екран молодих». «Погляд У 
майбутнє». Зустріч студентів 
Києва з академіком С. К- Вссх- 
святським. 17.30 — К. т. Кон
церт учасників художньої само- -,д 
діяльності Сумської області, 
18.00 — Кіноогляд «Хроніка на
ших днів». 19.00 — К. т. «Вісті». ■ 
19.30 — К. т. Народна творчість 
України. 20.45 — «На добраніч, 
Літи!». 21.00 — «Час». 21.30 — 
К. т. Фільм «Великий атрак
ціон». По закінченні' — к. т. Но
вини.

Редактор М. УСПАЛЕНКО.
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