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3 чого починається вихідний? Можли
во, із свіжої лижні у засніженому лісі на 
околиці рідного села чи з перших кіло
метрів туристського маршруту. А може... 
з чарки сорокаградусної, на дні якої за
кінчуються непрочитані захоплюючі ро
мани, непобачені вистави в театрі, непо- 
чуті пісні самодіяльних співаків у Будин
ку культури?

Багато в нашій області комсомольських 
організацій виповнюють щотижня свої 
дні дозвілля цікавими поїздками до 
древнього Києва, екскурсіями по запо
відниках і пам’ятних місцях рідного 
краю. Останнім часом активними замов
никами екскурсійних путівок по містах 
країни, які пропонує бюро міжнародно
го молодіжного туризму Кіровоград- • 
ського обкому ЛКСМУ, стали комсо
мольці і молодь колгоспу «Родина» До- 
линського району, робітники Кіровоград
ського заводу радіовиробів, учні серед
ніх шкіл Знам’янки та інші.

На жаль, найчисельніша комсомоль
ська організація Кіровограда на заводі 
«Червона зірка» щодо туристських по
дорожей вихідного дня виявилась надто, 
вже пасивною. Скажімо, за весь мину-, 
лий рік молоді червонозорівці жодного 
разу не скористувались послугами зга
даного бюро. Зате витверезник за цей 
«ес (в тому числі і комсомольці) відві
дало чимало заводчан.

Вихідні дні — це репетиції на аматор
ській сцені, цікаві вечори відпочинку, 
концерти тощо. Звичайно, все це можли
ве лише при тій умові, коли активізує
ться бойовий загін нашої молоді — ком
сомол. Саме він повинен бути заспіву
вачем змістовного і веселого дозвілля.

До нашої редакції надіслали листи 
молоді мешканці села Мошорино Зна- 
м’янського району, які пишуть, що в них 
є гарний Будинок культури, де раніше 
працювали танцювальний, драматичний, 
хоровий і вокальний гуртки, а тепер всі 
вони розпалися. Вечори відпочинку бу- 

• вають рідко.
Подібні колективні листи ми отримали 

із сіл Журавки Ноігзархангельського ра
йону і Федорівни ьобринецького райо
ну. Наші адресати скаржаться на нудьгу 
б клубі, відсутність творчої задумки то
що. І в той же час ніхто конкретно не 
говорить, що саме комсомольці села 
зробили (або ж думали зробити) для 
того, щоб у їхньому клубі поселилась 
дзвінка пісня, вихровий танець, віктори
на. «вогники» і таке інше.

До речі, піонери і старшокласники об
ласті свій вихідний урізноманітнюють 
цікавою формою відпочинку в клубі ви
хідного дня. Саме тут вони влаштовують 
захоплюючі конкурси юних читців, тан
цюристів, співаків, сурмачів і барабан
щиків тощо. В цих же клубах активно діє 
лекторій для батьків. Отже, юні затій- 
ники потурбувались і про вихідний до
рослих.

З повною віддачею, з творчим вогни
ком працюють □ області клуби вихідно
го дня при міських Палацах піонерів Кі- 
ровограда, Олександрії, районних Бу
динків піонерів Новомиргорода і Нової 
Праги...

Вихідний день. З чого він повинен по
чинатись? З творчості і ентузіазму. Саме 
вони пульсують в захоплюючих годинах 
цікавого і змістовного дозвілля.

II ІН навіть злякався тієї 
думки, що прийшла до 

нього несподівано: «Щед
рістю можна занапастити 
людину...» Раніше б він спе
речався, заперечував би, 
почувши таке від когось, а 
тепер переконаний в цьому: 
«Спробуй незаслужено пре
міювати комбайнера — і всі 
механізатори зневажати
муть такого передовика і 
тих, хто поспішно зробив та
кий висновок». Тому Сміля
нець нагадує керуючим від
ділками:

— Ніякого тепличного клі
мату не повинно бути. Нам 
ье потрібен маяк заради то
го, щоб тішитися ним на 
активах і нарадах. За таким 
не підуть. Хай борються за 
премію, яку ми визначили, в 
однакових умовах. І рекор
дів нам не треба, якщо во
ни заради рекордів. Голов
на мета — швидко і до пут
тя віджнивувати. Особливо 
будьте уважними до наймо
лодших.

«А якщо незаслужено по
карати? — подумав знову.— 
Тоді така людина піде геть 
від тебе, з колективу. І буде 
ссе життя зле згадувати не
обачного керівника. І всі її 
друзі, всі товариші по ро
боті теж обходитимуть де
сятою дорогою».

І на одній з нарад він за
перечив навіть прославле
ним головам колгоспів:

— Ні, висока зарплата і 
щоденні танці в казковому 
Палаці культури—не голов
не для молодої людини. Ви 
її не втримаєте в селі, коли 
вона збагне, що керівник 
господарства байдужий до 
неї. І я сердечно закликаю 
вас не старіти душею. Бо 
можна залишитися самот
нім. І тоді кінець — не дій
деш до тієї мети, про яку 
мріяв у молоді роки. Ви ме
ні вже вибачте — це не
скромно повчати старших. 
Але один голова колгоспу, 
який сидить у цьому залі, 
п ять років тому побудував 
клуб і був там аж п’ять ра- 

коли виступав

гальних колгоспних зборах. 
А тепер він бідкається, хто 
замінить тих, що пішли на 
пенсію. Не знав цей шанов
ний голова, що потрібно ві
сімнадцятирічним хлопцям і 
дівчатам. І вони не зрозумі
ли його. Бо він не встиг за 
тих п’ять зустрічей відкрити 
їм свою душу і свої наміри. 
А в обласній газеті я читав 
ще про одного такого ке
рівника. Борючись за рен
табельність і бережливість, 
він за рік купив для кол
госпних спортсменів аж 
один суддівський свисток. 
І потім критикував сіль
ських хлопців, що вони у 
вільний час били байдики, 
навчилися робити дегуста
цію в чайній... А якщо нам 
зробити виміри щедрістю?.

Той. хто не знав Смілян- 
ця, може й здивувався б з 
того, що цей голова кол
госпу, який годиться йому в 
сини, котрий ще комсомоль
ського віку, має право' на 
такі твердження. Бо й справ
ді — двадцятишестирічний 
Смілянець стояв перед шес-

гидесятирічними і критику
вав їх. А чи мав право на 
це? Що він встиг зробити 
за якісь там місяці свого 
головування? Олександр і 
сам думав над цим. і перш, 
ніж сказати таке, він переко
нався: так, він має право.

Скільки треба готуватись 
до звітно-виборних зборів? 
День, тиждень? Смілянець 
скаже: «Цілий рік». І справ
ді, ще весною, коли почи
нали сівбу, він зауважив на 
засіданні правління кол
госпу: «Якщо ми щось тут 
маємо вирішити, ухвалити 
постанову, то подумаймо 
передусім, як ми звітувати
мемо про це перед усіма 
колгоспниками...»

І ось він пише доповідь". 
Пише сам. Але радиться з 
багатьма — з бригадирами і 
агрономами, з інженерами 
і економістами. Бухгалтера 
запитує: (і

(Закінчення на 2-й стор.).

О АЛЛО, ГОВОРИТЬ КОРПУНКТ

Піонери і комсомольці нашої області гаряче підтримали ініціативу «Відмінне 
навчання, ударна праця — наш подарунок XXIII з’їздові ЛКСМ України!» З усіх 
школах відбулися лінійки, комсомольські збори та збори піонерських загонів І 
дружин, на яких школярі брали підвищені соціалістичні зобов’язання на честь 
комсомольського форуму. Ось які повідомлення надходять до редакції зі шкіл 
області.

РАПОРТУВАТИМЕМО
ШЕФАМ

Першого лютого в нашій школі оголо
шено змагання між класними комсомоль
ськими організаціями за гідну зустріч 
XXIII з’їзду ЛКСМ України. Перемож
цям цього змагання нададуть почесне 
граво підписати рапорт, який ми в день 
відкриття з’їзду вручимо нашим ше
фам — колективу тракторної бригади 
двічі Героя Соціалістичної Праці Олек
сандра Васильовича Гіталова.

26 комсомольців школи зобов’язались 
не тільки закінчити на «відмінно» третю 
чверть, а й протягом всіх днів, що зали
шились до початку з’їзду, отримувати 
тільки п’ятірки, оголосивши їх «днями 
відмінного навчання». 54 комсомольці 
вчитпмуться на «5» і «4».

До з’їзду ми відремонтуємо також всю 
шкільну техніку, допомагатимемо ремон
тувати техніку тракторної бригади.

Підсумки змагання підводяться що-

тижня, і щосереди будуть оголошуватись 
па комсомольській радіолінійпі.

Л. ПЕТЕРС, 
учениця 10-го класу Комишуват- 
ської середньої школи, член комі
тету комсомолу.

Новоукраїнський район.

наутова, колишнього випускника цієї 
школи, комсомольця-партизана, що заги
нув під час Великої Вітчизняної війни. 
Зароблені кошти учні перерахують на 
ім’я батьків героя.

м. кордюкова; 
секретар — завідуюча відділом уч
нівської молоді Вільшанського 
райкому ЛКСМ України.

НА ТРУДОВІЙ ВАХТІ

З ІМЕНЕМ ГЕРОЯ
Піонери і комсомольці Корптноза- 

бузької восьмирічної школи зобов’язали
ся до дня відкриття з’їзду створити у 
своїй школі кролеферму. До березня на 
ній буде 50 кролів, а всього за рік учні 
виростять і доглянуть 700 пухнастих 
тварин.

XXIII з’їздові комсомолу України при
святять районний місячник по розпо
всюдженню політичної та комсомоль
ської літератури школярі району, який 
запропонували провести учні Добряп- 
ської середньої школи. А учні Посипів- 
ської десятирічки напередодні з’їзду 
проведуть комсомольський суботник. Йо
го буде присвячено пам’яті Миколи Ар-

До дня відкриття з’їзду ми зобов’яза
лися повністю поставити на лінійку го
товності п’ять наших тракторів, підготу
вати до весняної сівби всю техніку. Ви
робнича бригада за цей час проведе ряд 
дослідів за завданнями наукових уста
нов і місцевого колгоспу імені Леніна. 
Будуть наші школярі і на колгоспних 
молочнотоварних фермах № 1 та № 2. 
Там ми доглядатимемо 120 голів корів 
та 130 телят.

Активізують свою роботу учасники ху
дожньо? самодіяльності. Шкільна агіт
бригада в період підготовки до з’їзду 
підготує п’ятнадцять концертів і висту
пить З НИМИ 
госпу.

перед трудівниками кол-

Н. ПИСАРЕВСЬКА, 
учнівської виробничої 

Новопразької середньої
бригадир 
бригади 
школи.

Олександрійський район.
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(Закінчення.
Поч.,на 1-й стор.).

— Скільки ми витратили 
коштів на культурно-масойу 
роботу з молоддю?

Гой через п'ять ЛВНЛИИ при
носить довідку: «Купили длп 
учасники» художньої самодіяль
ності: 32 комплекти костюмів — 
ЗЛО карбоиакців; чоловічих со
рочок 2о штук — VM карбован
ці; 25 пар жіночих туфель — 313 
карбованці... ііа туринські пу
тівки для школярів — і/21 кар
бованці, на навчапня — 71/Т» 
карбованців...».

Останню цифру Смілянець під
креслив і віявся «розшифрову
вати» (і. Згадав всіх колгоспних 
стипендіати», які вчаться о ін
ститутах І технікумах — ІМру 
Білані Бориса І.і.іишова, Серпи 
,'Гкачепка і Миколу Гончаренка, 
Петра Гільїюго і Віктора і*оча- 
роза. Не забув і про механіза
торський всеобуч. Він знав їх 
всіх поіменно, тих, хто поїхав 
вчитися а профтехучилище па 
ме.хаїїізаторіи. Серед восьми 
комсомольцю — дві дівчини. 
Оля Ягир та Віра Подурець. і а 
ще ж е ного люди па курсах у 
відділенні «Сільгосптехніки», та 
ще 25 чоловік у своїй, колгосп
ній школі підвищують кваліфі
кацію. Вчить їх інженер Вітелін 
Титарснко, той самий Гитареп- 
ко, якому Смілянець порадив 
поїхати і» Харків на тракторний 
завод, щоб навчитися «лікува
ти» машини. І Віталій там ці
лий місяць працював слюсарем.

Подякує йому голова і за 
рекорд. Годі, 22 липня, за
гін комсомольця Титаренка 
за вісімнадцять годин зі
брав 101 гектар пшениці — 
три комбайни намолотили 
3000 центнерів зерна. І ось 
саме завдяки таким як Віта
лій, як комбайнери Григорій 
Пабеденко, Василь Макоїд, 
Іван Попов, господарство 
переходить за рубіж двок- 
сотпудових урожаїв зерно
вих.

Тепле слово на зборах 
скаже голова іще п’ятьом 
молодим спеціалістам, які 
очолили бригади і ферми.

Робить записи. Перекрес
лює цілі абзаци, і знову 
кличе бухгалтера — цікави
ться, чи всім хлопцям, які 
пішли до армії, перерахова
но на ощадну книжку чет
верту частину їхнього заро
бітку.

Коиіортас депутатський блок
нот. І ут десятки прізвищ і 
цифр. «У трьох селах — 012 дво
рів, у КОЛІ ОСІІНІІКІВ — 210 ко
рів». Звідси висновок; треоа 
виділити- молоко в колгоспний 
магазин. Підкреслює імена тих, 
кому ьоліосіі допоміг оудівель- 
ішми матеріалами, кому ще 
треба допомогти. »» першу чер
гу — МОЛОДИМ СІМ'ЯМ, ГиМ. ХІО 
повернувся з армії. 1 псіїсюис-
рлм.

Зайшов у 
п'ятирічний 
Іончарепко.

кабінет двадцяти- 
агроіюм * Микола 
Смілянець ному

пазусі річ:
— Як гам вчора репетиції про

йшли в клуоі?.. лан мені вже
вибачать — затримався і» рай
центрі. Тому її не змії нрииіи
сим.

— Все добре. 1 хор, і танцю- 
сальний гурток має иск» про» ра
му, яку рихтували до Свята. 
І сценарій вечора бойової слави 
розробили. Всі комсомольці бе
руть участь.

— побачиш нашої о комсо-
мольсі.кого секретаря, го ска
жеш, хай до мене зайде, — це 
він про Іниу Лііфьорову. — Ліс
пі треба з нею порадитись... Но 
пи там хочуть до колишніх 
фронтовиків піти. Ю щось же. 
треба купити їм -- подарунки
на свято...

Радісно зустрів він того 
дня і Сафрона Кіндратови
ча Подурця, який головував 
у перші післявоєнні роки. 
А тепер він пенсіонер і рад
ник Олександра Смілянця. 
Так, так, Микола Гончарен
ко так і каже:

— Он пішоз радник голо
ви колгоспу. — І додає: — 
Працює на громадських за
садах.

І Сафрон Кіндратович 
гордиться такою посадою. 
Вдячний, що не забули його. 
Гордий, що двадцятип’яти

річні агрономи і бригади
ри, зоотехніки та інженери 
роблять такий розгін. І при
ємно йому посперечатись з 
керівником господарства, 
який закінчив сільськогос
подарську академію і не цу
рається Оувалих хлібороЬів. 
смілянець завжди, вислу
хавши всіх членів правлін
ня, не підсумовує розмови. 
Неодмінно і Подурця ви
слухає:

— Цікаво, що скаже Саф
рон Кіндратович — як сія
ти, коли сіяти...

Або.
— От ми зібрали по 316 

центнерів цукрових буря
ків; маємо на сто гектарів 
угідь по /03 центнерів мо
лока. У цьому, звичайно, 
заслуга колгоспних спеціа
лістів, середній вік яких 
не перевищує двадцяти се
ми років. І їм похвала. Ази 
що скажете про ці цифри?

— Я собі думаю про те, 
яким буде колгосп через 
десять років.

— І я теж.
— Так ото затям: якщо з 

дядька корова не доїться— 
він її продає на м ясо. То і 
в колгоспі треба не гаятись 
з цим. Не жалій грошей, 
Олександре Дмитрозичу,— 
будуй комплекс швидше. 
Та побільше породистих те
личок вирощуйте. І тоді ти
сяча дасть мільйон. І ще я 
думаю так: бабам на фермі 
нема що робити — хай 
краще у городній бригаді 
до пенсії допрацьовують. А 
на ферму — дівчат. У них 
вогню і завзяття більше.

— І про це на зборах 
скажу.

— Ти, Олександре Дмит
ровичу, до них сердечно, 
попроси від імені ветеранів.

— Я від імені всього кол
госпу...

...дописував останню сторінку 
доповіді... перед ним лежали 
довідки і бухгалтерські журна
ли, орошурц і газети. Л на краю 
столу — книжки, які він щойно 
купив у райцентрі: твори мака- 
репка і іолстого.
*— От відзвітую та н візьмусь 

за чигання, іеіи-р ночі довгі, — 
каже вій парторіові,—А »□ в-» 
іі мене критикуватимете, ЩО в 
иіб.тіогеку не ходив ЦІЛІ»« МІ
СЯЦЬ.

Нін читав «Педаїоіічву поему» 
і думав при тих хлопців і дів
ча», піч іісвдовя закінчать вись- 
мирічку. через два дні сміля- 
іхць скаже на оатьківєькил 
зборах:

— Хто з них ще не вирі
шив, як бути ПІСЛЯ школи ---
хай неодмінно а десятиріч
ку поступає. Ми транспорт 
виділимо. У Новомирго- 
род возитимемо щодня. А 
минулого разу ви мене не 
так зрозуміли. Я запрошу
вав їх у колгосп не ТІЛЬКИ 
для того, щоб стали механі
заторами. Захочуть: по
шлемо і на лікарів, і на вчи
телів учитися. Але спочатку 
хай самі пізнають ціну того 
хліба, яким ви .їх частуєте. 
Хочуть у місто — хай їдуть: 
там теж потрібні їхні руки і 
їхній розум. Тільки ж не 
дайте їм помилитись. Щоо 
дарма якийсь рік не викрес
лювали з своєї біографії.

Комсомольський голоза 
знову вів бесіду з старши
ми за себе. Але його слуха
ли як наставника, як кому
ніста, котрий думає про до
лю їхніх дітей, оо то і його 
доля, і його життя, яке він 
вимірює чесним серцем І 
чистою совістю.

М. ШЕВЧУК. 
Колгосп імені Чаїкгева 
Гіовомиргородською 
району.
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ЙОГО ЛЮБИЛИ 
А ІТИ_ _ _ _ _
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ДІВЧАТА, НА ТРАКТОР’

МРІЯ здійсниться
Що тато водить трактора, діловіїго оглядає його 

щоранку, Сере мене як коли до себе в кабіну 
( ’̂покатай, татку!»), анітрохи не дивувало — це 
сприймалося а дитячій уяві як цілком звичайне й 
зрозуміле явище. А то якось дивлюся, тітка Марія 
сидить за кермом! Ого було подиву її захоплення, 
й недовіри... Аж очі заплющила, уявивши на мить 
себе на місці Марії Козак. ,

Час мішав, підростала и. Уроки, книги, шкільні будні, 
а між тим усілі — часті візити до тата на роботу. ІЦе а 
шостому класі була, як дозволив він мені вперше сісти 
за кермо. Сем сидів збоку, розказував: як натиснути пе
даль муфти зчеплення, включити передачу, добавити га
зу Я одночасно відпустити педаль муфти... О. то буяв 
дуже складна іі мудра наука. Неслухняними були неміц
ні дитячі руки. Тоді на допомоіу приходила тверда й 
упевнена батькова правиця.

1 ось я вже навчаюся в ІІовгородківському сіль
ському середньому професійно-технічному учили
щі, незабаром стану механізатором і поряд з та
том працюватиму в своєму рідному колгоспі імені 
Леніна Дол пінського району. 11а рік пізніше за 
мене прийшов в училище й мін молодший брат 
Гриша.

Восени була па практиці. Вдома, у своєму селі. Тех 
нині в бригаді дві жіики-тракторнстки — Тетяна Стецеи- 
ко та Лариса Ьірюкова. Наставницею в мене була Лари
са. Тоді саме йшло .збирання кукурудзи. То й качани 
возила па тік, і подрібнене бадилля. А це псе — не прак
тичні заняття, не години водіння трактора під пильним 
контролем викладача. Це — справжня робота, хай хоч 
і не дуже складна.

Недовго вже мені вчитися. І з нетерпінням че
каю того часу, коли не на практику, а назовсім 
прийду в тракторну бригаду повноправним членом 
колективу. • •

Г. ДОВГАЛЬ, 
учениця Новгородківського сільського серед
нього професійно-технічного училища.

ЗА ПІДРУЧНИКОМСТАРШОГО БРАТА
Перші «п'ятірки» за зразко

ве утримаїїии підручників 
з’явилися в щоденниках учнів 
Одеської середньої школи 
Лі 5. Користуючись безплатни
ми книжками, вони вирішили 
набагато подовжити їх життя.

Вже третій рік школярі, пе
реходячи з класу в клас, за
лишають своїм молодшим то
варишам підручники, подаро
вані їм під час здачі школи 
будівельниками. За цілістю 
книжок стежить спеціальна 
комісія, що обирається на збо
рах у класах. Наприкінці кож
ної. чпері! зона і виставляє 
оціїїкн за п'ятибальною систе
мою. Проводяться також кон
курси, книжкові огляди.

Як оновити обкладинку під
ручника, підклеїти і зброшу
рувати сторінки? Цим і бага
тьом Іншим «премудростям» 
навчають дітей у шкільній 
майстерні. В міжшкільному на
вчальному комбінаті, створе
ному на базі книжкової фаб
рики, вивчають основи полі
графії старшокласники. На
прикінці навчального року 
киши передаються в шкільну 
бібліотеку, і перед І вересня 
всі учні одержують їх з гро
мадською фонду. Крім того, 
кілька комплектів підручників 
для всіх класів мають пред
метні кабінети.

Досзід безплатного користу
вання підручниками, нагро
маджений в Одеській середній 
школі Л« 5, набуває поширен
ня і» багатьох шкільних колек
тивах міста-героя.

в дсниско. 
КО|>. РАТЛУ.

У НАС НА ШАХТІ 
ВУГІЛЬНІЙ

Чотири роки тому за п’ять 
кілометрів під районного 
центру будівельники управ
ління І виробничою об'єд
нання «Олександрі яву гілля» 
почали спорудження шахти 
«Нозомнргородська». Нині в 
складних умовах, коли па пе
решкоді прохідникам стають 
підземні поди і піски-плаоуші. 
будівництво йде ПОВНИМ ХО-' 
дом. Наприкінці 1978 року має 
стати до ладу перша, черга 
шахти. Буре вугілля новою 
підприємства надзвичайно ба
гате на гірський віск.

На шахті два стовбури — 
вертикальний висотою НО по
гонних мегрін та похилий дов
жиною понад 300 метрів.
Діа спорудженні пускового 

об’єкта десятої п’ятирічки 
працюють сьогодні близько 
сорока комсомольців. Комсо
мольську організацію шахти 
«Ноаомиргородська» очолює 
Ігор Сікач. Разом з партій
ною організацією молодь роз
в’язує складні питания будів
ництва, бере участь у громад
ському житті колективу. В 
числі передовиків —‘комсо
мольські активісти: змінний 
гірничий майстер Віктор Чуп
рина, маркшейдер Олександр 
Литвинов, кандидат у члени 
КII PC Борис Стоянов, який 
працює на дільниці управлін
ня механізованих робіт.

•І а малюнку: загаль
ний вигляд вертикальної о 
стовбура шахти «Новомнрю- 
родська».

Мал. В. ШУЛЬГИ.

У фондах обласного державного архіву зберігає
ться цікавий лист: колектив Кіровоградського дитя
чого будинку № 8 імені Г. І. Петровського (вулиця 
чигирйиська, 20) звертається до все}критського ста
реє їй з проханням допомогти дітям матеріально, щоб 
могли вони ліпно нору використали для поправки 
свого здоров я. _ ______u

Г. 1. Нетрогськин розпорядився видати в порядку 
допомоги иии карбованців з коштів Усеукраїнської о 
Центральною Виконавчого К,ом,ітегу, а 400 карбован
ців на цю ж мету зоьов яоаз виділити з июджету ок
ружною виконкому.

Пожовклі за півстоліття архівні документи засвід
чують, що ьа виділені кошти понад шістдесят осаро- 
іілих дітей згаданою закладу в ті важкі часи іірити- 
Юм літа добре відпочили в Криму.

Це один із бшаїьох яскравих прикладів батьків
ською шклусаннд і ригорія Івановича про підростаю
че покоління нашою степовою краю. З 1919 но 1958 
рік 1. 1. ііеіровськни вісім разів приїздив у справах 
на гернгорно і\іровоі радщіши і щоразу знаходив час 
педоаїк нро дітей.

Початок двадцятих років. Складність обстановки, 
в якій доводилось відоудовуватн народне господар
ство Єлнсавет.'радсьііоіо та Олександрійського пові
тів, посилювалася ще й неврожаєм 1У21—1922 років 
у південних губерніях України і на Поволжі. В Єля- 
саветіраді, Олександрії та піших містах нашою країв 
за прямою вказівкою Г. 1. Петровського створювали 
спеціальні комісії долемоїн голодуючим. На підпри
ємствах і в установах повітових центрів, у селах пре- 
ходили баї ато.модні зоори трудящих під лозунгами; 
«Не залишимо в (гіді братів Поволжя!», Шаиівголод- 
ніш, поділися з голодним!»

У цей же період Г. 1. Пеіровеький з власної ініціа
тиви очолював Центральну комісію допомоги дням 
України. З папо.тягання всеукраїнського старости на 
Єлисаветгрідщияі, як і в пішії.’; краях республіки, в 
терміновому порядку відкривали дитячі будинки. На 
початок 1921 року в повіті їх налічувалося 48. Тільки 
в сімнадцяти дитячих будинках Ьлисавен рада тоді 
утримували і виховували 1250 дітей. Під час своїх 
чергових перебувань у місті наприкінці січня 1921 v 
на початку березня 1922 років Григорій Іванович ра
зом з керівниками місцевих партійних і радянських 
органів займався розміщенням безпритульних дітей, 
які прибували із зморених голодом губерній.

У дні перебування в містах і селах теперішньої Кі- 
ревоградщинн в червні 1925 і жовтні 1929 років все
український староста, як би він не був псревапіаже- 
ний державними справами, неодмінно відвідував ди
тячі заклад».

Втративши свого батька ще в дитинстві,’ Г. І. Гіст» 
ровськпй, як ніхто інший, розумі« Г 
умів прихилити до себе сирії, викликати їхна 
ьсртість. Вихованці дитячих 
любов’ю на любов і називали 
дідусем.

У місцевій газеті «Кіповська 
1935 року було опубліковано 
зміст у:

«Патроновані діти, сироти 
на Жовтневі свята одержали

безпритульників»
------- ... ..а від- 

будппків відповідали 
І олову ВУЦВК своїм

правда» 15 листопада 
повідомлення- такою

Лелеківської сільради 
_ * ----- подарунки від Голови

оесу краіиськсго Центрального Виконавчого Комітету 
І. 1. 11еіровського. У відповідь на це діти надіслали 
Григорію Івановичу листа, в якому говориться: 
«Дорогий Григорію Івановичу! Ми, патроновані ді
ть, сироти учні *Іелеківської неповної середньої 
шкоті, від душі дякуємо Вам, а в Вашій особі — 
українському урядові за батьківську турботу' пропас. 
Партія і уряд створили нам такі умови для життя і 
навчання, що ми зовсім по почуваємо себе сиротами.

її даємо Вам, дорогий 1 рпгорію Івановичу, піонер
ське слово, що як у навчанні, так і в поведінці буде
мо зразковими, шоб стати активними будівникам« 
соціалізму і комунізму». •’

їм я Г. І. Псковського знали старі й молоді, від 
літнього селянина до юного піонера. Всі. кому дово
дилося зустрічатись розмовляти, а тим більш яра 
шовати з І рнгорієм Івановичем, згадують піхт иьос< 
з великою повагою й теплотою.

В. КРАМАРЕНКО» 
краєзнавець.
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З стор.

КАДРІВ?
ЗНЯТО З ПОРЯДКУ ДЕННОГО

Статистика свідчить, що для двозмінної роботи в гарячу по
ру зсік тракторів, які є в колгоспах і радгоспах області, не ви
стачав кількох сотень механізаторів. А в колгоспі «Родина» 
Ульяновського району, зокрема, в першій тракторній, комсо
мольсько-молодіжний колектив якої очолює А. С. Харкавий, 
питання кадрів давно перестало бути проблемою.

Про те, як цього добилися тут, і піде мова в колективній 
розповіді Анатолія Семеновича Харкавого, секретаря комітету 
комсомольської організації колгоспу, Володимира Петрика, 
майстра-напздчика, ветерана бригади Андрія Тихоновича Пет
рика, секретаря цехової парторганізацГЇ Івана Кириловича Івах- 
нюка, механізаторів Анатолія Зеленяка, Миколи Бондаря, Ми
коли Бершадського і Сергія Федюка.

Бригадира 
«підводить» 
пам’ять

Анатолій Харказий став ва
тажком механізаторів близько 
18 років тому, коли його ще 
називали просто Толею — 
23 роки мав від роду. Сьо
годні він не може згадати, чи 
була у них колись проблема з 
кадрами. «Підводить» пам’ять... 
Бо якби була та проблема, то 
згадав би, не міг би не згадати,

А тепер в арсеналі хлібороб
ської гвардії — 42 трактори, 
8 зернових і 14 спеціальних 
комбайнів, необхідна кіль
кість сівалок, грунтообробного 
знаряддя. Стоять нині культи
ватори, плуги на подвір’ї — 
доглянуті, полагоджені, готові 
а цю мить стати на краю па
руючого життєдайною вологою 
поля, рушити вздовж його, за
глибивши гострі лемеші й лапи 
з масний чорнозем.

Та спокійно спить земля під 
ковдрою снігу. Сняться їй теплі 
сни про дзвінку весну, про зе
лене й соковите молоде листя, 
про повнозерне колосся, про 
щедрі золоті усмішки СОНЯШ
НИКІВ,

Спокійні й господарі її — повніс
тю готові зустріти веспу-красігу. 
Багато їх: у країні — мільйони, у 
Бригаді — 118. Переважна біль
шість — молоді, впевнені у своїй 
сипі, сповнені прагнення і в третьо
му році п’ятирічки вибороти дорід
ний урожай.

А хіба можна інакше? Ось нещо
давно нріііїііі.'іа до них у бригаду 
і олова профкому колгоспу Вален
тна Степанівна Івахшок. 1 повели 
впни серйозну, воістину хлібороб
ську розмову про завданий, що їх 
поставила перед механізаторами 
Комуністична партія, про свою від
повідь на Лист ЦК КИРС, Ради 
Міністрів СРСР, ВЦРПС і ЦК 
РЛКС.П про розгортання Всесоюз
ного соціалістичного змагання за 
ще вищі трудові здобутки, ефек
тивність і якість роботи. А через 
кілька днів мали розмову з перніим 
секретарем райкому комсомолу Ми
колою Стасиком про плани партії, 
які в л ііайііерспектпвнішими пла
нами народу.

І на всіх комсомольських 
зборах завжди говориться про 
насущні завдання, про аван
гардну роль спілчан, про їхню 
велику відповідальність за зем
лю, хліб, достаток у країні. Ко
жен молодий трудівник після 
такої розмови якось гостріше 
відчуває причетність до вели
кої справи.

«Кожній сестриці 
по сережці»

Важко переоцінити старан
ність у роботі групкомсорга 
бригади Валерія Желудкова, 
його колег Віктора Квашука, 
Бориса Адамчука, Петра Мель
ничука, Анатолія Коцеруби, 
Петра Юрчука, електрозварни
ка Івана Романюка. Молоді, 
дужі, вправні, діло своє люб
лять. Хто на сівбі, хто на догля
ді за посівами, хто на збиранні 
врожаю виявив неабияку гос
подарську кмітливість, інко
ли — справжню стійкість у бо
ротьбі з погодними умовами, з 
непередбаченими ситуаціями. 
Всього було...

А часом траплялося, що 
бригадир зважував: на якій 
«козі» до того чи іншого 
під’їхати, аби на користь спра
зі? Та нелегко той стиль виро
бити. Он який зібраний у робо
ті Петро Мельничук, а в свій 
час було з ним розмов та роз
мов... Нарікав Іван Скрипник, 
що, агрегатуючи своїм Т-74 ку
курудзозбиральний комбайн, 

він у дощову погоду зовсім 
мало заробляє, тоді як хлопці 
на оранці — ого-гої Треба бу
ло переконати механізатора, 
що доля вирощеного вро
жаю — в його руках. Допустив 
порушення трудової дисциплі
ни Борис Адамчук (теж чудо
вий механізатор) — суворо го
ворили з ним на комсомоль
ських зборах. Червонів,
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хаючи докори товаришів.
Що ж, без відхилень у жод

ному колективі не буває. А ко
ли й сталося, то тут уже, як ка
жуть у народі, кожній сестри
ці — по сережці. Отакий стиль, 
керівництва: людиною звешся, 
працюєш у колективі — відпо
відай перед ним за свої вчин
ки. Інакше не можна.

Якщо
прийшов новачок

ком-
Та

ньо-

Колектив носить назву 
сомольсько-молодіжного. 
це не значить, що немає в 
му ветеренів, людей досвідче
них. Є тут і ті, котрі десятиліт
тя свого трудового життя від
дали землі. У свята вони наді
вають добротні костюми, на 
лацканах піджаків ясним золо- 
том-сріблом сяють високі уря
дові нагороди. І не один-дру- 
тий, а відразу кілька молодих 
механізаторів прикипають по
глядами до грудей тих шанова
них хліборобів, пишаючись у 
думці: «Мій перший учитель, 
мій наставник».

Василь Скрипник. Володимир 
Яковепко, молодий комуніст Андрій 
Гладкий не можуть не бути вдячни
ми кавалерові орденів Леніна, Тру- 
дового Чорноного Прапора, «Знак 
Пошани», делегатові 111 з’їзду кол
госпників комбайнерові Івану Пет
ровичу Олійнику — саме він навчав 
їх азів хліборобської справи, саме 
пін і нині щедро ділиться З І1ИМН 
та іншими колегами багатим, як 
найурожайніше поле, механізатор
ським досвідом.

Наставник, коли він 
не тільки допоможе в роботі, а й 
іорою стане на захист підопічної о 
(і умовою: якщо вірить у нього). 
Так'було й минулого року в жнива.

Від агрегату комбайнера Івана 
Дмитровича Бондаря (до речі, він 
комуніст із чималим партійним ста
жем. кавалер ордена Трудового 
Червоного Прапора й кількох меда
лей) возив солому, інколи й зерно 
згаданий иищс Петро Мельпичук. 
А коли хлопець допустив похибку, 
то першим заступився Іван Дмит
рович: «Буде з нього людина, я ві
рю», — мовив твердо.

Результат: за рік молодий 
тракторист здобув третє місце 
у змаганні серед водіїв трак
торів «Бєларусь» — виробив 
1870 гектарів умовної оранки. 
Багато значать довіра і під
тримка старшого товариша.

багатим, як

справжній.

Недосвідченим, неопереним 
прийшоз у бригаду Іван Рома- 
нюк. Та під рукою по-батькіз- 
ськи доброго і водночас ви
могливого наставника Миколи 
Меркурійовича Шаранди він 
став тямущим електрозварни
ком. Уже не підведе хлопець 
свого вчителя.

Не доведеться червоніти за 
своїх підопічних, для яких він 
не шкодує доброго слова та 
кваліфікованої допомоги, й во
дію трактора К-700 Василеві 
Тимофійовичу Харказому. Свої
ми вихованцями можуть похва
литися й багато інших досвідче
них механізаторів. Завдяки 
добрій традиції — «Батьківську 
теплоту й товариську допомо
гу — кожному новачкові» — 
вони виростили і щодня НИНІ 
плекають собі добру й надійну 
зміну.

У якому 
«йде на

віці машина 
пенсію»?
будь-яким коле- 
посперечатися Во-

Про це з 
гою можуть 
лодимир Ясельський та Олек
сій Цимбал. Мають на це ціл
ковите право — п’ятнадцятий 
рік водять позмінно свій 
МТЗ-5. Через півтора року 
трактор, якби був одухотворе
ним, міг би похвалитися, що 
прожив і пропрацював два екс
плуатаційних строки. І є надія, 
що він досягне-таки титулу 
патріарха, бо й нині добре пра
цює. Господарі його не зби
раються залишати свого вірно
го друга — і колгоспові вигід
но, і вони отримали нинішньо
го року майже по 150 карбо
ванців за довговічність машини.

Загалом у бригаді 9 тракто
рів пережили свій амортизацій
ний вік. Завдяки цьому вироб
лено близько 47 тисяч гектарів 
умовної оранки. Економічний 
ефект сягає майже 20 тисяч 
карбованців.

Середньоденний виробіток 
на трактор становить 7,85 гек
тара, затрати коштів на ремонт 
і техдогляди на гектар еталон
ної оранки обмежуються 84 ко
пійками при нормі 1 карбова
нець 20 колійок. На той же 
гектар еталонної оранки на 
ремонті сільгоспмашин затра
чено на 4 копійки менше, ніж 
передбачалося. На перший по
гляд, справді копійки. А в кол
госпній касі збережено тисячі.

Механізатори зацікавлені в 
тому, щоб якнайдовше працю
вати на одній машині; тридцять 
дбайливих господарів, хто во
дить одного трактора більш як 
три роки, одержали додатково 
чималу суму. Так, Борис Ду- 
бенчук — 215, Віктор Василь
ков — 241 карбованець.

Критерій успіху —. 
правильна 
розстановка кадрів

У бригаді стало традицією — 
з гарячу пору застосовувати 
груповий метод роботи, на

найважливіші ділянки призна
чати комуністів і комсомольців. 
Добре зарекомендували себе 
три комсомольсько-молодіж
них екіпажі на збиранні хліба 
другого року п’ятирічки, по 
Зоб центнерів цукрозих буря
ків на 243- гектарах (загальна 
площа — 367 гектарів) вирости
ла і зібрала комсомольсько- 
молодіжна ланка комсорга Ва
лерія Желудкова. На ремонті 
техніки спеціально створені 
для цього п’ять ланок очолили 
найвиразніші механізатори: 
Б. Бондар, В. Желудков, 8. Хар- 
каза, Д. Ковбель, Б. Зеленяк. 
Члени цих ланок — комуністи, 
комсомольці, безпартійні, але 
всі, як один, — чудові зназці 
техніки, люди, наділені вели
ким почуттям відповідальності 
за будь-яку доручену їм 
справу. - %

Нині трактори з ремонті, 
згідно з графіком. А оскільки 
бригада в 1977-му подала іні
ціативу обходитися без капі
тального ремонту, то всі праг
нуть так доглядати машини, 
щоб лагодити їх тільки поточ
ним. (Правда, за два роки два 
трактори відправили на капі
тальний ремонт у «Сільгосптех
ніку». То такі гроші за це від
дали, що, як кажуть, шкурка 
вичинки не варта).

Отак виробилось правило: мастак 
час ставити машину на черювми 
техдогляд, то і маистср-наладчнк, і 
механік відділка А. С. Адамчук 
твердо стоять на своєму: хай там 
кипить і горить, а ти, господарю, 
доглянь машину, віддай їй належяе.

Бо поле, хоч оур'яни, а родитиме, 
бо тварпиа, як не нагодуєш і не на
поїш її вчасно, подасть голос, ви
магаючи уваги. А трактор чи ком
байн, коли щось у ньому вийшло з 
ладу, стоитн.мс німотно.

Ось тому і Петро Мельничук. : 
Іван Жилка, І Володимир Макарен
ко, попрацювавши їздовими та на 
інших роботах, прийшли свого часу 
в тракторну бригаду. Зрозуміли 
юнаки, що майиутнь села —'за ме
ханізаторами, іцо землі потрібна 
молода сила, а техніці — доайли- 
внй догляд, що кінь і плуг — атри 
бути давноминулих років. Сьогод
нішній господар поля — керманич 
Трактора, комьаііііа.

...Якось, виступаючи на ра
йонній нараді, бригадир розпо
вів, що робить ставку на моло
дих, без сумніву доручає їм 
нові машини. Анатолієві Семе
новичу різко заперечив досить- 
таки відомий у районі колега: 
«Подивимось, що ті безвусі та 
жовтороті «зназці» тобі нароб
лять!»

Але час — найрозсудливіший 
суддя. Він розпорядився роз
важливо й по-ділозому: нині у 
бригаді Харказого всі кадри 
на місцях, на інших роботах у 
колгоспі працюють запасні, 
яких можна з будь-який час 
мобілізувати в поле, посадити 
за кермо машини, а тому іме
нитому колезі інколи доводи
ться руками розводити — ні
ким замінити хворого, мало 
молоді у бригаді, багато неза- 
доволених серед тих, хто пра
цює. Доходило й до серйозні
ших перипетій.

Висновок з цього: не три
майся, сьогоднішній бригадире 
механізаторів, віджилої думки: 
молоде, мовляв, зелене. Йди в 
ногу з часом, щоб не опинити
ся на мілині. Та й не забудь 
підготувати собі надійну змі
ну, бо незамінних сьогодні не
має — ні хлібороба, ні мі
ністра.

«Нашого
полку 
прибуває!»

Щороку колектив бригади 
прозоджає на заслужений від
починок ветеранів. їхні місця 
займає молодь.

Щороку бригада Анатолія 
Харкаєого—цієї (якщо поділити 
навпіл, особливості характеру) 
вимогливої й доброї, суворої 
й життєрадісної людини, по-» 
повнюється молодою порос
лю — майбутніми майстрами 
високих урожаїв.

Ватажок радіє появі кожно
го новенького. Довгий час 
тримає його під своїм пильним, 
навіть чіпким поглядом: ра
дить, допомагає, екзаменує, 
вимагає, підтримує, сердиться, 
підсміюється і знозу — радить, 
допомагає, підтримує...

А. «полку прибуває» ще йто 
му, що: задумав споруджува
ти нозий дім молодий механі
затор — ось тобі фінансоза 
допомога від колгоспу, а пер
шу чергу — будівельні мате 
ріали; пішов на дійсну службу 
а армію — 20 процентів серед
ньомісячного заробітку кол- 

'госл аідраховує на ощадну 
книжку тракториста; повернув
ся додому після служби — 
180 карбованців «підйомних»; 
навчаєшся на короткостроко
вих курсах трактористів — 60— 
70 карбованців стипендії щомі
сяця. Та й оплата праці зростає 
постійно. Якщо а 1976-му, на
приклад, середньомісячна зар
плата механізатора сягала 137 
карбованців, то торік — 157. 
А скільки почестей передови
кам]

А проблем 
вистачає

Па кожних партійних чи ком
сомольських зборах загострює- > 
ться питання на проблемах. 
Ось збудували шикарну /лай- 
стерню, а жодного верстата в 
ній немає, не призначили заві
дуючого, котрий мав би в пер
шу чергу про це дбати; немає 
гарячого харчування, бо нозо- 
збудозана їдальня поки що не 
стала до ладу; лише в проекті 
будинок механізаторів; механі
заторський всеобуч існує тіль
ки на папері (не слід заспо
коюватись на тому, що нині 
кадрів -вистачає — назесні 
хлопці в армію підуть, треба 
бачити перспективу); щось 
комсомольський затажок осла
бив свою роботу з молоддю— 
довгенько вже ділових зборіз 
не було... Успіхи успіхами, а 
недоліків чимало. Треба їх пус
кати «під укіс», адже зобоа я- 
зання комсомольсько-молодіж
на взяла, нівроку, високі. Легко 
сказати: виростити по 40 цент
нерів зернових на гектарі (ли
ше озимих по 50 центнерів на 
круг, по 60,— кукурудзи), по 
500 — цукрозих буряків, по 
25'— соняшнику. Тож усі оці 
проблеми вимагають негайного 
розв'язання, господарського 
підходу. Та й до економістів 
великі претензії — не всі ІХНІ 
плани і попередні розрахунки 
відповідають реальним можли
востям.

Третій рік десятої п’ятирічки, 
рік 60-ї річниці Ленінського 
комсомолу вимагає від колек
тиву комсомольсько-молодіж
ної тракторної бригади напру
жити всі зусилля, щоб великі 
плани її стали реальністю. То— 
завдання номер один.

Колективну розповідь 
записала кореспондент 
«Молодого комунара»

і». МЛРЧЕНКО.

Від редакції: Дослід першої 
тракторної колгоспу «Роди
на» — яскравий приклад того, 
що майбутнє за комсомольсько- 
молодіжними колективами. На 
цс вказувалось і в постанові 
листопадового (1977 р.) Пле
нуму ЦК Компартії України 
«Про роботу партійних органі
зацій республіки по піікопапіио 
рішень XXV з’їзду КПРС про 
поліпшення комуністичного 
виховання молоді і посилення 
партійпоґЬ керівництва комсо
молом». Адже досвід ветеранів 
V поєднанні з невгамовністю, 
трудовим горінням юних — те 
горнило, де куються хлібороб
ські характери, де молода лю-

■ дниа стає справжнім господа- - 
рем поля, достойним продовжу
вачем славних хліборобських 
традицій.
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Юрий КАМИНСКИЙ

Ранний свет
ВОСПОМИНАНИЕ
Мать качала колыбель 
II не пела.
Белый свет ей был не бел 
Весь из пепла.
Стыла на стекле зима 
Белым телом.
Колыбель качала мать
И не пела.
Свечка начала мигать — 
Закоптела,
Стали мысли замерзать 
Прежде тела.
Выросла большая тень 
Колыбели.
Собралась запеть метель • 
Не посмела.

У ПРИРОДЫ...
У МОЛЬБЕРТА
Катерок почти игрушечный, 
На игрушечной волне 
Плыл, не плыл —

как бы прослушивал
Жизнь

па темной глубине. 
На воде застыл оранжевый, 
Простодушием светясь, 
Словно тщательно налаживал 
С незнакомым миром связь 
Был в виду крутого берега 
И небес — неповторим — 
Точкой, выведенной бережно 
Кистью номером вторым. 
Точкой, без которой, может быть, 
Девочка годов шести 
Не глядела б так восторженно, 
Кисти в банку опустив.

БЫТЬ ВЕСЕЛЫМ
НЕ УЧИЛСЯ
Быть веселым не учился —» 
Чаще маялся весельем.
Не к весенним, а к осенним 
Я пейзажем пристрастился.
Я в задумчивости сизой 
Голых всгск, стылых дней 
Вижу больше оптимизма, 
Чем в весенней кутерьме. 
Снег сорвется одинокий, 
В окнах вспыхнет ранний свет. 
На веселье — пет намека... 
Но и грусти места нет.

эволюция
От тихих песен маминых, 
От голосов земли 
Транзисторы карманные 
Далеко увели — 
Где мы такие малые, 
Где в первобытной мгле 
Транзисторы, 

как мамонты, 
Ревут по всей земле.

ДО ВВСНТЛ
ЗАШИВАЕТ ВО МНЕ
Улетают.
Пора бы привыкнуть 
К неизбежности перемен.
Но высокий

ППОЧчнтгтьПЫЙ выкрик 
До весны заживает во мне. 
И по долгому этому звуку, 
Что не хочет ео мне замирать, 
Постигаю я.трудно пауку 
Чью-то дальнюю боль понимать', 
Понимать.
Принимать, как родную 
И единственную сестру. 
И сквозь грохот ракет и кастрюль 
Слышать звука

основу иную. 
Что рождается в глубине, 
Недоступной обычному слуху.
По высокому этому звуку 

Возвращаются птицы ко мне.
г. Кировоград.

Наша адреса і те/іе^оі
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Хокей. У Кіровограді три- 
іає спартвкіада «Юність», 

що проводиться серед ді
тей і підлітків за місцем 

проживання. Відбувся дру
гий тур змагань юних хо
кеїстів на приз клубу «Зо
лота шайба». Другу підряд 
перемогу здобула команда 
«Промінь» із житлово-екс
плуатаційної контори № 2. 
З рахунком 4:1 вона вигра-

ла в «Маяка» (жек № 6). 
Два очка записала на свій 
рахунок і «Зірочка» з тре
тього домоуправління за
воду «Червона зірка». 8:4— 
такий рахунок її зустрічі з 
«Вогником» (жек № 4).

Інші зустрічі закінчилися 
так: «Дружба» (жек № 1)— 
«Чайка» (жек № 5) — 8:2, 
«Юність» (жек № 3) — «Змі
на» (жек № 7) — 4:3.

Після двох турів лідиру
ють «Промінь» і «Зірочка», 
які набрали по чотири очка.

Боротьба класична. Пере
могою представників спорт-

клубу «Зірка» закінчився 
розиграш першості облас
ної ради товариства «Аван
гард» з класичної боротьби. 
Найбільший вклад у здобу
ток команди внесли Сергій 
Луценко, Олександр Лиси
ця, Ігор Томаз, Григорій 
Живицький, Олександр Ко
вальов, Геннадій Безчасний 
та Андрій Андрієнко, які 
завоювали перші місця у 
своїх вагових категоріях.

Друге 
місця в 
посіли 
ська та

НА ЛІНІЇ
ЧИТАЧ — ГАЗЕТА

І ЗАОЧНА ЛЕТУЧКА
і „МОЛОДОГО 

КОМУНАРА“

ПОГОДА І ПОСІВИ
Минув січень, пін видався хо- 

лодпішим від звичайного. Особ
ливо холодно було наприкінці 
першої, другої та на початку 
третьої декад, коли середньодо
бові температури повітря стано
вили 14—16 градусів морозу, 
тобто були в 3—4 рази нижчі 
від звичайних, а мінімальна 
температура повітря в ці пе
ріоди знижувалась до 18—21 
градуса, на поверхні снігу або 
грунту — до 22—24 градусів мо
розу. Сніговий покрив на полях 
був незначним (1—4 см). а в 
Гайворонському, Ульяновсько
му. Компаніївському. Бобри- 
нсцькому та У стн пінському ра
йонах снігу на ланах зопсім не 
було, лише наприкінці місяця 
тут пройшли опаан у вигляді 
снігу, і там, де його не було, 
тсвщина покриву досягла 
2—5 см.

Мінімальна температура грун
ту на глибині залягання вузла 
кущіння озимини навіть при

відсутності снігового покриву 
нижче 10—11 градусів морозу 
не падала і загрозливою для 
добре розвинутої озимої пше
ниці не була. А для слабо
розвинутих озимої пшениці та 
озимого ячменю зниження міні
мальної температури на глибині 
залягання вузла кущіння 
Н —14 градусів морозу 
вже критичним. ТОДІ як 
озимої

до 
було 

_______ ___ для 
_____ пшениці сорту «безос- 
та-1» — 15 градусів, «прибій» — 
17 градусів, озимого ячменю 
сорту «одсська-Чб» — 11 гра
дусів. а оскільки опадів у січні 
практично не було, хліборобам 
треба звернути особливу увагу 
на затримання талих вод у лю
тому.

Лютий — кінець зими. Відбу
вається перехід середньодобо
вої температури повітря через 
5 градусів у бік її підвищення.

За багаторічними даними, лю
тий буває дуже холодним, коля 
мінімальна температура повітря

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

БК 20855, фбсяг 0,5 друк, арк, Зам. № 55,

й третє призові 
командному заліку 
борці Світловод- 
Олександрії.

морозу, 
максн- 

повітря

ІНШІ ш-

режиму 
зпнчай-

досягає 34—35 градусів 
але буває й теплим, з 
мальвою температурою 
12—15 градусіп тепла.

Яким же буде лютий 
нього року?

Щодо температурного 
лютий передбачається
ним. тобто середньомісячна тем
пература повітря становитиме 
5—6 градусів морозу. Протягом 
місяця погода різко змінювати
меться. В першій декаді "буде 
хмарно, часом опади, хуртови
ни. п другій — переважно без 
опадів, місцями туман. .

Температура повітря в біль
шості днів уночі 6—12 градусіп. 
удень 1—6 градусіп морогу, г. 
окремі дні першої і третьої де
кад очікується зниження тем
ператури на 3—І градуси. Мі
сячна кількість опадів відпові
датиме нормі, тобто 25—35 мілі
метрам.

О. ЖАРИКОВА, . 
агрометеоролог Кірово
градського гідромст- 
біоро.

э

ВІСТІ З КРАЇН 
СОЦІАЛІЗМУ

СОФІЯ. З перших днів 
третього року п’ятирічки 
ударно працюють колективи 
промислових підприємств і 
аграрно-промислових комп
лексів республіки. Відрадні 
і успіхи трудівників сіль
ського господарства. Меха
нізатори ільменського ок- 

раніше 
ремонт

ругу на 20 днів 
строку завершили 
усієї сільськогосподарської 
техніки. Для весняної посів
ної кампанії підготовлено 
понад 900 культиваторів, 
1100 тракторних плугів, 300

Газета виходить
у вівторок, четвер, 

суботу.

дощувальних

Найбільша о 
піч об’ємом

сівалок і 400 
установок.

БУХАРЕСТ. 
СРР доменна
2700 кубічних метрів на Га- 
лацькому металургійному 
комбінаті досягла заплано
ваної потужності. Введена в 
дію в січні, піч виробляти
ме щороку 1,8 
тонн чавуну. Це в 14 разів 
більше, ніж виплавлялося в 
усій Румунії у 1938 році.

мільйона

ГАВАНА. У Пінар-дель-Ріо 
відкрито нору середню 
спецшколу-інтернат на 2800 
учнів, якій присвоєно ім’я 
Фрідріха Енгельса. До 
комплексу входять два ве
ликих навчальних корпуси. 
Школа має свій обчислю
вальний центр, музей при
родничих наук, приміщення 
для виставок, кінотеатр, 
спортивні споруди.

закла- 
Валан- 
ниніш- 
гоана- 
20 гек-

БЕРЛІН. Близько 40 тисяч 
томів налічує зібрання най
більшої і найстарішої в сві
ті стенотафічної бібліоте
ки міста Доездена. Її 
включають у себе 
швидкого запису 
мовлення 50 мовами
же двох тисяч систем тако
го запису. Бібліотека подає 
цінну допомогу як ученим, 
так і всім тим, хто бажає 
вивчити стенографію.

фонди 
зразки 
усного 
і май-

БЕЛГРАД. Широкі планта
ції гранатових дерев 
даються під містом 
дово в Македонії. У 
ньому році саджанці 
та висадять на плоші
тарів. На кінець 1980 року 
гранатовий сад збільшиться 
в 9 разів. Одночасно із за
кладанням гранатових план
тацій на комбінаті намічає
ться збудувати завод фрук
тових соків. (ТАРС).

«МОЛОДОЙ КОММУНАР» - 
орган Кировоградского обкома 

ЛКСМУ. г. Кировоград. 
Газета печатается 

па украинском языке.

«СІВАЧ» ЗАПРОШУЄ

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

поліграфії І книжкової торгіслі, 
м. Кіровоград, вул. Глінхи, 2.

Завтра в приміщенні ре
дакції «Молодого комуна
ра» (вул. Луначарського. 36 
ВХІД з двору) відбудеться 
чергове заняття молодіжної 
літературної студії «Сівач»

Початок о Іб-іі годнії).

Дружеі В минулорічних 
номерах редакція запропо
нувала тобі поділитися дум
ками щодо газети-78. Ми 
дуже вдячні тобі за аналіз 
нашого творчого доробку і 
продовжимо з тобою від
верту розмову про моло
діжну газету. Друкуючи 
сьогодні деякі з пропозицій, 
присланих з різних куточків 
області, ми хочемо запев
нити тебе, що всі їх урахує
мо у своїх планах. А ще 
маємо надію, що їх автори 
відгукнуться й пришлють 
нам свої листи-розповіді 
про те, чим живуть вони 
самі і їхні ровесники.

, Отже, «Молодий кому- 
нар»-78. Теми і рубрики, за
пропоновані читачами.

Питання морального вихован
ня молоді, проблеми, що стоять 
у зв’язку з цим перед комітета
ми комсомолу, школами. .

(В. Ткачук, м. Кіровоград).
Комітет комсомолу. Стиль ро

боти.
(С. Вітропа. м. Кіровоград). 

Соціалістичне змагання в не
виробничій сфері. Моральні ас
пекти змагання.

(1. Ковальова, 
м. Олсксандоія).

Розкажіть поо делегатів XVI і і 
з’їзду ВЛКСМ.

- (Т. Петренко,
м. Гайворон).

Розкажіть про перших ком
сомольців області.
(Г. Куліік. с. Великі Троянн).
Проблеми .новобудов області ' 

міста.
(О. Бур’янський. 

м. Кіровогпад).
Служба сервісу. Проблеми 

якості, культури обслуговуван
ня. кадрів.

(Г. Гончарук, м. Бобпинсць).
Суботнііі номер —. обов’язко

во з «куточком книголюба». Ін
терв’ю з цікавими людьми, роз
повіді про культуру слова.

<П. Согор. м. Новомиргород).
Ставлення молоді до соціа

лістичної власності.
(І. Качанов. м. Кіровогвад). 
Скільки сторін у щастя?

(Г. Кулик, с. Вслцкі Тоояни). 
Яким бути секретареві комі

тету комсомолу?
(П. Грабар, м. Кіровоград).

Тема для дискусії: учнівська 
молодь, проблеми, якими ЖИ
ВУТЬ підлітки.
(Т. Волошина, м. Знам’янка).

Перед тобою чистий ар
куш паперу і теми, підказа
ні тобі твоїми ровесниками. 
Пиши. І не тільки про своє 
ставлення до газети, до її 
проблемних матеріалів. Пи'- 
ши більше про себе, про 
своїх ровесників.

Іти нам пліч-о-пліч — 
значить, допомагати одне 
одному. Тож і сьогодні ми 
запрошуємо всіх на роз
мочу.

Яка твоя основна мета п 
житті!

Які проблеми тебе хви
люють!

Якщо ти хочеш не тільки 
від себе відповісти на ці 
запитання, — будь ласка!

Чекаємо твоїх листів, до
рогий друже!
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