
і'-

Пролетарі всіх країн, єднайтеся!
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Про присвоєння тов. ШЕЛЕСТУ П. Ю. 
звання ГЕРОЯ СОЦІАЛІСТИЧНОЇ ПРАЦІ
За великі заслуги перед Комуністичною партією і 

чям з дня народження члена Політбюро ЦК КПРС, 
першого секретаря ЦК КП України 
П. 10. 
звання 
ордена

Радянською державою і в зв’язку з шістдесяпіріч-

.... і тов. Шелеста
присвоїти тов. Шелесту Петру Юхимовичу 
Героя Соціалістичної Праці з врученням йому 
Леніна і золотої медалі «Серп і Молот».

Голова Президії Верховної Ради СРСР
М. П1ДГ0РНИЙ. 

Секретар Президії Верховної Ради СРСР
М. ГЕОРГАДЗЕ.

Москва, Кремль, 13 лютого 1968 р,

В садоводів артілі імені Шевченка Кіровоградського 
району турбот на цілий рік вистачає. Ось і нині вони 
квапляться, ремонтують сад.

На знімку: член садової бригади Ольга ШЕВ
ЧЕНКО.

Фото В. КОВПАКА.

КОРІННЯ КЛЕНА. 
ТІЛЬКИ ЙОГО КОРІННЯ?

Червонощокі, з свіжою жовтиз
ною, вони кликали до себе. І не 
тільки, щоб взяти їх, а просто — 
глянути на них. Ось сюди, на ріг 
засніжених вулиць степового міс
та, разом з ними завітало тихе 
літо.

На розі вулиць в середині лю
того тягнеться змійкою черга до 
свіжих яблук.

— Звідки ж це такі гарні? — пи
тає перехожий.

Продавець дивиться здивовано. 
Мовляв, як так не знати, що це 
компаніївські яблука, з колгоспу 
імені Дзержинського? Звідки ж 
це можуть бути такі хороші?

Це так. На осінніх ярмарках яблум 
дзержннці зарекомендували себе 
справжніми садоводами. Плоди з їхніх 
садів дехто брав навіть не за тим, щоб 
з’їсти, а щоб прикрасити ними стіл. 
1 чом же так? Чи землі в Компаніївці, 
ніж землі Маловнсківщинн або Ново- 
мнргородщннн кращі? Чн сорти якісь 
особливі мають? Зовсім ні. Просто про 
садівництво тут дбають як про одну з 
провідних галузей в колгоспному ви
робництві.

— У нас вже роками виробила
ся система заходів по боротьбі з 
ворогами плодоносного дере
ва, — говорить агроном-садовод 
Микола Павлович Крикун. — Щоб 
боротися з ворогом, треба знати 

його. Кожної зими організовуємо 
теоретичне навчання, ходимо в 
сад на практичні заняття

Микола Павлович міі би розповісти 
і про те, як вони удобрюють сад, як 
збирають, дбають про зберігання зі
браних фруктів та інше. Та, на жаль, 
у тій розповіді було б і сумне пові
домлення: садівнича бригада укомплек
тована в основному із літціх га преста
рілих колгоспників. Тільки в цьому ро
ці, як гадає зоотехнік, у бригаду при
йдуть один-два молоді садоводн. Ось 
саме тому і починаємо міі сьогодні роз
мову про артільний, радгоспівський 
сад.

Сьогодні продавець дивується, 
чому ми питаємо: «Чиї це яблука 
продаються?», бо ж чиї ще, мов
ляв, можуть продаватися, як не 
колгоспу імені Дзержинського. В 
області є чимало господарств, де 
садівництво ведеться на науковій 
основі, дає прибуток. Широко ві
домі успіхи колгоспу імені Шев
ченка Кіровоградського району, 
артілі імені Димитрова Вільшан- 
ського та інших. Але цього зама
ло для благодатної землі Кірово- 
градщини. І чи не є однією з го
ловних причин того, що садівни
цтво у нас ще не повсюдно при
буткова галузь, недостатня участь 
в цій справі нашої колгоспної мо
лоді, запальних, енергійних енту
зіастів. У нас є клич: «Ростити 

хліб — молодим рукам!», «Тва
ринницьким фермам — комсо
мольська увага!». І земля, і люди 
нам, молодим, скажуть спасибі, 
коли ми до цього скажемо: 
«Одягнуть землю садами руки 
молоді!»

На очах у молоді, в центрі селища 
радгоспу «Лісового», що в Кіровоград
ському районі, старий сад став роз
плідником гусені, яка весною та влітку 
кетягами висіла на вітах дерев. Такі ж 
кетяги ви побачите на всьому протязі 
шляхів від Кіровограда до Новоархан- 
гсльська, від Олександрії до Кремгеса, 
де в прндорожних полосах посаджені 
фруктові дерева. Ми можемо обури
тись: адже за це хтось конкретно від
повідає? Садоводи, дорожні бригади. 
Але ж ми не проходимо мимо, коли 
б’ють невинну людину. Ми не чекаємо 
міліціонера. Хай стане для нас зако
ном не пройти мимо, коли ми бачимо, 
як гине наш зелений друг.

Ще все спить під снігом. Але 
пізно буде говорити про увагу 
молоді до садів, озеленення, за
ліснення вибалків, до лісопосадок, 
коли дерево викине перші листоч
ки. Вже зараз комсомольські ор
ганізації шкіл (і сільських і мі
ських!), колгоспів і радгоспів, під
приємств і установ мають ясно 
уявляти, якою буде участь кожно
го юнака і дівчини в озелененні, 
в закладці, догляді садів і зеле
них масивів, вже зараз мають бу
ти створені зелені загони, моло
діжні бригади, які беруть шеф
ство над зеленим другом.

Пам’ятаймо: з любові до широ
колистого клена, до білопінної 
квітучої яблуні, посаджених під 
вікном, починається велика синів
ська любов до матері-Вітчизчи.

Товаришеві ШЕЛЕСТУ 
Петру Юхимовичу

Центральний Комітет КПРС і Рада Міністрів СРСР 
палко поздоровляють Вас, визначного діяча Кому
ністичної партії і Радянської держави, в день Вашого 
шістдесятиріччя.

Бажаємо Вам, Петре Юхимовичу, довгих років 
життя, доброго здоров’я і дальшої плодотворної ро
боти на благо радянського народу, в ім'я торжества 
комунізму в нашій країні.

ЦЕНТРАЛЬНИЙ КОМІТЕТ 
КОМУНІСТИЧНОЇ ПАРТИ 
РАДЯНСЬКОГО СОЮЗУ

РАДА
МІНІСТРІВ

СРСР

Товаришеві Петру Юхимовичу 
ШЕЛЕСТУ

Центральний Комітет Комуністичної партії Украї
ни, Президія Верховної Ради і Рада Міністрів Укра
їнської РСР палко вітають і сердечно поздоровляють 
Вас, визначного діяча Комуністичної партії і Радян
ської держави, одного з керівників Радянської Ук
раїни, в день Вашого шістдесятиріччя.

Усією своєю невтомною і різнобічною діяльністю 
на благо Батьківщини Ви здобули повагу комуністів, 
усіх трудящих Української Радянської Соціалістич
ної Республіки.

Ваша багаторічна а самовіддана праця в ім'я тор
жества комуністичних ідеалів дістала високу оцінку 
Партії і Уряду, які присвоїли Вам звання Героя Со
ціалістичної Праці. Ми щиро поділяємо з Вами ве
лику радість заслуженої нагороди.

Від усього серця бажаємо Вам, наш дорогий друг 
і товариш, міцного здоров’я і плодотворної діяль
ності на благо всього радянського народу.
ЦЕНТРАЛЬНИМ 

КОМІТЕТ 
КП УКРАЇНИ

ПРЕЗИДІЯ 
ВЕРХОВНОЇ 
РАДИ УРСР

РАДА 
МІНІСТРІВ 

УРСР
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В Малій ВисцІ — 12 бібліотек, 
в яких налічується близько 
80 000 томів художньої, політич
ної та наукової літератури. В 
книжкових салонах проводяться 
виставки, диспути, оформлені 
стенди, присвячені В. І. Леніну 
та Карлу Марксу.

На знімку: в бібліотеці 
для дорослих. Тут завжди 
людно.

Фото В. ТОПЧІЯ.

ПОРТРЕТ ТВОГО СУЧАСНИКА

В її ОЧАХ синя прозорість і 
тихий смуток. Борис за

дивляється на неї і починає бен
тежитись. .

— Ну чого ти знову сьогодні 
мовчиш? — каже неголосно.

їх погляди схрещуються. І вже 
Олена:

— Ти кличеш мене в свою до
лю. А хлопці твої он вчора кеп
кували. Мовляв, що то за наре
чена, копи вона в чоловічому 
одязі ходить.

Борис з утіхою:
— Та ти ж сама говорила ме

ні, що мати тебе купала в лю
бистку. А це ж зілля вроди, 
добра... В радгоспі ти найбагат- 
ша наречена... «-

І*

К
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Пі] РИЇЖДЖАЮ якось у 
гранітний кар’єр. Ві- 

тя Багатов угледів мене і 
збентежено:

— Не все гаразд... Лю
ди різні...

Багатова я знав давно. 
Секретарем комсомоль
ської організації його ре
комендував райком. 
Хлопець беручкий, совіс
ний. Хотілося з його до
помогою налагодити на 
місці внутріспілкову ро
боту. Надіялись. А тепер 
на тобі: «Не все гаразд».

Віктор старався. Але 
майже все намагався 
зробити самотужки. Бага
тьом юнакам та дівчатам 
не довіряв навіть дріб
ниць. До того ж і досві
ду бракувало. Я навів

з боку райкому? Справа 
в тому, що в нас був 
промах. В колгоспі «Мир» 
комсомольці обрали сво
їм ватажком Володимира 
Бандуру. Той не супере
чив. Коли ж настав час 
працювати з людьми, 
тільки оформленням па
пок і займався.

На звітно- виборних 
зборах комсомольці не 
виявили довір’я Володи
миру.

Тепер тут справи пішли 
на лад. Але вони могли б 
там поліпшитись і рані
ше. Та ми, мабудь, рані
ше колишньому секрета
реві більше зауважували, 
ніж допомагали, тому 
той і завалив роботу з

ХТО 
ПОКАЖЕ 
ЗОРЮ?

І

секретареві цікаві прик
лади вмілої організації 
роботи, пошуків інших 
вожаків молоді, порадив 
почитати кілька матеріа
лів з журналів та газет.

Наступного дня зуст
рівся з секретарем пар
тійної організації кар’єру 
В. М. Лахманюком.
Вирішили організувати не

дільник, щоб на зароблені 
гроші в один з вихідних днів 
поїхати до Одеси. Новинка 
сподобалась більшості юна- 
Ків і Дівчат. Правда, зна
йшлись і невіри:

— Обіцяти все можна...
Та вже через тиждень учас

ники недільника з музикою, 
піснями поїхали до Чорного 
моря.

Це був хороший поча
ток. І коли одного разу

і настала потреба в неділю
завантажити каменем 20 

. залізничних вагонів, мо-
; лодь взяла цю справу на
і себе. Разом з усіма був і
■ Вітя Багатов. Хлопець

став невпізнанним. Ком
сомольці слухали його, 
підтримували. Запропо
нував біля житлового ма
сиву на дитячий майдан
чик навозити піску, обго
родити його парканчиком 

; — юнаки та дівчата пого-
" дились.

Невдовзі в кар’єрі, як і на 
інших підприємствах, комсо- 

. мольці стали організовувати 
цікаві вечори відпочинку, про- 

■; води ветеранів-комсомольців 
на пенсію. Ніхто не залишав- 

• ся без уваги, непоміченим. На- 
; лагодилась трудова дисцип- 
5 Ліна.

Чом же така велика 
і увага цьому секретареві

...

молоддю. Ось чому пра
цівники райкому зараз 
прагнуть надати якомога 
більше допомоги кожно
му секретареві комсо
мольської організації.

Це що стосується ін
дивідуальної роботи з 
комсомольськими кадра
ми. Та райком прово
дить й масові навчання 
вожаків молоді. Я маю 
на увазі семінари. Ось 
хоч би взяти минулий рік. 
Завершувався обмін ком
сомольських документів, 
розпочалась підготовка 
до звітно-виборних збо
рів. В цей час секрета
рям та активістам, як ні
коли, потрібні були тео
ретичні знання. І ми 
скликали їх на триденний 
семінар на базі піонер
ського табору «Чайка».

На семінарі розгляда
ли організаційні питання, 
ділились, як краще про
вести збори. А найбіль
ше уваги приділили пи
танню підготовки та роз
гортання соціалістичного 
змагання на честь 50-річ- 
чя Ленінського комсомо
лу.

.. Яяа * віддача цього навчан
ня. По-перше, обмін комсо
мольських документів ми за
вершили до ювілею Радян
ської влади. Звітно-виборні 
Збори п організаціях пройшли 
своєчасно і на високому ріпні, 
ио-друге, зараз десятки юна
ків та дівчат стали заспівува
чами змагання на честь юві
лею Спілки.

В колгоспі «Україна», на
приклад, молоді доярки Віра 
Чайковська, Ксенія Першегу- 
ба і Галина Бондар стали 
передовиками виробництва. 
Хоча зараз зима, та вони ма
ють високі надої. Нині, як і в 
минулому році, дівчата обі
цяють одержати від корови 
не менше 3000 кілограмів мо
лока.

Сотні кілограмів пали
ва вже заощадили моло
ді залізничники нашого 
міста. Комсомольсько- 
молодіжні колективи 
штампувальників з пром
комбінату, якими керу
ють Алла Чуковецька, 
Рая Печоха і Марія Тро- 
каль, підтримали почин 
бригади Наташі Лупинос 
з кіровоградського заво
ду «Червона зірка», еко
номлять матеріал, елек
троенергію. До них вже 
приїжджали за досвідом 
із Знам’янського пром
комбінату.

На початку лютого райком 
провів черговий семінар секре
тарів комсомольських орга
нізацій промислових підпри
ємств. На ньому йшлося про 
внутріспілкову роботу, розгля
дались виробничі питання, а 
працівники Заваллівського 
графітного комбінату поділи
лись досвідом роботи Ради 
молодих спеціалістів.

В райцентрі діє заочна 
школа старших піонерво- 
жатих. Вона теж дала 
чимало користі. Помітно 
поліпшилась виховна ро
бота в гайворонських 
школах № 1 і № 3, Сол- 
гутовській середній шко
лі. В останній, наприклад, 
недавно створено музей 
бойової слави. Діти лис
туються з багатьма ро
весниками із зарубіжних 
країн. А влітку на зароб
лені в колгоспі гроші ку
пили медикаменти і пос
лали їх патріотам В’єтна
му, що борються з аме
риканськими інтервента
ми.

На окремих семінарах 
розглядались питання за
провадження нових об
рядів. І тепер майже у 
всіх селах району органі
зовуються комсомоль
ські весілля, зорини, уро
чисті проводи 8 армію. 
Цікаво, по-новому влаш
тували ми щедрування, 
Інші новорічні обряди...

Райком прагне до того, 
щоб всі секретарі пер
винних організацій вміли 
знаходити ключі до сер
дець кожного юнака і 
дівчини, щоб вони знали, 
коли і як діяти, щоб осо
бистим прикладом вели 
за собою молодь до но
вих трудових звитяг.

В. ВАНСОВИЧ, 
перший секретар Гай- 
воронського райкому 
комсомолу.

У ДВЕРІ хтось постукав. Несміливо
Керуючий відділком Володимир ІоІ, 

ськнй навів порядок на письмовому сто , 
лиш після цього пролунав у кімнат: його го
лос:

Олена^ступила на поріг, пРиЧ!т?ла5'Я. Ска
зала, що приїхала тільки-но з Гайворона, де 
навчалась в училищі механізації С,Л'’5Д‘'?У° 
господарства. Л оце направили и працюват 
сюди, в Жакчик. „иуи1тГорчинський пройшовся по кімнаті, зітхнув. 
Далі збентежено:

— 1 не сподівався, що мені дівчину при
шлють. Дзвонять: їде досвідчений механіза
тор. А тут нате вам, в хустині... Що ж теое 
заставило до машин взятись?

— Два брати мої — трактористи. На ьш- 
ниччині працюють. І я полюбила це діло. Гож, 
потрудившись трохи в колгоспі після школи, 
вирішила поїхати в Гайворон і здобути 
справжню спеціальність механізатора.

— Ну, а як вчилась у школі? — ставив чер
гове запитання керуючий.

— Немовби й непогано — медаль дали мені.
Горчинський кашлянув у кулак. Сів до сто

лу. Глянув спідлоба на Олену. І вже привіт
но та любо:

— Ну гаразд! Побачимо, що ти за пташка- 
невелнчка. йди на тракторний стан. «Бела
русь» дамо тобі.

З недовір’ям дивилися механізатори на Олен- 
ку, яка наступного дня оглядала свого чер
воного красеня. Та ось всіх покликав до себе 
механік Данило Павлович Мацюк.

— Є термінове завдання, — сказав він. — 
З Салькового потрібно доставити кілька при
чепів жому. Хто поїде?..

Поглянув на захмарене небо Дмитро Вус. 
Про щось перешіптувались Григорій Рибаль- 
ченко та Дмитро Мащенко. Олена дивува
лась: «Невже чоловіки бояться вирушати в до
рогу, бачачи що скоро має пуститись дощ? 
Звичайно, до Сальківського цукрозаводу біля 
п’ятнадцяти кілометрів. Трапиться гроза — з 
багнюки не виберешся».

І дівчина, витираючи ганчіркою замаслені 
руки, тихо мовила:

— Я поїду! .
Пересмикнулися від здивування колоски брів 

у Данила Павловича.
— Ти ще не вбулась, дочко. Роздивись 

скрізь, а тоді вже за діло берись.
— Та я вже освоїлась. Трактор добрий .. 

Який, кажіть, причеп брати?.. Механік про
тягнув дівчині ордер на жом. Примруженими 
очима крадькома глянув на чоловіків.

— Отой зеленкуватий візок чіпляй...
Олена рушила до трактора.
Інші механізатори не витримали лукавого 

погляду свого механіка, також попросили 
ордери.

Не йшла, а бігла Олена з другого поверху. 
Сеоие пташкою радісною тріпотіло: віднині 
вона студентка Української сільськогосподар
ської академії.

Під час зимової сесії професор знову якось 
запитав ЕЦабельську про її турботи. Тепер во. 
из могла похвалитися більшим: на своїй д|. 
лянці де вирощувала кукурудзу без зттрат 
лучної праці, виборола сімдесятицентнсринй 
урожай качанистої; разом з комбайнером Ми
колою Вусом зібрала й на іншій площі 60 гек
тарів зернової кукурудзи і 210 на корм худобі.

4.

2.

< НЕВДОВЗІ Олену знову хвалили в селі 
-™за добру вдачу. Якраз тоді вже випав 

сніг. Ille вдосвіта вирушила Олена за жомом. 
І до обіду привезла його в Жакчик. А коли 
поїхала вдруге, в дорозі її застала хурделиця.

Данило Мацюк помітно хвилювався.
— Як не соромно вам? — бурчав він до 

хлопців, які сиділи в теплушці. — Такі лоба
ні і теревені торочите тут. А дівчина в доро
зі мерзне.

— Павловичу, в нас же важкі трактори, не 
для жому вони, — озивалися ті.

— Не для жому, не для жому! — гнівався 
механік. — Можна й не на свій сісти та по
їхати.

В суперечці механізатори не помітили, як 
одчинились двері і в теплушку розрум’янена 
від холодного вітру вбігла Олена. Скинула 
шапку-вушанку і витерла рукавом спітніле 
чоло.

— Доброго вечора вам! — гукнула весело.
Чоловіки, відповівши на привітання, почали 

виходити надвір. Сподівалися, що механік 
зараз почне їх соромити при дівчині.

Щабельська присіла поряд з Данилом Пав
ловичем.

— Хвацька ти, дочко, вогниста! — під
моргнув їй Мацюк. — Своєю завзятістю допо
могла не одного сонного халамидника пере
смикнути...

Ще трохи погомонівши з Мацюком, Олена 
покинула теплушку, сіла на «Беларусь» і по
їхала до контори відділку. Здавала обліков
цеві ордери. Ненароком почула від бухгалте
ра, що в Завалля ще вранці поїхала підвода 
за вугіллям для робітниці-вдови. Вже смерка
лось, а вона й досі не повернулась. І їздового 
немає, і жінки. Бухгалтер бідкався, чи бува 
не трапилось з ними чого поганого в таку за
метіль. J

Кинувши на стіл наряд І ордери, миттю ви
бігла з контори, хутко завела мотор «Бела- 
русі». І за якоїсь півгодини була вже на око
лиці Завалля. З’ясувалось, що віз в снігу по
ламався. їздовий довго лагодив ного Але не 
міг нічого зробити на морозі без інструментів

Вугілля перевантажили на причеп Потім по 
нього прилаштували воза. їздовий * поїхав в 
Жакчик верхи на конях. А вдова з Оленою Л 
трактором... лепию —

3.

У пП/?СТ0Р.’И аудиторі’ - тиша. Йдуть 
приймальні екзамени. Олена швидко 

креслить на дошці одну за одною форму™ з 
фізики. Потім, не запинаючись ні на хвилю 
конПОмаав ПР° СКЛЗАНІ ФЬИЧНІ явища’ про за! 
ияє'її.0 3 “ЛЄНІВ ,,рнймальної «емісії не зупи- 

Ось і на останнє запитання відповіла 
споавиР°ба'л?’ НЄ ВСТНГ оглянути вашу 
справу, _ озвався худорлявий професоп — 
Ви очевидно, гільки-но з-за шкільної пабтіР 
Бачу свіжі знання у вас... >арти.

Дівчина аж тепер збентежи пек з-« 
Х’аДХ'оа?’

Професор дивується. А потім- -
- Що ж ви робили цієї весни’

садимо корені цукрових бу»„к?в в?
— Оце вдача! Внйпр і »7.7- , ,,,,с'нпя.вигукнув професор. ї Можете йЦтиЛІСТ’ ~ аЖ

Її вик тикал и в контору. Знала дівчина: 
якесь доручення мали дати керівники від- 

ділку. 1 не помилилась.
_  Ось що, справа важлива для тебе е, — 

почав Горчинський. — Не догадуєшся?
— Мабуть, про комсомольську ланку пове

дете річ? — відповіла Олена. — Тоді готова,
Переглянулись правлінці. Про щось почали 

перешіптуватись. .
_  Не те слово, Олено, — підвівся з-за сто

лу Мацюк. — Вирішили ми тобі трохи відпо- 
відальнішу посаду запропонувати. Про це і в 
районі радилися. Справа в тім. іцо з Жакчика 
виїжджає ватажок другої бригади. Тож на 
його місце тебе думаємо...

_  Хіба зумію керувати таким великим ко
лективом? — тільки й сказала.

— Такі кирпаті, як ти, все можуть. — озвав
ся знову Горчинський. — Тебе вже тракто
ристи не обдурять. А то ж буває таке: стоїть 
трактор, бо механізатора муха вкусила, на сон 
потягло, а він каже недосвідченому бригади- 
рові, що іскра в траві загубилась.

В кімнаті — регіт. Знову жарт керуючого. 
Нарешті Олена погоджується очолити брига
ду...

Того ж дня замислилась, як почати роботу. 
Людей знала. Тепер головним було — органі
зувати їх на добру справу. Згадувала поради 
викладачів академії, про свої колишні мрії 
замислювалась. У пам’яті пропливала згадка 
про прикрі вчинки інших керівників відділку, 
радгоспу. Поставила собі за мсту самій ніко
ли не повторювати їх.

Вже пізно ввечері поклала на стіл новень
кий зошит. Взяла автооучку. На перших арку
шах щоденника молодого бригадира ретельно 
виведені рядки: «...Завтра зустрітися з людь
ми... З механізаторами негайно розпочати на
вчання по ознайомленню з досвідом бригади 
О. В. Гіталова... Створити в бригаді спеціаль
ну ланку, яка вивозитиме на поля добрива... 
Чи не слід втрутитись в діла ремонтників, щоб 
скоріше справитись з лагодженням тракторів І 
та іншого причіпного інвентаря, що буде за/ИЛ 
нятий на весняно-польових роботах?..»

Розвеснилося. Тепер молодий бригадир дню
вав і ночував на полі. Приходить, було, на 
світанку в степ, бачить: стоїть на краю загін
ки нерухомо трактор. Механізатор ще відпочи
вав. Миттю кинулась до кабіни, завела мотор. 
Агрегат рушив. На трьох-чотирьох гектарах 
закрила вологу, поки біля лісосмуги на стежці 
побачила тракториста. Не сперечалась з ме
ханізатором. Вступила йому місце за кермом, 
а сама попрямувала на тракторний стан до 
бригадира механізаторів Костянтина Юзва- 
рова.

— Трактори простоюють, знаєте?
— Аварія, чи що так рано?
— Все справне. Люди виходять в поле пізно.
— А я — ща... я щодня нагадую, щоб ціло- 

дооово не припинялись роботи. Вони продов
жують своє коїти. Що ж маю робити? Кож
ного на мотоциклі щодня вивозити в поле до 
агрегатів?
“ ?а не в„ Цьому справа. Люди у нас хоро

ші. Але ж їм потрібен відпочинок. Отож за 
кожним агрегатом слід закріпити по два трак
тористи. І двозмінна робота буде забезпечена. 
Тоді і толк матимемо.
піРпРгД °лена вела розмову і з керуючим 
ідділком. Механізатори почали працювати 

вдень і вночі.

5.
З РД^,! Л 4 Олена- ЯК в Жакчик прислали І 

ма,динУ для висаджування РЄНІВ цукРнстнх- Знала: десятки жіночих 
бот неГзмс^.п..П^ЛЄГипН”я- Однак для неї W 
Стазя л:™ ось- Внишла якось на площу, 
пебйпазийигіСОСМУп'' де неп°далік жінки пе- 
Р _ РБач н» ’ Рапгом чує їх голоси: 
на пенк’пиЗп?ЇШНХ агрегатів по десять разів 
дпібІНиН ”х°дить' придивляється до кожної 
з’явилась H₽yL\Ae Б?рнс працює, аж опівдні 
в нього є Нс Хоче гніва™ коханця А грішки 

Разб?ляЧнувшиЧИНН с.палах,,уло рум’янцем. Ще 
писа Жи згі. НпИа Ж1Нок’ вона рушила до Бо* 
повепхн rnv’тПрЯ.Муючп площею, побачила на 
гаг. Підступила їо"ор“?'1""' а,’Є'

T“ &uT Гйй ?к“Х“ЇЇ 
капризи показую... ДІ скажеш, щ
ршулюващаГ^на Лл® машнна «ова. Трохи від- 
Та й задошитк Бачу> вже кінець скоре
ного я не хотів..? В°рСиш?а; Поспішав... А пога- 
ві?ям глян?л7наЗНБорнаса3 П °блнччя- 3 Д°‘ 

Зараз m «**
Обоє схилились біля посадочної машини.

6.
® ДНТЬ за₽столам а”п душі‘ Тільки вона с»; 

листа: «...Нарещ'гі Пи,ие братові і матері 
ми в полі: пщеницюРпЯм впоРались з робота- 
лн рештки, половину с?еоОніОІИЛ”’ заск,'Ртува‘ 

Колись ти Казав У піп Рсі„ оралн”- 
академія мало мені сільськогосподарська 1
легше отримати другий ; М°Жливо. Але тепем> 
Будь певен, земля люп.?НПлом ОТУТ> в стсп- 
Дадуть мені багато л = ’ 3 як“мн я працюю- Я - інженер-^ "°ДДам їм всю себе, 
хлібороби, назнвают- р’ вони, жакчанські 
Дивно, правда?..» мене академічною—

--.Вона стала матіп’ю т,. »fl І
бригаду іншому ком уніс ‘.“«часово переда..- 
Цюватн нормувальнії Сама почала пря-
Олена Щабельська-Жи-?°' підросте мал«' 
свою бригаду до пі», Ляа...зн°ву вернеться » 

Отака вона, купанз ? \ 1 - людей.
в люоцСТКу степівчанка. 

Михайло ШЕВЧУК.



З стор. MR
/* ............. ...........

СЕКРЕТАР комсомоль
ської організації кол- 

госпу імені Карла Марк
са Маловисківського ра
йону Валентин Тимофієн- 
ко виправдовується:

— Та хіба ми на одних 
комсомольських зборах, 
засіданнях комітету- го
ворили з комсомольця
ми, які не мають серед-

школу. Сьогодні знову 
приходили звідтіль. 
Скаржилися,, що тільки 
троє на цьому тижні бу
ли на уроках...

Гадаєте, наступного 
дня справи налагоджую
ться? Можливо, когось 
класні керівники й при
ведуть, але без допомо
ги активістів комсо-

я« _______ _
ОБІРВАТИ

мир Кучеренко, Любов 
Яременко з початку нав
чального року були на 
кількох заняттях. В цій 
чверті на деяких уроках 
їх знову не бачили.

Є в первинній комсо
мольській організації 
кілька членів ВЛКСМ, 
які після восьми класів 
пішли працювати в кол
госп. Але жоден з них

ff »Ж ?

не продовжує навчання. 
В Олени Яременко, Га
лини Чорноморової та 
Галини Кармазілої якось 
запитали, чому вони ми
нають школу? Дівчата 
відповідають, що їм 
бракує часу для навчан
ня. А ось їх односельча

У ПРЕЗИДІЇ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УРСР
Президія Верховної Ради УРСР своїм Указом від 

12 лютого 1968 року за видатні заслуги в розвитку 
радянського мистецтва присвоїла почесне звания на
родного артиста Української РСР групі митців. В 
тому числі по Кіровоградській області:

Тімош Лідії Петрівні — артистці Кіровоградського 
обласного українського музично-драматичного театру 
ім. М. Л. Кропивиицького, заслуженій артистці Ук
раїнської РСР,

Читачі «Молодого комунара» щиро вітають Лідію 
Петрівну Тімош з присвоєнням високого звання і 
бажають їй ще ліпших успіхів на ниві театрального 
мистецтва^

•Л® 20 (870)---------- .

Л. П. ТІМОШ в ролі матері 
(вистава «Недоспівана пісня»). 

Фото В. КОВПАКА,

ньої освіти і не відвіду
ють школи? Але резуль
тати...

Справді, більша части
на комсомольців первин
ної організації не має 
середньої освіти. Проте 
мало хто продовжує нав
чатися. Вірно говорить 
секретар комітету, що 
часто розглядають це 
питання на зборах й на 
засіданнях комітету. Але 
запитайте у нього, яких 
практичних заходів вжи
ває комітет, щоб мо
лодь відвідувала школу? 
Одразу скажемо — ні
яких. Ото тільки й того, 
що інколи після нагаду
вання учителів кажуть 
юнакам та дівчатам:

— Пора вже йти в

мольської організації.
Не раз педагоги каза

ли В. Тимофієнку про 
байдужість комітетни
ків. П'ятеро з них не 
мають середньої освіти, 
а школу забули. Мало 
того, й сам секретар у 
тому числі.

Постає питання: кого 
ж слід слухати на збо
рах чи на засіданні комі
тету? Хоч В. Тимофієнко 
знову обіцяє поліпшити 
справи.

Саме з комітету й 
єлід розпочинати робо
ту. Бо він є прикладом 
для молоді, в першу 
чергу для комсомоль
ців. Як же бути нині?

Члени комітету Кате
рина Коваль, Володи

нин комсомолець Ан
дрій Нагорний теж пра
цює. Роботи у юнака 
завжди вистачає Щодня 
біля трактора. Він член 
комітету. З своїми обо
в’язками завжди справ
ляється, сам один з кра
щих учнів Хмелівської 
школи і не одному то
варишу допоміг у нав
чанні. Тож дівчатам не 
слід вишукувати причин. *

Педагогічний колек
тив школи робітничої 
молоді не раз звертався 
за допомогою до секре
таря партійної організа
ції колгоспу Д. І. Дуль- 
ського. Та й він осто
ронь цієї справи.

С. БРОВЧЕНКО, 
працівник маловис- 
ківської районної га
зети.

- ДО 150-РІЧЧЯ З ДНЯ НАРОДЖЕННЯ К. МАРКСА

Школа № 331 у Ждановському районі Моск
ви відкрила свої двері для 1350 учнів 1 верес
ня 1963 року.

17 березня 1964 року у житті клубу І всієї 
школи трапилася велика подія — відкрився 
шкільний музей Карла Маркса.

Зараз клуб істориків готує нову експозицію

п своєму музеї, присвячену 150-річчю з дня 
народження К. Маркса.

На знімку: Наташа СПЕСИВЦЕВА — 
громадський директор музею з групою екскур
сантів біля стенда з прапорами, що подарова
ні музею іпоземними друзями.

Фото В. РУНОВА. АПН.
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П ятдесят прожив
ні красиве життя Михайло 
сандрович Донець. Він почав 
зовсім юним у Полтаві. Здібному 
юнакові повезло: з перших же несміли
вих кроків він працював під орудою ко
рифеїв українського театру. Його опі
кали М. Садовський, Г. Юра, А Бучма та 
інші видатні митці, які помітили в мо
лодому Михайлові неабияку обдаро
ваність.

М. Донець виступав артистом в теат
рах Києве, Харкова, Миколаєва та ін
ших. А пізніше як режисер він створив 
спектаклі, які увійшли в скарбницю 
українського мистецтва. Сто вистав 
зроблено режисером Донцем, і дуже 
приємно для нас, кіровоградців, що со
рок п'ять з них він здійснив в степово
му краю — у театрі імені М. Л. Кропив- 
ницького.

У Кіровограді він здійснив свої кращі 
вистави — вперше на Україні відновив 
п’єсу І. Микитенка «Соло на флейті», 
«Чумаки», що стали окрасою його твор
чості. Глядачі із вдячністю пригадують 
вистави «Тарас Бульба», «Оптимістична 
трагедія», «Біла акація», оперу «Катери
на» та інші.

Михайла Олександровича аматори Кі- 
ровоградщини називають хрещеним 
батьком. Він справжній шеф художньої 
самодіяльності.

Олек- 
його

Можна ще й ще говорити про заслу
ги ветерана театру, заслуженого артис
та УРСР М. Донця. Тож і не дивно, що 
його так урочисто й тепло вшановували 
з нагоди півстоліття на сцені. У Кіро
вограді подібного ще ніколи й не було.

Вечір відкрив директор театру 
І. Шпаковський. Актриси, вбрані в укра
їнські костюми, провели дорогого юві
ляра на сцену. Він сидів, як на увінча
ному троні, разом з усім творчим скла
дом кропивничан.

Головний режисер заслужений діяч 
мистецтва УРСР І. Казнадій повідав при
сутнім про полум’яного пропагандиста 
українського театру. Його доповнювала 
різноманітна ілюстрація. Ентузіасти на
родної творчості дарували своєму 
улюбленому учителю й наставнику піс
ні й танці. Напевне, що для нього це 
були найдорожчі дарунки.

Ювіляра тепло вітала й вручила По
чесну грамоту секретар обкому КП 
України Н. П. Сухаревська, представни
ки багатьох організацій, підприємств, 
установ. Поздоровити його приїхали 
одеські, миколаївські, дніпропетровські 
митці.

Зал був у захопленні від подарунку 
ювіляра: кропивничани показали кілька 
дотепних, веселих імпровізованих інсце- 
ніровок.

Т. КАЛЬЧИНСЬКА.

Дорога редакція, як нам бути? Вже 
два тижні ходить мама до правління 
колгоспу «Росія», щоб дали автомашину 
привезти вугілля. Але виконуючий обо
в’язки голови колгоспу Турик Павло 
Якович лише обіцяє, а машини не дає. 
Немає чим топити, і ми вже кілька днів 
сидимо в холодній хаті.

Учениця 8-го класу
КОВАЛЬ ОЛЕНА.

с. Тарасівна Олександрійського 
району.

ДАЛЕКО в степу заховалося серед 
садів і перелісків село Тарасівна. З 

півночі дрімотно огортає його старез
ний парк, захищаючи від осінніх бур і 
зимових хурделиць. Посріблилися іне- 
ем могутні дерева...

Дивуюся з Оленчиного листа: невже 
в цій білій тиші, в сріблясто-голубій 
красі може народитися черствість, бай
дужість? Може, Оленка ображена і пе
ребільшує?

Школу відшукати не важко, бо, як 
завжди, в селі найкраща будівля — це 
вона. Хочу дізнатися дещо про Олену.

— Учениця вона хороша, — в один 
голос говорять директор школи Микола 
Андрійович Антоненко і класний керів
ник Марія -Яківна Тищенко, — хоч ча
сом їй доводиться важко.

В Оленки е два брати — третьоклас
ник Володя і четвертокласник Толя. 
Батько залишив сім’ю, пішов до іншої, 
‘'»а™ часто хворіє, і Оленка часто підмі
няє її на фермі Влітку дівчинка старанно 
працювала в шкільній комсомольсько- 
лоло.-ііжній ланці, і школа допомагає 
СІМ 1.
К0МСОЧ7О1ТЬпія03М0Ва про сі-ТЬСЬКу молодь, 
комсомольців, молодих спеціалістів, про те, 

як турбується про їх потреби керівництво 
колгоспу.

— Можу сказати лише про свій молод
няк, — Микола Андрійович поглядає на го
динник. — А втім, хай самі скажуть.

В учительську заходять викладач праці 
М. Г. Сліпченко, вихователька п’ятого класу 
В. 1. Колісник.

— За квартиру школа виплачує, топливом 
забезпечує, за освітлення платить...

— А як живуть Інші молоді спеціалісти: 
зоотехніки, агрономи? — питаю.

Вони дивуються:
— А їх у нас немає...
І знову перечитую рядки з Оленчино

го листа: «...вже кілька днів сидимо в 
холодній хаті».

Завітав до Павла Яковича Турика. 
Підвівся високий чоловік у добротній 
шапці з каракуля. Читаючи Оленчиного 
листа, багровіє. Не стримується.

— Якби знав, що вони такі, зовсім не 
дав би машину!

Цей мимовільний вигук багато про 
що сказав. Ну, хіба не у власній вотчи
ні? Захочу — дам, не захочу — мерз
ніть у нетопленій хаті.

Не знаю, чи зрозумів Павло Якович, 
що помилився, але вирішив 4 відкрити 
свій найбільший «козир».

— Поговоріть з доярками, то це за 
людина!

Ліова йде про Оленчину матір Вален
тину Василівну Коваль.

І ось вони в конторі: Євдокія Арап- 
чук, Марія Ільків, Ольга Вибрик, Віра 
Герасименко та ще кілька їх подруг.

— Тиждень на роботу не виходить!
— Коровам яке діло, що у неї в хаті 

холодно!
Я розумію їх і не збираюся виправ

довувати вчинок Валентини Василівни. 
Але ж, люди добрі, забули ви, що ва
ша подруга вже більше десяти років ра
зом з вами ходить біля корів, що кож-

ТАРАСІВСЬКИЙ ПРЕЛЮД,
АБО ЧОМУ ОЛЕНА КОВАЛЬ НЕ ХОЧЕ 
ЗАЛИШАТИСЯ У СВОЄМУ СЕЛІ

ного року одержує премії за свою не
легку працю і що в нетопленій хаті во
на мусила залишати трьох дітей.

Вирішив зустрітися з доряками на фермі, 
поговорити, як кажуть, віч-на-віч. Там же 
мав надію зустріти і Оленку, яка, як мені 
сказали я школі, пішла працювати за матір. 
Ось такий приблизно діалог мені довелося 
почути:

— Я, як будувалася, тижнями ходила про
сити машину, а в газету ж не писала.

— Бо дурна.
— Не хотіла колгосп соромити.
— А я позичила три відра вугілля у Ту- 

рнка.
— Та в пього є... Вони, мужики...
Згадка про «мужиків» перервала розмову. 

Кожна згадала, що в неї е чоловік, який і 
хлів відремонтує, І вугілля привезе. І жін
кам, мабуть, стало грішки соромно за розмову 
в конторі.

Нарешті дочекався Оленку. Дівчина 
схвильовано розповідає, як мати дня
ми ходила в контору, коли закінчувалось 
паливо, а їй все обіцяли. Одного разу 
виділили машину, а вона, як на гріх, 
поламалася. Потім Павло Якович, забу
вав, а мати нагадувала. Бо в них же 
хлопці маленькі, а топити нічим. Так 
було і з цеглою, так і з лісом на дах. 
І раптом крізь сльози проривається най- 
болючіше:

— Хіба ми винні, що в нас немає 
батька?

Заспокоюю її. Вона ще схлипує, але 
вже спокійніше говорить:

— Всі знають, скільки я працювала 
на фермі, і ніколи не виїхала б із сво
го села. А так, куди не піди, за людину, 
не вважають...

Я вже не помічав ні білої тиші, ні 
сріблясто-голубої краси зимового села. 
Поспішав у контору, де мене чекав 
П. Я. Турик.

— Дороги були заметені, самі знаєте.
— Так до станції Щасливої рукою ж 

дістати.
— Воно то так, але ж є й інші тур

боти...
Проводжали мене молоді хлопці Богдан 

Любій, Іван Леочко, Віктор Штанько. Доро
гою розговорилися.

— Багато молоді в селі?
— Нас троє та ще двоє е.
— А чому ж так?
— Та хто ж сюди піде? Бачите, пк вихо

дить..
— В суботу молоді повен клуб. Приїжд

жають до батьків з міста.
— Незабаром в поле нікому буде впити.
Я згадав, що й Оленка Коваль після 

закінчення школи хоче виїхати з свого 
села. Ось вам і «інші турботи», Павле 
Яковичу!

В. ШАРІЙ,
спецкор «Молодого комунара».

Олександрійський район.
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Червонозоряний 
МАРШ

Вже більше двох міся
ців газета «Зірка.» прово
дить червонозоряний піо
нерський марш. В піонер

ських дружинах шкіл на
шої області створено ба
тальйони, які беруть 
в ньому участь. Тх марш
рути проходять по міс
цях боїв, діти зустрічаю
ться з воїнами-земляка- 
ми, влаштовують вечори 
бойової слави, проводять 
воєнізовані ігри.

Повідомлення про чер-

вонозоряний марш над
силаються в штаб при 
газеті «Зірка». Про свою 
роботу батальйони пові
домляють і «Молодий 
комунар».

БІЙ ЗА ПРАПОР
До проведення військово- 

спортивної гри «Бій за пра- 
шм>» залишався один день. 
Обидві команди ще раз рс-

тельно перевірили готовність 
до операції, оглянули «окопи» 
і «підземні ходи», ще раз ви
пробовували надійність зв’яз
ку.

Ось «противники» зайняли 
позиції. Сурми сповістили про 
початок «бою». В хід пішли 
сніжки. В бою перемагає 
спритніший, найбільш підго
товлений. З гучним «ура!» 
пішла в атаку команда 6 і 7 
класів. Вони перемогли і з 
червоним прапором вирушили

за своїм командиром на по
двір'я школи.

За дорученням комітету
комсомолу — загонова
вожата Ліда БОР ЧУК. 
Новоградівська СШ, 
Бобрннецький район.

НАКАЗИ ШТАБУ
В Помічнянській середній 

школі № 2 створено три ба
тальйони, які підпорядковані 
штабові на чолі із підполков
ником запасу А. Андрущаком.

Червонозорівці вже виконали 
три накази штабу. Заключ
ним етапом маршу буде про
ведення гри «Висота героїв». 
Л в день 50-річчя Збройних 
Сил, 23 лютого, ми проведе
мо парад червонозорівців. Юні 
патріоти віддадуть шану за
гиблим воїнам, звітуватимуть 
про виконання своїх завдань.

В. ЗОЗУЛЯ, 
член комітету комсомолу 
Помічнянської СШ № 2.

лижники Кіровоград- 
району, учасники «Сні- 
десанту», зібрались у 
на батьківщині героя 

війни В. Бо-

СнІГОБИЙ £

Фото 1. Назаратія.

Юні 
ського 
гового 
неділю 
громадянської 
женка в селі Бережннці. Сні
гова хуртовина не стала пе
решкодою для хлопців і дів
чат, які вийшли помірятися 
силами в змаганні на приз 
імені героя-земляка. 1 ось суд
ді підвели підсумок. Для На
ді Головатої — капітана 
команди десятикласників із 
села Українки — він особли
во приємний. Бо почесний 
трофей вже в її руках. (Фото 
праворуч). А серед восьми
класників найсильнішими ви
явилися бережннці. Перший 
секретар Кіровоградсь кого 
РК ЛКСМУ Л. Дейнека вру
чив Колі Грешнову кубок, 
грамоту і цінний подарунок.
(Фото ліворуч).

і настав час розлучатися з героя- 
ми повісті. Але ж як склалась їх до

ля, де вони зараз — дзоє з екіпажу ма
шини бойової?

... Тоді лікар Глумов виграв перший 
бій. Та становище Осатюка залишалося 
серйозним. Його довелось відправити в 
Москву до відомих спеціалістів. В госпі
талі пробув чимало часу, але і після то
го, як вийшов, довго ще ходив на пере
в'язку. Про повернення на фронт не 
могло бути й мови. Довелось ЗГОДИТИСЬ 

на штабну роботу в учбовому танково
му полку. Бойовому командирові це бу
ло не до душі. Але — що 
віть у військову академію 
місія не пропустила.

Тільки через три роки 
решті, вилікувати рану. І

|Лр4і'нИ
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В. ГАНОЦЬКИЙ

На зимових Олімпійських

зробиш? 
медична

На- 
ко-

на-

, ------ -.............-...... ські Ігри. Ковзани. Репортаж з
ігра^с. Ковзани. (Гренобль). 17.00 Гренобля. 17.00 ~ "

” вечірня газета. 18.00 
кіно.мандрівників».

— Молодіжна програма «По
гляд». (К). 18.00 — Клуб кіно- 

повіді про

ф ПОКАЗУЄ КІРОВОГРАД
П’ЯТНИЦЯ, 16 лютого. Пер

ша програма. 9.30 — Художній 
фільм «ІДУ шукати». (Кіропо- 

зимових 
Лижі —

мандрівників. (М) 19.00 — Роз- «Па вогник». (Лі), 
повіді про героїзм. Е::?туд —’ Л 
письменника С. Смирнова. (ЛІ). 
19.30 — На зимових Олімпій
ських іграх. Хокей: Швеція — 
ЧССР. (Гренобль). 22.00 — «Без 
трюку — не виходити». Цирко
вий огляд. (Лі). 23.00 — На зи
мових Олімпійських іграх. Хо
кей: СРСР — Канада. (Гре
нобль).

град). 11.00 — На
Олімпійських іграх..............
ковзани. (Гренобль). 17.20 — 
Оголошення. (Кіровоград). 17.25 
— Художній фільм «Іду шука
ли». (Кіровоград). 19.00 — Те
летеатр мініатюр «13 стільців». 
(Лі). 20.00 — Сторінки музично
го календаря. Композитор Ка- 
ра-Караев. (М) 20.15 — Еста
фета новин. (М). 21.00 — На 
зимових Олімпійських іграх 
Фігурне катання. (Гренобль)

Друга програма. 17.20 —
«Безсмертний подвиг». Телена
рис. (К1. 17.-40 — Телевісп. (К) 
18.00 — Для школярів «Скажи 
мені, хто твій друг». (К).

СУБОТА, 17 лютого. Перша 
програма. 9.00 — Гімнастика 
для всіх. (Лі). 9.45 — Теленовн- 
ни. (М). 10.00 — «З днем на
родження» . Розважальна про
грама. (М). 10.30 — «Здоров’я». 
Науково-популярна програма. 
(Лі). 11.00 — «Об’єктив». Теле- 
клуб кіно-фотолюбителів. (М). 
12.00 — Перший урок. Художній 
фільм. (Лі). 13.30 — Радянським 
Збройним Силам присвячується. 
«Десантники». Телефільм. 16.30

и П

Б К 00888.

вдалося, 
тоді Дмитра 

Івановича Осатюка призначили команди
ром батальйону. Минуло небагато часу, і 
його батальйон зайняв перше місце в 
полку.

Потім — разом з іншими командира
ми-фронтовиками навчався у вищій офі
церській школі. І знову — служба. На 
цей раз у прославленій Кантемирівській 
дивізії.

Не раз ще військова доля кидала тан
кіста з місця на ааісцє. Він став коман
диром полку. Так, як на фронті його ро
та була першою в батальйоні, а потім 
батальйон — першим в полку, так і полк 
Осатюка зайняв перше місце в дивізії.

З кожним роком все важче і важче 
було водити полк по бездоріжжю, ходи-- 
ти в атаки, які, хоч і називались учбови
ми, часто не відрізнялись від бойових. 
Звичайно, нелегко було прощатись з 
полком. Але ж нічого не зробиш: роки 
беруть своє, дається взнаки рана.

Ось уже кілька років полковник Д. І. 
Осатюк на новій роботі — 
вий комісар Кіровоград
ського міського об’єднано
го військкомату. Кожного 
року він проводжає в ар
мію молодих земляків і зу
стрічає їх після служби, за
гартованих, зміцнілих. І в 
кожному з них полковник 
пізнає свою бойову юність 
і юність своїх 
Він батьківськими 
дивиться на 
мольців 60-х 
до знає, що 
Батьківщини 
як колись він і його бойо
ві друзі, не пошкодують 
свого життя. їм Вітчизна 
довірила грізну зброю, і 
зброя та — □ надійних ру
ках.

Ось уже багато років 
працює на Липецькому ме- 
малургійному комбінаті 
Іван Михайлович Макарен-. 
ков. Прийшов він сюди, коли, окрім 
ТЕЦ та кількох цехів, нічого не було. З 
тих пір тут виросли доменні печі, елек
троплавильний цех, цехи гарячого і хо
лодного прокату, азотнотуковий і коксо
хімічний заводи.

(Закінчення. Початок в газетах за 18, 
20, 23 і 27 січня та 3, 6, 10 лютого).

ПІСЛЯМОВА
Як і багато років тому, Макаренков і 

сьогодні не може без хвилювання бачи
ти яскраві спалахи, що виростають над 
цехами, коли сталевари видають плав
ку. В такі хвилини йому згадуються 
фронтові дні.

Так було перед наступом. Величезні 
спалахи прорізали тоді передранкову 
синь неба. Важко били гармати, міно
мети, «катюші». Все затягнув густий 
дим. Пахло порохом. Півгодини, годину. 
А потім — вперед, на ворожі укріплен
ня мчать таики.

Макаренков часто розповідає про 
фронтові шляхи-дороги в школах, на 
піонерських зборах, на зустрічах із

однополчан, 
очима 

них, комсо- 
років, і твер- 
в скрутну для 
хвилину вони,

він військо-

Військовий комісар Кіровоградського об’єднаною міськчійськ 
комату полковник Д. ОСА'ГЮК вручає військовий квиток.

Телевізійпа 
«Клуб 

(М). 18.45 — 
і 9.30 — Зи- 

ігри. Хокей: 
Репортаж з 
«Без трюку

героїзм. Виступ мові Олімпійські 
Швеція - ЧССР. 
Гренобля. 22.00 — 
не виходити». Цирковий огляд. 
(М). 23.00 — Зимові Олімпійські 
ігри. Хокей: СРСР — Канада. 
Репортаж з Гренобля.

19.30
ськнх іграх Хокей: Щр.ец 
ЧССР. (Гренобль). 22.00 —

ф ПОКАЗУЄ 
ДНІПРОПЕТРОВСЬК

П’ЯТНИЦЯ, 16 лютого. 11.00 — 
Зимові Олімпійські ігри. Ков
зани. Репортаж з Гренобля. 
16.50 — Назустріч 50-річчю 
Збройних Сил СРСР, «Серцю 
солдатському». Концерт. 17.40 — 
Телевізійні вісті. (К). 18.00 —
«Спектр». Науково-пізнавальна 
програма. 18.45 — Дніпровські' 
новини. 19.00 — Телевізійний 
ісатр мініатюр. «Тринадцять 
стільців». (М). 20.00 — Сторін
ки музичного календаря (Ком
позитор Кара-Караєь). (Лі). 20.15 
— Естафета новин. (М). 21.00 — 
Зимові Олімпійські ігри. Фі
гурне катання. Репортаж з Гре
нобля.

СУБОТА, 17 лютого. 9.60 — 
Програма навчального телеба
чення. 11.00 — Художній фільм 
«Шляхи боротьби». 14.00 —
Програма кольорового телеба
чення. (М) 15.30 - Для дітей.
.«Вінні-Пух і всі. псі. всі...». Те
левізійний спектакль. (Ленін
град). 16.30 — Зимові Олімпій-

ф ПОКАЗУЄ МИКОЛАЇВ
П’ЯТНИЦЯ, 16 лютого. 16.30 — 

Передача з Одеси. 17.10 — Ак
туальний екран. 17.40 — Телеві
зійні вісті. (К). 18.00 — Пере
дача з Одеси. 19.00 — Телевізій
ний театр мініатюр. «Тринад
цять стільців». (М). 20.00 — 
Сторінки музичного календаря. 
(Композитор Кара-Караев). (М). 
20.15 — Естафета новин. (М). 
21.00 — Зимові Олімпійські ігри. 
Фігурне катання. Репортаж з 
Гренобля.

ПОГОДА

Вдень 15 
к го -я- м 1 н 

хмарність, 
• кий сніг, -----

південно-західний 
з переходом па 

західний помірний. Темпера
тура повітря — 0—2 градуси 
морозу.

люто- 
л и в а 

слаб- 
вітер

м. Кіровоград, вул. Луначарського, 36. 
Телефони: редактора — 2-45-00, відпо
відального секретаря — 2-45-35, відді
лів — 2-45-36.

Індекс 01197.

завтрашніми солдатами-допризовника-- 
ми. Про пам’ятні події Великої Вітчизня
ної війни, про те, як йшли на подвиг 
захисники Ленінграда, як відстоювали в 
жорстоких боях щастя і свободу. Він 
розповідає їм про своїх бойових побра
тимів, про полковника Осатюка.

••
ЩО ПОДАРУВАТИ ВОЇНОВІ?
«Д/о подарувати на свято Радянської 

Армії братові чи товаришеві?» — запи
тує Олена Буть з села Рівного Ново- 
українського району.

На це запитання ми попросили відпо
вісти продавця з магазину «Рубін»,' що 
в Кіровограді, Нонну Володимирівну 
Комарову. .

«День Радянської Армії став святом 
всього радянського народу, — говорить 
воиа. — Але якщо в переддень 8 берез
ня біля прилавків ми бачимо чоловіків, 
то вже зараз нас, продавців, почали тур
бувати дівчата і жінки. Подарунки мо-

«МОЛОДОЙ КОММУНАР» 
орган Кировоградского 

обкома ЛКСМУ 
г. Кировоград.

жуть бути найрізноманітніші; від гал
стука до годинника. Я, особисто, вва
жаю найкращим- подарунком книгу. 
Брат, чоловік або батько не образять
ся, якщо подарувати їм сорочку, гал
стук тощо Зате подарунок коханому 
треба вибирати обережніше. Не обо
в’язково, щоб був він дорогим. Головне 
тут - оригінальність, сучасність. Це 
може бути якийсь сувенір у формі су
путника ракети, місяця, оригінальний 
малюнок і т. д. Ніхто не відмовиться і 
від квітів. Та найкращим подарунком 
для чоловіків і хлопців буде щире по 
здоровлення, ласкава посмішка ваш 
святковий настрій, дорогі дівчата й жін- 

/ ки».
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