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Всесоюзна ударна—на фініші
Останній день старого року на всесоюзній ударній будові— , 

Черкаському хімічному комбінаті комсомол відзначив нову 
трудову перемогу. Закінчено будіветьно-монтажні роботи на 
друїііі черзі аміачного виробництва. Почато технологічне ви
пробування устаткування, яке передує пуску підприємства.

Незважаючи па те, що потужність другої черги аміачного 
виробництва вчетверо вища першої, будівництво її було 
завершено майже в півтора рази швидше. А обсяг робіт був 
дуже великим. Будівельники тресту «Черкасхімбуд у стис
лі строки виконали близько нів.мільйона кубометрів земляних 
робіт, уклали 55 тисяч кубометрів бетону, змонтували 19 ти
сяч кубометрів збірного залізобетону і понад 3,5 тисячі тонн 
металевих конструкцій. У цехах встановлено 1250 одиниці, 
основного технологічного устаткування, прокладено 138 кі
лометрів трубопроводів і 150 кілометрів електрокабелів. Вели
ку допомогу будівельникам подали комсомольці і молодь 
Черкас, які сто передпускових днів оголосили днями ударної 
ленінської вахти і щодня працювали поряд з монтажниками, 
наладчиками та електриками. (РАТАУ).
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пір. як комсо- 
Кнївськнй тСх- 

п Кіровоград на

школи механізаторів ком- 
Васильєв (зліва) і Леонід 
Ма.товнсківськс об’єднання 
Молодим слюсарям довірн-
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ВУГІЛЛЯ НА-ГОРА

Після закінчення 
сомольці Павло 
Єпанча прийшли в 
«Сільгосптехніка». ______
ли відповідальну роботу — ремонг задніх мос
тів і коробок передач. В переддень Ленінсько
го ювілею юнаки щодня радують колектив 
ремонтників своїми трудовими успіхами. Нор
ма виробітку Павла Васильєва — 150 — И>0 
процентів за день, Леоніда

Фото

ІЦе й року не минуло І тих 
молка Ольга Дулуб закінчила 
ііологічпий Інститут, і приїхала _
фабрику індпошиву. Тут нона почала працюва
ти іижеисром-тсХнологом. Крім того, дівчина 
передає свої знання швачкам в місцевому уч
бовому комбінаті. О. Дулуб — член комітету 
комсомолу фабрики.

А оце в неї з’явилось ще одне громадське 
доручення — вона стала інструктором по пере
пису населення.

Фото К). ЛІ ВАШ НИКОВА.

*

і
; ЧЕРВОНОГРАД, Львів

ської області. Гірники шах
ти № 8 «Беликомостів- 
ська» комбінату «Укрза- 
хідвугілля», змагаючись за 
гідну зустріч 100-річчю з 
дня народження В. І. Ле
ніна, вирішили п'ятирічний 
план видобутку кам'яного 
вугілля виконати до 10 бе
резня і до знаменної дати 
видобути додатково ще не 
менше 100 тисяч тонн па
лива.

З січня добувні бригади, 
керовані комуністами 
А. Акимовим і Я. Шоста
ком, прохідники, очолюва
ні І. Холопицею, достроко
во виконали свої змінні . 
завдання. При збільшено
му порівняно з груднем 
завданні шахта дала за 
день понад 100 тонн над
планового вугілля.

ТРУДОВИЙ СТАРТНОВОГО РОКУ
свердловину освоїли після 
буріння бригади промис
лу, де завідуючим Анна 
Джанієв. її добовий дебіт 
дорівнює 130 тоннам.

НАДПЛАНОВИИ ГАЗ

ХАРКІВ. Сто сімдесят 
п'ять мільйонів кубометрів 
голубого палива видобуто 
за перші два дні нового 
року на ордена Леніна 
Шебелинському промислі, 
який називають «газовим 
Донбасом».

САННІ КАРАВАНИ

ВДАРИВ
ЙАФТОВИИ ФОНТАН

НЕБІТ-ДАГ (Туркменська
РСР). З січня серед бар
ханних пісків ударив по
пий фонтан «чорного до
лота», Цю 546-у глибоку 
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БУСЬК, Львівської об
ласті. Прибузькими поля
ми за маршрутами ферма 
— поле ідуть санні ка
равани. Буські хлібороби 
вдвоє збільшили, порівня
но з груднем, темпи виве
зення місцевих добрив. За 
два дні доставлено по 
2800 тонн компостів. Кож
ного ранку на траси родю
чості виходить 100 тракто-

сот кінних са-

старт взяли і 
У колгоспах
«50 років

рів, кілька 
ней.

Хороший 
ремонтники. 
«Авангард»,
Жовтня», «Вільна Україна» 
повністю завершено під
готовку техніки, призначе
ної для весняного наступу.

ДОБРИЙ ЗАЧИН

ДОНЕЦЬК. «...1 
весь рік піде 
ре». Додержуючись 
го правила, по є т а р а- 
лись у першу робочу змі
ну 1970 року трудівники 
наймолодшого у Донбасі 
Авдіївського коксохімічно
го заводу. За добу пере
крито завдання по вироб
ництву сірчаної кислоти, 
сульфату амонію, бензолу 
та інших хімічних продук
тів. За нарядами нового 
року заводам і господар
ствам Російської Федера
ції, України відправлено 
перші десятки вагонів кок
су, мінеральних добрив, 
нафталіну.

ТОДІ 
доб- 
цьо-

ТЕХНІЦІ -
УМІЛІ РУКИ!

Сьогодні багато нового. У ваших ру
ках, дорогі друзі, другий номер «Мо
лодого комунара». А у нашої газети — 
багато нових читачів. І для читачів-«ве- 
теранів», і для тих, хто вперше пе
редплатив «Молодий комунар», ми 
відкриваємо сьогодні нову рубрику. 
Нею починаємо велику, заінтересова
ну розмову про сьогоднішній і зав
трашній день механізації сільського 
господарства, про головне, без чого 
немислимий технічний прогрес на се
лі — про підготовку механізаторських 
кадрів. З трибуни III Всесоюзного 
з’їзду колгоспників Генеральний сек
ретар ЦК КГіРС Л. І. Брежнєв сказав:

Розмову про іехнічний всеобуч ми 
починаємо з інтерв’ю, яке взяв корес
пондент «Молодого комунара» у заступ
ника начальника обласного управління 
сільського господарства І. М. ІРЕЧИХИ.

—• Іване Микитовичу, які технічні' 
професії потрібні нині в колгоспах і 
радгоспах нашої області?

— Найрізноманітніші. .’1. 1. Брежнєв 
на жовтневому (1968 р.) Пленумі Ц1\ 
КІ1РС підкреслював, що теперішнє і 
майбутнє сільського господарства пере
буває у нерозривному зв’язку з ного 
оснащеністю технікою. Зараз в госпо
дарствах області є понад 13 тисяч трак
торів, 4 тисячі зернових і близько 6 ти
сяч інших комбайнів, 7 тисяч вантаж
них автомобілів га багато іншої техні
ки Значно зростає технічна оснащеність 
і тваринництва. На фермах області вста
новлено 800 доїльних установок, 3 ти
сячі гііоєтранспортерів, 1400 стаціонар
них і пересувних кормороздавачів, ве
лику кількість інших машин та облад
нання.

Для впсокопридукі іншого використан
ня і обслуговування цієї техніки необ
хідно мати велику кількість кваліфіко
ваних кадрів різних спеціальностей, на
самперед, таких як гракторисг-манш- 
иісі, майстер машинного доїння корів, 
майстер-паладчук. слюсар по технічно
му ДОГЛЯДУ elitK.tpO.MOIІ тер, водій

— Скажіть, будь .піски, як готуються 
механізатори на базі господарств і ра
йонних об'єднань ^Сільгосптехніки»?

«Можна бути впевненими, що комсо
мол візьметься за цю справу і в най
ближчому майбутньому тисячі ком
сомольців і молоді сядуть на трак
тори, комбайни, автомобілі, стануть 
меліораторами, електриками, механі
заторами тваринницьких ферм».

Як краще виконати почесне дору
чення партії! Про це і йтиме мова ф 
матеріалах, які друкуватимуться під 
новою рубрикою. Ми закликаємо 
включитися в цю розмову всіх наших 
читачів, особливо сільських юнаків і 
дівчат. Оволодіння технікою — це на
ша кровна справа, друзі!

ЧІ1СЛІ і комітети КОМСОМОЛ), щі^хдат^ 
ньо проводять роз'яснювальну робочу 
серед молоді.

Ще більші чру днищі з закріпленням 
механізаторських кадрів. За три роки в 
області підготовлено 15 тисяч механіза
торів. З них зараз працює десь тіль
ки 4 тисячі. Мені здається, остання цнф; 
ра могла б бути значно більшою, якбу. 
молодим механізаторам створювались 
хороші виробничі і побутові умови. Об
ласне управління сільського господар
ства рекомендувало колгоспам знижу
вати механізаторам-новачкам норми ви
робітку в перші три місяці після закін
чення навчання на 40, а в наступні 
три — на 20 процентів. Для дівчат плю
сується ще 10 процентів (норма для них 
і в майбутньому на 10 процентів меії- 
ша, ніж у чоловіків). Деякі керівники, 
однак, не виконують цих рекомендацій. 
А райкоми ЛКСМУ, іг—~1'~—■’ 
.польського прожектора» 
трелюють 
лоді.

штаби «Іхомсо- 
погапо код- 

вшсорнстаїшя пільг для мо«

— .4 Я/С 
кадри для

to тую ть ся мс хан і за горські 
тваринництва?

з’їзді КО.1- 
ІІСОО.ХІДИІСГЬ 
молоді за 
області за

— На III Всесоюзному 
госпнпків вказувалось на 
масового походу сільської 
технічний всеобуч В нашій 
зимовий період повинно бути підготов
лено 1800 гракторпетіи машннісгів (1070 
при колгоспах і 730 при райоб’єдпаїшях 
«Сільгосптехніки»). 500 комбайнерів 
(всі — при колгоспах), 400 шоферів (на 
курсах при обкомах ДТСААФ і в уч- 
комбіна гах). План набору па чотиримі
сячні курси, па жаль, ще не виконаний. 
На трак'горнстів-машішістів вчиться .ін
ше 1009 чоловік, а па комбайнерів — 
всього 10,7 Між тим створені дуже хо
роші умови ДІЯ юго, щоб сільські 
хлопці і дівчата могли оволодіти меха
нізаторськими професіями. Судіть самі: 
па навчання одного механізатора на 
чотиримісячних курсах держава витра
чає 55 карбованців щомісяця. (55X4 220 
карбованців). Викладають на курсах ін
женери виробничих управлінь, об’єднань 
«Сільгосптехніки», колгоспів, бригадири 
тракторних бригад. Практичне іавчання 
проводять паїїдосвідченіші тракторист. 
Слухачі курсів шяходяться на утриман
ні своїх господарств На весі, час на
вчання за ними зберігається середньомі
сячний заробіток. І все ж приплив мо.кі
лі па курси ще слабий Напрошується

1 висновок, що иілноніціі орган:!, в тому

— Як я 
шн.х фермах ба 
ден — ніщо. 11а жаль, 
пах в минулому році дуже 
ршшиків оволоділи тс;;;;;;;; 
альностями. Гак. майстрів 
доїння в Долинському районі підготов
лено не 57, як планувалось, а тіль
ки 9, у Вільшаиському районі не 22, 
а 12. Жодного механізатора тварин- 
ііицтва не підготовлено в Голованіїз- 
ському, Компаніївсько.му. Ульяновсько
му районах. А потрібно було нідгогува- 
ні відповідно 
ге, до чого це 
свідчить такий 
районі мали 
тваринницьких 
жодного. 1 п'ятнадцять гное транспорте
рів в колгоспах стоять несправними.

Найгірше використовується доїльна 
апаратура. В Добрсвелнчківському ра
йоні з 45 доїльних апаратів не працює 
27. У Вільшаиському з 15 доїльних ус
тановок діє тільки 2. В одному лише 
колгоспі імені 40-річчя Жовтня 
району є 9 доїльних апаратів, 
придбання колгосп затратив 10200 кар
бованців. проте це обладнання вже два 
роки не працює і наполовину зінсува- 

наслідок того, що 
вистачає людей, 

технікою. ІІеобхід- 
зусп.тля комітетів 

на залучення 
до оволодіння 

професіями Це 
юдуктнвчо.м'.' вико- 
дальшому ніднессн- 

Про це, до 
ошївалосі на VIII пленумі

вже говорив, техніки па на- 
ато, але техніка без лю- 

, в деяких ранб- 
: мало тва- 

технічними спеці- 
пашинного

23, 17 і 14 чоловік. Про 
приводить, красномовно 

приклад. В Долинському 
підготувати 15 слюсарів 
ферм. Не підготовлено

лось. Такі явища — 
в господарствах не 
які б уміли володіти 
по в цьому році всі 
комсомолу спрямувати 
молодих КОЛГОСПНИКІВ 
механізаторськими 
сприятиме инсокопр 
рнстаншо техніки, 
шо сільського господарства 
речі, і паго." 
ЦК ВЛКСМ

ЦЬОГО

На їх

І
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тлСЬОГОДНІ - ЗАНЯТТЯ В МОЛОДІЖНО- 
МУ КЛУБІ ЕКОНОМІЧНИХ ЗНАНЬ сГОСПО- 
ДАР». НОГО ВЕДЕ ЧЛЕН СТУДЕНТСЬКОГО 
НАУКОВОГО ТОВАРИСТВА ПЕДІНСТИТУТУ 
ІМЕНІ О. С. ПУШКІНА Г. КОМАРОВ.

я Перемога колгоспного ладу, 
1 як і всі завоювання радянсько- 
] іа народу, нерозривно зв’язані 
і з ім’ям В. І. Леніна, з боротьбі бою нашої партії за інтереси І трудящих. Недавно минуло 50 

років з того часу, як Володи
мир Ілліч виступав на 1 з’їз
ді делегатів землеробських 
комун і сільськогосподарських 
артілей. Тоді, у 1919 році, 
об’єднання такого типу були 
ледве помітними серед одно
осібних селянських госпо
дарств. Ллє і в ту пору Ілліч 
побачив у них паростки ново
го суспільного ладу. Націо- 
налізуванши землю, зробивши 
її всенародною власністю, пар
тія і Радянська влада бачили, 
що докорінні зміни в житті се
ла можна здійснити лише 
шляхом кооперування. Ленін* 

: І ськиіі кооперативний плай оз- 
й начав об’єднання мільйонів 

дрібних господарств у великі, 
колективні залучення трудо
вого селянства до будівництва 
соціалізму.

Кооперування селянських 
господарств п нашій країні 
проходило послідовно — від 
найпростіших форм сільської 
кооперації до великих сіль
ськогосподарських артілей, в 
яких найповніше знаходять

1 своє відображення суспільні й 
І особисті інтереси колгоспнк- 

3 кіп. В процесі будівництва со- 
г ціалізму в нашій країні широ* 
■ кого розмаху набуло як коо

перування селянських госпо- 
і дарств, так і створення кущо- І них об’єднань кооперації.

Здійснюючи геніальні запо
віти В. І. Леніна, Комуністич
на партія провела величезну 
роботу по забезпеченню зрос
тання продуктивних сил сіль
ського господарства. При цьо
му розвиток соціалістичного 
сільського господарства су
проводжується концентрацією 
та спеціалізацією виробництва. 
Виникав необхідність об'єд
нати зусилля колгоспів у про
веденні будівельних робіт, в 
будівництві підсобних підпри
ємств, культурно-побутових та 
інших об’єктів, створення яких 
в рамках одного господарства 
недоцільне. Цс привело до ви
никнення і масового розвитку 
міжколгоспних організацій, 
ііілприємств та різноманітних 
об’єднань.

Цей процес знайшов відобра
ження у Програмі КПРС. де 
підкреслюється, що із зрос
танням продуктивних сил роз
винуться міжколгоспні вироб
ничі зв’язки, процес усуспіль
нення господарства вийде за 
рамки окремих колгоспів.

Виникнення міжколгоспних 
зв’язків знаменує собою більш 
високий ста» спеціалізації і 
концентрації, оснований на 
розподілі праці в сільському 
господарстві. Міжколгоспні 
об’єднання — більш високий 
тип сільськогосподарської коо
перації, членами якої є не 
окремі працівники, а великі 

соціалістичні господарства — 
колгоспи. Міжколгоспні вироб
ничі зв’язки — один із шля
хів удосконалення колгоспної 
форми власності в процесі її 
зближення і поступового ЗЛИТ
ІЙ з загальнонародною. Завдяки міжколгоспним виробничим

зв’язкам відбувається стиран
ня граней між колгоспно-коо
перативною і загальнонарод
ною власністю. Тому їх розви
ток мав но тільки важливе 
економічне, але і політичне 
значення. На початку масово
го колгоспного руху взаємо
зв’язки між окремими госпо
дарствами носили випадковий 
характер. Колгоспи допомага
ли один одному посівматеріа- 
лами, запасними частинами. 
В міру укрупнення колгоспної 
економіки в окремих районах 
країни почали створюватись 
міжколгоспні об’єднання для 
побудови зрошувальних кана
лів, виробництва будівельних 
матеріалів тощо.

Партія 1 уряд постійно пік
луються про розвиток міжкол
госпних виробничих зв’язків. 
Про їх значення I необхідність 
розширення вказувалось в рі
шеннях XXIII з’їзду КПРС, 
березневого (1265 р.) та жовт
невого (1963 р.) Пленумів ЦК 
КПРС.

Міжколгоспним зв’язкам ве
лике значення приділив і Тре
тій Всесоюзний з’їзд колгосп
ників. В новому Прнмірному 
Статуті сільськогосподарської
артілі дістав широке відобра
ження процес створення між
колгоспних і державно-кол
госпних спеціалізованих під
приємств, організацій і об’єд
нань. Практика показує, що в 
сучасних умовах для розв’я
зання ряду важливих завдань 
можливості окремих колгоспів 
стають недостатніми. Але тс, 
що є неможливим або неви
гідним для одного господар
ства, є цілком можливим і 
економічно вигідним при об’єд. 
канні зусиль І коштів з Інши
ми колгоспами або державни
ми підприємствами. Такс 
об'єднання на добровільних 
засадах дає змогу вирішува
ти проблеми спеціалізації ви
робництва. розвитку підсобних 
підприємств по переробці сіль
ськогосподарських продуктів і 
організацію їх збуті', по виро
щуванню і відгодівлі худоби, 
по будівництву I виробництву 
матеріалів, необхідних для 
благоустрою сільських насе
лених пунктів.

Зпачного розвитку набули 
міжколгоспні об’єднання на 
Кіровоградщині. Зараз в об
ласті налічується близько ‘10 
різник міжколгоспних об’єд
нань. Серед них — 24 між
колгоспні будівельні органі
зації, б цегельних заводів, 2 
заводи по виробництву залізо
бетонних конструкцій. Кол
госпи області об’єднують свої 
зусилля в галузі птахівництва. 
Так. в кожному районі нашої 
області створені міжколгоспні 
інкубаторні станції. Велике 
значення мають створені в ра
йонах області міжколгоспні 
ради по культурі. Вони коор
динують діяльність колгосп
них будинків культури, дба
ють про постачання реквізиту 

для художньої самодіяльнос
ті, організовують підготовку 
керівників художньої само
діяльності тощо. В області на
були поширення колгоспні 
об’єднання, спрямовані на по
ліпшення здоров’я трудівни
ків села. Біля станції Шоста-

КЛУБ 
ЕКОНОМІЧНИХ 
ЗНАНЬ 
«ГОСПОДАР»

кіски збудований великий МІЖ
КОЛГОСПНИЙ протитуберкульоз
ний санаторій, діють Велико- 
троянський будинок відпо
чинку та обласний міжкол
госпний будинок відпочинку.

В цілому колгоспи кооперу
ють свою діяльність в трьох 
напрямках, в зв’язку з чим ви
никають: ію-першо — МІЖКОЛ
ГОСПНІ організації і підприєм
ства промислово-будівельно
го типу, які обслуговують 
сільське господарство, по-дру
ге — сільськогосподарські ви
робничі об’єднання (відтоді- 
вельні бази, пункти штучного 
осіменіннн тварин, птахофер
ми, птахофабрики), по-третє— 
міжколгоспні підприємства 1
установи культурно-побутового 
призначення (школи, лікарні, 
піонерські табори, будинки 
відпочинку, санаторії, будин
ки- культури, театри, радіо-тс- 
лефонні вузли і т. д.). На 
сучасному етапі розвитку кол
госпів міжколгоспні зв’язки 
набувають все більшого І біль
шого практичного застосуван
ня. Цс пояснюється, в пер
шу чергу, величезним-зиачен- 
ням міжколгоспних організа
цій в системі сільського гос
подарства. Міжколгоспні орга
нізації сприяють інтенсивному 
процесу концентрації і спеціа
лізації колгоспного виробни
цтва на промисловій основі. 
Завдяки цьому раціональніше 
використовується нова техніка, 
прискорюються темпи та під
вищується якість виконання 
будівельних робіт, процесів по 
переробці продукції тваринни
цтва і рослинництва порівняно 
З виконанням цих же робіт 
окремими колгоспами. Міжкол
госпні об’єднання- дозволяють 
ефективніше використовува
ти засоби виробництва о інте
ресах кожного колгоспу, зміц
нюють виробничо-матеріальну 
базу артілей, сприяють підви
щенню усуспільнення колгосп
ного виробництва. Своєю ви
робничою діяльністю між
колгоспні організації безпосе
редньо беруть участь у ство
ренні основних фондів кол
госпів і цим самим збільшу
ють їх власну матеріально- 
технічну базу, від якої зале
жить піднесення економіки 
колгоспів. Міжколгоспбуди, 
які ведуть основні будівельні 
роботи, відіграють велику 
роль у перетворенні колгоспно
го села п укрупнені населені 
пункти міського типу з упоряд
кованими житловими будинка
ми, комунальним обслугову
ванням, побутовими підпри
ємствами, культурними і ме
дичними установами. Перебу
дова села, в здійсненні якої 
тепер важливу роль відіграють 
міжколгоспні організації, має 
не тільки соціальне значення— 
поліпшує побут і культуру, 
але й дає велику економічну 
вигоду колгоспам і державі. 
Міжколгоспна власність є 
частиною кооперативно-кол
госпної власності з вищим рів
нем усуспільнення. Вона зна
менує собою новий етап у 
розвитку всієї системи відно
син па селі, сприяє вирішенню 
одного з важливих завдань ко
муністичного будівництва — 
ліквідації соціально-економіч
них та культурно-побутових 
відмінностей між містом і се
лом.

Г. КОМАРОВ, 
студент Кіровоград
ського педінституту 
ім. О. С. Пушкіна, член 
гуртка політекономії І 
наукового комунізму.

.ТВІЙ РОВЕСНИК ЗА РУБЕЖЕМ

Вона повернулась з Москви, з III Все
союзного з’їзду колгоспників, делегатом 
якого була. Сповнена незабутніх вра
жень, Марія Іванівна Бабенко розпові
дає односельцям, подругам по роботі, 
учням Лнстопадівської ‘восьмирічної 
ніколи про все, що схвилювало її, запа
ло в душу. На зустрічі з членами уряду 
товариші запитали Марію Іванівну, як і 
де вона працює, поцікавилися показни
ками її роботи.

— Працюю дояркою в колгоспі «Кому
ніст» Новомпргородського райои>’ на 
Кіровоградщині, — відповіла вона, — а 
показники не такі вже її великі; 5470 кі
лограмів .молока на корову з початку 
року.

А сама подумала; «Так, не дуже вже й 
великі, бо деякі доярки Російської Феде
рації надоюють вже по сім тисяч». (Вона 
про це дізналась на з'їзді). Та її підтри
мали;

— Для умов України, Маріє Іванівно, 
5 тисяч кілограмів з лишком — то дуже 
добре.

І додали:
— Якщо і доять но сім, то це там, де 

худоба випасається цілорічно.

її А ЖАЛЬ, ніщо в природі не 
** існує вічно. Надходить час, 
коли ви здаєте і свої черевики 
в майстерню. Чекати довго не 
доведеться, дрібний ремонт 
вам зроблять на місці. Якщо я; 
він більш серйозний — одер
жите взуття з поміткою взут
тєво-ремонтної фабрики «Про
грес». Сюди доставляється 
взуття різних моделей з двад
цяти приймальних пунктів. Не. 
легко перевернути купи його. 
А якщо врахувати, що на під
приємстві працюють іце шість 
виїзних приймальних пунктів, 
то цифра вийде чималенька.

Але так чи інакше, взуття 
вчасно перетворюється у від
ремонтоване з гарантією на 
тривалий час. Цс досягається 
шляхом механізації у цехах.

— Для нас подібне нововве
дення — велика подія. — не 
без гордості мовить началь
ник фабрики ремонту взуття 
В. С. Садовий. — По-перше, 
значно полегшилася праця ро
бітників, а по-друге, установка 
технічного обладнання сприяв 
своєчасному виконанню замов
лень.

Володимир Семенович роз
повідає про те, що далеко не 
кожне, місто на Україні може 
похвалитися подібним побуто
вим підприємством, а тим 
більше — застосуванням на 
ньому таких механізмів.

ІЦе недавно фабрика «Про
грес» приймала в крупний ре

«То дуже добре». Ці слова окрилили 
рію Іванівну. Повернувшись додому, вона ви
ступила иа районній нараді передовиків сіль
ського господарства, поділилась враженнями 
від з’їзду. На нараді колгоспниця заявила:

— Беру зобов’язання на 1970-й ювілейний р»к 
надоїти по 7 тисяч кілограміз молока на ко
рову.І зараз працює так, щоб слова дотримати. 
У Марії Іванівни Бабенко б послідовники, мо
лодші подруги, що надоїли по 4 тисячі кіло
грамів молока иа корову при зобов’язанні 
3200. Це — Надія Осніговська, Любов Мельни
ченко та інші. Вони вчаться у Марії Іваніпни, 
роблять багато для того, щоб ферма, колгосп 
були передовими.

Кавалер ордена Леніна, депутат район
ної Ради, член обкому КП України Ма
рія Іванівна служить прикладом для ін
ших. Часто до неї в гості приходять най
молодші друзі — піонери та школярі 
місцевої восьмирічної школи. Вона роз
повідає їм про свою роботу, про III Все
союзний з’їзд колгоспників, а для музей
ної кімнати подарувала кілька книг про 
життя і діяльність В. І. Леніна, свій зна
чок учасника з'їзду.

На малюнку: М. І. Бабенко з учнями.
Текст і малюнок

Віктора ШУЛЬГИ.
м. Новом иргород.

КРАВЕЦЬ
ПРОФЕСІЯ НЕОБХІДНА

монт лише чоботи, але згодом 
виявилося. що цей шлях не 
вірний.

Справа в тому, що в літню 
пору замовників цієї моделі 
було менше, ніж звичайно. 1 це 
закономірне явище. Продук
тивність праці йшла дещо на 
спад, з’явилися затяжні «пе
рекури».

Довго міркували на підпри
ємстві і прийшли до виснов
ку: ввести п дію цех середньо
го ремонту взуття. Було вра
ховано, що па чоботях більш 
за все, як правило, зношує
ться ннз, а халяви залишаю
ться майже новими. 1 якщо їх 
відрізати і за згодою замов
ника шити з них (добираючи 
свій матеріал) інші моделі?

— Слушна річ, — підтрима
ли в обласному управлінні по
бутового обслуговування насе
лення почни експериментато
рів фабрик».

Зупинилися на жіночих чо
бітках, які і раніше випуска
ла фабрика. Але тоді постав
щиком необхідних матеріалів 
було саме підприємство, а те

пер замовник повинен здати 
непотрібні зношені чоботи. Та
ким чином, користуючись цим 
видом побутового обслугову
вання, жінки і дівчата одержу
ють нову модель, мерзнути їм 
не доводиться. З цією думкою 
погоджується І секретар пар
тійної організації фабрики 
«Прогрес» Б. О. Ходоров.

— Нещодавно на вулиці 
50-річчя Жовтня ми відкрили 
нову майстерню, —- розповідає 
Віктор Олексійович. — Стала 
до ладу також майстерня по 
вулиці Радянській та окремий 
цех «Індпошиву» у новому 
«Будинку побуту».

1 працює там здебільшого 
молодь, серед якої чимало і 
дівчат. Якщо вам доведеться 
придбати жіночі чобітки чн 
елегантні туфлі, знайте, що 
зробити їх могли турботливі 
руки моїх нових знайомих Во* 
лоднмира Працка, Ніни Мер- 
негн, Люди Хоменко та інших.

А. САРЖЕВСЬКИИ. 
м. Кіровоград.

Освіта є дійсно народним надбанням в Народній Республіці Болгарії. Всі 
діти, які досягла семи років, сідають за парти. В країні побудовано тисячі нових 
шкільних /іриміщень.

На знімку: йде урок фізики в дев'ятому класі 21-ї середньої політех
нічної школи Софії. Фото БТА — ТАРС.

РЕГІНА
БАЙЄР
ОДНА
ІЗ БАГАТЬОХ

»»Af'vivWW*

«■

Доля Регінн Байер — героїні п’єси молодо
го драматурга НДР Зігфпіда Пфаффа—справді 
хвилює. Це було помітно1 і по тій напруженій 
увазі, э якою глядачі слідкували за діями иа 
сцені і по неодноразових аплодисментах. 
Прем’єра п’єси «Рсгіна Байєр (один день її 
життя)» відбулась нещодавно в Берлінському 
драматичному театрі імені Максима Горького,

Цікава історія постановки спектаклю. 
3. Пфафф написав свій шір для передачі по 
радіо, але потім за багаточислепнимн прохай» 
ними слухачів передав його для театру з ура
хуванням порад і побажань авторів листів. Ііим, мабуть, пояснюється оригінальність сце
нічного втілення авторського замислу. Так, 
наприклад, одночасно показані події, які відбуваються п різних місцях промислового під
приємству де працю« Регіна.

У п’єсі Зігфріда Пфаффа ставляться акту
альні суспільні проблеми, які висуваються бу
дівництвом нового життя в соціалістичній ні
мецькій державі. Автор старається відповісте 
на поставлене життям питаная: чн може, пра
цюючи на виробництві, молода сімейна

жінка одержати виту освіту без відриву від виробництва?
Регіна Байєр — робітниця, яка одержала 

виробничу кваліфікацію на заводі. Вона хоче 
стати інженером. Але для цього необхідно 
шість років наполегливого навчання вечора
ми після нелегкого трудового дня. А це зна
чить, що потрібен великий заряд наполегли
вості I сили волі для подолання багаточнелен- 
них перешкод. До них відноситься і далеко «е 
легке питання про те, як бути з дітьми, і не
обхідність побороти опір тих, хто на виробни
цтві мислить вузькими категоріями вчорашнього дня.

Глядач не знає, чн досягла Регіна поставле
ної мети, але увесь зміст п’єси переконливо 
підводить його до того, щоб позитивно відпо
вісти иа ці питання. Немала заслуга в цьому 
належить не тільки автору, але й талановитій 
німецькій актрисі Карій Грегорек, яка створи
ла запам’ятовуючий образ Регінн —- однієї Із багатьох молодих жінок німецької робітничо- 
селянської республіки, яка знаходиться на пе
редньому краї соціалістичного будівництва. Важливе соціальне значення мае поставлена 
автором проблема рівноправної праці жінки 
і чоловікт в НДР, вирішення якої є великим 
досягненням в суспільному розвитку республіки.

Новий спектакль театру імені Максима Горь
кого —• безсумнівна вдача в творчих пошуках його колективу і разом з тим наочне свідчен
ня того, що актуальні проблеми сучасності І 
шляхи їх вирішення знаходять все більш яск
раве втілення на театральних сценах.

Берлін.
В. ГОРДЄЄВ,, 

кореспондент ТАРС
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V В. ЛИМАРСЬКИЙ

Смольний
у велику НІЧ

З ЦЬОГО НОМЕРА МИ ПОЧИНАЄМО ДРУКУ
ВАТИ СПОГАДИ БІЙЦІВ ЛЕНІНСЬКОЇ 
ПРО ІЛЛІЧА.

Увесь Смольний яскраво освічений. 
Збуджені натовпи народу снують по всіх 
його коридорах. Життя б'є ключем в усіх 
його кімнатах, але найбільший людський 
приплиа, справжній пристрасний буран— 
в кутку верхнього коридору: там, в 
’^дальшій кімнаті, засідав Військово-ре
волюційний комітет. Декілька дівчат, 
зовсім вимучених, але не менш героїчно 
справляються з неймовірним натиском 
тих, хто приходить за роз’ясненнями, 
вказівками і з різними проханнями та 
скаргами.

Коли потрапляєш у цей вир, то з усіх 
боків бачиш збуджені обличчя і руки, 
які тягнуться за тією чи іншою директи
вою, або за тим чи іншим мандатом.

які пов-ГВАРДІЇ

не мо- 
згадува- 
вважаю

Величезної важливості до
ручення і призначення роб
ляться тут же, тут же дик
туються на невгамовні дру
карські машинки, підписую
ться олівцем на колінах, і 
який-небудь молодий това
риш, ощасливлений дору
ченням, вже летить у темну 
ніч на шаленому автомобілі. 
А в найвіддаленішій кімнаті, 
не відходячи від столу, де
кілька товаришів посилають, 
ніби електричні струми, в 
усі кінці міст Росії, 
стали, свої накази.

Я до цього часу 
жу без захоплення 

ти цю приголомшуючу роботу і 
діяльність Військово-революційного ко
мітету а жовтневі дні одним із проявів 
людської енергії, який довів, які неви
черпні запаси її є в революційному сер
ці і на що здатне воно, коли його закли
нає громовий голос революції.

Засідання 11 з’їзду Рад почалось в Бі
лому залі Смольного увечері. Настрій у 
тих, що зібрались — святковий і урочис
тий. Збудження велике, але ні найменшої 
паніки, не дивлячись на те, що йде бій 
навколо Зимового палацу і раз у раз 
приносять повідомлення найтривожнішо- 
го характеру.

Коли я говорю — ніякої паніки, я го- 
зорю про більшовиків і про велику біль

шість з’їзду, який стояв на їх точці зору, 
Навпаки, охоплені панікою, злі, збенте
жені, нервові праві «соціалістичні» еле
менти. _

Коли засідання нарешті відкривається, 
настрій з'їзду проявляється сповна. Про
мови більшовиків сприймаються з бурх
ливим захопленням. З гарячим захоплен
ням вислуховуються молодці-моряки, які 
з’явились розповісти правду про бої, що 
ведуться навколо Зимового палацу, які 
закінчились, як відомо, втратою декіль
кох чоловік вбитими з нашого боку.

Якою невгамовною бурею оплесків 
було зустрінуто довгождане повідом
лення про іе, що Радянська влада про
никла нарешті в Зимовий палац і мініст- 
ри-капіталісти арештовані. А тим часом 
меншовик, поручик Кучин, який грав ве
лику роль в армійській організації того 
час/, зійшовши на трибуну, погрожував 
нам негайно привести в Петроград сол
дат свого фронту. Він читав резолюції 
проти Радянської впади від імен 1-ї, 2-ї, 
3-ї і т. д, до 12-ї, включаючи особливу, 
армій і закінчив прямими погрозами на 
адресу Петрограда, який наважився пі
ти на «таку авантюру».

Але це нікого не лякає. Нікого не 
лякає також заява, що все селянське мо
ре розгорнеться перед нами і поглине 
нас.

Володил\ир Ілліч почуває себе, ніби 
риба у воді: веселий, не покладаючи рук, 
працює і вже встиг написати десь в кут
ку ті декрети про нову владу, про мир- 
і про землю, які колись зробляться, — 

це ми вже тепер знаємо, — знаменними 
сторінками історії нашого сторіччя.

Додам до цих штрихів ще мої спога
ди про перше призначення Ради Народ
них Комісарів. Це відбувалось в якійсь 
кімнатці Смольного, де стільці були за
кидані пальтами і шапками і де всі тіс
нились навколо погано освітленого сто- 
ЛУ- Ми обирали керівників оновленої Ро
сії. Мені здавалось, що вибір часто бу
ває випадковим, я весь час боявся дуже 
великої невідповідності між гігантськи
ми завданнями і обраними людьми, яких 
я добре знав і які здавались мені не під
готовленими що для тієї чи іншої спе
ціальності. Ленін досадливо відмахувався 
від мене : в той же час з посмішкою го
ворив:

— Поки що — там побачимо — по
грібні відповідальні люди на всі пости; 
якщо виявляться непридатними — зуміє
мо замінити.

Який він був правий! Одні, звичайно, 
змінились, інші залишились на місцях. 
Скільки було таких, які не без вагань 
приступали до дорученої справи, а по
тім виявлялись повністю на її висоті. В 
інших, звичайно, — не тільки із гляда
чів, але й а учасників перевороту, — 
крутилась голова перед грандіозними 
перспективами і труднощами, які здава
лися непереможними. Ленін з дивовиж
ною душевною рівновагою вдивлявся у 
велетенські завдання і брався за них ру
ками так, як береться досвідчений лоц
ман за кермове колесо океанського гі- 
ганта-пароллава.

НАШІ дні стає звичайним явп- 
■-* щем почути повідомлення про 
нові досягнення людства у розвит
ку- мі »планетних польотів, посадки 
космічних ракет на поверхні пла
нет. Навіть не викликає здпвупан- 
ня розгляд кольорових фотогра
фій Місяця чи Венерн.

Серед імен тих, хто багато по
працював над розробкою теоретач- 
них основ міжпланетних польотів 
і вніс багато цікавого у проекту
вання міжпланетних кораблів, ми 
з гордістю називаємо поряд з 
Ціолковським, Кнбальчичем, Цан- 
дером ім'я Юрія Васильовича Кок. 
дратюка. '

Минули роки, але й зараз, після 
досить старанних пошуків матеріа. 
лішпро життя і діяльність цього 
т£л;новптого вченого - самоука, 
ми ще порівняно мало знаємо про 
нього. Народився він 7 вересня 
1900 року в місті Луцьку в учи
тельській родині, в 1918 році за
кінчив у Києві колегію Павла Га
лагана. Зарані зацікавився пи
таннями міжпланетних сполучень і 
ракетної техніки. 1929 року ви
йшла друком його книга «Завою
вання міжпланетних просторів». З 
його науковими працями познайо
милися видатні радянські вчені, 
але загалом він не мав сприятли
вих умов для роботи, мусив часто 
міняти місце роботи, йому часто 
бракувало потрібної наукової літе- 
ратури, часом він не був знайомий 
з останніми досягненнями вітчиз
няної і зарубіжної науки і само
тужки торував шлях у науці, від
криваючи вже відкрите і описане.

Набагато простіше стало пра
цювати, коли на роботу вченого 
звернув увагу Серго Орджонікідзе. 
Та після його смерті знову все 
пішло по-старому.

ДЛЯ ВАС, ЮНІ СЛІДОПИТИ! *

МАЛОВИСКІВСЬКА І
СТОРІНКА
...Тривожна осінь 1941 року. Во

рог під стінами червонозоряної 
Москви. Спішно формуються ба
тальйони н полки народного опол
чення. Москва стала грудьми на 
захист столиці. В лавах цих за
хисників пішов на фронт і Юрій 
Васильович Кондратюк. 1941 року 
він загинув у бою.

У коротенькій автобіографії 
Юрія Васильовича, між іншим, є 
кілька рядків, які варто проциту
вати повністю: «У 1921 — 1925 ро
ках працював у містечку Мала 
Виска Одеської губернії кочега
ром, помічником машиніста, маши
ністом, техніком по реконструкції 
двигуна».

Ця «маловисківська» сторінка 
його біографії майже не вивчена, 
бо й зараз не знайдено матеріалів 
про подробиці його життя й робо
ти в Малій Висці.

Ось свідчення Данила Дементі- 
йовпча Царенка:

«Кондратюк працював у Малій 
Висці. Я його щодня бачив... Він 
був високий на зріст, мабуть, біль, 
те 180 сантиметрів, чорнявий, 
вродливий. Хода в нього, пам'я
таю, була дуже швидка. Голова, 
бувало, трохи нахилена вперед. 
Носив одяг у ту пору скромний: 
чоботи, сїаренькпй піджак, а на 
картузі мав емблему ключа і молот
ка... Між народом ходили чутки, 
що цей чоловік великих здібнос
тей. Тоді були важкі часи.-».

ІІа заводі тоді працював і Фео
досія Семенович Сухомлин. Він 
пригадує, що Кондратюк був па
ливо сердечною людиною, допома
гав товаришам по роботі, коли 
щось не ладилось. Здається, не бу
ло такого випадку, якоїсь неполад
ки, щоб він одразу ж не знайшов 
поламки і не виправив її. Мав ве
лику сумку з книжками, якими за
читувався у хвилини перепочинку. 
Ті книги він носив увесь час, 
мандруючи з міста до міста. Опи
саний Сухомлином випадок справ
ді мав місце. Дуже схвилювала 
робітників спокійна вдача Кондра
тюка. На його місці інший не став 
би й морочитися, а він показав 
себе неабияким знавцем машин. 
Жив скромно, але дуже бідно, бо 
не мав пі від кого допомоги. Куди 
потім виїхав Юрій Васильович — 
Сухомлин не пам’ятає. Добре знає 
тільки те, що довго ного згадували 

. робітники добрим словом.
27 років минуло від часу загибе

лі 10. В. Кондратюка, але радяи- 
сікі люди не забули його, не за
були й його слів: «Пройде час, 1 
ми будемо вензелі виписувати у 
Всесвіті».

Справою честі гоянх 
е продовження пошуків матеріалів 
про Юрія Васильовича і його пе
ребування п нашім краї.

Іван БОЙКО, 
краєзнавець.

м. Мала Виска.

X слідопитів І 
:іе матеріалів І

«У ЛІСІ, ой, у темному...».
Цього разу світ для малюків Кіровоградського дитсадка 

№ <14, що став до ладу в минулому році, наповнився «справж
німи» мешканцями лісу. Он з-за ялинки, перевалюючись, ви
ходить Ведмідь, Зайчатка кидаються врозріз. Хитра Лисичка 

^°,ться його, вона, зговорившись з Вовком, хоче обдурити 
Михайла. /X потім і Ведмідь, і Вовк, і Лисичка, і Зайчата, 
пооравшись з малюками .за руки, весело танцюють навколо 
новорічної ялинки.

1 Дід Мороз, І святкова ялинка стануть теплим спомином 
для хлопчиків і дівчаток — вихованців дитячого садка № 44, 
бо це перша їх ялинка у нопому, світлому домі.

На фото: зустріч Новою року в дитячому садку Лв 44 міста 
Кіровограда. Фото Ю. ЛІ ВАШИ ЯКОВА.

За білими, 
за снагами...

~ ....... ...........ж—
Сонячний зямоїий день радісно посміхнувся майбутньому 

Гм? нУхчи'з’їзд-> ШгКТ?рио? сР»гаДИ артілі ор^на Леніна 
г аидоійського ^ДУ8РДУ Бричкову та учениці О.тек-

М^гюіих потІ^ ?,ального технікУМУ Надії Гетьман 
яелКомишу^? 1 ’РУИИВ шлюбне посвідчення старіший 
депутат комншумтєької сільської Ради Ф. Г. Кухаренко.

Фото ЛІ. НАСИПАНОГО,

Білий сніг сипле та 'і сипле на вулиці, дере
ва. будинки. Дмухне вітрець — І сріблясті 
змійки зав’ються на асфальті, злетять, заклуб. 
кують по місту. 1 до мого вікна налетять, біли, 
ми гривами тертимуться об шибки... А я знову 
сидітиму за вечоровим столом, знову над роз
критою книжкою, але думки витатимуть дале* 
ко-далеко, за першими колючими віхолами.

І снігурки манитимуть мене за вікпо. у білу 
вечорову сутінь... А вранці малюки помчать з 
гірки па санчатах. отоді ії пригадається сте
жина дитинства, отоді 11 забовваніє за сизою 
завісою далека мрія.

Яка вона, ота мрія? Адже через кілька міся
ців — все: не буде більше школи, любимих 
учителів. І якою ти полишишся для них. Таїно?

Думки перебивав подруга, що стукав тпхов 
шибку.

~ Завтра заняття клубу вихідного дня. Не 
забула, — гукає.

То ж як забутій Цього року ми його органі* 
з ували. Відтоді й збираємося щонеділі, про* 
волимо диспути про поезію, музику, образо
творче мистецтво...

Подбали й.про піонерів та жовтенят. КВД 
став 1 для них сіяючою недільною зоряною. 
Для малят, наприклад, мп показуємо теат
ралізовані сценки, розповідаємо про відваж* 
них героїв, граємо з ними в рухливі ігри...

Вітер гуде за вікном, на шибках впмальа* 
зуються сосонки та колосся. Аж гульк, світло 
погаслої В темних кутках снують сутінки. пе= 
оббігають до столу, ясніють у квадратах ві* 
КОИННХ рам. Наче до світлиці зайшов чарів-

»............. .....  

ник... Дивись, Танго, зараз змахне чорного па
личкою і — вродить диво. Так. як па хімічно
му вечорі, котрого підготували разом з клас
ним керівником Марією Михайлівною.

Диво... А хіба то не диво — цифри! Яка си
ла затаїлася в них. у їх мудрій і простій 
складпостії Хіба забудеш ти. Таїно, хіба ніко
ли не згадають твої однокласники математич
ного вечора?.. То було справжнє диво для 
всієї школи. В розпалі вечора до учнів завіта
ли геніальні вчені — Гаусс. Фаркані І Я нош 
Больяї. Ми тоді довідалися про три різні 
долі, про створення «нової геометрії». Перед 
нами, моч кадри фільму, пройшло життя вче
них. повиє пошуків, радощів І розчарупань.

І знову спалахнуло світло... Бач, маленька 
лампочка, а освітлює цілу кімнату. Недарма 
люди назвали Тї лампочкою Ілліча. І згадує
ться. знову згадується група жовтенят.., При
йшла я до пнх. та й читаю оповідання про 
Леніна А як скінчила, одне білявеньке дівча 
й запитує: <А ким працював Ленін?» Як же 
їй відповісти? — думаю. Коли раптом:

— Володимир Ілліч давав людям хліб. — го* 
лос хлопчика.

— І землю забра'в у багатіїв. — чую з 
гурту.

Білявеньке дівча дивиться па мене, а потім 
тихо:

— Мама говорила, що й ялинку дідусь Ле
нін для малят влаштовував.

Милі мої жовтспятаї Які вони хороші, до 
наївності щирі й відверті.

Білий сніг сипле та й сипле на вулиці. Де» 
рева, будинки. А, може, то не пороша, п світ* 
ла доля стелить мені дорогу... Дорогу в 
завтра.

Таня ХАРАЇМ. 
деся гикласниця Олександрійської 
середньої школи № 15.

ПІСЛЯНОВОРІЧНЕ
Позаду тог ги новорічні 
І побажання вдач нових... 
А далі що? А далі — звичні 
Турботи будній трудових.

Тож треба братись до роботи, 
Щоб рік, який лиш

розпочавсь,
Міг зрозуміти ці турботи 
І встиг прийняти їх віл нас,

Ми ними будемо невпинно 
На по ип шпати

кожну мить: 
Без них не виросте будинок 
1 деревно по зашумить.

Без них но виповниться 
колос,

Не усміхнеться щедрість надр. 
Вони ведуть людей у космос 
І повертають їх назад,
Вони гукнуть пас на перони— 
Ми н тундру їдем залюбки. 
Вони нас кличуть на пороми, 
Якими з’єднано роки.
Турботи паші... їх багато, 
І всі вони — нові й старі — 
Про хліб І сіль, про щастя й 

атом,
Про чисто небо угорі,

...Святкові стихли перегук», 
Бо ж рік новий вже мав стаж! 
І знов роботи ПРОСЯТЬ руки, 
Та іцо такої — щоб аж-пжі

Леонід НАРОДОВИЙ.
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Якщо
є запал...

Ото як побуваєте в конторі колгоспу «Дружба» 
Новоукраїнського району, то неодмінно побачите 
стенд, де виставлені Почесні грамоти, дипломи, кубки. 
За кожною нагородою криється копітка робота сіль
ських спортсменів і їх інструктора по спорту Олек
сандра Вергуна. Вожак молоді згуртував навколо 
себе найкращих спортсменів. створив міцне ядро. 
Ці ж хлопці іі приводять безпосередньо тренування з 
іншими юнаками та дівчатами. А працювати є з ким. 
Лише розрядників тут 24. Окрім того, чимало комсо
мольців і неспілкової молоді підвищують свою спор
тивну майстерність, готуються здати залік на значок 
ГЗБ, захистити розрядний норматив.

Про своїх спортсменів потурбувалося й правління 
артілі. Виділено кошти на придбання футбольної 
форми, різного спортивного інвентаря.

Чимало зробили юнаки і а дівчата своїми руками. 
На недільнику обладнали футбольне поле, баскет

больний та волейбольний майданчики. А місцеві 
умільці зробили підмости-для важкоатлетів, гирьо
виків.

В цілому спортсмени колгоспу «Дружба» ще посту
паються місцем в майстерності та масовості лише 
кільком спортивним колективам районного центру. На 
першості району по футболу зайняли третє місце. До 
числа кращих входять волейболісти, штангісти, гирьо
вики, лижники, шахісти. Важкоатлети—переможці на 
районних змаганнях серед сільських колективів. Кіль

ка спортсменів колгоспу є членами збірних району, 
області. Добре себе зарекомендували гирьовик Олек
сандр Вергун, штангіст Григорій Бернсвек.

Кожний колгосп району може позаздрити команді 
волейболісток, лижницям, шахісткам. Бригадир са
дово-городньої бригади Раїса Волово,вська—першо
розрядниця з шахів, член збірної області.

Зовсім протилежне можна сказати про колгосп 
імені Енгельса. В позаминулому році на весь район 
славилася тутешня футбольна команда. А потім поле 
заросло бур'яном, випасають на ньому худобу, до 
штанг прив’язують корів.

Односторонньо це питання вирішує комітет ком
сомолу колгоспу. Секретар комсомольської організа
ції Лариса Чухрій випустила з поля зору спортивну 
роботу. Запитайте в неї, коли це питання розгляда
лося на засіданні комітету комсомолу. У відповідь — 
мовчання. У сільських спортсменів н інвентаря немає.

В селі є чудовий Будинок культури. Просторі зали 
його часто пустують. А чому б у них не проводити 
секційні заняття? Можна ж організувати змагання з 
шахів, шашок. Може тут немає своїх спортсменів? І 
цього не скажеш. В місцевій середній школі є кілька 
здібних хлопців і дівчат. Легкоатлет Микола Власен-- 
ко має другий розряд, член збірної району.

Особливо мені запам'ятався такий випадок. Па 
обласних змаганнях легкоатлетів М. Власенко успіш
но виступив па біговій доріжці і виборов третє місце. 
А набрані ним очки дали змогу збірній району зайня
ти почесне місце. Подібних прикладів можна навести 
ще чимало. Причина всіх промахів в тому, що в кол
госпі немає хорошого організатора. Цс в певній мірі і 
впливає на розвиток спорту в артілі імені Енгельса. 
Та слід би малопомічнянцям подивитися на своїх су
сідів, повчитися в них.

А. МИРОНОВ, 
інструктор Новоукраїнсі.кої районної ради 
ДССТ «Колос».

Авангардівка Фаїна ґерінман (Кіровоград) в минулому ро
ці знову стала чсМпІоіікдіо області з шахів серед жінок.

Фото 1О. ЛІВАШНИКОНА.

роботи. Учні готуються 
скласти екзамен по фізич
ній та військово-технічній 
підготовці. За 1969 рік тут 
вже здали норми ГЗБ 183 
чоловіки. Кожний третій 
допризовник має певну 
військово-технічну спе-

Ось уже кілька років підряд спортсмени Кіровоградської ШВЛП демонструють високу 
майстерність не лише на змаганнях обласною масштабу. Вони мали успіх на республікан
ських. всесоюзних поєдинках. В турнірі найснльнішнх волейбольних команд області, 
що тривав v кінці грудня минулого року спортсмени ШВЛГ1 знову були першими.

Фото Ю. ЛІ ВАШ ВИКОВА.

СЬОМА ЗИМОВА, ПРОФСПІЛКОВА
У зимовому сезоні 1970—71 рр. 

буде проведено VII зимову 
спартакіаду профспілок СРСР, 
такс рішення прийняли ВЦРПС. 
Ці< ВЛКСМ і Комітет по фізич
ній культурі та спорту при Раді 
Міністрів СРСР.

Спартакіада стане оглядом 
роботи колективів фізкультури, 
спортивних клубів і добровіль
них товариств профспілок по 
дальшому розвитку зимових ви
дів спорту, сприятиме підви
щенню майстерності спортсме
нів, їх підготовні до зимових 
Олімпійських ігор 1972 року.

Фінальні змагання спартакіа
ди з участю збірних команд 
союзних республік, Москви, Ле
нінграда і команд-переможннш. 
територіальних спартакіад 
РРФСР відбудуться в березні 
1971 року.

(ТАРС).

При Новгородківській 
СШ № 1 працює поза
штатний учбовий пункт по
чаткової військової підго
товки /голоді. Керівник 
пункту — вчитель військо
вої підготовки, офіцер у 
відставці Кулаков В. В. 
В пункті ’ проводиться ве
лика робота з майбут
німи воїнами. Молодь
призовного віку опано-. 
ьус знаннями з військо
во-технічної підготовки,Які 
необхідні будуть для 
служби в армії.

Школярі активно вклю
чилися в огляд спортивної 
та оборонно-масової ро
боти. і

При учбовому ' пункті 
проходить огляд спортив-, 
ної та оборонно-масової

ціальність.
При пункті ДІЄ гурток ЕО- 

діїв-любителів. їх 34 ЧОЛО
ВІКИ.

На належному рівні і 
оборонно - масова робота. 
Багато уваги вихованню мо
лоді на бойових традиціях 
приділяє старий комуніст, 
учасник Великої Вітчизня
ної війни Я. М. Плоховець. 
Він приходить на учбовий 
пункт кожної середи.

Недавно в школі прове
дено змагання з кульової 
стрільби. Старшокласники 
Ю. Кулик, Н. Огарснко, 
Г, Григор виконали норма
тиви II спортивного роз
ряду, 13 чоловік --  ІІІ-ГО,
26 чоловік — юнацького^

п. момот,
інструктор РК ДТСААФ.

ГГб.іиарЬдківськіїй район.

ЖИВОПИСЕЦЬ Федір Кличко прийшов в ук
раїнське мистецтво наприкінці 30-х років, 

вже закінчуючи фахову освіту в перебудовано
му Київському художньому інститут/. Над ним 
не тяжіли формалістичні впливи. Його диплом
на робота «Котовський лідвідовує банду Матю- 
хіпа» свідчила про зрілість таланту, худож- 
ііьогг мислення і майстерність инкоііаііня.

Народився Федір Федорович Кличко у 1911 
році ь селі Катсрннівці (гелер передмістя Но- 
вомнргорода). Учився V ІІовомиргорОді. ПІЗНІ*

ВІТРИНА ПЕРЕДПЛАТНИКА

НАШІ ЗЕМЛЯКИ

ФЕДІРГ~

ІМІГІІ.'О

ше її Єлнсанеіграді. де на ного здібності до 
малювання зчерпули увагу іі допомогли всту
пи пі до Одеського художнього училища. А за
кінчував згаданий памп Київський художній 
інститут. Йою вчителем був видатний україн
ський митець Ф. Г. Кричепськнн.

...Влітку 1921 року кавалерійська бригада 
Котовського мала важливе завдання — в иай- 
коротшнй строк розгромити контрреволюційні 
сили антоиовських банд в Тамбовській губер
нії. Однією . них керував Матюхін — запек
лий ворог молодої Радянської країни. У Ко- 
говського виник сміливий план — переодягти 
бійців бригади в донських і кубанських коза- 
l.і в, які нібиго прорвалися з півдня на з’єднан
ня і Антонович. і в зручний момент покінчити 
із заколотниками.

Видаючи себе за отамана Фролова, Котов-

ськиіі, сидячи за одним матерями
бандитами, обмірковував план «спільних» дій. 
Га ось раптом він стрімко підвівся, відсунув 
стілець і вихопив нагана: «Досить ламати ко
медію. я — Котовський!» Бандити розгуби
лись, на їхніх обличчях — переляк, очі спов
нені жаху...

Сюжет цієї картини захопив студента. Товари, 
ші »гидують, що Федір переглянув усю літера
туру при героя громадянської пійни. зустрі
чався з людьми, які близько знали прославле
ною полководця, був навіть у п'пзіінці, де до 
революції сидів Котовський.

Картина ця — плід зрілого іі оригінального 
таланту. В динамічній за композицією, на 
жаль, незакінченій картині Ф. Кличко надає 
активного звучання світлу, як засобу драма
тизації, широким темпераментним мазкам дає 
відчути навальність натиску сподвижників Ко
товського і розгубленість бандитів...

Закінчивши інститут, Федір Кличко восени 
1939 року пішов до лав Червоної Армії. Він 
бере участь у Великій Вітчизняній війні. На
весні 1943 року під час однієї з операцій де
сантників па Північному Кавказі офіцер 
Ф. Кличко героїчно загинув у бою.

Нашому землякові було лише 
тець пішов з життя, залишившії 
лику художню спадщину, кілька 
свідчать про його обдарованість 
рі живопису. А картина «Г. 
ліквідовує банду Матюхіна» увійшла в золо
тий фонд українського радянського образо
творчою мистецтва. Вона постійно експонує
ться у Київському державному музеї україн
ського мистецтва.

Варто, щоб Ново.миргородська районна ор
ганізація Українського товариства по охороні 
пам’ятникіп історії та культури подбала про 
увічнення світлої пам’яті свого земляка — 
українського художника Федора Федоровича 
Кличка.

В. САН ДУЛ, 
студент-заочник IV курсу історич
ного факультету Одеського дер
жавного університету імені І, І. 
Мечнікбва.

32 роки. Ми
ло собі неве- 
портретів, що 
у цьому жди- 
l. Котовський

На новорічному і номері газети 
«■Молодий комунар» з’явилася 
цифра 51600. Такий тираж газе
ти в січні 1970 року. Не на'4600 
примірників більше, ніж па 
дату минулого року.

Тиражі газет і журналі», 
надходять зараз в область 
передплаті, збільшилися і на 
кі молодіжні видання, як газети 
«комсомольская правда», «Мо
лодь України», «Комсомольское 
знамя» та багато інших.

Насиченість пресою па кожну 
тисячу чоловік в області- в се
редньому доведена до 1263,7 при
мірника, в той час як у минуло
му році на цю ж дату вона ся
гала 1200.

В сімнадцяти містах і районах 
цей показник становить 1200 — 
1119 одиниць па кожну тисячу 
чоловік населення. Так. наприк
лад, в обласному центрі кожна 
тисяча чоловік зараз одержує 
1419 примірників газет і журна
лів. У Новгородківському райо
ні — 1332,9. Петрівському — 
1332,1, м. Олександрії — 1306,6, 
у Віл шпанському — 1302.3, Усти- 
нівському — 1300. Дшіинському 
— 1260, Світловодському районі 
1272 примірники... В кожній 
Пфі’итовііі скриньці — своя при
ємна несподіванка, свій сюр
приз.

цю

які 
її о 

та«

В порівнянні і минулим ро
ком, значно більше розповсюд 
жено партійних, молодіжних ви
дань та видань за фахом робо- примірників 
ти серед спеціалістів сільського 
господарства, промисловості та 
інших галузей.

Досить сказати, то тільки 
республіканських видань стало 
на одинадцять тисяч більше, 
проти січня минулого року.

Розповсюдженням преси зай
малася велика армія працівни
ків пошти і «Союздруку», гро
мадських активістів. Понад ві
сім з половиною тисяч громад
ських розповсюджувачів. ВОЗІ 
пункт приймання передплати, 
6І9 рад по пропаганді і розпов
сюдженню газет та журналів — 
ось гой актив, який під керівни
цтвом партійних організацій по
турбувався про те, щоб збіль
шилось число розповсюджених 
видань, щоб газети і журнали 
дійшли до кожної сім'ї.

У Петрівському районі, на
приклад, добре зарекомендував 
себе вчитель-пенсіонер Олексій 
Миронович Сердюк. Восьмий 
рік працює піп громадським 
розповсюджувачем преси, добре 
вивчив запити людей, знає, ко
му яке порадити видання. По 
передплаті па 1970 рік він роз
повсюдив 894 примірники газет

і журналів, у тому числі газети 
«Молодий комунар» 209 екзем
плярів. . , ;

11 ятпх.ітськс відділення зв'яз
ку цього ж району, яке очолює 
Віра Федорівна Умансць. — од
не з кращих по розповсюджен
ню періодики не тільки в райо
ні, а й області. Туї'з року в рік 
добиваються високої насиченос
ті. періодичних видань. Ось і « 

. цьому році кожна' тисяча перед
платників одержуватиме До 1699 
'7 'і газет і журналів.
П’ятихатськс відділення зв’яз

ку — не виняток.
У Повоархашсльсько.іу райо

ні в числі перших йде Мар’яиів- 
СІ.КС відділення зв’язку, яке 
очолює Поліна Михайлівна Па- 
ровознюк. Проти минулого року, 
тут насиченість зросла на И° 
одиниць і становить піші !1іф 
примірників па тисячу чоловік. А 
в Надлацькому відділеній зв’яз
ку — 1588. Прикладів таких яоЖ. 
їіа навести чимало.

Листоноша Тяр.ісіїнькогс 
ділення зп'язкх Бобрипск“ого 
району Іван' Олександрович 
Японський обслуговує дільницю, 
яка складається •. 132 колгосп; 
них дворів. ВІН оформив перед: 
плату на 89.1 одиниці газет « 
журналів. Туї кожен комуніст 
передплатив «Правду», партійні 
журнали, кожен спеціаліст — 
видання за фахом роботи, к 9/ 
жон юнак і дівчина — мають 
спої молодіжні видання

В. САРЖЕВСЬКИИ, 
інструктор по пропа
ганді і рекламі вида111, 
відділу «СоюздрУК5> 
ОВТУЗ.

ф ПОКАЗУЄ КІРОВОГРАД

ВІВТОРОК, 1> січня. Пфрша 
програма. 10.05 — Новини. 
(М). 10.15 — «Чотири танкіс
ти і собака». Художній фійьм. 
З серія. (М). 11.10 — Для Иікб-

лярів «Найдорожче». (М). 
12,10 — Для школярів «Таєм
ниці країни запитань». (М).
12.40 — Тс.чсвщті. (К). 12.50 ~ 
Для дітей »Сонечко». (Одеса). 
17.05 — НоВиїїи. (М), 17.15 *• 
ЛІІа актуальну тбму», (М).
17.45 — «Населенню про ції- 
вільну оборону». (М), 1^.00 
Для дітей «Срібна нотка»', 
(К). 18.30 — Ленінський уні
верситет МІЛЬЙОНІВ. «Актуаль
ні питання наукового комуніз
му». (М).’ 19.00 - Телевісф.
(К). 19.20 — Новини кіноекра
ну. (К). 20.30 — Програма

<М). 2Мі — Культура 
йіова. (К). 21.45 — ■їІІбзпиИай.

;;7Ж

Ж: ~ 41
Друга програма.

шіІмП», (Кіровоград).

Другп
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