
ПІДСПІВУЮТЬ свою пісню 
** комбайни на хлібних нивах. 
Але робоче напруження на по
лях не спадає. Настали другі 
жнива, «зелені». Починається 
найвідповідальніша пора о бо
ротьбі за високий вихід молока, 
м’яса та інших продуктів тва
ринництва—заготівля кормів.

Нещодавно прийнятою поста
новою секретаріат ЦК ЛКСМУ 
зобов’язав обкоми, міськкоми, 
райкоми ЛКС/АУ, комітети ком
сомолу первинних організацій 
провести відповідну роз’ясню
вальну та організаторську ро
боту по мобілізації комсомоль
ців, всієї сільської молоді на 
активну участь в заготівлі кор
мів для громадського тварин
ництва, і в першу чергу в зби
ранні сіна, скиртуванні полови 
та соломи, з одночасним її по
дрібненням, виготовленні віта- 
міного трав’яного і сінного бо
рошна, проведенні силосуван
ня різнотрав’я, кукурудзи, ви
робництва комбінованого сило
су, заготівлі на корм стрижнів 
кукурудзи, кошиків соняшнику 
і т. ін.

«ЗЕЛЕНІ

КОМСОМОЛЬСЬКІ!
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Комітетам комсомолу запропоно
вано разом з відповідними госпо
дарськими органами створити спе
ціальні комсомольсько-молодіжні 
бригади, ланки, екіпажі по заготівлі 
кормів, розгорнути серед них дійово 
соціалістичне змагання, забезпечити 
його гласність, широко використову
вати моральні і матеріальні стимули 
заохочення. Увага штабів І загонів 
«•Комсомольського прожектора» на
цілюється на проведення дійового 
контролю за якістю робіт по заго
тівлі кормів, на боротьбу з безгос
подарністю та втратами. До заготів
лі кормів, І, насамперед, гіллячково
го корму, жолудів, дикорослих трав, 
рослинності боліт та луків, слід ши
роко залучати піонерів і школярів.

З 1-го серпня по 1-е жовтня 
оголошено ударний республі
канський двомісячник по заго
тівлі кормів для громадського 
тваринництва. Районні комсо
мольські організації — пере
можці двомісячника — будуть

відзначені (відповідно за пер
ше, друге, третє місце) магніто
фоном «Дніпро-14», радіолою 
«Естонія», фотоапаратом «Київ», 

Комсомольці та молодь, піо
нери і школярі, молодіжні ко
лективи, комсомольські органі
зації, які досягнуть кращих ре
зультатів в період заготівлі 
кормів для громадського тва
ринництва, будуть занесені до 
Книги пошани ЛКСМУ, нагорода 
жені Почесною грамотою.

ЦЬОГО року колгоспам і рад
госпам нашої області необ

хідно заготовити 1 мільйон 
717,9 тисячі тонн грубих кормів, 
З мільйони 757,3 тисячі тонн со
ковитих, D тому числі 2 мільйо
ни 548,3 тисячі тонн силосу. Об
сяг робіт передбачається вели- 

Лише кукурудзи на зеле
ний корм і силос необхідно зі
брати з площі 183,7 тисячі гек
тарів.

Комсомольські організації об
ласті нагромадили певний до
свід залучення молоді до зміц
нення кормової бази. Варто 
згадати лише ініціативу, з якою 
минулого року виступила ком
сомольська організація колгос
пу «Росія» Олександрівського 
району. Вона оголосила ударну 
декаду збирання кукурудзяно
го силосу, взяла шефство над 
цією важливою справою.

Днями з почином, який за
слуговує широкого поширення 
і наслідування, висгупили ком
сомольці і молодь колгоспу 
«Іскра» Гайворонського району. 
Обговоривши на своїх зборах 
завдання, що витікають з рі
шень липневих Пленумів 
(1970 р.) ЦК КПРС і ЦК КП Ук
раїни, II пленуму ЦК ВЛКСМ, 
вони оголосили, що своїми си
лами проведуть «зелені жнива».

Для заготівлі кормів у колгоспі 
створена комсомольсько-молодіжна 

бригада. 46 членів бригади склада
ють три ланки, які очолять пере
можці у змаганні під час збирання 
колосових. За кожною ланкою за
кріплено силосозбиральний комбайн, 
шість вантажних автомобілів І 
135-гектарний лан кукурудзи на си
лос.

Бригада зобов’язується закінчити 
силосування кукурудзи за 16 робо
чих днів, зібравши з кожного гек
тара 350 центнерів зеленої маси. За 
рішенням комітету комсомолу та 
правління колгоспу, ланка-пере- 
можннця буде нагороджена турист
ською путівкою.

Комсомольці і молодь кол
госпу «Іскра» закликали всіх 
молодих колгоспників області 
оголосити «зелені жнива» ком
сомольськими і на честь XXIV 
з’їзду КПРС широко розгорну
ти змагання на заготівлі кор
мів для громадського тварин
ництва.

Немає сумніву, що цей заклик 
підтримає вся сільська молодь 
нашого хліборобського краю.

«Зелені жнива» почались, 
Хай же і вони будуть комсо
мольськими — проведеними в 
стислі строки, без втрат, з дру
жним, справді комсомольським 
запаломі

ПЕРЕМОЖЦЯМИ СТАЛИ ДБАЙЛИВІ
ІТЛҐ ДУЧИ назустріч XXIV з’їзду КПРС, комсомольсько-молодіжні колекти- 

ви молочно-товарних ферм області доклали багато зусиль для вико
нання взятих соціалістичних зобов’язань. Особливо слід відзначити комсо
мольсько-молодіжний колектив молочно-товарної ферми колгоспу «Перше 
травня» Маловисківського району, доярки якого за 6 місяців надоїли по | 
її861 кілограму молока від кожної фуражної корови. Непогано працюють ь 
комсомольсько-молодіжні колективи молочно-товарних ферм колгоспів 
«Шлях Ілліча» Знам’янського району, «Мир» Гайворонського району, імені 
.Чапаева Добровеличківського району, імені Леніна Новгородківського ра
йону. Переможцями районного змагання серед доярок стали Н. Талалаева 
З колгоспу «Перше травня» Маловисківського району, яка надоїла по 2404 
кілограми молока від кожної корови, М. Дзіна з колгоспу імені Чапаева 
Добровеличківського району, що одержала по 2500 кілограмів молока.

Переможцями змагання серед комсомольсько-молодіжних колективів 
[ МТФ області за перше півріччя цього року став КОМСОМОЛЬСЬКО-МО- 

ЛОДІЖНИЙ КОЛЕКТИВ КОЛГОСПУ «ПЕРШЕ ТРАВНЯ» МАЛОВИСКІЗСЬКО- 
Г ГО РАЙОНУ (групкомсорг Олена Шульга), який нагороджено перехідним 

Червоним прапором обкому ЛКСМУ та грошовою премією в розмірі 80 
! карбованців.

Поряд з цим, як зауважило бюро обкому комсомолу, Світловодськии 
міськком комсомолу, Кіровоградський, Компаніївський та Устинівський 
райкоми комсомолу ще недостатньо уваги приділяють соціалістичному 
змаганню серед комсомольсько-молодіжних колективів МТФ та на кращо- 

; го по професії.
■ Друге місце присуджено КОМСОМОЛЬСЬКО-МОЛОДІЖНОМУ КОЛЕК

ТИВУ КОЛГОСПУ «ШЛЯХ ІЛЛІЧА» ЗНАМ’ЯНСЬКОГО РАЙОНУ (групком-
• сорг Валентина Компанієць). Трете місце посіли молоді доярки КОЛГОСПУ
І «МИР» ГАЙВОРОНСЬКОГО РАЙОНУ (групкрмсорг Олексій Хитрук).

За активну роботу по виконанню взятих соціалістичних зобов’язань та по 
[ гідній зустрічі XXIV з’їзду КПРС Почесною грамотою обкому комсомолу 
! нагороджено кращих доярок комсомольсько-молодіжних колективів МТФ 
І області.

ПРОЛЕТАРІ ВСІХ КРАЇН. ЄДНАЙТЕСЯ!

ЧЕТВЕР, 13 СЕРПНЯ 1970 р.

ОБКОМУ АКЙМУ

Рік видання Хі 
№ 96 (1264).

і Кращі молоді доярки області:
і Дзіна Марія — доярка колгоспу 

імені Чапаева Добровеличківського 
району.

Каплун Лідія — доярка колгоспу 
імені Чапаева Добровеличківського 
району.

Ємельянцева Галина — доярка кол
госпу імені Калініна Добровеличків- 
ського району,

Талалаева Ніна — доярка колгоспу 
«Перше травня» Маловисківського 
району.

Лупіна Ганна —- доярка колгоспу 
«Перше травня» Маловисківського ра
йону.

Гончаровз Галина — доярка кол-
госпу «Перше травня» 

і ського району.
і Мелешик Валентина

госпу «Шлях Ілліча»
! району.

Маловисків-

— доярка кол- 
Знам’янського

Віджнивували хлібороби ордена Леніна колгоспу імені XX з’їзду КПРС Новоук- 
раїнського району. Переможцем у соціалістичному змаганні на збиранні хчіба став 
комсомольський екіпаж комбайну — комбайнер Веніамін Ляховецьиий (зліва) та 
помічник комбайнера Володимир Моргуненко, Фото М, НАСИПАНОГО.

Жернова Меланія—доярка колгос
пу імені Чапаева Знам’янського ра
йону .

Савченко Марфа — доярка колгос
пу «Мир» Гайворонського району.

Савченко Галина — доярка колгос
пу «Мир» Гайворонського району.

Бандура Галина — доярка колгоспу 
«Мир» Гайворонського району.

Мельниченко Любов — доярка 
колгоспу «Комуніст» Новомиргород- 
ського району.

Мироненко Надія — доярка кол
госпу імені Шевченка Новомиргород- 
ського району.

Мельничук Зіна — доярка колгоспу 
імені Леніна Новгородківського ра
йону.

Бовт Євгенія — доярка колгоспу 
імені Ілліча Новгородківського ра
йону.

Пр РАКТОРИ майбутнього. їх неважко 
А уявити. Варто тільки познайомитись з 
найближчими планами харківських трак
торобудівників. Наступного року вони 
мають приступити до випуску трактора 
«Т-150». Це буде справжній степовий бога
тир. Він матиме 150-сильний двигун, за 
один і той же відрізок часу справлятиме
ться із вдвічі більшою роботою, ніж йо
го попередники. Поставлений на колеса 
велетень транспортуватиме великі ван
тажі на далекі відстані, а на гусеничному 
ходу буде орати, сіяти або ж, як бульдо
зер, пересувати гори землі.

А управляти цим гігантом зможуть не 
тільки хлопці, а й дівчата. Кабіна його 
влаштована так, що тракторист не від
чуватиме поштовхів при роботі. Сидіння 
можна піднімати і опускати — залежно 
від зросту водія. Все передбачили кон
структори. У холод—кабіна обігріватиме
ться, в спеку—тут даватимуть прохолоду 
вентилятори.

Зрозуміле нетерпіння, з пкнм чекають нової 
машини сільські механізатори. Щоб велетень 
полів якнайшвидше пішов у серійне виробни
цтво, мусять добре постаратися не тільки тру
дівники ХТЗ. Чимало належить зробити і кіро
воградським машинобудівникам. Паш завод 
тракторних гідроагрегатів має дати по
вій машині п’ять різноманітних гідро
насосів, Завод «Червона зірка» випус
катиме сівалку, розраховану на велику 
силу 1 високі швидкості «Т-150». Створити її 
зобов’язаний колектив державного спеціально
го конструкторсько-технологічного бюро, а Кі
ровоградський чавуноливарний завод вистача
тиме литво для виробництва посівних агрега
тів.

Наші земляки вже дещо зробили в 
цьому напрямку. Зокрема, конструктори 
ДСК1Б завершили роботу над створен
ням сівалки «С3-3,6», яка дуже пасує до 
«Т-150», Вона має робочу швидкість до 15 
кілометрів на годину.
НА ДОБРЕ слово заслуговує праця 

колективу спеціалістів заводу трак
торних гідроагрегатів. Досі найкра
щими вважалися на світовому рин
ку гідронасоси англійської фірми 
«Плісей» та італійської — «Саламі». 
Тепер з ними може конкурувати наш за
вод тракторних гідроагрегатів. Його ін
женери В. Петренко, Є. Колісниченко, 
Г. Жулинський, А Аскері розробили кон
струкції агрегатів, що не поступаються 
перед світовими стандартами. А їхній на
сос «НШ-50К» від найкращих зарубіжних 
зразків вигідно відрізняється тим, що має 
меншу вагу і значно більшу потужність, 
довговічніший в експлуатації.

Отже, конструктори своє зробили. Тепер 
черга — за виробничниками. А їм доводиться 
дуже і дуже нелегко. Для переходу на серій
ним випуск нопнх сівалок і насосів потрійні до
даткові виробничі площі. Трест «Кіровоград- 
промбуд» у наступному році пояннен здати в 
експлуатацію першу чергу чавуноливарного за
воду, закінчити спорудження нового механо
складального корпусу і реконструкцію ливар
ного цеху ковкою чавуну на «Червоній зірці», 
звести механоскладальний корпус № 2 на заво
ді тракторних гідроагрегатів. Хоч час цей не за 
горами, та будівельники не поспішають. Прав
да, М. Мельниченко. начальник управління 
«машбуд», яке виступає п ролі генерального 

підрйдннка на перших двох підприємствах, 
запевняє всіх:

— Діла у нас ідуть добре. Навіть перевико
нуємо план освоєння коштів, виділених на про
ведення будівельно-монтажних робіт.

А от кількістю зданих об’єктів Микола 
Артемович похвалитися не може. Буді
вельники в погоні за найвигіднішими ро
ботами кидаються від об’єкта до об'єк
та і жодного ще не довели до пуття. Ска
жімо, давно вже можна було здати по
бутовий корпус на чавуноливарному за
воді. Там треба розмістити їдальню, ду
шову, котрими користуватимуться самі ж 
трудівники будови. Залишилось тільки 
провести внутрішнє опорядження. Та 
керівники управління відкладають «не 
потім».

ШЛЯХ 
до нового 
ТРАКТОРА
• ПОСИЛИТИ НАПРУЖЕННЯ
НА БУДІВЕЛЬНИХ 

МАЙДАНЧИКАХ
До речі, на будівельний майданчик 

свого часу було прокладено водопровід 
від артезіанського колодязя, що ви
копаний неподалік. Але взимку труби 
його лопнули від морозу. Замість . того, 
щоб полагодити їх, будівельники возять 
воду бочками за кільканадцять кіломет
рів.

їх, з дозволу сказати, досвід прагнуть пе
рейняти іі субпідрядники — майстри будівель
ного управління Л» 125 тресту «Дніпростааь- 
конструкція». Монтаж корпусу № 2 вони мали 
закінчити ще в першому кварталі. Але вста
новили тільки основні конструкції і на цьому 
заспокоїлись. Обом колективам не завадило б 
подумати про те, що вже йдеться до зими. 
Що в холод без водопроводу, стін і даху дове
деться з величезними труднощами проводити 
бетонні роботи всередині приміщення, встанов
лювані устаткування, 
рГ РИВОЖАТЬСЯ й агрегатники. Перша 

черга нового цеху повинна вступити 
в дію у нинішньому році. Тим більше 
дивна неповороткість будівельного уп
равління № 2, яке очолює В. Сирота. 
Там, де мають пролягти стіни механо
складального корпусу та зв'язаних з ним 
служб, ще стоять житла. Завод вирішив 
побудувати 75-квартирний будинок та 
переселити в нього людей. До початку 
листопада необхідно здати будинок. Але 
вже три місяці сюди і не показують но
са майстри.

Як бачимо, шлях до випуску нового 
трактора пролягає через будівельні май
данчики. На кіровоградському відрізку 
його сталася прикра заминка. Це мусить 
стурбувати молодь, яка трудиться на всіх 
трьох будовах. В. КРАВЧУК.
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I.
а сім’ї машиніста 

Савона йшла давня
•ВВЕЧЕРІ,

Василя 
розмова.

— Тату, 
ться, далі... що?

— Знову дорога, люди, поля, 
будинки...

і*. Такі як у нас? 
Такі і не такі.
Татко, візьми мене з со- 

$оК>, хоч трішечки, — вже вкот
ре благав Юрко.

— Рано, синку, підрости, — 
незмінно закінчував Василь Пи
липович чоловічу розмову.

1 Юрко ріс. Часто вибігав на гу
док батькового поїзда. Ще до шко- 
.їй безпомилково відрізняв «Фелік- 
са» Difl «ОВ-». «ємну» від «еркн». 
А. Перед самим першим класом бать, 
ко взяв його з собою в рейс. На ве
ликий справжній паровоз.

Назустріч летіли дві блискучі рей< 
Kit мигтіли польові квіти, кущі, ака- 
фї, Вітср-пустуи пухирив за плечи
ма сорочечку. Юрко заздрісно ди
бився па батька: «Мені б отакого 
і$а|икета, як у тата, щоб з блиску
чим паровозом і щоб хлопці поба- 
ЧЙЛп...» Нараз згадав своїх прияте- 
ДЙ. Від щастя ладен був перекри
чати гудок: «Я розкажу вам. де кііЬ 
чається дорога!»

коли дорога кінчає-

II
О ІДСУНУВШИ форменного 

кашкета, з-за столу підвів
ся статечний чоловік. Обереж
но взяв аркуш і почав читати:

— Рекомендація комітету 
комсомолу машиністу Юрію 
Васильовичу Савону для вступу 
в члени КПРС. До своєї робо
ти ставиться грамотно, з ду
шею. Простота, скромність, 
чуйність, щира любов до про
фесії завоювали йому автори-

тет серед ровесників і старших 
товаришів.

Витримавши невелику паузу, 
головуючий продовжив:

—- Рекомендує комуніст, ма
шиніст першого класу Олек
сандр Костянтинович Скоро
ход: «...Юрію Савону можне 
доручити найвідповідальніший 
рейс».

— Розкажи свою біографію, 
— запропонували з місця.

Звично пробігши рукою по 
хвилястій зачісці, юнак рвучко 
встав. В блакитних очах майну
ло здивування: «Вони ж асе 
знають про мене. І незручно 
якось, вже двадцять сім стук
нуло, а особливого ще нічого 
не встиг зробити».

Юрію повезло. Принаймні, він 
так вважає. Вчителями його були 
хороші люди з досвідом в десятки 
років. Борис Петрович Дашуков — 
перший наставник, тренував свого 
помічника на слух розпізнавати по- 
ламкн у високовольтній камері. Л 
то вчив ще й таким методом: на
тискує кнопки, повергає важелі, а 
тепловоз ні з місця.

— Поглянь, Юрію, десь порушив
ся контакт.

І помічник уважно перевірить де
сятки вузлів, електроприладів, сис
тему живлення. Полегшено зітхав, 
коли знаходив то шматочок папірця 
між контактами, то відведений не
помітно важіль. Такі «ребуси» Бо
рис Петрович частенько влаштову- 
вав своєму помічникові. З кожним 
разом причини «поламок» Юрій зна. 
ходив швидше, впевненіше.

І все ж своїми університета
ми він називає півтора року ро
боти з машиністом Володими
ром Федоровичем Жаруком. 
Тепер вже за «новою систе
мою» — почали з дрібниць. А 
закінчили:

— Сідай, Юрію, поїхали, —

запросив на своє місце за 
пультом Володимир Федоро
вич.

Сам став позаду, ладен допо
могти будь-якої миті. Юрій 
знав, коли треба натискати яку 
кнопку, як регулювати швид
кість. Але ж вперше з пультом 
сам на сам... І ледь помітно 
тремтіли руки, здавалося, • вся 
кров прилинула до скронь.

— Сміливіше, машиністе, — 
почув за спиною.

Вірилось цьому і не еірилось. 
Не уві сні ж ось зараз сидить 
він за пультом. І швидкостемір 
фіксує реальні кілометри, його, 
Юрієві кілометри. А в той же 
час цієї бажаної команди «сі
дай, поїхалиі» помічник маши
ніста іноді чекає роками,

Л Юрій Савон пе просто чекав. 
Він не пропускав жодного заняття 
на техкурсах при депо. Вдома кон
сультантом ставав батько, п рейсах 
— Володимир Федорович або хтось 
з машиністів, до яких прикріплюва
ли Юрія. Завертаючи на дорогу бу
терброди, часто брав конспект. По
сміхаючись. пояснював домашнім:

— Антиснотворний засіб.
І дійсно, коли в нічних рейсах по

чинали злипатись повіки, притуплю
валось сприйняття шуму дизеля, 
він відкривав товстого зошита. По
волі відступала втома перед склад
ним мереживом схем, обчислень, 
формул. Час від часу погляд відри
вав освітлений полустанок, прожек
тор зустрічного тепловоза, а то — 
фейєричний пейзаж, відвойований у 
ночі пучком світла. Юрій йшов у 
дизельний відсік, перевіряв роботу 
приладів. Л на ранок з почервоні
лими очима зустрічав світанкп і, як 
нагороду, все 
ду машиніста: 
їхали».

частіше чув коман* 
«Сідай, Юрію. „О.

III.
Г' ВІЙ перший тепловоз Юрій 

Савон повів три роки тому. 
Зліва, там, де колись сидів пін, 
зайняв місце Григорій Попов, 
тепер оже його помічник.

Нового машиніста проводжа
ли без квітів і напутніх промов. 
Батько сказав просто:

— Із-за плеча ніхто не підка
же. Будь уважним. — Дивля
чись кудись мимо Юрія, додбв: 
— Дорога ^визнає тільки силь
них, справжніх людей.

І молодий машиніст пізнав 
сіль батькового афоризму.

Серед залізничників Поміч- 
нянського залізничного депо 
розпочався рух за перевезення

вантажів у короткі строки. В 
ході змагання виникла комсо
мольсько-молодіжна колона з 
числа кращих тепловозних 
бригад. Юрій зі своїм помічни
ком Михайлом Васильєвим теж 
увійшли в колону.

— Важковаговий состав, 
попереджали комплектувальни
ки, коли Савон - молодший 
заступав на зміну. Це їх обов я- 
зок — попереджати машиніс
та. І його право дати згоду чи 
ні. В разі відмови ніхто не осу
дить, тим більше не примусить. 
Не так просто справляється 
тепловоз-тягач з зайвими 200— 
300 тоннами вантажу. Та й екі
пажу не солодко дістається. Але 
у Юрія завжди була одна від
повідь: «Поведу».

На комсомольських зборах, при
свячених 100-річчю з дня народжен
ня В. 1. Леніна, секретар комсо
мольської організації депо Іван 
Закордоном вручив Юрію Савону 
пам’ятний мандат обкому комсо
молу.

— Бригада комсомольців — ма
шиніст Юрій Савон і помічник Ми
хайло Васильєв — з січня цього 
року провела 25 вдяіковаговпх поїз
дів.—• доповів секретар.

Далі називав цифри надпланово 
перевезених вантажів, зекономлено
го палива, прибутку від безаварій
ного водіння локомотивів. Нагадав, 
шо Юрій — активний кореспондент 
«Комсомольського прожектора», 
стінної газети «Локомотиі-.ник».

...Перша в житті нагорода. 
Про неї Юрій не згадав, зві
туючи комуністам за свої двад
цять сім років. Вважає, що ще 
нічого не встиг зробити. Своє 
друге місце в змаганні серед 
бригад комсомольсько - моло
діжної колони він аргументує 
так:

— Старші машиністи — з них 
я беру приклад. Чому Олек
сандр Костянтинович Скороход, 
Леодор Трохимович Савощик 
можуть постійно водити важко
вагові поїзди? Досвід. А 
молодим, значить, чекати його 
десятки років? Я не згоден.

В минулому місяці Юрій про
вів сім важковагових составів. 
Це близько двох тисяч тонн до
датково перевезених народно
господарських зантажів. Цікав-

люсь, чи важко □ таку спеку ви
тримати зміну.

У відповідь вій розповів недавню 
історію. Молодий машиніст вирушив 
у черговий рейс. Надворі 35 граду
сів у дизельному приміщенні — за 
60 Навіть зустрічний вітер, здава
лось, дихав жаром. На станції Під- 
високе, перекинувши через плече 
валізку, машиніст залишив тепло
воз. Залишив назавжди. В Депо по 
яснив: «Не хочу пі такої роботи, я! 

ГІНаСякусь мить Юрій замовкає, 
щоб закінчити тепер вже своїм афо- 

1>І~ Дорога слабких не визнає.
Дізнавшись, що я ще ніколи 

не бачила тепловоза зблизька, 
Юрій Савон захотів обов'язко
во показати його «з серцеви
ни», як він говорить,

Хороших спеціалістів іноді 
називають фанатиками. Фана
тизм Юрія, я б сказала, це 
лірична закоханість в свою ро
боту. Він ладен годинами роз
повідати про всі вузли високо
вольтної камери, про кожну 
кнопку на пульті. І не терміна
ми, а словами, зрозумілими 
для непосвяченого.

Глянувши на годинник, 
«екскурсовод», нарешті, 
вав розповідь:

— Я й забув, о шостій 
треба забирати з садка.

Йдемо разом. Мені на 
вокзал, якраз по дорозі, 
римо про Юрка. Йому чотири 
роки. З усіх іграшок віддає пе
ревагу паровозам,

— Теж, мабуть, стане маши
ністом? — питаю.

— О, ніі Нізащо, — катего
рично відповів мій супутник. І 
тут же розсміявся, —• батько 
теж колись не брав мене в рей
си. Не хотів, щоб я скуштував 
хліба машиніста.

Я розумію Юрія: 
обирають дорогу

мій 
обір-

Юрка

авто- 
Гово-

сини самі 
в життя, і 

часто дорога ця — батьківська. 
Ми йдемо вздовж колії. Ми

мо мчать тепловози, посилаючи 
вітальні сигнали. І ще довго 
потім сріблом видзвонюють 
рейки, як голос долі, зманли- 
вий і загадковий.

О. БАСЕНКО.
сг. Помічна.

„МОЛОДЬ“ ДЛЯ МОЛОДІ
НА ПОЛИЦЮ КОМСОМОЛЬСЬКОМУ ПРОПАГАНДИСТОВІ

вона

k

розвивати 
учнів до 

Анфіса 
до них

Л. БАТУРА,
вчителька Новоосотян- 
ської восьмирічки.

Нещодавно у видавництві ЦКЛКСМУ 
((Молодь» вийшли книжки масово-полі
тичної та художньої літератури.

Документальні сторінки, що свідчать 
Ж о любов українського народу до В. 1.

ініяа, розповідають про юність вож
дя, про формування його марксистських 
поглядів та багатогранну діяльність, пе
регорнули автори збірки «Шанує Украї
на», де зібрані нариси, листи, доку
менти і фотоілюстрації, що свідчать 
про глибоку шану ііашого народу я« 
В. 1. Леніна.

Захоплюючі повісті II. Нечволодова та 
Л. Рсзпіченка «Юність Леніна» (остан
ня книга однойменної трилогії), книги 
В. Кноб.юха «На берегах Неви» та 

Курелла «Дорога до Леніна» допов
нюють дорогий образ вождя новими, 
Маловідомими фактами Із його біогра
фії.

Чільне місце на книжковій полиці 
комсомольською пропагандиста займе 
Збірник «50 років ЛКСМУ. Документи і 
матеріали». в цій книзі вогненними 
стрічками перетинаються фронтові до-

роги комсомолу України і світлими но
вобудовами виписані його мирні будні.

Художня література представлена на
рисами М. Сороки «Арабський трип
тих», повістю А. Шарикова «Генерал 
армії Черняховський», романом 
3. СКУЇНЯ «Срібні хмари», повістю 
О. РЕКЕМЧУКА «Товариш Ганс», гу
моресками Ю. Ячейкіна «Зустріч зі 
шпигуном», збіркою поезій В. Артамо- 
нової «Травневий дощ» та іншими. Всі 
і(1 книги різні за своїм змістом, різні за 
жанрами, але читаються однаково ці
каво і захоплююче.

До речі, гакі книги зарубіжних авто
рів, як Т. Константіна «Капітан далеко
го плавання» (роман можна вважати 
продовженням роману цього ж автора 
«Син Монтс-Крісто») та повість К. Векс- 
на «Каммер К. Міккі Магер»,- що надру
ковані видавництвом «Молодь», в Ра
дянському Союзі видаються виерше.

Наостанок радимо придбати пісеннії 
«Молодість, пісню співай», до яког 
ввійшли революційні, комсомольські т 
молодіжні пісні.

Ж'
Яг*.

A Ж г \ > м

Г* ОЛОВНА роль у вихо- 
А ванні нової людини, у 
підготовці молоді до життя 
належить школі. Радянська 
школа покликана озброюва
ти учнів грунтовними знан
нями з основ наук, готувати 
їх до діяльності в різних га
лузях суспільного життя, нау
ки і культури.

Щоб озброїти учнів грун
товними знаннями, необхід
но, щоб вчитель сам був 
добре підготовлений. У на
вчанні і вихованні дітей ус
піхи приходять до того, хто 
наполегливо і творчо пра
цює, систематично вдоско
налює педагогічну майстер
ність. Це підтверджує до
свід роботи вчительки Олек- 
сандрівської восьмирічної 
школи № З А. Я. Олійник.

Анфіса Яківна працює без 
другорічників п’ятнадцять 
років. Ті учні одержують 
глибокі знання. Минулий на
вчальний рік вчителька вела 
перший клас. Цей навчаль
ний рік був особливий, ос
кільки перший клас переве
дений на нову програму 
А. Я. Олійник добилась не
поганих наслідків: із 33 уч
нів 12 засвоїли програмовий 
матеріал на відмінно, 18 — 
на «4» і «5». І лише три уч
ні мають задовільні оцінки.

Що допомагає вчительці з 
року в рік мати високі успі
хи? Основне в роботі Анфі- 
сн Яківни — це глибоке ви
вчення індивідуально - пси
хологічних особливостей 
кожного учня, знання його 
сил і можливостей, домаш
ніх умов, своєчасне виявлен
ня і надання допомоги при 
відставанні. Навчальний рік 
у вчительки починається пе 
з першого вересня, а з трав
ня місяця. Вона починає го
тувати до школи майбутніх 
першокласників.

Але не основне навчити 
дітей читати, писати і раху
вати. Потрібно виховувати

їх, сприяти загальному роз- підтримувати 
витку, прищеплювати інте
рес і любов до праці. Тому 
Анфіса Яківна дібрала по
трібний матеріал: вирізки із 
газет, журналів і старих 
книг, виписки із довідників, 
науково - популярної літе
ратури, матеріали для зага
док і т. д. Поповнила свою 
домашню бібліотеку.

Щоб навчити грамотного 
письма, перш за все,

Є
ОСНОВА 
ОСНОВ

привчає дітей бути охайни
ми, берегти шкільне майно, 
книги, зошити, писати тіль
ки чисто й каліграфічно. 
Вчителька систематично сте
жить за тим, щоб діти пра
вильно тримали ручку, зо
шит, дає приклад калігра
фічного письма, організовує 
змагання на кращий зошит, 
на краще виконання домаш
ньої роботи.
’У'ЧНІ систематично ведуть 

спостереження за пого
дою, деревами, тваринами. 
Для розвитку навиків усної і 
писемної’ мови дітей вона 
проводить різноманітні 
вправи і види робіт. На уро
ках мови і читання учитель
ка забезпечує збагачення 
словникового запасу шля
хом проведення великої 
словникової роботи. Щоб 
провести уроки цікаво, на 
високому науково-теоретич
ному і методичному рівні,

увагу та інтерес 
навчання і праці, 
Яківна ретельно 
готується, добре продумує 
зміст статті чи оповідання, 
чітко визначає дидактико-ви- 
ховну межу уроку, добирає 
наочні посібники, продумує 
питання, які б спонукали ді
тей до мислення, аналізу 
прочитаного.

Під час вивчення початко
вої математики в першому І 
класі так будується навчаль- І 
ний процес, що учні самі 
аналізують, зіставляють, І 
роблять самостійно виснов- І 
ки, складають і розв'язують З 
задачі, креслять схеми, фі. 
гури, висловлюють свої дум
ки.

Робота вчительки і вихо
вателя подовженого дня Та- | 
мари Андріївни Пасічник по ! 
суті — єдиний педагогічний 
процес. Тісний зв’язок 
вчителя і вихователя у робо
ті, глибоке знання індиві
дуальних особливостей дітей 
дають можливість забезпе
чувати міцні знання. Але 
Тамара Андріївна турбує
ться не лише про те, іцоб 
діти правильно виконали до
машнє завдання, добре за
кріпили матеріал, що ви
вчався на уроках, а дбає н 
про розумовий розвиток 
кожної дитини. Для цього 
домашні завдання у більшос
ті викопуються по варіантах, 
даються посильні завдання, 
забезпечується самостійність 
учнів.

Учні Анфіси Яківни завж
ди активні читачі районної 
Дитячої і шкільної бібліотек, 
Систематичні пошуки вихо
вателя відбиваються на ус
пішності школярів. І це _
основа з основ у навчально
му процесі.
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НА ВЕСЕЛКОВИХ 
РАМЕНАХ

Традиційне свято квітів цього ро. 
КУ прийшло в парк імені В. 1. Леніна 
повноправним господарем. Воно підіїя» 
Ло на веселкові рамена два сонячні дні 
подарувавши кіровоградцям пелюстко
вий дивосвіт.

Виставка квітів перегорнула перса 
відвідувачами яскраві сторінки, виме
режані умілими руками місцевих квіт
ників. па яких промінилось теплою 
усмішкою Обличчя Ілліча, суворо підво
дивсь радянський воїн, вславлюватись 
будні сьогодення.

Свято було приурочене 100-річчю з 
дня народження В, Е Леніна, 25-річчю

перемоги над фашистською Німеччиною 
їа наступному XXIV з’їзду КПРС 
>ККУРи\-Є ?,ісцс завоювали колективи 

п\ • 6 та СЄРЄД"» школа № 13.
друге поділілн між собою квітникарі 

сттЙ^Цпп0Мбі!’ату’ ЖКУ № 7 та «'••'а- 
сад очанка».
жТк^,ТЄіМСЦЄ присуджене ВЗУТТЄВІЙ 

Р!ЖКХРСМ.3!«В0ДУ <УкРсілЬГ0СПТЄХНІ.
КУ № 4 їа середній школі № 3. 

■И Е'01° ГРам°ТОЮ міськвиконкому 
Кп-А\1,’1,,ИМ!1 П0ДаРУнками нагороджено 
колектив контори зеленого господар» 

™ Ма В’ Панянкіну поза конкур- 
рів найкращих професійних квітка- 

Я\юрі відзначило ще сорока чотирьох 
квітникарів-пматорів. Вони теж нагород- 
І^ені Почесними грамотами міськвикон
кому та цінними подарункам П.

В ВАСИЛЕНКО.
м. Кіровоград.

Понад чверть століття минуло з того часу, коли 
героїчна Радянська Армія розгромила гітлерівську 
воєнну машину і врятувала народи світу від ко
ричневої чуми. Після війни виросло нове поколін
ня людей, яке знає про подвиги радянського на
роду лише з книг, кінофільмів та розповідей стар
ших товаришів.

Нижче читачам пропонується розповідь про 
мужність і героїзм кіровоградців у роки Великої 
Вітчизняної війни.

Лариса Куденко 
після закінчення Кі
ровоградського тор
гового училища при
йшла працювати у 
відділ іграшок універ
магу < Кіровоград». 
За короткий час вона 
завоювала симпатії 
маленьких покупців.

На фото: комсомол
ка Лариса Кузенко.

Фото В. КОВПАКА.

■О НЕБІ повільно пливли пухкі хма-
ри. Вечоріло. На тротуар лягали 

тіні. Закохано кружляючи біля 
уродливих дівчат, навшпиньках ходив 
бітер.

Раптом, хитаючись на ногах, до од
ного з юнаків підійшов незнайомий. 
Дівчата полохливо переглянулись.

Коли гітлерівці спробува
ли відбудувати буровугільну 
шахту на Балашівці і розпо
чати видобуток вугілля, 
комсомольці міста Кірово
града вирішили перешкоди
ти ворогам. За цю сміливу 
операцію взялися В. І. Вол
ков, Л. Й. Богатиренко, 
М. К. Михайленко, В. М. Гре
бенюк, Л. Й. Безшкуренко, 
Г. Ф. Храпаченко, М. Ю. Яг- 
ниченко, І. К. Вільний та 
П. О. Зайцев. Вони вночі ви- 
вели з ладу механізми і всі 
перейшли у партизанський 
загін ім. Ворошилова (коман
дир С. І. Довженко).

Іншу комсомольську групу 
у місті Кіровограді організу- 
вала з колишніх учнів 
ачителька-комсомолка Оле
на Захарівна Бур’янова. Під
пільники виготовляли листів, 
ки, збирали зброю і боє
припаси, проводили роз’яс
нювальну роботу серед на
селення. На квартирі Бур’я
нової відбувались зустрічі 
членів міської підпільної ор
ганізації. Гестапівцям вда
лось напасти на слід підпіль
ників. Олену Захарівну і її 
друзів було заарештовано. 
Гітлерівці жорстоко знуща
лись над патріоткою, але во. 
на мужньо перенесла над
людські тортури і нікого не 
видала. 22 грудня 1943 року 
її було розстріляно в районі 
Соколівських хуторів біля 
Кіровограда,

Паралельно у місті діяли 
ще кілька комсомольських 
груп» їх очолювали Петре 
Лахман, Петро Железняк та 
інші хоробрі патріоти. Коли 
□осени 1943 року радянські 
війська наблизились до бе
регів Дніпра, у місті було 
поширено листівку такого 
змісту:

«Молодь!
Будь такою, як краснодонські 

молодогвардійці! Тріумфальний 
наступ Червоної Армії триває. 
Вже визволено .майже всю Лі
вобережну Україну, скоро буде і 
наша місцевість звільнена...

Молодь КІровоградщнни!
Дужче бий німця. Час роз

плати настав!»
(Партархіо, фонд 429, опис З, 
од. збереження 3, арк. !7|).

Такі листівки часто на
клеювались на будинках і 
парканах поряд з фашист
ськими розпорядженнями і 
привертали увагу прохожих, 
а гітлерівці думали, що лю
ди збираються біля їх нака
зів і розпоряджень. Багато 
комсомольців міста насліду
вали приклад краснодонців і 
показували безприкладні 
зразки відваги і героїзму.

...5 листопада 1943 року до 
квартири підпільників Голу
бів на вулиці Архангель
ській під'їхало три машини 
з гітлерівцями. Вони миттю 
оточили будинок і направи
лись до дверей. Першик» 
помітив ворогів батько, який 
хутко вбіг у кімнату і ви
гукнув:

— НімціІ
Обидва сини — Юра і Ва

ня — швидко дістали зброю 
і зайняли оборону. Фашисти 
не пішли через парадний 
хід, а проникли у будинок 
запасним проходом. Юра 
першим помітив німця й тут 
же застрелив його. Батько 
в цей час обірвав електрич
ну проводку й гітлерівці 
опинились у темній пастці. 
Юра, Ваня і їх товариш Ми
кола Голеньов, який прий
шов на допомогу, влучно 
стріляли по ворогах. Вони 
вбили ще трьох гітлерівців і 
одного поранили. Коли кін
чились патрони, фашисти по
силили натиск на патріотів 
Тоді хлопці вибрались на го
рище і кинули кілька гра
нат. Тим часом Юра і батько 
встигли через вікно втекти, 
а Ваню, матір і сестру гес
тапівці заарештували й роз
стріляли.

Мужньо тримали себе у 
в'язниці заарештовані ком
сомольці Іван Голуб, Анто- 
ніна Жабо, Петро Лахман, 
Антоніна Полінцова, Петро 
Железняк та інші, яких тієї 
ночі вдалось забрати на 
квартирах ворогам. Всі вони 
були страчені але нікого не 
видали.

д. клюєнко.
(Далі буде).

ВІЙНА...
22 червня 1941 року фа

шистська Німеччина віро
ломно напала на нашу краї
ну, розірвавши радянсько- 
німецький договір про нена
пад. Разом з гітлерівською 
Німеччиною проти Радян
ського Союзу виступили 
Італія, Фінляндія, Румунія і 
Угорщина. Німеччині також 
допомагали царська Болга
рія і франкістська Іспанія.

В перші години війни Ні
меччина кинула в бій 190 
фашистських дивізій — 5,5 
мільйона чоловік, 3700 тан
ків, близько 5000 літаків, по
над 47 тисяч гармат і міно
метів, 193 бойових кораблі.

У капіталістичному світі 
не було тоді сил, які б змог
ли затримати фашистські 
орди. Цю місію довелось 
виконати нашій країні.

ЦК ВЛКСМ у ті дні прий
няв постанову, в якій вима
галось: «Щоб кожен ком
сомолець -був готовий зі 
зброєю в руках боротись 
проти ворога за Батьківщи
ну, за честь, за свободу».

Комсомольці і молодь на
шої області гаряче відгукну
лись на цей заклик. Вони 
поповнювали Червону Ар
мію і Флот, працювали на 
підприємствах і в колгоспах 
для потреб фронту, йшли 
в підпілля і партизанські 
загони. Комсомольці виходи
ли з відомого вислову В. І. 
Леніна про те, що «бути 
членами Спілки молоді, 
значить вести справу так, 
щоб віддаваї’и свою роботу, 
свої сили загальній справі». 
(Твори, т. ^1, стор. 260).

У боротьбі з ненависним 
ворогом радянські люди 
проявляли небачені зразки 
героїзму і відваги.

Мужність і відданість 
Батьківщині у тяжкі місяці 
війни проявили на фронтах 
багато наших земляків-кіро- 
воградців. Молодий учитель 
із села Куцеволівки Онуф- 
ріївського району Тимофій 
Максимович Шашло у перші 
дні війни змінив професію 
вчителя на танкіста.

У боях за село Штепівку 
Сумської області хоробрий 
воїн знищив два ворожих 
танки, вісім гармат, врятувае 
життя багатьох жителів се
ла, яких фашисти хотіли роз
стріляти. За цей сміливий 
вчинок тов Шашлу уже в 
листопаді 1941 року було 
присвоєно звання Героя Ра
дянського Союзу.

Серед хоробрих захисни
ків міста Севастополя був і 
наш земляк Олексій Володи
мирович-Калюжний із села 
Омельник Онуфріївського 
району. Моряки-чорноморці 
мужньо билися з перева
жаючими силами ворога 
який рвався до дзоту № II. 
Три доби гітлерівці бомбар
дували дзот з повітря, за
кидали мінами, йшли нава
лом, але комсомольці стоя
ли на смерть. Лише коли 
закінчились боєприпаси, фа
шистам вдалось оволодіти 
висотою. Через кілька днів 
радянські війська знову від
били висоту. У протигазі 
вбитого Калюжного бійці 
знайшли його останнього 
листа такого змісту:

«Батьківщино моя! Земле ро
сійська! Я син Ленінського 
комсомолу. його вихованець, 
бився так. як підказувало мені 
серце, знищував галів, поки в 
грудях моїх билося серце. Я 
вмираю, але знаю, іцо ми пере
можемо. Ворогові не бувати в 
Севастополі!

Моряки-чорноморці! Знищуйте 
фашистських скажених собак. 
Клятву воїна я дотримав.

КАЛЮЖНИЙ».

Олексій Калюжний на
вічно занесений у списки 
моряків однієї з час
тин Чорноморського Фло
ту, на його могилі споруд
жено пам’ятник-обеліск, а 
його особисті речі і бюст

зберігаються у Севастополь, 
ському музеї Чорномор
ської слави. За героїчний 
вчинок він посмертно наго
роджений орденом Віт
чизняної війни першого сту
пеня.

Безприкладні зразки муж
ності і відваги проявили у 
перші місяці війни також 
кіровоградець, командир 
підводного човна «М-172» 
Іван Ілліч Фісанович, інст* 
руктор Великовисківсько- 
го райкому партії Захар 
Володимирович Табунець та 
багато інших наших земля
ків.

На фронтах Великої Віт
чизняної війни від Чорного 

подвиги 
ТВОЇХ • 
РОВЕС
НИКІВ
до Баренцового морів вою
вали 180 тисяч воїнів-кірово- 
градців. Десятки тисяч з них 
нагороджені орденами і ме
далями, 136 найхоробрішим 
присвоєно високе звання Ге» 
роя Радянського Союзу, а 
двом нашим землякам — 
Маршалу Радянського Сою
зу Петру Кириловичу Кошо
вому і генерал-майору 
Олексію Юхимовичу Ма- 
зуренку —~ присвоєно зван
ня двічі Героїв Радянського 
Союзу.

У ВОРОЖОМУ ТИЛУ
Не скорились ворогам і ті 

кіровоградці, які змушені 
були залишатись на тимча
сово окупованій території. 
Уже з перших днів окупації 
тут діяв підпільний обком 
партії, очолюваний Петром 
Кириловичем Василиною і 
Михайлом Михайловичем 
Скирдою, 21 партизанський 
загін, 2 з'єднання, 59 під
пільно-диверсійних органі
зацій і груп. На території 
Знам'янського, Єлизавет- 
градківського та Новопразь- 
кого районів діяли підпільні 
райкоми партії.

При допомозі партійних 
організацій було створено 
мережу комсомольського 
підпілля. На території Чи
гиринського району (нині 
Черкаська область) діяв під
пільний райком ЛКСМУ на 
чолі з Мотренком І. Я., У 
інших містах і районах бо
ролись 14 підпільних комсо
мольських організацій.

Підпільники приймали 
зведення Радянського Ін
формбюро, а потім виго
товляли і розповсюджували 
листівки, закликали насе
лення саботувати розпоряд
ження окупаційних властей, 
зривали їх заходи, відмовля
ли молодь від поїздки в Ні
меччину, переходили до ак
тів саботажу і диверсій. Фа
шисти встановили суворий 
режим переслідувань і реп
ресій, карали людей за най
меншу провину, жорстоко 
розправлялися з підпільни
ками і партизанами. Але не
зважаючи на це, активність 
підпільників неухильно зрос
тала.

Кілька підпільних комсо
мольських організацій діяло 
у місті Кіровограді. Одну з 
них очолив Іван Волощенко* 
Сюди входили Л. Хищенко. 
І. Смалько, А. Гончаренко та 
інші. ’

Патріоти провели кілька 
диверсій на заводах, заліз
ничному вокзалі, аеродромі, 
виготовили і розповсюдили 
сотні листівок.

— Сідайте, будь ласка, — залро’ 
понував Анатолій Васильович Раєв.

— Хочу працювати в міліції.
— Так, бажання непогане, але ось 

вакансії у нас, на жаль, немає, — 
відповів Анатолій Васильович, підні
маючи телефонну трубку.

По закінченні розмови він заба
рабанив по столу. 
— Дільничним інс
пектором підете? 
запитав. А далі бу
де видно...

З перших же днів 
комсомолець Во
лодимир Михай-

По закінченні

— Скажи, красуне, де у вас танці? 
*— запитав рудий, хапаючи дівчину 
за руку.

— Ось поруч, йдем-но покажу, — 
указав юнак у блискучих чоботях, що 
йшов позаду.

Незнайомець, ніби свинцем, блим
нув з-під капелюха каламутними 
очима.

— Ех тиі....
Але таки погодився йти.
Через кілька хвилин його «люб’яз

но» зустріли працівники міського ви 
тверезника. Хулігана затримав офі
цер міліції Володимир Михайлов.

... Запам'яталось хлопцеві, коли 
підходив до школи рівно о восьмій 
годині ранку, назустріч йому з’яв
лявся міліціонер. Зимою у білому 
полушубку, весною — у синій шине
лі і форменному кашкеті з червоною 
окантовкою.

Тоді Володя і не гадав, що колись 
він теж одягне таку форму. У ньо' 
го була заповітна мрія — стати скри
палем. Хоча б таким, яким був сусі
да дядько Єгор. У день свята, а то 
просто погожим вечором його часто 
Можна було бачити біля садиби на 
ослінчику з скрипкою в руках.

— А навіщо ці дірочки? — запи
тували хлопці, вслухаючись у мело
дію.

Під Сталінградом кулемет проби», 
*- відповідав дядько Єгор.

Лице його ставало серйозним, по
хмурим. Потім, обережно спираю
чись на дерев'яну ногу, дядько шку
тильгав до хати.

...Після закінчення середньої шко’ 
ли Володимир Михайлов пішов слу
жити в ряди Радянської Армії. А зго
дом його, як відмінника бойової і 
Політичної підготовки, командування 
управляє на навчання у школу мо- 
: <?дших командирів...

— Дозвольте? — входячи до кабі
нету заступника начальника Світлв- 
водського районного відділу внут
рішніх справ, запитав Володимир, 
який щойно демобілізувався.

лов активно вклю-г 
чився в роботу на дорученій йому 
ділянці. Не стояв осторонь громад
ських справ. То за випуск стіннівки 
візьметься, то поспішає кудись на 
термінове завдання.

Творчість, ініціатива .любов до об
раної справи не залишились поза 
увагою керівництва районного відді
лу внутрішніх справ.

— Із завтрашнього дня будете 
трудитись оперуповноваженим у 
центрі міста, — сказав начальник 
відділення т. Слебезюк.

Діапазон роботи значно розширив
ся, але це не залякало юнака. Воло
димир Михайлов ще з більшою 
енергією взявся за справу. Досить 
сказати, що тільки за півроку робо
ти молодий офіцер міліції розібрав 
130 заяв від жителів міста.

Тримаючи тісний зв’язок з інструк
тором дитячої кімнати старшим лей
тенантом Надією Панасівною Махов- 
ською, офіцер проводить виховну 
роботу серед неповнолітньої МО
ЛОДІ.

Ще зовсім недавно Микола Ж. се
ред гурту таких же бешкетників вва
жався «королем». Зараз «король» 
ечиться на кіномеханіка, непогано 
трудиться на виробництві. А взяти 
браконьєрів.. Тонко маскуючись, во
ни, здавалось, прижилися в центрі 
міста навічно. Та «конспірація» бра
коньєрів для колишнього воїна ви
явилась дріб’язковою справою. Всі 
вони зараз на обліку в міській про
куратурі.

Нещодавно Володимир завітав у 
рідне село Сметанівку. Багато що 
змінилось з тих пір. Прокладена нова 
бруківка .зведено нову їдальню, ма
газин, лікарню. Жаль лише, що не 
стало скрипаля дядька Єгора. Він, 
певно, не пізнав би колишнього шко
ляра, а нині офіцера міліції Володи
мира Михайлова.

Е. ЯРУШОК.
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геній Туманов, 
рапірист, кан
дидат в май
стри спорту. 
Він бронзовий 
призер пер
шості Респуб
ліканської ра
ди ДСТ «Спар
так» і входить 
в п’ятірку най- 
сильніших ра
піристів Ук
раїни.
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>. ЛІВА ПІ
НКОВА,

СВИНІ НЕ ВИННІ
ФЕЙЛЕТОН з

Народна мудрість гласить-, 
для того, щоб приготувати 

рагу з зайчатини, потрібно 
перш за все мати зайця. Отже, 
для того, щоб скуштувати пам
пушок з салом, конче необхід
но, щоб було сало. Хоча між 
зайчатиною І салом є істотна 
різниця. Власник першої бігає 
в лісі, харчується травою, ко
рінцями, на очі людині з’яв- 
ляетьси лише тоді, коли набу
де кондиційної ваги і тверде 
вирішить потрапити в казан. 
Свиня ж, а своєму первісному 
вигляді, живе в хліву, харч 
собі не добуває, на очі людині 
з'являється щодня, паполсгли- 
вим хрюканням нагадуючи, що 
одним «божим духом» жити не 
може. Вона хоче їсти. І, як 
свідчать компетентні люди, з 
особливим задоволенням пої
дав кормову муку, яку ще на
зивають фуражною дертю.

Знаючи це, працівники Кі
ровоградської оптової бате 
облспоживспілхи направил» 
торговельним організаціям об
ласті повідомлення, що кормо
ва мука в наявності в, будь- 
ласка. приїжджайте, забирай
те і продавайте її населенню. 
Подібна телефонограма прм- 
йшла і в Єлизаветі радківське 
ССТ. и; яку було зреагозатгз 
досить оперативно, і вже 23 
тразвя на заготівельному пунк
ті споживчою товариства ле
жала перша партія — 1335 кі
лограмів кормової муки.

Свині з задоволенням хрю
кали. Проте голова споживчого 
товариства М. П. Шульга ве 
підтримав їхнього оптимізму. 
Натомість, озброївшись авто
ручкою, він поділив свиней, 
які вирощуються в приватних 
господарствах, на «чистопо
родних» і «нечистопородннх». 
Причому, зроблено це було без 
допомоги спеціалістів-твариз- 
ників. За вихідний аргумент 
послужив список працівників 
ССТ, яким дозволено купувати 
кормову муку. Що ж стосує
ться жителів селища Єлизазет- 
градківки та села Михайлівни, 
які обслуговуються ввіреним 
Шульзі Слизаветградківськкм 
ССТ, то вони залишились поза 
списком. Отже, «чистопородні» 
свині, які вирощуються в гос
подарствах працівників ССТ, 
одержали необхідну кількість 
висококалорійного харчу без
посередньо з заготівельного 
пункту, в той час як «нечисто- 
породні», тобто всі останні 
свині, перебивались бур'янцем,

овочами та висококалорійним 
харчем, добутим їхніми госпо
дарями на базарі по «високо
калорійних» цінах.

Звичайно, жителі Єлизавет- 
градківки та Михайлівни ие 
оцінили нововведення Шуль
ги, а тому валкою розташува
лись біля приміщення заготі
вельного пункту, вимагаючи 
від заготувача І. Ф. Крнвошеї 
дотримання правил коопера
тивної торгівлі. Та варто було 
Івану Федоровичу піддатись 
хвилинній слабкості 1 продати 
десяток-другий кілограмів ви- 
щеозначеиої муки людям, що 
не значились в списку, як не
гайно блиснула блискавка, і 
загрпмія адміністративний 
грім:

«До якого часу ви будете 
господарювати, чому без мого 
дозволу продається дерть, на
віть стороннім особам? Голова 
ССТ Шульга».

А будеш? Правда, не зрозу
міло, кого Шульга вважає сто
ронніми особами. Адже, як 
стверджує документ, підписа
ний заступником голови Олек- 
сандрівської райспоживспілки 
по торгівлі 1. С. Кірманом, 
кормова мука була одержана 
для продажу паселснню.

А взяти з іншого боку, то 
почни Іван Федорович отак
продавати дерть за правила
ми торгівлі, згідно з живою
чергою, ТО, МОЖЛИВО, НЄ ВТОВ-
пились бн в цю чергу чи то 
завідуюча сільмагом Н. А. Го
луб, чи завідуюча Продмагом 
С. К. Бубнова, чи помічник 
старшого бухгалтера Н. А.
Шуть. Та і як міг бн сам Іван 
Федорович Кривошея закупити 
зразу шістсот кілограмів дерті.

Заради об’єктивності ска-
жемо, що нс вся мука, одер
жана заготівельним пунктом 
протягом травня — червня мі
сяця, потрапила до комор тор
говельників. З 6925 кілограмів 
після довгих «дебатів» три 
тонни було продало населен
ню. Отже, близько тридцяти 
осіб, які працюють в системі 
споживчого товариства, мали 
змогу закупити її на тонну 
більше, аніж всі жителі сели
ща Єлизаветградківкн та села 
Михайлівни. Кажуть, що : 
цього приводу свині дружне 
хрюкнули. Одні з задоволен
ням, інші з обуренням.

Б. КУМАНЄЬКИИ.
Селише Єлизаветградківка 

Олександрівського району,

• ПОКАЗУЄ КІРОВОГРАД

НЕДІЛЯ, 16 СЕРПНЯ. 
ПЕРША ПРОГРАМА. 9.05 — 
Ранкова гімнастика для дітей. 
(М). 9. ІЗ — Новини. (М). 9.30— 
«Турнір умілих». Чверть фі
налу. (М). 10.00 - До Дпя По
вітряного Флоту СРСР. (М). 
10.33 — Телетеатр для дітей. 
1. Калаб. «Краще Федди немл 
на світі». Спектакль Харків
ського лержавпого театру ля
льок їм. Крупської. (М). П.Ю— 
Наша афіша. (К). 11.15 —

Мультфільм «Комедіант». (К). 
В.35 — «Честь праці». (Одеса), 
12.05 — «Поетичні рядки». 
(Моя Вірменія). (М). 13.00 —
«Ні слова про спокій». (Хар
ків), 13.30 — «Музика з Браті- 
слави». (М). 14.10 — Для вої- 
вів Радянської Армії і Флоту. 
(М). 14.-10 — Музичний кіоск, 
(М). 15.10 — «Світ соціаліз
му». (М). 15.30 — Кольорове
телебачення. Художній фільм 
«Міщанин у дворянстві». (М). 
15.00 — «Природа і люди». (К). 
П.00 — Кольорове телебачен
ня. Клуб кіііомандрівіїиків, 
(М). 20 00 — Програма «Час». 
(М). 20.30 — «Камертон добро
то настрою», (Ужгород). 21.00 
— Зустріч з майстрами теат
ру. Творчий вечір народного 
артиста СРСР Б Бабочкіна, 
(М). 22.00 — Програма УТ. (К). 
22.10 — Московський Міжна
родний турнір з теиіса. (М). 
23.00 — Кольорове те лі бачення. 
Концерт Ленінградською ан
самблю «Дружба», (М).

Редактор В. ПОГРІБНИЙ.

ОЛЕКСАНДРІЙСЬКА СЕРЕДНЯ ШКОЛА-ІНТЕРНАТ
для дітей хворих на ревматизм

проводить набір учнів на навчання і лікування в 1970—71 навчальному році до 1—10 класів
При вступі необхідно подати 

такі документи: курортно-сана
торну картку або направлення 
рай(міськ) лікарні; заяау на ім’я 
директора школи-інтернату; свідо
цтво про народження (орнгіїгал); 
довідку з місця проживання; до
відку про склад сім’ї з зазначен
ням віку і заняття членів сім’ї; 
довідку з місця роботи батьків чи 
опікунів про розмір заробітної 
плати за серпень (батькп-колгосп- 
нпкн пред’являють довідку про

грошовий помісячний заробіток за 
весь 1969 рік, батьки-пенсіонери — 
довідку з відділу соцзабезпечення 
про розмір одержуваної пенсії); 
медичну довідку про стан здоро
в’я (картку щеплень, аналіз на 
дифтерію, глисти, довідку про сан- 
епідемоточення, довідку від дер
матолога, окуліста, вушного ліка
ря, довідку про загальний стан 
дитини, особову справу учня); до 
кументи про освіту.

Навчання ведеться українською

мовою, з іноземних мов вивчаю
ться англійська та німецька.

Школа розташована в центрі 
селища Олександрівна і має зруч
не автобусне та залізничне сполу
чення з усіма містами і районами 
області;

Прийом документів щоденно З 
8 до 18 години, крім неділі.

За довідками звертатись в кан
целярію школи-інтернату: селище 
Олександрівна ,вул, Леніна 89.

ДИРЕКЦІЯ.

ІНГУЛЬСЬКЕ СІЛЬСЬКЕ 
ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНЕ 
УЧИЛИЩЕ № 4

ОГОЛОШУЄ НАБІР УЧНІВ
НА 1970—1971 НАВЧАЛЬНИЙ

РІК
па курси ТРАКТОРИСТІВ-МАШИН1СТІВ ШИРОКОГО 

ПРОФІЛЮ.

Строк навчання — 2 роки.
Приймаються юнаки І дівчата віком 15 років 1 8 місяців 

з освітою 8, 9, 10 класів.
На курсах трактористів Ш класу строк навчання 1 рік, па 

курсах трактирне гід — 6 місяців. Приймаються юнаки і дів
чата віком 17 років.

При училищі організований консультпункт Устинівської 
заочної середньої школи, де учні можуть заочно навчатися 
У 8, 9, 10 і 11 класах загальноосвітньої школи.

Для вступу в училище необхідно додати так) документи: 
заяву на ім'я директорі, направлення радгоспу чи кол
госпу, свідоцтво про освіту, свідоцтво про народження чи 
паспорт, характеристику зі школи, довідку про стан здо
ров’я, довідку з місця прожнвавня, довідку про склад сім’ї, 
б фотокарток розміром 3x4 см.

Прийняті ц училище забезпечуються: стипендією в розмірі 
10 карбованців на місяць, сімейні — 20 карбованців на мі
сяць, спецодягом.

Документи приймаються щодня.
Початок занять з 1 вересня 1970 року,
АДРЕСА УЧНЛИША: «. Інгульсько Уствнівського району, 

Кіровоградської області
ДИРЕКЦІЯ.

КІРОВОГРАДСЬКЕ МІСЬКЕ 
ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНЕ 
УЧИЛИЩЕ Кз 2

оголошує прийом учнів
ДЛЯ ПІДГОТОВКИ;
мулярів, штукатурів, теслярів, малярів (строк навчапня 

один рік);
столярів-теслпрів, малярів-шгукатурів (строк навчання два 

роки).
Приймаються юнаки та дівчата 1954—1955 років народжен

ня з освітою 8—10 класів.
• і«».;’ .і '

Учні забезпечуються безплатним хай'іуйвіпіяи,-обмундиру
ванням, спецодягом, гуртожитком 1 одержують 33 проценти 
сум, зароблених в період виробничої практики.

Для вступу треба подати заяву на ім’я директора, автобіо
графію, свідоцтво про народження, паспорт, документи про 
освіту (в оригіналі), характеристику з школи, довідку з міс
ця проживання, довідку про сімейне становище і 6 фотокар
ток розміром 3x4 см.

Документа приймаються до 25 серпня;
• ІЇС.1 ••

Початок запять = 1 вересня 1970 року.

Адреса училища: м. Кіровоград, пул. Декабристів, 3.

Довідки даються по телефону 2-47-54.

ДИРЕКЦІЯ.

ЗНАМ’ЯНСЬКЕ МІСЬКЕ ПРОФТЕХУЧИЛИЩЕ №3
оголошує набір

ЕЛЕКТРОМОНТЕРИ ПО ОС
ВІТЛЮВАЛЬНИХ І СИЛОВИХ 
МЕРЕЖАХ І СИЛОВОМУ 
ЕЛЕКТРООБЛАД И А II Н10 — 
строк навчання 2 роки.

БРИГАДИРИ ПО БІЖУЧОМУ 
УТР ИМ АНН Ю ЗАЛ ІЗН ИЧ НИХ' 
КОЛІЙ — строк навчання 1,5 
року.

ПОКРІВЕЛЬНИКИ ВСІХ ВИ
ДІВ ПОКРІВЛІ — строк навчан
ня 2 роки.

АРМАТУРНИКИ - ЕЛЕКТРО- 
ЗВАРІОВАЛЬИИКИ — строк на
вчання 2 роки.

СТОЛЯР-ТЕСЛЯР — строк на
вчання 2 роки.

МУЛЯР-ШТУКАТУР — строк

учнів на 1970—71 навчальний рік по 
навчання 2 роки.

МУЛЯР. — сірок навчання 1 
рік.

ТЕСЛЯРІ — строк навчання І 
рік.

Училище приймає юнаків І дів
чат віком з 15 років і старше, які 
мають освіту 8—10 класів.

В період навчання учні знахо. 
дяться на повному державному 
забезпеченні з наданням гурто
житку.

Особи, що вступають до училища, 
повинні мати: паспорт (які не мають 
паспорта — свідоцтво про народжен
ня), свідоцтво про освіту, довідку з 
місця проживання, довідку про склад 
сім’ї, довідку про стан здоров’я — 
форма № 286, 4 фотокартки (3x4), ха
рактеристику з| школи.

спеціальностях;
Початок занять з 1 вересня 

1970 року.
Після закінчення училища ви

пускники направляються для рбч 
боти на залізничний транспорт 
Одесько-Кишинівської залізниці З 
користуються всіма пільгами пра? 
цінників залізничного транспорту^ 
дворазовим безкоштовним квит» 
ком по залізниці, один по Одесі?« 
ній дорозі і другий по мережі 3,4- 
лізнпць СРСР, карткою на ву« 
гілля, гуртожитком і т. ін,

З питань прийому звертатися» 
м. Знам’янка Кіровоградської об« 
ласті, вул. Свердлова, № 18. проф
техучилище № 3.

ДИРЕКЦІЯ.

ДО УВАГИ ЛЮБИТЕЛІВ КНИГИ
При універсальній базі Київської облспоживспіл- 

ки працює відділ «Книга-поштою», який провадить 
широкий продаж літератури: творів класиків марк- 
сизму-ленінізму, художньої, наукової, учбової та 
іншої.

Відділ «Книга-поштою» надсилає літературу на
кладною платою.

Замовлення на необхідну літературу просимо 
надсилати на адресу: Київ-98, Заводський прову
лок, 2. Універсальна база Київської облспоживспіл- 
ки, відділ «Книга-поштою».

УКООПТОРГРЕКЛАМА.

Цаша адреса і телефони

м. Кіровоград аул; Луначарсьного, 38. 
Телефони: відповідального секретаря — 2-45-35, 
відділу військово-патріотичного виховання І спор

ту = 2-43-35, решти відділів <= 2-45-38.

БК 02435. Індекс 61197.

«МОЛОДОЙ КОММУНАР* — оргап Кнровогрядсвог» |
обкома ЛКСМУ, г. Кировоград. |

Друкарня їм. Г. М. Димитрова, обласного управлінні 
по пресі, м. Кіровоград, вул« Глінки, 2.
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