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САМЕ ПОРАФОРМУВАТИ КОМСОМОЛЬСЬКО-МОЛОДІЖНІ! ПОСІВНІ ЕКІПАЖІ
Ми не збираємось доводити, 

наскільки важливо /холодим ме
ханізаторам якнайкраще органі
зувати свою роботу на весняно- 
польових роботах і потім далі, 
протягом усього еесняно-літньо- 
осіннього сільськогосподарсько
го циклу. Хлібороби області, під
тримуючи почин уяльновців, борю
ться за дострокове завершення 
п’ятирічки, і це завдання для юна
ків і дівчат села є найголовнішим 
на найближчі роки.

Практика довела, що найкраще 
застосовують свої знання, вміння, 
енергію ті молоді механізатори, 
які працюють у складі комсо
мольсько-молодіжних виробничих 
одиниць, екіпажів, ланок, бригад. ' 
Досить нам послатися на приклад 
бригади Анатолія Харкавого з 
колгоспу імені Ульянова Ульянов
ського району, котра славиться 
не стільки рекордними, скільки 
високими стабільними врожаями.

Перший з найвідповідальніших 
етапів боротьби за урожай друго
го року п’ятирічки — посівна 
кампанія. Не поспіх, не очікування 
потрібні, слід вловити той най
сприятливіший момент, що ми 
називаємо оптимальним. Це один 
бін справи, лний скажемо прямо, 
залежить від спеціалістів. Другий 
же —■ вкластися у цей оптималь
ний строк, що означає зразкову 
організацію праці на польових ро-

ботах і максимальне використання 
технічних засобів.

Кіровоградщина мас підстави 
сподіватися на показову роботу 
комсомольців-сівачів — вони не
одноразово стверджували своє 
вміння покласти в грунт зерно. 
Але не всюди минулими роками 
якнайкраще використовувалась 
сила молода: окремі райкоми 
комсомолу не надавали значен
ня формуванню комсомольсько- 
молодіжних посівних екіпажів і 
ланок. Дотримувалися простої ло
гіки: керівники господарств зна
ють, що кому робити. В резуль
таті торішня сільськогосподарсь
ка весна у Кіровоградському, 
Світловодському та деяких інших 
районах минула при недостатній 
участі комсомольців.

Звичайно, і голова правління 
иолгоспу, й агрономи, й бригадири 
тракторних бригад зуміють розпо
рядитись своїми механізаторами, в 
цьому не виникає жодних сумнівів. 
Проте налагоджувати змагання 
молоді, організовувати її на вико
нання вимог Ленінського заліку, 
вивести юнь в ударний авангард
ний загін борців за повнозерний 
колос — справа комсомольських 
організацій, райкомів комсомолу.

Неріоники господарств но очіку- 
матимуть, поки надійдуть пропо
зиції щодо укомплектування моло
діжних посівних екіпажів. Вже за
раз комсомольські працівники ма
ють звернутися до них Із своїми 
ноннретними планами, разом об

міркувати можливі варіанти робо
чої сили, без шкоди для виробни
цтва, коли дозволяють умови, 
згуртувати молодих сівачів в екі
пажах, ланках, бригадах. Напере
додні сівби ніхто не стане ламати 
затверджені в усіх інстанціях пла
ни, бо це нічого, крім дезоргані
зації, не принесло б. Зауважимо, в 
багатьох господарствах області 
саме через брак контактів коміте
тів комсомолу з керівниками кол
госпів і радгоспів частина молодих 
механізаторів під час сівби мину
лого рону ніяк не виділялась. Із 
загальної маси, не проявила ні 
ініціативи, ні помітних успіхів.

Важко уявити собі різноманіт
ність форм змагання, коли юна
ки й дівчата працюють нарізно. 
Комітетам комсомолу важко до
носити до молоді щоденну ін
формацію про змагання, підби
вати підсумки, а отже й з най
більшим впливом застосовувати 
засоби морального заохочення. 
Сівба — мить. І трапляється, що 
й «прожектористи» безпорадно 
опускають руки в цю мить. Поки 
оглянули поля, де сіє молодь, по
ки співставили наслідки, поки ви
пустили стіннівку, вже й мить ми
нула.

Оперативність —- одна з умов 
успішної організації діяльності 
комітетів комсомолу. Для досяг
нення її Ульяновський райком 
ЛКСМУ створює інформаційно- 
методичний центр, який матиме 
своїм завданням, у числі інших, 
збір та обробку інформації про 
хід польових робіт. Сподіваємося, 
час підтвердить доцільність тако
го заходу, і кращий досвід зна
йде своїх послідовників. Однак 
це справа майбутнього. Зараз же 
необхідно домагатися чіткої ді
яльності штабів при районах, які 
б давали про себе знати протя
гом усього періоду польових ро
біт, а не лише в жнива. Починаю
чи з перших днів весни, з тієї 
хвилини, як стали лягати зерна 
е грунт.

Вперше в області Нове- 
миргородсько райоб’едначня 
«Сільгосптехніна» приступи
ло до ремонту тракторів по
токово-вузловим методом. Це 
дало змогу оперативно лаго
дити техніку, відмовитись 
від участі в ремонтних робо
тах сільських механізаторів.

На фото: ремонтники ГЕ
ОРГІЙ АНДРІЙОВИЧ ЛЕВИХ 
І його син АНАТОЛІЙ. В 
ножному Із 40 тракторів, що 
вийшли и січні з майстерні, 
Є частка і їхньої праці.

ІДЕЙНИЙ ГАРТ — 
КОЖНОМУ
ТРУДІВНИКУ

З ПЛЕНУМУ ОБКОМУ КП УКРАЇНИ

31 січня відбувся черговий пленум обласного комі
тету партії. Він обговорив питання «Про стан і заходи 
по дальшому поліпшенню ідеологічної роботи серед 
трудящих області в світлі рішень XXIV з’їзду КПРС 
і XXIV з’їзду КП України». З* доповіддю виступив 
перший секретар обкому КП України М. М. Кобиль- 
чак.

Радянський народ здійснює грандіозну роботу по 
перетворенню рішень XXIV з’їзду КПРС е життя. 
Листопадовий (1971 р.) Пленум ЦК КПРС викликав 
нову хвилю трудового і політичного піднесення. Тру
дящі області, повідомив доповідач, успішно заверши
ли перший рік п’ятирічки. План реалізації промисло
вої продукції минулого року виконано на 102 про
центи. Понад план реалізовано продукції на 20,7 
мільйона карбованців. Велику трудову перемогу здо
були працівники сільського господарства області. 
Вони зібрали по 32,6 центнера зернових з гектара на 
всій площі посіеу, в тому числі озимої пшениці ---
по 37,7 центнера з гектара. Область продала держа
ві 1 мільйон 275 тисяч тонн хліба, в тому числі понад 
план — 359 тисяч тонн. Колгоспи і радгоспи виконали 
тверді плани продажу державі м’яса, молока, яєць і 
вовни.

Нещодавно ЦК КП України і Рада Міністрів УРСР 
підбили підсумки соціалістичного змагання за одер
жання високих урожаїв і збільшення виробництва 
зерна d 1971 році. Наша область визнана перемож
цем серед областей степової зони. їй присуджено 
перехідний Червоний прапор ЦК КП України і Ради 
Міністрів УРСР та грошову премію. Перехідни?ли 
Червоними прапорами ЦК КП України і Ради Мі
ністрів УРСР та грошовими преміями нагороджені 
також Ульяновський і Новоукраїнський райони. Від
значено добру роботу по вирощуванню зернових 
культур Новгородківського, Кіровоградського, До- 
линського, Петрівського, Новомиргородського, Ма- 
ловисківського, Добровеличківського й Гайворон- 
ського районів. Нині працівники сільського госпо
дарства, готуючись до 30-річчя утворення Союзу 
PCP, за прикладом ульяновців розгорнули боротьбу 
за виконання п’ятирічки у рільництві за чотири, в 
тваринництві за чотири з половиною роки.

Велич планів комуністичного будівництво, за
гострення ідеологічної боротьби між двома соціаль
ними системами, розмах науково-технічної револю
ції, необхідність посилення уваги до комуністичного 
виховання підростаючого покоління, процес дальшої 
демократизації суспільного життя вимагають макси
мального підвищення ефективності і цілеспрямова
ності ідеологічної боротьби в масах. М. М. Кобильчак 
говорить, що після XXIV з’їзду КПРС партійні органі
зації області провели значну роботу по пропаганді 
і виконанню рішень з’їзду, по мобілізації трудящих 
на здійснення завдань господарського і культурного 
будівництва. Основою всієї ідеологічної роботи пар
тії, підкреслив доповідач, є пропаганда марксизму» 
ленінізму. Він охарактеризував діяльність системи 
партійної освіти, вказав на недоліки, які € в роботі 
деяких шкіл і семінарів, в марксистсько-ленінській 
освіті керівних кадрів, в діяльності системи комсо
мольської політосвіти, в лекційній пропаганді.

Доповідач докладно зупинився на тому, як в об
ласті виконується Постанова ЦК КПРС «Про дальше 
поліпшення організації соціалістичного змагання». 
Він* відзначив позитивний досвід організації соціа
лістичного змагання, нагромаджений партійними 
організаціями Ульяноаського району. Однак на де
яких підприємствах, в окремих будівельних організа
ціях, колгоспах, радгоспах ще допускають формалізм 
о організації змагання. Зобов'язання нерідко вироб
ляються без економічного обгрунтування, без широ
кого залучення кращих трудівників.

Доповідач зупиняється на питанні підвищення ролі 
колективу у вихованні трудящих, критикує деякі 
парторганізації за послаблення уваги до політичної 
інформації, наочної агітації, поставив завдання по 
посиленню атеїстичної роботи.

Значне місце в доповіді було приділене аналізу 
роботи культурно-освітніх закладів, основни/л зміс
том діяльності яких є пропаганда рішень партії та

(Закінчення на 2-й стор.).

ВІД ЦЕНТРАЛЬНОГО КОМІТЕТУ КПРС,
ПРЕЗИДІЇ ВЕРХОВНОЇ РАДИ СРСР
І РАДИ МІНІСТРІВ СРСР

Центральний Комітет Комуністичної партії Радян
ського Союзу, Президія Верховної Ради СРСР і Рада 
Міністрів СРСР з глибоким сумом сповіщають, що 31 
січня 1972 року, на 74-му році життя, після тяжкої 
хвороби вмер видатний військовий діяч, один з ви
значних будівників Збройних Сил СРСР, активний 
учасник громадянської і Великої Вітчизняної воєн, 
член ЦК КПРС, депутат Верховної Ради СРСР, двічі 
І’ерой Радянського Союзу, Маршал Радянського Со
юзу Захаров Матвій Васильович.центральний 
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Фото А, БУДУЛАТЬЄВА,

Москви в одному з районів масового житлового будівництва стала до ладу перша в Радян
ському союз) автоматизована фабрина безееретенногопрядіння.

Незабаром фабрика досягне проентної потужності (буде давати понад 3500 тонн бавовняного прядива за рій. 
На знімку: одна з автоматизованих ліній фабрики безееретенного прядива в Москві.

. ________ Фото В. РУНОВА.



2 стор. „молодий КОМУНАР" 5 лютого 1912 року
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(Закінчення. Початок на 1-й стор.),

УРЯДУ, політики КПРС, кращих надбань радянської 
культури, дальший розвиток художньої самодіяль
ності. Зараз практично в усіх містах, на центральних 
садибах колгоспів і радгоспів є сучасні будинки куль
тури, неухильно зростає кількість типових бібліотек, 
Набирає розмаху фестиваль самодіяльного мистецтва, 
присвячений 50-річчю утворення СРСР. Однак рівень 
культурно-освітньої роботи ще не скрізь відповідає 
зрослим вимогам.

М, М. Кобильчак спинився на завданнях преси, ра
діо і телебачення в ко/луністичному вихованні трудя
щих, а також органів народної освіти, спортивних 
організацій.

Закінчуючи виступ, перший секретар обкому партії 
тов. М. М. Кобильчак підкреслив, що проблеми ідей- 

• ності, змістовності і дієвості виховної роботи партії 
в масах висуваються сьогодні, як ніколи, на перший 
план. А це вимагає рішучого усунення недоліків у 
пропаганді та агітації, піднесення ідеологічної робо
ти на рівень вимог, поставлених XXIV з’їздом КПРС.

В обговоренні доповіді взяли участь перший секре
тар Кіровоградського міськкому партії І. П. Валяз- 
ський, секретар парткому Олександрійського заводу 
підйомно-транспортного устаткування Б. П. Меншиков, 
перший секретар Знам’янського міськкому КП Ук
раїни В. Г. Кузнецов, секретар партійної організації 
колгоспу «Рассвет» Бобринецького району В. З, На
уменко, начальник обласного управління культури 
Ф. О. Цигульсьннй, голова колгоспу їм. Чапаева 
Добровеличківського району І. Н. Волощук, перший 
секретар Долинського райкому КП України П. Л. Гі- 
дулянов, перший секретар Устинівського райкому 
КП України Я. К, Григоренко, редактор обласної га
зети «Кіровоградська правда» А. П. Мостовий, проку
рор області В. М. Дятлов, голова Ульяновського рай
виконкому О. Р. Винник, начальник політвідділу обл- 
військкомату В. С. Самсонов, голова правління об
ласної організації товариства «Знання» Ф. Г. Овча
ренко, перший секретар обкому ЛКСМУ М, Г. Гай- 

- дамака.
Із заключним словом на пленумі виступив перший 

секретар обкому КП України М. М. Кобильчак.
По обговореному питанню пленум прийняв розгор

нуте рішення.

...Голова колгоспу за
сміявся першим:

— Кажуть, в Синьках 
був такий бригадир, 
справді 
трактор

що 
думав, ніби 
зупиняється в 

гонах, загубивши в бур’я. 
ні іскру. Трактористи, по
відомивши його про таку 
аварію, могли робити 
перекур на кілька годин.

А тоді цілком сер
йозно:

— Ось чому я наполя
гаю поставитись до кан
дидатури на посаду бри
гадира тракторної брига
ди уважно. Все слід об
міркувати. Треба, щоб ця 
людина любила землю, 
щоб розуміла людей і 
працювала не заради 
довгого червінця.

Суперечка затяглась 
до вечора. Нарешті, з 
гурту комуністів пропо
зиція:

— Анатолій Харкавий. 
.Він же знає кожен гвин- 
,тик в комбайні і тракто
рі. І хлопці в бригаді 
люблять його. Він зав
жди за правду, вміє 
зорієнтуватись в склад
них обставинах.

Вміє зорієнтуватись. Го
лова колгоспу вже чув 
колись це про молодого 
механізатора. Так, так, 
саме ці слова мовив про 
нього один з найдосвід- 
ченіших майстрів брига
ди Микола Марковим 
Шарантак.

Анатолій, дізнавшись 
про таку пропозицію, де
що зніяковів.

— Я звик сіяти й ора
ти. А керувати...

К ДЕЛЕГАТИ 
§ XVII ОБЛАСНОЇ 

» КОМСОМОЛЬСЬКОЇ
КОНФЕРЕНЦІЇ к

колгоспних 
рів:

— Тракторист йде в 
поле на світанку, повер
тається в село після за
ходу сонця. Але ж в ньо
го є сім’я, діти, дім. Я 
хочу виділити людей, які 
б забезпечили моїх хлоп
ців паливом, будівельни
ми матеріалами. Одним 
словом той, хто образ 
професію механізатора, 
повинен усвідомити, що 
це професія номер один. 
І всі в колгоспі про це 
хай знають. Тоді до нас 
піде молодь...

спро- 
ГОЛОВд 

знак,

— Це донині ти робив 
на одному тракторі, те
пер на десятках 
буй, — сказав 
колгоспу, давши
що розмова закінчена.

Того ж тижня Харкааий 
сидів серед правлінців і 
говорив:

— Я проти того, щоб 
за будь-яку ціну вивести 
в передові одного ком
байнера, а потім на весь 
район галасувати про 
його показники. Було ж 
так, коли досвідченому 
посилали по кілька азто- 
машин, повсякчас чату
вали коло його агрегату, 
закріплювали механіка, 
слюсаря, везли йому 
найкращі запасні части
ни. І він, звичайно, йшов 
на рекорд. А інший, 
менш досвідчений, стояв 
лід лісосмугою і вигля
дав, поки пришлють до 
його агрегату підмінного 
тракториста. Тоді був пе
редовик; Один. А вся 
бригада відставала з мо
лотьбою, Отже, я пропо
ную не гнатись за сотня
ми гектарів. А треба ма
ти в достатній кількості 
машин і механізаторів. 
Лише при такій умові ми 
вчасно оджнивуємо і не 
матимемо втрат зерна...

Наступного разу, заві
тавши в колгоспну кон
тору, він заговорив рап
том про побутові умови

2.

ТАТОВЕ
механізато-

На столі рум'янилась 
повновида паляниця. А 
поруч — полумиски з 
медом і смаженими ка
расями. А ще — яблука, 
груші, виноград. І моло
де вино. Хлібороби Віль
хового справляли обжин
ки. В механізаторське 
містечко зійшлись керів
ники колгоспу, літні тру
дівники села, всі механі
затори бригади Анатолія 
Харкавого, Поки голова 
колгоспу Володимир 
Кравченко про щось го
монів з бригадиром та 
секретарем парткому 
Сергієм Маслієм, за сто-

прэлом хтось згадав 
довоєнні роки:

— Того літа клин 
лісом дав майже 
пудів 
всі вважали, що це ре
корд неабиякий.

Інші згадували про 
жнивні дні молодого 
бригадира:

— От що то людина 
почала свою робочу 
біографію з погонича та 
причіплювача. Треба бу
ло — він взяв в ру^ки ви
ла, як скиртували солому.

— І тракториста замі
нив якось вночі.

— А зі мною ночував 
в лісосмузі. Бо до ранку 
треба було 
хедера.

Нарешті, 
про ужинок

ПІД 
двісті 

пшениці-гульки. І

полагодити

всі почули 
комсомоль

сько-молодіжної брига
ди в першому році де
в'ятої п’ятирічки:

— На сімсот шістдеся
ти гектарах маємо більш, 
як по сорок одному 
центнеру пшениці...

Першу похвалу Анато
лій адресував комбайне
рові Івану Олійнику, який 
намолотив на 260 гекта
рах майже десять тисяч 
центнерів зерна. По
тім — про наймолодшо
го женця Анатолія Глад
кого.»

І ось ті, хто зустрів 
свої перші жнива ще в 
роки колективізації,

ВІТЧИЗНИ

за

ТЕПЕР
БЕЗ РЕКЛАМАЦІЙ

і
І

Щойно відремонтована техніка псува
лась, трактори виходили з ладу, в най
більш непідходящий час. Адміністрація 

недоброякісний ремонт виносила до-

I. СЕРДЮК, 
старший економіст Компаніївського 
районного об’єднання «Сільгосп
техніка».

О Політичний гарт

ЗСТОИЮ
ЗНАТИ

Незабаром радянський 
народ, усе прогресивне 
людство оідзначат йме 
славний ювілей — 50-річ- 
чя утворення Союзу Ра
дянських Соціалістичних 
Республік. Ця подія є 
знаменною в житті ра
дянської школи, учнів
ських комсомольських 
організацій і піонерських 
дружин. На відзначення 
цієї дати і з метою даль
шої активізації роботи 
шкільних комсомоль
ських організацій, піонер
ських дружин та педа
гогічних колективів

вихованню учнів почуття 
радянського патріотиз
му’ ДРУЖби народів нашої 
Вітчизни, пролетарського 
інтернаціоналізму ЦК 
ЛКСМУ ТА МІНІСТЕР
СТВО ОСВІТИ УРСР 3 1 
СІЧНЯ ПО 5 ГРУДНЯ 
1972 РОКУ ПРОВОДИТЬ 
ОГЛЯД РОБОТИ МУЗЕЇВ, 
КІМНАТ, КЛУБІВ ІНТЕР
НАЦІОНАЛЬНОЇ ДРУЖБИ. 
Огляд є складовою час
тиною Всесоюзного мар
шу піонерських загоніо 
«Завжди готовий», рес
публіканського огляду ро
боти класних комсомоль
ських організацій І груп 
«Партії на вірність при
сягаємо» та експедиції 
школярів «В країну 
знань».

Кращі музеї, кімнати, 
клуби інтернаціональної 
дружби будуть нагород
жені Почесною Грамотою 
ЦК ЛКСМУ та Міністер
ства освіти УРСР.

гпРИЧІ на місяць, но понеділках, ми, 
шістнадцять комсомольців ремонт

них майстерень районного об’єднання 
«Сільгосптехніка», збираємося па занят
тя гуртка. Вивчаємо основи комуніс
тичної моралі. Кирило Юхимович Бон
даренко, наш пропагандист, не лише до
помагає засвоїти потрібні теми, а й 
прагне навчити кожного працювати над 
першоджерелами. Після заняття — кон
спектуємо твори марксизму-ленінізму, 
матеріали партійних з’їздів, слідкуємо 
за пресою. Адже комуністична мораль 
— то, в першу чергу, конкретно визна
чене особисте "ставлення до всіх граней 
людського буття. В. І. Ленін підкреслю
вав, що комуністом можна етапі лише 
тоді, коли опануєш усіма знаннями, ям 
виробило людство.

Говорити про формування моралі важ
ко, процес цей незримий і триваліш. 
Крім того, ніколи не визначиш точно, 
ось у цього товариша вже склався сві
тогляд, а в того — ще ні. Але моральне 
обличчя людини проявляється у повсяк
денній її роботі.

Свого часу наші майстерні одержува
ли чимало" рекламацій з колгоспів.

гани, громадські організації умовляли 
бракоробів, а скарги з господарств все 
ж надходили. У квітні минулого року 
перейшли на нову систему планування 
та економічного стимулювання. Зараз, 
працівники одержують, крім заробітної 
плати, ще й премії. Кваліфікований ро-

бітник щомісяця має 30—50 карбован
ців преміальних.

Тепер ще тісніше поєднуються мо
ральні і матеріальні стимули. Опираю
чись па них, міі і виховуємо комуністич
не ставлення до праці — цю важливу 
складов}' комуністичної моралі.

Чимало робітників нагороджено грамо
тами, одержали від керівництва підприєм
ства, комсомольської та профспілкової 
організацій подяки, йде напружене зма
гання за право володіти вимпелом «За 
кращу роботу». Зараз цей вимпел у Ми
коли Седова. Чудово працює колега Седо
ва Володимир Трофименно, нещодавно 
повернувся з армії Іван Руденно, теж 
водій, і вибрати кращого з них нелегко.

Підсумки роботи свідчщр, що зараз 
до своїх обов'язків ремонтники ставля
ться значно свідоміше. Якщо позаторік 
ми одержали вісім рекламацій, то в ми
нулому році — жодної.

Комуністична мораль наших людей 
Формується у повсякденному житті. Ро
бота з підручниками, першоджерелами 
та бесіди в гуртку допомагають йти вір
ною дорогою.
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^если бригадирові сніп 
і пшениці, пов'язаний ду

бовим перевеслом.
—- Спасибі, сину, що 

змолоду навчився муд
рості хлібороба.

— Це вам спасибі, що 
навчили доброму ділу.

...А вдома він почув 
знову втішне слово:

— Колись твій тато 
теж був серед ударни
ків. Накосив силу-силен- 
ну валків. І йому таким 
же перевеслом зціпили 
сніп та й піднесли як на
городу за старання. От і 
виходить, що в тебе те
пер татове перевесло 
знову об’явилося...

і Він показує мені засні- 
• жену ниву, на якій вид- 
1 ніються дощані щити.

Пристрасно говорить про 
Сорти пшениці «Аврора» 
) «Кавказ». Насінням цим 
тепер засіяно більшу 
«частину площ. Але бри
гадир хвилюється, згадує 
перші морози, коли ще 
не було в попі снігу.

— Може щось і пере
сіяти доведеться, — ка
же сумовито. Але в його 
голосі не чути безнадії.

А потім заговорив про 
ремонт техніки. Її в 
бригаді чимало: трид
цять тракторів, десять 
Зернових комбайнів. А

ще бурякозбиральна, ку
курудзозбиральна техні
ка, борони, культивато
ри, Більше двох третин 
механізмів вже вийшли 
з майстерень.

— В кінці лютого про
ведемо остаточний огляд 
машин. І почнемо вивіря
ти на спеціальних май
данчиках сівалки.

Найбільша його турбо
та про тих, хто почне но
вий засів. В його бригаді 
понад 80 механізаторів. 
Половина з них спеціа
лісти другого і першого 
класу. Всі члени бригади 
навчаються в «Школі хлі
боробської майстернос
ті». Невдовзі з курсів по
вернуться в бригаду вісім 
випускників Вільхівської 
середньої школи.

— Цих, наймолодших, 
ми закріпимо за бували
ми орачами і сівачами. 
В нас є такі люди, що 
мають по три — чотири 
кваліфікації. Наприклад, 
Микола Маркович Ша- 
рандак. Він і слюсар, він 
і токар, він і електро
зварник. Або Петро Ко- 
нонович Ковбель, Іван 
Петрович Олійник. Такі 
навчать і хруща підкува
ти. Бачили, як орудує ■ 
майстерні Микола Бер- 
шадський. Вісімнадцять 
років хлопцеві. А вже 
механізатор широкого 
профілю, І його навчили

1»

НА ТРИБУНУ
XVII ОБЛАСНОЇ 
КОМСОМОЛЬСЬКОЇ 
КОНФЕРЕНЦІЇ

Перед радянською школою відкрива
ються нові горизонти. Тому з таким 
підйомом вчительством був зустрінутий 
і схвалений почин московських вчите- 
х7в «Кожному учневі — глибокі та міц
ні знання». На мою думку, кожен пра
цівник народної освіти, ознайомлю
ючись з почином москвичів, повинен 
переглянути свої форми, методи підго
товки і проведення уроку,

Вчителі нашої школи вважають, що 
головний ідейний напрямок у виховній 

оці люди з золотими ру
ками.

Й отак він говорить 
про кожного механізато
ра. Всі в нього вони 
дбайливі, всі господарі. 
І тому з упевненістю 
Анатолій Харкавий каже, 
що на 1200 гектарах, де 
нині посіяна озима пше
ниця, вони будуть чека
ти рекордного врожаю— 
50 центнерів на круг.

...Про свої наміри він 
говорить на районній 
комсомольській конфе
ренції. І його авторитет
не слово підтримують 
інші молоді хлібороби 
Ульяновського району.

Його слово авторитет
не. Це так. Бо за ним — 
діло. 1 вже не перший 
рік. Адже механізатори 
з бригади Анатолія Хар- 
кавого першими в об
ласті завоювали приз 
Олександра Васильовича 
Гіталова, встановлений 
обкомом комсомолу для 
тих, хто бореться за ви
соку культуру землероб
ства. Про досвід бригади 
з колгоспу імені Ульяно
ва знають наші друзі і в 
Болгарії. Нещодавно цей 
молодіжний колектив 
був відзначений перехід
ним Червоним прапором 
Толбухінського окружно
го комітету ДКСМ, Іні
ціативу хліборобів з села 
Вільхового тепер підхоп
люють в усіх куточках 
нашого степового краю.,,

М. ШЕВЧУК, 
спецкор «Молодого 
комунара».

село Вільхове 
Ульяновського району.
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ЕНародна мудрість говорить: ніхто но в 

змозі дати іншому те, чого не має сам... 
Певно, не в силі повноцінно розвивати, 
виховувати, навчати інших той, хто сам 
зупинився в духовному зростанні, не зай
мається самоосвітою, не доповнюється 
знаннями. Самоосвіта, теоретичні семіна
ри, методоб’єднання, школи передового 
досвіду — в кожному з них СЧИТЄЛІ мають 
змогу завжди відкрити для себе щось 
нове, посперечатися, поділитися досві
дом — творчий ріст педагога завжди дає 
результати безпосередньо на уроці.

Кожен учитель, здається, повертаю
чись зі школи повинен нести в серці 
благородний неспокій своєї професії: 
«Що корисного зробив я сьогодні на 
уроці, що дав своїм вихованцям, чим 
збагатив їх розум і серце? Вчив їх ми
слити самостійно, щоб знання перетво
рилися в світогляд і переконання, чи 
досяг максимально продуктивної робо
ти всіх учнів на уроці, чи заохочував

Г>А ВІКНОМ гуркочуть поїзди. День і 
** ніч вони молотять по стрілках і пе

регукуються, вітаючись. Дивишся на 
цей нескінчений рух, і перед очима пли
вуть бачені та небачені краї,. таємничі, 
манливі.

Люба Іванова працює електромехані
ком на Знам’янсьній дистанції сигналі
зації зв’язку. Регулює системи сигналі
зації, яні попереджують водія електро
воза про наближення до світлофора, кон
тролюють його уважність, коли поїзд 
мчить з високою швидкістю. Не стала 
машиністом, як мріялось у дитинстві. Та 
хіба лиш машиністом? Хотілось бути і 
кондуктором, І начальником вокзалу в 
червоному кашкеті, і навіть стрілочни
цею — стояти струнно поруч колії і 
показувати прапорцем вільний шлях.

А коли закінчила восьмин клас, поїха
ла з Валею Алекссєвою до Кишинова —• 
вчитись автоматизувати залізницю.
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Спеціальність обіцяла багато цікавого. 
Автоматика І телемеханіка. Телемехані
ка... «Толе» — далеко, «механіка» — ма
шини, Керування на відстані! І чим — 
поїздами!

За час навчання таємничі механізми 
відкрились зовсім легко. І коли бачила 
дешифратор кодів, той висе не здавався 
загадковим творінням, а був чіткою схе
мою з елементами різної надійності. Ви
йдеш із стін МПТУ — і самій доведеться 
вишукувати несправні вузли, монтувати 
схему, налагоджувати пристрій.

У травні 1968 року дистанція сигналі
зації зв’язку модернізувала локомотивну 
електроніку, і дівчат послали на допомо
гу. Виявилось, що випускниці училища 
розбираються о ній не гірше досвідчених 
робітників. Тан і залишились вони в цеху 
АЛС — автоматичної локомотивної сиг
налізації. З монтера третього розряду 
Люба стала електромеханіком. Згодом її 
обрали секретарем комсомольської орга
нізації.

Молодь в розкиданій по всьому місту 
організації не звикла вирішувати разом 
свої справи, проводити вільний час. Ком
соргу потрібно було працювати багато, 
вперто. Спробувала якось скликати збо
ри — зійшлась ледь третина комсомоль
ців. Незважаючи на те, що обдзвонила 
всіх начальників цехів та дільниць і по
прохала оголосити комсомольцям про 
збори.

Ледь не плачучи, Люба прийшла до 
Анатолія Григоровича Майбороди, секре
таря партійної організації...

Якби то осі труднощі комсомольського 
сенретаря зводились до скликання або-

ріві Коли авторитету ще немає, доводи
ться витрачати чимало сил, нервової на
пруги, аби зробити навіть другорядну 
справу Дуже важко здобувати оту склад
ну річ —повагу. Немає ще рецептів, як 
набути авторитет. Але він згодом при
йшов сам. Бо якщо підремонтована то
бою електроніка приймається без пере
вірки, якщо люди дивуються, коли ти 
встигаєш вчитись (Люба навчається в 
Київському електромеханічному техні- 
нумі), працювати, брати постійну УЧІ*С™ 
у раді червоного нутна, збирати комітет 
комсомолу та проводити комсомольські 
збори, якщо на пленумах райкому чека
ють твоїх пропозицій псі організації ро
боти _ то чи не це є свідченням авто
ритету? . _Тан і не трапилось дізнатись від Люби, 
яним чином вона згуртувала НОМ.^®**®РЬ* 
ців. На тане запитання дівчина відповіла 
категорично:

• ДО ПОРТРЕТА 
СУЧАСНИКА

КОЛІЇ
Л с=е===зэсах=======’
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ДИТИНСТВА
—Я не сама. Працює комітет комсомо

лу, рада червоного кутка.
Потім я зрозумів, що саме ця рада і 

допомогла знайти вихід. Якось Люба за
пропонувала:

— Давайте проведемо наших хлопців у 
армію урочисто, тан, щоб ці проводи за
пам’ятались їм назавжди!

То була хороша думка. Підтримали. 
Такі проводи стали традиційними. У ради 
червоного нутна багато справ: організа
ція свят, влаштування дозвілля, посвя
чення в робітники. Та хіба все перелі
чиш?

Ми говорили з секретарем міськкому 
комсомолу Катериною Ківерник про Лю
бу. Ось що вона сказала:

— Я дивилась реферати комсомольців 
дистанції зв’язну, коли вони готувались 
до Ленінського уроку «Дисципліна — ви
рішальна умова». Молоді робітники під
готували чудові роботи, з викладками, з 
тезами робіт класиків марксизму-леніт 
нізму. Це зробили всі, без винятну.

Зараз у дівчини — чимало грамот: з 
міськкому комсомолу, ЦК ЛКСМУ. Пер
шу, найдорогоціннішу, отримала до 
100-річчя від дня народження В. І. Лені
на — грамоту ЦК ВЛКСМ «За успіхи в 
комуністичному вихованні молоді». І ще 
одну таку ж, з міськкому комсомолу. 
Друзі збіглись, поздоровляли, а вона 
зніяковіло повторювала: «Ну, яний же з 
мене вихователь?».,.

М. ВІДЕНКО.
м. Знам’янка.
На фото: Люба Іванова.

Фото автора.
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роботі є постійне вивчення ленінської 
теоретичної спадщини, матеріалів з’їз
дів. Міцні ідейні переконання та глибо
кі знання дають своїм вихованцям вчи
телі тт. Гавриленко, Малицька, Шварц, 
Куліш, Хенкін та ін. Кожен їх урок ви
значається чітким ідейним задумом і 
будується так, щоб учні самостійно при
ходили до правильних висновків. Педа
гоги уміло використовують матеріали 
внутрішньої та зовнішньої політики пар
тії, розповідають про культуру, еконо
мічне життя Радянського Союзу, трудо
ві подвиги народу. Якраз на уроці шко
лярі одержують систематичні знання, 
навички та уміння, лише в процесі сві
домого засвоєння матеріалу в них фор
мується основа ідейних та моральних 
переконань, діалектико-матеріалістич- 
ний світогляд, Тому для вчителів нашої 
школи основний наголос — на удоско
наленні основної форми навчання і ви
ховання — уроку.

Рішення педрад, партійних та проф
спілкових зборів спрямовані на поліп
шення уроку, на підвищення його ефек
тивності, ідейності, партійності, — лише 
при цих умовах він набуває цілеспря
мованості у досягненні своєї мети — 
виховати в учня інтерес до знань, за
хоплення наукою, виробництвом. На- 

приходять після напруженої пра
ці: за перше півріччя цього навчально
го року серед старшокласників — 48 
відмінників навчання, 17 класів досягли 
повної успішності.

ішіпшішішпіііішішішііпіііішішшішшіїїшіішіпппішіїшшіїїііііііііт*

цікавість, розумову активність школя
рів?». <

Ми домотаємося від кожного і особ
ливо молодого вчителя такого своєрід
ного самоаналізу. Тому, що пошук своїх 
помилок і недоліків дозволить їх швид
ко ліквідувати, вдосконалювати свою 
майстерність. Кожен вчитель повинен 
стати майстром, а не ремісником. До 
цього нас і закликають московські вчи
телі.

До молодого вчителя лише тоді при
йде справжній успіх, коли він матиме 
тісний контакт з вожатими, піонер
ською та комсомольською організація
ми. Бюро ЦК ВЛКСМ вже відмічало до
сягнення шкіл області в цьому напрям
ку. Молодий педагог повинен брати 
найактивнішу участь в комсомольській 
організації школи, жити іі життям, про
довжувати процес навчання та вихо
вання у позаурочний час, завжди знахо
диться в курсі справ піонерії.та комсо
молу.

Головне для вчителя — не збитися у 
викладанні предметів на просте нагро
мадження фактів, при якому працює в 
основному пам’ять учня. Вчити школя
рів мислити, вчити їх діяти, керуючись 
цілеспрямованою думкою, — для до
сягнення цього необхідна наявність єд
ності, послідовності і логічності в само
му процесі навчання.

М, КОЛЕСНИК, 
директор СШ № 11.

м. Кіровоград.
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1 ЛЮТОГО МИНУЛО 90 РОКІВ З ДНЯ НА- ЖИТТЯ 
РОДЖЕННЯ МАРІЇ МАИЄРОВОЇ (1882-1907), 
ВИДАТНОЇ ЧЕСЬКОЇ ПИСЬМЕННИЦІ.

Відомі слова про те, що 
с книги, яні, як ніщо Ін
ше, освітлюють обличчя 
епохи. Саме такими стали 
численні твори чеської 
письменниці Марії Май- 
єрової. Але це не тільки 
полотна, що дають змогу 
читати добу. Вони стали 
школою боротьби, при
страсним закликом до 
революційної борні.

«Червоні квіти», «По
вісті із пекла» (1912), 
«Площа республіки» 
(1914), «НайпренраснІший 
світ», (1923) — головний 
герой цих творів Марії 
Маиєрової — народ, пер
ша рушійна сила — ро-

бітничий клас Чехії, 
піднімається на револю
ційну боротьбу. Один з 
нращих романів письмен
ниці «Сирена» (1935) міс
тить реалістичну нартину 
боротьби чеського проле
таріату протягом 75 літ. 
Цій же темі присвячена 
добре відома «Шахтар- 
сьна балада» Марії Май- 
єрової.

Після другої світової 
війни М. Майєрова роз
повідає про потомнів тих, 
хто першим запалювагз 
революційну зорю, про 
будівників нової демо
кратичної Чехословач- 
чини.

Письменницю не міг не 
хвилювати приклад краї
ни, яка вирішила долю 
народів Європи у запек
лій борні з фашизмом, 
принлад Країни- Рад. І 
тому щирі слова вдяч
ності звучать у її пре
красних нарисах «Десять 
тисяч кілометрів над Ра
дянським Союзом», напи
саних після поїздки по 
нашій країні.

Марія Майєрова — 
один з тих мужніх, оселе- 
ремагаючих голосів сві
ту, що жадали миру, 
щастя народам всієї землі.КНИГИз КАМЕНЮ

п„^ЙЖе 3 самого гирла 
Десни, як тільки перед 
вами постануть неповтор- 

' обРиси древнього Ки
ева, ще з голубих далей 
0И Примітите величний 
будинон, що увінчує со- 

иезабутні дніпров
ські нручі. То Будинок 
Ради Міністрів УРСР. І 
коли ви вже проїжджаєте 
ПОВЗ нього йдучи до Пе- 
черсьна, вас вражає мо
нументальність споруди, 
чітність композиції, ви
разність декорирування.

Це одна з кращих ро-

3 ЛЮТОГО МИНАЄ 100 РОКІВ З ДНЯ НА
РОДЖЕННЯ ВИЗНАЧНОГО РАДЯНСЬКОГО 
АРХІТЕКТОРА І ІСТОРИКА АРХІТЕКТУРИ 
І- О. ФОМІНА (1872-1936).

біт радянського часу ви
значного архітектора Іва
на Олександровича Фо- 
м|на, яка відображає 
становлення нової соціа
лістичної архітектури.

В ранніх будовах І. О. 
Фомін розвивав художні 
методи російської кла
сичної архітектури кінця 
XVIII і початку XIX сто
літь. Яскравим прикла
дом цього періоду твор
чості є будинки Половцо- 
оа І Лазарсва, що є сьо
годні окрасою міста Леніна.

Соціалістична культура 
вимагала нових виразних 
форм. 1 пізніша творчість 
архітектора позначається 
сміливістю композиційно
го рішення, своєрідною 
легкістю, яні но відбира
ють у будови суворості, 
монументальності.

Станції Московського 
мстрополітена, численні 
будови, споруджені за 
проектами І. о. Фоміна, 
ніби дивовижна книга 
мистецтва. Ці витвори 
рук людських ніби гово
рять: «Ми стали тут на
вічно...».
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• сьогодні - відкриття
XI ЗИМОВОЇ ОЛІМПІАДИ

САППОРО
КЛИЧЕ

Понад 230 медалей, які стануть 
предметом мрій учасників XI Ігор 
у Саппоро, доставлено в олім
пійське селище перед почат
ком змагань і вміщені у сейфи 
відділу місцевого банку. До цього 
числа входять і ЗО запасних меда
лей на випадок, якщо двоє чи кіль
ка учасників покажуть на змаган
нях однаковий результат.

< ♦ А
Синоптики передрікають на час 

олімпійських змагань снігопади. 
Організатори Ігор уже готові до 
зустрічі з негодою; в їхніх ру
ках — техніка, спроможна за ко
роткий час забрати з шляхів

близько 1,5 мільйона кубометрів 
снігу.

Організатори Олімпіади в Саппо- 
ро цілком задоволені розповсюд
женням квитків ' на змагання. В 
Японії й за кордоном уже продано 
близько 60 відсотків із загального 
числа 897 818 квитків,

• • •
Людина, на яку «моляться» учас

ники олімпійських ковзанярських 
змагань, —- 50-річпий Хірокаці То
мі. Він — головний спеціаліст з 
підготовки лі.оду на олімпійській 
ковзанці. Томі каже, що для пере-

моги на Олімпіаді потрібно пробіг
ти 500 метрів у чоловіків за 3/се 
кунд (світовий рекорд фінна лсо 
ЛІнковесі — 38,0).

Урочиста церемонія 
Олімпіади відбуватиметься на ста 
дюні «МакоманаЬ 3 лютою, 
відомо, що на трибунах збереться 
близько 46 тисяч глядачів. Помітно . 
пожвавлення й У вже акредитувалося близько -т ю 
?яч зарубіжних і японських жур- 
^Включіть свої телевізори о 21.4з.

« Ф У т

у ПРАВЛІННЯ футбола Спорткомитету СРСР і Федс- 
v рація футбола СРСР визначили порядок прове
дення змагань на першість країни у вищій першій 
та другій лігах.

У вищій лізі звання чемпіона виборюватимуть 16 
команд; «Динамо» (Київ), «Арарат» (Єреван), «-Динамо» 
(Тбілісі), «Зоря» (Ворошиловград), -Динамо» (Москва), 
«Спартан» (Мосиаа), «Торпедо» (Москва), « Кайрат» 
(Алма-Ата), «Нефтчі» (Бану), «Карпати> (Львів), «Дина

мо» (Мінськ), ЦСКА, «Зе
ніт» (Ленінград), СКА 
(Ростов-на-Дону), «Дніп
ро» (Дніпропетровськ) та 
«Локомотив» (Москва).

Ігри розпочнуться 4 
квітня й завершаться З 
листопада. Команди, які 
посядуть 15 є та 16-е міс
ця. залишать вищу лігу,

А ось склад першої лі
ги: «Пахтакор» (Таш
кент), «Шахтар» (До
нецьк), «Чорноморець» 
(Одеса), - Металург» (За
поріжжя), «Спартак»

_ ,,, _ (Орджонікідзе), «Крила
Рад» (Куибишее), «Текстильник» (Іваново), «Мета
ліст» (Харків), «Шахтар» (Караганда), «Динамо» 
(Ленінград), «Торпедо» (Кутаїсі), «Уралмаш» (Сверд- 
ловськ), «Будівельник» (Ашхабзд), «Шиннин» (Яро
славль), «Памір» (Душанбе), «Апга» (Фрунзе), «Метру» 
(Кишинів), «Зірка» (Перм), «Автомобіліст» (Нальчик), 
«Кривбас» (Кривий Ріг),

Змагання пройдуть з 6 квітня по 4 листопада.
Дві найспльніші команди цієї ліги 1973 року висту

патимуть у вищій. Три найслаЗкнпі (18 — 2) місць) 
перейдуть до другої ліги.

121 команда допущена до виступів у другій лізі 
класу «А», Змагання проводитимуться у семи тери
торіальних зонах. Контроль за проведенням матчів у 
першій зоні доручено Федерації футбола України, а 
в шести інших — Російської Федерації. Сім пере
можців зон проведуть восени додатковий Tvpnip за 
право виступати 1973 року’ у першій лізі. Згідно По
ложення, це право дістануть три найкращі команди. 
В усіх семи зонах колективи, які посядуть останні 
місця, вибувають із змагань на першість СРСР.

Федерація футбола СРСР повідомила склад пер
шої зони другої ліги класу <А> чемпіонату СРСР 
1972 року. Суперниками кіровоградської «Зірки» в 
нинішньому сезоні будуть гачі команди; «Таврія» 
(Сімферополь), команда м. Чернігова, «Автомобіліст» 
(Житомир), «Спартак» (Івано-Франківськ), «Суднобу
дівник» (Миколаїв), «Металург» (Жданов»), «Букови
на» (Чернівці), «Шахтар» (Кадіївка), «Лономотив» 
(Херсон), «Шахтар» (Горлівна), «Будісельнин» (Полта
ва), «Авангард» (Тернопіль), «Хімік» (Сєвєродонецьн), 
«Лономотив» (Вінниця), «Говерла» (Ужгород), «Дина
мо» (Хмельницький), «Авангард» (Севастополь), «Шах
тар» (Маиіїака), команда м. Луцька, «Авангард» (Ров
но), «Спартак» (Суми), «Маяк» (Харків).

Матчі розиграшу Кубка СРСР за участю команд 
вищої 1 першої ліг розпочнуться 29 лютого. Фінальна 
гра відбудеться в День фізкультурника — 12 серпня 
у Москві,

КЛИЧУТЬ ЗАСНІЖЕНІ СТЕЖКИ
Тільки настали морози, комсомольські 

та фізкультурні активісти Петрівського 
району взялися за обладнання хокейних 
майданчиків, почали визначати маршру
ти для лижників. Найбільше зробили 
ентузіасти з райцентру. Вони вміло'Під
готувались до змагань юних хокеїстів. 
Згуртовано громадських інструкторів, 
суддів, па Інгулі розчищено кілька май
данчиків. І ось вже в Петрове приїхали 
юні хокеїсти Зеленської, Чечеліївської 
середніх шкіл. Вони мірялись майстер
ністю з місцевими спортсменами. А по
тім через тиждень — першість району 
серед шкільних хокейних команд.

Нині в школах, в низових колективах 
фізкультури колгоспів ведеться діяльна 
підготовка до профспілково-комсомоль
ського лижного кросу. Маршрути спорт
сменів проляжуть в ті місця, де точили
ся найзапекліші бої під час минулої 
війни, де височать обеліски ьоїнам-визво- 
лителям. В ліси, гаї, вздовж берегів річ
ки вирушили в дорогу нині сільські лиж
ники. В усіх мета — виступити якнай
краще під час районного лижного кросу.

В. НЕЧИПОРЕНКО.

Кіровоград. Юні хо
кеїсти ЖЕК № 1 успіш
но виступили під час 
перших фінальних зма
гань міської спартакіади 
/Юність». їх мета — 

• стати володарями призу 
' «Золота шайба». Тож 

знову продовжуються 
напружені тренування 
на хокейних майданчи
ках Черемуиіок.

Фото Н. ЗУБЧЕННО,

СЕРГІЙ
СИМОНЕНКО — 
ЧЛЕН 
ОЛІМПІЙСЬКОЇ 
ЗБІРНОЇ

Наприкінці 1971 року 
учасники читацьного 
спортивного референ
думу, яний оголосила 
наша газета, назвали 
кращим спортсменом се
зону спартаківця Сергія 
Симоненка. І це невипад
ково. Молодий велогон
щик був чемпіоном рес
публіканської ради ДСТ 
«Спартак», призером V 
Спартакіади УРСР. Май
стер спорту з шосейних 
та трекових гонок майже 
щомісяця радував своїх 
тренерів під час най
більш відповіда л ь н и х 
змагань. В січні він по
чав тренування разом з 
провідними спортсмена
ми країни. А нині стало 
відомо, що Сергія Симо
ненка включено членом 
Олімпійської зб І Р Н о І 
СРСР.

— Верніть людям зброю, З го
лими руками не повоюєш.

— А якщо ти цю зброю, та на ' 
мене? — Махно дрібно хихикає 1 
раптом скажено кричить: — Не 
крутні Дивись в очі! Відповідай!. 5 

Так довелось у Махна воювати 
проти банд Шкуро. Але «соратнп- 
кик-махновці, підло вбивали 
комуністів ! комісарів. Якось вночі 
командири порадились із бійцяміі 
і вирішили окремими групами про
биратись до своїх.

Вирвавшись від Махна, Петро 
Грудачов потрапляє в полон до 
петлюрівців. Та на ранок у міста 
увійшли червоні.,,

Минає час. старіють, Ідуть »0 
життя славні червоні бійці. Ало 
вони залишають нашому поколін
ню свої спогади, які входять до 
золотої книги історії. Ось і Ц» 
книжка стане хорошим супутни
ком усіх, кому дорога пам’ять про 
ті буремні роки.

Л. ПАШУК.
м. Кіровоград.

ШЛЯХИ ПОЛУМ’ЯНІЛИ БАГРЯНЦЕМ
© ДУМКИ, ВІДГУКИ, РЕЦЕНЗІЇ

«...Коли розпочав говорити Федь- 
ко. гармата одного із бронепоїздів 
помалу стала повергати на нього, 
Ординарець Федька Іван Ізрабнко 
був насторожі, готовий захистити 
командира. А Федько говорив спо
кійно, переконливо. І натовп за
тихав, слухаючи кожне його слово.

— Товариші! Товариші бійці 1 
командириі Разом з вами ми били 
білополяків у Криму. Пройшли 
чималий шлях, воювали з воро
гом. До чого кличе нас батько 
Махно, І хто він і його соратники? 
Вони грабують людей в селах, 
вбивають тих, хто кров свою про
ливав за волю народу...>

Так пише Петро Грудачов у 
своїй книзі «Багряним шляхом

громадянської:», яка вийшла не
щодавно в Сімферополі. Автор 
пройшов велике горнило револю
ції, служив на «АврорІ>, воював 
на фронтах громадянської під ко
мандуванням відомих командирів 
І. Ф. Федька, та її. Є. Дибенка. На 
сторінках книжки оживає багато 
епізодів тих буремних років, які 
пройшли на півдні України, зокре
ма на ЄлисаветградщинІ.

Петро Грудачов тричі потрапляв 
в полон і виходив неушкодженим, 
на маленьких клаптиках встигав 
записувати важливі події,

«Ну, як, командир, даєш слово 
служити вірно? — тяжкий погляд 

. маленьких очей Махно.

@ ПОКАЗУЄ КІРОВОГРАД
ЧЕТВЕР, З ЛЮТОГО. 

ПЕРША ПРОГРАМА. 9.35- 
Новини. (М). 9.45 — Ко
льорове телебачення. Для 
дітей. «Виставна Буратіко». 
(М). 10.15 — Кольорове те
лебачення. «Сюжет для не
великого оповідання». Ху
дожній фільм (М). 11.40 —, 
Індустрія океану. (М). 11.35
— Кольорове телебачення.
«Ваша думна». (М). 12.50 — 
Прем’єра документального 
фільму «Польова стежина, 
батьнівська». (М). 13.15 — 
Телевісті. (К). 15.55 - Про- 
грама передач. (Кірово
град). 16.00 — «Піонер
ський театр — 50». (Сім
ферополь). 16.50 — Теле
журнал «Черемош». (Чер
нівці). 17.40 — Телевісті. 
(К). 18.00 — Мультфільм
♦ Калейдоскоп-71». (К). 18.15
— Економічний огляд. (К).

18.30 — Ленінський уні-
верситет мільйонів. (М). 
19.00 — Творчий вечір Мо
сковського драмтеатру на 
Малій Бронній. (М). 21.15
— Програма «Час». (М). 
21.45 — Кольорове теле
бачення. Відкриття XI зи
мових Олімпійських ігор. 
(Японія, Саппоро). По за
кінченні — телевісті. (К).

ДРУГА ПРОГРАМА. 16.50 
— Програма Новосибір
ської студії телебачення. 
(М), 17.35 — Для школя
рів. «50 піонерських вог
нищ». (М). 18.00 — Нови
ни. (М). 18.10 — Кольоро
ве телебачення. Фільм-нон- 
церт «Нафт». (М). 18.30 — 
Художній телефільм «Ко
хання І долар». (Н). 19.00 — 
Художній фільм «Пошто
вий роман». І серія. (К). 
20.30 — «На добраніч, ді

ти». (К). 20.45 — Україн-

Зам. № 10599. Тираж 56.000.Індекс 61 197БК 05016,

ське кольорове телебачен
ня. «Пам’ять пані Близни», 
Телеспектакль. (К).

П’ЯТНИЦЯ, 4 ЛЮТОГО. 
ПЕРША ПРОГРАМА. 9.35 — 
Новини. (М). 9.45 — Для
школярів. «Мелодії наших 
друзів». (М). 10.30 — «Ко
муніст і час». (М). 11.00 —
Кольорове телебачення. 
«На XI зимових Олімпій
ських іграх». (М). 12.30 — 
Художній фільм «Різні 
долі», (М). 14.05 —. Кон
церт майстрів мистецтв. 
(М). 14.55 — Телевісті. (К). 
15.05 — На допомогу шко
лі. (К). 17.05 — Програма
передач. (Ні р о в о г р а д). 
17.10 — «Піонерська еста
фета». (Одеса). 17.40 — Тс- 
левісті. (К). 18.00 — Мульт
фільм. «Хочу буцатись». 
(н). 18.10 — За накрес
леннями XXIV з’їзду КПРС. 
«Для блага людини». (Запо
ріжжя). 18.30 — Телефільм 
«Легенда Спадщанськ о г о 
лісу». (К). 19.00 — „у іні
ціаторів змагання». (К). 
19.20 — «Світ соціалізму»^ 
(М). 19.50 — Кольорове те
лебачення. Прем’єра ху
дожнього телефільму «Там, 
у далині, за рікою». (М). 
21.00 — Програма «Час». 
(М). 21,30 — Кольорове те
лебачення. «XI зимові

Олімпійські Ігри». (Японія),, 
По закінченні — телевіс* 
ті. (Н).

ДРУГА ПРОГРАМА. 17.00 
■— Кольорове телебачен
ня. Для дітей. «Приходь, 
казко». (М). 18.00 — Доку- 
ментальний фільм «Компас 
показує на схід». (М). 18.40
— Концерт заслуженого 
самодіяльного ансамблю 
танцю УРСР «Ятрань». (К)« 
19.20 - Чемпіонат СРСР З 
баскетбола; «Будівельник’11 
(К). — «Динамо» (Тбілісі)» 
(К). 20.25 — «На добраніч, 
Діти». (К). 20.40 — «Співас 
Іван Попов». (Львів), 21.Ю
— Художній фільм «Пои
штовий роман». 2 серія- 
(•<). 22.25 — Українські
кольорово телебачення* 
«Музична Україна». (Н).

Про МОЖЛИВІ зміни п 
програмі вас повІдомЛЯІр 
диктори радіо 1 іелс-їЩ' 
чення.

т. в. о. редактора А. КРЯТЕНКО.
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