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лячки Алли Кривенко) скептик має від
штамповану відповідь: виняток, чимало 
господарників сприйняли клич «Дівчата, 
на трактор!» як своєрідну моду. Мода, 
мовляв, мине, а нам степ орати. Ну хай 
там до заміжжя ще сяк-так працюватиме, 
а вжо як вийшла заміж, то... шукай вітра 
в полі, а не трактористки.

На жаль, дівчата нерідко дають підста
ви для сумнівів, ян оті подруги Наді За
чепи. Але приклад трактористок колгос
пу імені Орджонікідзе переконує, що ме
ханізація сільського господарства може І 
повинна стати справою настільки ж жі
ночою, як чоловічою.
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Цей комсомольсько-молодіжний ко
лектив занесено до Книги Пошани Ук
раїнської орденів Леніна, Жовтневої Ре
волюції та Червоного Прапора республі
канської комсомольської організації та 
премійовано телевізором «Огонек». Всі 
механізатори бригади нагороджені По
чесною грамотою ЦК ЛКСМУ,

За підсумками змагання молодих тва
ринників минулого року перше місце о 
області посів комсомольсько-молодіж
ний колектив молочнотоварної ферми 
колгоспу «1 Травня» Маловисківського 

району, де групкомсоргом Надія Макси- 
менко. Колектив нагороджено Почесною 
грамотою ЦК ЛКСМУ та премійовано ра
діолою.

Оголошено умови республіканського 
змагання молодих лщханізаторіз і тва
ринників на 1972 рік. Змагання присвячує
ться 50-річчю утворення СРСР.

Переможцями змагання вважатиму
ться:

в рослинництві — комсомольсько-мо
лодіжні колективи, які одержать найви
щий урожай при мінімальній затраті 
праці на її вирощування на основі здій
снення комплексної механізації, впро
вадження прогресивної технології, до
сягнень науки та передової практики;

в тваринництві — комсо/лольсько-мо- 
лодіжні колективи ферм, які забезпе
чать виконання соціалістичних зобов'я
зань по всіх показниках, підвищення 
продуктивності праці та зниження собі
вартості тваринницької продукції, впро
вадження прогресивних форм організа
ції праці, високоефективне використан
ня засобів комплексної механізації тру
домістких процесів виробництва, ство
рення зразкових умов праці, навчання, 
побуту і відпочинку, організацію ви
ховної і масово-політичної роботи серед 
молодих тваринників, професійного, по
літичного та економічного навчання мо
лодих тваринників.

При підведенні підсумків змагання бу
де враховуватися громадсько-корисна 
робота членів комсомольсько-молодіж
них колективів.

Переможці республіканського змаган
ня стануть учасниками зустрічі молодих 
передовиків сільського господарства, 
яка буде проведена у Києві в лютому 
1973 року.

Крім цього, спільною постановою ЦК 
ЛКСМУ, Міністерства сільського госпо
дарства УРСР, Міністерства радгоспів 
УРСР та Республіканського комітету 
профспілки робітників і службовців 
сільського господарства і заготівель ви
значаються по одному кращому комсо
мольсько-молодіжному колективу в зоні 
Степу, Лісостепу та Полісся, які зано
сяться до Книги Пошани Української ор
денів Леніна, Жовтневої Революції та 
Червоного Прапора республіканської 
комсомольської організації і преміюю
ться цінними подарунками телевізора
ми «Огонек». Усі члени цих колективів 
нагороджуються Почесною грамотою ЦК 
ЛКСМУ.

Решта 
лективів 
чГсною Грамотою ЦК ЛКСМУ та пре
міюється цінними подарунками.

комсомольсько-молодіжних ко- 
республіки — переможців зма- 
областях нагороджується По-
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■у КОЛГОСПІ імені Орджонікідзе 
* Бобринецького району створено 

комсомольсько-молодіжний жіночий 
колектив механізаторів. Трактористки 
Надія Горпенко, комсомолки Валенти
на Марущак, Надія Зачепа, Раїса За
чепа — ті, хто увійшов до колективу, 
Групкомсоргом обрана Валя Мару
щак. На прохання нашого кореспон
дента трактористки розповідають про 
себе.

Я закінчувала школу в селі Катеринка 
Вільшанського району. Сусідкою моєю, 
шкільною подругою була Алла Кривенко. 
Алла, очевидно, від батька успадкувала 
любов до професії механізатора і ще в 
школі загорілася бажанням стати трак
тористкою, Вона прямою дорогою пішла 
назустріч мрії і нині відома усім на 
Кіровоградщині.

Л\ені ж спершу приглянулася профе
сія культпрацівника. Я стала ним. На
вчилась грати на баяні, завідувала сіль
ським клубом. Але ця робота не припа
ла до душі. Настала мить, коли я усвідо
мила, чого прагну: хочу хліба, вироще
ного власними руками, хочу дихати про
сторами степів. Згадала шкільну подругу 
Аллу, згадала наші розмови.,. Хотілося 
працювати разом з нею. Так ми домов
лялися: удвох поведемо степом тракто
ри. Та після Бобринецького сільського 
профтехучилища потрапила в колгосп 
імені Орджонікідзе. Зрештою, це навіть 
краще, тут склався хай маленький, але 
жіночий колектив.

А музику все ж люблю. Правда, не так 
вже й багато часу віддаю баянові, але 
залишаємося з ним добрими друзями.

РАЯ ЗАЧЕПА:

НАДЯ ГОРПЕНКО:
«БРАТ СЛОВО СВОЄ СКАЗАВ...»

НАДЯ ЗАЧЕПА:

«З ТРЬОХ

Колись боялася нічної зміни. Знаю, 
що можу відмовитись від неї, але літньої 
спекоти вночі легше працювати, і мас ніч 
соою романтику. Навкруги тиша, а

минуло, як я працюю на 
що

Я ЗАЛИШИЛАСЬ ОДНА».

Три роки 
тракторі, ні скільки не жалкуючи, 
обрала собі цю професію. З нашого се
ла навчалося в профтехучилищі три дів
чини, але з трьох я залишилась одна. 
Ліда Рожкова та Оля Хвиля не скориста
лися з набутої професії.

Не поспішаю засуджувати тих дівчат, 
які відмовились від трактора. Вільному, 
як кажуть, воля. Якщо серце не лежало 
до такої професії, то не треба серце 
силувати. Та якщо злякались труднощів, 
то варті осуду. Жінка може працювати 
на рівні з чоловіком, не гірш за нього 
виконувати будь-яку роботу. Сімейній, 
звичайно, на тракторі складніше, але 
труднощі переборюються любов’ю до 
професії, волею, витримкою. Мій Гри
горій теж механізатор, мене розуміє і 
не перечить моїй волі. 

її ііи її .ІКіКЦЖаіИпТИ

прожектори твоєї машини крають морок, 
вже й село поснуло, а ти ореш, ореш. 
Люди спочивають, лиш твоя машина 
спочинку не знає. Зійде сонце, оглянеш
ся — аж поле не тим стало, чорніє сві
жою землею, парує теплим димком, бо
рознами вороння ходить немов ревізо
ри огріхів шукають...

Одного разу я залишила трактор, вва
жала, що тільки так має чинити жінка з 

дітьми. Тоді брат слово своє сказав: по
вертайся, Надю, на трактор. Слухала 
Віктора, слухала, снила казахськими про
сторами, де хліб комбайном збирала і 
плугом скибу перевертала,,. Одним сло
вом, я — трактористка.

«І ДОСІ СВІТИТЬ МЕНІ ТОЙ ПРО* 
МІНЬ ПЕРЕМОГИ».

Знову ми з Йосипом Логацьким пра
цюємо на одному тракторі. Я поверну
лася в бригаду механізаторів з ферми. 
Маю, так би мовити, що порівнювати, і в 
моїх уподобаннях на першому місці за
лишається сільськогосподарська техніка.

І досі світить мені той промінь перемо
ги, котру здобула ще в 1967 році. Тоді 
на районних змаганнях орачів я стала 
третім призером і завоювала почесний 
«трофей» — телевізор «Восход». Мені 
було приємно, що перемогла багатьох 
чоловіків, і вдвічі приємно, коли через 
два роки успіх повторився.

Йосип Логацький, мій 
напарник, міг би відмо
витись працювати зі 
мною. З якого боку не 
підходь, а все-таки то 
був відступ — покинути 
бригаду. Спасибі, не від
мовився. Прийняли, зна
чить, механізатори.

Чи надовго? А що вони 
роблять тими трактора
ми — орють, чи граю
ться? А бригадир з тої 
бригади ще не втін?

Такі іронічні питання 
коли й не ставляться 
прямо, то звучать у під
тексті розмов, у заува
женнях, у дотепах. Збері
гається чимало скепти. 
цизму у ставленні до 
жінки-механізатора, нот- 
рий проявляється або у 
насмішці, або ж у цілком 
серйозному «обгрунту
ванні» того висновку, що 
жінка — не тракторист. 
На приклади (від Паші 
Ангелі ної до нашої зем-

---- .... 

XV З’ЇЗД 
ПРОФСПІЛОК 
СРСР

МОСКВА, 20 березня. О 10 го
дині ранку в Кремлівському палаці 
з’їздів відкрився XV з’їзд профе
сійних спілок СРСР.

Бурхливими, довго не стихаючи
ми оплесками зустріли присутні 
появу в президії керівників Кому
ністичної партії і Радянського уря
ду, іноземних гостей, які прибули 
на з’їзд.

З’їзд відкрив голова БЦРПС 
О. М, Шелепін,

Чи надовго? Кожна з них кілька років 
нарівні з «сильною» половиною роду 
людського оре, сіє, виконує транспортні 
роботи. Підкреслюю: нарівні. Валя Мару
щак, Рая Зачепа, Надя Горпенно водять 
важкі гусеничні трактори, Надя Зачепа — 
колісний. І ніяких «іграшок», всі вино» 
кують норми. Вагання декотрої пояснюю
ться аж ніяк не жіночою психологією, 
не витребеньками, а звичайним пошуном 
заняття до душі, звичайними, типовими й 
для чоловіків життєвими перипетіями.

І бригадир С. М. Гончарно не втік. 
Признаюсь, підкреслена увага до факту, 
подив (аж чотири трантористки в одному 
колгоспі!) видались йому дивними. Сергій 
Михайлович готовий прийняти ще двох, 
коли їх, як обіцяли, пришлють. Він і до
брий, терпеливий, Сергій Михайлович, і 
вимогливий, суворий — як до обставин. 
Одна з трантористон за брак була пока
рана без скидки на стать, і ніному а 
голову не прийшло обстоювати її тим 
доказом, що жінка — не чоловім.

Три із чотирьох мають дітей, однан, це 
не завада для роботи і наочне спросту® 
вання непереборності сімейних причин. 
Ми не збираємось взагалі відкидати 
сім’ю ян обставину ускладнюючу, проте, 
думаємо, вона настільки ж, І не більше, 
ускладнює роботу трактористки, ям до
ярки, службовця, робітниці. Ще раз нага
даємо, праця трантористки в нічну змі
ну — її добра воля, а не обов’язок.

Нерідко дівчина-механізатор покидає 
роботу, через, м’яко кажучи, непідходя
щу компанію. Чоловіче товариство над
то багато дарує їй «солоних приправ». А 
тут — хай маленький, але колектив свій, 
жіночий, він у змозі диктувати «сильній» 
більшості певні умови, створювати гро« 
мадську думку, яка вимагає пристойної 
поведінки .обережних висловлювань. В 
бригаду, де вже склалася жіноча компа
нія, випускниці профтехучилищ підуть 
охочіше. Тим більше, коли нерівними 
господарства приймають їх з непідроо- 
ною щирістю. . -. лий»
розширити тлумачення 
«Дівчата, на трактор!», 
вчат в СПТУ — тільки частина 
Друга частина 
після училищ 
ністю.

все-таки єдиний в області
змісту заклику 
Направляти ді« ---------- СПраБИ> 

— домогтися, щоб юнки 
працювали за слеціаль-

1. БЕЗДІТНИЙ.

На фото 
внизу — РАЯ ЗАЧЕПА.

вгорі: НАДІЯ ГОРПЕНКО;

Фото автора.



2 ст-op. „МОЛОДИЙ КОМУНАР16 _______________ - ----- . 21 березня 1012 року

СІЮТЬ
НОВГОРОДКІВЦІ...

З нетерпінням чекали хлібороби на
шого району того дня, коли розпочнеться 
посізна кампанія, І ось цей день настав. 
Одними з перших на поля вивели свої 
агрегати члени комсомольсько-молодіж
них посівних ланок колгоспу імені 
Ульянова, де ланковими Станіслав Анто
ненко та Іван Фодась. Першого дня мо
лоді механізатори засіяли площі, відве
дені під ячмінь.

Розпочали також сівбу ячменю та зівса 

хлібороби колгоспів імені Ілліча, імені 
Димитрова, «Жовтнева революція». Всьо
го на полях району зараз працює 15 ком
сомольсько-молодіжних посівних ланок.

В. НОСЕНКО, 
агрохімік зональної агрохімічної 
лабораторії при Новгородківсько- 
му районному управлінні сільсько
го господарства.

...І ВІЛЬШАНЦІ
Добре підготувались до сівби члени 

комсомольсько-молодіжних ланок нашо

го району. Лише настали теплі дні, підсох 
і прогрівся грунт, як молоді механізато
ри вивели свої агрегати на поля. Першим 
розпочав сівбу комсомольсько-молодіж
ний екіпаж колгоспу імені XXI з'їзду 
КПРС, де ланковим Віктор Григор’ев.

Значні площі вівсом, ячменем вже за
сіяно у колгоспах імені Горького, сАвро- 
ра» та інших господарствах.

В. ЗИКУІІОВ, 
Інструктор Вільшанського райкому 
комсомолу.

ХОЧ ЛИСТ І НЕ БУЛО 
НАДРУКОВАНО

Житель м. Кіровограда В. І. Каськов Із 
листі до редакції скаржився на несвоє
часну доставку газет 12 поштовим відді
ленням.

Про цей факт ми позідомили началь
ника Кіровоградського головпоштамте 
Р. Сидака. Начальнику 12 відділення 
зв’язку дано вказівку посилити контроль 
за доставкою преси населенню. Зараз, 
як повідомив В. І. Каськоз, газети дон 
ставляються вчасно. •

(■
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1 ЗВЕЧОРІЛО, і сіемніло над- 
извичайно швидко. Василь 

Павлович, агроном колгоспу 
імені Щорса, вертався від най
дальших павлівських степів.

Переїхав через широку дам
бу, обсаджену гіллястими шум
ливими осокорами, і біля гайка 
акації помітиз дза вогники: то 
трактор. Подумав: хтось із 
хлопціз прямує до стазу. 1 са
мому скупатись, і хлюпнути на 
машину якась відро, друге во
ди... Звернув на вогники. Від
учував механізаторів від цього. 
В стану — безліч риби — коро
пів, білих карасів, сазанів. Не 
можна ж її отруювати соляр
кою.

Виявилось зовсім інше. Трак
торист орав, і -борозни прокла
дав згори в долину, до стазу. 
Можна б і акта скласти за по
рушення агротехніки. ГЛожна б 
і оштрафувати. Та хіба з цьому 
суть? Коли тракторист Заглу
шив мотор, Василь Павлович 
довго пояснював йому, що за 
біда крилася за тією оранкою. 
На лаявся. Переконував. Гово
рив про красу землі. Що не 
можна її кривдити. Що віками, 
тисячоліттями природа створю
вала отой родючий верхній шар 
грунту, а зруйнувати його мож
на за годину отими ж подовж
німи борознами. Говорив про 
той же став, якого не було, 
який збудували всім на радість. 
Що в кращого за воду в стелу? 
Там тепер плесне на сході сон
ця короп — і ніби бомба розі
рветься, аж луна котиться по
над яром.

— Знаєш, Степане, — казав 
агроном Люшняк, — ми й за 
ріки візьмемось. Поглибимо їх, 
обсадимо деревами, розкриємо 
замулені джерела. Адже дере
во й вода — друзі степу. До
глянемо й їх — і нам земля 
віддячить ще ряснішими вро
жаями. Та ще, скажу тобі, бу
дуть і в нас зрошувальні систе
ми. 1 ми, використовуючи воду, 
збиратимемо і по 500 центне
рів буряків, і по 100 центнерів 
кукурудзи...
Ю* ІЛЬКА літ тому у колгоспі 

імені Щорса Нозомирго- 
родського району трапилась 
велика біда, тяжке лихо — не
сподівано важко і надовго за
хворів головний агроном Діден- 
ко. Він уже мав досвід, 
здружився з усіма і почав на
лагоджувати господарство, лю
ди не тільки щиро полюбили 
його за спільні тривоги й тур
боту, вони пізнали ісгину: є в 
полі добрий дбайливий агро
ном — значить буде виповне
ний зерном колос.

Постало питання: хто продов
жить боротьбу за хліб, хто при
йде господарювати з степ?

Тоді ж з районного управлін
ня прислали молодих випускни
ків Уманського сільськогоспо
дарського інституту Василя Пав
ловича Люшняка і його дружи
ну Ніну Григорівну. Василь — 
стрункий і русявий. Ніна ще 
тендітніша, мов ніжна тополь
ка, обоє вродливі. Та що з 
того!

Вони того не чули, а розмов 
було багато.

— Не таких нам треба! Тіль
ки ж з-за парти. Зелені вони!

— Досвіду в них, як кіт на
плакав, буде з ними мороки 
багато, а хліба не густо.

Марко Дмитрозич Бондарен- 
. ко, механізатор-зетеран, що 

водить комбайн ще з 1932 ро
ку, похитая головою:

— Поживуть, помісять наше 
болото та й полетять шукати 
іншого краю!

А юне подружжя агрономів 
жило, .місило болото, та в інші 
краї відлітати не збиралося.

Василь узяв на свої плечі по
ле, 3000 гектарів землі, майже 
все орної — від Панчевого і аж 
до Павлівни, що ледь-ледь мрі
ла садочками на південному го
ризонті, а Ніна — городи, мо
лодий сад. що зеленим крило/и 
чтгггп ті“-"' ~**>гттт~г іит—ггиггтт---

Ьор-

зідмов- 
тільки 

з хлоп- 
побесі-

віль-

огортав вулиці від осипівськоі 
дороги.

Василь неначе й не знайо
мивсь, ніби він тут був і вчора, 
і позавчора, ніби вернувся з 
відпустки і зразу ж поринув у 
колгоспні діла.

І пішки, і на тряскій бідарці, 
і на машині прямував у поле. 
Там щодня, зрання й до вечір
ніх зір зустрічався з хлібороба
ми, посивілими й. молодими. Ні
би непомітно, ніби за усталеною 
традицією орали поле, сіяли 
восени озимі, весною прі, до
глядали й збирали все. Світить 
сонце — у ЕИЛИНЯЛІЙ синій со
рочці, дощить — у зеленому 
плащі, та не розстававсь із ни
вами. То замаячить його по
стать біля квітучих соняшників, 
то схилиться він над лапатим і 
листатим буряком, вийме блок
нот, щось запише, то з’явиться 
на тракторному стані серед ме
ханізаторів.

Турботлива кухарка зразу ж 
за миску та за ложку:

— Василю Павловичу! 
щем вас угощу!

— Не 
люсь, 
спершу 
цями 
дую.

Оточать його 
і ловлять кожне 
слово. І 
пильніше 
уважніше...

Ніна ж мала 
володіння знач
но менші — не 
такий уже й ве
ликий сад, сму
га городів над 
річкою Виссю, 
та може трішки 
пісенніший, бо й верби, й 
ха, і осокори, як велетенські 
арфи, іноді так звабно загудуть, 
що такої музики й не почуєш 
ніде. Щодня, теж у сонце і в 
негоду, трудилася і вона, її 
струнку постать у червоній ко
синці бачили над берегзми 
річки...

Вони мали мрію, палку і пре
красну мрію — убрати землю 
з золото КОЛОСЬ, І ЙШЛИ до тієї 
мрії вітрам наперекір, вітрам 
назустріч!

До того ж обоє всюди, і а усіх 
зустрічали взаєморозуміння, 
відчували почуття плеча. Вели
ка сім'я хліборобів прийняла їх 
як своїх дочку й сина, турбу
валась про них. Колгосп для 
них придбав будинок під го
рою, відремонтував, піднялась 
над ним антена телевізора. 
Григорій Петрович Базбой, сек
ретар партійної організації, 
вручив їм ключі і пожартував:

— Ключі від щастя. Та диві
ться, Ніно Григорівно, — 
зу верби, очерети, земля, а за 
ними Вись, ваша подруга, 
ждуть ваших рук, а зразу 
горою ваше поле, Василю. Німе 
воно, а говорить. І знаєте як, 
Василю Павловичу!
П ОЛЕ, полечко. Німе, 
** ворило. Тих перших років, 
як почав господарювати Ва
силь Павлович, воно родило. 
Але хіба то врожай, коли гек
тар давав по 18 центнерів пше
ниці, а кукурудзи — по 20? У 
сусідів урожаї були вищими 
у Павлівці, і у Веселізці, і У 
Мартоноші, і все те болел\ від
лунювалось у серці агронома. 
Він нікому того не говорив, те 
знала лиш його дружина, Ні
на, — він дуже любив землю. 
Він чудово закінчив школу, се
ред усіх інститутів обрав сіль
ськогосподарський. Бо ще хлоп
чаком, настануть канікули, він 
вирушав у поле. Любив його за 
красу. За співучу Ятрань, за 
зелені гайки, за квітучі садки.

Та любов ще більше зміцніле 
а інституті. Він побачив велич 
і силу землі. Врнл ж і добра, і 
ласкава, й розкішна. Вона да
рує Вітчизні силу, людям хліб, 
гори і ріки, ліси і озера, дріму
чі ліси. Недарма про неї скла

вми

вони 
ж за

та го-

8а-

дено найкращі пісні, недарма її 
ссі називають матір’ю, і к!ба 
можна матір не любити?

Тож і тепер, проглядаючи 
пожовтілі відомості про вро
жайність за минулі роки чи 
йдучи з поле, з болем дививсь 
на осот, пирій, свиріпу.

Ніби для неї видолинки, ніби 
для неї найкращі ниви, як поза
сідала поля! АЖ жовтіло від неї 
в очах. Траплялося й таке, що 
її з бурякових плантацій виво
зили після поління гербами.

З тими проклятущими бур’я
нами молодий агроном повів 
нещадну війну, слідкував, щоб 
вчасно і в строки доглядались 
всі культури.

Та розпочав Василь Павлович 
може й найбільшу і найважли
вішу справу. Для подорожньо
го земля вся однакова. Багатий 
чорнозем. Для Люшняка вона 
з першого дня постала непро- 
читаною, незивченою книгою.

Не гаючись, він поставив собі 
завдання — прочитати Ті, ви
вчити її, пізнати її таємниці, бо 
не всюди вона однакова! І на 
тільки тому, що біля Канежа, 
над Виссю супіски, а біля Мар- 
тоноші і тракторної бригади на 
узгір'ях — важка, глиниста. Не 
тому!

На ній теж поклала свою пе
чатку Історія. Було в селі шість 
колгоспів, після укрупнення — 
один, згодом — знову два. Лама
лись не раз сівозміни. Це не 
дрібниця. Не всюди однакові 
запаси поживних речовин. Та 
хоч би взяти і талі, і дощові со
ди. Он там. на рівнинах, вони 
затримуються, всі входять у 
грунт, а на схилах, хоч і оранчу 
ведуть, як треба, води збігають, 
просочуються вниз, а у перші ж 
гарячі дні рослини скоріш від
чувають спрагу.

Василь Павлович не хотів бу
ти байдужим, він досліджував 
грунти, він складав карту полів, 
він пізнавав таємниці, він нена
че готувавсь до майбутнього 
бою, готувавсь вдумливо, напо
легливо, серйозно....

У Ніни володіння значмо мен- 
ш), та турботи ще більші. Горо
ди в колгоспі були. Були й пар
ники І неначе й непогані вро
жаї. Бо віками ж над Виссю 
сивіють важкі голови капусти, 
червоніють рясні помідори, 
росте буряк, цибуля, огірки. 
Бо ж і в пісні співається, ям 
дівчина посіяла огірочки рано 
над водою. Та й вона, вивчивши 
□се, була незадоволена — вко
сили добрива скільки могли і 
як могли, не рахуючись з по
требами землі, сіяли і садили 
теж, що потрапляло під руки. 
Дивилась на річну, на цей до
рогоцінний подарунок природи 
і слозо собі гозорила: та тут 
□се може виростати казковим! 
Вечорами заколише дитя і сідає 
до столу листи писати. Полеті
ли вони п дослідницькі інститу
ти. □ сортовипробувальні стан
ції. І майже ножен із них кін
чався просьбою — пришліть, лн 
можна, насіння еліт... Над вл-* 
сю найкращі городи — а кол
госпі імені Чапасва. I туди вона 
почала топтати стежку — н® 
все видивлялась до всього при
глядалась. .Хороша молодість дарувала 
їм радість, дарувала їм справді 
неспокійну, але захоплюючу 
працю. ,

Здавалося б, усе йшло дооре, 
у злагоді. Перша осінь пораду
вала більшими врожаями. Та 
Василь Павлович не цурався 
своєї мрії — він хотів, щоб його 
поле, оті 3000 гектарів, були 
найкращими. Не для своєї сла-

яку 
і 

найпиш- 
а стебла 
тонкими, 

дріб- 
зернята 

як ко

ви. Для Вітчизни. А ще хотів 
він не просто жити, виконуючи 
розпорядження. Мав свою дум
ку — агроном повинен бути й 
обережним, але й сміливим, 
справжнім господарем поля.

Порадившись із членами 
правління колгоспу, з головою, 
з секретарем партійної органі
зації, з бригадиром тракторної, 
вирішив одвертіше поговорити 
з невеличкою ділянкою серед 
поля.

Мабуть, у кожному колгоспі 
є така ділянка, на яку махнули 
рукою, там, моз, одному ку
раєві та полину рости. Охре
щені такі землі дуже образли
вим для них словом — непри
датні. Саме на такій ділянці і 
в колгоспі імені Щорса, 
взажали і маловрожайною 
майже непридатною, 
ніш росли бур’яни, 
пшениці видавались 

колоски 
ними, 
такими, 

мариний носик» 
Аналіз грунту 
показав: мало, 
зовсім мало ор
ганічних доб
рив, а мінераль
них — є. І їх 
при сівбі не 
внесли. Зате 
при оранці по
лю дали по 33 
тонни перегною 
на кожен гек
тар. Весною по 
мерзло - тало
му грунті під

живили сходи аміачною селіт
рою — по одному центнеру на 
гектар посіву.

І недарма ж кажуть, що зем
ля любить ласку і любов'ю від
повідає на любов.

Йшли жнива. Стояла полудне
ва спека. В голубому небі зупи
нилось сліпуче розпечене сон
це. На краю загінки зупинивсь 
комбзйн. На стерню зійшов за
порошений Марко Дмитрович 
Бондаренко. До нього по доро
зі під'їхав на бідарці Василь 
Павлович, зупинив коня і теж 
зіскочив на стерню. У синій ви- 
линялій сорочці, з русявим чу
бом, з тривогою в очах:

— Чому зупинились, Марко 
Дмитровичу? Поламиа?

— Ні... Комбайн справний. 
Зас побачив. Ви знаєте, Василю 
Павловичу, що за дивина. Сам 
собі не вірю. Ось уже скільки 
років воджу комбайна, а таке 
трапилося вперше. Недавно був 
бригадир Бринза, обліковець 
Бойко і твердять, що ця ділянка 
дає по 47 центнерів пшениці з 
гектара. Правда це?

— Правда, Марну Дмитро
вичу!

— То виходить, Павловичу, 
що тут може й 50 зродити?!

— Може. Недарма ж нашу 
землю називають золотою!

J I шанували й раніш. Але 
*“ відтепер почали дивитись 
інакше. Василь Павлович об
ростав друзями. Приходили 
морози, завівали хуртовини — 
і в конторі колгоспу запалю
вавсь вечорами вогник, працю
вала агрошкола. Кукурудзо-ао- 
ди, ланкові, механізатори на 
заняттях очима господарів ди
вились на свої врожаї, на вро
жаї Гігалоза, і все пильніше 
приглядались до своєї, щорсів- 
ської землі. Агроном, учитель 
Василь Павлович наочно, на 
яскравих прикладах доводив, 
чому на тій чи іншій площі був 

в одн ст
азо том,

такий урожай. Поля не 
новій мірі забезпечені 
калієм, фосфором.

Вчив невтомно, вчив гаряче.
Бачиз іНе знімав зір з неба.

те, що ще не було змоги за
безпечити оті 3000 гектаріз мі
неральними добривами, тука
ми. Звернув увагу всіх на міс
цеві добрива.

1 знову всіх вразили вислов
лені ним цифри. Зважені і про
думані цифри.

на бу-

не мо
ру к на 

_______  - сама 
справа делікат-

Якщо колгосп вироблятиме 
по 15 тисяч тонн гною на рік 
(а для цього є всі можливості!), 
то господарство матиме додат
ково 2 тисячі центнерів зерна, 
4 тисячі центнерів буряків, 15 
тисяч центнерів зеленої маси 
кукурудзи. Високою буде родю
чість земель і в наступні роки, 
кращою стане структура грун
ту, бо в перший рік рослини 
використають лише ЗО—40 про
центів поживних речовин... Агі
тував, переконував, боровся за 
виконання цих планів. Друзі 
підхопили його палке слозо. В 
колгоспі збудували два гноєсхо
вища, весь гній буртувавсь, 
старанно вкривавсь землею.

Не оминув своїм поглядом 
агроном і лісосмуг. Непрочи- 
щені, непродувні, взимку з го
рами, аж до верхів я дерев, 
снігу. Крали його у полів. А з 
теплі пори року — повнісінькі 
листя, де мали добрий сховок 
і різні шкідники — клопи, миш
ва. Добрий задум обертався 
чорною невдячністю.

Прочистили, зробили й лад з 
ними, і звичайно, не лишили 
без уваги і насіння під посів, і 
комори, де зберігалось воно, і 
землю, в яку висівалось воно...

У Ніни Григорівни все було 
складніше, а може, і важче. 
Просьби її не залишались без 
відповіді. Елітне насіння при
йшло, і колгоспні майстри на
готували рам. для парників. 
Труднощі виявились в іншо.му. 
Помідори, кагіуста, огірки — 
все і висадили, і висіяли вчасно. 
Вологи досить, посилала Вись 
свої підгрунтові води. Рослини 
зазеленіли, пішли в ріст.

Та вечорами, повертаючись з 
роботи, Ніна жалілась:

— Добре тобі, Василю, машин 
не злічити, все механізоване. 
Однак і жінок заберете 
рянн?

— Заберемо. На жаль, 
жемо обійтися без їхніх 
проривці. А проривка - 
добре знаєш — ____ ...............
на. Прогавив день — і стікають 
рослини. І не добереш десятки 
центнерів.

— Розумію. Але ж і в мене 
бур’яни засідають городи.

— Не суши голови — виру
чимо!

Щорс! є ці — на под завзятий, 
бойовий, дружний. Впорались з 
усім у попі, прийшли на поміч 
і городній боигаді.

Чи є спокійний день у агро
нома? Немає! Чи є щасливі дні 
у нього? Чи були вони V моло
дого подружжя? Були) Це тоді, 
коли вони дізналися, що пиіе. 
ни ця дала на круг по 37,6 цент
нера на всім площі, ще тоді, ко
ли голова колгоспу Микола 
Васильович Куванін сказав ко
ротко й радо:

— Кукурудзи в зерні є на 
нруг по 51,7 центнера на кожен 
гектар...

З городів пішли робітничому 
місту ранні капуста, огірки, по
мідори... Все зародило дужа 
гарно, а найкраще помідори — 
соковиті, солодкі, великі, план 
продажу їх державі щорсівці 
перевиконали вдвічі...

А вітри гудуть, і асе ближче 
весна.

Василь Павлович старанно 
оглянув поле, взяв проби — 
моноліти. В теплих кімнатах во
ни зазеленіли. Але на деяких 
полях озимину доведеться й 
пересівати. Все підготовлене, є 
насіння ярих, в бойовій готов
ності трактори, сівалки. В бойо
вій готовності всі люди.

28 парникових рам знову ве
селять очі Ніни Григорівни 
яскравою зеленню. Є знання, є 
досвід, є випробувані вірні 
друзі — чом не повоювати і 
нього року за першість?
Б'р будиночок під горою.

Внизу Шумлять очерети, 
верби, вільхи, синіє Вись. А за 
1 орою, на південь аж до Пав
лівни, що Ледве-ледве видніс- 
ться на горизонті, — поля.

з Оудиночку щоранку вихо
дить молоде подружжя агро
номів. У самісінький вир життя, 
У неспокійну працю — для лю
дей, для Вітчизни.

Микола С.ТОЯН.
Колгосп ім. Щорса 
на І Іовомиргородщині.
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лекторська група обкому ком
сомолу. У місті Олександрії, 
Знам’янському та Бобринець- 
кому районах позаштатні лек
тори обкому комсомолу про
вели лекторську естафету, 
присвячену пропаганді мате
ріалів партійних з'їздів.

Це нова ефективна форма 
лекційної пропаганди. Вона дає 
можливість за короткий про
міжок часу охопити лекціями 
велику аудиторію. Так цього 
разу було прочитано 68 лек
цій, які прослухали 12500 слу
хачів. березнева естафета лек
торської групи обкому ком
сомолу — це вже друга за 
останній час. Перша була про
ведена в грудні 1971 року у 
Зільшанському та Голованів» 
ському районах. Тоді аудито
рією наших лекторів стали 
10500 молодих механізаторів, 
тваринників, учнів шкіл.

Думається, що цю форму 
лекційної пропаганди можуть 
взяти на озброєння лекторські 
групи райкомів комсомолу. 
Крім того, заслуговує уваги ще 
одна форма пропагандистської 
діяльності — дні і тижні моло
дого лектора, що присвячую, 
ться важливим історичним да
там (річниці Великої Жовтневої 
соціалістичної революції, 50-річ- 
ЧЮ утворення СРСР, Дню Ра
дянської Армії і т. п.). Ці заходи 
повинні плануватись заздале
гідь і проводитись за детально 
розробленою програмою. Лише 
в такому випадку вони дадуть 
офективні наслідни.

Серед нових форм лекційної 
пропаганди вже завоювали по
пулярність слухачів теоретичні 
конференції, тематичні вечо
ри та усні журнали.

Лекторськими групами спіль- 
п2-..3 ИОМІС!ЯМИ по пропаганді знань серед молоді товариства 
«знання» організовано в облас
ному центрі лекторії «Юність І 
планета» (присвячений всесвіт
ній кампанії «Юність звинува
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чує імперіалізм»), «Закон Ра
дянської держави — твій за. 
нон», «Молоді — матеріалістич
ним світогляд», кінолекторій 
«людина і суспільство», «Істо
рія нашого краю», «Історія роз
вивається по Леніну» (присвяче
ний 50-річчю утворення СРСР). 
Велика увага приділяється ство
ренню базових лекторіїс і кі- 
нолекторіїв. Кілька таних за
кладів створено на базі ордена 
Трудового Червоного Прапора 
заводу «Червона зірка», інсти
туту сільськогосподарського 
машинобудування. медичного 
училища, машинобудівного тех
нікуму. Такі ж лекторії працю, 
ють у Добровеличківськоглу, 
Гайворонському та інших ра
йонах.

Лекторські групи райкомів 
цих районів будують свою ро
боту, виходячи із загальних 
завдань, які стоять перед ком
сомолом, направляють свої зу

силля на широку пропаганду 
серед молоді основ марксиз- 
му-ленінізму, політики партії і 
Радянського уряду, висвітлен
ня ролі ВЛКСМ у комуністич
ному будівництві, революцій
них, бойових і трудових тра
дицій комсомолу, принципів 
комуністичної моралі.

Ця робота потребує чіткого

планування, координації дій 
позаштатних лекторів коміте
тів комсомолу із комісіями по 
пропаганді знань серед моло
ді при районних організаціях 
товариства «Знання», постійно
го підвищення кваліфікації 
лекторських кадрів. На жаль, 
остання перевірка роботи лек
торських груп райкомів ком
сомолу показала, що ще не 
скрізь пропаганда політичних 
знань серед комсомольців по
ставлена на ділову оснозу.

Так, лекторська група, що 
працює при Бобринецькому 
райкомі комсомолу, має не
поганий склад: 35 чоловік, що 
мають середню спеціальну та 
вищу освіту. Позаштатні лек

тори райкому — це комуніс
ти, кандидати в члени КПРС 
та комсомольці. Члени групи 
ведуть кілька тематичних сек
цій — історії і діяльності Ле
нінського комсомолу, сільсь
когосподарську, атеїстичну та 
інші, ч

Здавалося б, що маючи та
кий склад лекторів, можна 
розгорнути широку лекційну 
роботу, охопити нею молодь 
усього району. Але діяльність 
лекторської групи майже зов
сім не планується, тут не скла
дено перспективного плану на 
рік та на квартал.

Зараз партія звертає увагу 
на необхідність підвищення 
якості лекцій. Це висуває на 
перший план необхідність під
готовки та постійного навчан
ня молодіжних лекторів. Тому 
обком комсомолу відкриває 
незабаром у Кіровограді шко
лу молодого лектсра-між- 
народника. 42 слухача шко
ли — це студенти вищих і се
редніх спеціальних учбових 
закладів обласного центру, 
інженерно-технічні працівни
ки підприємств і спеціалісти 
сільського господарства об
ласті. Школа підготує лекторів, 
які виступатимуть перед мо
лодіжною аудиторією на ак
туальні проблеми міжнародно
го молодіжного руху.

Г. УСТИМЧУК, 
керівник лекторської гру
пи обкому ЛКСМУ.

Нещодавно а Центральному, 
лекторії обласної організації 
товариства «Знання» відбулась 
нарада позаштатних керівників 
лекторських груп міськкомів, 
райкомів ЛКСМУ та комітетів 
комсомолу на правах райкомів. 
Понад тридцять її учасників 
взяли участь у бесіді про різ
номанітність форм і методів 
лекційної пропаганди ссре^ мо
лоді, яку провів керівник лек
торської групи обкому комсо
молу Г. Устимчук, одержали 
методичні поради щодо орга
нізації цієї роботи.

Про шкідливість та небезпе
ку релігійного впливу на моло
де покоління розповів завідую
чий Кіровоградським обласним 
Будинком атеїзму П. М. Дми
тренко. Зін підкреслив, що ан
тирелігійна пропаганда повинна 
зайняти чільне місце в діяль
ності молодих лекторів.

Керівник лекторської групи 
Вільшанського райкому комсо
молу Л. Антонюк, керівник 
лекторської групи комітету 
комсомолу Кіровоградського 
педагогічного інституту Н. Кот
ляренко та інші учасники на
ради розповіли про проблеми, 
що стоять перед їхніми колек
тивами, поділились досвідом 
роботи.

М, МАЙСТРЕ»КО.

ціна

ТІЕЩОДЛВНО до книжкового магази- 
ну № 10 Кіровоградського облкниго- 

торгу надійшли новинки літератури:
Юрій Збанацький. — «Лісова красу

ня», «Між добрими людьми», «Балада 
про знамено», «Оповідання». Видавни
цтво «Веселка», Київ, 1972 р., 
1 крб. 05 коп.

Про Велику Вітчизняну війну написано 
багато книжок. Серед них — чудові по
вісті й оповідання Юрія Збанацького— 
«Лісова красуня», «Між добрими людь
ми», «Бзлада про знамено», «Гвардії Са- 
вочка» тощо. Ці глибоко правдиві, при
годницькі твори увійшли до книги, яку 
наш магазин одержав нещодавно з ви
давництва «Веселка».

Степан Руданський. — «Добре торгу
валось», вибрані твори, видавництво 
«Веселка», Київ, 1972 р., ціпа 31 коп.

Иван Сварник. — «Байки», видавництво 
«Каменяр», Львів, 1971 р.. ціна 47 коп.

До цієї книжечки увійшли нові і вже 
відомі з попередніх збірок поета байки, 
що викривають заокеанських паліїв війни 
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та їх прихвоснів, картають усе віджнле 
та потворне — бюрократизм, підлабузни
цтво, казнокрадство, хуліганство.

Ульріх Бехер. — «Невдовзі після чет
вертої», роман, переклад з німецької, 
Київ, «Молодь», 1972 р., ціна 41 коп.

Роман еНевдовзі після четвертої» — 
це оповідь про долю молодого таланови
того художиика-демократл, що, потра
пивши у вир грандіозних історичних по
дій, шукає і, зрештою, знаходить свій 
шлях; про.високе, чисте кохання, сплюн
дроване і розчавлене нормою силою; про 
місце інтелігенції у боротьбі проти фа
шизму і тих, хто намагається відродити 
його сьогодні.

Берди Кербабаев «Вирішальний крок», 
роман, видавництво «Дніпро», Київ, 
1972 р., ціна 1 крб. 23 коп.

Роман видатного туркменського пись
менника Берди Юрбабаєва «Вирішаль
ний крок/>— це велична епопея життя й бо
ротьби туркменського народу за свободу 
і незалежність у переддень Жовтня, в час 
революції та громадянської війни.

!. П. Топчій. — аХугір Надія». Дер
жавний заповідпик-музей І. К. Кар- 

Путівник, 
1971 р., ц;на

пенка-Карого (Тобілевича). 
видавництво «Промінь», 
31 коп.

По садибі та залах музею І. К. Кар- 
пенка-Карого проведе путівник, якого 
ви- безумовно, купите. Він познайоміГгь 
з найбільш значними подіями на життє
вому і творчому шляху корифея україн
ської класичної Драматургії, фундатора 
професійного українського театру, тала
новитого режисера і актора, розповість 
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зину Ич° завітати до ■ нашого мага-

Д. НЕКРЕТОВА, 
продавець магазину.
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5. «ТРУДНО
ТЯЖКО ТВОРИТЬСЯ...»
Вулиця Саксагенського майже в центрі 

Києва. Тож за кілька хвилин ми вже бу
ли біля потрібного будинку. Бицаіла та
бличка з написом «Д. П. Демуцький» 
підтвердила, що ми на вірному шляху. 
Натиснули кнопку дзвінка. Двері відчини
ла молода жінка і провела до Валентини 
Михайлівни.

Коли Олена Іванівна, сестра Янозсько- 

го, рекомендувала нам зустрітися із Ва
лентиною Михайлівною, то попередила, 
що Демуцька хворіє. Тож, перед тим, як 
завітати до неї, ми звернулися до друко
ваних джерел, щоб докладніше дізнати
ся про роботу Юрія Івановича на Оде
ській кінофабриці,

«1925 року в українське радянське кі
но приходять молоді радянські письмен
ники Микола Бажан і Юрій Яновський, 
а з ними уже відомий художник Олек
сандр Довженно, майбутній творець все
світньо-відомих фільмів «Арсенал» і 
«Земля» — найвищого досягнення унра- 
їнського радянського німого кіно, — чи
таємо в книзі Олега Бабишчіна «Юрій 
Яновський». — О, Довженко, Ю. Янов- 
сьний М Бажан цілном віддаються но« 
вій для української радянської культу
ри справі. Вони пишуть сценарії, зні
мають фільми. Ю. Яновський обіймає 
посаду художнього режисера. В його 
обов’язки входить художнє керівництво 
Фабрикою. Активна робота цих митців 
починає давати відчутні наслідки.

fO Яновський пробує свої сили В НІ- 
ипп’тматургії. Крім того, він допомагає 

і режисерам. Ю. Яновський «ЗнЬсценаріГ.Гамбург. І ,.Р»Іа

П'°Имаигз'і С Корнієнка «Українське ра
дянське нін° С̂яТ®^сько/ої°що він «брав 
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ченно. присвячував популяризації кра
щих форм творчої роботи над фільмами, 
піднреслюаав значення для успіху кіно- 
творчості позитивного прикладу і вду
мливої роботи митця з учасниками кіно,- 
зйомон. Своєчасно підтримати нове, ці
каве І корисне — так можна визначити 
напрям І зміст нінонарисів і статей 
Ю. Яновського».

Багато цікавого дізналися ми і про 
Данила Порфировича Демуцьмого. Це він 
разом із І. Роном в 1926 році знімав ко
медію О. Довженна «Ягідни нохання*. а 
в 1929 році новий фільм Довженка «Ар
сенал»...

І ось ми бесідуємо з дружиною Де
муцького — Вален
тиною Михайлівною. 
Бліда після хворо
би, вона неквапливо 
розповідає про Да
нила Порфировича, 
про його батька 
Порфирія Данилови
ча, про стосунки з 
Яновськими.

До речі, батько 
Демуцького не менш 
цікава фігура, ніж 
він сам. Коли на
вчався в Київському 
університеті, брав 
активну участь у сту
дентському хорі, 
яким керував Ми
кола Віталійович Ли-

сенко, був його помічником і виконував 
обов’язки секретаря та переписувача нот. 
Потім, працюючи лікарем з Охматооі, 
організував хор, який давав концерти. 
На них часто бував М. В. Лисенко.

Все життя лікар П. Д. Демуцький зби
рав, вивчав і записував народні україн
ські пісні, потім упорядкував їх в пісен
ні збірки і видав кілька з 1903, 1905,
1907, 1926 роках.

Розповідаючи це, Валентина Михайлів
на витягнула із альбома і протягнула нам 
фото, на якому знято сімейство Дему- 

•■.ьких і Микола Віталійович Лисенко. 
Згодом поруч з цим з'явилася фотогра
фія Яновських,

— Одружилися ми з Даньком в 1925 
році, через рік переїхали в Одесу. Там 
Данило і познайомився з Юрочкою, — 
тепло каже Валентина Михайлівна. — 
— Юрочка, худий, стрункий, високий, не 
раз заходив до нас. З Даньком вони 
швидко подружилися, бо Яновський був 
великим прихильником фотографії. 
Якось Юрочка познайомив Данька з мо
лодим драматургом Г. Стабовим. Коли 
знімали фільм «Свіжий вітер», то Стабов 
був режисером, а оператором взяв 
Данька... Потім на студію прийшов Дов
женко.

Валентина Михайлівна витягнула теку з 
листами. Кілька аркушів протягнула нвл\.

Читаємо:
«Дорогий ДанилоІ
Трудно і тяжко твориться «Життя в 

цвіту». Дуже прошу тебе, Данило, допо
можи мені, зніми мані пейзажі так, як 
ти тільки вмієш. Зніми повідь на Дніпрі, 
щоб була ширина, щоб було весело, 
щоб усе неслося вперед — і дерева, і 
хати у воді, і хмари. Зніми велику повідь 
з почуттям, з радістю хлопчини.

Сідай, Данило, в дубки, бери апарат 
у руки і швидше їдь у затоплене село. 
Уяви, що ти лицар і їдеш його рятувати, 
що не Данило ти, а Васко де Гама чи 
Магеллан і тобі весело од сили твоєї, од 
завзятості майстра. Я найду музику для 
твоїх кадрів, найду пісні.

Отаке щось весела й радісне зніми 
мені, мій друже. Краще всього з паро
плава, чи з човна, з руху!!! І ще позні
май, як сади цвітуть над Дніпром. Зніми 
так, щоб і сади цвіли, і було видно дале
ко наш одвічний дніпровський спокій, я 
хочу, щоб було все в моїй картині, зніми 
се в мою пам’ять, зніми так, ніби се 
моя остання картина, в якій є те, що я 
до смерті любив більш над усе життя. 
Зніми сади в цвіту над Дніпром. Прига
дай свої знаменні поїздки по Дніпру...»

— Це Сашко написав, коли працював 
над фільмом про Мічуріна «Життя в цві
ту»:, — сказала Валентина Михайлівна і 
протягнула кілька фотографій з чолові
ка, Довженка та Янозського.

Кіровоград — Київ — Кіровоград.
На фото: Юрій Янозський з се

строю Оленбю. онизу — Юрій Яновський 
з дружиною (в центрі) в сім’ї Демуцьких.

Фото Данила Демуцького.
Знімки публікуються вперше.
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• ГПО НА НОВОМУ МАРШІ

...І ЗНОВУ КРОС

З нетерпінням Володимир ченав цього дня. Почи
нались змагання з нласичної боротьби центральної 
ради ДСТ «Авангард» в місті Кіровограді, на які він 
покладав великі надії. Срібному призеру торішньої 
першості цього товариства Володимиру Стрижньову 
хотілось в рідному місті здобути жадану перемогу се
ред спортсменів напівлегкої ваги.

Але вже в першому поєдинку з харнів’янином 
Сергієм Савельєвим Володимир несподівано програє. 
З подавленим настроєм залишає він борцівський 
килим.

Що ж трапилось? Чому це я так несподівано про
грав, коли мав змогу виграти? Зусиллям волі Воло
димир намагається проаналізувати поєдинок. Чітко 
вимальовується о пам’яті його хід. Все так, ось тут 
треба було атакувати, а тут — не пустити суперника 
за межі килима... А ось тут, саме тут він допустив ту 
помилку, що коштувала йому перемоги. «Знайшов!» — 
хотів вигукнути він. -

Спортсмен ніби ожив, здобувши друге дихання. 
Підійшов тренер Микола Євгенович Сушко.

•“ Ну пи* Вол°дю? — коротко запитав він хлопця. 
Постараюсь. Програно ще не все

— Правильно...
<лМИК0ЛІ Євгеновичу сподобався цей хлопець ще у 
1968 році, коли семикласник середньої школи Н; 24 
вперше переступив поріг спортивного залу спортклу
бу «Зірка». Було у хлопця щось принадне — мабуть, 
повільні ,але точні рухи, твердий характер і нездо
ланна воля до перемоги.

Хлопчина, як кажуть, з льоту «хапав» найскладніші 
прииоми, | тому легко перемагав своїх суперників. 
Але ця легкість відточувалась в наполегливих трену
ваннях до сьомого поту.

Коли торін Володимира було включено до складу 
збірної команди області, цю звістку він зустрів з 
радістю. З особливим натхненням він виступав на зма
ганнях. І лише одна принра помилка не дозволила 
йому стати чемпіоном центральної ради ДСТ «Аван
гард». Саме ця помилка ще раз нагадала спортсмено
ві слова тренера: «Треба до кожної зустрічі стави
тись дуже старанно, бо суперник помилок не 
прощає».

Після повернення до Кіровограда Володимир ще 
наполегливіше відточує свою майстерність. І ось на 
відкритій першості, на приз І. Посунька, де з’їхались 
до Кіровограда найсильніші борці Харкова, Полтави, 
Черкас, інших міст України, Володимир Стрижньов 
доводить, що у напівлегкій вазі він один з найсильні- 
ших. Саме про це йому б хотілось довести і зараз на 
республіканських змаганнях. Але ця поикра по
милка...

Суддя викликає Володимира на килим. Суддівський 
свисток, і поєдинок починається. Одну за другою 
одержує Стрижньов перемоги і стає недосяжним для 
своїх конкурентів. Ось І завойоване заповітне чем
піонське звання. Так десятикласник Володимир 
Стрижньов стає чемпіоном республіканської Ради 
ДСТ «Авангард» 1972 року.

А попереду ще багато напружених зустрічей, бо 
спортивний шлях — це нелегка дорога до майстер
ності, до перемог. А перемагає той, хто назавжди 
пов'язав своє життя зі спортом.

Г. ТОЛОК.

Пройшло трохи більше двох тижнів, лн 
почао своє життя новий номпленс ГПО, 
а в фізкультурних колективах підпри
ємств, навчальних закладів, шкіл Кіро
вограда, заради впровадження його в 
дію, зроблено вже перші впевнені кроки.

Активно втілюють у життя новий ком
плекс фізкультурники Кіровоградського 
технікуму сільськогосподарського маши
нобудування. Тут створено спеціальну 
номісію, яку очолюють дирентор техні
куму Ю. С. Щирський — старший викла. 
дач фізвиховання М. С. Биков та викла
дач військової підготовки С. В. Танський. 
Вже складено графік здачі норм нового 
комплексу.

Нині фізкультурні активісти, спортсме
ни, викладачі фізвиховання ведуть інтен
сивну пропаганду комплексу ГПО, допо
магають учням підготуватися до здачі 
норм третього ступеня «Сила і муж
ність», а викладачам — четвертого сту
пеня «Фізична довершеність». З деяких 
видів — підтягування на перекладині, 
бігу на 100 метрів, стрибків у висоту 
вже розпочалася масова перевірка го
товності молоді до складання нормати
вів. Перші результати —відрадні. У техні
кумі не лишилося жодного юнака чи дів
чини, які б не здали норми з декількох 
видів комплексу, вже вісімдесят процен
тів юнаків призовного га допризовного 

віку склали норми по 
підтягуванню на перекла
дині.

Значна частина фіз
культурників технікуму 
виконують норми на рів
ні вимог на отримання 
золотого та срібного знач
ків. Так, Люда Масленни
кова та Таня Нельга (біг 
на 500-метровій 
ції), Володимир 
(на стометрівці), 
ломим, Василь 
няк, Володимир 
ваний (у підтягуванні на 
перекладині) виконали 
норми на рівні вимог на 
отримання золотого знач
ка.

дистан. 
Язиков 
Микола 
Доброд- 
Петльо-

11А ЗНІМКАХ: ЙДЕ ЗА
ЛІК З МЕТАННЯ ГРАНА
ТИ.

ЗАЛІК З СТРИБКІВ У 
ВИСОТУ ЗДАЄ ІВАН СЬО
МІЙ.

УЧНІ ДРУГОГО КУРСУ 
ГОТУЮТЬСЯ ДО ЗДАЧІ 
НОРМ НА СТОМЕТРІВЦІ, 

Фото Н. ЗУБЧЕНКО.

ВІДЧУТТЯ
ДРУГОЇ НАПРУГИ
• ДЕСЯТИКЛАСНИК СТАЄ 

ЧЕМПІОНОМ ЦР ДСТ «АВАНГАРД»

СТЕНДОВА СТРІЛЬБА

Постамент 
Валерія
Вільного

Два дні найсильніші 
стендовики республіки мі- 
рллися майстерністю, ви
борювали кубок України 
з стендової стрільби. 
Збірна команда республі
канської ради ДСТ «Ко
лос», в складі якої висту

пали кіровоградці Вале
рій Вільний, Сергій Лисо- 
гор та Віктор Маковєєв, 
стала другим призером 
змагань.

В особистому заліку 
на круглому стенді май
стер спорту Валерій 
Вільний був другим, 
Сергій Лисогор — чет
вертим, Віктор Макове- 
св — п’ятим.

А 4 квітня почнуться 
поєдинки стендовиків на 
нубок СРСР. В складі збі
рної республіки висту
патиме і Валерій Вільний,

В. СОЛОНЧЕНКО.

«Кримський 
пролісок» 
чекає...

Після напружених трену
вань в Ялті футболісти ні. 
ровоградської «зірки» вклю
чились в розиграш «Крим
ський пролісон». Суперника
ми наших земляків у підгру
пі стали футболісти Чити, 
Макіївського «Шахтаря» та 
тернопільського «Авангар
ду». Перший матч кірово
градці провели з читинськи
ми спортсменами і перемог
ли їх (2:1). З таним же ра
хунком «Зірка» перемогла 
тернопільців.

Свій останній матч «Зірка» 
провела з маніївсьним «Шах
тарем». В цій зустрічі за» 
фіксована нічия — 0:0. Та
ким чином, в підсумковій 
таблиці підгрупи наші зем
ляки займають друге місце. 
Попереду футболісти «Шах
таря», які мають кращі спів
відношення пропущених I 
забитих м’ячів.

«Кримський пролісок» че
кає свого володаря.

С. ФЕДОРИШИН.

КЛУБ 64-х
КЛІТИН

НАШ КОНКУРС
ЗАВДАННЯ № 4

1. Скільки шахових грос
мейстерів проживає на Ук
раїні?

2. Що означає термін 
«Скажена тура»?

3. Розв’яжіть задачу, яку 
склав член нашого клубу 
першорозрядник з Голова- 
нівська Степан Шевряков:

Білі: Кр£г6; Фці; Ке8; НД7; 
С]}5 (5 фігур).

Чорні: КрД5; ТДД; Ке4; 
пп: е5; еб; (5 фігур).

Білі починають і дають 
мат за два ходи.

Останній строк надсилан
ня відповідей 31 берез
ня ц. р,

к

ПАТРУЛЇ ЗЕЛЕНОГО ЛІСУ
Думка про створення шкільного лісництва у Турів- 

ській школі виникла давно. Та й не дивно: адже життя 
серед лісу — зеленого острівця в степу — неможли
ве без спілкування з ним.

Почали з старших класів. Зразу ж і обов'язки роз
поділили. Лісничим шкільного лісництва призначили 
Сашу Коваленка, його помічником — 'Ганю Сергієнко. 
Знайшлися й свої лісотехніки. а більшість зараховані 
лісниками: всього двадцять палких любителів зелено
го друга. Керувати визвалися директор Гурівської 
школи ЛІ. X. Тараненко та директор Долннської лісо
меліоративної станції, в минулому лісник. П, Я. Ко
валенко.

Діти з великим ентузіазмом взялися за нелегку, але 
почесну справу. Гурівська дача площею 619 гектарів 
була повністю взята під контроль членами шкільного 
лісництва. Патрулі слідкували за виконанням закону 
по охороні природи, поклали край незаконним поруб
кам дерев та чагарників.

Але діти не тільки охороняють лісові скарби, вони 
примножують їх. На площі 0,60 гектара вирощено 
тільки в період 1970—1971 років понад 306 тисяч 
стандартних сіянців дуба. Взяли вони на себе й 
іірботу за лісонасадженнями, що знаходяться по 
ярах та видолинках, а площа тут теж немала — 
112 гектарів. 
пг5И*,3п^1{,1/?ьного ліс.ннцтва Гурівської середньої 
тм^^пНг^^1НСЬК0^° Району — «За ленінське ставлен
ні Ипь£1Родн>- БеРУЧи Участь у конкурсі під таким 

зом! в?ки зайнялн перше місце в області і 
1^ЛЄННЯМ ^Раїнського товариства охоро- 
та сприяння розвитку природних багатств 

нагороджені грошовою премією
ІО. РОЗЕНШТЕЙН, 

інструктор обласного відділення това
риства охорони природи.

ф ПОКАЗУЄ КІРОВОГРАД 
СЕРЕДА, 22 БЕРЕЗНЯ. 

ПЕРША ПРОГРАМА. 9.25 
— Програма передач. (М).
9.30 — Новини. (М). 9.45 — 
Для школярів. «Піонеріл 
на марші». (Брест). 10.15 — 
«Холодно-гаряче». Телеві
зійний художній фільм. 
(М). 11.35 — «Російський
романс». (М). 12.05 — «В
ефірі — «Молодість». «Ну
мо, дівчата». (М). 13.50 —
«Комуніст і час». (Киши
нів). 14.20 — Новини. (М). 
15.55 — Програма передач. 
(М). 16.00 — «У світі науки 
І техніки». (М). 16.30 —
М. Пришвін. «Про рідну 
природу». Навчальна пере
дача з літератури. (М), 
17.00 — «Об'єктив». Пере, 
дача для нінолюбителів. 
(Тбілісі). 17.30 — Для
школярів. «Читай місто». 
(М). 18.00 — Новини. (М). 
18.10 — «Уральці». Пере
дача перша. (М). 18.40 —
Концерт. (М). 19.00 — «На
ука — сільському госпо
дарству». (М). 19.30 — Ку-

І’ЯЕ

(*!*) Напік адресі і телефони
З'і 6050 ГСП, Кіросоград-50, вул. Луначарського, 36.

< епефони: відповідального секретаря та відділу ком
сомольського життя — 2-45-35, відділу пропаганди, від
ділу листів І масової роботи та інших відділів — 2-45-36.

• МОЛОДОЙ КОММУНАР», орган Кировоградского 

обкома ЛКСМу, г. Кировоград.

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

БК 04051. Індекс 61 197 Зам. № 10671. 

бон володарів кубків євро
пейських нраїн з футбола. 
«Динамо» (М) — «Црзена 
звезда» (Югославія). (Таш
кент). 21.00 — Програма 
«Час». (М). 21.30 — Кольо
рове телебачення. М.Горь
кий. «Яків Богомолов». 
Спектакль Центрального 
театоу Радянської Армії. 
(М). ’23.25 — Новини. (М).

ДРУГА ПРОГРАМА. 16.55
— Програма передач. (К). 
17.00 — «За накреслення
ми XXIV з’їзду КПРС». 
«Сільські обрії». (К). 17.30
— «Екран молодих». (За
поріжжя). 18.00 — Музич, 
ний фільм «Танцює Велта 
Велциня». (К). 18.50 — Ого
лошення. (К). 19.00 — Ін
формаційна програма «Віс
ті». (К). 19.30 — Вистава
Київського театру опери І 
балету ім. Т. Г. Шевченка. 
В перерві — «На добраніч, 
діти» і програма «Час». 

(М). 22.00 — Короткомет
ражний художній фільм 
«Старий автобус». (К). 22.30
— Вечірні новини. (К).

ЧЕТВЕР, 23 БЕРЕЗНЯ. 
ПЕРША ПРОГРАМА. 9.30 — 
Новини.- (М). 9.45 — Для
школярів. «Лети, наша піс
ня». (М). 10.15 — Л. Раді- 
щев. «Завжди на марші». 
Телеспектакль, (М). 11.30
— «Адреси 9-ї п’ятирічки». 
(М). 12.00 — Концерт мо- 
подих виконавців. (М). 13.00
— «Ріка і небо». Прем’єра 
телевізійного документаль
ного фільму, (Горький).

Тираж 56 000.

13.35 — Новини. (М). 16.55
— Програма передач. (Кі
ровоград). 17.00 — «За ряд. 
нами партійних накрес
лень». (Кіровоград). 17.30
— «Клуб юних олімпійців».
(Ворошиловград). 18.00 — 
«Музичний салон». (Кіро
воград). 1? — 
сопілки». < 
(К). 19.00 -
університет 
(М). 19.30 —

18.30 — «Голос 
Фільм-нонцерт. 

• «Ленінський 
МІЛЬЙОНІВ». 

. ------ На XV з’їзді
профспілок СРСР. Програ
ма «Час». (М). 20.00 --
Концерт для делегатів І 
гостей XV з’їзду профспі
лок СРСР. Трансляція з 
Кремлівського Палацу з’їз
дів. (М). 22.00 — Прем’єра 
телевізійного художнього 
фільму. «Велині перегони». 
23.10 — Новини. (М).

ДРУГА ПРОГРАМА. 16.35
— «Невагомість І переван
таження». Навчальна про
грама з фізини. (М), 17.00
— «Книжкова лавка». (М).
17.30 — Кольорове телеба
чення. Для дітей. «Вистав
ка Буратіно». (М). 13.00 — 
Новини. (М). 18.10 —
«Уральці». Передача друга. 
(М). 18.40 — Мультфільми. 
(М). 19.00 — Інформаційна 
програма «Вісті». (К). 19.30
— О. Коломієць. Телеспе.ч. 
такль «Фараони». (К). 20.45
— «На добраніч, діти». (К). 
21.00 — Вечір наукового 
кіно. (К). 21.50 — Концерт 
«Вечірня пісня». (Львіе), 
22.20 — Програма «Час». 
(МІ-

П’ЯТНИЦЯ. 24 БЕРЕЗНЯ 
ПЕРША ПРОГРАМА. 9.25 —' 
Новини. (М). 9.40 — «Твор
чість юних». Концерт ху
дожньої самодіяльності 
Передача з Кремлівського 
Палацу з’їздів. (М). 10.30 — 
Кольорове телебачення 
«Будиночок на колесах».’ 
Мультфільм. (М). 11 00 —
«Чотири танкісти і соба
ка». Телевізійний багатосе-

Т. в. о. редактора А. КРЯТЕНКО.

ріинии художній фільм. 18 
та 19 серії, (М). 13.00 —:
«Шлях до покупця». Теле® 
нарис. (М). 13.30 — Кон-
церт Державного академій® 
ного російського хору 
СРСР. (М). 14.05 - «Гори® 
зонт». (Ленінград). 15.05 — • 
Новини. (М). 16.55 — Про® 
грама передач. (Кірова® 
град). 17.00 “ «До світла»® 
(Львів). 17.30 — «Сонячно 
коло». (К). 18.00 — Інфор« 
маційна програма «День за 
Днем». (Кіровоград). 18.45 
~ ТелеФіяьм. (Кіровоград), 
19.00 — Інформаційна про® 
грама «Вісті». (К). 19.30 —• 
«Чиста криниця». (К). 20.45 
~ ,«На Добраніч, діти». (К), 
■лі.аи — Кольорове телеба
чення. «Телевізійний театр 
мініатюр «13 стільців». (МИ 

/.7Г «Танцювальний 
23'05 - Міжна® 

р;°дн,Ии ТУРНІр 3 художньої 
гімнастики. (М). 23.50 — 
Новини. (М).

ДоУСА ПРОГРАМА. 16.15 
о. Катаев. «Біліє парус 

°дин°нни» Навчальна пс- 
~ед?ч.а- 16.45 — «Роз® 
лов д| про професії». «Мс® 
нф» І7°?ч ~ господарі ланку’ 17,15 “ У ДНІ ШКІЛЬ® 
"ИХ канікул. «Турнір 
Нпп1ТЛИ0ИХ1>- <м>- 18 00 —Новини (М). 18.1 о —
(М)Ра1я1п’ ЛвРеД,ачз третя. 

Р°уьби». До 50-річчя з дня 
ХиУмігННП •• БРаз'льської 
комуністичної партії. (М). 

"ольорозе телеба® 

художній фільм «Серебря® 
Ні труби». (М). 21.00 —
Програма «Час». (М). 21.30 
ГпЛ°?у мснта л ьн и й фільм 
«Подвиг серед криги». (К). 
ни4?к).~ ВЄЧІРНІ новж
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