
Прибуття товариша Л. І. Брежнєва 
в Алма-Ату

14 березня для участі в торжествах, присвячених 
двадцятиріччю освоєння цілини, в Алма-Ату прибув 
Генеральний секретар ЦК КПРС товариш Л. І. 
Брежнєв.

В аеропорту товариша Л, І. Брежнєва тепло зу
стрічали товариші Д. А. Купаев, В. В. Щербицькнй, 
П. М. Машсров, Ш Р. Рашидов, М. С. Соло.менцев, 
Голова Президії Верховної Ради Казахської PCP 
С. Б. Ніязбеков, Голова Ради Міністрів республіки 
Б. А. Ашимов, керівники і члени делегацій со
юзних республік, країв і областей, які прибули на 
торжества в Казахстан, члени бюро ЦК КП Казах* 
стану, партійні і радянські керівники Алма-Атин* 
ської та інших областей республіки, представники 
громадськості міста.

(ТАРС).
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ДО нових висот
Центральний Комітет КПРС, Президія Верховної 

Ради СРСР, Рада Міністрів СРСР палко поздорови
ли робітників радгоспів, колгоспників, спеціалістів 
сільського господарства, партійні, радянські, проф
спілкові і комсомольські організації цілинних районів 
Казахстану і Російської Федерації, всіх учасннкіз 
оезоєння цілинних і перелогових земель із знаменною 
датою — двадцятиріччям початку освоєння цілини.

Освоєння цілинних земель, говориться у привітан
ні, є втіленням у життя ленінських ідей про викорис
тання величезних багатств країни в інтересах розвит
ку її продуктивних сил, ще одним переконливим під
твердженням переваг соціалістичного ладу. Воно 
увійшло в історію нашої Батьківщини як видатний 
трудовий подвиг, як уособлення єдиних дій усіх ра
дянських народів

В освоєнні нових земель взяли активну участь усі 
союзні республіки. В райони освоєння цілини партія 
послала багато тисяч комуністів, значний загін пар
тійних кадрів, організаторів виробництва, великий 
вклад у справу освоєння цілинних земель вніс Ленін
ський комсомол.

Головне завдання цілинного землеробства, підкрес
люється в привітанні, полягає в тому, щоб на основі 
всемірної інтенсифікації сільськогосподарського ви
робництва, вдосконалення системи землеробства, 
зростання культури рільництва і тваринництва дава
ти державі з кожним роком все більше зерна, м'яса, 
молока, вовни та іншої продукції.

ЦК КПРС, Президія Верховної Ради СРСР і Рада 
/Міністрів СРСР висловили тверду впевненість, що 
трудящі цілинних районів будуть з ще більшою ак
тивністю і наполегливістю боротися за здійснення рі* 
шень XXIV з’їзду КПРС і доб'ються успіхів у даль
шому розвитку сільського господарства.

(ТАРС).

Мв фото: О. КОЗАЧЕНКО.
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ВЕСНИ
ПОЗИВНІ

ГЕРОЇЧНІ ЗВЕРШЕННЯ ПАРТІЇ І НАРОДУ
УРОЧИСТЕ ЗАСІДАННЯ В АЛМА-АТІ, ПРИСВЯЧЕНЕ 
20-РІЧЧЮ ОСВОЄННЯ ЦІЛИНИ
АЛМА-АТА. В історію нашої 

Батьківщини, у літопис чудових 
звершень радянського народу на
завжди увійшла героїчна епопея 
освоєння цілинних і перелогових 
земель. Волею партії, самовідда
ною працею радянських людей — 
представників усіх союзних рес
публік, трудівники села і промис
ловості, де/лобілізованих воїнів, 
комсомольців, нашої славної мо
лоді перетворено раніше необ
роблювані землі. На них виросли 
радгоспи, збудовано промислові 
підприємства і наукові центри, в 
цілинних районах на Сході країни 
створено нову велику зернову 
базу.

Видатним подвигом радянського 
народу назвав освоєння цілини то
вариш Л. І. Брежнєв. Це яскрава 
сторінка трудового героїзму ра
дянських людей, школа інтерна
ціонального виховання. Це — і 
нові, широкі можливості дальшо
го втілення в життя ленінської ідеї 
про використання земельних ре
сурсів в інтересах продуктивних 
сил країни.

Великий вклад в освоєння без
крайніх цілинних степів внесли ра-

зом з усіма братніми народами 
трудівники Казахської PCP. Торік 
Казахстан дав країні понад міль
ярд пудів хліба. Значна частина 
його — щедрий дар цілини.
Святково прикрашена столиця Ка

захстану — Алма-Ата. Тут у Пала
ці імені Леніна, 15 березня від
булось урочисте засідання партій
них, радянських і сільськогоспо
дарських органів з участю пере
довиків виробництва і представни
ків громадських організацій Ка
захстану, присвячене 20-річчю ос
воєння цілини. На торжества при
були делегації союзних республік, 
країв і областей країни.

Палкою тривалою овацією зу
стріли присутні товаришів Л. І. 
Брежнєва, А. А. Гречка, Д. А. Ку
наева, В. В. Щербицького. П. М. 
Машерова, Ш. ₽. Рашидова, Г. В. 
Романова, М. С. Соломенцева.

Учасники урочистого засідання 
одностайно, під бурхливі оплески 
©брали почесну президію в скла
ді Политбюро ЦК КПРС.

Відкриваючи урочисте засідан
ня, з промовою виступив член 
Політбюро ЦК КПРС, перший сек-

ретар ЦК Компартії Казахстану то
вариш Д. А. Кунаев.

Слово надається Генеральному 
секретареві ЦК КПРС товаришеві 
Л. І. Брежнєву. У залі виникає 
бурхлива овація. Усі встають. Лу
нають вигуки «Слава КПРС?», «Ле
нінському Центральному Коміте
тові — слава?», «Ура?».

Промова товариша Л. 1. Бреж
нєва була вислухана з величезною 
увагою і не раз пеоеривалася 
палкими тривалими оплесками. 
Заключні слова промоем учасники 
уоочистого засідання зустріли 
стоячи палкою оазцією. Присутні 
скандують: «Слава КПРС!» «-Ра
дянському народові — слава?», 
«Підкорювачам цілини — слава?», 
«Ура?».

Потім на засіданні виступили 
представники братніх республік, 
Москви, Ленінграда, країв і об
ластей.

З великим піднесенням учасни
ки урочистого засідання прийняли 
вітальний лист Центральному Ко
мітетові КПРС, Президії Верховної 
Ради СРСР, Раді Міністрі» СРСР.

(ТАРС).

— Кожен майстер машинного доїння 
знає, що успіх насамперед залежить від 
трудозої віддачі і, що приходить він до 
тих, хто працює з любов'ю, захопле
но, — сказала Ольга Козаченко, отри
муючи цінний подарунок — іменну кри
шталеву вазу та приз газети «Молодий 
комунар» «Першій тритисячний Кірово- 
градщинн». — Нині всі мої подруги по 
змаганню, усі, хто включився у Всесо
юзне соціалістичне змагання, добре ро
зуміють, що зараз вже нікого не задо
вольняють рекордні досягнення окремих 
доярок. Успішному виконанню планів 
визначального року п'ятирічки сприяти
ме масовий рух за тритисячні надої.

І молоді майстри машинного доїння 
Кіровоградщини вже в січні взяли стрім
кий розгін. Серед прізвищ десяти кра
щих молодих доярок області ми не поба
чили тоді знайомого: «Ольга Козаченко».

ПЕРШЄИ
ГРМГШЯЧНИЦ! 
КІРОВОГШЩИНИ

Та лютий став для комсомолки із Не* 
сватківського відділку радгоспу Друго
го імені Петровського цукрокомбінату 
місяцем повернення до списку пере
можців.

А змагання нині очолила двадцятн- 
дзохрічяа комсомолка із колгоспу 
«Дружба» Онуфріївського району Єли
завета Козар. За два місяці вона на
доїла на кожну корову по 851 кілограму 
уолока.

вони сьогодні попереду:
За два місяці надоїли кілограмів мо

лока: Єлизавета Козар — колгосп 
«Дружба» Онуфріївського району — 851: 
Надія Говорун — колгосп імені Ульяно
ва Голованівського району — 707; Ва
лентина Чорна — колгосп імені Ульяно
ва О.іексакдрівського району — 742; Ал
ла Перець — колгосп імені Шевченка Но- 
воукраїнського району — 740; Лідія Ки
риченко —- колгосп «Шляхом Леніна» 
Онуфріївськсго району — 735; Ольга 
Козаченко — Несватківський відділок

радгоспу Другого імені Петровського 
цукрокомбінату Олександрівського ра
йону — 734; Марія Дзіна —• колгосп 
імені Чапаева Доброзелнчкізського ра
йону — 713; Надія Костюченко — кол
госп іШляхом Леніна» Онуфріївського 
району — 699; Марія Турейко — колгосп 
«Путь Ильича» Зяам’янськаго району — 
673; Валентина Тарасенко — колгосп 
імені Жданова Світлозодського райо
ну — 668.

І^ОЖЕІІ день наближає посів- 
~=Х ну. Віють весняні вітри Н8Д 

полями, хлібороб у чеканні. І 
приємно йому, проходячи повз лі
нійку готовнос/і, бачити на маши- 
яак напис «Д-74».

Ні позиви] знаки посівної кра
суються на машинах і агрегатах. 
Поставити їх дозволила комісія по 
перевірці готовності техніки до 
весняно - польових робіт. Чле
ни цієї комісії — хлібороби ІЗ 
колгоспу імені 40-річчя Жовтня 
О. Сіренко, П. Шмигали, А. Куліш, 
В. Сіренко, М. Тригуб залишили-

ся задоволені якістю ремонту грун
тообробного знаряддя та посівних 
машин. На лінійці готовнос
ті вже стоять 6 зернових та 
З кукурудзяні сівалки, 12 культи
ваторів різних марок, Інше грун
тообробне знаряддя. Комсомолець 
Віктор Сендзюк відремонтував 
«Херсонець-7».

Трактористи Іван Кавсрін, Ва
силь Слатницький, Микола Полов- 
цев, Іван Баринов, Іаан Тінгв ви-

В. ШАФРАНСЬКИЙ — групкомсорг, В ГАПКОВ — "" 
ковиіі ланки по вирощуванню кукурудзи, М. БУРТИИК —• 
тракторист, члени комсомольсько-молодіжної тракторної 
бригади колгоспу Імені Кірова Бобриненького району.

вели агрегати у загінки і розпоча
ли закривати вологу, обробивши 
першого дня 300 гектарів площі. 

Механізатори зобов’язалися зак
рити вологу V стислі строки.

Це допоможе виконати наш 
зустрічний плав — вирости
ти і зібрати з кожного гектара по 
32 центнера озимої пшениці, 27 
— проса. 32 — ячменю, 20 — го
роху, 23 — савяшнику, 45 —• ку
курудзи, 275 — пмкппг’нх буряків.

лай

<ЧЕРВ0НА 
СУБОТА»: 
НА ПРАЦЮ 
НАТХНЕННУ!

У фонд 
п’ятирічки

Ініціативу передових 
московських підприємств 
— провести 20 квітня ко
муністичний суботник на 
честь 104 річниці з дня 
народження В. І. Леніна 
—• підтримав колектив Кі
ровоградської взуттєвої 
фабрики. На ударну пра
цю вийде 1300 чоловік. 
Серед них —- 30-1 комсо
мольців. В денз субтника, 
за попередніми підрахун
ками економістіз, буде ви
готовлено 9700 пер дитячо
го взуття на суму 33 тися
чі карбованців. Уся про
дукція — із зекономлених 
матеріалів. У фонд дев’я
тої п’ятирічки взуттєвики 
передадуть 3 тисячі кар
бованців, зароблених під 
час суботника.

Л. БУГАЄНКО.

Робота для всіх
Сповнений рішучості по

казати а день 20 квітня 
зразок організованості і 
добитись найвищої про
дуктивності праці колек
тив Кіровоградського до
слідного заводу конструк
торського бюро системи 
вимірювання мас

На робочих місцях будуть 
вршюмтн 424 чоловіка. За 
день вони ««пустять готової 
вредужцЛ на гужу 24 з голо
виною тнсачі карбованців.

Свої завдання 1 у комса« 
мольвіь та молоді таводу. Во
ни виготовлять вати марки 
ВНШО-2 Г.-> штук.

Ф. ЖОСАН, 
зав. відділом комсо
мольські« організацій 

М Ленінсько то райкому
ЛКСМУ міста Кірово-
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ВИХОВУЄМО ГРОМАДЯНИНА
Бесіди з молодими батьками

„АВРАЛ“
На вранішній виробничій нара

ді йшла ділова розмова. Короткі 
Запитання — і такі ж короткі, але 
вичерпні відповіді. Один з перши?;' 
діалогів привернув увагу. Це на
чальник виробничого відділу заво
ду В. В. Тюренков цікавився, 
скільки сошників на запчастини 
виготовили минулої доби в меха-

НЕ ПЛАНУВАЛИ
сівалок, зубчатки.

ритму.

цо в мене

щічками. 
Вчиться

б думати, що » 
соціалізму зііа-

оцінки:

праця: ВЕЛИЧ І ЩАСТЯ

ВИЯВИЛИ 
суспіль-

посильної продуктивної 
дітей принижується, що їх 
повинна обмежуватися лише 

Такі •іоглпдн нерідко

ки», аби дитина росла щасли
вою. Але чи ж буде так?

Чн стане праця для нього фізич
на і розумова — джерелом радості? 
Чи виросте з Гени людина, яка вба
чатиме щастя свого життя в праці, 
щоденній праці на користь суспіль
ства? Ні, не знатиме він справжньої 
радості, не буде він по-справжш.о- 
.му щасливою людиною! Тут батьки 
не зрозуміли головних завдань ви
ховання' своєї дитини І .....
безвідповідальність перед 
СТ80М.

ЩОБ ПРАЦЯ стала 
символом життя

Познайомилися й з Геною. 
Симпатичний хлопчина з роже
вими пухкенькими 
Але якийсь кімнатний, 
в четвертому класі. Розумові 
здібності добрі, але 
«4» і «З», зрідка трапляються 
«двійки». Всі уроки виконує під 
безпосереднім керівництвом і 
пр'и допомозі батька. Вдома 
окрім уроків не береться, як 
кажуть, і за холодну воду. Ба
буся бігає по магазинах, порає
ться на кухні, господарює на 
подвір'ї, чистить Гені черевики, 
одяг. Навіть книжки й зошити 
складає йому в портфель. А 
онук вередує: «Бабко, а де моя 
ручка?», «А чого цо в мене 
черевики брудні?» Бабуся бі
жить «виправляти свої помил-

АНТОН Семенович Макарен
ко говорив, звертаючись до 

батьків:
«Ви народили і виховуєте си

на або дочку не тільки для ва
шої батьківської радості. У ва
шій сім’ї, під вашим керівни
цтвом росте майбутній грома
дянин, майбутній діяч і майбут
ній борець. Якщо ви наплутзє- 
те, виховаєте погану людину, 
горе під цього буде не тільки 
вам, але й багатьом людям і 
всій країні».

Сім’я спільно з навчально- 
виховними закладами повинна 
забезпечити всебічний гармо
нійний розвиток особистості 
дитини. Важливу роль відіграє 
в цьому трудове виховання.

Помилково було ' ■"« °
сноху розвиненого

ру бодай кілька сівалок. Та ком
сомольське бюро поки шо не за
палило юнаків і дівча г на важливу 
і відповідальну справу. 1 лозу.пи 
висять тут вчорашні. Біля кон
вейера складання сошників чіпа
ємо: «Товариші! Вам необхідно 
зібрати в січні...» •
інаНЦЮЖОК маршрутів нарешті при- 

вів і на склад запчастин. Фактич
но складу немає: будівля иепристосо- 
пана для зберігання детали) і а вуз- 
лів сівалок, асфальтований майданчик 
— просто неба. Під стіною купу яки
хось зубчаток що й до Цього чі:у 
триває закіпчепнй сніг. Та влазив най
більше внутрішній вигляд складу. Бі
ля протилежної брамі стіни — великі 
калюжі води.

— Вам ще поталанило, — засмі їлася 
контролер Ольга Іванівна Підлісна, — 
буває, тут море розливається. Ось не
забаром розстане — приходьте. Як за
дощить, те ж саме.

У воді лежать запчастини, бо більше 
ніде їх тримати. Поки дійде черга від
правляти, іржа встигне залишити слі
ди. Три роки тому тут влаштували 
склад тимчасово, та затягнувся строк 
квартирування.

На адреси замовників запчастин 
йдуть звідси не завжди вчасно. У пра- 
ціиинків складу серйозні претензії до 
транспортно-скспіуатаційної контори 
станції Кіровоград. Нерідко по півдня 
простоюють вантажники складу через 
затримку контейнерів, д потім почина
ються «аврали».

А їх не повинно бути. Весна при
скіпливо екзаменує не тільки хліборо
ба, а й робітника, що творить машини 
хлібосіяння. І стримати цей екзамен 
червонозорівці вважають своїм почес
ним обов’язком. Зараз всі сили спря
мовані на те, щоб до 20 березня будь- 
що відвантажити замовникам усі зап
части ни.

АЛЯ УСПІХУ такого важливого 
завдання міг би сказати ваго

ме слово і заводський штаб «Ком
сомольського прожектора». На 
жаль, протягом минулих двох мі
сяців тут не провели жодного 
ренду-перевірки виконання замов
лень на запчастини, жодного за
сідання членів штабу з цього пи
тання. Листівки «КГ1», які випу
скалися в цехах, знову таки бу
ли лише епізодами. Часу у дозор
ців залишилося небагато. Викори
стати його треба так, щоб проме
ні «І\П> допомогли відшукати ре- 

для них, коли в господарствах за- зерви багатьом молодим червоно- 
лишаться «на приколі» в гарячу по- зорівцям.

ляюіь рамки до 
Всюди враження чіткого 
порядку. На конвейєрі проплива
ють свіжснофарбовиїі деталі. На 
столі начальника цеху В. В. Горе- 
хова остання <блискавка»: «За 
минулу добу найкраще відпрацю
вав ЛІСП Л?. 18, який виготовив 
39 надпланових- сівалок» А ось но • 

носкладальпому цеху М? 1. Допо- запчастинах тут теж відставання.
- - 3 72-х найменувань належить ві>

готовити іце лоливину. Як пояснив 
В. В. 'Іерсхов, ’затримають лив ір- 
ишї цех ковкого чавуну — пс да
ють литна на рамкн-розмежо- 
вувачі, та навчально-виробничий 
цехи. Але складальники доклада
ють багато зусиль, щоб ліквідува
ти борг. В графіку виготовлення ■ 
запчастин в останні дні темпи по
мітно зростають. В цьому упевни-. 
лись.члени рейдової бригади.

Дещо іншу картину побачили в ме
ханоскладальному цеху № І. На по
чатку‘Конвейерної лінії — купа зоале- 
ннх деталей; недавно зроблені і заір- 
жавлені впереміж. Так І йдуть в робо
ту. В цеху складають кнсівні сошники 
і диски —(найбільш «популярні» зап
частини у замовників. Саме нони і да
ли найбільший процент боргу в минулі 
місяці.

Згадалась ранкова нарада і пояснен
ня: «Погано працювала перша зміна», 

як сьогодні справи (ми теж потрапи
ли в першу зміну)? Зупиняємось біля 
контролера Анатолія Григоровича Ксм- 
пана. Уважно перевірне кожен сошник: 
нема дефектів — кладе на стрічку кон
вейєра, є — в бік. До обіду майже ІО 
сошників відбракував. Ііавіїь, якщо не 
всі підуть в брак повністю, на пере
робку теж потрібен час — робочий час. 
А чи можна дозволяти таку розкіш, 
тим більше коли половина найменувань 
запчастин, запланованих на квартал, 
ще не виготовлена?

У членів рейдової бригади скла
лося враження, що комсомольсь
ке бюро цеху не хвилює таке ста
новище. Адже тут працює чотири 
комсомольсько-молодіжні брш адп. 
І серед них ініціатори багатьох 
патріотичних починань — бригади 
Віктора ІІедопаса, Віктора Ако- 
лішнова. Тут трудяться їіонад 
■гриста чоловік комсомольців і мо
лоді. Не може бути байдужим

відав начальник цеху С. В. Ги- 
машпольський:• > .

— Чотири ТИСЯЧІ ДВІСТІ.
А треба було?..

<— Чотири тисячі дев’ятсот.
•у- Чому иідсталн? • -
— Погано працювала перша зміна.
Короткий діалог. Чи не характери

зує він виконання одною з найголовні
ших завдань підприємств зираз? Тому 
і зацікавив виробничий діалог учасни
ків рейду, мета якого була перевіриш 
хід випуску запчастин до весниис-по- 
Лі.ових робіт.

Важливе, завдання у .червонозо- 
рівців з початку: року. Паралельно 
з виготовленням понад'25 тисяч 
сівалок до травня необхідно від- 
рантаікити в. .першому .кварталі 
запчастин;270 найменувань .на су
му мільйон сто .тисяй карбованців, 
ß нетерпінням чекають в багатьох 
колгоспах і радгоспах країни дета
лі і вузли до машин, які вийшли з 
ладу.; Весна квапить з кожним 
днем, па півдні вже розпочалася 
.Сівба.

— Завдання зараз таке, щоб до 
(цвадцйтого березня закінчити ви
пуск всіх запчастин, запланованих 
на квартал, — повідомив началь
ник планово-економічного відділу 
П. Д. Коверта.

Строки визначені чітко і незабаром 
>щ календарі залишиться н останній 
пказаннй день. Підганяють і замовни
ки. В день проведення рейду, напри
клад, із Ставропольського краю при
їхали машиною по запчастини — не 
Чекали, поки доставлять поїздом. А 
.Чекати, мабуть, довелося б. Висновок 
такий прийшов після розмори з заступ
ником начальника відд'.іу збуту В. 3. 
Усатснком. За „січень — лютий план 
відвантажень запчастин лавод вико
нав на 602 тисячі карбованців прн пла
ні 698,8 тисячі.

Причини відставання мають різний 
характер. Невчасно доставили на завод 
підшипники кочення, в січні зовсім не 
виготовляли сошники і диски — не бу
ло дискової сталі. Це, так би мовиш, 
Об’єктивні причини, які загальмували 
виконання завдань, і які від підприєм
ства ие залежать. Але чи можна повніс
тю па їх рахунок списати загальний ре
зультат? із 230 найменувань запчастин, 
виготовлення яких треба закінчити в 
березні, на сьоме цього місяця були 
готові повністю тільки 1J3.
^рА ЗАЛИШИМО цифри. Підемо 

в цехи, на дільниці, в бригади. 
Перший маршрут — цех комплек
тації глухого ящика. Тут виготов-

Рейдова бригада: М. МИХЛЛЬСЬКИЙ - головний інже
нер Управління постачання запчастинами обласного об'єднання 

«Сільгосптехніка», С. СИДОРОВ — інструктор ОК ЛКСМУ, 
В. САЛІЄНКО — бригадир тракторної бригади № 3 колгоспу 
ім. Леніна Кіровоградського району, 1. ГРАБКО — член облас
ного штабу «Комсомольського прожектора», С. СВИРИДЕН- 
КО — інженер-конструктор, заступник начальника штабу «Ком
сомольського прожектора» заводу «Червона зірка», В. КУНІ- 
цин — секретар завкому комсомолу Кіровоградського заводу 
тракторних гідроагрегатів, О. БАСЕНКО — спецкор «Молодого 
комунара».

чсиня 
праці 
праця 
навчанням, 
призводять до морального каліцтва
молоді, формують вимогливого спо
живача за рахунок праці інших; до 
того ж створюються вкрай неспри
ятливі умови для фізичного рочіпт- 
ку такої людини.

Виключаючи дивину із сфери 
посильної продуктивної праці 
на користь сім’ї, певного ко
лективу, суспільства, ми калі
чимо її, не готуємо до життя, 
не дбаємо про її майбутнє 
щастя — щастя людини-колек- 
тивіста, людини-творця. Адже, 
як підкреслював Л. І. Брежнєв 
у Звітній доповіді ЦК КПРС 
XXIV з'їздові КПРС, «.„на 
одному з перших місць 
в ідеологічній роботі, яку 
проводить партія, стоїть ви
ховання в радянських людей 
нового комуністичного ставлен
ня до пр'аці».

ЖИВЕ сім'я. Батько, мати, ба
буся. І десятирічний Гена. 

Батько працює інженером-кон- 
структором на заводі, мати — 
завідуючою магазином. А бабу
ся порядкує по господарству. 
Усі працюють, не покладаючи 
рук. Звідки в них це?
«Все життя з дитинства працюя.і- 
ла, — з гордістю і опори п. вЗ-річиа 
бабуся. — І як ого люди мокнуть 
без труда? Як праць ю, то радість 
па серці, якось молодію...»

«Дитинство припало на воєнні і 
повоєнні роки. Житії в селі. Змал
ку батько і мати давали роботу гм 
кожний день, д нас. було четверо 
дітей в сім’ї. І вчилися, і праціова- 
.'41.

Встигали все зробити, ще й гуляти 
бігали до річки».

Це батько, нинішній інженер-хон- 
структор. Таку ж школу пройшла і 
його дружина.

«О, тепер так чудово хінін! — до
дає вона. — Ми все робимо, щоб 
хоч наш Гена не знав отієї праці в 
свої дитячі роки. Хай ичиться. Ви
росте — ще напрацюється...»

вищим 
людини, 

органічною потребою буття, до 
неї треба привчати з раннього 
дитинства. Міщанська філосо
фія: «Виросте, ще напрацюєть
ся» — не виправдовує себе. В 
результаті виростає ледар, який 
не забуває повторювати: «Ме
ні належить», «Я повинен мати, 
он же у сусідів є», а на роботі: 
«Я свос вже відробив, чого ви 
з мене хочете?»

І чи щасливі вони? їх «щастя» 
—- міщанське самозадоволення, 
для радянської людини ніколи 
не було ідеалом.

Батьки несуть відповідаль
ність перед державою за вихо
вання повноцінного громадяни
на, повноцінної людини, яка 
щастя вбачає у творенні радос
ті для інших. Тому тішитися 
тим, що ось наш Гена чи Вова, 
Іра чи Тома всім забезпечені, 
ім не треба працювати, милува
тися цими лише як парникови
ми квітами взимку — творити 
зло для майбутнього своїх ді
тей і перед суспільством в ці
лому, позбавляти їх справжньо
го щастя.

В. ОМЕЛЯНЕНКО, 
завідуючий кафедрою педа
гогіки Кіровоградського пс 
дагогічного інститут у 
ім. О. С. Пушкіна,

МЮ

ИОДВІ1Г
Віки дрімала па сході нашої країни копилова 

цілинна земля. Двадцять років тому волею Кому
ністичної партії почалося її освоєння. Першими 
ентузіастами, які виявили бажання поїхати па 
роботу в далекі краї, були комсомольці.

За путівкпмп комсомолу, за велінням свого сер- 
цп в райони Казахстану, Уралу, Сибіру, Далеко- 
го Сходу поїхали сотні тисяч добровольців, Цс 
були люди героїчного складу. їм довелося долати 
величезні труднощі. Не було житла, пс вистача
ло техніки, псе треба було створювати наново. 
Вовн вершили небачені трудові подвиги. Участь 
в освоєнні цілини є однією з яскравих сторінок 
літопису Ленінського комсомолу.

Завдяки наполегливій праці радянських людей 
у короткий строк було введено и оборот майже 
42 мільйони гектарів родючих земель, що дало 
можливість створити на сході країни нову велику 
зернову базу, значно збільшити виробництво а’е

лишс товарного зерна, а н тваринниці.кої продук
ції.

Після героїчної епопеї освоєння цілинних і пе
релогових земель Казахстан не раз радхвав Бать
ківщину великим хлібом, сталими успіхами у 
тваринництві та інших галузях народного госпо
дарства. Тільки за перші два роки дев’итої п'яти
річки він засипав у державні засіки 1 мільярд 
812 мільйонів пудів хліба. В третьому році п'яти
річки країна одержала більш, як .мільярд пудіи 
казахстанського зерна.

На степових просторах виросли нові радгоспи, 
збудовано сучасні промислові підприємства.

На фото: Дніпропетровськ. Група комсо
мольців, які від'їжджали на освоєння цілинних і 
перелогових земель, па пероні вокзалу. Березень 
1954 року. Казахська PCP. Перша цілинна бороз-РСР. Перша цілинна бороз-

Фотохроніка РЛТАУ.



„МОЛОДИЙ КОМУНАР"

ВИДОВИМ 
мало 8И- М. МАЛЯВКІІІА, 

керівник зоологічною 
гуртка обласної стан
ції юних натуралк-

'свио КРИЛАТОГО ДРУГА
16 березня 1974 року

ДОРОГ СТЕПВА

Фото Л. БУДУЛАТЬЄВА.

РЕПЛІКА

І КІНЦІ У ВОДУ

Пролягла у степ йому дорога, 
Де майнула хусткою вона!..

Михайло РОДИНЧЕНКО.
с. Олександрізка.
Долинськіій район.

«ЮНОСТІ»—10

З 15 по 20 березня — 
Дні зустрічі пернатих в області

На крилах мільйонів 
птахів повертається у на
ші краї весна. Ти чуєш, 
друже, наближення цих 
маленьких крилатих іс
тот, яких інстинкт кли
че на батьківщину? їх 
сонячним рад:сним спі
вом повняться вже вели, 
чезні простори від пів
денних морів і тропіків 
до ще не вигрітих ланів 
України. В цьому радіс
ному щебеті оживають 
земля, ліси, сади.

І, звичайно, знаєш ти, 
що не тільки радісні кон
церти несуть із собою 
на землю наші птахи. 
Скільки користі вони да
дуть людям. Одна з най. 

Ь-менших пташок

рольок (золотомушка) ви
нищує протягом року 
від 8 до 10 мільйонів 
дрібних комах. Грак за 
день оранки визбирає на 
ріллі до 400 дротяникіа. 
Денна норма великого 
строкатого дятла — 300 
—-400 короїдів та інших 
шкідливих комах. Зерно
їдні птахи (щиглі, чижі) 
чудові санітари полів, — 
поїдаючи насіння бур’я
нів, вони розчищають 
поля. А скільки користі 
приносять птахи, які зни
щують шкідлизих іриту- 
нів!

У пі рне ги < бзгато хо
роших доузів. І як свід
чення велике

кількість шпаківень і го
дівниць на деревах. Чи
мало з них не були по
рожніми під час зимових 
холодів. Особливо ста
ранно турбуються про 
пернатих у Новоукраїнсп- 
кому, Світловодському, 

Новгородківському, Олек
сандрійському районах, 
в 9,13, 16, 18, ЗО ,34 шко
лах Кіровограда. Гірше 
йдуть справи в Моловис- 
ківському, Новомирго- 
родському, Петріаському 
районах. Тут майже не 
вивчається --------- -
склад птахів, 
готовляють синичників і 
дуплянок, не організо
вано підгодівлі птахів.

Зараз, у перші дні » 
весни, про птахів потур
буватися особливо пиль
но. З цією метою в усіх 
школах області прово
диться традиційне свято 
— «Дні зустрічі перна
тих». Перед усіма його 
учасниками постають за
вдання:

— створити в парках, 
скверах, лісах пташині 
містечка, закріпити їх 
за окремими класами;

— кожному учневі 
розвісити штучні гніз- 
дів’я біля своїх садиб, у 
садах;

— розпочати вивчення 
видового складу місце
вих пернатих;

— широко пропагувати 
значення охорони і при
наджування крисних 
птахів.

8 кожного із нас свої тривоги — 
8 хлібороба зараз лиш одна: 
Пролягла у степ йому дорога. 
Де майнула хусткою весна.
На долоню ліг м’який чорнозем, 
А вуста всміхаються: «Пора!..» 

В нім людська поезія і проза,

В нім людська щасливая зоря... 
Побіжать струмочки золотисті, 
Щоб колоссям потім прирости— 
Можна буде, на кленовім листі 
Коровай небачений спекти.
В хлібороба вже свої тривоги, 
І звучить, мов пісня, посівна.

в Яьпгрлп?1?^? ЖПпКЛ захоплювалась ще 
роЖЖьЖ к°дагог?.ш%г0слв^іУЕн,іаЕТп 

восьмирічшп школіЛЛДЛ5 " у "ОВГОГОДКІВСЬКШ 
На фото: Надія БОРЩ.

Хто бачив, як танцює «Юність», 
joS назавжди запам’ятав хвилюю
чі, ніжні народні мелодії, чарівний 
малюнок танцю. Так, справді май
стерно виконує кожен свій номер 
народний самодіяльний ансамбль 
танцю Кіровоградського педаго
гічного інституту імені Пушкіна.

Нещодавно йому виповни.? .ся де
сять років. Перший десяп-к приніс 
учасникам ансамблю творчі пошу
ки в настирливій праці, безліч ію:і- 
цєртів перед трудящими МІСІ і СІЛ 
області, поїздки до Болгарії, Юк 
славії, Бельгії, Франції, Туреч: : 
ші, заслужені нагороди. Він вихо
вав більше двохсот танц.орнсі ;в.

Майже всі вони зїхалися до 
Кіровограда, щоб взяти участь в

урочистрму засіданні на чссть 
і .-ьілеіо. Відбувалось воно в Пала
ці культурі; авіаторів міста Кіро- 
і..града. Того вечора учасники 
ансамблю отримали безліч щирих 
небажань, квітів, посмішок. Віта
ли їх представники громадськосг 
міста та області. Л потім ансамбль 
і иступив перед прпеугиіми з ве
ликою святковою програмою.

М. БОРИСОВА.
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ПОДАРУНОК
. Гумореска :

Почалося це напередодні жіночого 
свята. Вирішив я приготувати дружині 
подарунок. Вдень ходжу — думаю, спа
ти лягаю — теж подарунок з голови не 
йде. А от придумати нічого путнього не 
мо*$к Зробити так, як роблять інші чо
ловіки: купити букет квітів, чи, скажімо, 
медальйон?.. Але я не прихильник цьо
го. Ну, скажіть, що таке букет?.. Понюхає 
його жінка раз, другий... Постоїть він 
вдень у склянці... А там, дивись, уже в 
помийниці. Або хоч і медальйон.. Вона 
його раз на рік надіватиме, а про мене 
згадуватиме ще рідше.

НА ВАШЕ ЗАМОВЛЕННЯ

Відповідаючи на запитання нашої анкети «Пісня у твоєму 
житті», восьмикласниця Олена Гірбова з Помічної, десятиклас
ниця з села Веселівкн Бобрписцького району Галина Могила, 
учениця 7-го класу Кам’янобрідсьвдї восьмирічної школи Улья
новського району Наталка Сокирченко та багато інших дівчат 
пишуть, що вони хотіли б, аби «Молодий комунар» надрукував 
пісню С. Тулікова «Не повторяется такое никогда». Цю пісню 
замовляє і дев'ятикласниця Люба Швпачова з середньої школи 
№ 32 міста Кіровограда. Вона співає в шкільному' хорі, у 
вокальній групі естрадного ансамблю, відвідує музичну студію, 
займається в театрі юного глядача.

«Цю любов до пісні. — пниіі дівчина, — мені привила мама. 
Вечорами зона співала українських та російських пісень, а я 
слухала, затамувавши подих»,

Отже, виконуємо замовлення Люби Шппачової та інших 
любителів співу.’

НЕ ПОВТОРЯЕТСЯ ТАКОЕ НИКОГДА
Слова М. Пляцковского.
В школьное окно cMO:.’iiT облака, 
Бесконечным кажется урок, 
Слышно, как скрипит перышко 

слегка,
И ложатся строки на листок. 
Первая любовь, звопкг.с года,
В лужах голубых стекляшки 

льда...
Ие повторяется, не повторяется, 
Не повторяется такое никогда! 
Незаметный вэгляд удивленных 

глаз
И слова туманные чуть-чуть. 
После этих слов в самый 

первый раз

Музыка С. Туликова.
Хочется весь мир передернуть.
Первая любовь, снег на проводах 
В небе промелькнувшая звезда. 
Не повторяется, нс повторяется, 
Нс повторяется такое никогда! 
Песенка дождя катится ручьем, 
Шелестят зеленые ветра... 
Ревность без причин, споры 

ни о чем, 
Это было будто бы вчера. 
Первая любовь, школьные года, 
В лужах голубых стекляшки 

льда.,. 
Не повторяется, ие повторяется, 
Не повторяется такое никогда!

Всіла, хто знається на торгів- 
відома істина: товари відпу

скаються тільки по накладній 
у встановленому порядку.

Але магазину № 133 Кірово
градського міськхарчоторгу 
№ 1 це правило не стосується. 
Тут навіть заповнені накладні 
на відпущені товари вважають
ся звичайним папером. Випи
сують їх в одному примірнику 
(а потрібно у двох), а потім 
знищують. Робиться цс для то
го, щоб замести сліди можли
вих зловживань, різних махіна
цій з довіреним товаром.

Так, нещодавно м’ясокомбінат 
відпустив магазину № 133 ковбасу 
субпродуктопу варі ну 118 кілогра
мів по ціні один карбованець за і і- 
лої рам. Товар цей г.алсжигь до та
ких, що швидко псується, має об
межені строки реалізації. Не ди
влячись на цс, його продержали в 
магазині три доби, а потім виріши
ли реалізувати. Ллє як?

Над цим питанням завідуюча ма
газином О. А. Псрезерзя і продавці 
Г. Л. Гаркуша та О. П. Петушкан 
голови ломали не довго. «Товар 
цей ходовий, реалізуємо іюго за ме
жами обласного центру — в сіль
ській місцевості».

І от «Операція ковбаса суб- 
продуктова» розроблена. Роз
рахунок простий: якщо прода
вати її по одному карбованцю, 
виторг становитиме 418 карбо
ванців. А хіба важко у наклад
ній вказати ціну, приміром 1 
карбованець 60 копійок за кі
лограм? Сума підскочить до 
668 карбованців ЗО копійок. Рі
зниця (250 карбованців) «ме-

НО

ханічно» піде у власну кишеню.
Залишилось вирішити остан

нє: хто цю «операцію» викону
ватиме і як поводити себе на 
випадок «провалу».

Вибір випав нз О. П. Петуш- 
кан — продавця зі стажем, 
яка працює в торгівлі дев'ять 
років. Вирішили, що, продати 
ковбасу по завищеній ціні поо- 
ти прейскуранту для неї
складатиме великих труднощів.

Завідуюча магазином О. А. Перс- 
верзи видає Петушкан чистий бланк 
накладної в одному примірнику і 
розпоряджається, щоб та одержала 
копбасу у продавця із гастрономії, 
пою відділу Г. А. Гаркуші.

— Дивись, — мовила вона при 
цьому, — вся «операція» на твоїй 
совісті. На випадок провалу — про 
мене і про Гаркушу — ні слова. А 
там .ми тобі допоможемо.

Продавець Петушкан не забари, 
лась одержати тозар, в накладній 
поставила ціну 1 карбованець 60 
копійок за кілограм і поїхала про. 
давати його в село Капіж Ново- 
миргородського району. Уже остан
ні кілограми «дорогої» ковбаси про
давала, коли її впіймали за руку.

До акту перевірки управлін
ня державної інспекції по якос
ті товарів і торгівлі продавець 
Петушкан написала пояснення: 
«Прошу вибачити мен1, більше 
такого не повториться».

Воно й без цього зрозуміло. 
Адже за зловживання погріб
но відповідати згідно закону..«

В. СМИРНОВ, 
старший інспектор управ
лінню державної інспекції 
по якості товарів і торгівлі.

«

Ні. я люблю, щоб мої подарунки иагадува 
лн дружині про мене ЯКЩО не кожного дня, 
то, принаймні, щотижня. Отож і ламаю голо
ву: чим її порадувати? Корито для прання 
білизни її неї вже є... Подарував ще п’ять ро- • 
кіп тому. П’ять років ним користується і ще 
на п’ятнадцять вистачить. Позаторік вручив 
їй два піїїнки й двоє відер. Віпнни, правда, 
вже стерлися, а з відрами ще й зараз бігає. 
Горік — підніс кочергу. Це, вважайте, вічна 
нам’ять. Як тут не згадати чоловіка, коли всі 
речі кричать: «Це пін подарував... Це він...».

Признаюся вам по щирості, що писати 
дарчі написи стало для мене правилом. 
Хоч і поморочуся, а все ж напишу. Так, 
приміром, з коритом я возився цілу до
бу. Зате ж напис тягнеться через усе 
дно: «Голубко, сизокрила! Щоб білизна 
була щоразу біла — ти не шкодуй ні 
рук, ні мила». На віниках, я навіть поро
бив бляшані поясочки, на яких повица- 
рапуаав: «Сміття з хати не виносять». Та 
найбільше мороки завдала мені кочерга. 
Три дні цюкав зубилом, а таки виоубгн:

«Коли ти сунеш кочергу у піч — не за
бувай, хто подарував тобі цю річ».
Та все це в минулому. А от чим пораду
вати дружину — ніяк не придумаю. На
віть стаз побоюватися, що вона може 
взагалі лишитися без подарунку. Чим би 
все це скінчилося — не знаю, коли б не 
заскочив у госпмаг. Дивлюся, аж на 
прилавку лежиіь електрична плита 
«Жар-птиця». Оце, думаю, те, що треба; 
Син пиріжки полюбляє, я не проти того, 
щоб поласувати, та й жінка може колись 
покуштує. Купив я ту «Жар-птицю» і 
мерщій додому. Тут дружина поверну
лася з роботи. Я їй з ходу — тиць паку
нок у руки. «Дарую, кажу, тобі цю 
«Жар-птицю»... — і цілу промову виго
лосив.

Подпкупя.-.а нона мені. Аж тут де не візьми
ся Стасик, наш син. Побачивши «Жар-птицю» 
і до матері: «Мамо, пиріжка!» 1а так ото жа
лібно просить. Жінка подивилася на сина, а 
потім дипломатично до мене: «Я оце заходи
лася б чапзі ч пппіжкямн так іілгліпіптл і« и»

збори... Ти, — каже, — розберися сам в Ін
струкції, як поводитися з тією «птицею», а як 
прийду, роз’ясгши».

Справді, думаю, чому б не допомогти жінці, 
коли вона зайнята важливими справами? Ви
тяглії ми із Стасиком «Жар-птпцю» з короб
ки, розгорнули на столі схему і уткнулися по-, 
сами. Стасик з одною боку, я — з Іншого. По
ки перечитали інструкцію, повернулася дру
жина. «О, — кажу. — якраз вчасно». І хотів 
уже починати інструктаж. А вона знову ди
пломатично: «Ти ж уже, — каже, — знаєш як 
повозитися з «Жар-Птицею», то спечи цього 
разу і пиріжки. Поки я розберуся, скільки то 
ча у пройде. А дитина ж пиріжка хоче»... Тут 
і Стасик підпріг я; «Тяту, печи пиріжка..».

Махмго я рукою, засукав рукави і за
ходився з пиріжками. А сам собі поду
мав. «Подарував на свою голову». І пе- 
р ц тим, як включити плитку в розетку, 
на верхній кришці вицарапав ножем: 
«Ніколи но даруй дружині речі, які вона 
перекладе на твої плечі»

В. ЧОРНОГОР.
с. Нова 11 раї а.
Олпкоянппійо.ького оаіїопу.
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До 30-річчя завершення визволення Кіровоградщини 
від німецько-фашистських загарбників

Тридцять років тому на терп горл між
Інгулом та Південним Бугом точилась 

жорстокі бої. В складних умовах весняного 
бездоріжжя ьійська 2-го Українського фроніу 
»ІД командуванням Маршалл Радянського 
Союзу 1. С. Коиспа і 3-го Укіаїнського гене
рала армії Р. Я. Малиновсьмио просувалися 
вперед, визволяючи наш рідний край від фа
шистських окупантів.

Ворог чинив опір наступаючим частинам 4 
з'єднанням, чіплявся за кожний метр україн
ської землі. Та зупиняти ваших воїнів не мо
гла вже ніщо. Війська лівого крила 2-го 
Українського фронту — 5-ї гвардійської армії 
генерал-лейтенанта О. С. Жадова І 7-ї гвар
дійської генерал-полковиика М. С. Шумилова 
наступали з південного і північного аачоду 
від Кіровограда в загальному напрямку ив 
Ноеоукраївку — Первомайски.

Намагаючись зупинити просування з’єднань 
8-ї гвардійської армії, гітлерівці завдали уда
рів по наступаючих частинах 13, 93 І 97 гвар
дійських стрілецьких дивізій в районі сіл 
Невоєлмзаветівки, Квітки, Івапівкн. Контрата- 
кн ворога були відбиті гвардійцями. ВІдіначи- 
днсь у цих боях артилеристи старші сержан
ти 1. Стебаєв, Д. Шаруда, П. ВІкіалоз 1 бро
небійники старший сержант В. К>эуба, сод
дит 3. Копильченко. Іван Капуста першим 
відіймався в атаку на ворога, вривався в тран
шеї 1 впритул розстрілював гітлерівців. Вій 
в ять разів брав участь у рукопашній сутичці 
і знищив більше 10 фашистів. Відважний івар- 
діець був гагородженнй медаллю «За відвз- 
гу». Мужньо бялнев і його товариші комсо
мольці В. Павснко, А. Бакуи, С. Колегазоп,

ПЕРЕСИЛЮЮЧИ ворожий опір, ваші ча. 
стики І з'єднання просувалися на Ново- 

українському напрямку. 13 березин визволите
лів радісно зустрічали жителі більше як 100 
населених пунктів — Надлака. Коробчиного, 
Паліївки, Злинки, Іванівки, Плсіеного Та- 
шлнка, Захарівки. Частини 214-ї стрілецької 
дивізії полковника Г. II. Жуьова звільнили 
районний центр Малу Виску.

В цих наступальних боях наші воїни вияви
ли виняткову витримку, сміливість, мужність 
1 масовий героїзм. Гарматна обслуга старши-

Героїчно діяв уродженець села Олександрів
ни Олександрійського району відпажннй ку- 
деметник О. 10. Жсжеря, який пізніше був 
удостоєний звання Героя Радянського Союзу.

Гарматна обслуга сержанта В. Афіневсьхого 
з 95-ї гвардійської стрілецької дивізії успіш
но відбила ворожу контратаку біля села Ка
м’яний Міст і знищила танк, три кулеметні 
точки і понад ЗО солдатів противника. За ви
явлену мужність і самовідданість командир 
гармати В. АфІневськпГі був нагороджений ор
деном Червоної Зірки, навідник В. Тегунмасв 
— орденом Вітчизняної війни і І ступеня, а за
ряджаючий 3. Рогів — Слави ІІІ-го ступевя,

Мужньо діяли воїни з’єднань 7-ї гвардій
ської армії, які просувалися вперед з півден
ного заходу від Кіровограда на Мовоукраїи-

ПІД НОВОУКРАЇНКОІО
ин В. Мірошниченка знищила два ворожих 
танки і понад ЗО фашистів. Гвардієць Î. Анву
зов захопив у полон чотирьох ворожих соїдн- 
ТІв.

На підступах до Новоукраїньн мінометники 
комуніста В. Зашнтіна, діючи в бойових по
рядках піхоти, зннщнли більше ЗО загарбни
ків. Воїни відділення сержанта 1. Радченка із 
25 стрілецького полку рушили вперед, непо
мітно підповзли до ворожих позицій, граната
ми і вогнем із гвинтівок вони знищили 20 фа
шистів. Мужньо билися вшки-консомольці 
І, Потапов, В. Чорний, А. Мова«, І. Володій.

ку. Частини 84-Т гвардійської ( 409-ї стрілець« 
лих дивізій 15 березня визволили Компановку, 
я 16 березня — Рівне.

Воїпн-визволнте.іі на кожному кроці баян* 
ли криваві сліди гітлерівців — спалені села, 
стіжки сіна і соломи, зруйновані мости І шля* 
хи, замордованих радянських людей. В одно
му із будинків на північній околиці Ііопо- 
українкп наші війська знайшли 6 дитячих 
трупів. Очевидці розповідали, що фашисти по
бачили дітей у підпалі будинку й закидали 
Тх гранатами. В селі Ганвівка гітлерівці обли
ли гасом і живим спалили БО-рІчного колгосп-

пика Л. Д. Дядснка за те, що він відмовився 
йти із свого рідно'о села.
МІСТО ІІояоукрлїнка та залізничний вузол 
•»’ Помічна мали для противника випя гпІЗ& 
важливе значення. Тут було зосереджено ба
гато боєприпасів, пального, різного пійськоио- 
іо майна. Місто було перетворене в сильно 
укріплений оперний пункт фашистської обо
рони. Всі підступи до міста, крайні будники 
були заміновані.

Перемагаючи шалений ворожий опір, радян- 
ські війська 16 березня підійшли до східної, 
північної і південної околиць Нокоукраїнки. 
В ході жорстоких боїв опір гітлерівців було 
зламано. Частини 13-ї гвардійської стрілець
кої дивізії генерал-майора Г. В. Бакланопа, 
97-ї гвардійської дивізії генерал-майора І. і, 
Анциферова, 50-ї дивізії підполковника Н. О. 
Рубана, 16-ї механізованої бригади полковни
ка М. В. Хотинського, 45-ї артилерійської 
бригади підполковника А. Б. Русака, 309-1 о 
твардійського мінометного полку підполковнн- 
ка О. І. Деиисеика 17 березня визволили Но- 
воукраїнку, яка 31 місяць була окупована фа
шистами. Над містом замайорів Червоний 
прапор Перемоги.

На відзначення здобутої перемоги і визво
лення Нозоукраївки та залізничне!о вузла 
Помічна наказом Верховного Головнокоман
дуючого від 18 березня 1944 року військам, то 
брали участь у цих боях, була оголошена по- 
дяка і в Москві дано салют 12 артилерійсь
кими залпами Із 124 гармат. Наказом Верхов
ного Головнокомандуючого під 29 березня 
194-1 року за визволення Нозоукраїнки були 
присвоєні почесні найменуванпя «Новоукраїн- 
сьжнх» семи військовим частинам і з’єднан
ням.

!. АРТЕЛИ-H КО, ч 
кандидат історичних наук, учасник 
визволення Новоукраїнки.

у нас найхарактерніші її ознаки проявляються у березні. За 
словами письменника М. Пришвіна, найпершою приходить 
«весна водно. Дзюркочуть веселі струмочки, захоплює велич 
весняних потоків і паводків. Потім — посвист крил і різио- 
барв’я голосів пернатих, що повертаються із теплих країв, го
лубінь пролісків у лісах, пурхання метеликів, дзижчання 
бджіл.,,

м. ножнов.
НА ФОТО: ЛЕЛЕКИ. НЕЗАБАРОМ ВОНИ ПОВЕРНУТЬСЯ ДО 

РІДНИХ ДОМІВОК. ПРОЛІСОК. Фото автора.

НЕДІЛЯ
ПЕРША ПРОГРАМА. 8.30 -- 

«Телешкола механізатора». 
(К). 9.00 — Програма передач. 
(М). 9.05 — Кольорове телеба
чення. Для дітей. Ранкова 
гімнастика. (М). 9.20 — Нови
ни. (М). 9.30 — Кольорове те
лебачення. Для школярів. 
«Будильник». (М). 10.09 —
«Служу Радянському Союзу». 
(М), 11.00 — «Музичний кі
оск». (М). 11.30 — Для школя
рів. «Непохитна і легендар
на». (М). 12.30 -~ «Сільська
година». (М). 13.30 — Сторін
ки творчості Б. Кербабаєва. 
До 80-річчя з дня народжен
ня. (М). 14.00 — «Донська по
вість». Художній фільм. (М). 
>3.35 — Концерт майстрів

мистецтв Кара-Калпаиької
АРСР. (М>. 16.15 — Міжна
родна панорама. (М>. 18.45 — 
«На ваші замовлення. Музич
на програма. (М). 17.30 - Ко
льорове телебачення. Програ
ма мультфільмів. (М). 18.00 — 
Новини. (М). 18.15 — Пре
м’єра телевізійного худож
нього фільму. «Жилет». 
(Польща). 19.05 — Кольорове 
телебачення. «Клуб кіноподо- 
рожей». (М). 20.05 — На тре
тій зимовій Спартакіаді наро
дів СРСР. Закриття. (М). 
21.00 — Програма «Час». (М). 
11.30 — Кольорове телебачен-

ия. «Про балет». (М). 22.30 — 
Чемпіонат СРСР з боротьби 1 О 
самбо. (Каунас). 23.00 — Но- ІО 
вини. (М).

ДРУГА ПРОГРАМА. 0.09 - 
Для дітей. К. МІшков. «Жив 
був зайчик». Вистава. (Во
рошиловград). 10.00 — Кольо
рове телебачення. Художній 
фільм. «Перший шторм». (К). 
11.10 — «Ким бути?». (К). 
11.55 — Фільм-концерт. «Улюб
лені мелодії». (К). 12.25 — На 
прокатному стані 1680. Наш 
огляд. Разервн — на службу 
виробництва. (Запоріжжя). 
1.1.00 — «Одеський автограф». 
(Одеса). 13.30 — «Я — грома
дянин». (К). 14.00 — «Голо
сую за професію». <К). 15.00 — 
Музичний фільм. (К). 16.09 — 
«За накресленнями XXIV з’їзду 
КПРС». «Зорі над копрами». 
(Львів). (6.30 — «В Ім'я МИ
РУ». (К). 16.45 — Українська 
Радянська Соціалістична Рес
публіка. Передача на допо
могу школі. (К). 17.15 — Ко
льорове телебачення. Телеві
зійний «Фотоклуб». (К). 18.15 
— «Десант у безсмертя». (Ми
колаїв). 18.15 — Програма 
«Вісті». (К). 19.15 — «Запро
шуємо на пісню». (К). 19.45 — 
Літературний театр. П. Мяст- 
ківськнй «При світлі соняш
ників». (К). 20.50 — «На доб
раніч, діти!». (К). 21.00 — 
Програма «Час». (М). 21.30 — 
Художній фільм «Жінки поза 
грою». (К). 23.00 — Вечірні
новини. (К).

ПОНЕДІЛОК
ПЕРША ПРОГРАМА. 9.05 — 

Кольорове телебачення. Ран
кова гімнастика. (М). 9.20 — 
Новини. (М). 9.30 — Кольоро
ве телебачення. Програма 
мультфільмів. (М). 10.00 —
«Ми купуємо пожежну машн- 
Яу». Ху,іожиій фільм. (НДР). 
11.03 — Новини. (К). 11.20 — 
Телефільм. «Є й така профе
сія». (К). 11.35 — «Шкільний 
екран». Фізика для учнів 
9 класу. (К). 12.05 — «Школа 
передового досвіду». (К). 12.35 
— Кольорове телебачення. 
«Я Ти». Кокнурено-розва- 
жнльна програма. (К). 16.50 — 
Наш огляд. «Резерви — на 
службу виробництву». (Хар
ків). 17.20 — «Республіканська 
фЬико-матсматнчна школа». 
(К). 17.50 — Для дітей. Мульт- 
ЇІльи. «Братик Кролик та 

ратнк Лис». (К). 18.00 — 
«День за днем». (Кірово
град). 18.15 — Зустрічний план 
Томської області — у дії. (М). 
19.00 — Програма «Вісті». (К). 
19.30 — Телеспектакль «Фре- 
дерік Моро». Частина перша. 
(М). 21.00 — Програма «Час». 
(М). 21,30 — Кольорове теле
баченні». Телеспектакль. «Фре- 
деріх Моро». Частина друга. 
(М). 22.50 — Міжнародні зма
гання з важкої атлетики ня 
приз «Дружба». (М). 23.15 — 
Новини. (М).

ХЛИИІ
ДРУГА ПРОГРАМА. 11.05 — 

Новини. (К). Н-20 — Теле
фільм. «Є А така професія». 
(К). 11-35 — «Шкільний ек
ран». Фізика для учнів дев'я
того класу. (К). 12.05 — «Шко- 
ла передового досвіду». (К). 
12.35 — Кольорове телебачен
ня. «Я 4- Ти». Конкурсно-роз
важальна програма. (К). 13.45
— «Екран молодих». (К). 14.45
— Художній фільм. «Повер
нення Коста». (Кіровоград). 
16.30 — «Мамина школа». (М). 
17.00 — «Поезія». (П. Анто- 
.польський). (ЛП. 17.30 — Ко
льорове телебачення. для 
школярів. «Вогнище». (М). 
ІВ.оо — «Курс — інтенсифіка
ція». (К). 18.30 — Кольорове 
телебачення. «Скарби — наро
ду». (К). 10.00 - Кольорове
телебачення. «Рідні наспіви» ■ 
Концерт. (М). 19.30 — Кольо
рове телебачення. «Земля лю
дей». (К). 20.30 - «Наші пре
м'єри». (К). 20.45 — «Не доб
раніч. діти!*. (К). 21.00 —
Програма «Час». (М). 21.30 -=» 
Художній фільм. «Шлях до 
серця*. <К>. 23.05 - Вечірні
новини. (К).
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Цивільна оборона

МИ ЗНАЄМО: цивільна оборона — справа за
гальнонародна. І вивчати методи захисту від 
зброї масового ураження в нашій країні пови

нен кожен.
В нашій області нема такого підприємства, 

учбового закладу, колгоспу чи радгоспу, де б не 
було налагоджено навчання, не проводились ті 
чи інші заходи з цивільної оборони.

Чимало робиться для вдосконалення викладан
ня цивільної оборони в машинобудівному тех
нікумі міста Кіровограда. І заслуга в цьому 
перш за гсе наших активістів М. Євдокимона, 
С. Танського. Ю. Щирського. Ветерани разом з 
комсомольцями потурбувались про створення 
учбово-матеріальної бази. До послуг учнів ка
бінет початкової військової підготовки, клас 
цивільної оборони, стрілецький тир. Зроблено 
також макет зихисннх споруд, електрифіковано 
макет ядерного вибуху, який зробив komWmo- 
лець Олег Буковськлй (на його грудях красує« 
ться значок «Готовий до цивільної оборони»). В 
класі ЦО— кінопроектор «Україна», фільмоскоп, 
два комплекти діафільмів, діапроектор, сконст
руйований па пульті управління. Викладач нати
скає па кнопку — загорається лампа проектора, 
натискає на іншу — на екрані з’являються кад
ри діафільму. І це теж зроблено руками комсо
мольців під керівництвом викладачів.

Великий інтерес учнів до складання нормати
вів цивільної оборони, то включені в комплекс 
ГПО. Ці вимоги вже викопали 259 юнаків та дів
чат. Більшість склали нормативи на золотий зна
чок— Олександр Лісовий, Олександр Григора'ш, 
Надія Лементарьова та інші їх однолітки.

З метою пропаганди комплексу ГПО і. зокре
ма, питань цивільної оборони в технікумі недав
но було проведено тематичний вечір «Це повинен 
знати кожен». А nie юнаки та дівчата здійснюють 
походи під час яких відпрацьовують раніше 
вивчені питання. Всі ці заходи організовані під 
керівництвом ветеранів війни С. В. Танського та 
Г. Ф. Козирицького.

Заслуговує на поширення досвід наших акти
вістів з ремзаводу «Укрсільгосптехніка», взут
тєвої фабрики № 28, заводу «Червона зірка». 
Тут постійно проводяться заняття санзагонів і 
санпостів. робітники вивчають методи захисту 
від зброї масового ураження,' беруть участь ö 
навчаннях, які організовує штаб цивільної обо
рони. В період місячника обороио-масової іМ^ті' 
цікаві заходи проведені в • "Н'о'вгородківському 
районі — семінарські заняття з працівниками 
Будників культури, клубів і бібліотек, в селах 
були прочитані лекції «Це повинен знати кожен», 
«Населенню про цівільну оборону». В Тарасівсь- 
кін сільській бібліотеці відбулась конференція на 
тему «Цивільна оборона — всенародна справа», 
а в районній дитячій бібліотеці комсомолка 
Олена Носик оформила виставки «Школяреві про 
цивільну оборону», «Умій користуватись індиві
дуальними засобами захисту». В профтехучи- 
леїці № 6 в період місячника знову чимало 
зроблено для поліпшення матеріально-технічної 
бази.

Отже, рівнятись є на кого. І тепер, коли ши
риться навчання, треба закріпити досягнуте ї 
поширити досвід в усіх колективах підприємств, 
колгоспів, радгоспів і навчальних закладів об
ласті. Працівники штабів цивільної оборони ма* 
ють провести навчання на найвищому рівні, 
відпрацювати програму бойової підготовки по 
залученню населення до захисту від зброї масо* 
пого ураження. Всі навчання повинні бути забез« 
печені матеріально, слід обладнати учбові містеч
ка. І в цій справі нййвпщу активність полінні 
проявити комсомольці та неспілковз молодь.

П. ПОТАПЧУК, ; 
начальник штабу цивільної оборони Кі
ровоградської області.

За редактор» Б. КУМАНСЬКИЯ.
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