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ПОЧАВСЯ СЕЗОН ЦУКРО
ВАРІННЯ. УСПІШНО ТРУ- 

, ДЯТЬСЯ ДОЛИНСЬКІ цук
ровики. НА СЬОГОДНІ 
ВЖЕ ВИРОБЛЕНО ПОНАД 
7-100 ТОНН ЦУКРУ. ЧІТКА 
ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОЧИХ 
МІСЦЬ МАЄ ЗМОГУ ПЕРЕ
ВИКОНУВАТИ ДЕННІ ЗАВ
ДАННЯ. НАПРИКЛАД, ЗМІ
НА МИКОЛИ НЕЧИПОРЕН- 
КЛ З ПРОДУКТОВОГО ЦЕ- 

. ХУ, ЯКА ТРИМАЄ ПЕР
ШІСТЬ У СОЦІАЛІСТИЧНО
МУ- ЗМАГАННІ. ЩОЗМІНИ 
ВИРОБЛЯЄ В СЕРЕД
НЬОМУ ГІО 218 ТОНН ЦУК
РУ, НА 10 ТОНН БІЛЬШЕ 
ЗОБОВ'ЯЗАННЯ.

НА ФОТО В. КОВПАКА — 
, АПАРАТНИКИ ЦІЄЇ УДАР

НОЇ ЗМІНИ ЛЕОНІД Б,\КУН 
' І ВАЛЕНТИН БАРАБАН ПЕ

РЕВІРЯЮТЬ ЯКІСТЬ ПРО
ДУКЦІЇ.

РАЙКОМУ ЛКСМУ
Відбувся пленум Добровеличківського 

райкому ЛКСМ України, який розгля
нув питання «Про завдання комсомоль
ських організацій району но дальшому 
поліпшенню ідеологічної роботи в світлі 
рішень травневого (1974 р.) Пленуму ЦК 
Компартії України та XVII з’їзду 
ВЛКСМ».

З доповіддю виступив другий секретар 
райкому комсомолу В. Тихоненко. Допо
відач наголосив, що внесок їх за
лежить від тієї виховної та організатор
ської роботи, яку проводять комсомоль
ські організації. Країна стоїть па порозі 
п’ятого, завершального року дев’ятої 
п’ятирічки, і до нього слід підійти з най
кращими результатами. Володимир 
Тихоненко відзначив цілеспрямовану її 
плідну роботу первинних комсомоль
ських організацій колгоспів імені Улья
нова, імені XXII з’їзду КПРС, імені 
Шевченка та Лишіязької середньої шко
ли. які багато уваги надають широкій 
пропаганді марксистсько-ленінських ідей 
серед молоді. Разом з тим він зауважив, 
що в первинних комсомольських органі
заціях господарств імені Карла Маркса 
та імені Калініпа послабили бойовитість, 
недостатньо турбуються про ідейне за
гартування молодих трудівників.

В обговоренні доповіді взяли участь 
В. Крохмаль — керівник комсомольсько- 
молодіжної колони Помічняиського ло
комотивного депо, делегат XXIV з’їзду 
КПРС, О. Кондратенко — старша піо- 
ііервожата Піщанобрідської восьмиріч
ної школи, М. Вільчннська — секретар 
комітету комсомолу Добровелвчківської 
Ніколи інтернату, В. Запорожець — сек
ретар комсомольської організації район
ного управління зв’язку, II. Максиньо- 
ва — секретар комсомольської організа
ції залізничної лікарні'станції Помічна, 
В. Гудзікеиич — секретар комсомоль
ської організації редакції райгазетн 
«Сільське життя», Н. Тернавська — сек
ретар комсомольської організації кол
госпу імені Ульянова, В. Койда — голо
ва райради ДСТ «Колос».

Пленум прийняв відповідну постанову, 
в якій визначені шляхи поліпшення 
ідеологічної роботи серед молоді.

■ і Перед учасниками пленуму виступив 
завідуючий відділом партійних організа
цій райкому Компартії України А. О. 
Чолаван.

В ОН ЛКСМУ

29 вересня 1974 року минає 70 років з дня народження видатного 
радянського письменника Миколи Островського. Комсомольські 
організації області розгорнули широку роботу по вшануванню юві
лею нескореного борця, полум’яного комуніста. Всюди проводяться 
корчагінські вахти, зустрічі, зльоти, широко розгорнулося соціаліс
тичне злягання серед комсомольсько-молодіжних колективів за пра
ло називатися колективом імені Миколи Островського.

Бюро Кіровоградського обкому ЛКСМ України прийняло рішення 
схвалити ініціативу комсомольців і молоді міст Шепетівки Хмель
ницької області та Боярки Київської області — завершити корчагін- 
ську вахту 28 вересня республіканським комсомольсько-молодіжним 
суботником, присвяченим 70-рІччю від дня народження Миколи 
Островського.

Міськкомам і райкомам ЛКСМУ забезпечити активну участь у су- 
ботнику кожної комсомольської організації промислових підпри
ємств, будов, транспорту, колгоспів, радгоспів, шкіл, учбових закла
дів, усіх юнаків та дівчат області. Інформацію до обласного штабу 
по підготовці та проведенню суботнииа надіслати до 5 жовтня цьо
го року.

комітет комсомо- 
не контролював 

хід занять у школі комсо
мольської політосвіти, чо
му вкрай несвоєчасно ви
значали переможців у 
змаганні молодих вироб
ничників, чому не всі чле
ни ВЛКСМ мають дору
чення, а спортивно-масо
ва робота вкрай занедба
на?

Відповідаючи на всі ці 
питання, доповідач, секре
тар комсомольської орга
нізації Долинського це
гельного заводу А. Несте
ренко намагався знайти 
«об’єктивні» причини, го
ворив, що і__________
працюють у різних цехах, 
у різних змінах, бригадах 
і їх важко зібрати, що у 
нього, як у незвільненого 
секретаря, обмаль часу. 
Та ці слова не заспокоїли 
комсомольців. Вони з 
усією принциповістю вка
зували на недоліки, про-

ЗВІТИ І ВИБОРИ
В КОМСОМОЛІ

стві працюють понад ЗО 
мільйонів молодих робіт
ників, колгоспників і 
службовців. Ви розумієте, 
як було б чудово, коли б 
комсомол активно, по-бо
йовому брав участь у ма
совому русі молоді за ви
соку якість роботи, за 
майстерність, за честь за
водської марки», — гово
рив на XVII з'їзді ВЛКСМ 

комсомольці Генеральний секретар ЦК 
КПРС Л. І. Брежнєв. Бо
ротьба за високу якість 
роботи постійно хвилює 
комсомольців заведу. Мо
ва про це пішла і на звіт
но-виборних зборах.

— Ми не можемо стоя
ти осторонь того, що ба
гато молодих робітників

ОСТОРОНЬ

допуск а ю т ь 
брак, що тру
дові зусилля 
колективів змін 
інколи зводя
ться нанівець, 
— сказав тран
спортувань« и к 
вагонів форму
вального цеху 
Віктор Туро- 
вець. — Хіба 
можна мирити
ся з тим, що за 
через низькулонували шляхи їх усунен

ня. Виступи учасників збо
рів були пройняті турбо
тою про завтрашній день 
комсомольської організа
ції.

— Лише через різні по- 
ламки механізмів і устат
кування робітники фор- 
/лувального цеху ниніш
нього року втратили 168 
годин. За цей час можна 
було б виробити не менш, 
ніж 300 тисяч штук цегли- 
сирцю, — говорив слюсар 
Валерій Стоян. — Чому 
так сталося? А тому, що 
молоді слюсарі неякісно 
ремонтують обладнання, 
працюють — аби день до 
вечора. Необхідно органі
зувати дієве соціалістичне 
змагання за високу якість 
ремонту, посилити його 
гласність, щоб робітники 
знали, хто працює на со
вість, а хто допускає брак. 
Треба також поліпшити 
моральне та матеріальне 
заохочення слюсарів-ре- 
монтників. ч

Не лише між ремонтни
ками погано організовано 
соціалістичне змагання. 
Більшість юнаків і дівчат 
працює у формувальному 
та випалювальному цехах. 
Треба створити в цих ви
робничих підрозділах 
комсомольські групи, по
турбуватися, щоб вони 
підписали договір на тру
дове суперництво, конт
ролювали його виконання.

— Про це говорилося і 
на минулих звітно-вибор
них зборах, — сказав 
електрослюсар Володи
мир Качесов, — та справу 
з місця не зрушено. І вин
ні в цьому не лише сек
ретар та комітетники, а й 
ми всі. Бо не спитали з 
них, як належить, за вико
нання рішень.

«У народному господар-

8 місяців 
якість на звалище викину
ли 455 тисяч штук цегли? 
Такої кількості продукції 
вистачило б, щоб спору
дити десять 16-квартирних 
будинків.

Комсомольці відверто 
критикували бракоробів, 
марнотратників робочого 
часу і матеріалів. Особли
во дісталося начальнику 
енергетичного цеху. Він 
зволікає з прокладенням 
силового електрокабеля 
до зимових забоїв у гли
няному кар'єрі. Це може 
призвести до того, що за
вод в холодну пору року 
простоюватиме через за
тримки в подачі глини у 
формувальний цех.

Учасники зборів гово
рили й про те, що потріб
но більше турбуватися 
про молоду зміну, як це 
роблять у бригаді слюса- 
рів-складальників Ленін
градського об’єднання 
«Злектросила» Героя Со
ціалістичної Праці С. С. 
Вітченка. Минулого року, 
скажімо, під час літніх ка
нікул на заводі працювали 
20 юнаків і дівчат — 
старшокласників двох мі
ських середніх шкіл. Та 
жоден з них після закін
чення школи у нинішньо
му році не прийшов пра
цювати ча завод. Чому? 
Бо на підприємстві не по
турбувались, щоб привити 
тим, хто робить перші 
кроки у трудовому житті, 
любов і повагу до праці, 
створити хороші умови 
для роботи.

Секретарем комсомоль
ської організації підпри
ємства обрали Олек
сандра Радченка.

С. МАТУСЯ К, 
позаштатний корес
пондент газети «Мо
лодий комунар».

тл R. КОВПАКА.

ф Почався Тиждень літератури та мистецтва 
для воїнів Радянської Армії, присвячений 30-річ- 
чю визволення України від німецько-фашист
ських загарбників.

23 вересня у Палаці культури імені Жовтня л 
м. Кіровограді відбулося урочисте відкриття 
Тижня. До присутніх з вступним словом звер
нувся начальник" обласного управління культу
ри Ф. О. Цигульськпй.

— Невичерпною темою залишається в літературі І 
мистецтві тема безсмертного подвигу радянських лю
дей у Великій Вітчизняній війні, розповіді про сьогод
нішні будні Радянської Армії, — сказав він. — Друж
ба письменників, художників, акторів з воїнами давня 
і міцна. В дні підготовки до святкування 30-річчя виз
волення України від німецько-фашистських загарбни
ків, під час Тижня, в гостях у воїнів побувають письмен
ники і журналісти, відбудуться зустрічі з ветерана
ми війни, будуть проведені читацькі конференції, тема
тичні огляди літератури, перед ними виступлять аріис- 
ти і учасники художньої самодіяльності.

Воїнів привітали — офіцер М. Г. Конишев, за
служений працівник культури УРСР П. ї>. ІІІе- 
потинпик сержант М. Є. Раді,ко, робітник заво
ду «Червона зірка», кавалер орденів Слави трьох 
ступенів М. 1. Жосаи, член Спілки письменників 
України В. О. Базилевськлй,

Учасники вечора поклали квіти до могили Не
відомого солдата.

Після урочистої частнип відбувся концерт 
учасників художньої самодіяльності.

и. СОМОВ.
II а фоі о: член Спілки письмовників України, кі

ровоградський пост Володимир БАЗНЛЕВСЬКНП роз
мовляє з воїнами. ** •
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НОВАТОРИ 
РАДЯТЬСЯ

В Кіровограді в клубі 
Імені Калініна нещодав
но проходив семінар ви
нахідників та раціоналі
заторів області. .

З доповіддю про ро
боту обласної ради ВТВР 
Та діяльність винахідни
ків і раціоналізаторів 
Кіровоградщини в пер
шому півріччі 1974 року 
виступив голова облас
ного товариства винахід
ників та раціоналізато
рів Г. І. Білан. Він відзна
чив кращі колективи під
приємств та організацій, 
які сягли значних твор
чих успіхів, та вказав на 
ТІ хиби і недоліки, що 
мають місце в організа
ціях ВТВР.

Особливо була за
гострена увага на тих 
підприємствах та органі
заціях, які за останній 
період значно знизили 
Ьвоі показники творчої 
діяльності, не надають 
належного значення цій 
важливій справі.

В доповіді також від
значалось, що на бага
тьох заводах, шахтах, но
вобудовах у винахід
ницькій та раціоналіза
торській роботі комсо
мольці, молоді спеціа
лісти ще не достатньо 
включились в змагання 
новаторів, стоять осто
ронь творчого пошуку.

На семінарі були ви
словлені цінні пропози
ції, накреслені заходи, 
спрямовані на дальше 
поліпшення роботи з но
ваторами виробництва 
та виконання зобов'я
зань, взятих раціоналіза
торами області на вирі
шальний рік п'ятирічки. 
А мета у всіх одна — 
зекономити 11,5 млн. 
карбованців на рік.

А. колодяжнии, 
інженер.

ОБГОВОРЮЄМО ЛИСТ С.с. ВІТЧЕИКА «ЧЕСТЬ ЗМОЛОДУ»'
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БІЛЯ ЩЕДРИХ ДУШЕЮ
Прочитав я звернення Степана 

Степановича Вігченка, бригадира 
Ленінградського об'єднання «Элек
тросила» до юнаків та дівчат на
шої області. Тепер постійно слід
кую за виступами досвідчених ро
бітників, наставників, які діляться 
своїми думками. Побачив, що й 
молоді, ще новачки, розповідають 
про свої перші кроки на виробни
цтві. Може несподівано, але оста
точно вирішив: мені теж є чим по
ділитися з приводу роздумів < Ге
роя Соціалістичної Праці С. С. 
Вітчеика «Честь змолоду».

Життєва дорога моя була нелегка. 
Дуже рано помер батько, а коли мину
ло мені 14 років, — зостався й без ма
тері. То були важкі часи, годі знайти 
щось світле з власного минулого. Зу
стрів на своєму шляху негідних людей. 
Однак я швидко збагнув — їх одиниці, 
вони відживають своє.

Зневіритись не дозволили щирі, щед
рі душею — справжні люди, робітники. 
Два роки тому прийшов на завод «Чер-

-----------  -- .'—---т. і

вона зірка» в ливарний цех ковкого 
чавуну. Став наладчиком Зіткнувся > 
відповідальністю, відчув, що від мене 
залежить успішне виконання змінних 
завдань багатьох робітників. Вчився.

Кілька десятків різних марок 
пресів, кожну треба знати доско
нало. Іноді приходила думка — 
не справлюсь, не зумію. Та ще, як 
на ту біду, вийшов з ладу прес 
з моєї вини. Цілих три години 
ремонтувала його бригада слюса
рів. Ну, прикинув собі, не по мені 
свита, ось хай тільки хтось доріка
ти стане — покину... Ніхто й сло
вом не обмовився, певно ж, бачи
ли мій стаи. А коли прес пустили 
в дію, підійшли гуртом, заспокої
ли, підбадьорили. Залишився я. 
І хотілось працювати краще, не 
покладаючн рук ще й тому, що по
руч були люди, на яких можна 
було рівнятися — Іван Федорович 
Захаров та Олександр Свиридоно- 
вич Євтихеєв.

Здається, немас на дільниці такої ро
боти, якої не змогли б вони виконува
ти. Лише дивитись, як вони працю
ють — одне захоплення. Олександр 
Свнрндоновнч І допоміг мені освоїти об
ладнання. Не працював за мене, а під- 
наїзвап — як знайти потрібний штамп. 
Знсву щось не виходило — сам візьме 
ключі, підладнаємо разом.

Одного разу я запізнився 
хвилин. Він підійшов:

— Два проценти робочого 
вже втратив. На обід підеш раніше, 
і ісля обіду затримаєшся. Раніше робо
ту кинеш — а всього процентів десять 
і набереться. Л коли кожен так? Ариф
метику знаєш — спробуй підрахувати в 
загальному масштабі: що буде, якщо 
кожен працюватиме на десять процен
тів краще?

Виходить, дзі п'ятирічки — і рі
вень виробництва подвоїться. 
Країна стане удвічі багатшою лише 
за рахунок наших процентів. Аж 
дух захопило, бо вперше отак дове
лось мислити. Нам побільше б та- 
ких-голів, як у Олександра Свпри- 
доновпча. І ще тепла людського, 
яке має партгрупорг Іван Федоро-

на кілька

часу ти

вич Захаров. Принциповий, спра
ведливий — хочеться бути схожим 
на нього, переможця соціалістич
ного змагання, кавалера ордена 
Трудового Червоного Прапора. 
Пам’ятаю, як вступали в добро
вільну народну дружину. Я таки 
не пошкодував, що написав заяву, 
незабаром трапилась нагода від
чути себе потрібним і там, за ме
жами заводу, в час, коли люди 
відпочивають.

Тож зараз, перечитавши лист 
С С. Вітчеика до нас, молодих, 
і-.іровоградців, я з гордістю можу 
сказати про своїх наставників — 
їм за все болить. Вони не байдужі 
в оточенні молодших друзів і, го
ловне, не чекають провини, щоб 
лише опісля робити висновки, а 
випереджують погані вчинки. Сло
ва Івана ’ Федоровича Захарова: 
«Не лише з поганих робити кра
щих, а н з хороших виховувати ще 
кращих, справжніх робітників, - 
нашою радянською свідомістю» - 
запам’ятаються мені назавжди.

Л. ДУДІМ, 
робітник.

Завод «Червона зірка».

• ЕСТАФЕТА ПРАЦІ
Тисячі кадрових ро

бітників і трудівників 
сіл Донецької області 
є наставниками моло
ді. Вони щедро переда
ють підростаючій змі
ні знання і досвід, до
помагають знайти своє 
місце в колективі, при
щеплюють юнакам і 
дівчатам любов до 
обраної професії. Про 
досвід найкращих з 
них розповідається в

НА 
ЗАМОВЛЕННЯ 

Б АМу
Робочі креслення на 

спорудження важливо
го об'єкту — Байкало- 
Амурської магістралі 
видав Харківський ін
ститут «Діирозавод- 
транс». На адресу за
мовника відправлено 
проект будівництва 
найбільшого в країні

збірнику' «Наставники 
робітничої зміни», який 
еийшов у видавництві 
«Донбас».

В збірнику говори
ться про різноманітні 
форми виховної роботи 
наставників з молод
дю — урочисті посвя
чення в робітничий 
клас, вечори трудових 
династій, вшанування 
переможців соціаліс
тичного змагання, зу
стрічі новачків з ве
теранами праці.

спеціалізованого заво
ду мостових металевих 
конструкцій в Улан- 
Уде.

Уже в наступному 
році підприємство ви
пустить 60 тисяч тонн 
виробів. Це дасть мож
ливість забезпечити по
требу будівельників- 
мостовиків БАМу у 
зварних і клепаних 
опорах, частинах про
льотів та інших кон
струкціях,

(РАТАУ).

УМ І ЛЬЦІ
Цього року школярі 

Олександрії отримали чу
довий подарунок — між
шкільний політехнічний 
центр виробничого навчан
ня (фото справа), у його 
кабінетах, лабораторіях, 
класах 1400 учнів міста 
зможуть ширше дізнатися 
про різноманітний світ 
професій, глибше оволоді
ти окремими спеціальнос
тями. Про обладнання, 
зручності приміщень ви 
можете судити по фото
знімку вгорі. Допомогли 
обладнати центр шефи з 
електромеханічного заво
ду. ремзаводу «Укрсіль- 
госптсхпіка», швейної фаб
рики та інших підприємств 
міста.
Фото А. БУДУЛАТЬЄВА.

Друкуємо сьогодні з деякими ско
роченнями ще один розділ із брошури 
Героя Соціалістичної Праці, лауреата 
премії Ленінського комсомолу, брига
дира комсомольско-молодіжної трак
торної бригади ордена Трудового 
Червоного Прапора колгоспу «Зоря 
комунізму» В. І. Моторного «Джерела 
нашого зростання».

ВІДОМО, що найбільший резерв урожай
ності в період Сівби, розвитку рослин — 

це волога. Ми мріємо про той час, коли 
зможемо, образно кажучи, тримати цю во
логу в землі на замку і видавати нивам то
ді, коли вопи її особливо потребують. Од
ним словом, регулювати її так, як це ми 
маємо змогу робіни на своїх зрощуваних 
землях.

Фантазія? І зовсім пі. Я вже розповідав 
про так званий «сухий дощ».

А от однієї безсніжної зими грунт на посівах 
пшениці вимерз і верхній шар його перетворився 
на пилюку. Це загрожувало загибеллю рослин, 
оскільки навколо вузла кущіння зовсім не було 
вологи. ІЦо робити? Перевіривши стан грунту 
глибше, ми з головним агрономом П. А. Писако- 
внм вирішили, що лан треба прикоткувати, і тоді 
вузол кущіння наблизиться до вологи, яка лиши
лася ще з осені. Так І зробили. А через деякий 
час пшениця ожила. Додам, що після кожного 
справжнього дощу ми не гаємо ні хвилини і на
правляємо всю техніку на її закриття. Таким чи
ном, не даємо випаровуватися життєдайним сокам 
землі. За цим слідкує агрономічна служба кол
госпу, очолювана заслуженим агрономом респуб
ліки, Героєм Соціалістичної Праці Я. А. Писако- 
сим, а на дільниці, яку обслуговує наша брига
да, — В. А. Сандулом. Багато енл і праці доклали 
ці досвідчені спеціалісти, щоб навести порядок на 
землях, добитися високої культури землеробства.

Особливо зважаємо на правильну підго
товку грунту, своєчасну і високоякісну сів
бу, загортання насіння на погрібну глибину 
в достатньо вологий шар. Практикою дове
дено, що, хто не дотримує цих вимог, дужо 
втрачає у врожаєві. Якщо, наприклад, за
гортати насіння сівалкою на недостатвю 
глибину, багато його лишається на поверх
ні, як кажуть, для горобців. Звідси й зрід
жені посіви.

Як же ми вносимо мінеральну і органічну 
поживу? Останню — лише під оранку.

Як тільки розкидали гній, відразу почи
наємо його приорювати, щоб ие було роз
риву між розкиданням і оранкою. Для цьо
го ставимо таку кількість тракторів, яка за
безпечить безперебійну роботу. Отже, оре
мо завжди груповим методом і обов’язково 
з передплужниками. На практиці перекона
лися, що такий спосіб — найефективніший. 
В середньому щороку мн вносимо на гектар 
по 15 тонн гною.

Найкращий метод підживлювати озимину 
мінеральними добривами аа прикладом хлі
боробів колгоспу імені О. Г. Бузнпцького — 
кореневий, за допомогою сівалок СУК-24- 
Раніше ми захоплювалися підживленням з 
літаків. Та значна частина дорогоцінних 
гранул родючості потрапляла па лісосмуги, 
дороги, ріки. При кореневому підживленій, 
як ми переконалися, втрати 'виключаються. 
Добрива відразу потрапляють до кореневої 
системи на глибину 4—6 сантиметрів, роз
чиняються там. Буквально за добу рослина 
починає вбирати їх і таким чипом ліквідує
ться так зване азотне голодування.

Перевага кореневого підживлення ще й 
у тому, що ми водночас закриваємо вологу. 
Диски добре подрібнюють грунт. А позаду 
сівалок у залежності від розвитку рослин і 
щільності грунту, чіпляємо борони або ран- 
бс.рінки, які мільчують верхній шар, не даю
чи випаровуватися волозі. Цей спосіб удвічі 
дешевший і дає вагому прибавку врожаєві.

Хочеться особливо наголосити на сортах, у нас 
стало правилом засівати тільки районованими, 
тільки тими, ЯКІ попереднього року дали найвищі 
врожаї. Спочатку ми культивували сорти миро- 
нівської селекції ~ на той час вони для наших 
грунтів були найурожайиішими — а зараз — ку
банської. .Ми у себе щороку випробовуємо їх по 
кілька. 1 взагалі ми вважаємо, що сіяти лише 
один якийсь сорт — дуже ризиковано. Адже ко
жен з них мас не тільки свої особливі переваги, 
а її вади: один схильний до вилягання, другий —

РЕЗЕРВИПОРУЧ
до хвороб, третій недостатньо зимостійкий, чет
вертий боїться посухи. А найгірше те, що, висі
ваючи нові сорти і гібриди, не скрізь дотримую
ться агроіехнікн їх вирощування, рекомендованої 
селекціонерами і дослідними станціями, і через 
те, як зазначалося на грудневій нараді в Цент
ральному Комітеті Компартії України, в деяких 
районах торік допущено значний недобір урожаю. 
Це стосується, наприклад, нових сортів пшениці 
«Аарора» і «Кавказ». Автор цих селекцій акаде
мік П. П. Лук'яненко не раз наголошував на то
му. що агротехніку їх внроіцуваня не можна по 
шаблону переносити з Кубані на Україну. До
тримуючись його порад, ми тнорчо підійшли до 
запровадження у себе цих сортів і добилися вели
ких успіхів. Лани, засіяні «Всзостою-1», «Авро
рою», «Кавказом», стали родити у нас по 55—60 
і більше центнерів на кожному гектарі. Відомий 
селекціонер щиро дякував усім ьіровоградцям за 
розумну працю над його сортами. Про неухильне 
дотримання рекомендацій вчених повинні дбати 
не тільки агрономи, а й ми, механізатори.

Нині величезна увага звертається на гус
тоту посівів. І це не дивно. Зріджуючи або 
загущуючи їх, господарства недораховую
ться багато тони зерна, інших сільськогос
подарських культур. Зберегти до збирання 
оптимальну густоту рослин — завдання 
всіх трудівників ланів.

Отут якраз і варто розібратися в реко
мендаціях селекціонерів, дослідних станшіг. 
Надміру загущені посіви негативно вплива
ють на врожай. Наприклад, загущені посіви 
кукурудзи дають луже малі, недорозвинені 
качани, а то й зовсім їх не утворюють. В та
кому разі завше буде великий недобір зер
на. її на гектарі має лишитися тисяч
стебел. І якщо на кожному виросте хоч по 
одному 240-грамовому качану, то 100-цент- 
нериий урожай цієї культури забезпечено.

Мене часом питають, чому я, бригадир 
тракторної бригади, людина, так би мовити, 
зв’язана лише з машинами, постійно пра
цюю над підвищенням агрономічних знань. 
У наш час, коли на село надходить все 
складніша і складніша техніка, тракторист 
має бути механізатором широкого профілю. 
Та це ж ще не все. Нинішньому механізато
рові мало знати техніку. Тон, -хто працює 
біля землі, повинен знати і розуміти поле. 
Він має сам визначати, якою повинна бути 
густота посівів у залежності від сорту, дози 
мінеральної поживи під час сівби і піджив
лення рослин, тобто добре знати агротехні
ку. Висока кваліфікація -трудівників, їхня 
освіченість ■— завжди-у нас на першому 
плані.

Одним із шляхів підвищення продуктивності 
праці є впровадження кнйбільш ггрогресненнк 
форм використання техніки. Ми давно застосували 
у себе двозмінну роботу — від оранки до збнраи- 
ня врожаю. Наприклад, п’ять днів на тракторі 
механізатор працює у першу зміну, а потім пере
ходить на другу.

Ми застосували потоковий метод збирання ко
лоскових — з одночасним прибиранням соломи 
машинами. Це підвищило продуктивність праці на 
10—15 процентів.

Площі неодночасно дозрівають, ! ми маємо змо
гу обробляти їх груповим методом. Кілька агре
гатів одночасно закривають вологу на одному по
лі, потім переходять на Інше. Так і під час зби
рання врожаю: замість 5—6 днів поодинці, ми гру
повим способом збираємо за день. При цьому лег
ше налагодити і технічне обслуговування машин.

Нам ятаю, одного літа перед самими жнивами, 
коли хліба аже достигли, на поле моєї бригади 
налетіла буря і поклала майже всю пшеницю. До
помогти збирати хліб прибули комбайнери усіх 
чотирьох бригад. Хоч пшениця й полягла, ми 
швидко зібрали і і і втрати були значно меншими, 
ніж це могло статися.

Отже, і постійне навчання кадрів, і вдо
сконалення організації праці, і прогресивні 
агротехнічні прийоми, і впровадження най- 
передовішпх форм використання сучасної 
техніки, землі — всі ці та інші резерви да
ють нам можливість постійно підвищувати 
продуктивність праці, збільшувати вироб
ництво ПРОДУКЦІЇ,
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Фото В. КОВПАКА.

УВАГА, ПІДЛІТОК!

С Е М Е Н О

СВЯТО
ТЕАТРУ

• В парку імені Леніна в Кіровограді 
відбулось урочисте відкриття традиційного 
свята театрального мистецтва.

—Рік од року все більшого розмаху на
бирає па Кіровоградщині, батьківщині ко
рифеїв українського театру І. Карпенка* 
Карого та М. Кроппвницького, народне мис
тецтво, — сказав заступник голови оргко
мітету по проведенню свята, начальник об
ласного управління культури Ф. О. Цнгуль- 
ський. — Завдяки турботам партії і уряду 
настав справжній розквіт культури і мис
тецтва, створено найсприятливіші умови 
для розвитку самодіяльного мистецтва. За
раз в області 6 тисяч самодіяльних колек
тивів, в яких беруть участь понад 100 тисяч 
учасників. А драматичних колективів — 
718. Чотирьом з них присвоєно звання «Са
модіяльний народний театр». < •

Перед шанувальниками театрального мис
тецтва, учасниками художньої самодіяль
ності, які зібралися в літньому театрі, ви
ступили робітник заводу «Червона зірка» 
А."В. Поркуян, директор Бобринецького ра
йонного Будинку культури О. О. Дсрсв’ян- 
ченко, головний режисер українського му
зично-драматичного театру ім. М. Л. Кро- 
нивницького, заслужений діяч мистецтв 
УРСР І. В. Казнадій, викладач Олександ
рійського культосвітнього училища П. І. 
Ярмоленко.

Учасники свята поклали квіти до пам'ят
ника В. І. Леніну. А потім відбувся святко
вий концерт.

Т М'Я Івана Петровича
* Павлова, творця 

вчення про вищу нерво
ву діяльність, який від
крив нову еру в розвит
ку фізіології, широко ві
доме не лише в нашій 
країні, а й далеко за ії 
межами.

Геніальні відкриття 
Павлова озброїли люд
ство знанням головних 
законів4'діяльності моз
ку, стали черговою ви
датною перемогою ма-

тивного вивчення вищої 
нервової діяльності (по
ведінки) тварин. Умовні 
рефлекси» (1923) і «Лек
ції про роботу великих 
півкуль головного моз
ку» (1927) стали підсум
ком багаторічних до
сліджень вищої нерво
вої діяльності.

Вчення Івана Петрови
ча Павлова зустріло га
рячий відгук на всіх кон
тинентах. Він був обра
ний дійсним членом 132 
академій і наукових то
вариств земної кулі.

Організована в 1926. 
році біофізична станція 
в Колтушах (тепер село 
Павлове) під Ленінгра
дом перетворена в їй-

СТАРІЙШИНА
ФІЗІОЛОГІВ
СВІТУ

•— Чого це Семенович зачастив до 
П.? — питав сусід у сусіда.

— Сам дивуюсь, — здвигував той 
плечима. — Що у них може бути 
спільного?

А Семенович, повернувшись з ро
боти додому, чи робив що чи не ро
бив, а поспішав навідатись у цю, як 
прийнято говорити, неблагополучну 
сім’ю. Знав наперед, що застане там 
господаря п'яним, заплаканою його 
дружину і насторожені погляди ді
тей. Особливо непокоїла його доля 
старшого — Володі, Хлопець, явно 
збивався з шляху. Там з «дружками» 
сад чужий обірвав, в іншому місці — 
забрався в чийсь сарай. Почались 
приводи в міліцію, розмова на засі
данні комісії у справах неповноліт
ніх. Після одного з таких засідань 
Л. С. Аверьянова попросили:

— Візьміться за цю сім’ю, Лаврен- 
тію Семеновичу. Власне, не так за 
сім'ю, як за Володьку.

Семенович, як всі його називають, не 
міг не погодитись, бо й без цього був не 
байдужим до долі підлітка. А запропону
вали йому «роль» громадського виховате
ля тому, що знали його, як найкращого і 
незмінного голову батьківського комітету 
школи № 32, як брав він під власний конт
роль найбільш важковнхоианих підлітків, 
яку аелнку роботу проводив з батьками.

Діти Лаврентія Семеновича вже закінчи
ли школу, і він. дак би мовити, механічно 
вибув із складу батьківського комітету. 
Але то тільки "формально. Фактично ж —

ні. Бо хіба можна розлучитись з тим, до 
чого ти пристрасний, що тебе постійно не
покоїть. Хоч сам Семенович прямого відно
шення до виховання не має. В минулому 
був військовослужбовцем, зараз — працює 
машиністом водоканалу. Просто у нього — 
талант вихователя.

В будинку, де проживає Л. С, 
Аверьянов, — близько п’ятдесяти сі
мей. Чималенько тут і дітей. 1 на ву
лиці вони, в основному, надані самі 
собі. Там, дивись, бійку вчинили, там 
шкоди наробили. Одні проходять ми
мо цього без уваги. «Хай самі роз
бираються» — чуєш у відповідь від 
дорослих. А Семенович зовсім іншої 
думки. Він першим подав ідею орга
нізувати у звільненому приміщенні 
Ленінську кімнату. Мало хто знає, 
скільки перешкод довелось поборо
ти, скільки інстанцій відвідати, доки 
«вибив»-таки приміщення. За декіль
ка вечорів обладнали її, зробили за
тишною і привабливою. Тепер рідко 
коли почуєш у цьому дворі плач чи 
окрики дітей. Зайняті вони корисни
ми, цікавими справами.

Робота по вихованню — малопо
мітна. Не підлягає вона і ніяким ви
мірам. Зате з чим можна зрівняти 
віддачу від неї?

Після того, як Лаврентію Семеновичу 
було офіційно доручено взяти контроль за 
«важким» підлітком, у його розпорядку 
дня нічого не змінилося. Він, як і раніше,

щовечора провідував його. Спочатку просто 
бесідував подовгу, вивчав його характер, 
схильності. Потім поступово переходив до 
занять у школі, до підготовки уроків. Во
лодя навіть не підозрював, що Семено
вич — його громадський вихователь. Та й 
самого Аверьянова цей титул мало ціка
вив. Він був просто сусідом, йому просто 
хотілось, щоб із цього юнака вийшли люди.

Треба сказати, що Володя одразу 
увійшов у довір’я Семеновича. Бать
ку й матері, бувало, того не розпо
вість, що йому. А якщо потрібно бу
ло з кимось порадитись, то довіряв
ся, взагалі, лише тільки йому, стар
шому товаришеві і пораднику.

Радів Семенович, що у його під
опічного визріла мрія, з’явилась ме
та, Хотів він стати столярем. Тільки 
вийшло так, що поступив він в тех
нічне училище № 6. Зарахували його 
а групу токарів, але пообіцяли, що, 
при можливості, переведуть туди, 
куди має бажання і нахил. Та так і не 
виконали обіцянку. І Володя учили
ще залишив.

Дуже переживав, коли довідався 
про це. Більше всього Лаврентія Се
меновича обурювала позиція дирек
ції училища і те, що майже цілий рік 
хлопець буде без діла. Та все обі
йшлось благополучно. А як тільки 
училища почали новий набір — сам 
пішов до директора ПТУ № 2 і роз
повів йому есе, як с. Володю зараху
вали 8 групу столярів. За весь період 
навчання не було в нього навіть за
уважень. Зараз він в Армії. Приїхав 
у відпустку. І в першу чергу прийшов 
до Семеновича.

Г. ІВАНЧЕНКО.
м. Кіровоград.

Ф До 125-річчя від дня 
народження І. П. Павлова

теріалізму. Його відкрит
тя сприяють дальшому 
розвитку медицини, фі
зіології і психології.

Ще в студентські роки 
(1875) Іван Петрович 
Павлов був удостоєний 
Золотої медалі за вико
нання експерименталь
них досліджень «Про 
нерви, що керують ро
ботою підшлункової за
лози». Через вісім років 
(1883) він вже доктор 
медицини. За роботу з 
фізіології травлення Пав- 
лову в 1904 році була 
присуджена Нобелівська 
премія, а в 1907 році 
його затвердили акаде
міком. .

Незважаючи на зруй
нування й голод, влада 
Рад створила вченому і 
його співробітникам всі 
умови для успішного 
проведення робіт. За 
його діяльністю стежив 
сам В. І. Ленін.

Праці Павлова «Двад
цятирічний досвід об'єк-

ститут еволюційної фі
зіології і патології вищої 
нервової діяльності іме
ні академіка І. П. Павло
ва Академії медичних 
наук. Ім’я академіка 
Павлова носять наукові 
установи і учбові закла
ди, вулиці наших міст і 
сіл. Щорічно за кращу 
наукову роботу в галузі 
фізіології присуджується 
премія імені академіка 
Павлова, заснована з 
1934 році. А раз на два 
роки присуджується Зо
лота медаль імені Пав
лова за сукупність робіт 
по розвитку вчення Пав
лова.

В 1935 році Міжнарод
ний конгрес фізіологів 
присвоїв Павлову почес
не звання «старійшини 
фізіологів світу».

Сьогодні люди усісї 
землі урочисто відзна
чають 125-річчя від дня 
народження геніального 
вченого, нашого співвіт
чизника Івана Петровича 
Павлова, ім’я якого 
безсмертне.

м. ножнов.

ЗА ФОРМУЛОЮ 
ПОСЛІДОВНОСТІ 

• інструктори — провідні спортсмени 
Ф Згуртовує спартакіада 
ф Якщо немає власних баз

Виправдання фізкультурних акти
вістів було одне і тс ж:

— У нас найважче згуртувати молодь. 
Будівельні майданчики далеко за межа
ми міста, в суботні і недільні дні хлопці 
їдуть додому — в село. Якось оголоси
ли: «На-стадіоні будемо складати нор
мативи комплексу ГПО»’. І майже ніхто 
Ііе прийшов.

А будівельники:
— Ми б прийшли. Але ж треба підго

туватись до цих змагань. Та й не побі
жиш в тому ж костюмі, що па свято 
придбав. Потрібна спортивна форма...

1 ось в тресті «Кіровоградсільбуд» ін
структором по спорту почав працювати 
Ініціативний комсомолець Микола Голо- 
вецькнй. Випускник інституту, спорт- 
смеп-першорозрядник.

Кликати одразу на старт ГПО? А як- 
Ідо знову не прийдуть. Ні, буденність тут

пошкодить. Треба влаштувати спарта
кіадні поєдинки. Щоб виявити пайсиль- 
иіших, найактивніших. І вони тоді по- 
винні повести за собою інших.’ Керівники 
тресту пішли назустріч:

— Якщо є конкретні плани і ліловий 
підхід до справи, кошти теж будуть.

Закупили форму, спортивний інвентар, 
лижі, домовилися« з спортклубом «Зір
ка» про .аренду стадіону. Секції почали 
працювати в спортзалі підшефної школи 
№ 5. Будівельники допомогли учням при
дбати спортивну форму, а школа 
надала робітникам свій спортивний 
комплекс — на вихідний день, па вечір
ній час. І ось уже почались масові поє
динки волейболістів. Команди виставили 
пересувні механізовані загони, автоколо
на, будівельні управління. Коли па буді
вельних майданчиках почули про захоп
люючу боротьбу волейболістів, па май-

данчнк прийшли уболівальники. В субот
ній дєііь ніхто в село не поїхав, бо 
хлопцям було цікаво, як же проведуть 
чергові матчі товариші по бригаді.

Далі —'змагання тенісистів, шахістів.
Перед початком спартакіадних поє

динків Головецький ознайомив юнаків та 
дівчата нормативами та вимогами комп
лексу ГПО, запропонував будівельникам 
спробувати свої сили на бігових доріж
ках, в секторі для стрибків. Звичайно, не 
кожен зумів одразу скласти залік. Але 
провідні спортсмени колективу фізкуль
тури Анатолій Салган, Анатолій Бонда
ренко. Олександр Черненко, Микола 
Горбоиос захопили, своїх друзів сприт
ністю і сплою. З числа таких ентузіастів 
Головецький і згуртував загін громад
ських інструкторів і тренерів. Підбиваю
чи підсумки кожного стану спартакіади, 
Головецький адресував слова похвали і 
тим, хто успішно складав нормативи но
вого фізкультурного комплексу:

— .Учень столяра з БУ-1 Володя Біло- 
руеов підтягнувся па перекладині 16 ра
зів, технік Анатолій Голік краще стріляв 
в тиру, значки будуть вручені Віталію 
Пустовіту, Миколі Горбоносу. Миколі 
Дячку.

За чотири місяці більше 150 будівель
ників, включившись у змагання з багато-

борегва ГПО на призи «Комсомольской 
правды», мали відмінні результати на 
легкоатлетичних доріжках, в стрибках, 
тиру, продемонстрували своє вміння з 
цивільної оборони.

І раптом — плавання. База не підго
товлена. Ніде провести навіть тренуван
ня. Але Микола Головецький зорієпту-, 
вався правильно. Будівельники, взявши 
шефство над піонерським табором «Чер
воні вітрила», обладнали гам зразковий 

-пірс, змонтували хороший комплекс для 
юних моряків. 1 па Інгулі у вихідні дні 
будівельники теж зумілії показати .своє 
уміння. Тепер на черзі легкоатлетичний 
крос. Тут візьмуть участь і пайспльніиіі 
значківці, і початківці. Готуючись до 
30-річчя визволення Радянської України 
від німецько-фашистських загарбників, 
фізкультурники • «Кіровоградсільбулу» 
знову хочуть мати найвищі спортивні 
результати.

Підсумки своїх досягнень воли підве
дуть на спортивному вечорі. 1 звітувати
муть перед ветеранами війни. Перше 
слово скажуть допризовники, які хочуть 
довести, що воин мають добрий фізич- 
пнй та ідейний гарт. Бо в них висока мі
сія — стати захисниками рідної Віт
чизни.

М. ШЕВЧУК.
м. Кіровоград.



4 стор. „МОЛОДИЙ КОМУНАР“

До 30-річчя визволення України 
від німецько-фашистських загарбників

О. ЛУКАШЕНКО

ОТОЧЕННЯ
Партизани Ковпака йшла далі па 

південь, наносячи відчутні удари по 
тилах гітлерівців, руйнуючи його ко
мунікації. До початку липня подола
ли до п'ятисот кілометрів. То були 
виснажливі переходи з безупинними 
жорстокими боями. Люди валилися з 
ніг від утоми, падали копі. А попе
реду іце були головні комунікації во
рога — залізнична та шосейні дороги 
Львів — Тернопіль — Жмеринка — 
Вінниця — Київ, по яких гітлерівці 
безперервним потоком доставляли па 
фронт живу силу і військову техніку.

С. А. Ковпак і С. В. Руднев виріши
ли дати відпочинок людям і коням, а 
на залізницю і шосейну дорогу по
слати в цей час кілька диверсійних 
груп. Командир загону Ф. Д. Матю
шенко доз моїй групі бойове завдан
ня: вийти між станціями Підволо
чись’; Мм .: -іі.ш.а і пустити під укіс 
військов-.ежелон, нвб_загальмуваги 
рух, і тим езмим забезпечити пере
праву з’єднання через колію па пів
день. Групі пропонувалось вийти в 
ліс на захід від села Хмслнськ Ска- 
латського району, куди після пере
прави мали прибути всі частини з’єд
нання. Для прикриття мінерів виділи
ли стрілецький взвод старшого лейте
нанта сибіряка Павла Сарапулова.

Із міперів зі мнею пішли досвідчені під
ривник):: молодий десантник, Інструктор 
мінерної справи москвич Микола Версйкін 
і 18-річиин білорус, хоробрий партизан Фа- 
дій Казора. По дорозі взяли місцевого 
провідника, який добре знав дорогу і про
вів групу точно в призначений район — за 
півкілометра на схід від станції Макси
мівна. '

Перед -алізницею зупинились, пропусти
ли патрулів, а потім ще раз перевірили ви
бухівку.

Командир взводу Павло Сарапулов роз- 
етаЕИп охорону, а мн з Миколою Верейкі- 
ним і Фадіем Казорою поповзли до колії. 
Підкяаяя під шпалу міну і старанно її лз- 
маскува.'.н. Закінчивши ооботу, зняли спою 
охоропу і недалеко підійшли під залізниці. 
Почали чекати підходу поїзда. Через пів
години від станції Підполочиськ з'явився 
ешелон...

Враз зметнувся вгору величезний 
стовп вогню і повітря потряс страш
ний вибух. Через наші голови проле
тіли уламки. Вагони навалювались 
одни на одного, з яких сипалося на
грабоване на Україні зерно, цукор, 
тощо. На станції гітлерівці відкрили 
стрілянину, але було вже пізно. Ми 
відпалили ешелон термітними кегля
ми. а самі вирушили по умовленому 
маршруту: хуторами Гуляй-поле, 
Богдапінським лісом, через шосе Під- 
волочиськ — Тернопіль до лісу за се
лом Хмелнськ.

На узліссі Когда нівського лісу за
став світанок: Попереду було шосе, 
по якому вже рухалися гітлерівські 
автомашини. Та на щастя, назустріч 
доказалися дві підводи. Мн їх зупи
нили. Виявилося, то їхали пани лісни
чі Скаутського і Гримайлівського 
лісництв на нараду до тернопіль
ського гебітскомісара.

Скалатськин лісничий пан Корлето за
явив. що буде скаржитися на пас терно
пільському коменданту, але ми дали йому 
стусана, а підводи повернули назад. Роз
сілися. — двадцять партизан (по десятеро 
на кожний фаетон) — і взяли курс на шо
се. Для маскування попереду посадили 
ианів лісничих. Без пригод переїхали шо
се, пропустивши повз себе кілька військо
вих автомашин. Доріжка повернула до не
відомої нам споруди. Як виявилося потім, 
то був радіомаяк, з якого зв'язківці регу
лювали рухом німецьких військових літа
ків. Але тоді ми не знали цього. Коли по
рівнялися з спорудою, на вишку вибігло 
кілька гіг.тепівців. про щось белькочучи 
між собою. їх зібралося вже більше двох 
десятків. З тридцяти метрів вони розгля
дали нас. а ми тримали автомати напого
тові. Певно, німці гадали, що це якийсь 
загін поліції і не зачепили нас. Нам же 
бу.ю вигідно не зв’язуватися з ними, бо 
поруч було шосе, а ліс зостався позаду.

Незабаром в'їхали в село Хме-

(Продовження. Поч. в газеті за
24 вересня).

лиськ, — за;ннм у лісі повинні були 
днювати й наші загоїш. Село ще спа
ло. Тільки изййровдрпіші господині 
почали доїти корів. В однієї із жінок 
довідалися, що в селі е великий 
фільварок і діє крохмально-патоко
вий завад. Вирішили — поки гітлерів
ці не огляділися, захопити ці об'єкти, 
арештувати керуючих і привести їх у 
штаб Ковпака.

Директора фільварка пана Леопа 
Верхового захопили сонного в ліжку. 
Звели на ноги, одягнули. Хлопці по
розчиняли всі стайні, повиганяли на 
поле і в ліс кілька сот голів худоби, 
яку гітлерівці відібрали у селян і від
годовували для свого війська. За
прягли ще одну підводу, взяли із со
бою харчів — сала, цукру, ковбас, 
посадили попереду пана директора і 
рушили в ліс. По дорозі Микола Ве
рсйкіп і Фадіії Казора підірвали об
ладнання крохмале-патокового за
воду.

Ми сподівалися зустрітися в лісі з своїми 
партизанами. Але там ковпаківців не було. 
На узліссі стояла самотня хатина. Тут жи
ла сім’я лісника Петра Макара. Крім дру
жини Ганни тут жили її старі батьки, 
сестра Марія і брат Юлик.

Зустріли вас гостинно. Першою вибігла 
з .хати Марія.

— Здрастуй, чорноока! — привітався я. — 
Скажи, дівчинко, а фашистів тут немає?

— Немає, — відповіла.
— А таких, як ми, не було? — допи

туюся.
— А які, ви? — перепитала.
— Радянських партизанів, розумієш?
— Ні, ви перті. Просимо до хати.
Вся сім’я радісно прийняла гостей. За

ходились пригощати. В свою чергу і ми 
частували цих добрих людей смачними 
директорськими харчами.

Настав час вирушати в дорогу. Думало
ся, що. можливо, ковпаківці підійшли з Ін
шою краю лісу. Тож вирушили вглиб. Не
забаром виїхали на протилежнй бік, але 
ніде партизан ке було. Тільки тоді зрозу
міли. яка загроза нависла над нами. Бо у 
18 кілометрах звідси був Тернопіль, в 
15-ти — Підполочиськ. а в семи кіломет
рах — місто Скалаг, що кишіло гітлерівця
ми. З’єднання десь затрималось, я мн за
вчасно себе виявили. Та ще взяли п ліс 
«хвоста» — отих чортових панів.

Забралися вглиб лісу. Він хоч і не
великий. але густий. Довкола ж — 
відкрита місцевість і тільки через 
4—5 кілометрів був другий лісний ма
сив під назвою Малинник. Розставив
ши кругову оборону, втягнули підво
ди в гущину. Посадили під охорону 
на траву уже непотрібних «язиків» — 
директора і двох лісничих, і почали 
чекати ночі, хоча ще було далеко і 
до обіду.

Гітлерівці в Скалаті швидко дізна
лися, що в Х.мелиську «побували» 
павткзани. наробили там шелесту і 
забрали в ліс пана директора. В місто 
почали прибувати солдати і поліцаї. 
О 12 годині біля хати лісника з’явив
ся легковий автомобіль. З нього ви
йшли два офіцери з вівчаркою. Пита
ли старого Михайла. чи не бачив, ку
ди подалися російські партизани. 
Старий божився, іпо. може, хто і був, 
але вій нікого не бачив. А Марія по
далася в ліс. Самі ноги понесли її по 
свіжих партизанських слідах. Не вчу
лася. як наскочила на нашого варто
вого.

— Прошу, викличте командира, 
попросила вона.

Коли я прийшов, вона розповіла, 
що коло їхньої хати фашисти. Я по
дякував Марії і попросив повідомити 
нас про все. шо вона побачить. А по
тім порадився із Сарапуловим і Ве- 
рсйкіїшм. Вирішили — не гаяти часу 
і захопити гітлерівських розвідшікіз 
разом із легковою автомашиною, Па 
шо операцію визвались піти Павло 
Сарапулов і мінери Коля Верейкіп та 
Фадій Казора. Вопи хотіли зненацька 
напасти на. фашистів. Та, па жаль, 
запізнилися...

Біля хатн лїсникз окупантів уже 
не було. Зібравши значні сили, воші 
оточували ліс, розставляли засідки, 
вогневі точки.

(Далі буде).

Э Наша адреса і телефони
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ЧИТАЧ ПРОСИТЬ:

Дуже зацікавила мене документальна 
повість В. Базилевського «Делегат кон
гресу», в якій розповідається про відо-

хірурга Феодосія Деомпдовича 
Гетьманця.

Я тяжко хворію, перенесла .три опера- 
ції, а.іс покращення не відчуваю. Хочу 
порадитись із Гетьманцем. Дуже, прошу, 
дайте ного адресу.

Т. ПРОДАНЧУК.
~ . »’Ім. Олександрія.

Від редакції. Адреса Феодосія Деомн 
довнча така: Вільшаїїський район, се 
ло Добрянка.

Газета виходить 
у вівторок, четвер, 

суботу.

Присвячене 
визволителям

народу, про 
сьогодення 

на

Позавчора стадіон спорт
клубу «Зірка» прийняв на 
свої трибуни тисячі кіро- 
воградців.

Спортивне свято, при
свячене 30-річчю визво
лення України від німець
ко-фашистських загарбни
ків, розпочалося урочис
тими маршами, натхнен
ним словом про безсмерт
ний подвиг 
прекрасно
Країни Рад. А потім 
доріжки стадіону, спор
тивні майданчики вийшли 
юні спортсмени — учні 
шкіл міста, вихованці 
ДЮСШ. Змагалися ганд
болісти і волейболісти, 
глядачі стали свідками за
хоплюючих поєдинків лег
коатлетів, цікавої дитячої 
комбінованої естафети, 
велосипедних гонок з ви
буванням.

Завершилося спортивне 
свято товариським мат
чем з футболу між госпо
дарями поля — кірово
градською «Зіркою» 
лодарем Кубку СРСР 1974 
року, лідером вищої 
київським «Динамо», 
стріч закінчилася з нічий
ним рахунком — 1:1. Голи 
забили Вячеслав Ссменов 
у киян і Віктор Стеценко 
у господарів поля.

Ю. СУШИН.

Погода

ліги
Зу

Вдень 26 вереспя на терито
рії області і міста Кіровоіра- 
да передбачається хмарна з 
проясненнями погода, місцями 
невеликий дощ, можлива гро
за. Вітер південно-західний, 
7—10 метрів за секунду. Тем
пература по області 18—23, по 
місту 20—22 градуси тепла.

«МОЛОДОЙ КОММУНАР» - 
оргяп Кпропогрллскою обкома 

Л КС МУ. г. Кировоград.

Друкарня їм. Г. М Димитрова 
обласного управління у справах видавництв, 

поліграфії і книжкової торгівлі, 
м. Кіровоград, вул. Глінкн. 2.
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ПЕРША ПРОГРАМА. 9.05 — 
Кольоросе телебачення. Рай
кова гімнастика. (М). 0.20 — 
Носили. (М). 9.20 — Кольоро
ве телебачення. Програма 
мультфільмів. (ЛІ). 10.00 —
«Грай, мій Саяі;». (М). 10.30 — 
«Майстри мистецтв». Народ
ний артист СРСР М. Ульянов. 
(М). 11.50 — Новини. (К).
12.05 — «Екран молодих». (К). 
13.05 — Художній фільм «До
ніс». (К). 15.10 — Телевізійний 
докумеїітальинй фільм «Това
риш Серго». (М). 15.45— «На
риси історії нашої Батьківщи
ни». (М). 10.15 — Телевізійний 
нарис. «Бригада». (М).. 16.45 
— Кольорове телебачення. 
Концерт Буковинського заслу
женого ансамблю пісні і тан
цю УРСР. (М). 17.15 — Кольо
рове телебачення. «Книжкова 
крамниця». (М). 13.00 —
«День за днем». (Кіровоград). 
18.10 — Реклама, оголошення 
(Кіровоград). 18.15 — Кольо
рове телебачення. «Поштар та 
пошта». (М), 18.30 — «В піо
нерській республіці нашій». 
(М). 19.00 — Кольорове теле
бачення. «На запитання теле
глядачів відповідає член-ко- 
респондент АН СРСР В. 
Афанасьеп. (М). 19.35 — І
льорове телебачення.
зійннй багатосерійний худож
ній фільм «Ну, шо ж ти, та
то?». З серія. (М).___ ___ , . 21.00 — 
Програма «Час». (М). 21.30 — 
Кольорове телебачення. «Арт- 
лого». (М). 22.40 — Спортивна 
програма. (М). 23.30 — Нови
ни. (М).‘

ДРУГА ПРОГРАМА. 9.05 — 
Кольорове телебачення. Ран
кова гімнастика. (М). 0.20 —
Новини. (М). 9.30 — Кольоро
ве те.тебачентп. Програма 
мультфільмів. (М). 19.00 —
«Грай, мін бали». (М). 10.30 — 
«Майстри мистецтв». Народ
ний артист СРСР М. Ульяпов. 
(М). 11.50 — Новіти. (К).
12.05 — «Екран молодих». (К). 
13.65 — Художній фільм «Ло- 
кіс». (К). 14.35 — Телевнстава 
«Дума пг,о любов». (К). 15.55
— Г. Маблін. «Парадний 
вхід». Вистава. (Харків). 18.00
— «Передовий досвід — всім». 
(Донецьк). 18.30 — Для дітей. 
«Шелестять сторінки». (К).

— Програма «Вісті». (К). 
— Концерт. (К). 20.50 — 
добпаніч, діти!». (І(). 
— Програма «Час». (М). 
— «На ланах республі- 
(К). 21.35 — Художній

і «Бережись аигомобі- 
<К). 23.05 — Вечірні но

вини ГЕ».

19.00
19.20 
«На
21.00
21.30
КЙ». 
фільм 
ЛЯ». І

перша ПРОГРАМА. 9.05 - 
Кольорово телебаченіш; Ран
кова гімнастика. (М). 9.20 — 
Новіти. (М). 9.30 — Ko.it.opo-

ве телебачення. «Так чи не 
так?». (М). 10.00 — «Розповіді 
про художників». Народні») 
художник СРСР Є. А. Кибрик, 
(М). 10.30 — «Для пас, біт/ 
ки». (М). 11.00 •— Кольороп
телебачення. Музична прогр/ 
ма. «Ранкова пошта». (Мі 
11.30 — «Поезія».' В. Бокоі.. 
(М). 12.00 — «Музичний кален
дар». (М). 12.30 — Теленарис 
«Приборкувачі Самотлора»» 
(М). 13.00 — Кольорове теле- 
бачений, «Людкпа. Всесвіт.
Земля». (ЛІ). 13.30 — Кольо
рове телебачення. «Співає
Л. Герман». (Ленінград). 14.05
— «Здоров’я». (М). 14.35 
«її шлях». Художній фільм. 
(М). 15.40 — «Видатні радян
ські диригенти». Народний 
аотист СРСР Є. Мравінсьйнй. 
(М). 10.30 — Кольорове теле
бачення. «Пісня1 про Португа
лію». Телевізійний докуйсі^- 
тальпий фільм. (М). 17.30 —■ • 
Кольорове телебачення. Про
грама мультфільмів. (М). 18.00
— Новини. (М).‘18:15 — «Оче
видне — неймовірне». (М)’. 
19.15 — Кольорове телебачен
ня. «Пісня-74».. (М). 19.45 —-
Г, Горіц, А. Арканоп. «ІЦіг» 
леньхі комедії Великого бу
динку». Спектакль. (М). 21.00
— Програма «Час». (М). 21.30

- Продовження спектаклю 
«Маленькі комедії великого 
будинку». (М). 22.55 — Кольо- 
рове телебачення. «Концерт 
після концерту». (М). 23.25 -і 
Новини. (М).

ДРУГА ПРОГРАМА. 10.10-? 
Паю огляд. «Резерви — на 
службу нипобнніїтпу». (Воро; 
шилонгпяд). 10.30 — Докумен
тальний фільм. «Хвилина, иіл: 
хвилина». (К). 11.00 — Кольо
рове телебачення. «Палітра». 
(К). 11.40 — Художній Фільм 
«За твою долю». (К). 13.03— 
Тслеальманах «Шовкова коси; 
ЦЯ». (Ужгород). 13.50 — «Так 
в нашому 
(Донецьк), 
ансамблю 
14.50 — За накреслспняМн 
XXIV з'їзду КІІРС. «Сільські 
обрії». (К). 15.40,— Для дітей; 
«Колумбії». 
«Корчагіпська 
16.40 — 
досвіду», 
«Новини 
18.00 — . ....... н„..........
(К). 18.50— Програма «Вісті». 
(К). 19.50 — «Мистецтво — на
родові». (К). 20.50 — «На доб
раніч, діти!». (К). 21.00 — 
Програма «Час». (М). 21.30 — 
Кольопопс телебачення. Ху
дожній телефільм «Як гапту
валась гталь»Г 1 серія. (КЬ 
22 40 — Вечіпиі попніїн. (К).

(К). І6Л0 -?■ 
вахта». (К)’, 

«Єкоав передового 
(Харків). 16.55 •-* 

кіноекрану». (К)< 
«У світі рослин».

МНМККІ^мііііііііі жіі II ВІШІ МІ и II імвкявмк!

За редантора М. СЕМЕНЮК.
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