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Вітчизні—наш 
ударний труд!ПЛАЙВИЗНАЧАЛЬНОГО - ВИКОНАНО!

Достроково виконав план 
четвертого, визначального 
колектив Новомиргород- 
ського плодоконсервного 
заводу, який нині працює в 
рахунок 1975 року. Понад 
план вже видано 2075 ти
сяч умовних банок продук
ції. На рчіних з досвідчени
ми в соціалістичному зма
ганні — комсомольці. Це і 
майстри консервного цеху 
№ 2 Валентина Осадчук та 
Валентина Забажай, зміни 
яких перевиконують щоден
ну норму виробітку на 15— 
20 процентів, і наклепниця 
етикеток Валентина Бар- 
бой.

Широко розгорнулась на 
підприємстві боротьба за 
підвищення якості продук
ції. Адже відповідальність 
робітників висока — кон
сервовані овочі Новомирго- 
родського плодоконсервно
го заводу користуються 
широким попитом но тіль
ки в межах республіки, а й 
експортуються в 
Польщу, ФРН, 
НДР, Кубу.

А.
інструктор 
родського райкому ком
сомолу.

Від Комітетів 
по Ленінських 
і Державних 
преміях СРСР
Комітет по Ленінських і 

Державних преміях СРСР у 
галузі науки і техніки при 
Раді Міністрів СРСР і Комі
тет по Ленінських і Дер
жавних преміях СРСР у га
лузі літератури, мистецтва і 
архітектури при Раді Міні
стрів СРСР повідомляють, 
що прийом робіт на здо
буття Державних премій 
СРСР 1975 року провадить
ся до 15 грудня ц. р.

пролетарі всі:-: ний
райського обкому акску

ГАЗЕТА ВИХОДИТЬ 3 1939 РОКУ

ЧЕТВЕР, 3 жовтня 1974 року

БУДЕ

На знімку; Сальківський цукрозавод.

V ЯВІМО собі трохи незвичайну розмо- 
* ву. Ситуація (до речі, цілком кон
кретна — життєва) зіткнула двох осіб в 
суперечці: де легше, простіше — з точки 
зору відповідальності — поставити крап
ки над «і» — на папері звичайнісінькою 
авторучкою чи па ділі, скажімо, па кон
кретному об’єкті, якщо справа тут стосує
ться визначеного обсягу робіт? Читач, пев
но, здивується її скаже: «Ого, стільки ще 
паперу псують тими крапками», «галоч
ками» й підписами-запевненпями. Тож 
звідси резюме — без сумніву, набагато 
важче доводиться тим, хто домагається 
завершення всіх «за» і «проти» безпосе
редньо на ділянках праці. Переконливо?

«А це, дивлячись, з якого боку підійти», 
— скаже обачливий третій співрозмовник, 
допомагаючи двом першим встановити 
істину.

То ж бо й воно. Просто — не виходить. За 
приклад (власне, і уявна дискусія стане пред
метною) візьмемо реконструкцію Сальківського 
цукрового заводу — ударну комсомольську бу
дову області. Газета повідомляла про дійсний, 
і тому незаперечний факт — державна комісія 
підписала акт про здачу її експлуатацію пер
шої черги підприємства. Згадували ми й про 
те, що газета слідкувала за ходом відновлен
ня цукрозаводу, потужність якого збільшиться 
в майбутньому удвічі.

Другу чергу підприємства мають намір 
завершити до наступного виробничого се
зону. Обсяг робіт — іцс більший.

Відверто признатися — думав, що ре
портаж про урочисту в_житті будівельни
ків і за-зодчан подію вийде теплим уро
чим. у всякому випадку — небуденним. 
Чи й пс цього варто було чекати — люди

ПРАІ А, 1 жовтня. (ТАРС). Делегація Верховної 
Ради СРСР на чолі з членом Президії Верховної Ра
ди СРСР, членом Політбюро ЦК КПРС, першим сек
ретарем ЦК Компартії України В. В. іІіербилькнм, 
яка перебувала в Чехословаччиві па запрошення 
Федеральних зборів ЧССР з дружнім візитом-відпо
віддю, відбула сьогодні з Праги на Батьківщину. В 
складі делегації — депутати Верховної Ради СРСР
A. Аскаров, М. О. Борисевич, Н. О. Новосьолова,
B. С. Федоров.

Того ж дня делегація повернулась у Москву.
11а Внуковському аеродромі її зустрічали секретар 

ЦК КПРС К. Ф. Катушев, заступник Голови Прези
дії Верховної Ради СРСР Ф. О. CvpraiioB, члени ко
місій палат Верховної Ради СРСР депутати Л. І. 
Греков, І. П. Воловченко, IO. І. Дудін. М. М. Роді- 
опов, відповідальні працівники Президії Верховної 
Ради СРСР, МЗС СРСР, інші офіційні особи.

НА БУДОВІ

ж заслужили свята? Заслужили, безпе
речно, своєю ударною працею, темпи якої 
особливо зросли протягом останніх міся
ців перед пуском.

Одначе, з жалем треба констатувати — не 
було свята. Так повело справу керівництво за
воду, що й подосі не спішать вшанувати тру
дівників у Салькосому. І, принаймні, можна за
значити наперед — не скоро іі буде.

До запитання — «чи буде взагалі свято?» — 
звертатись не хочеться, бо ще, раптом, почуємо 
у відповідь; «Аж через рік...»

Перша черга — великий фронт виконаних ро
біт. Вячеслав Федорович Танін, начальник ком
плексу на будові, пригадую, перераховував ціл
ком конкретно: зведено головний корпус — мий
не відділення, сокоочінцувальний та бурякопепп 
робнин цехи. Сюди ж входять випарники та 
дифузійні апарати. Готові підземний головний 
гідротранспортер, станція підняття буряків, 
станція очищення коренів, надземний головний 
транспортер. Створено систему енергопостачан
ня з підстанціями, по-новому виріс турбінний 
цех теплоелектроцентралі. Здали ще раніше хім- 
водочпстку.

Цифри не менш масштабні: 8300 кубо
метрів укладеного збірного та монолітно
го залізобетону, близько 1500 змонтованих 
металоконструкції!, 1200 тонн технологіч
ного устаткування, прокладено два десят
ки кілометрів трубопроводів, півсотні -- 
кабельних магістралей. Тож фактично — 
пс відновлення, а справжня перебудова, 
де важко знайти сліди старого підприєм
ства.

А за цими здобутками — праця кон
кретних людей, колективів. Приїжджали, 
від’їжджали і кожного внесок лишався — 
вагомий чи м§нш значний.

Зоя Самбір, начальник штабу ударної будови 
зберігав іі донині кожну «блискавку», вітання 
комсомольсько-молодіжних бригад з успіхами 
на реконструкції, відзначення окремих буді-

вглшшків, які славно трудилися у Гальковому. 
Тут прийшло визначення, передусім, колектив

ної, здруженої працею ініціативи, школи трудо
вого гарту. Тут народжувалися свої рекорди й 
досягнення. Зразком для друзів на реконструк
ції були бригади монтажників Володимира Си- 
нявського і Миколи Шевченка, слюсарів-мон- 
тажннків Михайла Бондаря, електромонтажни
ків Миколи Сіренка, теслярів-бетонникіп Петра 
Чабаненка. їх тут знають усі. Не треба навіть 
називати управління та трести, щоб відшукати 
хлопців серед лаштунків будови.
/ Тепер ще трапляються неполадки, чого 
гріха таїти, «латають проріхи» до сього
дні, і причіпні виробничих прорахупків на
звані, легкого пуску ніхто не передбачав.

Цукор пішов, прийняли продукцію під
приємства заводчани, а ствердити, що 
перша черга повністю стала до ладу, як 
дізнався я, ще не в змозі. 1 трудівники 
які приїхали звіддаля, і місцеві спеціалі
сти, колективи з Побужжя, що продовжу
ють працювати у Сальковому, можуть за
кинути слушний докір: «Виходить так. 
у тому прислів’ї — за деревами лісу 
бачать».

Тепер час повернутися до початку 
скусії. Як бачите, можна вважати за
ловне — розставити крапки над «і» лише 
на аркуші паперу, тобто в акті про здачу 
першої черги заводу. На ділі ж сталося 
значно безпечніше — не встигли вчасно, — 
закінчують, а почуття ж трудової пере
моги не полишає кожного будівельника. 
Не заспокоїла іас повністю телефонна 
розмова з Миколою Сосопським, другим 
секретарем Гайверонського райкому ком
сомолу — там почали готуватися до уро
чистості пуску. Чи не запізно?

А. НЕЧИТАЙЛО.

ЦІ ДІВЧАТА ПРИЇХАЛИ В КАПІТАНІВСЬКЕ ПРОФТЕХ
УЧИЛИЩЕ З ВІННИЧЧИНИ. ВОНИ - МАЙБУТНІ ЦУКРО
ВАРИ. ПРОЙДЕ ЧАС, І ГАНН А ЗА НІ II БОРОЛА, ОЛЕН А ФЄ- 
Д.И, ГАЛИНА БОНДАРЕНКО. МАРІЯ ГУЦАЛЮК ТА МАРІЯ 
КУЧЕРУК СТАНУТЬ АПАРАТНИЦЯМИ.

Фото А. БУДУЛАТЬЄВА.

Відбувся пленум Новоархайгель- 
ського райкому комсомолу. На ньо
му розглянуто питання «Про зав
дання районної комсомольської 
організації по дальшому поліпшен
ню ідеологічної робоґп в світлі рі
шень XXIV з’їзду КПРС та трав
невого (1974 р.) Пленуму Централь
ного Комітету Компартії України».

На пленумі з доповіддю виступи
ла перший секретар райкому ком
сомолу Л. Родюк. Відзначивши, що 
комсомольці і молодь району успіш- 

пакреслеиня XXIV 
тз XVII з’їзду 

ііаго-

но викопують 1 
з'їзду КПРС та XVII 
ВЛКСМ Лідія Родюк 
лоспла па тому, що розгортанню 
широкого соціалістичного змагання 
за дострокове виконання планів чет
вертого, визначального року п’яти
річки сприяє цілеспрямована і плід
на виховна та ідеологічна 
комсомольських організацій 
ну. Добре поставлена вона 
гостах «Зоря комунізму», 
Енгельса, ранлікарні, бажає 
ного поліпшення — в колгоспах іме-

ні Карла' Маркса, імені Будьониого. 
Підвпсоцькін середній* школі.-

В обговоренні доповіді взяли 
участь секретар комсомольської ор
ганізації колгоспу імені Шевченка 
Г. Надхір, ланкова механізованої 
ланки по вирощуванню високих вро
жаїв кукурудзи колгоспу імені Ле
ніна В. Боровик, секретар комсо
мольської організації Підвисоцької 
середньої школи Л. Мельник, меха
нізатор колгоспу «Зоря комунізму» 
С. Пугачснко, вчителька Скалівсь- 
кої середньої школи В. Дрюк, про
пагандист мережі КОМСОМОЛЬСЬКОЇ по
літосвіти колгоспу імені Енгельса 
Л. Головко, інженер райоб’елнапня 
«Сільгосптехніка» О. Любенко.

В обговореному питанні пленум 
прийняв відповідну постанову, в 
якій визначені шляхи поліпшення 
ідеологічної роботи серед молоді.

Перед учасниками пленуму ви
ступив перший секретар ОК ЛКСМ 
України М. К. Скляниченко. У ро
боті пленуму взяв участь секретар 
райкому партії І. С. Зубець.
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ПАМ'ЯТАЮ, коли обговорювали Звер

нення Центрального Комітету КПРС 
до партії, до радянського народу, Поста
нову ЦК КПРС, Ради Міністрів СРСР, 
ВЦРПС та ЦК ВЛКСМ «Про розгортан
ня Всесоюзного соціалістичного змаган
ня серед працівників сільського госпо
дарства за збільшення виробництва і за
готівель продуктів землеробства і тва
ринництва в 1974 році», вирішили взяти 
високі соціалістичні зобов’язання. Тоді 
па зборах радились, сперечалися, усіх 
турбувало одне: а чи зуміємо, чи не під
ведемо? І ось після жнив, підбиваючи 
підсумки косовиці ранніх зернових, по
бачили, що результати непогані. Зобо
в’язання не лише виконали, а н пере
виконали, Давали слово виростити з 
кожного гектара по 35 центнерів ози
мої пшениці, а зібрали по 36,7. За- 

! мість .20 запланованих взяли по 26,6 
і центнера гороху з кожного гектара.

Стислі строки сівби, дотримання агро
технічних вимог при догляді за росли- 

і нами, якісна підготовка сільськогоспо
дарських машин і головне — сумлінне і 
творче ставлення механізаторів до ви- І конання своїх обов’язків — складові на
ших успіхів. Але перемога далася нелег- 

' ко, довелося багато попрацювати, особ
ливо комсомольським активістам.

Якось підійшов до мене групкомсорг 
Іван Чорноус і запропонував: «Давайте 
переглянемо систему морального заохо
чення». На комсомольських зборах обго
ворили це питання і вирішили щодня 

• піднімати на честь переможця па по
льовому таборі червоний прапор. Тепер

——«ЗЕЛЕНІ ЖНИВА» - ТУРБОТА ДНЯ —

...І ПРО ВРОЖАЙ
МАЙБУТНІЙ
це стало традицією. Не один раз підні
мали прапор на честь передових комсо
мольців Петра Добролежі, — керівника 
лапки по вирощуванню високих врожаїв 
кукурудзи, тракториста Миколи Ткачен- 
ка, комуніста Дмитра Прудченка. Обго
ворили тоді ми і те, які функції викону
ватиме «Комсомольський прожектор». 
Нині він подає нам значну допомогу, по
всякчас втручається у життя бригади, 
підбадьорюючи передовиків у змаганні 
та «підстьогуючи» відстаючих.

Інколи траплялися неполадки в робо
ті, але дружно, гуртом виправляли ста
новище. Намагаємося працювати так, як 
у колективах, які очолюють рух за ви
соку культуру землеробства, вчимося у 
механізаторів колгоспу «Зоря комуніз
му» Новоархангельського району та ме
ханізаторів колгоспу імені XX з’їзду 
КПРС Новоукраїнського району. Запо
зичили у них і тепер проводимо перезмі
ну в борозні, заправляємо агрегати у за
гінках, під час посівної, жнив вивозимо 
гарячі обіди механізаторам в поле. І це 
значно економить час.

Не помилюся, коли скажу, що як і ін
ші тракторні бригади району, відчуває
мо гостру нестачу запчастин. Це, можна 
сказати, для нас проблема номер один. І

вона має бути вирішена. В цьому — 
значний резерв підвищення ефективності 
праці.

Ми гаряче підтримали ініціативу ново- 
українських механізаторів — викори
стати усі резерви для найшвидшого за
вершення осінніх польових робіт. Як і 
новоукраїнці, взяли підвищені соціаліс
тичні зобов’язання. На 5 днів раніше, 
ніж зобов’язувалися раніше, зберемо цу
крові бряки, па 10 — соняшник. Попе
редні підрахунки показують, що візьме
мо по 300 центнерів цукрового буряка з 
кожного гектара (зобов’язання — 290). 
Нині вже розпочали збирати кукурудзу. 
Підтримавши почин новоукраїнців, ми 
заздалегідь продумали, як зібрати цю 
культуру до 15 жовтня. Тож заздале
гідь розбили загінки, розподілили меха
нізаторів за ділянками і нині бачимо, 
що зробили правильно. Впораємося із 
зерновою кукурудзою вчасно.

Народна мудрість говорить: готуй віз 
зимою, а сапи — влітку. Ми дбаємо про 
врожай наступного року, закладаємо 
фундамент високих врожаїв сьогодні/ 
Якісно провели сівбу озимих, а зараз у 
швидкому темпі проводимо глибоку

оранку грунту. Встигаємо допомогти і 
механізаторам бригади № 2, з якими 

шмагаємося. В міру звільнення площ від 
кукурудзи, соняшнику, цукрових буря
ків піднімаємо на них зяб.

Минулого року була створена спеці
альна ремонтна бригада, яка вчасно під
готовила техніку для проведення весня
но-польових робіт. Нині ще комбайни в 
загінках, у розпалі «другі жнива», а ми 
вже створюємо таку ж саму бригаду. 
Комуністи майстер-наладчик Микола За
будько, механізатори Дмитро Прудчен- 
ко та Антон Котляренко передають мо
лоді свій досвід, навчають дбайливому 
ставленню до машин. Має незабаром 
стати до ладу пункт технічного обслуго
вування. А як закінчимо оранку на зяб, 
усі механізатора розпочнуть відвідува
ти заняття у школі передового досвіду. 
Минулого року частину озимих ми під
живили сівалкою СУК-24. Впевнилися, 
що цей спосіб дуже ефективний. Будемо 
використовувати його і надалі. Зараз 
дбаємо про те, щоб завезти належну 
кількість мінеральних добрив.

Земля потребує не лише працьовитих 
рук, а й дбайливого, розумного господа
ря, якщо хочете, теплоти його серця. 
Справді, від того, як ми попрацюємо 
сьогодні, залежатиме врожай завер
шального року п’ятирічки.

А. СОКУР, 
бригадир комсомольсько-молодіж
ної тракторної бригади колгоспу 
імені Ілліча Новомиргородського 
району.

ХЛІБОРОБИ урочисто відзначали 
свято врожаю. Серед тих, хто став 

гвардійцем жнив 1974 року був і ком
байнер М. М. Біляєв. Оповитий черво
ною стрічкою,’ він стояв перед товари
шами і посміхався. Поруч, зніяковіло 
опустивши очі, виструнчився юнак.

ПОБАЧЕННЯ
З ПОЛЕМ
—- Чий же ото такий молоденький? 

•— повернула голову у бік сусідки літ
ня колгоспниця.

— Та хіба не впізнаєте? То ж Граба
рів, наймолодший. Восени в армію йти, 
а це на збиранні порався, помічником 
у Миколи Біляєва був. Чуєте, друге 
місце у змаганні вибороли, ось їх і 
вшановують. А Володька ще зовсім 
юний, соромиться.

Мене зацікавила доля молодого ме
ханізатора і я звернувся до колгосп
ників з проханням розповісти про 
нього.

— Починати потрібно не з нього, —- 
каже Олександр Зіновійович Никитен
ко, заступник секретаря партійної ор
ганізації.

...Одним із організаторів колгоспу на селі 
був комсомолець Микола Грабар. Коли з'я
вились перші трактори, осідлав юнак стале
вого коня і пішо» переорювати ненависні 
межі. По війні очолив колектив механізато-

рів. Про славні діла тракторної і її брига
дира заговорили у колгоспі імені Енгельса.

Міцно і щиро любив землю хлібороб. Хо
тів, щоб щедро родила вона, щоб приноси
ла радість людям, і ще хотів Микола Терен- 
тійович, щоб діти його господарями землі 
були, леліяли її, рясно засівали насінням. 
Л синів у нього троє, ніби степові орли. За
кінчив школу найстарший, Леонід. Часто хо
див з батьком у поле, тремтячими руками 
брав до рук кермо. Невдовзі став сам ме
ханізатором. Одним з перших у господарст
ві комсомолець разом ' з товаришами почав 
вирощувати кукурудзу без затрат ручної 
праці. Переймав у батька досвід, наполег
ливо вчився. Прийшов час, і комуністи кол
госпу прийняли до своїх лав молодого трак
ториста. Ще стараннішим, ще наполегливі
шим і вимогливішим до себе став Леонід, 
до цього зобов'язувало високе довір’я това
риші».

Важке горе спіткало сім’ю Грабаріа 
— не стало батька. Залишилась брига
да без вожака. Покликали Леоніда на 
партійне бюро.

— Ну що ж, приймай батькову еста
фету. Кому, як не тобі, брати керівни
цтво бригадою. Добру школу про
йшов.

І очолив Леонід колектив, бо знав, 
що кращим пам’ятником старому бу
де продовження його справи.

Як швидко плине часі Здається, не
давно босоногим хлопчиськом бігав за 
ним середній брат Сашко, просив, щоб 
дозволив хоч трішки посидіти в кабіні 
трактора. А тепер он, дивись, вже 
середню школу закінчив. Куди піде 
далі, ким стане? А Олександр навіть 
не роздумував:

— Буду працювати у рідному кол
госпі трактористом.

«Молодець», — радів у душі старший

браг. Батьківського гарту. Та й від мене, 
мабуть, щось перейняв». Пішов Сашко слу
жити до лав Радянської Армії, повернувся 
звідти і відтоді трудиться механізатором. 
Портрет його на Дошці пошани.

Не помітили брати, як підріс наймолод
ший Грабар — Володимир.
— Бути Володьці інженером, — казав Ле
онід.

— Закінчить десятирічку — і » інститут.
Так думали брати. Та інше вирішив Во

лодя.
— Що я — не з сім’ї Грабарів, чи може не 

гіден вас? — аж образився комсомолець.
Одержав атестат зрілості І подався у 

бригаду до брата.
— Приймай, не пожалкуєш, — хитрувато 

мружив очі.
Леонід не приховував задоволення:
— Ну що ж, щасливої дороги, брате!
Молодого, енергійного юнака привів до 

партгрупорга своєї бригади, досвідченого 
механізатора Миколи Миколайовича Біля
єва.

— Вчи, Миколайовичу, нашого найменшо
го, бачу, буде з нього хлібороб.

...Широкими, безмежними простора
ми розкинулось за селом колгоспне 

поле. П’янкий запах його манить до се
бе, приваблює своєю неповторністю. 
Щоранку йдуть на побачення з полем 
його господарі, його надійні друзі, по- 
томственні хлібороби брати Грабарі. 
Своєю самовідданою працею вони на
ближають день завершення «других 
жнив», які в бригаді, за прикладом 
членів комсомольсько - молодіжної 
тракторної бригади колгоспу імені 
Шевченка Новоукраїнського району, 
зобов’язалися закінчити на п’ять днів 
раніше, ніж передбачали.

с. Високі Байраки 
Кіровоградського району.

Ю. МАТІВОС.

На приз «МК» «Першій 
тритисячний Кіровоградщини»

«ОН ЯКА
В МЕНЕ

Хлопчині хотілося за- 
і плакати: образливо стало,
■ Що не впорався з обов’яз

ками пастушка. Мале те
ля забігло десь, не зміг

; Завернути, не догнав. Роз- 
! пачливо дивився на маму 

що мені, мовляв, роби
ли тепер?..

А Валентина Славотин-- 
$ька лагідно усміхнулась, 
Запевнила сина:

— Ти, Колю, не турбуй
ся, телятко від своєї мами

■ далеко не втече. Ось за
раз підемо разом, поба
чиш сам — вони вже вку- 
пї.

Хлопчик заспокоївся, з 
(іогордою озирнувся на 
Сусідів, немов хотів по
твердити для них: «Он 
яка в мене мама, ніколи 

і На губиться перед неспо
діванками й труднощами!» 

Малий ще не знав, який 
і був близький до істини.

Адже трапилось на по
чатку року, здавалось, не
поправне. Розтел був ран-

МАМА...» 
ній. Його мамі, доярці 
колгоспу «Дружба» Ново- 
українського району, яка в 
минулому році перевер
шила рівень чотиритисяч- 
ниці, не пощастило напри
кінці зими, надої впали,

Головний зоотехнік Гри
горій Григорович Іщенко 
вже пізніше, коли рівень 
надоїв піднявся до пудо
вих, коли Голубка й Дор
ка почали давати по ЗО 
кілограміо молока, полег
шено зітхнув 1 пожарту
вав:

— Ти, Валю, мабуть з 
добрими чарами знаєш
ся. Відразу ж обіцяла до
гнати подруг, вийти в пе
редові..! не підвела нас.

А за вісім місяців Ва
лентина Славетинська на
доїла вже по 3459 кілогра
мів молока на кожну ко
рову. Оце показник!

А. МИХАЙЛЕНКО. 
Фото В. Ковпака.

Піонерські комісари

КРОК НАЗУСТРІЧ
Па шкільному подвір'ї, залитому сонцем, ви

шикувались піонерські загони. Вітерець тріпоче 
галстуками. Обличчя піонерів радісні — перший 
дзвінок знову кличе їх у клас. А поряд стоять 
хлопці й дівчата із заводу залізобетонних кон
струкцій тресту «Сільелектроконструкція». їх 
груди також прикрашені червоним полум’ям 
галстуків і обличчя такі ж святкові. Адже пер
ше вересня для них теж велика подія — за пар
ти сідають молодші друзі. Коли стихли переливи 
дзвінка, вкробничннків запросили на перший Ле- 
пінський урок.

Так традиційно зустрічали ми першовересепь. 
Чекали шефів на свято як дорогих гостей. Адже 
у нас з ними міцна дружба.

А почалося все з розмови в кабінеті секрета
ря партійної організації заводу Г. Ф. Тумано
вой Тут проходило засідання заводського ко« 
мітету комсомолу, на яке прийшла і я. Мова за
йшла про допомогу комсомольців заводу 
залізобетонних конструкцій нашій школі. 
Вирішили у піонерські загони направити 
кращих комсомольців. Невдовзі вожагі-вироб- 
ннчникн зібралися на перший семінар. Склали 
план роботи. Продумали в ньому .все, щоб і ді
тям було цікаво, і щоб шефи для нього могли 
використати всі свої можливості. Передбачили і 
змагання, і екскурсії, і вечори, і ранки, і роботу 
секцій.

З того дня запанувала в школі атмосфера під
несення. Діти готували концертні номери для 
старших друзів намагалися прочитати чи з усних 
розповідей довідатися якомога більше про занят
тя колективів, де працюють вожаті. А під час 
екскурсії по заводу діти побачили своїх старших 
друзів за роботою. Миколу Пальбіна на висо
ченному підйомному крані, Миколу Цонду біля 
яскравого вогню зварки, побували в бригаді 
Станіслава Зверева. І пройнялися ще більшою 
повагою до цих людей, які приділяють їм стіль
ки уваги після напруженого робочого дня.

Посерйознішали школярі, підтягліїся в навчан
ні. Соромно ж бо розповідати про негативні 
оцінки шефам, та як радісно звітувати про успі
хи. От тільки не завжди вдавалося піонерам пе
ремагати у змаганні з шефами. Хоча і порідша- 
ло двійок у щоденниках, все ж порівнятися з 
виробничими показниками вожатих нелегко — 
працюють вони здорово.

Не тільки навчанням підопічних цікавляться 
заводські комсомольці. Вони керують спортив
ними секціями, разом з дітьми проводять екскур
сії, диспути, бесіди. А цього літа створили брига« 
ди «помагаїв», які допомагали ремонтувати 
школу.

Можна було б багато ще розповісти про цих 
хороших людей, про хороші справи. Але мені 
хочеться повести мову трішки про інше. Досить 
часто доводиться чути: «Забули нас шефи... Не 
ходять до нас вожаті». І завжди в такому разі 
хочеться, запитати: « А що ви зробили для того, 
щоб зав'язати або відновити дружбу? Чи були 
па підприємстві? Чи розмовляли на комсомолия 
ськпх зборах, комсомольському бюро?». Далеко 
не завжди можеш отримати позитивну відповідь, 
А зробити саме так дуже важливо. Треба не че*. 
кати, 'коли знайдуться шефи, нерідко для цього 
слід зробити перший крок. Крок назустріч.

О. конько, 
старша піонервожата Світловодської вось
мирічної школи № 6.



З жовтня 1974 року „МОЛОДИЙ КОМУНАР"-................................ ........ з стор

жаяя,

СТАТТЯ
ІНФОРМАЦІЯ

КОМЕНТАР

З ВИНЯТКОВОЮ теплотою і сердеч
ністю приймали радянські люди

Угорську партійно-урядову делегацію 
на чолі з першим секретарем ЦК 
УСРП Я. Кадаром, яка перебувала в 
СРСР з офіційним дружнім візитом. Ці 
почуття природні і закономірні, бо на
роди обох соціалістичних країн зв’я
зує справді братерська дружба.

Ця дружба має глибоке коріння. Вона на
родилась у ті дні, коли Радянська Армія, 
викопуючи свій інтернаціональний обов’я
зок, визволила Угорщину від фашистської 
тиранії. Відтоді протягом майже трьох де
сятків років радянсько-угорська дружба не
ухильно розвивається. Виступаючи 25 верес
ня у великому Кремлівському Палаці, Гене
ральний секретар ЦК КПРС Л. І. Брежнєв 
відзначив, що живі прикмети радянсько- 
угорської дружби можна бачити тепер бук
вально всюди. Він підкреслив, що співробіт
ництво між двома братніми країнами міцніє 
з кожним днем в усіх галузях, у тому чис
лі в галузі торгівлі, науково-технічної і ви
робничої кооперації.

Ці слова Л. І. Брежнєва можна про
ілюструвати багатьма яскравими при
кладами. В 1973 році взаємний това-

Ж И Bl ПРИ Іі М Е ТII
рооборот досяг 2 мільярдів 64 мільйо
нів карбованців; частка Радянського 
Союзу в зовнішньоторговельному обо
роті Угорщини перевершує ипні трети
ну.

Постійно зростає технічне сприяння 
Радянського Союзу розвиткові таких 
провідних галузей промисловості Угор
щини, як чорна і кольорова металур
гія, електроенергетика, хімічна і наф
топереробна промисловість. Радян
ський Союз поставив і продовжує по
ставляти Угорщині устаткування для 
74 промислових об’єктів. У свою чергу 
зроблені руками угорських робітників 
автобуси «Ікарус», портові крани, лі
чильно-обчислювальні пристрої, різні 
продовольчі товари, вироби легкої про
мисловості мають чудову репутацію в 
Радянському Союзі.

Широкого розвитку набрало наукопо-тех- 
нічцр співробітництво. Більш як 200 радяи-

Д Р У Ж Б И 
ськнх і 150 угорських дослідних 1 проектно- 
конструкторських організацій спільно роз
робляють тепер понад 300 проблем.

А ось ще показові факти. Більш як 900 
угорських підприємств, кооперативів, держ- 
госпів, інститутів, шкіл є колективними чле
нами товариства угорсько-радянської друж
би, яке об'єднує сотні тисяч людей. Недав
но Будапешт прикрасила нова чудова спо
руда — Будинок радянської культури і на
уки. У ці дні біля підніжжя горн Охедь ти
сячі жителів угорської столиці створюють 

парк угорсько-радянської дружби, який на
мічено відкрити до 30-ї річниці визволення 
Угорщини від фашизму.

...ЇХ багато, цих живих прикмет дру
жби між двома країнами, про які го
ворив Л. І. Брежнєв. Візит у пашу 
країну угорської партійно-урядової де
легації вніс величезний вклад у даль
ший розвиток і розквіт цієї дружби.

О. ГОНЧАРОВ, 
оглядач ТАРС.

ДО 25-РІЧЧЯ 
ПРОГОЛОШЕННЯ 
НІМЕЦЬКОЇ 
ДЕМОКРАТИЧНОЇ 
РЕСПУБЛІКИ

кдр: шлях
МОЛОДОЇ ЛЮДИНІ

Ейзенхюттенштадт. Невелике 
сучзсне місто на сході Німець
кої Демократичної Республіки, 
На місцевий металургійний 
комбінат ми приїхали в перерві 
між ранковою і вечірньою змі
нами. Серед велосипедистів, 
мотоциклістів і автомобілістів, 
що роз'їжджались після черго
вого дня, майже не було літніх 
людей. Вулиці молодого міста 
заповнювала молодь.

— У нас справді майже по
ловина робітників віком до 25 
років. Якщо точніше, то їх 2500,
— підтвердив секретар завод
ської організації Спілки вільної 
німецької молоді Клаус Кюне. 
З них 1600 має високу виробни
чу кваліфікацію, а 900 — вчать
ся в місцевому професійно-тех
нічному училищі. Крім того, на 
заводі багато молодих інжене
рів і техніків. На багатьох під
приємствах НДР, де ми вели 
розмови з керівниками і робіт
никами, в партійних, профспіл
кових і молодіжних організаціях
— скрізь підкреслювалась важ
лива роль молоді в соціалістич
ному будівництві. Шлях моло
дої людини а самостійне життя 
звичайно починається після 
шкільної лави. Далі вибір — 
продовжувати навчання або пра
цювати. Ці можливості підтвер
джуються широкою мережею 
навчальних закладів: 54 вищих і 
196 середніх спеціальних, 752 
професійно-технічних,

Більше 40 процентів студент-з 
денних відділень університетів та 
інститутів — сини і дочки ро
бітників, 7 процентів — діти се
лян. Політика соціалістичної 
держави в галузі народної осві
ти дозволила досягнути того, 
що в 1973 році на 1000 жителів, 
зайнятих на виробництві, припа
дало майже 52 чоловіка з ви
щою освітою і 84 — із серед
ньою технічною.

Соціалістичний лад забезпе
чує для молоді НДР не лише 
широке поле діяльності на ви
робництві, але й активну участь 
в громадському житті, в управ
лінні державними справами. 
Майже ЗО тисяч молодих робіт
ників та інженерів керують тру
довими колективами. 44 тисячі 
молодих членів профспілок 
представляють інтереси своїх 
однолітків в молодіжних комісі
ях заводських профспілкових 
комітетів. 14 процентів всіх ке
руючих профспілкових діячів — 
молоді люди. Спілка молоді 
представлена в Народній пала
ті власною фракцією, яка нара
ховує 40 чоловік.

В НДР діє Закон про молодь 
В ньому закріплено основні 
права молодих людей, які на
дало їм соціалістичне суспіль
ство і гарантується широке за
лучення молоді до участі в ке
рівництві і обговоренні різних 
сторін життя країни.

Л. МИЛОВАНОВ, 
Г. СПИРИДОНОВ, 

(АПГІ).
Берлін — Москва.

ЧІЛІ: РІК ТЕРОРУ
Куди ведуть цих людей? Яка їх 

майбутня доля? Це невідомо. Чілій- 
ська військова хунта свої злочини 
тримає* з суворій таємниці. Тисячі 

патріотів страждають в концтаборах, 
за єдину «провину» — співчуття уря
дові Народної єдності — хунта ки
дає безневинних людей у „в’язниці, 
засуджує до кількарічного ув’язнен
ня навіть без пред’явлення звинува
чення. Виходячи на вулиці, чілійці не 
знають, чи повернуться вони додо
му— (Фото з журналу

«Фране вельт», НДР).

ИЕЙ РІК в історії Чілі став 
роком насилля і терору. 

З країни надходять все нові 
повідомлення про жорстокі 
знущання над мирним насе
ленням воєнної хунти. Жур
нал «Фрайє вельт» розпові
дає про трагічну долю Анни 
Алісії Флорес, двадцятип’я

тирічної викладачки фізвихо- 
вання з Сантьяго, дружини 
/Ланусля Матаморозэ —- ко
лишнього директора одного 
з націоналізованих урядом 
Народної єдності банків.

В одному з приміщень поліцей
ської дільниці Санарту її жор
стоко побили, зірвали одяг і ки

нули у в'язницю. Кати, дізнав
шись про недавню операцію на 
очах, особливо ретельно цілили в 
голову, межи очі. Допитували — 
де ховаються прихильники уряду 
С. Альенде, п колишні товариші. 
Анна мовчала.

Це не єдиний приклад зло
чинів хунти. Народ Чілі не 
поставити на коліна.

ШАЛЕНИЙ СВІТСТУДЕНТКИ НА РИНГУ
Серед численних розваг, які може запропонувати 

своїм відвідувачам парк відпочинку «Баккен», по
близу Копенгагена, не останнє місце займає бокс в 
грязюці, або бокс на рингу, вкритому липким зеле
нуватим брудом. Умови змагання досить незвичайні, 
В них беруть участь ляше жінки, і після кожного 
вдалого удару «спортсменка», яка зазнає невдачі, 
знімає одну за одною частини свого туалету. До кін
ця бою голі і напівголі тіла покриваються брудом, 
який налипає під час падінь на рингу. Бажаючих 
брати участь у подібному «змаганні» не так уже й 
багато. Тому ділки з пропозицією виступити на «Бак- 
кеш» звернулись до... датських студенток. Виходили 
вопи з того, що матеріальне становище студенток 
(як і студентства в цілому) залишає бажати кращо
го, годі як можливості заробити в умовах зростання 
безробіття в країні зовсім жалюгідні. А гроші, мов
ляв, не пахнуть...

Преса Данії багато пише про скорочення числа учнів у 
вузах країни. Заявок про бажання вступити у вищі учбові 
заклади цього літа надійшло на 25—30 процентів менше, ніж 
минулою року. Причини такого становища, говорять пред
ставники датських організацій молоді, що навчається, слід 
шукати, перш за все, в погіршенні матеріального становища 
студентів, незабезпеченості студентів гуртожитком і зро
станням загрози безробіття серед спеціалістів з вищою осві
тою. За словами газети <Ланд ог фольк», реальна цінність 
дерхіапної підтримки у зв’язку з карколомною інфляцією 
впала не менше, ніж на 15 процентів, а плата за гуртожи
ток надзвичайно висока і не по кишені студентам.

Датська демократична преса вказує, що пониження жит
тєвого рівня і плани уряду скоротити асигнування на осві
ту підбивається п першу чергу на становищі молоді з сімей 
робітників, яким нема звідки чекати допомоги, а зростан
ня безробіття позбавляє багатьох студентів можливості за
робляти влітку. Дані ради студентської молоді розповіда
ють, що роботу цього літа змогли одержати лише 10—20 про
центів студентів, які бажають поліпшити своє матеріальне 
становище.

«Недалекоглядна політика буржуазного уряду в 
галузі освіти і скорочення числа студентів у вузах,— 
заявив, виступаючи на сторінках газети «Лаид ог 
фольк», депутат фолькетинга комуніст Фредді Мад
сен, — ще більше загострив соціальну нерівність в 
цій галузі і приведе до зниження освітнього рівня 
населення».

...Господарі атракціону па «Баккені» використову
ють сприятливу кон’юнктуру і пропонують дівчатам, 
які бажають вступити до університету, пройти через 
випробування болотяним рингом.

8. ПЕТРОВ, 
кор. ТАРС.

Копенгаген.

ЧИ ЖИВИЙ Мартін
Борман, один з го

ловних військових зло
чинців, права рука 
Гітлера, його довірена 
особа і заступник по 
папістській партії?
Довгий час це було за
гадкою, яка з’явилась 
на світ наприкінці квіт-, 
ня 1945 року в дні аго
нії гітлерівської імпе
рії. Суть її зводиться 
до того, чи вдалось 
Борману вислизнути 
від справедливого по
карання, вирвавшись з 
палаючого Берліна, чи 
він загинув, а можли
во за прикладом Гітле
ра покінчив життя са
могубством?

Згідно однієї версії, Бор
ман намагався тікати з 
палаючої столиці «третьо
го рейху* на «Тигрі», але 
на перехресті Цигель- 
штрасс танк було підбито 
радянською артилерією, а 
сам Борман загинув при 
внбусі. Але відразу ж піс
ля війни з'явилась інша 
версія, згідно якої «наці 
№ 2» втік з Берліна, я по

тім на підводному човні пе
ретнув Атлантичний океан 
і зник десь в Південній 
Америці.

Бормана довгий час 
шукали в Бразілії, Па
рагваї, Чілі, Колумбії, 
Аргентіні. Його ім’я не 
раз з’являлось на сто
рінках газет і журна
лів. Одні з них писали, 
що Борман живий і 
здоровий, зробив кіль
ка пластичних опера
цій обличчя і ховаєть
ся десь під різними 
іменами: Рікардо Бау
ер, Хуан Гомес, Хосе 
Посеа та ін. З’явилось 
навіть повідомлення 
про те, що нібито Бор
ман помер від раку 
шлунку і його таємно 
поховали на сільсько
му кладовищі за ЗО кі

лометрів від парагвай
ської столиці Асунсьо
на. Ало чутки про,те, 
що Борман живий, 
продовжували вперто 
розповсюджуватись.

У зв’язку з цим 
франкфуртський суд в 
липні 1961 року видав

офіційної версії про 
смерть Бормана, од
нак, необхідно було 
провести точне і скру
пульозне наукове до
слідження, яке і про
робив Рейдар Согннес, 
професор анатомії і 
біології Каліфорній-

ордер на арешт наці- 
стського військового 
злочинця. Генеральний 
прокурор землі Гес
сен, який вів офіційну 
справу по розшуку 
зниклого без СЛІДУ 
Бормана, оголосив, що 
буде видана винагоро
да в розмірі 10 тисяч 
марок за дані, які при
ведуть «до встановлен
ня його особи, місце 
перебування і видачі».

Однак ця версія через 
кілька років була спро
стована. цього разу офі
ційно. У квітні 1973 року 
генеральна прокуратура 
Фроикфу рта-на-Майні ого
лосила Бормана мертвим
1 припинила його розшук. 
Рішення прокуратури ба
зувались на показаннях 
свідків, які стверджували, 
що Борман закіпчнн жит
тя самогубством в ніч на
2 травня 1945 року а Бер
ліні на Іиваліденштрасе.

Численні розкопки, які 
проводились 1903 року па 
місці, вказаному свідками, 
спочатку не дали резуль
татів. В грудні 1972 року 
вони поновились, і за 14 
метрів від місця, на яке 
вказували свідки, вдалось 
знайти два кістяка. За да
ними експертизи, яка до
сліджувала один з чере
пів, вдалось встановити, 
що він належав Борману. 
Крім того, зубний технік, 
який у свій час робив Бор
ману міст на зубах, впі
знав свою роботу.

Для підтвердження

ського університету в 
США. Зокрема, він 
вказав, що здійснений 
за черепом лицевий 
контур Бормана над
звичайно схожий на 
овал його обличчя. Се
ред залишків зубів бу
ло виявлено скалки 
скла. Як відомо, вище 
командування гітлерів
ської Німеччини на
прикінці війни одержа
ло ампули з швидкоді
ючою отрутою.

«Тепер можна зробити 
висновки, — заявив 
Р. Согннес, що повідом
лення мандрівників і ре
зидентів про тс, що Бор
ман живе в інших країнах 
після падіння Берліна я 
1945 році, е результатом 
помилки, підробленої до
кументації або просто гри 
уяви».

Отже, судячи з ре
зультатів досліджень 
Р. Согннеса, «загадку 
Бормана» можна вва
жати вирішеною. 8 ніч 
на 2 травня 1945 року 
на Інваліденштрасе, 
приблизно за 500 мет
рів від Мосту Хандкруг, 
боячись помсти за
здійснені злочини, фа
шистський кат Мартін
Борма 
бою.

Н ПОКІНЧИв З СО'

А. ОГУРЦОВ. 
(ТАРС).
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До 30-річчя визволення Радянської України 
від німецько-фашистських загарбників

О. ЛУКАШЕНКО

ЗАГРАВИ
НАД 
ПРОМИСЛАМИ
Три доби СТОЯЛИ КОВ17ЙКІВЦІ в Чор

ному лісі, що в двадцяти кілометрах 
від Станіслава і в п'ятнадцяти від 
Калуша.

Небо немов провалилося — безпе
рервно періщив дощ. А тут ще й хар
чів не було, і їх не можна було діста
ти в навколишніх селах, зайнятих во
рогом.

Фашисти знову почати оточувати пас зі 
всіх боків. Щоб вийти із скрутного стано
вища, Ковпак і Руднєв вирішили вдарити 
по селу Росільннй. Якраз там стояв чет
вертий охоронний полк СС. Цс завдання 
успішно виконали наш Ша.тнгінськнй за
гін та шоста, восьма, дев’ята роти Пу
тивльського загону під загальним команду
ванням Давида Бакрадзе. Вони начисто 
розгромили есесівців. Тільки убитими гіт
лерівці не дорахувалися понад триста чо
ловік. В руки партизан перейшла вся арти
лерія ворога. Також було спалено 50 авто
машин.

Поки бійці Матюшенка і Бакрадзе 
вели бій в Росільній, інші загони 
Ковпака вийшли із Чорного лісу і 
пішли за маршрутом Саджава — 
м. Солотвин — Мапява. В містечку 
Солотвин партизани знищили гарні
зон фашистів чисельністю в сто чоло
вік. Коли вийшли за село Маняву;по
казалися Карпати. Гори зустріли нас 
ис гостинно. Коли голова партизан
ської колони стала підійматися на 
висоту 936, у повітрі з’явилися чоти
ри «мессери». Вони почали бомбар
дувати і обстрілювати колону. Де
сять партизанів загинули, 24 отрима
ли рани Було вбито понад сто коней. 
Правда, зазнали втрат і вороги. Від 
влучного кулеметного і бронебійного 
вогню загорілося два літаки. Стом
лені, й голодні ковпаківці піднялися 
в гори. Серед нас було вже близько 
сотні поранених товаришів.

При поориві з Чорного лісу в Карпати 
наш загін відстав від з’єднання. 1 Матю
шенко дав наказ повернути назад. Тільки 
па наступну ніч з 20 на 21 липня ми поча
ли наздоганяти головні сили Ковпака. Але 
біля Маняви шлях знову перетнули гітле
рівці. Довелося відійти на п’ять кілометрів 
від села п невеличке гірське поселення 
Кричка. Тут і зупинилися на днівку. Звід
си добре проглядатися вишки Яблунівсько- 
го нафтопромислу, що працював па фа
шистів. Хіба ми могли з тим примиритися!

Мене викликали до штабу, де вже зібра
лися командир загону Матюшенко, комісар 
Фссепко, командир роти Манжол. Було на
казано взяти відділення Хайталієва з дру
гої роти і кращих мінерів із групи Монжо- 
ла — Андрія Штукаря та Івана Приходька 
для виконання бойового завдання.

Один із гуцулів взявся провести 
пас найкоротшим шляхом до промис- 
ла: Минуло дві години, поки ми гір
ськими стежками добралися до місця. 
Біля однієї вишки працювали робіт
ники. З їх розповіді ми й дізналися 
все про нафтопромисел і його охо
рону.

Зразу ж встановили спостереження 
за селищем, де було близько сотні 
гітлерівців. З такою силою нам, зви
чайно, не впоратися. Та побоювання 
виявилися марними: фашисти, наля
кані сміливим рейдом ковпаківців, го
тувалися в дорогу. Коли вони виїха
ли. ми одразу ж почали діяти. Дирек
тор в конторі не знайшли — він 
від’їхав з гітлерівцями. Головний ін
женер — поляк обвів нас усюди, ста
ранно роз’яснюючи; що й до чого. 
Ми. як екскурсанти, задоволено ки
вали головами. Та, що видавалося 
важливим, мінери Андрій Штукар та 
Іван Приходько .мінували і знову на
здоганяли своїх. Всього було заміно
вано мінами уповільненої дії ІЗ вишок, 
насоси, помпи, мотори, електростан
цію. великий бак з нафтою і нафто
провід. що йшов від промисла до за
лізниці.

(Продовження. Поч.в газетах за 
24, 26, 28 вересня та 1 жовтня).

Повернувшись до контори, ми наказали 
робітникам покинути промисел. Коли про
лунали перші енбухи, головний інженер 
підхопився з місця і перелякано подивився 
на нас. Ного заспокоїли. Лише тоді він 
зрозумів, що перед ним радянські партиза
ни, а не бандити дивізії «СС Галичина*.

Незабаром промисел перетворився в су
цільне велетенське вогнище. Заграву над 
промислом було видно за десятки кіломет
рів. За нею спостерігало населення При
карпаття, яке підіймалось на боротьбу з 
ненависними загарбниками. Заграву бачи
ли і з штабу Ковпака, що стояв у горах 
під селом Пасічним. По ній командування 
встановило, що загін Матюшенка не лише 
живий, а й діє.

А в цей же час штаб з’єднання розробив 
удар по великих нафтопромислах в Битко
ві, Пасічній, Дзвннячі, Маняві та в Бух- 
тівці. Ударну групу по знищенню цих про
мислів очолили М. І. Павловський та Я. Г. 
Паній. В групу ввійшли кавалерійський 
ескадрон Ленкіиа, друга рота Мазеїна, 
третя кіровоградця Федора Карпенка. З 
ними були найдосвідченіші мінери — 
Сергій Абрамов, Вікентій Островськнй та 
молодий комсомолець — кіровоградець Ва
силь Олійник. Ударна група знищила охо
рону промислів і успішно виконала завдан
ня. Було підпалено 21 нафтову вишку, бен
зосховище, електростанцію, ремонтні май
стерні га два нафтопереробні заводи.

Можна вважати: відомі прикарпат
ські нафтопромисли колишньої Ста- 
шелавщнпи, які перед війною щоріч
но давали більше 100 тисяч тонн пер
шосортної нафти, в основному були 
зруйновані. Виведено на довгий час 
і заводи, що переробляли добуту 
нафту.

Інші ж загони в цей час руйнували 
мости па залізниці і шосе Станіслав— 
Надвірна — Делятин, лісопильні за
води та інші підприємства, що пра
цювали на ворога.

Управлінський апарат окупантів 
був деморалізований. Ковпаківці про
йшли но великій території Західної 
України з боями, розтрощуючи па 
своєму шляху фашистські установи, 
фільварки, бази, роздаючи людям 
хліб, сіль, цукор, мануфактуру. Мй 
пройшли як представники Радянської 
влади, несучи людям слово правди. 
Партизанські агітатори при допомозі 
зведень Радянського Інформбюро та 
листівок викривали брехню гітлерів
ців і буржуазних націоналістів.

Переможні бої. високий моральний 
дух. великодушність ковпаківців, їх 
повага до місцевих звичаїв виклика
ли до нас гарячі симпатії в населен
ня і підготували грунт для розгортан
ня партизанського руху, підпільної 
боротьби і опору фашизму.

ВИХІД
ІЗ КАРПАТ
З 20 липня до 4 серпня 1943 року 

ковпазійське з'єднання громило во
рога в Карпатах. Фашисти оточили 
партизан з усіх боків. Поліцейські 
полки СС. горноєгерські батальйони 
з Греції, Норвегії, Югославії були 
кинуті на знащення ковпаківців. Бій
ці 'знесиліли від голоду і втоми. Гіт
лерівці зігнали худобу в долини, от
руїли джерела і траву на полонинах, 
а отари овець розстріляли з літаків. 
Фашисти вирішили взяти нас голодом, 
лідступністю. Вони закидали нас лис
тівками. За голову Ковпака обіцяли 
100 тисяч злотих. Особливо важко 
було пораненим. Бинти, йод, зеленка 
с кінчилися.

Боєприпасів у партизан залишилось на 
дна — три бої. Треба було прориватися з 
гір. 1 штаб з'єднання розробив < мілнпіій 
план виходу з оточення. Найвигідніїиим 
місцем прориву визначили місто Делятин, 
де розташувався штаб геііерала-карате.і:і 
Крюгера.

Ворог нас чекав де завгодно лише не в 
Дслятині. Про це доповіла розвідка. Міс
то Делягин — вузол залізниць і шосейних 
доріг, які йдуть до Станіслава. Колом її в 
Угорщину та Румунію. Тут шість шосей
ний і залізничних мостів. Розгром їх па
ралізує на тривалий період рух на комуні
каціях нореча.

(Закінчення буде).

ЕЗ

ТІ ОЕТИЧН1 РЯДКИ Івана Савича Нікітіиа яскра- 
1 1 вим сонячним променем з’являються для нас у 
ранньому дитинстві і світять все життя. • Народ 
пам’ятає чудового поета, свого вірного сина, твор
чість якого нерозривно пов’язана з демократичними 
напрямками розвитку громадської думки середини 
минулого століття.

Нікітіну довелось випробувати все, «що брудного 
є в жигті найбіднішому — і горе, і розгул, крива
вий піт трудів». Помер поет у розквіті сил Г.можливо
стей, проживши лише 37 років. Похований у Воро
нежі поруч з О. В. Кольцовим.

У своїх творах Іван Савнч Нікітіи правдиво показав важ
ке життя сільської і міської бідноти, безправ'я, важке ста
новище кріпаків («Бурлака», «Соха», «Оповідання селян
ки», «На попелище»), в них бачимо картини «дикого, дрі
б'язкового педантизму», «сухої схоластики і мертвої мора
лі», притамані семінаріям того часу («Щоденник семінари
ста», 1800 р.). Видатний художник слова Іван Савнч Нікі-

СИН РУСІ 
ВЕЛИКОЇ

СЬОГОДНІ ВИПОВНЮЄТЬСЯ 150 РОКІВ з дня

НАРОДЖЕННЯ РОСІЙСЬКОГО ПОЕТА І. С. НІКІТІИА

тік уславився майстерністю поетичного пейзажу. В природі 
він бачив невичерпне джерело прекрасного, захоплю
вався її величчю і гармонією. Багатство фарб нікі- 
тінської палітри, глибоке розуміння сил природи дозволяють 
кращі вірші Нікітіиа поставити поруч з класичними зразка
ми російської поезії. На слова поста створено більше 60 пі
сень і романсів.

Іван Савнч Нікітіи піднявся від консервативних тенденцій 
до реального відображення дійсності і соціального протесту, 
до поезії високого громадського звучання. Ного твори, зо
крема, поему «Кулак», високо оцінив М. А. Добролюбов. А 
вірші «На старому кургані» та «Пісня бобиля» стали улюб
леними творами Ілліча.

Його твори користуються широкою популярністю, 
неодноразово видавались у нашій країні, переклада
лись англійською, німецькою, французькою, чеською, 
польською та іншими мовами. Повне зібрання творів 
І. С. Нікітіиа видане в І965 році видавництвом «Ра
дянський письменник», а до ювілею з дня народжен
ня поета у видавництві «Художня література» ви
йшла його книга «Вірші та поеми».

Неоціненна літературна спадщина Івана Савнча 
ІІікітіна захоплювала не одне покоління

М. НОЖНОВ, 
інженер.

м. Кіровоград.

о ФУТБОЛ

«ФРУВЗЕНЕЦЬ» - 
«ЗІРКД»-2.0

Для кіровоградської «Зір
ки» невирішеною проблемою 
е гра на чужому полі. Досить 
сказати, що Із семи проведе
них ігор у другому колі на 
виїзді кіропоградці привезли 
лише одне очко із чотирнад
цяти.

В тридцять другому турі 
«Зірка» грала в Сумах з міс
цевим «Фрунзенцем», який

зараз в п’ятірці лідерів. Пер
ша зустріч цих колективів, що 
проходила в Кіровограді, за
кінчилася перемогою сумчан 
— 4:1. І на цей раз господарі 
поля весь час атакували і за
били у ворота гостей два «су
хих» м’ячі.

Зараз «Зірка» має 25 очок 
із 62 можливих, забила у во
рота суперників ЗО м'ячів, а п 
свої пропустила 40 і залишає
ться у нижній частині турнір
ної таблиці.

Наступний календарний 
матч наші земляки проведуть 
на своєму полі, 5 жовтня з 
тернопільським «Будівельни
ком».

316050. ГСП, Кіровоград-50, вуя. Луивчарського, 36. 
Телефони: відповідального секретаря та відділу 
комсомольського жипя — 2-45*35, відділу пропаганди, 
відділу листів І масової роботи — 2-45*36, відділу вій- 
ськово-патріотичного виховання та спорту — 2*46*87,
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Друкарня їм. Г. М. Димитрова 
обласного управління у справах видавництв, 

поліграфії 1 книжкової торгівлі, 
м. Кіровоград, аул. Глінкн. 2.

Зам, № 13423. Тираж 59 000.’

пятниця
ПЕРША ПРОГРАМА. 9.05 — 

Кольорове телебачення. Ран
кова гімнастика. (М). 9.20 — 
Новини. (М). 9.30 — Кольоро
ве телебачення. «За вашими 
проханнями, діти». (М). 10.15
— Концерт радянської пісні. 
(ЛІ). 10.45 — Новини. (К). 11.00
— Телефільм «Курнлівські ка
лачі». (К). 11.35 — «Шкільний 
екран». Російська література 
для учнів 9 класу. (К). 12.10 — 
Кінокомедія «Бережись авто
мобіля». (К). 15.30 — Росій
ська мова. (М). 16.20 — Кон
церт. (Донецьк). 16.50 — «Тру
довий переклик». (Львів). 
17.20 — «Екран молодих». 
(Одеса). 18.00 — «День за 
днем». (Кіровоград). 18.10 — 
Реклама, оголошення. (Кіро
воград). 18.15 — Програма те
лебачення. НДР. (М). 21.00;-«. 
Програма «Час». (М) 21.30 —* 
Кольорове телебачення. Ест« 
радна програма. (ЛІ). 22.15,—* 
Кольорове телебачення. «Тан
цювальний зал»,. (М). 22.45; — 
Кольорове телебачення. Спор* 
тнвна програма. (ЛІ). 23.20'—■ 
Новини. (М).

ДРУГА ПРОГРАМА. 10.45! — 
Кольорове телебачення. Телеві
зійний документальний фільм 
«Місто та село». (Таллін). 
11.45 — Концерт. (Вільнюс)« 
16.15 — Кольорове телебачен
ня. Телевізійний документаль
ний фільм «Юрій Піменоп». 
(М). 16.45 — Концерт. (М).
17.10 — «Літературні бесіди». 
(ЛІ). 18.00 — Оперні арії у
виконанні Булата МенжелкІе- 
ва. (К). 18.30 — Реклама, ого
лошення. (К). 19.00 — Програ
ма «Вісті». (К). 19.30 — «Муз- 
енциклопедія». (К). 20.50 —
«На добраніч, діти!». (К>. 
21.00 — Програма «Час». (М). 
21.30 — Художній фільм «Ко
ло». (К). 23.00 — Вечірні но
вини. (К).

СМБОГМД
ПЕРША ПРОГРАМА. 9.05 — 

Кольорове телебачення. Рай- 
кова гімнастика. (ЛА). 9.20 •— 
Новини. (М). 9.30 — Кольоро
ве телебачення. «Виставка 
Буратіпо». (М). 10.00 — «Для 
вас, батьки». (ЛІ). 10.30 — Ко
льорове телебачення. «По му
зеях та виставочних залах». 
(ЛІ). 11.00 — Музична програ
ма. «Ранкова пошта». (ЛІ)'.
11.30 — Концерт Державного
російського академічного хору 
під керуванням О. Свєшніко- 
ва. (К). 12.15 — «Інтеграл».
Науково-популярна програма. 
(К). 13.00 — До Дня учителя. 
«Краса людська». (Львів).
13.30 — «Здоров’я». (Л1). 14.00
— Кольорове телебачення. «У
світі тварин». (М). 15.00 —
«По концертних залах Ліоск- 
вн». (ЛІ). 15.55 — Кольорове
телебачення. Інформаційна 
програма. (НДР). 17.30 — Кон
церт. (ЛІ). 18.00 — Кольорове 
телебачення. Лііжнародна зу
стріч з хокею. Канада — 
СРСР. (М). В перерві — но
вини. (М). 21.00 — Програма 
«Час». (М). 21.30 — Кольоро
ве телебачення. «ПІСНЯ-74». 
(ЛІ). 22.00 — Кольорове теле
бачення. «Запрошує концерт
на студія». (ЛІ). 23.15 — Но
вини. (ЛІ).

ДРУГА ПРОГРАМА. 9.55 — 
Художній фільм «Нсзакінчена ’ 
повість». (К).. 11.30 — «Пое
зія». І. С. Нікітіи. (ЛІ). 11.45 — 
«ЛІосква 1 москвичі». (ЛІ). 
12.15 — Виступає ДержавіїпіІ 
Північний народний росій
ський хор. (М). 13.00 — «Біль
ше хороших- товарів». (ЛІ).
13.30 — Для дітей. «Клуб 
трьох китів». (Донецьк). 14.00
— До 30-річчя визволення Ра
дянської України від німець
ко-фашистських загарбників. 
Теленарис «Незабутнє». (К). 
14.20 — Для молоді. «Ми лю
бимо землю». (Харків). 14.50
— О. Корнійчук. «В степах 
України». Вистава. (К). 16.30
— Циркова програма. (К)'.
17.30 — «Екран передового
досвіду». (К). 18.00 — Кон
цертний зал «Дружба». (Дні
пропетровськ). 18.45 — Мульт
фільм «Лелеки». (К). 19.00 — 
Програма «Ьїсті». (К). 19.30 -• 
Творчий вечір артистів Мол
давського театру опери та ба
лету. (Одеса). 20.45 — Програ
ма «Час». (ЛІ). 21.30 — Ху
дожній фільм «За твою до
лю*. (К). 22.55 — Вечірні об« 
вини. (К).

ПОГОДА
За даними Українського ’-ЗБ- 

бюро погоди вдень З жовтня 
по території області і місту 
Кіровограду передбачає гьсг) 
мінлива хмарність, місцями 
невеликий дощ, можлива гро* 
за. Вітер південний, 4—7 мет* 
рів за секунду. Температуру 
повітря по області 14—19, ,ао 
місту 15—17 градусів тепла! І

■гамечявтятммтнняаміВІ
Редактор В. ПОГРІБНИЙ.
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