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ПЕРША КОЛОНКА

ВИТИШІ
ДРУЖБИ Вшановують

пам'ять
У ці дні народ братньої Болгарії готує

ться відзначити 100-річчя з дня визво
лення сеоєї країни від ярма Османської 
імперії. Зі сторінок болгарських газет і 
журналів не сходять матеріали, присвя
чені подіям російсько-турецької війни 
1877—1878 років. Цю війну болгарський 
народ назвав Визвольною. Болгарія до
билася свого політичного звільнення і 
ліквідації існуючої феодальної системи. 
Війна визволила сід османського лома 
не тільки болгар, а й інші балканські 
народи.

Тисячі ополченців-болгар воювали під 
Стара-Загорою, захищали разом з ро
сіянами Шипку, штурмували укріплений 
туоецький табір Шєйково-Шипку.

У вогні битви кувалася дружба наших 
народів. Наші сьогоднішні братерські 
відносини з Болгарією сягають своїм 
корінням у сиву давнину.

Зміцніла й успішно розвивається ра
дянсько-болгарська дружба в наші дні.

Давні зв’язки єднають Кіровоградщи- 
ну з Толбухінським округом НРБ. Обмін 
туристськими делегаціями, робота між
народного клубу механізаторів «Кірово
град — Толбухін» давно вже стали тра
диційними формами спілкування.

Кіровоградці виявляють великий інте
рес до життя наших другарів. Про це 
свідчить, наприклад, і такий факт. Коли 
в Кіровограді показували пересувну бол
гарську фотовиставку, зал завжди був 
переповнений. Згодом кіровоградці по
їхали з візитом-відповіддю до Болгарії. 
Ознайомитись із роботами фотомайстрів 
Кіровоградшини виявили бажання чи не 
всі жителі міста-побратима.

Загальновідомі наші культурні зв’язки, 
що міцніють і розвиваються з кожним 
днем. Зростає інтерес кіровоградців до 
болгарської літератури, не залежуються 
на прилавках газетних кіосків болгарські 
журнали.

Ось уже п’ятий рік при бібліотеці іме
ні Н. К. Крупської існує гурток болгар
ської мови. Останнім часом веде його 
болгарин Коасимир Петков, котрий на- • 
вчається в Кіровоградському ЛШУ. Авіа
техніка О. Гольсенбейна, лікаря-теоапев- 
та А. Гаркушу, модельєра Е. Крейтор та 
інших — цих, загалом різних, людей рід
нить прагнення опанувати болгарську 
мову.

Активізували свою роботу й клуби ін
тернаціональної дружби Кіровоградщи- 
ни. В школах і на підприємствах готують 
фотомонтажі, стенди, книжкові І фото
виставки, присвячені 100-річчю з дня 
визволення Болгарії від османського 
ярма.

Члени клубів планують провести цікаві 
тематичні вечори, зустрічі з болгарами, 
що навчаються в Кіровограді. Пожвави
лось і листування. Болгарські адресати 
допомагають своїм радянським друзям 
глибше вивчати історію братньої країни, 
присилають їм матеріали про свою бать
ківщину, експонати, альбоми для куточ
ків інтернаціональної дружби.

Та найбільше роботи у колективах 
членів обласного відділення Тов/риства 
радянсько-болгарської дружби, яких на 
Кіровоградщині понад сто шістдесят. 
Треба підготувати тематичні вечори, 
цикл лекцій, присвячених ювілею, ус
піхам братнього народу в соціалістично
му будівництві.

З кожним днем міцніють узи братер
ства між нашими народами, утверджую
чись у великій співдружності соціаліс
тичних держав.

комсомольський
ТЕЛЕТАЙП

Перше 
засідання

РАДЯНСЬКА УКРАЇНА: НОВИНИ ДНЯ
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ПОЛіТ^О^АБЛЯ 
«ПРОГРЕСС-1» 
ЗАВЕРШЕНИЙ 
Екіпаж «Салюта-6» 
працює за програмою

Завершений політ автоматич
ного вантажного корабля «Про- 
гресс-1».

Відповідно до програми по
льоту після проведення за
ключних операцій за команда
ми з Землі корабель «Про- 
гресс-1» був зорієнтований у 
просторі і в розрахунковий час 
було включено його рушійну 
установку. В результаті галь
мування корабель увійшов у 
густі шари атмосфери над за
даним районом акваторії Тихо
го океану і припинив існу
вання.

Екіпаж орбітального комп
лексу «Салют-6»—«Союз-27»— 
космонавти Юрій Романенко і 
Георгій Гречко — продовжує 
роботу за наміченою програ
мою. (ТАРС).

БАГАТО
БЛИЗЬКО

БЮРО. В ЯКОМУ
ДОГОВОРАМИ ДЛЯ

САЧНЄВ (ЛІВОРУЧ)

В. СТЕПАНЕНКА.

У ХМЕЛЬНИЦЬКОМУ ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНОМУ ТЕХНІКУМІ ПРИДІЛЯЄТЬСЯ 
УВАГИ ТЕХНІЧНІЙ ТВОРЧОСТІ УЧНІВ У РІЗНИХ ГУРТКАХ ТУТ ЗАЙМАЮТЬСЯ 

400 ХЛОПЦІВ І ДІВЧАТ. ТУТ ТАКОЖ СТВОРЕНО КОНСТРУКТОРСЬКЕ 
ІНД КЕРІВНИЦТВОМ ВИКЛАДАЧІВ УЧНІ “ "...... — ............ ........... “
ОРГАНІЗАЦІЙ І ПІДПРИЄМСТВ.

НА ФОТО: ДРУГОКУРСНИКИ ЧЛЕНИ
1 ВІКТОР СЛОБОДЯНІОК.

ВИКОНУЮТЬ РОБОТИ ЗА

ГУРТКА «ЕЛЕКТРОН» ІГОР
Фото _____

(Фотохроніка РАГАУ).

Кличе спеціалістів 
виробництво
Близько двох тисяч агрономів, інжене

рів, зоотехніків очолили різні підрозділи 
господарств республіки після опублікуван
ня постанови ЦК КПРС і Ради Міністрів 
СРСР «Про додаткові заходи по стимулю
ванню переходу спеціалістів сільського гос
подарства на роботу керівниками відділ
ків, бригад, ферм та інших підрозділів се
редньої ланки виробництва в колгоспах і 
радгоспах».
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Тепер ножний другий керівник середньо
го підрозділу в колгоспах має вищу або 
середню спеціальну освіту. В нинішньому 
році багатотисячну армію сільських спеціа. 
лістів поповнять ще чотири з половиною 
тисячі чоловік. Свою кваліфікацію керівни
ки цієї ланки підвищують у спеціальних 
постійно діючих школах, відкритих у кож
ній області. В сільськогосподарських вузах 
і технікумах без відриву від виробництва 
навчаються понад дві тисячі бригадирів, 
завідуючих фермами, інших працівників 
колгоспів.

(РАТАУ).

ВЕСНУ ЧЕКАЮТЬ
ХЛІБОРОБИ
Є в колгоспі імені Кірова комсомоль

сько-молодіжна тракторна бригада. 
Щедрі па працю, славні люди там віді
бралися. А надто комсомольці, загін 
яких очолюють бригадир комуніст Олек
сандр Савич Ковтун і грулкомсорг Ан
дрій ПІмарко. •

Комсомольці Іван Гавриленко, Павло 
Повєткін, їхній трохи старший товариш 
член КПРС Іван Шмарко — то справжні 
хлібороби і господарі поля.

Нещодавно вони разом з усім колек
тивом обговорювали плани на нинішній 
рік — рік ювілею комсомолу. Вирішили 
одноголосно: завдання трьох років деся
тої п’ятирічки виконати до річниці нової 
Конституції СРСР. Визначили такі ру
бежі: зібрати на всій площі посіву по 
45 центнерів озимої пшениці з гектара, 
по ЗО центнерів гібридної кукурудзи в 
зерні, по 300 центнерів цукрових буряків 
на кожному з 248 гектарів.

Думаєте, за пафосом сьогоднішніх 
днів вони не оцінили своїх реальних 
можливостей? Ще і як! Адже з осені за
клали міцні підвалини врожаю, всю по
сівну її грунтообробну техніку давно по
ставили па лінійку готовності. До 1 бе
резня бригада закінчить ремонт тракто

рів, до 1 травня — зернозбиральних і 
спецкомбайпів. Це у відповідь на заклик 
знач’ямських хліборобів зустріти весну 
у всеозброєнні.

Готують вони до напруженої боротьби 
за щедру віддачу поля не тільки машини, 
а й себе. Напровесні, надіємося, 60 про
центів механізаторів матимуть 1 і 2 кла
си. Резерв кадрів, що є в колгоспі, дасть 
змогу забезпечити і в дні посівної кам
панії, і в дні збирання врожаю двозмін
ну роботу агрегатів. Завдяки цьому 
комсомольсько-молодіжний колектив 
зекономить до 7 процентів виділеного на 
весь комплекс сільськогосподарських ро
біт пального, а при господарському став
ленні до техніки — 6 процентів коштів, 
призначених па техогляди і ремонт ма
шин. За цим усім — іще одна красно чов
на цифра: мінімум на 2 проценти знизи
ться собівартість центнера продукції. 
Для колгоспу це додаткові десятки ти
сяч карбованців.

Досягти наміченого не так просто. 
Тут відіграють свою роль і професійна 
майстерність, — а нині щоп’ятниці у 
бригаді проводяться заняття по вивчен
ню досвіду кращих хліборобських колек
тивів, по вдосконаленню знань з екс-

Відбулося засідання об
ласного штабу «Комсо
мольського прожектора». 
Воно розглянуло питання 
про роботу комітетів ком
сомолу, штабів і постів 
«КП» Новгородківського 
району по організації за
ходів для успішного про
ведення соціалістичного 
змагання молодих трудів
ників ферм у дні зимово
го утримання худоби.

Це перше засідання піс
ля обласної звітно-вибор
ної комсомольської 
ференції. Учасники 
дання оозподілили 
чення між членами
бу, затвердили його струк
туру, склали план навчан
ня «прожектористів». Тут 
же було створено рейдо
ву бригаду для перевірки 
умов проживання молоді 
в гуртожитках вузів, тех
нікумів, профтехучилищ 
області.

кон- 
засі- 

дору- 
шта-

Нещодавно весь радян
ський народ відзначив 
сторіччя з дня народжен
ня Григорія Івановича Петл 
ровського, людини із 
славної когорти творців 
Радянської держави, котрі 
піднімали трудящих не 
штурм Зимового, на за
хист завоювань революції, 
З ім’ям Петровського тіс
но пов’язана діяльність' 
органів внутрішніх справ* 
де, за призначенням В. 1« 
Леніна, він працював нар- 
комом.-

У підрозіпах внутрішніх 
справ нашої області від
булися урочисті збори 
особового складу, покла
дено вінки і квіти біля 
пам’ятників революційної 
і бойової слави. Напере
додні ювілею Григорія 
Івановича в колективах 
проведено зустрічі з ве
теранами органів внутріш
ніх справ, читацькі конфе
ренції.

Рада клубу обласного 
управління внутрішніх 
справ улаштувала книжко
ву виставку «Перший нар« 
ком внутрішніх справ Г. І. 
Петоовський». У цьому ж 
клубі співробітникам уп- 
оавління прочитано лек
цію про життя і діяльність 
Петровського, показано 
хронікально-документаль

ний фільм.
М. КІТРАР, 1 

інструктор відділу 
УВС облвиконкому.

плуатації нової техніки, по оволодінню 
найнеобхідпішими поняттями економіч
них підрахунків та бухгалтерського об
ліку, — і раціональне, ефективне вико
ристання органічних та мінеральних доб
рив і гербіцидів, роль кожного у вико
нанні технологічних планів усіх сільсько
господарських робіт. Загалом це озна
чає: кожен тракторист, спираючись па 
досвід і вказівки технолога поля —' 
агронома сам повинен бути агрономом,- 
Тобто добре знатн. на яку глибину за
гортати насіння, як без сторонньої допо
моги перевірити якість своєї роботи, як 
визначити стиглість грунту.

Знаємо, впевнені: комсомольсько-мо
лодіжна тракторна бригада — дружний, 
організований колектив — гідно пронесе 
свою трудову вахту на честь 60-річчя Ле
нінського комсомолу. Ми можемо сказа
ти, що ці молоді люди не кинуть слова 
на вітер. Вірять у не і правління, і парт-, 
ком господарства. Вірять усі колгоспни
ки і райком комсомолу. Знаємо своє сьо
годні і віримо у своє завтра. Тому прав
ління і партком господарства, райком 
комсомолу подадуть молодим ентузіас
там якнайбільшу допомогу і підтрим
ку — це наш прямий обов’язок.

М. МОРОЗ, 
голова правління колгоспу імені 
Кірова Олександрівського району.

В. ГРЕБІННИК, У 
завідуюча відділом комсомольських 
організацій райкому комсомолу.
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ЯКІСТЬ НАШОЇ
РОБОТИ

Несть змолоду

В УЧНЯХ
моє життя

кн. Запросив Сашка до себе до
дому, довго вели розмову в сі
мейній обстановці. Потім часто 
ходили разом у кіно, на прогу
лянки, І зовсім з іншого боку 
побачив я свого бешкетника; 
виявляється, має хлопець інте
рес до техніки. Тільки за «весе
лим» життям ніколи було нею 
займатися.

Невдовзі Саша одружив
ся і виїхав до Харкова. На
був спеціальності, працює. 
Чесно кажучи, для електро
механічного він мало дав. 
Чи можу я, ветеран заводу, 
сумувати з цього приводу? 
Ні, бо приносить Олек
сандр Покусін користь су
спільству десь у Харкові, 
став повноцінною людиною. 
І в цьому моя гордість.

На жаль, існує іце така 
категорія наставників, які 

’ пасують при першій же не- 
Едачі, квапляться записати 

> своїх вихованців у «безпер
спективні». Не вірячи ні в 
себе, ні в людей, котрих 
вони покликані вивести на 
правильний життєвий шлях 
( не просто навчити слю
сарства чи малярства), такі 
горе-педагоги своєю, неві
рою ще більше віддаляють 
«важких» учнів від колекти
ву. Можливо, самі того не 
розуміючи. Тож наставни
цтво — не тільки друга про
фесія, а й мистецтво, що 
не терпить фальші.

На Олександрійському елек
тромеханічному заводі працює 
багато молоді. То сьогоднішні й 
учорашні вихованці Федора Іва
новича Ситника, нині голови 
профкому цеху № 1, Володими
ра Макаровича Ситниченка, ін
ших робітничих учителів. Доля 
кожного з них пройшла через 
долю їхніх наставників.

Самолюбство було раніше чи 
не найголовнішою риссю харак
теру Миколи Головатого (я ка
жу про самолюбство в негатив
ному розумінні). Найгірше — 
цс коли хто-нсбудь з началь
ства або товаришів робив йому 
зауваження. А дисципліну недо
люблював. Усе на мене обра
жався: «Через вас просвітку 
немає!» Тепер став кваліфікова
ним наладчиком апаратури, з 
трудовою дисципліною дружить.

Можна говорити про багатьох 
моїх учнів. Та найбільшу ра
дість принесли мені ті, що сьо- 
іодні самі стали наставниками 
молоді. Наче недавно 
Анатолія Днвляша, а він 
сам майстер, уже мав ____
вихованців. Двадцятнчотирнріч- 
ннй брат ного Григорій теж 
майстер. Світлана Камишна, 
Любов Камишна, Оля Тендітна 
інститут закінчили. Навчають 
вони нас, старших, ось чого: ба
чити в них майбутніх керівн і-

Питають мене: що б ви 
порадили наставникам мо
лодим, початківцям? Що 
тут порадити? Бути людя
ним, чесним з вихованцем, 
у будь-якій ситуації стави
ти подумки себе на його 

і не 
секрет. А ось бувають такі 
моменти у вихованні моло
дої зміни, коли порадою 
не допоможеш. Тоді у нас 
на заводі збирається рада 
наставників, викликає на за
сідання «непокірного» і йо
го наставника. Розмова бу
ває різною. Іноді доводи
ться досить довго поясню
вати молодій людині, хто ж 
вона така в масштабі вели
кого заводу. Але разом 
легше.

Так, молодь нині грамот
на. А вчити її треба. І пре
мудростей професії. І вчити 
на справжню людину. Це— 
найпотрібніше.

Хіба не щасливий той 
батько, діти якого стали на 
широкий життєвий шлях і 
йдуть ним твердо, рівно, 
йдуть до чітко і раз назав
жди визначеної мети, взяв
ши в дорогу батькову на
уку? Хіба не варто заради 
цього витрачати сили й нер
ви? Варто. Заради цього й 
треба жити.

Від людей старшого поко
ління іноді чуєш: «Ой і гра
мотна ж нині пішла молодь! 
Ти йому слово — він тобі 
десять... А ще й життя не 
бачив». Важко сказати, на
скільки реальну основу має 
під собою ця думка (до
сить-таки поширена), але 
багато в чому я не згоден 
зі своїми ровесниками. 
І маю на це, мабуть, повне 
право, бо виховав за сім
надцять років, які працюю 
на Олександрійському елек
тромеханічному заводі, май
же сорок юнаків і дівчат.

Так. Молодь нині грамот- 
1 на. Сьогоднішня школа дає 
І дітям куди більше, ніж, ска- 

|| жімо, років десять тому. І 
і не тільки школа. Вся наша 

дійсність робить підростаю
че покоління ерудованішим. 
Я не здивуюсь, коли двад
цятирічний хлопчцна-робіт- 
ник ось зараз розкаже про 
таку технічну новинку, про 

І яку я досі не чув. І мені 
його треба вчити. Мені і мо
їм колегам, робітничим пе
дагогам. Учити професії, 
вчити, як жити, — це най
головніше. Бо є така профе
сія — наставник.

Робітнича педагогіка зро
била великий крок уперед. 
Давно минули часи, коли 
від наставника вимагалось 
тільки одне — навчити но
вачка професії. Тепер цьо
го мало. Не хочеться повто
рювати старих, перевірених 
на практиці істин, та, справ
ді, моральне виховання — 
основа основ у роботі на
ставника. Скажуть, звичай
но, що погана людина мо
же бути хорошим, високо
кваліфікованим слюсарем. 
Може. Але в тому-то й 
справа, що людина ця живе, 
трудиться в колективі, хоче 
вона того чи ні. А ми, на
ставники, виховуємо люди
ну для колективу, для су- ків виробництва, 
спільства. І якщо не вдає- “ 
ться виховати з юнака чи 
дівчини колективіста, то 
це — брак у нашій роботі. 
Зіпсовану деталь можна хоч 
у брухт викинути, а то ж — 
людина.

Різні вони, мої учні — ко- місце? Це всі ^знають, 
лишні й теперішні. До кож
ного необхідно дібрати 
ключик. Кажуть, що з ча
сом, коли збагачуєшся дос
відом, стає менше проблем. 
/Ложе, це й правильно, але 
тільки не в наставництві. 
Тут у кожного свого вихо
ванця відкриваєш такі ри
сочки характеру, яких не 

і було у жодного з колиш- 
I ніх учнів. От і спробуй під- 
I ходити до всіх по шаблону, 
І стригти всіх під один гребі- 
| НЄЦЬг

Працював па електромеханіч
ному такий собі хлопець Саша 
Покусін. Прийшов до нас після 
школи, як і багато його ровес
ників, та мав уже тоді надмір
ну пристрасть до горілки. Ху
ліганив, міг зробити собі зайвий 
вихідний. Здається, ситуація та
ка, іцо добрим словом нічого 
не доб’єшся, потрібні адміні
стративні заходи, па які хлопець 
дуже хворобливо реагував. Але 
відчув я: не пропащий же він, 
а такий, як 1 всі його одноліт*

„Молодий комуялр^
Колгосп «Октпбрь» - найбільше за розміром і кількістю пРа^!°”^ип\п°|С,,°зо?пема 

у Знам’яііському районі. Закономірно, що в ньому зайня.о ^^ато м А , у 
механізаторів, шоферів. Рік у рік вони вирощують високі врожаї зернових, рік у рі 
МІЦНІЄ економіка колгоспу. . „„„„ піпляич 8ІК

Але чи все робиться для того, щоб господарі полів і ферм малі щ АРУ пет‘спаці3. 
своєї праці? Це питання хвилює не тільки правління, наргком спеціллістїв встеранш 
механізаторів і тваринників, котрі віддали землі багато сил таен і ' ' маибупіі
ред, молодих жителів села. Це теж закономірно, оскільки за ними - завтра, майбутні 
успіхи, їм продовжувати і розвішати славні хлібороосьхі традиції. «поемами

Хвилює цс питаная й молодого механізатора Миколу Смуглій. 1 ево . І ДУ‘ 
ділиться він із читачами «Молодого комунара» на цій сторінці.

шоанс цієї проблеми: як не вдержа
ти, а зацікавити молоду людину 
триматись того колективу, де поча
ла вона свій трудовий шлях, доро
жити ним і його традиціями, назав
жди зберегти вірність уперше ви
браній професії.

Не знаю, під яким кутом подеку
ди розглядають це питання, — ска
жу про свій колектив. Живуть паші 
колгоспники в матеріальному до
статку: щороку виростають у селі 
ошатні будинки, височить ліс теле
візійних антен над дахами, в кух
нях — холодильники, газові плити. 
Мов гриби після дощу, виростають 
на подвір’ях гаражі для власних 
легкових автомобілів, мотоциклів.
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ВІДПОВІДАЙ, ТОВАРИШУ 
КОМІТЕТ!

вчив 
уже 

(Твоїх

ОКРАСА миски — їжа, окраса го
ри — каміння, окраса народу — 

молодь, — так говорить казахська 
мудрість. 1 в нашому колгоспі на 
кожній виробничій ділянці трудя
ться юнаки і дівчата, молоді по
дружжя. Візьмемо хоч би комсо
мольців Володимира Старйченка, 
Миколу Донднша, Григорія Китає
ва, Миколу Петріва, Володимира 
Великого. В розпал важливих сіль
ськогосподарських робіт їхнім ру
кам працьовитим ціни не складеш. 
Торік наш колгосп першим у райо
ні виконав план продажу хліба 
державі. 87 640 центнерів зерна від
правив у засіки Батьківщини. Ми
кола Петрів разом зі своїм батьком 
Михайлом Гимофійовичем вирости
ли по 390 центнерів цукрових буря- • 
ків на кожному гектарі закріпленої 
за ними площі. Комсомолець Григо
рій Китаєв разом зі старшим, до
свідченим колегою Володимиром
Дмитровичем Марнничем (ланко-1 
вим) одержали цукристих менше — 
по 292 центнери, зате з мінімальни
ми затратами ручної праці, що да
ло значний економічний ефект. /\ як 
невтомно трудилися юнаки і дівча
та в період заготівлі кормів для 
громадського стада, щоб створити 
півторарічний запас їх, скільки зро
били на збиранні врожаю всіх 
культур!

І є нам у кого вчитися, є з кого 
брати приклад. Бригадир нашої 
тракторної В. Ф. Назаренко — Ге
рой Соціалістичної Праці, бригадир < 
другої бригади Г. П. Руденко — ка
валер ордена Жовтневої Революції, 
бригадира п’ятої І. І. Бсшлея цього 
року нагородили орденом Леніна. 
Ми шануємо й А. Д. Шундрина — 
ватажка третьої тракторної брига
ди, механізаторів С. Р. Довженка, 
В. Д. Марннича та багатьох інших. 
Справжній організатор і грамотний 
спеціаліст головний агроном II. ГІ. 
Коваленко — молодий комуніст, 
вихованець комсомолу. А є ще й 
молоді керівники середньої лапки, 
котрі тепер — і молоді наставники.

Хліб несмачний, якщо самому 
їсти. Але давайте разом поміркуємо, 
чи не було б пас куди більше, якби 
умови життя в сучасному селі пов
ніше відповідали запитам 20— 
30-річних? Безперечно, загін моло
дих колгоспників за таких умов 
був би численнішим.

А цього вимагають завдання сьо
годнішнього дня. Зобов’язання кол
госпники взяли досить високі: на 
5100 гектарах одержати по 36 цент
нерів зернових, зокрема на 820 (де 
механізаторам доведеться працюва
ти па повну силу) — по 50 центне
рів кукурудзи в зерні, по 21 центне
ру соняшнику з гектара посіву. А 
що значить вирощувати цукрові бу
ряки на 1500 гектарах? Кожен трак
торист уявляє собі обсяг цієї копіт
кої роботи.

Нерідко буває, що в розпал 
пруженої боротьби за врожай не 
вистачає механізаторських кадрів. 
Літні люди йдуть на заслужений 
відпочинок, а заміну їм підшукати 
важко: поблизу — цукровий завод, 
за кільканадцять кілометрів — ра
йонний центр. Скрізь потрібні робо
чі руки. І скрізь проблема: як їх 
удержати? Часто керівники випус
кають з поля зору такий тонкий

ДАВАЙТЕ
ПОГОВОРИМО
ВІДВЕРТО

па-

У центрі Мошориного (таку наз
ву носить моє село) стоїть на 
узгір’ї прекрасний Будинок культу
ри, в усіх відділках господарства є 
клуби та бібліотеки. Одначе інколи 
незатишно там молоді. На пальцях 
однієї руки можна перелічити такі 
цікаві тематичні вечори, як той, що 
запам’ятався: «Нам Конституція да
ла і труд, і щастя, і свободу».

За минулий рік комітет комсомо
лу влаштував лише 11 вечорів для 
молоді. Це значить, що менше разу 
па місяць ми мали змогу відверто 
поговорити иаїтеми, які пас хвилю
ють. Може, хтось скаже, що й цього 
вистачить? Не думаю. В кожному 
домі є хліб і до хліба.’А духовна, 
по-справжньому «висококалорійна» 
їжа раз па місяць — цього надто 
мало. Скажете: а кіно, телевізійні 
передачі, книги, періодична преса? 
Резонно. Але живе спілкування мо
лодих дає куди більший заряд енер
гії і на роботі, і в громадському 
житті, і в години дозвілля.

Хіба може сьогоднішнє село, кол
госп, де налічується близько 70 ком
сомольців та чимало неспілкової 
молоді, обійтися без естрадного ан
самблю? У пас, у найбільшому в 
районі колгоспі, його немає. Гуртки 
художньої самодіяльності майже 
не працюють з тієї простої причини, 
що бракує спеціалістів-керівників. 
Навіть спортивні секції, посідаючи 
щороку непогані місця в поєдинках 
з іншими колективами фізкультури, 
працюють більше на власному енту
зіазмі. Сером казати, що правління 
колгоспу весь час шукає причин 
відтягти спорудження спортивного 
комплексу. Невже ми не маємо кош
тів, невже не заробила цього пра
цьовита молодь?

Гадаєте, ці проблеми характерні 
тільки для комсомольської оріані- 
зації нашого господарства? Як не 
прикро, але в більшості колгоспів 
крізь пальці дивляться на те, чим 
живуть молоді жителі села після 
робочого дня. А районний відділ 
культури і районний спорткомитет 
далеко не з повного відповідальніс
тю за доручені їм ділянки роботи 
шукають контактів і взаєморозумін
ня з правліннями колгоспів. Пев- 
ний, що в цьому мене підтримає 
молодь колгоспів «Дружба», «Запо
віт Леніна», імені Володимира 
Ульянова, «Маяк» та інших госпо
дарств.

АЛЕ повернімося до наших спіл
чанських справ. У першій трак

торній, де я працюю, комсомольська 
група налічує 14 членів ВЛКСМ. А 
чи часто бувають тут члени коміте
ту, чи часто обговорюємо ми на 
зборах животрепетні питання сьо
годнішнього дня? Ні, дуже рідко. 
Інколи навідуються в господарство 
працівники апарату міськкому ком
сомолу. Та не знають вони доріг у 
тракторні бригади і на ферми. Не 
цікавляться тим, як і коли у нас 
підбивають підсумки соціалістично
го змагання серед молодих хлібо
робів і тваринників, 
стимули спонукають 
на високопродуктивну працю, 
мою думку, ефективність трудового 
суперництва без широкої його глас
ності й порівнянності результатів 
невисока. У виступі на конференції 
міської комсомольської організації 
я висловив свою думку з приводу 
цього, та реакції з боку міськкому 
комсомолу поки що не видно.

От і виходить, що працювати ми 
вміємо, а відпочивати змістовно, 
культурно не маємо змоги, хоч має
мо час і можливості, особливо нині, 
взимку. 1 тут, вважаю, слово за ко
мітетом комсомолу. А він має спи
ратися передусім на правління кол
госпу, розраховувати на всебічну 
ного допомогу. Адже саме старші 
товариші, котрим довірено керувати 
колективним господарством, повин
ні думати про те, хто вирощуватиме 
хліб для Батьківщини, хто дбатиме 
про підвищення продуктивності 
громадського стада завтра, через 
рік, п’ять, десять...

Може, мене звинуватять у тому, що 
критика моя надто різка, спитають, 
а що ти особисто зробив для того, 
аби життя комсомольської організа
ції стало цікавішим і змістовнішим?. 
Не буду викручуватись — мало, 
зовсім мало зробив. Але на полі 
працюю не гірше за інших. Там я —. 
на своєму місці. Там я почуваю се
бе повноправним господарем. Хис
том же до організаторської роботи 
не похвалюся. Зрештою, не кожен 
солдат родився полководцем, не ко
жен педагог — справжнім інжене
ром людських душ, не кожен ар
тист — актором. Є н рядові. 1 я — 
рядовий механізатор. Та справу 
свою хліборобську люблю, люблю 
своє село і хочу, щоб у ньому всім 
жилося добре, хочу, щоб у колгоспі 
з кожним роком більше залишалося 
молоді, бо хліб насущний на кож
ному столі потрібен.

Отож давайте всі разом помір
куємо, що зробити для того, щоб 
оагатомільйонна гвардія сьогодніш
ніх механізаторів була певного: у 
неї є іі буде гідна зміна, у кожній 
домівці завжди буде хліб і до хлі
ба. Це — проблема сьогоднішнього 
дня.

які моральні 
молодь села

На

М. СМУГЛІЙ, 
механізатор колгоспу «Октябрь» 
Знам’янського району.

І. БУГАЙЧЕНКО, 
випробувач електроапа
ратури Олександрійсько
го електромеханічного 
заводу, наставник мо
лоді.

¥
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НА фото: ВЕДЕ 
ПЕРЕДАЧУ ТЕЛЕ- 
ЦЕНТР ІНСТИТУТУ.

Фото Р. ЄПЕЙКІНА.
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ВЧАЛЬНОМУ ПРО
ЦЕСІ КІРОВОГРАД- 
СЬКОГО ІНСТНТУ- 
ТУ СІЛЬСЬКОГОС. 
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ЦЕНТРИ. В ЛАБО
РАТОРІЯХ ВСТА
НОВЛЕНІ НАЙНО
ВІШЕ УСТАТКУ
ВАННЯ І АПАРАТУ. 
РА.
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НА «МАЛОМУ* СТАДІОНІ»
Ось кращі результати 

учнів цього класу:
метання м’ячика: Іван Яро

вий — 65 м, Сергій Новиков— 
»с м’ Юлія Тнманівська — 
38 м, Тамара Гончарук — 
36 м;

У неділю
і щодня

Гак, «Старти надій» — 
це захоплюючі ігри. І ми 
їх проводимо з першого 
року виходу на спортивну 
арену. Я, наприклад, задо
волений цими іграми тому, 
що вони охоплюють усіх 
дітей 4—10 класів. Це 
справді здорово, що клас 
виходить на змагання в 
повному складі. Свою 
майстерність показують 
провідні спортсмени і ті, 
кого ми колись називали 
пасизними. ігри є доброю 
підготовкою до складання 
нормативів та вимог комп
лексу ГПО.

У минулому навчально
му році, скажімо, у фіналі

«Стартів надій» найсильні- 
шим був 6-й клас. Його 
нагородили перехідним 
кубком дирекції школи та 
ради колективу фізкуль
тури.

Нині в розпалі змагання 
в залік Всесоюзних дитя
чих ігор — піонерське ба
гатоборство «Дружба», 
«Шкіряний м’яч», «Золота 
шайба». А відкривали ігри 
конкурсом строю і пісні. 
Бо у нас уже традиція — 
поєднувати «Старти надій» 
з військово-спортивними 
іграми. Минулорічний 6-й 
клас (тепер 7-й) знову по
переду. Він завоював три 
перехідних кубки — за 
конкурс строю і пісні, за 
перемогу в піонерському 
багатоборстві «Дружба», 
за перше місце в хокей
ному турнірі.

Кличуть „Олімпійські
сходинки“

Республіканська рада Всесо
юзної піонерської організації 
імені В. І. Леніна схвалила 
піонерську гру «Олімпіііські 
сходнцкн», оголошену газетою 
«Зірка», умови якої було на
друковано в газеті «Зірка» за 
25 листопада минулого року.

Гру розраховано на три ро
ки і присвячено XXII Олім
пійським іграм. її мета — по
жвавити роботу піонерських

загонів на маршруті «Сильні, 
сміливі, спритні» Всесоюзного 
маршу, допомогти піонерам 
зробити крок уперед у спорті.

Бажано, щоб кожний піонер
ський загін став учасником 
гри, налагодив у себе спор
тивну роботу, виконував зав
дання республіканського шта
бу гри, який працює при ре
дакції газети «Зірка».

Включитись у гру загін мо-

стрибки у висоту: Тамара 
Гончарук — 125 см, Віктор Рс- 
всі а — 130 см;

біг 60 м: Іван Яровий — 
8,5 сск., Тамара Гончарук — 
8,7 сск., Тамара Ференець — 
8,7 сек.;

стрибки в довжину: Тамара 
Ференець — 4 м 10 см;

підтягування на переклади
ні: Віктор Ревега — 26 разів, 

згинання й розгинання рук и 
упорі: Юлія Тнманівська — 
64 рази.

«Старти надій» трива
ють. У вихідні дні. Щодня.

В. ТИМАНІВСЬКИИ, 
голова ради колекти
ву фізкультури Сол- 
гутівської середньої 
школи Гайворонського 
району.

же протягом усьою павчаль- 
, ного року, приславши до шта- 
’ бу гри свою заявку. Раз на 
місяць загін мав також надси
лати листи-донсссння про 
виконану роботу.

Підсумки першого року гри 
підіб'є штаб за падісланнми 
до редакції іазети «Зірка» до
несеннями, переможців буде 
визначено в травні.

Цього року в піонерському 
таборі ЦК ЛКСМУ «Молода 
гвардія» буде проведено змі
ну переможців гри «Олімпій
ські сходинки».

Гра «Олімпійські сходинки» 
проходить у рамках Всесоюз
них змагань «Старти надій».
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Обласні змаїанни із зимового мотокросу відбулися на околиці Компаніїв- 
ки. На трасу вийшли хлопчики, юнаки і вже досвідчені мотокросменн. Та
кі, як Олег Флоринський, майстер спорту, переможець міжнародних зма
гань з воєнізованого багатоборства, або чемпіон України минулого року 
майстер сперту Василь Бородай. Природно, що боротьба за найвищий ти
тул у кпасі машин 250 кубічних сантиметрів розгорілася між ними. У пер
шому заїзді переміг Бородай, другим був Флоринський. У другому заїзді 
суперники помінялися місцями, і за умовами змагань Бородаю дісталося 
друге місце. Трете зайняв Юрій Олсйннков з Компаніївського спортивно- 
технічного клубу.

На машинах класу 125 кубічних сантиметрів перемії Олександр Костиря 
з Кіровоградської автошколи, а серед хлопчиків, що змагалися на маши
нах у 50 «кубиків», — Віталій Мигловець з Олександрії.

У загальнокомандному заліку на найвищій сходинці гонщики Олек
сандрії, друїс місце дісталося кіровоїрадцям, третє — команді спортивно- 
технічного клубу КсмпанІЇБКи. 1

НА КИЛИМІ — 
САМБІСТИ

Дев’ятнадцять команд орга
нів і підрозділів УВС узяли 
участь в обласних змаганнях, 
присвячених 100-річчю з дня 
народження першого народ
ного комісара внутрішніх 
справ Г. І. Петровського, що 
проходили у спортивному залі 
обласної ради товариства «Ди
намо».

Два дні тривала гостра спор
тивна боротьба за звання чем
піона. В складі команд — ба
гато спортсменів, які успішно 
виступають на обласних І рес
публіканських змаганнях. Це— 
майстер спорту Юрій Коліснії- 
ченко, кандидат у майстри

Віктор Литвиненко та інші.
Високу спортивно-технічну 

підготовку та бійцівські якос
ті продемонстрували збірні 
команди Кіровоградського мі
ського відділу. Гайворона, 
Олександрії, Кіровоградсько
го районного відділу.

Командну перемогу здобули 
представники Кіровоградсько
го МВВС (голова колективу 
фізкультури В..А. ВихрсстЮк), 
Гайворонського РВВС (голова 
колективу М. А. Лошаков). 
Обидві команди нагороджено 
кубками і дипломами.

У своїх вагових категоріях 
переможцями стали П. Яцен
ко, М. Полішук, В. Ємець, 
€. Аліев, Б. Капика. В. Го- 
рсцький, М. Шестаков. В. Та- 
тяннчсико, В. Ільяшов та 
Ю. Колісниченко.

В. ГРИЦЕНКО, 
майстер спорту СРСР, 
працівник обласного 
управління внутрішніх 
справ.

На фото: внизу — у важких умовах проходили змагання; вгорі — 
переможці змагань О. ФЛОРИНСЬКИЙ (зліва) і Віталій МИГЛОВЕЦЬ 
(справа).

У КІРОВОГРАДІ закінчи
лася спартакіада ко

лективів фізкультури пер
шої групи міста. Трохи 
статистики. У змаганнях 
узяли участь провідні 
спортивні підрозділи об
ласного центру. Це — 
«Зірка» (завод «Червона 
зірка»), «Машинобудів
ник» (машинобудівний тех
нікум), «Авіатор» (льотно- 
штурманська училище), 
«КІСМ» (інститут сільсько
господарського машино
будування), дві команди 
педінституту (окремо фа
культету фізвиховання і 
змішфаку) і збірна коман
да міського відділу народ
ної освіти. До програми 
змагань увіходили волей
бол, баскетбол, ручний 
м’яч, кульова стрільба, на
стільний теніс, плавання, 
багатоборство ГПО і легка
атлетика.

До останнього виду про
грами (кульова стрільба) 
суперництво за лідерство 
точилося між спортсмена
ми факультету фізвихован
ня та машинобудівного 
технікуму. Студенти були 
трохи попереду, але техні- 
кумівці стріляли влучніше 
за всіх. У підсумку у них 
така ж кількість (650) очок, 
як і в команди факульте
ту фізвиховання. Тільки 
більша кількість призових 
місць в окремих видах 
спартакіади принесла пе
ревагу колективові сту
дентів. Третє призове міс
це посів спортивний клуб 
«Зірка».

А тепер про плюси і мі
нуси.

Найбільшим успіхом 
спартакіади, на нашу дум- 
КУ» СЛ’А вважати виступ на 
ній учнів машинобудівно
го технікуму, хоча вони й 

вибороли друге місце. Та
ка ж кількість очок, як і у 
студентів факультету фі
зичного виховання педін
ституту, говорить про до
сить високий рівень спор
тивної роботи в технікумі. 
Адже учні середнього на
вчального закладу, профі
лем якого є машинобуду
вання, змогли бути на рів
них з майбутніми тренера-

ЧИ ЗАВЖДИ 
СКРОМНІСТЬ 
ПРИКРАШАЄ?

Ф Про підсумки міської спартакіади
і дивну позицію факультету фізвиховання

ми, викладачами фізкуль
тури.

Позитивними можна на
звати результати, досягну
ті слухачами льотно-штур
манського училища. Через 
свої специфічні умови во
ни виставили лише чоло
вічий склад і змогли. по
сісти в групі друге місце. 
Це свідчить про деяке 
зрушення в роботі спорт
клубу «Авіатор».

Що ж до перемоги фа
культету фізичного вихо
вання, то вона зовсім не 
така, якою можна захоп
люватись. Бо за своїм зна
ченням і завданнями, що 
перед ним стоять, факуль
тет має відігравати про
відну роль у спортивному 

житті області, бути на го
лову вищим від інших. На 
спартакіаді ж він не довів 
цього. А коли виходити з 
того, що будь-які змаган
ня є мірилом рівня поста
новки спортивної роботи 
в тому чи іншому колек
тиві, то висновок напро
шується сам собою. Отже, 
не кожна перемога озна
чає виграну баталію.

Новий комплекс ГПО —- 
основа фізкультурного ру
ху в нашій країні. І дуже 
прикро, що не так його 
сприймають на факульте
ті. Така думка випливає з 
результатів спартакіади. 
Замість десятьох учасни
ків команди з багатобор
ства ГПО факультет зміг 
виставити лише шістьох. 
Та й з них ніхто, крім Те
тяни Шулешко, не виконав 
нормативів комплексу. То 
як же з цим завданням 
справляться інші студенти, 
якщо за логікою і поло
женням про змагання в 
команду включають най
кращих значківців?

Щоб закінчити розмову 
про факультет фізичного 

виховання педінституту, 
відійдемо від спартакіади 
і зробимо невеликий екс
курс у минуле. Протягом 
багатьох років цей єдиний 
в області вищий фізкуль
турний навчальний заклад 
не вносить належного 
□кладу в спортивне життя 
Кіровоградщини, не є 
таорцем її здобутків на 
□еликих республіканських

і всесоюзних спортивних 
форумах. Винятком може 
бути хіба що художня 
гімнастика. У декого з ке
рівників і викладачів фа
культету існує (правда, 
трохи завуальовано) дум
ка, що, мовляв, його зав
дання — готувати вчителів 
фізвиховання, а не висо
кокласних спортсменів. 
Чому так? Може, тому, 
щоб виправдати невміння 
створити боєздатний, про
відний спортивний колек
тив? Як би там не було, та
ка думка і викликана нею 
практика, насаджувана 
тривалий час, поставила 
факультет фізвиховання в 
автономне становище у 
спортивній сім’ї області: 
ви самі по собі, а ми — 
самі. Найгірше те, що і об
ласний комітет по фіз
культурі і спорту досі ми
риться з таким станови
щем.

Зрозуміло, основна ме
та факультету фізвихован
ня як навчального закла

ду — готувати вчителів 
фізкультури. Але його 
профіль, специфікація фа
культетів передбачають 
прищеплення студентам 
спортивної майстерності. 
Крім того, факультет — 
це й фізкультурний колек
тив, у якого найкращі в 
області умови для вихо
вання спортсменів висо
кого класу, незалежно від 
того, чи входить той чи 
інший вид спорту в ака
демічну програму навчаль
ного закладу. І ставити ви
моги до нього обласний і 
міський спорткомітети по
винні не нижчі, а куди ви
щі, ніж до будь-якого ін
шого колективу.

Що ж до вчителів фіз
культури, то вони не мо
жуть бути лише теорети
ками. За інших рівних 
умов вони будуть кращи
ми спеціалістами своєї 
справи, якщо стануть доб
рими спортсменами. Цьо
го не може не враховува
ти декан факультету А. С. 
Ровний.

І ще про деякі мінуси, 
що їх проставила спарта
кіада в залікових зошитах 
деяких її учасників. Уже 
говорилося, що до про
грами змагань увіходило 
вісім видів спорту. Це 
небагато. Але змішфак 
педінституту, наприклад 
(завідуючий кафедрою 
фізвиховання М. М. Чер
нов), не виставив команд 
з ручного м’яча, плавання, 
легкої атлетики, жіночої 
команди з баскетболу. Всі 
десять студентів, які ви
йшли на старти багатобор
ства ГПО, не виконали 
нормативів. «КІСМ» має 
найкращий у місті зал для 
занять ігровими видами 
спорту. Але команд з руч

ного м’яча теж не заявив. 
Не були на змаганнях во
лейболісти і гандболісти 
спортклубу «Зірка». А ко
лись червонозорівці зада
вали тон у змаганнях з во
лейболу та гандболу.

Великим резервом для 
комплектування збірних 
команд міста і області є 
старшокласники загально
освітніх шкіл. Тому участь 
спортсменів міськвно у 
спартакіаді була для них 
іспитом на зрілість. Ви
словлюючись шкільною 
термінологією, іспит скла
дено на двійку. З третьо
го місця на минулій спар
такіаді вони нині скотили
ся на п’яте. Серед школя
рів ми не побачили 
команд з легкої атлетики 
(в ДЮСШ № 3 чотири 
тренери з цього виду 
спортуї), з багатоборства 
ГПО, юнаків-гандболістів. 
Інспекторові шкіл міськвно 
І. М. Рябчуну, іншим від
повідальним працівникам 
треба глибше вникати в 
роботу дитячо-юнацьких 
спортивних шкіл, пред
метніше керувати підго
товкою спортивної зміни.

Ми — напередодні ве
ликих спортивних подій —- 
сьомих спартакіад Украї
ни і народів СРСР, XXII 
Олімпійських ігор. У ми
нулій міській спартакіаді, 
про яку йшла мова, висту
пали найсильніші колек
тиви обласного центру, 
ударний загін спортивної 
Кіровоградщини. Але ска
жемо прямо: не всі в цьо
му загоні високо трима
ють свої прапори. А Кіро- 
воградщині, нарешті, слід 
виходити на велику спор
тивну арену. Виходити й 
перемагати!

М. КАЛ Я ГІН.
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МоскваІ Туї знаходиться Центральний Комітет 
ВКП(б). Державний Комітет Оборони, Ставка Вер
ховного Головнокомандування, на чолі з якими ра
дянський народ веде титанічну битву з озвірілим 
фашизмом.

Сувора Москва.
Ходити нічіїимн вулицями можна тільки по спе

ціальних перепустках. З настанням присмерку в на
стороженій тиші лупають чеканні кроки парних пат
рулів. Машини, ніби сліпі, ледве пересуваються без 
сьіїла. Кремлівські зірки погашені, ніде — ні вогника. 
Удень Москва у військовому вбранні. Вона — солдат, 
готовий будь-якої миті зустріти ворога. На шибках 
вікон — паперові хрестовини, пал площами і сквера
ми висять у небі гігантські аеростати повітряного за
городження, біля перехресть, на всіх в’їздах на Крас
ну площу — зенітки, обкладені мішками з піском. 
Столиця обперезана загородженнями — їжаками, на
довбнями, протитанковими канавами. І все ж і зараз 
Москва красива. Привітні й прості в поводженні 
москвичі — з ними, як з давніми знайомими, відра
зу ж можна говорити про що завгодно, відверто і 
щиро.

У комендатурі дізнаюся, де розташовані КУКСЗ, стройо
ва і продовольчі частини курсів. Став на облік і довольство, 
влаштувався в гуртожитку в Олексіївському студмістечку. 
Москвичі, дізнавшись, звідки я приїхав, жваво цікавляться:

— Як там Сталінград?
Питання це мені й самому не давало ні миті спокою.
Заняття йшли цілодобово. В короткі години відпочинку я 

крізь сон кликав Мишка Бородіна.
Невдовзі сталися події, які змінили все моє подаль

ше життя. Я був у конференц-залі сам. Треба було 
підготуватися до виступу про досвід організації 
зв’язку в умовах вуличних боїв. Раптом почувся ха
рактерний гул акустичних камер-дипаміків, а потім 
хвилюючий голос Лсвітана:

«В останню годину! 19 листопада 1942 року війська 
Південно-Західного фронту під командуванням ВаТу- 
тіна і Донського фронту під командуванням Рокосов- 
ського перейшли в наступ...»

Я намагався не дихати. Диктор продовжував:
«20 листопада о 8.30 після артилерійської підготов

ки перейшли в наступ війська Сталінградського фрон
ту під командуванням Єременка...»

Усе в мені закричало! Почулися знайомі мені міс
ця. Станція Абганерово! (Взявши її. паші відрізали 
постачання німецьких військ). Калач! (Тут з’єднали
ся фронти).

«...Війська трьох фронтів завдали противникові 
тяжких втрат, оточили основні сили у межиріччі Вол
ги й Дону — шосту і четверту танкові німецькі армії 
в складі 22 дивізій і 1 GO окремих частіш. 330-тнсячне 
угруповання ворога опинилося в «котлі»...

Провчилися ми на КУКСЗі грудень і майже весь січеш, 
194.3 року. Коли під Сталіпгралом вже закінчувалася лікві
дація «котла». курсантів, нарешті, направляли в частину. 
Начальник г.'йськ зв’язку Червоної Армії генерат Іван Те- 
реіпійовнч Персснпкіп, напучуючи вас перед від’їздом, роз
повів про вперше здійснений в широких масштабах під Ста- 
лінградом артилерійський наступ. Гармати набули значення 
стратегічного. Тому в створені артилерійські частини діста
ли призначення багато випускників. Я був у Тх числі.

Вибухали німецькі снаряди, завивали міни. Я біг 
уперед. За мною квапилися Асатрян і Мамонтов. На 
їхніх плечах — по дві катушки з кабелем, у руках — 
телефонні апарати.

Па гребні висоти ми знайшли траншею з двома на
шими розвідниками біля спрямованої окулярами в бік 
противника стереотруби. З’явився командир полка, 
наказав поруч з стереотрубою встановити вогневий 
планшет, посадовити за нього обчислювача, нанести 
на його карту вогні.

Я мав негайно організувати тут вузол зв’язку.
Дрижала від вибухів земля, над головою свистіли 

кулі. Але нам, зв’язківцям, не було до того діла. Під
ключившись до одного телефонного апарата, потягну
ли зв’язок до дивізії Асатрян і Ніл Борисович Ма
монтов. Несподівано ввалився в траншею телефоніст. 
Він притягнув «нитку» з передового спостережного 
пункту — ПСП. Але лінія до штабу, де комутатор, 
обидві полкові радіостанції, зв'язок з вогневими по
зиціями і бригадою не працюють.

Вискакую з траншеї і біжу вниз. Всю пінію оглянув — 
ціла. На узліссі побачив водія.

— Товаришу лейтенант! — радісно сказав він. — Машина 
працює, як .звір. Хоч зараз — до Берліна!..

От куди сягнув! Далекувато звідси, :» Смотепшини. до 
Берліна...

— А це хто? — побачив я молоденького довюбразого 
хлопця в будьонівц) із зеленою матерчатою зіркою, який 
допомагав водієві маскувати «газика». І відразу ж пригадав, 
іцо відібрав бійця з прибулого вночі поповненим.

— Як тебе звати?
— Рядовий Дмитро Кулибаба. З Кіровограда.
— Слухай, Кулибаба. Ось бери в руки кабель, — наказав 

я, — біжи назад, поки знайдеш обрив. Швидко повернешся 
но проводу он на ту висотку, там знайдеш мене.

Кулибаба зірвався, мов з ланцюга.

Це була тепла, радісна 
зустріч. Зустріч на бать
ківщині. Новоукраїнці щи
росердо вітали свого зем
ляка, відомого українсько
го прозаїка Віталія Логви- 
ненка.

Віталій Андрійович на
родився в селі Дическуло- 
вому Новоукраїнського 
району. Наприкінці січня 
цього року він відсвятку
вав своє п’ятдесятиліття. 
Земляки сердечно поздо
ровили його з днем на
родження, з урядовою 
нагородою — орденом 
«Знак Пошани».

Віталій Логвиненко — 
людина цікавої біографії. 
Син селянина-бідчяка, він 
підлітком добровільно йде 
на фронт, бере участь у 
Великій Вітчизняній війні, 
визволяє Варшаву, штур
мує Берлін. Нагороджений 
орденами та медалями...

Курсант військово-мор
ського авіаційного учили
ща, секретар Витязівсько- 
го райкому ЛКСМ Украї
ни, комсомольський, зго
дом партійний працівник 
на Чорноморському фло
ті, журналіст, письмен
ник — такі основні віхи 
його життя.

Почав друкуватися Віта
лій Логзиненко у двадцять 
чотири роки. Коли йому 
сповнилось двадцять де
в’ять, вийшов окремим ви
данням його роман «Літа

молодії», наступного ро
ку — збірка новел «На 
морі Чорному». Відтоді 
майже щороку з-під пера 
прозаїка виходить нова 
книжка. Читачам відомі 
його книги повістей та 
оповідань «Давні рани», 
«Сузір’я», «Плоть від пло
ті», романи «Рубікон», 
«Вінчання», «Важка вода^-. 
«Росава» та інші.

Того днй в залі зібрало
ся чимало шанувальників 
таланту Віталія Логвинен- 
ка. Теплі слова про нього 
сказали редактор район
ної газети «Радянське се
ло» А. Клименко, вчитель
ка української мови та лі
тератури Л. І. Яценко, за
відуюча районною цент-? 
ралізованою бібліотекою 
Л. І. Олійниченко, перший 
секретар райкому партії 
А. М. Литвин, другий сек
ретар обкому комсомолу 
І. Гнибіденко.

В. А. Логвиненко зу
стрівся з учнями місцевих 
шкіл, поділився з ними 
своїми творчими планами. 
Школярі ознайомили пись
менника зі своїми зобо- 
в’язаннями, які вони взя
ли на честь XXIII з'їзду 
ЛКСМ України.

Ю. ДМИТРЕНКО.

На фото: І. ГНИБІДЕН
КО вручає Віталію ЛОГВИ- 
ІІЕНКУ пам’ятний значок.

Фото Г. ВРАДІЯ.

Продовження. Поч. див. »Молодий комунар» за 9 люто
го ц. р.

Закріпивши кілочками лінію па схилі висоти, я повернувся 
в траншею. Щось записував командир, кричал охриплим го
лосом у телефонну трубку — передавав координати — на
чальник розвідки, спостерігали в стереотрубу й бінокль 
розвідники.

З’явияся в траншеї Кулибаба — задиханий, рум'яний від 
бігу. З карабіном через плече І в будьопівці. пій був схо
жий на хлопчика-партизана.

— Товаришу лейтенант! — прокричал він. не звертаючи 
уваги на інших. — Знайшов обрив, з’єднав кінці. Все в по
рядку!

Командир полка поцікавився будьопівкою. Ку.тиба- 
ба розповів, що цс батькова. Ще з громадянської вій
ни. Йдучи па фронт, подарував сипові, який па бать
кове місце пішов працювати на завод сільськогоспо
дарських машин. Незважаючи па його сімнадцять 
літ — прийняли. Та в Кіровоград прийшли німці. Ку- 
лнбаба .був у Казахстані, працював па воєнному за
воді, супроводжував вантажі па фронт. Ніде він 
по позлучггея з будьопівкою.

Кулибаба раптом замовк, широко розкритими очи
ма дивився в бік ворожих позицій Там метрів за 
чотириста попереду від полкового спостережного 
пункту, над брустверами ворожих окопів піднялися 
темні (Ьігуркп і, стріляючи, побігли на пас.

— Німці! — крикнув Кулибаба і. схопивши карабін, 
поривався їм назустріч. — Товаришу лейтенант, да
вайте вперед!..

(Далі буде).

• ТВІЙ РОВЕСНИК ЗА РУБЕЖЕМ
БЕРЛІН. Почесний пра

пор ЦК СЄПН вручено 
бригадам молодих будівель
ників з Магдебурга, які до
бились найвищих виробни
чих досягнень у соціалістич
ному змаганні молоді «Бер
лінська ініціатива».

БРАЗЗАВІЛЬ. Підготовка 
кваліфікованих спеціалістів 
для всіх галузей національ
ної економіки — одна з важ
ливих умов успішної побу
дови соціалістичного су
спільства. Це завдання ус
пішно втілюється тепер у 
життя в Народній Республік 
ці Конго, заявив у розмові 
з кореспондентом ТАРС мі- 
ністо освіти НРК А. Ндінга.

АДДІС-АБЕБА. Підвищен
ню політичної свідомості 
учнів середніх шкіл ефіоп
ської столиці та роз’ясненню 
їх ролі у здійсненні револю
ційних перствооень бела 
присвячена серія лекцій, 
проведених у навчальних за
кладах Аддіс-Абеби пред
ставниками бюро в справах 
організації мас. У його зав
дання входить підготовка 
умов для створення в кпаїні 
авангардної партії робітни
чого класу.

АФІШІ. Близько 200 учнів 
серечніх шкіл міста Салоні
ки були усунуті адміністра
цією від занять. Цс рішен
ня. яке громадськість розці
нила як антидемократичне,

було прийнято після того, як 
стало відомо, що школярі 
брали участь у масовому мі
тингу протесту проти зро
стання дорожнечі.

БОНН. Безробіття серед 
молоді ФРН є однією з при
чин зростання злочинності. 
Тепер, пише газета «Унзерс 
цайт», кожен третій злочи
нець у Західній Німеччині— 
молодше 21 року. В країні 
зростає кількість банд і зло
чинних організацій. що 
складаються переважно -я 
молоді, яка не може знайти 
роботу.

♦ * *

У Бонні відбулася зустріч 
делегації Центральної ради 
Спілки вільної німецької 
молоді (НДР) з правлінням 
федерального об’єднання 
молодіжних спілок ФРН. У 
спільному комюніке моло
діжні організації двох країн 
підкреслили важливе зна
чення боротьби за розрядку 
міжнародної напруженості і 
роззброєння, проти міліта
ризму, фашизму, расизму і 
неоколоніалізму. Вони та
кож висловилися на під
тримку наступного XI Все
світнього фестивалю молоді 
і студентів, який пройде на 
Кубі під девізом «За антиім
періалістичну солідарність, 
мир і дружбу».

ESZZZZZJ О
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13 лютого

?) Наша адреса і телефони
316050 ГСП, Кіровоград 50, вул. Луначарського, 36. 
Телефони: відповідального секретаря та відділу 
комсомольського життя—2-45-35, відділу пропаганди, 
відділу листів і масової роботи—2-45-36, відділу вій- 
ськово-патр.'стичкого виховання та спорту — 2-46-87.

Б К 21698. Обсяг 0,5 друк, арк.
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ПЕРША ПРОГРАМА. 8.00 - 
«Час». 8.35 — Гімнастика. 8.55 
— «Веселі старти». 9.40 — «В 
гостях у казки». .Телефільм 
«Лиха боятися—шастл не ба
чити». 2 серія. 10.45 — «У сві
ті тварин». 14.30 — Док. філь
ми. 15.15 — «Театр Пушкіна». 
Передача 2. 16.00 — «Мамина 
школа». 16.30 — «Мистецтво 
стародавнього Сходу». 17.00 — 
Зустріч юнкорів телестудії 
«Орля» з Героєм Соціалістич
ної Праці генеральним авіа
конструктором О. К. Антопо- 
вим. 18.00 — «День за днем». 
(К-д). 18.15 — Мультфільм.
18.30— «Кіровоградщина спор
тивна». (К-Д). 19.15 — Теле
фільм «Чорний хліб». 5 серія. 
21.00 — «Час». 21.30 - Кон
церт Е. Гілельса. 22.10—Док.

телефільм. По закінченні — 
новини.

ДРУГА ПРОГРАМА. 10.00- 
Наподпі депутати. 10.30 — Те
лефільм «Архітектори». 11.00— 
К. т. «Новини». І1.І5— Фільм- 
коицерт «Дитяча музика». 
11.40 — «Шкільний екран». 
8 клас. Українська література. 
12.10 — Рапортують воїни Чср- 
вопопранорного Прикарпат
ського військового округу. 
10.00 — «Приклад дружби». 
Зустріч з будівельниками га
зопроводу «Союз». 17.00 — 
Соціальний портрет колективу 
Ворошнловградського заводу 
вугільного машвпобупування 
імені О. Паохоменка. Переда
ча перша. 17.30 — К. т. Для 
дітей. «В гості до звірят». 
18.00 — Телефільм «Лебедина 
пісня». 18.30 — К. т. «Вісті». 
19.00 — К. т. Першість СРСР 
з баскетболу. «Будіпельпнк» 
(Киїи) — «Динамо» (Москва). 
20.45 — «На добраніч, діти!» 
21.00 — «Час». 21.30 — Кіно
фестиваль по 60-річчя Зброй
них Сил СРСР. Кіноповість 
«Ішов солдат». По закінчен
ні — к. т. Новини.

Фільм 1 І 2. 14.30 — Док. те
лефільм. 15.30 — «Творчість 
А. Макаренка». 16.15 — «Рід
на природа». 16.40 — «Хлопці 
справжні». 17.00 — «Музичні 
вечори для юнацтва». (В пе
рерві — 18.00 — Новини). 19.00 
— «Людина і закон». 19.30 — 
Чемпіонат СРСР з хокею: 
«Динамо» (Москва) — ЦСКА. 
(21.00 — «Час»), 22.05 — «Про 
балет». По закінченні — по
вний.

Зам. № 67,

14 ЛЮТОГО

ПЕРША ПРОГРАМА. 8.00 — 
«Час». 8.35 — Гімнастика. 8.55 
— Фільм «Високе звання».

ДРУГА ПРОГРАМА. 10.00 - 
«Конституція діє, живе, пра
цює». 10.30 — Концерт камер
ної музики. 11.00 — К. т. Но
вини. 11.15 — «Доброго вам 
здоров’я». 16.25 — «Любите
лям хорового співу». 17.00 — 
Соціальний портрет колекти
ву Ворошнловградського за
воду вугільного машинобуду
вання імені О. Паохоменка, 
Передача друга. 17.30 — Теле
візійна школа механізатора. 
18.00 — Для школярів «Сур
мач». 18.30 — Реклама. Ого
лошення. 19.00 — К. т. «Вісті». 
19.30 — К. т. «Книжкова поли
ця». 20.15 — К. т. На здобут
тя Державної премії УРСР 
імені Т. Г. Шевченка. Кон
церт капели «Думка». 20.45— 
К. т. «На добраніч, літи!» 
21.00 — «Час». 21.30 — К. т. 
Співає народний артист УРСР 
К. Огневий. 22.00 — К. т. Те
лежурнал «Старт». По закіїн 
чсннІ — к. т. Новини.

11.05 — «Клуб кіноподоро- 
жей». 1Т30 — Док. телефільм 
«Віталій Біанкі». 15.30 — «На
родні мелодії». Концерт. 15.4,5 
— «Робітнича гарантія моск
вичів». 16.15 — Чемпіону 
СРСР з хокею з м’ячем: «Ди
намо» (Москва) — «Зоркий» 
(Красногорськ). 17.00 — «Жит
тя науки». 17.30 — «Відгук
ніться. сурмачі!». 18.00 —
«День за днем». (К-д). 18.15— 
«Вірші — дітям». 18.30 — «На 
батьківщині першої Ради». 
19.05 — Тираж «Спортлото».
19.15 — Телефільм «Чорний 
хліб». 6 серія. 21.00 — «Час». 
21.30 — Телефільм «Слово Ан
дронникова». 22.30 — Грає 
ансамбль скрипалів Великою 
театру Союзу РСР. По закін
ченні — новини.
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у вівторок, четвер, 
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поліграфії і книжкової торгівлі, 
м. Кіровоград, вул. Глінки, 2.

15 ЛЮТОГО

ПЕРША ПРОГРАМА. 8.00- 
«Час». 8.35 — Гімнастика. 8.55 
— Мультфільми. 9.20 — Теле
фільм «Чорний хліб». 5 серія.

ДРУГА ПРОГРАМА. 10.00 - 
«Спеціалізація і концентра
ція — магістральний напрям». 
10.20 — Музичний фільм. 11.00 
— К. т. Новини. 11.15 — Док. 
телефільм «ДТСААФ — школа 
патріотів». 11.40 - <Шкілі<и& 
екран». 8 клас. Російська лі
тература. 12.10 — «Народна 
творчість». 16.00 — «Щоден
ник соціалістичного змаган
ня». 10.45 — Маленький кон
церт. 17.00 — Соціальний порт
рет колективу Ворошнловград- 
сі.кого заводу вугільного ма
шинобудування імені О. Пар- 
хоменка. Передача третя. 
17.30 — Фільм-концерт. 18.00— 
К. т. На здобуття Державної 
премії УРСР Імені Т. Г. Шев
ченка. Кінотрнлогія «Радяїи 
ська Україна. Роки боротьби 
І перемог». Фільм перший. 
19.00 - К. т. «Вісті». 19.30 -т1 
К. т. «Знайомство зблизька», 
20.25 — «Ліричні мелодії»» 
20.45 — К. т. «На добраніч, хі
ти!». 21.00 — «Час». 21.30 Д-' 
Фільм «Котовський». По за
кінченні — к. т. Повний.

Тираж 60 600, Індекс 61197,
Редактор М. УСПАЛЕНКО.


	2435-1p
	2435-2p
	2435-3p
	2435-4p

