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У ЦК 
КОМПАРТІЇ
УКРАЇНИ,
РАДІ
МІНІСТРІВ
УКРАЇНСЬКОЇ
POP,
УКРПРОФРАДІ
І ЦК ЛКСМ 
УКРАЇНИ

ЦК Компартії України, 
Рада Міністрів Української 
РСР, Українська республі
канська рада професійних 
спілок і ЦК ЛКСМ України 
прийняли постанову «Про 
завдання партійних, проф
спілкових і комсомоль
ських організацій, радян
ських і господарських ор
ганів республіки в зв'язку 
з постановою ЦК КПРС, 
Ради Міністрів СРСР, 
ВЦРПС і ЦК ВЛКСМ «Про 
Всесоюзне соціалістичне 
змагання за підвищення 
ефективності виробництва 
і якості роботи, успішне 
виконання завдань деся
тої п’ятирічки».

ЦК КПРС, Рада Міністрів 
СРСР, ВЦРПС і ЦК ВЛКСМ, 
говориться у постанові, 
високо оцінили патріотич
ні починання робітників, 
колгоспників, інтелігенції, 
передових колективів у 
всенародному соціалістич
ному змаганні за виконан
ня завдань десятої п’яти
річки — п'ятирічки ефек
тивності і якості, за гідну 
зустріч 60-річчя Великого 
Жовтня, визначили кон
кретні заходи по дальшо
му розвитку змагання за 

_ втілення в життя соціаль-

Українська республікан
ська рада професійних 
спілок і ЦК ЛКСМ України 
прийняли до керівництва 
і неухильного виконання 
постанову ЦК КПРС, Ради 
Міністрів СРСР, ВЦРПС і 
ЦК ВЛКСМ «Про Всесоюз
не соціалістичне змагання 
за підвищення ефектив
ності виробництва і якості 
роботи, успішне виконан
ня завдань десятої п’яти
річки».

Партійним, профспілко
вим і комсомольським ор
ганізаціям, міністерствам 
і відомствам, виконкомам 
обласних, міських і район
них Рад депутатів трудя
щих, господарським керів
никам запропоновано зо
середити організаторську 
і політичну роботу на за
безпеченні активної учас
ті трудящих республіки у 
Всесоюзному соціалістич
ному змаганні під лозун
гом: «Працювати краще, 
підвищувати ефективність 
і якість!». Необхідно, від
значається в постанові, 
всемірно підтримувати і 
поширювати ініціативу пе
редових колективів, нова- 

Комітет торів виробництва, які зо- 
Рада бов'язалися виконати зав-

но-економічних завдань, 
накреслених XXV з’їздом 
КПРС, підвищенню його 
ролі як могутньої підойми 
економічного і соціально
го прогресу, школи полі
тичного, трудового і мо
рального виховання.

Трудящі Української 
РСР, як і весь радянський 
народ, натхнені | 
ми XXV з’їзду 
жовтневого (1976 
нуму ЦК КПРС, ■ 
роботою на всіх 
господарського і 
ного будівництва 
ють палку 
схвалення внутрішньої і 
зовнішньої політики нашої, 
партії, невтомної діяль
ності Центрального Комі
тету КПРС, його Політбю- 
ро на чолі з Генеральним 
секретарем ЦК товари
шем Л. І. Брежнєвим. Тру
дові колективи, робітники 
і колгоспники, інженерно- 
технїчні. працівники висту
пають ініціаторами патріо
тичних починань, прийма
ють напружені соціаліс
тичні зобов’язання, 
стрічні плани.

Центральний 
Компартії України, 
Міністрів Української РСР, дання двох років п’ятиріч-

рішення- 
' партії, 
р.) Пле- 

ударною 
ділянках 
культур- 
виявля- 

підтримку і 
внутрішньої

зу- «•
г.

ки до 60-річчя Великої 
Жовтневої соціалістичної 
революції.

Серед областей, міст, 
районів, колективів під
приємств, організацій і ус
танов, бригад, дільниць, 
ланок, відділків, ферм, ро
бітників, колгоспників, ін
женерно-технічних, науко
вих працівників і службов
ців республіки слід роз
горнути змагання за 
безумовне виконання і 
перевиконання місячних, 
квартальних, річних планів 
і завдань, п’ятирічки в ці
лому, за право бути наго
родженими перехідними 
Червоними прапорами ЦК 
КПРС, Ради Міністрів 
СРСР, ВЦРПС і ЦК ВЛКСМ 
«За високу ефективність і 
якість роботи 
п ятирічці», 
Червоними 
Почесними 
вимпелами 
(відомств) і 
лок, знаками 
жець соціалістичного зма
гання» і «Ударник десятої 
п’ятирічки», пам’ятними 
подарунками і грошовими 
премі ями.

Для заохочення пере
можців у соціалістичному 
змаганні збільшено кіль-

в десятій 
перехідними 

прапорами, 
дипломами і 

міністерств 
ЦК профспі- 

«Перемо-

кість Державних премій 
Української РСР до чоти
рьох. Визначено інші захо
ди морального і матері
ального стимулювання.

З метою більш широко
го і планомірного поши
рення прийомів і методів 
праці передовиків та но
ваторів виробництва, дос
віду кращих трудових ко
лективів визнано за необ-, 
хідне створити на Виставці 
досягнень народного гос
подарства Української РСР 
республіканські галузеві 
школи передового досві
ду, розширити мережу 
аналогічних шкіл на міс
цях, максимально вико
ристати систему економіч
ної освіти трудящих, шко
ли комуністичної праці, 
можливості телебачення, 
радіо, преси, кінематогра-'- 
фії.

Редакціям місцевих га
зет, поряд з іншими орга
нами масової інформації, 
рекомендовано глибоко 
висвітлювати практику со
ціалістичного
широко показувати 
роботи передових 
тивів, новаторів 
ництва, ударників 
ністичної праці.

(РлТАУ).
____________________________

змагання, 
ДОСВІД 
колск- 
вироб- 
ко/лу •

1
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Пошуки ефективних шляхів, що ве
дуть якнайшвидше, без зволікання, до 
рентного роззброєння, матеріалізації 
розрядки, до перетворення її у справді 
хніверсальиий, необоротний процес, —■ 
пасущие завдання світової громадськос
ті. Як підкреслив Генеральний секретар 
D.K КПРС .’і. І. Брежнєв у вітальному 
посланні учасникам Всесвітнього форуму 
миролюбних сил, в його розв’язанні ба
гато можуть зробити політичні партії, 
профспілкові, жіночі, молодіжні органі
зації, члени парламентів, учені, діячі 
.культури.

У роботі форуму, який 14—16 січня 
.працював у Москві, брали участь 500 де- ч 
легатів із 115 країн усіх континентів. Віл

МИР ТОБІ, ПЛАНЕТО ЗЕМЛЯ!
показав, що люди з різних районів світу, 
з різними політичними поглядами мо
жуть працювати спільно і приходити до 
і онсгрукгігших рішень. Московський фо
рд м продемонстрував непохитну ріши
мість народів планети покласти край 
гонці озброєнь, посилювати боротьбу за 
мир, соціальний прогрес і справедливість.

Важливе місце в роботі .форуму зай
няв діалог у 13 дискусійних групах, які 
широко обговорили різні аспекти роз
рядки.

Високий рівень представництва впли
вових політичних партій з більшості кра
їн світу, а також міжнародних, регіо
нальних і національних організацій на
дав форумові особливої значимое і і, го
вориться в прийнятому па форумі комю
ніке.

Учасники форуму підкреслили; що сві
това громадська думка стає, дедалі дієві
шим фактором у розв’язанні міжнарод
них проблем, у боротьбі за мир і іізіііо-

гальну незалежність, за поглиблення 
розрядки, надання їй універсального ха- 
рак гору.

Вони підкреслили також важливість 
сгіітгних дій широких громадських сил 
як для захисту вже завойованих рубежів 
миру, які зазнають дедалі активніших 
) і ікриїтіх і замаскованих атак з боку 
військово-промислового комплексу, реак
ційних і мілітаристських сил. гак і для 
стимулювання нових мирних ініціатив

Уч їсиики зустрічі створили постійний 
орган — міжнародний форум по зв’язках 
миролюбних сил. Його президентом став 
Р. Чандра, генеральний секретар Все
світньої Ради Миру.

іТАРС). '

Й ГАРТ

РОКУ
Олену приймали кандидатом у 

члени партії. Хтось звернув увагу 
на її комсомольський значок. Зов
сім звичайний, тільки потемнілий. 
«Коли вступила б комсомол?» — 
спитали тоді. «Дев’ять років тому, 
цього ж місяця — листопада».

І не треба напружувати пам’ять, 
згадуючи перші дні і місяці робо
ти: все значне у житті запам'ято
вується надовго. В шістдесят де
в’ятому будувала холодильну стан
цію. Невдовзі трапилась прикра 
неув’язка. Олена не промовчала, 
бо знала: існує вихід, простий і 
чесний. Товариші, з якими працю
вала пліч-о-пліч, не здивувались, 
адже Олена вчилася в інженерно- 
будівельному інституті, а будова 
для неї — найкраща практика. 
Після того дня вона стала поміч
ником майстра, тобто зайняла по
зицію, де її сили і здібності могли 
приносити більшу користь.

Потім холодильну станцію здали 
в експлуатацію, а Олена знову по
чинала на іншому місці — цього 
разу ученицею в лабораторії фі
зичних вимірів. До кінця зміни да
валася взнаки підвищена кислот
ність повітря. Дівчина призвичаю
валась, заглиблювалась у роботу і 

(Закінчення на 2-й стор.). ПРОПАГАНДИСТ ОЛЕНА КОІ’Ф. Фото В. КОВПАКА.

СОЦІАЛІСТИЧНІ 
ЗОБОВ’ЯЗАННЯ
і; о н со м о. і ьсько-м о. юд іікїї ої «л а н їси 

по вирощуванню цукрових рзскЁв 
колгоспу імені <І»рунзс 
Ульяновського району

У ювілейний рік Великого 
Жовтня наша комсомоль
сько-молодіжна ланка всту
пила з непоганими резуль
татами. За несприятливих 
погодних умов ми зуміли 
одержати майже по 4Ц0 
центнерів буряків на площі 
240 гектарів. У відповідь на 
Лист Центрального Коміте
ту КПРС колгоспникам, ро
бітникам радгоспів, механі
заторам, ученим, спеціаліс
там сільського господар
ства, працівникам промис
ловості, яка поставляє селу 
матеріально-технічні засо
би, всім трудящим Радян
ського Союзу ми врахували 
всі свої можливості і резер
ви і, відповідаючи на турбо
ту партії про дальше зро
стання врожайності всіх 
сільськогосподарських куль
тур, беремо підвищені со
ціалістичні зобов'язання на 
1977 рік:

— на площі 233 гектари 
виростити і зібрати по 497 
центнерів цукрових буря
ків;

— на кожен гектар посі
вів внести по 18—20 тонн 
добрив;

— підвищити продуктив
ність праці не 10 процентів;

— знизити собівартість 
виробництва одного центне
ра коренів на 2 копійки і до
вести цей показник до од
ного карбованця 85 копі
йок;

— добитися того, щоб со
бівартість одного гектара 
умовної оранки становила 
5,15 карбованця;

— відремонтувати трак
тори до першого березня.

Викликаємо на соціаліс
тичне змагання всі комсо
мольсько-молодіжні буря
ківничі ланки району.

Соціалістичні зобов’я
зання обговорено і прий
нято на зборах колекти
ву механізаторів трак
торної бригади колгоспу 
імені Фрунзе Ульянов
ського району.



------- — З с тор. „Молодяі яожунлр“ 18 січяа

(Закінчення. Поч. на t-й стор.).

раділа, що їй інколи вдається са
мостійно підняти завісу над ма
ленькими таємницями майстернос
ті. Її ж комсомольський значок — 
перший і єдиний — з дорогим 
профілем на червоному знамені 
призвичаїтись ніяк не міг. І поволі 
темнішав.

.'..Можливо, так чи приблизно 
так подумав той, хто помітив його 
першим. І всі інші, котрі знали 
Олену Корф, теж догадалися.

Приймали її а партію теж якось 
незвичайно. Телеграмою виклика
ли до Світловодська, прямо із се
сії. Відклала конспекти, заборони
ла собі тривожитись про заліки. І 
поїхала назустріч давно очікува
ному святу.

...Першою Олену привітала ди
ректор школи, де вона вчилася. 
Зустрілися вони з Раїсою Капіто- 
нівною, комусь може здатися, ціл
ком випадково: саме того дня, са
ме тієї години в коридорі місько
го комітету партії. Олена так не 
думає. Вона не вірить, що є «ко
лишні» вчителі. Бути поруч свого 
учня, підтримати його далеким 
(ще із шкільних років) поглядом, 
щиро потиснути руку — хіба не в 
цьому найвище призначення вчи
теля?

| Після Раїси Капітонівни Осташ- 
ко в Олени вчителів було багато. 

^Тільки, гортаючи сторінки великої 
книги життя, вона повинна була 
покладатися на себе, на свої сили, 
Уміння і знання. Бо сама стала 
Наставницею молоді — комсо
мольським пропагандистом.

2.
, Сучасні завдання комуністично
го будівництва на перший план ви
лузають, поряд з економічними, 
питання морального виховання 
Громадян, особливо громадян мо- 
родих. Ті вимоги, котрі В. І. Ленін 
і Комуністична партія завжди ста
рили перед бійцями ідеологічного 
«фронту, є нашим дороговказом і 
сьогодні. Більше того, після XXV 
з’їзду КПРС роль пропагандиста 
як провідника політики партії се
ред молоді і організатора її прак
тичної боротьби за комунізм 

зросла. Особистість керівника 
політнавчання не може не при

вертати нашої пильної уваги. Зга
даймо полум’яного Фелікса Дзер- 
жинського: щоб запалювати ін
ших, треба самому горіти.

Про одного з пропагандистів — 
інженера Світловодського заводу 
чистих металів імені 50-річчя СРСР 
Олену Корф та її слухачів і піде 
мова.

3.
Багато дав їй рік навчання в 

теоретичному семінарі, яким ке
рував заступник начальника цеху

Ціна одного кроку
Володимир Олексійович Брижа
тий. Від слухача до пропаган
диста — цей надійний шлях не об
минув і її.

Перший гурток, який доручено 
було вести Олені — «Основи ко
муністичної моралі», — прийшов- 
ся до душі дівчатам з лабораторії. 
Яких проблем вони тільки не об
говорювали! І помічали від занят
тя до заняття, що чисто житейські 
висновки змінює науково обгрун
тована аргументація, а поняття 
«комуністична моральність»' на
повнюється практичним змістом 
наших великих буднів.

Наступного року працювала з 
тією ж групою. Програма гурт- 
кз—«Основи економічних знань». 
Але результати (про це чесно 
признавалась про себе і вголос) 
не радували.

— Практичні завдання до теоре
тичних викладок пропонувала по 
зовсім інших дільницях. Специфі
ка роботи в лабораторії не давала 
змоги на робочому місці застосу
вати здобуті знання. Занудьгували 
мої дівчата, та й сама я не раз за
мислювалась, чи доцільно про
довжувати навчання.

Коли партбюро цеху підбивало 
підсумки комсомольського політ
навчання за рік, було вирішено 
направити Олену на дільницю різ

ки. Цо — початкова ланка в цеху, 
працюють там хлопці. Ото і все, 
що вона знала спочатку.

Словом, часу на роздуми в Оле
ни було обмаль. Тепер їй близька 
й зрозуміла давно відома істина: 
комсомольському пропагандисто
ві кооисно попрацювати з різни
ми групами слухачів, зайнятих на 
різних ділянках виробництва.

4.
— Половина успіху нашої справи, 

а може й більше—якщо у тебе тя
мущий заступник. Не було заняття, 
яке б Віктор Чураков, мій заступ

ник, пропустив. Хоча міг би. Ду
маю, тому й удались йому три са
мостійно проведених заняття: 
знаючи, що було на попередніх, 
легше йти далі. Особливо відпові
дальним, звичайно, було те, де ви
вчали роботу В. І. Леніна «Начерк 
плану науково-технічних робіт». 
Ленінські праці взагалі вимагають 
величезної роботи розуму і серця.

Багато залежить від організацій
них моментів — це теж один із 
висновків, які дала практика. Жод
ного разу у них не виникало непо
розумінь з приводу відвідування: 
час вибрали найзручніший, після 
закінчення першої зміни. Особис
та дисциплінованість — фактор 
теж немаловажний.

Тепер, коли перше знайомство 
скріплено спільною роботою, 
Олена знає своїх слухачів трохи 
більше. Трохи — не від удаваної 
скромності. Сказати «я знаю те
бе» — значить узяти на себе від
повідальність, а поспішати з цим 
не слід. Петро Єременко — груп- 
комсорг, Олександр Полтавцев — 
член комсомольського бюро цеху, 
Олександр Фокасій та Анатолій 
Стороженко — активні комсо
мольці, пристрасні футболісти. Є 
зовсім молоді робітники. Недавно 
прийшов на завод Віктор Бокатій 
(приїхав у Світловодськ здалеку, 

з Казахстану). Тягнеться за товари
шами, вже виконує норми. А та
лантів поки що не обнародузав: 
закінчив хлопець музичну школу 
по класу фортепіано. Бути йому 
на заводських вечорах бажаним 
гостем!

5»
Економічні знання, здобуті з 

гуртку, впливають передусім на 
особу, особз ж впливає на вироб
ничий процес — такий ззаємозз я- 
зок треба враховувати, оцінюючи 
ефективність політнавчання. Роз
глядаючи, наприклад, питання еко

номії матері
альних ресур
сів (багатьох 
хлопців воно 
по - справжньо
му зацікавило), 
пропагандист не 
чекала негай

них змін у практиці виробництва. 
Та переконанню, що одна сота 
грама, зекономлена на кожній 
пластині, може дати великий еко
номічний ефект, саме те заняття 
допомогло зміцніти.

Вийнявши блокнотик, Олена на
водить цифри. Колись поет сказав 
про жар холодних чисел. Мені ті 
цифри з блокнотика справді зда
лися гарячими. Зміна її слухачів 
виконала план 1976 року 1 листо
пада. Показники кожного з них 
були не нижчі 130 процентів. За 
підсумками трьох кварталів еко
номія металу досягла 86 кілогра
мів, що в перерахунку означає 
34 тисячі карбованців.

Попереду — вечори а читально
му залі, поради партгрупорга змі
ни, втрати і здобутки. Те, що було 
день, рік тому, тільки на вищому 
рівні осмислене, вивірене. Власне, 
нове зростає на міцному фунда
менті досвіду, переконання і гли
бокого інтересу, без якого не 
прийде успіх ні до неї, ні до її 
слухачів.

Т. ЛЮДНА.
м. Світловодськ.
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САЛЮТ, 
ЮНАРМІЙЦІ!

У січні минає десять ро
ків Всесоюзній піонерській 
військово-спортивній Грі 
«Зірниця», яка має важли
ве ’значення а патріотич
ному вихованні молоді.

Гра набула величезної 
популярності: в перший
рік у ній взяло участь три 
мільйони школяр.ів, а те
пер — понад 16 мільйонів- 
І більше того, «Зірниця» 
вийшла за межі СРСР 
теп.ер і з Угорщині, Бол
гарії Монголії існують за
гони юнармійиіа.

Чимало цікавих і корисних 
справ на рахунку шкоапрів. 
Це '■ Всесоюзні марші, і участь 
в операції с-Пошув-ЗО — У 
рік Зіт-річчя Велико: Перемо
ги було плчато збирання до
кументів. запис спогадів учас
ників Великої Вітчизняної 
війни. Юпармійці створюють 
шкільні музеї слави, органігу- 
ють стимурівсьхі пости опе
ративної допомоги»-, беруть 
шефство над пам'ятниками 
та обелісками, розбивають 
дя ї скверн, яким дають іме
на героїв війни.

«П’ятикутна зірка і червоний 
галстук поруч» — один го
ловних девізів юпармійців. 
Воїни радянських Збройний 
Сил постійні друзі і шефи 
дітей.

Тепер усі юнармійські 
загони і батальйони го
туються до святкування 
59-ї річниці Радянської 
Армії і Зійськово-Мор- 
ського Флоту. Йде зма
гання за право нести в цей 
день почесну вахту біля 
пам’ятників революційної, 
бойової і трудової слави 
радянського народу.

Піонерська дружина 152 
Ленінградської школи іме
ні крейсера «Аврора» ви
ступила з почином — усім 
юнармійським загонам 
гідно зустріти 60-річчя Ве
ликого Жовтня.

(Кор. ТАРС).
Москва.

(Фотохроніка 
РАТАУ).

ТС УВ ЛЮТІШ 1945 року. Озеро Бала- 
, той. Зупинка після тривалого мар
шу. Шофер Захар Лавренюк виліз із 
£абіни, втомлено витер пілоткою об.піч- 
,чя і присів па підніжці.

і — По машинах! — ударило несподі
вано.

. Командир батареї наказав:
— Виводити на пряму наводку!

/■ Тільки встиг розвернутися, як попере
ду з’явилися танки. Проти вогневого 
фзводу йшли в наступ три «тигри» і три 
самохідні гармати. Вони розділилися па 

трійки. Якщо одна трійка рухається, 
.то друга підтримує вогнем, тобто «на
криває» паші вогневі позиції. Під таким 
артобстрілом довелось пашим сміливцям 
вести бій майже три години, які здалися 
Вічністю. Зважаючи на втрати в живій 
силі і техніці, командир дивізіону В. Ам
барцумян дав наказ відходити. Лавре
нюк підігнав свою машину до гармати і 
Крикнув навідникові Івану Білому: 
«Став у похідне положення!» Той не 
ввернув уваги на ного слова, а відкрив 
рамок і почав наводити ствол на воро
жий танк, потім сам зарядив і влучив у 
Гусеницю хрестатої машини. Таким чи- 
Гом, одна потвора рухатись не могла.

Іісля цього Лаврешок став підносити 
|иарядіі. Повернулись до гармати два 
Номери з обслуги і командир (воші до
помагали сусідніп обслузі). Бій тривав. 
/Іавідиик не користувався приладами —- 
їс до них, коли вже чути ревіння мого-

Яка доля
Івана Білого?
рів, коли назустріч тобі мчить залізна 
громадаЛ ти в будь-яку секунду можеш 
опинитися під її гусеницями. Поруч уже 
мовчить гармата, обслуга — довкола. 
Нема нікого в живих.

Іван Білий того не бачить. Він диви
ться вперед і цілиться у фашистські по
твори. Запалав другий танк. А третій 
мчить па сміливців, на ходу посилає 
снаряд за снарядом.

— Швидше! — то, здається, коман
дир. — Якщо жити хочете...

І вдарила земля чорним стовпом пе
ред танком. Потім його охопило по
лум’ям.

— Ура! — хтось із хлопців.
Здавалося, що перемога вже близько, 

та раптом летить мотор з мзшшш за 
15 метрів. Вибух страшної сили. Заго
ряється машина, на якій було ще 25 сна
рядів та бочка бензину. Всю обслугу 
оглушено й поранено. Сержант Ткаченко 
вцілів, а Іван Білий лежить коло гарма

ЛЬОТЧИК - КОС
МОНАВТ СРСР. ГЕ
РОИ радянсько
го СОЮЗУ ОЛЕГ 
ГРИГОРОВИЧ МА
КАРОВ ПОБУВАВ У 
РОВНО - МІСТІ 
своєї ЮНОСТІ. 
ВІН ОГЛЯНУВ ЙО
ГО ІСТОРИЧНІ ПА
М’ЯТКИ. ВІДВІДАВ 
ШКОЛУ. ДЕ вчив
ся. ЗУСТРІВСЯ з 
РОБІТНИКАМИ ПІД
ПРИЄМСТВ. СТУ
ДЕНТАМИ. ШКОЛЯ
РАМИ.

НА ФОТО: ЛЬОТ
ЧИК - КОСМОНАВТ 
О. Г. МАКАРОВ СЕ
РЕД ВІДМІННИКІВ 
НАВЧАННЯ МЕ
ДИЧНОГО УЧИЛИ
ЩА.

Фото
П. ЗДОРОВИЛА.

„Посмішка бригадира 
і система „Супер"

У статті під таким заго
ловком («Молодий кому
нар» за 16 листопада 1976 
року) йшлося про незадо
вільне впровадження ме
тоду М. Злобіна в тресті 
«Кіровоградміськбуд» ком
бінату «Кіровоградзаж- 
буд».

Як позідомив керуючий 
трестом Б. А. Дігтяр, фак
ти, викладені в статті, ма
ли місце. Нині керівництво 
цієї організації вживає 
заходів для усунення не

ти без будь-яких ознак життя. Все облич
чя і ліва рука в крові. З лівого флангу 
знову наближаються ворожі танки...

Лавренюк, Ткаченко і ще один коман
дир добрели до виноградника. Сили за
лишали їх. Вони зайшли в якусь будку, 
щеб відпочити, і тут, на великий їхній 
подив, з'явився Іван Білий, тримаючи в 
правій руці панораму з пошкодженої 
гармати. Дуже зраділи воскресінню на
відника Івана і стали супроводити його 
в тил. Біля села побачили тринадцять 
самохідок, які прийшли на виручку. Це 
було 10 лютого 1945 року. Білого поса
дили в автомашину і відправили в мед
санбат. Зз кермом «Шкоди» сидів водій 
Чернишов. Більше Іван Білий не повер
нувся у свій 684-й артполк. Яка його до
ля? Чи одержав він свою заслужену на
городу? В багатотиражці була замітка 
«Герой Іван Білий». Лаврешока за цей 
бій нагородили орденом Слави III сту
пеня.

доліків. Зокрема, цього 
року всі бригади, зайняті 
на будівництві житлових 
об’єктів, буде переведено 
на роботу за методом 
бригадного підряду, йде 
комплектація комсомоль
сько-молодіжних колекти
вів, буде збільшено їх 
кількість.

Через кілька днів, коли відтіснили нім
ців, арі майстри евакуювали розбиту гар
мату для ремонту. При огляді з’ясувало
ся, що власний снаряд після пострілу 
минув казенну частину. В цей час воро
жий снаряд влучив у ствол гармати як
раз у тому місці, якого ще не минув 
власний снаряд. Сталося дна вибухи ве
ликої сили. Розривається ворожий сна
ряд і розкидає в усі 'боки осколки, а 
власний снаряд роздуває ствол і робить 
довгасті отвори в ньому. Вибухова хви
ля перекидає все на своєму' шляху. Та«! 
явища були на фронті, але рідке.

Колишній сержант Захар Маркович 
Лаврешок нині працює завідуючим сек
цією ^складу тракторних запасних частин 
у Гаисіг.іському районному об’єднанні 
«Сільгосптехніка» Вінницької області, 
іервоні слідопити розшукали командира 

684-го артполку Шарифджана Карімови- 
ча Ахметжанова з Таджикистану, коман
дира дивізіону В. Амбарцумяна, бага
тьох інших ветеранів полку. Всі воин хо
чуть зпат.і про долю Івана Білого, роз
відників Володимира Лоїіатіна, Віктора 
Мажеровського.

Всі гри ветерани родом з Кіровоград* 
шини. Де вони, друзі-однополчанн?

Л. КУЧМА ГРА* 
вчителька, керівник загону червоних 

слідопитів.
с. Люшшовате
Голованівського району.
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ТОГО року увагу читачів газети 
привернула дискусія про куль

турну роботу на селі, про те, яким 
повинен бути клубний* працівник.

Питання само по собі дуже важли
ве, але неоднозначне. Безперечно, 
сільські будинки культури повинні 
вносити свою частку у виховання лю
дини комуністичного суспільства. Та 
від їхніх зусиль значною мірою зале
жить іще одне: залишиться молодь 
після закінчення школи працювати в 
колгоспі чи ні. Адже ця проблема — 
одна з найзлободенніших у наші дні. 
Генеральний секретар ЦК КПРС то
вариш Л. 1. Брежнєв палко привітав 
патріотичну ініціативу випускників 
шкіл Костромської області, які 
всім класом пішли працювати в кол
госп. їхній почин дуже важливий, 
його треба заохочувати. Можна дору
чити вчорашньому школяреві — мо
лодому трактористові чи шоферові__
цікаву справу, нову машину, послати 
бажаючих на курси або з сільсько
господарський навчальний заклад —— 
усе це стимулює прагнення молоді 
залишатися в рідному селі. Та якщо 
після роботи нема де цікаво й корис
но провести час, ці добрі починання 

А ЯК ВІДПОЧИВАЄТЕ ВИ?

Слово за 
Будинком 
культури

зводяться нанівець. І тут пропонує 
Свої послуги пляшка, і тоді появляю
ться п’яниці, в іншому разі — міща
ни, яких ніщо не цікавить, крім влас
ної «скрині». Більшість же вирушає 
До міста.

Я запропонував учням старших кла
сів школи, де працюю, відповісти на 
такі запитання:

1. Чи збираєтесь ви після закінчен
ня школи залишитись працювати в 
рідному колгоспі? Якщо ні, то чому?

2. Яку роль у вирішенні цього пи
тання відіграє культмасова робота у 
вашому селі, діяльність Будинку куль
тури?

3. При якій умові ви залишилися б 
у рідному селі?

4. Що б ви запропонували для по
ліпшення всієї роботи сільського Бу
динку культури?

З найхарактерніших відповідей 
склалася досить наочна картина;

«Не залишусь у селі, бо в житті є 
не тільки праця, а й інші захоплен
ая... У Будинок культури неохота 
йти, тому що там нема ніяких гурт
ків і там нецікаво».

А молоді спеціалісти, котрі після 
закінчення навчального закладу ді
стали призначення в село, дуже час
то, відбувши час стажування, виїжд
жають звідси. І тут нема нічого див
ного. Якось у рейсовому автобусі ме
ні довелося чути розмову двох кол
госпниць. Говорили, як водиться, про 
дітей. Коли одна спитала другу, чи її 
син після школи залишився в селі, та 
відповіла: «А що йому там робити? 
Молодий, грамотний... Хай їде десь у 
город» (?!). Легко уявити собі, що по
думав молодий учитель, який за при
значенням приїхав у це ж саме се
ло... І можна зрозуміти одну з при
чин того, чому деякі молоді спеціа
лісти після закінчення педінститутів 
не ідуть за призначенням у сільські 
^иколи (де їх чекають — не дочекаю
ться), хоча це й не знімає з них від
повідальності. Комусь же треба пра
цювати. Перевага тут лише одна: як- 
уА° У тебе є організаторські здібності 
та інші нахили — перед тобою про- 
'ГТ|Р Для їх застосування. Ну, а якщо 
таких здібностей нема?..

Молодь прагне до міста, до куль
турних^ центрів. Удома, з сільському 
клуоі, її не задовольняють щовечірні 
кіносеанси та щотижневі танці, на які 
збирається десяток-другий юнаків і 
Дівчат.

З ~ відповідей старшокласників: 
«Особисто я в нашому селі не зали- 
1“УСЬ ніколи. Я хочу жити в місті. 
Там весело, багато людей... Що ро
бити молодій людині в клубі? Хіба 
що пограти в більярд. Та й то зав
клубом сховає його за двома замка
ми, робщ що. хочеш. Ви, мовляв, ку
лі порозбиваєте, а мені гроші плати
ти...»

«Я не кочу залишатись у селі, то
му що тут мало цікавого... /1 ще у 
нас поганий клуб, там нічого не ро
биться. Я вже забула, коли ходила 
на концерт. І взагалі — якщо зали
шитися в селі, то нічого цікавого в 
житті не побачиш».

У клубі є електроінструменти, в се
лі є хлопці, які вміють грати, а зав
клубом посилається на те, що у ньо
го нема коштів на ремонт підсилюва
ча або електрогітари. І грають хлопці, 
В кращому разі, в більярд чи теніс, 
котрі існують там уже кілька років 

незмінно. А 
створи естрад
ний гурток та 
ансамбль, за
лучи їх до ху
дожньої агіт
бригади, яка 
існує вже з 
школі, — була б 
користь і слу
хачам, і артис
там, ішла б мо
лодь увечері 
до клубу. І, 
можливо, біль
ше б стало ба
жаючих зали
шатися працю
вати в рідному 
колгоспі.

Це очевидна 
можливість ли
ше однієї спра
ви, яку можна 
зробити в клу
бі, а скільки 
добрих почи
нань чекають 
справжніх іні
ціаторів! Тут,

слід скористатися 
масової роботи,

мені здається, 
досвідом культ- 
яким поділився

з читачами «Молодого комунара» 
наш земляк Л. Сулима, голова кол
госпу імені Мічуріна (дивіться статтю
«Підтримайте пісню» в «МК» за 27 
квітня 1976 року). Автор цілком пра
вий у тому, що художня самодіяль
ність не тільки дає змогу людям роз
важатись, а й дисциплінує їх. І коефі
цієнт корисної дії справжнього Бу
динку культури безперечний.

З відповідей старшокласників: 
«Я думаю що коли б у нашому селі 
був хороший клуб, естрада, різні 
гуртки, то було б весело, і працюва
ли б із цікавістю та бажанням. Л 
якщо немає нічого, то залишатися 
тут нецікаво». «Можливо, я б зали
шився, якби було весело в клубі, пра
цювали гуртки, якби були хороші 
умови для роботи а колгоспі». «Як
би в Будинку культури була та лю
дина, що могла б організувати щось 
цікаве для школи, жителів села, ста
вити концерти...»

Звичайно, молодь не тільки гово
рить про те, чого не вистачає їй, а й 
розуміє, що значна частина справи 
лягає на її плечі:

«Працівники Будинку культури ні
чого не роблять, щоб жити стило ці
кавіше. Мабуть, їм потрібна наша 
допомога, але нічого чомусь так і не 
робиться». «Мені хочеться вивчитись, 
повернутися . в село і робити його 
кращим».

«Сучасне село переживає нині ре
волюцію, не меншу, ніж колективіза
ція», — кажуть герої кінофільму «Син 
голови», який нещодавно пройшов 
на екранах. Щодня, щогодини збли
жується село з містом. Краще стали 
працювати наші люди, багатше жити. 
Більше появилось вільного часу, 
який, за словами К. Маркса, є най
більшим багатством соціалістичного 
суспільства. І тут виникає питання про 
те, як його використовувати, щоб 
не розмінювати золото на мідяки. 
Тож слово за Будинком культури.

О. НЕПОМЕНКО, 
вчитель.

с. Митрофанівка
Новгородківського району.

^Молоджй колгувгяргг 3 стор

II СІЧНЯ ПРЕМ’ЄГСТО ВИСТАВИ • РОВЕСНИЦІ» ЗА П'ЄСОЮ А П. ТУР КІРОВОГРАД
СЬКИЙ ОБЛАСНИЙ МУЗИЧНО ДЕАМАТИЧНИГІ ТЕАТР ІМЕНІ М. Л. КРОПИ ВИ ИИЬКОГО 
РОЗПОЧАВ свій новий сезон.

НА ФОТО В. КОВПАКА: СЦЕПА З ВИСТАВИ.

Ца початку 1919 року в Новоукраїнку 
прибув великий загін 11. С. Ткаченка, на 
рахунку якого було чимало переможних 
боїв з регулярними петлюрівськими части
нами. Бійці змусили відійти з міста броне 
поїзд петлюрівця Козубського, який по
грожував знищити всіх більшовиків та 
членів ревкому. До загону Павла Семено
вича влилася тисяча бійців з Новоукраїи- 
кч та навколишніх сіл, щоб ще ширше роз
горнути боротьбу проти ворогів резолю
ції.

У лютому організувався ще один парти
занський загііі — з 500 чоловік, вій підпо
рядковувався ревкому, Райвійськкомаг 
доручили очолити Іллі Демчснку, членові 
партії з 1917 року, а його заступник Мар
ки Мокряк сгав командиром щойно ство
реного артилерійського дивізіону, що влив
ся в загін П. С. Ткаченка.

Ілля Демченко вступив у дивізію разом 
зі своєю дружиною Марією Олександрів
ною та молодшим братом комсомольцем 
Ванею Демченком.

Дивізія дістала наказ просуватись у бік 
Полтаві: — захистити місто від денікінців, 
що наступали з району Харкова. Моло
дому партизанові Вані Демченку довелось 
брати участь у багатьох запеклих боях із 
сильним і жорстоким ворогом. Улітку 1929 
року доля привела його знову на Єлиса- 
ветградіцииу. в рідні краї. Він уже був 
обстріляним, мав досвід комсомольської 
роботи.

У цей час по Україні гасали махновські 
банди, вони вбивали комуністів, руйнували 
залізниці, підпалювали станції, нападали 
па невеликі міста, захоплювали повії к 
Діяли вони віроломно, часто видаючи себе

„ЗІРНА“-77: ХТО 
ВИЙДЕ НА СТАРТ?

— Футбольна команді 
майстрів «Зірка» почала 
підготовку до нового спор
тивного сезону наприкінці 
грудня минулою року.« Цс 
перший рік, коли діє нове 
положення — віковий ценз 
для клубів майстрів другої 
ліги класу «А», згідно з 
яким у колективі не можна 
мати більше шести спорт
сменів старших двадцяти 
п’яти років. Ці не зовсім 
звичні умови примусили з 
іще більшою відповідальніс
тю поставитись до комплек
тації команди.

З різних причин, у тому числі 
й через вікові обмежений, 
команда втратила сімох грав
ців, л яких три перейшли у гру
пи вищої ліги, — Микола Ла
тиш гратиме в донецькому 
«Шахтарі», Степан Кутузоп — 
у дніпропетровському «Дніпрі», 
а кращий наш бомбардир Ан
дрій Карток. на рахунку якого 
торік було 22 забитих голи, пе
рейде 9 одеський «Чорномо
рець». Два ваших футболісти 
стали лауреатами минулого ро
ку, чотири представники нашої 
команди пвіишлн до списку 
двадцяти двох кращих футбо
лістів республіки. Це — Юрій 

Касьонкін, Олександр Смичен- 
ко. Андрій Карток і Микола 
Латиш.

Отже, «Зірка» наполовину 
оновилась. У команду зарахова
но чимало нових, в основному 
молодих, перспективних грав 
ці в, що відповідає новому по
ложенню про змагання. Потрі
бен час. щоб воші акліматизу
вались, відчули себе впевнено в 
колективі. А часу немає. Тому 
знайомство і вияв їхніх здіб
ностей — у процесі роботи. Під
готовчий період ми розбили на 
три етапи: ішні «Зірка» тре
нується у Світловодську, з Ю 
лютого по І березня буде в 
Алушті. а з 10 березня по 
5 квітня — н Мукачевому За
карпатської області. л

У проміжку між цими ета
пами команда тренуватиме
ться в Кіровограді. Па за
ключному зборі в Мукаче
вому визначиться основній! 
склад. Тоді ж буде прове
дено ряд коні рольних зу
стрічей, результатам яких 
надаватиметься великого 
значення.

У команду прийнято Сер
гія Брнтченка і Дмитра Ки- 
лаєва, котрі грали в основ
ному складі Одеського 
СКА, центрального форвар

за загони Червоної Армії. Анархіст Нестор 
Махно спирався на куркулів, його інколи 
підтримували її середняки, котрі ще не ро-* 
зуміли суті політики Країни Рад. Бороть
ба з махновцями вимагала особливої так
тики. Ось чому треба було краще провади
ти політичну роботу на селі, роз’яснювати 
ідеї Радянської влади бідноті і середня
кам.

Незважаючи на небезпеку, Баня виру
шав на підводі удвох із хурщиком по ра
йону, де в селах агітував молодь за Ра
дянську владу, за комсомол, за партію 
Леніна. Від — секретар райкому.

— Наша рідна Україна перебуває у пря
мому зіткненні з ворожим нам імперіаліс
тичним світом. — виступаючи перед мо
лоддю, говорив Демченко. — Україна з ІЕ 
казковими природними багатствами, з ву
гільною, залізорудною і металургійною 
промисловістю інтенсивним сільським гос
подарством завжди була і є великою спо
кусою не тільки для найближчих імперіа
лістичних сусідів, а й для заморських хи
жаків. Наше завдання — захистити рідну 
землю і якнайшвидше ліквідувати ворожі 
елементи.

До Новоукраїнки несподівано вдерлися 
махновці. Ваня Демченко першим, з гвин
тівкою в руках, кинувся із жменькою смі
ливців у двобій із запеклим ворогом. Та 
сили були нерівними. Бандити оточили 
комсомольців і по-звірячому розправилися 
з ними. Так 28 грудня 1920 року загинув 
відважний боєнь.

(Закінчення на 4-й сюр ).

У першій половині квітня стартує^ сороковий 
чемпіонат Радянського Союзу з футболу. Про те, 
як до нього готується кіровоградська «Зірка» -і; 
які зміни сталися в її складі, наш кореспондент 
попросив розповісти начальника команди Юрія 
Івановича Л1/1 КИЛ.___ __________ ,__________ __ їй ■- --

да Віталія Скляра, що ви
ступав раніше за миколаїв
ський «Суднобудівник», мо
лодих гравців—Олександра 
Юр’єва, Валерія Митрофа
нова, Богдана Мороза, 
Олександра Гришина. За
лучаються до тренувань і 
пройдуть перевірку Валерій 
Гріпіср з Олександрії, Вік
тор Кириченко з Повоукра- 
їнки. Валерій Гошподаре із 
Світловодська, а також 
вихованці груп підготовки 
Ігор Жаров, Віктор Мунтян 
і Михайло Михайлов.

Вимоги 'до всіх них бу
дуть підвищені, бо й сезон 
напружений, а головне, у 
зв’язку з віковим обмежен
ням, повний несподіванок, 
котрі пов’язані з комплек
тацією команд майстрів.

Нині стиль роботи всього 
колективу полає надію па 
крок уперед, і думається, 
що футбольній команді 
майстрів Кіровоградщпнп 
під силу розв’язання всіх 
серйозних завдань.



г* 4 стор,

/ Микола Семенюк

К0РДОКИ
ЛИШЕ 

тітмх

— ----------- -— „ЛГолгодмй комунар**
якому довірилась більшість західно
німецьких громадян.

Вибори закінчилися, і прийшов час, 
коли те, що обіцялося в лозунгах і 
на передвиборних виступах, мало ста
вати дійсністю. На вулицях західноні
мецьких міст виборних кликунів змі
нили волосаті хлопці в невизначено- 
го кольору і покрою одежі. Тринь
каючи на гітарі та б'ючи в бубон, во
ни пропонували цікавим свою точку 
зору на проблеми: кому непогано 
живеться, тому нічого не варто щось 

позичте

Хто—кого?
Рекламні тумби в містах Західної 

Німеччини набрали попереднього ви
гляду, нав язливо нагадуючи перехо
жим, що на світі існує безліч речей, 
які неодмінно слід придбати. Лише 
де-не-де лопотіли на осінньому вітрі 
залишки передвиборних плакатів. 
Розполовинені кандидати картинно 
усміхалися з них, обіцяючи навіть 
манну небесну тим, хто віддасть за 
них Свої голоси.

Коли ми прибули у Федеративну 
Республік/ Німеччини, було все ясно. 
Вибори до бундестагу закінчилися пе
ремогою правлячої коаліції соціал- 
демократів і ліберально-буржуазно« 
партії вільних демократів. Пристрасті 
передвиборної боротьби вщухли, і 
лише клапті колись яскравих лозунгів 
і плакатів з розірваними усмішками 
претендентів на владу нагадували про 
бурхливі події в політичному житті 
ФРН. Життя знову потягнулося буден
не, похмуре, безрадісне. Правда, не 
в усіх. Багато хто в Західній Німеччи
ні цілком задоволений долею. Тому 
з такою пожадливістю, не гребуючи 
ніякими засобами, рвалася до влади 
монополістична верхівка, інтереси 
якої в бундестагу представляє партія 
ХДС ХСС на чолі із запеклим реак
ціонером Францом Йозефом Штра
усом.

Західнонімецький журнал «Штерн» 
детально проілюстрував хід виборів 
до бундестагу. Останнє фото зафік
сувало Штрауса, який безпорадно ви
тирає хусткою спітніле чоло. Темп 
передвиборного марафону був явно 
не до снаги розповнілому буржуа, га 
й результати голосування виявились 
невтішними. Є чого засумувати реак
ціонерові № 1. Але розгубленість лі
дера християнсько-демократичного 
союзу — всього лиш хвилинний на
стрій. І ось він знову, впершись у три
буну, захлинається від прокльонів на 
адресу комуністів. Радянського Сою
зу, з насолодою лякаючи всіх і кож
ного небезпекою «соціалізації» краї
ни. «Сепбоду замість соціалізму» 
пропонує Штраус Західній Німеччині. 
На цей раз (уже вдруге за сім років) 
Штраусу знову не повірили. Більшість 
виборців піддала свої голоси за блок 
СДПІ-! і ВДП. Саме ця правляча 
коаліція зуміла об'єктивно глянути 
на світ, що оточує Західну Німеччину. 
Ряд договорів, укладених з СРСР та 
іншими соціалістичними країнами, 
реальні кроки в напрямі розрядки на
пруженості стали тим потенціалом,

пообіцяти, чекайте, люди, 
терпіння у бога...

Йдучи до виборчих урн, 
на щось-таки сподівалися, 
мільйони сильних, здорових 
котрі не можуть отримати 
Щось має змінитися, щось 
змінитися... Хлопці, які співають 
вулицях, зовсім молоді. Може, 
єдина їхня «спеціальність». Адже по
над 80 тисяч чоловік віком до двад
цяти років не можуть знайти собі ні 
роботи, ні місця, де б можна було 
оволодіти хоча б якою-небудь про
фесією. А жити за щось треба — по
стійно лізуть угору ціни, тарифи на 
комунальні послуги. За останні п'ять 
років на 35 процентів підвищилась 
квартплата.

«Нічого не варто пообіцяти тим, 
хто має все», — співають сильні чу
баті хлопці. Співають просто так, не 
почуваючи ні радості, ні горя... А вод
ночас безупинно зростають військові 
витрати. 1976 року у ФРН вони пере
валили за 47,6 мільярда марок, тобто 
кожна третя марка з державного 
бюджету йде на військові цілі. З 1970 
по 1976 роки витрати на виробництво 
зброї збільшились на 80 процентів.

Вітер розвіває передвиборні лозун
ги... Хлопці співають посеред вулиці... 
Вони так і не відчули смаку справж
ньої роботи... Спітнілий чолов’яга 
кричить з трибуни... Військові літаки 
злітають з аеродрому...

Це — Федеративна Республіка Ні
меччини.

виборці 
Як і ті 
людей, 
роботу, 

повинне 
на 
це

Олімпійське— 
лише ДЛИ ОЛІМПІЙЦІВ

(Продовженая Початок див. «Молодий 
Комунар» за ЗО грудня 1970 р. та 4—15 січ
ня 19“

Кіль, Любе;:, Гамбург — ці захід
нонімецькі міста, в яких ми побували, 
жили своїм, — людьми і природою 
визначеним, — звичайним ритмом. 
Неквапливо, розсудливо, в усьому 
дотримуючи раз і назавжди заведе
ного порядку. З моря подули холод
ні вітри, перехожих на вулицях стало 
менше, і власники невеличких мага
зинів раділи кожному відвідувачеві. 
Спорожніли парки і сквери Гамбурга, 
обезлюділи береги двох великих 
озер у центрі міста. Прохолодна й 
незатишна осінь...

Тетяна Олександрівна Моль — наш 
гід у Кілі, — супроводячи нас до 
олімпійського села на Кільканалі, де 
1972 року відбувалися змагання XX 
Олімпіади, намагається розважити 
туристів анекдотами. Тетяна Олек
сандрівна, інтелігентна жінка, котрій 
за шістдесят, — єдина особа в місті, 
яка може порозумітися з туристами 
з СРСР їхньою мовою. За кілька хви
лин ми вже знаємо про неї все: про 
її фамільне дерево (мати — росіян
ка, батько — німець, чоловік — 
лієць, наоодилася в Цюріху, живе 
Кілі), про її звички 
(«Не люблю готувати. Краще 
дини пограти на піаніно, ніж 
тись на кухні»), про рід її 
(викладала російську мову і

іта- 
в 

та уподобання 
дві го- 
порпа- 
занять 
літера-

туру в школі, потім — в університе
ті, нині — на пенсії, обслуговує ту
ристів).

Тетяна Олександрівна говірка, від
верта жінка. Розповідає, якої думки 
дехто тут, у Західній Німеччині, про 
радянських людей. Один із місцевих 
промисловців намагався встановити 
ділові контакти з представниками 
радянських підприємств. А оскільки з 
мовою англійською, і, тим паче, ро
сійською, у нього було не все гаразд, 
запросив фрау Моль бути посередни
цею в переговорах, налякано попе
редивши її напередодні зустрічі, щоб 
вона ні в якому разі не підходила 
близько до росіян і, не дай бог, чого- 
небудь не взяла від них.

«Я спитала, чому така пересторо
га, — розповідає Тетяна Олександрів
на, — і почула: ці комуністи можуть 
підсунути що завгодно, навіть бом
бу». — Наш гід весело сміється.

Що ж, цілком вірогідна історія. 
Антикомунізм і антирадянська пропа
ганда у ФРН — це ще, на жаль, 
не вчорашній день. І хоча позитивні 
зрушення у відносинах з Радянським 
Союзом та іншими соціалістичними 
країнами є, чимало діячів у політич-

ВІ.І і
т

- •.: К

і *

\ *

них і ділових колах спрямовують усю 
свою енергію і фантазію на те, щоб 
обиватель жахався навіть самого сло
ва «комунізм».

Олімпійське село займає невелику 
площу, всього кілька житлових кор
пусів та готель. Архітектурний ан
самбль природно вписувався в навко
лишній ландшафт. У цю осінню пору 
село було тихим та безлюдним, по
над беоегом уздовж каналу вишику
вались різнокольорові зачохлені яхти, • 
погойдуючись на спокійній воді. Гід 
охоче пояснює, що вже чотири роки 
після Олімпіади село залишається 
майже безлюдним. Умебльовані кім
нати з усіма вигодами здаються в 
найм бажаючим, — але ціна не влаш
товує багатьох. Тож інколи лише вліт
ку на місяць-другий сюди приїжджа
ють люди з достатком.

Ми з цікавістю розглядали село, 
адже наша Батьківщина готується 
приймати Олімпіаду-80. Не могло 
не прийти порівняння. Олімпійському 
селу, яке почало зводитись у Москві, 

уготовано іншу долю. Після 
проведення змагань ву
лиці його не вимруть, а 
заживуть знову — тисячі 
москвичів справлять тут 
новосілля.
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З КОГОРТИ
СМІЛИВИХ -

• (Закінчення. Поч. на 3-й стор.).

IIА РОДИВСЯ Ваня Демченко 1900 року в багатодіт» 
** ній сім’ї робітника; старого революціонера в міс
ті Бобриііці колишньої Херсонської губернії. З .ди
тинства любив поезію, захоплювався Пушкіним, 
Нскраеовим, охоче читав твори свого земляка 
Дем’яна Бедного, сам написав близько п’ятдесяти 
віршів. 1922 року його брат Ілля Данилович пере
дав вірші в Держвндав. їх схвалив О. Безнмен- 
сг.кий. Вони пролежали з півроку, та не були опуб
ліковані. Рукопис повернули Іллі Дсмченку, він 
майже двадцять років зберігав його, поки не загу
бив під час війни. Любив юнак і театр. У тринад
цять років він брав участь у самодіяльній виставі І 
навіть виконував роль Вані в опері «Іван Сусаніи».

У двадцять років обірвалося полум’яне життя 
секретаря 1 Іовоукраїпського райкому комсомолу,. 
Вані Демченка. Хто знає, ким би став він у .майбут
ньому: комсомольським працівником, поетом, акто- . 
ром? Та його й сьогодні пам’ятають — у косоворот- . 
ці, з допитливими, розумними очима, густим чорним 
волоссям, з гордо ПІДНЯТОЮ головою. »

Поховали ватажка районної комсомоли в брат
ській могилі в місті Новоукраїнні. На память про 
відважного комсомольця встановлена меморіалі.на 
дошка. Ім’ям Вані Демченка названо одну з вулиць . 
міста і районну юнацьку бібліотеку. Ного ім я стоїть 
поруч імен таких прославлених новоукраінців. як 
.Марко .Мокряк, Ваги Стецеико, Ілля Демченко, 
Андрій Каліч та інші борці за справу революції.

В. САН ДУЛ, 
краєзнавець.

18 СІЧНЯ
ПЕРША ПРОГРАМА. 10.00 — 

К. т. Документальнігй фільм 
'Країн» іГаїиа Тюменія». 10.50— 
•Музичний антракт. 11.00 — Но
вини. 11.15 — Фільм-балет -.Па
рад казок». 11.40 — Шкільний 
екран» Українська літерні уз.і 
для учнів 10 класу. 12.10 — Ху
дожній фільм «Жупиаліст*. 
2 серія. 14.00 — К. т Докумен
тальні телефільми. 1- 45—«Папі 
Лєрмонтов.». 15.35 — уРозповіїі 
про художників». 16.05 — І< т. 
Концерт. 10.33 — «Рубежі X п’я
тирічки» 10 55 — Для дітей. 
«Сонечко». 17.30 — «Телошкола 
механізатора». 18.00 — Новини. 
18.15 — Для дітей. <В гостях у 
вихованців дитсадка «Казка». 
(К-л) |8.30 — К. т. Концерт
19.00 — «Лю.чічіа і закон». 19.30 
— К т. Хокей. «.Кпила Рад.’ — 
ЦСКА. (21.00 — «Час»). 22.05 — 
К. т. фі.чьм-концерт. «Комиозі*- 
тор О. Касьяііов». По закінчен
ні — нокнии.

ДІ’УГА ПРОГРАМА. 9.00 — 
Новини. 9.10 — Гімнастика, о.30
— Фільм-вистапа «Марія Стю
арт* 16 35 — «Бригадний підряд 
і.а будовах Підмосков'я». 17 і5
— -Один та всіх, псі за одного». 
18.00 — «Паї.г. радянський спо
сіб житія» 18.30 — і-стра■ін.-;іі 
коиіррт. 19.00 — Вісті. 19.30 —
• В ім’я миру». 19.50 — М. Шат
ров. «Пего іа іїа завтра». Теле- 
вистава. 20.45 — «На добраніч, 
літи!» 21.00 «Час». 21.30 — 
Пі>плопжеі’н-і виставі!. 22.20 —
• Старт». 22.5’1 — ПОчиїїи.

19 СІЧНЯ
ПЕРША ПРОГРАМА. 9.00 — 

Новини 9.10'- К. т. Гімнастика 
9.30 — К. т. Мультфільми 1-0 00
— К. т. «Творчість юних». 10.30
— «Людина і закон»; 11.00 — 
К. т. «Клуб кіпоиодорожей*. 
14.00 — Кінопрограма. 14.50 — 
К. т/ «Ми знайомимося .з приро
дою». 1510 — Художній фільм

;«В людях». 16.45. — К. тї «На
ука сьогодні». 17.15 — К. т 
«.Книга V твоєму житті». 18.00— 
Повний. 1ч.і"—«День 'за днем». 
’К-д). .13.30- — ЛС. т. ’ Концерт. 
19.00 — К. т Тираж «.Спортло
то» 19.15-— К. т. Документ’аль-
I ий • телефільм .«Як я гляну»; 
Розповідь ПРО сьогодення ФІН
ЛЯНДІЇ. 20.15 — -К. т. Телефільм 

«- При год л на Далекій Півночі».
•І серія..21.09 — «Час». 21 30 — 
К. т Хок'-й. «Динамо» (М) —
• Спартак»; 3 період.’ 22.05 —
• Ваша думка». Гіо закінченні — 
иопиііи.

ДРУГА ПРОГРАМА. 9.55 — 
Для дітей. «Антошка і гармош
ка». Вистава. 11-.00 — Новини.
II 15 — Документальний фільм.

316050. ГСП, Кіровоград 50, вул. Луначарського,і 36. 
Телефони: відповідального секретаря та відділу 
комсомольського життя—2-45-35, відділу пропаганди, 
відділу листів і масової роботи—2-45-36, відділу вій
ськово- патріотичного виховання та спорту — 2-46-87.

Друкарня ім. Г, М. Днмитрова 
Обласного управління у справах видавництв, 

поліграфії і книжкової торгівлі, 
м. Кіровоград, вул. Глінки, 2.

БК 16816. індекс 61107« Обсяг 0,5 Друк, ари, ' Зам, № 24, , Тираж 60 000,

11.10 — «ПІкільшїй екран-. Фі
зика для учнів 6 класів. 12.10 -- 
«Сватання і;а Гончарівні . Т<‘-
левистава. 16.40 — ■ Щоденник 
сонзміїгаиня». 16.55 — Д.іи ді
тей. «Кубок іилііі». 17.25 -Сі.ір- 
ськогт споларський тиждень».
17.10 — КІнонарнс «Берег і мо
ре». 1Я.00 — Реклама, оголошен
ня. 18.30 — Музичний <|іі.’іь.і 
«Композитор Мачпнарі.-піі 1’3.00 
— Вісті. 19.30 — Документ.ільрі 
телефіді-мн. 20.15 — Вечір ро
мансе. 20.45 — ‘На добпаиіч. ді
ти’* 21 04* — «Час». 21.30 - Коїі-
НСрт. 22 30 — Новини.

ПЕРША ПРОГРАМА. 9 00 — 
Понш'И. 9.10 — К т. Гімнас і икіі. 
9..30 — К. т. «Однії за всіх, уїЛ 
за одною». 10.15 — К. г Ху
дожній телефільм - Пригоди 11.1 
Далекій Півночі». 4 серія. 11.00
— -Папіл біографія. Рік 1927л. 
1-1.00 — К. г. ДокумснтаЛЬїінЛ 
телефільм «Бережіть землю». 
11.50 — «М. Нскрасов. Лік О’- 
Спог-іди. Вірші», 15.30- .Оно
ви радянського законодавства». 
16.00 — ]<. т. - Книга. Час Чр- 
тач». 10 ЗО — К. т. «ПІ.»хор.і 
школа». 17 00 — Республікан
ська Фізико математична шка
ла. 17.30 — Маленький концерт.
17.45 — «Золоті Зірки України-*
КІнонарнс. 18.00 — Понині 18 15 
К. т. «Веселі нотки», 18.30 —- 
«П'ятирічка ефектнішеє-, і і 
якості». (К-Д). 19.00 — К. т.
II Чайковський. Варіації. 19.2Н
— К. т. .Художній телефільм 
«Пригоди На Далекій Півночі:-''. 
5 і 6 есфї. 21 Оі.) — «Час». 21 39
— «Документальний скрап».
22.45 — К. т. -Співає Г. Олінии- 
Ч8НК0». По з.ікіччениі -- новини.

ДРУГА ПРОГРАМА. 10 00 — 
«Наука — виробництву». 10.30.— 
Концерт II.<30 — Новини. 11 15.- 
♦Літепатурні зустрічі». 12.00
— «Тваринництво -- удариш« 
фронт». 16,30 — «Краса люд
ська:-'7.00 — «Слово — учено
му». 17.15 —- р.і -п укніться. сур
мачі’.. 18.00 І’еклама оголо
шення. 18.30 — «Палітра». 19(10 
-- Вісті. 10.30- п Чайковськнй. 
«Євгеній Опєгін . Вистава. 20 45
— «На добраніч, дігн!» 21.00 - 
Час». 21.30 - Продонжсішя ви

стави В перерві — новини.

Редактор М. УСПЛЛЕНКО.

Кіровоградський обком ЛКСМ України 
ветеранів комсомолу з глибоким сумом’ 
смерті, голови Устннівської районної Рази

обласна Рада 
сііопііпак ті. про 
ветеранів иом-

МОЛЧАНОВА Матвія Захаровича

і’ висловлюють співчуїтп сім’ї та Р1діІИМ покійного.
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