
і йібжксів«» ІМ. н . К. Нр№сьноїІ

Рік видання XVIII

Зі •*£ •*

[плануємоі
І РЕКОРД І

А ЧИ МОЖНА
ПЛАНУВАТИ 
РЕКОРДИ?

того,

сонця, впевне-

буде ранньою, 
нагадали ком- 
Савелієві Кам-

А почалося все з 
що вже надто по-весняно
му засвітило сонце — сні
гу наче й не було на по
лях. У комсомольсько-мо
лодіжній тракторній брига
ді хтось із ветеранів, мру
жачись від 
но сказав:

— Весна
Слова ці 

сомольцям
нєву, СергІСЕІ Смілянцеву, 
Олександрові Козенку — 
всім, хто був поруч, мину
лорічну посівну. Добре 
тоді трудились: організу
вали двозмінну роботу, 
оперативно працювала 
технічна допомога. За чо
тири дні посіяли деякі 
культури, деякі сіяли дов- 

Згадали хлопці мину- 
рік, та думки їхні — 
найближчі події. І ось 
разом із секретарем 

організа-

ше. 
лий 
про 
уже 
комсомольської 
ції, вихователькою дитсад
ка Людою Більчич, члена
ми комітету — бригади
ром будівельної бригади 
Василем Танасовим, рахів
ником Вірою Опрєю і го
ловним економістом кол
госпу Ольгою Семенівною 
Сардановою механізатори 
зайнялися підрахунками.

Чималу площу ранніми 
зерновими комсомоль
сько-молодіжна бригада 
має засіяти й цього ро
ку — майже 700 гектарів. 
І дійшли після кількаразо
вих перевірок такого 
висновку: можна кожну 
культуру зокрема посіяти 
не за чотири чи більше 
днів, як було раніше, а 
всього за три дні. Можли
вості для цього с. Адже 
ше до січня у бригаді від
ремонтували всю начіпну 
техніку. В колгоспній май
стерні закінчують лагоди
ти ще 4 трактори — до 
1 березня мають відпра
вити їх у бригаду. Слово 
тепер за організацією пра 
ці під час посівної кам
панії.

— Виходимо з ініціати
вою на збори? — відірвав 
погляд від довгого стовп
чика цифр Сергій Смілян- 
цев. — Так і скажемо: 
«Беремо зобов’язання за
сіяти всі ранні зернові 
культури за три робочих 
дні». На змагання викли
чемо колектив першої 
бригади.

Так було сплановано .ре
корд хлібного поля кіль
ка днів тому. На головних 
зборах року цей задум 
втілився в ініціативу, як 
один з виявів готовності 
росіянина Валентина Пет
рова, українця Олен-, 
сандра Козенка, болгари
на Василя Танасова, їхніх 
численних товаришів — 
болгар, українців, росіян, 
що живуть і трудяться по
руч, — ділом підтвердити 
своє переконання відда
них справі 
дочок.

партії синів і

О. БАСЕНК( 
спецкор «Молодої 
комунара».
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РАПОРТ— 
ЖОВТНЮ!
• Всесоюзні

комсомольські збори

ВСЕСОЮЗНІ комсомольські збори 
" «Комуністичну ідейність, активну 
життєву позицію — кожному членові 
БЛКСМ.» стали визначною подією юві
лейного року, тією подією, що сприятиме 
активізації діянь усієї молоді нашого 
району — і виробничників, і учнів.

ГІро останніх можна сказати з певніс
тю — велику роль у дальшому закріп
ленні молоді на селі має відіграти зліт 
минуло-і цьогорічних випускників, кот
рий ми готуємо спільно з районним від
ділом народної освіт. Адже зустріну
ться вчорашні школярі, які вже зробили 
перший крок у самостійне відповідальне

АБИ КРОК
ШИРШАВ
життя, з тими своїми друзями, яким ро
бити цей крок сьогодні. Тс. що з внпуск- 
пькі.з минулого, рої-у в районі успішно 
трудиться шістдесят шість юнаків і дів
чат, вселяє надію, ба навіть упевненість, 
іго зліг стане епіцентром цікавих, зміс
товних ідей, думок, дискусій, які покли
чуть випускників до батькового поля, до 
Материної форми.

Життєва активність молодого трудів
ника... Багатовимірне поняття. Непросте. 
1 водночас, я вважаю, ігадзвнчанво ціле
спрямоване, одверте. Вона, ця позиція 
патріота, громадянина, повертає кожно
го обличчям до життя, ;іо справи, за яку 
відповідаєш, до друзів, з якими ділиш 
турботи і радощі. Вона, активна позиція, 
змушує переглядати вчорашнє, аби сьо
годні побити ширший крок та завтра — 
ступати ще далі. Правильно розуміють 
і ю перспективу комсомольці і молодь 
району.

Минулої весни в колгоспі «Родина» 
працювали па сівбі два комсомольсько- 
молодіжних екіпажі. Сьогодні вже відо
мо: цього року (через якийсь місяць) у 
поле вийдуть чотири таких екіпажі.

Нові комсомольсько-молодіжні колек
тиви появляться в автогаражзх колгос
пів «Родина» та імені Карла Маркса. 
В колгоспах імені Щорса, імені Шевчен
ка. імені Горького за кожною комсо
мольською групою заздалегідь закріпили 
члена комітету комсомолу, і акіивісти не 
тільки стежать за хппом Ленінського за
ліку, а й підготували цікаві захопи до

Завтра

День

Радянської

Армії

і Військово-

31 Орського

Флоту

Всесоюзних 
комсомо л ь- 
ських збо
рів. Скажі
мо. якщо 
шевчепківці 
зустрінуться 
з організа
тором пер
шого комсо
мольсько г 6 
осередку в 
селі Іванів
ні В 1. Мак
симе» к о м, 
то в «Роди
но перед

Комсомолки Лідія ДИМИН1ІИ, Топи МИХЕСВА та Ніна ПРЯДКО працюють у складаль
ному цеху Олександрійською електромеханічного заводу.

Вони успішно несуть вахту на >чсть ИО-Ї річниці Великого Жовтня. Десятки надпланових 
станцій — таким буде їх трудові й дарунок ювілею.

Фото А. ПУДУДАТЬСВА.

молоддю ви
ступить наставниця, нещодавно нагород
жена за успішну працю у тваринництві 
орденом Жовтневої Резолюції Г. І. Су- 
;шба. А відповідь перед старшими, до
свідченими триматимуть Микола їкачеп- 
і о, один з кращих молодих механізато
рів району, удостоєний медалі «За тру
дову доблесть». Віктор Каруиіак, пере
можець районного конкурсу орачів, Ка
терина Дюжс-на, яка взялася виконати 
річне зобов’язання (3100 кілограмів мо
лока віл кожної корови) до 60-оічного 
ювілею Жовтня, та багато їхніх ровесни
ків* двісті три нагороджених значком 
«Ударнпк-7С» і сорок сім — «Майстер- 
умілень».

Буває, кажуть: <11 у. про що у нас го- 
г.оритп па зборах? Немає злочинців, 
,'улігзнів, ледарів, п’яниць. Нема кого і 
нема за що критикувати..» А я недавно 
почув іншу думку, до того ж колективну: 
якщо серед групи людей немає порушни
ків наших норм — значить, ця група здо
рова. Значить, вона вся (і кожен член її 
зосібна) зуміли побудувати своє життя 
так, щоб пн в ногу з життям, звіряючи 
свої, кроки вимірами завтрашнього дня. 
Цього вчить нас партія. З цим вийшли 
наші комсомольці, наші юнаки і дівчата 
на трибуну Всесоюзних комсомольських 
зборів «Комуністичну ідейність, активну 
ЖИТТЄВУ позицію— кожному членові 
ВЛКСМ».

В. КОРОБОВ, 
перший секретар Долннського рай
кому ЛКСМУ, начальник районно
го штабу Всесоюзних комсомоль
ських зборів.

ДО нових 
ТРУДОВИХ ПЕРЕМОГ!

Центральний Комітет КПРС, Рада Міністрів СРСР, 
ВЦ₽ПС і ЦК ВЛКСМ, розглянувши підсумки Всесоюз
ного соціалістичного змагання за підвищення ефек- 
тиеності виробництва і якості роботи, за успішне 
виконання народногосподарського плану на »976 рік, 
визнали переможцями і нагооодили перехідними 
Червоними прапорами ЦК КПРС, Ради Міністрів 
СРСР, ВЦРПС і ЦК ВЛКС/Л по Кіровоградській об
ласті:

Сеітловодський район;
кіровоградський ордене Жовтневої Революції та 

ордена Трудового Чеовоного Прапора завод сіль
ськогосподарського машинобудування «Червона 
зірка»;

колгосп імені Карла Маркса Добровеличківського 
району;

колгосп імені Ватутіна Кіровоградського, району;
ислгосп імені В. Ульянова Новгородківського ра

йону;
нолгосп імені Б. Ульянова Світловодського ізайону.
З нагоди повідомлення про нагородження в кол

госпі імені Клйбншева Світловплського району від
бувся загальиорайонний мітинг. Зі словами вітання 
виступив на мітингу другий секретар міськкому Ком
партії України В В Дронов

Ві-т імені своїх земляків голова колгоспу імені 
В. Ульянова Г В Чикитеико, колектив якого визна
но переможцем у Всесоюзному соціалістичному зма
ганні 1470 року, сказав у своєму виступі, то їхня 
перемога — то заслуга всіх трудівників району, що 
г-ст-.т особливо дорога їм, бо присуджена в пік 60-рїч- 
чя Великого Жовтня.

4 ГЕРОЇВ НАШИХ ІМЕНА

У ВИХОРІ АТАК
Для відзначення героїч

них подвигів мужніх борців 
за Радянськії владу Поста
новою ВИВ К від 18 верес
ня 1918 року було встанов

лено першу бойову нагоро
ду Країни Рад — орден Червоного Прапора.

Всього за громадянську війну цієї відзнаки удостої
лись близько 15 тисяч чоловік. 11678 чоловік одержа
ли — один. 285 — два. 31 — три ордени. Чотирьом з 
найхоробріїиих його вруча ні чотири рази.

І.
Важкий снаряд вибухнув спереду, за кілька метрів »ід коня. 

Останнім шо підбилося в очах Федора, був стовп ісм.ті. зміша
ної зі снігом. Почув протяжне »рипіння смертельно пораненого 
Орлика та шалевий біг вершника праворуч. Вибуховою хвилею 
капітана кинуло далеко під кучугур, під одиноку розлогу сосну.

Опритомнів Федір на третій день. Стояв специфічний тагах ме
дикаментів чувся стогін сусіда но палат).

— Води! — шепотіли побілілі губи пораненого. Він не міг по
вернути забинтовану і олову, і тільки великими очима запитливо 
поглядав у його бік. Щось знайоме було в непорушному профі
лі. Довгий з горбинкою ніс. громі опуклі іуби, кошлаті чорні 
брови... «Хто вій? — роїлася в голові думка — Десь зустріча
лося немов». Він ше. раз пильно глянув на сусіда. Поіляди їх
ні зустрілися.

— Федоре' — простогнав забинтований. — Дгіпилюк! Ти?
Неначе поволока густої о туману пропливла перед очима. І Э 

того туману зринули вершинки. Один... Десять... Сотні... 
Ескадрон... Полк...

Н.

— Командир отводу першою ескадрону другого полку ДанкЧ 
люк прибув за вашим наказом!

— Ну-ну, Федоре Венедиктовичу, не треба так офіційно, —1 
усміхнувся Григорій Іванович — Знаю, що ти командир взво
ду, прізвище теж відоме Сідай. Зарат прийде Павло Величко, 
і почнемо нараду у вузькому колі.

Настрій у Котовськогь був іаріпій. хоча, здавалося, причин 
для радощів не було Ьжс кілька днів його бригада скаче села
ми і хуторами Тамбовщини. шукаючи бандитів Антонова а ті 
моп крізь землю провалилися. Вночі круками налітали на села, 
били, палили, вішали а вдень ховалися в густих лісах. «Щось, 
мабуть, придумав комбриг — догадався Даннлюк. — Так про
сто Ктповгькнй усміхатися не буде».

— Міцний горішок дістався нам — поволі мовив комбриг. 
— Проти пас орудує один з помічників Антонова — Матюхін. 
Вояк стріляний До тою ж нахабний і підступний. Спробуємо 
його перехитрити — підморгнув Котовськнй.

Даннлюк і Велично усміхнулися Вони знали, то командир 
мастак на вигадки. Йою здатність розробити несподівану опера
цію цс раз забезпечувала успіх.

— Отже. — понизив голос Котовський. — із сьоюднішнього 
ві.і> паші взводи входять до складу Кубансько-Донської пор-

(Закінчення на 2-й стор).
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У боях за визволення Кіровоградідинн від німець
ко-фашистських загарбників брали участь воїни 
20 національностей. Майже 180 тисяч кіровоградців 
героїчно билися в частинах Червоної Армії на полях 
Білорусії, під Москвою і Ста.-гінградом, відстоюючії 
честь, свободу і незалежність своєї рідної Вітчизни.

Па прохання червоних слідопитів ми пропонуємо 
читачам розповідь про білорусів, які відзначилися в 
боях за визволення міст і сіл степової Кіровоград- 
щини від окупантів.

2J
АТАК

1.
Першим називаємо пріїпп- 

ще Кузьми Петровича і ряба 
(народився 1911 рику в селі 
мінську Лоєвської о району 
Гомельської оиласгі). Ьідваяс- 
ціні піхотинець воював па За
хідному й південно-західно
му фронтах.

Та особливо відзначився 
К. 11. 1 риб 29 вересня 1943 
року в питні за Дніпро біля 
села Куцеволівки Оиуфріїв- 
ського району. В числі пере
дових иідрозд. :ів стрілецький 
взвод івардії молодшого лей- 
тбіьііа форсував ріку. Зако
ни.ш,к плацдарм, він сміливо 
відбивав атаки гітлерівців 1 
своїм автоматом знищив май
же 79 солдатів та офіцерів 
ворога, його поранили, та він 
продовжував стріляти. В цьо
му нерівному бою Кузьма 
Петрович загинув. Посмертно 
білоруському воїнові присвої
ли звання Героя Радянського 
Союзу. 1 куцеиолівці свята 
шанують пам’ять свого визво
лителя, який віддав життя за 
їхнє щасливе сьоіодення.

2.
У грудні 1943 року запеклі 

бої точилися в районі міста і 
залізничної станції Знам’ян
ка. Ворог надавав величезно
го значення цьому опорію- 
стратегічіюму пункту і мав

намір закріпитися тут. Ко
мандуючий 2-м .українським 
іррошом генерал армії 1. С. 
допев поставив завдання ви
рити гітлерівців з Міста з до
помогою авіації.

Ескадрилья, и складі якої 
був білорус Тит іригорович 
Сеиьков иіародився іУі і року 
в селі Старокожовці 1 орець- 
кого району Могильовської 
області), завдаючи бомоового 
удару но живій силі і техні
ці, знищила а танків, 10 авто
машин з військовими і ван
тажем. 20 вогневих точок про
тивника. що сприяло радян
ським наземним військам и 
оволодінні містом.

Тнт Григорович закінчив 
Дрнбінськіїїі зоотехнікум, пе
ред самою війною — Красно
дарське 'військове авіаційне 
училище льотчиків - спостері
гачів, боронив Вітчизну па 
Західному. іСталінградському, 
Воронезькому, степовому
фронтах. Був штурманом 
ланки, ескадрильї, бомбарду
вального авіаполку. За час 
війни Т. Г. Сеиьков здійснив 
112 бойових вильоти. В кінці 
жовтня 1911 року став Героєм 
Радянського Союзу. Тепер, 
підполковник запасу живе в 
Одесі. Знам ’ямські піонери 
підтримують зв'язки з колиш
нім визволителем міста і ра
йону.

3.
Сотні вірних і хоробрих СИ-

ні» Білорусії брали участь у 
визволенні Кіровограда — 
важливого опорного пункту 
і ітлерівців. 1 хочеться неод
мінно згадати ще одного 
віиськопого льотчика, коман
дира штурмової ланки двіа- 
цінного полку Володимира 
Романовича /Кнгунова (наро
дився 19211 року в селі Лаш- 
ковнчах Мс гнславського ра
йону Могильовської області). 
Ного фронтовий шлях проліг 
через Курську дугу, Харків, 
Полтаву, Кривий Ріг.

У складі свого авіаполку 
завдавав ударів з повітря по 
ворожих позиціях на східних 
околицях Кіровограда. ьу,ю 
знищено кілька ворожих ар
тилерійських батарей і вій
ськових складів. В. Р. Жигу- 
пов брав участь у ліквідації 
Корсунь-Шевченківського во
рожого угруповання, визво
ляв Польщу, Чсхословаччину, 
За час війни здійснив 191 бо
йових вильоти і теж став Ге
роєм Радянського Союзу.

Після війни визволитель на
шого краю закінчив Військо
во-повітряну академію і слу
жив у Радянській Армії до 
1960 року. Нині підполковник 
запасу В. Р. Жнгунов пра
цює інженером у науково- 
дослідному інституті. йому 
доводиться часто виступа
ти серед трудящими, воїна
ми, піонерами. І неодмін

но згадує ветеран війни, 
прославленії її ас повітряні иої 
над діровоградим у складі 
Війбьк 2-го о країнської о 
фронту.

4.
І ще коротка розповідь про 

одного визволителя з Білору
сії — комуніста Ми.чаила 
Павловича іхотловця (наро
дився 1914 року в селі Скрії- 
галовому Мозирського району 
Гомельської області). при 
розгромі ворожих уіі>упов..,;’і» 
у районі .Іе.чекінки в січні 
1941 року танковий батальйон 
під командуванням і вардц’ 
капітана М. 11. Коглоьця зни
щив 7 танків, лише за однії 
день відбив 6 контратак про
тивника Па грудях команди
ра засяяв боновий орден.

Під час прориву оиоронн 
гітлерівців на румунсько- 
угорському кордоні в жовтні 
1941 року його батальйон зни
щив 5 гармат, понад 100 під
від з боєприпасами, багато 
живої сили ворога. В цьому 
запеклому бою й загинув вір
ний син білоруського народу. 
Посмертно йому присвоїли 
звання Героя Радянського Со
юзу

Подвиг чотирьох учасників 
визволення нашого краю, 
уродженців Білорусії, вічно 
житиме в пам'яті народній.

В. КАНІЖАНСЬКИИ.

Не дамо

(Закінчення. Поч. на 1-й стор.). 
станської ар.■<., що прорвалася з нілів чсрвщпіх на з'єднання 
> отаманом г\ніоновим, очолюю загін я, військовий сіаршина 
Фролов. — Комириї підвівся, оилнччя його сталЬ суворим, зосе
редженим. — Даю вам ніч па підготовку, Всі опіці повинні 

-зняти зірки. Сховати прапор. Твід взвод, Федоре, надіває шаро
вари з .іамиасамп, кашкети, а твій, Найде, — баранячі шапки 
і папахи, Забудьте слово «товариш», Ви — станичники. Опера
цію починаємо зранку.

...З кати долинали регіт, грюкання кулаків. Дзвеніли розбиті 
чарки, падали додолу миски.

— Тепер кінець комісарам, нас багато.
— Смерю солденівцим!..
Взвод Федора Данилюка непомітно оточив хату, в якій зібра

лася верхівка иаііділів і повопрноулий «старшина Фрилов», 
бійці ждали сигналу. А Данилюк підповз до самого вікна.

— Кінчай комедію! Я — Коїовськпн! — почувся раптом у ха
ті гучний иас комирига, і слідом за ним пролунав дружини 
залп.

На подвір'ї миттю все заворушилося. Зрозумівши, що попа
ли в пастку, матюхінці кинулись навтьоки.

— Взвод, но конях! — подав команду Данилюк. - 
втекти гадам.

«...Орденом Червоного Прапора нагороджується командир 
взводу 4-го ескадрону 2-го кавалерійського полку Данилюк Фе
дір Венедиктович за тс, що в оою біля села Золотого, помітив
ши панду, яка сховалася в яру, не чекаючи розпорядження, 
ловів за собою взвод і сильним несподіваним ударом розсіяв та 
знищив до GO бандитів», — говориться в наказі по військах 
і'амиовської губернії від 25 вересня 1921 року за № -11.

Бойову нагороду вручив взводному Г. і.
— Вітаю, Федоре! Не помилився я тоді. 
«Що мав на увазі комбриг?» 1 згадалися

вже й давні події.
...Одного сина мав Венедикт Данилюк. Та

не з щасливих. Бо хіба ж може наймит мріягн про кращу? Ріс 
Федір, пас корів у сільських глитаїв, 
ся. А коли почалася імперіалістична 
з солдати. На австрійському фронті 
революцію і відразу ж усією душею 
»аз «Окопнуїв правду», ного оорали 
На деякий час повернувся на Головаїїівщіїну, в рідне Пушкове. 
Га хіба міг усидіти дома, коли піднявся трудовий народ ла бо
ротьбу з експлуататорами!

Зібрав Федір Данилюк групу таких же, як і сам, сміливців 
і влився в партизанський загін свого земляка Ісака Бобрика. 
Громили німців у рідних краях, а в 1919-му махнув до Богун- 
ського полку Миколи Щорса. Хоробро бився з денікіїщямн, за
хищаючи Київ. Поранении, попав у полон. Утік з поїзда, коли 
везли з Одеси, за кордон. Разом з тринадцятьма товаришами 
дістався Бирзули і тут потрапив у бригаду Коговського. Не від
разу взяв добровольців 1 рнгорій Іванович, 
якості, відданість революції. 1 лише після цього 
бригади, а Федора призначив ще й командиром 
взводу.

...Наприкінці жовтня 1921 року стало відомо, що
з території панської 
офіцерів і солдатів 
дивізія Коговського 
зграї.

17 листопада біля 
лий бій. Ворог мав кількісну перевагу. Як завжди, комбриг при
ймає рішення, якого противник не чекає.

— Федоре, иачпш отой лісок? Мчи зі своїм взводом туди і ви
йди непомітно в тил бандитам. Учини паніку.

Взвод Данилюка атакував ворога раптово. Розтягнувшись 
ланцюгом, червоні вершники з клініками наголо неслися на по
зиції бандитів. Чі не витримали, повернули назад. Федір помі
тив санки, що швидко мчали до лісу. Не вагаючись кинувся 
слідом. Пострілом петлюрівця з нього збило шапку. 1 все ж 
котовець наздогнав утікачів і разом з бійцями, що прийшли на 
допомогу, полонив бандитів. Ними виявилися троє білогвардій
ських полковників, які везли цінні штабні документи. Загалом 
того дни взвод Данилюка знищив до ЗО бандитів.

А черр кілька днів друзі тепло по здоровили Федора — він 
одним з перших у дивізії повторно удостоївся найвищої нагоро
ди республіки.

Коговськніі.

Федорові ие такі

її у того доля була

Самотужки грамоти вчив- 
війііа, «забрили» хлопця 
почув Федір про лкУтвсв» 
прийняв її. Розповсюдь, 

солдатським депутатом.

Перевірив ділові 
зачислив до 
иіабс.іьнол

на Україну 
з кадровихПольщі закинуто великі банди

під началом Ііотюниика. 9-а кавалерійська 
дістала завдання ліквідувати бандитські

міста Баїара на Волііиі розгорівся запек-

Пі
— Павле! — зриваючи з себе покривало, підвівся Федір Вене

диктович. — Друже мій бойовий! Пробач, не пізнав. Стривай, 
стривай. Скільки ж це ми з тобою не бачились?

Данилюк уже сидів па ліжку Павла.
— Більше дванадцяти виходить. Д немов учора було. Ех, мо

лодість, сила, де нони, Павле?
— Не парто шкодувати за ними. Молодість і силу віддали ми, 

щоб народ вільно жив, щоб діти наші росли щасливими. Роз
кажи краще, Федоре, про оті дванадцять років, які ми не ба
чились...

Прикрив долонею очі. Спогади... Тоді, в двадцять другому, 
приїхав у своє Пушкове. Два ордени Червоного Прапора виблис
кували на грудях. Відгриміли бої. Та не було коли спочиввуи. 
Незабаром колгосп організував, головував у ньому, хліб ростив.

А в червні сорок першого, коли чужинці посягнули на нашу 
землю колишній котовець знову взяв шаблю в руки. Захищав 
Москву, партизанив на СмоленщиііІ, дійшов фронтовими шляха
ми до Німеччини. Вже й до перемоги недалеко. ( ось — на тобі 

потрапив у госпіталь. Та піп певен, довго йому тут не всиді
ти. Як же без нього добиватимуть порога?

— Пізнаю характер Данилюка, — нопіп очима Величко в бік 
кітеля з капітанськими пагонами, що висів на спинці стільця. 
Поруч тих, перших, ордені» красувалися дпа ордени Червоної 
Зірки, орден Вітчизняної війни другого ступеня, медалі.

...Медсестра рвучко відчинила двері — і заніміла. ЦІ двоє, то 
ще вчора, здавалось, були безнадійними, сиділи па ліжку пле
че до плеча. Бліді обличчя їхні сяяли щастям, очі світилися вог
нем, аз Безкровних гуп зривалося ледь чутне: урочисте:

Пам нет преград
Н.н її морс, пн иа суте.
Нам не страшны 
Ни льды, пн облака...

Подумки вопи неслися у пихорі атак...

Пушкове — Голованівськ
Ю. МАТІВОС, 

Кіровоград.

У НОМЕРІ «Молодого ко
мунара» за 18 січня ке

рівник загону червоних слідо
питів села . Ііошшовато: о Го- 
лованівського району Л. Куч- 
магра розповіла про останній 
бій навідника Івана Білого. 
Це трапилось у лютому 194Ö 
року на озері Балатон. Воїна 
поранили, і шофер Чернишов 
на «Шкоді» підвіз його в гос
піталь. Іван Білий не повер
нувся в 684-ії полк.

Школярі розшукали ветера
нів цього полку В. Амбарцу

мяна, 3. Лавр.еиюка, Ш. Ах
метжанова. Фронтовики хо
чуть знані про долю Іва

на Білого та ного бойових 
зів Володимира Лопатіна і Віктора 
Мажеровського.

♦ ♦ *

ІВАН

ПАМ'ЯТАЄ...
дру-

Перший лист ми отримали з 
м. Долинської (аул. Карла Марк
са, 344). Писав пенсіонер Іван Кар
пович Білий:

«Я дуже вдячний Л. Кучмагрі і дітям 
'за те, що вони зуміли нас розшукати...»

Про бій у лютому 1945-го і про 
однополчан не згадує. Але вислов
лює бажання зустрітися з ними. Ми 
вже хотіли повідомити в Люшнюва- 
те, що Іван Білий живий. Аж рап
том іще одне повідомлення від 
Л Кучмагри:

«Учні одержали листи від слідопиті» 
Кіровоградської восьмирічної школа № 2. 
із села Українки Кіровоградського райо
ну, із села Г.'їсдос Новоукра міського ра
йону. Та найбільше схвилював лист від 
Івана Білого, не від того, що бій навід
ником. а від і’юго сина,— Івана Іванови
ча Білого, який живе в селі Мар пшінці 
ГІовоархаїїгельсьі'Оіо району. Він повідо
мив, що йоіо батько номер від ран її ос
танні роки ВІІІ’.ІИ...»

Як же тоді розуміти Івана Карпо
вича, котрий мешкає в м. Долин- 
ській? Хто ж вступив у нерівний бій 
з гітлерівськими танками на озері 
Балатон — він чи його однофамі
лець з Мартинівки? Ми вирішили 
продовжити пошук і уточнити події 
та факти. Коли це гість у редакції—

Семен Іванович Гержов, колишній 
командир взводу, потім начальник 
штабу 1-го дивізіону, помічник на
чальника штабу 684-го артполку. 
Його син Віктор, шо нині вчиться в 
середній школі № 24 м. Кіровогра
да, першим прочитав лист Л. Куч- 
магри. «Батьку, ось про твій полк 
пишуть, про твоїх товаришів...»

Семен Іванович приніс до редак
ції лист і кілька знімків. На одному 
віч сфотографований разом з Іва
ном Сазичем Білим і його дружи
ною, на другому — з Володимиром 
Лопатіним.

— Іван Білий живе в селі Захарів- 
ці Світловодського району, працює 
в колгоспі бухгалтером, — уточниз 
С. І. Гержов.

А з листі детально:
«Між озером Балатон і озеоом Велен

ие йшли запеклі бої. Гітлерівське коман
дування стягнуло сюди дивіїії 6-ї танко
вої армії... Під час одного з наступальних 
боїв і трапилось те, про що розповідала 
газета.

...Командир батареї побіг на вогневу 
позицію, оглядаючи гармати і втрати... 
Він побачив понівечену гарміту. Поруч 
лежак Іван Білий. «Убитий!» — подумав. 
Насправді Іван Сапич тільки втратив сві
домість. а потім усе-таки розплющив 
очі... А бої тривали.

Після війни я працював в обласному 
земельному відділі. 1950 року ціле літо 
був у Новогсоргіївському районі (гелер

ОПЕРАЦІЯ «ПОШУК»

гтпТоіо"°лськии). І в селі Захарівні зу- 
u Білого. Тоді ж там жала 

сім я Володі Лопатіна. який без v моему 
взводі розвідником. Ще один ніш роїаід- 
ннк, Іван Рачкованов. — у селі Роднн- 
ківці Олсксандрівського району.

Артилеристи 634-го полку Брали участь 
У ,;’опх за визв°лення Кірової радщіїнн, 

рема пройшли через село Богданівну 
лііам янського району, село Люиінювате 
І олованівського району. Потім — Ру
мунія, Угорщина, Апстрія, Югославія...»

От’кь, сумніву тепер немає. Ко
лишній . навідник, про якого писали 
червоні слідопити, живе в Захарів-
Ці. пам ятає той бій з гітлерівськи
ми танками. І пам ятає бойозих 
друзів. Бо ж пам’ять воїна — я« 
слава героїв.
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• ЙДЕ ВСЕСОЮЗНИЙ 
місячник 
ОБОРОННО- 
МАСОВОЇ 
РОБО ІИ

ДОРУЧЕННЯ 
ВИКОНАЛИ

Тут щодня — новинка: 
вчора Андрій Пицюпа по
вернувся з обласних зма
гань автомобілістів і при
віз перший приз, а в скла
ді збірної області ввійшов

у десятку найсильніших 
на першості республіки; 
сьогодні молоді дтсаафів- 
ці зустрінуться з ветера
нами війни; завтра — пе
регляд кінофільму про 
теоавіахімівців.

Голова первинної орга
нізації ДТСААФ автотран
спортного підприємства 
10041 О. І. Долгоеров за
доволений: знову його 
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готуються до армійської 
служби, — добре викона
ли його доручення — об
ладнали куточок бойової 
слави. В центрі тут мате
ріали розділів «Що ми 
захищаємо, що ми бере-

жемо», «Служба солдат
ська», «Радянським вої
нам В. І. Ленін заповів».

Та передусім — техніч
не навчання. Для народ
ного господарства вже 
підготовлено 35 водіїв 
третього класу, 10 мото
циклістів, 18 спеціалістів 
по ремонту автотранс
портної техніки, 27 дтса- 
афівців підвищили свою 
кваліфікацію і склали 
іспит на права водія пер
шого класу. В технічних 
гуртках учаться слюсарі, 
токарі, шліфувальники.

Після цих занять — фі
зична підготовка, старти з 
багатоборства ГПО, зма-

іання з технічних видів 
спорту. Порівнятися з Ан
дрієм Пицюпою прагнуть. 
Михайло Залужний і Вік- 
ТОР Драган, Георгій Тов- 
маченко і Анатолій Тоти- 
мир, Станіслав Ігнатьєв і 
Олександр Колоколов. 
Сьогодні вони серед при
зерів змагань, що прово
дяться в первинній орга
нізації ДТСААФ, завтра— 
щасливий фініш на пер
шості району. Хлопці го
туються до випробувань,

П МАТЮШИН, 
інсірукгор Новоук- 
раї'Чського райкому 
ДТСА/\Ф,
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виготовити 
136,2 тонни 

волокна, 
молодих 

працюють

До книги трудової сла- 
зи Житомирського заводу 

ґхімічного волокна занесе
но ім я комсомольця Ми
коли Бархатова. Він 
шим на підприємстві спра
вився з завданням 
років п’ятирічки. В зобо
в’язаннях передового ро
бітника записано: особис
ту п'ятирічку виконати за 
З роки, до 60-річчя Вели
кого Жовтня 
понад план 
першосортного 
Більш як двісті 
виробничників 
тепер на розширеній зоні 
обслуговування. В похід 
за високу ефективність і 
якість роботи на заводі 
включилися 27 комсомоль
сько-молодіжних колек
тивів.

Подібних прикладів ен
тузіазму і майстерності 
юнаків і дівчат можна на-

КОМСОМОЛЬСЬКИЙ ЩОДЕННИК 
УДАРНИХ СПРАВ

Близько 4,5 тисячі юнаків і дівчат республіки 
удостоїлися честі бути сфотографованими в Кремлі

вести чимало, повідомили 
кореспондента РАТАУ в 
ЦК ЛКСМУ. Включившись 
у змагання за право під
писати Рапорт Ленінського 
комсомолу Центральному 
Комітетові КГ1РС до 60-річ
чя Великого Жовтня, мо
лоді трудівники прагнуть 
перевиконувати виробничі 
завдання, достроково за
вершити п’ятирічку. За 
трудовим календарем 
1978 року, наприклад, пра
цює прядильниця Донець 

кого бавовняного комбі
нату імені XXV з'їзду 
КПРС Любов Давиденко. 
На її рахунку понад 65 
тонн пряжі відмінної якос
ті. За п’ятирічку майстри
ня зобов'язалася викона
ти 10 річних норм. її зем
ляки — члени комсомоль
сько-молодіжної бригади 
робітників очисного ви
бою шахти імені Димитро
ва виробничого об’єднан
ня
гілля» до ювілею Радян
ської влади вирішили за

«Червоноармійськву-

І

писати на свій рахунок 12 
тисяч тонн надпланового 
палива.

ГІо-корчегінському пра
цює на Всесоюзній удар
ній комсомольській будо
ві Дніпрогес-2 бригада 
Анатолія Лисенка. Підра
хувавши можливості і ре
зерви, передовий колек
тив прийняв зустрічний 
план: укласти в 1977 році 
в конструкції шлюзу 35 ти
сяч кубометрів бетону за
мість ЗО тисяч за завдан-

Зосимчука, які 
на будівництві 

зрошувальної

ням. Ще у вересні відкри
ли рахунок ударним спра
вам другого року п'яти
річки автоскреперисти Во
лодимира 
працюють 
Каховської 
системи.

У ході 
змагання 
нові цінні 
візом «Десяту — достро
ково! В кожному комсо
мольському році п’ятиріч
ки якості — десять міся

соціалістичного 
народжуються 

почини. Під де-

ців!» працює бригада Вік 
тора Брика із Запорізько
го автозаводу «Комунар». 
Нові рубежі намітили мо
лоді металурги. Учасники 
ювілейної плавки, присвя
ченої 40-річчю світового 
рекорду, встановленого 
Макаром Мазаєм, виріши 
ли виконати соціалістичні 
зобов’язання 1977 року до 
5 грудня. Вони закликали 
майстрів вогненної про
фесії в рік 60-річчя Вели
кого Жовтня розгорнути 
змагання за прискорення 
виплавки 150-мільйонної 
тонни сталі і за почесне 
право її зварити.

Молоді майстри ферм 
республіки палко підтри
мали ініціативу тваринни
ків Київської області, яку 
схвализ Генеральний сек
ретар ЦК КПРС товариш 
Л. І. Брежнєв.
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АТЕСТУЄМО КОМСОМОЛЬСЬКО - МОЛОДІЖНІ

ОТА СТЕЖИНА В РІДНІМ КРАЇ
МОЛОДІЖНА ТЕМА

В РАЙОННІЙ ПРЕСІ

Так уже виходило того ранку, що 
з ким би не говорив голова кол
госпу імені Мічуріна Новгородків- 
ського району Леонід Костянтино
вич Сулима, розмова торкалася 
першої ферми.

— Підпишіть, — звернувся моло
дий завідуючий молочнотоварною 
фермою N° 2 Петро Барабаш.

— Надої знизились у вас. Горох 
даєте? Ще ні? Доведеться тобі з мо
лодими порадитись.

Потім до кабінету зайшла молода 
дівчина, спитала, чи є робота на 
першій фермі.

— Квартиру хоч зараз одержуй,— 
усміхнувся Леонід Костянтинович,— 
а вільної групи немає. Почекай тро
хи. Обов язково будеш на цій фер
мі, в комсомольсько-молодіжному.

За ніч відлига все змінила довкола: 
сніг. і<цс вчора білий, пухнастий, тепер 
осів, уиївся водою, а твариинічп.хе міс
течко потопало в тумані. Зійшлися дів
чата u будинок тваринників. Тут затиш
но, тепло. Одні дивляться телепередачу, 
інші збилися коло стенда, аналізують, як 
працювали вчора, а Єва Рубепець і Тетя
на Ковтун — біля книжкової шафи.

— Михайлівна йде,—промовив хтось із 
жінок. •

Відчувалося, що воші чекають її — на 
обличчях доярок зблиснули усмішки. Ось 
уже котрий день дівчата під впливем ра
дісної події: Любові Михайлівні Пусто- 
віт вручили орден Леніна.

У ветерана то не перша нагорода. 
Орден Трудового Червоного Прапо
ра вона одержала ще понад десять 
років тому. Надоїли тоді від кожної 
корови по 2600 кілограмів молока, 
а до її приходу в колектив і по 1500 
не мали. В дев’ятій п’ятирічці фер
ма пересягнула тритисячний рубіж.

Лідія Конопацька, Тетяна Ковтун, 
Зоя Плахотнюк стали лауреатами 
обласного змагання серед моло
дих майстрів машинного доїння, 
одержавши від кожної корози 
більш як по 4090 кілограмів молока. 
Лідія Конопацька, як і завідуюча 
фермою, удостоїлась ордена Лені
на, Тетяна Ковтун — ордена Трудо
вого Червоного Прапора, Зоя Пла
хотнюк — медалі «За трудову доб
лесть».

Ферма неподалік Петрокорбівки. 
Від села до неї веде тополина алея, 
а вже на повороті до тваринницько
го містечка пролягла вузенька сте
жина. її проклали доярки. Для чо
тирьох та стежка стала шляхом до 
урядових нагород. Нею йдуть і ін
ші, молоді, ті, що лише мріють про 
успіх.

У Поліни Ножки і Марії Лапської 
ще немає сеоїх груп, вони підмінні 
доярки. Та працюють на созість — 
така традиція колективу.

Перед вечірнім доїнням дівчата 
знову завітали до кімнати відпочин
ку. Що для них головне із роботі 
нині, коли вони роблять перші кро
ки в трудовому житті? Поліна Нож
ка сказала:

— Підрахували ми з Марією, що коли 
у кожної корови за лишаться іісвидогни- 
ми ІОН грамів молока, то за один день 
колгосп втратить його 120 кілограмів. Хі
ба ж ми можемо допустити, щоб надої п 
групах знизились? Ніколи. Підмінною, 
мабуть, важче працювати. Але школа хо
роша, і ми пишаємось тим, що не підво

димо своїх старших подруг. Прагнемо 
бути схожими на наших орденоносців.
Дівчата вже давно пішли в тварин

ницькі приміщення, а у Любові Михай
лівни і. групкомсорга Ганни Гринь ще о

про що поговорити. Знову життя народ
жує проблему: дуже висока собівартість 
центнера продукції.

У групкомсорга і завідуючої фер
мою день був ущерть заповнений 
турботами. Приходили з інших 
ферм, радились, як змінити кормо
вий раціон, щоб зросли надої. По
бував і завідуючий відділом комсо
мольських організацій райкому 
ЛКСМУ Микола Трикула, перегля
нув документацію комсомольської 

-групи ферми, поцікавився пробле
мами. І після доїння вони, групком- 
сорг і завідуюча фермою, знову 
зустрілися.

— У колгоспі імені Димитрова 
теж комсомольсько-молодіжний ко
лектив створили,—повідомила Ган
на. — Мабуть, важко його організу
вати у відстаючому господарстві. 
Надої дуже низькі. Потрібно допо
магати, виводити на рівень передо
вих. Аж веселіше стало, коли позі- 
домили про це з райкому комсо
молу. На тому тижні приїдуть до 
нас молоді доярки з колгоспу імені 
Димитрова. Будемо готуватися до 
зустрічі.

Групкомсорг і завідуюча останні
ми залишили ферму. І вже про
щаючись, Любов Михайлівна спи
тала:

— А чи не поставити на зборах 
іще одне питання, скласти графік 
надоїв на все п'ятиріччя, на кінець 
якого запланувати 4000 кілограмів?

— Звичайно, Михайлівно.

ІО. ЛІВАШНИКОВ, 
спецкор «Молодого комунара».

ЯКИМ ЙДЕШ У ЖИТТЯ
На четверте засідання клубу актуальних проблем 

у редакції голованівської районної газети «Комуніс
тична праця» зібралися молоді переможці соціаліс
тичного змагання ’ першого року п’ятирічки. Тут їх 
зустріли секретарі райкому Компартії України В Л. 
Вишня і а ЛІ. Я. Чайка, другий секретар обкому 
ЛКСМУ 1. Ф. Гнибіденко, секретарі райкому комсо
молу М. Г. Собченкс та А. П. Мельник. Головна тема 
розмови: «Як ти утверджуєшся в життті?»

— Добре утверджуємося, — сказав молодий гвар
дієць п’ятирічки з Побузького нікелевого заводу Ва
силь Сердюк. — Наші хлопці роблять вагомий внесок 
у розв’язанні багатьох кардинальних питань: підви
щення ступеня відновлення металу в трубчастих пе
чах, збільшення стійкості футеровки печей. Молоді» 
заводу бореться не лише за кількість і якість продук
ції, а й за ге, щоб поруч не було жодного відстаючо
го. Якось у нашому вііпалювалі.но-відновліовадьному; 
цеху відстала четверта брінада Розібралися з при
чинами, допомогли. За підсумками другого півріччя 
минулого року бригада посіла перше місце в цеху.

Про те, що любов до праці, до своєї професії допо
магає становленню людииіГ, говорила переможець' 
районного змагання тваринників, доярка радгоспу, 
«Псрегонівськінї» Марія Гуцалюк. Молодий комбай
нер колгоспу імені XX з'їзду КПРС Віталій Катери- 
ннч розповів, як у. складних умовах жинвуванкг його 
надихав приклад представників старших поколінь. 
Про вклад езоїх друзів у п’ятирічку говорили дояр- 
ка-тритпсячпіщя колгоспу імені Ульянова Ганна Цви- 
гун, шофер колгоспу «Росія» Юрій Тацієпко, секре
тар комсомольської організації оайиобуткомбіпату 
Тетяна Безугла та інші. Всі дійшли висновку, що 
утвердити себе в житті можна лише чесною працею, 
вірністю справі партії і народу.

..........
ХРОНІКА комсомольського життя 1 ПЛЕНУМ
КОМПАНІЇВСЬКОГО

РАЙКОМУ 
КОМСОМОЛУ

Відбувся пленум Компаніїв- 
ського райкому комсомолу, 
що розглянув питання «Під
сумки обміну комсомольських 
документів у районній комсо- 
мо іьськіи організації і зав
дання дальшого вдосконален
ня стилю роботи комітетів 
комсомолу».

З доповіддю на пленумі ви
ступила перший секретар рай
кому В. Суха.

В обговоренні доповіді взя
ли участь секретарі комсо
мольських організацій: кол
госпу імені Тельмана—А. Крі
пак. колгоспу «Комуніст® — 
В. Смоліирев. колгоспу «Ук
раїна» — В. Бреус, колгоспу 
«Іскра» — В. Гавула. механі
затор колгоспу імені Димит
рова В. Мусик, секретар ком
сомольської організації ра
йонного об’єднання «Сільгосп- 

^техиіка» О. Шаповалов та 
ІНШІ.

На пленумі також було 
розглянуто питання про хід 
виконання організаційно-полі
тичних заходів райкому ком
сомолу по здійснення» рішень 
XXV з’їзду КПРС і XXV з’їз
ду Компартії України, нро 
підсумки соціалістичного зма
ганні! серед комсомольців і 
молоді району за 1976 рік.

ГВОЗДГ'ИИ. У мину-Людмила Чернова працює V радгоспі «Тюльпан». у бригаді, яка вирощує 
лому році бригада при плані 100 тисяч виростила 150 пісяч штук квігів.

ІІ а фото: Л. ЧЕРНОВА. 
Фото М. ГЕЛЬМАНА,

М. Кіровоград.

ЗРОСТАЄ АВТОРИТЕТ
«Ми хочемо, щоб ентузіазм, жвавість розуму, мо

лода енергія залишались у наших людей па все жит
тя. Цьому повинен сприяти комсомол, цс повинне бу
ти його важливою турботою». Ці слова з доповіді 
Генерального секретаря ЦК КПРС JI. І. Брежнєва 
взято епіграфом до тематичної сторінки «Виховання 
молоді — комплексний підхід», яку вмісти за долин- 
ська районна газета «Шляхом Ілліча». В кореспон
денції «Дійти до кожного» перший секретар райкому 
ЛКСМУ В. Коробов пише про велике значення обмі
ну комсомольських документів для посилення індиві
дуальної виховної роботи з юнаками і дівчатами. 
Підвищилась громадська активність молоді. Гострі
шою стала боротьба з недоліками. Так, під час спів
бесіди з молодими тваринниками колгоспу імені Шев
ченка з’ясувалося, що тут мало приділяють уваги 
поширенню передового досвіду, створенню умов для 
одержання високоякісної продукції; організації куль
турного відпочинку. Після співбесіди комітет комсо
молу господарства вжив заходів для усунення недо
ліків На фермі створено пост якості, запалено «Ком
сомольський прожектор». Краще працюють гуртки 
художньої самодіяльності, спортивні секції.

Секретар комітету комсомолу Долічіської середньої 
школи № І Л. Рассказова пише, то останнім часом 
значно зріс авторитет організації. Якщо ло обміну 
комсомольських документів організація налічувала 
198 членів, то нині — 253. Кожний комсомолець бере 
активну участь у Ленінському заліку «Рішення XXV 
з’їзду КГ1РС — у життя!», має особпсінй комплекс
ний план вивчення творів В. І. Леніна, матеріалів 
з’їзду партії.

Інші автори вміщених кореспонденцій розповідають 
про ефективність трудового і правового вііхования 
моделі, про форми масово-політичної роботи в моло
діжних колективах. Досвід виховної роботи, описа
нні" газетою, стане в пригоді всім ватажкам молоді 
району, -
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СОЦІАЛІСТИЧНИЙ СПОСІБ ЖИТТЯ

ДО ЯКОГО ІДЕАЛУ МИ ПРАГНЕМО?
Всебічно розвинута особа. -Які харак

терні пнси такої особи? Який паш жит
тєвий ідеал?

Я гадаю іцо всебічно розвинута особа 
зовсім не «все шамка» і - всевмійка». який 
уранці оре землю, вдень робить наукові 
відкриття а ввечері типе вірші. Але цс, 
звичайно, б\ле людина високої культу
ри, великих ДУХОВНИХ потреб, широкого 
діапазону інтересів. їй властиві висока 
культура прані і побуту, громадської по
ведінки і псчутт-ІБ, так само як висока 
духовна її фізична культура. Гака .поля
на не може працювати абияк і жити 
абияк, нездатна без причини скрнвдптїі 
когось чи при зустрічі з Прекрасним. 
Піднесеним, Тим. що має потребу в собі, 
Н твоїй допомозі, поводитись, як дикун.

Пайві-іцою життєвою потребою такої 
тюднии, уявляється мені, сгала творча, 
змістовна, висококваліфікована праця, в 

якій мають погребу близькі їй люди, її 
краї іа, народ, усе людство. Життєво 
важливою стала для неї потреба в знан
нях: науково-технічних, суспільно-полі- 
тмчнях, художньо-естетичних, потреба в 
спілкуванні — змістовному, вимогливо
му й самовідданому. Іншими словами, її 
потреби не обмежуються самозбережен
ням і навіть самоутвердженням, а по
ширюються па саморозвиток, самовира
ження особи.

Відповідно її цікавлять ис тільки осо
бисті справи Вона живе інтересами сво
го колектпзе, країни, світової соціаліс
тичної системи, всього людства в цілому, 
її цікавлять виробництво і розподіл, на
ука і мистецтво, політика і ідеологія, 
право і моралі., педагогіка і техніка. Во
на оволоділа науковим марксистсько-ле
нінським світоглядом, який виключає

ШВИИИВВВИВІвВИВвИ»ВНЖЖЖИ»жижя^

ре.ті.'і'їті й інші забобони, передбачає 
творчо осмислення духовної скарбниці 
людства, художнім почуттям ІІрскрасио- 
го. В моральному відношенні ніколи во
на не ностуїніїься совістю, справедли- 
ВІСТ 1О.

Всебічно розвинута особа може і по
вніша бути захоплена якоюсь справою, 
т.ка поглинає, не може не ноілннатв 
значку частину її часу. Ллє не не про
фесійна обмеженість, коли людина не 
бачить далі «своєї» науки чи «своєї» ма
шини. Це, звичайно ж, не той, то часом 
ще нодибуєті.ся, вчений (псевдовчений!), 
котрий байдуже ставиться до мистецтва 
і до фізичної культури. 1 це не худож
ник (неевдохудожніїкі). ііеосвічсинй у 
науці і гакнн же безкультурний фізичко. 
1 це, зрозуміло, не спортсмен (псевдо- 
спортсмеи!), у якого з усіх частин тіла 
дістати розвиток ліпне руки, иогн і че
ревний прес.

З другого боку, улюблена справа не 
заслоняє від такої особи інших потреб 
та обов’язків. Жити інтересами _свого 
суспільства, духом свого часу, майбутнім 
лодегва — ось чим уявляється мені ма- 

іісгральпа ідея існування всебічно роз- 
j инутої особи.

і іце. 'Гака людина зовсім не пріїше- 
лець із далекого майбутнього. 1 в мину
лому, і тепер кожний із пас зустрічав— 
і н літературі, і в житі і — немало лю
дей, котрі наближаються до нього ідеа
лу. Отже, не — цілком реальне (хоча й 
ідеальне) явище.

Майбутнє, світле, писав великий росій
ський рево.тіоціонер-демокраг М. Г. Чер- 
піппевськіїй, майбутнє прекрасне. Лю
біть його, прагніть для нього, працюйте 
для нього, наближайте його, переносьте 
з нього в сучасне, скільки зможете пере
нести. Настільки буде світле й добре, ба
гате радістю і насолодою ваше життя.

Тепер ці слова є девізом мільйонів 
людей, свідомих борців за світле май
бутнє людства, за комунізм.

І. БЕСТУЖЕВ-ЛЛДА, 
доктор історичних наук, завідую
чий відділом прогнозування соці
альних процесів Інституту соціоло
гічних досліджень Академії наук 
СРСР.

(АГ!ІІ).

ЯКОСЬ минулого року 
взимку наступила від

лига. Петлясті путівці го- 
лованівських лісів покри
лися сумішшю води і сні
гу: ні проїхати, ні пройти.

— І все-таки незабаром 
наступить похолодання, — 
ніби між іншим зауважив 
директор державного 
мисливського господар
ства «Голоче» Б. С. Живо- 
товєький. — Чуєте, ворони 
хором розкаркались. За 
три десятки років роботи 
егерем я не раз пересвід
чувався, то це — ознака 
зниження температури, 
знову почнуться замо
розки...

Наступного ранку так 
воно й сталось — все 
вкрилося крижаним панци
рем. А ворони в цю пору 
затіяли в блакитному під
небессі хаотично-обертові 
гуртові польоіи-хороводи.

— Переконаєтесь са
мі, — запевнив один із 
єгерів господарства, — 
наближається снігопад, а 
то й на декілька днів за
хурделить...

І знову помилки не тра
пилось. Багато цікавих 
прикмет і оповідок, зв я- 

заних із завбаченням по
годи, довелося мені почу- 
1И ТОДІ ВІД цих бувалих, 
збагачених жигтевим дос
відом людей, котрі весь 
час тісно спілкуються з 
природою.

За неповними наукови
ми даними у світі зараз 
налічується близько шес
тисот тварин і птахів — 
своєрідних живих «баро

Живі
« метеостанції »

метрів», які подають різні 
«сигнали» про погодні 
зміни.

Виправданих, перевіре
них віками завбачень до
щової погоди в народі по
бутує безліч. Ось деякі з 
них, найбільш перевірених 
і виправданих: «Бідсиріло 
на лузі підсохле сіно — 
на дощ», «Із берези тече 
багато соку — на дощове 
літо», «Крута веселка — 
на вітер, спадиста — на 

дощ», «Морозний іній на 
траві — на дощ», «Під час 
сходу сонця душно — 
надвечір буде дощ», «Ту
ман над лісом висить — 
на дощ, гриби будуть...».

Багато інших цікавих 
прикмет довелось почути 
від єгерів «Голочого». На 
підставі багаторічних спо
стережень бони вважають, 
що коли розспівалися сні

гурі, значить незабаро/л 
почнеться завірюха. З ран- 
нього-ранку попискують 
синиці — слід чекати цуп
кого морозу вночі. Прак
тично безпомилково «за
вбачають» погоду допит
ливі ворони. У народі їх, 
очевидно недаремно звуть 
«віщунами». І небезпід
ставно. Перед сильними 
вітрами еони гуртуються 
на нижніх гілках дерев, а 
перед відлигою збираю

ться у великі зграї на 
землі.

Коли ж розібратися глиб
ше, то виявляється, що в 
такій поведінці пта
хів немає нічого загад
кового. Бо ж протягом 
своєї багатовікової еволю
ції численні представники 
фауни у боротьбі за своє 
існування інстинктивно зу

міли пристосуватись до 
навколишнього середови
ще, виробили в собі диво
вижну здатність наперед 
відчувати ті чи інші погод
ні зміни. Мешканці лісів, 
полів стали, так би мови
ти, природними «баромет
рами» і, якщо хочете, на
віть живими «меіеостан- 
ціями».

В. КРАМАРЕНКО, 
краєзнавець.

vu.u-.iii>. її,> к.імірсрипи.іьсі.кін qiauptnii текстиль- 
но-художиіх виробі« освоєно випуск сувенірних виробів до 
наступної Олімттіадм-80, то відбудеться ч Москві.

Цього року підприємство випустить З!) тисяч хусток, 10 ти
сяч комплектів жіночих капелюшків з сумками і тисячі 
спортивних шапочок з емблемою Олімпіади.

Па фсто: художник фабрики Валентина ЛИТВИНЧУК 
демонструє виріб підприємства.

Фото О. ОБУХІВСЬКОГО. 
(Фотохроніка І’АТАУ).

22 ЛЮТОГО
ПЕРША ПРОГРАМА. 10.00 -

Документальні фільми. 10'30 — 
К. г. Для дітей. «Весела шмт». 
11 .«50 Попони 11.15 — «На
одинці З КНИГОЮ». І І..'.5 — К т. 
«Екрш молодих» 12.55— «Лю
дина і природа» 15.00 — Доку
ментальні фільми. 15.25 — Сто
рін’.и творчості ПИСЬМЄЧІШК.4 
Д Фурманопз 16 10— К т. «Мч 
знайомимося з природою», 16-30
— К і. «Наука сьогодні». 17.00
— «Кіропоградшяиа спортивна». 
(К-л). 18.00 — Новини 18 15 — 
К. т <Мн граємо і сліпаємо» 
18.51) «Людина і закон». (К-л) 
19.00 — К. т Виступ корової 
каїїечи -> Соловейко» Кіровоград
ського Палацу піонерів. (К-л) 
19 33 — Фільм «Юнга Північно 
го Флоту» 2J.00 — «Час». 21 30
— К т. Коїшерт. присвячений 
Дню Радянської Армії і Вій- 
еььово-Морського Флоту

ДРУГА ПРОГРАМА. 9 00 — 
Ношція. 9.10— Гімниггика 9.30
— - -Завтра о сьомій*. Вистава. 
15.35 — «Кубок нялій* Висту
пають юні баскетболісти ІС. 10-

?) Наша адреса і телефон
316050. ГСП, Кировоград 50, вул. Луначзреького, 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.

БК 19060, Обсяг 0,5 друк. ари.

»Рубежі десятої п’ятирічки». 
І(ї 40 — «Тваріїнинцтво - удар
ний фронт». 17.00 — Коннерт 
дитячого хору «Ш,аслі:в₽ дй- 
тііііство». 17.30 — «Телсчіхола
механізатора». 18 00 — Реклам :. 
Оголошення. 18.30 — Конисит. 
19.00 — Вісті 19.35 — «До Дня 
Радянської Армії і Військово- 
Чорського Флоту*. Музична 
програш 20.35 — Ківофес і и- 
ва.зь < Леи’пський альбом». До 
кументальїіяі, фільм «Ілліч v 
Лопдспі». 20 45 • - І І.і добраніч,
.лінії» 2J.00 — «Час». 21.30 — 
Фільм-концепт «Запиошуємо ло
танцю». 22.00 — «Старт». По 
закінченні — новини.

23 ЛЮТОГО
ПЕРША ПРОГРАМА. 9.00 — 

Мсв.’іі’и. 9 ;<) — Гімнастика. 0.30
— К. т. Фільм «Юнга Північно
го флоту» 10.55 — К т «Клуб 
кінопс-допожгй» II 55 — Теля 
філ.м. (К-ч) 12.10—К. Т. «Сла
ною овіяні». 15 00 — Програма 
документа іьпіг. Фільмів до Ліві 
Радянської Армії і Військовім 
Морського Флоту. 16.00 — Фільм
— дітям «Орля». 17.15 — К. т. 
«Відгукніться, сурмачі!» 18.00 ~ 
■■День та днем». (К-д). 18.15 — 
К. т. «Сьогодні — День Радян
ської Армії і Військово Мор
ського Флоту». Виступ заступ
ника міністра оборони СРСР 
головнокомандуючого Військо- 
по-ІРміітряішми Силами голов 
ного Маршала авіації її. С Ку
лакова. 18.30 — Документальний 
фільм 'Захищаючи Батьківщи
ну» 19 30 - К т Хокей ЦСКА
— «Динамо» (Рига). В переп- 
ві — тираж «Спортлото» (21 00
— «Час») 22.05 — К. т. Фільм 
«Білоруський вокзал».

ДРУГА ПРОГРАМА. 10.00 - 
Фільм-коііііерт «Грає баяніст 

а

Гіетпеп'. 10.і." — Художній те
лефільм «Воротар». 11.00— По
гини. II 15 — Для дітей. 'У 
дружбі, ш асі і ми зростаємо». 
11.40 — «ІПігльннй екран» . Су- 
спільстпо'ііаест’.іо для учнів 10 
і ласу. 15.30 — «Щоденник со
ціалістичного .-'магаиіія». 1545— 
«В годину дозвілля». Музична 
передача для воїнів 16.30 — 
• ГсгаїікОа полум’яних покіп». 
ВідеоФільм 2. 17.30 — Для ді
тей «Сонячне коло». 18.00 — 
Реклама, оголошення 18.10 — 
«Палітра». 18.30 — «Вечірня 
музичні пошта — поін.тм» 19 00 
— Вісті. 19.30—Художній Фільм 
«Ад'ютант його креме сходите..
стії.ч- І серія. 20-45 — «Па доб
раніч. Діти!» 21 00 —■ «Чаг»
21.30 — «Сьогрдиі - День Ра
дянської .Армії і Військово 
Морсі кого б’лог’ т . «Слава сол
датська». 22.30 — Фільм і;гііі- 
ис|іт «Славлю Вітччзиу». По 
закінченні — новини.

24 ЛЮТОГО
ПЕРША ПРОГРАМА. 15 00 — 

Науково-Г'пп’.’ляриі фільми. 15.36
— К т «Російська мова». 16.15
— К т «Шахова школа» 16-15
— К т «Ленінський університет
мільйонів» ‘ 17.15 — К т. Коп
нет чий Ч.-ІЛ телестудії «Орля» 
18.00 — «Моя п’ятирічка». Тру. 
добі будні комсомольців Кіро
воградського заводу трактопііи < 
гідроагрегатів; (К-.т> 18 зо —
К. т «До нічниці XXV з'Гтлу 
КГ1РС» 19 15 — «Курс — науко- 
по-технічнпй прогрес» «З тур
ботою про завтра» (К-.т). І’< ;5
— К. т. «Знояу і'арлиіи». Г«>- 
левнетава. 21.00 — »Час» 2139
— К. т. «Наша адреса — Ря- 
лянсікші Союз». 22.40 — К. т 
МіжьародпІ змагання з лижного 
спорту.
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ДРУГА ПРОГРАМА. Щ.ОО т 
«Республіканська Фізико-мате
матична школа». Ні ЗО — «Ліб- 
діпі.з і її справа» 17.60 — «Гі- 
ниущя XXV з’їзду КПРС — у 
чію» 17.15 — «Золоті Зірки 
Укнаїнн». Теленарис. 18.00 — 
«Народні мотпви». 18.30 
•'Палітра* 19 00 — Кісті. 19 ЗО— 
«Найдорожче». Віделфільм «Ко- 
муіііітіі». 20 45 — «На дтібп-’чіч. 
піти!» 21.00 — «Час». 21.30 —■ 
Телефільм «.Ад’ютант його ппе- 
восходительства*. -2- сепія. 2^.5Г> 
-- Боротьба дзю-до. 23.30 — По
пики.

25 .ЛЮТОГО
ПЕРША ПРОГРАМА. 9.00 —

П< вини 9 10 - 1C т Гімнастика. 
О.У.Гі — К. т КОНЦСПТІП’Й за т те- 
лее.-.дії >Он.’ія» . 10 15 — К. т 
«Лсіііііськнй університет мільйо
нів». 15.00 — «В б-.'.чпех вели
ких б у.т-’n з . 15.50 — Фільм —
дітям. «Піячннка. з якою я дру- 
:і ив» 17 05 — К. т «Москва і 
москви’іі» 17.35 -- К. т Кон
церт Сахалінського рлсЩ 
сь.чоїі' народного хану. 18.0'1
— • Пень -та днем» (К-д) 18 15
— К т Фільм «Перші палоші». 
”0 00 _ |< т . Наше біографій 
Рій 1923» 21.00 — «Час» 2130
— К т Хокей «Скартай» — 
«Крила Рал» 3 період. 22.05 — 
К. г. «Лртло’о»

ДРУГА ПРОГРАМА. ІОГ.0 — 
Документальний фільм «Збере- 
•(и кгЛтку». 10.30 — «Веселка —• 

Лігам». II 15 — Кінофільм «Ін
женер JUvxop». 11.43 — «.Шкіль
ний скрап» Російська літерату
ра для учніп 10 класу 12.10 — 
• Художник і час» 15.55 — Для 
дітей. «Сонечко». 16.25 — «Ін
формація 1 науко’.'-о-технічппй 
прогрес». 16.55 — «Живе у міь-- 
му серці пісня» 17.25 — 'Циф
ри нашого простаипя». 17.30 —

«молодой КОММУНАР» - 
орган Кнрояоі раленого обкома 

ЛКСМУ. г. Корової рад. 
Газета печатается 

па украинском языке.

«П'ятирічка ефективності І якос
ті». 18.00 — Документальний 
фільх» «Скульптор Василь Бо
родай» 18 40 — «Спеціалізація 
і концентрація — магістральний 
•ілііпя.м». 19.00 — Вісті. 19.30 — 
«Співає В. Маслій». 20.60 — Кі
нофільм «Кермо вимзгаг спо
кою» 20.15—Баскетбол. «Спар- 
т.-ік* (Миколаїв) - «Уралмаш» 
(Сясрд.говськ). 20.45 — «И;1
лобпгшіч. діти!» 21.00 — «Час».-
21.30 — Телефільм «Ад’ютант 
його преаосхоцительства*. З се
рія. 22.50 — Навини.

26 ЛЮТОГО
ПЕРША ПРОГРАМА. 9.00 — 

Новини 9.10— К. т. Гімнастика.
9.30 — К. т. -і Умілі руки» 10.00
— К. т «Для пас. батьки!» 10.30
— К т. «Раикопп пошт.» 11.00 
-- К. т О. Яи ип «ВцГшапе». 
11 30 — К. т. Коицег-г акс.імбля 
народних інструмсптіп «Сутзр- 
тіие» І? 00 _ к. т .«Здоров’я».
12.30 — К. т. «Ліуліічннй абоне
мент». 13.10 — к т. «Людина. 
Земля. Всесвіт». 1-І 00 — К т. 
Хокей ЦСКА — «'Динамо» (М). 
В перерві — тираж «Спопгло- 
то*. І6.І5 — К. і . «В гостя" у 
казки». 17.10 — К. т. Тележур
нал «Співдружність». 1'40 — 
К т. «Співає Г. Гіисарейко». 
ія.00 — Новини. 18 15 — К. т. 
Кіножурнал «Хочу псе знати*.
18.25 — к т. «У світі тварин».
19.25 — К. т. Концепт анезмбля 
електромузичних інетрументін. 
19 45 — К. т. Телефільм «Два ка
птани» і серія 91.00— 'Час». 
2! 30 — К. т «Кінопатюрама». 
23 03 — К т. Мультфільми длд 
дорослих.

ДГУГА ПРО1 РАМА. 10 00 - 
-Суботній репортаж». 10.30 — 
«Екран передового досвіду». 
10.50 — Кіножурнал 11.15 — 
Концепт переможців другого 
туру Першого Всесоюзного фес
тивалю самодіяльної художньої 
творчості ТРУДЯЩИХ Івчно-Фрпп- 
кіпеької області 12 15 — «Па
літра». 12 35 — «Сланою овіяні». 
Колгосп імені Зіійковгькогз 
Вільїнанського району Кірово
градської області. (Кіровоград 
на Республікансько телебачен
ня) 13.05 — «Здоров’я» 13.35— 
«Пісні дружби» 11 20 — Для 
дітей Мультфільм. 15 30 — Для 
старшокласників. «Орієнтир» 
16.15 — «Закон і ми» 16 45 —

г/Ковтпспиіі заспів». Антологія 
певоліопійпої радянської іцспі.; 
Випуск 8. 17.15 — «Кают-ком-
пгиія «Глобус». 18.00 — «Вечір 
наукового кіно». 19.00 — Вісті.
19.30 — «Паша біографія. І Ік 
1931». 20.30 — «Маленький кон
церт». 20.45 -- «На добраніч, лі
ті-!» 21.00 — «Час». 21.30 —
Телефільм «Ад’ютант його щщ- 
восхоцитсльствя». 4 серія. 22.45 
— «ІІоьі мелодії року». По за
кінченні — повний.

ПЕРША ПРОГРАМА. 9.00 — 
Новини 9 10 — К т. Гімнастика 
для дітей. 9.30 -• К. т. «Будиль
ник». 10 00 — «Служу Радян
ському Союзу!» 11.00 — «Роби 
з нами, робін як ми. роби кра
ще нас» 12.00 — К. г. «Му- 
іичпі А кіоск». 12.30 — К. т. 
«Сільська година». 13.30 
Філіім «Повернення Максима». 
15 10 — «Книгарня». 15.55 — 
К. т «Міжнародні змагання з 
лижного спорту». (Фінляндія). 
16.50 — К т. «Міжнародна па
норама» 17.20 — «К. т. «У ва
шому домт» БЗ.ОО — Повніш. 
18.15 — К. т Мультфільми. 18.45
— К т. «Клуб кіпоподороЖей». 
19.45 — К т Телефільм «Два 
капітани» 2 серія 21 00—«Час». 
21 30 — К т. П. Чайковський.- 
«П’ята симфонія». 22.35 — К. т. 
Ковзани. Чемпіонат світу із 
спіши т-’рського багатоборства. 
(Голландія)

ДРУГА ПРОГРАМА. 10.00 — 
«Мальошпнш Україна». 10.30 — 
«Тслсшт.та механізатора». 1 ЕФІ
— Для ті гей «Салют Жовтню».
11.30 — Концерт майстрів мис
тецтв міста Львова. 12.15 -* 
«Екр.'.п молодих». 12.45 —
«ІІодгиг Г] Нестерова». 13.65—* 
Музичний Фільм 13.50 — «Орбі
та дружби». 14.20 — Для дітей. 
Телефільм - Капітал». 14.60 
«Слаг.а солдатська». 15.35 — 
Фільм -Земля». 17.00 — Баскет
бол. «Будівельник» (Київ) 
-Ура.смаїШ’ (Свердловськ). ІЯ.’ЛГ-^
— «Танцюйте з нами». 19.00 — 
Вісті 10 30 — «Літературні зу
стрічі» 20.45 — «На добраніч. 
Діти!» 21.00 — «Час». 21.30 — 
Телефільм «Ад’ютант його пі’1’- 
ііСсхзліпо-іьст вг.». 5 серія. 22.4-т
— ііі'внііи.
’ 1 Г»! '■ . • ■ :
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