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«ШЛЯХАМИ СЛАВИ БАТЬКІВ» —

/Л ВЯТКОВ1ІІ.І. день учасники починали 
V в робочих спецівках. .Усі юпакц і дів- 
тіата, які прибули па V обласний зліт пе
реможців походу ^Шляхами слави бать
ків», їхали до Федорівни і І Іервозвапів- 
кн. Це — трудовий десант «Урржаіі-77». 
Понад вісім тисяч кілограмів овочів і 
фруктів допомогли зібрати колгоспни
кам учасники зльоту.
•А маніфестація молоді почалася в Кі

ровограді від парку культури і відпочин
ку імені В. І. Леніна. Тут учасники зльо
ту поклали квіти до пам'ятника дорого
му Іллічу і пройшли до плоті імені С. М. 
Кірова. Попереду — колона мотоциклів, 
ла яких — юнаки в національних костю
мах і прапором Країни Рад, прапорами 
сою чиїх респуб лік. 11а плоті — відкрит
тя зльоту. Перший секретар обкому 
комсомолу О. Скіпко та і олова обласпо- 
то штабу походу Горен Радянського 
Союзу В. Верхоланцев склали рапорт 
про участь 128 тисяч юнаків і дівчат Кі- 
])овоградіцппн у VIII стані Всесоюзного 
походу про створений 127 музеїв і кім
нат бойової слави, будівниці во 95 па
м'ятників та обелісків, про встановлення 
81-1 донині невідомих імен воїнів-визво- 
ли гелів. Учасники сгітпоходу «Вершники революції» з Онуфріївни.

Секретар обкому Компартії України 
А. 1. Погребняк, виступаючи перед учас
никами зльоту, і озорив про велике зна
чения походу в справі військово-патріо
тичного виховання підростаючого поко
ління, яке приймає естафету Жовтня з 

(Закінчення на 3-й ігор.).

З ІМЕНЕМ ВІТЧИЗНИ
З V обласного зльоту переможців походу «Шляхами слави батьків»

А УЧАСІ1ГКІ! ОБЛЛЄ НОГО ЗЛЬОТУ ПЕРЕМОЖЦІВ ПОХОДУ «ШЛЯХАМИ СЛАВИ 
І РАДІ.

БАТЬКІВ» НА ПЛ )ІЦІ ІМЕНІ С. М. КІРОВА В МІСТІ KJPOBO- 
«І’оіо В. КОВПАКА.

ІНІЦІАТИВУ 
ПІДТРИМУЄМО!

Члени КОМСОМОЛЬСЬКО- 
МОЛОДІЖНОЇ лапки, яку я 
очолюю, схвально зустріли 
лнст-звер'їіення буряківни
чої ланки колгоспу «Роди
на» Ульяновського району 
до всіх молодих буряково- 
дів області. Обговорюючи 
лист, ми докладно ознайо 
милися із соціалістичним» 
зобов’язанням и бригади 
Валерія Желудкова і те 
раз проаналізували власні 
можливості. Переглянули 
свої зобов’язання і вирі
шили не відстати від су
перників Рясно вродили 
цукристі цього року на 
кожному гектарі зберемо 
по 500 центнерів коренів. 
І сьогодні наше першочер
гово завдання — зробити 
псе, шоб вчасно і без втрат 
зібрати врожай цукрових 
буряків.

Члени комсомольсько- 
молодіжно? лавки В Же
лудкова — паші друзі і 
суперники по змаганню 
Піл чаг обміну досвідом з 
ланкою В Желудкова ми 
побачили свої недоробки, 
виявили невикористані ре
зерви За прикладом дру
зів організували двозмінну 
роботе. Вппінніли, як і во
ші. прополюва гп перед 
копанням забур’янені пло
щі. Цей агротехнічний за
хід гарантує високу про
дуктивність праці.

Перші дні роботи па 
плантації дали непогані 
результати' денне завдан
ня ми -значно перекриває
мо. У нас є впевненість у 
тому, що зуміємо провес
ти бурякові жнива, як і 
паші суперники, за 20 ро
бочих днів

Л. КОЛЕСНИК, 
ланковий комсомоль
сько-молодіжної лан
ки колгоспу імені 
Щорса Ульяновсько
го району.

ВАШЕ СЛОВО, 
ШЕФИ!

•Рейд
обласного штабу 
„Комсомольського 
прожектора“ 
і „Молодого 
комунара“

і Ножного разу поба
чення з новобудовою — 
ділянкою залізниці До- 
линсьиа — Помічна хви
лює по-особливому. Адже 
це не просто майбутній 
відрізок колії, б ударна 
комсомольська будова, 
любовно названа її твор
цями «малим БАМом». 
Тут усе нагадує будову 
віку. Щоправда, в мен
ших масштабах. Потужні 
крани і колієукладачі, тех
ніка для земляних ро
біт. Щойно прокладеним 
відрізком уже й щебінь 
підвозять тепловозами... 
Та найбільше хвилюють 
будівельники. Наче вони 
завжди прокладали залі
зниці, наче окрім ниніш
ньої професії іншої й не 
знали. Хоча багато з них 
прийшли сюди з поля, 
заводу... Прийшли буду
вати першу у своєму жит
ті ударну комсомольську. 
Розуміння цього вилива
ється в труд ударний і 
Натхненний.

Свідками такої праці 

стали члени рейдової 
бригади обласного штабу 
«Комсомольського про
жектора» і «Молодого 
комунара», як тільки при
були на будову. В кінці 
серпня бійці студентсько
го будзагону «Старт» з 
факультету фізичного ви
ховання Кіровоградського 
педінституту -закінчували 
якраз опорядження стрі
лочного переводу. Робо
те кипіла в буквальному 
розумінні слова. Лопати, 
якими хлопці заправляли 
щебінь, у їхніх руках зда
валися чимось неваго
мим. Бійці загону спочат
ку й не помітили гостей. 
Розговорилися ЕЖЄ під 
час короткого «переку
ру».

— Хлопці працюють як 
слід, — були перші слова 
бригадира колії Миколи 
Омеляновича Фундера- 
та. — А чому б і ні? — 
запитливо обвів поглядом 
засмаглих юнаків. — Робо
та завжди є, щебінь, .пісок, 
усе, що потрібно, підво

зять вчасно... Он учора 
ніяк не міг додому відпра
вити, — щиро сміється, — 
не пішли, поки не закін- 

' чили підйому стрілочних 
переводів на відрізку за 
станцією Ковалівка. Ще й 
на сьогодні підготували 
фронт робіт.

Яке найбільше питання 
нас цікавило? Завдання 
членів рейдової бригади— 
перевірити умови праці та 
побуту молоді на ударній 
комсомольській. До речі, 
бійці студентського загону 
«Алмаз-77» з інститу
ту сільгоспмашинобуду- 

-вання задоволені та
кож виробничими умова
ми праці. Тільки вони 
апелювали суттєвим порів
нянням. Річ у тому, що 
півтора місяця майбутні 
інженери зводили тварин
ницький комплекс у кол
госпі імені Шевченка Боб- 
ринєцького району, Вва
жалося, що зводили. На
справді, як кажуть хлопці, 
більше загоряли: міжкол
госпбуд зривав лостачан- 

ня матеріалів. Від виму
шеної бездіяльності різко 
знизилась дисципліна. Все 
змінилося на краще після 
того, як начальник штабу 
ударної комсомольської 
Долинська — Помічна Во
лодимир Цебренко привіз 
загін на новобудову. Ко
місар «Алмазу-77» Петро 
Глущенкс пошкодував:

— Жаль, що лише пів
тора тижні тут. Роботи ба
гато, і все є для того, щоб 
обійтися без простоїв. У 
хлопців одразу настрій 
підвищився, дисципліна 
тепер — сам ректор дав 
би оцінку «відмінно».

Організацією, умовами 
праці задоволені не тіль
ки студенти. Не новачок 
на будові комсомолець з 
БУ-144 тресту «Південза- 
хідтрачебуд» Сергій Бара- 
новський. Монтером колії 
він працює з 1972 року. 
Тож його думка про умо
ви праці на «малому 
БАМІ» важить чимало.

— Попередні будови, де 
я був, програють перед 
Долинською — Помічною. 
Тут і техніки більше, і по
стачання матеріалів кра
ще, і спецодяг сучасних 
фасонів... Та що говорити! 
Мені подобається тут 
усе, — так сказав Сергій.

Щоб безперебійно по
довжувалась майбутня ко
лія, по-діловому працює 
штаб ударної комсомоль

ської будови. Як було 
спочатку? На якомусь від
різку залізниці раптом 
припинялися роботи: не 
підвезли щебеню. Через 
деякий час з іншої ділян
ки сповіщали, що закінчи
лися шпали і нічим комп
лектувати ланки залізниці. 
Начальник штабу одразу 
ж посилав «сигнали триво
ги» підприсмствам та ор
ганізаціям - постачальни
кам. Поки адоесати від- 
реагують, доводилось пе
ремішати людей на інші 
роботи. Члени штабу після 
кількох таких вимушених 
переміщень змінили так
тику. Тепер попередньо 
дізнаються про можливі 
просто?. А сигнали триво
ги йдуть до постачальни
ків заздалегідь. Простої з 
такий спосіб звели до мі
німуму.

І все ж строки здачі 
об’єктів залізниці часте 
порушуються, а то й зри
ваються. Незважаючи на 
постійний фронт робіт : 
нормальні умови праці, 
на високі темпи, з якими 
трудяться всі комсомоль
сько-молодіжні колекти
ви. Чому? Відповідь на це 
члени рейдової знов шу
кали у будівельників — 
рядових і спеціалістів.

— На спорудженні об’ск- 
тіе станції Ковалівка в 
серпні потрібно освоїти 
п’ятдесят п’ять тисяч кар

бованців. Не витягнемо. 
Щоб освоїти цю суму, ПО
ВИННІ працювати щонай
менше шістдесят п’ять чо
ловік, а на об’єктах нині 
всього двадцять разом з 
підсобними робітниками,— 
пояснив майстер БУ-143 
тресту «Південзахїдтранс- 
буд» Володимир Павлю- 
хін, посланець Новоукра- 
їнської районної комсо
мольсько? організації.

— У нас не вистачає 
п’ятдесятьох чоловік. Це, 
враховуючи те, що нині 
працюють вісімдесята 
п’ять студентів. А як по
їдуть хлопці?.. — турбує
ться начальник дільниці 
БУ-144 В. К. ААикичуров.

І нарешті:
— За підоахунками, 

тільки з комсомольськими 
путівками мали б сьогодні 
будувати колію чотириста 
юнаків і дівчат. Райкоми 
ж комсомолу дали направ
лення всього п’ятдесяти 
двом, та й з них п ят- 
надцять уже залишили бу
дову, — поставив крапку 
над «і» начальник штабу 
ударної комсомольської 
будови Володимир Цеб- 
ренно.

Справді. Слабо ще за-1 
лучають молодь райкоми 
і міськкоми комсомолу 
області на ударну комсо
мольську будову. Навіть 
ті, на території районів 

(Див. 2 стер ).
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IнаиїОсновний Закон
Обговорюємо проект Конституції' СРСР

ПРОЕКТ нової Конституції СГСР. Бу
ваючи в колгоспах, на промислових 

підприємствах, розмовляючи з людьми різ
них професій, приходиш до висновку, цей 
історичний документ ввібрав у себе колек
тивну мудрість партії.

Відомо, що істина пізнається шляхом по- 
різняпня. ... «У мого батька, — розповідає 
Олексій Данилович Гаїиа, — було тринад
цятеро дітей, а грамотного — жодного. І 
вирішив батько вивчи ги хоч одного Михай
ла. Але як? Де грошей дістати? Довелось 
найстаршій сестрі Ярині йти в найми до по
па. Вона ії заробила братові па ішуку: закін
чив чотири класи церковпо-приходськрї... /X 
всі ми разом з батьком найми і ували у міс
цевого багатія — Лоскула, в селі Капежі...» 
Ось такі рядки лягли до мого блокнота 
Слід додати й те, що у старого І'аіші не 
було жодної десятини землі, і хоч діти з'яв
лялись на світ. їм не завжди були раді: 
зайві роти в хаті... Порівнюю, як живе ніші 
сім’я Олексія Даниловича. Має він двох 
синів, Георгія і Павла, та дочку Зою. Пер
ший працює бригадиром на одній з шахт 
Донбасу, другий — секретарем партійної 
організації Помічняиського заводу залізо
бетонних виробів, Зоя — бухгалтер район
ного шляхового управління. Олексій Дани
лович — інвалід Великої Вітчизняної війни 
другої групи, одержує пенсію, але тру
диться: комуніст без роботи не уявляє сво
го життя, дружина його Софія Максимівна 
— прибиральниця кінотеатру «Мир». Жит
тя всієї родини зовсім відмінне від тою, 
яким жила сім’я старого Гаїни.

Це лиш єдиний факт, що ілюструє ті ве
ликі соціальні зміни, які відбулися в місті 
і на селі за 60 років радянської влади. 
А ще слід додати, що на тому місці, 
де жив багатій /Івекул, розкинулось 
господарство колгоспу імені Леніна, вирос
ли Будинок культури, типове приміщення

НА
ЩАСЛИВІ
ДНІ

багато випускників якої 
помічниками комбайнерів, 
доярками, спеціалістами 

сільсько1 о і ос иода р ств а у свій м.е колі оси.
Є в проекті нової Конституції зміни, яких 

пс можна не помітити, параграфи, які не 
обійдеш. Мене особисто найбільш схвилю
вала стаття про охорону прав людини. Це 
стаття — повернення до ленінських принци
пів соціалістичного способу житія. В 
охороні прав людини, в тому, що наше ра
дянське суспільство настільки зросло в еко
номічному, культурному і політичному від
ношенні, що ставить вимогу перед синовою

середньої школи, 
йдуть працювати 
трактористами.

громадськістю захищати права людніш в 
міжнародному масштабі, — закладено гли
бокий марксистсько-ленінський зміст кому 
піст іншого суспільс іва.

Охорона прав людніш. А ні права над
звичайно великі, вони сягають і охорон.’, 
зовнішнього середовища, охороні^ фауна і 
флори, воші кличуть на боротьбу кроті 
ісіікн ядерних озброєнь. Отож, ці права 
зобов'язують кожну чесну людину боро
тись за право жити на землі чесно, красив >, 
змістовно.

Кожна людина має право на пращо і від
починок. Мети' здається, ця стаття потребує 
конкретизації і уточнення. Справа в тому 
що переважна білі шість громадян чесно 
трудиться, сумлінно виконує свої обов яз- 
кп, проте окремі члени нашого суспільства 
ухиляються від суспільно корисної праці, 
ведуть паразитичний спосіб життя, живуть 
за рахунок інших. їх бездіяльність, а нерід
ко й нечесність залишається поза законом, 
який, но суті, повинен бути нещадним до 
них з тим. щоб примусити працювати. І оді 
поблажливих сліз, умовлянь з боку чесних 
людей, — ці умовляння ніколи не замінять 
суворого закону.

Стаття 14 проекту відображає гі пер
спективи суспільного виробництва, які ви
мальовуються перед кожним, хто чесно 
трудиться, підходить до справи творчо. 
Відрадний гой факт, що за Конституцією, 
прийнятою в 1936 році, кожен мав право па 
іруд, але в силу істоончиих обставин, що 
складне? па юй час, не кожен мав можли
вість обирати собі професію до душі. Нині 
створено всі умови для тою, щоб працю
вати гам, де до вподоби, за покликом серця.

Ось чому кожен з пас за такий Основний 
Закон. 1 я, як журналіст, як митець, «От
чество славлю, которое есть и — трижды, 
которое будет!».

ВАШЕ
СЛОВО,

ШЕФИ!
(Закінчення.

Поч. на 1- стор.).

Віктор ШУЛЬГА, 
член» Спілки журналістів СРСР.

м. Новомиргород.

У статті 11-іі проекту нової Конституції громадянам СРСР гарантується прало на житло. Цс 
право забезпечується розвитком та охорсссю державного іі громадського житловою фонду 
сприянням кооперативному й індивідуальному житловому будівництву, .-праледлиьим ро поділом 
під громадським контролем житлової площі, яка надається и міру здійсненнії нроірамн житло
вою будівництва, а також невисокою квартирною платою.

Хто має право на одержання квартири? Який порядок надання житла? Ялі сім’ї користую
ться псріночергоппм правом? — ці та інші запит лінії задають у листах до редакції читачі на
шої газети. Ми звернулися до завідуючою відділом обліку І розподілу житлової площі при 
виконавчому комітеті Кіровоградської міської Ради депутатів трудящих Д. Г. МОДУЛЯ і по
просили йою відповісти па заннтанни читачів.

що 
ніж

— Дмитре Гордійовичу, 
треба знати людині, перш 
писати заяву для взяття її на квар
тирний облік!

— Перш за все, мабуть, основні 
пункти «Положення про порядок 
надання житлової площі в Україн
ській РСР», у якому встановлено 
мінімальний розмір житлової пло
щі на кожного члена сім’ї. Він 
дорівнює 6 кзадратним метрам. 
Разом з тим громадянин, який стає 
на квартирний облік, повинен про
живати не менше двох років у 
Кіровограді і містах обласного 
підпорядкування, один рік-—в ін
ших населених пунктах. Тут же 
враховується й відповідна трива
лість часу роботи на даному під
приємстві, в установі, організації, 
її встановлює адміністрація разом 
з фабзавмісцевкомом профспіл
ки. Треба мати на увазі, що кожна 
сім я може перебувати на квар
тирному обліку лише в одному 
МІСЦІ.

— Чи існують винятки щодо 
цих пунктів «Положення»!

— Так. Незалежно від розміру 
житлової площі, тими, хто потре
бує житла, вважаються особи, які 
проживають у непридатних для 
мешкання приміщеннях або гур
тожитках чи користуються житло
вою площею на умовах піднайму, 
а також ті, хто згідно з висновком 
лікарсько - контрольної комісії 
(ЛКК) за станом здоров’я потре
бує ізольованої житлової площі. 
Підставою для взяття на квартир
ний облік при розмірі житлової 
площі, нижчому від середньої за
безпеченості в даному населено
му пункті (а в Кіровограді це 7,3 
квадратного метра), є проживання 
в одній кімнаті двох чи більше сі-

мей, незалежно від їхніх родинних 
стосунків, або осіб різної статі, 
крім подружжя, в тому числі ді
тей різної статі старше 12 років.

І ще одне. Громадян, які корис
туються правом першочергового 
одержання житлової площі, бе
руть на облік — при наявності пе
редбачених «Положенням» умов,— 
незалежно від тривалості прожи
вання та роботи.

— Будь ласка, уточніть, хто саме 
користується правом першочерго
вого одержання житлової площі!

— Всіх важко перелічити, але 
відзначу, що це Герої Радянського 
Союзу, Герої Соціалістичної Пра
ці та особи, нагороджені ордена
ми Слави, Трудової Слави або «За 
службу Батьківщині у Збройних 
Силах СРСР» усіх трьох ступенів; 
особи, які проживають у підвалах, 
бараках, а також в аварійних і 
ветхих будинках, що не підляга
ють ремонту; інваліди Великої 
Вітчизняної війни та інші інваліди 
з числа військовослужбовців, інва
ліди з числа осіб начальницького 
й рядового складу органів Мініс
терства внутрішніх справ СРСР, 
які стали інвалідами внаслідок 
виконання службових обов'язків 
чи внаслідок захворювання, зв'я
заного з перебуванням на фрон
ті; сім'ї військовослужбовців і 
партизанів, які загинули чи пропа
ли безвісти під час Вітчизняної 
війни; сім'ї, що мають трьох і 
більше дітей; працівники, переве
дені в установленому порядку на 
роботу в даний населений пункт, 
крім переведених на їхнє прохан
ня; молоді спеціалісти, які прибу
ли з посвідченням про направ
лення на роботу після закінчення 
вищих і середніх спеціальних уч-

бових закладів і працюють за міс
цем проживання. Тут треба зазна
чити, що в першочерговому по
рядку їм надають житлову площу, 
вказану в направленні (гуртожи
ток, кімната, квартира). А далі по
ліпшення житлових умов цих осіб 
проводиться в загальному поряд
ку. Першочерговим правом на 
одержання квартири користуються 
громадяни, які стали інвалідами 
І і ІГ груп у зв'язку з каліцтвом, 
що сталося на виробництві, або 
професійним захворюванням.

— Дмитре' Гордійовичу, читачі 
нашої газети запитують, як бути в 
разі, якщо особа, яка перебуває 
на квартирному обліку, перехо
дить працювати на інше місце ро
боти!

— У такому разі вона береться 
на облік на тому підприємстві, в 
установі чи організації, куди вона 
перейшла, а якщо там не ведеться 
облік — то виконкомом місцевої 
Ради депутатіз трудящих за міс
цем проживання, з урахуванням 
часу взяття їх на облік за попе
реднім місцем роботи. В разі при
пинення трудових відносин за 
власним бажанням, за порушення 
трудової дисципліни або за вчи
нення злочину час перебування 
на обліку за попереднім місцем 
роботи не враховується.

— Як бути людям 
віку, які потребують 
житлових умов!

— У пункті 6-му 
«Положення» говориться: «Особи, 
які залишили роботу у зв'язку з 
виходом на пенсію, беруться на 
квартирний облік і забезпечую
ться житловою площею підприєм
ствами, установами, організаціями,

в яких зони працювали до виходу 
на пенсію, нарівні з робітниками і 
службоацями цих підприємств, 
установ, організацій, а якщо там 
не ведеться облік — виконкомом 
місцевих Рад депутатів трудящих».

— Право на житло для тих, хто 
його потребує, зрівнює всіх гро
мадян. Чи в «Положенні» існують 
щодо цього якісь роз'яснення!

— Наша Радянська держава пік
лується про добробут свого наро
ду, але не забуваймо, що у кож
ного громадянина є поряд з чис
ленними правами й певні обов’яз
ки. Це теж передбачено в «Поло
женні». Наприклад, при наданні 
житлоаої площі за місцем роботи 
пере загою (в межах черговості 
календарного року взяття на об
лік) користуються ветерани праці, 
які тривалий час безперервно 
працюють на даному підприєм
стві, в установі, організації та ус
пішно й сумлінно виконують свої 
трудові обов’язки; передовики і 
новатори виробництва. І навпаки— 
особам, до яких протягом року 
застосовували заходи дисциплі
нарної, адміністративної чи кримі
нальної відповідальності або гро
мадського впливу за порушення 
трудової дисципліни, розкрадання 
державного чи громадського май
на, пияцтво чи хуліганські дії, 
чергу на одержання житлової пло
щі може бути перенесено на на
ступний рік. Ще слід сказати, що 
взагалі не підлягають узяттю 
облік працездатні особи, які
ззймаються суспільно корисною 
працею, а також ті громадяни, які 
протягом останніх п яти років 
штучно погіршили свої житлові 
умови внаслідок обміну житла, 
відчуження придатних для прожи- 
зання будинків (частин будинків), 
що належать їм на правах особис
тої власності, руйнування чи псу
вання житлового приміщення.

Тут же хочеться додати, що гро
мадянам, які перебувають на 
квартирному обліку, житло надає
ться на тих членів сім’ї, яких було 
вказано в рішенні про взяття на 
облік і які зберегли право пере
бування на обліку, а також на ді
тей, що народилися пізніше, та 
на другого з подружжя, який пе
реїхав на житлову площу першого 
з подружжя після взяття сім’ї на 
облік.

на 
не

пенсійного 
поліпшення

згадузаного

яких пройде колія. Це 
стосується в перш/ чергу 
Нозоукраїнського, Долин- 
ського, Бобринецького, 
Устинізського райкомів. 
Шефство їх над ударною 
комсомольською має епі
зодичний характер, хоче 
секретарі, члени райко
му — нерідкі гості на бу
дові. Тільки практичної 
віддачі від їхніх відвіду
вань поки що майже не 
видно. Теплим словом зга
дали стартівці першого 
секретаря Нозоукраін- 
ського райкому комсомо
лу Олега Іщанка: допоміг 
одержати спецвзуття, бо 
кеди і сандалі тріщали на 
гострому щебені. Однак 
ніхто на будові не прига
дав, щоб до них приїхали 
з району з якоюсь лек
цією. За все літо не наві
далася відома в області 
агітбригада Новоукраін- 
ського Будинку культури. 
А станція Ковалівна і міс
течко будівельників — у 
селі Тимашівці Нозоукра- 
їнського району.

Райкоми комсомолу 
могли б подбаїи й про 
створення кращих побуто
вих умов на ударній ком
сомольській. Нема претен
зій до житлових умов. У 
вагончиках чисто, сухо, 
кімнати розраховані не 
більш, як на 4 чоловіка, з 
кожному загончику є кух
ні з газовими плитами, 
холодильниками. Окре
мо — червоні куточки. 8 
містечко щодня доставля
ють свіжі газети, із сіль
ської бібліотеки прино
сять книжки. Задозолені 
юнаки і дівчата своїми 
кімнатами, містечком вза
галі — недарма ж доріж
ки посипали гравієм, біля 
кожного вагончика розби
ли газони. Ось тільки 
їдальня не підносиіь на
строю. Меню одноманіт
не: борщ, каша та макаро
ни. Дуже рідко куштують 
тут салати із свіжих ово
чів, не завжди бувають 
молочні продукти, і це не 
тому, що завідуюча їдаль
нею Надія Лаготіна не за
цікавлена в задоволенні 
смаків молодих будівель
ників. Просто Помічнян- 
ський відділ робітничого 
постачання Знам'янського 
відділка Одесько-Киши
нівської залізниці, у відан
ні якого їдальня, обмежує 
асортимент продуктів для 
будови, посилаючись на 
далеку відстань до Тома- 
шівки. Але й ця проблема 
не на контролі шефів.

А час би райкомам і 
міськкомам переглянути 
своє ставлення до потреб 
і проблем, як тимчасових, 
так і постійних, від яких 
залежать нормальні умо
ви праці та побуту на бу
дівництві відрізку залізни
ці Долинська — Помічна. 
Не чекати пускового пе
ріоду. Шефська допомога 
ударній комсомольській 
потрібна не від випадку 
до випадку, а ділова, кон
кретна, постійна.

«золоте перо»
1 Третього вересня в Но- 

воарХсінгельську відбулась 
обласна нарада керівників 

засобів масової інформа
ції і пропаганди. Підбито 
підсумки конкурсу серед
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районних газет на краще 
висвітлення жнив ювілей
ного року. Голова бюро 
обласної організації Спіл
ки журналістів УРСР, ре
дактор газети «Кірово
градська правда» Ю. Д.

Мої орний вручив 
можцям грамоти (перше 
місце присуджено 
тивові долинської 
НОІ газети «Шляхом Іллі
ча»), повідомив, як цього 
року вела змагання жни
варів обласна газета. Пер
ший секретар Новоархан- 
гельсьчого райкому парті’ 
і. С. Зубець розповів про

пере-

колек- 
район-

роботу районної партійної 
організації над виконан
ням завдань другого року 
п'ятирічки. Начальник об
ласного управління у спра
вах видазництз, поліграфії 
і книжкової торгівлі О. К. 
Піскуноз, редактори газет 
обмінялися думками щодо 
поліпшення редакційно- 
видавничої справи.

Учасники наради озна
йомилися з роботою міс
цевого колгоспу 
Леніна.

У роботі наради 
участь і виступив на
доповіддю завідуючий від- * 
ділом пропаганди і агітації 
обкому партії І. П. Оліфі- 
ренко.

імені

взяз 
ній з

Рейдова бригада: 
М. СИМОНЕНКО — 
майстер БУ-144 трес
ту «Пісчентахідтранс- 
буд», Б. ПІДОІ1РИГО- 
РА — командир сту
дентського будзагону 

«Буревісник», В. ПЕ
РЕВЕДЕНЦЕВ - за
відуючий сектором ро
боти з учнівською мо
лоддю профтехучилищ 
обкому комсомолу, 
О. БАСЕНКО — член 
обласного штабу «Ком
сомольського прожек
тора», спецкор «Моло
дого комунара».
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«Я — ГРОМАДЯНИН РАДЯНСЬКОГО СОЮЗУ»
Методичні рекомендації до проведення Ленінського ypOKV
V ЦІ ДНІ молодь Кіровоградщини з неослабною 

увагою вивчає ироект нової Конституції СРСР 
Розробленні! під безпосереднім керівництвом товари
ша.І. 1. Брежнєва, він пройнятий піклуванням про 
юнь Країни Рад. З почуттям високої відповідальнос
ті, щирої вдячності сприймають юнаки і дівчата пра
во законодавчої ініціативи, надане Ленінському ком
сомолу поряд з іншими громадськими організаціями 
право молодих бути обраними до Верховної Ради 
СРСР з вісімнадцятирічного віку.

Завдання, що його поставив травневий (1977 р.) 
Пленум ЦК КД1РС — максимально широко вільно й 
по-діловому обговорити проект пової Конституції, — 
члени В.ІКСМ виконують нині як одне з першочер
гових завдань дня.

Цьому ж повинен сприяти і Ленінський урок «я — 
громадянин Радянського Союзу», основними питан
нями якого стануть народовладдя, права та обо
в'язки громадянина Країни Рад.

Для^ організованого проведення Ленінського уро
ку районному (міському) комітетові комсомолу тре
ба насамперед.

І. Створити комісію по проведенню Ленінського 
^оку в комсомольських організаціях.
’ ~ Провести засідання методичної ради комсомоль

ської політосвіти.
3. Підготувати і розіслати в кожну первинну ор

ганізацію та опублікувати в районній газеті методич
ні рекомендації щодо проведення Ленінського уроку, 
матеріали про соціально-економічний розвиток міста, 
району за період після прийняття чинної Конституції.

4. Оформити засоби наочної агітації, присвяченої 
темі Ленінського уроку.

5. Провести районний семінар пропагандистів і се
кретарів комсомольських організацій.

6. Скласти графік проведення Ленінського уроку в 
комсомольських організаціях міста, району.

7. Провести Ленінський урок у базовому гуртку з 
участю комсомольських пропагандистів та активістів 
району, міста.

8. За кожною первинною комсомольською органі
зацією закріпити членів бюро райкому (міськкому) 
комсомолу членів методичної ради, райкому комсо
молу.

Для координації дій у первинних комсомольських 
організаціях створюють штаби по проведенню Ленін
ського уроку, куди входять молоді депутати, ветера
ни партії і комсомолу, пропагандисти, бібліотечні 
працівники, передовики праці, активісти.

Практика показує, що період підготовки і прове
дення Ленінського уроку слід поділити на три етани.

1. Організаційний етап.
Члени штабу повниш ознайомитися з планом уро

ку, розробити сценарій його проведення в даній ком
сомольській організації, дібрати необхідну літерату
ру. зробити добірку матеріалів із життя міста, райо
ну, підприємства, колгоспу, радгоспу, оформити фо
товітрини, монтажі, стенди під девізом сЯ—громадя
нин Радянського Союзу», повідомити молодь про 
Ленінський урок, висвітлити його підготовку в місце
вій пресі, стіннівках, радіо, засобами наочної агітації, 
укомплектувати групи учасників Ленінського уроку, 
залучивши до нього неспілкову молодь, роздати 
учасникам практичні завдання.

2. Підготовчий етап.
Учасники Ленінського уроку викопують практичні 

завдання: влаштовують зустрічі з ветеранами партії 
і комсомолу, делегатами з’їздів К.ИРС і Компартії 
України, молодими депутатами, новаторами і пере
довиками виробництва, проводять екскурсії на пере
дові підприємства, відвідують виставки, організову
ють суботники, недільники, рейди «Комсомольського 
прожектора», виготовляють унаочнення, готують по
відомлення про участь комсомольців і молоді в Ле
нінському заліку «Рішення XXV з'їзду КПРС — у 
життя!», самостійно працюють над першоджерелами. 
В ході цієї роботи пропагандист або ж консультант 
із числа найбільш підготовлених слухачів допомагає • 
кожному учасникові уроку в підготовці, пов'язуючи 
тему з практичною роботою даного колективу.

3. Заключний етап.
Слухають промову В. 1. Лснінгї «Що таке Радян

ська влада?». Обговорюють питання, винесені на 
Ленінський урок Виступають комсомольці і неспіл- 
кова молодь, секретарі партійної і комсомольської 
організацій, керівник колективу, ветерани партії і 
комсомолу, представник райкому (міськкому) комсо
молу. Слухають підготовлені реферати. Ведучий Ле
нінського уроку — пропагандист, секретар комітету 
комсомолу

Реалізують критичні зауваження, що виникли в 
ході Ленінського уроку.

ПРИМІТНИЙ ПЛАН

питань, які необхідно висвітлити в ході Ленінського 
уроку, та список літератури подано в рекомендаці
ях ЦК ВЛКСМ (дивись «Комсомольскую правду» >а 
І вересня ц р.).

З ІМЕНЕМ ВІТЧИЗНИ --------------------------------------------------

До 80-річчя з дня народження L К. Микитенка
(Закінчення. Гіоч. на 1-й crop.).

рук своїх батьків і дідів. Учасник 111 Все
російського з'їзду РКСМ М. С. Шевчен
ко та і олова обласної ради ветеранів 
юмсомолу М. Я. Жердієв дали наказ 
молоді йти в революцію далі, примножи
ти славу своїх батьків. Бригадир пла
вильників Світ.іоводського заводу чис
тих металів М. Петров гід імені учасна- 
к&Лльоту запевнив своїх наставників, 
що молодь нашого степового краю зав
жди буде па передньому краї походу до 
висот, які стали заповітними для всіх 
радянських людей.

Вишикувались па площі делегації від 
міст і районів області. Рангом — цокіт 
копит. Вулицею Карла Маркса ідуть 
диа ескадрони. Це — учасники обласно- 
ю кінного агітпоходу «Вершники резо
люції», які чотири дні тому вирушили з 
ІТовзукраїнки та Онуфріївни. Комісар 
онуфріївського загону Іван Матюха пе
редає рапорт штабові обласного походу 
«Шляхами слави батьків». 400 кілометрів 
подолали кіннотники. Були зустрічі з ве
теранами революції і колишніми фрон
товиками, знатними хліборобами і свої
ми ровесниками. Прочитано 25 лекцій, 
проведено 6 тематичних вечорів «Ми — 
штуки Жовтня». Разом з кіннотниками в 
дорбзі були ветерани Червоного ко- 
оицтва М. С. Шевченко та Т. В. Юшке
вич.
^Маніфестація молоді триває. ГІрапоро- 

ігогці йдуть до пам’ятника героям грома
дянської і Великої Вітчизняної воєн. 
Тут починається мітипг-реквієм. До обе
ліска лягає гірлянда Слави. І учасники 
зльоту «Іменем сонця, іменем Батьків
щини» дають клятву полеглим героям;

“7 ' \ • —і-?-, -к.Ж Ж .Ту >
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Микола Семенович ШЕВЧЕНКО разом з учаеннка^ш агітпоходу «Вершники револю 
Ції» (Онуфріївни затін). Фото В. КОВПАКА.

То, чю отцы не допели, —
Mu допоем,
То что отцы не достроили, — 
Мы достроим!

1 знову квіти. До обеліска їх кладуть 
юні леїпнц? і посивілі ветерани, на чер
воний іраніт вони лягають з рук кожно
го учасника зльоту.

У неділю — випробування. В кожній 
делегації вибирали найсильніших із тих, 
хто складав заліки з фізичної та військо-
во-технічної підготовки. Тепер їм треба 
продемонструвати своє вміння з багато
борства ГГЇО. Перші старти. 1 ось туї, на 
спортивних майданчиках за селом Федо
рівною, диктор називає імена найсиль- 
піших:

— На стометрівці — перший Олек
сандр Крстирін з Олександрії. Він фіні
шував з результатом 11,7 секунди.

А коли почалося метання гранати, 
знову назвали його ім’я. Олександр ки
нув «снаряд» за 61-метрову відмітку. 
Похвала адресується продавщиці з Кі
ровограда Людмилі Варикаші, робітни
кові заведу «Червона зірка» Валерію 
Анікіну, який після зльоту їхатиме на 
Всесоюзний конкурс токарів. Змагання 
ще не закінчилися, але судді впевнені, 
що найбільше число очок наберуть кіро- 
согр.тдці і олександрійці, новомиргород- 
ці і гайворонці.

У Компаиіївці — змагання на вогнево
му рубежі. Стрільба з бойових карабінів, 
гвинтівок. А тут. у Федорівні, — санітар
на естафета.

Увечері — конкурс пісні і строю.
Учасники зльоту випускали «бойові 

листки», фотогазети, готувалися до воє
нізованої естафети, яка мала відбутися, 
наступного дня.

МИСТЕЦТВО, 
ЖИТТЄВО 
ПОТРІБНЕ

Чим ближче до всенарод
ного свята — 60-річчя Вели
кого Жовтня, тим відчутні
ше й глибше осягаєш велич 
наших здобутків; пройма
єшся радістю і гордістю за 
чудову скарбницю багато
національної радянської лі
тератури і мистецтва. І се
ред творців цієї скарбниці 
неодмінно назвеш Івана 
Кіндратовича Микитенка.

І. К. Микитенко творив у 
багатьох галузях літератури. 
Виступав з віршами, опові
даннями, повістями, рома
нами. Та найпершим і най
більшим його покликанням, 
де він виявив себе як май
стер найвищого класу, була 
драматургія. За вісім років 
написав вісім п’єс. Був у Іва
на Кіндратовича, як у при
родженого драматурга, на
хил до співтворчості, було 
вміння знаходити спільну 
мову з режисерами, актора
ми, художниками. Вони, з 
свою чергу, з великим ба
жанням і творчою насоло
дою працювали разом з 
ним. Особливо тісні зв’язки 
підтримував наш земляк з 
багатьма художниками теат
рів, де ставились його п’єси. 
1929 року в Харківському 
червонозаводському театрі 
готувалась драма «Диктату
ра» — перший твір україн
ської радянської драматур
гії на сучасну тематику, но
ваторський змістом і фор
мою. Оформляв виставу 
Микола Степанович Матко- 
вич. Вони разом обміркову
вали ескізи, на фоні яких 
мали діяти герої. Художник 
прагнув глибше розкрити 
проблему союзу між робіт
никами і селянами, аван
гардну роль пролетаріату 
в цьому союзі. Складність 
полягала в тому, що згада
на тема розв'язувалась 
уперше.

і

Учасник зарубіжних виставок 
доцент Харківського художнього 
інституту Дмитро Ілліч Власюк 
працював над художнім оформ
ленням п’єси «Кадри», ина ста
вилась 1931» року п Харківсько
му театрі юного глядача. Дія 
п’єсі: починається на вузловій 
станції Помічна, на пероні, де 
зібралися хлопці і дівчата, шо 
вирушають на навчання. Дл-.і 
художника велике знічеіпиг 
мали поради драматурга.

Треба було показати у виста
ві молоде покоління робітників 
і селян, які и перші холодні >' 
іолодні роки після закінчення 
громадянської війни прийшли в 
інститутські аудиторії на штурм 
науки, долаючи опір реакційної 
частини професури і старого 
студентства. Так їхав у свій 
час па навчання до Одеського 
медичного Інституту й сам 
автор п’єси Іван Микитенко.

Цього ж року на сцені 
Московського театру робіт
ничої молоді художниця 
Маргарита Генріхізнз Генке 
оформила п'єсу нашого 
земляка «Дівчата нашої 
країни». Це світлий, опти
містичний тзір, присвячений 
радянській молоді, з чудес
ними образами закоханих у 
працю майстрів ' виробни
цтва; рекордсменів. Худож
ниця багато працювала над 
костюмами, над індустріаль
ними декораціями, глибоке 
вникаючи в ідею п єси.

1931 рік. Великий драма
тичний театр імені О. М. 
Горького ставить п'єсу 
І. Микитенка «Справа честі». 
За художнє оформлення 
взявся художник Ігор Ми
колайович Вускович. Його, 
як і режисера, захопили 
гостра, актуальна тема став
лення до праці, ті зміни, що 
відбувалися в роки першої 
п’ятирічки. Оскільки вистава 
була трохи засушена і біль
ше інсценізувала виробничу 
нараду, художник усіма за
собами декораційного мис
тецтва старався усунути 
авторське упущення. І це 
йому вдалося. Вистава мала 
чималий успіх.

Ми, земляки Івана Кін
дратовича, можемо пиша
тися тим, що його п’єси в 
1929—1937 рока* були най- 
г.олулярнішими в репер
туарі радянських театрів. 
Тому художники театрів, 
графіки, живописці і навіть 
скульптори з великим за
хопленням і задоволенням 
працювали над п'єсами про
відного драматурга. Серед 
них був і професор, народ
ний художник СРСР, двічі 
лауреат Державної премії 
СРСР Анатолій Галактіоно- 
еич Петрицький. Він 1933 
року оформив виставу «Дів
чата нашої країни», що з 
успіхом ішла з Харківсько
му театрі революції.
Оформлення відзначалося 
мальовничістю, багатою 
творчою фантазією.

Над згаданою п'єсою. <цп 
ітаїшлась у Донецькому укра
їнському му зично-драматичному 
гсатрі імені Артема (1934 р.), 
прації'ван І іаслужі-іпій діяч 
мистецтв УРСІ* Володимир 
Петрович Москивченко. Цього 
ж року Харківський ісатр рево
люції здійснив постановку ко- 
медії-памфлета «Соло на фісй- 
гі». З величезним творчим го
рінням працював над виставою, 
борне Васильович Косарев, піз
ніше професор, лауреат Дер
жавної премії СРСР. учасник 
багатьох зарубіжних виставок. 
Він особисто був иіайомий з 
Микитснко.м.

Над художнім оформлен
ням п’єс нашого земляка з 
різних театрах Радянського 
Союзу працювали такі ві
домі художники, як народ
ний художник СРСР Федір 
Федорович Нірод, лауреат 
Державної премії СРСР Мо- 
ріц Борисозич Уманським, 
заслужені діячі мистецтз 
УРСР Степан Іванович Да- 
нилишин, Валентин Павло- 
сич Борисовець, заслуже
ний діяч мистецтв РРФСР 
Борис Робертович Ердман, 
живописець-пейзажист, про
фесор Микола Григорович 
Еурачек та інші.

Іван Кіндратович Мики
тенко був пристрасним, са
мовідданим борцем за мис
тецтво соціально, вагоме, за 
мистецтво могутніх ідей та 
образів, за мистецтво близь • 
ке, народне, зрозуміле й 
життєво потрібне. Він, як 
ніхто інший, заслужив пра
во на людську пам ять.

В. САН ДУЛ, 
член- обласного літе
ратурного об’єднан
ня. ■

м. Кіровоград.
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СВЯТО ЗНАНЬ
День знань для учнів 

Ксмпаніївського ветери
нарного технікуму по
чався Ленінським уро
ком. 240 святкОЄо вбра
них юнаків і дівчат зі
бралися того ранку в 
районному Будинку куль
тури. Всім їм право на 
освіту дала Радянська 
держава, гарантувала це 
право — радянська Кон
ституція. Ось тому саме 
про Основний Закон на
шої країни і йшла мова

на Ленінському уроці. 
Про Конституцію, про 
права молоді на освіту 
розповідав учням заві
дуючий відділом науки і 
учбових закладів обкому 
партії Борис Павлович 
Хижняк.

«Це щастя — жити в 
такій країні» — ось од
ностайна думка учнів 
технікуму. «Ми своїми ді
лами будемо примножу
вати її славу».

М. ПАНЧЕНКО, 
директор Компаніїв- 
ського ветеринарно
го технікуму.

Трилцни. п'ятий ігровий день чемпіонату країни 
серед команд другої ліги пройшов під знаком за
гострення боротьби всіх клубів другої української 
зони. «Зірка» у Вінниці виступала проти «Локомотп- 
па» Суперники — давні знайомі. Досить „сказати, що 
за час спільного перебування в другій лізі класу «А > 
вони зустрічалися між собою в офіційних матчах 19 
разів Сім зустрічей кіровоградиі виграли, в дев'яти 
зазнали поразки, три матчі закінчили внічию. Рахунок 
забитих і пропущених м’яч'в 20—19 на користь «Зір
ки». Це був двадцятий поєдинок. Залізничники 
невдало провели першу половину сезону. Нещодавно 
колектив очолив досвідчений наставник — заслуже
ний тренер УРСР. майстер спорту В. С. Жнлін.

Незважаючи на те. що ' Локомотив» знаходиться 
в другій половині таблиці, в останніх іграх він де
монструє їлагсджеііі дії в усіх ланках. У першому 
колі кіровоградиі і вінличчяіш зіграли внічию—1:1. 
Звітний м;:тч почався атаками наших земляків. Всип 
всю першу половину мали територіальну перевагу, 
^п.мо іій Xропов мав можливість відкрити рахунок, 
та на висо і і був страж воріт господарів Озег (лівак.

Після відпочинку знову штурмують кіровоградиі. 
На 71-й хвн.нші Богдан Мороз забиває м’яч. Голов
ний арбітр киянин Ігор Вертоградов показав на центр 
поля, але його помічник зафіксував, що Олександр 
'Алексеев був поза грою За кілька хвнлші снл;.- 
шпї удар кращого бомбардира залі шг.чників Ігоря 
Гребеножка парирує Валерій Мхзнчук. До фінального 
Свистка жі-іііому клубу не вдалося змінити резуль
тату Отже, бойова нічия — 0:0.

Наступний тур у п’ятишпо. 9 вересня. «Зірка» у се
бе вдома прийматиме еуартаківнів Житомира.

В. ТВЕРДОСТУП.

Володимир Крамаренко

... Довкола — дзвінка тиша. Та 
вона оманлива. Рантом із-за пово
роту на великій швидкості вилітає 
броньований состав. Лунають важ
кі'гарматні залпи, ворожі снаряди 
гупають далеко від • залізничного 
полоній, позаду від панцерника. 
Тлмчасом він «пірнув» у виярок, 
зник із поля зору артилерійських 
навідників. І все ж поки бронепо
їзд мчав по відкритій ділянці пере
гону, Анатолій Железняков уже 
встиг засікти вогневі гарматні точ
ки.

Офінери-білопогонішки нервують 
— воші були впевнені, що броне
поїзд, поминувши крутий спуск, 
почне повільно повзти па підйом — 
ось там воші н накриють його біг- 
лнм вогнем. Крізь біноклі вони не
терпляче слідкують за димовими 
кільцями з паровоза, котрий має 
наблизитись до місця, куди націле
ні жерла гармат. Та перед виходом 
на відкрите місце паровозний дим 
зник. Невже панцерник зупинився, 
може, таки зрештою влучили в ло
комотив?

Тнмчасом. під прикриттям наси
пу через НИЖНІЙ люк вискочило 
двоє артилерійських розвідників 
же.з- зііяківпів, піднялись на гребінь 
виярка Гі причаїлись у густому ча
гарнику. Машиніст дав задній хід. 
броньований состав покотився під 
схил і з’явився там. де його аж ніяк 
не чекали біляки-артилсрнсти. По
ки вони розвертати гармати і ціли
лись. панцерник вийшов з-під удару.

Офіцери, а з ними н навідники 
вирішують: напевне. Жслєзняков 
злякався її уникнув відкритого бою. 
Але бронепоїзд знову показався 
з-за горба. Та далі, як на не споді
валися грнгор’євйькі бандити, не 
рухався, щоб не потрапити до міс
ця, взятого заколотниками па при
ціл. і відкрив влучний вогонь по во
рожій батареї. Про тс, як лягають 
снаряди, матросн-корсктувальвнкії

(Продовження. ГЬіч. див. «Моло
дий комунар» за 1, 3 вересня ц. р.)

з допомогою морського семафора 
передавали на бронепоїзд Желез
някову. Так повторювалось декіль
ка разів аж до повного знищення 
батареї, яка стала на шляху же- 
.’ієзііяківців між Олександрією • і 
Н'яти.хатками.

*•

Військова тактика, вироблена 
А. Жслєзняковим, цілком себе ви
правдала — екіпаж бронепоїзда 
крізь артилерійські заслони проби
вався до Знам’янки. Обпалених вог
нем бійців урочисто зустрічали па 
проміжних станціях робітники з ку
мачевими знаменами, керівник!) міс
цевих Рад.. Невмируща елавя про бо
нові діла жслєзняковці'в уже давно 
линула попереду них. Ґіапнерішк 
пройшов із боями по багатьох пе
регонах південних магістралей, 
звільняючи від білогвардійських 
банд етапнії й роз'їзди.

Бронепоїзд наближався до Зва
зі’я нсі.кого вокзалу повільно й уро
чисто. Над командирською баштою 
гордо пломенів черронпй прапор. 
Ліокії вагонів були відчинені, у них 
із гвинтівками стоячи вартові.

Екіпаж вишикувався на пероні. 
Під звуки оркестру А. Железняков 
і його помічники наблизились до 
воєнного комісара міста. Анатолій 
Григорович чітко відрапортував:

— Бронепоїзд імені командуючо
го третьою армією Українського 
фронту товариша Худякова прибув 
у Ваше розпорядження. За час боїв 
із ворогами революції вбитих і по- 
ранених немає. Бронепоїзд серйоз
них пошкоджень не має. Екіпаж го
товий виконати нові бойові завдан
ня.

Тут- же відбувся урочистий мі
тинг, після якого А. Жслєзняков 
віддав наказ по екіпажу всіх, крім 
призначених у караул, звільнити в 
містечко, а сам разом із місцевими 
корівниками у штабному вагоні ра
дився, як перед новими рейсами як-

пайкраіцнм чином підремонтувати 
паровоз, поповнити боєприпаси. Тим 
більше, то становище па фронтах 
було не з легких — банди Грпгор’- 
єва, Дспікіпа, Центральної ради, 
оснащені новітньою іноземною збро
єю, танками, літаками артилерією, 
добре одягнуті й ситі, повсюдно 
тіснили молоду Червону Армію.

— Усі ви, напевне, читали теле-, 
граму Климента Ефремовича Воро
шилова і знаєте, що бронепоїзд іме
ні Худякова включено до складу чо
тирнадцятої армії, — нагадав при
сутнім А. Жслєзняков. — Цс вели
ке довір’я і волика відповідальність 
для кожного з нас.

— Помремо, а довір’я виправда
ємо. Гак і передайте товаришеві Во
рошилову — запевнив один із мо
ряків.

— Навіщо ж помирати? — запи
тав Анатолій Григорович, — нехай 
помирають вороги, а нам із вами, 
товариші, жити треба. Після війни 
нам будувати нову державу, нашу 
державу, в якій будуть усі рівні. 
Пригадую, мене з Миколою Ховрі- 
ші.м направляли із загоном матросів 
у Москву на допомогу повсталим 
робітникам. Перед цим пас прийняв 
Володимир Ілліч. І я ось так само, 
як ви зараз, сказав Леніну: «Пом
ремо, Володимире Іллічу, а викопа
ємо ваше завдання!» А він примру
жив очі іі каже: «Навіщо ж, доро
гий товарищу Жслєзняков, помира
ти. Нехай'гинуть вороги революції, 
а нам із вами жити треба. Нам із 
лами що на ісжить будувати нову 
соціалістичну державу без царів, 
поміщиків і фабрикантів, державу, 
якою управлятимуть самі трудящі і 
в якій цінуватимуть не графський 
титул ліодн’іп, а її відмінну пращо». 
Відтоді, дорогі товариші, ці ленінсь
кі слова ії стали для мене компа
сом у житті...

Зі Знам'янки бронепоїзд відій
шов глибокої ночі. Шифрована те
леграма була недвозначною — без 
прогаяний вирушати па .Кременчук, 
бойове завдання буде поставлене 
безпосередньо в штабі з урахуван
ням місцевої обстановки.

.26 липня 1919 року дспікіїїні об
хідним маневром захопили станцію 
Верхівкове, відрізавши в такий єно-, 
сіб бронепоїзд від ного бази . на 
станції Епастівка (тепер станція 
Железнякове). За наказом Анато
лія Григоровича екіпаж п'аішерпп- 
ка прорвався па стапііію Верхівцс- 
вс і розігнав дспікінців. .V пАому 
бою командира було смертельно 
поранено. Тоді йому виповнилось 
2-1 роки.

(Закінчення в наступному номері).

V

Маленький концерт. 18.45 — 
< ільсі.кіиоспод ір.-ький тиж

день». 19.(19 — Вісті. 19.30 — 
Фільм-коицсрт «Мелодії моєї 
Батьківщини». 19.45 — «Наша 
біографія. Рік ИНії». 20.45 — 
«На добраніч, діти!». 21.00 — 
«Час». 21.30 — А. П. Чсхов. 
«Сумна Історія». ФІльм-ви- 
стаоа.

7 ВЕРЕСНЯ
ПЕРША ПРОГРАМА. 9.00 — 

Посини. 9.10 — к. т. Гімнасти
ка. 9.30 — К. т. «Творчість 
юних». ІО. Оі) — К. т. Теле
фільм «Труффа іьдіно з Берга
мо». 2 серіч. 11.05 — К. т. 
«Клуб ціноподорожсй». 14.ЗО-- 
М. т. «Твій труд — твоя висо
та». Документальні телефіль
ми. 15.23 — К. т. А. Голубева. 
«Хлопчик з Уржума». 15.55 — 
К. т. Фільм лія дітей. -Ді.м 
■у лісі». 16.45 — К» т. «Наука 
сьогодні». 17.15 — К. т. 'Від
гукніться. сурмачі!». 18.00 — 
«День за днем». (Кіровограа).
ІІ8.15 — К. т. Міжнародна то
вариська ісстріч з футболу: 
збірна СРСР — збірна Поль
щі. (Волгоград). У перерві — 
тираж «Спортлото». 19.45 -- 
К. т. «Обговорюємо проект 
Конституції СРСР». 10.55 — 
Телефільм Слуха-ай.. » 21.00
— «Час». 21 30 — К. т. «Май
стри мистецтв». Но закінчен
ні — ноиннн.

ДРУГА ПРОГРАМА. 10.00— 
Докумсіпалі.пі телефільми. 
91.00 — Новини. 11.15 — Фільм 
«Розповідь про просту річ». 
12.35 — «Посйя». 16.35—Кон
церт. 17.10 — «Щоденник соц- 
змаганна». 17.3-') — «Піонер
ський калейдоскоп». 18.00 — 
Реклама, оголошення. 18.30 —

та Наша адреса і телефони— - -- - — - — - - -

8 ВЕРЕСНЯ
ПЕРША ПРОГРАМА. 9.00 — 

Новини. 9.10 — К. т. Гімнасти
ка. 9.30 — К- т- «Дружіть, лі
ти». 10.00 — К. т. «Синам іти 
далі». Документальний теле
фільм т циклу «Батьки і пі
ти». 10.25 — К. т. Концерт. 
10.50 — К. т. «Наша біографія. 
Рік 1 !№<$». 1-1.30 — Докумен
тальний телефільм «І школа, 
і дій». 15.00 — К. т. «Росій
ська мова». 15.30 — К. т. 
«Профілактика алкоголізму». 
Передача 2. 16.00 —К. т. «Ша
хова школа». 10.39 — «Золоті 
Зірки України». Кінонарис.
16.45 — Музичний фільм. 17.10
— «Кают-компаній «Глобус».
17.45 — «Обговорюємо проект 
Конституції СРСР». 18.00 — 
Повиті. 18.15 — К. т. Програ
ма телебачення Народної 
Республіки Болгарії, присвя
чена національному свячу 
болгарського народу — Дню 
свободи 21.00 — «Час». 21.30
— К. т. Співає О. Образцова.
22.30 — К. т. Кубок світу з 
акробатики. (Польща). По за
кінченні — новини.

ДРУГА ПРОГРАМА. 10.00 - 
« Наша біографія. Рік 1964». 
11.00 — Новини. 11 15 — «Твоя 
життєва позиція». Передача 4.
12.15 — А. П. Чехов. «Сумна 
історія». Ф'льм-вистава. 16.39
— Концерт-зустріч академіч

них хорів Уельського упівер- 
ентсту (СІНА) і Буднику куль
тури МДУ імені М. Ломоносо
ва. 17.30 — «Сонцеворот». 18.09
— Реклама, оголошення. 18.30
— «Естрадні ритми». 19.00 — 
Вісті. 19.30 — «-Розквіт україн
ської радянської науки». 20.00
— -«Зустріч з піснею». 20.45 — 
«На добраніч, діти!». 21.00 — 
«Час». 21.30 — Фільм «Жои- 
ісііь». 23.10 — Новини.

9 ВЕРЕСНЯ
ПЕРША ПРОГРАМА. 10.00— 

Фільм-коннерт. 10.45 — Доку
ментальний телефільм «Люди
на повертлїгьс-.і до життя». 
11.00 — К. г. Новини. 11.15 — 
Фільм-концерт «Мелодії Гру
зії». 11.40 — ^Шкільний ск
рап». Російська література 
для учнів Ні класу. 12.10 — 
К. т. Для дітей. «Хай завжди 
буде сонце!». 12.45 — Фільм 
♦ Жовтень». 14.3«) — К. г. На
уково-популярні фільми. 14.55 
— К. т. «Поезія в музиці». 
15.55—Документальний фільм 
«Подвиг». Ф. Д іержіїнський». 
16.55 — К. т. Збори присвяче
ні 1(Ю-річчіо з дчп народження 
Ф. Е. Дзержішського. 20.00 — 
К. т. «Наша біографія. >’ік 
1969». 21.00 — «Час». 21.30 — 
К. т. «.Червона гвоздика». 
Міжнародний молодіжний 
фестиваль полі гичної пісні.
22.15 — К. т. Кубок світу з 
акробатики. (Польща). По за
кінченні — повніш.

ДРУГА 111’01 РАМА. 9.00 - 
Новини. 9 Ю — Гіг.настпка.
9.30 — Виступає ансамбль 
школярів м. Тбілісі. 10.15 
Художній фільм. (Болгарія).
11.45 — Коннерт .з творів
її. Штрауса. 16.30 — Концерт 
вокально - інструментального

«молодой КОММУНАР» - 
орган Кировоградскою обкома 

ЛКСМУ. г. Кировоград, 
Газета печатается 

па украинском пилке.

Газета виходить 
у вівторок, четвер, 

суботу.

ансамблю «Карпати». 17.00 — 
Документальні телефільми.
17.30 — «Сніг пересіві» (ра
дянсько-болгарська дружба). 
18.00 — Реклама, оіолонісіїїіч. 
18.10 — «На ланах республі
ки»'. 1-8.30 — «Траса дружби». 
Газопровід Оренбург — Захід
ний кордон СРСР (Кірово
град на Респуб тіканськс теле
бачення). ГЗ.ОО — Вісті. 19.ЗС 
--Сьогодні — національне сви
то болгарського народу — 
День свободи. Виступ Гене
рального консула НРБ у 
м. Києві і. Радонова, 19.45 — 
Документальний фільм «Ногіі 
дружби». 19.55 — ФІлі’М-кон- 
церт «По сторінках оперної 
класики». 20.15 — «Палітра».
20.45 — «Hj добраніч, діти!». 
21.00 — «Час». 21.30 — Фільм 
«Вільний птах». 23.00 — Но
вини.

10 ВЕРЕСНЯ
ПЕРША ПРОГРАМА. 9.00 - 

Новини. 9.10 — К. т Гімнасти
ка. 9.30 — К. г. «Умілі руки». 
10.00 — К .т. «Для вас, бать
ки». 10.30 - К. т «Ранкова
пошта». 11.90 — І(. т. «БІтшіїс 
хороших товарів». 11.30—К. т. 
«ІІо музеях і виставочних за
лах». 11.55—К. т. «Здоров'я». 
12.40 — К т. Камерна твор
чість М. Мг-кепського. 13.05— 
К. т. «Америка сімдесятих». 
Фільм о — «Ворота на пів
день». Фільм 7 — «На бере
гах Міссісіпі». 14.20 — Теле
фільм «Чарівна книжка Му
рада». 15.55 — К. т. Тележур
нал «Снівдоужністі.». 16.25 — 
К. т. «У світі тпаріїїі». 17.25 — 
Документальний телефільм 
«Харків», 18.00—Новини. 18.15 
К. т. Мультфільм. 18.30—К. т. 
«Рицар революції». Телена
рис до ІОО-річчи з дня народ

ження Ф Г.. Дзесжинськото. 
19 1)0 — К. т. Футбол. «Дина
мо» (Ь) — «Торпедо» (М). В 
персові — п-.раи; «Спорт юто». 
21.00 _ «Час». 21.30 — X. т. 
«Чергова гвоздика». Міжна
родний молодіжний фести
валь політичної пісні. 22.45 — 
К. т. Кубок з акробитики. 
(Польща). По закінченні — 
новини.

ДРУГА ПРОГРАМА. 1(1,00- 
•• ііаро.тпі таланти':. Кірово
градський ансамблі, пісні і 
таїїіпо «Горлиця». (Кіроногі.'ад 
на Республіканське телебачен
ня). 10.45 — Документальний 
телефільм «Красноку гськцй 
варіант». 1 (.00—Новини. 11.15
— «Суботній ргпорі аж» . 11.45
— «Про іно співають світло
фори?». Лялькова виставі.
12.30 — Фільм Вихорі воро
жі». 14.10 — «Ліричні мело
дії». 14.35 — До 100-річчя Т 
дня народження Ф. Е. Дзер- 
жйпськогл. 1 еленгіїнс «Рицар 
революції». 15.00 — Мульт
фільми. 15.30 — «’Сатиоичпнй 
об’єктив*. 15.55 — Концерт 
митнії! Львова. 16.40 — «Обго
ворюємо проект Конституції 
СРСР». 17.0Л — «Наша біогра
фія. Рік 1965». 18.00 — Фут
бол. «Шахтар» — «Чорномо
рець». 19.45 — Вісті. 20.15 — 
«Жовтневий заспіь». Випуск 
35. 20.45 — «Па добраніч, ді
ти!». 21.00 — «Час». 21.30 — 
Ж. Оффенбах. «Перікола». 
Вистава. По закінченні — но
вини.

11 ВЕРЕСНЯ
ПЕРША ПРОГРАМА. 9.00 — 

Новини. 9.10 — К. т. Гімнасти
ка для дітей 9.30 — К. т. «Бу
дильник». 10.00 — «Служу Ра
дянському С.оіоіу!». 11.00 —

ПОГОДА
Вдень 6 вересня по теріп« рії області і місту Кірово

граду передбачається -іінтіїпі хмарніє,ь. бе-, оіі їді в. Ві
тер іііиденно-східні'й 12—15 м.стріи па секунду. Темпер/)- 
тури повітря по об.таегі 23-28. по місту 25-27 градусів.

7—8 вересня передбачтєтьсц мінлива хм-іріік-гь, місця
ми і<ср'0ті;о’іас!ін{і дай1., гроза Вітер піїїдеіііьі східний 
о—10 метрів па секунду, часом 7—12 мі: гі їв па секунду 
Температури повітря вночі 14—19, вдень 21—29 градусі«

Редактор М. УСПАЛБНКО.

К. т. «Хай іавждн буде сон
це!». II..40 — К. Т. «Сьогодні-^. 
День танкістів». 11.45 — К. т. 
Концерт на .''Имовлепіія г.оїпіпг 
танкістів. 12.30 — «Сільська л 
іотина». 1.1.30 — К т. «Му- ■ 
зичний кіоск». 14.00 — Фільм’ 
«Приборкання ногіїю». і се- ■ 
рій. 15.40 — К. т. «Міжнарод
на панорама». 16.10 — К. т. 
«Клуб кіноподорожеіі:. 17.10— 
К. т. Телефільм «Життя про
жити...». 17.45 — К. т. Мульт
фільм «Чарівна патичка». 
18.00 — Новин«. 18.15 — К. ь. 
Телефільм «Солдати Дзепжиїй 
сі.чого». 19.15 — К. т. «Вісіиі,-’ 
77». 19.45 — Телефільм *<.кар
би республіки», ’21.00—« Час» 1
21.30 — К. т. «ПІіі.ть симійочіії 
Л. І. Чайкоч-.’і.і оі о» . Симфонії.» 
Аг 6. 22.20 — К. т. Кубок сипу 
з акробатики. (Польша). 1^- 
закінченні — нопини.

ДРУГА ПРОГРАМА ІО.Оі'— 
Кінопрограма « По рідній край
ні». 10.45 — «Зустріч з піс
нею». 11.15 — Г. Квіткя-Осно- 
н'яигико. «Спагання на Гон
чарівні». Фільм-пистава. 12.35
— ’більм «Вогоіі-, уночі». 13.45-
— Фільм-коицсрі «.Музнчниіі 
дарунок». 14,00 — «Сьогодні-?) 
День танкістів» . «Слава сол
датська». 15.111 — КіііоиариС 
«Легенда про танк». 15.15 
«Палітра». 15.45 — Докумеп- 
тильний телефільм «Перше іа- 
с.іашія». (При Ф. Е. Дзер; 
жинсі.юго). 16.00 — «Екран 
молодих». 17.06 — Фільм «ОС; 
танпій подвиг Камо». 18.30 
До 100-рі'ічц з піні народжен
ця •!•. Е. Дзсржинської«. 
«'Перший чекіст». (Літераїур
на передача). 19.00 — Вісті,
10.30 — «Поезія». Вечір поета
Миколи Нагнибілп. 20.30 
Науково-популярний фільм 
«Градус падіння». 20.45 — «Па 
добраніч, літи!». 21.00 
«Час». 21.30 — Фільм «Нор
мандія — Німан». 23.10 — Вог 
вини. І

3^6050. ГСП, Кіровоград 50, вул. Луначарськоїо, 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.
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Друкарня ім, Г, М. Димитрова 
Обласного управління у справах видавництв, 

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