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ВПЕВНЕНО ПРЙПОР БАТЬКІВЩИНИ,
ПАРТІЯ В КОМУНІЗМ ВЕДЕ!
23 лютого розпочинає свою роботу
XXVI з’їзд Комуністичної партії

Радянського Союзу
ПРОЛЕТАРІ ВСІХ КРАЇН. ЄДНАЙТЕСЯ!

ОРГАН KIPQBO
Виходить
3.5 грудня 1939 р.
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ПЛЕНУМ ЦК КПРС
20 лютого 1931 року зідбувся Пленум Центрального
Комітету Комуністичної партії Радянського Союзу.
Пленум розглянув звіт Центрального Комітету КПРС
XXVI з’їздові Комуністичної партії Радянською Союзу і
чергові завдання партії в галузі внутрішньої і зовніш
ньої політики. В цьому питанні на пленумі з доповіддю
виступмз Генеральний секретар ЦК КПРС тоз. Бреж
нєв Л. І.
Пленум одноголосно затвердиз звіт Центрального Ко
мітету КПРС XXVI з’їздові Комуністичної партії Радян

ського Союзу і чергові завдання партії в галузі внутріш
ньої і зовнішньої політики.
Пленум розглянув також проект доповіді XXVI з’їздо
ві КПРС «Основні напрями економічного і соціального
розвитку СРСР на 1981—1935 роки і на період до 1990
року». З доповіддю в цьому питанні виступив Голова Ра
ди Міністрів СРСР тов. Тихонов М. О.
Пленум одноголосно затвердив доповідь «Основні на
прями економічного і .соціального розвитку СРСР на
1981—1935 роки і на період до 1990 року».

Постанова Пленуму ЦК КПРС від 2D лютого 1981 року------------------------- -

Яро звіт Центрального Комітету КПРС XXV! з’їздові Комуністичної партії
Радянського Союзу і чергові завдання партії в галузі внутрішньої
і зовнішньої політики
1. Звітну доповідь Центрального Комітету КПРС XXVI
з’їздові Комуністичної партії Радянського Союзу і чер
тозі завдання партії в галузі внутрішньої і зовнішньої
політики затвердити.

Постанова

2. Доручити Генеральному секретареві ЦК КПРС
тов. Брежневу Л. І. виступити на XXVI з’їзді КПРС із
звітною доповіддю ЦК КПРС про чертозі завдання партії з галузі внутрішньої і зовнішньої політики.

Пленуму ЦК КПРС від 20 лютого 1981

року -----------------------------------

Про доповідь XXVI з’їздові КПРС «Основні напрями економічного
і соціального розвитку СРСР на 1981-1985 роки і на період до 1910 року»
1. Затвердити доповідь XXVI з’їздові КПРС «Основні
напрями економічного і соціального розвитку СРСР на

1931—1985 роки і на період до 1990 року».

Делегат
XXVI з’їзду
КПіРС

2. Доручити Голові Ради Міністрів тов. Тихонову М. О.
виступити на XXVI з’їзді КПРС з доповіддю «Основні
напрями економічного і соціального розвитку СРСР на
1981—1985 роки і на період до 1990 року».

ПОВЕРТАЮТЬСЯ З ВИРІЮ—

Ранок розкручував на дорозі сніжні каруселі лют
невої віхоли. На тлі білої мерехтливої пелени тен
дітна постать Галини Стрельченко губила езоі чіткі
обриси, і, даленіючи в кінці зулиці, здавалась оваль
ною цяткою, що ніби вкручувалася в могочно-матову стіну завірюхи.
Як і завжди, в цех зайшла швидкою, енергійною
ходою і попрямувала на свою малогабаритну діль
ницю. її дізчата, в білих халатах і таких же шапочках,
уже юрмилися.коло широкої стрічки конвейєра. Так,
слюсарі-складальники Кіровоградського заводу радіозиробіз лозинні бути в охайних білосніжних хала
тах. Така вже у них робота.
— Доброго ранку, Ольго Михайлівно, — звернула
ся до кадровички заводу Кразцової, що трудиться з
цеху № 3 понад двадцять років. — Як найголовніше
— настрій?
— Як завжди, добрий.
Бригадир комплексної бригади слюсарів-складальникіз Галина Стрельченко обертається в бік іще зов
сім юної робітниці, своєї підопічної Люби Пазлиігиної:

— А у тебе як?
— Все гаразд, тільки от, — переминається та з но
ги на ногу, — мабуть, нічого з мене не вийде.
— Це ж як? — щиро дивується наставниця. — На
вдається тобі щось? Чи, може, робота на подобаєть?
— Робота цікава, але боюсь я...
— Чого?
— боюся, що ніколи не зможу запам’ятати назви
всіх цих деіалей. Кирна, фланці, дифузор...
І тут Галина не витримує і починає голосно й весе
ло сміятись. 1 вже крізь сміх щиро признається:
— А ти знаєш, чого саме я найбільше боялась, ко
ли вперше переступила поріг цього цеху сімнадця
тирічним діечам у 1967 році? Саме оцих назв. Точні
сінько, як і ти Але ж, як бачиш, запам'ятала.
До речі, тоді їх на дільниці працюзало всього
п’ять чолозік. І була у Галини настззниця, Аня Студьикова, сіарша за неї рівно... на рік. їй було вже ві
сімнадцять.
А складали вони за зміну по двадцять магнітних
систем Сьогодні з-під вправних жіночих рук їх ляга
на конзейєр близько сотні.

(Продовження на 2—3 стор.).
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КОР.: Слово «механізація»
нині впевнено зайняло своє
кісцє d нашому ленсиноні.
в це закономірно, адже ме
ханізація — це един
з ос
новнихнапрямів науког.отехнічного прогресу, це ши
рене впровадження машин
у народне господарство, це
заміна ручної праці працею
машин. Без неї у вік космо
су і розщеплення атома ніяк
не обійтись.
Підвищувати
рівень механізації — вимо
га часу. Миколо Миколайо
вичу, як у вашому колгоспі
здійснюється
механізація
сільськогосподарського
ви
робництва?

М. М. Бабаев: Колгосп у
вас великий — тільки орної
землі 7G60 гектарів.
1 для
того, іцоб буйно квітувала
пшениця на наших ланах,
шоб відчувалась вага цук
рового буряка в руках, треfa дбайливо землю догляда
ти, берегти її здоров’я, при
множувати його. Ще не так
давно, я дуже добре пам’я
таю, основні польові роботи
лягали на руки наших матс-

ээИМЕоло&кй холлу K&pef
комбайни,

ЗА РЯДКОМ
ПРОЕКТУ ЦК КПРС
техніч
ПРОДОВЖИТИ
не
переозброєння

сільського господарства
на базі ноеої
техніки...
Завершити
комплексну
механізацію виробництва
цукроЕИх бурлкіЕ, бавовни-сирцю, льону-довгунця, внесення в грунт ор
ганічних
і мінеральних
добрив
і застосування
засобів захисту
рослин.
Значно підвищити рівень
механізації виробництва
овочів, картоплі, плодів,
кормів
і продукції тва
ринництва.
Значно поліпшити ви
користання
тракторів,
автомобілів, збиральних
та інших машин, не до
пускати передчасного їх
списання.
Підвищити
якість ремонту та обслу
говування техніки, а та
кож її схоронність...»
(З проекту Основних
напрямів до XXVI з'їз
ду КПРС).

ш »пить
рів, сестер. Поколінню, яке
народжується нині, важко
буде в це повірити. Важко
тому, що через десяток ро
ків механізація сільськогос
подарського
виробництва
зробить іще ширший крок
уперед. Проект Основних
напрямів заглядає в пер
спективу, до 1990 року. На
той час, як передбачається
в ньому, б)де завершено
комплексну механізацію ви
робництва цукрових буря
ків, інших важливих сільськ огосподарських
культур,
повністю механізуються ін
ші
виробничі
-процеси.
Сьогодні тракт орний парк
лашого колгоспу налічує по
над сто одиниць транспорт
них засобів. Техніка по
тужна, надійна, відповідає
своєму призначенню. Вміле
використання її дасть чима
лий* ефект. Минулого року,
наприклад, копання цукрогйх буряків у нас проходило
без затрат ручної праці.
На сьогоднішній день у
господарстві повністю меха
нізовано вирощування і за
готівлю кормів.
А вирощування кукуруд
зи? Цього року на половині
лапу (400 га) її вирощу
ватимуть за
індустріаль
ною технологією. А це оз
начає — без затрат ручної
праці. З технологією ми ли
ше почали знайомитись, а
деякі райони області торік
пересвідчилось,
наскільки
вона ефективна. Тепер меха
нізовані лавки по вирощу
ванню кукурудзи за ловим
методом наполегливо готу
ються до виходу в поле:
вчаться, переймають досвід.
HOP.: Механізація сільсь
кого господарства — це пен
ною мірою і технічне пере
озброєння?

ЛІ. М. Бабаев: Безперечно.
Щороку ми одержуємо 110ІІ. машини, які значно кращс виконують роботи в полі
г.гд своїх попередників. Ось
буквально днями отримали
нового буряконавантажува
ча СПС-4,2. Тим, які були
досі в колгоспі, далеко до
нього. Нова техніка щороку
доповнює наш тракторний
парк. Але цс не значить, що
ми можемо
заміняти нею
ще придатну до експлуата
ції. У нас не було випадків
дочасного списування сіль
ськогосподарських
машин,
агрегатів. Навпаки, багато

»в 11КОЛА Миколайович
Бабаев — один
із
наймолодших керівників
механізаторської
єіхГї
господарства в області. І
хоч тракторну
бригаду
нолгоспу
імені Леніна
Знам’янського району вій
очолив недавно, та про
трудові будні колективу
розповідає зі
знанням
справи, бо ж
не першу
п’ятирічку
трудиться
тут. Про те, як втілюєть
ся е життя накреслення
партії — підвищувати рі
вень механізації вироб
ничих процесів сільсько
го господарства, чим жи
вуть нині трантористи і
комбайнери
колгоспу,
який
внесок
молоді у
спільну справу, М. ГЛ.
Бабаев розповідає нашо
му кореспондентові.

техніки «пережинає» свій
строк. Так, приміром, строк
експлуатації колісних трак
торів МТЗ-5 — вісім років,
а вони вже «трудяться» по
десять-дванадцять і не зби
раються «йти у відставку».
Такі ж «працьовиті»
н сі
валки СУК-24, СУБ-48, ін
ша техніка.
Строк експлуатації ма
шини, окремого механізму
залежить від хазяйського
користування ними, віаспою і якісного ремонту, пра
вильної схоронності. Важко
було, звичайно, добре відре
монтувати
техніку в тих
умовах,
коли колгосп не
мав спеціального приміщен
ня для ремонту, коли тех
ніка стояла»«по кісточки» в
багнюці. ^За останні дві п’я
тирічки господарство збуду
вало прекрасну .майстерню,
бетоновану площадку. Нині
закінчуємо ставній гараж
для тракторів і комбайнів.
Власне, він уже збудований,
зосталося
закінчити лише
деякі незначні роботи. На
ступної зими техніка збері
гатиметься під дахом.
Заразом хочеться сказані
й про те, що якість ремонту
залежить більше не від
умов, у яких він здійснюєть
ся, а від сумлінності механі
заторів. Вони вирішують,
скільки жити
тракторові,
сівалці, культиваторові. І я
запевняю: добре вирішують,
добре справляються зі сво
їм рішенням: усю веснянопольову техніку ми постави
ли на лінійку готовності ше
до Нового року. Вже пола
годили
бурякозбиральну
техніку, ремонтуємо зернові

деякі трактори.

ШАХТА
«ВЕРБОЛОЗІВСЬКА»

КОР.: ІЛиколо
Миколайо
вичу, серед більш гн. півто
ри сотні механізаторів, май
же половина — молодь. Яке
її слово?

Ми протелефонували сек
ретареві парткому Він і еру
Івановичу ЖАРИНОВУ. Осо
що сін повідомив:

ЛІ. ЛІ. Бабаев: Вагоме й
тверде. Без леребільшенил
скажу, виховується
у пас
гідна зміна ветеранам. Люб
лять хлопці техніку.
Для
підтвердження можете гля
нути на відремонтовані сі
валки — хоч для реклами
знімай! Доброякісно їх по
лагоджено, екати побілено,
поставлено сівалки
па ко
лодки, вншпкувано, як під
шнурок.
Нині одна з актуальних
проблем у сільському гос
подарстві — нестача кадрів.
Наш колгосп цьому питанню
приділяє значну увагу. Про
те, що ми вже вісім років
будуємо і пропонуємо жит
ло молодятам,
знають пе
тільки в області. В госпо
даре гво приїжджає молодь

— Комсомольсько-моло
діжна бригада гірничих ро
бітників
очисного вибою,
очолювана В. І. Орловсь
ким, зобов’язалася до дня
відкриття
XXVI
з’їзду
КПРС видобути 2
тисячі
тонн надпланового вугілля.
Щозміни молоді гірники пе
ревиконували
завдання,
сповна використовуючи ре
зерви підвищення продук
тивності праці. А сьогодні
воші рапортують: слова до
тримали. Є 2000 тонн!

ШАХТА
«СВІТЛО НІЛЬСЬКА»
До телефону підійшов сек
ретар комітету
номсомолу
Володимир ГРИГОРАШ;

— На початку, місячника
найвищої
продуктивное! і
праці комсомольсько-моло
діжні колективи
гірничих

з усіх кінців республіки. В
С^ботцях на сьогодні виро
сло чотири молодіжні вули
ці. Одному з перших 1973
року на вулиці, яка так і
називається — Молодіжна,
випала честь отримати гар
кни будинок і мені. За ос
танній рік-два чимало мо
лодих механізаторів посели
лось у добротні світлі бу
дники — Дмитро Фоменко,
Степан Данилевич,
Сергій
Свердлик, Микола Дудник
та інші.
Я думаю,
шо саме так,
по-державному, повинні ви
рішуватись важливі завдан
ня, актуальні проблеми.
Зникла у нас проблема за
кріплення молоді. В госпо
дарство повертаються хлоп
ці після
служби в лавах
Радянської Армії. Зокрема,
повернулися
Олексій Стсценко, 'Микола Балпч, Ва
силь і Анатолій Берсани, ін
ші. До речі, останні двоє у
тракторну бригаду прийшли,
новію, ще її тому, що тут
працюють їхні дядьки
—
Іван і Микола. Все _ нові й
нові механізаторські динас
тії з’являються
щороку в
Суботцях.
А наскільки необхідні по
стійні зв’язки з учнями де
сятирічки, не СЛІД-ДОВОДИТИ
зайвий раз. Частими гостя
ми у школярів бувають пе
редові механізатори кому
ністи О. П. Прозоровский,
І. Ф. Дар’єв, М. 1Т. Тимошук. Не один із нинішніх
молодих хліборобів міг би
сказати, що саме їхнє сло
во допомогло їм знайти
стежку в житті.
І коли вже ступив на неї,
заповітну
стежку, — йди
твердо, впевнено, в перших
лавах, як і належить справ
жньому господареві землі.
Нам, молодим, ветерани
дають широку дорогу, по
кладають на нас велику
відповідальність, довіряють
нам. У передз’їздівські дні
ще два члени механізатор
ської сім’ї, гордість комсо
молі! колгоспу Микола Балііч та Анатолій
Сулима,
стали кандидатами в члени
КПРС. Довір’я, яке виявили
їм комуністи (а значить, і
всій молоді), зобов’язує пас
іще краще працювати, при
множувати трудову славу
односельчан.

~2і лютого 1982 року----- ---майстрів В. П. ШсстС^а і
В. В. Нюренберга дали слоі-.о видати
на-гора во 600
надпланових тонн вугілля.
Через деякий час молоді
ФІНІШУЄ
ЗМАГАННЯ шахтарі переглянули це зо
МОЛОДИХ
ШАХТАРІВ бов’язання. 1000 тонн — під
ОБЛАСТІ
НА ПРИЗ ГА силу! — вирішили вони.
ЗЕТИ «МОЛОДКИ КОМУ
У змаганні
народжува
НА Рл
лись рекорди. 9 лютого гір
ники, очолювані В. В. Нюренбергом, при плані 351
дали 715
тонна за зміну
тонн. А 16 лютого їхні сулерннки перекрили рекорд
— 742 тонни.
Місячник фінішує. Ось по
передні
результати: зміна
В. В. Нюренберга
видала
на-гора понад план 3204
і тонни вугілля. На рахунку
зміни В. П. Шестопала —
поки що 2651 тонна.
Успішно несе
передз’їзДІЕСЬКу вахту комсомольсь: ко-молодіжна зміна прохід
ників гірничих виробок, очо
лювана В. А. Прехороший.
. Вона вже виконала завдапі ля двох місяців.

КРИЦЯ

(Продовження. Поч на 1-й стор.).
Галина на якусь хвилину замріялась
і враз ніби
перенеслася в рідне село Федосіївку
Кіровоград
ського району. Ще мить — і вона пірнула у своє ди
тинство, мов у блакитну воду ранкового ставу.

ПІД КРОНАМИ ВЕРБ
«Ці верби посадив мій батько, Іван Григорович.—
ііотомственпм хлібороб, учасник Великої Вітчизня
ної. Під їхніми крислатими кронами
відбігало моє
білоголове дитинство. І дитинство моїх п’ятьох бпанв та двох сестер...
1
Під їхніми кронами у вечірню годину лунали рідві
українські пісні, які так любить
моя матуся, колгоеппіщя пенсіонерка Марія Терентием».
Ці вербп шумливими рядам» проводжали мене за
хвіртку, коли я від’їздила в Олександрію на навчав-

ЛІТА

ПОВЕРТАЮТЬСЯ

пя. А вчилась я в середній школі № 6. У ній теді ,ив.
чаг.ся и Леонід Попов —-майбутній космонавт. Яиби
ж то було знати».
2.
Така комплексна бригада на малогабаритній діль
ниці єдина. І таким бригадир, який, власне, виконує і
сбов язки майстра, - теж поки щО єдиний Нд
Чому саме їй, молодій комуністці
Галині Сірельченко, довірили очолити колектив
У 89 слюсарівєкладальнинів, що почали
г.сац,-працювати за спільним
нарядом? Ні, не тільки за високу
J
майстерність, не

тільки за досвід. Тут інше. Галина Стрельченко мас в
цеху високий авторитет, який завоювала передусім
сеоєю добротою, скромністю і людяністю. Недарма
ж її одностайно назвали кандидатом у депутати об
ласної Ради народних депутатів. До речі, з депутат
ськими обоЕ язками вона справляється відмінно.
Людяність
і відвертість. Мабуть, ці два штрихи
найсуттєвіше характеризують її портрет. Пригадує,
як до неї, вже бригадир з-майстра (чи майстра-бригадира), перед початком зміни підійшов
начальн;<яА
цеху В П. Шкуретько:
— Важко буде на перших порах. Єдиний наряд —

лдажего 1&81 рожу

КРОК

д_,Л^ О^ОДЛГЗЙГ КО1№уВЛрвґ

-----

З

стоці

ХМі

ЗА КРОКОМ утта
ЗА РОКИ десятої п’ятирічки на
Кіровоградщині значно поліпши
лось медичне й побутове обслугову
вання населення, багато уваги приді
лялось розвиткові науки і науковотехнічної творчості молоді.
Д 1979 року відчинив свої двері
для мешканців обласного центру Бу
динок побуту «Інгул».
А .Молоді довірено найскладнішу
сучасну апаратуру.
А Спасибі вам, люди в білих ха
латах!

5

ПЕРЕВІРЯЄМО ВИКОНАННЯ
СОЦІАЛІСТИЧНИХ ЗОБОВ ЯЗАНЬ

ш режерд
ЛОПЦІ-ФОРМУБАЛЬНИМИ
Л З
КОМСОМОЛЬСЬКО-МОЛО
ДІЖНОЇ бригади Басила Тлмна цікавляться ніби між ін
шим: «Ну як справи, дівча
та?» А дівчата и відповіда
ють: «Як завжди’
Змінне
завдання — на 163 процен
ти*. В нашому цеху всі зна
ють, що ці два
комсомоль
сько-молодіжних колективи
між собою змагаються. І в
змаганні перевага не на боці
хлопців, хеча длр них 135нроцентне виконання змін
них завдань давно стало
нормою.
Два рони тему стеорс-ю
комсомольсько - молодіжну
бригаду стернярок Віри Дра
чун. Е відтоді
її особо ний
склад не змінюється, а ви
робничі досягнення зроста
ють дзнь у день. Ставши на
ударну перєдз’їздівську вах
ту, молоді робітниці висту
дили з ініціативою, що зна
йшла ширений відгук в ініііех нолентиеах:
«Ножному
Тієредз’їздівсьному
дню —
(півтори денні норми виробітну!» Слова свого дівчата
дотримують з честю. Тому,
ще
раз добре зваживши
сили і підтримуючи
почин
колективу В. І. Гетьманця з
нашого цеху, вони вирішили
план першого нварталу ни
нішнього року еинонати до
дня відкриття
XXVI з'їзду
НПРС. Уже нині, раніше на
ліченого строну, дівчата з
цим зобов’язанням спраеилиєь.

Я ЗНАЧНА подія в жит
ті колективу збіглася з
Ц
І»1ІЄ однією — вступом Біри

Драчук до лав Комушстичвоі партії. Певно, ще й то
му бригадир трудиться г> ці
А»і особливо продуктивно,
викопуючи особисті змінні
завдання на 200 процентів.
Що значить
колектив,
життя в ньому для кожної
з дівчат? Дуже багато зламоь. бо живуть молоді ро
бітниці
своєю
роботою.
НІйцажливіша для кожної
з інп оцінка — це та. яку
дасть товариш, що працює
поруч. Ось такий приклад,
/її*, ь одна з дівчат свізьила?і?.н.ч кілька годин на ро
боту. Причвйа була поваж
на, і , певно, ніхто не сказав-бн дівчині й слова, якби
вн^іерї пішла кой а додом у
разом з усіма. Та всі розумі
ли, що того дня результат
роботи бригади буде поміт•-* ио вилічим. І та, що спізни
лася. теж знала
це. Вона
лишилася після зміни і пра

цювала рівно стільки часу,
на скільки спізнилася вран
ці.
— А взагалі у нас не бу
ває порушень трудової дис
ципліни, — каже Віра Дра
чун. — Тон
випадок був
винятковим. Дівчата паші
не хочуть підводити колек
тив, бо це було б не по-товарнському. «Один за всіх,
усі за одного» — цей муш
кетерський девіз ми зроби
ли законом свого життя.
Нічого незвичайного це
ха в тому, що коли захворі
ла Валя Пономаренко, груикомсорг, то дівчата майже
щодня відвідували її в, лі
карці, цікавилися здоров’ям,
підбадьорювали.
Та був у
цьому і ще один нюанс.
— А як робота, дівчата?
— запитувала Валя.
— Не хвилюйся, Валю,
працюємо
й за тебе. 160
процентів даємо!
Премо скажемо, робота
стернярок — не проста. Во
на ше мало
механізована,
вимагає постійного напру
ження сил, уваги і... обе
режності. Так,
так, адже
складні
за конфігурацією
деталі, допоки
не потрап
лять до обпалювальної пе
чі, можуть легко змінювати
форму при
необережному
поводженні.
Тим часом у
дівчат \ся
продукція йде,
як
кажуть,
з
першого
пред’явлення.
У стсржньової
дільниці
ливарного цеху ковкого ча
вуну чудові
проспективи
розвитку. До
1982 року її
повністю
переобладнають,
усі процеси — механізують
за останнім словом науки.
Робота дівчат стане склад
нішою і цікавішою. Та, пев
но, дружба їхня
лишиться
такою ж
міцною і таким
же буде їхнє ставлення до
роботи. Так що нові рекор
ди — попереду.
С. ПОДКОЛЗІНА,
секретар комсомольсь
кої організації ливар
ного цеху ковкого чаву
ну заводу «Червона зір
ка».

З ВИРІЮ
це діло нове,яке не всім де вподоби.
Так, 3 перших днів у декого знизилися зарсб.тки
(адіке слюсарі-складальники стояли
на різних опе
раціях}. Не всім припала до душі ідея
®ЕОлО^.а^™
суміжними операціями. Але це вже
була не
ність, її диктувало саме життя.
Гапива С,реяьм.нко старалася помани.« входит^
а воліла ще більш
рс..ь є>вороге адміністратора,
індивідуального
наблизити людей до себе. Шукала
в першу чергу
нідходу до кожного, прагнула бути
»,
а
потім
уже команЩ^рою подругою і порадницею,
Л.иром виробництва.

(Закінчення.

Печ. у № 21,

22 ц. р.)

«Неявна. От би ьдарити всією бригадою», — майну
ла думка. Яків Пантелеймонович наказав
старшому
лейтенантові Євгену Шкурдалову перехопити фашис
тів на містку.
Екіпаж легкого танка
т-70 лейтенанта Ковальова
приєднався до колони противника, і маневруючи між
вантажними машинами, сів на хвіст «пантері». Два
його Елучних постріли по банах з пальним стали сиг
налом для загальної атани.
Учасники рейду вщент розбили окупантів, і перед
ними відкрився шлях на Уди і далі — на Золочів.
Танністи успішно подолали річку Уди, з ходу збив
ши охорону. Заслін на переправі
загинув у бою, а
решта гітлерівців зникла б очереті.
Мешканці села
хлібом-сіллю зустрічали
визволителів. Знайшлися
провідники, які вказали дорогу на Золсчів.
’ — Діяти, як і раніше, широким
фронтом, — давав
настанову підполковник Пузирьов
перед штурмом
станції.
«Нашого номбрига тяжко поранило, і ми відправили

У БІЙ ВЕЛИ

23 ЛЮТОГО — день РАДЯНСЬКОЇ АРМІЇ
І ВІЙСЬКОВО-МОРСЬКОГО ФЛОТУ

його до своїх. Перед від'їздом він наказав мені прий
няти командування», — читаємо в одному з листів
Яновз Пантелеймоновича Вергуна.
Поділилися на дві
групи. Головну левів капітан
Вергун, другу — старшин лейтенант Євген Шкурдалов. Наші танни мчали
станційними вулицями, на
нних стояли хрестаті бронетранспортери, бензовози,
штабні автобуси та «оппелі» різних типів. Загарбники
почували себе безпечно. Передова
далеко, а ро
сьні партизани не наважаться атанувати міцний гар
нізон, яким керує генерал. Тан, мабуть, гадали вони.
А радянські лицарі броні діяли за всіма правилами
сучасного бою. Перед тим, як подати останню коман
ду, Яків Вергун підвівся з баштового
гюна, оглянув
свій загін і чомусь згадав південний український степ
сорок першого року, степ відступу. І ті нлюгасті си
луети < юннерсів», і свіжі могили обабіч дороги, і спо
кійний політ сснола. Серце підказувало:
— Вперед!
куди б не вибігати вороги, всюди їх знаходили
смерть і відчай. А «трндцятьчетвірки»
громили есе,
що потрапляло під гусениці та приціли гармат. Посту
пово бій переносився в район залізничного полотна.
Біля командирського танка збиралися люди. Старі
і дітлахи торкалися броні могутніх фортець і диву
валися, якою, силою володіє Червона Армія. Золочівці
роздивлялися погони, розпитували г.ро своїх рідних.
Комбриг помітив серед натовпу групу людей, яна про
тискалася де нього.
— Товаришу командир, вислухайте нас. Вони в
школі. Там у них штаб. Кажуть, і генерала бачили, —
повідомили патріоти.
— Ведіть! Євген, бери автоматнинів!
— Капітан
Вергун попрямував за провідником.
— Перекрити всі виходи! Пильнуйте за вікнами!-—
наказав командир.
Обережно, тримаючи зброю наготові, зайшли в ко
ридор. На порозі виріс Іще один мерзотник з познгічною його належності до польової
жандармерії. Його
прибрали... В цілому все пройшло спонійно
й тихо.
Хтось із наших ногою різно відчинив двері одного з
класіс, заїдки доносилися голоси. Спочатку офіцери
не зрозуміли, що сталося. Все ж один із них таки отя
мився і вистрілив з далекого кутка. Гвардійці дали У
відповідь довгу чергу з автомата.

Одна зовсім молода робітниця, яка нещодавно по
явилась у цеху, без поважної причини не вийшла на
роботу кілька днів. Прогули. Такого ще в їхньому
колективі не траплялося. І треба ж саме тоді, коли
почали працювати на єдиний наряді
Атмосфера на дільниці склалася напружена. Зви
чайно, можна було звільнити слюсаря-складальницю
без усяких ускладнень і полегшено
зітхнути. Але
Стрельченко вирішила по-іншому.
X
Насамперед вона порадилася
з усім колективом.
Якось «непомітно» (і тут теж потрібний такт вихова.еля) настроїла діечат на дружелюбний тон до но
венької.
Вирішили всі разом: не скликати загальних зборів,
не оголошувати догани: не читати прогульниці ніякої
моралі. Вирішили: хай Галина сама з нею погово
рить...
ієпер молода робітниця — одна
логабаритній дільниці.

з кращих на ма

Полонені виходили, схиливши голови.
— Стій, — обірвав
цю ходу Євген Шнурдалов. —
Генерал! іЗажлиьии птах, дивись, як Гітлер його хрес
тами обвішав.
Після двохсотиілометрового маршу бригада з боями
вийшла в район Полтави і з’єдналася з головними
силами корпусу. Капітін Вергун прибув у штаб.
— Спасибі, Якове Пантелеймоновичу, за генерала. В
Москві від нього одержали важливі відомості. А те
пер, майоре, здав. ите бригаду і приймайте розвідну
і корпусу, — з такими словами зустрів іероя рейду
і командир з'єднання генерал Труфанов.
... І ось два танкісти, офіцер і генерал, схилилися
над картою. Ново завдання стояло перед «головним
розвідником»
— так називали
друзі-одксполчани
Н. П. Вергуна — ворожими тилами вийти до Дніпра
на ділянці Кременчук— Мишурин Ріг. Комкор Труфа
нов не приховував і дальших планів командування в
разі успіху на берегах Славутича — відбити у загарб
ників обласний центр Кіровоград.
У десантну групу входило
олизько 1500 чоловій.
Загін був посилений артилерійськими батареями, бро
нетранспортерами, зенітними кулеметами
і легкими
гарматами. Підійшов і саперний батальйон
майора
Овчейка.
Гітлерівці відступили за веди ріки, принрилиєя на
кручах. Обидві сторони готувалися
до кровопролит
них бою. Так, наші добре
розуміли, що
битва за
Дніпро буде запеклою. Майор Вергун наказав вести
розвідку місцевості, обстежувати кожний кущ і па
горок. Поступово визначалася система вогню в обо
рон» противнина.
Перед висадкою
гсардійці-ротмістровці готували
плоти, в’язали хмиз. Працювали завзято, тихо.
— Передовий загін поведу сам. Як тільни вийде на
острів, дамо знак, — говорив
офіцерам начальник
розвідки.
І ось майор Янів Бергун і 43 автоматними, маскую
чись у тьмяному серпанку передранкового
туману,
відштовхнулися баграми від лівого берега. Авангард
проводжали сотні очей людей,
готових у будь-яну
хвилину прийти на допомогу. Успішно перебралися
на острів. Серед корчів та очерету сміливці зустріли
двох хлопців.
— Що ви тут робите? — спитали бійці.
— Ми з Мишуриного Рога. Знаємо,
де у фашистів
кулемети і гармати. Гут недалеко брід! — в един го
леє відповіли школярі.
Бже після війки, звертаючись у відкритому листі
до Івана Перетила і Федота Сопільнина,
Герой Ра
дянського Союзу Я. П. Вергун писав:
«Еи подали нам. велику допомогу у форсуванні
Дніпра. Це ви вночі зустрілися з розвідниками пере
дової частини Червоної Армії, показали їм заховані у
протоці Човни і разом з червоноармійцлми переправ
лялись на поаЕии берег у розвідку. А наступного днп
в цьому місці радянські воїни форсували Дніпро».
— Он у тому сараї багато німецьких автоматнинін,
— показав Іван Сопільник.
Споруда з очерету і глини стояла на .самому березі.
— ;ихо за мною!
Солдати з автоматами і гранатами рушили за ко
мандиром, швидко оточили хлів і в рукопашній знгіщили ворожий гарнізон. Слідом подавили кулеметні
інкда і зібрали трофейну зброю.
— Не дамо окупантам опам’ятатись! Ура! — вигук
нув комуніст Бері ун.
Визволителі відбили у гітлерівців елеватор і пере
творили ного в неприступну фортецю. Стіни надійно
захищали від куль та осколків.
«Передаю з Мишуриного Рога. Село в наших рунах.
Фашисти підтягують танни», — читав номнор-ІВ ге
нерал Труфанов донесення з плацдарму.
Подвиг загону Якова
Пантелеймоновича Вергуна
даь можливість форсувати
Дніпро голосним силам
37-ї армії і 18-го танкового корпусу. Не допомогли
оборонцям «Східного валу» ні танкові клини, ні плу
тані системи інженерних споруд Перед 2-м Українсь
ким фронтом генерала І. С. Конєва відкрився шлях
на Правобережну Україну.
У надзвичайно важких умовах проходила Нірсеоірадська операція.
«Ніколи не
забути мені січневих днів 1944 року.
Запеклі бої точилися на підступах до села
Плаенів.
Завдяки мужності і хоробрості воїнів-танкістів, яки
ми командували підполковники Решетников і Чуніхін, спір ворога було зламано, а відбірні його частини
розгромлено», — писав у переддень
30-річчя визво
лення Кіровограда Я. П. Вергун.
По війні Герой Радянського Союзу Я. П. Вергун за
кінчив біологічний факультет Криворізького педаго
гічного інституту, багато років очолював П’лтихатєьний районний відділ народної освіти,
працював ди
ректором школи. Педагогічну
та громадську діяль
ність фроьтовика-танкіста відзначено орденом «Знан
Пошани» і знаксм Міністерства освіти УРСР «Відмін
ник народної освіти».

О. НАГОРНИЙ, В. БУХТ'ЯРОВ,
краєзнавці.

ВЕЧІР — РАНОК
«А ще я дуже люблю читати. Подобаються мені іс
торичні романи, «дела даємо минувших дней». Та
найулюбленіший мій письменник — Антой Павлович
Чехов.
Учора через нього гранилася у мене оказія. При
йшла з роботи, повечеряла. Ввімкнула
телевізор.
Але програма не сподобалась. Потім потягнулась ру
кою до книжкової полині, дістала томик А. П. Чехо
ва. Почала читати.
Подиву гідний прозаїк! З оповідання в оповідання
я переходила, наче із зажмуреними очима. Потім роз
плющувала і—нереді мною розігрувались драми і ко
мічні сцени ЛЮДСЬКОГО ЖІІІТЯ.
Раніом задзвенів будильник.
Глянула — і очам
своїм не повірила. Лишенько,
та вже ж на рсбсту
бігти пора! Ранок...
Швидко вмилася і подалася на завод».
(Закінчення на 4-й стор )

21 лютого 1&81 року
Костянтин ЛЕСЬЄВ

КОЛЕКТИВНА
РЕЦЕНЗІЯ

Змолоду честь
бережем

Побачив
пережите

Скрізь, де робота вирує,
Взявши від Жовтня розгін,
Силу Вітчизни гартує
Наш молодіжний загін.
Полем, морями, горами,
В пісні, в труді і в бою
З вами йдемо, ветеоани,
Поруч в одно/лу строю.
Нам не страшні заметілі,
Спека й дощі не страшні.
Нас краснодонці навчили
Волю кувати в борні.
Будем, наставники наші,
Міцно триматись в сідлі,
Радість приносити завше
Людям на рідній землі.
Будем по-ленінськи жити,
Зводити щастя мости,
Всі Ілліча заповіти
Будемо в серці нести.
Честь бережем робітничу

Продовжуємо
обговорен
ня фільму «Особливо важли
ве завдання»

Мене, ветерана війни, за
просили на прем’єру кіно
фільму «Особливо важливе
завдання". Під час ного перегляду часто наверталися
на очі сльози,
гіркий клу
бок підкочувався до горла.
На екрані
я бачив те, що
довелося самому пережити.
За завданням військової
частини я часто бував па
заводі., який випускав вини
щувачі танків — літаки
ІЛ-2, бачив тих героїчних
людей, відчував склу їхньо
го характеру, _ бажання пе
ремогти. Дивишся фільм —
і перед очима пропливають
знайомі місця, приміщення
цехів, обличчя людей. А ін
коли так замислишся, що в
уяві продовжуєш стрічку. В
сюжет уплітаються епізоди
власної фронтової долі. То
ді вже важко відрізнити,
які кадри з фільму, а які —
спогад. Тільки абсолютна
точність,
правдивість від
творення обстановки здат
ні викликати таку величез
ну бурю почуттів. Ко.ііі я
бачу зараз хлопчака 12—13
років, то не можу змусити
себе думати, що такі ось
діти працювали нарівні з до
рослими, ділили з ними ра
дощі, а частіше, так, часті
ше — горе. Хочеться, щоб
таке більше ніколи не по
вторилося.
За правдивий показ того,
що довелося пережити на
пае,
шому народові. від """
сердечна
учасників подій,
____
,
кіностріч
подяка
творцям
ки. Фільм вражає глибиною
вмісту, не може залишити
нікого байдужим, кличе на
подвиг в ім’я Батьківщини.

Сурми
сьогодення

Міцно триматись в сідлі,
Радість приносити завше
Людям на рідній землі.

РЕПОРТ^

СВЯТО
книги

с. Солгутове
Гайворонського району.

Иван СИСЬКОВ
■ИЯвЯМИЕЯП

І комсомольськую честь.
Слухаєм: «Партія кличе»
Відповідаємо: «Єсть!»
Від позі даєм, ділами:
БАМ, цілина і КамАЗ...
Поруч батьки наші з нами,
Вірять по-справжньому в нас.
Вірять — і ми не підводим:
Слава за нами ляга.
Шахти ростуть і заводи
Там, де шуміла тайга.
Як торжество наших планів,
Зводяться світлі міста.
В них, крім троянд і тюльпанів,
Юність цзіте золота.
Нам, Резолюції дітям,
В сонячне зазтра іти,
Стяг комуністів над світом
Гідно і гордо нести.
Вчать нас наставники наші

Комсомольский
ВЗНОС
В будущее телеграмма —
Песня-морзянка колес,
Звонкие рельсы БАМа—
Наш комсомольский взнос.
Плещутся хлеба волны,
Аж в челозеческий рост.
Бункер, пшеницей полный,
Наш комсомольский взнос.
Юного мужества школа,
Все, что трудом добылось,
Ленинского комсомола
Родине нашей взнос.
с. Богдажвка
Знам’янського району.

О. БЕКАЄЗ,
'і секретар парткому шпа\ гатно-аірьозочної фабI ряки.
м. Кіровоград.

Про високу
атмосферу
трудового ентузіазму, про
успіхи комсомольців і моло
ді області у виконанні по
ставлених партією завдань
розповідає
присвячена
XXVI з’їздові НПРС
вистав
ка, відкрита
в читальноглу
залі бібліотеки № 12 м. Кіро
вограда. На ній представле
но книги, брошури, журна
ли, плакати, комплекти жур
нальних і газетних вирізок.

Тут же, з залі, відбулася
читацька
конференція
«Комсомол країни від з їз
ду до з’їзду».
Робітники,
службовці,
студенти, учні,
які
прийшли
поділитися
враженнями про прочитані
книги й статті, повели мову
про героїчні звершення бу
дівників БАМу, досягнення
шахтарів Донбасу, про під
тримання юнаками і дівча
тами області почину «Жод
ного
відстаючого поруч!»,
про навчання, організацій
відпочинку. Було сказано й
про тих, хто встановлював
Радянську владу, визволяв
наш край від загарбників,
відзначився в період відбу
дови, обговорено книги «В
степах
кіровоградських»,
«Герої підпілля», «Гартовані
партією» Д Клюєнка, «Де
легат конгресу» 8. Базилезського,
нариси із збірок
«Працею звеличені». Кон
ференція вилилась у з.містовну розмозу про радян
ський спосіб життя.
Перед учасниками висту
пили старший
бібліотекар
відділу обслуговування біб
ліотеки імені 50-річчя Жовт
ня І. В. Зимогорова,
гро-^мадський лектор міськкому
комсомолу
С. П. Кардаш.
По
закінченні завідуюча
бібліотекою Н. Т. Осипенкз
та відповідальний секретар
міської
організації ТОБ2КНИГИ
риства
любителіз
Т. А. Котович вручили учас-і
пода?
пикам конференції
рунки — книги про комсо
мольців і молодь країни.
Ю. ЛІВАШНИКОВ.

ЛІТА ПОВЕРТАЮТЬСЯ
(Закінчення. Поч. на 1, 2, 3 стоп.).
3.
Наставниця. Якось одна з підопічних,
учорашня
десятикласниця, звернулась до Стрельченко:
— Галине Іванівно.
— Це до мене?
ч— Атож. Хіба я вас неправильно по батькові на
звала?
—• Та ні, зсе правильно. Тільки знаєш що, називай
мене просто Галиною.
— Але ж ви... ти — наставниця.
Скільки їх, її учениць, називали її і Галею, і Іванів
ною, і назіть... тьотею Галею (хоч вона й була стар
ша зід них на сім-еісім років)! І всі вони лишилися
На зсе життя здячні їй за добрі поради, лагідне слорб і щиру дружбу. Само дружбу. Адже наставниця
Ґ, І. Стрельченко ніколи не намагалась підкреслити
мою зверхність, досвідченість перед новенькою. ВоЙЗі з першого разу хотіла з нею подружитися.
Зазод радіозиробів Стрельченко по празу вважає
радним. А його колектив — своєю сім’єю. Назіть у
Прямому розумінні цього слоза. І нічого
дивного.
Адже тут працюють дзі її рідні сестри — Тетяна та
Олена. 22 роки на цьому підприємстві відпрацюзаз її
брат інженер Василь Стрельченко.
Член Кірозського
райкому партії міста Кірово
града,
пропагандист гуртка «Праця і соціалізм»,
1 ялина Стрельченко й досі не пориває
з комсомо
лом.

ВИШНЕВІ ДЗВІНОЧКИ
«Того червневого днд 1976 року до приміщення Кіровського райкому партії, я йшла в якомусь рожево
му й теплому тумані. Ніколи в житті так іще не
хвилювалася.

Пам’ятаю тільки підбадьорюючі усмішки, добро
зичливі слова. А потім — міцний потиск руки секре
таря райкому партії і його голос. «Дочко, будь гідна
високого звання комуніста».
Того дня мені вручили пурпурну книжечку —
партквиток.
Того дня на вулицях Кіровограда з-за парканів до
мене вишні тягнули гіллясті руки і дзвонили малень
кими червоними дзвіночками. Той світлий, радісний
дзвін стоїть у моїх вухах і досі».
Одного разу до неї, вже як до депутата обласної
Ради народних депутатів, звернулися мгшчанці вулиці
Андріївської з колективною скаргою:
— Галино Іванівно, допоможіть. А то, слозб честі,
страшно вулицею ходити.
— А що трапилось?
—- Не освітлюється вона. Вірите, вночі, особливо
коли йдеш після другої зміни, хоч навпомацки доби
райся до власної доміаки. Ми зже зверталися і в
жек, і в квартальний комітет. Безрезультатно.
Звичайно, для цього існують і інші інстанції. Ска
жімо, Кіровський райвиконком, нарешті — міськви
конком. Але ж звернулися саме до ' неї. А таке до
вір я завжди зобоз язує до повної і чесної аіддзчі
своїм обов’язкам.
Вона й сама нерідко працює в другу
зміну. Тож
після роботи, коли ніч напнула над
містом зоряне
шатро і змережила вулиці ланцюгами електричних
вогнів, Галина Стрельченко збочила з темний рукаь
згадано; Андріївської. Справді, щодо оезітлення, то
тут явно бракувало хоч десятка ліхтаріз. І все ж во
на, спотикаючись об бордюри, пройшла від початку
до кінця всю вулицю. А вже наступного дня — від
разу ж до начальника місцевого жеку. Розмова була
неприємна, але принципова й відверта. Ліхтарі по
обіцяли встановити. В найкоротший строк.
Скромна й тиха зовні, вона відзначається неспо
кійною вдачею, що пульсує в її робочих буднях і в
годинах громадської
роботи. Свого
часу Галина

Стрельченко була однією з найактивніших сандружинпиць, танцювала в хореографічному гуртку, спі
вала з заводському хорі. На жаль,
сьогодні зазод
радіовиробів не може похвалитись, як у минулі ро
ки, своєю художньою
самодіяльністю. Але з цім , г
винна вже не Г. Стрельченко.
Вона дуже любить своїх батьків. Отож і їздить до
них майже кожної неділі. Приїжджає, щеб пройтися
під крислатими кронал\и верб, які посадив батько, і
тоді стає зовсім маленькою дізчинкою, яку Іван Гри
горович пестливо називав колись горличкою.
А на своєму заводі вона відразу потрапляє у вир
молодих голосів юних подруг, своєї комсомоли. Ма
буть, тому й любить наспівувати рядки з відомої піс
ні — «не расстанусь с комсомолом...»

МОЛОДІ ПТАХИ
«Найближчі мої друзі — Ц- комсомольці нашог-о
цеху. З ними я почуваю себе легко й невимушено. А
втім, цс так зрозуміло. Адже я кожного дня між мо
лодими (у нас па дільниці працює в основному мо
лодь).
Живучи їхніми турботами, радощами і тривогами,
я відчуваю, що мої ліга, наче молоді птахи, поверта
ють з далекого вирію. І тому мені не вдається поки
що старіти. Принаймні душею.
Ліга повертаються з впрію. Просто
цього треба
дуже захотіти. Адже молодість кінчається там, де
починається байдужість. А вона страшніша за старість».
*
4: ♦
.
Г. І. Стрельченко — одна з наймолодших делегатів
від нашої області на XXVI з’їзд КПРС.
Учора вона
відбула до зореносної Москви на черговий форум
комуністів Радянського Союзу.
'
8. ГОНЧАРЕНКО,
спецкор «Молодого комунара».

В. о. редактора В. СТУПАК

«Молодой коммунар» —
орган Кировоградского
областного комитета
ЛКСМ Украины.
На украинском языке.
БК
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