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СЬОГОДНІ У КІРОВОГРАДІ РОЗПО 

ЧИНАЄ СВОЮ РОБОТУ XXI ОБЛАС

І

V

пйлкий комсомольський ПРИВІТ
НА ПАРТІЙНА КОНФЕРЕНЦІЯ

Залежить
від нас

На нашому заводі від
булися комсомольські 
збори, де обговорювався 
текст виступу Генераль
ного секретаря ЦК 
КГІРС, Голови Президії 
Верховної Ради СРСР 
Ю. В. Андропова. Брига
дир наскрізної бригади 
комсомолка Броніслава 
Козицька наголосила, 

що у тексті виступу 
значне місце відведено 
проблемам капітального 
будівництва. Стан справ 
у цій надзвичайно важ
ливій галузі поки що не 
зовсім хороший, зокрема, 
як зазначив Ю. В. Анд« 
ропов, «введення ряду 
потужностей та об’єктів 
не забезпечується в 
строк».

Ударник комуністичної 
праці водій комсомолець 
Ігор Бондаренко закли
кав до бездоганного ви
конання кожним своїх 
обов’язків, до ініціативи,

І ШСНШ^ КОНФЕРЕНЦІЇ!
до виконання і перевико
нання поставлених зав
дань. Адже проблеми ка
пітального будівництва 
починаються тут, на за
воді ? постачальникові. 
Тож від нас, від своєчас
ного постачання матеріа
лів, наголосив Ігор, за
лежить виконання вироб
ничих планів будівельних 
організацій.

Формувальниця канди
дат у члени КПРС Люд
мила Галічина запропо
нувала переглянути со
ціалістичні зобов’язання 

МОЛОДИХ' робітників і 
взяти підвищені.

І. ХРУЩ, 
секретар комсо
мольської організа
ції Помічнянського 
заводу будівельних 
матеріалів. 
Добровеличківський 
район.

«План пере 
виконаємо»

«Треба
безумовне 

забезпечити 
виконання

плану, але при цьому ви
користати всі можливос
ті для його перевико
нання», — ці слова з 
тексту виступу Генераль
ного секретаря ЦК 
КПРС, Голови ‘ Президії 
Верховної Ради СРСР 
Ю. В. Андропова обу
мовили порядок денний 
загальних зборів КМК, 
що пройшли на нашій 
фермі.

Підбиваючи підсумки 
минулого року, молода 
доярка Марія Даниленко 
відзначила, що всі без 
винятку члени колективу 

свої зобов'язання пере
виконали. КМК ж при 
плані 3500 кілограмів 
3877 кілограмів молока 
надоїв у середньому 
від кожної корови.

Зобов’язання на вирі
шальний рік п’ятирічки 
ми взяли підвищені, але 
прагнутимемо перевико
нати і їх.

В. ПОКЛАД, 
групкомсорг КМК 
доярок молочното
варної фер/ли № З 
колгоспу імені Лені
на.
Долинський район.

ПРОЛЕТАРІ ВСІХ КРАЇН, ЄДНАЙТЕСЯ!

Орган Кіровоград:^-’ «/яг-хшу ЛКСМУ
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ПРОДОВЖУЄТЬСЯ
ВИСУВАННЯ

КАНДИДАТІВ
У ДЕПУТАТИ
ВЕРХОВНОЇ РАДИ
СРСР

одинад- 
Ниніші« 
розгор- 
дальшо-

На зоорах, що проходять 
у країні, триває висування 
кандидатів у депутати Вер- 

^^ховної Ради СРСР 
^^цятого скликання, 

риборча кампанія 
Гається під знаком
го розвитку соціалістичного 
народовладдя, підвищення 
авторитету Рад усіх ступе
нів, зміцнення блоку кому
ністів і безпартійних. Поста
нова грудневого (1983 р.) 
Пленуму ЦК КПРС, виступ 
товариша Ю. В. Андропова, 
документи, прийняті на се
сії Верхозної Ради СРСР, 
конкретно відповідають 

^економічній стратегії пар
тії, забезпечують дальший 
динамічний розвиток радян
ської економіки, підвищен
ня ефективності виробни
цтва, зростання добробуту 
народу.

Радянські люди заявля
ють про рішимість виконати 
і перевиконати виробничі 
плани наступного року, ак
тивно боротися за зміцнен
ня державної, планової і 
трудової дисципліни. В умо
вах міжнародної обстанов
ки, яка різко загострилася 
з вини імперіалістичних кіл, 
високопродуктивна, сумлін
на праця — не тільки обо
в'язок, а й патріотична 
управа кожного трудового 
колективу, кожної радян
ської людини,
•цЦмена кращих представ
ників робітничого класу, 
колгоспного селянства, ін- 
^.длігенції називають вибор
ці, В числі перших до най- 
виіД°го органу державної 
йлаДи країни. вони висува
ють керівників Комуністич
но? партії і Радянської дер
жави.

(Закінчення на 3-й стор.),

— Земля — наше спіль
не багатство. Ми звикли 
до того, що вона родить 
рясно. До недавнього ча
су ми були спокійні і за 
кадри сільськогосподарсь
кого виробництва, — гово
рив наш земляк, Герой 
Соціалістичної Праці, бри
гадир тракторної бригади 
Віктор Степанович Андрі- 
яш у своїй статті «Хліб 
наш насущний». Апе по
ряд з тим він відзначав: 
«Селу сьогодні потрібні 
люди, для яких труд — 
справа честі». Основним 

Спадкоємність
поколінь

завданням нашої колгосп
ної партійної організації 
вважаємо виховувати та
ких молодих виробнични
ків, для яких праця, честь 
і слава свого господарства 
— найголовніше. В цьому 
ж напрямі спрямовуємо і 
роботу комсомольської 
організації. Питання підго
товки комсомольців і мо
лоді до роботи в сільсько
господарському вироб
ництві постійно розгляда
ється на засіданнях парт- 
кому, комітету комсомолу 
колгоспу, партійних І ком
сомольських зборах. Пе
редові люди нашого села, 
голова колгоспу Василь 
Васильович Бабенко часто 
виступають перед старшо
класниками.

Щоб молодь залишала
ся в селі, слід створити 
хороші побутові умови в 
усіх ланках сільськогоспо
дарського виробництва, 
дбати про постійне підви
щення професійного рів
ня і виробничої кваліфіка
ції молодих. Правління і 
партійна організація кол
госпу всіляко заохочують 
навчання без відриву від 
виробництва. Так, наприк
лад, О. Буцева навчається 
в Уманському сільськогос
подарському інституті, 
О. Клименко — в Дніпро
петровському будівельно
му інституті, Т. Татарова і 
Л. Новак — в Олександ
рійському сільськогоспо
дарському технікумі. Спо
діваємось, що незабаром 

наше господарство попов
ниться кваліфікованими 
спеціалістами необхідних 
сільськогосподарс ь к и х 
професій.

З метою закріплення 
молодих кадрів у госпо
дарстві протягом двох ро
ків виплачується двадцяти- 
процентна надбавка до за
робітної плати тим юна
кам і дівчатам, що прийш
ли працювати у колгосп 
по закінченні середньої 
школи чи після служби в 
Радянській Армії. Передо
вим молодим виробнични

кам присвоюємо звання 
ударника комуністичної 
праці, портрети кращих 
із кращих заносимо на 
колгоспну Дошку пошани. 
Не так давно на неї зане
сено комсомольців В. По
пругу, В. Даним, В. Рак.

Партком колгоспу спря
мовує роботу комсомоль
ської організації на про
паганду і практичне вті
лення ідей партії, рішень 
з’їздів і пленумів, про
славлення трудових успі
хів працівників полів і 
ферм, мобілізує молодь 
на виконання виробничих 
планів і соціалістичних зо
бов’язань.

Стало доброю традиці
єю у нас в колгоспі те, що 
досвідчені майстри хлібо
робської ниви стають по
руч з новачками, вчать їх 
хліборобської мудрості, 
вчать цінувати робочу хви
лину, бережливо стави
тись до техніки. Не одне 
покоління юнаків і дівчат 
вивели у самостійне тру
дове життя кращі настав
ники, прославлені наші 
земляки Герой Соціаліс- 
тично^ї Праці М. М, Цертій, 
Герой Соціалістичної Пра
ці В. С. Андр/яш, В. А. 
Петренко, А» П. Майдан- 
ник, В. в. Бабенко та інші.

Важко переоцінити при
клад батьків, старших бра
тів і сестер, які працюють- 
у сільському господарстві. 
У нас в колгоспі трудить
ся близько двадцяти хлі
боробських династій. Зв- 

служеним авторитетом ко
ристуються у односельців 
молодші представники їх 
— механізатори Володи
мир та Борис Красіони, 
молодий комуніст Василь 
Жорновий, що обрали 
своїми життєвими дорога
ми батьківські стежки.

Комсомольська органі
зація колгоспу «Росія», 
яку очолює молодий ко
муніст Ніна Ожога, дає на
дійне поповнення лавам 
нашої колгоспної партій
ної організації. За три ро
ки 11-ї п’ятирічки в пар

тійну організацію влилося 
дванадцять чоловік, серед 
яких С. Лисенко, В. Стаді- 
лов, С. Ковпак та інші. У 
цьому ми вбачаємо важ
ливу-умову спадкоємності 
поколінь.

Ідейний гарт комсо
мольці одержують на за
няттях школи комсомоль
ської політосвіти, де про
пагандистами комуністи 
В. Г. Змеул, Д. П. Сербін. 
Доведено ділом, що 
марксистсько - ленінське 
навчання сприяє мобіліза
ції зусиль комсомольців 
та молоді у боротьбі за 
підвищення продуктивнос
ті праці, якості роботи, 
зміцнення трудової дис
ципліни. Під впливом лек
ційної пропаганди, всього 
комплексу ідейно-вихов
ної роботи формується 
світогляд молодих людей, 
зростає їх свідомість.

У нашому колгоспі по
над 100 членів ВЛКСМ, 
значна частина неспілко- 
вої молоді. Завжди на за
сіданнях правління кол
госпу в першу чергу нама
гаємось вирішувати питан
ня на користь молоді 
(будь то розподіл техніки 
чи виділення грошових по
зик), бо знаємо що моло
ді робочі руки — це завт
рашній день нашого гос- 
гіодарства.

Т. РУДА, 
секретар парткому 
колгоспу «Росія».
Новоукраїнський район.

Великою повагою користується у колгоспі імені Вату-» 
тіна Голованівського району керуючий колгоспною ре
монтною майстернею молодий комуніст Юрій Крет. У 
майстерні завжди чітка організація праці і висока тру
дова дисципліна.

На знімку: Юрій Крет зі своїми товаришами по 
роботі.

Фото В. ГРИБА,

Звання комуніста
зобов’язує
Лише другий рік працює 

в колгоспі імені Чапаева 
технік по штучному осімс- 
ііінїно тварин Галина Ле
беденко. а вже встигла 
зробити чимало для від
творення молочного стада 
на фермі № 2 А це, як ві
домо, запорука хороших 
надоїв. І хоча ферма поки 
що відстає по надоях мо
лока від МТФ № 1, проте 
продає державі продукцію 
з вищою жирністю. Як 
вважає молодий зоотехнік, 
є також усі умови для то
го, щоб випередити тва
ринників з Кам’янки і по 
продуктивності худоби.

Галина бере активну 
участь у громадському 
житті колективу ферми 
Недавно очолила пост на
родного контролю, який 
відразу ж пожвавив свою 
роботу. В обов’язки посту 
входить контроль за чіт
ким проведенням санітар
них, днів, раціоном годівлі 
худоби. Велика увага при

діляється на фермі еконо
мії електроенергії, кормів 
тощо. Отож, перетнуто 
шлях тим, хто не проти 
погріти руки на громадсь
кому добрі.

Робота забирає багато 
часу і сил, та молодий спе
ціаліст завжди знаходить 
годину для поповнення 
своїх політичних, еконо
мічних та професійних 
знань.

А недавно в житті Га
лини Лебеденко відбулася 
радісна подія: вона стала 
комуністом.

— Високе звання, — 
сказала Галина, — закли
кає мене працювати ще 
краще, бути завжди і з 
усьому попереду.

(Насти тобі, Галино!

В. ШУЛЬГА, 
громадський корес
пондент «Молодого 
комунара».
Новомиргородський 

район.



_____  2 стор. «Молодий комунар» 7 січня 1984 року

ІМ’Я ЛЕНІНА НЕСТИ ГОРДО!
Перші дні 1984 року зна

менують початок нового, 
четвертого року одинадця
тої п’ятирічки. У тексті 
виступу Генерального сек
ретаря ЦК КПРС. Голови 
Президії Верховної Ради 
СРСР товариша 10. В. Анд- 
ропова, шо прозвучав з три
буни грудневого (1983 р.) 
Пленуму ЦК КПРС, підк
реслюється, шо в минуло
му році в країні почали 
здійснюватись деякі захо
ди по вдосконаленню гос
подарювання, підвищенню 
організованості, зміцненню 
державної, трудової і пла
нової дисципліни. Певних 
успіхів досягнуто. Тепер 
найважливіше не втрати
ти набраного темпу, за
гальної позитивної настро
єності на діла, активніше

розвивати позитивні проце
си. Намічаючи плани на 
1984 рік, партія ставить 
завдання добитися над
планового підвищення про
дуктивності праці на 1 
процент і знизити собівар
тість продукції додатково 
на 0,5 процента. Це треба 
розлядати як додаткове 
завдання партії до плаву.

Зараз саме топ час, ко
ли трудові колективи намі
чають для себе конкретні 
рубежі, які долатимуть у 
цьому році. Від комсо
мольського ватажка кож
ного колективу у великій 
мірі залежить, як ці на
креслення реалізовувати
муться на практиці._

Одним із головних зав
дань для комсомольських 
активістів є неухильне під-

ЩОДЕННИК

ГРУПКОМСОРГА:

СІЧЕНЬ

вищепия внутріспілкової 
дисципліни. Саме завдяки 
їй можна добитися висо
ких результатів. Лише ті, 
хто свідомий ’ свого комсо
мольського обов'язку, мо
жуть з найбільшою само
відданістю працювати над 
завданнями, які ставить пе
ред комсомолом партія.

8 січня кіровоградці свят-

кують 40-річчя визволен
ня міста від німецько-фа
шистських загарбників. Ця 
акція має служити підви
щенню оборонно-масової 
роботи, ідейно-патріотич
ного виховання молоді. 
Зберегти мир на землі,'за
хистити Батьківщину — ось 
найперше завдання грома
дян Країни Рад.

Ніші триває висунення 
трудовими колективами 
кандидатів у депутати Вер
ховної Ради Союзу РСР. 
Це найкращий вияв нашої 
соціалістичної демократії. 
З кожним роком усе біль
ше трудящих залучається 
до управління державними 
справами. Народ вислов
лює повиє довір’я тим, хто 
прославився у праці, хто 
вже неодноразово довів 
свою відданість справі ко
муністичного будівництва. 
Народ і партія єдині. Го
лосуючи за блок комуніс
тів і безпартійних, ми що
разу переконувалися, що 
наша партія висловлює во
лю свого народу, неухиль
но служить його інтересам.

Для комсомольських про
пагандистів, , агітаторів, по- 
літінформаторів, комсо
мольських активістів про
паганда істинно народної

суті виборчої системи в 
СРСР має стати однією з 
основних тем бесід із мо
лоддю.

21 січня в обкомі ЛКСМУ 
відбудеться зустріч з вете
ранами і піонерськими пра
цівниками, присвячена 
60-річчю з часу присвоен
ия Всесоюзної піонерської 
організації імені Леніна. 
Комсомольські організації 
на місцях мають вести ши
року шефську роботу. Са
ме через піонерську органі
зацію людина потрапляє в 
комсомол. І вона повинна 
мати перед собою взірець, 
як несуть горде ім я Леніна 
старші товариші. Ще буду
чи піонером, людина мас 
ночувати відповідальність 
за справу комсомолу, пар
тії. Адже три кіпці черво
ного галстука вказують па 
ідейну єдність цих трьох 
поколінь.

І.
Я згоден з Валенти

ною Іванівною Гагановою: 
життєва позиція — це те, 
в що вірить людина, як 
відстоює свою віру.

Гадаю, ми завжди має
мо брати приклад із на
ших ветеранів, колишніх 
фронтовиків. Пам’ять про 
полеглих героїв формує 
нашу життєву позицію. Во
ни, солдати Великої Віт
чизняної, пройшли нечу- 
вані випробування, здола
ли ворога. І нині вони в 
строю. їх неспокій, їхні 
високі устремління пере
даються молодим, тим, 
хто не бачив тієї кривди, 
яку заподіяли нам чужин
ці-

Скільки героїв полягло 
в битві з ворогом! Тільки 
за моє село Митрофанівку, 
що в Новгородківському 
районі, загинуло більше 
380 воїнів-визволителів. І 
пам’ять 
згасне, 
завжди 
минулі 
йдешній.

Ось слухаю колишнього 
бойового льотчика Героя 
Радянського Союзу Вале
рія Олександровича Верхо
ланцева, і моє серце прой
має почуття великої при
язні до цієї людини. Горів 
у літаку, скинувши бомби 
на ворожий аеродром. Мі
сяцями гоїв рани в госпі
талях. Перестав бачити на 
одне око,-і в нього вже, 
здається. не було надії 
знову літати. Але він таки 
виплекав ту надію. І зно
ву сів у кабіну літака, бо 
треба було помститися за 
полеглого бойового друга 
капітана Маміна, за 
сплюндровану ворогом на
шу землю. Знову поранен
ня, але Верхоланцев від
мовляється 
таль, бо паленів 
тю до окупантів, 
іще сили, яких 
йому любов до 
почуття обов’язку 
народом.

То як же ми, МОЛОДІ, си
ни і внуки ветеранів, мо
жемо тепер шукати легко
го щастя? Нам треба зро
бити й те, що, здавалося 
б і неможливо вже зроби
ти. Так, як вони, ветерани.

Згадую таке, 
дільниці, звідки 
лявся пісок для розчину, 
поламався екскаватор. І в 
бригаді міг уже бути «пе
рекур» аж до тих пір, по
ки полагодять екскаватор. 
Але мої хлопці не чекали, 
поки їх хтось виручить. На 
власних «Жигулях» повіз 
їх до кар'єру. Ми вручну 
навантажили автомашини 
піском, а потім розчином. 
І до кінця зміни виконали 
завдання. Ніби в цьому 
немає чогось дуже значи
мого. Але як було потім 
добре на серці, коли йшли 
з роботи стомлені, та ра
ді, що зробили те, що нам 
довірили.

І

про них ніколи не 
вона спонукає нас 
думати про дні 
і про день при-

ЙТИ В ГОСІІІ- 
певавне- 

бо мав 
додавали 
Вітчизни, 

перед

Якось на 
достав

НА АНКЕТУ «МК» ВІДПОВІДАЄ ДЕЛЕГАТ XXI ОБЛАСНОЇ ПАРТІЙНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ

Анатолій Ілларіонович Бабич, керівник бригади 
мулярів тресту «Кіровоградмашважбуд». Рік народ
ження — 1950-й, рік вступу в партію — 1971. Де
легат XXVI з’їзду Компартії України, член обкому 
Компартії України, член бюро міськкому партії, сек
ретар цехової парторганізації БУ-2.
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1. Що, на ваш погляд, головне в життєвій позиції 
нашого сучасника?

2. Робітнича честь. Який зміст ви вкладаєте в це 
поняття?

3. Чи вірите ви в те, що є везаміннмі люди?

4. Ви зробили вибір у професії, в житті. Як, коли 
це було —в ранній юності чи значно пізніше?

5. Людина ви, безумовно, щаслива. Передусім — у 
чому?

6. Яку мету ви ставите перед собою, окрім того, 
що вам доручено зробити сьогодні, завтра?

7. Яке питання ви намітили порушити на своїх 
партійних зборах після партконференції?

8. Яку б тему ви хотіли порушити на сторінках га
зети?

9. Що головне ви бачите в своїй роботі з перших 
днів нового року?

ТІЛЬКИ З ДОБРОТОЮ
Були в нас суботники і 

недільники. Усі члени 
бригади працювали з по
двоєною енергією. Вико
нували по дві—три норми, 
за себе і за Героя Радян
ського Союзу Олексія Се
меновича Єгорова, якого 
зарахували в свій колек
тив. Зароблені на суботни- 
ках гроші надіслали до 
Фонду миру. Бо така у нас 
позиція — робити все, аби 
була могутньою 
держава.

наша

2.
' Робітнича честь 

лається з малого.
Мене бентежить, 

бачу на будові 
робітника без 
розхристаного, 
ного, ... 
розки, а він у босоніжках. 
Ну яка з такого роботаї 
Зрозуміло, краватка чи бі
ла сорочка. виваксувані 
туфлі на роботі будуть 
зайвими. Будівельник по
винен вийти на риштуван
ня в чоботях, підперезаний 
ременом, в захисній касці 
на голові. А ось на вулиці 
Беляєва, де я живу, якось 
я побачив кількох хлопців 
із тресту «Кіровоградміськ- 
буд», схожих на отого, 
що в босоніжках. Тільки- 
но почалася зміна, а вони 
вже бігли до магазину, 
щоб виканючити в продав
щиці дешевого вина. Ніхто 
їх не зупиняв — ні викон
роб, ні майстер, ні брига
дир. ні старший товариш 
по бригаді. Я тоді подумав, 
що саме тут треба шукати 
причину того, що так ба
гато гармидеру на буді
вельних майданчиках цьо
го мікрорайону. Всюди ва
ляються розтрощені плити, 
труби, інші будівельні ма
теріали. А біля тільки-но 
зданих будинків ями. ви
ярки. хоч’ тут уже стелили 
асфальт. І майже кожен 
новосел має претензію до 
будівельників —монтажни
ків. мулярів, штукатурів, 
малярів, електриків, водо
провідників, інших спеціа
лістів. То про яку робітни
чу честь може йти тут мо
ва, коли це не будівельний 
майданчик. а такий собі 
смітниіг. Тут же має бути 
своя прохідна. Проте на
віть керівники тресту зми
рились з хибною ідеєю— 
якби доробляли, переробля
ли, підфасонювали, то й 
половини не побудували 
б того, що є тепер.

почи-

коли 
молодого 
картуза, 

не поголе- 
надворі вже примо-

Я за те, щоб усі кому
нікації, всі водопровідні, 
газові труби, всі кабельні 
лінії слід вести ще тоді, 
коли копається котлован 
під майбутній дім. Тоді ж 
і під’їзні шляхи до нового 
масиву треба робити. А 
так новосели з вулиці Бе
ляева вже другий рік мі
сять багнюку, йдучи вран
ці на роботу.

Отож я кажу: наша ро
бітнича честь тільки тоді 
буде високою, коли те, що

ти зробиш, принесе відра- 
ДУ людям, коли ми самі 
милуватимемося і пишати
мемося творінням своїх 
РУК-

То добре,коли проти 
твого прізвища табельник 
проставив цифру, що свід
чить про перевиконання 
завдання. Та коли там, де 
ти працював, обмаль кра
си, коли залишена хоч од
на щілина, гріш ціна твоїй 
роботі.
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3.
. іак, вони є, вони не

обхідні, незамінимі люди. 
Бідніємо ми, коли від нас 
ідуть ветерани, коли не 
стає Сухомлинських, Гага- 
ріних. Хіба нам не сутуж
но, як захворіє токар-мік- 
ронщик, з котрим не зрів
няються й десять робітни
ків цеху. Тож вони, неза
мінимі люди, нам просто 
необхідні. Інакше не буде 
лідера, 
хненника 
справ.

змінні норми маємо пере
кривати в півтора раза.

Справившись із роботою 
на будівництві цеху заводу 
«Гідросила», переходимо 
на новий об’єкт — добудо
вувати корпус заводу ра- 
дювиробів.

Нас у бригаді тринад
цять. Чотири комуністи, 
один кандидат у члени 
партії, 4 комсомольці. Ьаи- 
більш досвідчені Василь 
Заніздра і Григорій Фісь- 
ков, Юрій Ляшенко і Мико
ла Бойко, Сергій Рева і 
Галина Фіськова. Всі вони 
мають по дві —три спеці
альності. Наприклад, Ва
силь Заніздра може пра
цювати мулярем, столг,- 
рем, стропальником, а 
Юрій Ляшенко — монтаж
ником, штунатуром, пли
точником, малярем. А ось 
Слава Прочухан 
почав працювати 
після закінчення 
училища. Кожен 
кваліфікований 
бригади вважає першочерговим завданням 
допомогти йому.

тільки-но 
в бригаді 
профтех- 

високо- 
член 

для себе

о

4

керманича, нат- 
всіх добрих

7.
Перші партійні збори 

управлінні пройдуть од
разу після обласної парт-
конференції. Розмова 
йтиме про пошук резер
вів, введення в дію основ
них фондів. Іще одне важ
ливе питання буде на по
рядку денному — про ви
ховання дітей у сім’ї.

ив повинні обійти 
жодної людини,

Ще до того, як став 
мулярем, як почав учити
ся в будівельному техніку
мі, уже зробив для себе 
вибір — я повинен бути 
передусім робочою люди
ною. Щоб чесно заробити 
свій карбованець і зроби
ти щось корисне для ін
ших. Це було тоді, коли я 
готувався до вступу в 
комсомол.

5
Так, щасливий я. Бо 

маю свій дім, бо не зна
ють горя мої доньки Світ
лана і Люда. Бо дуже хо
четься іти вранці на робо
ту, а після зміни хочеться 
додому — там і там — 
усе добре. І мирне небо 
над нами — це найбільше 
благо. А більшого 
щастя й не треба.

Ми 
увагою 
жодного трудівника, дба
ти про забезпечення їх 
всебічних потреб і запитів. 
Чому, скажімо, інколи той 
чи інший трудівник звер
тається за допомогою у 
вищі інстанції — пише 
листи, скаржиться, про
сить допомогти? Бо десь, 
колись до нього формаль
но поставились на місцях 
— у комітеті профспілки, 
в кабінеті керівника ви
робничого підрозділу.

То хочеться більшої ду
шевності і людяності в 
ставленні до робочої лю
дини.

для

6
Завдання трьох років 

п’ятирічки ми виконали на 
123 проценти. І ось нові 
намітки — план першого 
кварталу нового року ви
рішили завершити до дня 
виборів у Верховну Раду 
СРСР. Це значить, що

До свят ми йдемо з 
буднів. Якщо напружені- 
шими будуть дні роботи в 
цеху, на риштуваннях но
вобудов, якщо кожен на 
своєму робочому МІСЦІ 
працюватиме з повною 
віддачею, зробить усе від 
нього залежне, не відкла
даючи на завтра, то й 
свята наші будуть радісні
шими. Отже, тепер голов
не — настроєність на діла.

* * *

Такі діла, такі помисли, такі прагнення нашого сучас-

пика, простого робітника, котрий живе з поглядом у

майбутнє, котрий переконаний, що комуністичний ідеал

життя — служіння людям.

Записав М. ШЕВЧУК.
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ПРОДОВЖУЄТЬСЯ ВИСУВАННЯ КАНДИДАТІВ 
У ДЕПУТАТИ ВЕРХОВНОЇ РАДИ СРСР

•є

(Закінчення.
Поч. на 1-й стор.).

врочисто пройшли збори 
колективу Приморського 
судноремонтного заводу в 
далекосхідному місті На
ходка.

Присутні бурхливими оп
лесками зустріли пропози
цію секретаря парткому 
об’єднання «Приморрем- 
оибфлот» О. Б. Бреславеця 

чЗЙ^унути кандидатом у де
путати Верховної Ради СРСР 
по Находкинському вибор
чому округу Генерального 
секретаря ЦК КПРС, Голову 
Президії Верховної Ради 
СРСР Ю. В. Андропова.

— Радянські люди, — 
сказав промовець, — зна
ють Юрія Володимировича 
як видатного керівника ле
нінського типу, який відзна
чається чуйністю до людей, 
справжньою більшовицькою 
скромністю. :

Юрій Володимирович 
вносить великий вклад у 
дальше піднесення соціаліс
тичної економіки, у зміц- 

,— нення оборонної могутнос- 
{ і Батьківщини. На світовій 
'*”арені він проводить тверду 

й послідовну лінію КПРС і 
Радянської держави на 
оздоровлення міжнародної 
обстановки, відвернення 
термоядерної катастрофи.

Цілеспрямована, багато
гранна діяльність Юрія Во- 

-Ч лодимировича здобула йо
му повагу і довір'я партії і 
народу.

Пропозицію про вису
нення Ю. В. Андропова кан
дидатом у депутати Верхов
ної Ради СРСР гаряче під
тримали всі промовці.

Учасники зборів одночас
но назвали кандидатом у 
депутати машиніста мосто
вого крана судноремонтно
го заводу Т. Д. Трофімову.

Збори одностайно поста
новили висунути кандидата
ми в депутати Ради Союзу 
Верховної Ради СРСР по 
Находкинському виборчому 
округу Юрія Володимирови
ча Андропова і Тетяну Дмит
рівну Трофімову.

На зборах у Казанському 
виробничому авіаційному 
об’єднанні імені С. П. Гор
бунова кандидатами в де
путати Ради Національнос
тей Верховної Ради СРСР 
по Кіровському виборчому 
округу висунуто члена По
літбюро ЦК КПРС, Голову 
Ради Міністрів СРСР Мико
лу Олександровича Тихоно
ва і фрезерувальника, чле
на партбюро підприємства

Шакірзяновича

по 
виборчо,лу 
Політбюро

Альберта 
Садикова.

На зборах 
ратовського 
ного об’єднання 
тами в депутати Ради Сою
зу Верховної Ради СРСР по 
Ленінському виборчому ок
ругу Саратовської області 
висунуто члена Політбюро 
ЦК КПРС, секретаря ЦК 
КПРС Костянтина Устинови
ча Черненка і токаря-опера
тора цеху Ніну Василівну 
Лук’янову.

Трудівники колгоспу «Вер
ный путь» Батецького ра
йону Новгородської області 
назвали кандидатами в де
путати Ради Союзу Верхов
ної Ради СРСР по Новгород
ському виборчому округу 
члена Політбюро ЦК КПРС, 
першого заступника Голови 
Ради Міністрів СРСР Гейда
ра Алійовича Алісса і меха
нізатора Сергія Олександ
ровича Лукіна.

Учасники зборів в Орлов
ському управлінні будів
ництва висунули кандидата
ми в депутати Ради Союзу 
Верховної Ради СРСР 
Орловському 
округу члена 
ЦК КПРС, Голову Ради Мі
ністрів РРФСР Еіталія Іва
новича Воротникова і бри
гадира малярів управління 
Лідію Семенівну Ададурову.-

Колектив Пензенського за
воду обчислювальних елек
тронних машин висунув кан
дидатами в депутати Ради 
Союзу Верховної Ради 
СРСР по Октябрському ви
борчому округу члена По
літбюро ЦК КПРС, секрета
ря ЦК КПРС Михайла Сер
гійовича Горбачова і мон
тажницю радіоапаратури 
Ганну Василівну Маслову.

Майстри мистецтва, пра
цівники сцени Великого те
атру Союзу РСР прийняли 
постанову висунути 
датами в депутати 
Союзу Верховної 
СРСР по Свердловському 
виборчому округу міста 
Москви члена Політбюро 
ЦК КПРС, першого секрета
ря ММК КПРС Віктора Ва
сильовича Гришина і соліст
ку опери народну артистку 
СРСР Тамару Іллівну Си- 
нявську.

В урочистій обстановці 
проходили загальні збори 
гірників найбільшої в Комі 
АРСР шахти «Воргашор- 
ська». ®

Тут кандидатами в депу
тати Ради Національностей 
Верховної Ради СРСР по 
Комсомольському виборчо-

колективу Са- 
верстатобудів- 

кандида-

канди-
Ради
Ради

І ро цк КПРС, секретаря ЦК 
КПРС Володимира Івановича 

. Довгих і старшого нагрі- 
1 вальника металу Ново- 
’ липецького металургійного 

комбінату Анатолія Мико
лайовича Саушкіна.

З великою активністю про
йшли збори в колгоспі «Ле
нинский путь» Моршансько. 
го району Тамбовської об
ласті. Вони постановили ви
сунути кандидатами в депу- 
таи Ради Союзу Верховної 
Ради СРСР по Рассказов- 
ському виборчому округу 
Тамбовської області члена 
Політбюро ЦК КПРС, Голо
ву комітету партійного конт
ролю при ЦК КПРС Михай
ла Сергійовича Соломенце- 
ва і головного агронома Єв
генію Гнатівну Мельцеву.

Трудівники заводу імені 
Ленінського комсомолу В 
Комсомольську-на-Амурі на
звали своїми кандидатами 
в депутати Ради Союзу Вер
ховної Ради СРСР по Ком
сомольському виборчому 
округу члена Політбюро 
ЦК КПРС, міністра оборони 
СРСР Маршала Радянського 
Союзу Дмитра Федоровича 
Устинова і бригадира Юрія 
Тимсфійовича Почечуева.

Колектив Челябінського 
металургійного комбінату 
кандидатами в депутати Ра
ди Союзу Верховної Ради 
СРСР по Металургійному 
виборчому округу вирішив 
висунути, товариша Юрія 
Володимировича Андропова 
і сталевара Володимира Фе
доровича Гребньова.

Колектив Улан-Уденського 
локомотивовагоноремонтно
го заводу прийняв рішення 
висунути кандидатами в де
путати Ради Союзу Верхов
ної Ради СРСР по Улан- 
Уденському міському ви
борчому округу кандидата 
в члени Політбюро ЦК 
КПРС, першого заступника 
Голови Президії Верховної 

. Ради СРСР Василя Васи
льовича Кузнецова і бри
гадира слюсарів дизельного 
цеху Юрія Миколайовича 
Родьєва.

Кандидата в члени Політ
бюро ЦК КПРС, секретаря 
ЦК КПРС Бориса Миколайо
вича Пономарьова і першо
го горнового доменного це
ху Череповецького металур
гійного комбінату імені 
50-річчя СРСР Павла Григо
ровича Бердникова названо 
кандидатами в депутати f’a- 
ди Союзу Верховної Ради 
СРСР по Череповецькому 

названо виборчому округу на збо- 
кандидата в члени Політбю- рах робітників, інженерно- 
----------------------- ------- КА-НІ-КУ-ЛИ------------------- —

му округу висунуто члена 
Політбюро ЦК КПРС, пер
шого заступника Голови Ра
ди Міністрів СРСР, міністра 
закордонних справ СРСР 
Андрія Андрійовича Громи- 
ко і бригадира прохідників 
Миколу Олексійовича Рож
кова.

На зборах колективу Туль
ського машинобудівного за
воду імені В. М. Рябикова 
бригадир автоматників Н. С. 
Барбасов запропонував ви
сунути кандидатом у депу
тати Верховної Ради СРСР 
по Центральному виборчо
му округу Генерального 
секретаря ЦК КПРС Ю. В. 
Андропова.

Гаряче підтримавши цю 
пропозицію, секретар парт
кому підприємства В. А. Ру
мянцев, ветеран війни і пра
ці С. Г. Чистяков та інші 
говорили, що почесне пра
во назвати Юрія Володими
ровича свої/л кандидатом у 
депутати машинобудівники 
завоювали самовідданою 
працею. Планові завдання 
трьох років п’ятирічки вико
нано достроково.

Збори одностайно поста
новили висунути кандидата
ми в депутати Ради Союзу 
Верховної Ради СРСР по 
Центральному виборчому 
округу Юрія Володимирови
ча Андропова і бригадира 
наладчиків ковальського це
ху Віктора Миколайовича 
Шорохова.

На зборах колективу 
Псковського заведу важко
го електрозварювального 
устаткування кандидатами в 
депутати Ради Союзу Вер
ховної Ради СРСР по Псков
ському виборчому округу 
висунуто члена Політбюро 
ЦК КПРС, секретаря ЦК 
КПРС Григорія Васильовича 
Романова і фрезерувальни
ка Миколу Олександровича 
Іонова.

На зборах членів колгоспу 
«Путь к коммунизму» Ок- 
тябрського району Костром
ської області кандидатами в 
депутати Ради Союзу Вер
ховної Ради СРСР по Шар’їн- 
ському виборчому округу 
висунуто кандидата в члени 
Політбюро ЦК КПРС, мі
ністра культури СРСР Петра 
Ниловича Демічева і моло
ду телятницю 
Ольгу Василівну 
нову.

Кандидатами в
Ради Союзу Верховної Ра
ди СРСР по Липецькому ви
борчому округу 

колгоспу
Четвери-

депутати

технічних працівників і служ
бовців комбінату.

Кандидатами в депутати 
Ради Союзу Верховної Ра
ди СРСР по Саранському 
виборчому округу названо 
кандидата в члени Політбю
ро ЦК КПРС, Голову комі
тету Державної безпеки 
СРСР Віктора Михайловича 
Чебрикова і робітницю Єв
рейського заводу «Центро- 
лит» Анастасію Василівну 
Усанову.

Висунути кандидатами в 
депутати Ради Союзу Вер
ховної Ради СРСР по Ново- 
кузнецькому виборчому ок
ругу товариша Юрія Воло
димировича Андропова і 
бригадира вальцювальників 
Миколу Прохоровича Зай
цева вирішив колектив Куз- 
нецького металургійного 
комбінату імені В. І. Леніна.

Трудівники колгоспу імені 
Кірова Ярцевського району 
Смоленської області поста
новили висунути кандидата
ми в депутати Ради Союзу 
Верховної Ради СРСР по Вя
земському виборчому окру
гу секретаря ЦК КПРС Ми
хайла Васильовича Зимяніна 
і трактористку колгоспу Ва
лентину Василівну Громову.

Колектив Брянського ви
робничого камвольного 
об'єднання постановив ви
сунути кандидатами в депу
тати Ради Союзу Верховної 
Ради СРСР по Брянському 
виборчому округу секрета
ря ЦК КПРС Івана Васильо
вича Капитонова і молоду 
ткалю комсомолку Катери
ну Іванівну Єрмачкову.

Збори колективу Михай- 
ловського гірничо-збагачу
вального комбінату імені 
60-річчя СРСР висунули кан
дидатами в депутати Ради 
Союзу Верховної Ради СРСР 
по Желєзногорському ви
борчому округу секретаря 
ЦК КПРС Єгора Кузьмича 
Лигачова і водія Олексія 
Михайловича Чаплигіна.

Кандидатами в депутати 
Ради Союзу Верховної Ради 
СРСР по Ковровському ви
борчому округу названо 
секретаря ЦК КПРС Костян
тина Вікторовича Русакова і 
ткалю Вязниковського ви
робничого об'єднання льня
них технічних тканин Римму 
Олександрівну Гаврилову.

Збори колективу Лебедин- 
ського гірничо-збагачуваль
ного комбінату вирішили 
висунути кандидатами в де
путати Ради Союзу Верхов
ної Ради СРСР по Староос- 
польському виборчому ок
ругу секретаря ЦК КПРС 

Миколу Ивановича Рижкова 
і машиніста екскаватора 
комсомольця Володимира 
Віталійовича Лихачова.

Кандидатами в депутати 
Ради Союзу Верховної Ради 
СРСР по Донецькому — Кі- 
ровському виборчому окру
гу колектив виробничого 
об’єднання «Донецьквугіл- 
ля» назвав члена Політбюро 
ЦК КПРС, секретаря ЦК 
КПРС Костянтина Устинови
ча Черненка і начальника 
дільниці Івана Івановича 
Стрельченке.

Трудівники Полтавського 
заводу «Електромотор» ви
рішили висунути кандидата
ми в депутати Ради Націо
нальностей Верховної Ради 
СРСР по Полтавському ви
борчому округу члена По
літбюро ЦК КПРС, першого 
секретаря ЦК Компартії Ук
раїни Володимира Васильо
вича Щербицького і артиста 
державного академічного 
театру опери та балету УРСР 
імені Т. Г. Шевченка Анато
лія Івановича Кочергу.

Учасники зборів радгоспу 
«Золота нива» Кокчетавської 
області назвали кандидата
ми в депутати Ради Союзу 
Верховної Ради СРСР по 
Щучинському виборчому 
округу члена Політбюро ЦК 
КПРС, Голову Ради Мі
ністрів СРСР Минолу Олек
сандровича Тихонова і стар
шого табунника Ваяша Ка- 
утановича Амрінова.

На зборах у радгоспі іме
ні Амангельди Цілиноград
ської області ухвалено: ви
сунути кандидатами в депу
тати по Цілиноградському—■ 
Атбасарському виборчому 
округу по виборах до Ради 
Національностей Верховної 
Ради СРСР члена Політбю
ро ЦК КПРС, першого сек
ретаря ЦК Компартії Казах
стану Дінмухамеда Ахмедо
вича Кунаева і механізатора 
радгоспу Наталію Володи
мирівну Геллерт.

Збори колективу рудоуп
равління імені Леніна ви
робничого об'єднання «Чіа- 
турмарганець» висунули 
кандидатами в депутати Ра
ди Національностей Верхов- 
ьої Ради СРСР по Чіатур- 
ському виборчому округу 
кандидата в члени Політбю
ро ЦК КПРС, першого сек
ретаря ЦК Компартії Грузії 
Едуарда Амвросійовича Ше
варднадзе і прохідника ру
доуправління Григорія Абе-> 
ловича Ткемаладзе.

(ТАРС).

Піонерські табори... взимку
На час зимових канікул 

у Свігловодську вже кіль

ка років діють табори від

починку і гарту школярів.

Вихованні дитячо-юна

цької спортивної школи 

міської ради добровільно- 

го спортивного товариства 

«Авангард» не лише про- 

водять регулярні треиу-

скурсії, зустрічі з ветера

нами Великої Вітчизняної

війни. 400 юних плавців і

членів секції греблі під ке

рівництвом своїх тренерів

проводять змагання «Ве

селі старти», виступають у

міських і обласних турні

рах.

Цьогорічні зимові канікули надовго *апам
Віктору ГОРБЕНКУ, Василю ПИРІЖКУ, Микол. ПАРХОМЕНКУ та Анатолієві СЛА- 
ВИНСЬКПМУ яких ви бачите на цьому знімку. Запам ятаються тим, що провели їх хлопці подорожуючи „.Холоді .АДЦфал Нахімол. по Чорному „ор1о. Тан„, 
ХТ ’.„„"удТтоХь за ударну роботу під -є •""’«»»
,, ” л , . минуть хлопці □ різних селах, навчаються в різних ціна.
“"Жпілан. лювоо до --гРі»Иї70.,Х0„Чи-.’ НаР°ДИЛИСЬ’ 

Де пізнали щасливу втому свого перш

вальві заняття, а й оздо- 

ровлюються також на ту

ристській базі «Славутич».

Для них влаштовуються

Фото В. ГРИБА,
Добровеличківсьиий район.

во во р і чиі дитячі ранки, 

бесіди, ігри та розваги, ек

150 гуртківців і студій
ців відділу по роботі з 
дітьми і підлітками Світло- 
водського Палацу нульту- 
ри імені В. І. Леніна об’єд
нані в загони юних ленін
ців за інтересами. Тут пра
цює зимовий міський піо
нерський табір з денним 
перебуванням, керівництво 
яким доручено X. І. Лосе
вій. Разом з керівником 
танцювальної студії Н. В. 
Коломієць вона передає 
свій досвід організації ко
лективу вихованців в табо
рі молодим колегам А. М.

Швидкій, Г. М. Педьну, 
Н. О. Смирновій.

Допомогу в проведенні 
дозвілля юних нададуть 
піонерські вожаті — ви
робничники з числа учас
ників художньої самоді
яльності Палацу культури 
імені В. І. Леніна.

Спортивні змагання на 
свіжому повітрі, біля нра- 
суні-ялинни, встановленій 
на центральній площі міс
та, проведення новорічних 
раннів і балу-маскараду, 
обговорення переглянутих 
у своєму дитячому кіноте
атрі «Кругозір» кінофіль
мів, походи і екскурсії по 
рідному нраю — ось не
повний перелік заходів, за
планованих на дні роботи 
табору.

Вперше оздоровлення 
своїх вихованців, прове
дення дозвілля у зимовому 
таборі влаштовує дитячо- 
юнацька спортивна школа 
міського відділу народної 
освіти. Тут будуть створені 
загони з числа юних фут
болістів, волейболістів, лег
коатлетів та борців. В та
борі оздоровиться 80 
спортсменів.

І. КАРАНТ, 
м. Світяоводськ.
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ДО 40-РІЧЧЯ ВИЗВОЛЕННЯ КІРОВОГРАДА ВІД НІМЕЦЬКО-ФАШИСТСЬКИХ ЗАГАРБНИКІВ

Доба
Місто лежало зранене. 

Високі стовпи чорного ди
му тягнулися вгору, пахло 
димом, лунали глухі вибу
хи. Але щастям світилися 
обличчя кіровоградців. 
Люди не приховували сліз 
радості — прийшло визво
лення.

Повідомлення, що наді
йшло в штаб армії, було 
небагатослівним: «О 3.00 7 
січня 1944 року дивізія пе
рейшла в атаку і о 5.30 за
володіла передмістям Ку- 
щівкбю. Розвиваючи на
ступ, воїни дивізії до 10.00 
7 січня 1944 року зайняли 
рубіж висоти 173,2 і, фор
сувавши ріку Інгул, лівим 
флангом вийшли до фор
теці. О 3.00 8 січня 1944 
року в місто з півночі вві
йшли частини 5-ї армії, і 
дивізія приступила до ви
конання нового наказу».

Кілька рядків, але за 
кожним з них постають 
героїзм доби подвигу в 
боях за Кіровоград, доби 
безсмертя. Невмирущою 
славою вкрили знамена 
297-ї стрілецької дивізії 
бійці і командири, які виз
воляли наше місто, всю 
Кірбвоградщину від фа
шистських загарбників.

Мужність і відвагу ви
явили в цій битві роїни- 
комсомольці дивізії. їх 
імена і подвиги записані в 
книгу бойової слави.

* * ж
У жорстоких боях на 

підступах до Кіровограда 
мужніли і гартувались мо-

безсмертя
лоді воїни. Юнаки і дівча
та в солдатських шинелях 
з різних куточків Батьків
щини сміливо йшли у дво
бій з ворогом, віддавали 
своє життя, визволяючи 
нашу землю.

Ось кілька бойових епі
зодів із тих незабутніх 
днів.

...Стрілецький полк, 
який входив до складу, 
дивізії, вів запеклі бої в 
районі села Привілля по
близу Аджамки. Ворог ук
ріпився, намагався утри
мати позиції. Атака за ата
кою захлиналися в шале
ному вогні.

Роті дано завдання: обі
йти село і придушити ку
леметні і гарматні гнізда 
ворога, дати змогу нашим 
воїнам просунутися впе
ред. З боями рота йшла 
на виконання завдання, 
кулеметним дощем поли
вала позиції ворога, який 
вперто огризався. Раптом 
командир роти впав, мов 
підкошений. Солдати ки
нулися до нього. А комсо
молець Золкін, не розгу
бившись, дав команду:

— Рота, за мною!
І першим кинувся у вог

няне пекло. Бійці увірва
лися в село, гранатами за
кидали укріплення, розст
ріляли обслуги гармат і 
кулеметів. Завдання було 
виконано.

Знали Золкіна'як хороб
рого і винахідливого вої
на. Якось у годину затиш
шя чекали його на пере

довій з вечерею. І яке ж 
було здивування бійців, 
коли в окоп, наче з неба, 
звалився гітлерівець. Слі
дом за ним скочив сер
жант Золкін.

— Беріть, хлопці, «язи
ка» на десерт, — пожар
тував він, а потім розпо
вів, як захопив полонено
го.

Та сержант умів не тіль
ки розповідати про приго
ди. В тяжкі хвилини битви 
він завжди був на перед
ньому краї, сміливістю 
своєю подаваз приклад ін
шим.

Йшов бій за село Федо
рівну. В його розпалі за
гинув командир. Сержант 
Золкін узяв командування 
на себе. Двічі водив ком
сомолець бійців в атаку. 
Нарешті рота прорвала 
смугу нищівного вогню, 
ввійшла в село і повела 
бій за кожну вулицю, 
кожну х'ату, де засіли гіт
лерівці. З автоматом в ру
ках Золкін був попереду. 
Але його скосила куля. 
Тяжко поранений, сержант 
упав, вигукнувши: «Впе
ред! Бийте їх, гадів...» Йо
го винесли з-під вогню. 
Він не стогнав, не кричав, 
тільки щохвилини просив 
пити і говорив; «Все одно 
ми їх переб ємо». За ге
роїчний подвиг комсомо
лець був нагороджений 
орденом Слави III ступе
ня.

Я* <■ >!<
За визволення нашого 

краю бились воїни бага
тьох національностей. їх 
об’єднувала спільна нена
висть до загарбників, віра 
□ перемогу. Визволяючи 
українську землю, вони 
відстоювали життя на зем
лі. У страшні прокляття 
зливалися сльози україн
ської матері, дітей якої 
закатували нелюди. І горе 
матері-казашки, що втра
тила під далеким Кірово
градом сина Хозихмана.

...їх було два брати: Хо- 
зихман і Козихан Корсако- 
ви. Комсомолець і кому
ніст. Обидва не знали 
страху, а їх автомати били 
ворога без промаху. Під 
час штурму однієї висоти 
брати першими увірвалися 
в траншею гітлерівців, 
розстрілюючи їх впритул. 
«Смерть фашистам!» — 
крикнув Хозихман і дав 
чергу вздовж траншеї. Па
дали вороги. Раптом за
мовк його автомат. Юнак 
опустився на землю. Біля 
тіла брата Козихан дав 
клятву до останнього по
диху бити ворога. По
смертно Хозихман був на
городжений орденом Віт
чизняної війни II ступеня.

Під час наступальних 
боїв за Кіровоград дивізія 
очистила Червоний Яр, 
Лозуватку, Покровське, 
Бережинку, Первозванів- 
ку та інші села. Перед 
очима поставала картина 
жахливих злочинів, які 
коїли гітлерівці щодо 
мирного населення...

О. НАГОРНИЙ.

(Закінчення в наступно
му номері «Молодого ко
мунара»).

СЛАВЛЯЧИ
ПОДВИГ 
ВИЗВОЛИТЕЛІВ

Завтра кіровоградці 
святкуватимуть 40-річчй 
визволення рідного міста 

від німецько-фашистських 
загарбників. З усіх куточ
ків нашої Вітчизни з'їха- 
лись до нас колишні фрон
товики. Вони побували 
нй вечорах бойової слави, 
що відбулися в будинках 
культури і робітничих клу
бах, виступили на уроках 
мужності в навчальних 
закладах.

А в Палаці культури 
імені Компанійця 5 січня 
відбулася військово-істо
рична конференція на те

му: «Кіровоградська нас
тупальна операція».

У цей день в Палаці 
культури було відкрито 
виставку робіт кіровоград
ських майстрів пензля, 
присвячену подвигу героїв 
Великої Вітчизняної. На 
ній експонується 120 тво
рів живопису, графіки І 
скульптури. Свої роботи 
гостям . міста показали 
члени міського фотоклубу 
«Силует», роботи яких 
теж виставлені в Палаці 
культури Імені Компаній
ця Три з них сьогодні ми 
публікуємо.

На знімках: внизу — 
співає учасник визволен
ня Кіровограда від німе
цько-фашистських за
гарбників Є. Ф. ЯЛИНИ- 
ЧЕВ (фото С. Ковальчу
ка): фото зліва — Ф. П. 
КОРНЄЄВ; «Скорбота» 
(фото С. Вінницького).

ЛІНІ священника з нове- 
липкого села Хомути- 

нець, що на Вішшчииі, Сте
пан Васильович Рудансь- 
кий (1834—-1873) за сло
вами Івана Франка, «нале
жить до найбільш талано
витих українських поетів 
серед тих, що появилися 
по смерті Т. Шевченка».

Руданський-поет осуд
жував велике зло — крі
пацтво, сміливо сміявся 
над панством і міщанст
вом, спопеляв словом

МИНАЄ 150 РОКІВ З ДНЯ НАРОДЖЕННЯ 
СТЕПАНА РУДАНСЬКОГО 

Народний поет
церкву та її прислужників. 
Він палко любив свій на
род, а тому в численних 
співомовках звичайні тру
дівники, беззахисні селяни 
морально завше мали пе
ревагу над експлуататора
ми. Згадаймо такі гумо
рески, як «Лошак», «Засі
датель», «Страшний суд», 
«Піп і ксьондз», «Добре 
торгувалось», «Почому 
дурні», «Пан та Іван в до
розі», «Хто святив?» та ін
ші.

Окремі співомовки 
С. Руданського, в основі 
яких лежить алегорія, на
бувають рис байок. Кращи
ми з них, що перегукують
ся з байками Гребінки та 
Глібова, є «Окуляри», «Во
рона і Лис», «Старий 
вовк», «Лев і Пролев», 
«Вовк, Собака і Кіт...»

Великого значення нада
вав письменник театрові, 
вважав його одним із най- 
дійовішпх засобів впливу 
па маси. У драматичному 
етюді-п’єсі С. Рудансько
го «Чумак» зображено не
легке життя селян, нещас
ливе кохання молодих, 
трагічне життя людей 
старшого віку, засуджу
ються застарілі погляді: на

ТЕЛЕБАЧЕННЯ

7 СІЧНЯ
А" ЦТ (І програма)

8.00 — Новини. 8.20 — 
Творчість народів світу. 8.50
— 54-й тираж «Спортлото». 
9.00 — «Сім’я і школа,». 9.30
— «Відродження древньої 
Кампучії». Кіноварне. 10.00
— Художній телефільм «Ро
сія молода». З серія. 11.05 — 
«Хочу все знати». Кіножур
нал. 11.15 — Розповіді про 
художників. «Казкових
справ майстри». 11.40 —
«Переможці». Клуб фронто
вих друзів. 12.55 — Прем’є
ра документального теле
фільму «Гарячії година» із 
циклу «Люди великої долі». 
13.25 — Фільм — дітям. «Ка
пітан Збреши-голова». 1 се
рія. 14.30 — Новини. 14.45— 
Художній телефільм для ді
тей «Капітан . Збреши-голо
ва». 2 серія. “5.50 — «Ми всі 
за мир». Музично-літератур
на композиція. 16.20 — Бесі
да політичного оглядача 
Л. Вознесенсьхсого. 16.50 — 
Мультфільми «Лисиця Пат- 
рнкеєвна». «Мій друг пара
солька», «Бідокури». 17.20 — 
Прем’єра документального 
фільму «Куди ведуть нитки 
змови...» Вступне слово 
письменника Г. Боровика. 
18.10 — Всесоюзний теле
конкурс «Товариш пісня». 
18.55 — Новини. 19.00 — У 
світі тварин. 20.00 — Твор
чий вечір народної артистки 
СРСР М. Плисецької у Вели
кому театрі СРСР. 21.00 — 
«Час». 21.35 — Продовжен
ня творчого вечора народ
ної артистки СРСР М. Пли
сецької. 22.40 — Докумен
тальний телефільм «Подо
рож по Москві. Шлях за Пу
зу». 23.00 — Новини.
А УТ

10.00 Повний. 10.15 — 
Сонячне коло. 10.45 — Ху
дожнії! телефільм для дітей 
«Де ти, Багіро?» 12.00 — 
«ГІризпачається побачення». 
Естрадна розважальна про
грама. 12.30 — «Доброго вам 
здоров’я». 13.00 — Естетичні 
діалоги. 13.40 — Музичний 
відеофільм «Пісні моєї зем
лі». 14.20 — ІІауі.-ово-попу- 

взаємини між чоловіком і 
жінкою.

Ліричні поезії С. Ру„ 
дапського приваблювали 
багатьох композиторів, яїй 
охоче клали на музику йо
го вірші. Ось уже понад 
сімдесят років звучить ро
манс Миколи Лнсенка «Ти 
не моя, дівчино молодая». 
Прекрасну музичну сатиру 
за твором «Прийшла й 
церкву стара баба» ство
рив Яків Степовий. Віїї 
же поклав на музику і та~- 

кі гуморески С. Рудансь
кого, як «Чумак'з мазн^иЕ 
цею» та «Засідатель».
ремим творам дали музич
ні крила композитори 
М. Колесса, П. Хухрянсь- 
кий, Р. Скалецький, О. Нн- 
жанківський...

Та найкращим твором, 
нев’янучою квіткою Степа
на Васильовича є:

Повій, вітре, на Вкраїні', 
Де покинув я дівчину. 
Де покинув чорні очі... 
Повій, вітре, з полуночи.. 
Мелодію пісні припису

ють Людмилі Александро- 
вій — дочці відомого на 
той час поета-фольклорис- 
та Володимира Александ
рова. Аранжував її земляк 
С. Руданського — подоля
нин Владислав Іванович 
Заремба. В різні часи ніс- 
пя друкувалась російсь- 
кою, угорською, польсь
кою, французькою, англій
ською, датською мовами.

Поетична спадщина пос
та — коштовна оздоба ук
раїнської класичної літе
ратури. А сам поет, за 
словами Максима Рильсь- 
кого, заслуговує на най- 
дорожчий у світі титул — 
титул народного поста.

Б. СЛЮСАР.

лярна програма «Імпульс*.
14.50 — Інтерклуб. 15.35 —■ 
Р. Феденьов. «Мис Горн». 
Телепистава. 17.45 — «Сту
дія «Золотий ключик». Зу
стріч школярів з народним 
артистом СРСР Олегом По
повим. 18.45 — «Скарби му
зеїв України». 19.00 — «Ак
туальна камера». 19.40 — 
Телетурнір «Сонячні кларне
ти». 20.50 — «На добраніч, 
діти». 21.00 — «Час». 21.35— 
Продовження телетурпіру 
«Сонячні кларнети». 22.55 
Новини. 23.10 — Науково-по
пулярний фільм «Берестя. 
Зустріч з минулим».
А ЦТ (II програма)

8.00 — Гімнастика. 8.20 — 
Якщо хочеш бути ЗДОРОВИМ.
8.30 — Мультфільм «Шайбу, 
шайбу». 8.55 — Літератури! 
читання Г.-Х. Апдерсеп. 
«Казки та історії». 9.30 — 
Музична передача «Ранкова 
пошта». 10.00 — Людина — 
господар на землі. 11.05 —■■ 
Фільм — дітям. «Мій гене
рал». 12.10 — Програма Ле
нінградського телебачення.
13.50 — Документальні філь
ми соціалістичних країн: 
«Прогулянка по -Карловик 
Варах». «В’єтнамські ескі
зи». «Музей Брапденбурзь- 
кої марки». «Калоферські 
мережива». 14.30 — «Що? 
Де? Коли?» Телевікторнна-
15.30 — Міжнародний огляд. 
15.45 — Водне поло. «Дина
мо» (Алма-Ата) — МДУ. 16.15
— Клуб мандрівників. 17.15
— Фестивалі... Конкурси...
Концерти. 18.15 — Програма 
«Здоров’я». 19.00 — Музич
ний кіоск. 19.30 — Прем’єра 
документального фільму 
«Володимир Маяковський». 
20.00 — Вечірня казка.
Мультфільм «Дванадцять мі
сяців». Частина 1. 20.15 -~ 
Супутник кіноглядача. 21.00
— «Час». 21.35 — Художній 
телефільм «Майже смішна 
історія». 1 і 2 серії.

(

Наступний номер «Мощу 
дого комунара» вийде п по
ділю, 8 січня 1984 р.

В. о. редактора 
В. АФАНАСІЄНКО.

«Молодой коммунар» •— 
орган Кировоградского 
областного комитета 
ЛКСМ Украины.

На украинском языке.
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