
НАРОДОМ 
ч В'ЄТНАМУ— 
' РАЗОМ .

В усьому СВІЙ В ці дні 
відбуваються маніфестації 
і мітинги на знак солідар
ності з боротьбою в'єтнам
ського народу. Тх учасни
ки вимагають від США по
класти край агресії, підпи
сати угоду про припинен
ня війни і відновлення МИ
РУ у В’єтнамі.

Іноземна преса інфор
мує про успіхи патріотич
них сил на багатьох бойо
вих фронтах Індокитаю.

Опір в'єтнамського на
роду і рух міжнародної 
солідарності, пише паризь
ка газета «Юманіте», при
мусили США припинити 
бомбардування Ханоя і 
Хайфона. Польська «Три
буна люду» також вказує 
на «сильний тиск світової 

< громадськості» як на одну 
f з головних причин, що 

спонукали Вашінгтон при
пинити бомбардування.

(ТАРС).

ПРОЛЕТАРІ ВСІХ КРАЇН, ЄДНАЙТЕСЯ!

Звернення механізаторів Кі
ровоградського району про 
своєчасний ремонт техніки зна
йшло багато поглідовникіп. В 
патріотичний похід за готов
ність ДО НОВОГО СІЛЬСЬКОГОСПО-

дарською року включились 
хлібороби колгоспу імені Фрун- 
зс Ульяновського району.

Ці машини, що ви бачите па 
фото, чекають сигналу; «В по
ле!».

Фото В. КОВПАКА.

НОВИНИ

ДЕСЯТИМІЛЬИОННИИ „МИРУ“
Кіровоградський кіно

театр «Мир» називають 
молодіжним. І цо дійсно 
так. Не тільки тому, що 
глядача обслугозує тут 
переважно молодь. До 
«Миру» приходито юний 
глядач, для нього влаш

товуються спеціальні або

нементні покази, фести
валі.

І героєм єправді.уро- 
чистої події стала пред
ставник робітничого класу 
ударниця комуністичної 
праці з Кіровоградської 
кондитерської фабрики

ШКІЛЬНІ КАНІКУЛИ

СПОРТИВНІ 
МАРШРУТИ

Канікул» — це не лише багато вільного часу. 
Навпаки — це коли вільний час внкорлстозуеі» 
для улюбленої спраги. Юні Артисти — їх мож
на побачити на шкільній сцені, в гуртках ху
дожньої самодіяльності. Ті, хто над усе любить 
читати, — зараз п бібліотеках, в читальних за
лах... А спортсмени? Звичайно, міряються си
лами.

Під час канікул обласіь ніби стала великим 
спортивним майданчиком. Пройдемося ж 
маршрутами спортивних змагань.

ЩО Я ВІЗЬМУ З МИНУЛОГО?
Майстер машинного доїння 

комсомольсько-молодіжного ко
лективу колгоспу «Шлях Лені
на» Онуфріївського району Віра 
Косточка:
— Той трудовий запал і завзят

тя, з яким всі члени нашого ко
лективу боролися за виконання 
взятих зобов’язань; дружбу І 
взаємовиручку, які дозволили 
всім дівчатам комсомольсько- 
молодіжного колективу починати 
тритисячний рубіж. Тільнії плани 
на новий рік інші: мріємо про 
чотирьохтисячні надої.

М. Годунова. Урсччсга 
подія — дєсятимільион- 
ний глядач кінотеатру.

З цієї нагоди директор 
кінотеатру «Мир» С. Ф. 
Дхгуган перед авансом 
фільму про нашого су
часника «Чекаємо тебе, 
юначе», вручив «іменин
ниці» подарунок тз по
свідчення.

НОВИНИ
С.вітловодськ. Тут з 7 по 10 січня вибува

тимуться поєдинки юних любителів класичної 
боротьби серед вихованців ДЮСІІ1 області. 
А в Кіровоіраді в цей час в красі і грації су
перничатимуть представники найкрасивішого 
виду спорту — спортивної гімнастики.

В Олександрії почалися республіканські зма
гання з волейбола серед юнаків І дівчат. В них 
беруть участь команди Волинської, Кримської, 
Сумської, Ровенської, Хмельницької, О песької. 
Київської областей та міст Севастополя і Кі
ровограда.

Чимало збірних команд виїхали за межі об
ласті. Вони братимуть участь я республікан
ських змаганнях з баскетбола та волейбола, 
легкої атлетики, ручного м’яча та настільного 
теніса.

В. ПІСКУ 11, 
інспектор шкіл облвно.

Металурі Побу.іь- 
кого нікелевого за
точу Леошд Урасов:

— Згадку про пер
шу плазку, яку ніколи 
не забуду. Вірю в те, 
що вчасно .кажемо: 
«Приймай, Батьків- 
ЩИНО, ПОЗуГЬКН'і фе
ронікель другої чер
ги заводу!».

НА ФЕРМАХ МОЛОДІ ГОСПОДАРІ

СТАНЕМО МАЙСТРАМИ
Соціалістичні зобов’язання комсомольсько-молодіжного 
колективу молочнотоварної ферми колгоспу
«Шлях Леніна» Онуфріївського району

Трудівники ферми успішно виконали 
намічені на ювілейний рік соціалістичні 
зобов’язання. На кожну корову одер
жано поезд 3200 кілограмів молока, то 
складає по 445 центнерів молока на І00 
гектарів сільськогосподарських угідь. А 
всі члени комсомольсько-молодіжної 
бригади, виконавши соціалістичні зобо
в’язання. взяті на честь 50-річчя утво
рення СРСР, мають ще вищі показники: 
на кожну корову надоєно в середньому 
по 3250 кілограмів молока. Комсомолка 
Надія Костюченко, Ольга Гусар, Віра 
Іванченко, Лідія Плитка, Віра Косточка 
попереду в соціалістичному змаганні се
ред доярок господарства і добилися 
3300—3350-кілограмових надоїв.

У першому півріччі минулого.року наш 
колектив виборов перехідний вимпел 
райкому комсомолу «Кращій комсомоль
сько-молодіжній бригаді ранову», а в 
третьому кварталі переміг у соціалістич
ному змаганні серед комсомольсько-мо
лодіжних колективів МТФ області і отри
мав перехідний Червоний прапор ьбкому 
комсомолу.

Однак ми можемо працювати ще 
краще, паші резерви і можливості не 
повністю вичерпані, і тому, відповідаючи 
па Постанову ПК КПРС, Ради Міністрів 
СРСР і ВЦРПС «Про розгортання 
Всесоюзного соціалістичного змагання 
працівників тваринництва за збільшення 
виробництва і заготівель продуктів 
тваринництва в зимовий період 1972— 
1973 рр.ь, мії, члени комсомольсько-мо
лодіжної бригади, де ірупкомсоргом 
Надія Кириченко, стали під прапор Все
союзного соціалістичного змаганпя.

Худоба на фермі добре забезпечена 
грубими, соковитими і концентрованими 
кормами. Заготовлено на кожну корову 
З тонн .силосу, 2 тонни сінажу, 500 кіло

грамів сіна, 2 тонни соломи. Впровадже
но комплексну механізацію, організо- 
ваио централізовану підготовку і розда- 
чу концентрованих кормів. Для кращ-яо 
засвоєння грубі корми обробляємо каль- 
дивованою содою, силос амонізуємо, 
застосовуємо мінеральну підкормку. 
Приміщення утеплені. Тобто, худобі за
безпечена тепла і сита зимівля.

Включившись у Всесоюзне соціаліс
тичне змагання, взяли підвищені зобо
в'язання*.

нинішнього року в першому півріччі 
надоїти від кожної корово 1850, а за 
весь рік 3250 кілограмів молокз, то 
дасть змогу виробити на 100 гектарів 
сільськогосподарських угідь 400 цент
нерів молока;

якісно проведемо підготовку тварин 
до розтелювання і організуймо правиль
не роздоювання корів;

на 100 корів одержимо 99 телят, до
бившись повного збереження молод
няка;

всі члени колективу відвідуватимуть 
школу зоотехнічпого навчання, до кін
ця наступного року здобудуть звання 
майстра машинного доїння першого або 
другого класу;

підсумки соціалістичного змагання 
підбивати щодня, щодекадно, щоквар
тально, впроваджувати серед тваринни
ків досвід передовиків;

працювати так, щоб добитися ще 
більших успіхів у виробництві молока. 

Викликаємо на змагання комсомоль
сько-молодіжний колектив МГФ кол
госпу імені Леніна Волинського районні

СОЦІАЛІСТИЧНІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ ОБ-j 
ГОВОРЕНО Й ПРИЙНЯТО НА ЗБОРАМ 
КОМСОМОЛЬСЬКО - МОЛОДІЖНОГО1 
КОЛЕКТИВУ МОЛОЧНОТОВАРНОЇ ФЕР
МИ КОЛГОСПУ «ШЛЯХ ЛЕНІНА».



— 2 Стор,
*

/^СОБЛИВОЇ уваги сьогодні 
заслуговує роззяток зма

гання серед комсомольсько-мо
лодіжних колективів. У нашому 
місті число оцих колективів 
постійно поповнюється, було 
помічено, що їх кількість особ
ливо інтенсивно зростає в пе
ріод підготовки трудящих до 
знаменних дат, історичних по
дій в житті нашої країни.

Об’єктивною при чиною на
родження нових комсомоль
сько-молодіжних € економічна 
необхідність. Але вирішальне 
значення, як з кількісного так 
і якісного боку, має суб'єк
тивний фактор: ідейно-виховна 
робота, яка під керівництвом 
партійних здійснюється комсо
мольськими організаціями.

Вивчаючи закономірності 
розвитку соціалістичного зма
гання молоді, міськком провів 
деякі дослідження. В даній 
статті мова піде про створення 
комсомольсько - молодіжних 
колективів, екіпажів у транс
порті. Як відомо, на сьогод- 

Інішній день ще немає єдиного 
положення про них.

Візьмемо комсомольсько-
— -- —.......... ...

------——- ,МОЛОДИЙ КОМУНАР" -----

І ВСЕ-ТАКИ — БРИГАДА I
osasawBMMi ДОСЛІДЖУЮТЬ КОМСОМОЛЬСЬКІ ПРАЦІВНИКИ и^звжжиЕИИвкЛ

молодіжний екіпаж. Під сло
вом «екіпаж» ми розуміємо 
особовий склад, що обслуго
вує судна, автомобілі, комбай
ни, літаки... У нашому місті 
поширені екіпажі, в складі 
яких два-чотири чоловіки, їх 
ми розглядаємо як малочи- 
сельні групи, які створюються 
на виробництві для виконання 
певних функцій. Кількість 
членів малої групи має нижчу 
межу — два чоловіки.

В ході організації змагання комі
тети комсомолу автобусного парку, 
автобази зв’язку, авгзоб'єднання 
№ 10601 практикують створення ок
ремих комсомольсько-молодіжних 
бригах Так, па комсомольських збо
рах автобази зв'язку було вирішено 
клопотати перед адміністрацією про 
створення комсомольсько-молодіж
ної бригади водіїв. Бригада в скла
ді 2Н чоловік (з них 17 — членів 
ВЛКСМ) була затверджічча наказом 
директора ян нова виробнича оди
ниця. де трудовії активність направ

лялась на дальше підвищення про
дуктивності прані. Коти визначали 
текст напису на машинах, виникла 
трудність: па деяких машинах пра
цює постійно один водій, якою по
змінно підміняють, згідно поточиого 
графіка, інші члени бригади.

Це приклад нестабільних груп. 
Але бригада водіїв сформувалась в 
колектив, де всі члени бригади ви
конують одииакову роботу, тому « 
там, де працює один водій, теж 
з'явився напис «Екіпаж комсомоль
сько-молодіжної бригади зв’язку».

Наслідки такої реорганізації 
незабаром проявились пози
тивно. В бригаді різко підви
щилась продуктивність , праці, 
повністю зникли шляхові пору
шення, активізувалась суспіль
но-корисна робота молоді під 
керівництвом комсомольської 
групи. В соціалістичному зма
ганні перше місце з врученням 
перехідного вимпелу ЦК 
ВЛКСМ присуджено комсо
мольсько-молодіжній бригаді

водіїв автобази зв’язку, якою 
керує комсомолець Віктор Лу- 
кашов.

Аналізуючи роботу назва
них комсомольських орга

нізацій по створенню екіпажів-“ 
груп, ми прийшли до виснов
ку, що для дальшого поліп
шення змагання на транспорті 
необхідно створювати ком
сомольсько-молодіжні ланки, 
загони у виробничих брига
дах. На прикладі автобусного 
парку, де створені окремо 2 
комсомольсько - молодіжні 
бригади у складі 10—-15 екі
пажів, бачимо, що ці колективи 
об’єднують лише сім процен
тів працюючої молоді.

Ця думка була підказана на 
ЗВІТНОВиборнИХ КОМСОМОЛоСЬ- 
ких зборах в таксопарку. Ви
робничі бригади тут складаю
ться з працівників транспорту,

6 січня 19t3 року

які обслуговують 45—65 авто, 
машин. Створення в кожній > 
них комсомольсько-молоді^, 
ного загону, ланки, а разом ІС 
КОМСОМОЛЬСЬКОЇ Групи сприяє 
поліпшенню соціалістичного
змагання, вдосконаленню 
структури КОМСОМОЛЬСЬКОЇ ор
ганізації. При такому варіант, 
створення виробничих моло
діжних груп, колективів поліп
шується передача досвіду 
старших товаришів, створю
ються значно кращі умови об
ліку і контролю а процесі тру
дової діяльності молоді.

Проведене дослідження при
водить до висновку: створення 
окремих комсомольсько-моло
діжних екіпажів у складі двох 
чоловік, не дає можливості 
комітетам проводити внутрі
спілкову роботу на різні вимог. 
Для активного формування у 
молоді комуністичного став
лення до праці конче потрібно 
створювати комсомольсько- 

молодіжні виробничі колективи.

М. ЛЕБЕДИК, 
інструктор Кіровоград
ського ЛІК ЛКСМУ.

» П’ЯТИРІЧЦІ — УДАРНУ ПРАЦЮ

ОХІД ЗА ВИНАХОДОМ
■ На адресу заводу прийшла постанова головного 
комітету ВДНГ. Окремо виділено в ній: «Головний 
{Комітет Виставки досягнень народного господарст
ва СРСР постановляє нагородити: (по Міністерству 
тракторного і сільськогосподарського машинобуду
вання) бронзовою медаллю і грошовою премією 
ірапачову Галину Олексіївну, інженера Кірово
градського заводу тракторних гідроагрегатів». Єди- 
jia бронзова медалі-, і дісталась молодому раціона
лізатору нашого підприємства — погодьтесь, є 
причини для гордості.

Зараз немає, мабуть, жодної комсомольської ор
ганізації промислових підприємств області, де б 
юнаки і дівчата не брали* участі у Всесоюзному ог
ляді технічної творчості. Молоді новатори нашого 
заводу поставили перед собою мету — за період 
огляду добитись економії фонду заробітної плати 
в 25 тисяч карбованців, за рахунок раціонального 
використання епергомісткого обладнання заощади
ти 500 тисяч кіловат-годин електроенергії, зберег
ти 15 тонн кольорових металів, 200 одиниць ріжу
чою інструменту і пристосувань. Всього зобов’яза
лися одержати економію не менше 100 тис. крб.

Завком комсомолу узагальнив пропозиції моло
дих новаторів і разом із службою раціоналізації і 
винахідництва розробив положення огляду «П'яти
річці — ударну працю, майстерність і пошук моло
дих!» Згідно положення підсумки огляду підбива
ються щороку. Переможців нагороджують путів
ками на ВДНГ. грамотами, грошовими преміями, 
Кращі удостоюються звання «Кращий раціоналіза- 
тор-вннахідник заводу» з занесенням назви нова
торської роботи в трудову книжку.

При заводському комітеті комсомолу створений 
і діє штаб технічної творчості молоді, розроблені 
заходи по створенню школи молодих новаторів, 
Турботою кваліфікованих спеціалістів оточені за
водські умільці. Це для них при бюро раціоналіза
ції і винахідництва створено консультативний пункт, 
. Гласність проведених заходів, виставки робіт 
технічної творчості молодих новаторів залучає в 
дави передових бійців науково-технічного прогресу 
нові загони робітничої молоді. Лише за минулий рік 
молодих раціоналізаторів стало вдвічі більше.

■ Кажуть, мова цифр — переконує сповна. Тому звер
таюсь хоча б до такого порівняння. На початку ог
ляду завод нараховував 15 молодих раціоналізато
рів. які внесли загалом 7 рацпропозиція. Того po-t 
ку 73 молодих умільці подали понад 100 рацпропо
зиція, більша частина з яких вже впроваджена у 
виробництво і дала економічний ефект в 28,7 тисячі 
карбованців. Порівнюючи з 1971 роком — цс на 0,7. 
тисячі більше.

Що стоїть за цьогорічною цифрою економічного 
ефекту? Якщо врахувати, що доля зекономлених 
коштів, яка увійшла в загальний випуск падплапо< 
вої продукції, складає понад 20 процентів, то це 
означає — додатково близько тисячі тракторів бу
де оснащено понадплановими тракторними гідро
агрегатами.

Творчий пошук не тільки цілсспрямував енергію 
заводської молоді на вирішення сьогоднішніх завч 
дань виробництва, але підняв на вищий щабель 
самих творців. На заводі в період огляду почалися 
роботи над заявками па винаходи. В першому квар
талі 1973 року буде оформлено три таких докумен
ти. З’явились і молоді лауреати комсомольсько-мо
лодіжного огляду. Ряд робіт умільців з юні заводу 
зараз експонуються на ВДНГ СРСР. Серед кращих 
— роботи молодих умільців цеху № З Є. Підлуб- 
пого та 1. Грншка. Бронзову медаль завоювала ро
бота конструктора Галини Сапачовоц

На зльоті молодих новаторів, що проходив у 
(Аоскві з 25 по 29 листопада, член колегії Міні
стерства тракторного і сільськогосподарського ма
шинобудування М. С. Сідельников дав високу оцін
ку роботам молодих. Ця похвала, без сумніву, ад
ресована і всім раціоналізаторам нашого підпри
ємства.

В. ГЕНОВ, 
начальник бюро раціоналізації ї винахідницт
ва та технічної інформації І патентів Кірово
градського ордена «Знак Пошани» заводу. 
?ракторннї гідроагрегатів.

ДОЛИНСЬКИй РАЙОН. 
Особливе місце в роботі 
«прожектористів» колгоспу 
імені Леніна сьогодні зай
має питання використання 
резервів виробництва, підви
щення ного економічної 
ефективності. Молоді хлібо
роби проводять рейдн-пере- 
вірки, допомагають колгосп
никам боротися за збіль
шення виробництва продук
тів тваринництва.

На фото: «прожекто
ристи» (зліва направо): МИ
КОЛА ПУГАЧ, ОЛЕКСАНД
РА НОВИЧЕНКО, МАРІЯ 
БІЛА, МАРІЯ ТИМЧУР обго
ворюють результати рейду- 
перевірки.
<7 от о ІО. ЛІВЛШННКОВД,

ПРИРОДА І ТИ

і ■ Г: & »

ЦЬОГОРІЧНА зима не щедра на сніг.
І тут, у лісі, білого вбрання особ

ливо ие вистачає — на голову гіллі бу
зини і гльоду, на зелених вітах молодих 
сосен. В цю пору аж надто тихо. Давно 
залишили літню оселю щебетливі птахи. 
Лише вірний домівці дятел. монотонно 
постукує на якомусь стовбурі.

— Можливо, козуль зустрінемо? — за
питую, щоб почати розмову.

Мій супутник — лісничий Олександ
рійського лісництва Леонід Панасович 
Личак. Знайомі ми давно. Років з двад
цять тому студентом ліогосдодаоського 
факультету приїздив він на канікули І 
під час зустрічей з випускниками своєї 
школи палко «агітував» за інститут в 
Голосіївському лісі.

Не пориває Леонід Панасович зв'яз
ків Із школою й зараз. Але сьогодні — 
це не просто запальні розмови мріііпн- 
ка, а чітко визначена робота: гірн Олек
сандрійській середній школі № 1 ство
рено і вже четвертнії рік працює шкіль
не лісництво. Воно носить ім'я піонера- 
партизана Яші Матвіенка.

За школярами закріплено ста двад
цять гектарів новонасаджснь. Руками 
кнінх посаджено і оновлено десятки гек
тарів лісу. Доглядають хлопчики й дів
чатка за шкілкою, де ростуть майбутні 
дуби, сосни, липи, збирають корм для

РОСТУТЬ МОЛОДІ ГАЇ
зимової підгодівлі звірят І птахів. Цьо
го літа розмножили п лісі двадцять 
гнізд мурашника.

— Справжні друзі природи, — харак
теризує своїх підшефних Леонід Па
насович, і називає імена Сашка Комо- 
менка, Толі Косенка, Бориса Сторчака, 
Галі Астрахінової, Люби Безродный. — 
Проте, справа не у їхній практичній до

помозі, хоч вона й відчутна. Навчити 
дітей любити і розуміти природу, па 
мою думку, не менш важливо, аніж 
навчати їх мріяти.

Пригадуються чиїсь вдячні слова про 
Генріха Гейне, іцо поет умів словами 
оживити будь-яку гілочку. Усім би сте 
уміння. Бо природа — справжнє диво. 
В ній переплелись І краса, і поезія, і 
життєва необхідність для нас. Тому й 
існує певна залежність між взаємосто
сунками людини з природою І форму
ванням людською характеру. Леонід 
Панасович назвав кілька імен. Далеко 
не всі стануть послідовниками його 
професії, хоч вони вже є — педаяні ви
пускники школи Володя Егоров і Кате
рина Досужа. Основне, іцо ліс відкрив 
дітям свої таємниці.

Дуже добре, що у хлопчиків і дівча
ток є старші хороші друзі. Такі, як 
Леонід Панасович. як Аврам Каличович 
Чорногорець, як Антон Петрович Чер* 
Еіченко, Уляна Антонівна Шостак. У 
них діти навчаються по-господарському 
дивитись у майбутнє. Адже заедания, 
які стоять перед лісництвом, — це збе
реження І оновлення насаджень, заліг- 
пенни яруг, косогорів. Сотні гектарів 
молодих гаїв ростуть на непридатних 
для землеробства землях завдяки ко- 
піткій роботі працівників лісництва. У г 
старших навчаються діти оновлювати 
природу.

— Завжди з вдячністю гпигадук» сло
на з Постанови Верховної Ради СРСР 
стосовно охорони прирзди, — Леонід 
Панасович на хвилину замислюється. — 
Пам’ятаєш, там сказано, що раціо
нальне використання, збереження і ьід- 
творення природних ресурсів, абайлнве 
ставлення до природи — це складова 
частина програми будівництва комуніз
му в нашій країні. Дуже нотоібна на
ша професія людям.

Б. КУМАНСЬКИЛ.

26 грудня колектив Морозівського вуглерозрізу закінчив 
виконання виробничого плану, давши додатково 23 тшХг 
тонн бурого вугілля, трудову- перемогу ?азом з УСІМ8 вибо-

И а Ф о ї Оі Морозівськнй вуглерозріз.
фото КОВПАКА,

КІРОВОГРАД- 
ЧИГИРИНСЬКА ДРЕС

На Черкащині у гирлі річки Тясмин запроектовз- 
не будівництво найбільшої в світі Чигиринської тепло
вої електростанції потужністю 4 мільйони 800 тис. 
кіловат. Кожний агрегат цього енергетичного ає- 
мім/1« ,виР°блятиме вдвоє більше електроенергії, 

Ж усі генератори споруджуваної Канівської ГЕС. 
третьому році п’ятирічки а Тясминській заплаві 

л?»; генеральний будівельний наступ. Жит-
на пгмпЛУ-И Суча.сн?го споруджуватимуться
ачнрм 1',НАУСТр,аЛ,3аЦі' 3 максимальним застосуй 

мене 1 Г КОНСТР^ІЙ' їх виготовлення дорУ 
ообничпг <*0МУ КОлекти0У Світловодського виТ 
Р ичого оо єднання «Дніпроенергобудіндустрія», 
сівки Г-теп^п ™РЄ3' _^н'пр? • районі селища Влз- 
приємства Роб’гпаЛОСЯ будівництво ще одного під-1 
будування В йогвННЯ 3аВОАУ обємн°го Д°м0< 
кімнати ЧЄХаХ виготовлятимуться блок'
Чигиринської °нга>ку житлових будинків у селищі 
Тужність ‘епло?лектР°Чентралі. Проектна по-
раТнйх мет ° п'Д"Р^мства - 52 тисячі «вад- 
Еанчмку ЖИТЛв На р,к’ На промисловому маи-
с!ко-ХпХ°?НуЛ/ П,АГОТОВЧІ роботи КОМСОМОЛЕ- 
тресту «ПіняТ” бригади Ладижинської дільниці 
ног? уйп^Д ЄНЄирГОМОНТвж,) 13 Дільниці будіаоль- 
іі монтУажЙи2и НЯ,Ч-ГНРИНСЬК/ ДРЄС Механізатор» 
фундамент гопжааКіНЧИЛИ бетонну підготовку ПІД 
сованими т ного заводського корпусу і фор- 
складу готОво"ПпроЯукцТДа'ОТ'’ 6ЄГ°'* У ЙЯМ"”“ 

ста »и>робничото0о'б'-пЯТ,*РІЧ'<И “олект''|*‘< підлрием* 
ряд інших -»л*ал б єднання виконуватимуть таноЧ 
Гиринської ДРЕС&ЛЄНЬ будівельного управління Чм<

* Світловодськ, ®* СТЕПАНОВІ



в СІЧНЯ 10tS pony
РЕЦЕНЗІЇтдгуки, думки,

З ВЕЛИКИМ піднесенням 
зустрів радянський на« 

род знаменну дату 
50-річчя утворення Союзу 

PCP. У цей час ми з гордіс
тю оглядаємося на пройде« 
ний шлях, з радістю дума
ємо про історичні пер
спективи будівництва ко
мунізму, накреслені гені
єм В, І. Леніна, рішеннями 
партії.

До ювілею з друку ви
йшло чимзло цікавих 
праць, присвячених істо
рії утворення і розвитку 
Союзу PCP. До них на
лежить і книга завідуючо
го кафедрою історії КПРС 
Кіровоградського Інститу-

ревояюції, а скоріше а суб’єк
тивних факторах, в тому, що 
розвиток деяких подій и.» той 
час для партії «пиявився ін
шим, ніж це могло здаватися 
раніше».

8 книзі Л. М. Глазова 
підкреслюється, що марк- 
ензм-ленінізм розглядає 
національне питання, як 
підпорядковане головко
му — визволенню трудя
щих шляхом соціалістич
ної революції від соціаль
ного і національного гні
ту. Створивши партію 
більшовиків у багатона
ціональній Російській ім
перії, 8. І. Ленін приділяв 
завжди велику увагу цьо
му питанню. В дожовтне-

ВАЖЛИВЕ 
ДОСЛІДЖЕННЯ
ту сільськогосподарського 
машинобудування Я. М. 
Глазова «Про історичну 
роль КПРС у створенні 
Радянської Федерації» 
(Видавництво Харківсько
го університету, і972 рік).

В книзі автор докладно 
розповідає про те, що 
утворення СРСР за своєю 
політичною значимістю і 
соціально - економічними 
наслідками займає видат
не місце в історії Радян
ської держави. Досвід
створення Радянської 
Федерації має велике
міжнародне значення. Він 
уважно вивчається н ви
користовується братніми 
партіями. Цей досвід по
казує, що створення такої 
держави можливе під ке
рівництвом марксистсоко- 
ленінської партії та в ре
зультаті перемоги соціа
лістичної революції, що 
створює умози для доб
ровільного об'єднання 
аїльних і рівноправних на
цій та народностей а єди
ній державі.

Процесом вироблення 
форм та інститутів Радян
ської Федерації керував 
В. 1. Ленін, застосовуючи 
її принципи до всієї різ
номанітності обставин і 
умов революційної ді
яльності періоду станов
лення і формування Ра
дянської держави. Йому 
також належить і визна
чення основних принципів 
Радянської Федерації, те
оретичне обгрунтування 
їх зв'язку з принципом 
демократичного центра
лізму — головним орга
нізаційним принципом
диктатури робітничого
класу.
•'»ВАПНА увага в рейса юаа- 
** ній кинзі прицілена про

блемі здійснення ленінської 
програми національно-дер
жавного будінничгзз на Ук
раїні. Автор виділяє для до
слідження питання руху укра
їнських трудящих -а утворен
ня радянської національної 
державності, керівництва Ко
муністичної партії радянським 
національно-державним будів
ництвом на Україні.

Використання багатьох ?р- 
хівнпх і друкованих джерел.а 
також праць радпцьких істо
риків дало можливість акторо
ві не лише грунтовно досліди
ти тему, але іі уточнити ряд 
положень своїх попередників, 
які допускали помилкове тлу
мачення окремих питань, що 
нібито партія, В. 1. Ленін в 
дожовтневий період виступали 
проти державної федерації. 
Причини визнання федерації 
вони вбачали при цьому не у 
вивченні об'єктивних законо
мірностей розвитку Жовтневої

вий період він присвітив 
їй чимало важливих 
праць.

В них сформульовано І 
обгрунтовано основні ви
моги партії з національно
го питання стосовно до 
епохи імперіалізму і со- 
ціалісіичних резолюцій.

Монографія Л. М. Глазова 
переконливо показує, тцо ви
никнення федерації — це істо
рично закономірне явище. Для 
цього були створені необхідні 
ідейно-теоретичні та соціально- 
політичні передумови, а саме: 
інтернаціональна партія, міц
ний союз робітничого класу з 
революційним селянством усіх 
націй і народностей країни, 
виховання мас у дусі проле
тарського інтернаціоналізму', 
розробка окремих принципів 
існування федерації і визна
чення планів та засобів її 
створення. Особливий інтерес 
праці полягав о тому, що ав
тор досить повно висвітлює, у 
якій гострій і непримиренній 
боротьбі з буржуазними I 
дрібнобуржуазними уявлення
ми В. І. Ленін озброїв партію 
марксистським методом, як 
єдино правильним, науковим 
методом пізнання і революцій
ного перетворення міжнаціо
нальних відносин. Цей метод 
поєднує партійність з об'єктив
ністю та історизмом в оцінці 
явищ суспільного розвитку.

В. І. Ленін показав між
народне значення Радян
ської Федерації, зростаю
чий вплив її на хід світово
го революційного проце
су. Надаючи значення 
розвитку федеративних 
відносин між українською 
і російською радянськими 
націями, він закликав ко
муністів України і Росії 
віддати асі сили і знання 
цій справі і показати тру
дящим усього світу прик
лад дійсно міцного союзу 
робітників і селян різних 
націй.

Слід відзначити, що в 
книзі не всі питання ви
світлені а ріоній мірі. Де
які питання діяльності Ко
муністичної партії по 
створенню Радянської 
Федерації за браком міс
ця подано а конспектив
ній формі без деталізації, 
коротко.

Але незважаючи на це, 
рецензована праця заслу
говує позитивної оцінки і 
є важливим вкладом у до
слідження історії створен
ня Радянської Федерації 
і стане корисним посібни
ком для тих, хто цікавить
ся даною проблемою.

О. НАГОРНИЙ, 
директор Кіровоград
ського обласного дер
жавного архіву.

ОБЕРЕЖНО: 
МЕДИКАМЕНТИ
1[ОТиРНЛДЦЯТИР !ЧНА

Дьорге С„ повертаючись 
зі школи, завжди птахом елі- 
тала по слідцях свого буцни-

ку, Ллє того дня в неї пере
хопило подих, посчиїлк губи. І 
вона ледве, дошкандибала до 
своєї квартири. Домашній лі
кар визначна діагноз: пору
шення серцевої діялі пасті, 
Проте, кардіологи разом з ін
шими спеціалістами, констату
вали, то в дівчинки нодззи- 
чайно підвищений тиск в леге
нях. Незабаром у Дьорге від
мовило серце. Незважаючи на 
всі вжиті заходи, дівчинка 
вмерла. Під час розтину були 
впявлені значні зміни крово
носних СУДНІЇ в легенях, серці, 
печінці та інших внутрішніх 
органах. Лікарі припускали, 
що захворювання викликане 
вживанням «засобів для еле
гантності» «Меношїла», Про
те, під час розслідуилвня ти- 
яснилось, що причиною трагіч

„МОЛОДИЙ КОМУНАР“ _______-
Щ А ПОЧАТКУ шістдесятих років Ролан

Биков поставив свої перші кінокоме
дії, присвячені юнацтву, — «Сім няньок» 
і «Пропало літо».

Потім замовк як режисер. Але як ак
тор.,, Одна за одною на екрани виходять 
стрічки, де Биков ірас головні ролі: 
«Дзвонять, відчиніть двері!», «Здрастуй, 
це яі», «Мертвий сезон», «Служили два 
товариші», «Андрій Рубльов».

Через кілька років Биков повернувся 
до режисури і продовжив роботу, повну 
експериментів, фантазії, дотепної вина
хідливості. Він поставив фільм «Увага, 
черепаха!», який одержав золотий приз 
на VII Міжнародному кінофестивалі в 
Москві (1971 рік) і одну з головних пре
мій на Міжнародному кінофестивалі в 
іспанському місті Хіхоне (1972 рік).

«ДІАЛЕКТИКА 
ПЕРЕТВОРЕНЬ»

Роланд Викова охочо знімали різні 
режисери І в різних картинах, в ролях 
голопних І епізодичних, гострокарангер- 
них і іостродра.матичних.

Чому майже в кожній з цих ролей 
актора чекав успіх?

Биков володіє надзвичайною психо
логічною інтуїцією, і обрали, створені 
ним, завжди багатогранні, побудовані 
«а найтонших нюансах. З глибокою 
майстерністю артист передає контрасти 
і найдрібніші відтінки душевного стану 
свого героп.

Починаючи з ролі Акакія Акакіевича 
Баиімачкіна в телевізійному фільмі за 
новелою Гоголя «Шинель», Ролан Бы
ков утверджує свое кредо, те, що сам 
називає «вільною побудовою обраіу». 
Ного герой в «Шинелі» — жалюгідний 
і смішний, бідолашний і комічно безза
хисний. Цс, одночасно, добра й роїлю- 
чена людина. В результаті •- роль тра
гічного звучании. Вона відразу висуну
ла Ролана Бикова в ряд найцікавіших 
радянських артистів. Далі він зумів до
вести, що перше враження не було 
оманливим, створивши обрані своїх су
часників у фільмах молодих режисе
рів — у Олександра Мігти в кіиссгрі-і- 
ці «Дзвонять, відчиніть пвзрі!», у Сави 
Куліша в «Мертвому сезоні», у фільмі 
Фрунзе Довлатяиа «Здрастуй, не я!».

Образи, створені Виковим, як прави
ло, «замішані* на сміхові іі сльозах, 
доброті н співчутті. Гротеск в початко
вому малюнку ролі повсртавтьсн ро
мантичною піднесеністю в кінцевому її 
звучанні.

Ось що говорить сам Биков:
— Знайти логіку переходу людини з 

одного стану в інший, зрозуміти з чого, 
у що і чому перевтілюється людина, 
знайти джерела всіх цих перетворень — 
ось найперше завдання сучасного ак
тора.

Биков любійь згадувати про роїмо- 
ву, що одною разу відбулася п нього 
після учбовою спектакію. Сани із 
старшокурсників сказав йому: «Ти доб
ре граєш, але все о тебе йде не звід
си, — при цьому він постуків Биксва по 
грудях, — а звідси, — і показав на го
лову. — А у актора, якщо він, звичай
но, справжній, все повинно йти ВІД 
серця, емоцій, чогось підсвідомого».

Ролану Бякову це добре запам'ятало
ся. Як розповідає актор, він пішов до 
свого керівника і сказан: «Як мені бу
ти? Не вистачає о мене чогось такгчо, 
без чого немає актора, чогось підсвідо
мого». Викладач уважно подивився на 
Бикова і відловів: «Для того, щоб було 
підсвідоме, потрібно і свідомого хоча б 
трошки мати, інакше, звідки ж влити 
підсвідоме?»

—. Граючи, —- і опор пі ь Ролан Бя- 
ков, — актор створює свого героя, тоб
то характер людини в безперервному 
розвитку. Створення обраіу — це по-

З епюр, —

шуки діалектик» перетворень харак
теру.

«Діалектиці перетворень» підоласн! 
всі роботи Бикова. Цс код до розумін
ня його творчості. Принцип його бачен
ня світу.

«КІНОСТРІЧКА,
НЕ СХОЖА НІ НА ЩО»

Коли на скранп вийшов новий фільм 
Голана Бикова «Айболнть-56», він якби 
спростував все, шо знали про Бикова 
до цього. Режисер ніби спеціально від
кидав раніше ним накопичене і дивував 
новими якостями.

«Айболнть», казка Корніп Чуковсько- 
го, на якій виросло іі виховалось не 
Сдне покоління радянських дітей, рап
том втратила традиційні риси класичної

го. І для того, щоб це спілкування бу
ло цікавим І важливим для обох сто
рін, дитячий кінематограф нопинен ду
жо точно знати те, що він хоче ска
зати.

ІСТОРІЯ
СТАРОЇ ТЕЛЕГРАМИ

В той час, як фільм «Узага, черепа
хи!» демонструвався на VII Міжнарод
ному кінофестивалі в Москві, Ролан Би
кон знімався в Ленінграді і одночасно 
закінчував у павільйонах «Мосфильму» 
роботу над кінострічкою «Телеграма».

Актори — п'ятирічні близнюки Єгор 
І Паша Когаїш. Інші виконавці голов
них ролей — школярі. Ширість, безпо

середність і серйозне ставлешіа до спра
ви, що демонстрували маленькі актори

Ролан БИКОВ:АКТОР, ЯКИЙ ЗНІМАЄФІЛЬМИ ДЛЯ ДІТЕЙ
казки, і на екран прорвалась стихія 
невгамовної фантазії, кінематографіч
ної виразності, кмітливих знахідок, лу
кавих вигадок.

Кінострічку з однаковим задоволен
ням дивились діти і їх батьки, дивую
чись винахідливості іі святковості кіно- 
видопнща, що запропонував режисер.

«Кінострічка, не схожа ні на що», — 
висловив, напевне, загальну думку про 
фільм режисер Олександр Мітта.

Слідом за «Айболитом» Биков знімає 
картину «Увага, черепаха!», знову адре
суючи її дорослим і дітям.

Життя учнів першого класу однієї з 
московських шкіл побачене тут дорос
лою людиною у всій її овальності, каз
ковості й пустотливості. Діти зайняті 
турботами про врятування черепахи, 
яка «втекла» з куточку живої природи, 
але режисеру вдається показати, що 
світ дитлнетиа — цс світ складних стич
них проблем.

— Дуже важким в картині був вибір 
правильної Інтонації, образних рі
шень, — розповідає Бнков. — 1 якщо 
для дітей «Увага, черепаха!» — це істо
рія з черепахою, то для дорослих — це 
Історія виникнення жорстокості у дітей 
і такого ж самого наївного, іі нестрим
ного потягу до добра.

— У реальному житті, —< продовжує 
режисер, — дорослий в очах дітей не 
завжди виглядає благороднії'.! героєм з 
книжок. Мистецтво ж дає можливість 
для пізнаний 1 впливу одного на одни

на зйомках «Телеграми», залишаються 
«секретом» Ролана Бикова.

...О дванадцятій годині дня па фасаді 
нового Московського театру ляльок б'о 
годинник. Кричить півень, відчиняюгься 
даерцята теремка, і звідти виглядають 
різні звірята. Грає музика. Опівночі все 
повторюється. Перед театром збираю
ться люди, зачаровано дивляться на 
казковий годинник діти й дорослі. Цією 
сценою починається й кінчає гься нова 
стрічка Ролаиа Бикова, якої б не було, 
коли б не телеграма...

В старій книжці школярі знайшли те
леграму, в якій Сергій просить Катю 
зустріти його на вокзалі, тому що в 
Москві він проїздом. Півдня проводять 
хлопчики й дівчатка о пошуках Каті. 
Газом з ними шукає адресата І дівчин
ка Тоша, н якої день народження. Ля
ше в кінці фільму виясняється, що 
Катя і Сергій — батьки Тоші, а той 
збірник віршів, в якому вони знайшли 
телеграму, написаний в юності її діду
сем. Про цей день перед самим Новим 
роком, день пошуків І підкригтів, про 
різних людей, котрих зустрічають I 
пізнають маленькі герої, поставив Ро
лан Биков новий фільм.

— Я до дітей ставлюсь, як до особис
тостей і тому ДО НІІХ вимогливий.— іст
ворить Ролан Биков. — По дитині пере
віряю дорослого, тому що все, ЩО в 
нас в від дитинства, — найкраще.

Т. КЕІ1МАХ. 
(АПН).

ного кінця Дьорге стали дві 
пачки «Мірантропа», подібних 
до «Мепоцнла» лікіз, які А 
сьогодні продаються в аптеках 
ФРН,

У вказівках щодо прийому 
цього препарату с заспокоюю
ча, фраза: «Мірантроп» — за
сіб, що ке чинить шкідливого 
впливу па організм 1 цілко»! 
придатний для трпвалото вжи
вання»,

Цей випадок, про який роз
повів яехідповімсцькіїй жур
нал «Штерн», викликав обу
рення в країні. Справа в тому, 
що ще в травні !9бЗ року 
іипеПцагські спеціалісти по 
серцево-судинних захворюван
нях висловили прнпущеііни, 
що швидке вбіпьтпенпч числа 
молодих жінок і дівчат, котрі 
страждають досить рідкою

хворобою спазм дрібних кго- 
волосних судив в легенях, ви
кликане вживаниям різних 
«засобів для елега.чгкосгі». 
зокрема «Меиоцилл», Перші 
ознаки захворювання — неста
ча повітря при навантаженні 
на організм. У Швейцарії та 
Австрії цей шкідливий меди
камент вх:е давно вилучений 
із продажу. Б ФРН ■ такій 
«ефективний і нешкідливий за
сіб» продавали до педзвиього 
часу. А тепер, ви. тнеться, шо 
Й препарат «Мірантроп», ви
пущений слідом за «Меноцк- 
лом», також руйнує організм 
людини.

Скликана іце в лютому 197(1 
року в медичному університеті 
1 анногсра нарада спеціалістів 
з сирцевих захворювань не 
змогла наполягли па забороні

«Мепоцила», що викликав такі 
тяжкі наслідки, І це, незва

жаючи па те, що дюссельдорф
ський кардіолог професор Лю- 
їй після ретельних досліджень 
прийшов до висновку, що са
ме «Меноцпл» є причиною 
тяжких судинних I легеневих 
захворювань. Він підкреслив, 
що може пройти п’ять років 
після прийому «Мепоцила», 
перш ніж з’являться ТРИВОЖНІ 
симптомп. Люди, котрі прий
мають подібні препарати, жи
вуть ніби з бомбою, вибух якої 
може статися в будь-пчу хви- 
лину. Медики звернули увагу 
керівників об'єднання зіхідио- 
німецьких аптекарів, па шкід
ливість Биробіпщгвз й прода
жу цих медикам.іитів, Але 
злочіпше зневажання писпов- 
ками спеціалістів зпозу під

тверджує, що на першому міс
ці у ділків фармацевтичної 
промисловості не турбота про 
здоров'я людей, а прибупчь

Досі, наприклад, з західний 
країнах, незважаючи на про
тести лікарів 1 громадськості/ 
по заборонено виробництво ря
ду наркотиків, І перш за псе 
ЛСД, вживання якого »губно 
впливає па людський організм 
і призводить до зміни складу 
крові.

На різних нарадах розгляд 
дають результати експертна 
приймаються рішеная, о чим« 
ло препаратів типу «засом 
для елегангпості» да іпЛ 
шкідливі для здоров'я медЯ 
кямеиті! продаються й доііипТ 
в міських аптеках країн За- 
Х0ДУЛ. АЛЕКСАНДРОВ.
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Здійснюючи Кіровоградську пасту» 
пг.льну операцію, війська 2-ю Україн
ської о фронту під командуванням ге
нерала армії і. С. Конева просувалися 
вперед. З'єднання 5-ї і 7-ї загальновій
ськових і 5-ї танкової гвардійських ар
мій наступали з двох напрямків — на 
північ і південь від Кіровограда, і хоча 
ворожі контратаки були дуже жорсто
кими, зупини ги наступ ваших військ 
противнику не вдалось. Два гострих 
клини з’єднань фронту швидко зруйну
вали оборону гітлерівців.

Мужньо діяли при прориві оборони 
противника танкісти роги комуніста 
старшого лейтенанта В. Дронопа. Вони 
стрімко увірвалися в село Іванівну і 
розгромили ворожий вузол оборони. В 
цім бою гвардійці знищили три ганки, 
дві самохідні гармати, 5 мінометних ба
тарей, 8 кулеметів і понад КО с) ашис- 
тів. Сам Дронов особистим прикладом 
запалював своїх танкістів, йоіо танк 
йшов попереду. Ворожим снарядом 
зранило йому ліву руку, але відважний 
командир продовжував виконувати зав
дання. Противникові вдалося підбити 
танк героя, але воїни вели боротьбу. 
Тільки тоді, коли не стало снарядів, 
командир подав екіпажеві команду по
кинути машину.

Мужність.і відвагу танкістів було ви
соко оцінено командуванням. 7 воїнів 
роти удостоєні урядових нагород, а 
старший лейтенант В. Дронов був наго
роджений орденом Червоного Прапора.

Танкові частини з десантами двох 
ударних угруповань 2-го Українського 
фронту, перемагаючи ворожий опір, 
обійшли Кіровоград І Лслехівку з пів
ночі і півдня, відрізали всі шляхи від
ступу противникові на захід і вранці 
7 січня 1944 р. біля Лехекіаського 
роз'їзду з’єдналися. В районі Лелеківкн 
було оточено 4 ворожих дивізії.

В ніч на 8 січня чістин,.і і з’єднання 
33-го стрілецького корпусу 5-ї гвардій-

ської армії, 33-го стрілецького корпусу 
7-ї гвардійське? армії, 29-го танкового 
корпусу 5-ї гвардійської танкової армії 
звільнили від німецько-фашистських 
загарбників Кіровоград, який перебував 
29 місяців в окупації.

Після визволення Кіровограда радян
ські війська з боями просувалися впе
ред, відбивали шалені контратаки ііт- 
лерівців і знищували оточене угрупо
вання в районі Лелеківкн.

Ворог намагався вирвати із оточення 
свої дивізії і часто переходив у контр
атаки, проте наші війська стійко відби
вали їх. Тільки 8 січня було знищено 
понад 20 танків і близько 2000 солдат і 
офіцерів противника. В цьому бою зраз
ки хоробрості і відваги внлпилн танкіс
ти і артилеристи. Танк молодшого лей
тенанта Л. Олексієнка знищив 8 авто
машин, гармату 1 понад 70 гітлерівців. 
Командир гарматної обслуги сержант 
А. Досмагамбетов із своєї гармати зни
щив понад 40 фашистів.

Угруповання німців, оточене п районі 
Лелеківкн, не здавалося, хоч було за- 
тиснуте в міцні кліщі нашими війська
ми. Особливо запеклі бої точилися 
9 січня. Ворог докладав усіх зусиль, 
щоб утримати за собою хоч деякі шля
хи для виходу через Лелеківиу на 
північний захід. Він проводив безпе
рервні контратаки, підтримувані бом
бардувальною авіацією. Наша артиле
рія і авіація спрямувала на загарбни
ків всю силу своєї зброї. Все поле бою 
було охоплене димом і вогнем.

Штурмовики 5-ї повітряної армії свої
ми масованими нальотами і сольними 
ударами деморалізували противника. 
Особливо сильні удари завдавали літа
ки 266-ї 1 292-ї ипурмозях авіаційних 
дивізій, 9 січня дві групи літаків від 
командуванням підполковника С. Зай
цева бомбардували скупчення техніки 
і військ ворога, оточеного в балці Гли
бокій в районі Лелеківкн. Відважно

діяли ескадрильї під командуванням 
старшого лейтенанта Г. Александрова і 
каштана Г. Красоти. В результаті авіа
ційних бомбардувальних удзрія було 
знищено 25 танків і автомашин. Обидві 
групи літаків успішно штопали бойові 
завдання і допомогли наземним вій
ськам в розгромі ворожого угруповання.

Протягом трьох днів гітлерівці нама
галися вирватися із оточення. Однора
зово німецьке командування сильними 
танковими 1 авіаційними ударами хоті
ло зовні деблокувати свої оточені вій
ська. Але противнин не досягнув мети, 
його намір повністю пропалимся,

ІО січня війська 5-ї гвардійської ар
мії при взаємодії з частинами 7-го ме
ханізованого корпусу і правофлангови
ми дивізіями 7-ї гвардйської армії зав
дали рішучого удару по оточеному во
рожому угрупованню і повністю зни
щили ного. Лелеківка стала мої нлою 
для велико? кількості і ітлерівських 
солдат і офіцерів. На полі бою залиши
лось понад 6 тисяч фашистів. Вулиці 
Лелеківкн, двори та горо ці, балка Гли
бока були заповнені зіпсованими воро
жими танками, гарматами, мінометами, 
кулеметами, автомашинами.

У цьому районі нашими військами за
хоплено у противника 90 танків, 111 іар- 
мат, 26 самохідних гармат, 124 міноме
ти, 287 кулеметів, велику кількість ав
томашин і боєзапасів.

Так успішно радянські війська завер
шили розгром ворога біля Лелеківкн. 
По.му сприяли високий бойовий дух 
особового складу, стійкість, сміливість 
і масовий героїзм радянських воїнів, 
високе оперативне мистецтво команди
рів, оснащеність військ бойовою техні
кою та допомога партизані”» і місцевого 
населення. Цп славна перемога увійшла 
в історію Великої Вітчизняної війни, як 
подвиг народів-братів, невмирущий зра
зок їх бойової дружби і взаємодопо
моги.

І. АРТЕМЕНКО, 
кандидат історичних наук, 
учасник визволення Кірово
града від німецько-фашист
ських загарбників.

1 СІЧНЯ МИНУЛО 80 РОКІВ З ДНЯ НАРОД
ЖЕННЯ (1893—1941) І. В. ПАНФІЛОВА, РАДЯН
СЬКОГО ВІЙСЬКОВОГО ДІЯЧА, ГЕРОЯ РАДЯН
СЬКОГО СОЮЗУ.

„НАРОДНИЙ
ГЕНЕРАЛ“

Всьому світові відомий под
виг захисників Москви — вої- 
нів-панфіловців. 28 героїв 
оспівай» у піснях. Ала сла
ву 316-і стрілецької диві
зії, якою командуваз Іван

Васильович Панфілов, принесли не лише двадцять ві
сім там, на Волоколамському шосе 1941-го.

Тоді ж у листопаді 41-го разом з дивізією діяв курсант
ський полк з училища імені Верховної Ради РРФСР. Ось що 
розповідає гвардії капітан у відставці Б. П. Владимиров, 
який п ті дні командував батальйоном,

— Батарея, виконуючи наказ Панфілова, форсованим мар
шем пішла до Лотошино, щоб зайняти його раніше німців. 
Віддаючи наказ, генерал юворив:

— Лотошино стоїть на перехресті шосейних доріг. Якщо па 
твою батарею піде хоч вен гітлерівська танкова армія — в» 
все одно повинні вистояти, щоб дати можливість полкам, шо 
пробиваються, зайняти оборону...

І ось розповідь про важкий бій»
Головний танк фашистів вирвався з полоси вибухів наших 

снарядів і пішов прямо .на спостережний пункт. Схопивши 
протитанкову гранату, я почав вставляти запал у гніздо. 
Кляв себе за тс, що не підготував гранату раніше. Нарешті, 
закрив заслінку, вирвав запобіжник, але... стальна махина 
вже наповзла на окзп, оілушила скреготом гусениць, обдала 
жаром... Танк двічі проутюжив окоп і пішов далі. Я став 
підніматися з дна окопа. Тонкий просвіт різонув очі. Живий! 
Швидко підвівся на одне коліно і побачив широкий зад тан
ка, що відходив. Розмахнувся, вклав у ьидок іранатн все’зло 
і знову впав... .(1

Це лише епізод з одного бою відважної дивізії, іцо 
після загибелі її мужнього керівника, якого кожен 
боєць вважав своїм батьком, назвали Панфіловською.

Вересневого дня 1972 року 
мужні гвардійці генерала 
Родіїмцсва знову на Волзь
кому березі, на місці леген
дарної переправи, котру во
ші здійснили ріпно ЗО років 
тому.

позаштатному секретарю Компаніїзсьмого РК 
ЛКСМУ, викладачеві ветеринврчого технікуму 
Світлані Присяч та інженеру райоб’еднаїїпя 
«Сільгосптехніка* Василю Гайфслю з нагоди 
їхнього вступу в шлюб/

Людмилі Проценко — завідуючій сектором 
обліку членів ВЛКСМ комітету комсомолу Кі
ровоградського технікуму сільськогосподар
ського машинобудування і Валентину Гайдуко
ву — викладачеві цього ж технікуму, а також

Зої Поперешняк і Сергію Четверні,
Вірі Нвзаріній і Сергію Вахріну,
Ользі Мітенко і Володимиру Баїнловсьяому, 
Валентині Ковальовій 1 Михайлу Білоусову, 
АниІ Бергельсон і Олександру Школьникову, 
які завтра реєструють свій шлюб в Кірово

градському бюро ЗАГСІ,

ЗНОВУ-
Як повідомляють Всесоюзний іа 

Регіональний центри по грипу, в 
зимовий період 1972—1073 років 
кількість захворювань грипом буде 
не однаковою.

Епідемічний спалах грипу Аз 
(Гонконг) може спостерігатись се
ред населення, яке уже хворіло 
цією інфекцією в 1970 році, а та
кож невраженого в наступні’ епі
демії.

Найбільш інтенсивні показники 
захворюваності слід чекати серед 
дітей перших років життя, а та-

ГРИП!
кож в колективах молодих людей, 
які прибуля із різних районів краї
ни та великих міст (учнів, жителів 
новобудов).

В населених пунктах, де захво
рюваність грипом тину В в сезон 
1969—1970 років і в 1971-1972 
років була мінімальною або збіль
шилась навесні 1972 року, слід че
кати найбільше спалахів цієї хво
роби,

О. НИКИФОРОВ, 
завідуючий обласним відді
лом охорони здороз’я.

£ ПОКАЗУЄ КІРОВОГРАД
НЕДІЛЯ, 7 СІЧНЯ. ПЕРША 

ПРОГРАМА. 9.05 — Рйпцопа 
гімнастика дл.ч дітей, (ЛА>. 
9.20 — Новики. (М), 9,39 — 
«Будильник». (М), 10.00 --
«Музичний кіоск». (М). 10.33 
— «Товари — для народу». 
(М). 11.00 — Кольорпзе телеба
чення. «Пісні Долуханяна». 
(М). 11.43 — Кольопове теле
бачення. Програма мультфіль
мі». (М). 12.15 - Для воїнів 
Радянської Армії і Флоту. (М), 
13.00 — «Пісні І долів. (Во
рошиловград). 13.15 — Для ді- 
дей. «Зелений лис». Лялькова

вистава. (Донецьк). 14.45 «- 
«Золоті ключі». (Львів). 15.30 
— «інтерклуб* запрошує на 
конкурс». (К). 17.90 — Кольо
рове телебачення. «Клуб кіяо- 
подорожей». (М). 43.00 — Но
вини. (М). 18.10 — Кольорове 
телебачення. «Наші сусіди». 
Прем’єра телеспектаклю. (51). 
19.20 — Прем’єра телевізійно’о 
документального фільму «Лю
дина і книга». (М). 19.50 — 
Кольорове телебачення. Пре
м’єра телевізійного художньо
го фільму «Найкращі кораб
лі». 2 серія. (М). 21.00 — Про
грама «Час», (М). 21.30— Кон
церт. (М). 22.40 — Чемпіонат 
СРС Р з баскетболз. «Спаргак» 
(Ленінград) — «Динамо» (Тбі
лісі), (Ленінград). 23.70 — Но
вини, (Лі).

ДРУГА ПРОГРАМА. 12.45 — 
Для дітей. «Павлиські казкп». 
(Кіровоград на Республікан
ське телебачення). 13.00 — Ко
льорове тслебачеин.т. Худож
ній фільм «Ревізор». (М).

15.10 «Сільська година».

(М). 16.10 — Кіножурнал «Но
вини дня». (М). 16.20 — «Літе
ратурні зустріч!». (М). 17.03 — 
Телефільм «Мн теж із Сплсь- 
на». (К). 17.30 — «У вечірню 
годину». Розважальна програ
ма. (Харків). 18.90 — «Екран 
молодих». (К). 19.00 — «Па
меридіанах України». (Київ з 
включенням Кіровограда). 
19.30 — Мультфільм «Пригоди 
козака Еиея». \К). 20.00 — Ко
льорове телебачення. Концерт. 
(К). 20.15 — «На добраніч, лі
тні» (К). 21.00 — Програма
«Час». (М). 21.30 — Художній 
фільм «Людина без .часгрою». 
(К). 23.10 — Вечірні нови
ни. (К).

ПОНЕДІЛОК, 8 СІЧНЯ. 
ПЕРША ПРОГРАМА, 10.0-5 - 
П. Макаль. «Дай води, кри
нице». Спектакль Білорусько
го театру юного глядача. (К). 
18.00 — «Від понеділка до по
неділка». (К). 13.15 — «Си
ла — від землі». Кі.чонарис 
про бригадира механізаторів 
колгоспу «Росія» Ііовоукраїн- 
ською району В. Андріяіпа».

(КІровоірад па Республікан
ське телебачення). 18.30 — 
Фільм-концерт «Бела Руден
ко», (К). 19.00 — Інформацій
на програма «Вісті». (К). 19.30
— «Екран молодих». (До
нецьк). 20.45 — «На добраніч, 
діти!». (К). 21.00 — Програма 
«Час». (М). 21.30 — Художній 
фільм «Богдан Хмельниць
кий». (К). 23.29 — Вечірні по
вний. (К).

ДРУГА ПРО! РАМА. 17.10 — 
«Товариш пісня». Концерт на 
замовлення телеглядачів. (М).
17.45 — «Сім днів Глухівсько- 
го бавовняного комбінату*. 
Передача 1-а. (М). 13.00 — Но
вини. (М). 18.19 — «П’ятиріч
ка, рік третій». (М). 18.40 — 
«Грас В. Третпаов». (М). 19.00
— Міжнародна па-лорама. (М),
19.45 — О. ОстрозСЬКйЙ. «Пізнє 
кохання». Спектакль, (М). 
21.00 — Програма «Час». (М). 
21.30 — Продовження спектак
лю «Пізно кохання». (М). 
22.35 — Спортивний щоденник. 
(М). 23.00 — Новини. (М).

ПІІША АДРЕСА І ТЕЛЕФОНИ
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СПІВЕЦЬ СВОБОДИ '
1 січня минуло 150 років з дня народження (1823— 

1849) ШАНДОРА ПЕТЕФІ, уюрського поета, рево
люційного демократа.

«Моє жаття протікало на полі битви, на полі 
бою, страждань і пристрасті».

Шандор ПЕТЕФІ.

■у ЦИХ словах — весь Петефі, людина, ідо всю се- 
бе віддала батьківщині. Йог-) пісня — пре рідні 

краї, про обєздоленнх його людей, про меч, що .має 
бути надійним, має бути першим другом у боротьбі 
з ворогом.

Двадцять шість рсків — вік, прожитии Шандором 
Пстсфі. І доли ми сьогодні говоримо про нього, як 
про ведучу зорю боротьби угорського народу за свою 
свободу і незалежність, тож, мабуть, свідоме життя 
цієї людини, все, без останку, служило великій люд
ській меті.

Угорський письменник Анатоль Гідаш у свсїй монографії 
про поста і революціонера розповідає, зокрема, про такий 
епізод. ...Одного разу Пстсфі (це було під час революції 
І848_року, коли угорський народ повстав проти австро-угор- 
ської монархії) їхав на возі за якимсь службовим доручен
ням. Назустріч йому йшов загін піхоти. Це були солдати, 
яких Бем (революційний генерал) послав у тил німців, щоб 
вони підняли там повстання. Петефі і майор загону розгово
рилися між собою. їх обступили солдати і слухали. Перед 
прощанням майор спитав:

— Пане капітане, дозвольте взнати ваше прізвище?
— Пстсфі.
— Пост? — запитав одни гусар.
— Так.
Тоді гусар крикнув громовим голосом:
— Людні Солдатні Тут Шандор ПетефП
Гусари і піхотинці стовпились біля поета. Кожен хотів ба

чити його, потиснути руку. Знявши кашкета, Петефі зніяко
віло тис руки солдатам. «Нічого, ніколи в житті ве справля
ло на мене такого враження». — розповідав пізніше Петефі.

Не зважаючи на заборону командуючого, який боявся за 
життя поета, Петефі ходив з кіннотою в атаку. Він І загинув 
бійцем. Його тіло — біля тіл 1030 революційних солдат, що 
лягли в єдину могилу після жорстокої битви.

4 січня минуло 100 років з дня народження діяча 
російського революційного руху П. К. ЗАПОРОЖЦЯ.

З ПЕРШИХ 
МАРКСИСТІВ

Як відомо, восени 1895 ро
ку відбулося об'єднання 
марксистських гуртків Петро
града в «Союз боротьби

за визволення робітничого класу». Керували ним 
В. І. Ленін, А. О. Ванєєв, П. К. Запорожець, Г. М. 
Кржижановський, Н. К. Крупська, В, В, Старков та інші. 

Всесвітньо відома фотографія членів «Союзі». Вона мала 
таку історію. 9 грудня 1895 року багатьох членів «Союзу» бу
ло заарештовано. Через 14 місяців винесено вирок, підписа
ний царем — заслати в Сибір під нагляд поліції. Перед за
сланням поліція дала в’язням три «вільних» дні. Ось тоді й 
сфотографувався Володимир Ілліч разом з кількома керівни
ками «Союзу» на згадку. Серед інших і ТІ. К. Запорожець, 
один з наймужніших, найактивніших організаторів нелегаль
них марксистських соціал-демокрагичннх і робітничих гурт
ків у Росії.

«Я не визнаю себе винним у тому, що належу до 
товариства, яке називається соціал-демократичним 
гуртком. Не визнаю себе винним і в тому, що я о 
робітничих гуртках займався пропагандою проти
урядового спрямування».
(З протоколу допиту в поліції 21 грудня 1895 року), 
Член «Союзу» Г. М. Кржижановський;
«Петро Кузьмович Запорожець зазнавав допитів 

такого виду, що першим загинув із нашої групи»,
Бутурська тюрма в Москві. «Пугачовська рожа». 

Тут царизм згноїв вірного сина українського народу, 
який разом з Іллічем засвічував нову зорю для тру
дящих і для цієї мети поклав на алтар свободи наро
ду молоде своє життя.

Від знущань, хвороб, які дала Бутурська, Запоро
жець помер 33-х літ.

Редактор В. ПОГРІБНИЙ.


	1639-1p
	1639-2p
	1639-3p
	1639-4p

