
Ціна 2 коп.•’’иГщтч.*1 • ВІВТОРОК, 28 СІЧНЯ 1!П5 року *

ПЛЕНУМ ЦК Л кем УКРАЇНИ

25 січня' у Києві відбувся IV пле
нум ЦК JIK.CM України, який обго- 
вррг.в завізний комсомольських ор
ганізацій республіки в завершально
му році п'ятирічки в світлі рішень 
грудневого (1974 р.) Пленуму ЦК 
КГІРС. З доповіддю виступив дру- 
гий секрегар ЦК ЛКСМУ А. І. Кор- 
ніевкб
’На пленумі відзначалось, що ком

сомольці і молодь республіки, як і 
всієї країни, палко схвалюють і ак
тивно підтримують внутрішню^ зов- 
лїшіпо політику Комуністичної пар- 

,.тії, багатогранну діяльність Цент
рального Комітету, ного Політбіоро 

• на чолі з Генеральним секретарем 
ІІК товаришем Л. І Брежнєвим по 
неухильному здійсненню ленінської 
те.черадил'оїДліііії КПРС. Як кон- 

. кретне кергЦАяцтво до дії сприйняли 
кїиаки н :,іг?у.:>а рішення груднево
го (І9~і'-р‘) Пленуму ИК КПРС, 
Звернення ЦК КПРС до партії, до 
рпдяїгськсго народу. Нову хвилю 
тю;, нового ентузіазму викликали у 
них постанови про Всесоюзне соціа
лістичне змагання, лист товариша 
Л І. Брежнєва комсомольцям Мо- 
СКЗИ-— переможцям соціалістично
го змагання.

Комсомольські організації рес
публіки Під керівництвом партійних 

. комітетів провели .значну роботу по 
і мобілізації...молоді на розв’язання 
Г пажливих."'' народногосподарських 
< завдань. ГІгі ‘рахунку молодіжних 

колективів кожна третя надпланова 
. тонна вугілля, мінеральних добрив, 

п'ятдесят ■.’процентів надпланового 
І чавуйу1,'-стаЛі. 'прокату, вироблених 

•і ’нрохтиелаїнетЮ'-республіки в мину
лі 'лему роШ.- •При активній участі мо

лодих будівельників достроково 
введено в дію 23 важливих пуско
вих об'єктів па ударних комсомоль
ських будовах. Серед них — най
більша в світі доменна піч № 9 на 
«Криаоріжбталі» товстолистовий 
стан «3600» па «Азовсталі». три гід
роагрегати <Дніпрогес-2 та інші. 
Спочатку року понад 1GOO молодіж
них .колективів, 43 тисячі молодих 
виробничників працюють в рахунок 
десятої п’ятирічки.

Масовий рух за високу якість ро
боти, майстерність честь заводської 
марки під девізом «Якості продук
ції — комсомольський контроль» 
розгорнули виробничники Запоріж
жя. Харкова, ряду областей. Сотні 
колективів на заклик молодих гір
ників шахтоуправління «Торезьке» 
Донецької області стали па трудову 
вахту, присвячену 40-річчю стаха- 
мовєького руху. Молоді хлібороби 
Черкащини закликали юнаків і дів
чат села ударною працею забезпе
чити в завершальному ропі п’яти
річки багаті врожаї.

Разом з тим. говорили учасники 
пленуму Центральний Комітет 
ЛКСМУ, комсомольські організації 
республіки ще не попиою мірою ви
користовують наявні можливості в 
боротьбі за підвищення ефектив
ності виробництва, зростання про
дуктивності праці, поліпшення всіх 
якісних показників у справі вихо
вання молоді в дусі КОМУНІСТИЧНОГО 
ставлення до поаці.

Чині в республіці па промислових 
і сільськогосподарських підприєм
ствах, у наукових і проектних уста
новах приймаються підвищені со
ціалістичні зобов’язання і напруже
ні зустрічні плани на 1975 рік. 
Кровна справа комсомолу — роз
горнути боротьбу за досягнення на
мічених січневим Пленумом ІІК 
Компартії України рубежів у про
мисловості, сільському господар- 

,cTDi, будівництві та інших галузях 
народного господарства республіки, 
залучити всю молодь у Всесоюзне

соціалістичне змагання за досягнен
ня найвищих показників у роботі.

У доповіді і виступах вказува
лось. що комітетам ЛКСМУ необ
хідно забезпечити авангардну роль 
кожної комсомольської організації, 
кожного комсомольця в боротьбі за 
високу якість продукції. В цьому 
плані всілякої підтримки і поши
рення заслуговує досвід комсомоль
ських організацій Львівщини. І!з 
ряді підприємств області, напри
клад, впроваджено системи безде
фектної праці, комплексного керу
вання якістю Створені при обкомі, 
міськкомах, райкомах і комітетах 
комсомолу підприємств штаби якос
ті стали організаторами руху молоді 
«За честь Львівської марки», за 
право здавати продукцію з першого 
пред’явлення, працювати з особис
тим клеймом, з «Комсомольською 
гарантією якості»

Комітети ЛКСМУ повинні всіма 
формами організаторсіїкої і політич
ної роботи добиватися щоб молоді 
інженери і техніки, спеціалісти сіль
ського господарства, робітники й 
колгоспники виступали ініціатора мі1 
прискорення технічного прогресу 
були палкими прихильниками всьо
го передового, прогресивного, ак
тивно боролися за його впровад
ження у виробництво. Всілякого 
схвалення і підтримки заслуговує 
.робота громадських конструктор
ських і проектних бюро, рад моло
дих спеціалістів, комісій сприяння 
технічному прогресові, проведення 
конкурсів робочої майстерності по 
професіях, організація виставок тех
нічної творчості.

Сьогодні в республіці практично 
нема такої ділянки господарського 
будівництва, де б не працювали 
комсомольці і молодь Тому обов'я
зок комсомольських організацій з 
врахуванням специфіки виробничих 
колективів, конкретних завдань — 
допомогти кожному молодому тру
дівникові знайти своє місце в бо
ротьбі за дострокове виконання і 
перевиконання планових завдань, 
підвищення продуктивності праці і 
ефективності суспільного вироб
ництва.

На пленумі підкреслювалась не
обхідність предметніше зайнятися 
роботою комсомольських організа
цій тих підприємств і галузей, де 
допущено відставання від контроль
них цифр п’ятирічки, посилити ува
гу до роботи молоді па пускових 
об'єктах. У цьому році 15-тпсячнан 
загін юнаків і дівчат поповнить ря
ди будівників важливих народно
господарських об’єктів, багато хто 
з них поїдуть на спорудження Баіі- 
кало-Амурської магістралі, пода
дуть допомогу трудівникам села 
Нечорноземної зони РРФСР. Треба 
уже сьогодні вирішити питання 
комплектування будівельних заго
нів. низначйтп їх завдання.

Ударною справою комсомоль
ських організацій республіки має 
стати шефство над вирощуванням 
високих урожаїв кукурудзи і цук
рових буряків. Необхідно забезпе
чити активну участь молодих буря- 
ководів в оголошеному Ц1< ВЛКСМ 
Всесоюзному соціалістичному зма
ганні комсомольсько-молодіжних 
бригад, ланок за одержання висо
ких урожаїв цукрових буряків.

Слід постійно поліпшувати діяль
ність комсомольських організацій 
по вихованню молоді на революцій
них, бойових і трудових традиціях 
Комуністичної партії і радянського 
народу, в дусі радянського патріо
тизму і пролетарського інтернаціо
налізму, непримиренності до будь- 
яких проявів буржуазної ідеології 
і моралі. Треба постійно виявляти

турботу про підвищення загально
освітнього рівпя і професійної під
готовки молоді, ширше розвивати 
рух наставництва

У цьому році наша Батьківщина і 
.все прогресивне людство відзнача
тимуть 30-річчя великої Перемоги. 
Учасники пленуму підтримали і 
схвалили патріотичну ініціативу 
московських комсомольців, які за
кликали трудитися в завершально
му році п’ятирічки за себе і за тих, 
хто віддав своє життя в боротьбі •• 
фашизмом, за честь, свободу і неза
лежність нашої соціалістичної Бать
ківщини. Священний обов’язок кож
ного комсомольця стати на ударну 
трудову вахту Перемоги під деві
зом «За себе і за того хлопця», ак
тивно включитися в змагання за 
право підписати рапорт Ленінсько
го комсомолу Центральному Комі
тетові КПРС про трудові звершен
ня радянської молоді в дев’ятій п’я
тирічці.

В арсеналі комсомолу багато ці 
кайнх форм залучення юнаків і дів
чат до активної, творчої прані. Го
ловне пслягає в тому, щоб. уміло 
використовуючи їх добитися 
справжньої масовості, дієвості зма
гання молодих виробничників Тре
ба всемірно пропагувати трудовий 
приклад юнаків і дівчат, які відзна
чені високими нагородами Батьків
щини. добилися почесного права бу
ти сфотографованими біля Прапора 
Перемоги, занесені в Книгу трудо
вої слави «Молоді гпарлійііі п’яти
річки». _

У доповіді і промовах ішлося та
кож про поліпшення морального 
естетичного і фізичного виховання 
юнаків і дівчат, про-завдання, які 
стоять перед комсомольськими орга- 
йізаціямігпузів. шкіл і профтехучп 
лиш у завершальному році п’ятиріч
ки, про роль комсомольської преси 
в розгортанні Нойпвого соціалістп'ї 
ного змагання

Велике місце па пленумі зайняли 
питання організаційно-політичної 
роботи, зміцнення всіх ланок ком
сомолу. вдосконалення стилю, форм 
і метолів їх діяльності,- В .значній 
мірі цьому сприятиме наступний 
обмін комсомольських документів 
У ході підготовки і проведення цьо
го важливого організаційно-політич
ного заходу слід підвищити органі
зованість і дисципліну членів 
ВЛКСМ, піднести рівень всієї робо
ти комсомольських організацій нз 
новий ступінь відповідно до вимог 
викладених у рішеннях XXIV з’їздv 
партії, привітанні ЦК КПРС XVII 
з’їздові ВЛКСМ. виступі товариша 
Л. 1 Брежнєва па з'їзді.

Учасники пленуму запевнили Цен
тральний Комітет КПРС, що ком
сомольці вся молодь республіки 
віддадуть свої сили і знання вико
нанню грандіозних накреслень на
шої партії, чудовими трудовими до
сягненнями ознаменують черговий 
XXV з'їзд КПРС.

В обговореному питанні прийнято 
відповідну постанову.

Пленум розглянув організаційні 
питания. В зв’язку з переходом нз 
партійну роботу пленум увільнив 
А М Гіреика віл обов'язків першо
го секретаря і члена бюро ЦК 
ЛКСМУ. Першим секретарем ЦК 
ЛКСМУ обрано А. І. Корнієпка'. 
Пленум обраа другим секретарем 
ЦК ЛКСМУ М. П. Бєлоблоцького. 
Секретарем і членом бюро ЦК 
ЛКСМУ обрано С. ГІ. Бабича.

На пленумі виступив член Полит
бюро, другий секретар ЦК Компар
тії України 1. К Лутак.

У роботі пленуму взяв участь 
секретар ЦК ВЛКСМ С. Г Арутю
нян. (РАТАУ).

1

О В ОРГАНІЗАЦІЯХ «невловимі». Не можна.сказати;
що в небагатьох. І що кількість їх ье примушує 

особливо непокоїтися. Не скрізь це так. Закінчилася 
річна звірка складу ВЛКСМ. Запитайте у будь-якого 
секретаря комсомольської організації,; — що при
несло йому в цей час найбільше турбот, і він відпо
вість: пошуки комсомольців, які вибули, не ЗНЯВШИСЬ 
з обліку.

У більшості організацій області звірка пройшла 
по-діловому, в обліку комсомольців наведений по
рядок. Бобринецький, Новоархангельський, Компа- 
ніївський, Гопованівський, Кіровоградський РК 
ЛКСМУ провели чималу роботу по організації чіткої 
системи обліку.

Звірка стала не лише важливим етапом підготов
чої роботи до обміну документів. В ряді організацій 
вона сприяла активізації комсомольців, допомогла 
виявити питання «хто є хто», тобто повернутися ли
цем до так званого «пасиву», підключити юнаків 
дівчат, що якимось чином були поза увагою коміте
тів, до повноцінної діяльності в організації. Той, хто 
не маз комсомольського доручення — його одер
жав.

Але все це, на жаль, свідчить про те, що у свій 
час комсомольська організація, комітет комсомолу, 
а часто й райкоми, міськкоми були не на висоті. З 
одного боку той фа<Т, ще лише в процесі звірки бу
ли виявлені недоліки в обліку членів ВЛКСМ, гово
рять про недостатню роботу в цьому напрямку.

Комсомольців, які не знялися з обліку, шукають 
скрізь. Дзвонять 
телефони, летять 
телеграми, запи
ти... А якщо про
слідкувати весь 
процес пошуку 
«невловимих», пе
релічити, скільки 
різноманітних са
модіяльних форм і методів винайдено для їх якнай
швидшого виявлення, то переконаємось, що цієї до
сить обтяжливої діяльності можна було б уникнути 
знову ж таки налагодивши чіткий облік, організацію 
справи. Якби, скажімо, в організаціях краще знал1- 
своїх комсомольців, роз’яснювали їм правила знят 
тя і постановки на обпік — самодіяльності в цьом 
питанні не було б. Там, де життя комсомольців неці 
каве, де воно йде «за течією», з являються пасиеі-,; 
°чі Й вибувають, не потурбувавши нікого

Відповідно, не можна не поставити «пасив» і ти- 
-ссмсомольським ва'ажкам, в організаціях яких ієну 
ють «невловимі». Це ще один доказ того, що робот- 
з людьми потрібно васти не формально,-а дійти дг 
кожного юнака чи дівчини. Це слід взяти до уваг- 
працівникам Онуфріївського, Вільшанського, Петрів, 
ського РК ЛКСМУ, Кіоовському райкомові комсомо 
пу міста Кіровогоада та деяким іншим. Наприклад, 
Онуфріївському, Пзтрівському, Устиніт-ському ранг 
чах за досить довгий період жоден комсомоле^ 
ке одержав догани. Здавалося б, треба лише вітат 
такий стан спрае. Та, виявляється, навпаки — це світ 
мення «тихого життя» в комсомольських ооганізаиія- 
де закривають очі на негідну звання члена ВЛКС/' 
поведінку окремих комсомольців. А про те, що таи 
факти в згаданих районах зустрічаються, говорят- 
сигнали, які надходять з міліції, витверезника... Та 
звіті — «цифра спразна» жодного розбору перс 
кальної справи.

Часто наштовхуємось на протилежне. Оголоси1" 
согану і знову ж таки... забули про юнака чи діяч1 
чу. Секретарі комсомольських ооганізацій не розгг- 
дають питання про зняття покарання і тому в баг- 
тьох картках лише пои звірці виявлена довгостро:" 
вість його.

В групі «вибув без зняття з обліку» — багато мг 
ГОДИХ жінок їх випустили з поля зору в зв’язку г 
зміною прізвища. А комсомольські документи зал' 
шилися без обміну. Так зростає кількість «невг.ов 
мих», утруднюючи облік членів ВЛКСМ.

Значно спроститься питання про тих, хто не зняв 
ся з обліку, коси ними займатимуться не пише орга
нізації, з яких еони пішли, а, в першу чергу, ті, д 
зараз юнаки і дівчата працюють чи вчаться. Треб 
остаточно завершити псі справи, пов язані з обліко’ 
підготовкою до обміну комсомольських квитків.

Зараз особливо зростає роль завідуючих сектора 
ми обліку членів ВЛКСМ. Адже від них багато зале 
жить в підготовці комсомольського активу, яком 
буде доручене оформлення нових документів, в пог 
веденні всієї підготовчої роботи.

До початку важливої кампанії — обміну комсс 
польських документів — залишилося небагато час' 
Треба використати його якомога активніше і раціє 
нальніше. Приходить в організацію новачок — не за 
будьте про нього: зчасно поставити на облік, залу 
чити до активної діяльності —- турбота невідкладна 
гершочеогова. Під час звірки та підготовки де об 
міну кожен комсомолець повинен відчувати ту особ 
пиву відповідальність перед колективом і самим, со 
бою за особистий чнесок, за вагу причетності до 
спільних справ.

Звірка складу ВЛКСМ — це не лише упорядочен
ия документації. Не лише справно підшиті папери. 
Це — робота -я людьми, спрямована на дальше по
ліпшення виховного процесу, організаційного зміц
нення, громадської активності комсомольців. Від то- 

Іго, як вона пройшла, залежить і бомовитість кожне’; 
первинної організації, і рівень проведення обміну 
комсомольських доку/\ентів,
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У новозбудованому цеху 
Світловодського керамічного 
заводу вже випущено перші 
партії виробів з фарфору. Ви
тончені тарілки, піали, чайни
ки та інший посуд з побутової 
порцеляни, оздобленой за тра
диціями народного орнаменту, 
почали надходити у торговель
ну мережу нашої та інших об
ластей республіки. Продуктив
ність цеху, оснащеного доско
налими напівавтоматами, скла
дає на рік три мільйони оди
ниць декоративного посуду та 
сувенірів. В освоєння нової 
продукції багато старань і 
вміння докладають молоді ви
робничники. Вони переймають 
досвід у своїх шефів-наставни- 
ків — формувальниці М. Три- 
губ, сушильниці В. Чернової, 
глазурувальниці Т. Іщенко, 
старшого інженера-теплотехні- 
ка О. Омельченка та інших.

Окрім фарфору, заводський 
колектив продовжує випуск ма
йолікової продукції. Особли
вим попитом у покупців корис
туються кофейні сервізи «Світ-

ЦІЛОДОБОВО чергували біля телефо
ну. Чекали повідомлень із посольства. 

Зв’язок з Нікозією — перерваний. Ра
діостанції різних держав передавали су
перечливі дані про хід подій на Кіпрі. 
Дослухалися до голосу з Батьківщини, 
і колії крізь суцільний хаос з ефіру до
неслись позивні нашого «Маяка», всі 
принишкли, очікуючи правдивих свід
чень. Завіса непевності й невідання по
чала спадати. У заяві ТАРС недвозначно 
проголошувалось: «Радянські люди рі
шуче засуджують збройний путч на 
Кіпрі, організований зовнішніми силами 
проти законного уряду цієї країни. Єди
ним таким урядом, що спирається на 
волю народу, є уряд президента Ма
каріоса. Радянські люди повністю на 
боці тих, хто в цю важку для Кіпру го
дину дає відсіч заколотникам».

Комсомольські збори провели негайно. 
Президії ие було, протоколу не писали. 
Учасники ансамблю зосереджено слуха», 
ли керівника делегації, другого секрета» 
ря обкому комсомолу Алатолія Новиць» 
кого. Він говорив стисло і суворо:

— Головне для нас — дисципліна, ви
тримка, зберігання спокою. В біді, зро
зуміло ж, нас не залишать. З посольства 
передадуть паспорти, і ми маємо виїхати 
додому, як тільки до острова прийде ра
дянське судно. Кожно,му триматися ко» 
лективу, відлучатися з готелю небезпеч
но, — чули всі, що оголосили комен
дантську годину з настанням темряви. 
Господар Нівелі згодився падати нам 
ще один.номер у готелі. Критися нічого, 
у нас скрута із харчуванням. Невідомо, 
скільки часу ще доведеться бути тут. 
Розраховувати па щасливу випадковість 
не будемо, приготуємося до гіршого...

Анатолій сам ие відав, що засторога 
його буде віщою. Небагатий провіант 
розподілили, тоді па три дні наперед — 
трохи консервів, печиво, цукор.

Радіо по всьому острові розносило 
несамовиті звуки маршів. Поснули з три» 
ногою про завтрашній день.
, Вранці-став пригадувати соп. Гарне 
привиділось: ніби вже йду додому, рід- . 
ним містом/ і- біля будинку стрічає сип 
Костик..Потай зітхнув, щоб не" помітили 
свої, став слухати хлопці», іцо чергува
ли вночі. Виявляється, нам кілька разів 
телефонувіГли. Невідомі називалися дру
зями, членами ЕДОНу, розпитували про 
самопочуття, турбувалися, чи все гаразд 
у нас. Гіасма гір, як і раніше, яскрілі 
загравами пожеж і відблисками вибухів, 

Путчисти оголосили, що 17 липня від
будеться коронування Самсона, редакто
ра однієї з реакційних газет. З 14-ї до 
І6-Ї години дозволений рух по місту.

(Продовження. Початок в номерах 
за 21, 23 січня).

---------- --------„МОЛОДИЙ КОМУНАР
ловодськ», «Конус», при
бори «Динька», «Бджіл- • 
ка», «Півник». Оригі
нальні за формою і 
композицією також різ
ні декоративні скульп
турні вироби. З давніх- 
давен у придніпровських 
краях місцеві жителі 
займалися гончарним 
виробництвом. Світло- 
водські майстри фарфо
ру й кераміки — гідні 
продовжувачі прадавніх 
умільців гончарного ру- 
комесла. Виробницт

во посуду у заводських умовах 
поставлене на промислову ос
нову, трудомісткі процеси пов
ністю механізовані. У відповідь 
на Звернення ЦК КПРС до пар
тії, до радянського народу ко
лектив послідовно розширює 
асортимент готової продукції. В 
цехах підприємства тепер нала
годжене серійне виробництво 
кофейних наборів «Дзвіночок», 
сервізів «Світанковий», прибо
рів для плову, вареників, млин
ців. Художники підприємства 
вміло використовують багатющі 
можливості порцелянового і 
майолікового матеріалу, еле
менти народного декоративно
го розпису, цікаві сучасні сю
жети, колоритні мотиви твор
чості народів братніх респуб
лік. Найкращі зразки столового 
і чайного посуду, подарунко
вих та сувенірних комплектів 
не раз були представлені на 
розгляд художньої ради Міні
стерства промисловості буді
вельних матеріалів УРСР та 
ВДНГ у Москві І діставали 
схвальні відгуки спеціалістів.

В. СТЕПАНОВ.

Близько тридцяти ро
ків минуло відтоді, як 
радянські воїни підняли 
над рейхстагом Прапор 
Перемоги.

І ось, біля святині ра
дянських людей, в перші 
дні січня ювілейного ро
ку у залі Перемоги Цен
трального музею Зброй
них Сил СРСР на пост 
разом з ветеранами вій
ни стали молоді гвардій
ці п’ятирічки, за трудові 
успіхи удостоєні честі 
бути сфотографованими 
біля Прапора Перемоги.

■ДВА РОКИ ТОМУ КОМСО
МОЛКА ОЛЬГА СУЩЕНКО 
ЗАКІНЧИЛА ШКОЛУ МАГІ
СТРІВ ПЕКАРІВ І ПРИЙШЛА 
ПРАЦЮВАТИ НА КАПІТАНІВ- 
СЬКИГІ ХЛІБОЗАВОД НОВО- 
МИРГОРОДСЬКОГО РАЙОНУ. 
ОЧОЛИЛА ЗМІНУ. МОЛОДА. 
ЕНЕРГІЙНА ДІВЧИНА ОСО
БИСТИМ ПРИКЛАДОМ У 
ПРАЦІ ЗАПАЛЮЄ ЧЛЕНІВ 
СВОГО КОЛЕКТИВУ НА УС
ПІШНЕ ВИКОНАННЯ ЗАВ
ДАНЬ ДЕВ’ЯТОЇ П’ЯТИРІЧКИ, 
її ЗМІНА ЧАСТО ВИХОДИТЬ 
ПЕРЕМОЖЦЕМ У СОЦІАЛІС
ТИЧНОМУ ЗМАГАННІ. В ЦІ 
ДНІ ПРИ ЗМІННОМУ ЗАВ
ДАННІ 4,5 ТОННІЇ ПЕКАРІ ВИ
ПІКАЮТЬ БЛИЗЬКО 5 ТОНН 
ХЛІБОБУЛОЧНИХ ВИРОБІВ,

НА ЗНІМКУ: КОМСОМОЛКА
О. СУЩЕНКО.

Фото М. ГЕЛЬМАНА.

„МК“
Можливо, останнє вселило якусь надію 
щодо нашого становища. Група наших 
танцюристів — Саша Дулін, Вітя Са- 
вицький, Микола Жпльцов, Віра Любар- 
ська вийшли в хол пограти в настіль
ний теніс...

Кулі зацокотіли зненацька. Звук чер
ги долинув за мить. Важко було в це по
вірити, але на масивній колоні, біля якої 
стояла дівчина, залишився слід, який 
покоління наше могло бачити лише у 
фільмах. Віра ошелешено озирнулася, 
знову поглянула на незвичайну прим'я
тину і якось поспішно присіла. Збенте
жені хлопці кинулись до неї, підхопили 
під руки із страхітливим передчуттям, а

Над островом— 
сполох дзвонів

дівчина зі скам'янілим виразом обличчя 
показала долоню. Вона підняла з підло» 
ги розплющений шматочок металу, який 
міг би посіяти смерть.

Після цього стаборилнся на площадці 
між сходами, тут було найбезпечніше 
від випадкових, «сліпрх» куль. Ввечері 
знову слухали останні вісті з Москви,

Вранці поліцейська машина оголосила 
дозвіл руху по Кіренії. Наш гід Васса 
автобусом виїхала до Нікозії з’ясувати 
и посольстві питання щодо нашого 
від’їзду — телефоном до цих пір зв’яза» 
тися пе могли.

Разом з Оленою Ковальовою, Вікто». 
ром Савицьким та Віктором Харитоно
вны ми вчотирьох пішли до «Ель Греко». 
Місто поволі оживало. Відкривалися 
магазини. Серёд перехожих вештаються 
брудні путчисти зі зброєю. В готелі, з 
якого ми перебралися, видовище . було 
вражаючим. Відразу спало на думку, що 
сталося б з нами, якби, ми лишились у 
«Ель Греко»! Вікна,'двері прошиті куля
ми і'""—------ ! —« -
теж.
пробита двома розривними кулями. Роз
повідати про бачене не хотілося.

Розташувалися на балконі. Почали 
згадувати Батьківщину,- рідних. Мимо
волі перейшли до веселощів, жартів. А 
тут ще Васса, іцо повернулася з Нікозії 
автобусом, оголосила: аеропорт відкри
то. Ура! Скоро вилетимо звідси.

сталося б з памп, якби ми лишились у

крупного калібру. . Постелі, речі — 
;. Валіза Івана Дряпіки наскрізь

28 січня

НА ПОСТУ БІЛЯ ПРАПОРА 
ПЕРЕМОГИ -

З Кіровоградщини ця 
висока честь випала Пет
рові Денисенку, старшо
му співробітнику При
дніпровського відділен
ня Українського філіалу 
НДІ праці Держкомпра- 
ці СРСР, кандидату фі- 
зико-математичних наук 
та Юрію Лебедеву — 
асистенту кафедри мета
лорізальних верстатів і 
інструментів Кіровоград
ського інституту сіль
ськогосподарського ма
шинобудування, які 
їхали до Москви.

От ще ці певдахи-репортери. Один, Рі- 
чард Чарлзроу з Парижа, другий від
рекомендувався Бішаусом Ервіном з 
ФРН. Відверто нав’язуються зі знайом
ством, хочуть втертися в довір'я й без
церемонно брешуть. Інакше висловлюва
тися не хочеться. Той, бачте, воював 
поблизу Севастополя проти фашистів і 
настінно радив слухати передачі Бі-Бі». 
Сі, бо все мовлене цією радіостан
цією — істина. Це розважило учасників 
«Юності». Всі ж бо чули, як їх «підопіч
на» станція захлиналась у вигуках, зви
нувачуючи Макаріоса у зв’язках з 
СРСР, з комуністичною пропагандою. 
Виникло бажання поглумитися над їх

нікчемними вигадками. Обидва збагнули 
це і, відсторонившись, почали сіяти па
нічні чутки про події. •

Нарешті, 18 липня перевезли речі з 
«Ель Греко» у Ксенію. До нас зуміли 
дістатися працівники посольства, пові
домили, що в Нікозії воєнні дії продов
жуються.

Варто згадати сьогодні — які ж бо 
молодці були хлопці й дівчата! Ще раз 
доводиться констатувати: люди пізнаю
ться в біді. Спочатку й до уваги пе за
падало те. настільки кожен з них відчу
вав і розумів, що уособлює велику Краї
ну Рад.-Тепер мимоволі став більше по« 
важати колектив. Адже здорово повели
ся всі, коли шестеро молодчиків під’їха
ли до готелю і-навмисне почали брика
тися в’ басейні, намагаючись розв’язати • 
конфлікт. Наші відповіли байдужістю і 
зневагою, повернувшись до готелю.

Знову• прокидаюся з відчуттям, 
близьким таким, ще незгасним після 
тривожного сну про свого Костю. Трохи 
моторошно. Син, мовби па противагу цій 
клятій збройній колотнечі, ввижався 
справді рідним, милим хлопченям, 
простягав руки до мене, сміявся, щось 
хотів розказати. А от кінця не пам’ятаю. 
Н.т душі терпко. І холодно, хоч і спека 
неймовірна. Незатишно. Хочеться сісти 
й написати додому листа. І щоб його 
прочитали вже сьогодні, неодмінно. Ма
ревне, нездійсненне бажання. Звідки це 
взялося? Може від тимчасового затцш»

Комсомольці П. Дени
сенко та Ю. Лебедев ДО- 
сягли за останні роки 
вагомих успіхів у праці, 
громадській роботі.
П. Денисенко нещодав
но захистив дисертацію 
з проблем використан
ня математичних методів 
у вирішенні завдань си
стеми управління вироб
ництвом, опублікував 
шість робіт на цю тему, 
брав участь у третій Все
союзній міжвузівській 
конференції. Ю. Лебе
дев досліджує процеси

1975 року---------
механічного обробітку 
матеріалів. Завдячуючи 
використанню даних до
сліджень, створено нові 
конструкції приводів МЄС 
талорівальних верстатів, 
Юрій — секретар ком
сомольської організації 
викладачів та працівни
ків інституту.

До Москви з Кірово
градщини у березні ви
їде велика група комсо
мольців і молоді, які до
билися найкращих ре
зультатів у праці, * на
вчанні, науково-технічній 
творчості. Фотографу
вання учнів шкіл, проф
техучилищ, технікумів, 
студентів біля Прапора 
Перемоги відбудеться у, 
липні та серпні.

м. кулик«

■Ч
шя. А чи зіграло свою роль повідомлеи». 
я'я про те, що маємо завтра, 20 липня, 
відбувати на Батьківщину? Чекай, по
дібні думки чи тільки в мене? Кожен з 
наших затамував щось своє... Ні, досить, 
так і сум прийде, а далі що — можливо 
й розпач? Василь Сильвестрович, по- 
моєму, перший збагнув. Правильно, тре
ба потанцювати. Вже з’явилися посміш
ки. Хтось пропонує пісню. Вдаримо бі
дою об землю!

Господар готелю заслухався, попрохав 
дозволу записати наші мелодії на магні- І 
тофонну стрічку. Охоче погодились. Ще І 
й вручили йому па згадку сувеніри; Він І 
розчулився трохи — шанує колектив. І 
Лишився Нівелі в готелі лише з одним І 
кухарем. Інші з обслуги зникли, потім І 
заїжджали вже озброєні, вирушали на І 
захист острова.

А наступного дня вибухи примусили І 
прокинутись раніше, вдосвіта. Турецькі І 
бойові кораблі сгояли за якусь милю від І 
берега і вели вогонь по місту. Снаряд І 
влучив у двоповерховий корпус сусід- І 
нього готелю, що за півсотні метрів від І 
«Ксенії». Там спалахнула пожетка. До- І 
линули кулеметні черги. Несподівано до І 
будівлі, що була попереду нашого готе- І 
лю, під їхав джип військ ООН. І на даху І 
з’явився блакитний прапор із зображен- І 
ням сплетеного лавра та написом «ЮНъ 
Турки перенесли вогонь до селищ Ка
равае і вже знайомого нам, Белапайс. І 
неподалік від Кіренії. Масовий обстріл 
берега не припинявся;

Затим висадили десант. Підійшло ще 
5 кораблів. Знову — вибухи. Нарешті, 
стихло. Наші дівчата з кухарем взяли
ся наводити порядок, готувати їжу 
Обід вийшов скупий, але з хлібом. Вече
ряли вже без жодного кусня.

Розташувалися на другому поверх. 
Пильнували біля телефону. Мені дове
лося чергувати вночі, від першої до тпе- 
тьої години. Вдивлявся в заграву що 
мовби червоною ковдрою вкрила гори 
аж до неба. Вдень знову — сидіти ц» 
площадщ між поверхами; просто наГсхо-

в горах наростав бій, стрілянина їй- 
«лишається до міста. Чута сильні впвї- 
хи. Якраз відновився зв’язок з Нікозійо 
з посольства нас підтримали пеоедХ 
ЗДГ ЯК0МОТЗ

оерега знову 7 військових кооабтів Відкрили вогонь. Пекло. Р

А. ДІГТЯР, 
спецкор «Молодого комунара»« 

(Закінчення будек
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8 травня 1945 року. Вчора зро
били три залпи. Наші частини, об
ходячи фланги противника, руши
ли вперед. їдемо по воді — фа
шисти, не в змозі зупинити наступ 
наших армій, підірвали дамбу, і 
вода залила все — шляхи, поля, 
села, наші вогневі позиції. Спо
чатку рівень води сягав до метра, 
а сьогодні вона значно спала. В 
одному місці затопило кілька гар
мат, і бійці витягали бонову тех
ніку на пагорб, який утворився 
від вщент розбитого .кам’яного 
будинку. Звідкись з’явились човпп 
$ солдатами, пливуть і пливуть,

9 травня 1945 року. Як повільно 
плине час, коли чекаєш на щось 
велике. Всі чекали вчора повідом
лення про кінець війни, але так 
нічого і не дочекались. Пізно вве
чері дали залп двома бойовими 
установками. Потім особовий 
склад тут же, на вогневій позиції, 
приготувався до ночівлі. Гвардій
ці розуміли, що 
потрібно бути осо
бливо обережни
ми: всі до одного 
викопали глибокі 
рови і залізли в 
них, щоб відпочи
ти. А вранці, лед
ве засіріло, почув
ся голос з гучно-

ристн одягають на стволи брезен
тові чохли. Після вчорашнього 
вечірнього залпу моя і другого 
розрахунку бойові установки бу
ли знову заряджені, і зараз — у 
повній бойовій готовності. Лише 
після команди розрядили їх, ви
гвинтили детонатори, одягли «ка
тюшу» у її традиційну брезентову 
сукню, досить потріпапу у боях і 
походах.

Вибралися з водяного полону, 
Дорогою йдуть і йдуть полонені, 
здається, що рухається довга зе
ленава стіна. У полонених німець
ких солдатів похмурі обличчя. У 
наших — м’які — в них світиться 
радість великої Перемоги.

ОСЬ ДЕ ВОНИ, 
ДРУЗІ-ОДНОПОЛЧАИИ!

Незабаром тридцять років ви
повниться з часів нашої історичної 
Перемоги. Давно позаростали, по-

I. БРАТЧЕНКО

Гвардійський 
дивізіон

і

І

І
і

ї
!

мовця.
Це були надзвичайні хвилини. 

У першу мить всі завмерли, потім 
почуття вихлюпнули з сердець. 
Гвардійці стріляли у повітря з 
автоматів і карабінів, обнімали 
один одного і, не соромлячись, 
плакали. Плакали від радості. В 
одну мить подумки, мов у незви
чайному калейдоскопі, перед очи
ма промайнула вся війна... Суво
ра зима 1941—1942 років на Вол
ховському фронті, поранення, гос
піталь, знову бої на Дону, друге 
поранення, героїчна Сталінград- 
ська епопея. А за нею — жорсто
кі бої на Курській дузі, звільнен
ня Білорусії, визволення Польщі,

Примовк наш наставник — гвар
дії старшина В. 3. Халтушин — 
старший удвічі від мене та моїх 
друзів (йому вже п’ятдесят). Ли
ше сказав:

— Ну, діти мої, з Перемогою! 
Дайте я вас розцілую, орли ви 
мої славні!

Ось навідник Петя Антоненко 
поздоровляє Сергія Макотрииа, 
Баня Малкін, комсорг першої ба
тареї — своїх земляків з села 
Ка дієво Горьковської області 
Сашка Кутуміна і Василя Бала- 
баєва.

Обійми, вітання, радість. Люди 
різних національностей (в нашому 
полку воїни дванадцяти націо
нальностей) і далеко не одноліт
ки, сімейні і вісімнадцятирічні 
юнаки, робітники і колгоспники, 
колишні службовці і студенти, лю
ди різних характерів, комуністи, 
комсомольці і безпартійні, — всі 
відчувають одне — радість пере
моги.

Тиша. Незвичайна тиша. У хви
лини перепочинку між боями, во
на була і раніше. А зараз — мир
на тиша. Жодного пострілу, навіть 
рушничного. Скільки ми чекали на 
неї, скільки зробили, щоб вона 
прийшла! І в кожного в серці ба
жання вигукнути на увесь світ: 
хай живе Перемога! Хан буде мир!

Навколо нас гармати. Артиле-

(Закінчегня. Початок в номерах 
за 29 грудня 1974 р. та 4—25 січ
ня ц. р.).

валялися солдатські окопи, ко
лись понівечеиа земля невпізнанно 
змінилась. Там, де були траншеї і 
ходи сполучення, зараз гудуть 
трактори мирного життя, на місці 
бомбових вирв виросли нові заво
ди, фабрики, житлові будинки. 
Моє покоління, яке нагадує напів- 
вирубаннй гай, змінилось новим 
поколінням людей, які зросли піс
ля переможного сорок п’ятого. Ми 
все рідше чуємо: воював мій бать
ко. Вже кажуть: воював мій дід. 
Покоління змінюються, мов варто
ві, і керує ними — час.

Суворі випробування війни зблизили, 
поріднили людей. Г скільки б не ми
нуло років, фронтовики зірні міцній 
солдатській дружбі, яка народилась и 
боях і походах. Вони відвідують один 
одного, листуються, згадують бої, роз
повідають про щастя мирного життя. 
Мені вдалося розшукати близько трид
цяти друзів-однополчан, дізнатись, як 
вони живуть у мирний час, як своєю 
працею зміцнюють те, що було заво
йоване у жорстоких битвах з ворогом. 
Ось лист з міста Кушви Свердловської 
області. Пише колишній чудовий зв'яз
ківець Андрій Панасович Комаров, 
який пройшов з котушкою за плечима 
тисячі кілометрів — від Ста.тінграда І 
Курської дуги до Білорусії, Польщі, 
Східної Прусії. Як і до війни, працює 
мотористом, ударник комуністичної 
праці.

Нещодавно одержав листа від 
колишнього зв’язківця, старшого 
сержанта О. Н. Мухіна. Він був 
комсоргом 299, а я — 114 дивізіо
ну. Іноді збиралися в політвідділі 
полку у гвардії підполковника 
О. І. Ісаєнка і капітана В. П. Пет
рушка. Нещодавно довелося зу
стрітись з Мухіним. Після війни 
він закінчив військове училище і 
ще півтора десятка років служив 
в Армії. Зараз — капітан запасу, 
партійний працівник. На партій
ній роботі після війни і наш слав
ний комісар полку Олександр Іва
нович Саєнко. Живе в Ростові, 
вже на заслуженому відпочинку. 
А колишній комсорг гвардії капі
тан В. П. Петрушко виріс до пол
ковника, Вже у відставці.

В Києві живе колишній заступник 
командира полку по строєній настилі 
підполковник запасу Б. С. Стригун. І з 
ним п нещодавно зустрічався. Працю« 
в республіканському Міністерстві ко
мунального господарства. Колишній 
комсорг полку Інокеитій Михайлович 
Мельников після поранення (це вже бу-

ло у Східній Прусії) довго лікувався 
в госпіталі, потім працював секретарем 
Іркутського облвиконкому,

Т. М. Коваленко, який за роки війни 
виріс від командира взводу до коман
дира дивізіону, живе в Харкові, Майор 
запасу. В місті Ногінську Московської 
області живе наш перший командир 
почку І. Г. Прокопов, він формував 
полк, з ним виїхав на Донський фронт 
влітку 1942 року і командував ним до 
повного знищення ворожих військ під 
Сталінградом, Прислав кілька листів 
із згадками про бої-походи нашого 
полку в 1942—1943 роках.

Пише і сміливий радист першо
го дивізіону, колись єфрейтор Гліб 
Каледа. Він після війни закінчив 
інститут, а потім аспірантуру, має 
вчену ступінь кандидата геологіч
них наук.

В рідному Харкові після війни посе
лився улюбленець всіх солдат колиш
ній командир дивізіону капітан запасу 
Микола Кулик, який у складі полку 
пройшов від берегів Волги до Німеч
чини.

Петро Міняйло, який біля станції 
Зернова Сумської області вивів з-під 
ворожого вогню підбиту бойову уста
новку, життя присвятив армії. На бе
регах Волги він був старшим сержан
том. Потім за хоробрість в бою під 
Сталінградом йому присвоїли перше 
офіцерське звання — молодшого лей
тенанта. В Білорусії воював комбатом. 
А війну закінчив старшим лейтенан
том. Зараз — полковник.

Кілька слів про нашого колиш
нього командира полку. Пам’я
таю, коли він приймав команду
вання полком, в строю хтось із 
солдат пошепки мовив: зовсім 
юнак. А В. 3. Халтушин, з роз
кішними вусами 48-річпий стар
шина. майже удвічі старший за 
командира полку, тихенько відпо
вів:

— Не біда, що молодий — ро
зум на бороду не чекає.

Михайло Маркович Коломієць воював 
доблесно. Завжди і п усьому пункту
альний, він вимагав того ж і від під
леглих. Це відбивалося і на успішних 
бойових діях полку, якому було при
своєне гвардійське звання, а прапор 
його прикрасили ордени Червоного 
Прапора, Суворова ПІ ступеня і Олек
сандра Невського. а самий командир 
полку нагороджений 14 орденами і ме
далями. Він скрізь встигав — і на пе
редовій у піхотинців, і на вогневих по
зиціях біля своїх «катюш». Живий, 
енергійний, любив солдат, завжди пік
лувався про них і вимагав цього ж від 
інших командирів. Його любили за 
сміливість, за вміння воювати, з ним 
кожен міг піти, як кажуть, у вогонь і 
воду. Після війни At. М. Коломієць за
кінчив військову Академік» імені Фрун
зе 1 військову Академію Генерального 
штабу. Зарі(з — генерал-лейтенант ар
тилерії.

Гвардійцями були на війні і 
гвардійцями залишилися в труді 
наші земляки О. Т. Шульга та 
М. В. Волков. Перший, набувши 
неабиякого досвіду в роботі з 
людьми під час війни, в мирний 
час працював за своїм покликан
ням. Був секретарем Онуфріїв- 
ського райкому партії, потім 
близько двадцяти років очолював 
протопопівськии колгосп імені Ле
ніна Олександрійського району. 
До чотирьох орденів, одержаних 
за бойові справи, в мирний час 
додалось ще три ордени за сумлін
ну працю. Нещодавно О. Т. Шуль
гу проводжали на заслужений 
відпочинок.

Гвардії рядовий М. В. Волков, 
повернувшись після війни до рід
ного села Зелене Петрівського ра
йону, деякий час працював меха
нізатором, потім переїхав до Кри
вого Рогу. Зараз він — ударник 
комуністичної праці, нагородже
ним похвальними грамотами.

Ось такі вони, славні мої друзі- 
однополчани, яким

Все было отпущено больше 
меры — 

Любовь и гнев, и мужество 
в бою.

Теряем мы друзей, родных, 
но веры 

Не потеряли в Родину свою.

„ТРІЙКУ44 —
ПІД „ІІЕГЕХІ’ЕСНІІІІ

ВОГОНЬ,,
З двійками у наших комсомольців стосунки принципо

ві. Ще не було випадку, аби дорікнули комусь за при
ятелювання з цією оцінкою чи трійкою. І цс не дивно — 
у восьмирічці кожен комсомолець, як кажуть, на виду.

Але як бути з тими, в чиї щоденники все ж залітають 
«лебеді»? Хоча й не мають ці хлопці й дівчата комсо- 
мольсикнх квитків, нам від того не легше. Адже це наші 
друзі, а відповідальність комсомольця — колективна за 
кожного,

У вересні на комсомольських зборах «Молодим будів
никам комунізму — глибокі знання» ми створили пост 
всеобучу. Увійшли до нього члени ВЛКСМ Поліна Мох- 
на, Оля Орлик, Анатолій Семенов та інші товариші. За
кріпили «постових» не тільки за двійочниками, але й за 
тими, в кого було кілька трійок.

Результати були втішними. Приміром, Анатолій Ле
бідь отримав у першій чверті двійку з геометрії. При
кріпили до нього комсомольця Анатолія Семенова. 1 в 
наступній чверті в табелі колишнього певстигаючого з 
геометрії не було не тільки двійки, а навіть трійки! Валя 
Майданннк з допомогою Поліпи Мо.хни виправила «по
середньо» з російської літератури та англійської мови. 
Ми настільки переконалися в тому, що Валя навчати
меться без трійок, іцо прийняли її до лав ВЛКСМ. 1 та
ких прикладів можна навести чимало.

Наш всеобуч веде роботу не тільки з старшокласника
ми. Він контролює ДІЯЛЬНІСТЬ «швидкої допомоги» в 
піонерських загонах і жовтенятських групах, завдяки 
чому і там немає зараз невстнгаючих. .

Тепер бойове завдання комсомольців — покінчити з 
трійками, з посередніми знаннями. Чи можливо це? До
кладемо всіх зусиль, аби досягти поставленої мети,

В. МІЗЕРНИЙ, 
секретар комсомольської організації Соснівської 
восьмирічної школи Олександрівського району.НА ЗЛІТ- до СТОЛИЦІ

У Москаі, з середній шко
лі № 664 нещодавно від
бувся зліт червоних слідо
питів, в роботі якого взяли 
участь учні Новоукраїн- 
ської СШ № 6. До столиці 
у складі делегації поїхали 
вчителі В. П. Харчун, Л. І, 
Яценко, А. М. Цирфата18 
старшокласників.

В актовому залі москов
ської школи посланці Кіро- 
воградщини зустрілися з 
ветеранами 50-ї гвардій
ської стрілецької дивізії, 
яка визволяла Новоукраїн- 
ку від німецько-фашист
ських загарбникір. Відмін
ниця навчання Аня Фітер- 
ман зачитала рапорт визво
лителям про успіхи учнів
ського і педагогічного ко
лективів, про трудові под
виги земляків. Члени деле
гації вручили колишнім 
воїнам пам'ятну медаль, 
присвячену 30-річчю визво
лення нашого міста від гіт-

лерівців, пам'ятні значки, 
бібліотечку художніх та 
краєзнавчих книг про сте
пову Кіровоградщину.

Солдати Вітчизняної теп
ло подякували за подару
нок, вручили школярам 
пам ятну медаль «Ветеран 
50-ї гвардійської стрілець
кої дивізії», значки. Юні но- 
воукраїнці виступили перед 
учасниками зльоту з своїми 
номерами художньої само
діяльності.

Тепла, сердечна зустріч 
відбулася і 8 радянському 
Комітеті ветеранів війни, 
куди було запрошено чле
нів делегації. На все життя 
запам’ятають школярі роз
повіді, які почули вони тут, 
про героїзм радянських 
бійців. Колективу червоних 
слідопитів школи вручений 
був лист-подяка за активну 
участь у військово-патріо
тичному вихованні учнів.

В. ЗІНЧЕНКО, 
заступник голови прав
ління обласної органі
зації Товариства охо
рони пам’ятників істо
рії та культури.

ЛІТЕРАТУРА ПІСЛЯ УРОКІВ
Цікаво проходять у нашій 

школі предметні тижні. Один з 
найпопулярнішнх — тиждень лі
тератури. Нині вік присвячений 
знаменній події — ювілейному 
святу Перемоги нашого народу 
у Великій Вітчизняній війні.,

«Подвигу — ЗО років» — під 
таким девізом організовано за- 
гальношкільну виставку худож
ньої літератури та краєзнавчих 
матеріалів. З успіхом пройшли 
читацька конференція за твора
ми Великої Вітчизняної, кон
курс на кращу декламацію вір-

иіа про Перемогу, конкурс уч
нівських творів на цю тему.

Своєрідним підсумком тижня 
стала зустріч з літераторами 
Кіровоградщинк: письменником 
О. Д. Моторним, молодими 
поетами Є. Желсзняковим та 
О. Швецем. Гості прочитали 
свої твори про подвиг радян
ського народу у Великій Віт
чизняній війні.

К. ТЕРНАВСЬКА, 
викладач середньої 
школи № 13.

м. Кіровоград.

ЗАВІТАЙТЕ
ВІДПОЧИТИ

Цей Будинок культури з’явився недавно в одному з мікро
районів Ново миколаївки (м. Кіровоград). Та вже встиг завоібя 
вати прихильність у мешканців міста. Особлива увага приді
ляється тут дітям. Для них створено багато цікавих гуртків. 
Зокрема, музична і циркова студії, літературно-драматичний, 

шаховий, умілих рук та інші.
Завжди багатолюдно в бібліотеці Будинку культури. Тут 

можна знайти необхідну літературу.
М. ЛИТВИНОВ.

81 фото: у читальному залі Будинку культури.

Фото В, ФІЛІПОВАз
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ЛІТОПИСУ

виставки, нагороджені меда-

МОЛОЦИЙ КОМУНАР*

перебудова сіль- 
Кірзвогрздщинч

Соціалістична перебудова
270 гвардійського

89-ї стрілецької 
гвардії капітан 

22 січня

4 стор

Фото л. ПЕЧЕНЮКА.

АКАДЕМІК
Незабаром в Кіровограді відкриється « Універсам» на вулиці Сугокліївській. 

На фото: «Універсам» в Кіровограді.

На книжкову полицю 
пропагандиста

Видавництво «наукова 
підготувало збірник документів і м і 

теріадів «Соціалістична 
ського господарства 
1917—4941 рр.>.

Збірник документів і 
дається 
му — » . х
господарств (1917—1920 рр.) >.

ВЕЛИКОГО
матеріалів еьлз- 

т чотирьох розділів. У перто 
Виникнення перших колективних 

. подаю
ться документи, в яких відбиті політика 
і заходи Комуністичної партії і Радян
ського уряду в справі розвитку колек
тивних форм у землеробстві і залхчення 
трудящого селянства України до кол
госпного будівництва. Туї вміщено від
повідні резолюції Всеукраїнських з’їздів 
Рад, партійні та урядові постанови пре 
перебудову сільського господарства.

У другій частині розділу полаються 
документи про хід колгоспного будів
ництва в період підготовки суцільної ко 
лектн-лі іації 11921 —1929 рр.). Висвіт
люється діяльність місцевих партійних і 
радянських органів, комітетів незамож
них селян по пропаганді серед трудящо
го селянства, переваг колективного гос
подарювання.

Підтримка колгоспів з боку органів 
Радянської клади і робітничого класу 
була спрямована па політичне і органі
заційно-господарське зміцнення перших 
утворених господарств.

Вміщені в збірнику документи і мате
ріали демонструють виняткову роль 
сільськогосподарське} та інших видів 
кооперації у запровадженні серед селян
ства основ колективізму і створенні ви
робничих сільськогосподарських колек
тивів.

Книга відображає революційну твор
чість трудящих Кірозоградшннп у ство
ренні різних форм сільськогосподарських 
колективів — комун, артілей, товарнегв 
по спільному обробітку землі.

Цс, зокрема, засвідчують протоколи 
загальних зборів селян про організацію 
колгоспів. їх листи і телеграми партій
ним і радянським органам, матеріали 
перших з’їздів представників колгоспів, 
що відбувалися в Повітах і округах.

Третій і четвертий розділи подають 
документи про здійснення суцільної ко
лективізації (1929—1932 рр.) і оргаїїіза« 
цшнл-господ.ірське зміцнення колгоспів 
(1933—1941 рр.) передвоєнного часу.

Чимало документів і матеріалів збір
ника свідчать про натхненну гірапю кол
госпників, про їх великі успіхи у розвит
ку сільського господарства в умовах 
перемоги соціалізму в .СРСР. Партія і 
уряд високо оцінили самовіддану працю 
трудівників села За видатні успіхи, здо
буті у розвитку соціалістичного сіль
ського господарства в 1937—1938 рр.. 
ряд господарств і велика група колгосп
ників К’ровоградіцини були занесені до 
Книги Пошани Всесоюзної сільськогос- 
под ірської 
ля ми.

Збірник 
сільського господарства Кіровоградиш- 
;ін~ особливо буде корисним посібником 
для пропагандистів, викладачів суспіль
них наук, студентів, вчителів середніх 
шкіл, для партійного і радянського акти
ву ти широкого кола читачів.

О. НАГОРНИЙ, 
директор Кіровоградського облас
ного державного архіву.

Мальовничі картини Івана Павловича 
Похнтонова зберігаються в багатьох му
зеях Радянського Союзу, за кордоном. 
Зокрема, у відомій Третяковській галереї 
виставлені 23 роботи художника. Росій
ський живописець І. Ю. Ренін любив і 
цінував талант І. П. Похнтонова. Якось 
у Парижі, обходячи виставку ьартип в 
салоні Марсового поля. Ренін із захоп
ленням вигукнув:

— Скільки блиску, свіжості, яка ви
тримка малюнку і тону скрізь!..

Народився І. П. Похитонов 27 січня 
1860 року в маєтку Мотронівка Бобри- 
нсцького повіту. Навчався самостійно, 
керуючись парадами художника Дмитріє- 
оа-Орепбу|)іького. До 25 років жив на 
Слисаветградщині. виїздив за кордон. 
Жив, головним чином. е Франції і Бель
гії.

Хоч він не маз грунтовної спеціальної 
освіти але найелаветніші иа той 
французькі художники дозволяли йому 
поза конкурсом виставляти свої твори иа 
виставках паризького салону. Серед ро
біт переважали мініатюрні картини, та 
скільки в них було поетичної задушев
ності, теплоти!

час

ЖИВОПИСУ
Іван Павлович багато подорожував по 

Росії. Ціла серія російських пейзажів 
свідчить про любов художника до рідно
го краю. У 1890 році здійснилася давня 
мрія нашого земляка— його роботи з’я
вилися на XVIII пересувній художній 
виставці.

У цей час Похитонов оселився на сади
бі Жабовщизіїа під Мінськом. А в 1904 
році сталася визначна подія у житті ху
дожника — його обирають дійсним чле
ном Петербурзької Академії мистецтв, п 
наступного року — членом товариства 
пересувних художніх виставок. Два міся
ці Іван Павлович жив у Ясній Поляні, де 
подружився з Л. М. Толстим, написав з 
нього кілька портретів.

У 1906 році майстер пензля виїздить до 
Бельгії, де к тон час жила його сім'я, 
але з початком першої світової війни по
вертається на батьківщину. Живе в Пе- 
іербурзі, у Жабовшизіті, та в наших кра
ях. У 1916 році в Петербурзі влаштовує
ться перша персональна виставка творів 
1. 11. Похитонопа.

Помер наш земляк 12 грудня 1923 року 
v Брюсселі.

Хоча більшу половину свого життя ху-

шия
316050. ГСП, Кірсюгрзд-50, вуп. Пуначарського, 36. 
Телефони*, •ідпоаідальното секретар* та відділу 
комсомольського житті — 2-45-35, «іддіпу пропаганди, 
відділу листів » масової роботи — 2-45-36, відділу вій- 
ськово-латріотичкого виховання та спорту — 2-46*17.

SK №514. Індекс ОН97 *

28 січня 1975 року

СТОН НИЙ
И1ЖНС1І...

ЙДЕ ВСЕСОЮЗНИЙ МІСЯЧНИК ОБОРОННО-МАСОВОЇ РОБОТИ

ТІ ЕДАГОГІЧНИЙ но- 
’ *• лектиа, комсомоль
ська організація нашої 
школи питанням військо
во-патріотичного вихован
ня надають великого зна
чення. Бо ми ростимо 
патріотів рідної Вітчизни. 
Ентузіастами в цій справі 
стали молодий комуніст 
М. Є. Жарун, організатор 
позакласної роботи Т. В. 
Остапович, всі класні ке
рівники.

Форми і методи нашої 
роботи різноманітні. Ог 
хоча б діяльність загонів 
червоних слідопитів. Са
ме завдяки їм ми зібра
ли великий матеріал, роз
крили сотні нових імен, 
знайшли багато учасників 
визволення нашого села 
від німецько-фашист
ських загарбників. Цих 
юних помічників у нас 
близько шістдесяти чоло
вік. Серед них — комсо
молки Ліда Калатор, Галя 
Семенів, Люда Сорока. 
Вони вивчають історію 
кожного подвигу, відшу
кують визволителів села, 
сім’ї загиблих.- На граніт
них плитах могил з’явля
ються нові імена. Нещо
давно слідопити розшу
кали учасників битви за 
Володимирівну М. К. Но- 
здріна та М. Д. Вишенка.
В боях за наше село здій
снив подвиг командир ба
тареї 
полку 
дивізії 
Я. І. Кравчик.
1944 року він знищив фа
шистський танк, два авто
мобілі і близько ста сол
датів і офіцерів ворога, 
за що був удостоєний ор
дена Червоного Прапора.

Учні розшукали і за
просили до себе в гості 
начальника штабу 13-го 
гвардійського повітряно
десантного полку, який 
брав участь у звільненні 
Володимирівни, Героя 
Радянського Союзу гене
рала І. І. Громова. Радіс
ною і схвильованою була 
зустріч з московським 
гостем.

А цс знову приємна но
вина: на наше запрошен
ня відгукнувся і прибув 
до села колишній началь
ник політвідділу 89-ї гвар
дійської стрілецької диві
зії П. X Гордієнко...

Той, хто зайде в кімна
ту 7-го класу, обов'язко
во зверне увагу на стенд 
«Слава Матросова без
смертна», виготовлений 
руками піонерів. Цікава 
його історія. Класний ке
рівник О. Т. Говорова по
бувала в гостях у свого 
сина В. Говорова, який 
служить в підоозділі, до

складу якого навічно за
раховано Олександра Ма- 
тросова. Воїни подарува
ли матері цікаві фотоз
німки Героя. їх вона і 
розмістила на стенді.

Вже традиційними у на
шій школі стали уроки 
мужності, які ми прово
димо біля пам’ятника і 
меморіального комплек
су загиблим. Цікаво про
ходять тематичні вечори 
«Червона гвоздика»,
«Подвиг 
ний, справа 
них руках», 
бутий, ніщо 
Великою 
користуються 
спортивні І" 
ЦЯ», 
хлопці», 
Нині такі заходи ми вла
штовуємо з нашими ше
фами — учнями Кірово
градської школи № 15.

Популяризуємо ми про
фесію офіцера Радян
ської Армії, дбаємо про 
підготовку юнаків до 
вступу у військові учили
ща. Офіцерами стали на
ші колишні учні, 
мольці 
Василь 
димир 
хлопців 
бу у 
СРСР і 
дять теплі відгуки.

ваш безсмерт- 
ваша в надій- 
«Ніхто не за- 

не забуте», 
популярністю 
з військово- 
ігри «Зірни- 

«Орлятко», «Нумо, 
«Нумо, дівчата».

комсо-
Віктор Жовток, 

Коваленко, Вопо- 
Ліненко. ’ 
проходять 

Збройних 
про них

Чимало
> служ-

Силах 
надхо-

дожннк прожив за кордоном, він пам’я
тав і любив Росію. В листі до П. М. Тре- 
тикова у січні 1496 року Похнтонов пи
сав: «Я псе ж російський художник і ме
ні сумно подумати про те. який малий і 
непомітний гой слід, який я залишу 
Ля себе на батьківщині».

Похнтонов був великим російським 
дожиііком, вихованим і виплеканим
грунті російського мистецтва, російських 
демократичних художніх принципів. Са
ме тому ми згадуємо його сьогодні, вша
новуємо світлу пам’ять з нагоди (25-річчя 
від дня народження цього талановитого 
і самобутнього живописця.

В. САНДУЛ, 
'краєзнавець.

м. Кіровоград.

ніс-

ху
ла

Газета виходить 
у вівторок, четвер, 

суботу.

«МОЛОДОЙ КОММУНАР» - 
орган Кировоградского обкоме 

ЛКСМУ, г. Кировоград.

Друкарня їм. Г. М. Днмитрова 
обласного управління у справах видавництв, 

поліграфії і книжково? торгівлі, 
м. Кіровоград, вуз. Глінки, 2.

.law. М Ю. Тираж 60000,

Першими помічниками 
у нас стали ветерани вій
ни. Вони чимало допо
могли в створенні сіль
ського музею бойово? 
слави, подарувавши свої 
спогади, фотодокументи.

А згадати є про що.
За наше село точилися 
жорстокі бої, тисячі ра
дянських воїнів багатьох 
національностей народів 
СРСР пролили тут свою 
кров, віддали життя за 
наш щасливий день. Са
ме у Володимирівні пов
торили подвиг панфілов- 
ців 54 гвардійці, які всту
пили у нерівний поєдинок 
з ворогом. Експозиція 
про їх подвиг буде пер- 

, шою. Урочисте відкриття 
музею влаштуємо в день 
святкування 30-річчя Пе
ремоги.

У дні місячника обо
ронно-класової . роботи 

■ знову відбудуться зустрі
чі з ветеранами, ?ли вла
штуємо змагання з'вій
ськово-технічних ’ видів 
спорту, учні вирушать в 
походи «Шляхами слаьи 
батьків».

О. КОПАЧ,
Володнмн- 
середпьої 

Кіровоград-

I
директор 
р|всько?
111КОЛН 
ського району.1

Па фото: Гсгой Радянського 
Союзу I. I. Громов (другий 
здТва) у Володимип!вц1.

Фото М. ЖАРУ В А.

цікава знашдад
Неіцодаг.ко. орючи землю в районі села Тевалнчево Кюстснділь- 

ського округу (Південно-Західна Болгарія) на ілпбнні ДО—40 санти
метрів від поверхні землі були знайдені 1507 римських мідних мо
нет. Тут же були знайдені шматки глиняного жбану,

Знайдені монети (антоціани) дозволяють досить точно визначити 
епоху, коли вони були зариті. Більшість грошей виготовлено в пе
ріоди прапління римського Імператора І аллієна (253—208 рр.) ви
ключно до правління Проба (276-282 рр.). Зображення на монетах 
ідентичні з ооразамн імператорів Галлієна, Валсріна II. Салоніна, 
Гетрика Старшого. Клавдія Іотського, Квінтілія, Лвреліаиа і Проба.

СОФІЯ - ПРЕС.

Редактор В. ПОГРІБНИЙ.

Олександрійське міське 
професійно-технічне училище № 5

оголошу<; набір учнів
із числа осіб демобілі

зованих із лав Радянської 
Армії на спеціальності: .

монтажників-мулярів; 
столярів будівельних.
Строк навчання — 10 мі

сяців. Учням виплачується 
стипендія в розмірі 75 
карбованців на місяць.

При училищі є гуртожи
ток, їдальня з триразовим 
харчуванням.

Початок занять в міру 
комплектування навчаль
них груп.

Для вступу Е училище

необхідно подати такі до
кументи: заяву на ім’я ди
ректора, автобіографію, 
довідку з місця прожи
вання, 4 фотокартки роз
міром 3X4 см, характе
ристику, свідоцтво про ос
віту, паспорт і військо
вий квиток (пред’являю
ться особисто).

Адреса училища: Кіро
воградська область, 
м. Олександрія, селищ® 
Димитрове, вул.Трудре- 
зервів, 23.
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