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ПЕРША КОЛОНКА

• ЙДЕ МІСЯЧНИК ОБОРОННО — МАСОВОЇ РОБОТИ

м. Кіровоград.

Вчителька Олександрів- 
ської середньої школи Ba

x' Z

І. ПАНІКАРОВСЬКИЙ, 
голова Кіровоградською міського 
комітету ДТСААФ,

У ці дні. коли йде підготовка до святкування 60-річчя Збройних 
СРСР, у Біркіссі.кіГі середній школі Олександрі вського району регулярно 
проходять уроки мужності, вечори бойової слави, зустрічі з ісроямн-зем- 
ляками.

На фото: учасник Великої Вітчизняної війни Сергій Іванович ЖАДАН 
з піонером» 0-гс класу.

Фото В. КОВПАКА.

„ОРЛЯ“ ВИБИРАЄ МАРШРУТИ
Все почалося з організаційних заходів — 

дтсаафівські активісти разом з комітетами 
комсомолу намітили план спільних дій па не*

«Будьте вірні ленінським заповітам!» — ці закличні слова ‘ве
теранів Великої Жовтневої соціалістичної резолюції, партії і 
комсомолу, героїв війни і праці до учасників Всесоюзного Ле
нінського заліку «Рішення XXV з’їзду КПРС — у життя!» зна
йшли палкий ЕІдгук у юнаків і дівчат Кіровоградщини. Кри
тично оцінюючи свої успіхи, вони намічають нові рубежі, ведуть 
боротьбу за підвищення ефективності виробництва і якості ро
боти, зміцнюють дисципліну праці, щоб гідно зустріти 60-річчя 
Ленінського комсомолу.

. ЕрупськеП

Пролетарі всіх країн, єднайтесяі

ОРГАН КІРОВОГРАДСЬКОГО ОБКОМУ ЛКСМУ
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ЦЬОГО РОКУ НА КУБІ 
ВІДБУДЕТЬСЯ ОДИНАДЦЯТИ!! 
ВСЕСВІТНІЙ фестиваль 
МОЛОДІ І СТУДЕНТІВ. ЦЕ СВЯТО 
ДРУЖБИ І СОЛІДАРНОСТІ 
ЮНОСТІ НАШОЇ ПЛАНЕТИ 
ВЕСЕЛКОВО РОЗГОРНЕ СВОЮ 
ПРОГРАМУ В СТОЛИЦІ ОСТРОВА 
СВОБОДИ — ГАВАНІ.

Газета виходить з 1939 року. 
Ціна 2 коп.
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• АЛЛО, ГОВОРИТЬ КОРПУНКТ

Минулого вівторка в області було 
проведено єдиний політдень

К0МПАНІІВКА
П’ять виїзних бригад, до 

складу яких увіходили 
партійні, комсомольські 
працівники, члени викон
кому районної Ради на
родних депутатів, керівни
ки районних установ, ак
тивісти ідеологічної ро
боти, виїхали того дня в 
села району. На зустрічах 
із трудящими вони прове
ли велику роботу по 
роз’ясненню матеріалів 
XXV з’їзду партії, грудне
вого Пленуму ЦК КПРС, 
VIII сесії Верховної Ради 
СРСР, завдань, що випли
вають з Листа ЦК КПРС, 
Ради Міністрів СРСР, 
ВЦРПС і ЦК ВЛКСМ «Про 
розгортання соціалістич
ного змагання за вико
нання і перевиконання 
плану 1978 року і посилен
ня боротьби за підвищен
ня ефективності вироб
ництва і якості роботи».

лентина Білецька виступи
ла перед трудівниками 
колгоспу імені Ф^нзе з 
лекцією «Плани Пертії — 
в життяі», в якій роз’яс
нювала положення Листа 
про виконання і перевико
нання плану 1978 року і 
посилення боротьби за 
підвищення ефективності 
виробництва та якості ро 
боти.

Активну участь у прове
денні політдня взяли мо
лоді лектори Олександр 
Крохмалюк, Ольга Лисо- 
бик, Юрій Рибалко, Олек
сандр Бондур.

КІРОВОГРАД

До цієї знаменної події комсомо
лів і молодь Кіровоградщини повин
на готуватись уже сьогодні, вико
ристовуючи всі свої творчі можли
вості. Особливу увагу треба приділи
ти передусім вивченню кожним ком
сомольцем, юнаком і дівчиною мате
ріалів XXV з’їзду КПРС, Пленумів 
ЦК, праць Генерального секретаря 
ЦК КПРС товариша Л. І. Брежнєва, 
історії нашої партії і Радянської дер
жави. міжнародного комуністичного 
і робітничого руху.

У системі комсомольського політ- 
навчання слід проводити заняття з 
питань історії фестивального руху 
його ролі у зміцненні дружби демо
кратичної молоді планети в боротьбі 
проти імперіалізму, за мир і соціа
лістичний прогрес.

Особливу увагу потрібно звернути 
на репертуар художньої самодіяль
ності. Доцільно влаштовувати місцеві 
конкурси на краще виконання творів 
радянських і кубинських авторів, при
свячених миру, дружбі і солідарності.

Готуючись до XI Всесвітнього фес
тивалю, комітети комсомолу повинні 
газом з профспілковими і фізкуль- 
т\'рними організаціями посилити ро
боту по фізичному вихованню моло
ді. пропаганді і впровадженню комп
лексу ГПО.

У березні — квітні цього року в 
нашій області проходитиме творча 
естафета, присвячена Фестивалю мо
лоді і студентів на Кубі. В ній візь
муть участь найкращі молодіжні ко
лективи художньої самодіяльності 
Кіровоградщини.

Відбудуться огляд-конкурс клубів 
інтернаціональної дружби, огляди за
собів наочної агітації.

У ці дні має активізувати свою 
роботу загін комсомольських лекто
рів. Треба пропагувати історію моло
діжних фестивалів, їхні девізи, тра
диції, цілі.

Нині міськкомам, райкомам і ком
сомольським організаціям необхідно 
спрямувати свої зусилля на поліп
шення організаторської і політичної 
роботи по підвищенню ефективності 
і якості комуністичного виховання 
молоді у світлі вимог XXV з’їзду 
КПРС. Залучаючи дівчат і юнаків до 
активної підготовки до фестивалю, 
треба ще ширше розгорнути змаган
ня за право бути представником ра
дянської молоді на одинадцятому 
Всесвітньому фестивалі молоді і сту
дентів у Гавані.

«Менше пишних фраз, 
більше простого, буденно
го діла, турбот про пуд хлі
ба і пуд вугілля!» — нага
дують нам про ленінський 
наказ наші наставники. І 
цього, ювілейного року пла
ни комсомольців депо

її.І ом
справді ділові й конкретні. 
Разом зі старшими товари
шами вони впровадять у 
виробництво 115 раціоналі
заторських пропозицій з. 
економічним ефектом 33 
тисячі карбованців, заоща
дять ЗО тисяч кіловат-годин

НА СЦЕНІ-,ЗЕМЛЯНКА“
Був вечір бойової слави, на який запросили 

чотирнадцятьох ветеранів Великої Вітчизня
ної війни. А потім — читацька конференція 
но книзі Бориса Васильєва «А зорі тут тихі...» 
В ній узяло участь 150 учнів будівельного 
технікуму. Юнакам і дівчатам запропонували 
прочитати книги ноо Радянську Армію і на
писати реферати. Рукописи були художньо 
оформлені, в красивих альбомах. Кожен рефе
рат оцінювали двічі: за розкриття теми ста
вив оцінку викладач військової справи, а за 
літературно-мовну вправність — викладачі мо
ви і літератури. Кращі реферати написали 
Олександр Капінус. Наталя Підлісна. Віктор 
Сесьмін. Валентина Рябошанка. Віктор Кова
льов.

Цікаво пройшов конкурс патріотичної пісні. 
Наприклад, група, де керівником Є. М. Лип- 
ницькнй, інсценувала «Землянку». Тривають 
старти першості технікуму з кульової стріль
би на приз імені Героя Радянського Союзу 
В. Є. Коліспичеііка — колишнього випускника 
технікуму.

3. АДАС.

ДОБРОВЕЛ ИЧКІВКА
У вівторок відбулося 

чергове заняття клубу 
«Підліток» у Піщаному 
Броді. Член лекторської 
групи райкому комсомолу 
Тетяна /Аузиченко висту
пила перед молоддю з 
лекцією «Щастя і зміст 
життя радянських людей», 
у якій широко використа
ла опубліковані протягом 
останнього часу в пресі 
важливі документи партії.

Інші члени лекторської 
групи райкому комсомолу 
того дня побували на 
фермах, у відділках, трак- 
тооних бригадах. Під час 
обідньої перерви Микола 
Буртак, наприклад, бесіду 
по матеріалах грудневого 
(1977 р.) Пленуму ЦК 
КПРС провів у колгоспі 
імені Жовтня, Валентина 
Василенко — в колгоспі 
імені Калініна, Станіслав 
Запооожець — у Поміч- 
нянському міжколгоспбу
ді, Алла Глухова — в кол
госпі імені Ульянова. Лек
тори побували всюди, де 
є комсомольсько-моло
діжні колективи.

ДОЛИНСЬКА

24 січня перед молоди
ми робітниками «Червоної 
зірки» виступали з допо
відями про нову Консти
туцію СРСР, про завдання, 
які випливають а. мате
ріалів грудневого (1977 р.) 
Пленуму ЦК КПРС, про 
Лист ЦК КПРС, Ради Мі
ністрів СРСР, ВЦРПС і ЦК 
ВЛКСМ голова ради моло
дих спеціалістів Г. Стеж
ко, пропагандисти В. Во
лодарський, В. Гавриленко 
та інші. Секретар завкому 
комсомолу О. Колосов 
прочитав лекцію «НОП — 
творчість

У своїх 
гандисти 
значення 
лістичного змагання за 
дострокове виконання і 
перевиконання завдань і 
планів третього року де
сятої п'ятирічки для ус
пішного втілення в життя 
рішень XXV з’їзду КПРС, 
говорили про безумовну 
підтримку заклику партії— 
зробити 1978-й — роком 
ударної праці.

Пропагандисти, агітато
ри і лектори на заняттях у 
гуртках комсомольської 
політосвіти підкреслюва
ли важливість почину ком
сомольсько - молодіжної 
бригади різальників мета
лу ковальсько-пресового 
цеху, що її очолює Леонід 
Артеменко — «До 60-річ- 
чя Ленінського комсомолу 
заощадити 50 тонн металу 
і гідно зустріти XVIII з’їзд 
ВЛКСМ».

колективу».
виступах пропа- 

підкреслювали 
широкого соціа- 

змагання 
виконання

електроенергії, з першого 
пред’явлення здаватимуть 
щомісяця три чверті всіх 
вагонів і деталей, що вихо
дять з ремонту.

Ширяться у нас шефські 
зв’язки. Ми допоможемо 
хліборобам і тваринникам 
колгоспу «Заповіт Леніна» 
в механізації трудомістких 
процесів, школі № 6, до
шкільним дитячим закла
дам у будівництві спортив
них та ігрових майданчиків.

Кожен із 153 комсомоль
ців має доручення, кожен 
визначив мету. І всі працю
ють за правилом «Жодного

відстаючого поруч!» Слю
сар Петро Козачков та огля
дач вагонів Олег- Ярмиш, 
наприклад, сказали: 
ми повинні виконати 
соціалістичні зобов’язання 
на перший квартал до дня 
відкриття XVIII з їзду 
ВЛКСМ». Нині 13 спілчан 
працюють з . випереджен
ням графіка. На їхньому 
трудовому календарі вже 
лютий, березень.

«Всі 
свої

Н. ЗАГОРОДНЯ, 
секретар комітету ком
сомолу Знам’янського 
вагонного депо.

рісд місячника. Псошочсргові завдання — 
роз’яснювати молоді заповіти В. І. Леніна, 
вказівки КПРС про зміцнення обороноздат
ності країни, положення нової Конституції 
СРСР про захист соціалістичної Вітчизни. В 
передових первинних організаціях (заводів 
«Червона зірка», тракторних іідроагрсгатів. 
технікумів механізації сільською господар
ства та кооперативного, медичного училища, 
школи-інтернату, середніх шкіл №№ II і 34) 
нині проходять змагання з військово-технічних 
видів спорту. Червонозорівці провели тематич
ний вечір «Радянські Збройні Сили па варті 
миру та безпеки нашої Батьківщини». А учні 
профтехучилища № 4 почали операцію «Доро
гою героїв», у яку включилися юнармійці — 
учасники гри «Орля». Кожен загін за місяць 
проведе .дві зустрічі з колишніми фронтови
ками, ветеранами праці, напише нариси про 
героїв-земляків. стахаиовціп. молодих воїнів. 
Відбудуться зустрічі з відмінниками бойової і 
політичної підготовки. військово-спортивні 
змагання Штаб «Орляти» збирає реферати 
з історії Збройних Сил СРСР. конкурсні стін
газети. яні повідомляють про хід воєнізованої 
гри.

ХТО КМІТЛИВІШИЙ 
І СИЛЬНІШИЙ?

Отже, знову військово-спортивні змагання 
«Нумо, хлопці!» ПІД звуки урочистого маршу 
до заду зайшли допризовники, учні 9—10 кла
сів. Лунає мелодія Державного гімну, і капі
тани команд піднімають прапор. Зі словами 
напуття до майбутніх воїнів звернулися ди
ректор школи М. Ф. Ярмоленко, наші гості-# 
представник райвіськкомату М. І. Жалдак, ви
пускник військового училища. В. Кулик, го
лова районного комітету ДТСААФ Д. С. Без- 
смолнй.

І ось змагання в розпалі. Перед учасниками 
стояли нелегкі завдання — стрільба, скла
дання і розбирання автомата на швидкість, 
підтягування на перекладині, вижимання 
штанги, перетягування каната й інші. Пере
борюючи труднощі, всі члени команд успішно 
справилися з програмою змагань. Кращих на
городжено грамотами і дипломами — десяти
класників С. їваненка. С. Сосну. В. Мірош
ниченка, дев’ятикласників О. Рябцева 1 
В. Міштвана.

Л. ЯРМОЛЕНКО, 
учениця 10-го класу середньої 
школи № 1.

емт Олександрівна.
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ЯКІСТЬ НАШОЇ 
РОБОТИ

ЛЕНІНСЬКИЙ ЗАЛІК
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До 60-річчя Збройних Сил СРСР

Іван КОЖЕДУБ 
у кіровоградському

АКТИВНІСТЬ
Що а запорукою гро

мадської активності сту
дента, його успішної май
бутньої діяльності? Хоро
ше навчання? Мабуть, так. 
бо завдяки якості знань, 
обізнаності у своїй справі 
людина йде до повного 
самовираження, до само
розкриття, а значить, і до 
суспільної користі.

Всі студенти педінститу
ту імені О. С. Пушкіна 
вважають громадсько-по
літичну атестацію актив
ним стимулом у навчанні. 
I хоча окремі першокурс
ники сходяться думкою на 
тому, що перша атестація 
для них — пробна, але се
сія дала їм можливість 
переконатись у протилеж
ному.

Атестаційний звіт II гру
пи філологічного факуль
тету, наприклад, рясніє 
позитивними оцінками. 
Результати сесії — не ви
няток. Більша частина сту
дентів успішно виконала 
завдання, передбачені 
особистими комплексни
ми планами. Радіє за своїх 
комсорг—випускниця під
готовчого відділення На
дія Касяненко. Адже гру
па завершила сесію без 
невстигаючих.

Значить, не пройшли да
ремно заняття в школі 
комсомольського активу 
інституту, а методичні 
розробки комітету комсо
молу допомогли учасни
кам заліку конкретно за
планувати кожен з п’яти 
розділів комплексного 
плану.

Зразок для наслідуван
ня — 32-га група філфаку, 
де ватажком комсомоль
ців Василь Миколайчук. 
Запланувавши себе на 
майбутнє, кожен студент 
урахував і особисті нахи
ли та побажання товари
шів.

I ще одна грань питан
ня. Студенти педінституту 
об’єднані в 117 первин
них, курсових та факуль
тетських комсомольських 
організацій, груп виклада
чів. І якби контроль за хо
дом виконання комплекс
них планів «Учимося ко

мунізму, будуємо кому
нізм» довелося здійсню
вати лише членам коміте

В1Д ПО ВІД А АЬ НІСТЬ
МОЛОДОГО ПОКОЛІННЯ

БУДАПЕШТ, 23 січня. (ТАРС). В яскраву демонстрацію 
рішимості молоді континенту об'єднати зусилля в боротьбі 
за мир, безпеку та міжнародне співробітництво вилилася 
проведена тут Європейська конференцій молоді і студентів з 
проблем роззброєння.

Молодь Єврспи особливо заінтересована в забезпеченні 
мирного майбутнього континенту та подоланні соціальних І 
сксіїомічіїкх наслідків гонки озброєнь, підкреслюється в од
ностайно прийнятому на конференції заключному документі. 
Нинішній форум продемонстрував можливість співробіт
ництва в інтересах роззброєння молодіжних організацій най
різноманітніших напрямів.

Учасники конференції з задоволенням відзначили успіхи, 
досягнуті у сфері політичної розрядки, і підкреслили, що 
міцний мир може бути забезпечений лише в разі одночасно
го розпитку політичних І воєнних аспектів розрядки. Це 
створює найсприятливіші умови для розв’язання найважли
вішого завдання — припинення гонки озброєнь і роззброєння.

У документі говориться, що на конференції значну увагу 
було приділено соціально-економічним аспектам роззброєння, 
ного впливу на становище молоді.

На екрані — жодного 
пострілу. Один вибух. Уже 
в мирний час. І загинув не 
солдат, а хлопчина з тон
кими рисами обличчя й 
сумними очима. І все ж 
фільм «Підранки» про вій
ну. Про її аідгопоси...
Недаремно слова О. Твар- 

довського: «Діти і війна— 
немає страшнішого збли
ження протилежних речей 
на світі» — взято епігра
фом до фільму. Розмотує
ться нитка пам’яті його 
головного героя — пись-

ту (а їх вісімнадцять), на 
успіх важко було б розра
ховувати. Тому й спирає
ться комітет на комсо
мольський актив.

Велику допомогу комсо
мольській організації у 
проведенні Ленінського 
заліку подає її методична 
комісія, рекомендації якої 
використовують у своїй 
роботі комсорги груп, ку
ратори. Після зимових ка
нікул, приміром, комісія 
заслухає питання про під
сумки екзаменаційної се
сії, виконання особистих 
комплексних планів «Учи
мося комунізму, будуємо 
комунізм»^ Вже сьогодні 
готуються до звіту пред
ставники 23, 25 груп філ
факу, 31, 32 груп фізико- 
математичного факуль
тету.

Успішно виконувати осо-У 
бисті комплексні плани П 
допомагає студентам і ба-1 
гатотиражна та стінна га-1 
зети, пропагуючи досвід 
роботи ленінських стипен
діатів, відмінників на
вчання.

У «Радянському студен
ті» засновано Дошку по
шани, на яку за поданням 
партійної, комсомольської 
і профспілкової організа
цій заносяться імена сту- 
дентів-відмінників, що бе
руть активну участь у гро
мадському житті інсти-В 
туту.

Підсумки першого етапу у 
Ленінського заліку буде І 
підбито в лютому. Тому-то У 
ми прагнемо допомогти Д 
кожному юнакові і дівчи
ні зробити свій план учас
ті в заліку реальним і обо
в’язково напруженим, кон
кретним. Уже відомо, що і 
за підсумками Ленінського Н 
огляду академгруп буде У 
визначено шість перемож- Я 
ців, а одна з них одер-1 
жить безплатну туристську [ 
путівку в подорож по ле- І 
нінських місцях.

Роз’їдуться студенти на Ц 
канікули, а члени комітету, 
актив груп думатимуть 
над тим, як проаналізува
ти успішність кожного 
курсу, групи, в чому при
чини відставання тощо. 
Одним словом, і далі ціле
спрямовано працювати
муть, аби прилучити всіх 
студентів до оволодіння 
найнеобхіднішим — на
укою комунізму, аби гро
мадсько-політична атеста
ція стала закономірним ре
зультатом роботи кожного й 
комсомольця, а не просто 
«заходом».

А. САРЖЕВСЬКИЙ, 
викладач Кіровоград- ■ 
ського педагогічного В 
інституту імені О. С. 0 
Пушкіна.

ВІЙСЬКА 2-го Українського фронту на
прикінці 1943 року відбивали шалені 

атаки ворога в- районі Кривого Рога — на 
лівому фланзі і на схід від Кіровограда — 
на правому. Льотчики 240-го винищуваль
ного полку 302-ї авіаційної дивізії 5-і по
вітряної армії вилітали на прикриття військ 
за,несприятливої погоди. Польоти були ко
роткими — не вистачало пального.

Авіаполк у боях за Дніпро зміцнів і зба
гатився досвідом, зріс рахунок знищених 
кожним авіатором ворожих літаків. На
прикінці жовтня командир полку Подорож
ній дістав завдання — дізнатися про пере
сування ешелонів противника по залізниці, 
скупчення військ у населених пунктах і на 
станціях, на грунтових шляхах на лінії 
Черкаси — Сміла — Кіровоград — Знам’ян
ка — Олександрія. «Наземне» командуван
ня мало отримати достовірні дані.

У 240-му винищувальному полку в цей час воював 
Іван Кожедуб.

«Летимо з Василем Мухіним. Минули Черкаси, Смі
лу, — розповідав пізніше прославлений льотчик, — 
попереду Кіровоград. Сюди фашисти підтягають ве
ликі сили. На малій висоті вискакуємо прямо на 
аеродром. Він забитий літаками. Багато «мессерів», 
бомбардувальників «Юикерс-87». Зразу ж повернули 
в бік Олександрії, де теж зібрали важливі відомості. 
Негода заважала діяти активно. Низько пливли хма
ри, небо наче злилося із землею. Іноді здіймалася 
завірюха, за два кроки нічого не було видно. Зустріч 
із противником відбувалася раптово. Під Олек
сандрією загинув командир полку майор Подорож
ній: він намагався проскочити через снігову хуртови
ну, знизився на недопустимо малу висоту і врізався 
в землю. Летів він на розвідку разом із штурманом 
полку Ямановим. Штурман залишився живим і по
вернувся в частину...»

Наступного дня полк перебазувався па аеродром 
південніше Кременчука — в Шевченкове. У боях за 
Дніпро зростав рахунок збитих ворожих літаків. У 
друзів Івана Кожедуба по ескадрильї Василя Мухіна 
і Павла Брпзгалова вже налічувалось по 5 збитих 
машин. А Іванові Кожедубу па території нашої об
ласті за десять днів боїв удалося знищити И фа
шистських літаків.

5 січня 1944 року війська фронту почали наступ на 
Кіровоград. Лапка Івана Кожедуба успішно вела по
вітряні бої. незважаючи на несприятливу погоду. Че
рез два дні льотчики 240-го винищувального полку 
вже діяли над околицями обласного центру. А внизу, 
визволяючи місто, героїчно воювали піхотинці, арти
леристи, танкісти. Льотчики завдавали бомбових уда
рів по резервах і скупченнях військ противника.

8 січня наземні війська 2-го Українського фронту 
у взаємодії з авіацією визволили Кіровоград від ні

ОБПАЛЕНІ
ОДНИМ ВОГНЕМ

У КІРОВОГРАДСЬКОМУ КІНОТЕАТРІ «МИР» 
ВІДБУЛАСЯ ПРЕМ’ЄРА МОСФІЛЬМІВСЬКОЇ 
СТРІЧКИ «ПІДРАНКИ» для УЧНІВ 
СЕРЕДНІХ ШКІЛ №№ 32 І 16, 
ВОСЬМИРІЧНОЇ № 8 - ЧЛЕНІВ КЛУБІВ 
«ПАТРІОТ» І «ПІДЛІТОК»

менника Олексія Бартене
ва (артист Юозас Будрай- 
тіс). І ми стаємо свідками 
схвильованої кінорозповІ- 
ДІ, епізодів, від яких здри
гається серце і у тих, хто 
подібне пережив сам, і у 
юних, хто про минулу вій
ну знає тільки з фільмів, 
книг, розповідей.

У центрі психологічної 
драми — доля однієї сім’ї. 
Дітей було четверо — три 
хлопчики і, найстарша, дів
чинка. Всі ще малими ли
шилися сиротами. Батька

мецько-фашистських загарбників, а наступного дня в 
наказі Верховного Головнокомандуючсго говорилося, 
що в боях за визволення міста відзначились і льот
чики генерал-лейтенанта авіації С. 1\. Горюнова, що 
302-й авіадивізії присвоєно найменування Кіровоград
ської. А о 21 годині Москва салютувала військам, які 
блискуче здійснили Кіровоградську наступальну опе
рацію.

Наприкінці січня полк перебазувався в Красносі.т- 
ля Олександрійського району. Звідси літаки вилітали 
па прикриття наших військ у район Звеиигородка — 
Шпо.та. Саме на цій ділянці фронту гітлерівці нама
галися прорвати кільце оточення.

Тільки ЗО січня Іван Кожедуб вплітаз зі своєю 
ескадрилією тричі. Загинули в повітряному бою Олек
сандр Колесникоз та Олександр Ка.ніянОв, мужні її 
безстрашні винищувачі. Четвертого лютого 1914 року 
вийшов Указ Президії Верховної Ради СРСР — де
в’яносто сім офіцерів Військово-Повітряних Сил ді
стали звання Героя Радянського Союзу. Серед них 
були Іван Микитович Кожедуб та його бойові това
риші Ольховськнй і Семенов. Батьківщина високо 
оцінила вклад трьох хоробрих визволителів нашої об
ласті. їм хотілося ділом відповісти па почесну наго
роду. Пізніше став Героєм Радянського Союзу ще 
один бойовий друг 1. М. Кожедуба — Василь Мухін. 
Усього в 5-й повітряній армії, яка брала участь у 
визволенні Кіровоградської області, Героями Радян
ського Союзу стали 139 льотчиків і штурманів, а 
М. Д. Гуляеву, К. А. Євстигнєєву, С. Д. Луганському 
та Г. А. Речкалову це звання присвоєно двічі.

І ми пишаємось тим, що в кіровоградському небі 
здійснили бонові подвиги сотні прославлених авіато
рів, у тому числі Іван Микитович Кожедуб, котрий 
на кінець війни став тричі Героєм Радянського 
Союзу.

В. САНДУЛ, 
громадський кореспондент.

вбито, мати трагічно заги
нула. Двох хлопців усино
вили добрі люди, а сестра 
і найменший брат Альоша 
виховувались в інтернаті. 
Сім’ї Бартенєвих не стало. 
Долі дітей, зовсім різні, 
розминулися...

Звідси й починається 
скорботна подорож у ми
нуле: автор сценарію і ре- 
жисер-постановник Мико
ла Губенко від імені своїх 
ровесників розповідає, як 
вони, діти, вступали у світ, 
обпалений війною. Дія 
картини відбувається у 
двох пластах часу: в наші 
дні, і в післявоєнні роки. 
І ми все бачимо очима 
молодшого Бартенева, 
який приїжджає в рідні 
краї. Це спогади людини, 
котра не тільки багато пе
режила, а й зуміла вижи
ти, вистояти, не зігнутись і 
знайти своє місце в житті.

Підранки, за словником 
Даля, підбита, підранена, 
поранена, але не вбита ди
чина. Слово «підранки» 
сказано у фільмі всього 
один раз, военруком шко- 
ли-інтернату. Так він на
звав своїх вихованців. І як 

влучно назвав! Адже доля 
кожного -з них була обпа
лена страшною війною. 
Згадаймо хоча б Валю 
Ганьдіна, хлопчика з 
натхненним обличчям і 
сумними очима. Він не міг 
забути, як по-звірячому 
розправились фашисти з 
його батьком, і задумав 
висадити в повітря табір 
для військовополонених. 
Але вибух динаміту по
збавив його життя.

В інтернаті відбувається 
багато різних подій, помі
чених і непомічених, тра
гедія йде поруч з дитячи
ми витівками. Правдиво й 
чесно відображено інтер
натські порядки, вчинки 
вихователів, що іноді зов
сім не відповідали прави
лам педагогіки. Адже біль

шість людей, які тут пра-^6 
цювали, — колишні фрон
товики. Одні дещо забули, 
а інші просто не знали пе
дагогіки і не вміли вихову
вати. Ось вихователь Кри
воручко (артист М. Губен
ко). Він одержимий ма
нією військової дисциплі
ни, якою прагне підкори
ти собі хлопчиків. І ми 
спочатку дивимось на ньо
го очима Альоші. У ньому 
все наче напоказ: брава 
хода, капелюх набакир, 
він завжди в чорних рука
вичках... Самозакохана, об
межена людина. І ми ра
зом з хлопчиком закипає
мо ненавистю до Криво- 
ручка, коли той, відби
раючи кортик (память 
про батька), вдарив Альо- 
шу. Хлопчик кричить: 
«Фашисті»...

А пізніше Альоша ба
чить, як учитель після за
сідання педради гірко 
плаче, бачить обпалені ру
ки танкіста вже без чор
них рукавичок... Те, що 
вони обидва підбиті, пора
нені одним вогнем, Олек
сій зрозуміє пізніше, коли 
він, «підрайон», стане 
письменником.

...Після сеансу я мимо
волі вступила в розмову з 
юними глядачами. Це бу
ли восьмикласниці деся
тирічки № 13 Іра Винник, 
Алла Кухаренко, Наталя 
Сидоренко та Іра Колі«** 
ник. Вони говорили, що 
стрічка вразила їх своїми 
образами, ліричними й 
схвильованими. Особливо 
ж зворушив найменший 
Бартенєв. Лиху долю 
пізнав він з раннього ди
тинства, але не втратив 
доброти.

Фільм «Підранки» пред
ставляв радянську кінема
тографію на XXX Міжна
родному кінофестивалі • 
Каннах і дістав високу 
оцінку глядачів.

Т. КАЛЬЧИНСЬКА, 
позаштатний кореспон
дент «Молодого кому
нара».
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З сшор

1 НОДІ якась подія, на пер-
■ ший погляд непомітна, на

буває з часом особливого зна
чення, коли починаєш оціню
вати її категоріями найвищими. 
Мабуть, це тому, що вона не 
тільки входить в пам’ять, а і 
вкарбовується в серці. Час 
може стерти подробиці та 
суть події лишається назавжди 
з тобою. Саме спогадом про 
одну з таких подій і хочеться 
почати цю розмову.

Рвучко розчинилися двері, і 
до штабу республіканської 
комсомольської будови за
йшли схвильовані чимось літні 
чоловіки і жінки. Від їхніх за
ляпаних розчином, запилених 
цементом спецівок потіснішало 
в невеликій кімнаті. Говорили 
всі разом, перебиваючи одне 
одного, так, що збагнути при
чину їхнього візиту спершу 
не вдалося. Нарешті з гурту 
вийшла жінка в товстій шер
стяній хустці — надворі стояли 
вже осінні холоди — і, хви
люючись, як і її супутники, 
швидко заговорила;

— Сьогодні прапор вручіть 
нашим хлопцям. Ви тільки по
дивіться, що вони роблять!.. 
Це ж справжні героїі Прапор 
повинен бути тільки у них.

Мова йшла про групу учнів 
МИТУ № 2 міста Кіровограда, 
які проходили практику на бу
дівництві Побузького нікелево
го заводу. Хлопці ось-ось ма
ли повертатися додому, в Кі
ровоград. Зоставалося закін
чити кладку стін насосної стан
ції — і в дорогу. За кілька 
днів об'єкт згідно з графіком 
потрібно було передати мон
тажникам.

Біда сталася вночі, несподі
вано, як приходить усяка біда. 
В насосній прорвало труби, і 
до ранку вода піднялася мало 
не на метр. Під загрозою опи
нився дуже важливий об скт 
новобудови — без вчасного 
пуску насосної станції затри
мався б і пуск плавильного 
цеху. А вода все прибувала. 
Бригадир пішов доповісти в 
будівельне управління про 
аварію, решта будівельників 
мовчки юрмилися біля входу в 
насосну. Практиканти разом зі 
своїми вчителями теж були 
тут — на багатьох домашні 
одяганки, на ногах не чоботи, 
як у старших, а звичайні кеди, 
черевики. Нараз один з юнаків 
ступив на східці, що вели в на
сосну. Натовп сколихнувся. 
А хлопці вже зникали один 
за одним у дверному про
різі, за яким булькотіла не
стримна холодна вода. Бага
тьом доходила сона до пояса. 
Невдовзі живим ланцюжком 
пішли відра. А вгорі на ришту
ваннях продовжували роботу 
штукатури.

Перехідний Червоний прапор 
ударної комсомольської будо
ви пішов вручати начальник 
штабу. Дуже зраділи хлопці 
нагороді. Зворушені були ува
гою своїх наставників. Береж
но прикріпили прапор біля 
входу в насосну, і потрібно 
було бачити, як закипіла ро
бота в затопленому водою 
приміщенні, щоб зрозуміти, 
якою мірою зворушила кож
ного, торкнулася найтрепетні- 
ших струн юної душі ота зви
чайна в розпорядку дня удар
ної будови подія. Хлопці зна
ли, що прапор на їхньому 
об'єкті — це не тільки відзна
ка за працю, він повідає кож
ному будівельникові про те, 
як їм нелегко, як вони не від
ступили перед труднощами, а 
вистояли і перемогли.

Про багато дечого розповів 
того дня прапор, що майорів 
біля входу пускового об’єкта. 
А найперше — про справжніх 
людей новобудови.

П'ять років минуло з часу, 
коли Побузький нікелевий за
вод дав першу продукцію. Ба
гато незабутніх сторінок в іс
торію ударної комсомольської 
будови республіки вписали 
молоді будівельники області. 
Свідком багатьох довелось ме
ні бути. Але незмінно при 
згадці про будову постає той 
день: юнаки по пояс у холод
ній воді рятують свій перший 
У житті будинок, і... прапор над 
ними.

Багатим арсеналом нагород 
і стимулів володіють міськко
ми та райкоми комсомолу Кі- 
ровоградщини. Поряд із по
стійно діючими прижилися й 
такі, якими відзначають у дні 
історичних чи народногоспо
дарських подій. Так, Маловис- 
нівський райком комсомолу 
переможцеві соціалістичного 
змагання серед молодих 
доярок вручає перехідний 
приз «Кращій молодій доярці 
району». За підсумками року 
імена ударників заносять до 
«Книги трудової слави». Вста
новили пам’ятні дипломи «Май
стер високих урожаїв», «Май- 
стер-тазринник високого класу». 
Під час жнив вручають пере-

• Честь не в грошах

ВИМПЕЛ ЧИ
ДЕСЯТКА?
хідні Червоні вимпели кращим 
комсомольсько - молодіжним 
збиральним екіпажам. До 
ювілею Великого Жовтня бу
ло встановлено «Пам’ятні 
дипломи переможцеві в со
ціалістичному змаганні на 
честь 60-річчя Великого Жовт
ня». В Новомиргородсько- 
му районі кожної п’ятиденки 
під час жнив вручають приз 
райкому комсомолу «Кращому 
молодому комбайнерові»; ра
зом з редакцією районної га
зети «Червона зірка» райком 
установив перехідний приз 
«Кращій молодій доярці». Вже 
кілька років підряд молоді 
трудівники ведуть суперництво 
за перехідні мандати - пере
можців змагання. Для вшано
вування молодої людини праці 
і Маловисківський, і Новомир- 
городський райкоми викорис
товують найрізноманітніші сти
мули. Варто погортати моло
діжні сторінки в районних га
зетах, щоб переконатися: як 
правило, вони відкриваються 
розповіддю про передову мо
лоду доярку чи механізатора, 
що встановив рекорд на жни
вах, про комсомольсько-моло
діжні колектив+і, які ведуть пе
ред у соціалістичному змаган
ні серед ровесників. Завітайте 
сьогодні на молочнотоварну 
ферму № 2 колгоспу «Перше 
травня» Маловисківського ра
йону. З «Екрана змагання» ви 
дізнаєтесь, у кого найвищі,на
дої; на честь тієї доярки, яка 
добилася найбільшого при
росту надоїв за декаду, підня
то прапор на щоглі; червона 
зірка на приміщенні корівни
ка вказує на те, що тут труди
ться КОЛеКТИВ, КОТРИЙ 
хороших показників у 
зразкового санітарного стану.

Закономірно: до тих, 
показує героїзм у 
праці, хто не шкодує

досяг 
праці,

хто 
буденній

__  - - - - ’ сил 1 
вміння, виявляє творчість при 
виконанні планів наших п яти 
річок, особлива шана і повага. 
Згадаймо, як хвилювався ко
жен із нас, коли вперше від
значили в наказі по цеху, коли 

вимпел, прикріпили 
чи Знак ЦК 

на XX

вручили
на груди значок
8ЛКСМ... Нещодавно 

звітно-виборній обласній ком
сомольській конференції мені 
довелося зустріти чимало мо
лодих людей, на чиїх грудях— 
ордени і медалі, комсомоль
ські нагороди за працю. Якось 
особливо світилися їхні облич

чя: так буває, коли чесно вико
наєш свій обов'язок і бачиш, 
що тим, хто поруч, до цього 
не байдуже. Всім разом і кож
ному зокрема хотілося сказа
ти: «Носіть свої відзнаки не 
тільки в свята. Нехай по-доб
рому заздрять вам ваші ро
весники, гордяться старші. Ви 
гідні цього».

Чи не від того особливий 
відблиск в очах нагороджених, 
що кожен пам’ятає незабутню, 
урочисту обстановку, в якій

•Про те, що завжди 
з нами 

• Як розпорядитись 
арсеналом нагород!

• «Черепаха» — теж 
відзнака 

• Чому появляються 
колекціонери 
вимпелів, 
значків, 
цінних подарунків!

вручали йому урядову медаль 
чи Знак гвардійця п’ятирічки? 
Комсомольські організації об
ласті нагромадили чималий 
досвід ушановування найкра
щих. На свято молоді минуло
го року в Малу Виску з’їхали- 
ся понад триста юнаків і дів
чат. Свято почали з покладан
ня квітів до пам’ятника В. І. 
Леніну, пам’ятника загиблим 
соїнам. На стадіоні перед 
учасниками свята виступив 
перший секреіар райкому 
комсомолу Олександр Марти- 
нюк. Він зачитаз рішення бю
ро райкому про визначення 
переможців соціалістичного 
змагання, яке проходило під 
дезізом; «60-річчю Великого 
Жовтня — 60 ударних тижнів!» 
Першим серед перших у праці 
урочисто вручили вимпели, 
грамоти обкому і райкому 
комсомолу, цінні подарунки. 
Групкомсорг МІФ № 2 кол
госпу «Перше травня» Вален
тина Єпішева пізніше скаже:

— Наче звичне діло для мо
їх подруг — одержувати наго
роди, бо трудимось ми таки на 
соеість, та одна річ, коли тебе 
вшановують при десяти чолові
ках, і інша — при сотнях. До
рожчими стають тоді і грамо
та, і подарунок.

І грамота, і подару
нок... Так, моральні й ма
теріальні стимули до 
праці невіддільні. Багато 
комітетів комсомолу ви
діляють відповідні КОШ
ТИ або кооперуються з 
господарськими і проф
спілковими органами, 
щоб виділити передово
му молодому робітнико
ві чи хліборобові путівку 
в будинок відпочинку, в 
туристичну 
країні чи 
рідко — 
конверт, 
сяткою. 
отримуй 
Хто проти?.. На тому ж 
святі молоді в Малій 
Висці частина нагород
жених одержала й кон
верти. Та чи завжди де
сятка як нагорода є сти
мулом до підвищення 
продуктивності праці, 
якості продукції? Чи

поїздку по 
за кордон, не- 
щоб вручити 
скажімо, з де- 

Заслужив — 
на здоров’я. І

І
І

виражена а карбо- 
це не подачка для 
а визнання заслуг 
чи годиться однією

спонукає вона учасника зма
гання бути кращим у супер
ництві з товаришами, достой
ним довір’я трудового колек
тиву? Валентина Єпішева не 
стала гірше працювати після 
вручення конверта. Хоча ска
зала: «Чомусь призу не вру
чають у футлярі, а гроші вру
чають обов’язково в конверті. 
Наче соромляться. Мабуть, то
му, що нічого не варта ота 
п’ятірка чи трояк порівняно із 
середньомісячною зарплатою 
в 180 карбованців».

А ось у колгоспі «Жовтень» 
Новомиргородського району 
червінці, можна сказати, витіс
нили свого часу всі інші сти
мули. Та не облагородили тих, 
хто їх отримав, не возвеличи
ли. В єдиному господарстві ра
йону вирішили за найвищий 
намолот вручати грошові пре
мії щодня. Комбайнерові, во
дієві автомобіля, двом тракто
ристам — по десятці, помічни
кові — п’ятірку. Прямо в полі, 
біля комбайна, і вручали: одер
жуй десятку і розписуйся в 
бухгалтерській відомості. Яка 
тут урочистість — буденно, сі
ро. Нерідко нагородження за
кінчувалося складчиною та 
«відрядженням» до магазину 
по «чоловічі напої».

Ніхто не заперечує матері
альних стимулів. Та, як бачимо, 
комітетам комсомолу, комсо
мольським активістам ще по
трібно виховувати у трудівни
ків розуміння того, що нагоро
да, нехай і 
ванцях, — 
складчини, 
у праці. То 
рукою завойовувати собі честь 
і визнання, а другою все це 
перекреслювати? Адже серед
нє арифметичне таких діянь— 
усього лише нуль.

До нуля веде в кінцевому 
підсумку й надмірне заохочен
ня не підготовлених до цього 
людей. Особливо це стосує
ться молодих. У тому ж кол
госпі «Жовтень» Новомирго
родського району працював 
перспективний молодий меха
нізатор Михайло Р. За хорошу 
працю його не раз нагороджу
вали грамотами, цінними пода
рунками. Як заохочення комі
тет комсо/лолу довірив йому 
очолити комсомольсько-моло
діжну ланку по вирощуванню 
високих урожаїв кукурудзи. 
Ланкового продовжували від
значати в господарстві, в райо
ні. Йому пообіцяли дати новий 
трактор. Теж у порядку заохо
чення, як кавалерові срібного 
Знака ЦК ВЛКСМ «Молодий 
гвардієць п’ятирічки». Та коли 
вийшло так, що до посівної не 
прибули нові трактори, Микола 
відмовився виїжджати в поле 
на старому ЮМЗ. Не тому, що 
на цій машині не можна було 
працювати. А тому, що засвоїв: 
я заслужив — давайте нагоро
ду, я нічого й знати не хочу! 
Довелося в переддень посів
ної шукати заміну ланковому 
з такими «принципами».

Справді, стимулами можна 
виділити, відзначити молодого 
трудівника, допомогти навіть 
відстаючим досягти рубежів 
передовиків. Хіба не служить 
цьому поряд з червоним вим
пелом «Кращій молодій дояр
ці» синій вимпел із зображен
ням черепахи, який практику
ють в Олександрійському ра

ВИРІЖ і поклади до конверта:

ЙНА ТВОЯ ДУМКА
ПРО ТЕ. ЩО ТИ ПРОЧИТАВ ПА ЦІЙ СТОРІНЦІ?
Ямііі слід у твоему житті залишили перша Почесна 

грамота, перший вимпел чи приз, перший цінний подару
нок. котрими відзначали тебе за сумлінність у праці, на
вчанні?

Чи справедливо оціпіоіоль пращо кожного з членів тво
го колективу? Може, існує якась упередженість?

Чому ти віддаєш перевагу — вимпелу чи десятці?
Чого ікать тебе ордени і медалі твоїх батьків, рідних, 

близіких?
Відповіді вклади • конверт і разом з цією анкетою 

відправ на адресу: м. КІРОВОГРАД, пул. ЛУНАЧАР- 
СЬКОГО, 36. РЕДАКЦІЇ ГАЗЕТИ »МОЛОДИЛ КОМУ
НАР».
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йоні, чи із зображенням їжа
ка — в Маловисківському ра
йоні? Комітети комсомолу, як 
наголошується б Листі ЦК 
КПРС, Ради Міністрів СРСР, 
ВЦРПС і ЦК ВЛКСМ про роз
гортання соціалістичного зма
гання в третьому році п’яти
річки, повинні постійно приді
ляти увагу тим, хто сьогодні 
відстає від передовиків вироб
ництва, не справляється зі свої
ми зобов’язаннями.

«Важливо глибоко аналізува
ти причини невиконання зобо
в’язань, допомагати всім учас
никам змагання виходити на 
більш високі рубежі, ширше 
використовувати з цією метою 
наставництво, школи комуніс
тичної праці, систему еконо
мічної освіти, засоби масової 
інформації, пропаганди», — го
вориться в цьому програмно
му документі.

На жаль, більшість комітетів 
комсомолу області увагою 
оточує виключно правофлан
гових трудового суперництва, 
їм і тільки їм адресуються всі 
нагороди. Нерідко за загаль
ними високими показниками 
не помічають, що у юнака чи 
дівчини кілька років підряд і 
темпи праці, і якість залишаю
ться на одному і тому ж рівні. 
І продовжують уже по інерції 
«неперспективні передовики» 
ходити в передовиках, одержу
вати і грамоти, і подарунки. 
У відстаючих же створюється 
думка: навіщо старатися? Аби 
була норма, все одно скажуть 
«спасибі» не мені. Нехай ко
лекціонують нагороди». І 
справді, хіба не буваємо ми 
свідками, коли на зльотах мо
лодих переможців соціалістич
ного змагання юнакові чи дів
чині три різні організації вру
чають три однаковісінькі тран
зистори? Чим не колекція? А 
новачок, що працює поруч 
цього передовика, за місяць 
підвищив продуктивність праці, 
приміром, на п’ять процентів. 
Факт, як не прикро визнавати, 
залишається непоміченим. Отут 
би комітетам «підключити» за
охочення. Насамперед мораль
ні, не забуваючи, коли потріб
но, і про цінні подарунки чи 
той же конверт з десяткою. 
Випустіть «блискавку» на честь 
молодого робітника, що впер
ше виконав своє змінне зав
дання, привітайте молоду 
доярку букетом польових кві
тів у день першого «зрушен
ня» в показниках її праці — і 
ви побачите: завтра у них 
справи підуть іще краще. Інак
ше й бути не може. Бо людині 
притаманно у відповідь на 
увагу до себе старатися бути 
в усьому кращою.

Стимули виступають актив
ним чинником у розвитку со
ціалістичного змагання за 
виконання планів п'ятирічки. 
І особлива увага комітетів 
комсомолу повинна бути саме 
до моральних стимулів. Адже 
вони, передусім, 
молодь 
краще, 
краще, 
ти без 
винен 
сумлінна праця і гідна пове
дінка в колективі обов’язково 
дістануть визнання, принесуть 
повагу і вдячність товаришів 
по змаганню.

О. БАСЕНКО.

спонукають 
працювати сьогодні 

ніж учора, завтра — 
ніж сьогодні, працюва- 
відстаючих. Кожен по
бути впевненим, що
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* 
ловіки знову підтягнуті, 
мужні.

Наймоднішс вирішення для мо
лодих — жилет і брюки з.одної 
тканини, піджак з іншої. Різно
манітні куртки, легкі напівпальта 
і брюки и спортивних літніх комп
лектах особливо гарні Із щільних 
бавовняних тканин (у тому чнсл| 
й джинсових) і льону з лавсаном. 
Окрім строчки, а інколи навіть і 
вишивки. їх прикрашають різни
ми деталями: кокетками, кишеня; 
ми, погонами, хлястиками' тощої 
Із льняних та бавовняних тканин 
можна пошити іі значно елегант
ніші, нарядніші речі. Традиційніші 
костюм, приміром, можна поши
ти, комбінуючи тканини з глад
ким рисунком, фактурну і в кліт
ку чи смужку. Різні, але вдало 
дібрані тканини для брюк, під
жака, жилета і сорочки зроблять 
ваш костюм особливо сучасним.

На цьому можна б і скін
чити розмову про чоловічий 
одяг. Але є ще один важли
вий бік питання: як мужчині 
стати гарним і модним? Іти
меться про... косметику. Так, 
так, саме про косметику, мо
нополією на яку неподільно 
сотні років володіла «слабка» 
половина людства. Чоловіки 
обмежувались тільки необ
хідними засобами гігієни — 
зубною пастою, милом і кре
мом для гоління.

Тепер чоловіки прогресу
ють у бік широкого застосу-
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ПРО ТЕ, ЩО 1И ПРОЧИТАВ?
Чи зацікавила тебе доля

з далеких 20-х років?
Як гн вважаєш чи варто 

матеріали з продовженням?
Що знаєш ти про героїв 

редків твого міста, села?
Про кого б ти хетів прочитати в матеріалах під руб

рикою «Лошук-бС комсомольських літ»?
Відповіді вклади в конверт І відправ на адресу; 

м. КІРОВОГРАД, вул. ЛУНАЧАРСЬКОГО, ЗО. РЕДАК
ЦІЇ ГАЗЕТИ «МОЛОДИЙ КОМУНАР».

(Закіїїьопня. Псч. див. «Молодші комунар» 
12. 16, 21 та 24 січня ц. р.).

ОСТАНА 1!!Й
Знма 1919 року не принесла денікінськнм військам полегшення. 

У грудні Дванадцята армія визволила Київ, чим поклала початок 
наступу Червоної Армії на Правобережній Україні.

Відгомін Київської операції доніс до Глодос Яків Калько, який 
появився невдовзі в селі. Брат Митрофана Калька, перекопаний біль
шовик, він одразу включився в боротьбу з депікінцями. Вже першо
го ж вечора в хаті старою Калька комуністи читали роботу В. І. Де- 
піна «Всі иа боротьбу з Депікіним!».

— Оце, товариші, програмний документ, директива для всіх орга
нізацій більшовицької партії. Ми повніші донести ленінське слово 
до кожного гїсдссяшша. І діяти. Діяти... Митрофан змалював мені 
обстановку. Вона дуже сприятлива для боротьби. Навіть наші за
пеклі вороги — петлюрівці Мєлешка, котрі повернулися в Глодоси, 
нєзадоволені шовінізмом денікінців, які забороняють українську мо
ву, не дозволили відновити «Просвіту», вилучають книги нашою 
мовою.

Через цс мелешкіпці припинили виступи проти пас...
— Не слід робілн з цього райдужних ВИСНОВКІВ.
— Правильно, Іване! Петлюрівці були й залишаються нашими ворогами. 

Та головний протипвик сьогодні — Денікін!
— Мслешка теж не треба забувати.
Яків обернувся до Трипольського.
— Григорій Сумський казав, що Волчанський полк збирається відходити з 

Глодос... Штабники вже пакують документи.
— Може, вдаримо?
— З полком нам не справитись. /Мало нас.
— А з петлюрівцями ж у вісімнадцятьох справились!
— Офіцерський пелк — це тобі не петлюрівці!
— Все одно напасти!
Яків слухав і посміхався, Йсму, колишньому бійцеві Єлнсаветградського 

батальйону, було добре відомо, як воюють офіцерські нотки, яким втрачати 
вже нічого.

— Наражати все село на небезпеку не маємо права. Денікінці 
його спалять, не пожаліють нікого. Тому пропоную роззброїти остан
ній батальйон, котрий залишатиме село. Для цього підготувати не 
тільки більшовиків та партизанів. Озброїти надійних селян.

За зброю довелося езятпсь другого ж дня... Сіявся набридливий 
доїц. Набрякав одяг, було холодно. Партизани із засідок недобрими 
поглядами проводжали полк Дегтярьова. Денікінці брели вулицями, 
важко висмикуючи чоботи з багнюки, йшли байдужі, озлоблені, мов
чазні. Глодсси неначе вимерли. Поховалися жителі. йдуть і йдуть ву
лицями солдати, скриплять колесами кулеметні тачанки, надриваю
ться, тягнучи гармати, коні... Відступ... Що чекає солдатів попереду? . 
Куди еони йдуть? Сіється дощ. Тісніше закутуються денікінці в давно 
промоклі шинелі. Холодно. Мокро.

Останній батальйон затримався в селі. Весь солдатський, лише три 
офіцери. Йому завжди випадала така доля — в наступ першим, від
ступати останнім. І оцим російським хлопцям з Дону війна давно вже 
остогидла Насильне мобілізовані, залякні, від бою до бою втрачали 
вони боєздатність, дедалі неохочіше корилися наказам. Брели, бай
дужі до всього, немов уві сні.

Пробудили їх суцільний кулеметний погонь, гвинтівко»! залпи. Здибились, 
обриваючи упряж, коні, заметалися люди. Падали прямо в болото, намагаю
чись утиснути в землю езоє, здавалося, непомірно велике тіло. А з городів 
татакав кулемет.

Передня тачы-ка стала, було, огризатися вогнем, та в неї полетіла грана
та... Поранені, нажахані коні винесли її розбиту, потрощену в степ і за мить 
зникли з очей.

Не піддавались паніці лише троє офіцерів. Вони носилися під вог
нем між солдатами, намагалися підняти лежачих, організувати обо
рону. Дарма. За якусь хвилину батальйон заліг під вогнем у багшоці. 
Половина солдатів підняла руки вгору.

У цей час Яків Калько, підірвавшись від кулемета, показав Олек
сандрові Стагі’нчснку на офіцерів.

— Задніх візьмись.
Олександр мовчки кивнув, і не рстиг Яків зоглядітись, як вій уже 

вискочив на вулицю. Партизани відразу припинили вогонь. Стали під
селитися з піднятими руками денікінці. За Стадниченком услід мет
алися Олександр Сосна та Іван Жабський.

Один з офіцерів, помітивши нарешті Стаднпченка повернувся до 
нього.

— Здавайтесь! — вигукнув Олександр. — Ви оточені.
Офіцер люто вилаявся і підняв на рівень грудей револьвер. Прямо 

перед ним виріс Іван.
— Оце бачив? — ткнув йому піл. ліс гранату. — На той світ захо

тів?"— ударив по револьверу. Два інші офіцери мовчки шпурнули 
свою зброю в болото.

Тим часом Олександр Сосна ртшуче зіпхнув з уцілілої тачанки 
стрільця і направив кулемет на денікінців. З протилежного боку з 
«максимом» появився Михайло Діордіна. Вискакували зі схованок 
партизани...

Коли тридцять трьох полонених привели до волвпконкому, над 
його дахом уже майорів червоний, прапор...

II АСЛІДУВАТИ моду — не- 
“ легко, а не наслідувати— 

смішно». Ці слова, сказані ні
мецьким філософом Гегелсм, 
стали афоризмом, і вже ми
нуло досить часу, аби переко
натися в його правильності. 
Не визнавати моди — значить 
повставати проти очевидних 
тенденцій розвитку естетич
ної свідомості і дійсності.

Чоловіча мода завжди сто
яла Урохи збоку від тих бага
тьох гучних змін, яких зазна
вали наряди у «слабкої» по
ловини людства. Мабуть,' то
му, що чоловіки спокійніше 
ставляться до своєї зовніш
ності, а якщо цікавляться мо
дою, то всіляко це прихову
ють. Але в останнє десяти
річчя нові віяння захопили й 
«сильну стать». Чоловічий 
одяг поступово звільняється 
від суворих традицій, 
дедалі практичнішим і 
ніши'м.

Як відомо, чоловічий 
схоплює дві вікові групи: ____ _
ку і власне чоловічу — дорослу. 
Гардероб кожної з цих груп має 
свої стильові особливості, риси, 
характер, форми, колорит. Юиаць- 

. кому стилю притаманні 
вість вирішення силуетних 
конструкцій, сміливість у
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кольору, застосуванні тканин 
інших матеріалів, у виборі до
повнень, кількість яких значно 
збільшилась в останній час. Ці: 
головний убор, шарф, шийна 
хустка, краватка, запонки, булав
ки. різноманітні пояси, рукавич
ки. шкарпетки, взуття.

Чоловікам сспеднього піку мода 
рекомендує більшу строгість 
форм і кольору, силует, близький 
до класичного. І тпадиційні дета
лі. обмежений вибір доповнень, 
до того ж вони повинні бути 
близькими по кольору до кос
тюма.

Зміни в чоловічому одязі 
відбуваються повільніше, аніж 
у жіночому. І сьогодні про
довжується спокійний розви
ток двох стилів: класичногой 
спортивного.

Класичний передбачає тра
диційні, .«безпомилкові» мо
делі, для яких використовую
ться і тканини класичного ха
рактеру, і вивірені кількома 
поколіннями силуети й про
порції. Ще недавно куртки, 
в’язані жакети, піджаки без 
комірів мали великий успіх. 
Але тепер стало зрозумілим: 
без класичного костюма по
ки що не обійтися, 
чіткі лінії, виразний 
мінімальна кількість 
лей — ось характерні 
чоловічого одягу. І це 
сується передусім класично-
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го офіційного костюма. Су
часний одяг зобов’язує муж
чин за будь-яких обставин 
бути акуратними, підтягнути
ми. Він якоюсь мірою навіть 
визначає манеру поведінки, 
розмови. Бо ж просто сміш
но, якщо ваша зовнішність, 
поведінка дисонуватимуть з 
вашим одягом.

Для пальта класичного стилю 
рекомендуються драп, габардин, 
фланелі, відносно легкі, зі зглад
женим ворсом. Таке пальто має 
напівпрнлягаючнй силует, під
креслену лінію талії, прямі плечі. 
Лацкани широкі, застібка низька 
однобортна чи двобортна. Рукава 
вшивні, неширокі, без обшлагів

Серед костюмів класичного сти
лю також модні напівпрнлягаючі 
силуети з підкресленою талією. 
Піджаки досить довіі. Лацкани 
теж довгі, широкі, комірець вуж
чий від лацканів. Застібка низь
ка, однобортна чи двобортна, на 
два іудзнкн, перший з яких — 
на лінії талії.

Модні костюми — двійки і трій
ки. Жилет може бути виконаний 
як із тканини костюма, так і ? 
будь-якої іншої, аби тільки вона 
поєднувалася з ним по кольору чи 
рисунку. Брюки прямі, рівні по 
всій довжині. Вужчими стають 
ннзкії^— 26—28 сантиметрів.

Молоді, як завжди, ближчий 
спортивний стиль. Він більш під
дається впливам моди, тут часті 
шс появляються нові форми і ви
ди. Піджаки, куртки,

пальта прямою силуету здебіль
шого найрізноманітнішої довжи
ни, але коротші, ніж речі класич
ного стилю. Для спортивного ха
рактерне використання всіляких 
тканин: твідів, грубошерстих з 
непсом. плащових. вельвету, 
щільних трикотажних полотен, 
джинсових. Часом ці тканини з 
рисунком у клітку, смужку, шев
рон. Найхарактерніше для одягу 
спортивного стилю — куртки з 
багатьма деталями. Практичні 
куртки з утеплюючими проклад
ками. Плащі — напівпрнлягаючі 
чи прямого силуету.

Костюми спортивного сти
лю включають у себе корот
кі куртки, традиційно-спор
тивні піджаки чи 
куртки. Новинка 
куртка-сорочка. Тї 
сити зі светро/л, 
доповнювати 
шарфом.

Коротшими стали плащі, 
вони наближаються до кур-. 
тон. Фігура в них виглядає 
стрункішою, бо через чисто 
зоровий есЬект видовжуються 
ноги. Сопочки — сеоеднього 
об’єму- Вони зручніші в ди
наміці, ніж приталені.

Спортивно - романтичний 
стиль — привілей молодих. 
Поступово зникають риси жі
ночності і підкресленої не
дбалості в одязі, які мали 
місце ще не так давно. Чо-

вання кремів, 
лосьйонів, одеколонів 
І це виправдано — за 
рою обличчя і рук треба вмі
ти стежити.

Догляд за 
у чоловіків 
більшого до 
дразнениям 
гоління. Цього 
вживанням 
крему для гоління, 
аерозольної мильної піни і 
лосьйонів. Лосьйон дезинфі
кує шкіру, крем додає їй не
обхідних жирів і вологи, ро
бить шкіру м’якою, еластич
ною. На цьому турботи про 
зовнішність не повинні закін
чуватись. Після ранкового 
вмивання чи душу слід на
нести дезодорант на місця, 
де можливе виділення поту. 
Це допоможе усунути на ці
лий день неприємний запах, 
і вас не залишатиме приємне 
відчуття чистоти і свіжості.

Отже, чоловіки, бути чи не 
бути вам сучасними й гарни
ми, це залежить від вас. Смі
ливіше!

М. КРИЩЕНКО, 
старший художник-мо- 
дсльєр кіровоградської 
фабрики «Індпошиття».

шкірою обличчя 
зводиться здє- 
запобігання по- 

шкіри під час 
досягається 

високоякісного 
готової 
піни
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НЕДІЛЯ.
29 СІЧНЯ

ПЕРША ПРОГРАМА. 8.00 -
«Час». 8.35 — Гімнастика для 
дітей. 0.00 — Концерт. 9.30 — 
«Будильник». 10.00 — «Служу 
Радянському Союзу!». 11.00 — 
Фільм для дітей. «Дпоє лру- 
зів». 12.10 — «Веселі нотки». 
12.30 — «Сільська година» 
13.30— «Музичний кіоск». 14.00
— О. С. Пушкін. «Маленькі 
трагедії». Фільм-вистапа. 16.05
— Док. телефільм «Джигіти 
Алі-Бек». 16.45 — «Міжнарод
на панорама». 17.15—Концерт 
для віолончелі з оркестром 
Я. Акутагави. (Японія). 17.35
— Мультфільм «Щелкунчик». 
18.00 — Новини. 18.15 — Кон
церт ліричної пісні. 18.40 — 
«Клуб кіноподорожей». 19.40— 
«Радянський Союз очима за
рубіжних гостей». '19.50 — 
Фільм «Красна площа». 2 се-

Тираж 60 600. Індекс 61197.

рія. 21.00 — «Час». 21.30 —> 
Міжнародний матч з боксу/ * * 
збірна СРС.Р — збірна США. 
По закінченні — новини.

ДРУГА ПРОГРАМА. 10.00 - 
«Тслсшкола механізатора».
10.30 — Всесоюзні змагання з 
боротьби дзю-до. 11.00 — Но
вини. 11.15 — Зустріч з колек
тивом фабрики «Киянка». 12.15 
— ФІльм-коннсрт. 12.45 —» 
«Олівець-малювсць». 13.15 — 
«Сільські обоії». 14.00 — Чем
піонат СРСР з швидкісного 
бігу на ковзанах. (Жінки).
15.30 — «Кнїи музичний». 16.30 
— «Вітчизни вірнії сини». Ра
портують воїни Чсрвонотгрл- 
порного Західного прикоплен
ного округу. 19.00 — «Акту
альна камера». 19.45 — Му* 
знчно-розпажальна програма \ 
«Недільний сувенір». 20.45 — 
‘На добраніч діти!». 21.00 — 
«Час». 21.30 — «Новини кіно
екрана». По закінченні — но
вини.

Редактор М. УСПДЛЕНКО.
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