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Завтра в Кіровограді розпочинає свою роботу
XX конференція Кіровоградської обласної партійної організації

ПАЛКИЙ ПРИВІТ ДЕЛЕГАТАМ!
Гї IB

ПРИКЛАД

Партійний стаж Віри 
Дмитрівни — понад двад- 

Іі цять років. Як комуністка, 
В як наставниця меле-ді еоне 
н керується Е житті, у пра

ці правилом — бути прнч- 
| ладом для підростаючого 

покоління. І ніколи цього 
правила не зраджує. Це 
/ложе підтвердити кожен, 
кому доводилось працю
вати поруч В. Д. Паньков- 
ськоі. Взяти хоча б ви
робничі справи: для дос
відченої швачки стало 
нормою щоденні завдан
ня виконувати на 140—160 
процентів. Про завер
шення минулої п'ятирічки 
Віра Дмитрівна рапортува-

.па в дні святкування 110-ї 
річниці з дня народження 
В. І. Леніна. План першого 
року одинадцятої п’яти
річки вона зобов’язалась 
виконати до Жовтневих 
свят.

З неї беруть приклад. 
Комсомолке Світлана До- 
зоренко, приміром, ово
лоділа всіма суміжними 
операціями е цеху N° 5. 
Цим Бона завдячена на
самперед СЕОЇЙ НоСТсЕНИЦІ 
В. Д ПанькоЕській.

Н. ЯНЧЕНКО.
член комітету иомсс- 
мелу Кіровоградсько
го шеєкного виробни
чого об’єднання.

ВЕТЕРАН

плюс НАТХНЕННИХ
Чотири роки тому бри

гадирові тракторної
бригади колгоспу імені 
Чкалс.ве Павлу Пилиповичу 
ДфанесьсЕу урочисто вру
чили пенсійну книжку. Та 
не міг і дня всидіти без 
роботи знатний механіза
тор. Заслуженим відпо
чинком ЕІН ЕЕбЖсС ДЛЯ 
себе працю на благо на
роду.

Гіснад тридцять років 
віддав Павло 
улюбленій механізаторсь
кій справі. Труд колгосп
ника БИССКО ОЦІНИЕ уряд, 
присвоївши йсму звання 
Героя Соціалістичної Прг- 
ці. Його люблять і пова
жають односельці. Чима- 
ло сьогоднішніх механіза
торів починали сбої перші 
кроки є трудовому житті 
«під крилом» у П. П. Афа- 
насьсва. Відомі нині в ра
нені трактористи Г. М.

НАСТАВНИК

Кушніров, В. 
уже й семі 
молоді, члени 
денонссці. Любов до зем
лі, до хліборобської пра
ці прищеплював їм Павло 
Пилипович. Як своєрідну 
естафету приймають нині 
молоді механізатори
справу П. П, Афанасьева 
— ветерана, комуніста, 
справжньої- людини.

Еетеран праці часто на- 
Пклипсвич ьідується до молодих, бе

ре участь у комсомольсь
ких зборах, виступає пе
ред юнаками і дівчатами 
з лекціями. Кожен моло
дий хлібодар району, ви
борюючи приз імені Ге
роя Соціалістичної Прані 
П. П. Афанасьева, мріє 
стати таким, як Павло Пи
липович.

В. БОСЬКС.
НоЕсмиргсродський 

район.

І. Височин 
наставники 
партії, ср-

З БАТЬКІВСЬКОЮ ТУРБОТОЮ
У проекті нк КПРС до 

XXVI з’їзду партії зазна
чається, що протягом де
сятої п’ятирічки послідов
но проводилась аграрна 
політика партії, що зміц
нилася матеріально-техніч
на база господарств, що 
сільському т осподарству

П поставлено 1,5 мли. трак- 
I торів, понад 1,3 млн. ван- 
Е тажнпх автомашин та 
І близько 540 тисяч зерно- 
|| влх комбайнів.

Поповнилась новою тех- 
^иікою і тракторна бригада

колгоспу «Іскра» Кірово
градського району. Саме 

складністю техніка при
ваблює багатьох юнаків,

Молоді оточені піклу
ванням досвідчених меха
нізаторів. Зокрема, у бра
тів Авдошнпих наставни
ком бригадир 
ної бригади
В. М. Підкопайло. Сам 
добре знає справу, не 
один десяток ліг вирощує 
хліб 1 з батьківською тур
ботою вчить молодих.

В. ЦВСТАСВ.

тракюр- 
комуніст

Сонце в холодній воді
В партійній групі ПсліНи Бігун 

десять комуністів. І цс ядро колен, 
тиву також схоже на сонце, яке 
не дає прохолонути запалу моло
дих робітників. Тих червонозорів- 
ців, котрі переймають сьогодні ес
тафету від кадровиків М. Лисана, 
В. Єфремова, О. Томашевсьнсгс та 
інших.

Нарис В Гончаренка про 
делегата XX обласної нар- ЧЦ 
•гійпої конференції П. Еігуч в1 
Кйв. на 2-й стор

Для щастя новоселів
Робити подарунки завжди при

ємно. Одержувати ще приємніше. 
Тим більше, якщо це світлі, со
нячні квартири. У будівельників у 
цьому плані с вже конкретні на
мітки. Колектив тресту *Кірово- 
градмісьнбуд» дав слоео до почат. 
ну роботи XXVI з'їзду НПРС здати 
5800 квадратних метрів житлової 
площі. Це — 108 квартир.

Кореспонденцію секрета
ря парторганізації тресту 
«Кіровогра дміськбуд» Жк 
Л. Мармалюка див. на 2 й ш» 

стор.

Головна передумова
Хлібороб завжди мріяв про те, 

щоб поле родило щедре. Нині ми 
можемо цього ДОМОГТИСЯ С—ЯК ба
чите, домагаємося... Але родючість 
грунтів залежить не тільни від то
го, скільки поживи вони одер
жать. Важливо і те. щоб на полях 
працювали справні машини.

Інтерв’ю целегьта XX об
ласної партійної конферен
ції С. Гетьманенка днв. на 
2-й стор.

Анатолій БАБИЧ, молодий ноглуніст — бригадир відомого своїми трудовими здобутками немсомольсь чо, 
молодіжного нолентиьу мулярів БУ-2 тресту «Мірово/ргдважмашбуд». Він — делегат XX облесної партійної нен«і 
ферекцгї. ' Фотс Б. ГРИБА.

І

Перевиконання—норма
Жоден день ударної передз’їздів- 

єьної вахти не минув для ремонт
ника Лозуватської єпецмайстерні 
молодого йому ні ста Василя Лаврі- 
некна без перевиконання змінної 
норми.

160 процентів річного завдання 
становить його доробок за остан
ній рік десятої п’ятирічки.

У комсомольсько-молодіжному 
колективі ремонтників майстерні, 
де секретарем комсомольської ор
ганізації токар Олександр Гриць- 
ков, таких завзятих і емілих, як 
Василь, чимало.

Нині, в перші дві одинадцятої 
п’ятирічки, колектив прагне пра
цювати так само продуктивно, ни- 
сокояиісно Плав першого кварта
лу він вирішив виконати до дня 
відкриття партійного з’їзду, тоб
то на в Ять тижнів раніше строку.

Л. ПАВЛЕНКО.
Ксмпсніїесьний район.

- - - РЯДОК У РАПОРТ -- - - - -  
Що можуть дівчата
Ще в дев’ятій п'ятирічці почала- 

ся славна трудова біографія ном. 
сокольсько-молодіжного колективу 
апаратників цеху № 3 Сбітлор.од- 
ського заводу чистих металів.

Свого часу колектив добився 
права носити ім’я XXV з їзду пар
тії і XVIII з’їзду ВЛКСМ, а нині 
у змаганні за право називатися 
іменем наступного XXVI з’їзду 
КГІРС іде попереду. На його тру
довому календарі — лютий 1982 
року.

Цікаво, що майже всі, хто пра
цює в цьому комсомольсько-моло
діжному колективі, — дівчата. І 
всі —‘'справжні майстри своєї 
справи. Зобов’язавшись завдання 
першого кварталу 1981 року впо
рати до 23 лютого, апаратниці з 
перших днів випереджають навіть 
цей свій ударний графік.

П. СОКУРЕННО.

Напрям-тілш успіх і
Завдяки запровадженню пере

дових методів роботи, механізації 
основних процесів можна дсярна 
НОМСОМОЛЬСЬНО-МОЛОДІЖНОЇ групи 
молочнотоварної ферми № 6 кол
госпу «Маян» доглядає 26 морів.

По 3415 кілограмів молока від 
кожної корови надоїли дівчата 
минулого року. А переможниця 
районного змагання молодих доя
рок — працівниця цього колекти
ву комсомолка Віра Шепокіна 
вперше подолала чотиритисячний 
рубіж по надоях.

Із завданнями минулої п'ятиріч
ки колс-кгвв справився ще в лю
тому минулого року. У нинішньо
му дівчата зобов’язалися здавати 
державі тільки першосортну про
дукцію, а квартальний план вало
вого вадою виконати до дня від
криття партійного форуму.

О. В8ТЧМНЮН- 
Знем’янсєкий рейон.
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Березень господарював V селі Травне
вому Компаніївського району. На честь 
ранньої весни він салютував _ зеленими 
вибухами набубнявілих бростей і видзво
нював на вулицях срібними ручаями.

Смагляве, усміхнене дівча вбігло до 
кімнати, лишивши зз собою мокрі сліди 
від промоклих черевиків.

— Господи, — сплеснула руками Раї- 
са Кирилівна, — де це ти так забрьоха
лась?

— Мамцю, я ловила сонечко, А 
не ловиться...

— Яке сонечко?
— У струмочку, за хатою.
- І це ти баблллася в холодній 

Ану покажи руки! Лишенько, та 
зовсім замерзла! І що ти вигадуєш, 
ночко?

1.
Десятий рік у механоскладальному 

цеху № 3 кіровоградського заводу 
«Червона зірка» щодня на механічній 
дільниці п'ятого поверху лунають легкі 
й енергійні кроки члена заводського 
парткому, токаря Поліни Бігун. Моло
дий партгрупорг дільниці приязно усмі
хається групкомсоргові Галині Ступак, 
молодому комуністові верстатникові 
Віктору Мішусті, старшому майстрові 
Г. М. ікаченку, своїм змінникам. І від цієї 
щирої усмішки, вишневого блиску широ
ко відкритих очей, звичайного привітан
ня в усіх якось відразу на обличчях 
теж появляються приємні усмішки, ВІД 
яких ніби світлішає на механічній діль
ниці.

До речі, Поліна твердо вірить, що на
віть у холодній воді найпохмурішої і 
замкнутої натури можна відшукати хоч 
крихту сонця людської доброти. Потріб
не тільки не сумніватись у цьому. Влас
не, так сталось із Анатолієм К,

Коли цей похмурий і неговіркий юнак 
прийшов у цех, від нього мимоволі по
мели всі сторонитися. Анатолій на це 
зреагував по-своєму. В його табелі поя
вились прогули. Хлопець відверто почав 
грубіянити, порушувати трудову дисцип
ліну. І тут на допомогу прийшла Поліна 
Бігун.

Ні, вона не читала йому моралі, не на
бридала зауваженнями, не робила пос
пішних висновків. Поліна Бігун непоміт
но зуміла оточити юнака увагою товари
шів по роботі.

І вже через деякий час виявилося, що 
і в цій «холодній воді» зблиснув соняч
ний промінь зацікавленості, вдячності

воно

воді? 
ти Щ 
І]олї-

„Молодий комунар**

своєму колективові. Анатолій К. став 
справжнім, сучасним робітником. В ар
мію його проводжали з наказом: «Піс
ля служби повертайся знову до нас. Че
каємо...»>

У партійній групі Поліпи Бігун д'есять 
комуністів. І це ядро колективу теж схо
же на сонце, яке не дає охолонути за
палу молодих робітників. Тих червоно- 
зорівців, що переймають сьогодні еста
фету від кадровиків М. Лисака, В. Єфре- 
мова, О. Томашевського та інших.

Нині напередодні XXVI з’їзду КПРС, 
у дні, коли йде всенародне обговорен
ня проекту ЦК КПРС до XXVI з’їзду

* * *
віддалік, із-за висоної хвилі ро- 

Поліні Бігун учуна-
Десь — 

нів, що відшуміли. _ _
сться рівний і спокійний голос батька, 
фронтовика, досвідченого механізатора 
Леоніда Федоровича:

— І куди Ж ти, дочко, думаєш іти піс
ля десятого класу?

_  у профтехучилище, тату. Люблю 
техніку.

— Добре діло. І я, і твоя мати були 
непоганими трактористами. Чому б і то
бі не піти нашими слідами?

— Я хочу стати токарем. Хіба ця про« 
фесія гірша за професію механізатора?..

Після закінчення Кіровоградського 
професійно-технічного училища N 6 
Поліна вперше переступила поріг меха
носкладального цеху № 3.

СОНЦЕ В ХОЛОДНІВ ВОДІ

молоді.,

майстерності 
товарищами'.

партії «Основні напрями економічного і 
соціального розвитку СРСР на 1981 — 
1985 роки і на період до 1990 року», у 
молодого партгрупорга з механічної 
дільниці МСЦ N2 3 особливо відпові
дальна й напружена пора. Крім щотиж
невих політінформацій та бесід, вона 
щодня проводить з комуністами парт
групп своєрідні п’ятихвилинки, на яких 
розв’язують насущні Проблеми ЇХНЬОГО 
виробництва, 
вказів рідної

втілення в жигтя дорого-

8 оічня 1981 року

неї й березень
у крила білосніжних 
над Кіровоградом ви-

Пам'ятний для 
року. Він плескав 
голубів і напинав 
сский блакитний намет глибого неба.

Поліна, святково одягнена, поспішала 
до одноповерхового приміщення завод
ського партійного комітету. Обабіч ас
фальтової дороги в’юнились веселі 
струмки. 1 з них відбивалося тепле вес
няне сонце.

— Ти тільки не хвилюйся, — попере
див її секретар завкому комсомолу Сер
гій Вишницький, — усе буде гаразд.

А вона ніяк не могла заспокоїтись І 
коли дивилася на стіл, накритий черво
ним обрусом, на портрет Ілліча, то ло
вила себе на думці, що все ніяк не 
же зосередитись. І коли почула голо; 
секретаря парткому: «Від душі аігаю з 
грийнятіям до лаз ленінської Комуні;-і 
тичної партії», — тільки й видихнула ти- І 
хс: «Дякую...»

* * *
І коли вона тільки все встигає. Та й 

сім’ю треба обходити. Вчора чотовін, во
дій авто дальніх трас Валерій, сказ<ю.

— Знову іду у відрядження.
— Надовго?
— Ні. На тиждень.
Добре, що вдома є «помічниця., чет

вертокласниця Ірочка, яка рідко бачить 
і батька і матір удома.

Але така вже вдача у неї, Поліни Бі- | 
гун: повністю віддаватись громадсьнін І 
роботі та улюбленій справі. А свою про 
фесію вона любить по-справнтньому.

3.
Десять років за токарним верстатом. 

Десять років день у день робити одне 
і те ж. Хіба це не набридає?

Мабуть, таке запитання прозвучало б 
дивно, якби його задали, приміром, ху
дожникові. Роками він має справу з од
нією і тією ж фарбою, підрамниками, 
мольбертом тощо. Але це — його жит^ 
тя,

— Не уявляю себе без токарної 
справи, — признається Поліна Бігун, — 
без свого колективу, «Червоної зірки».

Точить вона втулки до сівалки С3-3,6. 
Щодня 250—300 втулок проходять через 
її руки. Працює токар-комуніст з випе
редженням виробничого графіка, 
свого колективу, «Червоної зірки».

Пізно ввечері вона приходить додому. 
На порозі її зустрічає Ірочка. Поліна 
втомленою ходою проходить у кімнату і 
мимоволі кидає погляд у фіолетове він 
но. На його тлі рожевими променями 
розплескується ьуличний ліхтар. Наче 
сонце в холодній воді», — усміхається в 
душі ГІ. Бігун і тут нараз запитує;

— Доню, а ним 
ростеш?

— Токарем. Як і

ти станеш, коли ви-

їй...

.На знімку 
статники Михайло 
ГУН і Галина СТУПАК.

В. ГОНЧАРЕНКО, 
(зліва направо): вер 

ТУРЧАК, Поліна Бі

Фото В. ГРИБА.

Комуністи 80-х
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А. МАРМАЛНЭК. 
секретар партійної 
організації тресту 
«Кіровогра д м і с ь к- 

буд»:

бовапців. Л п’ятирічне зав
дання викопала до І10-Ї 
річниці з дня народженая 
В. І. Леніна.

Більше третини працю
ючих у тресті 
котра прагне зрівнятися у 
професійній 
зі старшими 
«Продуктивність праці на
ставника — випускникам 
МПТУ» — цей девіз сіл;; 
законом життя комсомоль
сько-молодіжного екіпажу 
штукатурів Є. АГ І Іеско- 
рожиої. Кілька років тому 
Євгенія Миколаївна від
важилась на тс, на що не 
кожний бригадир відважи
ться, — укомїінектувала 
свій колектив шпіускіпщя-

діжіїі бригади, і їх станс 
шість.

Починаючи позу п’яти
річку, ми, звичайно, усві
домлюємо, що належить 
багато попрацювати над 
усуненням тих недоліків, 
які мали місце в п’ятирічці 
минулій. Зокрема, цс сто
сується ритмічності робо
ти будівельних ланок. Тре
ба прискорити освоєнім 
потужностей заводу вели
копанельного домобуду
вання, партійна і комсо
мольська організації якого 
входять до складу партій
ної і комсомольської ор
ганізацій тресту. Гостро 
стоїть питання комплект
ного постачання па об’єк-

ГОЛОВНА
ПЕРЕДУМОВА

над- 
важливим зао- 

всемірне під- 
родючості 

і врожайності, 
зростання ви-

k
І : и яв

V*

Невпізнанно змінився 
наш Кіровоград за роки 
десятої п’ятирічки. Помо
лодшав, піднявся вгору су
часними будинками. При
ємно усвідомлювати, що ці 
зміни — результат праці 
робітників, інженерно-тех
нічних працівників тресту 
«Кіровоградміськбуд».

Щороку тисячі кірово- 
градців були щасливими 
новоселами. Якщо в 1975- 
му вони одержали 57,3 ти
сячі квадратних ___
житлової площі, то в 1980- 
му — вже 81,1 
квадратних метрів.

Це не прийшло само со
бою, а за останнє п’ятиріч
чя в тресті впроваджено 
прогресивні форми роботи, 
що дало змогу підвищити 
продуктивність праці, зни 
зити втрати робочого ча
су, зекономити будівельні 
матеріали. Нині із 48 
бригад 23 працюють за ме
тодом бригадного підряду. 
Колектив --------
міськбуду» ____ ___ ___ _
ром впровадження потоко
вого методу 
житла.

Звичайно

метрів

тисг.чі

«Кіровоград- 
став ініціато- 

будівництва

ж, усе зале
жить від людей. Один із 
кращих колективів — ком
плексна бригада, очолюва
на делегатом XX обласної 
партійної конференції 
М. Я. Дудником. За роки 
минулої п’ятирічки вона 

будівсльно-моп- 
робіт на суму

■ ' впорала
ш тажних г _........
І близько 3 мільйонів кар-
Імнш 'дзижзаєзв

мн профтехучилища. А ті
ні вій ОДНІЇ і : кращих V 
«Кіровоградмісь к б у д і>. 
Завдання першого кварта
лу цього року молоді шту
катури виконали ще на
прикінці 1980-го, а на 
честь XXVI з’їзду КПРС 
кожна зобов’язалася що
зміни оштукатурювати ЗО 
квадратних метрів.

Є. М. Нескорожіїю об- еться 
ралн делегатом обласної- 
партійної конференції.

Хороший почин завжди 
має крила. Приклад Євге
нії Миколаївни наслідува
ла II. М. Кравець, ство
ривши комсомольсько-мо
лодіжну бригаду мулярів, 
основу якої становлять 
випускниці МИТУ № 2. 
Нещодавно бригадира ко
муністи тресту прийняли в 
члени КПРС.

В одинадцятій п'ятиріч
ці бригадна форма 
буде основною 
партком і комітет 
ідолу тресту надають ве
ликого значення створен 
ню комсомольсько-мОло- 
Діжііпх колективів, органі
зації ефективного соціалі
стичного змагання. Ниніш
нього року створимо ще 
ДВІ КОМСОМОЛЬСЬКО-МОЛО-

праці
Тому 

комсо-

ти будівельних матеріалів. 
Час більше практикувати 
зведення будинків пової, 
135-ї серії, з поліпшеним 
плануванням квартир.

У проекті ЦК КПРС до 
партії гозо- 
необхідпість

XXVI з’їзду 
риться про 
ширше впроваджувати пе
редові форми роботи. Вже 
нинішнього року плаиу- 

довести кількість 
бригад, які працювати
му гь за методом Злобінз, 
до ЗО. Ще недостатньо 
механізовано в тресті ро
боту малярів. Нині діє 
бригада по створенню ма
лярних станцій під керів
ництвом О. АГ Цпбсіїк). 
Сподіваємось, ці станції 
дадуть можливість значно 
економити робочий час 
будівельників.

Робити подарунки зав
жди приємно. Одержувані 
ще приємніше. Тим біль
ше, якшо це світлі, соняч
ні квартири. У будівельни
ків у цьому плані є вже 
конкретні намітки. Колек
тив тресту «Кірбвоград- 
міськбуд» дав слово до 
початку роботи XXVI з’їз
ду КГІРС. здати’ 5800 квад
ратних метрів житлової 
площі. Не -- 108 квартир.

■а имкмянваннв

Стартував перший рін нової п’ятирічки. Трудоеі но. 
лективи підбивають підсумни досягнутого за минулі 
п’ять років, роблять намітки на майбутнє. Проект Ос
новних напрямів розвитку нашої нраїни став для ра
дянських людей дороговказом, надійним помічником у 
виборі ефективних шляхів розвитну заводів, фабрик, 
колгоспів, радгоспів, закладів і установ. Про те, як 
комсомольсько-молодіжний колектив транторної брига
ди колгоспу імені Жданова Кіровоградського району 
долав труднощі, пов’язані з примхами погоди, які його 
плани на майбутнє, розповідає нашому кореспонденто
ві керівник бригади, д:.-: ------•
конференції, делегат ХХІІІ 
Сергій Гетьманенко.

ЗАПИТАННЯ. Сергію, 
мабуть, спочатку про те, 
що вдалося 
сомольцям 
шої бригади 
році минулої п’ятирічни.

Відповідь. Яка торік бу
ла погода, відомо. Затяж
на весна не дала можли
вості хліборобам узяти 
від землі ге, що хотілося. 
І все ж комсомольсько- 
молодіжний колектив зу
мів виростити в середньо
му по 27,3 центнера пше
ниці, по 26 — ячменю, по 
227 центнерів цукрових 
буряків на гектарі.

ЗАПИТАННЯ. Що було 
передумовою цієї перемо
ги?

Відповідь. Перш за все 
— люди, наші чудові юна
ки і дівчата. Це — слюсар- 
ремотник молодий кому
ніст Олександр Петренко, 

. який разом зі своїми то
варишами подбав про те, 
щоб техніка не підводила 
в полі. Це — груг.комсорг 
бригади, теж комуніст, 
Борис Дірка, що і в со
нячну погоду, і а негоду 
показував приклади муж
ності, самовідданої праці. 
Та найтепліше слово хоче
ться сказати 
милих подруг 
маренко, Пашу Дірку, Лю
бу Гетьманець. Дівчата 
закінчили курси механіза
торів, набули спеціальнос
ті трактористки і разом з 
чоловіками працювали в 
комсомольсько - молодіж
них збирально -транспорг-

делегат XX обласної партійної 
....... з’їзду комсомолу України

У землеробстві 
звичайно 
данням є 
нищення 
грунтів 
дальше 
робництва зерна, кормів 
та іншої продукції на ос
нові застосування зо
нальних науково обгрун
тованих систем ведення 
господарства.

(З постанови ЦК КПРС 
про проект ЦК КПРС до 
XXVI з’їзду партії).

зробити КОМ- 
та молоді ва- 
в останньому

ник екіпажах.

про наших 
•Піду Кра-

ЗАПИТАННЯ. У проекті 
Основних напрямів розвит
ку нашої країни говорить
ся про підвищення родю
чості грунтів як про одне 
з найголовніших завдань 
хліборобів. Що робиться в 
цьому відношенні?

Відповідь. Хлібороб 
завжди мріяв про те, щоб 
поле родило щедро. Те
пер ми можемо цього до
битись і, як бачите, доби
ваємось. Минулого року, 
наприклад, внесли під пе
редпосівну культивацію 
по 6 центнерів аміачної 
води на гектар ріллі. Під 
час обробітку посівів між
ряддя просапних одержа
ли ще по 1,5—2 центнери 
цієї поживи. Не цурає
мось ми й органічних доб
рив і туків. Але родючість 
грунтів залежить не тільки 
від того, скільки добрив 
вони одержать. Важливо, 
щоб на полях працювали 
справні машини. Бригада 
вирішила відремонтувати 
техніку достроково. Мм 
дали слово до дня від
криття XXVI з’їзду КГІРС 
полагодити всі збиральні, 
посівні й грунтообробні 
машини. В ці дні сумлінно 
трудяться в ремонтній 
майстерні молоді механі
затори Володимир Голова
тий, Володимир Костім, 
ланковий по вирощуванню 
цукрових буряків Іван 
Серватюк та багато інших. 

.»Чудова сучасна техніка 
нас завжди виручає. Та 
потрібен і власний пошук. 
Наприклад, ми навчилися

!вносити в грунт аміачну^ 
воду під тиском. *

ЗАПИТАННЯ. Це цінаво 
Розкажіть, будь ласка, до Й 
владніше.

Відповідь, вносячи пэ-1 
живу під тиском, ми зав-1 
жди впевнені в її ефектна- | 
ності, тому ЩО М0ЖЄ.А0 
направити струмінь точно 
в заданому напрямі. А1 
змінюючи тиск, можемо йі 
регулювати глибину вне-1 
сення води. Пристрій не-1 
складний. Його автори — | 
майстер-наладчик Павло 
Могильний, помічник бри-1 
гадира Борис Дірка та ін-1 
шї.

ЗАПИТАННЯ. Сергію, тло І 
ва вже йшла ...... “......   “
щі, виклинані 
погоди. Що 
молодим 
їхній роботі?

ВІДПОВІДЬ. Труднощі, бе
зумовно, є й 
трактористи, 
ремонтники ЗВИКЛИ Й умі- - 
ють знаходити вихід. Ска
жімо, ми реставруємо за | 
пасні частини, яких не зи-1 
стачає. Велику допомогу в І 
цьому подають колекти-1 
вові молоді раціоналізаїс-1 
ри, зокрема Іван Скутеж*® 
ник. Обговорюючи проект 
Основних напрямів 
XXVI з’їзду КПРС, ми ДІ’І 
Йшли висновку про Ііеоб-| 
хідність будівництва пл?-1 
Щадок з твердим покриТ' | 
тям для зберігання тех- 
ніки. Такі площадки Д°п:>* ■ 
можуть швидше й добро"'І 
ьіино ремонтувати ма'Л'!ЧЯ 
ни, а значить, і краще вес-1 
ти польові роботи.

про ТРУДНО- | 
примхами в 

ще заважає 
механізаторам У-*т

інші. Але і 
комбайнери І 

і- ■
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Малагасійці вивчають російську
У столиці Мадагаскару лише кілька 

місяців працює Будинок малагасійсько- 
радянської дружби. А зовсім недавно

З стор.

вперше в його стінах зібралося відразу 
кілька сотень чоловік. Особливо по
жвавлено було у фойє біля списків слу
хачів, зарахованих на курси російської 
мови.

— Усього на курси зараховано 320 
чоловік, — розповідає завідуючий кур
сами Віктор Занін. — Та бажаючих учи
тися виявилося значно більше— близь
ко 500, так що багатьом із них доведеть
ся почекати. Слухачів розбито на гру
пи відповідно до їхніх професій віку, 
рівня підготовки.

У Будинку малагасійсько-радянської 
дружби створено для вивчення росій
ської мови всі умови: незабаром почне 
роботу кінолектсрій з показом фільмів 
російською мовою, відкриється біблі
отека, виходитиме стінна газета російсь
кою мовою, почнуть роботу гуртки ху
дожньої самодіяльності, Проводяться 
вечори під назвами «Російський чай», 
«Сьогодні говоримо тільки по-російсь
кому», «Пушкініана».

Одним словом, учитися тут цікаво — 
така одностайна думка всіх тих, хю по
бував на цьому вечорі.

8. СКВОРЦОВ, 
. кор. ТАРС.

Антананаріву.

Незвичайну нартину 
можна було спостерігати 
у великому актовому залі 
університету в місті Гра. 
ці, адміністративному 
центрі австрійської землі 
Штірія: він увесь був за
ставлений розкладними 
ліжнами. Студенти зайня
ли зал на цілу добу, щоб 
висловити свій протест 
проти катастрофічного 
становища студентів у 
вищих учбових закладах 
країни.ТВІЙ 

РОВЕСНИК 
ЗА 
РУБЕЖЕМ

ПОДІЇ • ФАКТИ • КОМЕНТАР А

А Незвичайну карти, 
ну можна було спостері. 
гати у великому актово
му залі університету в 
місті Граці: він увесь був 
заставлений розкладни
ми ліжками.

А Найбільше, на що 
вони можуть розрахову
вати, — це «різдвяний 
голуб», спійманий у пар
ку

А До мільйонів людей 
у країнах світу, які глів- 
чають російську мову, 
добавилась іще одна гру
па з Мадагаскару.

А Молодь планети: 
день за днем.

З ТЕЛЕ

ТАЙПНОЇ 

СТРІЧКИ 

ТАРС

Півмільярда!
ПРАГА. Підбито підсумки 

змагання молодих винахід- 
ніікін і раціоналізаторів Че- 
хосчоиаччини в минулому 
році. Економічний ефект, 
одержаний від впроваджен
ня їх пропозицій, переви
щив півмільярда крон. Кра
щими визнано колективи 
молодих будівельників з 
міст Чееьке-БудеЙовіце і 
Брио

Юні вбивці
ВДШІНГТОН. У Сполуче

них Штатах загрозливими 
темпами зростає: злочіпі- 
иіеть серед молоді. За дани
ми федерального бюро роз
слідувань. у минулому році Я 
чверть усіх зареєстрованих І 
в країні вбивств були очные- П 
пі молодими ЛЮДЬМИ ВІКОМ II 
до 25 років. 9 проц. вбивць 
не ДОСЯГЛІЇ і 18 річного віку.

Заява
молодих

ОСЛО. Гарячкові спроби 
імперіалізму відновити по
зиції. втрачені в результаті 
«ораво;: у політичній і воєн
ній галузях, становлять сер
йозну загрозу для людства. 
Ііро це говориться в розпов
сюдженій тут заяві Цент
рального правління комуніс
тичної молоді Норвегії.

США придушують бороть
бу народів за національну 
незалежність і визволення, 
чинять тиск на країни Аф
рики. Азії і Латинської Аме
рики. які мають багаті сиро 
винні ресуоси, підкреслю
ється в документі.

Самотні школи
ЛОНДОН. Прямим резуль

татом політики скорочення 
державних асигнувань на 
соціальні програми. здійс
нюваної урядом консервато
рів. стало загострення труд 

аюіців у галузі освіти у Ве- 
.'Мкобританії. За даними 
профспілок, у самій тільки 
Шотландії торік під приво
дом нестачі коштів було за
крито ДЄСЯТКИ шкіл

Тиждень 
знайомств

ДЕЛІ. Сто дігей із 17 ід-1 
дійських штатіп зібрались уЦ 
Делі, щоб провести тиждень І 
у молодіжному таборі На-1 
ціоиальноі єдності, оргапіоо-П 
ваному дитячою спілкою 
Неру Еал Сангх. Ми пос га- 
ралися зробити все для то- 
і-о, щоб юні представники 
різних націй і народностей, 
які населяють Індію, змогли 
краще узнати одне одного, 
подружитись, відзначив у

3 кореспондентом5-ХпРС генеральний секретар 
спілки Аджай Сіиха. Воші 
побувають на екскурсіях, 
візьмуть участь у спортпв- 
ци№ змаганнях, різпомат<іг-| 
ник конкурсах, концертах. У

США:
невеселе різдво

Щулячись від холоду, 
на лаві в «Сентрал-парку» 
сидить хлопчина у порва
ній куртці й годує голубів. 
З сусідньої лави обереж
но встає хлопець рокіз 
20-ти, одягнутий також 
явно не по погоді — у 
витоптаних кедах, полини 
лих джинсах і такій же 
куртці, яка аж ніяк не гі- 
гріс його на зимовому 
вітрі. Крадучись, він під
ходить до зграйки з ри
бальським сачком в руках. 
Помах — і під сіткою дві 
птиці. Діти радісно пере
глядаються. Здобич пере
кочовує до спортивної 
сумки зі шнурком, де вже 
є з десяток голубів.

Це — птахолови мимо
волі, яких можна побачити 
в парках Нью-Йорка та 
Чікаго, Бостона й Філа
дельфії. їх заняття — не 
забава, а спосіб знайти 
харчі для себе і своєї 
сім'ї, коли роботи немає, 
і єдина альтернатива спій
маному голубові — бла
годійна юшка «Армії по
рятунку».

Поліція дивиться на цих 
птахоловів крізь пальці 
особливо зараз, в «різдвя
ний» сезон, коли газети й 
радіо за традицією закли
кають згадати про бідних 
і знедолених. Та й іншої 
роботи вистачає.

Злочинність, як завжди 
з часи загострення еконо
мічних проблем, зростає.

У країьі зростає під
пільна торгівля наркоти
ками.

Рівень інфляції гак само 
перевищує 10 відсотків, 
армія безробітних налічує 
близько 8 мільйонів чоло
вік, а реальна заробітна 
плата, за даними проф
спілок, за останні два ро
ки зменшилась на 10,2 
відсотка.

А світла між хмарами, 
що збираються на еконо
мічному горизонті країни, 
не видно. За одностайним 
діагнозом фахівців, еко
номіка США, не встиіши 
вибратись з чергового 
спаду, загрузає у трясови
ні нового. Рівень інфля
ції, попереджують газе
ти, не лини не зменшить
ся наступного року, але, 
очевидно, стане ще біль
шим. Рівень безробіття з 
нинішніх /(5 відсотка аід 
загальної кількості робо
чої сили зросте у най
ближчі місяці до 8,4 від
сотка.

«Американці, — під
креслює економічний ог
лядач агентства Ассоші- 
ейтед Пресе, — підійшли 
до критичної точки. Вели
чезні маси людей гірко 
усвідомлюють реальність 
економіки, яка припинила 
своє зростання і навіть 
відходить назад». «Мов
чазний відчай охоплює 
країну»,—констатує керів
ник служби опитів громад
ської думки Луїс Харріс. 
За даними служби, небу
вало більше число амери
канців— 58 відсотків до
рослого населення—охоп
лене «глибоким почуттям 
відчуженості й розчару
вання».

«Мені 11 рокіз. У мене 
два брата і немає батька. 
Моя мама багато працює, 
щоб у нас була їжа. Мамі 
потрібне зимове пальто, 
щоб вона не мерзла, як 
минулорічної зими?» — 
запитує газету «Філадель
фія інкуайрер» один з її 
маленьких читачів.

«Мамочко, чому ти пла
чеш? — запитує 4-лігня 
Моніка Маріон. У її мате
рі цього року багато при
чин для сліз, — констатує 
газета «Чікаго трібюн», — 
у березні батько Моніки 
втратив роботу, через 
кілька днів сім’я була зму
шена залишити квартир/ 
(не стало грошей на 
квартплату), її 15-лііня 
сестра Деніз через бід
ність залишила школу, 
8-літній брат Томмі потра
пив під машину, а мед
обслуговування коштує 
величезних грошей».

Подібними листами та 
історіями у ці дні рясні
ють газети Америки. За 
різдвяною традицією вони 
закликають жертвувати 
гроші у фонд допомоги 
тим, хто найбільше їі по
требує — тим, хто стає 
все біднішим.

Може, на героїв цих іс
торій і розщедриться 
хтось із тих, хто стає все 
багатшим, щоб потім з 
«чистою совістю» сісти 33 
різдвяного індика чи гус
ку. Але на всіх, хто стає 
асе біднішим, пожертву
вань, зрозуміло, не ви
стачить. Найбільше, на 
що вони можуть розрахо
вувати, — це «різдвяний 
голуб», спійманий у парку.

О. ПОЛЯКОВСЬКИЙ, 
кор. ТАРС.

Нью-Йорк.

Який Он бік Жііігя 
студентів не висвігліиі.а- 
ла місцева преса, вона з 
гіркотою кої’сіаіус, що 
глас і і не виявляють на
лежної турботи про май
бутніх інженерів, викла
дачів, економістів, пе
рекладачів та інших спе
ціалістів. Особливе ие- 
гдоволсння громадсько
сті викликає стацовпще 
зі стипендіями. Насам
перед, їхні розміри на
стільки малі, що прожи
ги на них просто немож
ливо. . За останні п’ятії 
років воші скоротилися 
більш як у два рази. 'Із 
її одержує ці мізерні 
(ЛІ пепдії лише КОЖНИЙ 
І2-ІЇ студент. При цьому, 
як підкреслювала газела 
«Фолькі штімме», вихід
ці з робітничих і селянсь
ких сімей, як правило, 
стипендії не одержують. 
Недарма учасники незви
чайного страйку в уні
верситеті Граца висуну
ли однією з основних ви
мог здійснення реформи 
в галузі стипендій. Вони 
зібрали понад три тисячі 
підписів під зверненням, 
у якому вимагають від 
уряд}' скорочення субси
дій великим концернам, 
зменшення витрат на во
єнні цілі і направлення 
вивільнених коштів на 
потреби вищої освіти. Ці 
вимоги студентів зна
йшли иійроку підтримку.

Не краще і з житлом. 
У країні відчувається 
хронічна недостача сту
дентських гуртожитків. 
А там, де вони є панує 
справжня сваволя. Не
дарма то в одному, то в 
іншому гуртожитку про
водяться сидячі страйки 
протесту.

Г олова студентської
спілки Фріц Лсих заявив 
газеті « А р ба йте р-ца й-
тунг», що настійно тре
ба поліпшити, нарешті, 
становите студентської 
молоді. Він зажадав 
(іршпіяти спеціальний 
закон про житло, який 

.регулював би взаємовід
носини між студентами і 
хазяями гуртожитку. 
Ф. Лсих висловився та
кож за демократизацію 
щівчалі.ііото процесу, 
. Г-ільиіешія стипендій,
розширення будівництва 
житла, культурно-освіт
ніх і спортивних споруд.

Активну боротьбу па 
-ахнет прав студентськ тї 
молоді веде спілка сгу- 
хссптів-комупістів Авст
рії. В універеи і стах та 
інших вищих учбових 
закладах Відня Зальц
бурга, Лінца, Граца й 
інших міст представники 
спілки організовують ма
сові мігнш її і збори. 1 Іл 
них з особливою силою 
звучить вимога вдоско
налити систему вищої 
осі іти, гарантувати со
ціальні й економічні пра
ва студентів, забезпечи
ти право па здобуття ви
щої ОСВІШ вихідцям з 
робітничих і селянських 
сімен.

І. МАСЛОВ, 

кор. ТАРС.
Відень.

8 січня 1944 року. Зустріч із воїнами.визволителями в 
Кіровограді.

Зй КІМШЩ
Л-Г..У, .ять; гтгу.-тлш

8 СІЧНЯ 1944 РОКУ ВІЙСЬКА 2-ГО УКРАЇНСЬКОГО 
ФРОНТУ ВИЗВОЛИЛИ КІРОВОГРАД ВІД НІМЕЦЬКО ФА
ШИСТСЬКИХ ЗАГАРБНИКІВ.

За особливу мужність і відвагу при визволенні міста 
23-м з’єднанням і частинам було присвоєно найменуван
ня Кіровоградських, бойовими орденами і медалями на
городжено тисячі воїнів тридцяти національностей на
шої Батьківщини. Високого звання Героя Радянського 
Союзу удостоїлись росіяни В. І. Анимов, М. І. Глотов, 
І. І. Зибін, І. А. Машнов, І. Г. Шабанов, К. Д. Шатило, ук
раїнець Г. І._ Пансжко, білорус М. П. Котловець, татари- 
ни 3. Ш. Шаймарданов, Б. Г. Габдрахманав.

У ці святкові дні юнаки і дівчата йдуть до обелісків, 
щои віддати данину пам’яті полеглим героям. Молоді кї- 
ровоградці зус-річаються на вечорах бойової слави, на 
уроках мужності з воїнами.визволителями. Люди згаду
ють січень 1944-го, день, коли в нашому степовому Кіро
вограді розкрилилось червоно знамено, яке додало їм 
натхнення і сил, щоб відбудувати своє місто. І тепер 
воно знову молодіє, йде до нових висот.

1. Братерство, 
гартоване в боях

Лихоліття війни залишило 
в нашій пам’яті чимало не
забутніх подій. На основі 
архівних документів мені 
хочеться розповісти про 
409-у стрілецьку дивізію, 
яна брала участь у визво
ленні Кіровограда і області 
від німецько-фашистських 
загарбників, про те, як вої
ни дивізії йшли до Перемо
ги.

... У перші дні війни в 
дивізії служили в основно
му воїни вірменської націо
нальності. Робітники Лені- 
накана, Кіровакана, трудів
ники інших міст і сіл прибу
ли в полки дивізії, щоб за
хистити свій рідний край, 
усю Радянську країну.

Під ударами радянських 
військ ворог відступав. Вої- 
ни-визволителі повернули 
країні Північний Кавказ, 
Красьодар. На «Голубій ні
мії», яку завойовники збуду
вали від Новоросійська до 
Темрюка, точилася бороть
ба за Таманський півосгріз. 
Та раптом наказ частинам 
дивізії — вийти з бою. А 
вже за кілька днів воїни ди
візії вирушили на інший 
фронт, щоб подати братер
ську допомогу рідній сестрі 
своєї республіки — Україні.

У районі зосередження в 
дивізію влилося поповнен
ня — росіяни, українці, уз
беки, казахи та воїни інших 
національностей.

Рік сорок третій приніс 
дивізії значні успіхи. Чима
ло міст і сіл було визволено 
з-під фашистського ярма. 
Воїнів дивізії чекали Інгу
лець, Інгул, степи Кіроєо- 
градіцини. Підрозділи диві, 
з’ії готувалися до нових 
беїв.

Настала зима. Лютувала 
хуртовина. Для багатьох на
ших визволителів склалися 
важкі умови. Адже чимало 
солдатів і номандирів упер
ше були на Україні. Вони 
прийшли сюди з Вірменії та 
сонячного Узбекистану. Але 
ні морози, ні лютий опір 
фашистських загарбників 
неспроможні були підірвати 
бойовий настрій однопол
чан. Після нетривалої обо
рони частини дивізії пере
йшли в рішучий наступ.

Три дні і три ночі точили
ся запеклі бої. Ворог кидаз- 
ся в контратаки, намагався 
будь-що закріпитися на пів
денно-західних околицях 
міста, куди стягав нові сили.

Полки дивізії разом з ін
шими підрозділами 7-ї 
гвардійської армії вдосвіта 
8 січня зламали ворожий 
опір і ввійшли в місто. Вве
чері Москва передала на
каз верховного Головноко
мандуючого про те, що 
409-й стрілецькій Дивізії 
присвоєно найменування

Кіровоградської. У підроз
ділах відбулися короткі мі
тинги, на яких бійці з вели
ким піднесенням висловлю
вали свої почуття радості’з 
приводу перемоги. ■

Дивізійна газета «Боевое 
знамя» під рубрикою «Ми 
— кіровоградці» друкувала 
на своїх сторінках виступи 
еоїнів-читачів. Наприклад, 
навідник гармати єфрейтор, 
комсомолець Акопян так 
висловив спільні почуття 
батарейців: «Ми, сини Вір
менії, пишаємося тим, що 
нашій дивізії присвоєно 
найменування українського 
міста. Це для нас велика 
честь, і ми виправдаємо її 
в наступних боях...»

Дивізія продовжувала на
ступ. її полки билися за Ка
линівку, Покровське, Федо
рівну, Добровеличківку... і

І ось наказ: штурмом 
оволодіти Новоукраїнкаю 
та Помічною.

Загарбники не чекали ніч
ної атаки і, неспроможні 
чинити тривалий опір на
шим штурмовим полкам, 
змушені були поспішно від
ступити. Вони не встигли зі
брати трупи своїх вояк, 
евакуювати бойову техніку, 
награбоване добро. На 
станції Псмічна 409-а стрі
лецька дивізія захопила 
кілька залізничних ешело
нів, сотні автомашин, про
довольчі склади.

За успішні бойові дії при 
визволенні Новоукраінки, 
Помічної та інших населе
них пунктів Кіровоградщи <и 
воїни-кіроаоградці заслу
жили чергову подяку Вер
ховного Головнокомандую
чого, а дивізію було наго
роджено орденом Богдана 
Хмельницького.

І знову вперед, на захід. 
Прапор з'єднання майорів 
у містах і селах України І 
Молдавії. Під цим. прапо
ром воїни визволяли Руму
нію, Угорщину, Чехосло- 
Вс-ччину. Ще одного почес
ного найменування удосто
їлась дивізія — вона стана 
Кіровоградсько - Братісл.ав- 
ською. Під Златою Прагою 
закінчила свій героїчний 
визвольний похід...

2. Гвардійці, 
вперед!

Особливо в брях за ви
зволення м. Кіровограда і 
області відзначилися воїни 
5-ї гвардійської армії під 
командуванням О. С. Жадо
за. ' ’
(Закінчення па 4-й стор.)



Л с шор копун лр*в 8 січнях 1&81 рохсу

за кіровогрдд
(Закінчення. 

Поч. на 3-й сюр.).
У своїх спогадах пре ті 

незабутні героїчні події іе- 
нерал армії 
розповідав:

«Наступу на 
передували і 
по розширенню 
на правому 
Майже без 
армії першими з плацдарму 
на правобережжі Дніпра 
перейшли в рішучий наступ, 
розгромили противника і в 
запеклих боях у важких 
умовах осіннього бездоріж
жя визволили ряд ракоі<е • 
населених пунктів 
градщнни, в тому 
міста Олександрію 
м’янку, і підійшли до Кіро
вограда. Снрізь Есрог чинив 
шалений опір. Відбиваючи 
оорсжі атаки, командування 
фронтом вирішило 
вати і провести 
по оеолодінню 
«ом і розгрому 
них війсьн.

Наступ було 
на 5 січня. Перші 
.1944 рону. Все відносно спо- 
нійно. Підготовна до насту, 
пу і перегрупування військ 
проходили приховано. В ніч 
на 4 січня, коли всі приго
тування було закінчено, 
провели розвідку боем, що 
дало можливість уточнити 
ворожу систему вогню.

Артилеристи пристріляли 
виявлені цілі... Багато було 
зроблено по забезпеченню 
військ снарядами, пальним 
та іншими необхідними ма
теріалами...

У ніч на 5 січня війська 
зайняли вихідні позиції для 
наступу. Ранок видався ту
манним, видимість була по- 
і анею, 
градуси, 
вітер гнав 
рн...»

До початку артилерійсь
кої підготовки на спосте
режний пункт армії прибув 
Маршал Радянського Союзу 
Г. К. Жуков. Він подавав до
помогу О. С. Жадову б уп
равлінні військами.

Війська армії діяли*добре 
і заслужили високу оцінку 
маршала. Артилерійська 
підготовка почалася 5 січня 
о 8 год. 5 хв.

О 9 год. 45 хв. за сигна
лом «Море» з’єднання 32- 
го гвардійського стрілець
кого корпусу разом з тан
ками атакували противника 
в напрямі Казарні. В той же 
час 13-а гвардійська і 214-а 
стрілецькі 
стрілецького корпусу зав
дали удару в обхід Субот- 
ців; 100-а, 97-а, 95-а, 13-а, 
214-а стрілецькі дивізії пзп- 
н.ОЕника М. І. Огорсдсва, 
генерала І. І. Анциферова, 
полковника А. І. Олейнико
ва, генерала Г. В. Бакланова 
і полковника Г. М. Жукова 
оволоділи першою позиці
єю Борота 
розвивати наступ у глиби
ну. Воїни 
раз показували 
майстерність 
11 годині 5 січня в прорив 
було введено 7-й механізо
ваний корпус 
Ф. Т. Каткова. До кінця дня 
танкові частини 110-ї гвар
дійської стрілецької дивізії 
полковника Огородсве ви
йшли до річки Інгулу в ра
йоні Великої Мамайки, про
сунулися в глибину до 24 
кілометрів. Це означало, що 
тактичну оборону против
ника в напрямі головного 
удару 5-ї гвардійської ар
мії було повністю прорва
но.

Створилася загроза тилам 
фашистів. Наші доблесні 
війська під керівництвом 
начальника інженерних 
військ Псдолинного сміливо 
і швидко забезпечували 
переправу військ через Ін- 
»ул.

Осчільни в напрямі голов
ного удару фронту — в 
смузі 7-ї гвардійської ар
мії — війська просунулись 
незначно, командуючий 2-м

О. С. Жадов

і Нірсвогрзд 
напружені бої 

плацдарму 
березі Дніпра, 

паузи війська

Нірово- 
числі 

і Зна-

підготу- 
операцію 

Кіровогра- 
гітлерівєь-

призначєно 
дні січня

температура — 4 
Південно-західний 

свинцеві хма.

дивізії 33-го

і продовжували

цих дивізій не 
доблесть, 

і відвагу. Об

генерала

Українським фронтом гене
рал І. С. Консв прийняв рі
шення передати в опера
тивне підпорядкування 5-ї 
гвардійської армії 6-й меха
нізований корпус генерала 
Хасіка.

У наказі з цього приводу 
було сказано:

«У зв’язну з успішним на
ступом 5-ї гвардійсьної ар
мії т. Жадсеа і 7-го механі
зованого корпусу т. Катно- 
с-а, який вийшов на нінсць 
дня до річни Інгулу на 
фронті Підмогильна — Ве
лика Мамайна, створилась 
можливість обходу Кірово- 
і рада з північного заходу. 
Командуючому 5-ю гвардій, 
сьною танковою армією 8-й 
механізований корпус гене
рала Хасіна до 8.00 6.01 зо. 
середити в Казармі і переда
ти в підпорядкування 5-ї 
гвардійсьної армії т. Жадо. 
па. 7-му і 8-му механізова
ним корпусам розвивати 
енергійний наступ в обхід 
Кіровограда з північного за
ходу е напрямі Грузьного, 
станції Леленівка, переріза
ти шляхи, що йдуть з Кіро
вограда на захід і північний 
захід, і у взаємодії з 5 ю 
гвардійською танковою ар- 

Ніровогра-
гвардійською 
місю оволодіти 
дом».

Це було, 
своєчасним 
оперативним 
мандуючого 
фронту, що 
успіх усієї 
становці, яка 
той час.

6 січня війська армії про
довжували наступ в обхід 
Кіровограда з півночі. Во
рог перекинув сюди свої 
резерви з метою локалізу
вати прориє наших військ.

Гітлерівці почали здійс
нювати сильні контратаки 
піхотою і танками, кидаючи 
в бій танкові групи в складі 
40—60 машин.

Увесь день 6 січня ворог 
чинив запенлий опір. Одна 
контратака йшла за другою. 
Проте з'єднання 32-го і 33- 
го гвардійських стрілецьких 
корпусів разом з артиле
рією, танками сміливо й рі
шуче відбивали ворога і 
просувалися вперед.

Тут особливе відзначи
лись артилеристи полку під
полковника Власенка, на
чальник штабу 97-ї дивізії 
гідполмовник КомароБ, ко
мандири ПСЛКІЕ підполков
ники Науменко, Щур, Зачр- 
ний.

Уранці 7 січня 7-й і 8-й 
механізовані корпуси і 5-а 
гвардійська армія розвину
ли наступ на Грузьке, пере
крили залізницю і шосейну 
дорогу Кіровоград — Вели
ка Виска в районі 
ського роз'їзду, а передові 
частини 18-го танкового 
корпусу 5-ї гвардійської 
танкової армії не цей «ас 
вийшли б район Новопае- 
лівии і перерізали дорогу 
Кіровоград—Рівне. Таким 
минем, ворог бу^ оточений 
навколо Кіровограда танко
вими частинами.

У ніч на 7 січня 29-й тви
новий корпус ЕИЙШСБ ДО 
південно-східної околиці 
міста. Слідом за танками в 
південну частину ввійшли 
частини 9-ї, а в східну — 6-ї 
гвардійських повітряно-де
сантних дивізій полковника 
А. М. Сазонова і генерала 
М. М. Смирнова. Зав'язали
ся запеклі бої.

На ранок 8 січня силами 
5-ї і 7-ї гвардійських і 5-ї 
танкової армій місто було 
очищено ВІД ГІТЛерІБЦІБ.

8 січня 1944 року Вітчиз
на салютувала доблесним 
військам 2-го Українського 
фронту двадцятьма залпа
ми з 224 гармат.

О. НАГСРНИЙ, 
завідуючий архівним 
відділом облвиконко
му.

безперечно, 
правильним 

рішенням ко- 
військами 

забезпечило 
операції в об

силалася на

ЗА ЗАКОНАМИ 
МУЖНОСТІ

НІЧНА
СУТИЧКА

за мужність, 
при затриманні 

небезпечного 
нагороджений 

«За відмінну 
по охороні гро- 
порядку».

осіннього 
черговий по рай-

Лелеків-

Інспектор кримінального 
розшуку Орджонікідзсвсь- 
кого райвідділу внутріш
ніх справ міста Запоріж
жя, лейтенант міліції Аїнко- 
ла Солодов 
виявлену 
особливо 
злочинця, 
медаллю 
службу 
мавського

... Пізнього 
вечора 
відділу прийняв тривож
ний сигнал: на вулиці Пе
ремоги, біля Палацу спор
ту «Юність», невідомий 
чоловік напав з ножем на 
двох жінок. З оператив
ного групою за власного 
ініціативою на місце при
годи виїхав і Микола, який 
на цей час 
чергування. Свідки розпо
відали, що 
магався відібрати у дівчи
ни магнітофон і, не змігши 
зробити це, ножем пора
нив її, а потім і її матір, 
яка підбігла на допомогу 
дочці. Невідомий, сховався 
у подвір’ї.

М. Солодов і ного колега 
лейтенант міліції Василь 
Деменев кинулись до вка
заного місця. Микола пер
шим опинився віч-на-віч 
із злочинцем. У запалі су
тички Солодов спочатку 
не відчув НОЖОВОГО порі-’ 
нелпя в руку і вмілим 
прийомом повалив грабіж
ника па землю. Гой встиг 
завдати другого удару но
жем, цього разу в ногу, 
зле лейтенант уже міцио 
тримав ного.

Микола Солодов при
йшов у міліцію чотири ро
ки тому за рекомендацією 
електрометалургів заводу 
«Дпіпроєпецсталь». 26-р:ч- 
иип комсомолець сумлін
но служив дільничним ін
спектором, потім був на
правлений у кримінальний 
розшук.

Нині Микола вже здо
ровий. Товариші сердечно 
поздоровили його з висо
кою нагородою.

Кор. РАТАУ.

уже закінчив

злочинець на-

«Молодой коммунар» — 
' орган Кировоградского 

областного комитета 
ЛКСМ Украины.

На украинском языке.
ВК 04505.

Газета 
виходить 
у вівторок, 
четвер
І суботу;

316050, МСП

м. Кіровоград,

вуя. Луначарсьмсгс, 36.

Обсяг 0.5 друк. ерк. Ііідеис 61107.

Від канікул до канікул
Сергію Покотиленку, Ользі Сі- 

ренно та Ірині Очновсьній, учням 
Новопразьної середньої школи 
Олександрійського ранену, випа
ла нагода побувати під час зимо
вих канікул у місті Кисеі. Вони 
ян члени ради виробничої брига
ди їздили туди на зустріч пере
можців республіканського огля
ду трудових об’єднань шкіл. За 
зайняте перше місце с соціаліс
тичному змаганні серед учнівсь
ких виробничих бригад респуб
ліки їхньому колективові вручи
ли вимпел ЦК ЛИСМУ та Мініс
терства освіти УРСР. Це оцінка 
роботи на ланах, фермах, дос
лідних діляннах місцевого кол
госпу імені Леніна всіх учнів 
шноли протягом рону.

Вчора Сергій, Ольга та Ірина 
повернулися додому. Нолн їх за
питали, що найбільше їм сподо
балось під час поїздки, Сергій 
відповів: «Ми раді, що нашу ро
боту так виєоно оцінили цк 
ЛКСМУ та Міністерство освіти 
УРСР. Це ще раз підкреслює 
думну, що в нашій країні люди
на праці в пошані».

* ♦ *
На знімна х: неротна зупин

ка в Кіровограді біля централь
ної новорічної яг.инни міста, на 
шляху від столиці республіки до 
Нової Праги; Сергій Понотиленно 
ділиться враженнями від поїздки; 
нагорода переможців.

Фото В. ГРИБА.

ОЮ АНКЕТУ ми запропонували своїм читачам 11 
грудня минулого року. До школярів, студентів, 

трудрезервівців звернулися з такими запитаннями: 
І. Скільки разів на тиждень ти тренуєшся і якими 

видами спорту займаєшся?
І. Що заважає тобі займатися спортом узимку!
3. Скільки змагань відбулося в колективі за остан

ній зимовий тиждень!

І ТЕЛЕБАЧЕННЯ 
ачам 11 І 
удентів, І 
иисми- ® Неділя

ХТО СЬОГОДНІ
НА КОВЗАНЦІ?
До підсумків сінкети « мк »

Б? ІДПОБІДІ на анкету 
свідчать про те, що на 

місцях здебільшого пога
но підготувалися до зи
мових стартів. Не створе
но умов для занять лиж
ників, ксвзанярІЕ (Світло- 
ЕОДСЬКИЙ, Онуфріївський 
райони). Учень Устинівсч- 
кої середньої школи № 1 
Валерій Гужва, наприклад, 
повідомляє, що він захоп
люється баскетболом та 
легкою атлетикою, трену
ється чотири рази на тиж
день. За останню зимову 
семиденку він узяв участь 
у деох турнірах баскетбо
лістів. Нині легкою атле
тикою займатися як слід 
йому ніде, свою майстер
ність як легкоатлет він 
підвищує тільки на відкри
тому повітрі. Коли ж не
года, тренування зрива
ються. А ось учениця Паї’- 
лиської середньої школи 
Онуфріївського району 
Наталя Бутько волейболь
ну секцію відвідує лише 
раз на тиждень. Це, вва
жаємо, дуже мало для то
го, щоб зробити широкий 
коек до майстерності.

Учениця із села Йоси
півни Вільшанськсго райо
ну Олена Павлійчук напи
сала, що вона займається 
гімнастикою, для неї теж 
немає таких умов, як уліт
ку. Заповнивши анкету, 
дівчина додала листа, в 
якому пише: «Я дуже 
люблю фігурне катання 
на ковзанах. Хотіла б ста
ти такою, як Марина Чер
касова. Я б усе зробила 
Для того, щоб тільки 
якось навчитися красиво 
кататись на ковзанах!» 

к Що ж, чотирнадцятиріч
ну сільську дівчину треба

в
таного спор-
Звичайно,підтримати. 

, селі немає
тивного залу, де б трену
валися фігуристи. Але що 
заважає фізкультурним 
активістам школи облад
нати невеликий льодовий 
майданчик біля школи чи 
на ставу? Буде такий май
данчик 
культури, 
навчити < 
кататися 
ловне, 
жання.

Гірші справи у авторки 
листа із 
(районного 
лентини Нікітіної. Любить 
дівчина баскетбол, трену
валася в понеділок і 
п'ятницю. Та ось іще то
рік у шкільному спортза
лі зірвали підлогу, с за 
літо не змогли відремон
тувати. Восени діти трену
вались надворі, а тепер — 
у маленькому спортзалі, 
де немає навіть щитів. 
Восьмикласниця від імені 
своїх товаришів просить 
допомогти. СподІЕас/лося, 
що в райено і райкомі 
комсомолу зроблять на
лежні висновки.

Додамо ще й таке. 
Більшість тих, хто відповів 
на анкету, повідомляє, що 
взимку вони займаються 
ігровими видами спорту 
(волейбол, баскетбол). 
Лише два автори згадали 
про ковзани і лижі. А як 
же Із зимовим багато
борством ГПО! Ми чекає
мо від вас листів, друзі. 
Дайте відповідь на це за
питання. Адже нинішнього 
року Всесоюзному фіз
культурному комплексу 
виповнюється 56 років. То 
як же у вас справи з ГПО?

— учитель фіз- 
, гадаємо, зуміс 
своїх вихованців 

на ковзанах. То
що с в учнів бз-

самої Вільшанки 
центру) Ва-

ТЕЛЕФОНИ: відділ листів І масової 
роботи, відділ пропаганди — 2-45-36; 
відповідальний сенрстар, відділ учнів- 
сьної молоді — 2-46 87; відділ комсо
мольського ЖИТТЯ, ВІДДІЛ ЕІНСЬИОЕО- 
ї^Тг:РІ,гТИЧК0Г0 виховання та спорту — 2-45-а5; фотолабораторія — 2-56-65; 
н.чна редакція — 3-03.53.

Зам. № 9.

[А ЦТ
г 8.00 — «Час». 8 40 — Гім« 
б ластика. 9.05 — Р. Гліер.
І Концерт для арфи з оркссг-. 
І! ром. 9.30 — Будильник^

10.00 — Служу Радянському, 
Союзу! 11.00 — «Здоров’ЖЬ*

!| 11.45 — «Ранкова поштар 
І; 12.15 — Радянський Союз 
І очима зарубіжних гоетейг 
№ 12 ЗО — Сільська година, 
і' 13.ЗО — Музичний КІОСІС.
|| 14.00 — О. Гельман. «Прото« 
В кол одного засідання» Ви

става. 16.10 — Лісні рндяїш
I ських композиторів у вико’«
II ванні А. Герман. 1с 25 -- 
К Документальний телефільм 
І «Атомград» .із циклу «Міста 
І і люди». 17.00 — 
Е СРСР з фігурного 
І Сиортияиі танці.
І Міжнародна панорама

— Мультфільми.
- Клуб кінокодорежей-
І — Показові 
І сильніших 
І дяпсі кого
І «Час»). 22.20
В музичні картинки. По 
І чеині — Новини.
1 А УТ

10.60 — «Актуальна наме« 
? ра>. 10.35 — Художній ті че- 
І фільм «Дванадцять місяців», 
і 2 серія. 11.55 — «Слава сол- 
I датська». 12.55 — Художній 
і телефільм «Аіііекіп і Фаиго- 
I мас». 2 серія. 14.00 - «Гр- 

рнзонти величних ЗЙ0£- 
шены». 14.15 — Мультфілгтл 

І '•Пригоди капітана Бруїнс- 
І ля». 2 частина. 15 20 —н 
І «Палітра». 15.40 — «Катру- 
■ син кінозал». 16.40 • Коп- 
і і.ерт, 17.10 — «Для дітей. 

«Що заховано під ялиикоіо».
« 17 ^5 —«Майстри мпстсцгіЛл 

18.30 •=-- Фільм.концерт,
19.00 — «Актуальна нами« 

ї І?а>. 19.30 — «вечірні роз- 
I мови». 20.20 — «рільм ксц-
К церт. 20.40 — «На добрані 
Єдітн’» 21.00 — «Часі». 21 25—’ 
> Художній телефільм «Де ’'"П 
І був, Одісей?» З серія По за- 

К’і.'чеппі — Новини.
, А ЦТ (IV програма)
І 8.00 — 
і фільми. 9.00 
І ка». 9.30 —
І російської 
[ «Ширше

програма. 
Московської

і 16 20 — «На ______ ___
І 19.00 — Міжнародний тур

нір з гандболу. «Кубок Бал
тики». 20.00 —' «Всчіг.гпг,
казка,». 20.15 — Цокумен '
тальпі фільми. 21.00 — Кон
нерт симфонічного орм<

1 ру. 21.40 — Корст комстраж 
ні художні телефільми.

.Чемпіонат 
ката пі от. 
ЇЙ 00 —■

18.45
19 15 —’

20 15 
виступи лай- 
фігуристів Раї. 

Союзу (21 00 — 
— Таллінські 

акін-

ДОКумеИТГ'ЛЬПІ
— «АБВГДей- 
Концерт хору 

ліспі. 14 00 - •- 
колсі». Естрадна 

15.50 — «Зірки
Олімпіад»»*« 

арені цирку**.

Наступний номер ^Мо
лодого комунари» вийде 
в неділю, 11 січня Ц. Р
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