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ПОЧАЛОСЯ ВИСУВАННЯ КАНДИДАТІВ 
У ДЕПУТАТИ ВЕРХОВНОЇ РАДИ СРСР
В обстановці великого політичного і трудового підне

сення готується наша країна до виборів у Верховну Ра
ду СРСР одинадцятого скликання. Чергові вибори до 
найвищого органу державної влади Союзу РСР мають 
величезне значення для дальшого розвитку соціалістич
ної демократії, наступної діяльності Верховної Ради 
СРСР, усіх Рад народних депутатів.

28 грудня почалось висування кандидатів у депутати 
Верховної Ради СРСР.

З піднесеним настроєм прийшли на збори трудівники 
автозаводу імені І. О. Лихачева. Від імені колективу 
виступив коваль-штампувальнпк головного ковальського 
цеху Герой Соціалістичної Праці К. Н. Малій.

— Робітники 3!Лу, як і мільйони радянських людей, 
— сказав він, — ознайомилися з виступом Генерально
го секретаря ЦК КПРС Юрія Володимировича Андро
нова на грудневому Пленумі. В ньому ми знаходили 
відповіді на багато запитань, які хвилюють кожного з 
пас: як краще організувати роботу, як добитися, щоб 
наша економіка розвивалася без збоїв, ставала ефектив
нішою, що повинен зробити кожен з пас на своєму робо
чому місці для зміцнення оборони країни, зростання до
бробуту радянських людей, торжества миру на вашій 
планеті. 1 я хочу від душі сказати: .ми, зілівці, усім 
серцем, усією душею підтримуємо політику партії, рі
шення Пленуму ЦК КПРС.

Промовець вніс пропозицію висунути кандидатом у де
путати Верховної Ради СРСР но Пролетарському ви
борчому округу № 18 міста Москви Генерального секре
таря Ц1< КПРС, Голову Президії Верховної Ради СРСР 
Юрія Володимировича Андропова.

Бурхливими, довго не стихаючими оплесками, стоячи, 
учасники зборів зустріли що пропозицію. Всі найкращі 
якості робітничого класу, самовідданість у боротьбі за 
соціалізм, мужність і незламна воля, почуття обов’язку 
і відповідальності перед партією і народом* притаманні 
нашому керівникові, відзначив промовець. Обстановка у 
світі не проста. Очолюючи Центральний Комітет вартії 
і Радянську державу, Юрій Володимирович Андронов 
виявляє глибоку мудрість, послідовність і ленінську 
принциповість у захисті життєвих інтересів радянського 
народу, всіх трудящих, його відзначає простота, чуйне 
ставлення до людей, справжня більшовицька скромність. 
Весь життєвий шлях Юрія Володимировича красномов
но свідчить про це.

Пропозицію про висунення кандидатом у депутати 
Верховної Ради СРСР 10. В. Андропова гаряче підтри
мали шліфувальник інструментального цеху С. II. Мак
симов, секретар парткому підприємства Є. І. Моисеев, 
генеральний директор об’єднання «АвтоЗИЛ» В. Т. Сай- 
кіп та інші.

Одностайно приймається постанова: висунути канди
датом у депутати по Пролетарському виборчому ок
ругу № 18 міста Москви по виборах до Ради Союзу 
Верховної Ради СРСР Андропова Юрія Володимировича.

На зборах у колективі автозаводу був присутній член 
Політбюро ЦК КПРС, перший секретар ММК КПРС 
В. В. Гришин.

В урочистій обстановці проходили збори па Першому 
державному підшипниковому заводі, де від імені колек
тиву заводу шліфувальниця ролико-підшипникового це
ху Герой Соціалістичної Праці Н. М. Мотова запропону
вала висунути кандидатом у депутати Верховної Ради 
СРСР по Пролетарському виборчому округу міста Мос
кви Генерального секретаря ЦК КПРС, Голову Прези
дії Верховної Ради СРСР Юрія Володимировича Андро
пова.

Секретар парткому заводу Д. П. Юліп, наладчик В. С. 
Мельников, які виступили потім, підтримали що пропо
зицію.

Збори одноголосно постановили висунути Юрія Воло
димировича Андропова кандидатом у депутати Ради Со
юзу Верховної Ради СРСР по Пролетарському вибор

ному округу № 18 міста Москви.
. Говарпша Ю.(В. Андропова одностайно висунули кан
дидатом у депутати Верховної Ради СРСР також учас
ники зборів, які відбулись у швейному виробничому 
об’єднанні «Радуга» і у Всесоюзному науково-дослідно
му теплотехнічному інституті імені Ф. Е. Дзержпнського. 

• .У червоному кутку сортопрокатного цеху столичного 
металургійного заводу «Серп и молот» па загальних 
дборах трудівників підприємства виступив вальцюваль
ник А. В. Малщнсв. Він запропонував від імені колек
тиву заводу висунути кандидатом у депутати Верховної 
Ради СРСР по Московському міському виборчому ок
ругу до Ради Національностей від РРФСР члена' По
літбюро ЦК КПРС, Голову Ради Міністрів СРСР М О 
Тихонова.

(Закінчення на 2-й стор.|.

У КОЛЕКТИВІ фізкультури
тресту «Кіровоградсільбуд» 

новина — тут відкрито спор
тивно-оздоровчий комплекс. 
Директор комплексу Микола 
Комісаров разом зі своїми ак
тивістами, розробляючи перс
пективний план роботи, дов
го міркував над тим, якому 
виду спорту віддати перевагу. 
Зійшлися на думці, що пере
дусім слід зробити опитуван
ня усіх членів об'єднаного ко
лективу фізкультури, членів 
їх сімей. Більшість виявила 
бажання записатись в иовост- 
ворену шахово-шашкову сек
цію. І ось уже у двох просто
рих кімнатах на столах роз
ставлено більше п’ятдесяти 
шахівниць, за які сіли робіт
ники, студенти, школярі. Крім 
турнірів, Комісаров влашто
вує уроки теорії шахів, які 
відвідують вихованці двох під
готовчих груп дитячих садків, 
школярі .молодших класів.

— Шаховий клуб — не ли
ше початок, — сказав Коміса
ров. — Головне зацікавити і 
зібрати фізкультурників в 
один боєздатний колектив. А 
потім рамки діяльності спор
тивно-оздоровчого комплексу 
значно розвіиряться.

І ось уже біля шахових 
столів з’явилися велотренаже
ри, на яких хлопчики і дів
чатка роблять фізрозминки. В 
сусідній кімнаті вони можуть 
пограти в теніс. Закуплено 
штанги, волейбольні, футболь
ні, баскетбольні м’ячі, бад
мінтон, лижі, ковзани. В ново
му році буде встановлено не
стандартне обладнання ще в 
одному залі (135 квадратних 
метрів). Тут зможуть тренува
тися боксери, тенісисти, важ
коатлети, гирьовики. А най
більш масовою бхще секція з 
багатоборства ГПО. В січні 
фізорги влаштують легкоат
летичні кроси, проведуть дві 
стрільця.

У колективах фізкультури 
Світловодська в кожному мік
рорайоні міста нині тривають 
старти спартакіади «Юність», 
у якій беруть участь вихован
ці дитячо-підліткових клубів. 
Безпосередньо в дворах фіз
культурні активісти жеків об
ладнали хокейні майданчики. 
На черзі — зимове спортивне 
свято, яке буде проведено в 
парку культури та відпочинку 
імені Т. Г. Шевченка. Призи 
переможцям готує міськком ком
сомолу. А вручать їх кращим 
спортсменам колишні фронто
вики, учасники визволення 
Кіровоградщиии від німець
ко-фашистських загарбників.

Цікаві повідомлення про 
зимові старти ми отримали з 
інших міст та сіл області. У 
колгоспі «Україна» Знам’ям
ського району, наприклад, 
тривають змагання із зимово
го багатоборства ГПО під де
візом «Всією бригадою на 
старт». Більше ста членів клу- 
бу .гнобителів бігу, що створе
нім на Побузькому нікелевому 
заводі І оловапівського райо
ну, взяли участь у турнірі на 
призи героїв-земляків. А інст
руктор по спорту колгоспу 
імені Леніна Знам’янського ра
йону Олександр Фужснко го
тує членів секцій гирьовиків і 
штангістів до Дня сільського 
богатиря.

Та до редакції надходять і 
сигнали про спад у спортивпо- 
масовіи роботі. В грудні не 
проведено масових змагань в 

агатьох колгоспних колекти
вах фізкультури Новгород- 
ківського району, на Кіровог
радському олієекстракційному 
заводі, зробили перепочинок

РОЗМОВА
НА АКТУАЛЬНУ ТЕМУ

пора спортивна
майбутні значківці Петрівсь- 
кого і Онуфріївського районів, 
чекаючи теплих днів.

Викликає занепокоєння й 
те, що помилковий орієнтир 
вибрали комсомольські акти
вісти з організацій торгівлі, 
громадського харчування та 
побуту Кіровограда, колгоспів 
Новомиргородського та Мало- 
висківського районів, котрі 
забули, що справа фізичного 
виховання молоді для них теж 
першочергова. Тут комсорги 
не допомагають фізоргам і 
інструкторам у пропаганді 
нормативів і вимог комплексу 
ГПО, не залучають спілчан до 
систематичних занять фізкуль
турою і спортом. Нерідко во
ни виправдовуються, що не 
було ще морозів і снігу, тож 
не провели змагань лижників 
і хокеїстів. Але ж узимку 
можна займатись й іншими 
видами спорту — в спортза
лах, на відкритому повітрі. 
Тож саме час комсомольським 
і фізкультурним працівникам 
взяти під свій контроль вико
ристання спортзалів, ком
плексних майданчиків за міс
цем проживання, «стежок здо
ров’я». Складаючи плани про
ведення турнірів у новому ро
ці, слід запрограмувати їх в 
усіх виробничих підрозділах 
—цехах, бригадах, тваринниць
ких фермах, відділках. На ко
жен вихідний день.

«ГОЛОВНЕ ЗАВДАННЯ ФІЗ
КУЛЬТУРНОГО РУХУ, ВСІЄЇ 
СИСТЕМИ ФІЗИЧНОГО ВИХО
ВАННЯ — ВСЕМІРНО СПРИЯТИ 
ЗМІЦНЕННЮ ЗДОРОВ’Я РА
ДЯНСЬКИХ ЛЮДЕЙ, ПІДВИ
ЩЕННЮ ЇХ ПРАЦЕЗДАТНОСТІ 
І ПРОДУКТИВНОСТІ ПРАЦІ, 
ГОТОВНОСТІ ДО ЗАХИСТУ 
БАТЬКІВЩИНИ, ЗАВОЮВАНЬ 
СОЦІАЛІЗМУ, ФОРМУВАННЮ 
ВИСОКИХ МОРАЛЬНИХ ЯКОС
ТЕЙ, БАДЬОРОСТІ ДУХУ, СИ
ЛИ І ВИТРИВАЛОСТІ, ВИХО
ВАННЮ ЗДОРОВОГО І ЖИТ
ТЄРАДІСНОГО ПІДРОСТАЮ
ЧОГО ПОКОЛІННЯ» — підкрес
лено в постанові ЦК КПРС і 
Ради Міністрів СРСР «Про 
дальше піднесення фізичної 
культури і спорту». Звідси й 
орієнтир для комітетів комсо
молу і рад низоних колективів 
фізкультури, які мають об’єд
нати свої зусилля в справі фі
зичного виховання юнаків та 
дівчат.

1984-й — рік олімпійський.
Він не лише для тих, хто під
німе прапори радянського 
спорту на зарубіжних спортив
них аренах. Хай кожен фіз
культурник, кожен комсомо
лець визначить для себе висо
ту і готується до її здолання. 
Щоб стати значківцями ГПО, 
розрядниками. І. тоді в наших 
тисячних загонах з’являться 
майстри спорту, призери об
ласних, республіканських та 
всесоюзних турнірів. Тільки 
так буде зроблено новий крок 
від масовості до майстерності 

Почнемо із зимових стар
тів...
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ВИСОКЕ ДОВІР’Я НАРОДУ" Г„„апгт,лг;й рср капл(};
об’єднання «Кировский завод» Івана Васильовича Заха 
рова, інструктора виробничого навчання — наставник 
СМГІТУ-90 Бориса Олександровича Журавльова, тоКаря- 
каруссльнпка Балтійського суднобудівного заводу В‘ 
Івановича Жирнова. ч ... . .

Члена Політбюро ЦК КПРС, Голову Ради Міністр 
РРФСР Віталія Івановича Воротникова висунуто Іч9!’-1,1р 
датом у депутати Ради Союзу Верховної І адп Сі сі 
по Россошапському виборчому округу. _

Кандидатом у депутати Ради Союзу Верховної і адп 
СРСР по Іпатовському виборчому округу висунуто члена 
Політбюро ЦК КПРС, секретаря ЦК КПІ С Михаила 
Сергійовича Горбачова.

По Шахтинському виборчому округу кандидатом у де
путати Ради Союзу’ Верховної Ради СРСР висунуто чле
на Політбюро ЦІ< КПРС, голову Комітету партійної о 
контролю при ЦК КПРС Михайла Сергійовича Соло- 
менцева. ■

Члена Політбюро ЦК КПРС, першого секретаря ЦК 
Компартії України Володимира Васильовича Щероиць- 
кого висунуто кандидатом у депутати Ради Союзу Вер
ховної Ради СРСР по Ленінському виборчому округу 
міста Києва. „ п

Серед кандидатів у депутати Верховної 1 адп сі єл 
трудящі України назвали директора Інституту електро
зварювання імені Є. О. Патона АН УРСР, президента 
Академії наук УРСР академіка Бориса Євгеновича Па
тона, машиніста екскаватора криворізького Центрально
го гірничо-збагачувального комбінату Павла Євстафшо- 
вича Гіля, вибійника шахти імені В. І, Леніна виробни
чого об’єднання «Артемвугілля» Олександра 1 ригоровича 
Хворостяна.

Кандидатом у депутати Ради Союзу Верховної Ради 
СРСР по Мінському—Московському виборчому округу 
названо члена Політбюро ЦК КПРС, першого заступни
ка Голови Ради Міністрів СРСР, міністра закордонних 
справ СРСР Андрія Андрійовича Громико. Кандидатом 
у депутати Ради Національностей Верховної Ради 
СРСР названо коваля-штампувальника Мінського авто
мобільного заводу Євгена Олександровича Шуляка.

В Узбецькій РСР кандидатами в депутати Верховної 
Ради СРСР стали ткаля Ташкентського комбінату Кара- 
мат Хакімівна Якубаєва і механізатор радгоспу імені 
Купбишева Данебай Таженович Турганбаєв.

У Казахстані кандидатом у депутати Ради Союзу 
Верховної Ради СРСР по Алма-Атппському — Ленінсь
кому виборчому округу висунуто члена Політбюро ЦК 
КГІРС. першого секретаря ЦК Компартії Казахстану 
Дінмухамеда Ахмедовича Кунаева.

Кандидатами в депутати названо також швачку-мото- 
рпетку Алма-Атпнського виробничого швейного об’єд
нання імені 10. О. Гагаріна Гульнару Оразбеківну Ді- 
ханбаєву і бригадира машиністів екскаваторів Соколов- 
сько-Сарбайського гірппчо-збагачувального і-- 
Євгена Івановича Верьовочкіна.

(Закінчення. Поч. на 1-й стор.).
Директор заводу В. А. Ісаєв, старшин майстер Герой 

Соціалістичної Праці Б. В. Чуканов та інші промовці 
підтримали пропозиції про висунення кандидатом у де
путати М. О. Тихонова.

Учасники зборів одностайно постановили висунути 
кандидатом у депутати Верховної Ради СРСР по Мос
ковському міському виборчому округу № -1 по виборах 
до Ради Національностей від’РРФСР Миколу Олексан
дровича Тихонова.

Товариша М. О. Тихонова одностайно висунули кан
дидатом у депутати Верховної Ради СРСР учасники 
зборів, які відбулися в Москві на Другому годинниково
му заводі і на фабриці «Парижская коммуна».

На зборах робітників, інженерно-технічних працівни
ків і службовців московського виробничого об єднанн/і 
«Электрозавод» імені В. В. Купбишева бригадир ком
плексної бригади А. П. Литвинов від імені колективу 
Об'єднання запропонував висунути кандидатом у депу
тати Верховної Ради СРСР члена Політбюро Ц1\ КПРС, 
секретаря ЦК КПРС І\. У. Черненка.

Учасники зборів одностайно постановили: висунути 
кандидатом у депутати Верховної Ради СРСР по Куй- 
ришевському виборчому округу міста Москви по ви
борах до Ради Союзу Костянтина Устиновича Черненка.

Збори, учасники яких одностайно висунули кандида
том у депутати Ради Союзу Верховної Ради СРСР по 
Куйбншевському виборчому округу міста Москви К. У. 
Черненка, пройшли також у швейному виробничому 
об'єднанні «Сокол», на заводі «Хроматрон».

На зборах трудящих, які відбулися в Москві, було ви
сунуто: кандидатом у депутати Верховної Ради СРСР 
ПО ГІеровському виборчому округу міста Москви по 
Виборах до Ради Соіозу члена Політбюро ЦК КПРС, 
першого секретаря Московського міського комітету пар
тії Віктора Васильовича Гришина; кандидатом у депу
тати Верховної Ради СРСР по Кунцевському виборчому 
округу міста Москви по виборах до Ради Союзу члена 
Політбюро ЦК. КПРС, міністра оборони СРСР Маршала" 
Радянського Союзу Дмитра Федоровича Устинова; по 
Тушинському виборчому округу — бригадира комплекс
ної бригади БУ-11І об’єднання «Зеленоградбуд» Миколу 
Анатолійовича Злобіна.

У Московській області кандидатом у депутати Ради 
Союзу Верховної Ради СРСР по Ступінському виборчо
му округу висунутий бригадир вальцювальників Ступін- 
ського металургійного комбінату Віталій Максимович Ве- 
невцев; по Серпуховському виборчому округу — брига
дир овочівників радгоспу «Большевик» Олександра Ва
силівна Жерздєва.

Кандидатом у депутати Ради Національностей Вер
ховної Ради СРСР по Ленінградському міському вибор
чому округ}’ висунуто члена Політбюро ЦК КПРС, сек
ретаря ЦК КПРС Григорія Васильовича Романова. По 
інших округах — бригадира слюсарів-складальникін 

На зборах у Грузинській РСР кандидатами до най
вищого державного органу влади країни висунуто 
бригадира Тбіліського електровозобудівного заводу 
імені Леніна Гурама Арчілопича Метонідзс і сталевара 
Руставського металургійного заводу Годерзі Севасто- 
вича Панчвідзе.В Азербайджані кандидатом у депутати Ради Союзу 
Верховної Ради СРСР по Бакпнському-Леііінськ^У 
виборчому округу висунуто члена Політбюро ЦК KtlPQ, 
першого 'заступника Голови Ради Міністрів СРСР 
Гейдара Алійовича Алієва. Кандидатом у депутати 
названии також бурильник морського управління буро
вих робіт «Нафтові камені» Гусейн Рустам огли Ібрі- 
гімов.У Литовській РСР кандидатами в депутати Верховної 
Ради СРСР висунуті оператор свинарського комплексу 
колгоспу «Шірвінта» Валерія Іонівна Нарбунтене і по
мічник майстра Каунаського шовкового комбінату імеГц 
П. Зіберта'са Еугеніюс Казьович Вісоцкіс. Бригадир 
комплексної бригади будівельників першого Кишинівсь
кого тресту «Монолітбуд» Іван Микитович Роінка і 
бригадир об'єднання механізації та електрифікації Ча- 
дир-Лунгської районної ради колгоспів Савслій Михай
лович Пармаклі названі кандидатами в депутати Вер
ховної Ради СРСР на зборах трудящих Молдавської 
РСР. Трудящі Латвійської РСР назвали кандидатами 
в депутати регулювальницю апаратури Ризького вироб
ничого об’єднання ВЕФ імені В. І. Леніна Галину Ми
хайлівну Гриньову і ланкового колгоспу «Лачнлесіс» 
Ігиата Едуардовича Спілу. Прядильниця Киргизького 
камвольно-суконного комбінату Турсунбюбю Мамит- 
канівна Нурманбетова і старший чабан колгоспу іме
ні XXII партз’їзду Таштанбек Акматов висунуті кан
дидатами в депутати на зборах колективів трудящих 
у Киргизькій РСР. Кандидатом у депутаті! Верховної 
Ради СРСР названий голова колгоспу імені Леніна в 
Таджикистані Абдугафур Саматов. Старший апарат
ник — оператор науково-виробничого об'єднання «Наі- 
ріт» Геирік Самбагович Хачатрян і бригадир будівель
ного управління тресту сЄрпромбуд» Гріта Саркісович 
Аїаркарян висунуті кандидатами в депутати на зборах 
у Вірменській РСР. Трудящі Туркменської РСР назва
ли своїми кандидатами у депутати колгоспницю кол
госпу «Тезеєл» Огулджспнет Сопиівну Кулову і дояр- 

-ку радгоспу імені Фролова Курбанджемал Хайдарівну 
Агаджанову. Бригадир токарів таллінського екскава
торного заводу виробничого об'єднання «Таллекс» 
Валерій Ріхардович Лійв названий кандидатом у де
путати трудящими Естонської РСР.

♦ « «

Повсюдно обрано представників па окружні перед
виборні наради, яким доручено підтримати кандидатури, 

комбінату І висунуті па зборах трудящих.
І (ТАРО).

КІРОВОГРАДІ)! НАЗИВАЮТЬ СВОЇХ
Хлібороби ордена Лені

на колгоспу імені XX з’їз
ду КПРС зібралися в бу
динку культури на перед
виборні збори. їх відкри
ла голова комітету проф
спілки господарства Т. С. 
Мірошниченко.

Слово надається голові 
правління колгоспу В. К. 
Поповкіну. Промовець за
значає, що передвиборна 
кампанія проходить у на
шій країні в обстановці 
великого політичного і 
трудового піднесення,
викликаного рішеннями 
грудневого (1983 р.) Пле
нуму ЦК КПРС, розпові
дає про здобутки хлібо
робів, з якими вони за

вершують третій рік п’я
тирічки.

На трибуні — шофер 
Л. І. Кравчук. Від імені 
колгоспників він пропонує 
висунути кандидатом у 
депутати Ради Національ
ностей Верховної Ради 
СРСР одинадцятого скли
кання по Кіровоградсько
му виборчому округу 
№ 48 члена Політбюро, 
секретаря ЦК КПРС К. У. 
Черненка.

Підтримавши цю про
позицію, комбайнер І. С. 
Мечет запропонував вису
нути кандидатом у депу
тати Ради Національнос
тей Верховної Ради СРСР 
по Кіровоградському ви-

КАНДИДАТІВ
борчому округу № 48 
бригадира тракторної 
бригади колгоспу двічі 
Героя Соціалістичної Пра
ці О. В. Гіталова.

Пропозиції попередніх 
промовців палко підтри
мала доярка Л. О. Сокол.

На зборах виступили 
С. Є. Цьома, колгоспниця 
М. М. Ліпавська, механіза- 
тор-ветеран М. М. Павлю- 
хін, директор Комишуват- 
ської середньої школи 
Н. А. Калиниченко та ін
ші.

В одностайно прийнятій 
резолюції збори постано
вили висунути кандидата
ми в депутати Ради На
ціональностей Верховної 

Ради СРСР по Кіровоград
ському виборчому округу 
№ 48 члена Політбюро, 
секретаря ЦК КПРС Кос
тянтина Устиновича Чер
ненка і бригадира трак
торної бригади колгоспу 
імені XX з’їзду КПРС дві
чі Героя Соціалістичної 
праці Олександра Васи
льовича Гіталова.

28 грудня передвиборні 
збори відбулися в кірово
градському виробничому 
об’єднанні «Друкмаш». їх 
відкрив голова профкому 
об’єднання А. П. Миклюк.

Слюсар В. А. Черних 
вніс пропозицію висунути 
кандидатом у депутати 
Ради Національностей 
Верховної Ради СРСР по 
Кіровоградському вибор

чому округу № 48 члена 
Політбюро, секретаря ЦК 
КПРС К. У. Черненка.

Бригадир штампуваль
ників заготовчого вироб
ництва В, І, Писарьков, 
підтримавши пропозицію 
про висунення кандида
том у депутати К. У. Чер
ненка, запропонував наз
вати посланцем до Ради 
Національностей Верхов
ної Ради СРСР по Кірово
градському виборчому ок
ругу № 48 бригадира 
тракторної бригади ор
дена Леніна колгоспу іме
ні XX з’їзду КПРС Ново- 
українського району двічі 
Героя Соціалістичної Пра
ці О. В. Гіталова.

Кандидатури К. У. Чер
ненка та О. В. Гіталова 
палко підтримали лабо

рантка секретар комсо
мольської організації від
ділу метрології Т. Т. Си- 
нявська, бригадир слюса
рів механоскладального 
цеху № 31 О. С. Ковален
ко та інші промовці.

В одностайно прийнятій 
резолюції збори постано
вили висунути кандидата
ми у депутати Ради На
ціональностей Верховної 
Ради СРСР по Кіровоград
ському виборчому округу 
№ 48 члена Політбюро, 
секретаря ЦК КПРС Кос
тянтина Устиновича Чер
ненка і бригадира трак
торної бригади ордена 
Леніна колгоспу імені XX 
з’їзду КПРС Новоукраїн- 
ського району двічі Ге
роя Соціалістичної Праці 
Олександра Васильовича 
Гіталова.

ПРОДОВОЛЬЧА ПРОГРАМА: ТВІЙ ВНЕСОК, КОМСОМОЛ
Працелюбний, непримиренний до недолінів, з по

чуттям високої відповідальності за доручену справу
— так завідуючий відділом сільського господарства
Бобринецького райкому партії М. Г. Сімборський ко
ротко охарактеризував Сергія Бергера.

Біографія Сергія вміщується в кільнох рядках.
Народився с селі Кетрисанівці. Там же закінчив се
редню школу. Потім армія. Після служби працював
механіком по ремонту в рідному колгоспі. Головним
інженером господарства Сергій став трохи більше 
року тому. „

З ним я познайомився в Бобринецькому райкомі
партії. Того дня в житті 25-річного головного інже
нера колгоспу імені 40-річчя Жовтня сталася ви
значна подія: його прийняли
КПРС.

Сьогоднішня розмова із
молодь колгоспу.

— Сергію, трудовий 
1983-й фінішує. Давайте 
оглянемось на нього з ос
танніх днів грудня.

— Перші три місця у
соціалістичному змаганні 
жниварів вибороли ком
сомольсько 
зернозбиральні 
Кращими 
виявилися І
ко?лбайнерп Сергій Дим- 
ко, Володимир Войтовпч 
та Володимир Дудннчеп- 
ко. Вони та їхні товари
ші своєю звитяжною пра--

сталася 
кандидатом у члени 

Сергієм Бергером — про

Оглядаючись
з грудня

- молодіжні 
екіпажі, 

серед кращих 
комсомольці

нею на хлібному лані за
безпечили комсомольській 
організації в соціалістич
ному змаганні серед ком
сомольців і молоді облас
ті по збиранню ранніх 
зернових перше місце.

Крім цього, Сергій Дим- 
ко і Віктор Мехеда від
значилися на збиранні ку
курудзи. Сумлінно обмо
лочував соняхи комсо
молець Григорій Косенко. 
Із значним перевиконанням 
норм Володимир Войтовпч 
і Олександр Алексєєнко по-

трудились на оранці під і 
зяб. Похід за економію і бс- , 
рсжллвість очолили Ми
кола Арап (па тракторі 
К-701 він зекономии 2000 
кілограмів пального) і Ва- , 
лерій Рєпін (на Т-150К 
—• близько тисячі).

Я говорив про участь 
комсомольців і молоді ли
ше в основних сільсько
господарських кампаніях 
року.

—- Що, на вашу думку, 
сприяє успіхам?

— Останнім часом у 
колгоспі склалася приєм
на традиція: новачок —- 
із тих, що приходять до

нас після закінчення шко
ли або зі служби в армії 
— сідає за кермо нової 
машини. Так, Григорій 
Косенко навесні отримав 
новенького комбайна СК-5, 
нинішній секретар комсо
мольської організації Ва
силь Аврамець — тракто
ра Т-150К, переможці 
жнив Сергій Димко і Вік
тор Мехеда — комбайна 
СК-6. Крім того, останнім 
двом довірили найновішу 
техніку — «Херсопець- 
200». Цих потужних, ма- 
неврспих, зручних у керу
ванні машин у районі ли
ше три. Але в нашому кол-

госпі, як бачите, не побо
ялися вручити «Херсоп- 
ця-200» молодим.

Таке довір’я окрилює, 
кличе на трудові подвиги, 
але і зобов’язує: отримав
ши нову, справну техніку, 
спробуй-ио при поломці 
закинути на неувагу до 
себеі 3 цього приводу і 
стає зрозумілою висока 
відповідальність молодих 
механізаторів при експлу
атації техніки.

На загальновідомих кри
теріях успіхів молодих: 
організації дійового соці
алістичного змагання, 
згуртованості, злагодже
ності колективу механіза
торів тощо — зупинятися 
не буду: в нас це як саме 
собою зрозуміло. Хочеть
ся сказати таке: впевне
ний, що приплив молоді в 
колгосп збільшився б, пра
цювала б вона ще завзя
тіше, якби село мало бу
динок культури, що відпо-

відає усім сучасним вимо
гам. Чимало, звичайно, 
залежить і від самої мо
лоді, але не все. Чекаємо 
конкретних заходів з бо
ку правління колгоспу.

— Господарства району 
в нинішньому році висту
пили ініціаторами облас
ного змагання за своєчас
ну і високоякісну підго
товку сільськогосподарсь
кої техніки до наступного 
року. Як відповіли на 
звернення учасників ра
йонної наради у вашому 
колгоспі?

— Для своєчасної й ви
сокоякісної підготовки 
техніки до весни було 
стпорспо п’ять лапок для 
ремонту машин і знарядь. 
Керівництво ними доручи
ли досвідченим механіза
торам. Нині па зимове 
зберігання поставлено 55 
тракторів різних марок,

(Закінчення на 4-й стор.).



31 грудня і 983 року

V

«Молодий комунав» З стор.

Тенет В. ВАСИЛЕНКА.

Блакиттю дзвонить небо чисте, 
Шикує Новий рік парад
Ялинок юних і врочистих. 
Прийшла зима в Кіровоград.

Крилаті дні у жвавім русі 
Співають-грають на ходу.
І Дід Мороз у питні вуса 
Хова усмішку молоду.

І лине свято ВСЮДИ ДЗВІНКО. 
І радість крнлить кожну мить. 
На площі Кірова ялинка, 
Мов зачарована стоїть.

Зима, зима. Нехай без снігу 
Пливе туман, моє срібний дим. 
Нам досить жартів, досить сміху 
Під мирним небом голубим. 

Щаслива юнь і юна радість. 
Вогнів і усмішок потік...
Уже зима в Кіровограді 
Святкує світло Новий рік.

А Такий кін, молодий 
Дід Мороз.

А 3 Новим роком, 
з новим щастям!

ГА Остання «примірка» 
головної Снігуронь
ки Кіровограда.

А Оглядини біля лісо
вої красуні.

Фото В. ГРИБА

Учениці Кіровоградсько- 
I го технічного училища № 4 

Вікторія Науменко та Світ
лана Чеховська просять 
відповісти на запитання: 

1«Що таке магія!».
Магія — одна з форм 

первісної релігії, віра в 
можливість чаклунськими 
діями спливати на зовніш- 

; ній світ, на інших людей, 
і на тварин, на різні явища 
: природи, а також на богів

і духів.
Магія виникла в епоху 

! родового ладу і спиралася 
ЙК на анімістичні, фетишист- 
*■ сьні та інші фантастичні 

уявлення. Відомі численні 
види магії. Це, насамперед, 
промислова, або господар
ська, що покликана забез
печити успіх на полюван
ні, підвищити врожайність 
‘ т. д.

Чвари, що виникали між 
племенами і родами пер
віснообщинного ладу, зумо- 
вили виникнення лиходій
ної магії — чаклунського 
способу завдати ворогові 
шкоди, накликати на ньо
го нещастя, хворобу і на
віть смерть. За допомогою 
примарних засобів ліку
вальної магії (знахарство, 
обереги і т. п.) люди спо
дівалися вигнати хворобу 
з тіла, відвернути можли
вість захворювання. Існу
вали також магії нохан- 
ня, воєнна, погоди та інші.

Великого поширення, 
особливо в часи середньо
віччя, набули «біла», «чор- 
на» магії. Перша спира- 
лась на віру в доброту і 
милосердя божества, здат
ного творити чудеса, дру
га — на зв’язни з «нечис
тою силою». В сучасних 
«цивілізованих» релігіях 
молитви, пости, релігійні 
обряди і свята, а також 
знахарство, віра в прикме
ти, заклинання та інші 
чанлунсьні уявлення і дії 
є не що Інше, як примар
ні, магічні засоби впливу 
на божество, які походять 
від первісної магії.

НА ВОГНИК ШКІЛЬНОГО КЛУБУ
У Кіровоградській се

редній школі № 17 багато 
учнів передплачують жур- 

^пали «Людина і світ», 
^у«Наука и религия». Що- 

місяця працюють клуби 
читачів атеїстичних жур
налів, керівники яких —• 
учителі II. І. Озерна, Н. С. 
Парокінна, Л. Я- Машіїп- 
ська, Л. В. Масаніна—гли
боко переконані, що сис
тематичне опрацювання 
матеріалів цих журналів 
*— досить впливова фор-

Як свідчать листи наших читачів, рубрика «Атеїзм» 
має численну аудиторію. У молодих людей виникає 
багато запитань. На деякі з них відповідає сьогодні 
Петро Михайлович ДМИТРЕНКО, завідуючий Кіро
воградським будинком атеїзму.

СІННУ ЦІКАВО ЗНАТИ

Учень 10 «Б» класу Кіро
воградської середньої 
школи № 14 Сергій Пав- 
лов просить розповісти 
про Ватікан і його полі
тику.

Ватікан — папська дер
жава, міжнародний центр 
католицизму. її площа — 
44 гектари, а населення — 
понад 1000 чоловік. Має 
армію з найманих солда
тів, жандармерію, підтри
мує дипломатичні зв’язки 
з багатьма країнами світу. 
Ватікан має свій герб, гро
шові і поштові знаки, ор
гани управління, навчаль
ні заклади, видає газету 
«Оссерваторе Ронано»
(Римський оглядач). Тут 
розмістились світового зна
чення музеї, бібліотена, ар
хіви, храми. Ватікан — це 
рештки колишньої пап
ської держави, що була 
створена у VIII ст. і лікві
дована в період національ
но-визвольної боротьби за 
об’єднання Італії у 1870 
році.Свій вплив у капіталіс
тичних нраїнах Ватінан 
здійснює через церковну 
ієрархію, різноманітні цер
ковні, місіонерські органі
зації. Ватікан є величезним 
земельним власником і на- 
піталістом. Лише в Італії 
йому належить близьно 
800 тисяч гектарів землі. 
Капітали Ватінану можна 
зустріти в різних галузях 
промисловості І банках ба
гатьох країн світу.

Будучи ідеологічною опо
рою експлуататорського

ма атеїстичного виховання 
хлопців та дівчат.

Учасники таких клубів 
— учні 4 «Д» класу Іри
на Чорномордова, Олек
сій Ковбаса, Сергій Зави
ни, Ганна Поліщук, Ігор 
Шевченко — вважають, 
що публікації цих видань 
учать бути небайдужим 
до долі тих, хто іцс за
лишається під впливом 
релігійних переконань.

Вихованню інтересу до 
атеїстичної роботи сприя

суспільства і особисто за
цікавленою в його зміцнен
ні, натолицьна цернза ого
лосила приватну власність 
на засоби виробництва 
священною, а класову 
структуру суспільства — 
богом даною. Католицькі 
богослови ведуть ворожу 
пропаганду проти кому
нізму, демократії і націо
нально-визвольного руху. 
З перших днів існування 
Радянської держави Ваті
кан був у числі його за
пеклих ворогів.

Після розгрому фашизму 
' Ватікан зв’язав свою полі

тику з антикомуністичним 
агресивним курсом реак
ційних кіл. Але під тиском 
широких мас католиків, 
незадоволених політикою 
Ватінану і зміною співвід
ношення сил у світі на ко
ристь соціалізму, Ватінан 
був змушений змінити, по
м’якшити свою політику 
щодо соціалістичних країн. 
Намагаючись врахувати 
зміни в сучасному світі, 
Ватікан підтримує ідею 
мирного співіснування кра
їн із різними політичними 
системами, засуджує вій
ну. Але найбільш реакцій
на частина натолицьної 
верхівки залишається на 
позиціях антикомунізму.

Робітник механоскла
дального цеху № 24 заво
ду «Червона зірка» Г. П. 
Фетісов запитує: «Якщо не 
було Ісуса Христа, то чо
му з давніх давен святку
ють «різдво Христове»!

Різдво — одне з найго-

КОЖНОЇ

конкурс

ють конкурси па кращу 
газету з питань атеїзму, 
які проводяться кожної 
чверті. Зокрема, недавно 
був проведений конкурс 
«Наш сміх проти забобо
нів усіх». Кращими визна
ні випуски 6 «В» і 7 «Г» 
класів.

У будинку культури Кі
ровоградського заводу ра. 
ДІОВИрОбІВ імені XXVI 
з їзду КПРС щомісяця п/п 
учнів четвертнх-пюсти” 
та сьомих-десятпх класів 
проводяться лекції на атеїстичну тематику. 

Ь’.'іасії;

Лекто-

~І_ІІ ■ігиог'ггиг ■ »»"■■•ЛІТ МГЖ'І пни

повніших християнських 
свят, встановлене церквою 
на честь «народження» ді
вою Марією міфічного «си
на божого» Ісуса Христа.

Віруючі переконані, що 
Христос жив, творив чуде- 
са, був розп’ятий, помер, 
потім воскрес, піднявся на 
небо і знову прийде, на 
землю судити людей. Але 
наука заперечує цю біблій
ну легенду і, використо
вуючи історичні джерела, 
давно довела, що Ісус 
Христос ніколи не існував, 
іцо він вигадана, міфічна 
особа.

ВІД тієї епохи, ноли згід
но з твердженням церков
ників, жив Христос, зали
шилось і дійшло до нас 
багато документів і архео
логічних пам’яток. Але во
ни нічого не говорять про 
життя Христа, яний нібито 
творив чудеса, починаючи 
від перетворення води у 
вино і кінчаючи воскресін
ням з мертвих. Про Хрис
та немає жодної згадни у 
творах істориків і письмен
ників, які жили в той час, 
коли . нібито жив і діяв 
«син божий». Наприклад, 
римські історики і філосо
фи Пліній Молодший, Та- 
ціт, Святоній і Сенека, 
грецький історик Плутарх, 
римський письменник і ві
домий природознавець Плі
ній Старший, єврейський 
філософ Філон багато і 
докладно написали навіть 
про незначні події історії 
стародавнього світу. Вони 
не залишили без уваги 
діяльність жодної історич
ної особи свого часу. Але 
в їх творах немає будь- 
яких відомостей про «чу
десні» діяння Ісуса Христа.

Під час написання єван
гельського міфа про Хрис
та була використана віра 
іудеїв у прихід месії (спа
сителя) з роду царя Дави
да, який нібито мав звіль
нити іудейський народ від 
римського панування.

Багато рис міфічного Ісу- 
са Христа запозичено з 
дохристиянських язичесь
ких релігій. Його образ і 
«біографія» мають багато 
спільного з життям і діян
ням богів стародавніх 
східних релігій. Так, за 
1200 років до виникнення 
християнства існувала ле
генда про фінікійського бо

нні «Світоч» викликає 
особливий інтерес у слуха
чів, бо перед ними висту
пає досвідчений лектор 
Будинку атеїзму при об
ласній організації това
риства «Знання», голова 
секції атеїзму Кіровської 
районної організації това
риства «Знання» м. Кіро
вограда. організатор поза 
класної і позашкільної ро
боти десятирічки Василь 
Іванович Каюков. За його 
ініціативою юні друзі кни
ги інколи беруть активи.' 
участь .у розповсюдженні 
атеїстичної літератури се
ред старшокласників та 
батьків. Тільки протягом 
першого півріччя ЦЬОІО 
навчального року вони 

га Адоніса, який нібито на
родився від непорочної ді
ви Марри. Ще раніше існу
вав міф про народження 
фрігійського бога Аттіса 
від непорочної Нами.

Християнство запозичило 
і язичеські свята, піддав
ши їх відповідній обробці. 
До них належить і давнє 
християнське СВЯТО «РІЗ
ДВО Христове».

Ранньохристиянські гро
мади почали відзначати 
день народження свого 
«спасителя» у II ст., при
урочивши його до свята 
«явлення і народження 
єгипетського бога Озріса». 
Воно святкувалося 6 січня.

Чому римська християн
ська церква перенесла 
свято «різдво Христове» на 
25 грудня?

У першій чверті IV ст. 
християнство стало дер
жавною релігією Римської 
імперії і повело боротьбу 
проти язичеських нультів. 
Насамперед ліквідували 
культ Мітри, день народ
ження якого святкувався 
25 грудня. Але з метою 
ширшого залучення язич
ників до нової віри, хрис
тиянство зберегло це ста
родавнє свято, пов’язавши 
його з ім’ям Ісуса Христа. 
З X ст. «Різдво Христове» 
святкувалося і в Київській 
Русі. Прийшовши разом із 
християнством, воно зли
лося зі святкуванням дня 
народження бога Сонця 
Дажбога.

Релігійні молитви, про
повіді, побудовані на єван
гельських оповідях, мають 
за мету пропаганду релігії, 
вони пропагують неміч
ність людини. Навіюючи 
думки про марність зем
них турбот, блаженство у 
«царстві небесному», духо
венство прирікає віруючих 
на соціальну пасивність, 
веде у світ безплідних 
фантазій та ілюзій.

У радянських людей є 
свої революційні, народні 
свята, а релігійні залиши
лись як пережиток мину
лого. Революційні свята 
норінним чином відрізняю
ться від релігійних. Це 
свята перемоги визволеної 
праці, перемоги у боротьбі 
за незалежність нашої 
Батьківщини, свята на 
честь самих радянських 
людей — будівників кому
ністичного суспільства.

розповсюдили книг усього 
на 920 карбованців, з них 

на атеїстичну тематику — 
250 карбованців.

Охоче відвідують учні 
заняття гуртка «Юний хі- 
мік-атеїст», яким керує 
вчитель хімії В. О. Горді
єнко.

Нині у школі готують
ся до проведення тематич
ного атеїстичного тижня.

Р. ДАЙДАКУЛОВ, 
громадський корес
пондент а Молодого 
комунара».
м. Кіровоград.

КОЛЕКЦІЯ 
В
КАУНАСІ

У квартирі народного ху
дожника СРСР члена-корес- 
пондента Академії мис
тецтв, професора, одного із 
організаторів перших ли
товських художніх виста
вок Аитанаса Жмуйдаінаві- 
чуса в Каунасі 1966 рок>г 
відкрито меморіальний му
зей.

Художник усе своє жит
тя брав активну участь у 
громадському й культурно
му житті країни. Крім 
портретів, жанрових сцен, 
пейзажного живопису ав
тора, що представлені в 
експозиції музею, великою 
популярністю корнету єть- 

ся зібрана художником ко
лекція «чортів». Це і тра
диційні литовські народи! 
біси, і твори професіо
нальних художників на 
цю тематику, виконані з 
паперу, металу, дерева, 
кераміки, текстилю різно
манітними технічними за
собами. їх дарували і над
силали митцеві друзі і 
знайомі з Литви та бага
тьох країн світу. Про об
сяг колекції «нечистої си
ли» можна судити з того, 
іцо розміщена вона у ве
ликих залах на трьох по
верхах будинку.

На знімках: дерев’я
ний чорт, що встановлений 
перед входом до музею; ху
дожньо оформлений мета
левий гасник.

Фото 8. ПОНОМАРЕННАз



4 стор «Молодий комунар» 31 грудня 1983 року---------

Оглядаючись
з

(Закінчення.
Поч. на 2-й стор.).

І 33 сівалки, 38 культива- 
і торів, 2*2 плуги — тобто 
: 100 процентів запланова- 

ної для ремонту техніки. 
Вона вже розміщена на 
підставках, а деталі зма
щено антикорозійним мас- 

. тилом. Серед молодих на 
ремонті відзначилися Геор
гій Завгородійн, Василь 
Матюхін, Володимир Дуд-

І
пичепко і Анатолій Бакал, 
які лагодили сівалки, 
культиватори і борони.

Що допомогло нам по
лагодити техніку в намі
чені строки? Насамперед 
те, що важливою справою 
зайнялися не тільки без- 

I посередньо відповідальні 
В за ремонт, а й партійка,

профспілкова і комсомоль
ська організації. Були 
створені необхідні побуто
ві умови для ремонтників, 
плідно працювали червоні 
кутки. Дійове суперництво 
забезпечили чітко розроб
лені умови змагання, ре
гулярне підбиття підсум
ків зробленого, вміле по
єднання матеріального і 
морального стимулювання 
праці.

— 1983-й, вважаймо, 
позаду. Сьогодні хлібороб 
думає про день завтраш
ній. ІЦо скаже на це го
ловний інженер колгоспу?

— Як показав нинішній 
рік, більшої уваги вима
гає сінозбиральна техніка, 
зрошувальна система, за
безпечення запчастинами.

Буду добиватися макси
мально ефективного ви
користання техніки, змен
шення її простоїв.

Па великих площах ме
ханізатори вирощувати
муть у наступному році за 
індустріальною технологі
єю просапні культури. То
му заняття в агрошколі, 
де свій фаховий рівень 
підвищуватимуть 96 чоло
вік, приділятимемо біль
шу увагу. Адже глибокі 
знання допоможуть кол
госпникам виростити у 
наступному році дорідні 
врожаї кукурудзи, буря
ків, інших культур.

І звичайно, дбатимемо 
про ваших молодих меха
нізаторів (до речі, вони 
складають кістяк першої 
та третьої тракторних 
бригад) — про тих, у ко
го ще не вистачає теоре
тичних звань та практич
них павичок.

Так було завжди, так 
має бути і сьогодні.

Інтерв’ю взяв 
А. БЕЗТАКА.

1

Д. Шостакович. «Концерт для молоді», перша частина. Виконують учні державного 
балетного училища м. Берліна. Фото В. ГРИБА.

ВІТЧИЗНА МОЯ НЕОЗОРА

.1 ЗРУЧНІСТЬ СЕРЦЕ ДЗЕРКАЛЬЦЕ, СКАЖИ...

ПЛЮС УНІВЕРСАЛЬНІСТЬ

Робота відмінна
Красноярський край. Ви

соке робоче місце у Марії 
Прокопівнп Барачевської — 
вона машиніст крана. Май
же щодня їй доводиться 
зустрічати каравани суден, 
які доставляють народно
господарські вантажі в один 
з найбільш північних пор
тів — Дудіпку. Нинішньо
го року М. П. Барачевська 
відзначила тридцятиріччя з 
того дня, як сіла за важе
лі крана. Багато що зміни- 

у 3 а по
кращим, 

стало 
меха- 

оспає-

лося за цей час 
лярпому краї: 
упорядковапішим 
місто, ефективною, 
чііовапоіо технікою

І тивея порт. Тепер сюди 
ке тільки в літню навігацію, 
а іі V зимову йдуть судна.

і '-1. П Барачсвська — спе
ціаліст високого класу, за 
ні імінну роботу нагородже
на орденом Трудового Чер
воного Прапора. Багато сил 
та енергії віддає вона і гро
мадській роботі, будучи де
путатом Красноярської кра
йової Ради народних депу
татів. партгрупоргом укруп
неної комплексної бригади 
докерів.

план випуску продукції. 
Споживачам відправлено 
додатково 14,8 тисячі тонн 
мінеральних добрив, 240 
топи капролактаму, 220 
тонн оцтової кислоти тощо.

Показники, передбачені 
соціалістичними зобов'я
заннями значно перевико
нано. В об’єднанні широ
кого розмаху набуло зма
гання від девізом: «Ручну 
працю — на плечі машин», 
здійснюється грунтовна про
грама заходів по економії 
електроенергії.

За 11 місяців 
щаджено 86 
ловат-годип 
гії та більш як 200 гігака
лорія пари.

збійки залишилося менш 
як 700 метрів.

Розпочався

Таймирській
тундрі
Норільськ (Красноярсь

кий край). Прийнято в екс
плуатацію 70-кілометрову 
ділянку четвертої нитки га
зопроводу Мессояха-Но- 
рільськ.

Піднята на палі сталева 
артерія протяглася по тай
мирській тундрі від джерел 
палива до притоки Єнісею 
— ріки Велика Хета. По 
магістралі надійде газ для 
теплоелектростанцій і пла 
рильних агрегатів металур
гійних заводів Норільсько- 
го промислового району, 
який швидко розвивається.

«Азоту»
Сєверодонецьк, Вороши- 

ловградська область. Хімі
ки об’єднання «Азот» май
же па два тижні раніше 
строку виконали річний

уже зао- 
мілшїопів кі- 
електроенер-

випуск
Уфа. Мікролампи почали 

випускати на Уфімському 
електроламповому заводі.

Ці мініатюрні вироби 
призначені для підсвічуван
ня циферблатів наручних 
електронних годинників. У 
наступному році Мінський 
годинниковий завод буде 
повністю забезпечений уфім- 
ськими мікролампами.

потужності
Гатчина (Ленінградська 

область). Надійне електро
постачання забезпечили ле
нінградській птахофабриці 
«Скворицьі» енергетики об
ласті.

Напередодні свого про
фесійного свята вони пе
редали підприємству ре
зервну електростанцію. її 
потужність розрахована на 
забезпечення фабрики в 
разі пошкодження основ
них ліній. Такі автономні 
енергоцентри почнуть дія
ти до кінця п’ятирічки на 
всіх сільськогосподарських 
підприємствах області.

Тольятті. Почав працю
вати повий виробничий кор
пус високовольтних тири
сторних перетворювачів 
Середпьоволзького вироб
ничого об’єднання «Транс
форматор». Тиристорні пе
ретворювачі використову
ватимуться на лінії елект
ропередачі постійного стру
му «Екібастуз — Центр» 
напругою 1500 кіловольтів. 
Застосування одного тіль
ки такого перетворювача па 
цій енергетичній трасі дасть 
змогу зберегти для народ
ного 
одни

господарства понад 
мільйон карбованців.

В усі часи мода стихійно, але дуже 
швидко і точно реагувала на будь-які 
зміни в житті суспільства. Сьогодні 
життя вимагає від одягу максимум 
зручності, різноманітності та універ
сальності. Щедрість сучасної моди без
межна. Головне — це образна вираз
ність, асоціація з фольклорними, істо
ричними, професіональними та іншими 
костюмами. Прагнення до індивідуаль
ності та образності одягу, всіх речей, 
що пас оточують, стає естетичною, пси
хологічною потребою нашого часу. По
силився інтерес до старовини.

Створені умілими руками наших да
леких предків предмети із «бабусиної 
скрипі» хвилюють пас своєю унікаль
ністю. Тому 'ми із задоволенням носимо 
вишивані блузки, спідниці із мережи
вом ручної роботи, мотоциклетні курт
ки, кожушки своїх дідів та прадідів.

Кожне направлення моди, що змі
нювалося іншим, хай навіть протилеж
ним, не зникало безслідно, залишалось 
найбільш раціональне та цікаве — смі
ливість «міні», чіткість і практичність 
джинсового стилю, кокетливість, витон
ченість деталей стилю «ретро» — все 
це логічно поєднується в сучасних мо
делях, збагачених численними націо
нальним и традиціями.

Як і в минулому сезоні, ііайсміливіші, 
що приваблюють новизною і несподі
ваністю моделі, в 1984 році рекомен
дуються молодим і струнким. Різнома
ніття тканин, густо зібраних спідниць, 
рюші, оборки, подвійні або потрійні 
волани, комбінації кількох тканий, але 
одного загального тону — характерні 
ознаки перспективної моди.

Більше пропонується об'ємних кур
ток, блузонів, брюк будь-яких пропор
цій: від шортів або бермудів до довгих, 
від прямих або розширених до вузьких,

облягаючих. Спідниці різної довжини 
та об’єму. Міні-спідниці прямі, розкльо
шені, об’ємні, зібрані в талії, багато
ярусні і багатоколірні. Довгі спідниці 
до середини литки, плісе, в складку. 
Взуття в основному на низьких підбо
рах типу балетних черевичок. Багато 
накидок, об’ємних в'язаних багатоколір
них жакетів. Часто ансамблі допої^ 
шоють шарфи, платки, великі коешіїцд 
які іноді носять, накинувши па одне 
плече.

Сьогодні на танцювальних вечорах 
у сучасних танцях більше елементів 
спортивної гімнастики, ніж танцю у 
прямому розумінні цього слова-. Тому 
тут дуже доречним буде нарядний 
брючний костюм: блузон і сигароподіб
ні брюки, що підкреслюють стрункість 
фігури.

Новим формам одягу відповідають 
нові ткзпшш. Легкі або важкі з блис
кучою поверхнею, або схожі па луску 
в міру еластичні тканини із синтезич- 
ішх волокон ідеально відповідають 
призначенню нарядного костюма для 
дпековечора. Вовн не заважають рухам 
і при ньому прекрасно зберігають фор
му, добре драпіруються і не мнуться. 
Забезпечити максимальну вільність ру
хів і зберегти витонченість фігури межо 
тільки трикотаж. Тому не дивно, щ-ЦЛя 
тканина незмінна у діловому одязк а 
також стає дуже популярною для ве- 
чірпих нарядів. Кількість деталей, що 
формують художній образ моделі, мо
же бути різноманітною. Це залежить 
від характеру одягу, ступеню його на
рядності, від вашої зовнішньості та 
віку. Тут, як піде, дуже важливий ваш 
смак і почуття міри.

М. КРИЩЕНКО, 
старший художник-модельср Кіро
воградської фабрики «Індпошив».

Крізь Кодарсьне
пасмо
Читинська область. Менш 

як рік залишається до зуст
річі бригад колієуклада
чів БАМу, які йдуть на
зустріч одні одним зі схо
ду і заходу. Близько трьох
сот кілометрів забайкаль
ської тайги відділяють пі 
бригади, зустріч яких має 
відбутися в районі Кодар- 
ського тунелю. Цими дня
ми його будівники здобули 
велику трудову перемогу. 
Бригада Генна дія Кузнецо
ва зі східного боку Кодар- 
ського пасма пробила пер
ший кілометр проходки. До

Є дюкер 
через Волгу!
Марійська АРСР. На мі

сяць раніше строку колек
тив спеціалізованого уп
равління підводно-техніч
них робіт № 4 тресту «Схід- 
піднодтрубопровідбуд» за
вершив протяжку дюкера 
через Волгу — найбільшу 
водну перепону па шляху 
газопроводу Уренгой — 
Центр 1. Цю відповідальну 
операцію успішно здійсни
ла у складних погодшіх 
умовах комплексна брига- 

очолювана машнніс- 
трубоукладача Вале- 

Мпколайовпчем Чер-

да, 
том 
ріем 
нявськнм.

За повідомленням ко
респондентів ТАРС.

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

Па украинском языке.
БК 05549,
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ЗАХОПЛЕННЯ

ВИШИВАНКИ
ГАЛИНИ ОВСІЇВНИ

I радість, і сум, і спога
ди, і мрії увібрали в се
бе візерунки, які вишива
ла Галина Овсіївна Ста- 
щук. Ще в дитинстві від 
бабусі і матері перейня
ла це прадавнє жіноче 
ремесло, з часом стала 
справжньою майстринею.

Трьох синів і чотирьох 
дочок виростила ця жін
ка, зараз має 14 онуків. 
Чоловік повернувся з вій
ни хворим, незабаром по
мер від ран. Дітей рости
ла сама, вивчила всіх, ра
зом з ними і біленьку ха
тинку біля самої річки 
Вись збудувала. В ній і

живе, щовесни заквітчую
чи невеличке подвір’я 
різнобарв’ям квітів, а осе
лю — вишитими рушника
ми.

Милуються роботою 
майстрині сусіди, рідні, — 
кожен, хто заходить у ха
ту. Дітям і внукам часто 
дарує свої роботи Гали
на Овсіївна — то блузку 
з тонкого білого полотна 
вишиває, то скатертину, то 
рушник. Охоче ділиться 
секретами майстерності з 
сусідками, знайомими, ко
ли ті приходять до неї за 
порадою. Одній підкаже 
візерунок, іншій допомо
же підібрати кольори.

Коли мати проводжала 
своїх синів на службу до 
Радянської Армії, то, як 
у пісні, кожному на щас
тя, на долю вишивала 
рушник. Ось і зараз чак
лує над новою вишиваю, 
щоб подарувати ру^рм- 
чок внукам. На білому по
лотні летять голуби, чер
воним розмаєм квітне на 
ньому найдорожче слово 
— мир! Хай буде він віч
ним і непорушним у ді
тей і внуків.

В. КУДРЯ, 
працівник районної 
друкарні.
м. Мала Виска.

Наступний номер «Моло
дого комунара» вийде 
у неділю, 1 січня 1984 р.
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