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ШКОЛА

Центральний Комітет КПРС, Президія 
Верховної Ради СРСР і Рада Міністрів 
СРСР палко поздоровили товариша Коси- 
гіна Олексія Миколайовича, визначного ді. 
яча Комуністичної партії і Радянської дер
жави, з його сімдесятиріччям.

«На всіх постах партійної, і державної 
роботи, — говориться в привітанні, — ви 
віддаєте свої сили і досвід беззавітному 
служінню справі комуністичного ' будівни
цтва, великим ідеалам марксизму-ленініз- 
му. Працюючи Головою Ради Міністрів 
СРСР, Ви, Олексію Миколайовичу, приді-
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НАГОРОДИ ЧЕКАЮТЬ
РОЗПОЧАВСЯ ВСЕСОЮЗНИЙ місячник

Бюро Кіровоградського обкому комсомолу спільно 
з правлінням облспоживспілки. 14 лютого прийняли 
постанову «Про участь у Всесоюзному місячнику 
піонерів і школярів, комсомольців і молоді по збору 
макулатури». Згідно з Постановою ЦК ВЛКСМІ мі
сячник проводиться з 20 лютого по 20 березня 1974 
року.

Піонерські і комсомольські організації повинні ши
роко включитися у його проведення. Кожен учасник 
місячника має зібрати не менше 15 кілограмів сиро
вини. Для виконання цього завдання міськкомам і 
райкомам комсомолу слід провести широку роз’ясню- 

• вальну роботу серед школярів, студентів вузів, учнів 
технікумів та училищ, забез іечіїти активну участь їх 
у місячнику, організувати змагання між комсомоль
ськими організаціями, піонерськими загонами і дру
жинами по збору макулатури.

За кращу організацію місячника, участь молоді в 
його проведенні та високі показники встановлено дві 
премії для міських та районних комсомольських ор
ганізацій: перша — 150 карбованців, друга — 100.

Для кращих колективів шкіл, технікумів, профтехучилищ, 
вузів, первинних комсомольських організацій колгоспів, рад
госпів та інших підприємств встановлено першу премію -г у 
розмірі 100 карбованців (організаціям, які зібрали не менше 
15 кілограмів макулатури на кожного учасника місячника); 
дві других премії — по 80 карбованців кожна (організаціям, 
де зібрано не менше 10 кілограмів макулатури кожним учас
ником місячника); чотири третіх премії — по 60 карбованців 
кожна (організаціям, де зібрано не менше 8 кілограмів ма
кулатури кожним учасником місячника). Встановлено інди
відуальні премії кращим збирачам і організаторам заходу.

Комсомольські та піонерські організації, активісти, що 
відзначилися в ході місячника, представлятимуться також 
до нагородження Почесними грамотами обкому ЛКСМ Ук
раїни.

ПРОЛЕТАРІ ВСІХ КРАЇН, ЄДН&ПТЕСЯ!

ГАЗЕТА ВИХОДЯТЬ 3 1939 РОКУ

ГО ОБКОМУ ЛКСИУ

@ СУБОТА, 23 лютого 1974 року ® ціна і коп.

ПЕКУЧЕ серпневе сонце випа-
леним степом. Потухлі, почорнілі 

соняшники, нескошений хліб, на зритій 
снарядами землі — сиротливі пічні ди
марі. Навіть трава — і та скошена куле
метним вогнем...

Після чергового артнальоту фашистів 
— це вже котрий за день, —- їх зали
шилось 33. Командир взводу і політрук, 
важко порзнені, лежать нерухомо на дні 
глибокої траншеї.

Нспс.тика безіменна висота, на якій воші за
рились в землю, — на напрямку головного 
удару фашистів. Позаду — Волга.

Замполітрук Льоня Ковальов зібрав трид
цять трьох перед боєм.

— Обстановка важка... Зв’язку з комполку 
немає... Наказу залишити сопку нам не було. 
Справа така: або німець пас, або ми його. Я 
думаю — ми його! Будемо битися до остан
нього подиху...

Спочатку на висоту полізло 20 фашистських 
танків. їх атака була відбита. Потім ще дві 
танкових атаки...

Семен Калита взяв протитанкову гранату — 
остання. Принісся до стінки окопу. Сталева 
ворожа потвора вже поряд. Хтось не витер
пів, крикнув: «Ну, кидай, чого чекаєш!».

А Семен не поспішав: граната остання. 
Треба бити напевне. Бій кинув її, коли танк 
вже був за сім метрів від бійця.

— Готовий!..
Два дні фашисти штурмували висоту, 

жодна атака їм не вдалася. Тридцять 
бійці знищили 27 ворожих машин і п 
тораега гітлерівців. Всі 33 бог 
.чись живими.

Один бойовий епізо 
1942 року біля берегів В 

але 
три

ляєте багато уваги дальшому проведенню 
лінії партії, спрямованої на розвиток на
родного господарства, зміцнення Радянсь
кої соціалістичної держави».

ЦК КПРС, Президія Верховної Ради 
СРСР і Рада Міністрів СРСР побажали то- 
варишеві О. М. Косигіну довгих років 
життя, доброго здоров’я і дальшої плодо
творної діяльності на благо нашої партії і 
радянського народу, в ім’я торжества ко
мунізму.
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За великі заслуги перед Комуністичною 
партією і Радянською державою і в зв’яз
ку з сімдесятиріччям з дня народження 
Президія Верховної Ради СРСР нагороди
ла члена Політбюро ЦК КПРС, Голеву Ра
ди Міністрів СРСР Героя Соціалістичної 
Праці товариша Косигіна Олексія Микола, 
йовича орденом Леніна і другою золотою 
медаллю «Серп і Молот».

її О-ДІЛОВОМУ готува- 
лися комсомольці і 

молодь господарств, уста
нов, навчальних закладів 
району до комсомоль
ських зборів по обгово
ренню завдань, що ви
пливають із рішень груд
невого (1973 р.) Пленуму

ЦК КПРС та X пленуму ЦК 
ВЛКСМ.

Коротко відзвачипши успіхи 
в роботі, групкомсорг комсо
мольсько-молодіжного колек
тиву аптогаража Микола 
Чорнокожеп та агротехнік 

, колгоспу «Путь Ілліча» Іван 
Гаврилов говорили про тс. що 
заважає молодим хліборобам 
і тваринникам господарства 
працювати ще краще. Комітет 
комсомолу несистематично, із 
запізненням підбиває підсум
ки соціалістичного змагання. 
Недостатньо ведеться виховна 
робоїа серед комсомольців. 
Молоді хлібороби колгоспу та 
присутні на зборах учні Зиб- 
ківської школи накреслили 
заходи на весняний період, 
спланували роботу учнівської 
виробничої бригади.

Організовано пройшли 
збори в колгоспах «Зо
ря», «Україна», «Друж
ба», міжколгоспбуді.

В. ЧЕРЕП’ЯНИЙ, 
завідуючий відділом 
комсомольських ор
ганізацій Онуфріїв- 
ського райкому ком
сомолу.

МУЖНОСТІ
Один епізод з великого літопису без

смертного подвигу доблесної Радян
ської Армії — плоть від плоті — народ
ної, з любов’ю — до землі рідної, з не
навистю — до ворогів Вітчизни.

Подвиги під Москвою і Сталінградом, на 
Курській дузі і в Криму, на Дніпрі, на Віслі, 
на Одері, на Дунаї, при штурмі Берліна...

То у минулій війні. А перед цим була Нар
ва і Царицин, Самара і Волочаєвка, Сиваш і 
ПІдволочнськ. Була Перша Кінна, де леген
дарний Микола Островський почав гартувати 
сталь своєї буремної молодості...

А після Великої Вітчизняної — дорога в 
космос, острів Даманськнй, навчання «Дніп
ро», кругосвітній маршрут підводного війсь
кового човна..,

Щит Радянської Батьківщини. Чому 
нас, молоде покоління, вчить історія і 
сьогодення Радянської Армії? Перш за 
все, відданості і вірності своїй Вітчизні. 
В. І. Ленін писав: «Будь-яка революція 
лише тоді чого-небудь варта, якщо вона 

хищатися...» І далі: «Для тих, хто 
.ться на фронт, як представ

ив і селян, вибору бути не 
іунг повинен бути ~ смерть

СЬОГОДНІ — ДЕНЬ РАДЯНСЬКОЇ АРМІЇ 
І ВІЙСЬКОВО-МОРСЬКОГО ФЛОТУ
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або перемога». Радянський воїн завжди 
був вірний цьому ленінському запові
тові.

Відданість Батьківщині, народу — це 
загальна риса, Ми ж, молоді, можемо 
взяти для життя свого і конкретні риси 
характеру радянської людини, людини 
високої комуністичної моралі, виховува
ні Радянською Армією.

Готовність в ім'я Вітчизни до звер
шення подвигу.

Бути мужнім і витривалим, не втрача
ти віру о найскладніших обставинах, 
стояти до кінця.

Не кинути товариша в біді.
Прийти на допомогу матерям, дітям, 

старим.
Не осоромити честі колективу, бути 

вірним справжній доужбі.
Бути винахідливим, спритним, життє

радісним, невтомним.
Ось якості, які виховували у своїх бій

цях Чапаєв і Котовський — у вісімнад
цятому й двадцятому, командири рот і 
комбати у Велику Вітчизняну, і нині мо
лодий воїн слухає такий же командир
ський наказ.

Комсомолів багато робить для того, щоб на 
славних сторінках життя 1 ратних подвигах 
Радянської Армії вчити молоду зміну муж
ності, виховувати почуття священного обо
в’язку перед Вітчизною, відданості й любові 
до рідної землі. Найрізноманітніші форми — 
піонерські ігри, діяльність загонів «Юних слі
допитів». походи по місцях бойової слави, на
вчання військово-технічним видам спорту, фі
зичне загартування — служать важливій спра
ві підготовки молоді до успішної служби в ря
дах Радянської Армії. Але ми не повинні за
бувати, що на історії Збройних Снл СРСР ми 
виховуємо не тільки майбутнього воїна, а. 
взагалі, — майбутнього громадяинна-патріота. 
інтернаціоналіста, будівника життя, самовід
дану, працелюбну, високоморальну радянську 
людину.

Ось чому не епізодичними, не тільки напе
редодні та у свята жовтенят, піонерів, ком
сомольців і молоді мають бути зустрічі з ве
теранами і сьогоднішніми воїнами. Ми повин
ні подбати, щоб кожен учасник минулих битв 
залишив нам розповідь про звершене батька
ми. Нам виховуватись саме на прикладах 
мужності.

Сьогодні вам, убілені сивиною колиш
ні воїни, стрункі і браві сьогоднішні во
їни, юні пов'яжуть галстуки, скажуть 
щирі слова вітання.

Навчіть їх ненависті до ворога, на
вчіть священної любові до рідної Бать
ківщини!

■■№ЯВВЙВ
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МОГУТНЯ,
КШЮИЖІ • СЛУЖБУ НЕСУТЬ ВОЇНИ- КІРОІОГРАДЦІ

«БАЧУ ЦІЛЬ ...»

Червонопрапорний Київський військовий округ. Високих по
казників у бойовій і політичній підготовці рік у рік добиває 
ться особовий склад гвардійської мотострілецької Синельни- 
кевсько-Будапештської Червоьопрапориої, орденів Суворова і 
Богдана Хмельницького дивізії імені В. І. Чапаева. У частинах 
і підрозділах цього з'єднання кожний другий воїн — відмін
ник навчання. Багато тут класних спеціалістів, відмінних під
розділів.

Палко, усім серцем відгукнулися воїнн-чапаєвці на Звернен
ня ЦК КПРС до партії, до радянського народу. Вони включи* 
лись у боротьбу за підвищення показників при розв язанні зав
дань бонової і політичної підготовки, за ефективне використан
ня навчального часу, за дальше зміцнення дисципліни, поряд
ку і організованості.

На фото: командир передового ганкового підрозділу лейтенант 
О. П. БИБЛЄВ (праворуч), командир танка, молодший сержант М. І. 
СТРУКОВ і навідник рядовий Ф. М. ЄВДОКИАІЕНКО.

Фото О. БОРМОТОВА.
ЧЕРВОНОПРАПОРНИЙ ЧОРНОМОРСЬКИЙ ФЛОТ. ПОСТІЙНО 

ВДОСКОНАЛЮЮТЬ СВОЮ БОНОВУ майстерність військові 
^НА^ОТО: СИГНАЛЬНИК МАТРОС ЮРІЙ КАБАЦЬКИЙ НА 

ВАХТІ‘ фото Ю. 1ЛЛЄНКА.
(РАТАУ).

ОСЬ ВЖЕ 56 років радянські Збройні Си
ли з честю виконують свій патріотичний 

і інтернаціональний обов’язок, своє історич
не призначення. Захист завоювань соціаліз
му від посягань сил контрреволюції і світо
вого імперіалізму завжди був і залишається 
кровною справою держави робітників і се
лян. еВсяка революція, — говорив В. І. 
Ленін, — лише тоді чогось варта, яищо во
на вміс захищатися».

Стан і розвиток Збройних Сил залежить 
від багатьох причин, і, перш за все, від змін, 
які відбуваються всередині держави, між
державних відносин, а також технічного 
прогресу, розвитку науки і економіки. Про
цеси, характерні для розвинутого соціаліс
тичного суспільства — рух до соціальної 
одностайності, широкий розвиток демо
кратії, послідовне зміцнення всіх держав
них органів, — визначають і функції війсь
кової організації радянського суспільства.

Сьогодні особовий склад Радянських 
Збройних Сил становить складову частину 
нової історичної спільності людей соціаліс
тичного суспільства. Це обумовлюється та
кими об'єктивними обставинами: по-перше, 
воїни армії — це представники робітничого 
класу, колгоспного селянства і інтелігенції; 
по-друге, за своєю класовою метою Радян
ська Армія — знаряддя захисту завоювань 
соціалізму, свободи і незалежності соціа
лістичної Батьківщини, творчої праці радян
ського народу; по-третє, воїни армії беруть 
активну участь в політичному, культурному 
житті країни, у всенародній боротьбі за 
зміцнення могутності соціалістичної держа. 
ви. В Програмі КПРС підкреслюється, що з 
точки зору внутрішніх умов Радянський Со
юз ке потребує армії.

Говорячи про зовнішні функції Збройних 
Сил СРСР, необхідно відзначити, що вони, у 
зв’язку з гострим протиборством двох про
тилежних систем, набули більш глибокого 
змісту. Агресивність імперіалістичних дор
ікав зросла; відповідні імперіалістичні кола 
не бачать, окрім війни, ефективних засобів, 
які можна було б протиставити силам соціа
лізму і демократії. Експлуататорський клас, 
не маючи під собою грунту, здатний на 
будь-які авантюри, тому що не хоче ви
знати своєї поразки у змаганні з передовим 
соціалістичним ладом.

В умовах такої постійної загрози діяль
ність Комуністичної партії і радянського не

к. С. МОСКАЛЕНКО, 
Маршал Радянського Союзу» 

заступник міністра 
оборони СРСР

роду по зміцненню Збройних Сил — виму
шений відповідний захід проти агресивних 
устремлінь імперіалізмові, І природно, що 
суспільству розвинутого соціалізму довело
ся зміцнювати свій власний військовий по
тенціал. При цьому партія керується марк
систсько-ленінським вченням, яке дає дійс
но наукове обгрунтування основним законо
мірностям формування військової могутнос
ті держави, а отже, боєздатності армії і 
флоту. Важливим додатком такої боєздат
ності є військова техніка і зброя.

В результаті впровадження ракетно-ядер
ної зброї й іншої бойової техніки незмірно 
збільшилась вогнева міць, ударне скла і 
маневреність Сухопутних військ.

Корінній реорганізації підлягли війська 
протиповітряної оборони країни. Основу їх 
бойової могутності складають якісно нові 
роди військ —• зенітні ракетні війська і ра
кетоносні винищувачі-перехоплювачі, Вони 
завжди знаходяться в повній бойовій го
товності і можуть а будь-яку хвилину відби
ти напад повітряного противника.

Дальший розвиток одержали Військово- 
Повітряні Сили. Наша авіація стала зеерх- 
звуковою,
здатного виконувати 
будь-яких висотах.

Успіхи в розвитку 
шально вплинули на 
Морського Флоту. Були знайдені найбільш 
правильні шляхи розвитку вітчизняного 
флоту, встановлене необхідна пропорціо- 
нальність р’одів сил і класів кораблів;

повна ударна сила флоту — атомні підводні 
човни і морська ракетоносна авіація.

Оснащення Збройних Сил ядерною 
зброєю, найновішою бойовою технікою, ко
рінні зміни в організаційній структурі військ 
супроводжуються якісними змінами в кадрах 
армії і флоту. Поява нових заходів боро
тьби викликала різке зростання ролі всесто- 
ронньої підготовки, особливо військово- 
технічної, всіх кадрів. З урахуванням цієї 
об'єктивної потреби в Збройних Силах 
СРСР прийняті ефективні заходи для швид
кого росту загальної і військової освіти офі
церів, різкого збільшення інженерно-техніч. 
його складу.

Армія нашого розвинутого соціалістично
го суспільства, яка має чудові кадри, не 
лише стоїть на сторожі своєї країни, але й 
охороняє і захищає безпеку і державні ін
тереси братніх країн соціалістичної спів
дружності.

Це благородне завдання Радянська армія 
вирішує в тісній єдності з арміями соціаліс
тичних держав на основі двосторонніх до
говорів і на основі Варшавського Договору. 
Бойова співдружність наших армій грунту
ється на однотипності суспільного і держав
ного ладу, на спільності політичних цілей і 
єдиної марксистсько-ленінської ідеології на
родів братніх країн соціалізму. Вона має 
свою історію і скріплена кров ю, политою в 
загальній боротьЬі проти спільних ворогів.

Зараз Радянські Збройні Сили проводять 
спільні навчання і маневри — це яскрава 
демонстрацій постійно міцної бойової спів
дружності армій братніх країн соціалізму, 
відмінка школа інтернаціональної солідар. 
ності і бойової майстерності,

Таким чином, армія розвинутого соціаліс
тичного суспільства — армія могутня, непе
реборна. Вона укомплектована безмежно 
відданими справі соціалізму кадрами, осна
щена найсучаснішою зброєю і бойовою тех, 
німою. В той же час вона зберегла якості, 
набуті з перших днів свого народження, та
кі як революційний дух, вірність інтересам 
народу, інтернаціональний характер та ін
ші. Беззавітним служінням соціалістичній 
Батьківщині і виконанням свого інтернаціо
нального обов’язку Радянська Армія за
служила собі любов і визнання народів 
СРСР, трудящих соціалістичних країн і всьо
го прогресивного людства.

Націлившись грізно стволами 
гармат в бік мішені, танки руши
ли до вихідного рубежу. В маіий* 
ні кнпить'бойова робота. Кожен 
член екіпажу зайнятий своєю 
справою. І дії кожного підпоряд
ковані одному — забезпечити від
мінну стрільбу навіднику. І це 
добре розуміє рядовий Кухар. 
Павло весь у напрузі, він не зво
дить погляду з приладів. Танкіст 
знає, що від того, як він проведе. • •• .
стрільбу, залежатиме оцінка вез^ юмандир"' іпдр

іід ііі навички. Хлопець'з степової 
Ноі.юукраїнки збагнув всі ази 
<біпо», його впертість, витримка 
» вели до визначеної мети...

В — Доріжка! — в навушниках шле- 
Жфону почувся голос механіка-водія. 

Павло Кухар впевнено натискає на 
аектроспуск. І в цей момент гримить 
■стріл. З'являються інші цілі. Воїн 
«де вогонь з кулемета.
Закінчивши стрільбу, навідник відхн- 

иегься від прицілу. Обличчя його 
стомлене, але в очах не згасає вогонь 
бід порості.

— повідомив нарешті 
г підрозділу, — І поздоровив 

ресь екіпаж з успіхом.
‘А в Ленінській кімнаті того дня 
з'явився список кращих танкістів. 

; Проти прізвища Кухаря червона 
' ашрра — «5». Це значить. що 
;’ така оцінка і всьому екіпажу. От

же, Павло Кухар знову виконав 
свої зобов'язання. Він—відмінник 
бойової і політичної 
знову був попереду...

Старшим
_ Т. _ _____

м’яті, допомогло виробити йеоб7 І Н-ська військова частина.

го екіпажу. Вона — показник зла
годженості, взаєморозуміння цьо- ИНН
го невеликого колективу. Тому з з’явився список кращих танкістів, 
усіх сил старається Павло. Ось він 
уже встановив прицільну марку. 
Тепер треба зловити момент. Не 
один раз довелось воїнові потре
нуватись на «качалці», а скільки 
терпіння треба було, щоб пра
вильно накреслити «конверт»! 1 в 
ящику з піском теж були нелегін 
«заїзди». Все цс врізалось в па-

і

підготовки,

лейтенант 
ПЕРЕЦЬ,

Рядовий
Анатолій 

САРЖЕВСЬКИЙ

Солдати, солдати, 
Не знають спочинку
Ні в будень, ні а свято, 
Ні влітку, ні »аимку. 
Виходять о дозори 
Холодної днньи.

За рідного сина 
Турбується мати.
О, мати, будь певна 
На суші й на морі 
В надійнім дозорі 
Радянські солдати!

(АПН).

всепогодною, 
завдання на

техніки вирі- 
Військоао-

науки і 
розвиток

ракетоносною,
бойові

СОЛДАТИ

*3 ДМИТРОМ Івановичем Сорокою я 
** зустрівся випадково в Малій Висці. 
Він розповів, що в роки громадян
ської війни воював у складі легендар
ної чапаєвської дивізії, що мав щастя 
багато разів зустрічатися з Чапаєвим і 
його славним комісаром Фурмановим.

Весь вечір Дмитро Іванович згаду
вав бойові подвиги чапаєвської дивізії, 
місця, де йому доводилось воювати, 
які міста звільняв від біляків, чим зай
мався в мирні роки. Показав кілька 
фотознімків, де пін був сфотографова
ний разом з Чапаєвим і Фурмановим, 
документи, що стверджують його пе
ребування в дивізії, якою командував 
легендарний герой громадянської вій
ни Василь Іванович Чапаєв.,,
...Це було невдовзі після жовтневих 

подій 1917 року. Високий, стрункий Ми
тий, як його називали в сім’ї, добровіль
но вступає до лав Червоної Гвардії. А 
через деякий час він у складі одного з 
ескадронів поповнює Чапаєвську дивізію. 
Воював рядовим, а потім командиром 
ескадрону. Звільняв від білокозаків 
Уфу, Бугуруслан, Бузулук, Уральськ...

Перше бойове хрещення пройшов під

Бугурусланом. Сталося так, що загін по
трапив у оточення. На виручку кинули 
ескадрон, в якому був і Дмитро Сорока. 
Молодий, дужий, він у цьому бою* зни
щив кількох козаків, а коли було вбито 
командира взводу, прийняв команду
вання підрозділом на себе. Наших бій
ців було звільнено з ворожого кільця, а 
потім загальними силами двох ескадро
нів розгромили ворога. Зрозумівши, що 
настав час розплати, біляки, намагаю
чись хоч трохи пом'якшити свою вину, 
зв’язали кількох своїх офіцерів і переда
ли їх Сороці.

Весь ворожий підрозділ було зни
щено.

Справжнім майстром шаблі показав -__
Дмитро Іванович Сорока в боях під Уфою. 
Тут наші арів.іерц.тн, дякуючи прицільній 
стрільбі, швидко вибили ворога з лінії оборо
ни. Цього червоні кіннотники тільки й чекали... 
«Викуривши» ворога з оборонних рубежів, во
ни кинулись на нього. Цього разу знову від
значився Сорока зі своїми червоноармімцямн. 
його взвод першим наздогнав біляків і зав’я
зав з ними бій. Більшість козаків було знище
но, а решта здались в налов.

Після цього бою взводного Сороку товариші 
називали «Мнтььа-в'юн» — за неабиякі сприт
ність Ішмімя, які він показав у сутичці з бі
ляками. А командування дивізії призначило 
Дмитра Сороку командиром ескадроне, який 
нараховував понад еісімсот шабель.

...На підступах до Уфи колчаківські 
війська спорудили кілька ліній оборони. 
Нелегко було, особливо при прориві пер
шої лінії оборони. Підстрелено коня Со
роки. Командир ескадрону пересів на 
іншого. Оволоділи другою лінією оборо
ни. І знов впав поранепий кінь, а з 
ним — і командир.

Ось, нарешті, і Уфа. Червоні кіннотни
ки звільнили сотні в’язнів, кинутих Кол
чаком за грати. Тільки після того, коли 
Уфа повністю була в наших руках, Со
рока відправився в лазарет... ' - я 
ЗАКІНЧИЛАСЬ громадянська війна Дми.

тро Іванович 'повернувся в рідні краї, в 
Малу Виску. Організовував колгоспи. Пет-ім

саді агронома у Мар’яЫвЪвв«, ™
«оспу Маловисківського районуй бм₽О- 
рХОГпайкомг Т°п І"СРШ0ІС року* Задоручен- 
•я.м райкому партії евакуював у тил кпаїнн багатство місцевих колгоспів - 12 ккбТйШв 

ТРа^°РИ’ З?3 Г0-1із “"*««. Зад овецц 2а0 корів. Після вінки працював завідуючий 
на Ц?кро^-

Як бойового чапаєвця, його часто за
прошували до себе в гості комсомольці 
його ™рн* 3.аУамУзазщн подих, слухали 
його розповіді про те, як завойовувалась 
J адянська влада, як робітники і селяни, 
іаіпвіолодпі, погано озброєні, грудьми 

32ХЙСТ Мододої Радянської 
республіки і відстояли її.
НЕЩОДАВНО я знову побував у Ма

йні Внеш, завітав до затишного бу- 
ДИПОЧЮ,’. Дмитра Івановича вже не за* 
сіао. Вперше за багата років піонери і 
комсомольцю Малої Виски проводять 

9уСТр'? 9 зетсРанами без Дмитра 
* Н'іа v'°R.Oi£a* Та не забувають во- 

nnrfP° ЦЮ добру 1 чуйну людину, бойо- 
,вого сподвижника легендарного Ча-

І. БРАТЧЕНКО.
иска.

в%вгї№- .X ВІДСТАВЦІ
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- КІРОЗОГРАДЦІ

ЇЬ...»

рГРГІИ КРАСНОЩОК. слн 
бідного селянина, став мі

ліціонером ще в 1328-му, році 
корінних змія у колишньому 
знедоленому селі, що ставало 
на шлях колективізації. Бу
ремні то були часи, і не трап
лялося дня, коли б Красно- 
щок разом зі своїми бойови
ми товаришами не ставав на 
захист односельчан.

Безстрашного. кмітливого 
комсомольця послали навча
тися, Спершу в Дніпропетров
ській, а потім у Полтавській 
школах міліції опанував знан
ня, потрібні в ного суворій, 
безкомпромісній роботі. Після 
завершення навчання, (тоді 
саме відбулося возз’єднання 
українських земель), мою на
правили слідчим до Львів
ської області.

—З прикордонного села по
відомили, що з’явилась група 
невідомих і засіла в селян
ській хаті. Туди виїхав Сергій 
Краснощок і провідник з 
службовим собакою. На під
ступах до хати спершу про
відник, а потім і собака були 

ви- 
корнеюву ючи кожен рівчак і 
горбок на місцевості, проорав
ся до хати, підпалив її, це 
даючи порушникам змоги ви
рва нея з вогню. пострілами 
знищив усе кубло.

іншим разом небезпечний 
злочинець сховався в лісі не
подалік від 'іста. Добре 
озброєний, він нікого не під
пускай до свого лігва.

— Я піду! — сказав Сергій.
— Прямо не можна, — за

стеріг начальник міського 
відділу міліції. — Під погонь 
потрапиш.

— А я прямо й не піду. — 
усміхнувся Сергій. — Поче
кайте трохи.

Вії? подався до села, що бу
ло неподалік, 1 незабаром 
з’явився в .. одязі пастуха, та 
ще й з коровою на налигачі. 

Заглибився в ліс. Зустріч із

злочинцем була несподіваною, 
Той стрів -«пастуха» з обрі
зом в руках.

— Чого вештаєшся? — і по
крутив зброєю. В кишенях — 
гранати.

— Одну ось упіймав, — 
кивнув на корову. — а друга 
десь запропастилась. Госпо
дар дві шкури здере.

— Закурити маєш?
— Ось, — поліз до кишені 

однією рукою, а другою звич-

ОПЕРАЦІЯ 
«ПОШУК»

З
ПОЛУМ’Я

ним прийомом садонув убив 
що по шиї. Та вчений нові 
трапився. Падаючи, він все Л’ 
встиг иатисиути на гачог 
обріза, і гострий біль прони
зав ногу Краснощока. Все н’ 
прийоми самбо, якими Сергії' 
володів неабияк, дали йом.’ 
змогу скрутити ворога. А вже 
товариші довершили почату 
справу...

Війна застала Сергія в Тер
нополі. В перші дні був пора
нений, зумів вибратися з ото
чення. Заскочив у рідну Ме- 
жигірку, що на Кіровоград- 
щяііі, попрощався з дружи

ною й доньками і подався до 
лісу. Довгий час думали, що 
він у партизанах. Та С. Крас
нощок перейшов лінію фрон
ту. У боях за Сталинград 
отримай першу нагороду.

В 191’3 році старший лейте
нант Краснощок разом з бо
йовими товаришами ступив 
на Кіровоградську оемлю.

■8 січня 19*14 року, в день ви
зволення Кіровограда, через 
розвідників передав листа 
рідним. Та 1-і січня неподалік 
від Кіровограда С. О. Крас
нощок буй тяжко поранений, 
В Казарні Знам’янського ра
йону ного оперували. Та ве
лика втрата крові зупинила 
биття серця, до останнього 
руху відданого Батьківщині.

в квітня 1944 року Федосіп 
Аврамівна з листа бойового

товариша чоловіка, майора 
Бутаєпа дізналася про заги
бель Сергія. «Тіло Сергія Ов- 
сійовича, — писав майор Бу
таев, — поховано з усіма вій
ськовими почестями на схід
ній околиці села Казарні. В 
особі Сергія Овсійовича ми 
втратили прекрасного праців
ника контррозвідки і чудово
го товариша».

...Не в’януть квіти на моги
лі С. Краснощока.

В. КОСТЕНКО.
На знімку: С. КРАСНО

ЩОК. (Фото 1936-го року).

Наш гість

хіЛі навички, Хлопець'з степової 
І-Іойоукраїнки збагнув всі ази 
«бою», йог-о впертість, витримка 
прфе.иі до визначеної мети...

— Доріжка! — в навушниках шле- 
гиооону почувся голос мсханіка-водія.

Назло Кухар впевнено натискав на 
с.чентроспуск, І в цей момент гримить 
постріл. З’являються інші цілі. Воїн
веде вогонь з кулемета.

Зікінчившн стрільбу, навідник відхи
ляється від прицілу. Обличчя ного 
стомлене, але о очах не згасав вогонь 
бадьорості.

—1 Є всі - повідомно нарешті
командир підрозділу, — І поздоровив 
увесь екіпаж з успіхом.

А в Ленінській кімнаті того дня
з’явився список кращих танкістів. 
Проти прізвища Кухаря червона 
н.и(|ра — «5».. Це значить, що 
така оцінка і всьому екіпажу. От
же, Павло Кухар знову виконав 
свої зобов’язання. Він— відмінник 
бойової і політичної підготовки, 
знову був попереду...

Старший лейтенант
Т. ПЕРЕЦЬ,

Н;ська військова частина.

4 солдати, 
оть спочинку 
І^еНЬ, НІ • СВЯТО, 
<У, ні взимку. 
гь в дозори 
ої днини.

За рідного сина 
Турбується мати.
О, мати, будь певна 
На суші й на морі 
В надійнім дозорі 
Радянські солдати!

О А ТИЖДЕНЬ до сьогоднішньої о 
свята в редакцію «Молодого кому

нара» завітав високим кремезний чоло
вік. Посивілі скроні, зшра.моване об
личчя, стомлений погляд добрих очей —. 
все говорило про те, що ця людина про
йшла нелегкими .дорогами життя.

Роздягнувся, і на грудях засяяла низ
ка бойових нагород — шістнадцять ор
денів щмедалей.

— Кандідов, Михайло Дмитрович, ка
пітан у відставці.

Сказав, що працює на мебльовому 
комбінаті, веде заняття з цивільної обо
рони. Поділився думками про підготов
ку молодих робітників до складання 
нормативів ПІО, виховання призовни
ків. А потім на наше прохання розповів 
г.ро себе...

...До Кіровограда залишались лічені 
кілометри. Піхотинці тільки й чекали 
команди — знову рушити далі. Але гіт
лерівські кулемети не змовкають ні на

ЧЕРЕЗ
ЗО ЛІТ

— Кого боятися, сестро? Я оце вже 
чотирнадцятий раз горів в танку. На ва
шій Україні в мене вже є дві рятівниці. 
А сам я воронезький...

— От і я вас виходжу. Ще дві доби 
не буду спати, а їй, костомасі, не дам 
підійти.

— Мене смерть не візьме, Валю...
А як видужав, знову повів в атаку ці

лий батальйон. От тільки, виписуючись 
з госпіталю, не попрощався з Валею 
Близнюк — вона була на передньому 
краї. Та знав: дівчина родом з Кірово
града...

мить...
— Вперед, капітан Кандідов!
і він повів танкову роту на ворожі 

гармати. Он вже розчавив мінометне 
гніздо, потім іще одне. Далі дзот. І гар
мати...

— Бийте з розгону, хлопці!
Раптом загуділа броня, машину підки

нуло. Дим. Полум я. І —- безвість...
Розплющив очі через дві доби а по

льовому госпіталі. Над ним схилилась 
стомлена медсестра.

— Я —• Валя Близнюк. Ніхто на» вірив, 
що ви витримаєте, —- багато крові втра
чено, є опіки... Але есе пройде, ви ке 
бійтеся...

Аж в 1967 році «червоні слідопити» 
допомогли йому розшукати свою рятів
ницю. Зав'язалось листування. Медсестра 
третьої міської лікарні Валентина Сергі
ївна Близнюк раділа, що вижив таки її 
капітан.

І ось він в грудні минулого року, че
рез ЗО літ після визвольних боїв за Кі
ровоград, приїхав в наше місто. На
завжди. І зустрів свою рятівницю.

...Показував давні газети, фотознімки, 
розповідав про бойових друзів.

Та й поспішав.
—- Кличуть школярі. В них вечір бойо

вої слави...

ПІДПОЛКОВНИКУ у ВІДСТАВЦІ М. І. КАЛІХОВУ Є ПРО ЩО РОЗПОВІСТИ 
МОЛОДИМ ВОЇНАМ -КІРОВОГРАДЦЯМ. КОЖНОГО РАЗУ. ЗУСТРІЧАЮЧИСЬ З 
Н1ІМИ, ВІН В ПЕРШУ ЧЕРГУ ЗГАДУЄ, ЯК ВИЗВОЛЯВ ВІД ВОРОГА РІДНЕ МІСТО, 

Фото А. ПЕЧЕНЮКА.

СИНІ волошки
Як Ішов нв війну —

пригорнувся до рідної ненькл: 
«Ти чекай, я прийду,

шо б не стрілось на грізній путі, 
А щоб легше чекать,

па городі волошки синенькі 
Посади, їх найбільше

люблю я, красиві й прості». 
«Добре, синку. Завжди

У весняну погожу годину
З кожним роком розлуки

Я грядочку буду садить,
Буду бачити в них я

поставу твою тополину,
1 очей твоїх любих

ясну, найчистішу блакить...». 
«..Квітла п'ята весна.

Над Москвою — салют Перемоги. 
А у тіткя Оксани

в очах потемнів білий світ.
Син єдиний її,

всі воєнні пройшовши дороги. 
Похоронкою з Праги

останній прислав свій привіт. 
Зупиняються люди

в суворім священнім мовчанні, 
Як рушають в дорогу,

чи в рідне вертають село,
Бо це знов на городі

у сивої баби Оксани 
Вже у тридцять рядків

волошкове руно зацвіло.
Тут псі думи мої —

ніби синню волошок обмиті,
І звіряю життя

по отих, хто поліг на війпі.
»..О, волошки, волошки...

Прекрасні пи в стиглому житі,
І які ж на городі

в бабусі Оксани сумні! 
Анатолій ГАЙ 

с. Біркн
Олександрійського району.

Танк поспішав на пере
дову. Тайгіних зв’язався з 
корпусною радіостанцією, 
повідомив баштовий но. 
мер і згідно таблиці сигна
лів — пароль. Після неве
личкого чекання з ефіру 
надійшли координати, ку
ди рухатись далі. Швидше 
до своїх!

Сонце хилилось до горизон
ту. Діяти, діяти! Минувши не
великий населений пункт, танк 
увірвався в гущу дерев, і и ту 
ж мить радіосіткою донес
лось: «Повітря!» В небі' май
нули крила. Одномоторні бом
бардувальники «Ю-вТ». їх було 
кілька груп. Розвернулись і з 
шитим потяглись в піке у на
прямку танка. Там, за ліском, 
загриміли вибухи.

Вили сирена літаків. А танк 
продовжував йти, не знижую
чи швидкості. Зупинились 
на галявині, перекривши дни
щем окопчик, п якому і влаш
тувались. А попереду гриміло 
і клекотіло. Тряслась зорана, 
гусеничними . слідами піщана 
місцина. Знизу били зенітки, 
зверху — пікірували лі гаки з 
чорними хрестами на крилах. 
Від них відділялись і стрімко 
неслись до землі каплевидні 
бомби. Якісь автомобілі із- 
під самих вибухів вибирались 
У ліс.

... Після бомбардування 
знову отримали наказ, як 
діяти далі. Опівночі знай
шли роту, заправились, а 
на світанку стали на вихід
ному рубежі для атаки. 
Подував теплий південний 
вітерець, і дим від згарищ 
почав рухатись в напрямку 
наших військ. Рвались все 
нові й нові шашки. Дим 
густішав. Вже все було го_ 
тове для атаки, але тут 
розвідка доповіла, що в 
диму — неозброєні люди.

Кравченко заглушив мо
тор. Почулось: «Товари
ші... товариші... Ми — ро
сіяни.. Ми — радянські...» 
Тіні о диму почали пере
творюватись на силуети 
людей. Худі, піднімаючи 
то праву, то ліву кістляві 
руки, вони кликали на до
помогу. Вже видно було 
порвану одіж, накинуті на 
плечі ковдри. Дехто з них 
від безсилля падав, але 
знову піднімався і біг.

— Товариші! — тове...
Усі екіпажі роти, яка 

мала йти першою в атаку 
на ворога, покинули ма
шини. «Ліда! — стукало в 
скронях Зернова. — Лі- 
да!»

— Швидше! — гукали 
до них. — Швидше, това
риші, швидше!

Командували, умовляли, 
просили швидше, тому, ЩО 
знали — ось-ось надійде ко* 
манда розпочати атаку. По гін 
почали допомагати. Кнись і 
Кравченко вигягли двох, а по
тім І третього, що впали н 
канаву. Навряд чи задумува
лись танкісти над тим, що від
будеться тут за хвилину-дру- 
іу: потрібно було допомоїтн 
цим людям, неголеним, худим, 
нещасним.

У підрозділах, що пригоіува- 
ліісь до атаки, пробігло хви
лею: «Танкісти, по місцях!
Вести вою.іь через голови по
лонених! їх гонять есесівці! 
Ось вони!»

Продовження. Поч. в 
газетах за 7, 9, 12, 14, 16, 
19 та 21 лютого.

З диму з’явились шеренги и 
чорних мундирах з автоми та
ми. Йшли майже в ногу, ніби 
на параді.

Миттю танкісти сіли в ма
шини, зарухались стволи гар
мат І кулеметів.

— Товариші, лягайте! 
Лягай! Товариші, яких го
нять фашисти, лягай, — 
гукав Астахов, перебігаю
чи від танка до другого. 1 
тут під’їхала машина із 
сильними рупорами. Тепер 
розпорядження передала, 
лись через рвдіопідсилю- 
вач. Есесівці почали во
гонь з автоматів, але він 
прийшовся на броню тан
ків. Полонені зрозуміли, 
що від них вимагається, і 
дали можливість нашим 
танкам діяти.

За шеренгами есесівців 
була піхота, за нею -~ ар
тилерія, яко мала одарити, 
коли позначиться успіх 
есес. Успіху не було. Аван
тюра тріснула за кілька 
хвилин. «Т-34» вже прасу
вали німецькі артилерійсь
кі і мінометні системи. Ки
дали зброю і піднімали 
догори руки піхотинці. Бу
ли серед них і в чорних 
мундирах. Ці не кричали 
«Гітлер капут!» А тряслись 
від люті і холоду. Але ру
ки піднімали високо..

Чітким бойовим строєм 
роти, танкові батальйони і 
бригади рушили вперед. 
Це слово звучало у всіх 
радіосітках.

зупинились через добу. Пер
шим виліз на корму Тайгіних. 
Він тримай перед очима роз
горнуту карту. \Уважно поди
вившись на неї, щось звірив
ши, визначив гочку стояння:

— Ми, брат, — в Німеччині!
Стомлені осзсоиннми ноча

ми, вони здивовано перегля
нулись. Невже ця земля з па
горбками і ліском,- оці ось 
звичайні будиночки — Німеч
чина? Земля і житла, звідки 
пішли на світ грабіжники І 
вбивці, палії і бандити?

«Ось вона — проклята Ні
меччина! — подумали одно
часно. Полізли п люки, в’їха
ли у населений пункт І разом 
з Іншими танками зайняли 
оборону на його західній око
лиці. Вперше за багато діб 
випала можливість відпочити. 
По черзі, прямо тут, в танку.

Надвечір уся танкова 
бригада вишикувалась на 
околиці міста під акурат, 
ними соснами із сніговими 
шапками на широких хвой
них лапах.

Частина танкістів залиша
лась в машинах, але й вони, 
висунувшись із люків по пояс, 
завмерли, коли генерал приві
тався і поздоропнп усіх з пе
реходом колишнього польсько- 
німецького кордону. У ВІДПО
ВІДЬ почулось таке могутнє 
«Ура!», що з дерев посипався 
сніг.

— Звідси 1 вересня 1939 ро
ку фашистська Німеччина роз
почала другу світову війну, — 
виділяючи короткими паузами 
кожне слово, сказав генерал. 
— Ми давно чекали на сьо
годнішній день, чекали як на
городи за муки нашого наро
ду, страждання, що принесла 
йому гітлерівська Німеччина. І 
нема такої сили, щоб стрима
ла наш наступ. Без відпочин
ку, вдень І вночі, в тумяп і 
сніговій громлять ворога ка
ші танкісти, артилеристи, пі
хота.

Бійці перервали слова гене
рала Латишепя оплесками і 
вигуками «ура!»

(Далі буде).

НА СВІТАНКУ
Заховалися вогні
Полустанку:
Ідуть хлопці її армію 
На світанку.
їдуть хлопці в армію
Як на свято
Хоч і знають: не легкий
Шлях солдата.
Зате буде квітувать
В полі жито,
Будуть діти підростать, 
В мирі жити.
Наречені будуть ждать

Вірить свято, 
Готувати рушники
Для солдата.
Береже він силу й міць
Рідпокраю:
Хай посміють нас чіпать 
Хижі зграї!
...Пропливають станції, 
Полустанки: 
їдуть хлопці в армію 
На світанку.

Павло МЛЛЄЄВ
м. НЬвомиртород.
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СВЯТА І ОБРЯДИ
Продовжуємо розмову

„ПРОСИЛИ
МАМА
П ТАТО...“

М УЗИКАНТИ зійшлися 
на їхнє подвір’я ще на 

світанні. І випірнула з ран
кової тиші трепетно-радіс
на мелодія, скликаючи до 
хати гостей. Вивела мати 
сина на поріг, дала своїй 
дитині зрум'янілу паляни
цю та й послала за наре
ченою.

В яскраві райдуги 
Земля убралася, 
Щоб світла доленька 
Вас не цуралася...
Хто не знав про їх ве

сілля, перепитував:
— Це ж чиї такі славні?
— Сашко Безкровний 

Одарку Лапай бере... Гар
на пара!..

Йшли вони усм'хнен' 
вулицею.

А за ними дружки, сві
телки і молоді свашки. 
Перев’язані рушниками, з 
барвистими стрічками, во
ни піснею величали моло
дих:

Ідіть, ідіть,
Замріяно вродливі, 
Між квітами
І добрими людьми..,
...В районному Палаці 

культури їх чекали хлоп- 
ці-музиканти, завідуюча

ЗАГСом Людмила Фотій. 
Простелили через всю за
лу килимову доріжку,' а 
обабіч стали хлопці і дів
чата, тримаючи над голо
вою рушники, утворивши 
з них суцільну довгу ар
ку, попід якою і пройшли 
до заручального столу 
Олександр і Одарка. Ста
ли на рушник, взялися за 
руки. А над їхніми голо
вами напис: «В добрий 
час — на добрий вік!». 
Зареєструвавши шлюб 
молодих робітників, Люд
мила Фотій поздоровила 
Олександра і Одарку і 
всіх гостей з народжен
ням нової сім’ї. На імпро
візовану сцену вийшли 
друзі молодого і моло
дої, які працюють разом 
з ними в цеху Другого 
імені Петровського цук- 
рокомбінату. Комсомоль
ці читали вітальний лист 
молодому подружжю: 
«...Вступивши в шлюб, 
з'єднавши свої долі, ви 
взяли на себе високий 
обов'язок перед народом 
і державою — створити 
міцну радянську сім’ю, 
яке повинна жити най

світлішими ідеалами на
шого суспільства. Ваше 
щастя залежтиь тільки від 
вас обох...». ,

І друзі нагадали Одарці 
та Олександру, щоб вони 
навесні посадили біля 
своєї хати троянди, а ко
ли народиться син чи 
донька, то поруч — ще й 
дуба чи тополю.

І знову жіночий вокаль
ний ансамбль Палацу 
культури вийшов назустріч 
молодим з піснею:

Кружля над вишнями 
Рясна метелиця, 
То шлях закоханих 
До щастя стелиться..,
І всі гості підхопили 

натхненно:
Несіть любов,
І мрії, і надії,
І молодість
Оспівану свою
Нехай Вітчизна-матн
Порадіє, 
Благословляє
Ще одну сім’ю..,
Потім реєстрували свій 

шлюб комсомольці Воло
димир Лавриненко та Те
тяна Лагно, Анатолій Кос
тенко і Параска Рак. А ко
ли до заручального столу

Людмила Фотій запроси
ла Володимира Волоша- 
ненка та Віру Ковальчук, 
перяд з ними стали всі 
колишні однокласники:

Щоб ви в добрі жили, 
Трудом пишалися, 
Повік любилися, 
Не розлучалися...
Від Палацу культури ве

сільні гості, провели мо
лодих до обеліска воїнам- 
визволителям, потім — до 
батьківської хати. І знову 
лунали нові пісні. Заруче
ним дарували гостинці 
рідні, товариші по роботі. 
Не забули гості про дав
ню пісню:
' Де згода в сімействі,

Де дружба й мир сія
, Там радо й щасливо

Живе вся сім’я...
І отак завжди, Людмила 

Фотій, дбаючи про новиз
ну в весільних обрядах, 
побувала на Черкащині, 
на Волині, Хмельниччині, 
записала там пісні, ство
рила сценарій сучасного 
весілля. Разом з райко
мом комсомолу, культар
мійцями районного Бу
динку культури тепер що
суботи вона влаштовує в

реєстрацію шлюбів. На ці 
торжества запрошуються 
ветерани праці, комсо
мольські активісти, разом 
з своєю помічницею В. Бо
рисенко вона допомагає і 
працівникам сільських Рад 
району, комітетам комсо
молу в організації нових 
обрядів.

І молодожони довго
пам ятають той день, ко
ли вони стали разом на 
рушник, щоб дійти з ньо
го на довгу дорогу спіль
ного життя...

Щоб роки славою 
Заколосилися, 
Щоб ними люди всі 
Повік гордилися...

М. ШЕВЧУК.
смт. Олександрівна.

НЕДІЛЯ
ПЕРША ПРОГРАМА. 12.30 

— «Сільська година». (М). 
13.30 — Кінокомедія «В шість 
годин вечора після війни». 
(М). 15.10 — Музична програ
ма «За листами глядачів». 
(М). 15.40 — «Міжнародна па
норама». (М). 16.10 — Кольо
рове телебачення. Програма 
мультфільмів. (М). 10.40 -« 
Євробачснпя. Кольорове теле
бачення.' Чемпіонат світу з 
лижного спорті'. (Передача з 
Швеції). 17.20 — Кольорове
телебачення. «Музичні зустрі
чі». (М). 18.00 — Новини. (М).

В місячник
ОБОРОННО 

масової * 
роботи

СТАРТУЮТЬ 
ПРИЗОВНИКИ

Майже в кожному колективі ДТСААФ Кіровогра
да в дні місячника влаштовувались спортивні зма
гання з військово-технічних видів спорту. Найбільш 
масовими вони були у вихідні дні. Міський комітет 
ДТСААФ, зібравши 23 команди, організував поєдин
ки з зимового багатоборства. 92 призовника метали 
гранати, стріляли з дрібнокаліберної гвинтівки, а по
тім — крос по пересіченій місцевості.

Кращими стрільцями визнані М. Грсбенюк (СНІ № 23).
A. Вергун (СШ Л 32), В. Миронецко (техучилище зв’язку 
№ І), А, Купримснко (СШ ЛІ 5), В. Яснов (СШ № 34). Всі ці 
хлопці вибили по 49 очок з 50 можливих і таким чином 
виконали норматив на золотий значок ГПО.

Далі всіх кинув гранату представник медичного училища
B. Стснніїх — 54 метри. Під час кросу першим фінішував 
учень СШ № Б А. Парасксва. Цей юнак вже не перший рік 
тренується в ДЮСШ, пін учасник обласних та республікан
ських змагань школярів, одним з перших в місті став знач
ківцем. і ось знову перемога.

В командному за піку з триборства перемогла 
команда школи-іитернату № 2, другими були призов
ники з СШ № 5, а юнаки" будівельного технікуму зай
няли третє місце.

А в Знам'янці міський комітет ДТСААФ організу
вав змагання з кульової стрільб.і. На вогневий ру
біж вийшло більше 200 майбутніх воїнів. Перемож
цями стали призовники В. Швець. В. Симонснко та 
О. Олійник. Більшість хлопців виконали нормативи 
комплексу ГПО, а 28 стали спзртсменами-розряд-
никами.

КІРОВОГРАДЕЦЬ ВАЛЕНТИН БОРОДАЙ ВЖЕ БІЛЬШЕ 
ДЕСЯТИ РОКІВ ВІДВІДУЄ АВТОМОТОКЛУБ ДТСААФ. 
ТРЕНУЮЧИСЬ У ДОСВІДЧЕНОГО МАЙСТРА ЛЕОНІДА 
ЧОРНОГО, молодий МОТОГОНЩИК з РОКУ В РІК 
ЗАЙМАЄ ПРИЗОВІ МІСЦЯ НА РЕСПУБЛІКАНСЬКИХ 
ЗМАГАННЯХ, ВІН - МАЙСТЕР СПОРТУ СРСР.

Фото А. ПЕЧЕНЮКА.
В. МАЩУК, 

старший інструктор обкому ДТСААФ.

ЗРАДНИКУ—ПО ЗАСЛУЗІ
Я з дитинства ношу в серці почут

тя гордості за свою Вітчизну, за свій 
народ, за його героїчне минуле і 
щасливе сьогодення.

Скільки найкращих сипів І Дочок моєї 
рідної землі загинуло в священній борні 
за щастя всіх прийдешніх поколінь! Скіль
ки пролилось крові солдатської, сліз ма
теринських і сирітських... Мій батько по
вернувся з фронту інвалідом. І хтозна, 
може якраз стріляв у нього запродаисиь- 
власовеиь, якого зараз намагається обіли
ти Солжсніцин. Цей відщепенець посмів

паплюжити все те святе, чим славна наві
ки земля, осяяна генієм Леніна. Немає 
меж обуренню і презирства до лакузи! 
Гонорари за зраду ніколи не замінять 
землі, яки його годувала, за яку без ва
гання кожна чесна людина піде на само
пожертву, на подвій.

Солженіцин справедливо видворе
ний за межі Радянського Союзу, і 
йому нічого не залишається, як зна
йти десь притулок у таких же запро
данців, як сам. «Катюзі по заслу

зі», —- мудро кажуть в народі. Нема 
й не буде прощення людині, яка по
сміла вмочити у дьоготь чесне перо 
Пушкіна, Шевченка, Неруди, Купали, 
Джаліля...

Від імені моїх побратимів по пе
ру, літераторів Кіровоградщини, які 
правдивим і світлим словом оспіву
ють трудові будні свого народу, хочу 
сказати: чорну зраду і земля не при
йме — їй немає місця на землі!

М. РОДИНЧЕНКО, 
член обласного літературного 
об'єднання.

Наша адрееа і телефони Газета виходить' 
у вівторок, четвер, 

суботу.

»молодой КОММУНАР» -* 
орган Кировоградского обкома 

ЛКСМУ, г. Кировоград.

316050. ГСП, Кіровоград-50, вуп. Луначарського, 36. 
Телефони: відповідального секретаря та відділу 
комсомольського життя — 2-45-35, відділу пропаганди, 
відділу листів і масової роботи — 2-45-36, відділу вій« 
ськово-патріотичного виховання та спорту — 2-46-87.

Друкарня ім. Г. М. Димитрова 
обласного управління у справах видавництва, 

поліграфії і книжкової торгівлі, 
м. Кіровоград, вул. Глінки, 2.

с ФУТБОЛ

НА
ПОРОЗІ 
НОВОГО 
СЕЗОНУ

До відкриття нового 
футбольного сезону за
лишилося не так уже й 
багато часу. Посилено 
до нього готується кіро
воградська команда 
майстрів другої ліги кла
су «А» «Зірка». В Ялті 
наші земляки провели 
кілька товариських конт
рольних матчів з коман
дами, які також перебу
вали у Криму. У моло
діжної збірної Ялти на
ші земляки виграли з 
рахунком 3:0, у севасто
польського «Авангар
ду» — 1:0. Зустріч з 
криворізьким «Кривба
сом», який грає з «Зір
кою» в одній зоні, кіро- 
еоградці провели теж 
добре — забили у воро
та криворіжців два «су
хих» м’ячі. Автори цих 
голів — Віктор Кащей та 
Олександр Дейнека. Ос
танню гру «Зірка» про
вела з командою вищої 
ліги—львівськими «Кар
патами». Напружений 
поєдинок закінчився пе
ремогою досвідченіших 
львів’ян з мінімальним 
рахунком — 1:0.

Початок непоганий. До 
наступних календарних 
ігор ще є час, який 
«Зірка» під керівниц
твом своїх наставників— 
начальника команди, за
служеного тренера УРСР 
майстра спорту СРСР 
О. П. Гулєвського, стар
шого тренера майстра 
спорту СРСР Б. М. Пет
рова, використає для 
удосконалення техніч
ної, тактичної і фізичної 
підготовки.

В. Ш АВАЛІВ.

18.15 — Кольорове телебачен
ня. Прем'єра телевізійного до
кументального фільму «Дари 
волхвів». (М). 18.45 — КольО- 
ропе телебачення. «Клуб 
ноподорожей». (М). 19.45‘ — 
Прем'єра телевізійного спек
таклю. В. Левашов. «Ваш ко
респондент». Історія І. 
«Роздоріжжя». (М). 21.09 — 
Програма «Час». (М). 21.30 —• 
Музична програма. (М). 22.10
— Спортивна прогоама. (М). 
23.10 — Новини. (М).

ДРУГА ПРОГРАМА. 12.10
— Фільм-концерт. (К). 12.55 —«
«Паолпські казки». (Кірово
град на Республіканське теле
бачення). 13.25 — Кольорове 
телебачення. «У світі вос- 
лин».‘ (К). 14.40 — Кон
церт лауреата міжна
родних конкурсів В. ПІ- 
кайзена. (Кіровоград). 1G.11>-'’ 
Для дітей. «Орієнтир». (До
нецьк). 16.00 — Зональні зма
гання з легкої атлетики на 
кубок СРСР газети «Изве
стия». (Ворошиловград). 17.20
— «Обережно, рух!» Тслевік-
торнна. (К). 18.20 — Циркова 
програма. (К). 19.00 — Інфор
маційна програма «Вісті». 
(К). 19.30 — «Екран моло
дих». Іитерклуб. (К). 20.45 — 
«На добраніч, діти!» <К)- 
21.00 — Програма «Час». (М). 
21.30 — Художній фільм
«Оцеола». (К). 23.05 — Ве
чірні новини. (К).

ПОНЕДІЛОК Я

ПЕРША ПРОГРАМА. 18.00
— «День за днем». (Кірово
град). 18.ІЗ — «Зустрічний" 
план Чуваської АРСР У 
дії». (М). 19.00 — Програма 
«Вісті». (К). 19.20 — «Рідни» 
завод — доля моя». (М). 20.45
— сНа добраніч, діти?» (К), 
21.00 — Програма «Час», (МІ; 
21.30 — Художній фільм «Мі? 
сто майстрів». (К). 22.50 
Вечірні новини. (К).

ДРУГ,\ ПРОГРАМА. 16.00^5 
«Ваш сад». (М). 16.30 £
М, Горький, «Казки про 
лію». (М). 17.00 — Конверт- 
(М). 17.30 — Для школярі^- 
«Вогиищс». (М). 18.00 — 
пуб.іікамська Фізнко-матем:»} 
тіппга школа. <К1. 18.30 — МУ* 
зичний антракт. (К). 18.40 
Документальний телефільм 
«Леся Українка». (К>. 19.00 
«Грай, мій бая і». (М). 19.30
— Фільм-спсктікль. «Багату
галасу даремно». В. ШексівР- 
(М), 21.00 — Програма «Час*'- 
(М). 21.30 — Продовжей?*#
фільму-спсктакл». (М). 2?-*5 
■— Кольорове телебаченні’ 
«Спортивний щоденник». (МГ» 
23.15 — Новини. (М).
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