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САД?
Ви були сьогодні в саду! Чіпали яблуневе гілля! 

Ще килимом білим покрита земля, пролітають 
пухнасті сніжинки, а брунька вже чує весну. 
Потрогайте її — клейка вже. Скоро їй вибухнути 
рожевою квіткою або ніжним листочком, тож на* 
бирається сили.

Розкриваються бруньки... Ця картина стала 
символом життя, краси і добра. Художники всіх 
часів біля гарного жіночого обличчя клали брунь- 
ковану гілку, а у молодого литовця С. Красауска- 
са розкрита брунька стала спраглими дівочими 
устами.

Яблунева гілка — символ життя... Для Івана Ле
бедя весняна пора асоціюється не стільки з со
нячним днем та лункими громами, скільки з мо
лоденьким деревцем та невеликою ямкою, при
готовленою для його кошлатих корінців. Он і сьо
годні він кілька разів заглядав у шкільну май
стерню, хлопці збивають лави для нової алеї. Но
ва алея. Треба, щоб вона була найкращою. Це 
ювілейна алея. Живий пам’ятник революції, тим, 
хто її робив і продовжував своєю боротьбою. 
Пам'ятник героям...

У Добровеличківській школі-інтернаті, де Іван 
Лебідь секретарем комсомольської організації, 
вміють прищеплювати любов до зеленого друга. 
Завітайте в шкільну теплицю. Варя Недєлко і Ма
рія Діордієва покажуть вам розсаду для май
бутніх квітників. Та розкажуть, як дбайливо догля
дають її і піонери, і старшокласники-комсомольці. 
Кожного року учні висаджують близько 10 тисяч 
штук дерев на невдобах. А цієї весни доброве- 
личківці озеленять десять гектарів косогору, поса
дять у своєму саду 250 фруктових дерев.

Любов до зеленого друга — любов до життя. 
Гарні традиції склалися у молоді Бобринецького, 
Новоархангельського, Добровеличківського, Олек
сандрійського районів. Деревонасадження для 
комсомольців — рідна справа. Вони дбають не 
тільки про те, щоб якомога більше насадити де
рев. То тільки початок копіткої роботи біля зеле
ного друга.

Нинішня весна незвичайна. Вірніше, це весна 
незвичайного року — року великої історичної да
ти, 50-річчя Радянської влади. І хай як ніколи во
на заквітує зеленим садом, причепуриться новими 
алеями, парками і скверами.

Чи варто питати молоду- людину: «Ти любиш 
сад! Ти любиш зеленого друга!» Саме по собі за
питання наївне. Та проте... Яка ж ціна нашій любо
ві, коли ми проходимо і не помічаємо, як гине 
наш друг!

Є над Інгулом у Кіровограді парк Космонавтів. 
Влітку тут виростають такі бур’яни, що здалеку 
дрімучим лісом здаються. І це на очах у сотень 
юнаків і дівчат, які протоптують влітку стежину 
до річки. Погано ще ми обсаджуємо і доглядаємо 
придорожні зелені полоси. Фруктові дерева за
биває гусінь, бур’яни.

Юний друже, завітай у весняний сад, на тебе 
чекає майбутнє рожеве суцвіття.
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ШОСТА година ранку.
Б’ють кремлівські ку

ранти. Сьогодні вони якось 
особливо бентежать: адже 
їх передзвоном почався 
День виборів.

Хвилина в хвилину роз
починається голосування на 
Могутнянській виборчій 
дільниці № 10/36. Голова 
дільничної виборчої комісії 
Віталій Іванович Сидоренко 
поздоровляє виборців з ра
дісним святом, запрошує 
голосувати.

Старому колгоспникові 
Овсію Климовичу Кулиничу 
випала честь першому від
дати свій голос за кандида
тів блоку комуністів і без
партійних. За ним одержу
ють бюлетені молодий ви
борець Олександр Колес- 
ник, голова місцевої артілі 
Іван Олександрович Пше- 
ник, інші трудівники.

Вони знають, за що голо
сують: за мир, щастя, ко
мунізм. Вони впевнені:. їхні 
обранці виправдають вели-

ЗНАЄМО, 
ЗА КОГО 

’ ке довір’я народу. Бо оби
раємо кращих із кращих. 
Своїм повноваженим пред
ставником у парламент 
України могутнянці обира
ють сьогодні вірного сина 
партії Михайла Михайлови
ча Лесняка. Депутатом об-

На виборчій дільниці N5 23 у Кіровограді голосус подружжя Шаповалових — спю- 
сар-сантехнік спеціалізованого управління Нг 52В «Дніпросаитехмонтажп Анатолій І 
фельдшер санчастини агрегатного заводу Лариса. Фото В. КОВПАКА.

І ЗА ЩО 
ласної Ради депутатів тру
дящих трудівники Могут
нього обирають Михайла 
Артемовича Жмура, до ра
йонної Ради — ватажка 
колгоспних комуністів І. І. 
Карлюгіна та голову Воло- 
димирівської сільської Ради

Дмитра Кузьмовича Обід- 
ченка.

До сільської Ради могут
нянці висунули 17 кандида
тів. Це ті, хто вже не пер
ший рік віддає свої сили 
і вміння зміцненню рідної 
артілі. Не випадково ж Ма
рію Павлівну Трамбовецьку 
вдруге обирають люди де-

путатом. Авторитетно зву» 
чать для виборців таком? 
імена кращої ланкової 
Клавдії Водзінської, Ольги 
Іванівни Чубинас та інших 
кандидатів.

М. ПИРОЖЕНКО.
с. Могутнє, 
Кіровоградського району« 
12 березня.

ДЕРЗАЙ, ПЛЕМ‘Я ШАХТАРСЬКЕ!
В І ч н и її

ЧИТАЙТЕ НА 2-й СТОРІНЦІ 
ЗВЕРНЕННЯ УЧАСНИКІВ 

РЕСПУБЛІКАНСЬКОГО 
ЗЛЬОТУ МОЛОДИХ ШАХТАРІВ.

КОМСОМОЛЕЦЬ
ЛЕОНІД Наконечний, секретар Вільшанського райкому комсомолу, три

має □ руках перший комсомольський квиток нового зразка. Леонід 
помітно хвилюється:

— Миколи Арнаути вже двадцять три роки немає серед нас. Але він 
завжди живий у наших серцях...

Секретар райкому урочисто і схвильовано передає квиток за номером 
03745401 на зберігання комсомольцям Березовобалківської середньої 
школи.

Хто ж він, Микола Арнаута, якому, мов живому серед живих, виписаний 
комсомольський квиток 1967 року!

П ДОРОЖИНСЬКОМУ лісі проходила 
районна нарада механізаторів. Ра

зом з батьком, кращим бригадиром 
тракторної бригади Юзефпільської 
МТС, крутився тут і шістнадцятирічний 
юнак Микола Арнаута. Не знав хлопчи
на, що через день разом з матір’ю ви
ряджатиме батька на фронт.

І серпня 1941 року в рідну Дорожни
ку увірвалися фашисти.

— Буде помста, — гаряче говорив 
матері, а сам шукав людей, з якими б 
разом боротися з ворогом.

Невдовзі зустрівся з Тимошем Павло
вичем Воєводою, комуністом, колишнім 
директором місцевої школи. Та зна
йшлись запроданці, які видали патріота. 
Але з його вуст Микола довідався, що 
йому слід встановити зв’язок з лісником 
Федором Головком.

Ось і лісникова хатина-сторожка.
Бесідують обережно.
Лісник вже котрий раз питає:
— Так ти, кажеш, Родіона Арнаути

син?

мі гауптмана впізнав свого, з Дорожни
ки, Федора Карнаушенка.
ОЕЗАВАРОМ юнак одержав перше 
** завдання — зв’язатися з Любою Ка
ганець, яка добре знала німецьку мо
ву, і запропонувати їй бути перекладач
кою у Дорожинського коменданта 
Гойєра.

— Розумієш, Любо, — переконував 
Микола. — Це конче потрібно. Парти
зани мають знати про наміри комен
данта.

Люба погодилася. Через деякий час 
Микола умовляв Максима Яковича Кра
соту працювати заготовачем.

—Та ти що, хлопче, здурів? Я працював 
заготовачем. Так то ж нашим служив. 
Яйця заготовляв для Москви, Ленінгра-

Комсомольський квиток 
1967 року

да, Донбасу... Для людей наших. А те
пер? Ні, ні, ні! — і Максим Якович тиць
нув у Миколині груди своїми понівече
ними на фронтах громадянської війни 
руками.

— Ви потрібні, як наш заготовач, ; 
доводить хлопець. — Тоді нашим буде 
все: і махорка, і сіль, і яйця...

І Максим Якович дає згоду комендан
тові працювати заготовачем. Про це по
дбала перекладачка Люба Каганець. Во
на місцева

I знову стару пісню:
— Війна війною, а лісникові що? Нам 

треба ліс берегти.
Розберися, що за людина — лісник. 

Якось постукав Микола у підсліпувате 
віконце сторожки і вкляк, бо двері від
крила людина у формі німецького 
гауптмана. «Кінець. Попався, — промай
нула думка. — Недарма лісник весь час 
плутав». Раптово якось усім єством від
чув, як обпікає серце зашитий у сорочці 
комсомольський квиток, який вручив 
йому мирного сорокового року перший 
секретар Вільшанського райкому комсо
молу Микола Пономаренко.

Стало боляче за самого себе: ще ні
чого не встиг зробити і раптом... Чому 
так легко довірився лісникові? А той на 
догоду гауптману не говорив, а неначе 
строчив з кулемета:

— Це той, про якого я вже доповідав 
вам...

Потім посміхнувся по-батьківському:
— Теж проситься в партизани.

------ у Миколи відлягло від серця: у фор- Малюнок М. ДОБРОЛЕЖІ.

і підказала коменданту, що 
старий Максим знає цю 
справу.

Вже через кілька днів до 
лісу підкотив німецький 
легковий автомобіль, звідки 
вийшли двоє в фашистській 
уніформі.

— Вивантажуйте, — звер
нулись вони до партизанів,

— Сіль, махорка і яйця, 
заготовлені для фатерлян- 
ду. А комендант одержав 
розписку: «Партизани заго
ну «Південний» вибачаються 
перед паном комендантом. 
Але яйце нам потрібне для 
хворих, а сіль і махорка для 
всіх: і хворих, і тих, які 
знайдуть пана на краю сві
ту...»

І комендант був змуше
ний мовчати. А партизани 
продовжували діяти.

(Закінчення на 3-й стор-)-



ХВИЛИНА 
ДО ХВИЛИНИ

Щойно закінчилася зміна. Ми зібра
лися в червоному кутку. За вікнами рит
мічно перестукують колеса вагонів і 
локомотивів, дзюрчать перші весняні 
струмочки.

— Хлопці, пригадайте січень, — мовив 
Віталій Грипкевич, — профспілкові збо
ри. Ми підбивали підсумки соціалістич
ного змагання між колективами пункту 
технічного огляду вагонів... Перше місце 
завоювали тоді.

— А хіба зараз 
гірше працюємо? — 
запитливо дивиться 
па товариша Леонід 
Цуркан. — Залізнич
ники освоїли суміжні 
професії, запровадили 
передові методи пра
ці.

ІРЯТИ-
Р1ЧКА 
І ТИ

Воно й справді: в ювілейному році за
лізничники працюють пр-ударному. Віта
лій Грипкевич уже може виконувати 
обов’язки оглядача вагонів, автоматни
ка, пролазника і слюсаря. Хорошим спе
ціалістом став і Леонід Цуркан. З них 
беруть приклад комсомольці Леонід 
ІОдін, Віктор Ковжевников, Люба Ку- 
цеико — випускники Знам’янського 
профтехучилища...

Разом підраховуємо, що зроблено на
шим колективом з початку року. Вихо
дить, що швидкісним методом вже опра
цьовано і відправлено близько 300 поїз
дів, відремонтовано без відчіплювання 
понад двадцять вагонів. Кожен з назва
них поїздів відходив від станції на 4—5 
хвилин раніше встановленого графіка.

Начебто небагато. Хвилини. Та саме 
за те, що ми їх економимо, нас і назива
ють швидкісниками.

О. ЛАЗАРЄВ, 
майстер комсомольсько-моло
діжної зміни пункту технічного 
огляду вагонів Знам’янського 
залізничного вузла.
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Біля колишнього штабу 41-Т 
гвардійської — Ф. П. Васець- 
кий і М. 1. Мацапура. Зустріч 
через 23 роки.

ДЕРЗАЙ, ПЛЕМ'Я ШАХТАРСЬКЕ!
Дорогі товариші!

Наша Батьківщина дружною сім'єю народів- 
братів вступила в 50-й рік Великого Жовтня, Від 
перемоги до перемоги веде 
боях партія великого Леніна 
совість нашої епохи.

Величні звершення Країни 
керівництвом Комуністичної 
у кожної радянської людини почуття гордості за 
рідну Вітчизну, яка від безправ’я, темряви і від
сталості піднялась до вершин прогресу, стала од
нією з наймогутніших і найпередовіших у світі.

Нам, молодому шахтарському племені, нащад
кам трудової слави героїв перших п’ятирічок, су
часникам Миколи Мамая, Кузьми Северинова, 
Івана Стрельченка, Сергія Воротнікова, Миколи

нас випробувана у 
— розум, честь і

Рад, досягнуті під
пертії, викликають

ЗВЕРНЕННЯ •
учасників 
республіканського 
зльоту
молодих 
шахтарів 
до всіх 
молодих 
робітників 
вугільної 
промисловості
України

/

Ми- 
сьо- 

____  „ _ . бу
дівництва, продовжувати і примножувати трудові 
здобутки і традиції шахтарської гвардії.

Над численними копрами шахт зараз промені
ють червоні зірки — символ гірничої доблесті і 
геройства. Це значить, що повноводною рікою 
йде на-гора надпланове чорне золото, видобуте 
молодими шахтарями республіки на честь вели
кого свята. Це значить, що завтра країна одер
жить додатково тисячі тонн чавуну, сталі, прока
ту, мільйони кіловат-годин електроенергії, більш 
вагомим стане хліборобський коровай, підви
щиться добробут радянських людей.

Зараз, коли весь радянський народ ударною 
працею зустрічає піввіковий ювілей Радянської 
держави, молодим шахтарям слід подвоїти, по
троїти зусилля, внести і свій гідний вклад в 
здійснення рішень XXIII з’їзду КПРС, XXIII з’їз
ду КП України, у виконання завдань п’ятирічки. 
Проте, як краще добитись цього, й вели ми ве
лику розмову, зібравшись на республіканський 
зліт.

Обговорюючи наші першочергові справи, ми 
ні на хвилину не забували пораду В. І. Леніна про 
те, що кращий спосіб відсвяткувати річницю Ве
ликого Жовтня — це зосередити увагу на нероз
в’язаних завданнях..

Ми добре розуміємо, що на шахтах і розрізах 
є.великі невикористані резерви. Ще не всі вугіль
ні підприємства, дільниці і бригади виконують 
планові завдання, не всюди приділяється досить 
уваги підвищенню продуктивності праці, пол!п- 
шенню якості і зниженню собівартості вугілля, 
повільно освоюються виробничі потужності, не 
повністю використовується нова техніка.

Гірники України в ювілейному році вирішили 
видобути понад план 3,5 млн. тонн вугілля, під
вищити продуктивність праці на 1 процент проти 
встановленої планом; за рахунок зниження собі
вартості, поліпшення якості та сортності вугілля 
зекономити 4 млн. кар занців. Щоб виконати ці 
зобов язання, необхідно використати всі можли-

Гринди, Івана Зінченка, Михайла Бойка та 
хайла Телитченка, випала висока честь бути 
годні активними учасниками комуністичного

«МОЛОДИЙ КОМУНАР»

вості, привести в дію всі внутрішні резерви гір
ницьких колективів.

Сьогодні ми звертаємось до всіх молодих ро
бітників, інженерів і техніків вугільної промисло
вості республіки з закликом включитися в бо
ротьбу за значне збільшення видобутку вугілля, 
за прискорення темпів росту продуктивності 
праці.

Одним з основних резервів дальшого збіль
шення видобутку вугілля і поліпшення всіх техні- 
ко-економічних показників є підвищення наван
таження на лаву за рахунок кращого використан
ня гірничої техніки та поліпшення організації пра
ці. Молодь повинна докласти всіх зусиль, щоб за
безпечити підвищення навантаження на лаву » 
довести його в середньому до 283 тонн на добу.

Щорічно до ладу діючих стають нові шахти і 
вугільні розрізи, оснащені найсучаснішою техні
кою. Проте їх проектні потужності іноді освоюю
ться повільно, країна недоодержує значну кіль
кість вугілля. Ми закликаємо всіх молодих робіт
ників вугільної промисловості України зробити 
все для найскорішого освоєння нових підприємств, 
досягнення ниааи проектних потужностей і забез
печити за рахунок цього приріст видобутку ву
гілля на 1 млн. тонн.

Зараз успішне виконання планів вуглевидобут
ку значною мірою залежить від ритмічної, без
перебійної роботи підземного транспорту. Хай 
же кожен молодіжний колектив транспортників за
провадить у себе досвід ентузіастів бригад Гри
горія Свідерського та Миколи Яригіна, які роз
горнули змагання за швидкісне водіння поїздіз, 
збільшення їх вантажопідйомності, докорінне по
ліпшення організації праці і домоглися значного 
підвищення продуктивності електровозів.

Молодь завжди була заспівувачем нового, про
гресивного. Сьогодні почесною і відповідальною 
справою молодих гірників має стати наполегливе 
вивчення, освоєння і широке впровадження су
часних гірничих машин і механізмів та прогре
сивних методів праці.

Велику допомогу в цій справі робітникам мо
жуть і повинні надати молоді інженери і техніки 
шахт, науково-дослідних інститутів і лабораторій.

В умовах переходу на нову систему плануван
ня і економічного стимулювання виробництва як 
ніколи важливим постає завдання виховання у 
кожного молодого робітника, інженера і техніка 
високого почуття господаря країни. Обов’язок 
молоді — глибоко вивчати і добре знати еконо
міку виробництва, використовувати всі можли
вості для підвищення якості продукції, добивати
ся раціонального витрачання робочого часу, ма
теріальних ресурсів і коштів.

Неухильне піднесення технічного прогресу ви
магає постійного підвищення загальноосвітнього 
та професійно-технічного рівня молоді. Це одна 
з постійних вимог нашого часу.

Дорогі друзії
Гідно зустрінути 50-річчя Великого Жовтня — 

це значить забезпечити високу трудову і політич
ну активність молоді, піднести рівень всієї масо
во-політичної та ідеологічної роботи, в основі 
якої має бути формування марксистсько-ленін
ського світогляду, виховання вірності великим за
повітам В. І. Леніна, революційним, бойовим і 
трудовим традиціям Комуністичної партії і ра
дянського народу.

Напередодні свята Великого Жовтня ми закли
каємо шахтарську молодь взяти найактивнішу 
участь у благоустрої шахтарських міст і селищ, 
їх озелененні, будівництві спортивних споруд та 
культурно-освітніх закладів, в дальшому розвитку 
художньої самодіяльності.

Партія чекає від нас, молодих, нових звершень 
в ім’я побудови комуністичного суспільства. Ми 
урочисто обіцяємо рідній партії, нашому наро
дові, що зустрінемо 50-річчя Великого Жовтня 
гідними трудовими подарунками, завжди будемо 
в перших рядах будівників комунізму, віддамо 
всі свої сили і уміння справі Леніна, ще вище 
піднесемо честь і славу соціалістичної Вітчизни!

Учасники зльоту молодих шахтарів України, 
м. Луганськ, 
березень 1967 року.
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«ВАША ГАЗЕТА 
БУДЕ ЗГАДКОЮ»

ПРОЛУНАВ телефонний дзвінок 
Зв’язківець з хвилину слухав 
що говорилося в трубці, а потім рої’, 

гублено звернувся до комбрига:
~ Товаришу полковник, з батальйо

ну доповідають, що в кукурудзі спій- 
мали якогось француза.

Через деякий час перед офіцерами 
стояв хлопчина в обшарпаній старень
кій одежині. На його схудлому зем- 
листому обличчі щасливо світились 
очі. Як виявилось, він з Підробленим 
французьким паспортом стік з ні
мецької неволі, довго поневірявся, о 
оце, нарешті, потрапив до своїх.

Хлопця нагодували, зігріли п топ- 
пій хаті. А коли комбриг спитав. ц0 
він знас про німецький гарнізон у 
П’ятихатках, розповів так багато важ
ливих даних про розташування та 
кількість ворожих військ, що зразу ж 
довелось вносити корективи в план 
операції. І в тому, що місто було 
взято майже без втрат, велика заслу
га юного героя».

Це уривок з розпові
ді нашого кореспон
дента В. Ганоцького 
про бойові дії 41-0? 
гвардійської танкової 
бригади («Молодий ко
мунар», 27 січня 1967 
року). А днями наді
йшов до редакції лист:

«Товаришу редактор!
До Вас звертається працівник Криворізького молоко

заводу М. І. Мацепура. З листів я дізнався, що у Вашо
му місті гостював колишній командир 41-ої гвардій
ської танкової бригади, полковник Ф. П. Васецький. Я 
також дізнався, що газета «Молодий комунар» 27 січ
ня ц. р. надрукувала матеріал про героїчний подвиг цієї 
бригади. В роки Великої Вітчизняної війни 
ся зустрічатися з її бійцями і комбригом, а 
ки я знову зустрівся з полковником. Тепер 
шістнадцять років, як колись, а сорок.

Якщо Вам буде неважко і у Вас є два 
мірники газети за 27 січня, то я дуже прошу вислати їх 
мені. Для мене Ваша газета буде згадкою про ті суворі 
дні жовтня 1943-го.

Ще раз прошу не відмовити в моїй просьбі.
Надсилаю також фото.

З повагою М. МАЦЕПУРА».

%

зайвих при-

мені довело- 
через 23 ро- 
мені уже не

А

ж

Фото І, Михайлишина
— - -

БК.ОМ комсомолу і обл- 
” виконком прийняли по
станову про створення в 
усіх середніх школах, тех
нікумах і профтехучилищах 
області комсомольських за
гонів імені Дзержпнського

порядку на цих об’єктах; 
користуватися телефонами 
шкіл, училищ, технікумів, 
підприємств і організацій.

Кожний член комсомоль
ського загону носить на лі
вій руці червону пов’язку

ЗАГОН м
імена
Д»Є|»ЖМІНСЬКОГО

метою надання педколек- 
тивам допомоги у прове
денні серед дітей і підліт
ків виховної роботи, спря
мованої на застереження і 
викорінення бездоглядності 
і правопорушень.

Розроблено положення, 
яке надає право членам за
говів імені Дзержпнського 
вимагати від підлітків при
пинення порушень громад
ського порядку, складати 
акти па порушників, без 
перешкод заходити в клуби, 
кінотеатри, на стадіони та в 
інші громадські місця під 
час охорони громадського

з емблемою «ЗД» (загін 
імені Дзержпнського) і має 
при собі спеціальне посвід
чення.

Для координування ді
яльності загонів імені Дзер- 
жинського при міськкомах 
і райкомах ЛКСМУ ство
рюються штаби, до складу 
яких входять представ
ники міськкому, райкому 
ЛДСМУ. Штаб проводить 
свою роботу в контакті з 
оперативними працівниками 
міліції.

Вступаючі до загону імені 
Дзержпнського дають уро
чисту клятву.



[ПІ ІСНЯ чарує не лише на естраді Вона стя
8 і ла нашим добрим супутником і в червоно

му кутку, і дома, і при зустрічі з друзями. Саме 
-юму В редакційній пошті так багато листів з 
просьбою надрукувати слова і ноти тієї чи іншої 
пісні або підказати, де їх відшукати

Нижче подаємо бесіду нашого спецкора із заві
дуючою мистецькою бібліотекою при обласному 
Будинку народної творчості Марією Федорівною 
Воронцовою.

— Розкажіть, будь ласка, в яких виданнях най
краще відшукати потрібні пісні.

— Вибір літератури багатий. Пісні на українсь
кій мові можна відшукати у «Репертуарному збір
нику», в збірниках «Бібліотечки художньої само
діяльності», в журналі «Соціалістична культура».

Газета «Пионерская правда» проводить серед 
школярів країни військово-патріотичну гру «Зір
ниця». Ось як пройшла вона в школі № 14 м. Кі
ровограда.

її ЛАН військових дій готу
вали шефи—воїни вій

ськової частини. Над ним 
схилилися члени штабу, ос
танній раз продумують зав
трашню операцію.

І ось 8.00. Комбат Олена
Ладик подає команду:

тгт’Г а тТь! ТТЛ "йг кавлять І і -1И А И ТИ біблі°теі”<и
Я.И. ді яЯ А <1. могу худо»

ПІСНЮ?

Звичайно, учасни
ків художньої само
діяльності і всіх шану
вальників пісні заці- 

московські 
• на допо

могу художній само
діяльності та на допо
могу клубному пра
цівникові. Пісні на ро— 

І сійській мові вміщу
ють журнали «Мо

лодежная эстрада», «Музыкальная жизнь», «Ху
дожественная самодеятельность» та інші. Всі ці 
видання можна передплатити.

— Наших читачів найбільше цікавлято новинки...
— У цьому випадку незамінний журнал «Песни 

радио и кино». При бажанні його можна виписати 
з Москви. Адреса така: Москва, А-171, 1-й Підмос
ковний провулок, № 4, магазин «Книга— поштою».

У цьому журналі завжди вміщують найбільш по
пулярні пісні. Наприклад, в останньому випуску 
93—94 багатьом сподобається «Орлята учатся ле
тать».

— Якраз про цю пісню запитують наші читачі 
Клаза Кізенко і Катя Яцина з села Куцеволівки, 
Онуфріївського району.

— Хороша пісня. її вміщено й у «Молодежной 
эстраде» № 1 за нинішній рік.

— Ви не могли б ознайомитися з нашою пош
тою і відразу підказати адреси пісень?

— Будь ласка. «Тополя», про яку запитує багато 
молоді, вміщена в журналі «Песни радио и кино», 
випуск 75. У цьому ж журналі (випуск 64) вміще
но пісню «Красивые слова», у випуску 68 — «Мор
зянку», у випуску 66 — пісню «Голубая тайга», у 
випуску 88—89 — «Над Кронштадтом туман». Піс
ню «Я назову тебя зоренькой» вміщено в журналі 
«Культпросветработа» № 4 за 1964 рік, а «Как про
вожают пароходы» — в «Молодежной эстраде» 
№ 1 за 1966 рік.

: ~_____ _ _ ___~----------------
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— Батальйон, стрункої До 
місця бойових дій кроком 
руш!

Завдання «червоних» не
легке: треба відшукати в 
районі Лелеківки висоту 
«Безіменну» і штурмом ово
лодіти нею. А в цей час «си
ні» спішно готуються до 
оборони: подвійним сніго
вим муром обнесено висо
ту, викопані в снігу траншеї, 
на підступах до фортеці ви
ставлено бойову охорону, 
заготовлено «гранати».

В бою можуть чекати 
будь-які несподіванки, а то
му в авангарді основних 

Наступ треба прикрити «вогнем».

сил обережно ступає відді
лення розвідки.

Комбат Олена Ладик І 
замполіт Льоня Кириченко 
були передбачливі: перше 
відділення розвідки напо
ролося на бойову охорону 
«синіх». Сніговий шквал, 

тріск автоматних черг (хо
лостими патронами), і посе
редники констатували: роз
відку знищено.

Командири рот поспіша
ють до комбата на «вій
ськову раду». Рішення шта
бу: в обхід ворожих пози
цій вислати друге відділен
ня розвідки, оснащене ра
діостанцією, батальйону по
взводно розміститись у 
лісі.

Радисти прийняли шифро
граму. Розвідка доповіла: 
«Ми пройшли. Шлях до 
піонерського табору «Друж
ба» вільний».

Обережно, висуваючи 
вперед розвідгрупи, стягу
валися взводи до місця 
зосередження основних 
сил. В ар’єргарді, як зав
жди, взвод господарників.

Після короткої наради 
війська «червоних» у скла
ді першої і другої роти ки
нулися з флангів на штурм 
висоти. Третя рота залиши
лася в резерві.

Та «сині» були насторожі, 
їхня бойова охорона донес
ла: «червоні» піднялися в 
атаку. Дим непроглядною 
пеленою заслав підступи до 
фортеці, один за одним 

вибухали зривпакети. Щіль
ний вогонь автоматників 
примусив «червоних» від
ступити на заздалегідь під
готовлені позиції.

— Ой, десь стогне пора
нений! — скрикнула сані
тарка Наташа Катренко і 
разом з Валею Левченко 
поспішила йому на допо
могу.

Підраховано втрати, «по
ранені» відтранспортовані в 
розташування госпчастини 
чистити картоплю. Рада 
командирів обговорює на
слідки атаки.

Рішення ради команди
рів: востаннє атакувати про
тивника з’єднаними силами 
в складі всіх трьох рот; пе
ред атакою провести інтен
сивну артпідготовку. Ос
кільки фланги противника 
добре укріплені, Розпочати 
лобову атаку.

Після артилерійської під
готовки (зривпакети і димо
ві шашки) «червоні» пішли 
у вирішальну атаку.

— Перемога або смерть! 
— крикнув командир взво
ду Вова Громатенко і пер
шим кинувся на неприступні 
снігові мури. Зав’язалася 
жорстока сутичка. Снігова 
шрапнель косила ряди 
«противника». Перша лінія 
оборони в руках «черво
них». Та «сині» не здавали
ся. Засівши в траншеях дру
гої лінії, вони ще з біль
шим завзяттям «обстрілю
вали» ворога. В одному міс
ці сніговий мур упав. Аван
гард «червоних» метнувся 
в місце прориву. Попере
ду — «боєць» з червоним 
прапором. Та ось 
почав
тяжко

прапор 
хилитися — «боєць» 
поранений. десь стогне поранений!

Вирішальна атака «червоних».

ПРАПОР
НАД
«ВДЕ®

Прапор підхопив восьми
класник Саша Хмура ічпо- 

долав останню сотню мет
рів до вершини висоти. 
Його дзвінке «ура!» підхо
пили чотириста дитячих го
лосів. Операція закінчилася 
повною перемогою «черво
них».

Після бою переможці і 
переможені смачно сьорба
ли суп, приготовлений 
спритними господарниками.

Ф. ПРО КОПЕЦЬ,
* старша піонервожата 

школи № 14.
м. Кіровоград.

Ой,

вічний
комсомолець

(Закінчення. Початок на 1-й стор.)- 
ЗАЛІЗНИЧНИЙ майстер Яким Володи

мирович Корчевський повідомив, 
що на Підгородній стоять вагони з 
людьми. їх зігнано сюди з навколишніх 
сіл для відправки в фашистську неволю. 
Про це ж розповів і Коля Арнаута, якии 
повернувся зі станції.

— Вагони-пастки відправлятимуть завт
ра, — говорив він. — Чекають нови 
бранців. „

Командири, обміркувавши, як краще 
провести операцію, запропонували ст р 
шому лейтенанту Карнаушенку. Р 
одягнутись у форму гауптмана 1 Ра^ 
з Михайлом Ковальчуком, Миколою Ар 
наутою, Володимиром Красото , 
лем Міщенком та Петром ком

безшати на виконання завдання.
Наказано операцію 

пострілів. А ніч—хоч голки збираи.
Вартових двоє. Вони витан

цьовують дріб біля вагонів, 
труть задубілі руки. З трьо,. 
сторін у них все на виду.

— Доведеться повзти попід 
вагонами, — вирішує Карна- 
ушенко. — Зі мною йде Мико
ла. Приготуй ніж і пістолет.

З кожною секундою відс
тань до варти скорочується. 
Ось чітко окреслені дві пари 
ніг. Це вороги. Чується шурхіт. 
Йде ще двоє. Що це? Посиле
ний караул? Та ні. Зміна. А під 
вагоном теж лежать двоє. Вони 
наче приросли до шпал. Але 
це тільки здається. Ще мить — 
і вартові від ножових ударів в 
спини змовкають навіки...

У СЕРПНІ 1943 року ворог відкочувався 
на захід. В Дорожнику почали часто 

навідуватись високі чини фашистської 
армії. Літнього вечора в село приїхав 
шеф польової жандармерії. Люба Кага
нець довідалася про це від коменданта. 
А через дві години про візит «високого 
гостя» знав командир партизанського 
загону. В село були послані Федір Кар- 
наушенко, Петро Зубко, Микола Арнау
та, Василь Ткаченко, Анатолій Марущак. 
їм стало відомо, що жандармський шеф 
квартирує в Ірини Васютинської, там за
ночував і комендант Гойєр. Партизани 
підійшли до хатини і крізь щілину вікна 
помітили, як в кімнаті сидять троє над 
паперами і про щось сперечаються.

_  Нам би ті папери та форму жан
дармського офіцера, — прошепотів 
Карнаушенко.

І ось Гойєр і ад’ютант жандарма ле

жать обеззброєні на долівці, а шефа 
жандармів з цінними документами пар
тизани наздогнали аж біля лісу. Пора
дились і вирішили відпустити його, на
казавши:

— Дивись, гаде. Не задумай знущати
ся над радянськими людьми. Капут зро
бимо з тебе.

Фашист плазує навколішки й не ві
рить, що його не вб’ють. Потім біжить, 
озирається, чекаючи пострілу. Та не стрі
ляють партизани, бо в селі повно німців, 
і тоді буде страшна помста над мирни
ми людьми, над жінками, над дітьми...

А 13 серпня 1943 року в Дорожнику 
з’їхались фашисти і поліцаї. На просторе 
подвір’я кати зігнали все населення До
рожники та західної частини села Бере
зова Балка. Накинули на стару грушу 
чотири мотузки. Кати готуються вішати 
радянських людей. Тут і шеф жандар
мерії, той, що плазував перед партиза
нами. Але тут і зв’язкові з лісу. І раптом 
Гойєр знаходить у себе на столі листа, 
написаного німецькою мовою. В ньому 
не погроза, а суворий наказ: «Жодної 
волосинки не повинно впасти з голів на
ших. За невиконання наказу — петля». 
Партизанський лист зробив чудо. Пере
лякані фашисти відпустили людей, зали
шивши 17 заложників. Серед них і п ят- 
надцятирічний Григорій Красота — син 
заготована. Але вранці комендант від
пустив усіх заложників. І знову причи

СТОЇТЬ в Йосипівці солдат. Стоїть він у вічній почесній варті біля мо
гили комсомольця Миколи Арнаути. На обеліску напис: «Вічна слава 
радянським воїнам, які загинули за свободу І незалежність Радян

ської Батьківщини в боях з німецькими фашистами. Серпень 1941 — бе- 
резень 1944 рр. Партизани Микола Родіонович Арнаута та Григорій Дем’я- 
нов і 61 чоловік, прізвищ яких не встановлено».

В селі Дорожинці, Вільшапського району живуть батько і мати Миколи. 
І якщо вам доведеться побачити над могил
кою, що біля сільради, двох старих лю
дей, знайте, що то батьки вічного комсо
мольця, який своїм життям-подвигом наві
ки приписав себе до славної когорти 
юних.

ною для цього був новий партизанський 
лист.
'В’А а листопаді 1943-го у партизанів 
* була невдача за невдачею. Гестапів

ці розстріляли першого секретаря рай
кому комсомолу Миколу Пономаренка, 
замордували лісника Федора Головка, 
партизанського зв'язківця, агронома 
Феодосія Васютинського, Любу Кага
нець. Було ясно, що діяв провокатор. 
Але хто ж він? Розв’язати це питання 
доручили Миколі Арнауті. В ніч під но
вий 1944 рік юнак постукав у двері бу
динку, де жила Домна Бабій. Разом з її 
дочкою Євгенією ходив до школи, знав 
їх, як людей надійних. Не встиг перепо
чити, як в двері загупали прикладами фа
шисти. Микола вискочив на горище. 
Жбурнув одну гранату, другу... Але во
ни не зірвалися... Як зграя диких звірів, 
накинулися фашисти й поліцаї на комсо
мольця, що сходив кров'ю. Миколу до
ставили в Юзефпільську лікарню. Шість 
діб катували, але ні слова не почули з 
його вуст про партизанів.

...В сяйві місяця ворушився свіжий па- 
горбок-могила, куди напівживого юна
ка закопали фашисти...

1. коіовський, 
позаштатний кореспондент 
«Молодого комунара».

с. Дорожника,
Вільшапського району.

«МОЛОДИ Й 
КОМУНАР» 

№ 32 (732)д З стор,



00

ІНТЕРВ’Ю З ТРЕНЕРАМИ ЗБІРНИХ

хо-

було дужеМикола

овснгар- 
СІПЬСЬНІ питання, без 

мало б виг-

скільки не поміча- 
ось уже 22 роки.

ПЕРЕД ЖКЕЙв ПРЕВГвРОО

РЗ

о 
о 
Сі 
й

Е-* 
О
t--

ДВІЧІ 
„ЗОЛОТИЙ“

Майстер спорту В. Мель
ников з Кіровська — золо
тий призер VI зимової 
Спартакіади профспілок 
СРСР у слаломі-гіганті. 12 
березня він став перемож
цем і в особисто-командній 
першості гірськолижників 
країни. В Приельбруссі він 
пройшов трасу в 2700 мет
рів з перепадом висот 800 
метрів і 27 воротами за 
2 хвил. 25,9 секунди. Срібло 
дісталось москвичу В. Таль- 
янову, а бронза — його 
землякові Т. Монастирьову.

(РАТАУ).

Хто вийде 
на килим?

Положенням про IV ювілейну 
Спертвкіеду України передбачено 
віковим ценз її учасників: у скла
ді збірних команд не повинно бу
ти більше четвертої частини спорт
сменів віком понад 25 років.

З метою виявлення кандидатів 
до збірної, якій доведеться захи
щати спортивну честь КІровогрвд- 
щинн нв республіканській Спарта
кіаді, було проведено особисто- 
командну першість області з кла
сичної боротьби. Змагання ще раз 
підтвердили, що цей вкд спорту 
ие набув масовості, що дуже по

Запитує ровесник

ЩО Ж ТАКЕ «ТВІСТ»?
Мені незабаром 20 років, переступив цілком не

великий «вік», повноліття. Питання хвилюють мене 
різні, відповідь на них знаходжу в книжках, з 
прикладів життя. Лише в одному ніяк не можу 
найти вірну, справедливу відповідь. Це питання... 
про твіст. Один говорить, що це пригинання пе
ред капіталістичним Заходом. Інший говорить, що 
це танець, який поєднує спорт з граціозністю. 
Хлопці віком від 16 до 20 років пробують танцю
вати його: мовляв, що ж пластинки випускаються 
під назвою «твіст». Старші хлопці забороняють і 
навіть простягають руки. Дайте, мої ровесники, 
відповідь на моє запитання. З вашого колектив
ного «за» і «проти» я зроблю висновок.

Сергій ДУБІНЕНКО, 
тракторист колгоспу імені Ульянова 
Кіровоградського району.

ВІД РЕДАКЦІЇ: Що ж відповімо, ровесники, 
Сергієві Дубіненку?

Б К 02966. Індекс 61197. Друкарня їм. Г. М. Димитрова обласного управління по пресі, м. Кіровоград, вул, Глінкн, 2.

гано готується здібна молодь, що 
могла б стати Ндною зміною 
досвідченим майстрам спорту, які 
п свій час прославляли нашу об
ласть.

У змаганнях взяло участь лише 
три команди: товариств «Аван
гарди, «Колгоспник» і Кіровоград
ського гарнізонного клубу офіце
рів. Жодна з них не була укомп
лектована борцями ссіх вагових 
категорій, у представника «Кол
госпника», майстра спорту з Ново- 
українки Альберта Масола 11933 
року народження) був лише один 
суперник. Земляку Масола і його 
одноклубнику, майстру спорту Фе
дору Бондуру, який скоро відзна
чатиме свос сорокаріччя, не було 
потреби виходити на килим, бо він 
був єдиний у важкій вазі.

Ще в двох вагових категоріях 
переможцями стали «старички». Це 
першорозрядник Віктор Іщєнко 
(носоукраїнський «Колгоспник») І 
Анатолій Федоренко (кіровоград
ський «Авангард»),

З молоді чемпіонами стали кан
дидат у майстри спорту Іван 
Пеонов з компаніївського «Кол
госпника», аоангардівці Кіровогра
да Віктор Марус і Юрій Савицький 
га військовослужбовець 
Дзюба.

Командою перемогли 
дівці. На другому місці 
спортсмени.

Як і раніше, поза участю в зма
ганнях були представники това
риств «Буревісник» І «Спартак».

В. СИМЧУКОВ.

Перемоги 
й нічиї

Поверкувшись із Криму, футбо
лісти «Зірки» привезли кілька но
вин.

□ іграх на приз Федерації фут- 
бола УРСР «Зірка» зустрілася з 
«Дніпром». Як основний, так і 
дублюючий склади зіграли внічию 
(0:0).

Наші земляки помірялися сила
ми о товариській зустрічі з коман
дою класу «Б» міста Сиктивкар. 
Гра закінчилася з рахунком 2:0 на 
користь «Зірки». М’ячі забили 
Юхим Сприкут І Володимир Вере- 
мєєв.

Футболісти дублюючого складу 
грали з житомирською командою 
«Полісся» (клас «Б»), Жодній з 
команд не вдалося відкрити раху
нок.

Сьогодні «Зірка» виїздить нв 
тренувальний збір до Одеси.

Л. ПАВЛОВ.

Завтра в червонозорівському Палаці культури 
імені Жовтня — великий вечір відомого югослав
ського скрипаля Дсяиа Бравнічара. Програма ар
тиста досить різноманітна: твори Брамса, Баха, 
Паганіпі, Прокоф’єва, Парпора та інших компози
торів.

Деян Бравнічар — молодий скрипаль. Народив
ся він в Любляні, тут вперше взяв у руки неве
личкий музичний інструмент з чарівним голосом, 
тут закінчив на «відмінно» Музичну Академію. 
Пізніше Деян удосконалював виконавську майс
терність у Московській державній консерваторії, в 
класі професора Д. Ойстраха.

Ще будучи студентом Люблянської Академії, 
Д. Бравнічар роз’їжджав з концертними виступа
ми по Югославії, Англії, Туреччині. Побував та
кож в Австрії, Італії, Польщі, Швейцарії.

Деян завжди в полоні музичного настрою. В ше
лесті вітру, в падінні дощових крапель, навіть у 
кроках перехожих людей — Деян Бравнічар улов
лює неповторні звуки ніким не написаних мелодій. 
Вміле поєднання музики, навколишнього світу з 
творами світової класики, творче переосмислення 
пережитого під час гри — ось основна риса юго
славського скрипаля.

Завтрашній вечір Д. Бравнічара — велика подія 
в культурному житті нашої області.

Н. ПАЛИВОДА.

СПІРКА 
РОЗВ'ЯЖЕТЬСЯ 

У ВІДНІ
37-річний наставник наці

ональної команди Канади 
Джек Маклеод відноситься 
до розряду граючих трене
рів Все ж він прийшов до 
висновку, що хокей — не кі
но, де можна суміщати ак
торські і режисерські обо
в’язки. Переборовши споку
су бути виконавцем голов
ної ролі, він вирішив вийти 
на віденський лід тільки під 
час церемонії вручення ме
далей. Він сподівається, що 
вони будуть золотими. Ад
же Канада без хокейної ко
рони — каріина настільки ж 
безглузда в уявленні бо
лі л ь н иків-патріотів, як 
Джордж Стефенсон, вина
хідник паровоза, верхи на 

ж Джек 
розу-

верблюді. І все 
Маклеод прекрасно 
міс, що відібрати Кубок у 
радянської збірної — зав-

Відділ веде 
кандидат у майстри спорту

Г. ДУБІВКА.

КОНКУРС- 
В1КТ0РИНА

ВІДПОВІДЬ НА 
ЗАВДАННЯ № з

1. Вперше чемпіонат світу 
серед юнаків (віком до 20 
років) за рішенням міжна
родної федерації шахів 
(ФІДЕ) було проведено в 
1951 році. Чемпіонати світу 
серед юнаків проводяться 
раз на два роки.

Радянські шахісти в цих 
змаганнях виступають з 
1955 року. Тоді в турнірі, 
який проводився в Антверп- 
ні (Бельгія) взяли участь 
24 шахісти з 23 країн, у то
му числі наш Борис Спась- 
кий. Перше місце і звання 
чемпіона світу завоював ра
дянський юнак.

Борис Спаський, 1937 ро
ку народження, за спеціаль
ністю журналіст, в 10 років 
одержав 1 розряд, а в 16 
років у Бухарестському 
міжнародному турнірі вико
пав норму 
майстра.

В 1955 році 18-річннй 
юнак оспорює першість сві- 

дання неймовірних трудно
щів.

— Збірні СРСР, ЧССР і 
Канади — це рівні по силі 
команди. Хто буде чемпіо
ном, вирішить суддівство. 
Якщо взяти за індикатор ми
нулий рік, то можна перед
бачити, що симпатії суддів 
будуть на боці представни
ків старого світу, — так від
повів Маклеод на моє пи
тання про вірогідних призе
рів віденського чемпіонату.

Маклеод вважає, що січ
неве турне радянських хоке
їстів по Канаді 
успішним.

На звичайні 
яких інтерв’ю 
ляд, як весілля без генера
ла, — кого Маклеод вважає 
кращим гравцем, і в якому 
віці хокеїсту варто розпро
щатися з хокеєм, канадсь
кий тренер відповів:

— Мені не хотілося б ви
діляти якого-небудь одного 
з гравців, але я відчуваю, 

ту з шахів у міжзональному 
турнірі в Гетеборгу, але 
невдача на фініші його ли
шила можливості продов
жувати дальшу боротьбу 
в турнірі претендентів. В 
цьому турнірі він виконав 
норму міжнародного грос
мейстера.

На протязі 10 років 
Спаському не вдавалось 
потрапити на міжзональний 
турнір. 1 ось, вигравши від- 
біркові матчі у Кереса, Гел
лера і Таля, Б. Спаський в 
1966 році зустрівся в матчі 
на першість світу з Т. Пет
росяном. Матч закінчився 
поразкою Спаського.

За успіхи в спорті Борис 
Спаський нагороджений ме
даллю «За трудову доб
лесть».

2. «Скажена» тура — це 
беззахисна тура, яка безпе
рервно переслідує короля 
противника (іноді — іншу 
фігуру), користуючись тим, 
що її не можна брати з-за 
пату. Комбінація із «скаже
ною» турою дозволяє сторо
ні, яка 
розою 
нічиєї.

Ось 
тури:

Білі: Крйі. Т£3.
Чорні: КрЬ5, Тс2, пп:а2,1і2.
1. Тк5+! КрН4 2. Тё4-|-

знаходиться під заг- 
поразки, добитися

приклад «скаженої»

міжнародного КрНЗ. 3. TgЗ і т. д. з нічиєю.
3. Комбінація розв’язу

ється так:
1. Тс5І! з виграшем. Як

що 1. ...Ф:с5, то? Т:їі74-К:1і7 
3. Фg7X.

Першими правильні від
повіді надіслали: гурток Бу
динку піонерів м. Кремгеса 
(керівник Я- Корант), лікар 
районної лікарні м. Новоук- 
раїнки Т. Погорілий, учень 
10 класу школи № 34 м. Кі-

ТАЄМНИЦІ СНІГУ
Весна вже зробила 

перші кроки в нашій об
ласті. Вони були трохи 
невпевненими, але по
мітними. Сів сніг на по
лях. Цьогорічна весна 
повна таємниць. І найго
ловніша з них — це та
ємниця снігу.

Характерно, що за зи
му й осінь в нашій об
ласті випало стільки опа
дів, 
лось
Висота шару снігу досить 
не однакова на території 
Кіровоградщини. Якщо, 
наприклад, у централь
них і південних районах 
вона досягає від 27 до 
40 сантиметрів, то в Гай- 
воронському районі не

що кращий радянський 
кеїст — це Фірсов.

Що ж до віку, який вва
жається для гравця критич
ним, Маклеод сказав, що це 
справа сугубо індивідуаль
на.

Відповідаючи на моє ос
таннє питання —. що нового 
в світовому хокеї? — Мак
леод тільки підтвердив істи
ну, що нічого не вічне під 
хокейним сонцем. За винят
ком правила, яке дозволяє 
догнати і взяти шайбу за 
червоною лінією.

Джек Маклеод намагавсі 
спростувати виступи преси, 
яка стверджувала, що ка
надська команда в турнірі 
століття Канади взяла на 
озброєння грубість. Залиши
мо це на совісті тренера. 
Думаю, що спірку вирішать 
самі хокеїсти. Вони зроблять 
це у Відні, і їх рішення ос
карженню не підлягатиме.

Борис КОРОЛЬОВ, 
власкор АПН в Оттаві. 

роїзограда Володимир Мар
ченко, Малець Дмитро з се
ла Завадівка, Харченко С. 
із Зиам’янського району.

Всім учасникам конкурсу, 
які правильно розв’язали 
завдання № 3, нараховано 
по 6 очок.

ЗАВДАННЯ № 4 і

1. Назвіть шахових грос
мейстерів України і їх най
вищі спортивні досягнення 
за останні 5 років.

За правильну відповідь 
нараховується 3 очка.

2. Що означає термін 
«зв’язка»? Наведіть прик
лад.

За правильну відповідь 
нараховується 2 очка.

3. Знайдіть комбінацію:

Білі: Kpgl, Фс2, Th3. Tel, 
Сс4, Kg5, пп:а2, в2, <14, f2 
g2, 112 (12 фігур).

Чорні: Kpg8, Ф(16, Та8, 
Tf8, Cg6, КІ6, пп:а7, _в7, сб, 
Ї7, g7, Іі7 (12 фігур).

Білі починають і вигра
ють.

За правильне розв’язання 
нараховується 3 очка.

Строк надсилання відпо
відей до 25 березня 1967 ро
ку-

доходить і до 14 санти
метрів.

Зараз наші метеоро
логи працюють над роз
в’язанням таємниці сні
гу. Головне питання: ко
ли, нарешті, він, як то 
кажуть, розкриється. Під
раховано, що це стане
ться десь наприкінці бе
резня.

Весна розвісить в кінці 
березня бруньки на де
ревах і принесе великі 
опади — до 50 мілімет
рів, що вдвічі вище нор
ми. Вже 20—21 березня 
температура повітря до-, 
сягатиме 13—18 граду
сів.

А як же ведуть себе на
ші річки? Поки що вони 
спокійні. Рівень води в 
них не набагато переви
щує норму (окрім, хіба, 
Південного Бугу). Проте 
паводок може бути ви
соким: в окремих місцях 
на 200 сантиметрів пере
вищуватиме норму. В Ін
гулі рівень води стано
витиме 430—350, а в Си
нюсі — 620 сантиметрів.

Мине Ще тиждень, 
весна повновладно ві 
йде в наш дім.

Е. ГОРБЕНКО, 
старший інженер- 
агрометеоролог Кі
ровоградського гід- 
рометбюро.

СЕРЕДА, 15 березня. Перша про
грама. 11.00 — Кіножурнал та 
художній фільм «Лиси Аляски», 
(Кіровоград). 17.00 — Тслооізійний 
журнал «Піонерія». (Київ). 17.30— 
«Про що співає арфа». Розповідь 
про долю актриси Ф. Панфіло, 
Породача із Запоріжжя. 13.00 — 
Кіровоградські вісті. 18.15 — Те
лереклама. (Кіровоград). 18.20 —■ 
Телефільм. (Кіровоград). 18.30 — 
«Розповіді про гороізм». Виступ 
письменника С. Смирнова. (Моск
ва). 19.00 — «Говорить Москва...» 
Концерт. Трансляція з Кремлів
ського Палацу з'їздів. 22.00 — 
«Капітан Сова йде по сліду». Пре
м’єра польського телевізійного 
художнього фільму. З серія. (Мо
сква). 22.30 — В ефірі — «Моло
дість». (Москва), .

Друга програма. 11.00 — Англій
ська мова для малят, (Дніпро
петровськ). 11.30 — Художній 
фільм «Династія непокірних», 
(Дніпропетровськ). 19.00 — Кіно
журнал то художній фільм «Лиси 
Аляски», (Кіровоград),

ЧЕТВЕР, 16 березня. Перша про
грама. 11.00 — Телевісті. (Київ), 
11.10 — Всесоюзний фестиваль
самодіяльного мистецтва. «Хай 
завжди дзвенить пісня». Концерт, 
(Київ). 12.00 —- «Острів Ольхо- 
вий». Телевізійний художній фільм, 
(Київ), 17.00 — «Дітям про зві
рят». Породача з Ленінградо, 
17.30 — Для дітей. «Олівсць-Ма- 
лювець», (Київ), 18.00 — «Півден
ний — місто хуртовинне». Телеві
зійний фільм, 18,15— «Світ сьо
годні». (Москва). 18.45 —- Тслооіс- 
ті, (Київ), 19.15 — «Інтернаціо
нальний молодіжний клуб «Фа
кел». Передачо з Одеси. 20.00 — 
До 50-річчя Великого Жовтня. «На
ша історична». Репортаж з Дер
жавної історичної 'I'. ‘ 
УРСР. (Київ). 20.30 — «Пост тан
цю». Творчий портрет 
артиста СРСР В.
(Київ). 21.30 — «Капітан Сова йдо 
по сліду». Прем’єра телевізійного 
художнього польського фільму. 4 
серія. (Москва). 22.00 — «На сце
ні посмішки». вечір Одеського 
театру музичної комодії, Передача 
з Одеси,

П’ЯТНИЦЯ, 17 березня. Перша 
програма. 11.00—Телевісті. (Київ). 
11.10 — Кіножурнал та художній 
фільм «Пригоди Ворнсра Хольта», 
1 серія. (Кіровоград), 16.50 — Для 
школярів. Толсвізійно агентство 
«Піонерія». Породача з ЛьооооГ”" 
17.15 — Телереклама. (Кірово
град). 17.20 — Голубий екран — 
школярам. «Прийоми безпеки при 
монтажі електроустановок». (Кі
ровоград). 18.00 —• Телевісті. (Ки
їв), 18.20 — «Весна іде, весні до
рогу», Концерт з Дніпропетров
ська, 18,50 — Гарсіа Лорка — 
«Криваво весілля». Прем’єра те
левізійного спонтаклю. Передача 
з Ленінграда. 20.15 — Естафето 
новин, (Москва), 21.00 — Кіно
журнал та художній фільм «При
годи Вернора Хольта», 1 серія, 
(Кіровоград),

бібліотеки

народного 
Вронського.
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