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Йдеться про модернізовану сівалку «СУТ-47». 
Вона «на відмінно» витримала державні випробу
вання на Південноукраїнській машино-випробу- 
вальній станції. Компетентна комісія встановила, 
що сівалка стала довговічнішою, надійнішою, по
ліпшилась якість її роботи.

Зараз «СУТ-47» вже виходить з конвейєра кі
ровоградського ордена Трудового Червоного 
Прапора заводу «Червона зірка».

Модернізували сівалку молоді конструктори 
спеціального конструкторського бюро підприєм- 
ства Валентина Більбик, Василь Голіков, Тамара 
Шмат, Валентина Чернишова, Володимир Лозін, 
Ерік Корнієнко, Надія Колованова, Микола Гаври
ленко, досвідчений інженер Георгій Бандуров- 
ський та інші.

м. ножнов, 
інженер-конструктор спеціального кон
структорського бюро заводу.

У ЦК КПРС
і Раді Міністрів СРСР

Q ЦК КПРС і Рада Міністрів СРСР розглянули питання 
про невідкладні заходи по захисту грунтів від вітрової 
і водної ерозії і прийняли відповідну постанову. У по
станові відмічається, що багато колгоспів та радгоспів у 
степових і лісостепових районах внаслідок великого по
ширення ерозії грунтів одержують низькі і несталі вро
жаї сільськогосподарських культур.

Незважаючи на величезну шкоду, якої завдають віт
рова й водна ерозія грунтів, посухи і суховії сільському 
господарству та іншим галузям народного господарства, 
зазначається в постанові, роботи по охороні грунтів і по
лезахисному лісорозведенню проводяться в незначних 
розмірах, а в багатьох господарствах зовсім не ведуться.

ЦК КПРС і Рада Міністрів Союзу PCP розглядають 
боротьбу з вітровою і водною ерозією грунтів як одно з 
найважливіших державних завдань у системі заходів, 
здійснюваних партією і урядом для дальшого розвитку 
сільськогосподарського виробництва в країні.

Радам Міністрів союзних республік, Міністерству сіль
ського господарства СРСР, Міністерству меліорації і 
водного господарства СРСР, Державному комітетові лі
сового господарства Ради Міністрів СРСР, Всесоюзному 
об’єднанню «Союзсільгосптехніка» Ради Міністрів 
СРСР, місцевим радянським, сільськогосподарським, во
догосподарським і лісогосподарським органам, колгос
пам, радгоспам та іншим сільськогосподарським під
приємствам, а також науково-дослідним закладам по 
сільському господарству доручено широко розгорнути 
планомірне здійснення комплексу організаційно-госпо
дарських, агротехнічних, лісомеліоративних і гідротех
нічних протиерозійних заходів.

Залежно від місцевих грунтово-кліматичних умов, де 
ефективність відповідних протиерозійних заходів доведе
на наукою і практикою, рекомендовано застосовувати 
конкретні заходи, що забезпечують родючість грунтів.

ЦК КПРС і Рада Міністрів СРСР вважають, що си
стематична боротьба з вітровою і водною ерозією грун
тів — велика загальнонародна справа. Від успіху цієї 
боротьби залежить збереження і поліпшення якості сіль
ськогосподарських угідь, підвищення родючості грунтів, 
зростання врожайності і валових зборів сільськогоспо
дарських культур.

Керівним органам союзних республік, країв, областей, 
автономних республік і районів запропоновано організу
вати повсякденний контроль за здійсненням намічених 
заходів по захисту грунтів від вітрової і водної ерозії, 
подавати колгоспам та радгоспам, лісогосподарським і 
меліоративним організаціям та підприємствам, їх пар
тійним організаціям необхідну допомогу в проведенні 
цих заходів.

(ТАРС).

1. АКВАРІУМ У ЦЕХУ

о 
SS
S* t=)

ф

со
№
Б* 
О 
S

ЦЕ БУЛО НА ЗЛЬОТІ
Розповіді ветеранів про вогняні весни, щи

рі бесіди I несподівані зустрічі залишаться 
назавжди в пам’яті учасників Другого облас
ного зльоту дівчат-механізаторів.

Наш фотокореспондент В. КОВПАК Добрі 
спомини доповню« фотознімками.

Тепла посмішка торкнулась П уст. А очі 
заясніли весняноквітом І радістю. Щаслива 
Марія Коріняк, трактористка з колгоспу 
(■Батьківщина» Ульяновського району, що мрія 
П збулася, що здобула механізаторську 
професію.

Притулила Марійка до сонцем зацілованих 
Щік перші квіти весни, І світлі помисли 
оповили П. А потім...

А потім вона зі своїми ровесницями, учас
никами зльоту дІачвт-мехаиЄаторІв, поспіши
ла я один з наймальоеничіших куточків Кіро
вограда, поспішила туди, де в парку серед 
зеленавих ялин, стоїть людина, рідна і близь
ка кожному серцю.

На фото: внизу -— дівчата несуть квіти 
Іллічу, праворуч — М. Коріняк.

Здрастуй, Кіровоград!
Туристсько-екскурсійний 

поїзд закінчив свій рейс. 400 
учнів побували там, де жив 
і працював Володимир 
Ілліч Ленін. У кожному міс
ті, де поїзд робив зупинки, 
зустрічалися з місцевими 
школярами. Найбільш ціка
вою з них, мабуть, була зу
стріч з шкільним турист
сько-екскурсійним поїздом 
«Юний уралець», який теж 
слідував по ленінських міс
цях. На пероні вокзалу від
бувся вечір дружби. Перед 
школярами виступили старі

більшовики — учасник роз
грому Колчака Г. М. Гусєв 
та чапаєвець, член КПРС з 
1917 року О. П. Федоров.

Всюди, де ми бували, кла
ли вінки біля пам’ятників 
В. І. Леніну.

Незабутні враження зали
шила поїздка у школярів. 
Ось кілька записів із що
денників, зроблених під час 
пам’ятної поїздки.

Люба ДЖОЙ, учениця 
10-го класу Лозуватської се
редньої школи Ульянов
ського району:

КРАСА
ЮТОТЮІЖА

Володя не в настрої. Йому здає
ться, що в підводних хащах панує 
мертвий спокій. Нагнувся, глянув 
на «щучку»-шапера збоку і по
мітив, як затріпотів її золотисто- 
жовтий комірець. Рибка кинулася 
вбік. А на зеленому тлі водорос
тей вирізьбився червоний мече- 
носець. Його змінив яскравий 
фундулус. Водяні мешканці за
кружляли у якомусь нерозгадано
му танку. І втому нараз, як рукою 
зняло. Обличчя Володимира за
сяяло. Він сипнув корму рибкам. 
Потім взявся майструвати ще 
один акваріум, набагато більший 
від того, що мав.

Та цей акваріум так і не стояв 
у кімнаті. Саме не ладилась робо
та у їхньому цеху великого пе
ріодичного ремонту, -де Володи
мир Бабін працював помічником 
майстра. Всі, починаючи від май-

стра і до наймолодших робітни
ків, нервували. Тоді Володимир і 
поставив свій великий 
під вікном у цеху.

Давненько це було. В 
тивному депо сусідство 
ких рибок з велетнями-теплово- 
зами всім сподобалося. Правда, 
спочатку акваріум «не вписував
ся» у загальний інтер’єр. Брудні 
стіни і підлога в мастилі були то
му причиною. А сьогодні красені- 
тепловози, що заходять сюди на 
ремонт, яскраво-зелені, як і во
дорості. На підлозі, як не дивно, 
й плями мастила не знайдеш. А 
біля акваріума, перед зміною чи 
після, можна побачити і молодо
го машиніста мостового крану 
Раю Ільченко, і літнього счюсаря 
Івана Павловича Рибіна і бага
тьох інших ремонтників.

Краса повновладно ввійшла в 
усі цехи. В інструментальному, де 
господарює Леонід Генов, теж є

акваріум

локомо- 
малень-

——------------- =====
акваріум. А ще — квіти. Квіти та 
картини — і в автоматному, і хро
мувальному цехах, в цехах ре
монту точних приладів і паливної 
апаратури, в акумуляторному. 
Секретар комсомольської органі
зації депо Борис Бондаренко за
хоплено чи то стверджує, чи то 
запитує:

— А чудово ж у нас?!
На Це Іван Савелійович Мехе- 

да, секретар партбюро, резонно 
зауважує:

— А треба, щоб ще краще 
було.

І це не просто мрія. Естетикою 
виробництва займаються не лише 
адміністрація, художня рада, а й 
усі робітники. Хоч наочна агіта
ція тут чудова, та у секретаря 
партбюро є папка проектів нових 
вітрин, стендів. Автори цих про
ектів — маляр Геннадій Кислов, 
слюсар Євген Гладченко та інші.

Видно, вгадавши мої думки, Бо
рис Бондаренко тихо декламує: 
«Труд переростає у красу...»

в. цвях, 
спецкор «Молодого комунара», 
м. Помічна.

«Тдучи в київському мет
ро, ми зійшли на станції 
«Арсенальна». На постамен
ті — гармата, яка нагадує 
про грізні дні, коли наші 
діди, батьки і матері 
самовіддано боролися за 
Радянську владу».

Валентина СОВЕНКО, уче
ниця 10-го класу середньої 
школи № 1 м. Новомирго- 
рода. «Приїхали в Улья
новськ. На привокзальній 
площі стоїть пам’ятник юно
му Леніну, такому, яким він 
виїхав із рідного міста 
після закінчення гімназії... 
Як хочеться бути таким в 
усьому, як Володя»...

«Ми у Ленінграді —- ко« 
лисці Жовтня, — пише Ольч 
га СТАРУНСЬКА — учени« 
ця 10-го класу Оситнязько» 
середньої школи Кірово» 
градського району. — Про 
буремні роки революції і 
минулої війни тут свідчить 
кожна площа, вулиця, кож< 
ний будинок і навіть камінь« 
Ми схилили голови на Пєс« 
карьовському кладовищі пе-> 
ред могилою тих, хто заги-« 
нув, але не пропустив фа« 
шистів».

Туристська подорож зба
гатила її учасників знання
ми про нашу Батьківщинув 

П. ВАНЯШИН, 
заступник начальника 
туристсько - екскурсій
ного поїзда «Кірово
град».

БОНОВА ЄДНІСТЬ 
КОМСОМОЛЬЦІВ СРСР 

1 ІТАЛІЇ
МОСКВА. З 13-го берез

ня по 2-е квітня у Радян
ському Союзі в зв’язку з 
заходами, присвяченими 50- 
річчю Великої Жовтневої 
соціалістичної революції, на 
запрошення ЦК ВЛКСМ пе
ребувала делегація керівни
цтва і активістів Італій
ської федерації комуністич
ної молоді у складі 374 чо
ловік.

За час перебування в 
СРСР, крім Москви, члени 
делегації групами відвіда
ли Ленінград, Київ, Мінськ, 
Ташкевт, Тбілісі, Баку, Ри
гу, Кишинів, Іркутськ, Ново
сибірськ, Волгоград, Одесу. 
Вони ознайомилися з досві
дом роботи комсомольських 
організацій, відвідали про
мислові підприємства і уч-

бові заклади, зустрічалися 
з ветеранами революції і 
Великої Вітчизняної війни, 
космонавтами, громадськи
ми діячами.

Італійські комсомольці 
мали численні зустрічі з ра
дянською молоддю, взяли 
участь у двосторонній зу
стрічі солідарності радян
ської та італійської молоді 
з боротьбою в’єтнамського 
народу проти імперіалістич-. 
ної агресії США.

Делегація була прийнята 
в ЦК ВЛКСМ, де у відвер
тій і дружній обстановці 
відбувся обмін думками в 
питаннях дальшого розвит
ку взаємних зв’язків і спів
робітництва італійської і ра-

(Закінчення на 2-й стор.).



БОЙОВА ЄДНІСТЬ КОМСОМОЛЬЦІВ СІЧ І* І ІТАЛІЇ
(Закінч. Поч. на 1-й стор.). 
дянської молоді, обговорю
валися питання зміцнення 
єдності міжнародного де
мократичного молодіжного 
руху. 'Розмови в ЦК

ВЛКСМ, які проходили по 
широкому колу питань, по
казали наявність бойової 
ЄДНОСТІ ПОГЛЯДІВ КОМСОМОЛЬ

ЦІВ Радянського Союзу і 
Італії.

В ЦК КПРС відбулася 
зустріч і товариська розмова 
секретарів ЦК КПРС тт. 
І. В. Капітонова і Б. М. 
ГІономарьова, члена ЦК 
КПРС, першого секретаря

ЦК ВЛКСМ т. С. П. Пав
лова з групою керівних 
працівників Італійської фе
дерації комуністичної мола- 
Д'- . ,-У своєму виступі на цін

зустрічі керівник делегації 
національний секретар 
ІФКМ т. К. Петруччолі по
дякував за теплий дружній 
прийом, виявлений послан
цям італійського комсомолу

в СРСР. Він підкреслив, що 
будівництво комунізму в 
Радянському Союзі має ве
личезне значення для роз
витку світового революцій* 
ного руху.

(ТАРС).

А ДРУГИЙ кінець Небелівки да
леченько, і жінка настирливо бо
рониться від сніговиці. Все йде та 
йде... .

Не чекали її, Тетяну Вершибал- 
ко, старенька матуся і дочка,іцо з 
Бобрипця приїхала в гості. За

йшла до хати, а на руках — кривавиці.
— Мамо! — зойкнула дівчина. — А 

далі як жити будемо?..
Мати мовчала. Материнська туга поло

нила всі закутки похнюпленої домівки. 
Тільки Юлька допитувалась очима: «За 
що побив отак тебе вітчим? За недоспані 
ночі? За те. шо годувала його? За те, що 
роздягала й умовляла, коли приходив 
п’яним?»

Ангелінців вітають учні профтехучилищ Кіровограда.

ЦЕ БУЛО НА ЗЛЬОТІ

_____________ ЦЕ БУЛО НА ЗЛЬОТІ----------------------

АБО ФОРМУЛА
БАЙДУЖОСТІ

зрозуміло, 
як і нале-

власне, займається? 
був... Присвячений дню

ІКС ПЛЮС ІГРЕК,

не було директора Бу- 
так ми не могли...

комісій на папері, 
фрази на семі-

Вони тільки-но закінчили курси в Знай янці, стали слюса- 
рями-наладчиками доїльних устанояок. І коли прибули на 
зліт діячат-мехенізаторіа, на спеціальному майданчику поба
чили пересувні механізми для літніх таборів. Як же не ог
лянути таку чудову річі

Біля цистерни — випускниця дмитрівських курсів Люда 
Криворучко.

Байдужість — параліч ініціативи, 
якої просто немислима Комуністич- 
Спілка Молоді.

п. линовицькии, 
спецкор «Молодого комунара».

настирливо доглядала своїх телят, з 
якими не могла розлучитись. Уже тиж
день йшли заняття в училищі, коли Юля 
попрощалася з Нсбелівкою. А через мі
сяць вона й не шкодувала, що приїхала 
в Бобрииець, зрозуміла, що бути трак
тористкою — її покликання.

Скучала за матір’ю, за старенькою ба
бусею, турбувалась, як там телята без 
неї, але на Миколу Максимовича вже 
не сердилась. Не вік же на фермах вруч
ну працювати! І там потрібні знання, 
механізми. Хіба ж цумала Юля, що тут 
так цікаво, що в училищі зустрінеться з 
колишніми його вихованцями — прослав
леним комбригом Ф. Васецьким, з Героя
ми Соціалістичної Праці Іваном Гниля-

Дівчина
з Небелівки
Механізатор 
і дівчат 
професія

Тетяна Петрівна здригнулась від бо
лю, і Юля зрозуміла, що їй потрібен 
спокій. Мовила:

і — За тебе буду працювати, мамо... 
Поки загояться рани.

А зажура так і не покинула домівку. 
’Лежала Юля, слухала насторожене за
вивання вітру за вікном і день за днем 
перебирала своє життя. То вона бачила 
себе школяркою, то з подругами на кол
госпній фермі, то з дівчатами у Бобрн- 
нецькому училищі механізації...

Все згадала тієї ночі: і своїх добрих і 
вимогливих викладачів, і дівчат — Ган
ну Лісовик, Ніну Бабенко... А як тільки 
за вікном зблідли сутінки, заспішила на 
свиноферму. Працювала там зрання і до 
вечора, тамуючи біль.

Дівчина глибоко зітхнула, стримуючи 
сльози. Важко без подруг, з якими зрід
нилась. Але відіслані їм листи про зра
ду своїй мрії ніколи не пізно. Хоч, влас
не, раніше вона й не думала стати трак
тористкою.
> їй тоді сповнилось сімнадцять літ. Во
на викохувала колгоспних телят. Раділа 
І сміялась, коли вони чудернацько тика- 
Ьи свої мордочки у відра з молбком. 
Про іншу роботу й не мріяла.

Голова, колгоспу імені Жданова Но- 
роархангельського району Микола Мак
симович Тимченко був небагатослівним:

— Стати б тобі трактористкою...
— Я ж біля теляток звикла.
Та голова відрізав всі шляхи до запе

речень.
А молода тваринниця ще кілька днів

ком, Іваном Кирилен- 
ком?...

Якось після концерту, 
який підготували дівча
та з десятої групи, при
зналась:
— Хотіла я піти з учили

ща. А тепер — нізащо. 
Не гірше хлопців з трак 
тором справлюся.

...На крилах би поле
тіла зараз Юля у Бобри 
нець. Та хіба ж можна 
покинути матір?

Більше двох місяців 
роботою на свинофермі.пролетіло за

— Ідь-но, доню, знову в училище.
Та як тепер повертатись їй у Бобри- 

нець? Соромно перед дівчатами. Та й 
відстала від них. І знову поспішала на 
ферму.

Якось повернулась додому, аж рап
том мамин голос:

— ІОлю, тут лист тобі...
— Від кого ж? — здивувалась.
Розкрила конверт і руками сплеснула:
— Та це ж з Бобринця! Ганя Лісовик, 

староста нашої групи, пише. Ось послу
хай: «Ми ж знаємо, Юлько, що ти хо
чеш стати трактористкою. Не бійся, що 
відстала. Допоможемо. А треба буде, 
звернешся до Магдалини Щемур, Наді 
Скляренко. Ти ж знаєш, вони вчаться 
тільки на п'ятірки... Обов'язково приїзди, 
Юлечко. Ми тебе чекаємо». Мамо, ти 
чуєш? Мене чекають дівчата!

І ось ми сидимо з Юлею в кімнаті 
гуртожитку. Дівчина неквапно веде свою 
оповідь, а потім радісно і дзвінко:

— Уявляєте, в травні я вже сама буду 
водити трактора!

Так, Юля справді буде доброю трак
тористкою. Але найбільше їй хочеться 
бути просто хорошою людиною.

— От, розумієте, — цілком серйозно 
мовить дівчина, — якби видумати щось 
таке, щоб люди' завжди посміхалися, 
щоб у наших мам ніколи не боліли руки...

В. ПЕТРЕНКО, 
спецкор «Молодого комунара».

м. Бобринець, 
училище механізації.

Ї? М ДУЖЕ НІКОЛИ: ро- 
бота, робота, робо

та...
Ходять вони в простих 

чоботях (аякже, в село 
без них і не потикайся!)...

У кабінетах секретарів 
райкому комсомолу Ана
толія Кондратенка і Ми
колу Гоменюка заста
неш не часто...

— А що ж тут дивного? — знизують 
плечима. — Весніє ж. Бездоріжжя.

Довго й детально розповідають, що 
цього року в районі комсомольці поса
дять шістдесят гектарів парків, алей, са
дів, що буде споруджено дванадцяти- 
метровий обеліск слави комсомольцям 
Новомиргородщини, полеглим у Великій 
Вітчизняній війні, що будуть усюди 
створені кімнати-музеї Леніна, що... Од
не слово, з розповіді стає 
що все ведеться в районі, 
жить.

Та чекаймо. Отак воно має 
справді як?

— Понавидумували всяких 
ба це робота? Свідомо доводиться пар
тачити! — обурюється перший секретар, 
а другий додає в унісон: — Може, для 
великого міста воно ще й нічого, а для 
села... Ех, добрячі були форми, прості! 
«Історія КПРС», «Історія Ленінського 
комсомолу»... Взяв у бібліотеці брошу
ру, прочитав. А оце — якісь «Глобуси», 

семінарі
— понят- 
Тач я й 

це...
сталося, 

вкрай спро-

ТРЕТІЙ 
СЕМЕСТР

Ще йдуть заняття у вузах 
І технікумах республіки, а 
Комсомольські активісти вже 
почали підготовку до «тре
тього семестру». Ударні бу
дівельні студентські загони, 
що налічують 25 тисяч енту
зіастів, виїдуть улітку на 
цажливі об’єкти промисло
вості і транспорту, в колгос
пи і радгоспи України, а та
кож у райони Кустанайської 
і Тюменської областей.

ЦК ЛКСМ України своїм 
рішенням зобов’язав комі
тети-комсомолу і штаби по 
Суспільно корисній праці 
сформувати ці загони з доб
ровольців — кращих студен
тів вузів та учнів технікумів 
з урахуванням профілю їх 
майбутньої спеціальності. 
До складу загонів рекомен
дується включати комсо
мольських активістів, лекто
рів, громадських інструкто
рі0 і СУДДІ0 з спорту, учас
ників художньої самодіяль
ності для проведення робо
ти серед місцевого населен
ня в зв'язку з підготовкою 
до святкування 50-річчя Ве
ликого Жовтня.

«МОЛОДИ Й
КОМУНАР»

№ 41 (74Н 2 стпп

«Еврики»! Була недавно на 
пропагандистів тема «Молодь 
тя біологічне чи соціальне?», 
сам до ладу не знаю, про що

Зрозуміло. Певно відтак і 
що заняття проводяться 
щено, що робота в політосвіті нуд
на й одноманітна. Відома річ, лег
ше створити одинадцять «Кругозорів», 
аніж «Молодь і суспільний про
грес»! Спокійніше, клопоту менше. Тож 
і в Турії, де більше сотні комсомольців, — 
три «Кругозори». А чому немає, скажі
мо, «Бесід про партію»?

— Так це ж для тих, що готуються 
вступати в КПРС! — заперечує Гоменюк.

Дивно? Дивно. Не можна повірити, що 
в селі зараз не готується до вступу в 
партію достатня для клубу кількість ком
сомольців.

У вісімдесяти чотирьох первинних ор
ганізаціях — сорок два шаблонізовані 
клуби. Цифра є, а лад? Якщо о районній 
лікарні доладно працює «Молодь і сус
пільний прогрес» (завдяки лікареві Ніні 
Бурдовициній), то в Крупському «Про
метей» зовсім на ладан дихає.

— А хто там комсоргом, Колю?
Гоменюк замислюється, за хвилину 

каже:
— Постривайте, зараз піду запитаю.
Коментарі тут ні до чого. Другий сек

ретар райкому комсомолу не знає тих, 
з ким безпосередньо працює.

Це значить, що з’являються «ікси». А 
до них додаються й «ігреки». Звичка 
працювати по-старому, для звіту (ікс) 
плюс намагання все це словесно осучас
нити, надати респектабельного вигляду 
(ігрек). Отак і виходить формула байду
жості.

...Чи не тому каже Микола Гоменюк:
— Є в нас клуб комуністичної моралі.
— А чим він,
— Та... Вечір 

Армії.
— А ще що?

бути, а на- — Та... Довго 
динку культури,

Знову «ікс плюс ігрек»! Зовні все ви
глядає нібито й пристойно, а насправді? 
Хороша ж, бойова молодь на Новомир- 
городщині, працює по-справжньому, а 
дозвілля її пісне й нецікаве. Чи не тому 
з’явилася, було, «корчма» в райцентрі? 
Ось і недавно двоє комсомольців, що 
навчаються на шоферів, напилися само
гону. Не хуліганили, правда, але хіба в 
цьому суть? Чому вони не знайшли ін
шого, цікавішого способу відпочинку?

Не досить, ой не досить провести раз 
на рік демонстрацію мод, один-два те
матичні вечори, вручити новошлюбним 
ординарну «пам ятну записку», створити 
велику силу всіляких 
нудно товкти завчені 
нарських заняттях у однотипних «Про
метеях» і «Кругозорах».

...Тм дуже ніколи: робота, робота, ро
бота...

Ходять вони в простих чоботях (аякже, 
в село без них і не потикайся!)...

У кабінеті їх застанеш не часто...
І спробуйте звинуватити їх у бездіяльнос

ті! Обуряться! Бо дійсно-таки часу не ма
ють жодної хвилини. Це вони називають 
прозою комсомольської роботи, хоча це 
просто відсутність творчого начала, мо
лодого неспокою, це надія на те, що 
так воно було і так буде... Ось чому в 
Новомиргороді такий невиразний смак 
молоді до участі в культурному житті, у 
громадському.

...Ікс плюс ігрек. Це вже стало для 
Новомиргородського райкому комсомо
лу мало не постійним рефлексом , і по
збутися його дуже нелегко. Але настав 
час! 
без 
на

РЕДАКЦІЯ ОДЕРЖАЛА ВІДПОВІДЬ «Комсомольського прожектора» і секретарів 
комсомольських бюро управлінь ретельно про
водити рейди-перевірки, а виявлені недоліки 

«Протокол є. А далі!..» — під таким заготов- комсомолу тресту Леонід Балюк, ця кореспон- обговорювати на засіданнях бюро, суворо 
ком у № 27 нашої газети була надрукована денція обговорювалась на засіданні комітету, слідкувати за усуненням усіх неполадок, 
критична кореспонденція, в якій і___ ______
про незадовільну роботу штабу «Комсомоль
ського прожектора» першого будівельного уп
равління тресту «Кіровоградпромбуд».

Як повідомив редакцію секретар комітету

ішла мова Фанти, викладені в матеріалі, підтвердилися.
Секретаря комсомольського бюро управління 
Анатолія Клюшниченка попереджено. За бра- 
коробство адміністрація увільнила Василя Бре
уса від обов’язків бригадира.

Комітет зобов'язав усіх начальників штабів

Перед майстрами і виконробами поставлено 
питання про обов'язкову передачу будівель
них робіт згідно затверджених правил.

Комсомольсько-молодіжні бригади В. Ос
тапчука, Г. Другаля, Р. Пугаченко та А. Короб
ки переведено на госпрозрахунок.
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Похорон Р. Я. Малиновського
люють на постамент перед 
Мавзолеєм В. 1. Леніна.

На центральну трибуну 
Мавзолею піднімаються ке
рівники Комуністичної пар
тії і Радянського уряду, чле
ни урядової комісії по орга
нізації похорону. Тут же — 
міністри і заступники міні
стрів оборони ряду соціаліс
тичних країн та інші.

Траурний мітинг відкрив 
член Політбюро ЦК КПРС, 
Голова Ради Міністрів 
СРСР О. М. Косигіп. Він 
відзначив, що Родіон Яко
вич Малиновський усе своє 
свідоме життя віддав слу
жінню нашій великій Бать
ківщині, з юних років зв’я
зав своє життя з армійською 
службою.

У період Великої Вітчиз
няної війни в битвах проти 
фашистських орд, які посяг
нули на нашу Батьківщину, 
маршал Малиновський, ска
зав О. М. Косигіп, показав 
себе як визначний і талано-

Радянський народ, Кому
ністична партія, воїни Ра
дянської Армії і Військово- 
Морського Флоту 3 квітня 
проводжали в останню путь 
визначного державного дія
ча, одного з активних будів
ників Збройних Сил СРСР, 
вірного сина Комуністичної 
партії Родіона Яковича 
линовського.

Красна Площа. На її 
бунах — представники 
дящих і громадськості 
скви, маршали Радянського 
Союзу і родів військ, гене
рали, адмірали, офіцери. 
Присутні зарубіжні делега
ції.’

На площі в чіткому строю 
застигли військові частини. 
Над їх колонами схилені бо
нові прапори з траурними 
стрічками.

15 година. Керівники Ко
муністичної партії Радян
ського Союзу і Радян
ського уряду знімають з 
гарматного лафета урну з 
прахом покійного і встанов-

Ма-

три. 
тру- 
Мо-

витий воєначальник. Він 
усього себе віддавав справі 
розгрому ворога, справі пе
ремоги нашої Батьківщини.

Маршал Малиновський 
віддавав багато енергії 
справі зміцнення військових 
сил соціалістичних країн — 
учасниць Варшавського до
говору.

Потім з промовами висту
пили перший заступник мі
ністра оборони СРСР, Мар
шал Радянського Союзу 
А. А. Гречко, перший секре
тар ММК КПРС М. Г. Єго- 
ричев, міністр національної 
оборони Польської Народ
ної Республіки, маршал 
Польщі М. Спихальський та 
інші.

Траурний мітинг оголо
шується закритим.

Урна з прахом Р. Я. Ма- 
линовського встановлюється 
в ніші кремлівської стіни, 
яка закривається меморіаль
ною дошкою.

Газета «Молодий кому
нар» разом з обласним інс
титутом удосконалення ква
ліфікації вчителів і облас
ним відділом народної осві- 
тй пропонує учням 7—10 
класів взяти участь у заоч
ній математичній олімпіаді.

При оцінці робіт буде вра
ховано не лише кількість 
розв'язаних задач, а й 
якість розв’язання. Рішення 
кожної задачі повинне бути 
обгрунтоване. Обов’язко
во пишіть, як ви розв’язали 
задачу, тому що, якщо ви
падково не одержите пра-

ПРОПОНУЄМО
ЮНИМ МАТЕМАТИКАМ
вильну відповідь, а хід мір
кування буде вірний, то 
оцінка може бути доброю. 
Відповідь без всяких пояс
нень може бути не зарахо
вана. Якщо в задачі можли
ві декілька різних відпові
дей, треба вказати їх усі.

Роботи повинні бути вико
нані в учнівському зошиті в 
клітинку. На зошиті повинен 
стояти лише девіз, напри-

клад: «Орел», «Гвоздика» 
і т. ін. На конверті обов’яз
ково вказуйте точну зворот
ну адресу школи і в якому 
класі навчаєтеся.

Роботи надсилайте на ад
ресу редакції газети «Моло
дий комунар» з поміткою 
«Математична олімпіада». 
Останній термін надсилання 
робіт — 10 травня 1967 ро
ку.

(ТАРС).

I

I

о

З Вільямом Шекспіром колектив іме
ні Кропивницького знайомить нашого 
глядача вперше. І слід зразу сказати, 
що ця зустріч була радісною. Вдалий 
вибір театру: трагедія «Король Лір» — 
твір досить складний, філософський, 
трудний. Але чим важче, тим радісніша 
творчість, тим солодша перемога.

Режисер спектаклю М. Любенко і ху
дожник Т. Шевченко створили гарне по
лотно, яке переносить нас до легендар
ного короля Ліра, змушує жити великими 
і глибокими переживаннями трагедії.

Образ Ліра (артист 
Г. Семенов) — величез
на брила. І потрібна їй 
могутня акторська сила. 
Лір, будучи 
розумною 
глядною, 
любство, 
рільї та Регани. Але він не може уявити 
граней їх підлості. Дізнавшись про все, 
він жахнувся, зрозумів, що жив сліп
цем... Перед нами не розслаблений ді
дусь з погасаючим духом, а натура ду
жа, з допитливим розумом, що шукає 
відповіді в боротьбі з ганьбою, лице
мірством.

Переконливо, з великою силою зву
чить кульмінаційний момент вистави — 
в степу. Лір прозріває, бачить дикість 
своїх дочок.

Добре веде 
делією, коли 
лон. А сцена 
доньки?! Коли 
в його очах ще жевріє надія, що ось-ось 
дівча проснеться і... з цією надію Лір по
мирає.

людиною 
і далеко- 

бачить себе- 
жорстокість, брехню Гоне-

Г. Семенов сцену з Кор- 
вони потрапляють в по- 
смерті колись проклятої 
Лір виносить її на руках,

Звичайно, над обра
зом Г. Семенову ще по
трібно багато працюва
ти, удосконалювати кож
ну важливу деталь. Та 
вже сьогодні можемо 

сказати: артист — на вірному шляху.
Роль Едмонда — вдача молодого ар

тиста Юрія Волохова. Він розкриває 
внутрішній світ кар’єриста, інтригана, 
вбивці, людини з чорною душею. Образ 
розкривається динамічно, цілеспрямова
но.

Все, що будується на крові і брехні, 
розвалюється, як картонний будиночок. 
Гонерілья (заслужена артистка УРСР 
Л. Тімош) і Регана (А. Любенко) повні 
підступності. Вони плетуть павутинки, 
щоб заплутати, знищити одна одну. Ар
тистки створюють гострі, випуклі образи. 
Корделія у виконанні Л. Лещенко поки 
що несе в собі лише ескізний зачин 
рактеру доньки короля.

І. Терентьев у ролі графа Глостера на
мічає цікавий образ, але він не має 
повного розвитку. Не все знайдено і не 
все осмислено у ролі блазня, якого грає 
Б. Ткаченко. Кожна фраза шекспірівсько- 
го блазня — гостра, метка, поьна отрути 
і тонкої народної іронії. Зі сцени ж сло
во не вражає, а висне в повітрі.

Більше слід працювати з молоддю. 
Зустріч з Шекспіром зразу ж виявила її 
непідготовленість і незрілість. Тут і не
вміння носити стильовий костюм, і неви
разна пластичність, і невдале читання 
вірша. Примітивне, невідпрацьоване во
лодіння бутафорією.

І все ж, незважаючи на окремі про
махи, дуже добре, що кропивничани під
несли кіровоградцям шекспірівського 
«Короля Ліра».

1. Довести, що п5—5/г34-4 при ціло
му додатиьому п ділиться на 120.

2. Довести, шо добуток двох останніх 
цифр квадрата цілого числа парний.

3. Знайти найменше додатне число, яке 
при діленні на 2, 3, 5, 7 та 11 дає в ос< 
тачі одиницю.

4. На площі квадрата з стороною 1 км 
росте сосновий ліс, в якому є 4500 дерев 
діаметром 50 см. Довести, що в лісі мож
на вибрати прямокутну ділянку 10 м X 20 
м, на якій не росте жодного дерева.

5. Через точку А провести пряму такі 
щоб відрізок її, який міститься між точ
ками перетину цієї прямої з даною пря
мою і даним колом, ділиться точкою А 
пополам.

6. Через дану точку провести пряму, 
яка відтинає від даного кута трикутник 
даного периметра.

7. Знайти геометричне місце точок, які 
є центрами кіл, вписаних в трикутники з 
даною основою АВ і з даним кутом С 
при вершині.

8. Побудувати трикутник за трьома 0 
точками, симетричними ортоцентру три
кутника відносно його сторін.

9. На стороні АВ кута АВС знайти точ
ку, рівновіддалену від сторони ВС і від* 
даної точки Р, яка лежить всередині ку
та АВС.

10. Довести, що три відрізки, які з’єд
нують середини протилежних ребер три
кутної піраміди, перетинаються в одній 
точці і діляться в ній пополам.

11. Довести, що всякий чотиригранний 
кут можна перетнути площиною так, щоб 
у перерізі одержався паралелограм.

12. Довести, щь (14-^+л+...+%я )*— 
— х" — (14-л4-л<.. хп-і} л(1+х-|-хг4-... 
+ лл+Г).

13. Знайти суму п членів ряду:
7 + 77 + 777 + ...

14. Довести, що 4Л + 15п—1 ділиться 
па 9 при будь-якому п > 1.

15. Чи можна з’єднати 1963 телефони 
так, щоб кожен з них був з’єднаний з 
п’ятьма іншими?

О. ГУДАЛОВ, 
член позаштатного відділу 
тецтва.

ха-

ще

ЦЕ БУЛО НА ЗЛЬОТІ

ЧЕРВОНА
Парта героя

чу 6 «а» класі Небелів- 
ської 8-річної школи 
імені Героя Радянсько
го Союзу Павла Савови- 
ча Гришка стоїть парта, 
за якою навчався колись 
воїн-земляк.

Піонери змагаються за 
право вчитися за цією 
партою. Нині це право 
вибороли школярі Люба 
Воняча і Володя Скрип
ник.

Слідопити взнали про 
село під Будапештом, за 

< —

ГВОЗДИКА
визволення якого заги
нув П. С. Гришко, і зараз 
листуються з угорськими 
піонерами, які догляда
ють могилу радянського 
воїна.

Л. ШВЕЦЬ, 
вчителька.

Новоархангельський 
район.

В гостях—• 
винищувач

Більше взнати про подвиги 
батьків у роки революції т* 
Великої ВІТЧИЗНЯНОЇ ВІЙНИ — 

така мета членів комсомоль
ського штабу «Прометена, 
створеного старшокласниками 
Першобірчанської школи 
Олександріоського району.

Цікавими були зустрічі з 
першими комсомольцями села 
I. П. Гнидою та С. С. До
сужим, організаторами міс
цевого колгоспу І. М. Жада
ном І П. І. Жалдаком, учасни
ками Великої Вітчизняної вій
ни С. І. Жаданом І П. І. Бай- 
бузом.

А зовсім недавно на запро
шення школярів їх відвідав 
земляк, льотчик - винищувач, 
полковник Куценко.

З хвилюванням слухали уч
ні розповідь ветерана про те, 
як він особисто збив 23 ні
мецьких літаки.

Д. ГАЛУШКО, 
старша, піонервожата.

На їх грудях ордени І ме
далі. Це пам’ять про далекі 
буремні роки. І Герою Радян
ського Союзу, льотчиці А. Ф. 
Худяковій (ліворуч) та Інже- 
неру-підпопковнику у відстав
ці С. О. Петренко (праворуч) 
присмно погомоніти з юними 
друзями, згадати, як зі свої
ми ровесницями вирушали на 
перші величні будови країни, 
ЯК боронили рідну землю ВІД 
ворога.

Олександру Іванівну Митро- 
фанову (а центрі), тракто
ристку колгоспу Імені фрунзо 
Ульяновського району, знову 
обступили молоді ангсліиці. 
І чути: ,
- Як було тоді. • тридцяті 

роки)
— А на яких тракторах пра

цювали!
Олександра Іванівна >гаду< 

свої молоді весни...

/П ЬОГОДНІ в приміщенні 
міського Будинку куль

тури запалав факел фести
валю хорових колективів, 
солістів та вокальних ан
самблів.

За путівку до Києва
Розпочати фестиваль до

ручено хоровому колективу 
2-ї міської лікарні м. Кіро
вограда, яким керує випуск
ник музичного училища 
М. Макода. В цей день пе
ред кіровоградцями висту
пить хор колгоспу «Украї
на» та с!льськогосподар- 
ського професійно-технічно
го училища № 8 Голованів- 
ського району. Вперше на 
обласну сцену вийдуть цук
ровики с. Капітанівки та кол
госпники с. Турії, Новомир- 
городського району.

Протягом 10 днів хорові 
колективи області будуть 
змагатися за путівку на 
республіканський фестиваль 
хорового мистецтва. Люби
телі цього жанру познайом
ляться з ветераном хоро
вого мистецтва — колекти
вом клубу імені В. І. Леніна 
м. Знам’янки, який в цьому 
році буде святкувати своє 
50-річчя (керівник О. С, 

Козаков). Зрослу майстер
ність продемонструють хо
ри с. Клинців, педагогічного 
інституту ім. Пушкіна, елек
тромеханічного заводу 
м. Олександрії та цілий ряд

тиВАЛУ

' С&ГАОЛ.ІЯЛЬ*'°Ч 
»АИСГецг&д

інших колективів.
13 квітня 1967 року перед 

кіровоградцями будуть зві
тувати самодіяльний народ
ний хор колгоспу «Зоря ко
мунізму» Новоархангель- 
ського району та самодіяль
на народна хорова капела 
Палацу культури ім. Жовтня 
м. Кіровограда.

А. БОНДАРЕНКО.
м. Кіровоград.

«МОЛОДИЙ 
КОМУНАР» 

№ 41 (741) 3 стор.



ЧЕРЕЗ ЛІНІЮ ФРОНТУ

СОЛДАТИ
ГЕРОЇЧНОГО

fa/tyiÿ., РЕИДУ

Січень 1944 року видався м’яким і ти
хим. Густі холодні тумани огортали за
сніжену землю.

Мала Виска спала. І був той сон три
вожним, неспокійним: у райцентрі госпо
дарювали фашисти. Відчуваючи свій 
близький кінець, вони продовжували чи
нити звірства над мирним населенням, 
поспіхом вивозити награбоване майно. 
Радянські війська вели бої за Кірово
град. Мала Виска була якщо і не гли
боким, але ж ворожим тилом. Та рап
том...

На світанку 7-го січня, гризучи гусени
цями землю, вулицями і провулками міс
та прогуркотіли радянські танки. То там, 
то тут тріскотіли кулеметні й автоматні 
черги. У місті зчинилася паніка. В смерть 
перелякані німці, хто як міг — у білиз
ні, босі — кинулися навтікача. Що ж 
трапилось у той зимовий день?

116 танкова бригада, 83-й окремий тан
ковий полк із складу 67-ї мехбригади з 
батальйонами мотострільців у напрямі 
Соколовських хуторів (на захід Кірово
града) прорвалися через лінію фронту і, 
знищуючи дрібні угруповання німців у 
зустрічних селах, заглибилися на 70 кі
лометрів у ворожий тил, несподівано 
атакували фашистів у Малій Висці. В 
східній частині міста бойовою операцією 
керував командир 83-го полку, майор 
Г.„М. Кушнір. Загальне керівництво бо
єм здійснював комбриг, гвардії полков
ник Е. А. Юревич. Координував бойови
ми діями заступник командира 8-го мо- 
томехкорпусу, гвардії полковник М. Н. 
Крічман. В місті точився жорстокий бій. 
Мотострільці разом з танкістами знищу
вали ворожу техніку. Десантники капі
тана Ільченка зав’язали бій за цукровий 
завод. В цій навальній сутичці було зни
щено біля сотні гітлерівців. Комсомолка- 
автоматниця, москвичка Тамара Блохіна 
із засади в районі залізничного мосту 
знищила 10 фашистів. Від місцевих жи
телів комбриг дізнався, що на околиці 

і розташована військова части- 
Приймається рішення атакувати

її і зніпцити до 
нити сміливу 
зано ще зовсім 
начштаба бригади майору Ходьку' В йо
го розпорядження було виділено вісім 
бойових машин. Фашисти не чекали 
нападу. Все ж вони встигли організувати 
оборону. Та герої-танкісти, виконуючи 
наказ, трощили і спалювали німецьку 
техніку. Майор Ходько в цьому бою був 
важко поранений.

настання ранку. Здійс- 
операцію було нака- 
молодому заступнику

НА ТОЙ СВІТ...
Перед нами — копія нагородного 

—листа Героя, надіслана з архіву Мі
ністерства оборони Союзу PCP. Ко
роткі анкетні дані. Зибін Іван Федоро
вич, рядовий. Стрілець 1 батальйону 67 
механізованої бригади. Рік народжен
ня — 1925, родом з Курської області.

З хвилюванням вчитуємося в стислий 
виклад бойових заслуг бійця. В період 
бойових дій батальйону в глибокому во
рожому тилу проявив себе хоробрим 
солдатом. Батальйон, в якому служив 
Зибін, одержав бойовий наказ — оволо
діти цукровим заводом. Рядовий Зибін 
першим увірвався у приміщення завод
ської охорони і з автомата знищив чо
тирьох німців. Він вибіг на вулицю, по 
якій проїжджав легковий автомобіль, ї 
кинув під машину гранату, а двох німець-

МИ Й НАДАЛІ друкуватимемо 
пісні на замовлення читачів. 

Та, на жаль, всі замовлення вико
нати немає змоги. Тому періодич
но будемо підказувати шануваль
никам, де віднайти пісні самос
тійно.

Дев'ятикласницям Є. Коваленко 
та В. Прохоровій з м. Новоукра- 
їнки. Л. Кравченко з Кіровограда, 
В. Молченоаїм та В. Титоаій з 
с. Шамового, Знам’янського ра
йону, О. Горбенко з м. Малої 
Виски подобається пісня «МАМА». 
Її найлегше відшукати у торіш
ньому комплекті газети «Молодь 
України» (номер за 26 грудня).

АДРЕСИ
ПІСЕНЬ

Пісня «РОМАШКА», яка подо
бається М. Капінус з с. Луткіаки, 
Малопнсківського району, праців
никам обласної лікарні Л. Гонча
ренко, С. Мухіній, М. Філоненко, 
Л. Петренко, була вміщена о «Ре
пертуарному збірнику» Не 6 за
1965 рік, а також п газеті «Ком
сомольское знамя» за 3 лютого
1966 року.

«ДВА КОЛЬОРИ», що полюби
лася Г. Руденко з Носоуираїи- 
ського району, було вміщено а 
журналі «Україна» Не 30 за 1966 
рік.

В. Черноусова із с. Злинки хо
че розучити пісню «РУССКАЯ 
ГАРМОНЬ». Вона була вміщена в 
збірнику «Популярные песни в 
сопровождении баяна», випуск 54.

«ЛЄТКА-ЄНКА», що до вподоби 
Н. Лисенко з е. Оситняжки, Кіро
воградського району, г. Луцеичо 
та Л. СзкарІ з с. Каніжа, Ново- 
миргородського району, вміщено 
в 79 випуску збірника «Песни ра
дно и кино».

Полковник 
КІСТІВ у Малій

КУШНІР Г. М. на трибуні біля могили загиблих тан- 
ВисцІ. 9 травня 1965 р.

ких офіцерів, які нама-< 
галися втекти, застрілив.

Бійцеві було наказано 
очолити танковий десант 
і прорвати оборону. 
Жменька сміливців зни
щила противника. Сам 
Зибін знищив близько 
10 фашистів. Група бій
ців Зибіна одержує зав
дання зайняти оборо
ну в районі залізничної 
станції. Наполохані 
лсрівці намагалися 
правити ешелон з 
ськовим вантажем і 
припасами. Та ворогові це 
не вдалося зробити. Зи
бін, маскуючись біля ко

ліс вагонів, знищив охорону, яка проби
ралася до поїзда, потім обстріляв паро
воз, зруйнував гранатою залізничне по
лотно... На цьому рахунок бонових справ 
Героя не скінчився. При відході баталь
йону Іван Зибін підбив гранатою німець
ку самохідну гармату, а трьох фашистів, 
які намагалися втекти, розстріляв з авто
мата. Лише в одному бою за наш насе
лений пункт Зибін знищив 27 гітлерівсь
ких солдатів і офіцерів.

Відтоді минуло 23 роки. Цікаво, де ж 
зараз Герой? Юні слідопити Маловис- 
ківської середньої школи № 3 вирішили 
дізнатися про це. Тривалі пошуки увінча
лися успіхом. Іван Федорович проживає 
в Харкові. В одному з листів до дітей 
він писав: «Дорогі друзі і товариші! Ви 
мені нагадали про січневі туманні дні 
1944 року. Я добре пам’ятаю вашу чудо
ву Виску. Одержав від вас знімок тієї 
вулиці, де проходив наш танковий де

сант. Тоді там хати були 
під соломою, а зараз 
стоять красиві двоповер
хові будинки. Дорогі ді
ти! Шануйте рідне місто, 
зростайте працелюбами, 
мужніми, відваж н и м и 
людьми». Одночасно Іван 
Федорович надіслав своє 
фото, зроблене після де
мобілізації.

І

М. Н. КРІЧМАН.Герой Радянського Союзу
І. Ф. ЗИБІН.

Стартує XXIX
З 19 команд вищої ліги у 

боротьбу за золоті медалі 
вступили 18: лише москов
ське «Динамо» було в цей 
день в ролі глядача. Першу 
переможну заявку зробили 

Ц чемпіони країни 1966 ро
ку — київські динамівці. 
Кияни перемогли у Баку 
бронзових призерів торіш
ньої першості — «Нафто
вик» — 1:0. Гол забив кра
щий футболіст минулого ро
ку Андрій Біба.

Також вдало виступили й 
інші українські команди: 
«Шахтар» (Донецьк) переміг 
на своєму полі «Зеніт» (Ле
нінград)— 2:0, дебютант ви
щої ліги луганська «Зоря» 
завдала поразки восьмира
зовому чемпіону СРСР — 
московському «Спартаку» — 
1:0, внічию — 1:1 зіграв з 
єреванським «Арара т о м» 
одеський «Чорноморець».

Ось результати інших не
дільних зустрічей: «Пахта- 
кор» — ЦСКА — 1:1, «Дина
мо» (Тбілісі) — «Локомо
тив» — 2:2, «Торпедо» (Ку
таїсі) — «Торпедо» (Мо
сква) — 1:0, СКА (Ростов) — 
«Динамо» (Мінськ) — 0:0.

За єдину путівку до вищої 
ліги почали вчора боротьбу 
й команди другої групи кла
су «А». Відповідь на те, яко
му з 78 колективів пощастить 
у цьому марафоні, любителі 
футбола одержать в сере
дині листопада. А поки що 
українські команди, що зма
гаються у другій підгрупі, 
закінчили перші матчі з та
кими результатами: „СКА 
(Одеса) — «Шинник» ^Яро
славль) — 2:1, «Дніпро» 
(Дніпропетровськ) — «Со
кіл» (Саратов) — 1:0, «Кар
пати» (Львів) — «Волга» (Ка- 
лінін) — 2:1, «Локомотив» 
(Вінниця) — «Локомотив» 
(Калуга) —2:0, СКА (Київ) — 
«Металург» (Запоріжжя) — 
1:0, «Авангард» (Жовті Во
ди) — «Труд» (Воронеж) — 
1:0, «Суднобудівник» (Мико
лаїв) — «Металург» (Тула) — 
0:0.

Чекають суддівської си
рени 40 українських колек
тивів класу «Б». Вони поч
нуть змагання за звання 
чемпіона республіки 22 
квітня. /

(РАТАУ).

БК. 02047. Індекс 61197.

ТАРАНИ ОФІЦЕРА 
АКІМОВА

Віктору Акімову дове
лося добре 
фронтові дороги, 
прийшов він за Дніпро, 
де розпочалися 
бої за звільнення Кіро- 
воградщинн. В 
83-го окремого танково-

СЕРЕДА, 5 квітня. Перша про
грама. 17.00 — Для школярів, 
«Чудеса без чудес». (М). 17.30 ■— 
На допомогу вивчаючим марк- 
сизм-ленінізм. «Порехідний пе
ріод від капіталізму до соціаліз
му». (К), 18.00 — Кіровоградські 
вісті. 18.15 — Телереклама, (Кі
ровоград). 18.26 — «Тисяча по
рад». Телевізійна реклама, (К), 
18.30 — Програма передач. (К),
18.35 — Новини кіноекрана. (К),
19.35 — А, Долендик. — «Я люб
лю тебе». Спектакль Криворізько
го музично-драматичного театру, 
(Кіровоград). 21.55 — Художній 
фільм «П’ять мільйонів свідків», 
(Кіровоград).

Друга програма. 18.00 — Тсле- 
вісті. (К). 19.35 — Д. Прістлі. — 
«Так тримати, мамої». Телевізій
ний спектакль. (М). 20.30 — Те
левізійні новини. (М). 21.00 — До 
50-річчя Великого Жовтня. «Наш 
сучасник». «Опанасенки». Кіионв- 
рис. (К). 21.20 — «Іеанна», Худож
ній фільм. (К).

ЧЕТВЕР, 6 квітня. Перша про-

зміряти 
по яких

вперті

складі

А \

го полку Акімов відзначився в боях за 
Олександрію та в тилу ворога в районі 
Малої Виски.

Майор Кушнір наказав Акімову про
рватись в тил, куди вже направила
ся група радянських танків. На глу
хій вулиці, по якій рухався танк Акімо- 
ва, стояли автомашини з військовим 
спорядженням. Акімов звернув з бруків
ки і пішов на таран ворожої техніки. Пе
реполохані гітлерівці тікали, та вогняні 
стріли влучно настигали їх.

В цій короткій перестрілці було зни
щено 50 ворожих солдатів і офіцерів. 
Одним із перших танк Віктора Акімова 
ввірвався в окуповане місто і зав’я
зав бій з німецькими зенітниками, які 
прямою наводкою вели вогонь по наших 
танках. В цій сутичці танк Акімова роз
давив три зенітних гармати з їх обслу
гами, а потім, не зменшуючи ходу, по
чав утюжити іншу німецьку техніку.

В цьому бою комсомолець Акімов був 
поранений в голову, але не залишив по
ля бою і продовжував виконувати по
ставлене командуванням завдання.

За зразкове виконання бойових зав
дань під час героїчного рейду частин 
8-го мотомехкорпусу у глибокий тил во
рога молодшому лейтенантові Віктору 
Акімову було присвоєно звання Героя 
Радянського Союзу. Від Малої Виски 
офіцер Акімов зі своїми бойовими дру
зями дійшов до Берліна, де й закінчив 
війну.

Зараз майор Віктор Іванович Акімов 
продовжує службу в Збройних Силах, 
навчає молодих воїнів.

О. КОВТУН, 
вчитель Маловисківської середньої 
школи № 3.

грама. 17.00 — Для школярів, 
«Іскорка», Передача з Донецька, 
17.30 — «Рікі-Тікі-Таві», Мульти
плікаційний фільм, (К), 17.50 —
Телевісті. (К), 18.20 — «Світ сьо
годні». (М). 19,00 — «Моряки по
вернулися з плаоання». (Одоса), 
19.30—«Біографія пісень». М. Пи
санко — «Вічний революціонер», 
(Львів), 20.00 — До 50-річчя Ве
ликого Жовтня. «Добрий вечір, 
хліборобе», (Київ —• Миколаїв), 
21.00 — «Мистецтво, народжене 
Жоотном», «Перша академічна», 
(Капела «Думка»), (К). 21,40 — 
«На сцені молодь», (Одоса), 23.00 
— «Гармонії Енеску», Концерт з 
Румунії,

ПОГОДА

5—6 квітня на тери-
'Т*' торії області та міс

та передбачається хмарна з 
проясненням погода, місцями 
короткочасний дощ, туман. Вітер 
західний, помірний до- сильного. 
Температура повітря: вночі від 
нуля до п’яти градусів, вдень 
4—9 градусів тепло.

На фото: момент зустрічі ос
новних складів «Зірни» І «Мета
ліста».

Фото, В. Ковпака.

П’ЯТНИЦЯ, 7 квітня. Перша про
грама. 10.20 — Голубий екран —• 
школярам, «Сод», «Повість про 
справжню людину». (Кіровоград)*, 
11.15 — Для дошкільників і мо
лодших школярів. «Кіт і зайчик», 
Лялькова вистова, Породоча 1 
НДР, 16.25 — Телевізійне агент
ство «Піонерія». (Донецьк), 16,45 
— Для школярів, «Я іду по гло
бусу», (К), 17.00 — «Різні коло
са», Мультиплікаційний фільм, 
(К). 17,10 — «Горизонти науки»,
Комбінат здоров’я. (К), 17,40 — 
«Наш Рильський». Документальний 
фільм, (К). 18.00 — Телевізійні
вісті, (К), 18.30 — Першість СРСР 
з футболе. (К). 20.15 — Програ
ма передач. (К), 20.20 — «Подо
рож у світ музики». (К). 21,20 — 
Телереклама. (Кіровоград). 21.25 
—- Художній фільм «Громадянин 
Брих», (Кіровоград),

Друга програма. 21.20 — «26 ба
кинських комісарів», Новий ху
дожній фільм, (К),

Поразка 
при перевазі
Перша зустріч в XXIX 

чемпіонаті країни з футбола 
між кіровоградською «Зір
кою» та харківським «Мета
лістом» майже весь час про
ходила з перевагою госпо
дарів поля. Але рахунок 
відкрили гості. Скористав
шись помилкою захисників і 
воротаря Г. Бурсакова, 
Т. Примак на восьмій хви
лині першого тайму заби
ває гол.

Спроби кіровоградців змі
нити рахунок не дали на
слідків. Отже, перемігшії з 
рахунком 1:0, харків’яни за
писали собі два очка.

Дублюючий склад «Зірки» 
одержав перемогу з рахун
ком 3:0.

Редактор В. ПОГРІБНИЙ.
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