
ЗДОБУТКИ 

ЮВІЛЕЙНОГО
РАДЯТЬСЯ 
ПРАЦІВНИКИ 
сільського 
ГОСПОДАРСТВА

Вчора відбулася об
ласна нарада працівни
ків сільського господар
ства області. З доповід
дю про підсумки госпо
дарювання і про завдан
ня на наступним рік ви
ступив начальник облас
ного управління сіль
ського господарства 
В. С. КЛЮЙ.

Доповідач відзначив, 
що трудовий ентузіазм, 
народжений підготовкою 
до відзначення 50-річчя 
Великого Жовтня і 
50-річчя Радянської Ук
раїни, приніс добрі на
слідки. У багатьох райо
нах збільшилися заготов
ки зерна, цукрових бу
ряків, соняшнику. Перше 
місце по вирощенню зер
нових культур завоюва
ли колгоспи і радгоспи 
Олександрійського ра
йону, які одержали по 
24,6 центнера зернових 
з гектара при зобов’я
занні 22,2 центнера, дру
ге — Петрівського.

В обговоренні допові
ді взяли участь секретар 
Бобринецького райкому 
партії Д. П. МАКСИ
МЕНКО, завідуюча фер
мою колгоспу імені Ле
ніна Новгородківського 
району К. П. ДМИТ- 
РОВСЬКА, голова кол
госпу імені Фрунзе До- 
линського району М. М. 
ДОБРОВОЛЬСЬК И й, 
бригадир тра к тор н ої 
бригади колгоспу «Зоря 
комунізму» Новоархан- 
гельського району В. І. 
МОТОРНИЙ та інші.

В роботі наради взяли 
участь члени бюро обко
му К П України, делега
ція одеських хліборобів.

Учасники наради обго
ворили і прийняли со
ціалістичні зобов’язання.

Пролетарі всіх країн, еднай гесяі
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В обкомі КП України та облвиконкомі
Обком КП України та виконком обласної Ради депутатів трудящих прийняли 

рішення провести 19 грудня 1967 року в м. Кіровограді спільне урочисте засі
дання обкому партії та обласної Ради депутатів трудящих разом з представника
ми трудящих м. Кіровограда та воїнів Кіровоградського гарнізону, присвячене 
50-річчю Радянської України.

ШИРОКИЙ
ОБМІН
ДУМКАМИ
З 14 по 15 грудня 1967 року в Москві 

на запрошення ЦК. КПРС і уряду СРСР 
перебувала з офіціальним дружнім візи
том партійно-урядова делегація Соціа
лістичної Республіки Румунії на чолі з 
Генеральним секретарем Центрального 
Комітету Румунської комуністичної пар
тії, Головою Державної ради СРР тов. 
Ніколає Чаушеску.

Між керівниками Комуністичної пар
тії і уряду Радянського Союзу і партій
но-урядовою делегацією Соціалістичної 
Республіки Румунії відбулись перегово
ри, які проходили у відвертій, дружній 
обстановці. Відбувся широкий обмін 
думками в питаннях дальшого розвитку 
радянсько-румунських відносин, щодо 
актуальних проблем сучасного міжна

родного становища і світового комуніс
тичного та робітничого руху.

У підписаному комюніке говориться, 
що Радянський Союз і Соціалістична 
Республіка Румунія якнайрішучіше за
судили розбійницьку агресію США у 
В’єтнамі і заявили, що вони і в даль
шому подаватимуть всебічну допомогу 
в’єтнамському народові в його справед
ливій героїчній боротьбі.

Велику увагу приділено питанням 
зміцнення миру та європейської безпеки. 
Було підкреслено важливість дальшого 
зміцнення організації Варшавського до- 
ювору — надійної перешкоди на шляху 
імперіалістичної агресії, вирішальної си
ли в збереженні миру в Європі.

В комюніке відзначається, що КПРС і 
РКП вважають своїм першорядним зав
данням всіляко сприяти зміцненню згур
тованості і єдності країн -соціалістичної 
співдружності, світового комуністичного 
і робітничого руху на основі великого 
марксистсько-ленінського вчення, прин
ципів пролетарського інтернаціоналізму 
і разом вироблених братніми партіями 
документів.

(ТАРС).

О Ціна 2 коп.

ВИЩА ОСВІТА 
ЗАОЧНО

В сільськогосподар
ських вузах України по
чався прийом студентів- 
заочників.

Тисячі заяв надійшло 
до приймальних комісій 
технікумів і вузів на 
їх заочні відділення.

Більшість абітурієнтів 
— колгоспники і робіт
ники радгоспів. Багато 
хто з них очолює госпо
дарства, бригади, фер
ми, ланки.

Нині на Україні здобу
вають освіту в сільсько
господарських вузах 68 
тисяч, а в технікумах — 
понад 120 тисяч чоловік.

(РАТАУ).

І
@ ДО ЮВІЛЕЮ ЗБРОЙНИХ СИЛ СРСР

РУХОМІ,

СТРАТЕГІЧНІАгентство преси ІТопиии 
рекомендує читачам цю 
розповідь про найновіші 
радянські бойові ракетні 
установки і про воїнів, що 
ними керують. Матеріал 
друкується з деякими ско
роченнями.

1.
Вені ніч холодний поривчас

тий вітер стукав у' вікна. 
Свинцеві хмари, густо огор
нувши небо, подекуди аики- 
дг.ли на землю потоки води. 
Була північ, коли в і.арку 
длн бойових машин все при
йшло в рух. Лін звикли 11/1.11“ 
вані слово «ракетоносець», го
ворячи про літаки, військові 
кораблі, озброєні ракетами. 
Але, мабуть, иуде цілком 
правомірним 1 ці установки 
назвати земними ракетоносця
ми. Обтічної форми, в яку 
влився контейнер з ракетою і 
злегка висунутою вперед бо
йовою головкою, вони суворо 
і грізно застигли па лінійці.

1> частині йшли звичайні 
планові заняття. 1 нам, ко
респондентам «Красной звез
ды», довелось орати участь у 
марші, спостерігати бонову 
роботу ракетників. Займаємо 
свої місця. Затишно в цабіпі, 
тим більше, що зонні ллє 
дощ. Два зручних крісла, 
збоку на стінці висять шоло
мофони, два термоси. Спере
ду, на робочому місці коман

дира, —. радіостанція, щиток 
переговорного обладнання. 
Відкривши дверцята, коман
дир підрозділу інженер-капі
тан Віктор Будняк питає:

— Як влаштувались?
— Добре!
— Незабаром вирушаємо. 

Щоб видніше було, очисти
мо скли...

В заданий район, на галя
вину лісу, підрозділ прибув, 
коли трохи розвиднілось. Тут 
же з ходу установки зайняли 
позиції.

— До бою! — наказав ко
мандир частини.

1 знову, як і перед почат
ком маршу, кинулось в очі: 
ніякої нервозності, метушні. 
Номери обслуг з якоюсь ар
тистичністю стали біля пуль
тів. Мить зосередженої тиші, 
її не порушує навіть пере
ключення різноманітних ри- 
чажків на шкалі приладів. 
Автоматика суворіше будь- 
якого контролера веде пере
вірку готовності. Останню пе
ревірку, хоча командир і без 
тою впевнений, що стрімкий 
марш по бездоріжжю не по
тривожив жодного агрегату, 
не зони з наладки жодної, 
нанчутливішої системи.

Ось вгни, красуні ракети, 
вишикувались в ряд! Не ли
ше ми, журналісти, але А 
спеціалісти не приховували 
(Закінчення на 3-й стор.).

ПЛЕНУМ КМО УРСР
З кожним роком ширять

ся дружні зв’язки юнаків і 
дівчат Радянської України 
з ровесниками різних країн 
світу. Гості з-за кордону ви
являють великий інтерес до 
життя молодих будівників 
комунізму. Тільки кияни у 
ювілейному році гостинно 
зустріли 22 тисячі послан
ців зарубіжних молодіжних 
організацій. Багато турис
тів відпочивало в міжна
родних таборах дружби, 
розташованих на території 
Закарпатської і Кримської 
областей, познайомилися з 
життям радянських юнаків 
і дівчат в Харкові, Донець
ку, Вінниці та інших міс
тах республіки.

У свою чергу молоді ро
бітники, хлібороби, вчені, 
письменники, студенти Ук
раїни відвідали понад ЗО

країн. В республіці розгор
нулась діяльна підготовка 
до ЇХ Всесвітнього фести
валю молоді і студентів, 
який відбудеться наступно
го року в столиці Народ
ної Республіки Болгарії — 
Софії.

Координацію зв’я з к і в 
юнаків і дівчат Радянської 
України з молодіжними ор
ганізаціями зарубіжних кра
їн здійснює КМО УРСР, 
який розглянув 14 грудня 
організаційні питання. Го
ловою комітету молодіжних 
організацій УРСР обрано 
ЛІ. І. Челомбнтько, заступ
никами — Т. С. Ло.мовцева 
та І. П. Заврайського. Го- 

•ловою ревізійної комісії 
КМО УРСР обрано В. Мар- 
кашова.

(РАТАУ).

ПОЕТОВІ-ПАТРІОТУ

ЧЕРКАСИ, 15 грудня. 
(РАТАУ). Тут відбулося 
урочисте відкриття над
гробного пам’ятника пе
редчасно померлому по
ету Василю Симоненку.

Над могилою висо
чить монументальна гра
нітна громада, з якої не
мов встає натхненне об
личчя поета. Нижче сло
ва з його віршів: «Мож
на все на світі вибира
ти, сину, вибрати не 
можна тільки Батьківщи
ну».

Відкриттю пам’ятника 
був присвячений мітинг.

Учасники мітингу пок
лали до підніжжя па
м’ятника вінки і 
квітів.

На Дніпрі льодохід. Фото М. Булаєнка.

ЖИТІЯ недарма порівнюють з доро
гою. Велика вона чи маленька, ко

ротка чи довга, яскрава чи сіренька — 
все залежить від того, чим міряти її: 
роками чи справами. У багатьох вона 
починається від прохідної, з того дня, 
коли безвусого юнака прийме робітни
ча сім'я. Тут знайде він і вірних друзів, і 
добрих, мудрих наставників. Тут він за
робить повагу людей і зустріне, можли
во, гучну славу. Кажуть, що людина — 
коваль свого щастя.

Володимир Малєєв у півтора року за
лишився без матері, а потім і без бать
ка. Його виховували рідні — -ціна і 
дядько, яких 
він заслужено 
називав бать
ками.

В тяжкий піс
лявоєнний час 
Володя вступає 
до Знам’ян- 
ського заліз
ничного учили
ща. А коли за
кінчив його, з 
гордістю сказав:

— Тепер я робоча людина! Слюсар 
залізничного депо.

Володимир дістав право на працю. І 
пишався цим правом, правом громадя
нина Країни Рад, що дала можливість 
бути таким, яким мрієш. А для цього 
треба багато працювати, наполегливо 
вчитися. Малєєв придивлявся до стар
ших, досвідчених робітників, наполегли
во оволодівав передовими методами 
праці. Невдовзі він став помічником ма
шиніста, а минуло ще небагато часу — 
і Володимира вже знали як першоклас
ного машиніста електровоза. Наполег
ливий хлопець живе мріями про май
бутнє. Через деякий час він успішно 
закінчив залізничний технікум.

Тепер його знають не лише залізнич
ники. Володимир Михайлович Малєєв — 
обранець народу, державний діяч. Ви
борці Маловисківського виборчого ок
ругу вдруге обирають передового за
лізничника своїм депутатом Верховної 
Ради СРСР.

Заслужити таку честь, шану народну 
— чи це не найвища нагорода? Праця 
звеличила простого хлопця з міста за

лізничників Знам’янки і зробила його 
видатною людиною.

Віктор Дмитренко прийшов на кіро-

воградськии завод «Червона зірка» з 
ремісничого училища. Працював в ек
спериментальному цеху. Часто думав 
над тим, як би стати творцем найдоско
наліших сівалок. Щоб здійснити заповіт
ну мрію, не вистачало знань. Віктор 
вступив на вечірнє відділення машино
будівною технікуму, а потім і на вечір
нє відділення філіалу Харківського по
літехнічного інституту. Коли закінчив 
навчання, його запросили на роботу в 
спеціальне конструкторське бюро. Тут 
широко виявилися здібності молодого 
інженера. Він розробив проект висівно
го апарата лісової сівалки, механізм

ЧЕСТЬ 
ЗМОЛОДУ

ІЗ ЗАПИСНОЇ книжки 
ЖУРНАЛІСТА

передачі зернових машин, багато інших 
вузлів.

Величезне щастя — стати майстром 
своєї справи, невтомним винахідником, 
раціоналізатором. Це вчителі, досвідче
ні люди заронили в душу Віктора Дмит- 
ренка іскру святого неспокою, розбу
дили, розтривожили творчу жилку, щоб 
грала, бриніла вона все життя.

Людмила Музика стала дояркою кол
госпу «Росія» Ульяновського району 
зразу ж після закінчення семирічки. Не
легко довелося дівчині з перших днів. 
Вісім корів треба було нагодувати, на
поїти, почистити, подоїти...

Незвична до цієї роботи, Людмила 
кілька раз ловила себе на думці, чи не 
помилилась у виборі професії, вона не 
відчувала впевненість у своїх силах. Ці 
сумніви доярки не залишились не
поміченими. Комсомолки, що працюва
ли тут >ке, підбадьорювали подругу за
душевними словами, допомагали пора
дами. Від них вона переймала перші на
вики в догляді за худобою, перші «сек
рети» підвищення надоїв.

Після робочого дня комсомолка йшла 
до сільської бібліотеки. Довго вибира- р 
ла книжки, і все з зоотехнії.

(Закінчення на 2-й стор.).
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ДО 50-РІЧЧЯ ОРГАНІВ ДЕРЖБЕЗПЕКИ
і Вихоплюю 
,-гься автоматна .... 
кілька пострілів — бачу, як 
один висовується вперед. Дас чергу, 
встигаю вистрілити. Автомат замовкає.

Чую — наші відкрили вогонь. Але що робити 
мені, як вибратися? Від ворогів я за п’ять мет
рів, від своїх за двадцять.

Стріляють і ті й інші. Кулі - навколо мене, 
одна збиває шапку. Я щільніше лягаю на сніг. 
Якщо повзти, вороги помітять і почнуть стріля
ти, та Іі свої відкриють вогонь, побачивши, що 
до них наближається людина...

Раптом відчуваю - хтось тягне за йогу. По- 
вертаюсь — людина в німецькій касці. 
шіі, що я мертвий, він старається зняти хутряні 
унти. Стріляю В упор і відсмикую поту.

Стрілянина .розгорілася ще дужче. В 
моєї шинелі попала розривна куля, 
кричати:

— Зупиніть стрілянину! >
Слів не чути. Десь далеко стрекоче 

рвуться гранати, міни.
— Зупиніть стрілянину! — кричу 

сил. — Цс я, Медведєв!
Почули!

«Загін знову рушив на захід.
Підійшовши до дороги, почули шум моторів, 

їм навперейми по біному шляху мчала колоні 
автомашин. Що робити? Місцевість відкрита — 
сховатися ніде. До лісу не добігти. А фронт 
близько! Лїсдвєдсії знав: зараз усі голови повер
нуті до нього, у всіх одне запитання в очах — 
що зробить командир? Він оілянувся на своїх 
бійців. Якими виявляться вони? Не підведуть?

По суті то бул > перше справжнє знайомство 
командира і його бійців. Вирішувалося майбутнє 
загону.

— Лягай! — скомандував командир. — Будемо 
атакувати. Рацію назад. Охороні бути біля ра
диста. Броньовик пропустити. Стріляє першим 
Староверов. — Оглянув цеп. Напружився від 
хвилювання. Тільки б не здійняли завчасно стрі
лянини, тільки б витримали!

Попереду мчав броньовик, за ним два мото
цикли. Виблискуючи чорним лаком, неслася ве
лика легкова машина. Замикав колону грузовик 
і солдатами.

Гітлерівців усі бачили вперше. Було видно, що 
вони, як на веселій прогулянці, співають пісень, 
грають на губних гармошках, сміються.

Ось вони вже зовсім поруч... Броньовик про
мчав мимо... Пора!

Староверов прицілився.
Тріск автоматів, вибухи гранат, зойки, стогін — 

усе це омить змішалося, злилося в загальний 
гуркіт, наче гарматний постріл покотився над 
лукою. Штабну машину Закинуло, вона поверну
лася боком, перегородила дорогу. В неї врізався 
грузовик. Гітлерівці вистрибнули з кузова, по
плигали в канаву. Хтось із партизанів перебіг 
через дорогу, кинувся до них...»

(X. ЦЕСАРСЬКИЙ. «Чекіст»).

пістолет. В ту ж секунду 
черга — одна, друга, 

хтось упав.

чуе- 
Даю 

Ще 
Мимо. Я

петлицю 
Пробую

кулемет, 

із усіх

Під зливою ворожих куль я підповз до своїх». 
(Д. МЕДВЄДЄВ. «Сильні духом»).

ЧЕСТЬ
ЗМОЛОДУ

(Закінчення. Початок на 1-й стор.).

— Навіщо тобі стільки?
_  Доярці треба багато знати, — від- — 

повіла бібліотекарці.
Дівчина засіла за науку, була певна, 

що доб'ється свого, 
з неї.

Згодом у кімнаті

і доярки позірять

і
Це рядки з книг, які розпо

відають про людяну кри
шталевої душі, відважного 
чекіста і сміливого команди
ра партизанського загону 
Д. М. Медведева. Книги 
«Це було під Ровно», «Силь
ні духом», «На берегах Пів
денного; Бугу» зиарть міль
йони читачів.

А старшого ’ покоління Кі
ровограда знають про жит
тя і діяльність Дмитра Ми
колайовича Медведева в на
шому місті. Дмитро Мико
лайович сам був добрим 
спортсменом і всіляко спри
яв розвиткові спорту. З його 
іменем пов’язане й будівни
цтво стадіону в обласному 
центрі.

У 1934 році в Кіровограді 
було кілька примітивних 
спортивних майдани и к і в. 
Д. М. Медведев, який на 
той час працював начальни
ком міського відділу Дер
жавного політичного управ

ління і на громадських за
садах очолював раду 
риства «Динамо», 
нував спорудити

12 квітня 1934 
бувся суботник 
жепию стадіону, 
на нього з'явилися Д. М. 
Медведев, спортсмени това
риства «Динамо» і колектив 
відділу ДПУ. 'Механізмів 
тоді не було, доводилося 
працювати вручну. До того 
ж ішов дощ. Але піхто не 
залишив роботи.

Того ж дня місцева газе
та «Соціалістичний наступ» 
(№ 85, 2 стор.) помістила 
рішення зборів міськвідділу 
ДПУ:

«Колектив співробітників 
місь'квідділу ДПУ разом з 
родинами, обговоривши по
станову бюро міськпарткому 
про благоустрій міста, вітає 
і цілком приєднується до за
ходів, визначених МПК.

На додаток до визначених

това- 
запропо- 
стадіоп, 

року від-
по споруд- 

П ерши ми

ми пропо-

скверн як в 
на околицях

МПК заходів
нуемо:

освітити всі 
центрі, так і 
міста;

прокласти трамвайну лі
нію до пляжу, саду імені 
Першого травня і міського 
саду;

відробити протягом вес
няно-літнього часу не менше 
10 вихідних днів (кожний 
член колективу);

провести посадку не мен
ше 150 дерев у дворі і нав
коло гуртожитку, їдальні та 
інших приміщень, іцо нале
жать колективу;

па кожному балконі гур
тожитку, а також в клубі 
організувати квітники, поса
дити дерева біля будинків;

організувати осе р е д о к 
сприяння озелененню -міста, 
всім, без винятку, члеіїам 
колективу вступити до чле
нів осередку, взявши на се-

У" V У

ОАДА МІНІСТРІВ УРСР затвердила 
“ план розвитку Києва на 1967—1980 
роки з перспективою до кінця ни
нішнього сторіччя.

Центр столиці України розширить
ся і буде розташований по обидві 
сторони Дніпра. До 1980 року в 
бережних районах намічається

бе особисті зобов’язання; 
взяти активну участь у 

побудові стадіону, як у зем
ляних роботах, так і гіо де- 
рсвонасйдженшо.

Голова зборів Медведєв». 
Відразу було створено ко

мітет сприяння будівництву 
стадіону, до якого увійшов 
і Медведєв.

Без перебільшення можна 
сказати, що Дмитро Мико
лайович у цьому комітеті 
був, як кажуть, першою 
скрипкою. Він весь час опи
рався на громадськість і ре
гулярно інформував її через 
газету про етап будівництва 
стадіону.

Такий аналіз зустрічаємо 
вже 27 квітня 1934 року за 
підписом Медвєдева і Дуб- 
ровіна. ЗО травня міська ра
да фізкультури під керівни
цтвом Медвєдева організо
вує фізкультурний парад 
краси і сили. Цей парад не 
тільки продемонстрував до
сягнення спортсменів, а й 
згуртував молодь на будів
ництво стадіону.

Хоч об’єм земляних робіт 
був великим і працювали 
вручну, але перемогло зав
зяття комсомольців і моло
ді. Вже у вересні 
стадіон почали 
вати.

Кожного разу, 
стадіон, я згадую 
ра його будівництва — Ге
роя Радянського Союзу 
Дмитра ДІиколайовича Мед- 
вєдєва, прославленого чекіс
та і партизанського коман
дира.

Думається, що слід уві- 
ковічпитп пам’ять про цю чу
дову людину, про її перебу
вання в нашому місті. Я бе
сідував з багатьма спорт
сменами і керівниками мі
ської спортивної організації. 
Вони сходяться па тому, що 
треба присвоїти ім’я Д. М. 
Медвєдева .стадіонові спорт
клубу «Зірка». Сподіваюся, 
що на будинку по вулиці Ті- 
мірязєва, де жив Дмитро 
Миколайович, незабаром з’я
виться меморіальна дошка.

1934 року 
експлуату-

йдучи на 
й ініціато-

Е. Д0Д1Н, 
старший лаборант фа
культету фізвиховання 
Кіровоградського педін
ституту.

Музика Анатолія Борса

На широких нивах 
В степовім краю, 
Я гартую в праці 
Доленьку свою. 
В колосковім шумі, 
В леготі садів,

"і

Леоненкапри- 
збу- Молодіеш, земле, 

Від моїх трудів. 
Де росу ранкову 
Перший трактор п’є, 
Там співає щастя

Наше і моє.
В степовім роздоллі 
Погляд свій втоплю.., 
Я люблю цю землю, 
Як життя люблю.

Слова Леоніда

дувати близько чотирьох мільйонів 
квадратних метрів житлової площі. 
Житловий фонд збільшиться більше 
ніж удзоє. Буде збережено й ниніш
ній центр, де є немало пам’яткіа 
древньоруської архітектури.

За 10 років протяжність ліній мет
рополітену досягне 62,7 кілометра, 
тролейбусних — майже подвоїться,

Згодом у кімнаті відпочинку, облад
наній при фермі, почалися регулярні за
няття. Вони багато чим відрізнялися від 
шкільних. Разом із зоотехніком дівчата 
гаряче обговорювали раціони годівлі, 
методи роздоювання корів, шляхи по
ліпшення породності худоби... Непоміт
но для себе Людмила щоразу все ак
тивніше втягувалася в загальну бесіду, 
висловлювала свої думки, пропозиції.

Праця на фермі захопила її. Раніше за 
всіх вона приходила сюди, бралася за 
діло. Дівчина уважно придивлялася, які 
корми найбільш охоче поїдає та чи ін
ша корова і як це впливає на надій, ді
лилася спостереженнями із 
фермою, із зоотехніком, 
буквально все, що могло 
продуктивність тварин.

Наполегливість узяла своє. Вже в дру
гий рік роботи на фермі Людмила Му
зика одержала від кожної з закріпле
них за нею корів по 3069 літрів моло
ка, а ще через рік середній надій по 
закріпленій за нею групі дссяг 4500 літ
рів. Це був серйозний успіх.

... Роки. Швидко плинуть вони. Зда
ється, що вчора вона прийшла на фер
му, а вже минуло чотири роки. Всього 
було за цей час. Але найбільше радос
ті. Про Людмилу писали газети, говори
ли по радіо, на комсомольських конфе
ренціях. Її портрет з'явився на обласній 
Дошці пошани, на перших сторінках 
журналів і газет. Це було визнання. Та 
найбільша радість ластівкою прилетіла 
в село Йосипівну, коли їй сповнилось 
дев’ятнадцять років. Того пам’ятного 
1958 року їй присвоїли високе звання 
Героя Соціалістичної Праці.

Людмила ішла далі. Вона успішно за
кінчила заочне і 
ського зооветеринарного 
Згодом Людмила стала членом ленін
ської партії. її висунули на посаду зоо
техніка. Тепер вона разом з своїм чо
ловіком Леонідом робить все, щоб по
ліпшити племінну справу, підвищити 
жирність молока і його якість.

Людмила Ананьївна Музика — член 
Кіровоградського обкому КП України.

Володимир, Віктор, Людмила... Робіт
ник, інженер, зоотехнік — троє з вели
кого загону наполегливих і працелюб
них, людей гострого розуму і допитли
вої думки, у яких честь, навчання і 
труд ідуть поруч. У таких людей висока 
свідомість, громадська і особиста гід
ність, завжди чиста совість.

В той же час і в промисловості, і в 
сільському господарстві є працівники, 
які несумлінно ставляться до роботи, 
любителі дати слово, обіцянку, а потім 
забути про це. Такі люди не дорожать 
честю свого імені, честю свого підпри
ємства, колгоспу, радгоспу.

Ще можна зустріти юнаків і дівчат, 
які після закінчення школи відсиджу
ються дома або шукають легкого хліба. 
Такою поведінкою вони соромлять честь 
своїх батьків, своєї сім’ї.

Не такими білоручками готують в 
життя випускників Богданівської серед
ньої школи Знам’яніького району. Тут 
з молодших класів кожному учневі при
зивається глибоке розуміння, що без 
праці не можна жити. Члени навчально- 
виробничої бригади співають пісню, яка 
народилася в їхній школі:

Змолоду честь трудову берегти, 
Піснею день зустрічать, 
В ім’я комунізму на подвиги йти 
Нас Ленін і Партія вчать.
Ставай до роботи, загін трудовий, 
З книгою й працею міцно дружи, 
У нашій бригаді девіз бойовий: 
«Змолоду честь трудову бережи».

Для тих, хто тільки вступає в самос
тійне життя, немає нічого вищого за 
честь належати до Ленінської Комуніс
тичної Спілки Молоді. Проте носити 
ім я члена ВЛКСМ не тільки почесно, 
але й відповідально. Про це нагадують 
статутні вимоги: комсомолець повинен 
бути чесним, правдивим. В усьому: у 
відносинах з товаришами, в праці, в жит
ті. Іншими словами, якщо тобі комсо
молець ім я, то як говорив поет, «ім'я 
кріпи ділами своїми».

Берегти честь змолоду — значить ви
ховувати в собі якості бійця-ленінця. 
людини глибоко чесної, справжньої ра
дянської людини.

завідуючим 
її цікавило 

підвищити

а доалі. иипсі ус.іішпм оа- Д 
відділення ОлександрійіЯ| 
геринарного технікуму.

П. МАРЧЕНКО.
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РУХОМІ,СТРАТЕГІЧНІ
(Закінчення. Початок на їй стор.).

захоплення, дивлячись на 
досконалість техніки.

Через якийсь дуже короткий 
час всі зникають в укриття 
Тільки командир залишається 
біля пультів.

— Я — «Волна», до робо
ти готові!

Лишається натиснути на 
кнопку, і ракетний залп вели
чезної сили прогримить над 
лісом. На тисячі кілометрів 
перенесуть свій смертоносний 
заряд ракети. А поки боєго
ловки будуть невідхильно 
мчатись до далеких цілей 
самохідні пускозі установки 
знову рушать у путь, щоб 
зайняти нові позиції і бути 
готовими до нових пусків.

ЦЮ

однн"АиР ,частиии- полковник, 
військ ,«яЛТЄ₽аи,в Ракетних 
шиськ, закохано розповідає-

— Наша частина тепер вже 
уДнсї ’5гар.их 3 стратегічних, 
пііХ ПЯ ІСТ°Р,Я- свої тра- 
зї^жі.. „Псрип’м- звичайно, 
завжди важче, але й цікаві
ше. Самі вчились, торкаючись 
2® "М,ДО5,°™. І вчили інших, 
бідували позиції і брали 

3„,,робннх пусках. Ба- 
тл *"“• . довелось

Багатий, дуже багатий ар
сенал ракетних військ страте
гічного призначення. Різні за 
сплою й призначенням ракети 
можуть запускатися з шахт
них, самохідних і інших стар
тів. Для них не існує меж 
дальності польоту, якихось 
штучних чи природних пере
шкод. На земній кулі немає 
жодної точки, що може схо
ватися від блискавичного гос
тя...

За останні роки працею на
ших вчених, конструкторів, 
інженерів і робітників ство
рені принципіально нові ви
ди ракетного озброєння, в 
якому використані всі най
вищі досягнення вітчизняної 
науки і техніки. В числі но
вих різноманітних стратегіч
них засобів боротьби, що при
йшли на озброєння радян
ських військ, багато комплек
сів на рухомих установках. З 
одного з подібних комплексів 
1 пишеться цей репортаж.

гато комплексів 
експлуатувати, до багатьох^ 
як до дітей рідних, прилипа
ли серцем, але ось ці ракети, 
оіля яких мн з вами знахо
димося, не порівняєш з по
передніми.

Командир має рацію: но
вий комплекс — дійсно вели
чезна удача наших ракетобу- 
Дівників. Навіть зовнішній ви
гляд про багато що свідчить. 
Могутній тягач без натуги 
несе на собі не лише ракету, 
але й всю потрібну для пуску 
апаратуру. Номери обслуг 
ідуть в кабіні разом з раке
тою. В будь-яку хвилину з 
оудь-якої точки вони можуть 
зробити пуск. Це й є та чу
дова якість — мобільність, 
якою не можна не захоплюва
тись.

Висока й прохідність уста
новок. Обслугам доводилося 
випробовувати міцність і на
дійність їх, переборюючи ка
нави. ескарпи, болота. 1 воїни 
не без підстав твердять, що 
за швидкістю з ними може 
рівнятись не будь-яка легко
ва машина, а за прохідністю 
— танк.

Ill.

90 процентів солдатіз-ракет- 
ннків, що проходять службу в 
частині, в якій мн знаходи
мось, мають середню і неза- 
’кінчену вищу освіту. Ось уже 
п’ять років, за спостережен
нями капітана, виконуючого

обов'язки начальника штабу, 
не було випадку, щоб хтось 
із новачків до кінця першого 
року не склав би на клас
ність. Капітан з похвалою на
зиває рядових Глущенка, 
Деркача, Демченка. А вже 
про сержантів і говорити ні
чого — спеціалісти екстра- 
класу! Сітдіков, Рейвах і 
іирько брали участь в декіль
кох пусках, нижче «відмінно» 
не опускались в оцінці жодно
го разу, в частині особливо 
відзначають прагнення сер
жантів освоїти три-чотирн 
спеціальності.

Полковник рекомендував 
нам ближче познайомитися з 
інженер-капітаном Віктором 
Будинком. «Дуже перспек
тивний офіцер», — неоднора
зово підкреслював він. 1 мн 
не пошкодували, що прислу
халися до цієї поради. Віктор 
Будняк дійсно виявився ве
ликим трудівником, люди
ною, до сердечного трепету 
прив’язаною до військової 
служби. Невеликий на зріст, 
Рудуватий — чи то під зага
ру. що зберігся з літа, чи то 
під природи — весь якийсь 
зібраний, наче пружина, він 
себе не мислить без діла, без 
клопотів. Цього року двічі 
побував на полігоні і двічі 
брав на себе найвідповідаль
ніше: пуск.

Небагато служить в части
ні Віктор Будняк, пін уже 
вріс в неї своїм корінням/Як 
справжній патріот, 
господарськії, 
слідкує за воіма 
ній, від щирого „г__ г-„-- 
їм. Це від нього взнали мн, 
що за останній час в п’ять— 
шість разі« виросла п підроз
ділах ‘ 2_____ ’
Майже вдвічі примножилось 
число спеціалістів першого 
класу, до того ж багато офі
церів стали спеціалістами- 
інструкторами. Декілька днів 
тому в штаб надійшла теле
грама: ще одна обслуга вико
нала пуск на відмінно. Цс 
значить, всі пуски 1967 — юві
лейного — року отримали ви
щу оцінку!

він по- 
заціказлено 

змінами в 
серця радіє

кількість інженерів.

першого

СГ1БНЄВ,
А. Ш1ЧАЛ1Н,
кореспонденти

А,Полковник
полковник
спеціальні ._________
«Красной звезды». 

(АПН).

зимовий 
ЕТЮД 'в

Упав на землю чистий сніг, 
Покрив і вулиці, й будинки. 
І тільки вийшов за поріг — 
Дитячий сміх лунає дзвінко. 
Санчата з гамором, прудкі 
Летять, підстрибуючи з гірки. 
На лижах в поле юнаки . 
Помчали весело і гінко.ч

Он далі «баба» виро ста, 
Така дебела білим станом. 
Ідуть дівчата, на уста 
Сніжинки падають і тануть, 
А сад неначе знов зацвів, 
І вииіні — ніби наречені. 
Всі — од людей до горобців — 
Красою чистою натхнені. 
З контори вийшов голова, 
Також веселий, руки в боки. 
Аякже: випав сніг глибокий, 
Тож будуть радісні жнива,Наум ДОБРІН,

ТВІЙ РОВЕСНИК ЗА РУБЕЖЕМ
Молодь Франції активно 

бере участь у виступах, 
спрямованих проти агресив
ної політики США, проти 
брудної війни у В’єтнамі.

На знімку: учасники де
монстрації з плакатами, що 
закликають припинити аг
ресію.

Фото ІОПІ-АПН.

І. ПАРХОМЕНКО ІО. МОТОРНИЙ,

(Продовження. Початок в газетах за 3, 5, 8 і 10 грудня).
ДОРОГА до партизанів Іллі Діброви 

добре відома Олексієві. Вивів на 
неї групу й аж тоді заспокоївся. Можна 
було без -поспіху обміркувати все, щоб 
доповісти про становище в новопразь» 
кому підпіллі, про те, як лютує ворог, 

«Командир загону радо прийме по» 
повнення, — міркував Шаповалов. — 
Люди не з боягузів, йдуть не з голими 
руками: у кого пістолет, а хто й «шмай- 
сера» німецького роздобув».

Ось і Васино, а там Калинівка. Хлоп- 
ці беруть далеко вбік від села. Жовтне
ва ніч не жарка, а впотіли-таки добре: 
он скільки відмахали. Тепер і відпочити 
можна під скиртою — до лісу якихось 
двісті метрів, Посиділи, погомоніли і..< 
кинулися, що йдуть без тютюну. Ні, так 
не годиться, з першого дня на утриман
ня ставати, та й не густо курива у лісо-- 
вих пожильців.

— От що, хлопці. В Калинівці на го
рищах конюшень повно самосаду. Су
шити розвісили, я бачив. Пішли?

— Йдемо..,
Вже минули кілька хат, коли Олексій, 

що йшов попереду, побачив три поста
ті. У місячному світлі було добре вид
но, як вони жестикулювали, певно, спе
речалися. Ще кілька кроків — і подих 
вітру доніс уривки чужої мови.

— Назад! Я прикрию! — обернувся 
Шаповалов до своїх, припав на коліно 
й дав з автомата чергу по тих трьох. 
Потім скочив у найближчий город і 
майнув на край села.

В Калинівці піднялася така стріляни
на, ніби на передовій під час атаки. 
Уже вибравшись за село й побачивши, 
що немає погоні, Олексій відчув, як по 
спині поповзли мурашки. «Отак за дріб
ницю можна було людей загубити. Де 
тут німців стільки взялося?».

Вдосвіта зібралися разом. Якби не 
поранення Федора Кисельова, невдале 
«ходіння по тютюн» можна було б вва
жати за успіх: випадково виявили ні- 
мецько-власівський гарнізон у селі, де 
раніше ворогів бачили нечасто і не а 
такій кількості. Ясно, що гітлерівці го
тують партизанам якийсь сюрприз. 
І? ОМАНДИР, коли Шаповалов зразу ж 

по приході доповів йому про цей 
випадок, розцінив зовсім інакше.

— Залізли в пастку і ще й розвідни
ків із себе корчать. Ми й без вас знає
мо, що німці весь ліс обложили, — і, 
розстеливши карту-трьохв врстку, звер
нувся вже тільки до Олексія. — Пока

зуй, де скирта, під якою ви 
перекур влаштували.

Шаповалов, зорієнтувавшись, 
показав.

— Розвідники! — ще дужче 
розсердився Діброва. — Та на 
тій же скирті німецький куле
мет! Відпочивай годину — І 
марш назад, спали скирту!

Так почалося Олексієве лісо
ве життя. В інші часи вистачи
ло б партизанам на місяць кеп

кувати з «розвідників». Але зараз 
було не до жартів. Німці все глиб
ше проникали в ліс, навкруги влаш
тували засідки, щоб і птах непоміченим 
не пролетів. Загін витримав кілька тяж
ких боїв, після яких ніхто вже й не по
думав кепкувати з новопразького попов
нення: новачки билися нарізні з усіма. 

Одного разу Олексія викликав секре
тар підпільного обкому партії.

— Мені розказували про твою хороб
рість, — сказав Михайло Михайлович 
Скирда. — Хочу запропонувати тобі 
важливе завдання.

Секретар обкому розповів, що Чер
вона Армія вже веде наступ на Право
бережній Україні і тепер треба підняти 
їй на допомогу всіх, кого тільки можна.

— Візьми, — і він дав Олексієві тов
сту пачку листівок.

Більше двох тижнів не повертався 
Шаповалов до загону. Де зустрічав во
рогів, там ночами розклеював листівки, 
а де була можливість, збирав людей і 
розказував їм про наступ наших військ, 
про близький час визволення. З рук в 
руки передавали селяни принесений мо
лодим партизаном аркушик:

«Дорогі товариші! Фашистські оку
панти, яких все сильніше б’є Червона 
Армія, відступають. В припадку шаленої 
злоби гітлерівські розбійники мучать, 
розстрілюють і виганяють радянських 
людей в Німеччину. Вони грабують і 
знищують наше народне добро, спалю
ють будинки, школи, клуби, бібліотеки.

Ми звертаємося до всіх робітників, 
колгоспників, трудової інтелігенції, до 
всіх, кому дорога наша Батьківщина: оз-

Михайло Михайлович Скпрда, пер
ший секретар Кіровоградського під
пільного обкому партії.

броюйтеся і знищуйте німецьких загарб
ників. Цим ви допоможете Червоній Ар
мії знищити фашизм».
©ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ листопада 1943 

року наші війська підходили до 
Знам'янки. Партизанське з’єднання іме
ні Ворошилова одержує завдання з ти
лу вдарити по ворогові. Ілля Данилович 
Діброва, який звільняв місто ще в гро
мадянську, сказав партизанам коротко:

— Треба востаннє взяти Знам’янку, 
товариші, й більше нікому не віддавати.

Партизани кинулися в бій.(Далі буде).
В Німецькій Демократичній Республіці 

росте достойна зміна нинішнім будівни
кам соціалізму. В цьому легко переко
нуєшся, побувавши на десятій ювілейній 
Центральній виставці технічних і вироб
ничих досягнень молоді НДР, яка працю
вала в Лейпцігу в листопаді цього року. 
На площі 18 003 квадратних метрів, роз
ташованій на території Лейпцігської тех
нічної ярмарки, було розміщено понад 
1800 експонатів, створених руками молодих 
робітників, членів сільськогосподарських 
виробничих кооперативів, вчених, студен
тів, учнів шкіл. Це — зразки творчої нова
торської дуаікн, підсумки пошуків у різ
них галузях народного господарства.

Увагу відвідувачів привертає обладнання 
по охолодженню металорізальних верста
тів, створене члеіфми клубу юних техні
ків народного підприємства тяжкого ма
шинобудування імені Георіія Димитровап 
Магдебургу. Його застосування у вироб
ництві підвищує на 10 — 13 процентів 
продуктивність праці, збільшує вдвічі 
строк придатності токарних різців, сприяє 
зростанню якості продукції. Використання 
цього обладнання лише на одному магде
бурзькому заводі імені Георгія Димитрова 
дає щорічну економію n С0 тисяч марок. 
Цією ноаннкою зацікавилися 87 підпри
ємств НДР.

Л ось установка, стпорсна молодіжним 
колективом народного підприємства «Хс- 
міанлагеибау» в Ерфурт-І’удіслсбені. 
Вона застосовується при переробці одер
жуваної в НДР радянської нафти в такі 
напівфабрикати, як, наприклад, ацетон, а 
також в кінцеві хімічні продукти — «деде
рон» і ряд миючих засобів. Застосування 
обладнання дозволило вже зекономити 
біля ЗО мільйонів марок.

Почесного диплома міністра електротех
нічної і електронної промисловості НДР 
удостоєна робота молодіжної бригади по 
створенню нового виду кабельної продук
ції на народному підприємстві «Кабель- 
верке обершпрее» в Берліні.

Важко перелічити всі експонати, пред- 
У їх конструюванні 

юнаків І дівчат
ставлені на виставці, 
взяло участь 14 тисяч 
НДР.

Рух молодих новаторів НДР, що виник 
у 1058 році, за останні роки значно зміц- 
ніп і поширився. Ювілейній Центральній 
лейпцігській виставці, на якій побупало 
157 тисяч відвідувачів, передували числен
ні виставки в районах, округах, на про-

мислових підприємствах країни. В них 
брало участь 400 тисяч чоловік — на 100 
тисяч більше, ніж у 1900 році. Впровад
ження в народне господарство винаходів і 
удосконалень, продемонстрованих лише на 
лейпцігській виставці цього року, дасть 
республіці німецьких трудящих економіч
ний ефект в розмірі більше 230 МІЛЬЙОНІВ 
марок.

Соціалістична єдина парт(р Німеччини І 
уряд НДР надає рухові молодих нопато- 
рів, розпочатому за ініціативою Спілки 
вільної німецької молоді, винятково вели
кого значення. Цей рух розглядається як 
пажлнва форма залучення молоді НДР до 
активної участі в здійсненні науково-тех
нічної революції в республіці. Ряд кра
щих передовиків і колективів молодих но
ваторів на Центральній лейпцігській ви
ставці, що називається 
«майбутніх майстрів», 
нагород І почесних звань.

В. ГОРДЄЄВ, 
кореспондент ТАРС.

тут виставкою 
удостоєні шісокнк

Перлій.
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На вулиці 50-річчя Жовт
ня в Кіровограді.

Фото В. КОВПАКА.

КІРОВОГРАДЩИНА—67
Лілія КУЛИК дна роки 

тому закінчила Кіровоград
ське медичне училище. Пра
цює стоматологом п Новго- 
родківській районній лікар
ні.

ФУТБОЛЬНИМИ
МЕРИДІАНАМИ

БУХАРЕСТ. Останніми у 
чверть фіналу розиграшу 
Кубка володарів кубків ви
йшли футболісти іспансько
го клубу «Валенсія», які 
тут у матчі-відповіді про
грали бухарестській коман
ді «Стяуа» — 0:1. Проте в 
першому матчі у себе вдо
ма іспанці перемогли — 3:0.

Таким чином, третій етап 
розтрату Кубка володарів 
кубків продовжать команди 
«Торпедо» (Москва), «Мі
лан» (Італія), «Гамбург» і 
«Баварія» (ФР11), «Стан- 
дард» (Бельгія), «Кар- 
діфф-Сіті» (Уельс), «Олім- 
пік» (Франція) і «Вален
сія» (Іспанія).

Жеребкування 1/4 фіналу 
Кубка чемпіонів і Кубка во
лодарів кубків відбудеться 
18 грудня в Цюріху.

(ТЛРС).
* *

РАДЯНСЬКІ ФУТБОЛІСТІ! 
В РЕСПУБЛІЦІ ЧАД

ФОРТ-ЛАМІ, 15 грудня. 
(ТАРС). Футболісти донець
кого «Шахтаря» у впертій 
боротьбі здобули вчора пе
ремогу над футболістами 
Чаду з рахунком 1:0.

Закінчивши виступ в цій 
африканській країні, радян
ські футболісти вилетіли 
сьогодні в Конго (Бразза
віль).

НА НЬОГО вже махнули рукою. З 
того часу, як демобілізувався 

господар, Нартан лежав нерухомо, 
поклавши лобату голову на вовчі 
лапи.

— Нартан, Нартан, — підходили 
до нього бійці, підсовували їжу.

Пес не звертав на них уваги, а ко
ли вже занадто надокучали, злегка 
поводив очима в бік хлопців, і грізне 
гарчання примушувало їх відступати.

— Пропав шукач, — зітхали бій
ці, — а собака ж буві 
ПЕТРО БУРДЕЙНИЙ, інструктор 

службових собак, повертався з 
відрядження в свою час
тину в гарному настрої. 
Відрядження було вда
лим, і боєць стиха му
гикав якийсь мотивчик.З 
дня на день чекав Пет
ро наказу про демобілі
зацію. В його кишенько
вому календарі залиши
лись незакресленими ли
ше кілька клітинок.

— Добре, що при
їхав, — зустрів його 
командир і простягнув 
папірець. — Читай.

То був наказ про демобілізацію з 
лав Радянської Армії.

ЗДАЮЧИ СПРАВИ своєму наступ
никові, веснянкуватому хлопчині 

цьогорічного призову, “
ляв:

— Нартан — собака 
зумний, але нервовий.

— Та знаю вже, — 
хлопець, — щоб вона

звірюка. Не буде його в нашій час
тині. Спише командир.

— Куди спише? — здивовано зу
пинився Петро.

— Та хоч і в розход. А що, чека
ти, щоб усіх бійців перекусав?

— А тобі вже, мабуть, дістало
ся? — зареготав Петро.

Хлопець ображено повернувся 
спиною, а Петро поспішив до Нар- 
тана.

НЕ ПУСКАЙТЕ
злякано репетувала жінка 

вузлами. — Нема таких прав, і 
собаки в вагонах їздили.

його у вагоні —
І з
щоб

НАРТАН
БЕРЕ
СЛІД

Петро настав-

здібний і ро-

аж позеленів 
пропала ота

© ПОКАЗУЄ КІРОВОГРАД
ПОНЕДІЛОК) 18 грудня. Пер

ша програма. 16.55 — Наша афі
ша. (Київ). 17.00 — «Лелеченя». 
Мультфільм. (Київ). 17.10 — 
«Діти революції». (Львів).
17.50 — «На варті здоров’я». 
Любительський кінофільм. (Кі
ровоград). 18.00 — Телеоісті. 
(Київ). 18.30 — Слухачам шкіл 
основ маркензму-ленінізму. Іс
торія КПРС. «Партія в роки 
реакції і нового революційного 
піднесення». (Москва). 19.00 — 
Фігурне катання. (Москва). 20.30
— Теленовини. (Москва). 2і.')0
— «Революція / продовжуєть
ся». Прем’єра фільму Харків
ської студії телебачення. (Київ).
21.15 — К. Домінчен — «Мир і 
труд». Кантата у виконанні За
служеної академічної капели 
«Думка» і Державного симфо
нічного оркестру УРСР. (Київ).
21.50 — Т. Рнбас — «Живий 
ланцюг». Прем’єра телеспек
таклю. (Луганськ).

Друга програма. 21.15 — «Щит 
революції». (Дніпропетровськ). 
22 00 — «Золоті іменини Радян
ської України». Творчий звіт 
колективів театрів і самодіяль
них митців. (Дніпропетровськ).

ВІВТОРОК. 19 грудня. Перша 
програма. 10.00 — «Влада музи
ки». Телефільм. (Кіровоград). 
11.55 — «Замах». Художній 
фільм. (Кіровоград). 16.40 — 
«Ходили ми походами». Розпо
відь про пам’ятні місця респуб
ліки. (Київ). 17.00 — «Ленін
ський привіт». (Львів). 17.20 — 
Телеальмзнах «Подвиг» (Мо
сква — Київ—Одеса — Львів). 
18.00 — Тслевісті. (Київ). 18.10— 
«П’ятирічка — рік другий». 
(Львів). 18.30 — «Старг-67». Те
лежурнал. 19.00 — «Від мелодії 
до мелодії». Концерт. (Львів). 
19.35 — «Революцій продовжує
ться». Прем’єра фільму Харків
ської студії телебачення. (Київ). 
20.10 — «Радянські воїни на вар
ті Вітчизни». Виступ заступника 
Міністра оборони СРСР генера
ла армії Соколова. (Москва).
20.30 — Теленовини. (Москва). 
21.00 — До 50-річчя з дня ство
рення органів державної безпе
ки. «Завжди на посту». (Київ).
21.30 — Наші репортажі. (Кіро
воград). 21.45 — «Замах». Ху
дожній фільм.

Друга програма. 18.30 — «Ді
лова розмова». (Дніпропет
ровськ). 19.10 — «Тижнева пош
та». (Дніпропетровськ). 21.30 — 
Д. Клебаиов — «Комуніст». 
Спектакль Харківського акаде
мічного театру опери та балету 
ім. М. Лисенка. (Харків).

СЕРЕДА, 20 грудня. Перша 
програма. 11.00—«Твори В. Мая- 
ковського у виконанні М. Коле- 
сова» Телефільм. (Кіровоград). 
11.40 — «Живе такий хлопець». 
Художній фільм. (Кіровоград).
17.25 — Оголошення. (Кірово
град). 17.30 — «Далекосхідни
ки». Телефільм. (Кіровоград). 
18.00 — Кіровоградські вісті.
18.15 — Кіноварне. (Кіровоград).
18.30 — «Живе такий хлопець». 
Художній фільм. (Кіровоград).
20.30 — Теленовини. (Москва). 
21.00 — «Театральна віктори
на». (Київ). 22.00 — «Співає 
Україна». Прем’єра фільму- 
концерту. (Київ).

Друга програма. 17.25 — «Ро
бітнича гордість України». (До
нецьк). 17.55—Тслевісті. (Київ). 
18.15 — Виступ старого більшо
вика Г. Минайлснка. (Київ).
19.25 — До 50-річчя Радянської 
України. «Доля садом квітує». 
(Дніпропетровськ). 20.00 — Ве
чір поезії. (Дніпропетровськ). 
21.00 — О. Корнійчук. — «Кали
новий гай». Спектакль Київ
ського театру ім. Ів. Франка. 
(Дніпропетровськ)

0 ПОКАЗУЄ 
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18.00 — Телевізійні
18.30 — Слухачам 
марксизму - ленінізму. (М). 
19.00 — Фігурне катання. (М).
20.30 — Телевізійні новини. (М).

— Юрко стоятиме на стрьомі.
Худорлявенький Юрко закліпав 

віями.
— На шухері, не розумієш?
Руки в рукавичках діяли спритно 

і досвідчено. Дірка в глиняній стіні 
магазину швидко розширювалась. 
Злодій пірнув туди. За мить вся ден
на виручка була в кишені. Розірвав 
пачку цигарок, припорошив тютю
ном сліди, ще й горілкою полив. 

АРТАН, — показав рукою на 
мотоциклетну коляску Петро.

Поки старший уповноважений кар
ного розшуку Знам’янського від
ділення міліції В. Т. Сас і слідчий 
В. В. Стоянівський оглядали речові до
кази, Петро зайнявся слідами.

— Слід, Нартан, слід, — умовляв 
Петро. Але пес безпомічно заглядав 
йому в очі, жалібно повискуючи, 
тягнув ремінець до села.

Петро зрозумів, що пес хоче ви
вести господаря з зони отруєння, 
щоб там, де вона закінчується, натра
пити на ту низку запахів, яка завжди 
виказує злочинців.

Так і трапилося. За якусь сотню 
метрів у злочинців закінчилася го
рілка, і Нартан впевнено взяв слід. 
ЗД ІЛЯ ХАТИ Толопка Нартан раптом 

зупинився і повернув у бік Зна
м’янки. Працівники міліції задума
лися.

— Чи не було в селі незнайо
мих? — запитав В. В. Стоянівський у 
місцевих жителів, що висипали з хат.

— Та приїздив до Толопка си
нок, — посміхнувся літній чоловік. — 
Ще й двох корешків привозив.

На порозі зустрів хмільний вітчим 
Анатолія.

— Синка шукаєте? Шукайте, — 
захитався на підборах.

Серед інструментів знайшли пилку 
залишками глини.
Сліди привели до Знам’янської

дороги і обірвалися. Значить, зло
чинці сіли на машину. Треба шукати 
в Кіровограді. Прикмети відомі. 
ТР ОЛИКОВІ місто знайоме. Де 
* «Центральний», де «Відпочинок», 
розпитувати не треба. А Сергій і Юр
ко почували себе в Кіровограді зай
ченятами. їм весь час здавалося, що 
за коміри ось-ось схопить міцна ру
ка міліціонера.

— Вище голову, шпана, — під- 
Толопко помічників, 

зараз по маленькій...
б цукерок, — просить

А
21.00 — «Революція продовжує
ться». Прем’єра фільму Хар
ківської студії телебачення. 
(К). 21.15 — «ІЦнт революції». 
22.00 — «Золоті іменини Радян
ської України». Творчий звіт 
колективів театрів і самодіяль
них митців.

ВІВТОРОК, 19 грудня. 
16.45 — Дніпровські новини.
17.00 — «Чекісти». 17.20 - Те
левізійний альманах «Подвиг». 
(М). 18.00 — Телевізійні вісті. 
18.10 — «П’ятирічка, рік дру
гий». (Львів). 18.30 — «Ділова 
розмова». 19.10 — «Тижневі)
пошта». 19.35 — «Революція х
продовжується». Пре 
фільму Харківської студії теле
бачення. (К). 20.10 — «Радян
ські воїни на варті Вітчизни». 
(М). 20.30 — Телевізійні нови
ни. (М). 21.00 — До 50-річчя р 
дня створення органів держав
ної безпеки. «Завжди на пос
ту». (К). 21.30 — «Старт». Мо
лодіжна програма. .

СЕРЕДА, 20 грудня. 17,55 -у 
Телевізійні вісті. 18.15 — Ви
ступ старого більшовика Г. Ми- 
найленка. (К). 19.10 — Дні
провські новини. 19.25 — До 50-

ля садом квітує». 20.00 — Вечір 
•" —''’ДлсДДГ.лі но_-

— О. КорніїГ-
СпеК- 

театру ім.

Немов далекий грім прогуркотів 
з-під намордника, і Нартан стрибнув 
на приступку. Жінку як вітром зме
ло.

У Знам’янці рідні й знайомі обні
мали демобілізованого солдата обе
режно, весь час оглядаючись на йо
го незвичайного супутника.

А пес сторожко поводив вухами, 
інколи тулячись мордою до солдат

ських чобіт.
СТВДЯЧНИЙ ВАМ, лю- 
■*^ди, за те, що ви 

створюєте матеріальні 
цінності. А біля вас про
живе і Толик Толопко.

«Прощай, друже, про
щай...» — проспівав здо
ровань, поплескавши до
лонею по кабіні трак
тора, і глумливо плю
нув на радіатор.

— Давай розрахунок, 
голово, — заявив у кон
торі колгоспу в селі Су- 
ботцях.

«Тимчасово потрібен 
притулок, — розмірко
вував, під'їжджаючи до 
Знам’янки, — і пара під
собників».

Тиняючись по місту, 
дістався професійно-тех
нічного училища № З, 
де набирали учнів.

— Краще й не приду
маєш, — задоволено по
тер руки.
ІТ 14 опустилася на Ка- 
** зарню.

— Я боюся, — тягне 
неповнолітній Сергій.,

— Ти що, шпана, обі
цяв? — тягнеться до ки
шені Толопко.

Сергій принишк.
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«МОЛОДОЙ КОММУНАР» — 
орган Кировоградского 

обкома ЛКСМУ

На фото: провідник службових собак Петро 
Бурдсйннй з Нартаном.

Фото О. КУЗНЕЦОВА.
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БК 01410. Індекс 01197,

річчя Радянської України. «До- 
__„_А 1'^. :

поезії. 20.30 — Телевізійні 
вини. (М). 21.00 - _. Д.
чук. «Калиновий гай». < 
такль Київського 
Ів. Франка.

МИКОЛАЇВ
18 грудня, 
революції».

бадьорює
— Ось ми

— Мені 
Юрко.

Вони й гадки не мали, що з само
го ранку за ними тінню ходить стар
ший уповноважений карного розшу
ку І, X. Константинов.

— Додому, Толику, 
молодші.

«А що, мабуть, пора, — думає 
Толопко. — Переночую в гуртожит
ку, а вранці — шукай вітра в полі».

Ніхто з них не помітив, як за 
знам’янським автобусом ішов мото
цикл Константинова.

А коли в сутінках хлопці підходи
ли до училища, перед ними виросли 

постаті - працівників зна- 
м’янської міліції.

Менше як за добу охо
ронці порядку розкрили 
злочин, повернули державі 
чималу суму грошей. Доб
рим помічником у цій спра
ві їм став Нартан.

В. ШАРІЙ.

просять

грудня, 
вісті. (К). 

шкіл основ 
(М).

О, ПОКАЗУЄ 
ПОНЕДІЛОК, 

17.10 — «Дітй
(Львів). 17.50 — «На варті здо
ров'я» . Любительський кіно
фільм. (Кіровоград). 18.00 — 
Телевізійні вісті. 18.30 — Слуха
чам шкіл основ марксизму-лепі- 
нізму. (М). 19.00 — Фігурне ка
тання. (М). 20.30 — Телевізійні 
новини. (М). 21.00 — «Револю
ція продовжується». Прем'єра 
фільму Харківської студії теле
бачення. (К). 21.15 — К. Домін
чен. «Мир і труд». Кантата у 
виконанні Державної заслуже
ної капели «Думка» і Держав^ 
ного симфонічного оркестру 
УРСР. (К). 21.50 - Т. РнбаС. 
«Живий ланцюг». Прем’єра те
левізійного спектаклю. (Лу
ганськ).

ВІВТОРОК. 19 грудня. 10.30— 
Художній фільм «Надзвичайне 
доручення». 17.20 — Телевізій
ний альманах «Подвиг»-. (М), 
18.00 — Телевізійні вісті. 18.10 
«П’ятирічка. рік другий». 
(Львів). 18.30 — Слухачам шкіл 

основ маркензму-ленінізму. (М).- 
19.00 — Актуальний екран.
19.35 — «Революція продовжує- 
ться». Прем’єра фільму 
ківської студії телебачеїшЧ. 
(К). 20.10 — «Радянські воїни 
на варті Вітчизни». (М). 20.30 -* 
Телевізійні новини. (М). 21.00-7 
До 50-річчя з дня створення ор
ганів державної безпеки. «328? 
жди на посту». (К). 21.30 
Д. Клебанов. «Комуніст». Спск* 
такль Харківського театру опС- 
рн та балету ім. М. Лисенка. 
(Харків).

20 грудня. 17.25 -- 
гордість України». 
17.55 — Телевізійні 
— Виступ старого 
Г. Минайлснка. (К).

СЕРЕДА, 
«Робітнича 
(Донецьк), 
вісті. 18.15 
більшовика .. ------------------
19.10 — Художній фільм «Один 
день у нашому дворі». 20.30 ~ 
Телевізійні новини. (М). 21.00 
Театральна вікторина. (К), 
22.00 — «Співає Україна». Пре* 
м’єра фільму-кЬнцерту студії 
«Укртелефільм». (К).

Т. в. о. редактора Ю. МОТОРНИЙ
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