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У ЦЕНТРАЛЬНОМУ КОМІТЕТІ КПРС
Центральний Комітет КПРС розглянув питання 

про початок обміну партійних документів. У прий
нятій постанові відзначається, що робота по підго
товці до обміну партійних документів, яка проводи
ться в партії, в цілому проходить організовано, від
повідно до постанов XXIV з’їзду і травневого 
(1972 р.) Пленуму ЦК КПРС.

У ході підготовки до обміну партдокумситів зміс
товнішим стало внутріпартійне життя, підвищується 
активність і дисциплінованість комуністів, посилює
ться вплив ларторганізацій на розв’язання господар
сько-політичних завдань. Все це сприяє дальшому

зміцненню партії, зростанню її ролі як нерівної і 
спрямовуючої сили радянського суспільства.

Враховуючи, що партійні комітеті!, ноліторганн і 
парторганізації о основному завершили підготовчу 
роботу до проведення обміну партійних документів, 
ЦК КПРС дозволив ЦІ< компартій союзних респуб

лік, крайкомам, обкомам пар тії, Головному колі гуп- 
равлінню Радянської Армії і Військово-Морського 
Флоту, Політуправлінням прикордонних і внутрішніх 
військ почати обмін партдокумеигів з І березня 
1973 року.
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Навчаються перші секретарі
З 20 грудня в обкомі ЛКСМУ почав 

свою роботу 5-ти денний семінар пер
ших секретарів райкомів комсомолу 
Області. Відкрив семінар доповіддю 
.«Про завдання обласної комсомоль
ської організації, які витікають з рі
шень грудневого (1972 р.) Пленуму 
ЦК КПРС і доповіді Л. 1. Брежнєва 
«Про 50-річчя Союзу Радянських Со
ціалістичних Республік» перший сек
ретар Кіровоградського ОК ЛКСМУ 
М. Гайдамака.

Учасники семінару розглянуть ряд 
питань з теорії і практики комсомоль
ської роботи,

НА ФЕРМАХ — МОЛОДІ ГОСПОДАРІ

Лише півроку минуло з часу, як 
Марія Зопорожець прийшла на 
МТФ колгоспу імені Ватутіна. 
Включившись у Всесоюзне зма
гання тваринників, Марія в груд
ні минулого року на дорощуван
ні молодняка зайняла перше міс
це, добившись 650-грамових при- 

- ростів живої ваги від кожної тва
рини.

В новому році вона поповнила 
свою групу і довела її до 55 го
лів. Завдяки сумлінній праці в 
січні щодобові прирости в групі

УДАРНИЙ ТЕМП
збільшились і склали в середньо
му по 700 грамів.

У змаганні з молодими тварин
никами Валентиною Запорожець 
та Вірою Билюгою Марія йде по
переду. До раціону відгодівлі во
на включає силос, жом, дерть, мо
лочні відвійки.

В. МЕЛЬНИЧУК, 
вчитель,

с. Шепилове Голованівського 
району.

СІМ РОКІВ ПРАЦЮЄ ШОФЕ
РОМ Р МАЛОВИСК)ВСЬКОМУ 
МІЖКОЛГОСПБУДІ комсомо-
ДЕНЬ МИКОЛА ШУБНІ. ВІН —
ОДИН З КРАЩИХ молодих во. 
ДИВ, ПІДПРИЄМСТВА.

НА ФОТО: М. ШУБ1Н.

л і Фото А. ШЕВЧЕНКА. І

Крізь березові зарості, 
вкриті снігом, дорога ве
ла вглиб соснового лісу. 
Над деревами проносив

ся легенький вітерець, і 
гілки сосен повільно хи
таючись, губипи лапатий 
сніг. Несподівано ліс по
рідів, і відкрилась широ
ка галявина з розкидани
ми тут і там рідкими ча
гарниками.

Звичайна галявина — 
нічим не примітна. Нав
коло — сніжна цілина. А 
що це? Горб і найближчі 
до нього кущики рзптом 
повільно відсунулися у 
бік, відкриваючи кратер, 
з якого виглядала гогіека 
раїсзти. Потужної, страте
гічної. .

Тут підземний басі іон 
ракетників —- пускова ус
тановка шахтного тип/.

Глибоко під землею, 
біля пультів, у ці хвили
ни трудяться спеціалісти, 
виконують операції, зв’я
зані з підготовко о до 
пуску ракети. Але сьогод
ні пуск умовний. Йде зви
чайне тренування.

Сталось так, що підго
товка до виїзду на полі
гон співпала у капітана 
Карлова з заліковою се
сією в академії. І те й ін
ше для нього важливе, 
але дві справи одразу не 
зробиш, чимось потр;бно 
пожертвувати. Карпов до
повів про все командиру 
частини.

— Становище не безви
хідне, —- резюмував пол
ковник. —- їдьте на сесію 
в академію, замінити вас 
є кому. Недаремно ж у 
нас розгорнутий рух за 
оволодіння суміжними 
спеціальностями.

Іншого разу я позна
йомився на полігоні з 
офіцером Немковим. Це 
було взимку. Люті моро
зи скували землю, дули 
пронизливі вітри. Сло
вом, погода така, що й на 
вулицю не хотілось вихо
дити. А ракетникам ски
док на погоду не роб
лять...

Пуск вони виконали з 
відмінною оцінкою!

Кожному ясно, що міс
це ракетної позиції не в 
міському кварталі, в десь 
подалі від крупного насе
леного й культурного 
центру. В. одному з даних 

віддалених гарнізонів мені 
довелось побувати двічі. 
Холодний, відкритим для 
снігових зааірюх степ. 
Навколо ні дерезця, ні 

кущика. Птаха й то рідко

квиаапниані

побачиш тут, а люди случ 
жать.

Непомітно летить час. Г; 
ось вже офіцеру пропо
нують переведення в ін
ший район, де його чека
ють житейські Зручності, 
більш спокійне життя. 
Здається, чого тут розду
мувати? Але як прощати
ся з тим, у що ти вклав 
свою працю, свою дум
ку?

Ракетники виховуються иа 
чудових традиціях. Одна а 
ракетних частин, наприклад« 
веде свій родовід від кава
лерійського полку І Кінної 
армії. В кімнаті бойової сла
ви частини я бачив стенди« 
експонати, що розповідають 
про доблесть кавалеристів, які; 
громили ворога під керівницт
вом легендарного героя гро
мадянської війни С. М. Бу- 
ДЬОІІНОГО.

Служба вимагає від ракет
ників особливої мужності. К 
не в якихось драматичних 
ситуаціях, а щодня, завжди, 
особливо на бойовому чергу
ванні. де проходять сувору пе
ревірку не лише знання вої
нів, але і< їх витримка, воля« 
самоволодіния.

На грудях у багатьох ра
кетників, солдатів, сержантів, 
прапорщиків і офіцерів — я 
бачка бойові ордени й меда
лі.. Ні, їм не довелося брати 
участь у минулій війні, ди
витися смерті в обличчя. Ала 
в них ті ж самі нагороди, яки
ми Батьківщина відзначала 
поданій фронтовиків. Це зна
чить, що відмінна служба врї» 
нів біля стратегічних ракет, і» 
мирний час прирівнюється до 
подвигу на війні.

Ракетники — люди високого 
обов’язку й беззавітної муж
ності. Одного разу пізно вве
чері у Н-ському ПІДРОЗДІЛИ 
прозвучав сигнал тривоги. Яка 
вона, учбова чи бойова?

Лейтенант Басов одним 
з перших прибув на пози
цію. І трапилось неперед
бачене — відмовив един 
з агрегатів. Створилась 
гостра аварійна ситуація. 
Роздумувати ніколи — 
потрібні сміливі, рішучі 
дії. «Всім в укриття!» —. 
скомандував Басов. А’ 
сам залишився один, на 
один з небезпекою. Він 
зробив усе, що міг. Жит
тя людей було врятозанес

Лейтенант Володимир 
Басов посмертно наго
роджений орденом Чер
воної Зірки.

Радянський народ висо
ко цінує працю, мужність 
і майстерність тих, хто в 
підземних бастіонах несе 
постійне бойове чергу
вання, здійснює воістину 
снайперські пуски ракет, 
хто з гідністю й честю 
виконує свій ВОЇНСЬКИМ 
обов’язок, ПИЛЬНО ОКО* 
роняє мир всієї соціаліс
тичної співдружності.

А. КУЛАКОВ. 
АПН.
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Радість праці — почуття знайоме багатьом. Щоразу, коли 
зустрічаєш просто щасливих людей, без сумніву, цей стан 
— і від задоволення своєю роботою, і від усвідомлення, 
що обрав спеціальність до душі. І спробуй в такому разі 
заїкнутись про іншу яку спеціальність — вислухають чем
но, а то замріяно так переб’ють: «От у нас на фермії...» 
чи «Ні, токарна справа найцікавіша!.,.» І говориться таким 
тоном, що суперечки зайві. Переконатись о цьому довелось 
зовсім недавно при зустрічі з молодою дояркою колгоспу 
«Україна» Новоукрсанського району. її розповідь інакше й

«Поруч, перебиваючи одга 
одну, говорили подруги, смія
лися, пригадуючи подію за по
дією. Враження так і плескали, 
нестримно, хаотично, здавалось, 
їх вистачить ще надовго.

Звично поправляю святкову 
хустку, підтримую бесіду под
руг, хоча і стримано. Почуття 
радості — більше в мені самій. 
Ось тільки видають неслухняні 
губи, що зупинились в посміш
ці, та голос — дзвінкіший, ніж 
завжди. А в думках була да
леко: «Нагороджується одна з 
наймолодших доярок - т р и - 
тисячниць нашого району Алла 
Катеринко!» Це про мене. В ру
ках тримаю цінний подарунок — 
відріз па сукню га великий 
махровий рушник. Глянула па 
пакунок і відразу уявила себе 
вже вдома: мама радіє і, ма
буть, заблищить сльозинка в 
очах — з нею завжди так бу
ває від великої радості. Євген 

теж буде радий, поздоровля
тиме. А що вже Валена!... В 
такому настрої я повергалась 
недавно з районного зльоту до- 
ярок-трнтисячняць.

Ще зранку п’ятирічна донь
ка капризувала: «Не піду в 
дитсадок. Мамусю, візьми на 
ферму. Я тільки одним очепг.м 
подивлюсь». Обіцяю, як тільки 
підросте, показати «мамину 
роботу», а згадується колишнє. 
Ніби так недавно й сама про
хала свого матір, щоб з собою 
на ферму взяла.

Була в маминій групі пайсу- 
мирнініа корова. Дивною зва
лась. Якось дала мені мама дій
ницю, стільчик і - сказала: 
«Спробуєш, помічнице?» Скіль
ки часу минуло від тих пір, а 
як зараз пам’ятаю «першу про
бу». Все йшло так добре: «Див
на байдуже повела головою і 
не звертала більше уваги на 
мене, струмені молока жужаво 

били без особливих моїх зу
силь. Рада, говорю мамі, що 
вже все. Л вона хитро так 
глянула на мене, потім сіла до 
Дивної і... надоїла ще з шв- 
ьідра. От тоді прокинулась 
вперше заздрість до маминої 
роботи, так захотілось стати 
схожою па неї.

Однак, мама визнавала мене 
всього лише за помічницю. Ко
ли після восьмого класу сказа
ла, що піду на ферму, вена 
ледве пе в плач: «Ти ж бачиш, 
як важко обходити скотину. 
Ні!» Ослухатись не могла, — 
ніколи ще не перечила матері, 
та й друзі ми з нею зелякі. І з 
того «ні» почалося: спочатку 
працювала па молокоприймаль
ному пункті, потім поступила 
на однорічні курси в Бобрине- 
цьке СПТУ. Так, маю по
свідчення тракторпста-машипіс- 
та третього класу. ‘

Галина Ващук через хворобу 
розрахувалась і залишила по 
собі дуже відсталу групу ко
рів (зрозуміло, що коли хазяй
ка хворіла, догляд був вже не 
той). Я взяла, як то кажуть, 
па свій ризик, її корів, а поруч 
була мамина група.

Підказки підказками, а па 
практиці доводилось самій до
ходити до всього. Корови дої
лись погано, незхожелі. А коли 
на початку минулого року по
чався розтел, то й зовсім втра
тила спокій. Чотирнадцять те
лят — їм догляд треба, »а н як 
важливо о цін йорі правильно 
роздоїти корів.

Результат при всіх моїх на
діях вийшов несподіваній. До 
кінця минулого року надоїла 
по 3072 кілограми молока і 
вперше удостоїлась титулу 
тритисячний!. А почуття такс, 
ніби найголовніший екзамен в 
житті здала.

Та мене чекало нове випро
бування. Точніше, сама пішла 
на нього.

В будинку тваришшка в ос
танніх числах грудня зібрались 
всі доярки. Прийшли члени 
правління господарства. Зна
чить, серйозна розмова буде, 
радимось з подругами — і не 
помилились. Голова колгоспу 
Іван Васильович Гроза»! після 
підсумків року заговорив про 
те, що ось на фермі набралось 
дві групи пстелів і вирішили 
їх пе розподіляти по одному— 
два в різних групах. Раніше 
був такий порядок, і доярки пе 
дуже охоче приймали непевних 
новачків в свої вже укомплек
товані групи. Коли ’ це чую: 
«Старшим важко взятись за шо 
справу — роки пе ті. Па моло
дих тільки надія. «Алло, (до 
мене), візьмеш групу?» Спи

тав, а здалось, сказав: «Біль- 
ще ж нікому». «Візьму» — ка. 
важилась, а за сіпшою шепіт: - 
«А що заробиш на нетелях?» <*- 
Закрався сумнів на мить — я 
ж дома ні з ким пе поради, 
лась. Мін заробіток в сімейно
му бюджеті до цього важив 
немало. А інший голос дово
див: «Так, прийметься все з • 
початку починати. В минулому 
році теж було все з но 13 .-ху — 
витримала».

День для вас з Олею почи
нається взаємною інформацією. 
В її групі в січні отелились 4 
корови і дають за добу 45 кі
лограмів молока, в моїй поки
що три і кожна дає по !3 кі
лограмів. Мені дуже хочеться 
витримати ней повнії екзамен».

Комсомолка Алла Катеринко 
не все розповіла про себе. Вже 
потім доповнення до її моно
логу дали секретар партійної 
організації Микола Архипович 
Лавреятєв, голова колгоспу 
Іван Васильович Грозам» А не 
сказала Алла про те/ ніо за її 
прикладом прийшли працювати 
на ферму Оля Залізняк, І зля 
Грнгор’єва, Валя Борщова, і 
як зозсім недавно вона щиро 
радила працівниці дитсадка 
Майї Діамуровіи: «Пішли до 
нас, у нас найцікавіше, ось по
бачиш».

Колгосп «Україна» 
Новоукраїнського району.

Монолог записала 
спецкор «Молодого комунара» 

О. БАСЕНКО.

Ґ
П’ЯТИРІЧЦІ — УДАРНА ПРАЦЯ- 
МАЙСТЕРНІСТЬ і пошук молодих

Село Івзнкізці, голов
на садиба колгоспу- 
мільйонера імені Шев
ченка, красивішеє з 
кожним роком.

Все це дуже важлизо, і, 
як говориться, зміни та
кі бачимо й неозброє
ним оком. Однак напев
не, не менш важлив’ і ті 
зрушення, що відбуваю
ться у свідомості моло
дої людини, у її відно
шенні до праці.

Комсомольська орга
нізація спецгоспу нара
ховує 45 чоловік. Май-

«Даєш країні папір». Лід таким девізом 
працюють піонери дружили ім. Олега Ко
шового Компаніїпської 8-річної школи, 
ВКЛЮЧИВШИСЬ У ВссСиЮЗІІПІ! МІСЯЧНИК по 
збору макулатури.

Ужа зібрано і здано державі 1840 кіло
грамів паперу, Особливо, добре працюють 
юні ленінці з піонерського загону Імені 
Балі Котика (і олова ради загону Володя 
Ткапоп). Вони зібрали 576 кілограмів па
перових відходів. У цьому відзначились 
Алла Ссрвіиська, Світлана Козуб, Тоня 
/іфанасьева та інші. Кожна з них зібрала 
по 27 кілограмів паперу.

Не відстають від піонерів і жовтенята з 
третього класу Мита Поліщук, Толя Моска
ленко, Іра Коломіець, Саша Маляй. Роман 
та Саша Тібякіпи.

Л. МАСЛЮКОВА, 
старша піонервожата Компані- 
ївської 8-річної школи.

Па фото: піонери збирають макулатуру. 
Фото л. МИРГОРОДСЬКОГО".

В ОБІЙМАХ СТОЛИЦІ хХ0'капелааКак“опо-
градського педінституту 

за час свого існування отримала чимало перемог па конкурсах, 
фестивалях і оглядах художньої самодіяльності обласного і респуб
ліканського рангів. Особливо напруженим, але досить плідним був 
минулий, 1972, рік. Колектив очолив новий, здібний керівник Воло
димир Ілліч Воловенко. Кілька місяців творчо? праці диригента і 
співаків промайнули як один день. І як закономірний результат — 
успішний виступ на республіканському фестивалі самодіяльного 
мистецтва, присвяченого 50-річчю утворення СРСР. На відзнаку три
валих стабільних виступів капели і за особливо вдалі «старти» ми
нулого року пас преміювали туристською поїздкою до столиці нашої 
Батьківщини — міста .Москви. Цією ж поїздкою була премійована 
і кіностудія фізико-матсматмчного факультету.

В. БЄЛІНСЬКИЙ, 
студент Кіровоградською пед
інституту.

ПРИТЯГАЛЬНА
А

ДУМКИ, ВІДГУКИ, РЕЦЕНЗІЇ
Видавництво «Радянська школа» 

випустило з друку упорядкований 
!• Д. Ходоркіаським збірник ста
тей під назвою «Виховуємо інтер
націоналістів». Книга розпочинає
ться статею Старшого наукового 
співробітника НДІПу УРСР Н. Кале- 
ниченка «Торжество ленінської 
національної політики), Автор 
вдало показує, як під впливом 
батька Іллі Миколайовича Ульяно- 
ва ще в дитячі роки Володимир 
Ілліч виховувався в дусі інтерна
ціоналізму. Дружба Володі Улья- 
нова з представниками національ
них меншостей — це початок 
становлення великого інтернаціо
наліста, майбутнього вождя при
гноблених. Стаття послідовно зна
йомить читача з боротьбою В. І. 
Леніна проти опортуністів і реві
зіоністів, які намагалися роз'єд
нати пролетарів різних національ
ностей у їх спільній боротьбі про
ти експлуататорів, про розквіт 
ленінської національної політики 
■ багатонаціональній радянській 
державі.

Стаття доктора педагогічних на
ук Б. С. Кобзаря «В сім'ї єдиній»

наочно розкриває розквіт Радян
ської України у співдружності 
республік-сестер. А заступник мі
ністра освіти УРСР І. В. Ніколаєн- 
ко ділиться досвідом інтернаціо
нального виховання кращих вчите
лів при вивченні основ наук та 
роботи кращих клубів інтернаціо
нальної дружби України.

Розділ «Юні інтернаціоналісти» 
розпочинається статею нашого 
земляка вченого-педагога В. О. 
Сухомлинського. В «Подооожах» 
по земній кулі» вчителі та вихова
телі початкових- класів знайдуть 
вимоги та цінний досвід по інтер
національному вихованню наших 
найменших школярів. Читач 
побачить, як майстерно Василь 
Олександрович поступово вів 
своїх вихованців з Павлиша у всі 
республіки Радянського Союзу, 
ознайомлюючи Тх з- природними 
умовами, промисловістю, культу-
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рею та мистецтвом, народними 
звичаям, сучасним на минулим 
народів.

«Подорожуючи земною кулею, 
—- писав директор Павлиської 
школи, —■ діти побачили, що не 
всі люди живуть щасливо: є краї
ни, де людина пригнічує людину, 
де панують злидні й голод. У сві
домості дітей формується уявлен
ня про причини явного зла — не
справедливий соціальний устрій. 
Поступово дітям ставало ясно, що 
в світі точиться гостра, неприми
ренна боротьба між експлуатато
рами і експлуатованими. Я праг
нув, щоб до сердець моїх вихо
ванців дійшла гіркота народів, 
які й досі залишаються в ярмі 
колоніалізму».

Підсумовуючи, можна сказати: 
книга цінна і потрібна освітянам. 
Вона сприятиме дальшому роз
витку інтернаціонального еихоєан- 
ня майбутніх будівників комуніз- 
зму.

В. ШАХНЕНКО, 
аспіраііт-заочник кафедр« пе
дагогіки Одеського держав
ного педагогічного Інституту 
імені К. Д. Уманського,

СИЛ
же третина з них — бі
ля керма господарства: 
агрономи, плановики, ін
женери, які, закінчизшл 
учбові заклади, повер
нулися до рідного села. 
Чимало молоді, випуск
ників місцевих шкіл, на 
різних ділянках вироб
ництва: у полі, на фер
мах. І такий поворот 
справи зрозумілий, бо 
росте притягальна сипа 
праці землероба, тза- 
ринника.

Ось уже п’ятий рік 
трудиться на колгоспній 
ниві поруч зі своїм 
батьком «а братом ком
сомолець Григорій Вла
сенко, пішла стежкою 
матері Галина Скічко, 
має зараз чи не най
більші^ надої по фермі 
— 11,5 літрів молока.

Молодь запишається в 
селі, молоді спеціаліс
ти, закінчивши вузи, по
вертаються у рідні міс
ця. І саме партійна і 
комсомольська органі
зації, правління, збудив
ши в багатьох юнаків та 
дівчат інтерес до справ 
колгоспу, допомогли ви
значити їм свій вибір. 
Проте, на думку Юрія 
Манька, секретаря ком
сомольської організації 
спецгоспу, збуди
ти інтерес — це ще гів- 
справи. Головне —• за
безпечити молодь ро
ботою, Що давала б не 
лише добрий заробіток,

але й була до душі. А 
оскільки розмїїпсть 
професій у їхньому гос
подарстві не менша, 
ніж у місті, то вибирає 
кожен до вподоби. Лео
нід Кас’яненко, маючи 
нахил до музики й спі
вів, попросив направ
лення до Кіровоград
ської школи керівників 
художньої самодіяльно
сті. Зараз працює заві
дуючим Будинком куль
тури. Більшість хлопців, 
як відомо, захоплюють
ся технікою. Колгосп 

сміливо довіряє 
машини моло
дому поповнен
ню, закріплює 
їх у парі з 
досвідчен ими 
мехакізато р а - 
ми, посил а є 
на навчан н я.

Зайшла мова в нас і 
про створення комсо
мольсько - молодіжних 
колективів. Вже Сьогод
ні їх можна організувати 
у тракторних бригадах. 

Звичайно, ново
обраному комігетоеі ще 
важко зорієнтувавсь в 
усіх аспектах комсо
мольського життя, по
трібна допомога. Та 
тільки з оайкому нікого 
не було вже місяців зо 
три.

Того дня у Г.ОЗВЛІННІ, 
як і по всьому колгос
пу, панували діловитість 
і заклопотаність. Плано
вики, економісти й бух
галтери авторитетно по
стукували кісточками ра
хівниць, скрипіли пера
ми авторучок, голоаа й 
парторг відшліфозували 
останні рядки доповіді: 
правління готуазлося до 
завтрашніх звітно-ви
борних зборів. Всл/хо- 
вуючись у цю перед- 
врочисту атмосферу вже 
вкотре думзю: скаже й 
своє вагоме слово ком
сомолі я колгоспу і про 
здобутки минулого року 
і про плани на третій, 
вирішальний. А вони 
чіткі й виразні. І вико
нання їх нові відряд
ні зміни для села.

А. БАБАК, 
спецкор «Молодо
го комунара».
Колгосп ІМ. ПІЄПЧЄііИ# 
Зпам’янеькпй район.
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ВОНИ стояли ва узвишші — батько й син.
Обидва по-військовому підтягвуті, стрункі.

Молодшому особливо пасує форма лейтенан
та - артилериста. Уважно дивляться вниз, де 
в долині розкинулось село Тииіківка.

— Ось тут все відбувалося, сину, — показує 
рукою Дмитро Андрійович Носиченко. — Тією 
он лощиною підкрались ми непоміченими до 
села, а ось на цій вулиці побачили колону 
ворожих танків...

ЩЕ навчаючись у середній школі в місті Бо- 
годухові, що на Харківщині, Михайло пе 

раз слухав розповіді свого батька про подвиги 
радянських воїнів. Знав Михайло також про 
те, що його батько звершив подвиг у бою, був 
тяжко поранений, став інвалідом війни. А 
мріяв Дмитро Андрійович стати офіцером Ра
дянської Армії. Але важке поранення обірва
ло сподівання у дев’ятнадцять літ...

Пройшли роки. І ось Михайло Носнчснко 
вже лентенант-зртслернст. Здійснилось ще 
одне бажання Михайла: разом з батьком він 
побував у селі Тишківці на Кіровоградщниі, 
своїми очима оглянув місця боїв, своїми ру
ками торкнувся до тієї землі, яка була полита 
кров’ю героїв, кров’ю його батька в суворому 
1944 році, коли тут у січні розгорілись за
пеклі бої.

Давно вже в селі Тншківці ходили легенди, 
з вуст у пуста передавалась оповідь ппо
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відважною ссржаита-кавалернста, який всту
пне у бій з цілою колоною фашистських танків 
і затримав П, поки підоспіла підмога.,. В селі 
всі вважали, що смертю хоробрих загинув той 
Сержант у нерівній сутичці, і що тіло його ле
жить у братній могилі, яка п центрі села.

Але ні, наперекір усім смертим, назло воро
там 1 на радість усім нам ~ герой залишив
ся живим.

Дмитро Андрійович згадує:
— В ніч на 28 січня 1944 року паш ескадрон 

вийшов на вихідну позицію до села. Команди- 
ром був у нас капітан Зотов, людина вольова, 
досвідчена. Діяти всліпу наш командир ніко
му не дозволяв — ось чому заздалегідь до 
початку атаки вислав наперед розвідку. Вик
ликав мене, Томахіна та Покотнлова, дав зав
дання пробратись у Тишківку і на місці вияс
нити обстановку... Добрались ми до села, пі
дійшли до самої вулиці. Виглядаю з-за ку
шів і бачу таку картину: прямо перед нами 
стоїть коло»» танків. Біля переднього тупцю
ють гітлерівці. Мотори не виключені, 
шисти забігли, мабуть, у хати: хто 
ся, а хто пошукати якихось харчів...

Михзйло Носиченко тоді на якусь мить уявив 
собі: що буде, коли ось через хвилину-другу 
оця броньована колона посуне вперед, прямо 
на кавалеристів, які лише готуються до атаки? 
Що робити?

Сержант миттю опинився біля переднього 
танка І скоснп автоматною чергою обох фа
шистів. Сам мерщій скочив на машину, засів 
за башнею. Мов ошпарені, вибігали фашисти 
з хати, кидались до танків І тут же падали. 
Підбавляв «вогнику» І Томахін, строчив з 
автомата, кинув кілька гранат. Вдвох вони 
за кілька хвилин знищили обслугу восьми 
передніх танків. А тут і підмога вчасно пі
дійшла —• бій розгорівся запеклий. Фашисти 
в розпачі відступили, залишивши 13 танків.

Але перемога дісталась дорогою ціною. В 
цьому бою загинув смертю герой командир — 
капітан Зотов. Вважали загиблим і сержан
та...

КАПІТАН ЗОТОВ був поранений смертельно, 
а сержанта Носиченка майже без ознак 

життя підібрали санітари другої частипп. Бу
ло йому в ту пору дев’ятнадцять років. Довгі 
місяці Дмитро Андрійович лікувався в госні-

талях. Нелегкі життєві випробування випали 
на долю івардійця - кавалериста Лише в 
повоєнні роки він переніс іі операцій. Але 
завжди вірив у життя, і коли стало легше — 
ось ухіе три роки працює, береже природу, 
виступає перед молоддю.

Виростив двох синів, навчив їх по-справ- 
жньому любити Батьківщину,

Червоні слідопити Тишківської восьмирічної 
школи на чолі з старшою піонервожатою 
Людмилою Хоменко постійно листуються з 
Д. А. Носиченком, бережуть його листи, поз
доровні листівки. Молодь рівняється на под
виг героя, вчиться у нього мужності, стійкості, 
відваги.

«Дуже я радий, —- пінне Д. А. Носиченко, 
що ми, ветерани, передаємо свою естафету 

а надійні руки синів. Віримо, що вони не 
лише понесуть цю естафету далі, але й прим
ножать бойову 1 трудову славу батьків...»

І. РОМАНЕНКО, 
громадський кореспондент «Моло
дого комунара».
Новомиргородський район.

ТА ДОБРЕ діло відважні артилерис
ти зробили: розчистили шлях кін
нотникам, 1 ось вже котовці з шабля

ми кинулись на ворога. Чимало біля
ків перерубали, багато захопили поло
нених і з ходу оволоділи містом.

Командири авангардних підрозділів 
доповідали: противник швидко відсту
пає в напрямку на Волочиеьк, всі шля
хи забито підвозами, тачанками, гар
матами.

Коли про цс сповістили Котовського, 
вій не міг утриматись, шоб не вислови
ти ІОвсвичу свого задоволення:

— А що я тобі говор ів, Хоми- 
чу? Ворог піде на Волочиеьк. За
дум мій здійснюється: ось тут, на 
Збручі, ми і влаштуємо для гана 
Петлюри фінітну купіль.

свого роду наказом без слів: адже кар
тину напічного відступу побачили всі 
котовці. Вони зрозуміли: тут не мож
на мешкати, — швидше вперед, вперед 
на ворога.

Раптом комбриг помітнп густий 
шлейф пилюки. Розгледів. То на пов
ному галопі в бік котовзіа скакали бі
ляки.

— Шаблі наголо! — подав команду 
Котоеський.

І. наче з трампліна, червоні вершни
ки кинулись на ьерога. Він не витри- 
маа г.оіг. і атаки ьоіеспів, і залишивши 
на полі бою багато вбптгіх і поранених, 
швидко відступив.

Ось і Р.плочпсьв. Кавполкн ' бригади 
Котопською вихрем летять вперед, 
притискуючи петлюрівців до Збруча.

а поспішає

ГАЗОЙ

Відміняй ы и 
покази н к-а- 
ми в бойовій 
і політичній 
підго т о в ц і 
зустріче ю т ь 
свято воїни 
Кіровограде ъ- 
кого і арнізо- 
ву-

На знімку: 
сержант В. 
Гібін, лейте

нант В. Зав’я- 
лов та сер
жант А. Єре- 
мян готуються 
до комсомоль
ських зборів,

Фото 
А. ПЕЧЕ- 
НЮКА.

швидко ВІДСТУПИВ, 
с : г *

Котовеькою
Г.,... . ..ч.г»У іитп „с іліирівців до оиручії. 
Артилерія противника вже не стріляє, 
а поспішає переправитись на проти

лежний бік ріки. Гар. 
мати кришать 
воли, калічать 
дей, коней. Все ки
шить, наче розритий 
мурашник. Котовсь- 
яни дає наказ коман
диру другого кавпол» 
ку Криворучку захо
пити таможню, пе
решкодити противни
ку здійснити переп
раву піхоти, обозу, 
артилерії. Командиру 
першого полку він 
доручив вИрізати во
роже військо від 
міст. Для того, щоб 
успішніше, щоб посі-

1. БРАТЧЕНКО

3 котовськин
Було підтягнуто всі підрозділи 

бригади, перед ними поставлене 
бойове завдання: павзльпою ата
кою захопити Волочиеьк і, якщо 
ворог не здасться в полон, ски
нути його в Збруч.

1 ось вже Котовсьісий веде 
бригаду на Волочиеьк, буквально 
наступаючи на п’яти петлюрів
цям. Червоні вершники прагнуть 
лише одного: не відставати від 
ворога, стиснути все його військо 
до одного місця, до мосту. Л там 
виникне «пробка», над якою во
ни, котовці’, будуть певними гос
подарями.

Бригада з боями рухається у напря
мі на Волочиеьк. Ворог, розуміючи, яка 
небезпека нависла над ним. відступаю
чи. заходить у жорстокі бої своїми 
ар'єргардними частинами. Та капбрнга- 
да успішно з ними справляється. Під 
вогнем ворожого бронепоїзди вона 
стрімко проходить через Гарнішевку, 
Якушевні і Ба.тьковці. Вся увага, ясі 
помисли котовців — про переправу. Бі
ля останнього населеного пункту на 
шляху до Волочнська, у Фрідріховці, 
Котовсьхий зупиняє бригаду І, наче з 
спостережного пункту, розглядає, що 
робиться на підступах до переправи і 
на самій переправі. Ця зупинка була

(Продовження. Початок в газе
тах за 15, 17 та 20 лютого)

мосту, захопити 
все це википати 
ятя розпач в етапі ворога, було нака
зано відкрити воіьнь з кулеметів і ка
рабінів, з гарматникам — бити шрап
неллю.

Нарешті Волочиеьк вже в на
ших руках. Блокувавши перепра
ву, котовці захопили полонених і 
великі трофеї. Серед них -- два 
бронепоїзди, багато гармат, куле
метів, гвинтівок, чимало вагонів 
з снарядами, чотири ешелони' з 
продовольчими товарами, військо
вим обмундируванням.

— Взяття Волочнська — не од
на з найяскравіших сторінок вій
ськової майстериості Котовсько
го, — з гордістю говорив Костян
тин Хомич Юцевпч. — За неї 
Григорія Івгновича було наго
роджено другим орденом Черво
ного Прапора.

Цікавий співбесідник Костян
тин Хомич, про що б не говорив, 
обов’язково ілюстрував свою роз
повідь. То він покаже рідкісний 
фотознімок, то документи про на
городження, то незвичайний су
венір періоду громадянської вій
ни, то інший якийсь рідкісний до
кумент.

(Далі буде).

НАЧЕ іі нещодавно їх. випускників Спітловодсь- 
кої середньої школи № 8, можна було бачити у 
формувальних та арматурному цехах головного 

заводу, за верстатами та біля механізмів дослід
ного заводу вапняно-кремнеземистих конструкцій 
та інших підприємств виробничого об’едпа.чня 
«Дніпробудіндустрія», а няні вони — воїни 
Збройпнх Сил СРСР. Повідомляє про свої будні 
сержант Микола Власенко, якого товариші обра
ли своїм комсомольським ватажком. Пише про 
себе з далекою Таджикистану водій Василь Суп
рун.

А нещодавно в гості до учнів завітав Микола 
Василенко, який за відмінні показники у бойовій 
і політичній підготовці мав відпустку. Наші уч
ні розповіли, як і вони готують себе до військо
вої служби. В цьому гм допомагають уроки воєн
ної підготовки, які веде майор запасу Михайло 
Іванович Малятін.

Старшокласники, нещодавно відзначаючи ЗО-річ
на Сталінградської битви. провели в школі вечір 
«Волзька твердиня». Учні зустрілися з капі
таном запасу, учасником Сталінградської битви, 
нині електриком Сгїтловодського заводу вапняно- 
кремнеземистих конструкцій Михайлом Горбуво- 
вим.

В день знаменної дати учні виступили з бесі
дами перед мешканцями селища Власівки у се-

ДОЛИНСЬКА, вулиця Про
летарська, 70... Не цю 

адресу часто надходять лис
ти. їх одержує від своїх од
нополчан Олексій Олексійо
вич Токар. Він — колишній 
начальник штабу 166-го ар
тилерійського протитанково
го дивізіону легендарної 
15-ої Сиваської дивізії. А 
пишуть йому давні друзі — 
ветерани Володимир Босий 
з Харкова, офіцер Олексій 
Авдєєв, Олексій Васильєв з 
Тамбовської і Яків Дерій з 
Полтавської областей, Ми
хайло Лартонов з Чуваської 
АРСР, Михайло Куликоз з 
Саратова, Василь Корнієць з 
Донецької, Іван Ласкін з 
Москви та багато інших бо
йових друзів, з ким доводи
лося ділити і сум і радість, 
долати довгі і нелегкі фрон
тові дороги...

Дружба радянських воїнів 
гартувалася в боях за нашу 
Батьківщину. <

листування ось 
уже декілька років, — розпо
відає Олексій Олексійович, пе- 
релистуючи блокпот, у' якому 
записано близько 70 адресів од
нополчан. А всього він.одержав 
від них близько 1000 листів — 
повнісінький старий походи нй 
чемодан...

СЛУЖБУ НЕСУТЬ СИНИ

зл БАТЬКІВСЬКИМ
НАКАЗОМ

лшцноиу клубі. Тут відбулася зустріч земляків 
з учасником Сталінградської битви, нині вчителем ’ 
місцевої школи Миколою Даниловичем Білявсь- 
кнм. Присутні з цікавістю слухали розповідь про 
бойовий шлях 95-ї гвардійської дивізії, яка прой. 
Шла від Сталіиграда до Праги, визволяючи і паш 
наддніпрянський край.

Тідуть в школу листи з військових частин, де 
служать наші випускники. Ось про що сповіщає 
про колишнього нашого виховзтеля Валерія Фе- 
доненка командування військової частини:

«Валерій з першого дня служби зарекоменду
вав себе, як сунлінпий солдат. Настирливо вив
чає військову справу, за короткий час заслужив 
кілька подяк. Добре загартований фізично, і це 
допомагає йому стійко переносити труднощі ар
мійської служби. По всьому видно, що у вашій 
школі тов. Фсдонеяко одержав міцні знання».

ї. КАРАНТ.
м. Світ.човодськ,

Є що пригадати команди
рам, бійцям... Хіба може за
бути командир батареї Ва
силь Насонов, коли його 
важко пораненого виніс на 
собі з поля бою гвардії ка
пітан О. О. Токар. А як ра
зом воювали на Кубані, 
проходили з боями на Дніп

ропетровщину, звільняли від 
фашистів Олександрію, Зна
м'янку, Новгородку. Кіро
воград... Нещадно били ні
мецьких загарбників у Кор- 
сунь-Шсвченківському «кот
лі». Або як форсували Дніп
ро, Дністер, Прут, переп
равлялись через Дунай... 
Весну перемоги святкували 
у Чехословаччині, поблизу 
Златої Праги,

Наш відважний гемляк 
відзначився в багатьох бо
ях. Про це красномовно 
свідчать його бойові наго
роди — два ордени, низка 
медалей. У фронтовому 
планшеті дбайливо збері
гаються пожовклі від часу 
листівки — подяки Верхов
ного Голсвкомандуючого.

Олексій. Олексійович був 
на війні від першого дня до 
останнього. Скільки за цей 
час було бойових епізодів 
“ но злічить.

В деталях запам’ятався 
бій, за який О. О. Токар 
одержав перший орден Віт
чизняної війни І ступеня.

Це тралилось па дорогах 
Угорщини, Відступаючи, ворог 
Чинив шалений опір. Радянське 
командування віддало 
оволодіти містечком 
дєиьш. До населеного ..... „
Підійшли на світанку під п.онк- 
риітям тумапу. Та взяти його 
було не так просто. На заваді

пастуиу став природний ру
біж — болото. Начальник шта
бу покликав солдатів. ї нака
зав їм зібрати паліччя з ви
ноградників. Закипіла робота. 
Настелили своєрідний «міст», 
який аж пружинив. По ньому 
вдалося переправити самохідки 
з кулеметами. Зав’язався гаря
чий бій. Його успіхові сприяло 
й те, що офіцер Токар застосу
вав військову хитрість: він 
створив удаваний напрямок ата
ки. А насправді прорив зробле
но в іншому місці, де гітлерівці 
наступу не чекали.

У важкій сутичці було поране
но командира. І тоді Олексій 
Токар ззяв командування на 
себе... Бойове завдання викона
ли. Радянські бійці взяли міс
течко.

...Олексій Олексійович піс
ля демобілізації працював 
близько десяти років в 
радгоспі «Урлютюб» Павло
дарської області, керував 
будівельною бригадою. 20 
жовтня 1956 року його бу
ло нагороджено медаллю 
«За освоєння цілинних зе
мель».

Невблаганно летить час. 
Давно посивіли скроні вете
рана, але серце залишаєть
ся молодим, «Окопний капі
тан», як колись люб'язно 
називали Олексія Олексійо
вича солдати, нині на заслу

женому відпочинку, веде чи
малу виховну роботу серед 
молоді.

— Збираю матеріал. Хочу 
написати документальну ши
року розповідь про своїх 
друзів, —■ ділиться своїми 
думками Олексій Олексійо
вич.

Г. ПОЗНЯК, 
наш громадський корес
пондент.
м. Долияськв.
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~ МІСЯЧНИК ОБОРОННО-МАСОВОЇ ^РОБОТИ

АВТОМОБІЛІСТИ:
„Ми — напоготові“

Світловодський міський 
комїіет ДТСААФ провів зма. 
гаиня з -автомобільного ба
гатоборства на приз Гер^я 
Радянського Союзу В. Пан- 
чеііка. Командою перемогли 
автомобілісти колгоспу імені 
Володимира Ульянова. Дру
гі призери —■ водії колгоспу 
імені Жданова. В особисто
му заліку найсильнішнмн 
Ьняоився шофер колгоспу 
імені Володимира Ульянова 
Г. Баленко,

* ♦ ♦
д Змістовно проходять 

уроки мужності в Новомнр* 
городськін середній ШКОЛІ 
А» і. Учні зустрілися з вої- 
намк ветеранами Ф. А. Жир
ним, В. С. ЛужнякО«. В. С, 
Валинді.ном, В молодших- 
класах стали традиційними 
піонерські збори па тему; 
«Хотят ли русские войны».

Частий гість в школі міс-; 
цевий краєзнавець 1. К. Бой
ко. його лекції про соратни
ків В, І. Леніна, розповіді 
про героїв-земляків стають 
в пригоді учням, коли вони 
пишуть твори на вільні
темн» > .

♦ ♦ ♦
Більше 120 курсантів 

нашого автомотоклубу при
йшли на зустріч з учасни
ком Великої Вітчизняної 
ВІЙНІ! Е. А. Лисенком. I SH0- 
ну в рукописній книзі ком
сомольці записал» нові ряд
ки про подвиги їх батьків і» 
боях з німедькс-фашпстськн. 
ми загарбниками,

За програмою місячника 
оборонно масової роботи ви
рішено провести день стріль- 

цм л. долинськии, 
начальник Бобрн- 
нецького автомо
токлубу.

Вже не перший рік в Кіровограді 
працює, університет майбутнього 
воїна. З допризовниками тут ве
дуть заняття члени воєнно-науко
вого товариства, працівники військ
комату, комсомольські активісти.

В нинішньому навчальному році 
перед юнаками з першою лекцією 
виступив офіцер військкомату В. II, 
Маринець — «В. І. Ленін про за
хист соціалістичної Вітчизни». Ці
кавою була зустріч з учасником 
громадянської війни членом партії 
з 1917 року О. О. Башашипим. 
«Дружба народів СРСР — джерело 
сили і могутності радянських Зброй
них Сил» — на таку тему прочитав 
лекцію офіцер Ю, М. Ліпатов.

А підполковник запасу Д. М. 
Лаврснчук розповів молоді про 
подвиги радянських воїнів, які виз
воляли Кіровоград від німецько- 
фашистських загарбників. Він же 
був Ініціатором проведення тема
тичного вечора «Радянський офі
цер — професія почесна, героїчна». 

На приз героя
Давня дружба єднає учнів Олексапді ійського радгоспу-технікуму э • 

нашим прославленим земляком, двічі Героєм ’Радянського Союзу Мар
шалом Радянського Союзу Петром Кнрнловичам Коіиевнм, ;

Комітет ДТСААФ радгоспу • технікуму вирішив встановити перехід- 
ний приз імені славного земляка, який щороку вручатиметься групі, яка 
займе перше місце в стрілецьких змаганнях. Такі змагання "вирішено 
проводити під час місячника обороино-мвеової роботи,'

І ось в цьом)' році вперше проведено такі поєдинки, В них взяла 
участь учні перших, других та третіх курсів. Кращих результатів доби
лася учениця третього курсу «Л» Валентина їкачова, яка набрала 97 
Очок із 100 можливих. Другим був Дмитро Бевз (третій курс «Б») — 
94 очка, на третьому місці учень другого курсу «Б» Микола Криць- 
кий — 93 очка. Командою перше місце зайняли учні другого курсу «А», 
(фізорг В Бірчнн), Цій групі вручено приз імені нашого прославленого 
демляка,

Г. БРЖЕЗИНСЬКНИ,
м. Олександрія. ,

Стали традиційними зустрічі май
бутніх воїнів з військовослужбовця- 
ми гарнізону.

Більше 1Н0 юнаків навчаються п 
університеті майбутнього воїна. Те
матичним планом навчального року

УНІВЕРСИТЕТ

МАЙБУТНЬОГО

ВОЇНА
передбачено залучити їх до участі 
в походах «Шляхами слави бать
ків», проводити усні журнали, бе
сіди та лекції про Радянську Ар
мію, перегляд кінофільмів на вій
ськову тематику.

О. БЛІНОВ, 
капітан запасу, 

м. Кіровоград. ВАРТОВИМ

МИРУ

ІЗ Москві в залах Центрального будинку. 
Радянської Армії відкрита виставка робіт 
військових художників студії імені і река- 
по, і

На фото — репродукції з картини ху
дожника М. Бордачова «Перехоплювачі» І( 
заслуженого художника РРФСР Ф. Уси-> 
пепка «Тривога»,

Фото Ф. ПОЛКОВА.

В день, коли в боях з фа> 
іиистськими загарбника чи Чер- 
•бона Армія відзначала свою 
25-у річницю, здійснив свій 
безсмертний подвиг гвардії ря
довий. Олександр Матросов. 
Твпер, через ЗО років, відомі 
імена 275 героїв Великої Віт
чизняної війни, котрі здійснили 
такі ж подвиги.

Це сталося 23 лютого 1943 року 
на одній з ділянок радянсько-ні
мецького фронту. Батальйон повп- 
яеп був пересікти лісовий чагарник 
4 несподівано — з тилу — вдарити 
цо селу Чорнушки. На світанку з 
воем вийшли на галявину. Автомат- 
аиіік крок за кроком пробивалися 
»перед. До села залишалось кілька 
Сот метрів.

Саме тут 1 дав про себе знати ре
тельно замаскований дзот. Коман
дир роти наказав трьом автоматни
кам знищити його. Один солдат був 
вбитий одразу, двоє поранені. 
.Пішло ще троє, але й їх скосив ку» 
іпемет, і •

Тоді попросився Олександр Мат
росов, 19-рІчннй комсомолець, який 
у хвилини затишшя любив грати на 
«ітарі 1 співати про море, про матір. 
Ька чекає повернення сина. До ре- 
«іі, сам він ріс без матері і без 
батька, в дитбудинку.
, Матросов вдало підібрався до 
дзоту, кинув одну гранату, потім 
другу. Кулемет замовк. Але потім 
знову ожив. А батальйон вже під- 
иявся в атаку: секунди і загинуть 
десятки товаришів. Гранат у Матро
сова більше не було. І тоді солдат 
піднявся, рвонувся до амбразури 1 
«пнувся грудьми на кулемет.

Увечері Олександра Матросова 
Поховали з усіма воїнськими почес
тями. А через кілька днів його ім'я 
стало відоме всій країні. Героя на
вічно «рахували а списки .Першої

ротн гвардійського полку,
який носить тепер його ім’я.

Воїнів, які наслідували приклад 
Матросова, стали з тих пір назива
ти матросівцямя. їх виявилось ду
же багато. А з часом з’ясувалось, 
<цо ■ радянські воїни закривали

НАШ 
МАТРОСОВ 
зо-Річчя подвига
грудьми амбразури й задовго до 
Матросова. Сьогодні відомі імена 
275 солдатів і офіцерів, які здійсни
ли подібний подвиг.

Хто ж були ці герої?
Першим в списку — танкіст Герой 

Радянського Союзу Олександр Пан- 
крахов, який здійснив свій подвиг' 
в районі Новгорода.

Римма Ширшнева, партизанка, 
закрила грудьми амбразуру в боях 
за звільнення Білорусії. Михайло 
Олшпанський зробив те ж саме во
сени 1941 року за Дунаєм. В італій
ській партизанській бригаді «Гуп до, 
Баскаля* бився громадянин Радян
ського Союзу Георгій Колозян, вій 
повторив подвиг Матросова влітку 
1944 року.

Серед магросівців представники 
більше, ніж 20 національностей: 
казах Бурам Ннсанбаев, естонець 
Посип Лаар, бурят Клавдій Крас- 
нояров, узбек Кудрат Суюиов. гру
зин Сем Харадзе, марієць Зіноііій 
Прохоров та багато інших відваж
них синів радянської землі;

Із 275 героїв живими залишилось ■ 
лише троє: Олександр Удодов. Тоо в« 
Райз і Володимир Майорський. 

Удодов — шахтар, живе в Донець
ку. Майборськнй трудиться у рідко
му колгоспі и селі Зіньки БІлохор- 
сі кого району Хмельницької облас
ті. Райз — у .Москві.

У Ранза лікарі нарахували 18 ку
льових поранень. Не відразу Зміг 
він знову заговорити. Вчився писа
ти лівою рукою. Перед тим пам’ят
ним боєм товариші прийняли героя 
кандидатом в члени Комуністичної 
партії. Партійний квиток він одер
жав уже після госпіталю, Лому до
помогли влаштуватися .на роботу, 
освоїти обов'язки начальника відді
лу постачання одною з Московських 
заводів.

Олександр Матросов увійшов у 
героїчну історію радянською наро
ду. У місті Великі Луки, поблизу 
якого здійснив свій подвиг відваж
ний юнак, йому споруджено пам'ят
ник. Іменем героя названий Музей 
глави — велична будівля з скла і 
бетону, побудована комсомольцям« 
Псковіцимн, десятки колгоспів і рад
госпів.

Олег СОЛОВИОВ, 
АПН.* » »

30-річчя подвигу Олександра 
Матросова широко відзначають 
комсомольські організації Кі- 
ровоградщинн. Комсомольські 
активісти надіслали телеграми 
в полк імені Матросова, органі
зовують масові спортивні: зма
гання на честь героя. ІІа вечо
рах бойової слави воїии-петера- 
нц розповідатимуть молоді про 
наших земляків, які повторили 
подвиг Матросова. Наприклад, 
юнаки та дівчата Ульяновсько
го району зустрінуться в музеї 
Героя Радянського Союзу Ар
хипа Манітп, який героїчно за
гинув в останні дні війни.

ПЕРЕМОГЛИ
НОВОМИРГОРОДЦІ

В Новомиргороді розії ра
но першість області серед 
сільських борців класичного 
та вільного стилю. Господа
рі килиму продемонструва
ли велику перевагу над сі;с-. 
їми суперниками. Особливо 
відзначилися вихованці тре
нера з класичної боротьби 
М. П._ Парченкова. Вони бу
ли першими у восьми з де
сяти вагових категорій. 
Чистими перемогами закін
чили всі поєдинки Микола 
Волошин, Микола Кохно, 
Микола Бугайов. Перемож
цями стали також Сергій 
Сиволап, Павло Сзвчснко 
Сергій Тараяоцко, Анатолій 
Макадзеба та Григорій Вов
кодав. Лише два перших . 
місця дісталася представни
кам інших команд: Сергію 
Гайді з Гайворона та Вале
рію Сурмачу з Кіровограда.

Призові командні місця ' 
після новом.чргородців зай
няли спортсмени товариства 
«Колос» » з Кіровограда та

Устииівського району.
І у вільній боротьбі пер

ший приз завоювали г.ред- |
ставники НозомиргорОда. ?
Лише на'одне очко гірший ;
результат у борців Ма.товпс-. |
кінського району, на трете 1 § 
місце вийшла команда Доб- $
ровеличківського району, 
.Чемпіонами товариства ста- | 
ли учні Новомпргородськогэ • 
зостехиікуму Микола По
бережець, Володимир Ріпка, 
Петро Вербовський, — Во
лодимир Дудар, з Голова- 
нівська, Олексій Герасимов 
з Малої Виски та інші.

В. САВЕЛЬЄВ, ‘

ФУТБОЛ

„Зірка“ — 
„Спартак” Г.О

В . серії тренупальних това
риських матчів, які кірово
градська «Зірка» провели в 
Криму, найцікавішою була зу
стріч з минулорічним чемпіо
ном України івано франківсь- 
ким «Скартаком»,

Нині спартаківці виступати
муть в першій лізі класу «А», 
тому нони значно посилили 
склад команди. Однак перева
ги в грі з. кіровоїрадцями по 
мали, В першому таймі гра
вець «Зірки» Віктор Отецько 
відкрив рахунок. Цей гол бук 
вирішальним.

Л. ЛЕВЧЕНКО.

ф ПОКАЗУЄ КІРОВОГРАД
ЧЕТВЕР, 22 ЛЮТОГО. ПЕР

ША ПРОГРАМА. 9. 33 - Но- 
зини. (ЛІ). 8.43 — Для шко
лярів. «Музична школа прий
мав гостей», (М). 10.30 — Ко- 
льорозс телебачення. Худож
ній фільм «Антрацит». (М).
11.45 — Чемпіонат СРСР з 
Васкетбола. ЦСКА — «Спар» 
'так». (Ленінград), 12.30 — Ко
льорове телебачення. Фільм- 
концерт «Тюльпан». (М). 13.С0 

Програма документальних 
фільмів, (М). 15.35 — «Бесіди 
про виховання». (М). 16.15 — 
«Народні таланти». Виступ 
кору Олександрійського район. 
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ного Будинку культури. (Кі
ровоград на Республіканське 
телебачення). 16.45 — .Мульт
фільм. (М). 17.00 — «Трибуна 
депутата». (Кіровоград). 17.15 
»- Телефільм. (Кіровоград).
17.30 — Ленінський універси
тет мільйонів. (М). 13.00 —
Новини. (М). 18.10 — Кон
церт, присвячений Дню Ра
дянської Армії І Військово- 
Морського Флоту'. (М). 19.45 — 
Художній фільм «Два бійці».
(М). 21.00 — Програма «Час», 
(М). 21.30 — До Дня Радянсь
кої Армії і Військово-Морсь
кого флоту. Музично-розва
жальна програма. «Кросворд». 
(Донецьк). 22.40 -• Вечірні но. 
вини, (К).

ДРУГА ПРОГРАМА. 16.15 — 
«Батьківщині наші думки, ді
ла і таланти». (М). 16.45 — 
«Сім днів бригади Галини 
Арсф’евої». (М). 17.00 — «На 
головних напрямках п’ятиріч
ки». (К). 17.20 — Концерт па 
замовлення воїнів Радянської 

Армії. (К). 18.00 — «Словом 
1 багнетом». (К). 18.30 — Рек
лама, оголошення. (К). 19.09
— Кольорове телебачення. Ве
чір наукового кіно. (К). 20.30
— Кіноііарнс «Мелодії». (К).
20.45 — «На добраніч, діти!» 
(К). 21.00 — Програма «Час». 
(М). 21.30 — «Про балет май
стри радянського балету»» 
(М).. 22.25 — Повний. (М).

П'ЯТНИЦЯ. 23 ЛЮТОГО, 
ПЕРША ПРОГРАМА. 9.35 — 
Новині!. (М). 9. 45 — Для шко
лярів. «Читай місто». (М).
10.15 — Художній фільм «Два 
бійці», (М). 11.30 - «Шахо
ва школа». (М). 12,00 — О. 
Фадеєв. «Розгром». Спек
такль, (К). 16.10 — «Солдат
завжди солдат». (К). 16.30 — 
Для дітей. «Обираємо у дру
зі пісню». Концерт. (Кіровог
рад). 17.00 — «Література і 
сучасність». (К). 18.00 — Но
вини. (М). 18.10 — «Хроніка 
тижня», (Кіровоград). 18.30 — 
Концерт. (М). 18.10 — Сьогод

ні — День Радянської Армії 
І Військопо-Морською Флоту. 
(М). 19.90 — «Запрошує кон
цертна студія». (М). 20.00 — 
Кольорове телебачення. Ху
дожній фільм «Визволення». 
Фільм 3-й. «Напрям голов
ною удару». І серія. (М). 21.00
— Програма «Час». (М), 21.30
— Кольорове телебачення. Ху
дожній фільм «Визволення», 
Фільм 3-й. «Напрям головною 
удару». 2 серія. (М). 22.35 •— 
Чемпіонат світу з хокся з 
м'ячем. Збірна СРСР — збір
на Фінляндії. По закінченні
— новини. (Л1).

ДРУГА ПРОГРАМА. 12.00 — 
Музична програма. (М). І2.30
— Програма документальних 
фільмів. (М). 16.05 — «Наука
— сільському господарству», 
(М>. 10.45 — «Об’єкти», (М).
17.15 — «Сім днів бригади І’а. 
лини Лреф’євої». (М). 17.10 — 
Кольорове телебаченні!. Дні 
дітей. «Театр «Дзвіночок». 
(М). 1800 — Документальний

фільм «Слово про мир і вій
ну». (К). 18.30 — Фільм-кон- 
церт. «Рідний голос». (К). 
19.0 0— Інформаційна програ
ма «Вісті». (К). 19.30 —
«Трудовий переклик», (Хар
ків). 20.90 — Концерт. (К),
20.45 — «На добраніч, діти!». 
(К). 21.00 — Програма «Час», 
(М). 21.30 — Художній фільм. 
«Красна площа». 1 серія. (К), 
22.40 — Вечірні повніш. (К).

СУБОТА, 21 ЛЮТОГО. ПЕР
ША ПРОГРАМА. 9.05 — Ко
льорове телебачення. Гімнас
тика для всіх. (М). 9.20 — Но. 
вини. (М). 9.30 —Кінопрогра- 
ма «Радянський воїн». (М), 
10.00 — Кольорово телебачен
ня. Для дітей. «У ляльково
му магазині». (М). 10.20 —
Кольорове телебачелня. Те
левізійний документальний 
фільм «Радянський Таджики
стан». (М). і 1.15 — Кольорове 
телебачення. Концерт молодих 
виконаоців. (М). 12.00 — «Зем
ляки», (Ленінград). 12.40 —
«Актуальні проблеми науки І 
культури». (М).. 13.10 — Кі
ноплівки минулих років, (М).
14.15 — Науково - популярна 
програма «Здороп’я». (ЛІ).
14.45 — Колі.оронс телебачен
ня. Мультфільм. (М). 15.00
— Чемпіонат світу з хокеп з 
м ячом. Збірна СРСР — збір
на Швеції. 2 тайм, (М), І0.і5
— Телефільм. (Кіровоград). 
іо.іО — «Листівки з Кіровогра-

редактора Б. «УМАНСЬКИМ«
----- —•——‘

да». Концерт. (Кіровоград на 
Республіканське телебачення). 
17.00 — Телефільм. (Кірово
град). 17.15 — Політичний ог
лядач газети «Правда» 1О. ЖУ- 
ков відповідає на запитання • 
телеглядачів.. (М). 18.00 —
Новини. (М). ІБ.(0 — Кольоро
ве телебачення. «Музичні зу
стрічі». (М). 18.40 — Б-
Дихбвичний, М. Слободський. 
«Жіночий монастир». Спек
такль Московського театру са
тири (М). 21.00 — ПротЛ^іа
«Час» (М), 21.30 — Кольцове 
телебачення. «Артлото». (М)- 
22.30 — Кольорове телебачен
ня. Прем’єра документально
го фільму «Формула шторму». 
(М). 22.50 — Новини. (М).

ДРУГА ПРОГРАМА. 12.45 
Б. Ровснський, М, Анчарой- 
«Драматична пісня», »исгава 
Ропснського драматичною 
театру. (К). 15.00 — «Я '"ї 
громадянин^. (К). 16.00 
Народний телеунівсрситот« 
(К). 16.30 — «Листівки
Кіровограда». Концерт. (Кіро
воград на Республіканське те
лебачення). 17.15 — «Київську 
панорама». (К). 18.00 —«Чис
та криниця». (К). 19.00 — їм* 
формаційна програма «Вісті»» 
(К). 19.30 — Концерт, (К). 
перерві — «На добраніч, ДІ-” 
ти!» (К). 21.30 — Художній 
фільм «Красна площа». 2 сс- 
ріп. (К), 22,35 - Вечірні повн
ий, (К),


	1659-1p
	1659-2p
	1659-3p
	1659-4p

