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орган кіровоградського обком» аксиу

СЛОВО — додерж його. Такий

ЗАВТРА
ДЕНЬ ---- —
РАДЯНСЬКОЇ 
АРМІЇ ——

НЕВІДОМОМУ 
бійцеві

Мов «диний подих, пронеслися 
Двадцять дві весни його життя. 
Взвод повів в атаку на узліссі. 
Полковий ПІДНЯВШИ гордо стяг... 
І упав у тишу безгармвтну, 
У серця прийдешніх ПОКОЛІНЬ, 
Щоб ніде, 

ніколи, 
жодній матері

Над синами не згинать колін. 
Вріс у небо пам’ятник Герою. 
І лежить солдат в очах віків. 
Клопітливо кулею земною 
ІЗ усіх обкутаний боків.

Володимир ЧАБАНЕНКО.

У Президії Верховної 
Ради СРСР

За багаторічну плодотворну робо
ту в книжковій торгівлі і досягнуті 
успіхи у пропаганді і розповсюджен
ні книг, Президія Верховної Ради 
СРСР Указом від 21 лютого 1967 ро
ку нагородила орденами і медалями 
СРСР 265 працівників книжкової 
торгівлі.

Орденом Трудового Червоного 
Прапора нагороджено 53 чоловіка, 
орденом «Знак Пошани» — 52, ме
даллю «За трудову доблесть» — 82 і 
медаллю «За трудову відзнаку» — 
78 чоловік.

(ТАРС).

„ПРЕД'ЯВІТЬ 
ПОСМІШКУ!"

Репортаж про сізято п’ятдесятої 
зими читайте на 2-й сторінці.

армійський закон. І коли воиш-жші- 
новці на комсомольських зборах части
ни дали слово бути гідними своїх земля
ків, комсомольська організація яких иа- 
іороджсиа орденом Трудового Червоно
го Прапора, — їм можна вірити.

Вони зобов’язались до 50-річчя Радян
ської влади мати в підрозділі вісімдесят 
процентів відмінників бойової і політич
ної підготовки, всім стати спеціалістами 
1-го і 2-го класів, здати норми па спор
тивний розряд, оволодіти суміжними 
спеціальностями, зберігати військову 
техніку лише у відмінному стані.

Лист-зобов’язашія армійські комсо
мольці відправили на адресу Ждаиов- 
сЬкого міського комітету ЛКСМУі

У відповідь земляки повідомили про 
свої трудові досягнення, побажали вої
нам відмінної служби.

—- Повертайтесь після демобілізації па 
рідні заводи, — писали. — Запрошуйте

Мал. В. КОЛІСНИЧЕНКА.

воїнів
в наше приморське місто своїх товари
шів.

Зараз в комсомольських групах прохо
дить обговорення виконання взятих зо
бов'язань. В підрозділі, де групкомсор- 
гом' єфрейтор Трифо, всі воїни додер
жали свого слова. Молодим воїнам в 
нелегкій ратній праці допомагають ве
терани. Вони передають їм свій досвід, 
готують собі заміну. Взаємодопомога, 
колективізм, міцна армійська дружба ви
вели цей підрозділ в число передових.

О. БАРАНОВСЬКИЙ, 
сержант частини Кіровоградсько
го гарнізону.

ООЇНИ протиповітряної 
-■ * оборони, в умовах близь
ких до обстановки реально
го бою, навчаються науці 
‘перемагати. Головний кри-' 
терій бойової зрілості — 
влучні пуски ракет. День 
Радянської Армії і Військо
во-Морського Флоту воїни 
Н-ської частини зустрічають 
високими показниками в 
бойовій майстерності.

Над полігоном займався 
світанок. Молодший сер
жант Сергій Карпов вдив
лявся в небосхил. Ось на 
ньому пролягли біліючі 
стрічки, залишені літаками- 
розвідниками.

— В небі розвідники — 
значить, чекай цілей, — 
констатував молодший сер
жант.

— Тримайтесь, хлопці, 
сьогодні буде жарко, — 
сказав Карпов і, почувши 
завдання командира під
розділу старшого лейтенан
та Гусєва, подав команду:

— Вихідне положення!
Транспортно - заряд жу

вальна машина 
наблизилась до 
містків.

А на станції розвідки ці
лей йшли тим часом остан
ні приготування до пуску. 
Біля екрана — єфрейтор 
Вальчук, біля індикаторів — 
єфрейтор Есенканов і ря
довий Бабаскін. Тм не раз 
доводилось нести 
чергування. *

На кінчику екрана 
нула риска — відображен
ня від цілі.

— Ціль є, — кинув у мік
рофон Григорій Вальчук. 
Назвав азимут і дальність. 
Потім, прикривши рукою 
мікрофон, прошепотів Есен- 
канову, який сидів ліворуч:

— По всьому видно — 
постановник 
Слідкуйте.

Хвилями 
СХОЖІ І 
ваті спалахи. Єфрейтор Зо
зуля невдоволено змор
щився:

— Чортополохом порос-

повільно 
під’їзних

Коли в танку, і мороз — не мороз. Фото А. Гайового,

НА РАКЕТНІЙ
ЗАСТАВІ
Добре сказав солдат — 

«косити»... Василю Зозулі, 
хлопцеві з радгоспу, приєм
но було почути це слово. 
Косити йому не раз доводи
лось траву-мураву. А тут 
треба скосити перешкоди, 
які заважають вести спосте
реження за обстановкою в 
повітрі, слідкувати за ціллю.

Офіцер наведення допо-

бойове

спалах-

перешкод.

накочувались
на сніжинки зелену-

ли...
Комсомолець Юрій Нікі- 

тенко, шахтар в минулому, 
заспокоїв товариша:

— Бур’яни треба косити.

даному рубежі, наздогнала 
мішень. Вибух!

! ось нарешті «бій» закін
чено. Надійшли дані конт
ролю: пуск ракет проведе
но точно.

Одні з учасників бою — 
єфрейтор Олександр Негу- 
ляєв, рядові Володимир По- 
пасуткін, Руслан.. Муратов 
оточили свого командира

секунд. На передньо-До пуску залишилося кілька
му плані — ракетники Н. МАЗАНОВ ї К. ТИМОШИН. 

Фото М. ЗАХАРОВА. (Фотохроніка РАТАУЬ

міг молодому операторові 
швидко ліквідувати переш
коди. І ось уже ручне суп
роводження цілі здійсню
ється нормально.

В динаміку, що біля вхо
ду в укриття, пролунала 
команда:

— Пуск!
Яскраво вдарило полум'я. 

Пусковий майданчик огор
нувся димом. Громовий 
гуркіт прокотився навколо. 
Ракета почала швидко на
бирати висоту. І там, на за-

Сергія Карпова. Сибіряк, 
плечистий, сильний — мо
лодший сержант Карпов до 
служби в армії був фрезе
рувальником на «Сибсіль- 
маші». А перш, ніж стати 
командиром стартової об
слуги, оволодів обов’язка
ми всіх його номерів. Цьо
го першокласного вогневи
ка, комсомольського акти
віста поважають всі солда
ти.

Підполковник І. АНІСІ Н.
(Прес-бюро «Комсо

мольской правды).



В боротьбі з гайдамаками єлизавет- 
градським червоногвардійцям подали 
допомогу солдати 9-ї автомобільної 
роти і 657 Прудського полку, команд
ний склад якого був більшовицьким. 
29 січня (11 лютого) 1918 року після 
запеклих боїв між повстанцями і на
ціоналістичною контрреволюцією в 
Єлизаветграді було встановлено Ра
дянську владу, а через кілька днів, 
завдяки допомозі міських пролета
рів, — у всьому повіті.

Революція в місті звершилась. 
Єлизаветградська Рада взяла в свої 
руки управління фабриками і заво
дами, власники яких повтікали. Ра
дянський уряд Росії подав братер
ську руку допомоги, асигнувавши 
Єлизавотградській Раді І5 мільйо
нів карбованців для виплати робіт
никам зарплати. Та приступити до 
мирної праці зразу не довелося — 
попереду три роки громадянської 
війни, нав’язаної трудящим контр
революційною буржуазією і світовим 
імперіалізмом. Єлизаветград не був 
тоді тихим тиловим містом, а місцем 
жорстоких боїв.

ДЕСЯТЬ ЗА ОДНОГО
Намагаючись будь-що не допусти

ти утвердження Радянської влади

має для боротьби з окупантами очо
лив єлизаветградський підпільний 
ревком, створений більшовиками в 
травні 1918 року. Активну участь в 
діяльності єлизаветградського під
пільного ревному брали комуністи 
Дапилов О. І., Поліщук Т. В., Радїо- 
нов І. М. та інші.

В листопаді 1918 року трудящі України ви- 
гнали німецьких окупантів, ало новоспочений 
український буржуазно-націоналістичний уряд 
Петлюри, так звана Директорія, чинио опір 
відновленню Радянської влади. Петлюрівці, 
як І їх попередники — німецькі окупанти, 
грабували місто. Вони намагалися провести 
в Єлизаветграді мобілізацію чоловіків 
боротьби проти Радянської влади. Та 
дящі категорично вимагали відновлення 
місті Радянської влади І відмови від « 
українського націоналістичного самостійни- 
цтоа».

У збройній боротьбі міських робіт
ників, очолюваних більшовицьким 
ревкомом, петлюрівські в.ійська були 
розбиті, і 5 лютого 1919 року над 
Єлизаветградом знову замайорів Чер
воний прапор Радянської влади.

Розпочалася напружена робота 
трудящих по зміцненню органів Ра
дянської влади, відбудові промис
ловості. На всіх великих підприємст
вах були створені комуністичні осе
редки. Разом з мирним будівницт
вом Єлизаветградська партійна орга
нізація і Рада робітничих, солдат

на Україні, буржуазні націоналісти 
звернулися по допомогу до кайзе
рівської Німеччини. 18 лютого 1918 
року австро-німецькі війська поча
ли наступ па Радянську Україну. 
Знову піднімала голову контррево
люція.

В березні окупанти захопили Єли- 
заветград. Тут, як і по всій Україні, 
німецькі загарбники намагалися 
встановити «порядки» африканських 
колоній. Проводилися масові ареш
ти, катування, страти, обшуки, рекві
зиції і грабежі. Лютував воєнно-по
льовий суд.

«За кожного забитого або пораненого ні
мецького солдате будуть негайно розстріляні 
перші, що попадуться, 10 російських солда
тів або жителів», — писали окупанти у своїх 
наказах.

Та пролетарі не схиляли голів пе
ред чужоземцями. Народний гнів 
наростав з кожним днем. Протестую-

слизаоетградсько-Комсомольці 1-го
го Комуністичного загону Ф. ПОЛО

ЗОВ (сидить) І д. БАРАНОВ.

проти старої ельворгівської ад-ЧИ • 
міпістрації, що повернулася, робітни
ки заводу кілька разів у 1918 році 
страйкували. Вони не хотіли визна
вати кронімецького уряду Скоро
падського. На вимогу уповноваже
ного-гетьманського уряду, іцо при
був до Єлизаветграда, зняти Черво
ний прапор з міської думи і вивіси
ти націоналістичний, робітники заво
ду Ельворті відповіли:

«Ми, робітники, 
стражданням і 
прапора, палко протестуємо 
замахів І заявляемо: всіма

що тяжкою боротьбою, 
кроя’ю добилися визнання 

проти таких 
наявними У 

нас силами І засобами будемо захищати свій 
святий симпол праці І свободи — наш Черво
ний прапор».

В травні — червні на Єлизавет- 
градшині прокотилася хвиля народ
них повстань проти австро-німецько- 
го гніту. Керівництво і організацію

(Закінчення. Початок в № 22).

«МОЛОД и и
КОМУНАР»
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ських і селянських депутатіз дбали 
про розв’язання таких невідкладних 
завдань, як озброєння і відправка 
на фронт бійців проти інтервентів і 
внутрішньої контрреволюції.

«ПАРТІЯ МОЛОДИХ 
КОМУНІСТІВ».

Велику роботу по організації набо
ру до лав Червоної Армії провели 
єлизаветградські комсомольці, орга
нізація яких була створена навесні 
1919 року. Бажання мати свою моло
діжну організацію молодь міста вис
ловила зразу після вигнання німець
ких окупантів, у кінці 1918 року. Ак
тивні учасники боротьби з чужинця
ми, молоді робітники Масленков- 
ський, Машипський, Миколаївський, 
Островськнй та інші звернулися до 
міської більшовицької організації 
допомогти їм створити «партію моло
дих комуністів». В партійному комі
теті уже знали про існування комсо
молу в великих промислових центрах 
і запропонували ініціаторам створити 
Єлизаветградську Комуністичну Спіл
ку Молоді.

11 квітня 1919 року в читальному 
залі Центральної 
(нині обласна•
Н. Крупської) відбулися перші органі
заційні збори єлизаветградськнх ком
сомольців. Комітет комсомолу поміс
тився в будинку на розі вулиць Пет- 
ровської та Інгульської (нині вулиці 
Шевченка’та Калініна).’Комітет пра
цював у вихідні дні з 9 до 21 години, 
а в будні дні — в післяробочнй час, 
бо всі його члени працювали на ви
робництві.

Вже через кілька днів після засну
вання молодіжної організації.на збо
рах було прийнято рішення послати 
в Червону Армію ЗО процентів чле
нів комсомолу. 27 квітня комсомоль
ці міста виряджали на фронт 50 кра
щих своїх товаришів. Але це не пос
лабило організацію — вона швидко 
поповнювалася за рахунок кращої 
робітничої молоді. Ті комсомольці, 
що залишалися в місті, вели бороть
бу з білобандитами. Для цього всі 
вони вже до 27 квітня вступили в 
червоні бойові загоїш і разом з ко
муністами у вільний від роботи час 
вивчали військову справу. Водночас 
міський комсомол провів значну ро
боту по збору харчових продуктів 
для голодуючих дітей північних ра
йонів Радянської Росії. Комсомольці 
звернулися до населення з відозвою, 
в якій пояснювали необхідність допо
моги і організували для цього в місті 
і в повіті, як вони назвали, «хлібний 
тиждень».

ПРОТИ ЧОРНОЇ ЗРАДИ
Навесні 1919 року над Єлизавет

градом нависла грізна небезпека. На
прикінці квітня в районі Олександрії 
виник антирадянськмй заколот, очо
люваний колишнім офіцером царської 
армії Григор’євим. Першого травня, 
зразу ж" після демонстрації трудя
щих. стало відомо, що григор’євські 
банди наближаються до Єлизаветгра
да. В той же день вся комсомольська 
організація міста перейшла на казар- 
мсний стан. Наступною ранку ком
сомольський загін зайняв оборону па 
підступах до Єлизаветграда, недале
ко від станції Канатово.

міської бібліотеки 
бібліотека імені

мають снігову порошу? 
Хіба не посміхнешся щи
ро, зустрічаючи в гурті 
людей давно 
літературних

ІНМКИ

о Киї«.,

П. БЕЗТАКА, 
старший викладач Кіровоград
ського педінституту імені О. С. 
Пушкіна.

6імату стали 
З» трудовий 
Нещодавно 
студентського науково- 

ще один

сластой. Відходили білі, примо- 
Тх заміняли зелені. Розвелося 
банд. І кожна вважала себе

свавілля «батьків» і ота- 
господарську

Коли в Інституті фор
мувалися будівельні 
бригади, Анатолій пер
ший очолив одну з 
них. Дах на учбовому 
«ярлу сі Маповисків-
емсої школи-Інтернату 
< водонапірна башта 
Долинського птахоком- 

запіком 
семестр.
голова

ЗАЛІК
НА ДОВІР'Я

«тайно вирішили послати йЙо на зпі*Т*7 КОмсом0"У °А»о- 
°г° Зп,т стУАвнтськоІ молоді

ЖіїВДї в™

Комсомольці трималися стійко, але 
сили були нерівними, і 12 травня 
григор’євці вдерлися в місто. Банди
ти по-звірячому розправлялися <з ра
дянським активом та більшовиками. 
Тільки 15—17 травня вони стратили в 
Єлизаветграді більше ЗО членів Ради, 
багато комуністів і близько 5 тисяч 
єврейського населення. Партія і 
комсомол пішли в підпілля. Під їх 

керівництвом на 
_ підприємствах

дД створювалися все
ШН Іа|Н нові й. нові робіт
ні ІВІ ІШЧІ ДРУ>КИНИ’ якіЛ&внД разом з червоно-

армійськими час
тинами в кінці 

травня розбили заколотників і відно
вили в місті владу Рад.

Знаменно, що проти заколотників у районі 
Єлизаветграда — Знам’янки пліч-о-пліч з «ли- 
заоетградцями боровся тоді окремий фран
цузький батальйон. Григор’св був розбитий, 
але недобитий, набіги його банд на місто 
тривали аж до липня 1919 року. В боях за 
визволення рідного міста полягло багато ком
сомольців. Після розгрому Григор’сва □ ком
сомольській організації залишалось всього 
15 осіб.

Навіть в обстановці безперервних 
воєнних сутичок комсомол проводив 
значну політмасову роботу серед тру
дящих. . При комсомольському комі
теті щоденно працювала читальня. 
Комсомольці виступали з лекціями, в 
яких давали більшовицьку відповідь 
на злободенні питання. Ось на по
жовклих від часу сторінках газети 
«Комуніст», іцо видавалася тоді в 
Єлизаветграді, з-поміж багатьох різ
них поточних заміток читаємо оголо
шення:

«Спілка Комуністичної Молоді слаштовус в 
четоер 5 червня о шостій 'одині за новим 
часом лекцію на тему: «Що несуть робітни
кам і бідноті Григор’ев, добровольці І союз
ники». Промитеє лекцію т. Яновська. Вхід для 
робітників безкоштовний».

«НІ ЦАР, НІ БОГ І НЕ ГЕРОЙ...»
Влітку і восени 1919 року робітни

кам Єлизаветграда разом з трудя
щим селянством довелося вести кро
вопролитну боротьбу як проти дені- 
кіпців, так і інших контрреволюцій
них озброєних банд. На місто наліта
ли і петлюрівці, і махновці, і зелені, 
і різні шовіністичні загони, різні 
«батьки» й отамани.

Письменник Павло Гольбак, що буз свід
ком тодішніх подій у Єлизаветграді, в романі 
«Мій ровесник» пише про це так: «Єлизавет- 
град опинився □ центрі військових шляхів. 
Траплялося, що влада у місті змінювалася по 
кілька раз на день, або одночасно правили 
містом кілька 
дили червоні, 
безліч різних 
владою».

Жахливе 
манів поглиблювало 
розруху і знесилювало революційні 
кадри. Економічне життя в місті зав
мирало. Перестали диміти фабричні і 
заводські труби, не рухався міський 
транспорт.

Єлизаветградські робітники вітали 
постанову Радянського уряду про мо
білізацію в зв’язку з загрозою деиі- 
кінців та інших банд. На своїх збо
рах від 1 липня 1919 року вони схва
лили таку резолюцію: «Негайно з'я
витися всім на .збірний пункт для 
вступу в ряди Червоної Армії».

В січні 1920 року частини Червоної 
Армії з допомогою місцевих парти
занських загонів звільнили Єлизавет- 
град від денікінських військ, і 1 лю
того в місті остаточно встановилася 
Радянська влада.

Всі комуністи І комсомольці, що залишили
ся о Єлизаветграді, об’хднувалиея ■ кому
ністичний батальйон І оепи казарменнй спосіб 
життя. Разом з робітничими загонами вони 
відбивали різні контрреволюційні банди, що 
появлялися тут аж до початку 1921 року.

Незважаючи на складність обстановки, вже 
□ лютому 1920 року відновилася робота ра
дянських установ, партійної і комсомольської 
організацій га профспілок.

До жовтня в Єлизаветграді було 
завершено націоналізацію всіх про
мислових і торговельних установ, ке
рівництво якими перейшло до рук 
справжнього їх господаря — робіт
ників.

„ПРЕД'ЯВІТЬ 
ПОСМІШКУ!“
Білим-біло. Будинки, 

реклами, таксі й ав
тобуси, що снують по 
вулицях Кіровог рада, 
припорошені снігом, іс
кряться у вечірніх вогнях. 
І раптом, мов з казки, 
з’являється трійка, теж 
біла-біла. Баскі коні ви
крешують іскри. • Розли
вається дзвіночок. Пере
хожі мимоволі зупиняю
ться. А зупинившись, по
мічають на санях хлопців 
і дівчат у національному 
вбранні, стають свідками 
бадьорих пісень і за
пальних танців.

Він був незвичайним, 
цей суботній вечір напе
редодні Свята зими. Ко
лядники доставили не 
одну хвилину радості 
відвідувачам магазинів, 
кінотеатрів дотепними 
піснями і вдалою декла
мацією віршів.

Пісні і жарти змовкли 
десь пізно-пізно, щоб у 
неділю знову стати пов
ноправними господаря
ми свята.

У парку імені Леніна, 
де в неділю почалося 
Свято зими, один транс
парант прямо запитував 
відвідувачів: «Ви при
йшли без паспорту? 
Пред’явіть посмішкуі»

1 її щедро пред'явля
ли і гості, 1 самодіяльні 
митці. Хіба не будеш ра
дим, дивлячись, як 
уквітчані запряжки здій

знайомих 
г> персона

жів — Виборного і Воз
ного, казкових Діда Мо- 
роза, Снігуроньку, Мо
розенка?

Малюкам, безсу/лнів- 
но, найбільше сподоба
лася інсценіровка з вед
медем.

Старший піонервожа- 
тий школи № 24 Воло
димир Гусєв і старшо
класник Анатолій Цапен- 
ко — Діди Морози, стар
ша піонервожата школи 
№ 13 Тетяна Машук (Зи
ма), працівник Будинку 
культури імені Жовтня 
Людмила Козакова (Сні
гуронька) і багато інших 
молодих людей таки не
славу підготувалися до 
зимового свята. Цим 
можна й пояснити його 
успіх.

Крім частівок і танців, 
були й ігри, атракціони. 
Бажаючі могли також 
покуштувати і кашу з 
солдатського котла, і ва
реники, і пампушки, і 
коржі з маком.

Того дня місто стало 
справді однією сім'єю, 
яка святкувала. Банкет
ним залом були вулиці, 
площа, а паролем ту
ди — добрий настрій, 
щира посмішка.

В. ЦВЄТАЄВ.

Суботнього вечора майстри з швейної фабрики 
стали колядниками.

Фото А. Будулатьсва.



ПРО ШЛЯХ БОЙОВИЙ
У Кіровоградській школьінтернаті № І відбулася ці- 

СТР14 ЛЧИ'В-"3 УЧаСННК0М Великої Вітчизняної вій- 
їппі РнИС0М Андрійовичем Риловим. Колишній воїн роз- 
повів про ратніподвиги радянського народу, про пелег- 
і%ПпНСпЛпа ТСЬК-ИЙ- шлях‘ Потім Бориса Андрійовича прий
няли в почесні піонери. *
в школі*4* 3 ветерапами війни стали доброю традицією

ГОРТАЮЧИ пожовклі 
сторінки фронтових га

зет 73-ї гвардійської ди
візії, яка брала участь у 
визволенні Кіровоград- 
щини, читаю скупі ряд
ки. За кожним із них 
постають героїзм, дні 
безперервного подвигу 
в боях за наше місто. 
Невмирущою славою 
вкрили знамена бійці і 
командири частини.

Ось кілька бойових 
епізодів.

Відбиваючи ворожі контр
атаки, солдати, сержанти І

КУЛЕ
МЕТ
НИКИ
офіцери підрозділів показали 
и бою зразки стійкості, вина
хідливості І відваги. Особливо 
відзначився кулеметний під
розділ 209 гвардійського стрі
лецького полку, який складав
ся із бійців, уродженців се
лища Петрового нашої облас
ті. і. С. Бідний, І. І. Лисенко, 
М. М. Крамар І його два пле
мінники Володимир І Павло 
Крамарн. Командиром цього 
підрозділу був І. С. Бідний.

Кулеметники одержа
ли наказ знищити обслу
гу німецької гармати,
яка затримувала просу
вання вперед. Бідний і 
його товариші зайняли . 
вигідну позицію і від
крили вогонь. Гітлерівці 

відповідь почали шале-, 
ну стрілянину. Снаряди 
падали близько, але ку-

уві,

Л. ТИЩЕНКО, 
голова ради піонерської дружини.

СОЛДАТ

В учбовій атаці І на сцені сол
дат — завжди солдат: умілий, ви
нахідливий, веселий.

На Фото: виступ хору пій' 
ськової частини Кіровоградського 
гарнізону на вечорі-зустрічі і 
студентами педагогічного Інсти
туту. Внизу — молодший сержант 
РАССОЛОВ І М. ПОНОМАРЕНКО 
виконують танець »Повернувся й 
на батьківщину».

Фото В. КОВПАКА.

ВЕСНА 1944 року була ранньою. Грузли по вісь коле
са підвід у глеюватому чорному місиві. Корови, 

вигинаючи кістляві спини, важко тягнули вулицями ста
реньку безтарху. Якщо на шляху траплявся шворінь, 
колісна шина, леміш плуга або просто шматок заліза, 
Катерина піднімала і кидала на віз; А потім, тягнучи за 
налигач корів, прямувала до колгоспної кузні, де ковалі 
із різних, розкинутих війною, залізяк, клепали колгосп
ний інвентар.

А коли зовсім темніло, верталася Катерина Яківна до 
свого пустого, непривітного двору, розпрягала корів, за
ходила в сиру, натоплену хату, важко опускалась на го
лу лаву і в котрий раз перечитувала похоронку: «Ваш 
чоловік, гвардії старший лейтенант Ботез Сергій Анто
нович, загинув смертю хоробрих в бою за станцію Ше
петівку...»

Якось увечері до села приїхала військова машина. 
Хлопчаки з усіх боків оточили обшарпаний війною ліму
зин. З нього вийшов шофер і, відкривши дверцята кабі
ни, подав руку офіцерові. Опираючись на палицю, той 
випростав ноги з кабіни. Вони грюкнули на підніжку. 
Діти завмерли — безногий... Таких в село повернулося 
багато. Хлопці переглянулися. Потім Іванко сказав:

— Це наш сусід, дядь
ко Сергій. Тітка Катери
на звістку одержала, що 
його вбито... Можливо, і 
мій батько ще поверне
ться...

Надворі вже смеркало, а Катерини 
ще не було дома.

Разом з Іваном Сергій Антонович зна
йшов ключ. Він, як і до війни, висів на кі
лочку біля одвірка. Зайшли до хаги. Тут 
все збереглось, як і колись. Тільки зі 
стіни на нього дивилось фото в чорному 
обрамленні.
' Ще здалеку Катерина помітила вогник 

у вікні.
Дійшла до двору. Подивилась у вік

но і...
Вітром увірвалась Катерина в хату, 

впала на груди чоловікові...
Цілував дружину Сергій Антонович, і 

не вірилося йому, що зовсім недавно 
були бої за станцію Шепетівку і шале
ний шквал вогню німецьких танків.

...28 січня 1944 року командир корпу

БУДЬ СПОКІЙНІШ,
БАТЬКУ

ЗАВЖ
леметники вели вогонь 
по ворогу. їх влучні 
постріли знищили кілька 
фашистів, решта в пані
ці втекла.

Відважні кулеметники 
виконали бойове завдан
ня. Три жорстокі контра
таки відбили ще в той 
день. За мужність і від
вагу воїни були пред
ставлені до урядових на
город.

На одному з мітингів 
перед боєм кулеметник- 
комсомолець Володи
мир Крамар сказав: 
«...Ми, комсо м о л ь ц і- 
фронтовики, в наступних 
боях повинні з честю ви
конувати свої обов’язки 
і множити славу гвардій
ців, славу орденоносно
го Ленінського комсомо
лу».

І свого слова він до
держав. За хоробрість і 
мужність в цьому бою 
комсомолець » кулемет
ник Володимир Крамар 
був нагороджений орде
ном Слави III ступеня.

О. БАГОРНИЙ, 
директор обласного 
держархіву.

МОИ С
О войне написано немало, 
Всяк сказал по-своему 

о ней.

Десь лід Новоросійськом, в поритій снаря
дами землі, залишився фронтовий зошит 
Гвардії старшини Миколи ГАЛИЧЕНКА. І за
раз, більше як через два десятки років, 
пам’ять відновлю« написані недогризком олів
ця рядки віршів. В них — нелегкі фронтові 
дороги, мужність І відвага бойових друзів- 
однополчан.

t

РАЗД
В зимнем, метельном 

шуме,
В шуме зеленой хвои 
Ты погружался в думы, 
Как перед боем воин.
Видел огни пожарищ, 
Слышал атак тревоги, 
Но не грусти, товарищ, 
Что поседел немного.
Не вспоминай

ранений — 
Этого мало слишком, 
Если пришло 

прозренье,

У М Ь Е
Значит, конец 

передышке.
Слышишь, тревожный 

Запад
Бряцает сталью 

страшной.
Пороха давит запах, 
Как на войне 

вчерашней.
Будь же готов, мудрее,
Будь по-старшннски 

строже:
То, что солдат сумеет, 
Сделать не каждый 

сможет.

ТИХИ
Только я пока не на 

привале
Все еще в дороге, на 

войне.
Мой трофей — 

спресованные мысли. 
-Смешанные с кровью н 

огнем.
Память сердца 

погребенных числит,
Счет открыв июньским, 

мирным днем.
С того дня, я 

беспощадный деспот
К выстрелам и близким, 

и глухим...
Чтобы горе не прокралось 

к детству —
Караул несут мои стихи.

су викликав до себе старшого лейтенан« 
та Ботеза і наказав його роті проникну«- 
ти в тил ворога. З боями рота прорва« 
лась у ворожий тил. Гітлерівці,, довідав« 
шись, що у них під носом радянський 
підрозділ, кинули на сміливців «тигри». 
Бійці відбивались до останнього. Кому« 
ністу-командиру Ботезу відірвало ногу. 
Останнє, що він бачив, — на лівому 
фланзі жменька його бійців зійшлася з 
фашистами в рукопашній...

Надвечір сили повернулись. Офіцер 
підповз під амбар, знайшов у кутку чор
ний від пилу сніг і з жадністю почав 
ковтати...

Там, біля амбару, його непритомного 
і підібрали бійці.

І ось він вдома. Довгими ночами не 
спиться, перевертається з боку на бік, 
встає, запалює цигарку, виходить на по« 
двір’я. І довго ходить, 
милиці. Потім 
Важко сідає 
протезів.

А одного . _____ _
— Завтра ж іду в бригаду. 
Правління г—--7-.... .

ві центральний склад. Вже більше двад
цяти років Сергій Антонович на варті 
колгоспного добра

Щоранку тишу порушує скрипіння 
протезів, як незагойна рана війни. Вона 
ятрить болем серце вдови-солдатки, 
серця Іванків, які виросли, так і не до
чекавшись батьків.

Часто до нової хати Сергія Антонови
ча приходять учні місцевих шкіл і про« 
сять розповісти про фронтові роки. Сі
дає Ботез в коло школярів і розказує 
їм про бої під Ізюмом і Сталінградом, 
під Орлом і Черніговом. Розповість і 
про сина Анатолія, що зараз служить в 
лавах Радянської Армії. А нещодавно 
Анатолій написав: «Будь спокійний, бать
ку. Все, що захистили ви для нас, ми 
зуміємо відстояти».

В. ВОЛОНЕЦЬ, 
студент педінституту.

с. ГрузькеГ 
Кіровоградського району.

На фото: С. А. Ботез.
Фото воєнних років.

спираючися на 
повертається до хати, 

на ліжко, розстібає ремінці

разу сказав дружині:

артілі доручило комуністо-

НА СТОРОЖІ
І

Вона вийшла з народу, червона робітничо-селянська кров обагрювала 
Архівні документи, що публікуються нижче, розпо- 

ленінського заклику, про створення непере- 
виявили трудящі Єлизаветграда в 1919

революційний прапор, 
відають про гарячу підтримку 
можної армії звільнених мас, яку 
році. *

Подяка 1-го Вознесенського 
революційного полку робітникам 

і селянам Єлизаветградського 
повіту 4

• 9 лютого 1919 р.
Товариші робітники І селяни! Перший рево

люційний Вознесенський полк висловлює сам 
свою товариську вдячність за зустріч товари- 
шіо нашого 1-го революційного Вознесенсько- 
го полку Коли нас зустріли з духовим орке
стром, з якого полилися звуки »Марсельєзи», 
ТО ви настільки, товариші робітники, підняли 
наш дух солдатів, що, прийшовши в казар
ми, зморені, змучені після тяжкої Дороги,, 
промерзлі до кісток, ми наполягли на тому, 
щоб негайно було скликано мітинг, до й дали 
чесне слово й клятву більшовиків-комукістів 
усьому пролетаріатові, що ми, комуністи 1-го 
цінного революційного Вознесонського полку, 
боротимемося з контрреволюційними банда
ми доти, поки будемо живі. Ми заручилися 
чосиим словом І своїми бойовими ПОЛІТИЧНИ
МИ керівниками, що ми, як були стійкі перед 
контрраволюціоиерами, такими й залишимося

до кінця нашого життя І сміло скочимо о 
стремена й візьмемо рушниці, як вірні сини 
революції. Той, хто здатний сіяти зомні бла
га для всього пролетаріату, наш поклик вам.

Товариші, ходімо з намиї
Брати, впереді

Резолюція загальних зборів 
робітників заводу Бургарда про 

вступ до лав Червоної Армії 
17 лютого 1919 року.

Ми, робітники заводу Бургарда, заслухавши 
доповідь тов. Сосни про створення інтерна
ціональної Червоної Армії, враховуємо поло
ження І бачимо, що буржуазія всього світу 
з’єдналася з метою задушити російську І ук
раїнську Радянську соціалістичну владу.

Ми з гордістю вітаємо цей заклик І підемо 
в лави Червоної Армії для боротьби Із світо
вим мілітаризмом. Ми не складемо зброї до 
тих пір, поки не очистимо землі російської 
з півдня до Владивостока від всяких банд.

Хай живе наша перемога над буржуазією!
Вирішено також послати привітання україн

ському І російському радянським урядам.

Звернення червоноармійців 
Бобринецької сторожової роти до 

селян із закликом до боротьби 
проти денікінщини

6 серпня 1919 року.

Дорогі товариші селяни! Ми, червоноармій- 
ЦІ, ваші сини І брати, звертаємося до вас з 
цим листом І закликаємо пас не проливати 
безневинної крові ваших же братів робітни
ків І селян. Ми, червоиоармійці, бились в ла
вах Червоної Армії, завоювали І передали 
вам землю, а ви зраджуєте владі робітників 
І селян, йдете на допомогу нашому спільно
му ворогові генералу Денікіну, який хоче за
брати назад землю, задушити свободу І пе
ретворити нас в своїх рабів, якими ми нолись 
були. Ми, червоноармійці, клянемось у відда
ності вам, селянам, ми но бажаємо пролива
ти вашу братню безневинну кров. Багато із 
вас через свою забитість пішли за генералом 
Денікіним І його агентами, які обдурюють 
оас І розпускають брехливі чутки про те, що 
червоноармійці І комунари підпалюють ваші 
села І хліб у степу.

Дорогі селяни! Не вірте цим брехливим 
чуткам І разом з нами зімкніться у пввн для 
боротьби проти спільного порога, який бажає 
повернути на трон царя I поміщиків, знищи
ти завойовану свободу.

Смеріь генералу Деніиінуї
Хай живе влада Рад!

Резолюція мітингу 1-го 
Єлизаветградського радянського 
полку, що засуджує зрадництво 

угодовських партій
7 березня 1919 року.

1. Ми, червоноармійці Ьго Єлизаветград
ського радянського полку, розуміючи трудно
щі І небезпеку сучасного -моменту, коли все
світня реакційна буржуазія озброїлася проти 
соціалістичної радянської Росії І робить ос
таннє зусилля перешкодити визвольному руху 
російського пролетаріату, щоб тим самим 
задушити яскраве полум’я всесвітньої со
ціальної революції, мн кажемо, що не бо
їмося їх.

Ми знаємо І глибоко віримо, що вони сво
їм походом проти радянської республіки ру
бають сучок, на якому вони ще тримаються, 
бо всесвітній пролетаріат на нашому боці І 
проти нас не піде, як, наприклад, о Австрії, 
Німеччині та Ін.

Ми клянемося перед всесвітнім пролета
ріатом, що не складемо зброї до тих пір. по
ки не знищимо на світі Імперіалізм, а всіх, 
хто заважає революції, ми зітремо з лица 
землі.

______7^~

«МОЛОДИЙ 
КОМУНАР»

№ 23 (723). З стор.



ЗДРАСТУЙ, ІВАНЕ. Жду, не 
діждуся тебе. Ти ж давно 
л писав, що матимеш від- 
пустку, а тебе все немає та 
й немає. Новин у селі бага
то. До твого приїзду приго
тували тобі сюрприз...» 

Який сюрприз — не пише. Лист 
кишені, а в серці. Пише Галинка, 
чорноброва ластівка.

Йому, колишньому секретареві 
сомольського комітету 
тільки Галина часто надсилала 
Писали друзі... І все ж — що за сюрприз 
приготували вони? Зупинився, розстеб
нув шинель, потім зняв шапку і витер 
хусточкою спітніле обличчя — в долині 
розкинулося рідне село.

ЕРШИЙ вечір перетворився 
в буйну радісну зустріч у 
рідному ДОМІ. Збоку мож- 

-------на було подумати, що си- 
на-солдата не бачили ба
гато років. У дім його бать
ка Петра Степановича До- 

роша прийшло стільки гостей... Старі 
швидко захмеліли,, гості, що молодші, 
затчгли пісню — одну, другу. Іван дістав

днів.

це ти 
гарячі

не в 
його

КОМ- 
колгоспу, не 

листи. І

Дуже просимо надрукувати пісню 
«Красная гвоздика».

р г. бабій, о. приблуда 
восьмикласниці Семидубської 
восьмирічної школи Голова* 
нівського раііону.

КРАСНАЯ ГВОЗДИКА
Стихи Л. Ошанина.

ІВАНОВІ
II’.' З І

ОПОВІДАННЯ

від матері мовчазну згоду, накинув на 
плечі шинель і вискочив на вулицю.

З півдня віяв тихий оітерець. З-під 
хмар повільно випливав білястий місяць.

Івана тісним кільцем оточили друзі. 
Василь, нинішній ватажок колгоспної мо
лоді, високий, завжди серйозний, кинув:

— Ось тепер поговоримо. Розповідай, 
Іване, про свою службу. Ти ж у артиле
рійських, кажуть?

Іван посміхнувся. Розповів про това
ришів по зброї, дещо умовчав і, хоч усі 
це помітили, ніхто не став більше роз
питувати. «Свідомість на висоті», — по
думав солдат і в свою чергу:

— Як же ви тут поживаєте?
Дмитро, приземкуватий, у білому ко

жушку, безнадійно махнув рукою:
— Що ми? У нас, як у тихій заводі. 

Живемо далеко від великих доріг.
Однак у голосі його Іван почув якусь 

ледь уловиму, лукаву нотку.
— Які плани на завтра? — кинув Ва

силь.
— Плану ще немає, подумати треба.
— Тоді еранці приходь до клубу.
— Для чого?
-• А ми ранні птахи...
Проводив Галину до старих верб, у 

тіні яких сховався її будиночок. Вона 
сміялась і жартувала, вся іскрилась ніж
ним внутрішнім світлом. Перед розста
ванням засумувала. Голос затремтів.

Відпустка о Івана есього десять 
Подивився у очі:

— Не сумуй. і
—- І не подумала навіть. Звідки 

взяв? — відповіла, вивільнюючи 
долоні.

— Послухай, Галино, де ж обіцяний 
сюрприз?

— Ось так зразу та ще на тарілочці 
подавай. — Обпекла поцілунком і по
бігла в хату...

і ЛЯ КЛУБУ Івана вже чекали. 
У Дмитра на плечах лежала 
малокаліберна гвинтівка.

-------Куди це вони?
— Горобчиків лякати зі

бралися, — засміявся Дми
тро.

Хлопці — їх було вісімнадцять — ста
ли у два ряди і, захопивши щити із фа
нери, вирушили в лісок, до широкого 
яру-

На горі майоріли прапорці.
Першим мав стріляти Дмитро. Він 

зняв свій білий кожушок, довго вибирав 
зручне місце і почав. Усі три кулі зари
лись у сніг. Іван розсміявся:

— Якщо так стріляти, то горобцям ні
чого лякатися.

Припав до землі Василь, всі три кулі 
ввігнав у яблучко. Вдало провели стріль
би й інші хлопці. Перед самим кінцем 
Дмитро став умовляти Василя дати йому 
ще три патрони.

Той дав один з умовою: якщо попаде 
в ціль — в десятку, дасть другий, попа
де другим — дасть третій. Іван ніби 
прикипів до землі. Дмитро посилав ку
лю за кулею у масний круг. Лише тоді 
Іван зрозумів, що Дмитро спочатку 
просто пожартував. Захопившись 
змаганням, Іван і не помітив, як з гори 
птахами на лижах злетіли дівчата. Ото
чили його, десь і ноші появилися, 
лина подала команду:

— Ти поранений! Не смій і словом за
перечити.

Винесли його на гору, «перев’язку» 
зробили і, розгойдавши ноші, кинули в 
сніг.

Тепер Іванові все стало ясно. Йому 
швидко пригадався лист. Разом з усіма 
Іванові люб’язно запропонували лижі, 
примчали до села, до гаражу. Там уже 
заводили тритонку. До нього, припа
даючи на ліву ногу, підійшов Дмитро і 
козирнув:

— Дозвольте, товаришу сержанте, 
повісти. Всі хлопці й дівчата вміють 
дити автомашини.“ Нам уже видали 
доцтва шоферів третього класу.

А щоб друг повірив, Василь 
команду:

— Гончаренко, за кермої 
Слухняна машина мчала по колу, 

била повороти.
— Галино, твоя черга. 
Скочила на сидіння.
— Почекай, почекай! — закричав 

Дмитро. — Тобі путівку даю в поле до 
тієї, он бачиш, останньої скирти. І по
їдеш не сама. Іване, сідай поруч і три
май у неї екзамен.

Галина кинула на приголомшеного 
Івана швидкий погляд:

— Ну, як наш сюрприз?
— Чудовий. Тільки скажи мені — хто 

навчив вас? Адже не обійшлося без зов
нішнього втручання...

Галина розповіла про те, як у село 
приїхав демобілізований капітан, аві
атор, старший син Сидоренчихи, Степан 
Гордійович. Побував він якось у клубі, 
подивився нашу самодіяльність, похва
лив хор. Потім сказав: «Співаєте ви гар
но. Та чи подумали над тим, що пісню 
треба вміти боронити, як і все те добро, 
яке ви створюєте своїми руками?..»

День сюрпризів для солдата був у 
розпалі.

В

І
І

Красная гвоздика — 
Спутница тревог. 
Красная гвоздика — 
Наш цветок!
А знаешь ты, что был он 

прежде, 
Как откровенье, как пароль. 
Цветком отваги и надежды 
Героев первых красных зорь!

Припев:
Красная гвоздика — 
Спутница тревог. 
Красная гвоздика — 
Наш цветок!
Как весть мечты,, как знак 

свободы, 
Друзей к друзьям она звала 
И сквозь расстрелянные годы 
Улыбкой ленинской прошла.

Музыка А. Островского.

Припев:
В тылу врага, под душным небом, 
Когда ждала повсюду смерть, — 
Кругом штыки, цветок под

снегом — 
Лишь можно было тихо спеть:

Припев.
Любовь и смерть, и Кровь, 

и пламя 
Переплелись в цветке отцов. 
И вместе с нами, вместе с нами • 
Он в добрый, в трудный путь 

готов.
Припев:

Красная гвоздика — 
Спутница тревог. 
Красная гвоздика — 
Наш цветок!
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солдат Д. ЧИБІСОВ.
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Л Зна - ешо

ХЕЛЬСІНКІ, 20 лютого. Збірка 
команда СРСР вп’яте підряд стала 
чемпіоном світу по хокею з м’я
чем. У вирішальному матчі на 
місцевому стадіоні «Піркколап во
на зіграла внічию о упертому І 
напруженому поединку із збірною 
командою Швеції. Рахунок гри 
2:2 (0:0). На друге місце вийшли 
хокеїсти збірної Фінляндії. Брон
зовими призерами стали хокеїсти 
Швеції.

(ТАРС).

РАХУНОК 
ВІДКРИВ 
МУНТЯН
ТОКІО, 20 лютого. Пер

ший матч на міжнародному 
турнірі в Токіо футболісти 
олімпійської збірної СРСР 
провели з національною 
командою Японії і добили
ся перемоги — 2:0.

Господарі поля показали 
себе стійкими суперниками. 
Рахунок було відкрито ли
ше- на 20-й хвилині другого 
тзйму. Це зробив наш мо
лодий півзахисник Мунтян. 
За одинадцять хвилин до 
фінального свистка Абду- 
раїмов забив другий гол. 
Воротареві Урушадзе, який 
дуже добре грав, не раз 
доводилось виручати свою 
команду.

Матч викликав великий 
інтерес. •

(ТАРС).

і
Іво5 ■

гтобыд он прежде, кдцом-кро

* васгі мег і/ наш цве то?

війни.
______ __ _______... .. з 

шистською нечистю. І хоч відтоді вже пройшло чимало 
иіо, колишній воїн у своїх творах пише про той час, 
подвиги своїх друзів-однополчан.

Дмитро Чибісов — учасник Великої Вітчизняної 
Його юність пройшла на фронтових дорогах, у двобої

Дми гро Чибісов — учасник Великої

СТІН КАЙЗЕР — ЧЕМПІОНКА СВІТУ
ДЕВЕНТЕР. 28-рІчна службовка 

поліції з голландського міста 
Дсльфт Стін Кайзер вперше за
воювала титул чемпіонки світу з 
швидкісного бігу на ковзанах. Во
на вийшла переможницею в за
кінчених 19 лютого змаганнях 33 
кращих ковзанярок 12 країн, ви
гравши три дистанції з чотирьох: 
1300 метрів, 1000 метрів і 3000 
метрів.

Віцс-чемпіонкою

I також вперше, 24-рІчна рижан- 
ка Ласма Квуністо (СРСР). Най
молодша учасниця змагань 15-рІч- 
на американська школярка з міс
та Нікого Діана Холам завоювала 
бронзову медаль.

Наша шестиразова олімпійська 
чемпіонка Лідія Скобликопа, яку 
вважали головним фаворитом тур
ніру, залишилася за п’єдесталом 
пошани. У неї четверта сума » 
багатоборстві.

СТАРШИНА
Вчера случайно 

встретился
Вечернею порой
С одним однополчанином, 
Бывалым старшиной. 
Беседа завязалась — 
Кто. где сейчас живет, 
Как в мирной жизни 

трудится 
Наш бывший первый 

взвод.

И в разговоре долгом 
Мы подвели итог: 
Тот — мастер на заводе, 
Тот — в школе педагог.
— Дома все строишь

новые?
Приеду, погляжу!
За недоделки строго, 

брат,
Всей властью накажу! 
Когда мы расставались, 
Сказал мне старшина:
— А мирная поверочка 
Для нас вот так нужна!

м. Кіровоград, вул. Луначарського, 36.
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«МОЛОДОЙ КОММУНАР» . 

орган Кировоградского 
обкома ЛИСМУ,

СЕРЕДА, 22 лютого. Перша про
грама. 11.00 —- «Сіровська буваль
щина». (Кіровоград). 11.15 — Ху
дожній фільм «Перший вчитель», 
(Кіровоград). 16.45 — Для школя
рів. «Жайворонок», Музична про
грамо. (М). 17.30 — «Наука — ви
робництву». Телевізійний журнал, 
(М), 18.00 — Телереклама, (Кіро
воград). 18.05 — Кіровоградські 
вісті. (Кіровоград). 18.20 — «Роз
повіді про героїзм», Виступ пись
менника С. Смирнова, (/А), 18.50 — 
Журнал «Творчість», (Кіровоград), 
19.20 — Телефільми «Весняний ре
портаж» та «Пісня над містом», 
(Кіровоград), 20.40 — «Наші гос
ті», Концерт, Під час порерои — 
передача для молоді «Онуки ча- 
пасаців», (К).

Друга програма. 11.30 — Худож
ній фільм «Тімур і його команда», 
(Дніпропетровськ),

ЧЕТВЕР, 23 лютого. Перша про
грама. 10.30 — Телефільм «З 
мольбертом по країнах світу», 
(Кіровоград), 10,40 — Художній

фільм «Двоє є степу», (Кірово
град). 12.00 — Майстри мистецтв
— радянським воїнам. Святковий 
концерт. (Ленінград). Під час пе
рерви — теленовини. (М). 14.30 — 
«Ветерани». Кінонарис. (М). 16.40
— Для дітей, «Зірочка», Телевізій
ний журнал. (К), -17.10 — Для 
школярів. «Книжкооа поличка «Во- 
солки». (К). 17.20—Рішення XXIII 
з’їзду КПРС у дії, Економісти за 
«круглим столом», (К). 17.50 — 
Назустріч виборам до Рад. Виступ 
голови Центральної виборчої ко
місії по виборах до Верховної 
Ради УРСР Ф. Овчаренка. (К), 
18.00 — Телсоісті. (К). 18.30 _
«Світ сьогодні», (М). 19.00 — Те
лефільм « 3 мольбертом по краї
нах світу» та художній фільм 
«Двоє в стопу», (Кіровоград). 
20.30 — Теленовини. (Москва), 
20.50 — «Для вас і про вас», Кон-

Церт на замовлення воїнів Радян
ської Армії. (К). 21.40—«Натхнон- 
ня». «Армійський зошит», (К). 22.10 
— Б. Лаороньоо — «Гравюра но 
дереві»,- Телевізійний спектакль, 
(К).

Друга програма. . 19.00 — «Залп 
«Аврори». Художній фільм. (Ю» 
20.30 — Теленовини, (М). 20.50 -* 
«Ми пам’ятасмо дороги». Переда
ча, присвячена Дню Радянської 
Армії і Військово-Морського Фло
ту. (М).

Редактор В. ПОГРІБНИЙ.

Друкарня ім. Г. М. Димитрова обласного управління по прес!, м. Кіровоград, вул. Глінкв, 2. Зам. № 819. Тираж 37 200.


