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МЕНІ В ЧЕРВОНУ

Лі-

від

що

Добре діло зроблено завчасно. Тепер — до села.

Фото В. КОВПАКА

про ініціаторів ювілейного змагання, комсомольсько

ЗЕМЛЯ

уязляє 
столу 

в чер- 
«I я

ГОРОШИНКУ...“

СУБОТА, З ЛЮТОГО 1968 РОКУ

ЩЕДРИМ

Білі борозни прокладає 
комсомолець Микола ПОПОВ.

X Ця розповідь
• молодіжну тракторну бригаду Василя МОТОРНОГО з колгоспу «Зоря 

комунізму» Новоархангельського району.

Біля вороха лшсннці стоять діди, середнього 
піку хлібороби, насипають па свої широкі шка
рубкі долоні червонясті зерна й діловито гомо
нять про жнивування:

— Ти, бач, які півдні тепернчкп хлопці. 
Трохи більше тижня стекло, а вже всюди за 
селом стерня...

— А зеренце яке гарне! Ох і пампушки бу-. 
дуть!.

— Леонід Йосипович казав, ідо па тому клн-' 
ну, ідо за яром, гектар видав триста пудів. Оце 

тобі миронівськаї
Коло літніх юрмляться школярі, які '*ЖЄ не

по 60-і

на себе 
«Узбек 

панора-

ЕКСПОЗИЦІЯ КОЛЬОРІВ
В залах Кіровоградської і 

тинної галереї відкрилась вистав
ка творів заслуженого діяча мис- 
тецтз РРФСР П. Д. Покаржев- 
ського. Твори, представлені на 
виставці, охоплюють період твор
чості художника з 30-х 
роки.

Серед робіт звертають 
увагу «Телятниця» (1934), 
з конем» (1942), етюд до 
ми «Оборона Царицина» (1939). 
Велике місце в експозиції займа
ють пейзажі, про які художник 
говорить, що в них він бачить 
«джерело живого спілкування з 
природою». В багатьох пейзажах 
перед глядачем постають чудові 
краєвиди Підмосков’я, Уралу, Си
біру, Криму.

Представлені також графічні 
роботи П. Покаржевського.

Паралельно з виставкою росій
ського митця відкрита виставка 
кіровоградських художників — 
Ю. Іващенка, М. Надєждіна, Л. Хо
дак, Л. Бондаря.

На відкритті виставки були при
сутні представники громадськості 
міста, місцеві художники, робіт
ники та учні.

Б. КУБАНСЬКИЙ.

О
ЗУСТРІЧ ІЗ ЗАСПІВУВАЧЕМ
Слідопити Дружелюбівської се

редньої школи Добровеличків- 
ського району, готуючись до 
півстолітнього ювілею Ленінсько
го комсомолу, І 
шукати тих, хто 
ряди молодіжної 
тись якнайбільше 
ність. Передбачено пройти стеж
ками творців червоного заспіву, 
зустрітись з ними.

І ось перша зустріч з Пазлом 
Максимовичем Минченком, іні
ціатором створення комсомоль
ського осередка в Дружелюбівці. 
Виступаючи перед школярами, мо
лодими педагогами, він згадав свої 
юнацькі роки, своїх друзів, разом 
з якими боровся з класовими во
рогами, про ліквідацію непись
менності на селі.

ПРО ТЕ, ЯК МАЙСТРИ З МІСТА ДОЛИНСЬКОЇ 
ЗРОБИЛИ «МОДНИКАМИ»
МОЛОДИХ СТЕПОВИКІВ

Дівчина біля дзеркала 
розпашілася, прикладає 
до грудей темного кольо
ру матерію, милується. 
І вже бачить на собі 
заздрісні погляди подруг:

— Де взяла таке?
— Замовила о побуто

вому комбінаті.
Дівчина почуває себе 

першозідкривачкою, зако
нодавицею мод, 
чергу подруг біля 
замовлень: «Хочу 
зону горошину», 
теж».

Та раптом:
— Не підійде,
— Чому?
Молода закрійниця

да Терентьева пояснює 
вимоги сучасної моди.

Так і з цією дівчинкою.
Спочатку не згоджувала
ся, навіть сердилася. А 
потім дякувала.

Ось крокує молодий, 
симпатичний хлопець. 1 во
лосся гарне, і обличчя 
відкрите. Чую, дівчина 
сміється: хлопець бук
вально підмітає асфальт 
«дзвонами».

Завжди стає смішно і 
боляче, коли зустрічаєш 
юнака в такому костюмі 
або дівчину в химерно 
розцяцькованій «модер
ній» сукні -

Про це ми й завели 
якось мову на комсо
мольських зборах.

— Не набридли вам, 
дівчата, оці постійні -фа
сони? — мовить технолог 
Валя Коваленко.

— А що пропонуєш?
— Створити бюро мод.

Адже на заводах і фаб
риках є конструкторські 
бюро,. то чому б у 
йому не бути?

Довго ми говорили то
го вечора, домовилися, 
хто над чим працювати
ме. Валя Коваленко вирі
шила «конструювати» жі
ночий костюм, я взяла на 
себе жіночі пальта і сук
ні, Вася Каземіров, швець 
з нашого комбінату, вирі
шив удосконалювати чо
ловіче та жіноче взуття.

Наступного дня перехо
жі здивовано озиралися 
на нас, почуваючи на со
бі пильний погляд юнаків 
і дівчат з побутового ком
бінату. А ми вивчали лінії 
одягу, кольори.

Тепер замовникам про
понуємо і наші власні, до- 
линські моди. Не хоче
ться бути нескромною 
(хоч це праця всіх наших 
комсомольців і молоді), 
але фасони наші подо
баються долинцям. Треба 
сказати, що з того часу 
кількість замовлень від
чутно зросла. І хоч пра
цювати стало важче, та 
ми намагаємося всі за
мовлення в и ко ну з ати 
вчасно.

Увечері, після робочо
го дня інколи прогулює
мося центральною вули
цею. Виходимо для того, 
щоб подивитися на лю
дей, на їх вбрання. І коли 
пізнаємо «свої» костюми 
або сукні, бачимо, що 
гарно пасують вони хлоп
цям і дівчатам, на душі 
стає легко і радісно 
того, що ми знайшли своє 
місце серед людей, 
ми приносимо їм радість.

3. ТЕРЕНТЬЄВА, 
секретар комсомоль
ської організації До- 
линського побутового 
комбінату.

вирішили від- 
першим став в 

Спілки, дізна- 
і про їх діяль-

першнй день допомагають колгоспникам сорту
вати на току зерно. Прислухаються до розмови 
старших. А ті:

■— Ви, хлопці, теж до нашого діла тулитесь?.. 
Чого мовчите?

— А скажіть, яку найвищу посаду може зай
няти людшіа отут?

Школярі переглядаються, ніяковіючи зни
зують плечима.

— Не знаєте? Дивина. Ого зарубайте собі в 
пам’яті: для нашого роду нема вищої посади, 
як хлібороб.

Чув ці прості і теплі слова та її тішивсь. Бо 
ж, виходить, що з хлопцямн-мехаиізаторами за 
свої молоді роки вже досяг певпої висоти. 

Згадую їх часто іі тепер, коли клпчу хлопців на 
заняття агрогуртка. Переконаний, що кожен тракто
рист, комбайнер, кожен механізатор усвідомив ваго
мість спосї посади і завзято береться за діло. Висту
пає перед колективом бригади агроном Григорій Арку
ша, розповідає про гіталонців, вінницьких хліборобів. 
Мої друзі беруться за олівці.

Вручали нам пам'ятний прапор обкому ком-

(Закінчений на 2-й crop.).
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Прийшов Григорій Степанович ЛРКУШЛ, агроном, 1 потекла ділова розмова 
про щедрість землі, майстерність хліборобську.

ЗЕМЛЯ — ЩЕ ДРИ М
(Закінчення. Початок на 1-й стор.).

сомолу. Керівники колгоспу хвалили моїх хлоп
ців за те, що виростили високий урожай пше
ниці, що, мають на гектарі по 300 центнерів 
цукристих, 58 центнерів кукурудзи, що вміло 
експлуатували механізми та й зекономили в 
ювілейному році 7840 карбованців.

Л. Волков, В. Жулинський, В. Тарасенко, 
М. Прудкий, М. Шумейко тоді заявили:

— Діли у нас гарні. Та є ще де взяти 
розгін...

Не такими вже й гучними були ті слова. Зате спра
ви молодого хлібороба ще помітнішими стали. Борю
чись за високу культуру землеробства, ми в ііайко- 
ротші строки впоралися з зяблевою оранкою. Ще тіль
ки підбирались пожнивні рештки, а полями пройшли 
гноєрозкидачі. На кожен гектар внесено 20 тонн орга
нічних добрив, а там, де вирощуватимемо цукрові 
буряки, ще й по 7 центнерів мінеральних. Проведено 
також боронування та культивацію зябу.

В сусідів точаться розмови про ремонт тех
ніки. Для пас — це не проблема. Трактори, 
причіпний інвентар давно готові до роботи. На 
спеціальних майданчиках вивіряємо знаряддя, 
яке буде зайняте на весняній сівбі.

Створили ми спеціальні ланки, які тран
спортують ще і ще на окраїни площ місцеві 
добрива, ведуть снігозатримання. 5 агрегатів 
у двох напрямках проборознили засніжені поля 
на 2200 гектарах. Заспівувачами тут — А. Вол
ков та М. Попов.

Турботи, турботи... Щодня, щогодини ми з 
ними. І, звісно, найголовніша з них — підготов
ка людей до взяття нових висот. Щоп’ятниці я 
і Григорій Степанович в ролі лекторів. Він про 
агрономію веде розмови. Я прагну, щоб кожен 
механізатор підвищив ще на одну сходинку 
свою кваліфікацію. Ті, хто навчається в техні
кумах механізації сільського господарства, — 
мої найперші помічники.
Голова колгоспу Леонід Йосипович Шліфер теж наш 

порадник. Разом з ним накреслювали і обмірковували 
свої плани, брали зобов’язання до золотого ювілею 
Ленінського комсомолу. Колектив бригади заявив: 
«В новому ювілейному буде на гектарі по ЗО центне
рів пшениці, 32 центнери ячменю...»

Ці накреслення реальні. Бо землі мн віддали бага
то. А вона неодмінно віддячить за щедрість.

• ТВІЙ РОВЕСНИК ЗА РУБЕЖЕМ

¥ Й 20 років. Вона ус- 
пішно поєднує ро

боту в Академії наук з 
заняттями французь
кою і німецькою мо
вами. їй подобається 
читати книжки з істо

МОЯ :

ПОСАДА?..

НАЙВИЩА!

вогні• ...Вечірні 
в селі. Зайшов я в Бу 
культури. Вчора тут працю
вав над новою програмою 
наш славнозвісний іГародний 
хор. Сьогодні в Будинку 
культури звичайні вечорниці. 
Прийшов на них молодий ме
ханізатор. Прийшов колгосп
ний пенсіонер. Знаю, він не
одмінно скаже нам про най
вищу посаду степовика — 
посаду хлібороба.

Велика ж то честь зайняти її. Всі 46 моїх то
варишів по бригаді розуміють це.

Василь МОТОРНИЙ, 
бригадир комсомольсько-молодіжної 
тракторної бригади ордена Трудового 
Червоного Прапора колгоспу «Зоря ко
мунізму» Новоархангельського району.

Перед виїздом у поле — тс одна пере
вірка. «Т-74» Анатолія ВОЛКОВА через 
кілька хвилин залишить механізаторське 
містечко.

ЧЕМПІОН ІЗ СТЕПОВОГО ® МОТОРНОМУВАСИЛЕВГ

Під час сівби, жнив, 
оранки та інших польових 
робіт Олег Сергієнко завж
ди мав успіхи. Змінні зав
дання виконував на 120— 
130 процентів. Якось одра
зу після закінчення зміни 
механізатору вручили гро
шову премію. Завідуючий 
майстернею В. А. Каменєв 
сказав:

—- На збиранні врожаю 
ти був справжнім чемпіо
ном. Думаю, і з ремонтом 
техніки не відстанеш.

— Аби запасні частини 
вчасно давали.

Швидко пливли дні. Вже 
й сніг забілів у степу. Олег 
продовжував навчатись у 
вечірній школі, мав час бу
вати і в політгуртку. А го
ловна його турбота — в 
містечку механізаторів. По
лагодив культиватор, по
тім — жатку, гноєрозкидач. 
А коли в газеті з’явилось 
звернення комсомольсько- 
молодіжної трактори о ї 
бригади Василя Моторного 
та олександрійців, вся тех
ніка, закріплена за ним, 
уже стояла на лінійці го
товності.

Зараз механізатор транс
портує у степ місцеві доб
рива. Щодня доставляє їх 
на поля по 23—25 тонн.

Сумлінно працюють й ін
ші молоді хлібороби Сте
пового Кіровоградської 
дослідної станції. Вони, як 
і новоархангельці та олек- 
сандрійці, прагнуть у юві
лейному комсомольському 
році мати дорідне золоте 
колосся хлібів, вони — за 
високу культуру землероб
ства.

Ф. ШУСТЕР.

ІНового 
театру

Ще задовго до. 
року прихильники 
були приємно вражені: до 
Кіровограда повертається 

* заслужений артист 
Іван Васильович Казнадій. 
Поговір передавався з уст 
в уста, а згодом став жи
вою реальністю. Режисер 
І. В. Казнадій приступив до 
роботи в музично-драматич
ному театрі ім. Кропивниць- 
кого.

Отже, шанувальники кі
ровоградської сцени — в 
доброму чеканні. І ця аван
сова прихильність змушує 
не лише головного режисе
ра, а й весь творчий колек
тив сказати серйозне слово 
своєму глядачеві. Тим біль
ше, є для цього всі можли
вості. І — неабиякі трудно- 
щі, які справжньому твор- 
цеві дарують успіх.

— Що ви можете сказати 
про цьогорічний реперту- 
ар? — з таким запитанням 
звернувся наш кореспон
дент до головного режисе
ра театру І. В. Казнаиія.

— Рік 68-й шедро увін
чаний святами. До півсто
літнього ювілею Радянської 
Армії колектив підготував 
виставу «Полярна зоря*. 
Довго думали над вибором 
п’єси для нашого молодо
го іменинника — Ленін
ського комсомолу. Зупини
лись на чудовому творі 
Григорія Тютюнника «Вир», 
Крім цього, готуємося до 
великих гастролей. А це 
значить — переглядаємо 
старий репертуар, понов
люємо деякі вистави. Це--, 
«У неділю рано зілля копа
ла», «Дай серцю волю — 
заведе в неволю». Збирає
мося поставити гоголівську 
«Майську ніч»,. «Наталку 
Полтавку» І. Котляревсько
го та поему Т. Шевченка 
«Марина». З репертуару ра
дянської п’єси в театраль
ному портфелі маємо «Три 
подотери» Канєв с ь к о г о, 
«Варшавські мелодії» Зо- 
ріпа.

УРСР

рії літератури, особ
ливо іспанської і ку
бинської; вона має 
велику насолоду, пе
речитуючи ром а н ти
ків.

Крім того, Мерсі Лі

МЕРСІ

подобаються бікіні, 
мигдальне морозиво, 
сучасна музика і захід 
сонця. Коли її щось 
хвилює, вона лише 
вірші.

Мерсі — мілісіано, 
член Комітету захисту 
революції і Федера
ції кубинських жінок.

— Я вмію’ розбира
ти гвинтівку типу 
«Маузер», але вона 
мені не подобається, 
тому що вона стара, 
віддаю перевагу тій, 
яка у мене є зараз.

— Що тобі не подо
бається?

— Великі вуха (особ
ливо у чоловіків); ко
ли до мене лізуть з 
розмовами в той час, 
коли я нервую; коли 
мене змушують ро
бити те, чого я не хо
чу, а також такі дні, 
як сьогоднішній. Мені 
не подобається також 
чекати і змушувати че
кати інших.

— А що тобі біль
ше всього подобаєть
ся?

— Чигати і писати.
—- А ще що?
— Проявляти фото

графії. Пр о я в л я є ш 
фотографії, і на них 
виявляєш щось таке, 
про що ти й не ду

мав: наприклад, я ні
коли б не могла по
думати, що у мене 
може бути такий ви
раз обличчя, як на 
портреті, який ви дру
куєте. Це допомагає 
мені ліпше взнати се
бе, а іноді це мене 
хвилює.

— Що тебе більш 
всього зацікавило за 
останній час?

— Роботи Пікассо в 
експозиції Майського 
салону.

—— Ти любиш море?
— Так, дуже.
— Чому?
—- Тому що можна 

годинами дивитись на 
нього.
Куба.

ЗАКІНЧИВСЯ З'ЇЗД ПОЛЬСЬКОЇ МОЛОДІ
ВАРШАВА. Тут закінчив свою роботу 

IV з’їзд Спілки соціалістичної молоді 
Польщі. З’їзд прийняв рішення, щи ви
значав програму дальшого соціалістич
ного виховання молоді народної Польщі.

Делегати з’їзду звернулися з віталь
ним листом до радянських комсомольців 
з нагоди 50-річчя ВЛКСМ, прийняли ре
золюцію у в’єтнамському питанні і за
гальну резолюцію, присвячену найваж-

БЕЗРОБІТНІ З ДИПЛОМАМИ
Випускникам англійських 

університетів, які спеціа
лізуються в галузі еконо
міки, соціальних наук і 
мистецтва, в цьому році 
сУДС дужо важко знайти 
роботу. Такого вненовну 
дійшло агентство по най

манню «Корнмаркет груп 
карієрс сентр», яке прове
ло В1,б’РКОВНЙ опит серед 
700 компаній, що прийма
ють на роботу молодих 
спеціалістів. На думку ди
ректора організації «Гред- 
бейг апойїітментс реджіс-
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— Іване Васильовичу, 
скажіть, будь ласка, кілька 
слів про молодь колективу.

— Молодіжного прошар
ку, як такого, немає. Судіть 
самі: з 45 акторів — 38 мо
лодих. Комсомольський те
атр! Хлопці і дівчата мають 
дипломи, а основне — вог
ник дерзання. Отже, пра
цювати з молоддю хоч і 
трудно, але приємно. Бо 
відчуваєш їхню спрагу до 
відкриття, до пошуку. А 
при цих компонентах ви
кристалізовується майстер
ність. Користуючись наго
дою, хочеться відзначити 
акторів Анатолія Ке.тюха, 
Віру Тимченко, Володимира 
Дякова, заслуженого артис
та Абхазької АРСР Воло
димира Трибиненка...

На запитання про основ
ні причинники творчого рос
ту колективу І. В. Казнадій 
відповів:

— Оце і є паша пробле
ма. Вона, в першу чергу, 
залежить від самих акто
рів. Адже ніде правди діти, 
що гастролі по селах об
ласті в значній мірі виво
дять їх з ігрової форми. В 
погоні за фінансовим пла
ном ми іноді забуваємо про 
ту високу вимогливість, яка 
стоїть перед кожним ар
тистом. Цього року наш 
теато буде гастролювати 
на Далекому' Сході.

Читачів «Молодого кому
нара», напевне, цікавлять і 
перспективи кропивничан.

— Вже зараз ми почали 
думати про відзначення 
столітнього ювілею В. І. 
Леніна. Що визріє за лаш
тунками сцени — говорити 
ще рано. Але сподіваємося 
на гарне полотно. Збирає
мося також підготувати 
«Маленькі трагедії» Г. Фран
ка. «Ясновидящую» К. Ос
нов’яненка, «Перед волею» 
М. Кропивиицького, інші 
класичні та сучасні твори.

Як бачимо, немало тур
бот і в режисерів, і в акто
рів. Не менше їх і в дирек
тора театру Івана Григоро- 
вича Шпаковського: болить 
йому і за деяку реконструк
цію театру, і за досі не 
встановлений пам'ятник 
М. Л. Кропивниць кому... А 
час летить, час року хоро
ших сподівань.

КМІТЛИВІШІ— 
АГРЕГАТНИКИ

Палац культури імені Ка- 
лініна став нещодавно аре
ною двобою кмітливих і 
винахідливих Агрегатного 
заводу та ремзаводу «Укр- 
сільгосптехніка». І веселі
шими, і кмітливішими ви
явилися агрегатники. Вони 
перемогли суперників з ра
хунком 54:47.

Кіровоградський мі
ський штаб КВК.

(Закінчення. Початок в газеті 
за 1 лютого^.

На станції в Бекетівці нас 
зустрів гурт хлопчиків. Спочат
ку я подумав, що трапилося 
щось із братом. Але., мати всу
нула мені в руки банку з ва
ренням і побігла в бік будинку, 
і я встиг побачити в обличчі 
щось таке, що зовсім не гово
рило про біду.

Приїхав батько. Він сидів на 
єдиній нашій табуретці і тримав 
на руках брата. І після сліз, 
обіймів, поцілунків він розпові
дав і розповідав. Як відступали, 
як йшли через Дніпро і в їхній 
катер влучив снаряд, і вряту
вався він тому, що вмів відмін
но плавати й навіть не втопив 
гвинтівку. Зараз він отримав 
нове призначення, і йому дали 
два дні відпустки.

— Як, лише два дні?
— Ну що ти, сорок вісім го

дин, і так спасибі, адже йде 
війна.

Потім він розкритикував на
ше житло: живемо, як цигани, 
ні тумбочки, ні ліжка. І наступ
ного ранку, не слухаючи про
тестів матері, ми відправилися 
з ним купувати меблі.

На щастя, був понеділок, і ма
газини не працювали.

Від’їжджаючи, пін подарував 
мені свою ложку. Просту алю
мінієву солдатську ложку. Він 
носив її у відступі за халявою 
чобота. Більше нічого в нього 
не було. Я її беріг всю війну, і 
ніколи нею не їв,

До цього часу не можу собі 
пробачити, як я її не зберіг...

Дві дівчинки стоять в караулі 
біля Вічного вогню. Холодно, 
мокро, мрячить дощик. Вітер 
колише хвостики червоних гал
стуків.

Це місто не знало війни. Тут 
не було маскування, сюди не 
долітали бомбардув а л ь н и к и. 
Але в нашій країні немає міст, 
що не знали війни. Звідси йшли 
на фронт, тут робили для фрон
ту снаряди. Хлопчики, підста
вивши ящики, щоб компенсува
ти малий зріст, точили снаряди. 
Адже воювала вся країна, від 
малого до великого.

Хлопчики біля Вічного вогню 
кривляться на дівчаток, нама
гаючись їх розсмішити. Але 
дівчатка не звертають на них 
уваги. Вони на варті, вони вар
тові. Вони не ворушаться на
віть тоді, коли ці дебошири 
кидають в них камінчики.

А поряд йдуть люди, в своїх 
справах, на роботу.

Я намагаюся з ними говори
ти, але вони тікають. Що б я 
міг їм сказати? Хіба я знаю, хто 
їх батьки, що вони люблять, 
що їм дороге, який у них в 
школі вчитель? Якби я міг зна
ти...

Так, я живу цією пам’яттю, 
як живуть мільйони моїх ро
весників — діти війни. І, може, 
тому, що я дорослішаю — ро
ки йдуть — я все думаю й ду
маю — як перекинути цей міс
ток пам’яті від діда до внуків? 
Як пояснити їм, чим була для 
нас і наших батьків та війна?

Я не хочу, щоб вони завчас
но ставали дорослими. Хай бу
дують свої телескопи, плавають 
у басейні і по-своєму влашто
вують свої ігри. Але я повинен 
бути впевненим, обов’язково 
повинен, що такий міст пам’яті 

існує, що дитячість І іронічність, 
на які от-от та й наткнешся, — 
це просто ускладнення інфан
тильності, як після хвороби. 
Тому що люди там, в Сталінгра- 
ді, в сорок другому, вмираю
чи, думали не лише про дітей: 
вони думали і про внуків.

Мені здається, що немає та
кого дому в нашій країні, де не 
береглися листи з фронту — 
від батька, брата, коханого... Я 
читав багато таких листів: і лис
ти письменників, журналістів, і 
людей, які лише в роки Радян
ської влади закінчили лікбози, 
уже в зрілому віці. Найрізно
манітніші листи, але п них є 
одне спільне — відповідаль
ність за долю тих, кого вони 
захищали, заради кого йшли в 
бій і вмирали. Цими листами 
жиги, їх передавали з рук в 
руки, читали вголос.

У мене теж є листи. Коли нам 
з братом довелось роз’їхатись 
по різних містах і чужі люди 
ділили наш немудрий скарб — 
половину листів я взяв собі, а 
половину залишив у Кіровогра
ді.

В них немає нічого особливого,
л

Володимир ДОБКІН, журналіст.

але для мене немає в житті ні
чого дорожчого, ніж ці рядки:

14 квітня 1942 року.
«Маруся! Якщо в тебе збе

реглись мої костюми чи паль
то, поміняй їх на чоботи Вовці. 
Не шкодуй барахла. У мене но
ва адреса: Діюча армія, п/п 
1909».

15 серпня 1942 року.
«Здрастуйте, дорогі мої!
Я здоровий, знаходжусь на 

фронті зі своєю частиною. Там, 
де ви рік тому жили мирно, 
ворог, відступаючи, по-звіря
чому бомбить і палить будинки 
мирних жителів. Воює з жінка
ми і дітьми. Такий цей фашист
ський звір, якому незабаром 
кінець».

16 серпня 1942 року.
«Рідні мої, хоча б на два дні 

приїхати я не можу, бо треба 
лише 10—12 днів на дорогу, а 
літаки від нас, як ви розумієте, 
у ваш бік не летять. Я б дуже 
хотів з вами побачитись і пого
ворити, подивитись, що у вас 
робиться...»

1 липня 1942 року.
«Живемо в лісі, дуже багато, 

як солдат, буваю в полі, заго
рів, посивів трошки, але час І 
справа до цього та йдуть. На
діюся, що скоро настане час І 
ми з вами знову заживемо мир
ним, хорошим, трудолюбивим 
життям...»

23 серпня 1942 року.
«Дорогі мої! Ви мене питаєте 

про становище на фронтах. 
Більше, ніж написано в газетах, 
я вам, звичайно, не скажу» ска
жу тільки, що на війні бувають 

і тимчасові невдачі, тому впа
дати в розпач не слід.

Ми мужньо переносимо все 
це, ні на хвилину не сумніває
мось у тому, що ворога знищи
мо.

Маруся! Візьми себе в руки, 
залиш сльози і будь як всі ра
дянські. жінки, мужньо і терпе
ливо перенеси негоди, які вик
ликала війна. Думаю, що ще 
заживемо радісним життям...»

І на листі — фіолетові плями 
від сліз. Воно останнє. На зво
ротному боці, де лишилося 
трохи чистого паперу, якимось 
невідомого кольору чорнилом 
я виводив свої перші кручені 
літери — «ш», «ю», «ч» і навіть 
одне слово повністю — «ВАЙ
НА».

* * *
Лист цей був з Сталінграда, ма

ти здогадалась про це. І я ніяк 
не міі собі уявити, як в цьому 
прекрасному місті з великими 
світлими будинками вбивають 
жінок і дітей. Можливо, тих 
самих хлопчиків, які в сорок 
першому році всіма очима ди
вились на «емку», подірявлену 
осколками.

Тоді до нас зненацька вночі 
заїхав на цій «емці» шофер, 
який до війни возив батька. 
Десь під час виходу із кільця 
поряд з «емкою» розірвалась 
граната, і весь кузов її був у 
дрібних пробоїнах, як решето. 
Шофер з смішним прізвищем 
Кавун довго й весело про це 
розповідав, виколупував із си
діння осколки. Тепер я розу
мію, що він просто радів, що 
так щасливо відкараскався, і 
ось живий. Вранці ми поїхали 
в місто здавати машину, і всю
ди, де ми зупинялись, збирали
ся юрми хлопців і дорослих «— 
це була машина «звідти».

В сорок п'ятому році в Кіро
вограді я зустрів матір Кавуна 
на базарі. Вона продавала яб
лука. Старенька вибрала мені 
найбільше яблуко, а потім рап
том сховавши голову в кошик, 
заголосила. Її син загинув у 
Сталінграді.

♦ * *

Двадцять п’ять років тому на
ше місто на Волзі продемонст
рувало всьому світові силу ду
ху радянської людини. Ще по
переду були важкі бої, ще було 
далеко до перемоги, але вже 
іменем цього міста називали 
площі й вулиці в різних країнах 
світу. Мільйони людей побачи
ли реальну надію на визволен
ня від фашизму. Мільйони лю
дей повірили не лише в силу 
Червоної Армії. Повірили в со
ціалізм..

Мені якось розповіли таку 
історію. В одному з англій
ських коледжів до війни вчи

лись два студенти. Жили по-су- 
сідству, в пансіонаті. Один з 
них був католико/л. Другий... 
Не знаю, ким він був, може, ко
муністом, може, й ні. І ось ка
толик одного разу вирішив їх 
політичну суперечку оригіналь
ним способом: зайшов у кімна
ту до сусіда і спалив всю його 
«марксистську» літературу. Як ; 
справжній англієць, наступного ' 
дня він сплатив всю вартість 
бібліотеки.

Під час війни католик був в * 
Африці. У сорок третьому ро
ці він повернувся до Лондона, 
розшукав свого сусіда і попро
сив у нього пробачення.

В'н зробив це, взнавши, що ; 
росіяни розгромили гітлерів- : 
ців під Сталинградом.

я* *

Пам’ятники — від слова па- 
м’я-ь. Вони бувають різні. Є 
пам’ятники-монументи, їх спо
руджують від імені народу, від 
всього людства. Є пам’ятники 
особисті — просто пам’ять, яку 
носиш в серці. Як сталінградські 
листи, які в спадщину перей
дуть до моїх дітей.

Багато років тому в Києві, на 
вулиці Артема, я майже щодня 
бачив старого чоловіка, який на 
одному й тому ж місці скидав 
капелюха й проходив метрів 
п’ятдесят з непокритою голо
вою, дивлячить то собі під ноги, 
то вправо, де стояв гарний 
особняк з готичною покрівлею 
— новенький і сяючий кахлями, 
як грубка. Старий чолов:к йшов 
милю цього дочу з непокои- 
тою головою в будь-яку пого
ду — в мороз, у дощ. У нього 
була біла голова. В цьому гар
ному домі жив досить відомий 
письменник, але не настільки, 
щоб перед його пенатами ски
дати капелюха. Мені все це 
здавалось дивним- і загадко
вим.

Одного разу я заговорив з 
старим; знав, що це безтактно, 
ало цікавість переважила. Вия
вляється, на цьому місці бага
то років тому, ще до революції, 
було кладовище. І тут покопа
на його дружина.

Хтось справедливо сказав, що 
нове покоління не може бути 
гіршим попереднього — інакше 
б просто зупинилось життя. Це, 
мабуть, так. Але всякому поко
лінню далеко не однаково, хто 
буде добудовувати д’м, стіни ’ 
якого воно звело.

Ми одержали в спадщину гі
гантську будову, де кожна цег
лина зцементована мужністю, 
стійкістю, самовідданістю, ге
роїзмом. І кожному з нас до
помагає бути будівником свій 
Сталінград, своя особиста па
м’ять, особистий обов’язок і 
особиста відповідальність.

А туди, в місто на Волзі, я 
поїду разом з своїми хлопцями. 
І ми відшукаємо дім, де ми 
жили в сорок першому, і, мож
ливо, той польовий аеродром, 
де служив мій батько. Ми по
ходимо по нових вулицях міс
та і подивимось на дітей, що 
стоять в караулі біля Вічного 
вогню

їм це навіть необхідніше, ніж В 
мені.

У мене є свій Сталінград. 
У них він тільки буде.

--------------------------------

КНИГА КОСМОНАВТА
«В колі косм ліавтів ми часто говоримо, що у всіх 

нас дуже подібні біографії. А моя і Павлова — особ
ливо. Нас не пестила доля. Обидва з дитинства знає
мо пращо, набралися горя під час воєнного лихоліт
тя. Одною дорогою пішли в космос — через ремісни
че училище. авіаучнлнще та винищувальний авіацій
ний полк. Навіть на півночі служили по сусідству, під 
одною полярною зіркою, повною мірою відчувши 
красу і труднощі польотів у високих широтах». Так 
написав у передмові до автобіографічної повісті Пав
ла Поповича «Вилітаю вранці» його космічний 
брат Юрій Гагаріи, Книгу заступника командира за- 

К0С:‘І0':азт’-з випустило київське видавництво 
«.Чолодь». Цс схвильована й насичена »сповідь про 
дитячі та юнацькі стежки простого селянського хлоп
ця з українського містечка Узина, про небесні доро- 
ГН П:лота’Вннищувача її космічні траси зорельот- 
чика. З сторінок книги постають перед читачем пос- 

1 ‘іті рідних, найближчих друзів Павла Поповича.
(РАТАУ).

МОЯ ПОСАДА?.. НАЙВИЩА!

Радість була у полі, бо все ж зробив 
до ладу. А повернувсь додому І пан ЖУ- 
ЛИНСЬКИЙ - знову втіха. В сім’ї злагода, 
теплінь. В сім’ї — добро.

Фото В. КОВПАКА.
• » * » - ■ • ' ' ■ - - —
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В. ГАНОЦЬКИИ

Він підійшов до столу, взяв якийсь па
кет:

— От що, лейтенанте Осатюк. Ви від
правляєтесь на фронт. Ось вам папери.

Дмитро відчув, як хвиля радісного 
збудження прокотилась тілом. В руках 
хрускотіь цупкий пакет з документами.

— Запам’ятай, лейтенанте, що бій лю
бить хоробрих. Я надіюсь на тебе, — і 
Решетцов 
Щасливої 
чу.

потиснув руку Осатюка. — 
дороги тобі, Дмитре Іванови-

віИІІОР 
ТАНКОВОГО БОЮ

(Продовження. Початок в газетах 
за 18, 20, 23, 25 і 27 січня).

Знову потяглися дні навчання. Насту
пила зима, і з технікою стало більше 
турбот. В морози і завірюху виходив уч- 

: бовий взвод на полігон, вчився в склад
ній обстановці майстерності бою.

І знову на стіл командира полку, ліг 
рапорт лейтенанта Осатюка. Цього разу 
розмова з підполковником була корот
шою. Решетцов наказом по

І лосив лейтенанту догану. 
Осатюн зовсім занепав

І думки про фронт не кидав. Уже поду- 
| мував про третій рапорт, як його викли- 
I кали до штабу. Стояв березень, і лейте- 
I нант йшов військовим містечком, обхо- 
I дячи калюжі. Думок ніяких не було, бо 
І до штабу викликали кожного дня, щоб 
І поставити перед взводом якесь завдан- 
ї ня. Мабуть, цього разу — теж.

Офіцери штабу зустріли лейтенанта 
В якось по-особливому. Він ловив на собі 
і Їх погляди, а коли проходив до кабіне- 
I ту командира полку, почув, як хтось ска- 
| зав за спиною:

— Повезло ж лейтенантові.
І Решетцов розмовляв по телефону. Він 
Я зробив рукою знак: сідай, мовляв. Оса- 
■ тюк сів. Незвичний прийом теж вра- 
I зив його. Але скільки не думав Дмитро, 
І не міг розгадати, що б то все значило.

Підполковник закінчив розмовляти, 
І підійшов до лейтенанта. Той виструнчив- 
I ся перед командиром полку.
І — Так що, лейтенанте, на фронт хо- 
I чеш?
І — Я писав у рапорті, товаришу під* 
І полковник, — відповів Осатюк.

— Знаю, знаю, —- чомусь неадоволе- 
I но сказав Решетцов. — Думаєш, мені 
І хочеться тут бути?

I ЙСЗIІЬ-й

частині ого-

духом, але

t

d

<>•

мендував себе ’ хорошим пра- 
ІІІВІІЙКОМ.

— До тебе вже трос наших 
гуди засилались, і всі прова
лились. Чи повернешся ти 
живим — не знаю. Але те, що 
ми їх за юрло візьмем — це 
точно, каже генерал, про
щаючись з Крнловим-Крймс- 
ром на аеродромі.

Всі дальші події фільму, на
сичені драматизмом і вели- 
яезним хвилюванням за долю 
героя. Ворожа розвідка Д>с 
хитро і підступно. Проннкну-

квітня 1942 року навчання і

і.<1 £
5.-

■у

в Г

¥>

0 ДУМКИ, 
ВІДГУКИ, 
РЕЦЕНЗІЇ

ні] ИРОКИМ колам читачів 
відома повість В. Ардп- 

матського «Сатурн» майже не 
видно», що написана на доку
ментальних фактах. В сісторії 
Великої Вітчизняної війни» 
про це сказано: «...Співрббіт- 
ннки держбезпеки проникли’у 
німецький розвідорган «Абвер- 
команда 103», що здійснював 
підривну роботу на москов
ському напрямку, її здобули 
дані на 127 агентів німецької 
розвідки..,».

І ось тепер цей подвиг ра
дянських розвідни
ків втілено у двосе
рійній кінострічці 
студії «Мосфільм» 
«Шлях в «Сатурн» 
та «Кінець «Сатур
на» (режисер-поста- 
новщик В. Азаров).

На екрані тяжкі 
дні першого року 
війни з гітлерівця
ми, наступу фашис
тів но всьому фрон
ту. У нашому тилу 
ворожі диверсанти підривають 
транспорт, військові об’єкти, 
сіють паніку серед населення.

Висліджуючи і знешкоджую
чи німецьку агентуру, паша 
контррозвідка вирішує про
никнути в один з великих роз
відувальних центрів Абверу — 
«Сатурн» і знешкодити його. 
Завдання було надзвичайно 
складним, бо навіть місце 
дислокації центру не було ві
доме.

Генерал Тсмсрін (артист
. Г. Жженов) для цього відпо- ------- --------------
'відального завдання підбирає щоб працювати, не маючи ні- 

чекіста Крылова, якиЦ добре якого зв’язку з к.омандуваи- 
знае німецьку мову і зарекеч^ ним. Волков вдало й пенхо-

логічно вірно проводить свою 
роль через увесь фільм. Без 
особливих зовнішніх ефектів 
актор правдиво показує склад
ність ситуації, не применшую
чи труднощів і риску, з яки
ми доводилося зустрічатись.

Цікавий образ радянського 
розвідника Бударіна створив 
артист В. Кашпур. Цс з його 
передавача були передані 
майже всі повідомлення про 
німецьких диверсантів, наді
слані Крамером. І коли во
роги запеленгували останню 
передачу, він мужньо витри
мав усі тортури, але не видав 
товариша. Керівництво «Са
турна» почало запідозрювати 
Крамера 1 доручило йому вес
ти допит Бударіна в присут
ності офіцерів. У такій склад
ній ситуації він прийняв сди- й 
но вірне рішення: дав наказ І 
про розстріл свого соратника. В

Переміг у цьому двобої че- к 
кіст Крилов, який з честю 
проніс прапор Батьківщині! , 
через роки перебування в «Са
турні», передав цінні відо
мості про шпигунів, допоміг 
зірвати одну з найбільших во- , 
рожпх операцій. Переміг то- | 
му, що його дії і помисли бу
ли разом з усім радянським 
народом, що в ньому прояви
лись кращі якості розвідника- 
чекіста.

•>В кінці 
формування частини були закінчені. Тан
кісти завантажили машини на баржі і 
попливли вгору по Волзі. Через ПІВМІСЯ-" 
’ця прибули до Ладозького озера, і всі 
зрозуміли, що місце призначення — Ч 
Ленінградський фронт, про який майже з 
щодня сповіщало радіо, писали газети.

На берегах Ладоги вдень і вночі кипі
ла робота. З «Великої землі» в -Леніні 
град відправлялись баржі з продовольст
вом, військовою технікою, підрозділами. 
Зенітники й авіація стерегли небо від 
фашистів. Від поєдинків у повітрі зале
жала доля живої артерії, яка зв’язувала 
місто Леніна з усією країною. Гітлерів
ське командування це розуміло і кида* 
ло сюди сотні літаків.

Коли караван барж, на одній з яких 
був зі своїм танком і Осатюк, виїхав на 
відкриту воду, ча небокраї з’явились во
рожі літаки.

— Один, два, три... вісім... двадцять,— 
лічив молоденький танкіст, задерши по- 
хлоп’ячому голову. — Аж двадцять 
п’ять!

Навперейми ворогові вилетіла шістка 
наших винищувачів. Вони зустріли фа
шистів дружним вогнем. Танкісти бачи
ли, як один за одним упали о озеро 
п’ять ворожих машин. Загорівся і пішов 
до берега на посадку наш літак, інший 
від вибуху розвалився в повітрі на дві 
частини. Кілька ворожих літаків відірва
лись від строю і поспішали до каравана.

— Димову завісу!—передали команду 
з головного катера. Караван обгорнувся 
густим димом. Німецькі пілоти, не ба* 
чачи цілі, в безладді скинули бомби і 
повернули назад. Жодна баржа не бу
ла пошкоджена.

Пристали до берега, вивантажились і 
своїм ходом рушили до міста. їхали 
центральними вулицями Ленінграда на 
західну околицю. Ті, хто був тут раніше, 
не впізнавали міста. В руїнах і барика
дах, воно жило фронтовим життям. На 

вулицях зустрічались ленін
градці — виснажені, худі. Во
ни зупинялись і проводжали 
колону танків поглядами, спов
неними надії. Якби вони бачи
ли очі танкістів, то прочитали.6 
у них рішучість відповісти на 
ті погляди завзятим боєм, бо 
для кожного —і механіка-во- 
дія із Воронежа, і для команди
ра, чия сім’я залишилась на 
окупованій Україні, — в ці тра
гічні дні Ленінград був рідним 
і близьким.

Місто тільки-но пережило 
першу голодну блокадну зиму. 
Вона забрала з собою тисячі й 
тисячі ленінградців. Та любов 
до життя, сила її і вічна муд
рість не зав’яли.

(Далі буде).
Гітлерівці хотіли ввійти в Ленінград. Вони ввійшли 

в Я4 3ГО.
Фото Д. ТРАХТЕНБЕРГА.

• СПОРТ -

ВАЖКІ 
РУКАВИЧКИ 
МИКОЛАЇВЦІВ

ф ПОКАЗУЄ 
КІРОВОГРАД

ПОЗИВНІ
З„САТУРНА“

ги в «Сатурн» ще не вдава
лося жодному чекісту.’ КрИЛОП 
(артист Михайло Волков)про
явив неабиякі здібності, щоб 
перехитрити абверівську аген
туру. Тут і втеча від парти
занів, і листівка підпільників 

’ про зраду Крамера, підкину
та ворогам, і кмітливість та 
винахідливість у найтяжчих 
ситуаціях.

Нелегке й складне життя 
випало нашому розвідникові 
у ворожому лігві. Треба було 
володітії неабияким хистом,

Па змаїаинях з 
присвячених 50-річчго 
ських Збройних Сил, 
депо два тури.

В перший день 
легко і переконливо

боксу, 
1’адян- 
нрове-

(М). 9.15 — «Будильник»
9.45 — Телеповинн. (М).

— Для школярів. «Опера- 
«СіРІУС-2* (Ленінград).
— Пам’ятники архітекту- 

(М). 11.00 — Радянським
досить 

------ . ...г----- -коман
да боксерів Миколаєва пе
ремогла черкащаи — за
гальний рахунок 9:2. А ось 
зустріч кіровоградців з 
керсонцями була дужі^ на
пруженою і закінчилася з 
рахунком 6:5 на користь на
ших земляків. Переможні 
очки нашій команді при
несло О. Суровцев, С. Крав
ченко, Б. Кнйко, О. Іванов, 
М. Котиков, В. Біляк.

’ ! Другий тур пройшоа з ве- 
ли кою перевагою збірних 

1 Вінницької та Миколаївської 
, областей: перші буквально 
«нокаутували» черкащаи 

і (І! :0>, а миколаївці пере
могли наших земляків — 
9:2. В нашій команді пере
мог добилися тільки В Кий- 

Ц ко та ЛІ. Катерини о.

. Кіровоград

і

I

НЕДІЛЯ, д лютого. Ііерь.и 
програма. 9.00 — Гімнастика для 
всіх.
(М).
10.00 
ція 
10.30 
рп
Збройним Силам приссячуеться. 
Для ’юнацтва. «Шукачі». (Оде
са). 12.00 — -Для школярів. 
«Зимопька-з'има». (М). 12.30 <- 
Для воїнів Радянської -Армії і 
Флоту. -Гірський богатир» 
(Фрунзе). 13.00 -- «Знання». Пі- 
уково-популярпа програма. (К) 
і топ _ <ДЛЯ г.с> укіиіпі». Те- 

іл (К) 14.00 — Програ- 
кольоровою телебачення. 
15.00 — Наша афіша. (К). 
- сТЕК-68». (К). 15.40 -

16.30 — Музич-

13.30 - 
•чежурі 
ма
(М).
15 05 ------ ------- .. ,„.то „
Для юн.іЦтвз. Пароль ■- «Від- 
починок*. (К) 16.30 — Музич
ний кіоск. (М) І7.00 — Літопис 
піввіку
ФІЛЬМ. .... 
фільм (Ю 
церт. (' 
ма. (К) 
пардд
Камертон лс:,. 
(Дніпропетровськ).с. ЛІ И КОЛЕ ЯКО.

«Рік 1965-й*. Толе-
(М). 17.50 — Художній 

19.20 — Фільм-коіі-
(К). 19.45 — Кіпопапора- 
.) 20.45 — Сім днів. Між- 
щй огляд (М) 21.30 —

юброго настрою
. -------22.00 —

Іраклій Апдронпков» Переда
чуО С. Пушкіна. (М)

д. КЛЮЄНКО.

I

А

ГРЕНАДА
Музыка К. ЛИСТОВА. Слова М. СВЕТЛОВА.

Колектив учнів 8-го кла
су Капітанівської иосьмиїйч- 
ної школи Новомиргород- 
ського району звернувся до 
редакції з проханням надру
кувати їх улюблену пісню 
«Гренада».

ОЧе спей о Зыраьи тельио

- иа-гончім 'чулись Sfo-

. іес-н>о дер пи &$У’

(fax 4х. пе-сен-ху Л- ГУ до 'НЫ • не Хра-

нипг трр бо ио-ло За - о -сгеп-нои на-ла-

іип *>Ы> при-Я -Te.v- eco- ufo-ta ЗсеЗ-

.... L. J—jY-lTl

CJ р0О~.7Ь/

i&jSgS

? Он/

23.00 — стільки факти». (М). Друга програма. 10.1
23.30 — Пісні і танці сторіччя. П. Качо. «Витязь Янош». Геле- 
^Угорщина). візійннй музичний спектакль.

• (М). 11.30 — Кінопрограма. (М).
18.30 — Для школярів. «Світля
чок починає сеанс».’ (К). 19.00 
— Б. Беднпй. «Капа». Прем’єра' 
теле спектаклю. (Миколаїв).
19.30 — Телсвісті. (К). 19.50 -•
ФІльм-концерт. <К). ’

ПОНЕДІЛОК, 5 лютого. Пер
ша програма. 17.30 — Телевістї. 
(К). 13.00 — Для школярів. Те- 
лсагеитство «Піонері«». (М). 
19.00 — Телефільм «Кораблі в 
Ліссе». (Кіровоград). 20.30 — 
Інформаційна програма «Час». 
(М). 21.15 — Кіиопанорама. (М). 
22.30 — Паші прем’єри. В. Сб- 
сюра. «Червона зіша». (Дніпро
петровськ).

Друга програма. 19.00 — Ху-' 
дожній фільм. (К).

Вівторок, ь лютого, перше 
програма. 10.05 — Те.іеиовянн. 
(М). 10.15 — Художній фільм 
«Сссгри». (Кіровоград). 17.00- 
Урочнсте відкриття X О.’.1." 
пінських ігор. (Грепобль). 1830 
— Наша книжкова полиця. (Кі
ровоград) '■ 18.-15 — Художній
фільм. «Сестри». (Кіровоград). 
20.39 — Інформаційна програма 
«Час». (М). 21.30 — «Знання», 
і іауково-пізяавальпа (програма. 
(М). 22.15 — «Людина і час». 
Репортаж з Республіканської 
фотозпегаг.ки. (КЬ 22.45 —
Мультфільм для дорослих. (К). 
23.СЮ — На зимових Олімпій
ських іграХокей: СРСР - 
Фінляндія (Грепобль).

ф ПОКАЗУЄ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬК

НЕДІЛЯ, 4 лютого. 9 09 - 
Гімнастика для школярів. (М) 
9.15 — «Будильник». (М).
9.4«, _ Телевізійні новини. (М) 
10.00 — Для школярів. «Опера
ція «СІРІус-2». (Ленінград) 
10.30 — «Вісник Країни Рад». 
(М). 11.00 — «Радянським

X Олій- збройним Силам присвячується*. .
' (М). 12.00 — Для школярів «Зи-

монька-знма». (М) 12.30 — Для ■ 
воїнів Радянської Армії і Флоту 
(Фрунзе). 13.00 •— Передача
«Знання», (М) 13. ЗО — Теле
візійний журнал «Для пас, жін
ки». (М). 15.30 - D ефірі «Мо
лодість». (Ленінград). 16.30 — 
«Музичний кіоск». (М). 17.00 — 
Літопис піввіку «Рік 1965-й». 
Телевізійний фільм. (М). 17.50 — 
Художній фільм «Маленький 
втікач». (К). 19.35 — Співає
М. Післяру. (К). 19.55 — «Світ

м. Кіровоград, вул. Луначарського, 36.
Телефони: редактора — 2-45-00, відпо
відального секретаря — 2-45-35, відді* 
лів — 2-45-36.

«МОЛОДОП КОММУНАР» 
орган Кировоградского 

обкома ЛКСМУ 
г. Кировоград.

кіно». (К). 20.45 — «Сім днів». 
Міжнародна ■ програма. (М). 
21.30 — . «Камертон доброго
настрою». 22.00 — Документаль
ний фільм. 23.00 - 
факти». (М).

ф ПОКАЗУЄ
МИКОЛАЇВ

СТІЛЬКИ

9.06 ~
передач

НЕД1ЛЯ, 4 лютого.
23.00 — Див. програму 
Дніпропетровської телестудії.

ПОГОДА

Завтра вночі і вдень слід 
чекати прояснення без знан
нях опадів, тумак, слабку 
ожеледь. Вітер південно-за
хідний, слабкий до помірно
го. Температура повітря 
вдень — 0, вночі — 0—2 гра
дуси тепла.

Мы ехали шагом, 
Мы мчались в боях 
И «Яблочко»-пссию 
Держали в зубах. 
Ах, песенку эту 
Доныне хранит 
Трава молодая — 
Стенной малахит. 
Но песню иную 
О дальней земле 
Возил мой приятель 
С собою в седле. 
Он пел, озирая 
Родные края: 
«Гренада, Гренада, 
Гренада моя!» 
Он песенку эту 
Твердил наизусть... 
Откуда у хлопца 
Испанская грусть? 
Ответь, Александровск, 
И, Харьков, ответь: 
Дашю ль по-испански 
Вы начали петь? 
Скажи мне, Украина, 

. Нс в этой ли ржи 
Тараса Шевченко 
Папаха лежит? 
Откуда ж, приятель, 
Песня твоя: 
«Гренада, Гренада, 
Гренада моя»?
Он медлит с ответом, 
Мечтатель-хохол:
— Братишка! Гренаду 
Я в книге нашел. в 
Красивое имя, 
Высокая честь — 
Гренадская волость 
В Испании есть! 
Я хату покинул, 
Пошел воевать, 
Чтоб землю в Гренаде 
Крестьянам отдать. 
Прощайте, родные! 
Прощайте, семья! 
«Гренада, Гренада, 
Гренада моя!»

. Мы ^мчались, мечтая 
Постичь поскорей 
Грамматику боя — 
Язык батарей. 
ВосхЬд поднимался 
И падал опять, 
И лошадь устала 
Степями скакать. 
Но «Яблочко»-песн10 
Играл эскадрой 
Смычками страданий 
На скрипках времен... 
Где же, приятель, 
Песня твоя: 
«Гренада, Гренада, 
Гренада мои»?

. Пробитое тело 
Наземь сползло,

* Товарищ впервые 
Оставил седло. 
Я видел: над трупом 
Склонилась луна. 
И мертвые губы 
Шепнули: «Грена...» 
Ди- В дальнюю область, 
В заоблачный плес. 
Ушел мой приятель 
и песню унес, 
с тех пор нс слыхали 
Годные края: 
«Гренада, Гренада, 
•Рснада моя!» 
Отряд нс заметил 
Потери бойца 
И «Яблочко»-песню 

Допел до конца. 
Лишь по небу ТИХО 
сползла погодя 
на бархат заката 
слезника дождя... 
новые песни 
Придумала жизнь... 
Не надо, ребята, 
о песне тужить. 
Не надо, нс надо, 
„г„,,адо> ДРУЗЬЯ... 
Гпайл^3' гРе,,ада, •Рснада моя!»

Ф--------- ---------------- -

!

Редактор Є. ПОГРІБНИЙ.
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