
слт тобі, 
ВИЗВОЛИТЕЛЮ!

СЬОГОДНІ -ЗО РОКІВЗ ДНЯ ВИЗВОЛЕННЯ КІРОВОГРАДА ВІД 
НІМЕЦЬКО-ФАШИСТСЬКИХ ЗАГАРБНИКІВ.

п О
Припоминая дни и даты — 
Истории живую нить, — 
Скажите, Родины солдаты, 
Как подвиг ваш нам оценить? 
Как совместить понятья эти: 
И жизни цвет, и битвы гарь? 
И тот победный, сорок третий. 
Сорок четвертый тот январь? 
Пожалуй, громких слов не надо 
Для тех,для павших на снегу. 
Спасителям Кировограда!

Д В И Г У ж
Пред вами вечно мы в долгу.
Ничто сегодня не забыто, 
Никто сегодня не забыт.
Но пуще бронзы и гранита
Вас память Родины хранит. ' 
Я знаю, павшие солдаты, 
И те, которые живы,
Сегодня, в день великой даты, 
Я знаю, что сказали б вы.
Что вам превыше всякой славы, 
Что вам дороже всех наград

и т ь
Живой цветущий, величавый, 
Любимый наш Кировоград.
Что дружбе он великой верен 
В труде он к подвигу готов 
Ответит гордо и уверенно 
На партии, Отчизны зов.

Николай ПИРОЖЕНКО, 
член областного литературного 
объединения, 
г. Киролоград

ПРО РОБОТУ КОМСОМОЛЬСЬКИХ
ОРГАНІЗАЦІЙ У ЗВ’ЯЗКУ
13 ЗВЕРНЕННЯМ
ЦЕНТРАЛЬНОГО КОМІТЕТУ 
КПРС ДО ПАРТІЇ,
ДО РАДЯНСЬКОГО НАРОДУ

Постанова ЦК ВЛКСМ

ПРОЛЕТАРІ ВСІХ КРАЇН, ЄДІІЛИТЕСЯІ

н" Гщм" XV‘ ВІВТОРОК, 8 сі чия 19Н року цін. і «on.
Ленінський комсомол, радянська мо

лодь з величезним піднесення/л сприй
няли документи грудневого (1973 p.J 
Пленуму ЦК КПРС, VII сесії Верховної 
Ради СРСР, новорічне поздоровлення 
радянському народові Генерального 
секретаря ЦК КПРС товариша Леоніда 
Ілліча Брежнєва.

Комсомольці, юнаки і дівчата Країни 
Рад палко підтримують і схвалюють ми
ролюбну зовнішню політику КПРС і Ра
дянської держави, високо оцінюють ви
датний вклад у справу миру і безпеки 
народів, який вносять наша ленінська 
партія, Політбюро ЦК КПРС, Генераль
ний секретар ЦК КПРС товариш Л. І. 
Брежнєв.

Центральний Комітет КПРС звернувся 
до партії, до радянського народу — до 
комуністів і комсомольців, до всіх робіт
ників І робітниць, колгоспників І кол
госпниць, спеціалістів промисловості і 
сільського господарства, діячів науки і 
культури із закликом — ознаменувати 
четвертий рік п'ятирічки новими успіха
ми у виконанні рішень XXIV з’їзду 
КПРС.

Виконання і перевиконання плану 1974 
року, підкреслюється у зверненні, мати
ме визначальне значення не тільки для 
успішного завершення цієї п’ятирічки, 
але й буде важливим кроком до ство
рення міцної основи для дальшого зрос
тання економічного потенціалу і підви
щення матеріального добробуту і куль
турного рівня народу в наступному п'я- 
'ліріччі.

• Центральний Комітет КПРС висловив 
впевненість, що героїчний робітничий 
іі/іас, славне колгоспне селянство, радян
ська інтелігенція своєю самовідданою, 
'ударною працею забезпечать достроко
во виконання планових завдань і соціа
лістичних зобов'язань у 1974 році.

центральний Комітет КПРС висловив 
впевненість, що наша прекрасна молодь 

Ц080Ю СИЛ°Ю підтвердить СВОЮ вір
ність ленінським заповітам, справі Ко
муністичної партії, ознаменує четвертий 
'йік п’ятирічки ударною працею і від
мінним навчанням. Батьківщина вірить у 
Мслоде покоління, в його працьовитість, 
Наполегливість і самовідданість.
} Надаючи виняткового значення Звер

ненню Центрального Комітету КПРС до 
'партії. до 'радянського народу, бюро ЦК 
ВЛКСМ доручає ЦК ЛКСМ союзних рес
публік, крайкомам, обкомам, окружко
мам, міськкомам, райкомам комсомолу, 
гГ ^винним косомольським організаціям 
активно розгорнути широку організатор
ську 1 політичну роботу серед молоді, 
донести душевне надихаюче слово пар
тії Д° кожного комсомольця, юнака і 
дівчини.
І* ІШІ_________________ _

Провести 8—12 січня 1974 року Всесо
юзні комсомольські збори «Ударною пра
цею і відмінним навчанням ознаменуємо 
визначальний рік п’ятирічки». На зборах 
обговорити завдання кожної первинної 
комсомольської організації, які виплива
ють з документів грудневого (1973 р.) 
Пленуму ЦК КПРС, новорічного поздо
ровлення тов. Л. I. Брежнєва, Звернення 
ЦК КПРС до партії, до радянського на- 
Р°ДУ.

Збори повинні бути відкритими, проходити в 
обстановці діловитості, високої активності і 
инмоглипості, критичного ставлення до недо
ліків. . •

Б ході зборів у КОЖНІЙ первинній комсомоль
ській організації, комсомольській групі глибо
ко, всебічно і критично проаналізувати резуль
тати роботи, підсумки соціалістичного змаган
ня у вирішальному році п’ятирічки, вручити 
комсомольські нагороди переможцям, визна
чити конкретні рубежі можної організації, 
кожного комсомольця, юнака і дівчини у все
народній боротьбі за дострокове виконання 
планових завдань і соціалістичних зобов’язань 
у 1974 році. ... • - \

Всесоюзні комсомольські збори по
винні сприяти дальшому організаційно- 
пслітичному зміцненню, підвищенню бо- 
йовитості кожної первинної комсомоль
ської організації, комсомольської гру
пи, політичної, трудової і соціальної ак
тивності кожного комсомольця.

«Комсомольской правде», усім комсомольсь
ким і піонерським газетам і журналам, моло
діжним редакціям телебачення і радіо всебіч
но, яскраво і переконливо висвітлювати участь 
комсомольців і молоді у всенародному соціа
лістичному змаганні, талановито прославляти 
велич трудового подвигу і самовідданий енту
зіазм молодик героїв п’ятирічки, виступати 
бойовими пропагандистами і організаторами 
впровадження досягнень науки і техніки, пе
редового досвіду кращих колективів, передо
виків праці, новаторів виробництва, відмінни
ків навчання, рішуче боротися з недоліками.

Центральний Комітет ВЛКСМ вислов
лює впевненість, що комсомольські ор
ганізації сприймуть Звернення ЦК КПРС 
як бойову програму дій, як свою рідну, 
кровну справу, вміло очолять соціаліс
тичне змагання комсомольців і молоді 
під лозунгом — дати продукції більше, 
кращої якості, з меншими затратами, 
безустанно вдосконалюватимуть свою ді
яльність, стануть ще активнішими поміч
никами партійних організацій, гідно зуст
рінуть XVII з’їзд ВЛКСМ і 50-рІччя з 
дня присвоєння КОМСОМОЛОВІ імені В. І. 
Леніна.

Центральний Комітет ВЛКСМ впевне
ний, що комсомольці, вся радянська мо
лодь ще тісніше згуртують свої ряди 
навколо рідної Комуністичної партії І її 
ленінського Центрального Комітету, при
множать свої зусилля в боротьбі за ко
мунізм, за виконання історичних рішень 
XXIV з'їзду КПРС, ознаменують кожний 
день, кожну годину 1974 року самовід
даною, героїчною працею, вчитимуться, 
працюватимуть і боротимуться по Ле
ніну.

ВДЯЧНІСТЬ НАЩАДКІВ
да, разом з своїми бать
ками юнаки та дівчата 
йшли до обелісків героям, 
які ЗО років тому загину
ли, визволяючи місто від

німецько-фашистських за
гарбників. Вдячні нащадки 
клали до гранітних поста
ментів квіти.
(Закінчення на 2-й стор.).

В місто прийшло свято. 
На площах і вулицях — 
прапори, транспаранти. Ра
зом з воїнами-ветеранами, 
визволителями Кірозогра-

НА ЗНІМКУ: ВІДКРИТТЯ ПОЧЕСНОГО ЗНАКА НА ЧЕСТЬ ВОЇНІВ 2 го УКРАЇНСЬ

КОГО ФРОНТУ. Фото В. КОВПАКА.
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ЮНОСТІДО 
тру- 
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на Звернення 
до партії, 
народу 

міста ще

1

НИ зустрічаємо своїх визво
лителів Вони приїхали в 

наше місто з різних куточків 
країни — генерали і рядові, 
колишні командири військо
вих підрозділів, які 30 років 
тому визволили Кіровоград 
від німецько-фашистських за
гарбників. Перед обелісками 
загиблим, перед світлою па
м'яттю про своїх бойових по
братимів вони розповідають 
про січневі дні 1944-го року.

Молоді робітники, студенти, лю
ди різних поколінь з вдячністю 
згадують воїнів 2-го Українського 
фронту, які під командуванням 
генерала армії 1. С. Конева після 
50-хьнлинної артпідготонки 5 січ
ня перейшли в наступ на Кірово
градському напрямку. В битві за 
наше місто особливо відзначились 
війська 5-ї гвардійської армії ге
нерал-лейтенанта О. С. Жадова, 
воїни 7-ї гвардійської армії гене
рал-полковника М. С. Шумілова, 
5-а гвардійська танкова армія 
якою командував генерал-полков
ник танкових військ П. А. Рот- 
містроп, воїни інших підрозділів— 
артилеристи і танкісти, льотчики і 
Піхотинці. Оточивши Кіровоград 
7 січня, радянські війська протя
гом ночі пели жорстокі бої з во
рогом. Наші танкісти першими 
прорвались в місто на південно- 
західній і південно-східній околи
ці. В боях за Кіровоград гітлерів
ці несли величезні втрати. Багато 
угрупувань перестали чинити опір 
1 склали зброю.

Місто було невпізнаним. 
Гітлерівці зруйнували заводи 
і фабрики, спалили більше 
1200 житлових будинків. За 

час окупації в Кіровограді бу
ло закатовано майже 72 ти
сячі радянських громадян...

І ось, нарешті, зійшла зоря 
визволення. Кіровоградці од
разу взялися за відбудову 
свого міста. Воїни-ветерани, 
які приїхали до нас на свято, 
тепер не впізнали Кіровогра
да. За перших три роки 9-ї 
п’ятирічки збудовано стільки 
житла, скільки за всю 8 п’яти
річку. В місті працюють два 
інститути, 31 загально-освітня 
школа, 10 поофтехучилищ, 6 

технікумів, медучилище, 49 ди
тячих дошкільних закладів, 8 
кінотеатрів, 49 бібліотек, 23 
будинки культури і клуби, 
музично - драматичний те
атр, філармонія. Нині в ліку
вально-профілактичних закла
дах у нас працюють більше 
500 лікарів і 1800 медпраців
ників з середньою спеціаль
ною освітою.

Перед нашими визволите
лями під час вечорів бойової 
слави виступають разом з

ВДЯЧНІСТЬ НАЩАДКІВ
(Закінчення).

5 січня відбулося уро
чисте відкриття технічного 
пам'ятника гвардійського 
міномета «Катюша», який 
встановлений на честь вої- 
нів-визволителів. Того ж 
дня було відкрито обеліск 
пам’ятного знака на честь 
військ 2-го Українського 
фронту, які брали участь 
у визволенні міста,

6 січня біля обеліска 
Слави відбувся мітинг тру
дящих міста на честь зна
менної дати. Його відкрив 
голова виконкому міської 

професійними митцями 
самодіяльні актори, яких в 
місті понад 7 тисяч. Гордість 
кіровоградців — заслужений 
ансамбль танцю УРСР «Ят
рань».

Сьогоднішнє свято кірово- 
градці зустрічають високими 
показниками в праці. Річний 
план реалізації продукції ви
конаний на 100,8 процента, 
сотні робітників міста задовго 
до кінця третього року п'яти
річки рапортували про вико
нання своїх зобов'язань. 
Значно покращилась якість 
продукції, що випускають на
ші підприємства. Десяти ви
робам — навісній сівалці 
«СЛН-8А» заводу «Черсона 
зірка», насосові «НШ-32У» за
воду тракторних гідроагрега-

-я

В. АГАФІНЕЦЬ, 
заступник голови 

Кіровоградської міської Ради 
депутатів трудящих•

тів, семи виробам швейної 
фабрики і цукеркам «Ятрань» 
кондитерської фабрики при
своєно державний Знак якос
ті.

Серед кращих виробнични
ків міста — комсомольці та 
молодь. Зустрічні плани на 
1974 рік взяли комсомольсь
ко-молодіжні бригади заводу 
«Червона зірка» Геннадія 
Брайловського, Миколи Склі- 
фуса, Надії Щербань, Івана 
Іванова. Юнаки та дівчата з 
бригади формувальників, яку 
очолює Іван Іванов, напри
клад, вже працюють в раху
нок другого кварталу четвер
того року п’ятирічки. Більше 
2500 молодих робітників міс
та взяли участь в змаганні під 
девізом «15 республікам — 
15 трудових вахт». А тепер 
вони накреслили рубежі, щоб 
ударною працею гідно зуст
ріти 50-річчя присвоєння ком
сомолу імені В. І. Леніна. На

О ЗГАДУЮТЬ ВИЗВОЛИТЕЛІ

СІЧЕНЬ 1944 РОКУ. 
РАДІСТЬ НА ОБ
ЛИЧЧЯХ ЮНИХ КІ- 
РОВОГРАДЦ1В 
ФАШИСТІВ 
ГНАНО..,

НА ВОГНЕВИХ

Ради депутатів трудящих 
Б. Г. Токовий,

На мітингу виступили 
перший секретар міського 
комітету Компартії Украї
ни І, П. Валявський, учас
ники визволення міста від 
німецько-фашистських за
гарбників М, І. Каліхов, І. 1. 
Ісаков, представник війсь
кової частини, яка брала 
участь в боях за Кірово
град, В. Ю. Косенко, уче
ниця СШ № 6 Валентина 
Сінельник, колишня учас
ниця партизанського руху 
на Кіровоградщині Г. Н.

Козінцева, токар заводу 
«Червона зірка» Л. В. Чер- 
нега, секретар міськкому 
комсомолу Микола Соко- 
лянський.

До обеліска Слави учас
ники мітингу поклали кві
ти. А ввечері почався фа
кельний похід молоді міс
та. В клубах, будинках 
культури в ці дні відбува
ються тематичні вечори, 
усні журнали, читацькі 
конференції, бесіди, зуст
річі з учасниками визво
лення міста. Культармійці 
клубу ремзаводу «Укр-

сільгосптехніка», напри
клад, провели тематичний 
вечір «Ветерани війни в 
трудових шеренгах п’яти
річки», влаштували «Вог
ник» на честь сьогодніш
нього свята, комсомольці 
та молодь заводу взяли 
участь в поході місцями 
боїв за Кіровоград. А в Бу
динку культури імені Калї- 
ніна робітники зібралися 
на засідання клубу «Леген
дарної слави».

Вчора ввечері в облас
ній філармонії відбулися 
урочисті збори трудящих 
Кіровограда, присвячені 
30-річчю визволення міста 
від німецько-фашистських 
загарбників.

ПОЗИЦІ
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V4aCHUl < V А- МАШБІІІ У асннк боїв за Кіровоград-

ставниками молоді стали кад
рові робітники заводу, люди, 
в яких на грудях красуються 
поряд з бойовими нагорода
ми ордени і медалі за мир
ну працю.

У відповідь 
ЦК КПРС 
радянського 
дівники 
ше розгортають змагання за 
виконання планів і соціаліс
тичних зобов'язань 1974 ро
ку, закладаються нові міцні 
підвалини для дальшого під
несення продуктивності пра
ці і ефективності виробниц
тва.

Готуючись до 30-річчя визволен
ня міста, комітети комсомолу 
значно поліпшили роботу по вій
ськово-патріотичному вихованню 
молоді. Школярі, студенти взяли 

учагть в експедиції «Моя Батьків
щина—СРСР», пройшовши марш
рутами «Ніхто не забутий, ніщо 
не забуте», «Вітчизни вірнії си
ни». Учасники походів «Шляхами 
слави батьків» зібрали матеріали 
про воїнів-визволнтслів обладнали 
музеї, краєзнавчі кутки.

Майбутні воїни, які навча
ються в клубах ДТСААФ на 
пунктах початкової військової 
підготовки, в військово-спор
тивних таборах перед нашими 
земляками Героями Радянсь
кого Союзу М. Ю. Єрещен- 
ком, В. О. Верхоланцевим, 
іншими воїнами-ветеранами 
склали рапорт про те, що во
ни успішно виконали норма
тиви нового комплексу ГПО. 
Тільки в колективах фізкуль
тури заводу «Червона зірка» 
в минулому році з'явилося 
більше 300 значківців ГПО, 
1144 розрядників. Наша мо
лодь постійно підвищує свій 
фізичний гарт, вчиться муж
ності. Щоб завжди і в усьому 
наслідувати своїх батьків, бу
ти схожими на тих, хто здійс
нив героїчний подвиг, визво
ляючи наш край від ворога.

Бо подвиг героїв-визволи- 
ТЄЛІ8 — то світло зорі, з якою 
вирушають в дорогу наші 
сини.
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В обласному архіві зберігаються 
листи, спогади воїнів, які визволяли 
наше місто від німецько-фашистських 
загарбників. Ось один з таких мате

ріалів Пише наш земляк, колишній 
командир 95-ї гвардійської стрілець
кої дивізії А. Олейников:

...Наша 95-а гвардійська стрілецька 
дивізія брала участь у визволенні Кі
ровограда. Для мене це було особ
ливо значимо. Адже з цим містом 
зв'язане все моє життя. Тут проходи
ла моя комсомольська юність. Разом 
з товаришами билися на початку 
двадцятих років з різними бандами. 
На станції Хирівка тоді мене мало не 
наздогнала підступна куля. В Кірово
граді вчився я в кавалерійській шко
лі, з якої у 1923 році вийшов черво
ним командиром. I ось моя дивізія 
стоїть на підступах до міста юності. 
Яке еоно заоаз? Що зообили з ним 
гітлерівці?

Ранок п’ятого січня видався мороз
ним, зривалася хурделиця. Ось-ось 
мала початися артилерійська підго
товка. А поки що — насторожуюча 
тиша. Німці взагалі не подають ознак 
життя. Це найбільше мене непокоїло. 
Чи не розгадав ворог нашого задуму? 
Чи не відвів війська з переднього 
краю, щоб ми обрушили тонни сна
рядів на порожні траншеї, щоб потім 
зустріти насіупаючих нищівним вог
нем? Вирішив провести розвідку 
боєм, аби гітлерівці зрозуміли це як 
початок наступу. Такий маневр вдав
ся. І коли грім артилерійської кано
нади сповістив про початок справж
нього наступу, ворожі солдати були 
зненацька захоплені в траншеях. Ма
ло хто з них уцілів після артилерій
ської підготовки.

За вогняним валом пішли танки з 
десантом на бортах, за ними — піхо
та. Піхота вела вогонь на ходу. Це — 
незабутня картина. Атака була на
стільки навальною, артилерійський 
вогонь настільки точним, що гітлерів
ські вояки не змогли вчинити серйоз
ного опооу. Полки дивізії просуну
лись уперед до 15 кілометрів, у ра
йоні села Водяного, перерізавши за
лізницю Знам’янка —- Кіровоград.

Щоб втримати за собою Кірово
град, противник кинув на фронт сві
жі сили — танкові частини есесівців, 
мотопіхоту, яких підтримувала авіа
ція. Ми знали, що фашисти »ночі ак
тивних дій не робитимуть. А ось на 
ранок треба бути готовими до сер
йозних боїв.

Так воно і трапилось. 6 січня возе, 
жа артилерія відкрила сильний Б0. 
гонь. їй допомагали два бронепоїзд 
що підійшли до роз їзду Канатово. • 
небі появилися ворожі літаки, на ?? 
ші позиції посунули ворожі танки й 
автомашини. Земля здригалася від 
вибухів. Особливо напружена обгч- 
иовка створилася на дільниці 78—,-о 
гвардійського полку. Десять ворсах 
машин прорвалися а його бойові по
рядки. У двобій з ними вступила ба
тарея лейтенанта Рохліна. Виняткої/ 
мужність виявила обслуга гармат, 
сержанта Джакінбаєва. Коли гармата 
була виведена з ладу, поране^й 
сержант гранатами, пляшками з го- 
рючою рідиною підбивав ворожі н». 
шини. Гітлерівці не пройшли.

Відзначився дивізіон капітана Ге- 
лецького з 233-го гвардійського ар- 
тилерійського полку. Він підпусти 
ворожі машини на 300—400 метріе і 
розстрілював їх прямою наводко». 
Шість ворожих та-еків залишились 
полі бою після влучних пострілів ар
тилеристів. Не добившись успіх/, 
надвечір фашисти почепи відступу..

Наступного дня, відбиваючи дрЬі 
контратаки, дивізія підійшла до са
новного рубежу ворожої оборони, 
що безпосередньо прикривав МІС
ТО, — Лелеківки. Тут гітлерівці ЗоЗКА-. 
ли особливо тяжких втрат. Одних Л* 
ше автомашин наші бійці знищили 
понад чотириста. А наші полки пішли 
далі, на захід.

Так закінчилося визволення доро
гого для мого серця міста. Тут ме-е 
чекав приємний сюрприз — мені бу
ло присвоєно звання генерал-майерз

Минуло ЗО літ, як радянські військ 
вигнали фашистів з Кіровоград? 
нами його працьовитих людей з бо:- 
терською допомогою всіх народ3 
нашої Вітчизни місто залікувало 
війни, стало ще красивішим і впер?:- 
кованішим. Я часто його відвідую- 
І завжди радію, що з кожним рою* 
бачу його все молодшим.

А. ОЛЕЙНИКОВ, 
генерал-майор у відставці, ю* 
лишній командир 95-ї гвардій 
ської стрілецької дивізії.
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Падає земля. Прекрасна земля, яка ро
дила людям стільки радості й щастя. 
Зламані страшним криком вуста матері 
над мертвим дитям. Гойдаються тіла за
мучених на шибешшях 1 над усім цим 
зловісна посмішка фашистського пілота, 
який скидає бомби на беззахисні міста і 
села. Посмішка ката, задоволеного своїм 
ремеслом.

Це — війна. Про неї ми чули не раз, не раз 
бачили ці кадри хроніки, але по-справжньому 
проникав в їх зміст лише зараз. 1 по-іншому 
зрозуміли ту велетенську ціну зусиль, якими 
здобута перемога у найбільшій Із воєн. Тож 
особливою гордістю сповнились наші серця, 
коли голос Левітава сповіщав про визволення 
нашого міста, називав частини, що відзначи
лись при звільненні Кіровограда, імена воїнів, 
нагороджених Зірками Героїв, число орденів 
і медалей, отриманих учасниками Кіровоград
ської операції...

А коли в залі спалахнуло світло, ми 
сердечно вітали в себе живих героїв, рат
ні діла яких щойно бачили на екрані,

НЕЗАБУТНЄ
ВЕЧІР-ЗУСТРІЧ
З ВОЇНАМИ
ВИЗВОЛИТЕЛЯМИ-
КІРОВОГРАДА
В ШКОЛІ-ІНТЕРНАТІ

людей, які своїми золотими руками ЗЦІ
ЛИЛИ рани міста, нанесені війною. Адже 
гостями нашими того вечора були Герої 
Радянського Союзу М Ф. Родіонов, Д. К. 
Дейнекін, І. І. Логвинов, І. Ф. Битюгов, 
Герої Соціалістичної Праці І. О. Шяш та 
В. П. Мельниченко, делегат XXIV з’їзду 
КПРС В. І. Гетьманець, голова міського 
штабу червоних слідопитіз О. М. Трофи
мов та інші шановані гоомадяин. Відбу
лася задушевна розмова про долю нашо
го Кіровограда, про тих прекрасних лю
дей, які завоювали його щастя, зробили 
красивим і багатим. Хвилиною мовчання 
вшанували пам’ять полеглих V боротьбі 
з ворогом Наш товариш Микола Нори
ков присвятив гостям свої вірші, першо
класники подарували їм квіти.

Завжди, коли зустрічаєшся 3 людьми, 
які пережили війну, почуваєшся у вели
кому боргу перед ними. Того вечора ми 
побували у горнилі війни разом з ними, 
разом наново пережплп перемоги і втра
ти боїв. І можемо сказати з твердістю— 
ми не забудемо ніколи подвигу своїх 
батьків, будемо активними борцями за 
мир!

С. КАРАКОЗОВ, 
член ради кімнати-музею Бойової 
Слави Кіровоградської школи-ін- 
тернату Ж 2.

НА ЗНІМКУ: КОЛИШНІЙ ЗАСТУПНИК КОМАНДИРА АРТБРИГАДИ ПІДПОЛКОВНИК
У ВІДСТАВЦІ А. М. МАШБ1Ц, ГЕРОЯ РАДЯНСЬКОГО СОЮЗУ О. П. НАЗАРОВ, СТАРШИНА 
У ВІДСТАВЦІ В. С. СИМУХІН. Фото В. КОВПАКА.

• До Кіровограда зали* 
шапись лічені кілометри. 
Фашисти чинили шалений 
опір, але радянські соїни 
йшли вперед.

Героїчно билися з воро
гом наші славні артиле
ристи, піхотинці і танкісти 
при визволенні населених 
пунктів Андросове, Високі 
Байраки, Підгайці, Сазо- 
нівка, Сиверинівка. Мане
же 100 броньованих 
машин наступали на бо
йові порядки 97-» гвар

дійської стрілецької диві
зії на дільниці Сазонівка. 
20 «тигрів» з десантами 

автоматників йшли на по
зиції 289-го гвардійського 
полку. В складних умовах 
гвардійці відбили ворожі 
контратаки і знищили 25 
машин. Гітлерівці відсту
пили. В цьому бою особ
ливо відзначились артиле
ристи і бронебійники — 
комуніст лейтенант С. Кон
дратов, сержанти І. Без
дорожній і Ф. Шугайло.

ГітлеріпиІ контратакували 
танками і піхотою. Біля села 
Зеленілі Гай на бойові поряд
ки 39-го стрілецького полку 
13-ї стрілецької дивізії руха
лось 15 танків і *8 бронетран
спортерів. У цій обстановці 
командир артилерійської бата
реї старший лейтенант Г. Ф. 
Клочков дав наказ прямою 
наводкою 13 гармат відбити 
контратаку фашистів. Першою 
відкрила вогонь гармата сер
жанта Григорія Пастухова. 
Трьома снарядами був знище
ний головинії ворожий танк. 
Тяжко поранеиин Пастухов 
залишився в строго і підбив 
ще один танк. Гвардійці бата
реї старшого лейтенанта Клоч- 
копа знищили 9 танків І тран
спортерів, понад 100 гітлерів
ців. Ворожа контратака була 
відбита, наші частини просу
валися вперед до Кіровограда.

В районі села Аджамки 
гітлерівські танки пере
йшли в контратаку і вже 
близько підходили до пе
реднього краю підрозді
лів 89-ї гвардійської стрі-

лецької дивізії. Обслуга 
протитанкової 
сержанта Миколи Чумака 
підпустила ворожий танк 
на 15^;—200 метрів. Пер
ший постріл із ЛТР. Голов
ний танк спалахнув, а реш
та повернули назад. В ці 
тяжкі хвилини бою фа
шистські літаки почали 
бомбардувати позиції 
гвардійців. Сержант Чумак 
із свого ПТР збив бомбар
дувальника. -

Мужність 1. хоробрість вия
вив механік-водііі з 31-ї тан
кової бригади комсомолець 
сержант В. Зінов'єв. В селі 
Покровському піп побачив гіт
лерівську самохідну гармату 
«Фердннапд» і звернувся

рушниці

до

ВЕТЕРАНА
Вони збирались на зустріч з молоди

ми робітниками. Олексій Прокопович 
Назаров приїхав у Кіровоград з Дні
пропетровська, а Василь Сергійович 
Симухін аж з Свердлоащини. Обидва 
тридцять літ тому визволяли наше міс
то від ворога, обидва були відзначені 
за подвиг на кіровоградській землі. 
Перший з них — Герой Радянського 
Союзу, другий —- кавалер трьох орде
нів Слави. І згадали ветерани ті па
м'ятні дні, повели розмову про своїх 
бойових побратимів,- з якими йшли в 
бій за Кіровоград...

ПЕРШИМ

ЧУБАРЯН...

був нагороджений медал
лю «За відвагу».

Б наступальних боях при ви- 
зволснпі населених пунктів 
Червоний Яр, Гаївка і Мар’їв- 
ка особливо відзначились са
пери відділення комуніста сер
жанта Г. Е. Оганесяна. Сапе
ри виконували бойові .завдан
ня по розмінуванню шляхів і 
мостіві ним забезпечували ус
пішний наступ наших частин і 
підрозділів. За стійкість і під
вагу сапер Галуст Оганесян 
був нагороджений орденом 
Слави Ї1І ступеню.

Мужньо бився командир 
відділення 2-ї стрілецької

молодшого лейтенанта Г. Коб’- 
яхоса:

— Товаришу командир, не 
стріляйте, я сам з нею роз
правлюсь.

Заревів мотор, 1 Зінов’єв пі
шов на таран. Лобовим уда
ром по ходовій частині наш 
танк розбив ворожу машину, 
а весь екіпаж було взято в 
полон.

Героїчно діяв у насту
пальному бою за визво
лення Червоного Яру сол
дат стрілецької роти 359-го 
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візи комсомблець Ерван Кіровограда було чимало. 
Чубарян. Він першим увір
вався о це село і о руко
пашній сутичці за перший 
будинок на околиці Черво
ного Яру знищив трьох за
гарбників. Хоча в цьому 
бою він був поранений, 
але залишився в строю 
наступаючої роти. Чубарян

роти сержант Абер Нур- 
галієв. При визволенні се
ла Плавні Нургалієв осо
бистим прикладом нади
хав воїнів на подвиг. Вія 
підповз до вогневої точки 
і гранатами знищив фа
шистський кулемет з об
слугою. Це дало можли
вість підрозділу просуну
тися вперед.

Таких героїчних подви
гів у боях за визволення

Всі аоїни багатонаціональ
ної Радянської Армії дія
ли єдиною дружньою 
фронтовою сім’єю.

І. АРТЕМЕНКО, 
кандидат історичних 
наук, учасник визво
лення Кіровограда.

Рядовий НАЗАРОВ
|-їЕРЕД двома гарматами — лавина 

фашистських танків. Поруч — вбиті 
і поранені друзі, сотні гільз.

— Вони не повинні пройти, — вигук
нув старший сержант Іван Басистий.’—

1 В нас ще є снаряди.
_ І одразу постріл. Один, другий, третій. 
Прямою наводкою. А танки йдуть. Ви
бух, і гармата вийшла з ладу. І всі три 
гармаші вже не підвелись від землі.

Тепер проти ворога стояли лише троє — 
старший сержант Олексій Дьомін, рядоиі Вік
тор Нікоробкоп та Олексій Назаров. Постріл, 
ще постріл. Запалав фашистський танк, а Де- 
мін впав, скошений кулеметною чергою. Вік
тор Нікоробков іяк І не доніс 
ряда.

— Прощавай, Олексо! 
можеш.
ттАВІДНИКУ Назарову 
п думати про те. що він 
пслі- бою один. Бо танки 
близько. І він кинувся до 
рядами.

— Не пройдете, гади! Не пройдете!
Перший постріл був відмінним — за

палав головний танк, другий снаряд 
влучив в гусеницю ше однієї сталевої 
потвори. Запалав третій...

Олексій вже не бачив на своїх руках 
крові. Вів витер спітніле чоло і знову по
біг за снарядами.

Палали танки. Шість стовпів диму звивались 
над полем. А снарядів вже було обмаль. 
Олексій рахує їх І поглядає за лощину звідки 
годину тому фашисти почали контратаку 
Але що не? Вопи повернули назад.

А хлопці лежали безмовні біля розтрощених 
гармат. Раптом одно тіло пібн поворухнулось. 
Невже командир пзподу живий?

— Дорогий наш лейтенант Лебедев, 
твоє серце не зупинилось.

Олексій схиляється над Василем, по
тім боне його нз руки і несе у виярок.

— Потерпи, товаришу... Он вже наш' 
наближаються.
д ДАЛІ був Кіровоград. Назаров
“ наближався до міста вже з інши

ми бойовими друзями. Біля Кунівкв на
відник Назаров знову зустрів сталеву 
лавину фашистських танків. Тоді до йо
го гармати привезли цілу автомашину 
снарядів. І всі вони теж були пущені в 
ціль. Палала броня ворожих машин.

Після бою рядового Олексія Назаро
ва приймали в партію. В Кіровоград він 
прийшов комуністом...

Дев'ятнадцятирічним юнаком Назаров 
стяв* ГЕРОР.М

до гармати снаг

Рятуйся, як

ніколи було 
залишився на 

вже зовсім 
ящиків з сна-

а. і

ЦЕ ВОНИ- Т/ТТАНОВИТ1 РАДЯНСЬКІ ПОЛКОВОДЦІ. ПРОВЕЛИ СВОЇ ВІЙСЬКА КРІЗЬ ОГНИВО БИТВ З ВОРО
ГОМ, - КІРОВОГРАД БУЛО ЗВІЛЬНЕНО ВІД ЧУЖИНЦІВ 1 ТЕПЕР ЇХ ІМЕНА ЗОЛОТИМИ ЛІТЕРАМИ ВПИСАНІ В ІСТО
РІЮ НАШОГО КРАЮ,

НА ЗНІМКАХ: ПОЧЕСНІ ГРОМАДЯНИ МІСТА ГЕНЕРАЛ- ПОЛКОВНИК ТАНКОВИХ ВІЙСЬК П, А. РОТМІСТРОВ, ГЕ
НЕРАЛ-ЛЕЙТЕНАНТ О, €, ЖАДОВ, ПОЛКОВНИК І. О. САМЧУК. ФОТО 1944 РОКУ.

Старшина СИМУХІН
ЗА Дніпром — полум’я. Генерал 

Лебеденко викликає в бліндаж 
командира групи розвідників Василя Си- 
мухіна.

— Треба пройти через ворожі позиції 
і пронести пакет в штаб нашого полку 
Він — в оточенні.

— Завдання буде виконано!
І він повів своїх хлопців крізь ніч. А враііп? 

полк у визначеному напрямку вийшов з ото
чення.

Симухіна чекала нагорода — орден Слави.
Другу нагороду він отримав теж на кірово

градській землі. Це вже біля Аджамкн. Ра
зом з Григорієм Кротовим Симухіп проник п 
місто І неподалік пивзаводу взяв <-пзпка».

Під час боїр за Кіровоград треба було отри
мати відомості про оборону фашистів па під
ступах до міста Знову завдання — йти в роз
відку. Василь Снмухіп повернулся з есесів
цем.

Під час вуличних боїв в Кіровограді 
його тяжко поранили. В госпіталі дове
лось лежати цілі місяці. Його фронтова 
дорога від Сталінграда до Кіровограда 
була останньою.

ДО робітників Василь Сергійович 
прийшов з бойовими друзями, як! 

теж приїхали на святкування 30-рІччя 
визволення міста від німецько-фашистсь
ких загарбників.

— Я хочу вам розповісти про Григорія 
Кротова, який вирушав зі мною в роз
відку, одягнувши мундир гітлерівського 
офщера... м ВІНЦЕВИЙ
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'Т АК і знайте: якщо в 
* обідню перерву біля 

сапетки збирається гурт 
трактористів, то це неод
мінно всі знову слухають 
Радуна.

Він неквапливо переби
рає на коліні пошрамова
ною рукою злиняного кар
туза і продовжує свою 
оповідь, яку 
вчора:

— Отож я й кажу: був 
у них бузувір з бузувірів 
— Гейдріхом звали. Сам 
Гітлер послав його в Че- 
хословаччину і поставив 
там гауляйтером. Так, він 
планував усіх чехів, яких 
не можна онімечити, ви
слати на береги Льодови

не скінчив , пав на

------ НОВЕЛА
того океану. І тоді в цю 
зануду кинули бомбу. Гіт
лер волав: «Знищити де
сять тисяч чехів!»

Трактористи сахнулися:
— Оце така ціна за од

ного фашиста?
— А що, хіба їм шко

да? Коли Гітлеру збудува
ли бункер, то він цілих 
п’ятнадцять тисяч послав 
на той світ. Це тих, хто 
мурував йому залізобе
тонний курінь...

Про такі речі Радун не 
дуже охочий був розпові
дати. Але обідня перерва 
ще не скінчилася, і він 
згадав раптом про Болга
рію. ‘

— Дав нам один дід- 
болгарин дічежку смальцю 
і десяток курей, Це на до
рогу, значить. Сидимо ми 
на танкові і думаємо, як 
же засмажити ті кури. Во
ди не прихопили з собою. 
1 тоді вирішили: закип'яти
ти смалець і кинути туди 
півня. Так і зробили. Рай
ський обід, я вам скажу, 
вийшов.

— І всі ті кури ви з'їли 
за раз? — цікавились трак
тористи.

— Може, і з'їли б, якби 
не побачили палаючий ам
бар. Фашист сліди зали
шав. Кинулись гасити його 
— допомагати болгарам. І 
тоді згадав я старшину 
Юхима Якимчука, який 
сам підпалив ворох жита 
за селом, як відступали...

...Рятувати зерно на току 
вже не було часу — за 
виярком показались гітле
рівці. І тоді капітан Щед
рое віддав наказ:

— Обхлюпай бензином 
і підпалюй. Хай краще на 

попіл переведеться, аніж 
їм залишити.

Якимчук аж позеленів 
на лиці. Став перед тією 
горою житнього зерна на 
коліна, наче кланявся, ви
смикнув з кишені хустин
ку, постелив на току і вси- 

неї жменю жита.
Згорнув у вузлик і поклав 
до грудей за гімнастерку.

А тоді тремтячою ру
кою хлюпнув бензин...

Зерно взялося жаром. 
А Якимчук , мов з непо
сильним вантажем на пле
чах, відходив до шляху, — 
йшов і заточувався...

На околиці зійшлися дві 
сили, нерів
них за кіль
кістю багне
тів, на одно
го радянсь
кого бійця 
йшло вось
меро фа
шистів. І 
впав тоді 
ста р ш и н а 
Яким ч у к. 
Його сіро- 
сині очі, пе- 
респовне н і 
гнівом і сум
нівом диви
лися в бік 
току, на яко
му палало 
жито.

— Пече, пече мене аж 
коло серця...

Пекла не куля, що врі
залась в праве плече, пек
ло полум'я од вороха зер
на.

— Як же це?.. Жито по
пелом береться... Підве
діть мене...

1 сплив сум. Залишився 
один гнів. Мертві очі горі
ли гнівом...

...Онисько Радун не 
встиг поховати свого това
риша, як і не зміг заско
чити хоч на хвилину до 
материнської хати, що бу
ла недалеко, в цих краях.

Викопали, либонь, йому 
могилу сільські жінки. 
Мілку і тісну. Аби ніхто 
тіла не сплюндрував...

Не встиг Онисько докін
чити свою оповідь, як під
вівся Мусій Онопрійчук, 
який завітаа в бригаду Ра
дуна з сусіднього села.

— Так моя Соломія теж 
згадувала, що хоронила з 
сусідами якогось солдата. 
То в нього з-за пазухи ви
пав вузлик. Поклали вби
того в яму, а на груди і 
знахідку притулили. І заси
пали землею. Це десь за 
старим вітряком. Хтось 
після повернення наших 
запропонував, було, піра
міду з зіркою покласти на 
тому місці, але могили не 
змогли розпізнати — тан
ки все довкола зрівняли. 
Одні кажуть, що по цей 
бік ярка ховали солдата, 
інші запевняють, що по 
той бік.

...Після обжинків Онись
ко Радун поїхав до Оно- 
прійчука. Довго ходив за

селом. Навколо вимі
ряв майже кожен са
жень землі. Ось кам'яні 
валуни, онде — спориш і 
материнка простелились. 
А це..

Чоловік не вірить своїм 
очам. Стоїть і тулиться по
глядом до колосся. Так- 
так, це жито, вже потемні
ле од дощу, обсмикане 
вітром. Єдина горсточка 
жита посеред забур'яне
ного пустиря.

«Це ж воно осипається 
щороку і знову проростає,
— мудрує собі Онисько.
— А хтось же його, це 
зеренце, приніс сюди... 
Якимчук! Це жито з вуз
лика старшини Якимчука. 
Аж від грудей пророс
ло...»

Знайдено, знайдено мо
гилу солдата!

І ймення його воскрес
ло. І пам’ятник тепер мож
на поставити. Хай стоїть 
на постаменті солдат і ди
виться в степ. А коло ньо
го можна й мальви поса
дити. Ні, не треба квіток. 
Хай росте жито. Його ні
хто не буде сіяти. Зійде 
воно і знову з Якимчуко- 
вого зерна. І буде колосся 
половіти. Осикеться жито 
восени, аби на рік ще під
вестись у квітінні. Так віч
но. Як пам’ять про солда
та...

Йде Онисько до кол
госпної контори. Не йде — 
а біжить. З жменькою 
житнього зерна,

— Он там, на околиці, 
треба поставити пам’ят
ник, люди... Посадимо там 
молоді ялини. І мальви. А 
жито саме знову пророс
те.

...Знову його обсіли всі 
механізатори. Онисько Ра
дун зіп’яв на коліні пору
ділий картуз, витер спітні
ле пошрамоване чоло.

— Ти б, може, про 
Якимчука ще...

Ониськові очі ясніють в 
глибокому теплінні.

— Та ніби все розказав. 
От, либонь^забув про йо
го останній мирний день. 
Якимчук згадував, що 
вставав тоді вдосвіта і по
чав мантачити косу. А тут 
сусід: «Гітлер пішов на 
нас». Прихилив косу до 
причільної стіни і сказав 
матері. «Доведеться вам 
самим жати жито. Сер
пом... Хліб завжди найдо
рожчий скарб». І вмирав 
він, теж з такими словами 
на устах.

— А як воював Яким
чук? Чому він першим то
ді впав, як вас перепини
ли фашисти?

— Він залишився на око
лиці, щоб прикрити нас, 
поки добіжимо в ліс. Ка
зав: «Мені всеодно, я до
лежу свою годину, а по
несете мене — всім прах». 
От і зостався...

...Зостався, щоб стояти 
вічно. » -

В своїй красі, любові і 
гніві.
Перед квітом жита. 

Михайло ШЕВЧУК.

»ПРМРОДЛ і НІЙ®

КРАЙ
• Минуло п’ятдесят років з днп вихо

ду декрету про створення Кримського за« 
повідника і лісової біологічної станції.

ЧАРІВНИЙ

Відтоді почалася титанічна робота 
вчених но збереженню і примноженню 
поголів’я цінних тварин, акліматизації 
нових видів, планове вивчення рослин
ного і тваринного світу Криму.

Заповідник знаходиться у центральній го
ристо-лісовій частині півостропа і займає пло
щу близько 30200 гектаріа. Різноманітний його 
рослинний світ. Найбільшу цінність складають 
соснові, дубові, букові ліси. Лише на яйлі 
(гірське пасовище) нараховується 900 нидів 
трав.

Чудові гористі ліси, неповторної краси 
пейзажі — величні скелі, глибокі ущели
ни, головоломні кам’яні урвища, швидкі 
річки і найвища тора Криму — Ромон- 
Кош. Незабутні зустрічі 3 мешканцями 
заповідника. Особливо полохливі чорні 
барани-муфлоии, завезені з Корсіки. Не-

багатьом довелося побачити їх в природ
них умовах. Зате зустрічі з оленями, ко
сулями, дикими кабанами, зайцями, ли
сицями не такі вже і часті. При
вертає увагу «цокання» білки-телеут-: 
ки, завезеної в 1940 році з Алтаю. Звірок 
добре прижився і має тзелпке промислом 
ве значення. Восени ліс наповнюється

ФУТБОЛ

НАГОРОДИ

ЮНИМ

вівторок

ПЕРША ПРОГРАМА. 9.35 -
Новини. (М). 9.45 — Художній 
фільм «До перерви 0:1». 7-а

серія. (М). 10.15 — Кольорове 
телебачення. Мультфільм
«Пригоди Незнайки і його 
друзів». 8-а серія. (М). 10.45— 
Кольорове телебачення «Клуб 
кіномандрівннків». (М). 11.40— 
Кольорове телебачення. Ху
дожній фільм «Велике кохан
ня Бальзака». 3-я серія. (М). 
12.35 — Телевізійна школа ме
ханізаторів. (К). 15.15 — Ко
льорове телебачення. Худож
ній фільм «Нові пригоди Доні 
1 Міккіі.’ (М). 16.20 — Кольо
рове телебачення, е Розповіді 
про художників». «Василь Пє- 
ров». (До 140-річчя від дня на
родження). (М). 16.45 — «Сла
ва солдатська». (Львів). 17.20 
— «Партійне життя», (Дні

пропетровськ). 17.50 — Мульт
фільм «Старий і журавель», 
(К). 18.00 — Новини. (М). 18.15
— Кольорове телебачення. Ху
дожній фільм «Лсссі». США. 
5-а серія. (М). 18.40 — «Люди
на і закон». (М). 19.10 — «В
концертному залі». (М). 20.00 
Кольорове телебачення. Ху
дожній фільм. «Велике кохан
ня Бальзака». 4-а серія. (М). 
21.00 — Програма «Час». (М). 
21.30 — В ефірі—«Молодість». 
«Нумо, дівчата!», (М). 23.00 — 
Новини. (М),

ДРУГ/Х ПРОГРАМА. 11.00 ~ 
ТслевістІ. (К). 11.15 - «Ліхта
рик». (Дніпропетровськ). 11.15
— Кольорово телебачення.

«Фотоклуб». (К). 16.45 — Ко
льорове телебачення. «Умілі 
руки». (М). 17.15 — «Сторінки 
російської поезії. Є. А. Бара- 
тииськин». (М). 18.00 — «Вп
про ваших друзів». (К). 19.00 
— »Вісті». (К). 19.25 — «Наш 
кінозал». «Зустріч з героями 
фільмів Одеської студії ХУ
ДОЖНІХ фільмів». (Одеса). 
20.20 — «Телевізійна школа 
механізаторів». (К). 20.50 —
«На добраніч, діти!». (К). 
21.00 — Програма «Час». (М). 
21.30 — Кольорове телебачен
ня. Документальний фільм- 
концерт «Ми — Радянський 
Союз». (К). 22.45 Вечірні 
новини. (К).

ß Наша адреса і телефони | Газета виходить 
у вівторок, четвер, 

суботу.

«молодой КОММУНАР» - 
орган Кировоградского обкомо 

ЛКСМУ, г. Кировоград.
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(рьково-латріотичного виховання те спорту — 2-46-87.
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потужним уривчастим ревом, інколи чу-. 
ється сухий тріск ударів рогів. Рік тому, 
зроблена чергова спроба акліматизувати 
на межі із заповідником у Бахчисарай
ському районі зубрів. Світ ссавців нара

ховує нині 39 видів.
Найбільші птахи зспопід- 

нкка — чорні грифи, розмах 
крил яких досягає трьох з 

половиною метрів. На тери
торії заповідника протягом 
року можна зустріти 185 ви

дів птахів.

У наші дні Кримське 
державне. заповідно-мис*. 
ливське господарство, до 
якого приєднано і Лебе
дині острови, є відомим 
у країііг науковим цент
ром, музеєм природи, чу-. 
довою зоною відпочинку,

М. НОЖНОВ.

Фото автора.

Юні футболісти кіровоградської команди майстрів 
класу «А» другої ліги «Зірка» минулого року стали пе
реможцями третьої української зони і брали участь у 
розиграші півфіналу першості країни. За досягнуті успі
хи ФеДецарія футболу СРСР нагородила команду юнаків 
«Зірка» вимпелом.

Нападаючий «Зірки», член збірної команди республіки 
Микола Латиш, який показав кращі результати у здачі 
нормативів з фізичної і технічної підготовки, нагород-, 
женнй свідоцтвом футбольної федерації.

В. ТВЕРДОСТУП.

СЕРЕДИ

ПЕРША ПРОГРАМА. 9.35 - 
Новини. (М). 0.45 — В дні
шкільних канікул. Прем’єра 
телевізійної вистави «Вистава 
починається». (М). 11.05 — Ко
льорове телебачення. Програ
ма мультфільмів. «Пригоди 
Незнайки І його друзів». 9 се
рія. (М). Н-35 — Кольорове 
телебачення. Телевізійний ба
гатосерійний художній фільм 
«Велике кохання Бальзака»."' 
4 серія. (М). 12.35 - «Телеві
зійна школа механізаторів». 
(К). 14.30 — В дні шкільних 
канікул. «Святкова ялинка». 
(К). 15.30 — «Свято ялинки». 
(М), 16.30 — Тележурнал
«Прогрес». (Дніпропетровськ), 
17.10 — Для дітей. «Іскорка». 
(Донецьк). 17.10 — Концерт
віртуозної музики. (К). 18.00 - 
«Дснь за днем». Інформацій
ний випуск. (Кіровоград). 18.15 
— В дні шкільних канікул, 
Кольорове телебачення. Теле
візійний багатосерійний ху
дожній фільм «Лсссі», США.

« серія. (М). 18.40 — «Наука — 
сьогодні». (М). 19.10 - Коїи 
церт майстрів мистецтв. (М)‘, 
20.05 — Кольоропс телебачен
ня. Прем’єра телевізійного ба
гатосерійного художнього 
фільму «Велике кохання Балк-> 
зака». 5 серія. (М). 21.00 <3 
Програма «Час». (МІ, 21.30 -5 
Кубок СРСР з фігурного на* 
тання. Довільна програма, 
(Челябінськ). 23.00 — Повний, 
(М).<

ДРУГА ПРОГРАМА. 11.00 *> 
Телевісті, (К). 11.15 - в дні 
шкільних канікул. «Старти нї 
воді», (Воронінлопград). 12.00
— ФІльм-копцерт «Серед г<£ 
Мінного балу», (К), 15.30 
Для дітей. «Весела естафета»« 
(К). 16.30 — «Проза О. С, 
Пушкіна». (М). 17.30 - «Ма‘І 
мина школа». (М). 18.00 -З 
«Культура слова». (К). 18.30-# 
!’™;1ама- Оголошення. (К), 
19.00 — Інформаційна програм 
ма «Вісті». (К). 19.30 - «Чиєї 
та криниця». (Харків). 20.30 
«В ім'я миру». (К.). 20.45 -А 
«На добраніч, діти!» (К). 2І.<Й>
— Програма «Час». (М). 21.30
— Художній фільм «Крах» 1 
серія. (К). 22.55 —і Вечірні но’4 
вини. (К),

Редактор В, ПОГРІБНИЙ.
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