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РАДЯНСЬКА УКРАЇНА СВЯТКУЄ ЗО-РІЧЧЯ ВИЗВОЛЕННЯ.

Земле священна України Радянської!
Ти простелила свої широкі розлоги 

кою блакиттю.
Ти обличчя своє молоде підставила 

ласкавому осінньому сонцю.
Ти йдеш до людей вічно молодою 

фату тобі — багрець садів і лісів 
сукню — оксамит ніжно зелений щедрих ланів із голу
бінню річок твоїх,-що спішать до морів.

Ти йдеш сьогоднішньої щасливої днини із чистими 
осінніми айстрами до найсвятіших місць твоїх. І кладеш 
ті айстри на імена, що пам’яттю закарбовані у серці 
твоєму — росіянина Малишева, який нищив залізні 
потвори фашистські в степу донецькому, українця Они- 
щенка, який першим після тяжкої розлуки з шолома 
напився води дніпрової і вчепився в горло ворогові на 
правому березі Славутича десь біля Києва, казаха Хае- 
назарова і бурята Номтоєва, які вічно дивитимуться в 
небо твоє у степових селах під Кіровоградом, білоруса 
Дубодєлоза, безкозирку якого зрешетив кулемет фа
шиста на Сапун-горі під Севастополем...

Приколюєш червону стрічку на груди посивілим ве
теранам поряд із золотом їх орденів на груди тих, хто 
очистив тебе від огидних фашистських зміїв, уто заду
шив несамовитого звіра гітлерівського у його берлозі..« 

Слава немеркнуча їм, синам Вітчизни Леніна, — слава 
їм на вікні

Вклоняючись героям, мов, рідна, сьогоднішнім дітям 
своїм:

Краплі крові кращих синів землі радянської, що ряс
но так окропили край український, зовуть до невтом
ності рук роботящих, які прикрашають дім визволений 
свій радістю, щасгям, багатством, кличуть звіряти вір
ність свою ідеалам Жовтня, ідеалам комуністичним.

Найкраща пам’ять про визволителів і дяка їм — пісня 
труда нашого. Для нас, для братів наших, для поколінь 
прийдешніх, для синього-синього неба і ласкавого сон
ця, під якими ти йдеш вічно молодою, Україно Ра
дянська!

В труді- 
як в бою: 
тільки вперед!

Колектив слюсарів- 
монтажникіа Ю. Кара- 
повсьного свого часу 
одним з перших підтри
мав почин бригади В. 1. 

. Гетьманця — «П’ятиріч
ну —• за три з полови
ною роки!». Зараз на 
виробничому календарі 
бригади — квітень 1977 
року. За підсумками со
ціалістичного змагання 
дев’яти місяців визна
чального року вона ви
борола перше місце. 
Щодня тут дають по дві 
змінні норми. Хлоп
ці добилися здачі про
дукції з першого пре
д’явлення на 96,5 про
цента.

г. яковлєв, 
голова профспілки 
цеху механізації та 
верстатобудування.

Завод «Червона зірка:».
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ПРОЛЕТАР! ВСІХ КРАЇН, ЄДНАЄТЕСЯ І

Ви Україні під ярмом фашиста, 
Як матері, приходили у сни — 
Богатирями в зорях променистих, 
Незрадні й вірні до кінця сини!

Напередодні великого свята груповим методом закінчуємо збирати 
кукурудзу. Зараз комбайни на полях, де вирощувала качанисту комсо
мольсько-молодіжна механізована ланка Валентини Боровик. Кожен 
Гектар видає не менш, ніж 102 центнерів зерна кукурудзи. За добу чо
тири агрегати скошують кукурудзу на площі 20—25 гектарів і відванта
жують у кузови автомашин 35 тисяч центнерів кукурудзи в качанах. На 
заготівлі зелених кормів відзначається водій, комсомолець Анатолій 
і.тась. Високопродуктивно використовує техніку Валентина Боровик. 
Працюючи із споїм напарником трактористом Іваном Томаком, показе« 
приклад у роботі,

М. ТОМАК, 
член комсомольсько-молодіжної ланки № 3 колгоспу 
імені Леніна Новоархангсльського району.

ГІДНИМИ 
БУДЬМ О! 

Давно відгриміли 
Рони фронтовою грозою, 
Стоять обеліски 
Обличчям до мирних світань;
В безсмертя ввійшли 
Олеги, 1 Самі, і Зої, 
Щоб ворог ніколи 
Щасливих доріг не топтав..с 
Вже котру весну 
Встають хлібодарні світанни, 
І стільки споруд 
Підводиться з рук молоди» —> 
Летить у прийдешнє, 
Летить комсомольська тачанка, 
« прапор над нею 
Високих звитяг трудових.
А ще на землі 
Такі невідкладні е справи, 
Такі необхідні 
Іще наші руки для них — 
Достойними будьмо 
Батьківської честі і слави. 
Ровесників наших.
Хто в битві жорстокій поліг... 
Нехай у минуле 
Відходять роки за роками, 
А молодість вічна, 
А молодість вічно жива!.. 
Двадцятий наш вік 
Червоно сурмить прапорами, 
І юності нашій 
Завжди — двадцять два!

Михайло РОДИНЧЕНКО. 
с. Олександріпка

Долннського району.

•
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З ВІРНІСТЮ 
ВІТЧИЗНІ
ТИ ЗУСТРІЧАЄШ світання на
* мирному жнивному полі, під
німаєшся на риштування новобу
дов, день твій починається у за
водському цеху,• за студентським 
столом. Все не — твоя Вітчизні. 
І заради її величі — твої помисли 
і діла, для неї — твій молодий 
розум. А треба — ти готовий за
хистити Батьківщину від ворога. 
Бо ти її вірний син, спадкоємець 
слави батьків, які ціною свого 
життя принесли мир.

Тут, на українській землі, вер
шили вони свій безприкладний 
подвиг з перших днів війни. Дві 
тижні сюяла прикордонна заста
ва з селі Скоморохи на Львівщи
ні. Вже влітку ' 1941-го разом з 
іменами льотчиків росіянина 
П. Харитонова і білоруса М. Гас
телло ми почули ім'я льотчика ук
раїнця П. Бринька.

А під час визвольного походу 
воїнів за Радянську Україну в ше
ренгах фронтовиків були вже ти
сячі героїв. Тільки в битві за 
Дніпро подвиг близько 2000 сол
датів, сержантів, офіцерів і гене
ралів був увінчаний Золотими 
Зірками. Серед них і Зірка сича 
українського народу льотчика-ви- 
нищувача Івана Кожедуба. Мені, 
колишньому військовому пілоту, 

його ім'я було одним з перших 
для наслідування.

Згадаймо героїчний прорив на
ших частин на території Кірово- 
градіцини. 1500 воїнів полягло в 
бою за село Куцеволівку Онуфрі- 
ївського району.. Героями Радян
ського Союзу тут стали росіянин 
П. С. Козуб, білорус К. П. Гриб, 
башкир О. І. Радчин.

В нашому степовому краї під 
час війни мужньо громили ворога 
народні месники. Територією 12 
районів області в лютому 1943 
року пройшло кавалерійське з'єд
нання Героя Радянського Союзу 
генерал-майора М. 1. Наумова. 
Грізний опір гітлерівцям чинили 
41 підпільно-диверсійна група, 17 
партизанських загонів і з'єднань, 
в яких налічувалось 8 тисяч мес
ників. Серед них — 830 комуніс
тів. 1220 комсомольців, об'єднаних 
в 12 партійних і 14 комсомоль
ських організацій. В числі парти- 
,анів і підпільників - сини 15 на
ціональностей Країни Ра.з.
Т1 Г.І1ГР. через тридцять ліг, сте- 
* нівчани вшановують своїх 
ви іволителів. і ми з вдячністю 
згадуємо воїнів 58 частин і з'єд
нань, яким було присвоєно найме
нування «кіровоградських». «зНа- 
м'янськиха, «олександрійських», 

«повоукраїнськпх». Більше 600 
пам'ятників і 150 обелісків вста
новили Кіровограді^ в містах і се
лах області. В будні і свята йде
мо ми до них, щоб вшанувати 
пам’ять про полеглих героїв. Сво
єю полум'яною юністю, своїми 
палкими серцями присягають вну
ки колишніх фронтовиків на вір
ність ідеалам, заради яких відда
ли життя солдати минулої війни. 
Невтомна праця молодих рук. 
нестримний потяг до знань, праг
нення зробити свою землю ще 
прекраснішою і багатшою — най
кращий доказ їх синівської вір
ності Вітчизні.

Більше 1(50 тисяч комсомоль
ців і молоді взяли участь в по
ходах «Шляхами слрви батьків». 
Міста-герої, ударні будови п’яти
річки. місця комсомольської сла
ви. Де б не побували юнаки та 
дівчата орденоносної Кіровоград- 
щипи, всюДи вони з гордістю усві
домлюють свою причетність до 
подвигу, який вершить радян

ський народ, будуючи комунізм.
І та гордість спонукає їх на ще 
вищі діла.

*У дні тяжких боїв із загарб
никами і напруженої праці в тилу 
в роки Великої Вітчизняної війни 
всі ми. радянські люди, мріяли 
про той час, коли, нарешті; наша 
Батьківщина буде визволена, ко
ли настане мир. - говорив Гене
ральний секретар ЦІ\ КПРС 
товариш Леонід Ілліч Брежнєв 
у своїй промові під час вручення 
ордена Леніна і медалі < Золота 
Зірка» місту-герою Новоросій
ську. — Мц мріяли про те, як ра- 

дянськнй народ відбудує зруйно
ване і рушить далі по шляху бу
дівництва щасливого соціалістич
ного життя. В окопах і потемні
лих заводських Цехах, у холодних, 
нетоплених будинках радянські 
люди малювали собі в думках 
карнінн цього мирного життя. Ми 
уявляли собі світлі красиві міста, 
гомінкі школи, нові прекрасні за
води. родючі поля і квітучі сади».

Мрії ветеранів війни здійснили
ся. Колишні фронтовики підняли 
з руїн нашу землю. А їх сини і 
онуки продовжують робит^і її ше 
прекраснішою.

І в дні святкування 30-річчя 
визволення Радянської України 
від німецько-фашистських загарб
ників радісно бачити те молодіния - 
і оновлення. 1 згадуються рядки з 
"Слова про рідну матір» Максима 
Рильського: .

Ні! Сили на землі нема
І сили на землі не буде. 
Щоб потягти нас до ярма. 
Щоб потоптати наші груди, 
1>о партія біля керма 
Стоїть, радянські цільні люди!'--.

- ще тоді, в 1941-му. Поет 
вірив у нашу перемогу.

1 ось знову Радянська Україна 
в небувалому розквіті. Як і моло
дість наших синів на цій щасливій 
землі.

Тут — наша Вітчизна, найдо
рожча святиня, яку ми маємо бе
регти і плекати. З синівською вір
ністю і любов'ю.

В. ВЕРХОЛАНЦЕВ. 
Герой Радянського Союзу, 
начальник обласного штабу 
Всесоюзного походу комсо
мольців і молоді «Шляхами 
слави батьків».

За покликом серця
II ДІІІ треті.ого-іру юного семестру 

та гін «Дружній працював в ІІаи- 
чево.му Новомиргоролсі.кого рано
ву. Н перший же день ми iat.iiu.ui 
в ііайма.'іі.овіїнчішпй куючок села, 
де височінь пам'ятник иоїиам-нн.і- 
воліітс.іям. Гарний пам’ятник. Ллє 
ми вирішили обновній його поста
мент, реставрувати майдан навколо 
НЬОГО. Сергій І ригораш. Олександр 
Кольцов. Сергій Агнслуна, Ііагаша 
Кі.іііііенцеа.і. інші бійці іагопу ніс 
лн роботи на току пофарбували по- 
стамент. поштукатурили підніжжя 
пам'ятника, зробили надмогильні 
плити. А потім садили квіти.

До нашого приїзду гу т була ого
рожа. Лій порадились і місцевими 
Жителями і ішкопали її. Майдан 
навколо пам'ятника розширився.

боків сюди проля- 
сказав Олександр

— Хай з усіх 
гають стежки, - 
Кольцо».

І іде садили 
клумби. І місце, 
сьііі поїнії, ста ю ще

Від'їжджаючи з села, 
оу прийшов до пам'ятники, 
іии квіти, 
кували пам’ять

квіти, розбивали 
де поховані радии- 

іірііиадніиіим. 
загін зно- 

Поклав- 
хвилиною мфічания вша- 

загиблих героїв. 
О. МЕЛЬНИК, 

комісар загону «Друж- 
ній-74» Кіровоїрайського 
м а і и и но б у л, і в но г от е х и і - 
куму. ?

МІСТУ, 
плит 
своїх КРАЙ

pjlu поріг-

Віеилі.овича, який нині живе и W*

ЄДНАЛО БРАТЕРСТВО/
Федір Васиткокич Іолончінко ролом і і се іа Безводного. то під Кіро-

во,радом. Подолавши довгі фронтові дороги, він брав участь у Сталій- 1 
градській битві, виганяв фашистів з рідної землі. На війну Ф. В- Іолои- і 
чеііко Пішов рядовим, повернувся додому лейтенантом. Сере,, листів ве
теранів які ми отримали в дні святкування ЗИ-річчн визво.^чня РадяН- 
сі.Л,- України, - сноіадп і Федора Нієи.ті.овича, який нию живе в Кі
ровограді.

СЕРЖАНТ Віктор Г.і.ючкін йшов у розвідку разом з 
• іе.неііаьт їм Олександром Чараевим. В степу натрапи

ли па засідку. Гіїлерішіів більше десяти, а розвідників 
двоє. Розгорівся бій. Хлопці діяли блискавично. За кілька 
хвилин половина гітлерівців була зниііена. Та ось поряд з 
лейіеііангим знала ворожа граната. Ще мигь і вибух. Вік
тор своїм тілом прикриває командира.

До Знам'янка вбитого Галочкіна дерли десять кілометрів. 
В степу його могила може загубитись. Поховає.мр, як 

визволимо місто, сказав Чараєв.
Опустили Віктора в 

землю серед кремезних 
дубів, в наймальовничі- 
тому куточку Знам'ян
ки...

Про цей подвиг де
в'ятнадцятирічного хлоп
ця .з Орєхово-Зусво вчи- 

I гслька наі||1>ї школи 
Лариса Івдаівпа 
кап дізналась від 
знання Анатолія

нього піонерам. Невдовзі уші поїхали з вчителькою до 
м'янки. Знайшли могилу, поклали квіти до гранітної плити, 
на якій висічено ім'я Героя Радянського Союзу І. Галоч
кіна. Побували і в Чорному дій, з квітами йшли'до пам'ят
ника партизанам.

А потім воєнізована гра.
І так майже кожного вихідного дня. Лариса Іванівна ра

зом а своїми вихованцями побувала в Долинському районі, 
повела їх ц,т місце боїв за Кіровоград. Минулого тижня в 
класі відбувся урок .мужності. Ветеран війни Сергій Васи
льович Стецеико розповів про бої за Радянську Україну, а 
учні склали рапорт про свої пошуки, і згадали визволителі і 
Нашого краю Героїв Радянського Срфзу таї ар Закіра ИІай- 
марданов.і, Барі Габдрахманова, чуваша Петра Бухтулова. 
білоруса Михайла Котловая, росіянина Івана Шабанова.

Тепер Лариси Іванівна збирає гьея побувати з піонерами на 
місцях боїв ковпаківіив.

А а ці святкові дні її учні зайдуть в бу пінки 70 ветеранів 
війни. З квінімп і вітальною листижою переступить через

ІЕИО74
Хто знав війну — у того сиві скроні 

І очі мудрі, зморшки на чолі... 
Із братської могили дві долоні 
Беруть у вузлик пригорщу землі. 
Батьки тут йшли, вели свої машини, 
І падав скошений металом рідний

О, незагойний біль! З роками ти
не зникнув,

Ти не залишив нас і наших хат.
І досі в пам’яті стоять смерчі вогняні, 
Хоч всюди зорі світяться вгорі.
Брати, брати! На смерть йшли 

без вагання. 
Щоб ми жили у радості й добрі. 
Тому і площі Слави, й обеліски, 
І квіти біля них — чи літо, чи зима, 
Тому вклоняємося ми героям низько 
І їхні в серці імена.

Наталія ФЕСЕНКО, 
студентка Кіровоградського пед
інституту імені О. С. Пушкіна.

> в

Урочисто зідзначае спито 30-річчя визволення Радян- 
:ької України від німецько-фашистських загарбників 
шахтарська Олександрія. Тут відбувся масовий мітинг 
вшанування ветеранів війни. Колишні фронювнки пере
дали юним естафету подвигу.

Фото М. ПАЛЬЧИКА.

Ми йшли в бій за Радянську 
Україну. Росіяни і українці, ка
захи і білоруси. Нас тут чекали. 
З далеких країв мої бойові по
братими отримували від своїх 
батьків і матерів листівки. Ка
захською мовою читав солдат: 
«ТоваришуІ Перед тобою Ук
раїна. В кігтях фашистського 
звіра. Вона, як мати рідного си
на, кличе тебе: «Врятуй мене!». 
Хай помсту твою взнають воро
ги, знищуй фашистських псіві.л».

ч
пи.ііЧ'ь н’ж кіі іахеькою мотмо. •>

расенко, І. Полухін. М. Нумнров- 
ськин, К. Поляков і 3. Уіягу.іор. 
Прорйаіиннсі, у степове село, ліну- 
ноаці іахоннлн три хати. Цілий день 
атакували їх гітлерівці. Ще одна до
ба іакії.’А/валнсь боєприпаси. На 
стіні з'явився напік: «Смерть фа
шизму!*.

А потім ми почули, що всім їм 
присвоєно звання Гороїв Радян
ського Союзу. Мені пам ятас- 
ться, як схвильовано написав 
про них поет Олексій Недогонов 
в своїй поемі «Тринадцять»,

Нині на станції Красновка є 
музей, де численні окспонати 
розповідають про подвиг від



«1*1ДО^Т. « * ' "r.’] , ’
IlllClIltr'ii. ІНШІ бійці ІИГОНУ 
porto,н на ««•,$ нофирбуї’а "* но
мері. ношіукаї \ рили підніжжя 
і’нтннкії, іроонлн на імогн’ьні 
ції. А поіім садили кііітп.
10 нашого нрн’ииу іуі б.' 10 п,°’ 
ка, Мн порадитись > мігцсшіІМН 
іе.пімн і ііиі.опа.ін її. Чпйдан 
жило нам'нтниьа |»сшінрнніи.

Хай з УЙХ <І(,('І 
QTU СІСЖКН. 
.ІЬЦОЙ.
ще сиди лі 
умби, і місце, ю похоппяі радни
ці ооїнн, ста ю ше iipiiiiii.iiiitutiM 
Під їжджаючя з села, savin зно- 

прийшов до нпм’міііііНн, Поклав*
11 КВІТИ. ХІНІ піною мшчишіл иша* 
,'вилн нам'ять загиблих героїв.

0. МЕЛЬНИК, 
комісар загону «Друж- 
ній-74» Кірової райського 
машинобудівного Т техні
куму. '

кпітв. розбивали

в сюди проля- 
скапів Олександр сказав Чараев.

Радян-

‘ Я

наші 
Г ло- 
Пет- 

села,

служать
Гром та Микола 

Григорій, Василю 
вони поїхали з
з фізичної та військо- 
підготовки, освоївши

ПРИ д»г»зі

в. Г. ЛЯШЕНКО ( -, ' _____ г_
ми війни нашими земляками академіком І. 
Б1ЛОДІДОМ та полковником запасу І. М. 
1ГНАТЕНКОМ.

по.іаго- 
стріляв. 
Раптом 

залилася 
кулемет, 
годину.

другу і бідбнває- 
мо атаки. Там. 
на снігу їх за- 

К лишилось 950. 
Як. . -

(перший зліва) з ветерапа- 
. К.

Іі; На 'асічм.' Гіііеріїніін більше чеіяіи, а рошілішкік 
нкп Роїгбрі’ііея бій. Хлопці Діяли блискавично. За кілька 

хвилин полонина гітлерівців була иіийіе.на. Ги ось поряд з 
.к-йтешнііом пішла порпж.ч граната. Ніс МИТЬ і ВИиух. вік- 
гор своїм тілом прикриває кох^идира.

До ЗНам'яЧі 1І вбитого ! алочкіна ііесли десять кілометрів. 
В степу його могила може загубитись. Поховаємо, як 

визволимо місто,
Віктора в 

серед кремезних 
в наіїмальовничі- 

тому куточку Знам’яя-

Опустили 
зем.по 
дубів.

Про цей подвиг де
в’ятнадцятирічного хлоп
ця з Орехово-Зуево вчи
телька наїЛ’і школи 
Лариса ІвРізиа Пар
кан д'впа.'іась від крає
знавця \пато.тія Деі • 
інрії. РоліюоііТ« пре 

нього піонерам. lieu іон ії учні поїхали ? ншіте.тькоіо то Зна
м'янки .Jii.iiuji.tii могилу, поклали квіти до і-ранітуоі плити, 
В .4 ЯКІЙ Є". ічепо ім’я Героя Р.ІД.ЧНСЬКОГО Сою <у ДІ; 1. ГаЛОЧ- 
кіііа. Пойун.і.тн і н Чорному лісі. • кпіі.імц йшліг 10 ішм’ят- 
ннка партизаним

\ потім - воєнізована гра.
І так майже кожного вихідного дня. Лариса Іванівна ра • 
м і своїми михоініііцями іктбува.иі и Дол нському районі, 

нове.іо ї\ н і міеііе боїіі іа Кіровоград. Мцпулогй гнжіїя в 
класі відбувся урок мужності. Ветеран війни Сергій Васи
льович Степень ї розповів про бої за Радянську Україну я 
учні склали рапорт про свої пошуки. І згадали визвоиїтєлік 
нашого краю Героїв Радянського Союзу татар Закіра Шай
марданова. Барі Габдрахманова, чуваша Петра Бухгулова 
білоруса Михайла Котловин, росіянина Івана Шабанова.

Тепер Лариса Іванівна збирається побувати з піонерами на 
місцях боїв ковпаківців.

А в ці святкові дні її учні зайдуть в будники 70 ветеранів 
війни. З квітами і вітальною листівкою "переступить через 
поріг піонер. Дізнається про бойові нагороди людини, я 
живе на рідній вулиці, і поздоровить з святом.

3. БОЧАРОВА, 
старша піонервожата СШ № 9.

м. Кіровоград.

ЗУСТРІЧ РАДЯНСЬКИХ ВОЇНІВ З ЖИТЕЛЯМИ ОДНОГО з виз
вольних СІЛ НА ЛІВОМУ БЕРЕЗІ ДНІПРА. ІЯ-'І РІК.

(Фотохроніка РАТАУ).

'Т'А СЛЬОЗА і від радості, і віцбо- 
лю. Щасливі люди — бо свято, 

бо життя їх в красі, і туга на серці — 
бо не вернулися сини...

Котилися над селом валуни диму 
і вогню. Падала копицею жару вдо
вина хата. Одна, друга, десята. А те
пер не пізнає Василь Петрович своєї 
Верблюжий — 1100 новосіль після
тієї тривожної осені відсвяткували. 
Ось і нині — сімдесяте за рік...

Тільки багряніють край дороги 
клени, чогось найбільше того багрян
цю тут, коло цих чотирьох обелісків. 
І тому — хвилина мовчання.

— Згадаймо всіх 1074 воїнів, які 
тут поховані, — мовить ветеран.

— Герої Радянського Союзу Сгое- 
петов і Бєляєв! — звузить з уст Юних 
ленінців. — Вони — серед 692 відо
мих солдатів, — пам'ятаймо їх.

Багатьох з них може й бачили жи
вими Параска Лаптєва та Іван Гост
рик. Тоді, в жовтні 1943-го, коли гіт
лерівці оточили під Верблюжкою 
42-й полк і 32-й батальйон 13-ї гвар
дійської дивізії, могли б бути ще 
більші втрати. Але вони, ці двоє ра
дянських патріотів першими пішли 
до ворожих позицій, потім вказали, • 
де краще робити прорив. І гвардії 
майор І. П. Половець вивів своїх бій
ців з оточення...

Слава Герою Радянського Сою
зу Івану Половцю! — знову піонери. 

Стоїть біля обеліска механізатор 
Василь Петрович Сало. Два ордени 
Слави сяють на його грудях. Це ли
ше одне ім’я з числа 580 верблюж- 
ців, яких відзначено бойовими наго
родами під час минулої війни. Зга
дує свого односельця Терентія Хоми- 
ча Уманського, генерал-майора у від
ставці, колишнього командира 240-ї 
дивізії, Героя Радянського Союзу.

— Він визволяв столицю нашої Ра-

Хто знав війну — у того сиві скроні 
І очі мудрі, зморшки на чолі... 
Із братської могили дві долоні 
Беруть у вузлик пригорщу землі. 
Батьки тут йшли, вели свої машини, 

І падав скошений металом рідний 
бріт«

О, незагойний біль! З рокеми ти
не зникнув,

брати, брати! На смерть йшли
без вагання,

Щоб ми жили у радості й добрі. 
Тому і площі Слави, и обеліски, 
І квіти біля них — чи літо, чи зима.
Тому яклонммося ми героям низько 
І їхні в серці Імена.

Наталія ФЕСЕНКО, 
студентка Кіровоградського пед
інституту імені 0. С. Пушкіна.

ЄДНАЛО БРАТЕРСТВО
Федір Виии тьопич І о.іопчеііко родом ІЗ села Ье.ІНОДНО« ”• шо міл І І 

во. радом. Подолавши сові і фронюіи дороги, він «»ран у шсп. > '
градсі.кііі битві, виганяв фашистів з рідної іеді.іі. На війну Ч . В. ■ 
чеііко пішої» рядовим, повернувся додому лейтенантом. Сереті ..7
терліМіи. ЯКІ ми отримали п дні свідкування Зіі-річчи инзпо-Шннн і , д ' 
сі-,*,; України, < иогадн І Фе,иір.і Н-и и.ті.оініча, ні-нй нині -*н,,г 
рОНПІ ІІІІЛІ.

Ми йшли в бій за Радянську 
Україну. Росіяни і українці, кл- 
эахи і білоруси. Нос іуі чекали. 
З далеких країв мої бойові по
братими отримували від своїх 
батьків і матерів листівки. Ка
захською мовою читав солдат: 
«Товаришу! Перед тобою Ук
раїна. В кігтях фашистського 
звіра. Вона, як мати рідного си
на, кличе тебе: «Врятуй мене!». 
Хай помсту твою взнають воро
ги, знищуй фашистських псів!..».

«Черионоарміііська гаїега- вида
валась теж казахською мовою. а 
«Вперед на ворога!» узбецькою, 
«Радянський вОїіі» молдавською, 
«За честь Батьківщини» — україн
ською. З них ми і дізнались про 
подвиг іч гвардійніп-автоматннків 
під час наступу на Луганськ. Вони 
загинули смертю героїн -- лейтенант 

Лікунов, молодший лейтенант 
Седов, сержанти В. Васильєв, 
Синрюков, II. Кубакаєв. рядові 
Сірія, А. Курбась, Е. Котов, І. Та-

М. Нумироп- 
3. Утягулор. 
гс.то, ліку-

расенко, І. «Іолухін, 
сі.кнй, к. «Іоляков '
■ Іроріїиишиї і. у і іі'ноие 
ІИИІНІ ІИ .Шіи.ІИ »pH ,,!ИІ1 •' 
атакували їх гітлеріяні. Ще д
•'■а Іакії-.Л/Тіа тись оосириіьь и.
‘•тіні Гиииися напис: «Смерть Ф 
шклму!».

А потім ми почули, що ВСІМ їм 
присвоєно звання Героїв Радян
ського Союзу. Мені пам ятає- 
ться, як схвильовано написав 
про них поет Олексій Недогонов 
в своїй поемі «Тринадцять».

Нині на станції Красновка € 
музей, де численні експонати 
розповідають про подвиг від
важних автоматників.

Тоді, в грізному 1943-му, муж
ність цих солдатів кликала нас 
до помсти. І ми йшли в бій 
Україну.

Ф. ГОЛОВЧЕНКО, 
учасник Великої Вітчизня
ної війни.

м. Кіровоград.

ського Союзу Івана Кобилянського. 
Як стрілець, як майстер бомбових 
ударів він разом з льотчиком А. Са- 
мочкіним до березня 1942 року мав 
на своєму рахунку більше 189 бойо
вих вильотів — над степами Украї
ни, над Курськом і Сталінградом. 
Перед боєм старший штурман Іван 
Кобилянський в своему щоденнику 
записав: «Якщо Вітчизна накаже бу
ти героєм, у нас героєм стає ко
жен».

І про
„ У

донської України. Вміло організував 
переправу через Дніпро, захопив 
плацдарм біля села Лютежа, розши
рив його. Колишній боєць богунсько- 
го полку Уманський доповідав Вату- 
тіну про виконання бойового завдан
ня. 45 воїців дивізії тоді були наго
роджені Золотими Зірками Героїв...

А рядовий Іван /Аірошниченко 
йшов у бій на правому березі Пів
денного Бугу. Завдяки своїй винахід
ливості і мужності знищив десять 
фашистів, чотирьох взяв у полон. І ■ 
його чекала нагорода — орден Сла
ви 3-го ступеня. Але потім знову був 
бій. Мірошниченко загинув у ньому 
героєм. Як і ті 1500. його односель
чан, яким теж споруджено в селі обе
ліск. Серед них — ім’я Героя

них — іеж спогад...
Спливає зажура — Василь 

Петрович дивиться на своїх 
синів:

— Ви знаєте, хто нам до
поміг у повоєнні роки від
будовувати село і зробити 
родючою землю?

З Комі АРСР ми отрима
ли будівельні матеріали, з 
Алтайського краю — зерно, 
з Саратовщини — худобу. 
І тепер, через тридцять літ 
поля зібрано майже дев’я-з нашого 

носто тисяч центнерів зерна.
А що скажуть діти ветеранів?
Високий смаглявий юнак стає біля 

обеліска. Це — ватажок комсомоль
ців колгоспу «Україна» Микола Гуди- 
менко. Його слова були ніби рапор
том ветеранам про діла юнаків і дів
чат села.

— В армії відмінно 
вихованці Іван 
ба. І ваш син 
ровичу. Всі 
склавши залік 
во-технічної
професію водія автомашини,.. По 5— 
6 тисяч, центнерів зерна зібрали цьо
го літа молоді комбайнери Микола

Ляшенко та Олександр Макаренко. . ;
28 чоловік комсомольсько-молодіж- [ 
ного колективу шоферів, ставши на 
трудову вахту на честь 30-річчя ви- і 
зволення Радянської України від ні
мецько-фашистських загарбників, в 
півтора раза перевиконали дев’ятимі
сячне завдання. Комсомольці Мико- ( 
ла Леонтьев, Федір Бузько нині ма
ють на своєму рахунку по 32—35 ти
сяч тоннокілометрів. В цій бригаді 
сім цьогорічних випускників Верб- 
люзької середньої школи. 114 КОМСО
МОЛЬЦІВ нашої первинної організації 
нині в трудовому наступі. В праці 
гартуємо ми свій характер, щоб бути 
спадкоємцями вашого бойового по
двигу...

До обелісків лягають яскраві кві
ти. І знову хвилина мовчання. Хви
лина скорботи. А потім урочиста ме
лодія розкрилилась над селом. Мов 
гімн солдатам визвольного походу і 
звитяжцям мирної днини.

Люди вирушили головною вулицею 
села. Зупинились біля хати учасника 
минулої війни.

— Зі святом вас!..

А потім до околиці Верблюжий 
мчало сімдесят автомашин (кожен 
хлібороб їхав на власному «Москви
чеві», «Жигулях», «Побєді», «Волзі»). 
Не туди, в степ — де тридцять літ 
тому гриміли бої, де падали солдати, 
де народжувався подвиг.

А обабіч шляху багряніли клени. 
Багрянець радості і суму,,.

М. ШЕВЧУК,
спецкор «Молодого комунара».

с. Верблюжка.
НовгородківськОго району.

ТОДІ було ерято. Ви 
три сини прийшли з 

батьком З ВІЙСЬКОВОГО 
кладовища.

— Розкажи про свої 
ордени.

Василь Гаврилович 
ЕІдгортає на край сто
лу газети.

Наших вонто лише вісім.
— А про що тобі не хо

четься згадувати? — рап
том мовить Анатолій.

Батько на якусь 
мить замислився.

— Про ті дні, коли я 
неодмінно мав вмерти. 
За наказом командира 
бригади якось треба

РЕЛІКВІЇ
ГВАРДІЙЦЯ

вивчиш досконало вій
ськову техніку, не буде 
з тебе справжнього во
їна. Бо в армії знання 
найголовніше. І, зви
чайно, мужність.

І Валерій Ляшенко 
невдовзі став офіце
ром, потім, 
інститут —

Анатолії'«
родилпец в 
Першого призвали 
армії трохи і

ж довго. .Хі- 
бої на під- 

Києва. Тоді 
танкову ро-

— Та це 
ба що про 
ступах до 
я вів у бій 
ту. Шість годин не бу
ло сонця — все засте
лив дим. Засвітили фа
ри. проти нас 
близько двох тисяч фа
шистів. Іван Павленко 
не випускав з рук ку
лемета. І ось уже біль
ше сотні гітлерівців на 
землі, безмовні. Мучи
ла спрага. Вода — 
тільки з річки. Пили 
по одному ковтку, щоб 
лише змочити обпалені 
вуста. Невдовзі па нас 
рушило сто танків. З 
роти залишився взвод. 
І без води.

Потім спогад про бій 
під Маринівкою.

— Ми потрапили в ото
чення. Один лише наш 
взвод, а обабіч шляху ва
луни снігу. І гітлерівці. 
Пошкоджена гусениця По
ки,. намагались її 
дитн, . Павленко 
А вони сунуть. 
Іванова готова 
кров'ю. Тоді я за

, т Стоїмо

було налагодити зв’я
зок з віддаленим під
розділом. В село поси
лають танк. Петляючи 
знівеченим шляхом, ми. 
очевидно, заблукали, і 
коли на околиці села в 
садку я побачив ди
мок. рушили прямо ту
ди. Приїжджаємо. Від
криваю люк 
«Здрастуйте. 
ші!>. А на мене 
кано дивляться 
ти. Врятував 
Іванов, — вмить 
ворпв його кулемет...

Битва під Прохорівкою, 
Касторннм. бої за Жито
мир, Корсунь-Шевченків
ська операція, форсування 
Десни. Дніпра. Бугу, Дні
стра, Пруту, перехід че
рез Трансільванські Аль
пи, Відень. Прага, Порт- 
Артур і Мукден 1 завжди 
гвардії майоч В. Г. Ля
шенко попереду. П’ятнад
цять нагород прикраша
ють його груди. Тепер він 
розповідає 
нам...
Йї 

лерій.
— Знай, якщо ти не

танка: 
товари- 
переля- 
фашиС-
Сергіії 

> заго-

закінчивши 
інженером, 
і Євген на- 
один день.

і до 
армії трохи раніше. 
Теж відмінник бойової, 
політичної підготовки, 
командир відділення. 
Після армії — навчап- 

в інституті, обов’яз- 
майстра па заводі.

НЯ
КН

Про Євгена також 
втішне слово від ко
мандування: «Посилає
мо його вчитись, готує
мо на політпрацівни- 
ка...».

1 всі три сини — ко
муністи Як і батько.

Василь Гаврилович 
показує листи 
спадкоємців.

СВОЇХ
/

— Не мої найдорож
чі реліквії. Бо правиль
но живуть мої хлопці.

Сини — гордість ве
терана.

О. НАГОРНИЙ, 
директор обласно
го держархіву.

м. Кіровоград.
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Щасливий іціайз

4 стар, „МОЛОДИЙ КОМУНАР“
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«П©Д®КІГ а
КОНКУРСКОМСОРГ

ОСОБЛИВИМ почуттям 
** йдемо на фільми, що 
розповідають про життя 
яскравої героїчної осо
бистості, скажімо, Пааки 
Корчагіна, Олега Кошово
го, героїв Великої Вітчиз
няної війни. Час висуває 
свої проблеми, своїх ге
роїв. Фільм «Ще можна 
встигнути» зацікавлює тим, 
що в ньому розповідає
ться про нашого сучасни
ка.

Славко Карасьов — ніби 
узагальнюючий образ кра
щих представників нашої 
молоді. Людина мисляча,

і’т К. Ё. — 15 *
g« я g 
Ё Р Я. к

в

ОГОЛОШУЄМО
• ДіяаподязитаЕмшвт

захоплена роботою; він 
Зростає В пошуках себе 
ёамого. Його роздуми 
проходять через увесь 
фільм і, як резюме; зву
чать останні слова) «Все 
ще можна встигнути, все 
життя попереду, 9 все 0 
ньому залежить від тебе 
самого»,

Багато у фільмі цікавих ду
мок: І про те, шо КОМСОМОЛЬ
СЬКІ ватажки не мають права 
помилятися, і про вміння пе
реконувати людей у своїй 
правоті і, іцо найцінніше — 
про увагу до людини. «Є — 
діло, 1 е — люди. Спробуй за
бути одне заради іншого!» — 
говорить устами актора 
дрія Толубеева секретар 
гомельської організації 
неслав Карасьои.

Фільм приваблює 
ею правдивою відвертіс
тю, Коротка розмова 

і Славка з робітником 
комсомольсько - молодіж
ної будови про ентузіазм 
та гонитву за довгим кар
бованцем, показ вимуше
ного простою на будові, 
демагог? ного педантизму 
інструктора обкому ком
сомолу Віктора — все це 
з життя. І саме в цьому 
плані, плані показу 
проблем сучасної дійс
ності, режисер-постанов- 
ник фільму І. Гурін досяг 
життєвої переконливості.

Та художній фільм, на на
їду думку, повинен глибше 
розкривати суть героїв не че
рез їх висловлювання та дум
ки, а з яскравих конфліктних 
ситуаціях, Глядач має сам 
робити ВИСНОВКИ ШЛЯХОМ І 
сприйняття художньої довер- І 
шеності образів. Фільм часто І 
иаСлижаєтьСй до документа- І 

я ліадції, втрачаючи в узагаль- І 
канві. Чому б не показати І 
епізод в Соколівці інтимніше, 
тепліше. Про все це ми 
дізнаємося мимохідь, зі слів 
самого героя. А- ВІД цього 
фільм тільки програє. Вражає 
І панорама всесоюзної будо
ви, І гасло «Я знаю — город 
будет!», але глядач не ба
чать ентузіазму, горіння 
праці.

Перше, що кидається у 
ВЇчІ, настирливість Славна 

І У досягненні поставленої
Мети, Незважаючи на се
рію невдач, він наполег
ливо добивається свого. 
Допомагає віра в людей. 
І ОТ більшість робітників 
інструментального цеху 
погоджується перенала
годити верстати для виго
товлення гвинтів, дізнав
шись, що на будівництві 
'зривається засклення 
цеху.,

Такі 'фільми, як «Ще 
можна встигнути», дуже 

? Потрібні нашій молоді,

Л. САПІТОНОВА.

Ан
ком*

Ья-

С8О-

МИНЕ кілька місяців, і ми відзначатиме
мо всенародне свято — 30-річчя Пе-

ремоги Радянського Союзу у Великій Вії- 
чизняпій війні. Знову наше слово буде звер
нене до них, наших визволителів, до юності 
наших батьків. Про багатьох з них ще 
не було сказано жодним газетним рядком, 
ми не знаємо історії їх орденів. І тому 
звертаємось до тебе, читачу: відкрий іншим 
бойову біографію людини, яка живе на

L
МІ

твоіи вулиці, у твоєму
лі, місті. Хай в неї будуть най- 
скромніші бойові відзнаки, хай 
не буде золота орденів, але 
цій людині теж стояти на по
стаментіНашої пам’яті і шани. 

Висічені Імена солдатів на гра
нітній надмогильній плиті у твоєму 
селі. А може десь там, на йе

на просторах Фергани, мати-чи снирегах Дону, _ г __ ____
того воїна й досі не довідалися, як загинула їх 
рідиа людина. Відкрий Історію подвигу одного з 
20 мільйонів синів і дочок нашої Віїчнзни, які 
загинули в борні з ворогом.

Скажи про радянського еоїна-визволнтеля, во<- 
на-інтсрнаціоналіста! Нагадай про славних на
родних месників, єдність фронту і тилу. Найтсплі- 
ше слово хай буде гро бойове братерство пародій 
Країни Рад, згуртопанісіь радянського народу 
навколо свого керманича — партії Леніна.

До участі в конкурсі на кратну розповідь 
про масовий подвиг радянських воїнів в ро-

кн минулої війни, який оголошує обком 
ЛКСМУ разом з редакцією обласної газети 
«Молодий комунар», ми запроціуємо пись
менників, журналістів, краєзнавців, «черво
них слідопитів», учасників Великої Вітчиз
няної, всіх наших читачів.

За кращі твори встановлено по три пре
мії: за нарис, оповідання, документальну 
розповідь — 50—20 крб., за вірш — 40—20 
крб., спогад ветерана — 40—15 крб.

Підсумки конкурсу будуть підбиті в трав
ні 1975 року.

Матеріали надсилати’з поміткою «Па кон
курс «Подвиг»,

• ДЕРЖАВІ -т ЦУКРИСТІ КОРЕНІПОЛЕ ЧОТИРЬОХВАЛЬ
І X ВАЖКО розрізнити, 
* вони немов близнята. 
Судіть самі — чотири Ва
лі і три Олі (якщо не ра
хувати Наталку Колесник 
і Юру Філяка), Тільки як 
же їх не врахувати, коли 
вони такі ж повноправні 
члени цієї, дещо незви
чайної комсомольсько- 
молодіжної ланки. Незви
чайної тим, що вона непо
стійна, якщо можна так 
сказати. Хоч тут і ланкова 
е — Валя філяк. І груп- 
комсорг сеій — Оля Ті
рой. І обсяг робіт у дів-

чат такий же, як і в про
фесійних буряководів. 
Різниця тільки... Те краще 
про все по порядку,

...До того дня дівчата пра
цювали кожна на своєму міс
ці. Валя Філяк — обліковцем 
відділку 3, Оля Тірон і Ва
ля Шаповал — бухгалтерами 
колгоспу. Оля Гордієнко — 
агровомем-хіміком, Валя Мар
ченко — зоотехніком, Валя 
Журба -- дояркою, а Оля Са- 
боташ і Наталка Колесник — 
кухарями місцевої «Чанної». 
Як бачимо, колегами дівчат 
аж ніяк не иазовеш. Та якщо 
додати, іцо й за віком вони 
не зовсім повес ниці, то спіль
не в них було лиш тс. що пе
ребували дівчата в одній ком-

сокольській організації кол
госпу імені Шевченка на об
ліку.

Але в тому то й справа, 
що ’ак було до того дня. 
Тим днем був день прове
дення комсомольських 
зборів, на яких обговорю
валось Звернення ЦК 
КПРС до партії, до радян
ського народу. Отоді дів
чата й запропонували 
свою допомогу у най
більш трудомісткій робо
ті — вирощуванні буряків,

— Нічого з того не ви
йде, — говорив дехто в 
колгоспі.

А .дівчата тільки посмі
хались.

Ділянкою їх не обділи
ли. 22 гектари виділили. 
Ще коли готували її під 
посів, а потім сіяли — все 
було якнайкраще. А от ко
ли з’явились рядочки рів
ненькі, як промені, дівча
та трохи розгубились. Те-

пер вони про все це зга
дують, жартуючи:

— Навіть вечорами при 
світлі ліхтаря сапали,

А якщо серйозно, то 
було так. Валя Філяк — 
обліковець — вдосвіта об
міряла поля (підрахунки 
вжо ядома робила), а 
решту часу була на буря
ках. Обом бухгалтерам — 
Олі Тірой і Валі Шапо- 
вал — «легше» довелось. 
Вони взагалі основну ро
боту виконували вдома, о 
вдень були на полі. Валі 
Журбі, як нікому, потала
нило. Якраз перед тим,- 
як підоспіла проривка бу
ряків, п групу корів ви
бракували, і вона спокій- 

в ланці, 
і Натал- 

кухарям 
нічого іи- 
відпустку 

рахунок. І тільки

но працювала 
Олі Саботаш 
ці Колесник, 
не залишалось 
шого, як взяти 
за свій

из jiiMwiwHrewHuu ihhl

ЙЕ»

Валі Марченко — колгосп
ному зоотехніку — чи це 
найважче довелось. Бо 
суміщала, як могла, ос
новну роботу з додатно^- 
вою. •

...Ще день—два, і виве
зуть машини останні цент
нери солодких, ваговитих 
коренів, вирощених КОМ? "V- 
сомольцями в позауром- 
ний час. Спорожніє 22-гек- 
тарна ділянка, яка дала 
найбільший в колгоспі 
врожай — близько трьох
сот центнерів з гектара. 
Але тільки до весни. Бо 
не можуть тепер дівчата 
розлучитись з полем, яко 
тут так і назирають — чо
тирьох Валь, і трьох Оль'ї

Г. ГОНЧАРЕНКО, ; 
спецкор «Молодого 
комунара».

с. Піщаний Брід 
Добровеличківсько- 
го району. I

БОКС

Спорт ПАМ’ЯТІ
ОЛЕКСАНДРА 
МАТРОСОВА

18 гі я типця її

Близько 200 представників дев'яти республік країни, міста 
Ленінграда та багатьох областей України взяли участь у чет
вертому традиційному всесоюзному турнірі з боксу, присвя
ченому пам’яті Героя Радянського Союзу Олександра Мат
росова І 30-річчю з дня визволення Радянської України від 
німецько-фашистських загарбників, Змагання проходили и 
Дніпропетровську,

Непогану майстерність продемонстрував на рингу студент 
факультету фізичного виховання Кіровоградського педаго- 
іічного інституту, кандидат у майстри спорту Геинадііі Па
хомов. Серед боксерів лівважкої вагової категорії він під
нявся на пищу сходинку. Всі бої Геннадій виграв з явною 
перевагою І виконав норматив мансіра спорту СРСР. Ного 
товариш по кзманді представник спортивного клубу «Зірха», 
кандидат у майстри спорту Сергій Медведев зайняв трете 
місце у щонайлегшій вазі, де виступало 18 боксерів.

В. Ш АВАЛІ Н.

ФУТБОЛ

„Фрунзенець“ поступається
В п’ятому турі чемпіонату країни з футболу серед команд 

груп підготовки вищої, першої і другої ліг класу «А» та 
вихованців дитячих юнацьких спортивних шкіл відділів на
родної освіпі кіровоградська «Зірка», яка виступає у третій 
українській зоні, у себе вдома, на стадіоні «Піонер», зустрі
лася з сумським «Фрупзенцем». Матч розпочався атаками 
ьіровоградців. На восьмій хвилині нападаючий Володимир 
Моргунов забиває, перший гол у ворота гостей. У другому 
таймі наші земляки тричі примусили сумчан розпочинати 
з центра поля. В результаті переконлива перемога — 4:0. Те
пер «Зіркі» має чотири очка з десяти можливих.

І?) Наша адреса і телефони Газета виходить 
у вівторок, четвер, 

суботу.

§16050. ГСП, Кіровоград-50, іул. Лупачарського, 36. 
Телефони: відповідального секретаря та відділу 
комсомольського життя — 2-45-35, відділу пропаганди, 
/відділу листів І масової роботи — 2-45-36, відділу вій< 
^»ново-патріотичного виховання та спорту — 2-46-87.

ПЕРШД ПРОГРАМА. 9.05 - 
Кольорове телебачення. Ран
кова гімнастика. (М). 9.20 — 
Новини. (М). 9.30 — «Товари
шу, вір». Тслевистава. 
нінград). 10.30 
телебачення. 
Телевізійний 
художній

(Ле- 
Кольорове 

«Сім’я Тібо». 
багатосерійний 

фільм. 4 серія. 
(Франція). 14.00 — Кольорове 
телебачення. Урочисті збори 
представників трудящих м. Ки
єва, областей республіки та 
військових частин, присвячені 
30-річчю визволення Радян
ської України від фашнет- 

■ ськпх загарбників. Святковий 
концерт. (К). 18.00 — Повніш. 
(М). 18.20 — Кольорове теле
бачення. «Лінива пряха». Ви- 
стаяа-кЛка. (М). 18.30 — Спіт 
соціалізму. (М). 19.00 — Ко
льорове . телебачення. «Піс- 
ня-74». (М). 19.35 — «Ми бу
дуємо САМ». (М). 19.55 — Ко
льорове телебачення. Телеві
зійний багатосерійний худож
ній фільм. «Сім’я Тібо». 5 се
рія. (Франція). 21.00 — Про
грама «Час». (М). 21.30 — Ко
льорове телебачення. Концерт, 
присвячений 30-річчю впзво- 

- леиня Радянської Україїїи від 
фашистських загарбників. (К), 
По закінченні — новішії. (М). 

ДРУГА ПРОГРАМА. 11.00 — 
Новини. (К). 11.15 — Концерт 
радянської пісні. (К). і 1.50 — 
Документальний фільм. «Бра
терство». (К). 15 30 — «Росій
ська мова»', (М). 10.15 — «Ви
нахідник». (М). 16.45 — Ко-

«МОЛОДОЙ КОММУНАР» - 
орган Кировоградского обкома 

ЛКСМУ, г. Кировоград.

Друкарня їм. Г. М. Днмнтрова 
обласного управління у справах видавництв, 

поліграфії і книжкової торгівлі, 
м» Кіровоград, вул, Гліикн, 2.

гзкзЕгажзгзпгзжганж
Кон- 
«Ор- 

«Польова 
18.00- 
18.40— 
Кіно- 

Фільм 
(К).

льоровс телебачення, 
цертний зал телестудії 
ля». (М). 17.30
пошта «Подвигу». (М). 
Програма «Вісті». (К). 
Концерт. (К). 21.30 —1
епопея «Визволення». 
5-й. «Останній штурм». 
22.45 — Програма «Час». (Ві- 
дсозапис). (Дніпропетровськ).

19 смБОтя
ПЕР11ІА ПРОГРАМА. 9.35 — 

Кольорове телебачення. Для 
дітей. Мультфільм. (К). 9.55 — 
«Товариш». «Попи визволяли 
Україну». (К). 10.55 — До
30-річчя визволення Радян
ської України від фашист
ських загарбників. Передача 
про урочистий марш ветера
нів Великої Вітчизняної вій
ни. (К>, 13.30 — «Здоров’я».
(М). 14.00 — Кольорове ~ теле
бачення. Чемпіонат СРСР з 
хокею: ЦСКА — «Крила Рад». 
(М). 16.15 — «Музичні вечори 
для юніїцтпа». (М). В.перер
ві— науково-попуЛярниЙ .фільм. 
(М). 18.69 — Новини, (М).
18.15 — Мультфільм «Лабі
ринт». (М). 1в.35 — Кольоро
ве телебачення. «У світі тва
рин». (М). 19.35 — Кольорове 
телебачення. Фі.їьм-спектакль 
«Будинок Островського». (М). 
21.00 — Програма «Час», (М), 
21.30 Колроропе телебачен
ня. Продовження фільму-спек- 
таклю. (МУ. 23.05 — «По сто
рінках «Голубого вогника». 
(М). 23.50 — Нонипи. (М),

ДРУГА ПРОГРАМА. 9.05 - 
Кольорове телебачення, Ран-

1 1 
кова гімнастика. (М). 9.20 
Новини. (М). 9.30 — Кольоро; 
ве телебачення. «Архітектура 
Ташкента». (М). 10.00 — Ко
льорове телебачення. «Сім'ї) 
Тібо». Телевізійний багато«!'' 
рійний художній фільм. В се/ 
рія. (Франція). 11.15 — «Для 
вас, батьки». (М)'. 11.45— Ко
льорове телебачення. Музична 
ноограма «Ранкова поштііЛ’ 
(М). 12.15 — «Поезія». М. Лёр* 
моптов. (М). 13.00 — «Більше 
хороших товарів». (М). 13.30-* 
«Пісня — супутник і друг бо* 
новий». Концерт. (Одесцр 
14.15 — Для школярів. «Урок ~ 
мужності». (К). 14.45 — Кон
церт. (К). 15.45 - Кольором 
телебачення. Мітинг вш’аим ■ 
вання ветеранів Великої Пі# 
чнзняної війни. Тсатралізоян« 
на військово-спортивна вистн* 
ва. (К). 18.30 — Програмо
«Вісті»; (К). 19.00 — Концерт 
майстрів мистецтв УкраТлиІ 
(К). 19.30 - Першість СРСР з 
футболу: «Динамо» (К) 
.ЦСКА..2-Й тайм,. (К). 20.15 
«Співав М. Кондратюк». (КЪ 
20.45 — «На добраніч, діти!»'. 
(К). 21.00— Програма «Час», 
(М). 21.30 — Документальний 
фільм «Вогняний шлях». (Кр 
23.00 — Вечірні новини.

ДО УВАГИ СЛУХАЧІВ УНІВЕРСИТЕТУ КОМСОМОЛЬ
СЬКИХ КОРЕСПОНДЕНТІВ.

Чергове заняття відбудеться у п’ятницю. 18 жовтий, о )5ій 
годині п приміщенні обкому комсомолу.

Тема заняття — «Мова і стиль газетних матеріалів». Читає 
доцент Кіровоградського педагогічного інституту їм. О. С. 
Пушкіна Є. С. Регушевський.

Для слухачів буде організована також екскурсія в картин
ну галепею.

Оля.и.Аи t> nnrBIEULdik
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