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ЙОГО ЗБРОЙНІ СИЛИ УРОЧИСТІ? 
СВЯТКУЮТЬ 33-ю РІЧНИЦЮ ПЕРЕМО
ГИ У ВЕЛИКІЙ ВІТЧИЗНЯНІЙ ВІЙНІ. 
У ВДЯЧНІЙ ПАМ’ЯТІ ЛЮДСТВА ДЕНЬ 
9 ТРАВНЯ 1945 РОКУ НАВІЧНО ЗБЕРЕ
ЖЕТЬСЯ ЯК СИМВОЛ МОГУТНОСТІ І 
НЕПЕРЕМОЖНОСТІ НАШОЇ СОЦІАЛІС
ТИЧНОЇ ВІТЧИЗНИ, МАСОВОГО ГЕРО
ЇЗМУ РАДЯНСЬКОГО НАРОДУ, ЙОГО 
БЕЗСМЕРТНОГО ТРУДОВОГО І РАТНО
ГО ПОДВИГУ.

В ДУСІ СПІВРОБІТНИЦТВА
5 травня в резиденції Гімніх були 

продовжені розмови Генерального 
секретаря ЦК КПРС, Голови Прези
дії Верховної Ради СРСР Л. І. Бреж
нєва з федеральним канцлером 
ФРН Г. Шмідтом. Відбувся обмін 
думками з питаннях міжнародної 
політики, які становлять взаємний 
інтерес, насамперед у питаннях, 
які стосуються загальноєвропей
ської безпеки і роззброєння, роз
рядки напруженості в Європі. Роз
мова проходила в дусі відвертості 
і взаємної поваги.

У той же день Л. І. Брежнєв дав 
у будинку урядових прийомів «Ре
дут» сніданок, на якому були пре
зидент ФРН В. Шеель і федераль
ний канцлер ФРН Г. Шмідт.

З промовами на сніданку висту
пили Л. І. Брежнєв і Г. Шмідт.

Промови Л. І. Брежнєва і Г. Шмід- 
та присутні вислухали з великою 
увагою і зустріли оплесками.

Сніданок пройшоз у дружній об
становці.

В другій половині дня Л. І. Бреж
нєв мав зустріч з головою соціал- 
демократичної партії Німеччини

Біллі. Брандтом. У розмові, яка про
ходила в невимушеній, дружні^ ат
мосфері, було порушено ряд пи
тань розвитку відносин між СРСР і 
ФРН, актуальних проблем міжна
родної обстановки.

Л. І. Брежнєв мав розмову з го
ловою Вільної демократичної пар
тії, заступником федерального 
канцлера, міністром закордонних 
справ ФРН Г.-Д. Геншером, зустрів
ся з головою фракції соціал-демо- 
кратичної партії Німеччини в Бун
дестагу Г. Венером і головою фрак
ції вільної демократичної партії 
В. Мішніком.

ГАМБУРГ, 7 травня. (Спец. кор. 
ТДРС). Генеральний секретар ЦК 
КПРС, Голова Президії Верховної 
Ради СРСР Л. І. Брежнєв відбув 
сьогодні з Гамбурга в Москву.

Л. І. Брежнєв перебував у Феде
ративній Республіці Німеччини з 
офіційним візитом на запрошення 
президента ФРН В. Шееля і феде
рального канцлера ФРН Г. Шмідта.

Разом з Л. І. Брежнєвим відбули 
супроводжуючі його в поїздці у 
ФРН член Політбюро ЦК КПРС,

Й ДОВІР’Я
міністр закордонних справ СРСР 
А. А. Громико, перший за
ступник Голови Ради Міністрів 
СРСР М. О. Тихонов, міністр зов
нішньої торгівлі СРСР М. С. Патоли- 
чев, міністр Цивільної авіації СРСР 
Б. П. Бугаєв, помічники Генераль
ного секретаря ЦК КПРС А. М. 
Александров і А. І. Блатов, заві
дуючий відділом ЦК КПРС Л. М. 
Замятін, заступник міністра закор
донних справ СРСР А. Г. Ковальоз.

На аеродромі, прикрашеному 
державними прапорами ФРН і 
СРСР, Л. І. Брежнєва проводжали 
федеральний канцлер ФРН Г. Шмідт, 
заступник федерального канцлера, 
міністр закордонних справ Г.-Д. 
Геншер, президент сенату і пер 
ший бургомістр Гамбурга Г.-У. 
Клозе, голова міських зборів депу
татів Г. Дау, посол ФРН в СРСР 
Г.-Г. Вік, інші офіційні особи.

Були виконані державні гімни 
СРСР і ФРН.

Л. І. Брежнєв і Г. Шмідт обійшли 
стрій почесної варти.

Того ж дня Л. І. Брежнєв повер
нувся у Москву.

НАДІНЬТЕ 
ОРДЕНИ!

ЗУСТРІЧ
ІЗ
ДЕЛЕГАТОМ

У День преси, 5 травня, 
із журналістами обласної 
молодіжної газети «Моло
дий комунар» зустрівся 
делегат XVIII з’їзду 
ВЛКСМ перший секретар 
обкому комсомолу Олек
сій Скічко. Гість редакції

говорив про величезне 
враження, яке справив на 
учасників форуму Ленін
ського комсомолу виступ 
Генерального секретаря 
ЦК КПРС, Голови Президії 
Верховної Ради СРСР Л. І. 
Брежнєва, про роботу 
з'їзду, про той дух твор-

чої діловитості і юного 
запалу, який панував про
тягом усіх днів роботи 
з’їзду. Особливе місце в 
розмові було відзедено 
завданням по комуністич
ному вихованню молоді, 
намічених XVIII з’їздом 
ВЛКСМ.

Зміна була як зміна. І 
день як день. Правда, не 
для всіх. Петро Бойко, 
скажімо, з’явився на ро
боту з чудовим настроєм. 
Хотів швидко пройти на 
своє робоче місце, та йо
му здалося, наче в цеху 
сьогодні не так, як зав
жди. І справді. Всі вже зі
бралися і, здається, ко
гось чекали. «Знають», — 
майнула думка.

Чекали його. Ось вони, 
комсорг бригади Василь 
Мицкан, Валентина Миц- 
кан, Олена Шоколова, Лю
ба Чорноморченко.

— Вітаємо, бригадире!— 
обступили. Тиснуть руки, 
поплескують по плечу. І 
начальник цеху тут. Пет
рові хотілося сказати всім 
оцим людям, що то не 
тільки його заслуга, не 
тільки його нагородили 
орденом Трудової Сла
ви III ступеня, що уряд 
помітив роботу всього ко
лективу, що нагорода — 
то аванс усьому колекти
вові на майбутнє. І ще ба
гато чого хотів сказати

ПЕРШИЙ- 
У БОЙКА
Петро Бойко, вирубник, 
бригадир цеху № 2 Кіро
воградської взуттєвої фаб
рики. Та десь поділися 
слоза, і він, зворушений, 
у відповідь сказав тільки; 
«Спасибі, друзі».

Перший комсомольський 
орден на фабриці. Подія? 
Так! Що він у Петра Бой
ка — випадковість? Ні, 
скоріше закономірність.

Перший орден — подія. 
Бригадира радо вітали з 
нагоди опублікування в 
пресі Указу про його на
городження, а подружжю 
Мицканів вручили посвід
чення ударника кому
ністичної праці. Тепер усі 
в бригаді носять це по
чесне звання.

Отже, у членів бригади 
Бойка того дня, 19 квітня, 
точніше, того ранку, а це 
була звичайна середа, пе
ред початком зміни був 
чудовий настрій. Тому й 
працювалося з піднесен
ням.
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МИ ЗБЕРЕГЛИ ВЕСНУ!“
У ПОЛІТВІДДІЛІ Н-ської 

військової частини випуска
ли агітаційну листівку, оза
главлену «Візьми приклад з 
герояі» Цю листівку з по
міткою «Гідному продов
жувачеві славних бойових 
традицій Радянських Зброй
них Сил» вручали кожному 
воїнові. На листівці — 
портрет. Портрет офіцера 
Ьасиля Пилиповича Кири- 
ленка, що тридцять два ро
ки носив військову шине
лю. А тепер він — полков
ник у відставці. І все ж зно
ву приїхав до них, моло
дих воїнів, щоб розповісти 
про свою вогненну юність. 
Бо що листівка, коли він 
може постати перед ними 
живим і розповісти все де
тально...

* * *
До кінця 1944 року Угор

щина залишалась єдиним 
союзником Німеччини в 
Європі. Гітлерівське коман
дування надавало особли
вого значення Будапешт
ському напряму, що при
кривав шляхи до Австрії і 
Південної Німеччини. На 
далеких та близьких під
ступах до Будапешта фа
шисти створили кілька обо
ронних смуг.

Після тяжких, кровопро
литних боїв гвардійська 
стрілецька дивізія напри
кінці грудня підійшла до 
піенічно-східної частини 

Будапешта. Треба було 
форсувати Дунай.

Командир гвардійсько
го стрілецького полку 
дістав завдання — з метою 
захоплення плацдарму на 
протилежному березі ріки 
викинути десант у напрямі 
сильно укріпленого остро
ва Маргіт-Сегед. Команду
вати десантом наказали 
командирові сьомої стрі
лецької роти гвардії стар
шому лейтенантові Гри- 
гор’сву, його заступником 
призначили командира 3-ї 
мінометної роти гвардії 
старшого лейтенанта Зир’я- 
нова.

Добираючи, склад десан
ту, Григор’св і Зир’янов 
згадували життєвий шлях 
кожного підлеглого. Після 
розмови вирішували — 
включати бійця в десант чи 
ні. І ось перед ними коман
дир мінометної обслуги 
гвардії молодший сержант 
Кириленко. Відразу спогад 
про бій по знищенню ото
ченого Яссько-Кишинівсько
го угруповання противника. 
Тоді, 29 серпня 1944 року, в 
районі Парул-Кукулей, від
хиливши умови перемир’я 
наших військ, фашисти, мов 
приречені, йшли напролом. 
Але й гвардійці стояли на 
смерть. Того дня було від
бито 12 контратак. Тільки 
обслуга Кириленка знищи
ла близько 50 солдатів і 
офіцерів.

Зир’янов і Григор’св по
бачили у Кириленка вольо-

ву солдатську розсудли
вість, яка даєала змогу 

приймати тільки правильні 
рішення. Вдруге Кириленка 
і його бійців в найскрутніші 
хвилини бою було включе
но до 7-ї роти б середині 
грудня на підступах до Бу
дапешта. В районі населено
го пункту Ілка два ворожих 
кулемети примусили заляг
ти нашу піхоту. Почалися 
втрати. Ні дивізійна, ні пол
кова артилерія не змогла 
придушити вогневі точки 
гітлерівців. У той нритич- 
иий момент Зир’янов нака

зав Кириленку відкрити 
вогонь. Після п’ятихви
линної перестрілки ку
леметні точки гітлерів
ців було знищено.

І ось Григор’св, див
лячись на вольоеє об- 

виною куль та осколків їм 
треба було зробити стрім-

личчя Василя Кириленка, 
докладно пояснював

Цл розповідь — про вихованця Новоархзнгсль- 
сьної районної комсомольської організації, який у 

■ травні 1944 року, дев’ятнадцятирічним хлопцем, 
почав військову службу рядовим солдатом, навід
ником міномета. Він був удостоєний орденів Сла
ви I, II, III ступенів, ордена Червоної Зірки та ба
гатьох медалей. Ця розповідь — про Василя Кири
ленка, уродженця села Орлового.

труднощі і складність де
сантування, яке планува
лося.

— Що ти думаєш про це?
— Матиму честь, якщо 

довірите, — коротко відпо
вів гвардієць.

...Злегка сніжило. Небо 
закривала пелена диму, 
котру піднімав західний ві
тер. Протягом дня той дим 
спливав на правий берег, 
острова майже не було 
видно. З настанням сутінків 
вітер стих. Противник поео- 

дився неспокійно. Гітлерівці 
переносили артилерійський 
вогонь з одної ділянки на 
іншу.

У визначений час десант
ники, розгорнувшись це
пом, ступили на лід. Під ла- 

кий кидок до острова. А лід 
під ногами вигинався, трі
щав, надломлювався. І сна
ряди, що вибухали на льо
ду, робили смертельно не
безпечні пробоїни. Безпри- 
цільний вогонь противника 
не завдавав втрат насту
паючим. Здавалося, все йде 
добре. Відблиски ворожих 
пострілів уже давали мож
ливість розгледіти контури 
берега. Та раптом у небі 
спалахнули понад два де-

сятки освітлювальних ре
кет. І майже водночас од
крили вогонь кілька стан
кових кулеметів. Трасуючі й 
розривні кулі, ри
кошетом по льоду, створю
вали пекельний свист. Сна
ряди і міни, пролітаючи над 
головами наступаючих, рва
лися десь за спиною.

Григор’св і Зир’янов доб
ре розуміли, що лежати да
лі на льоду під ураганнилА 
вогнем — значить згубити 
десант і зірвати поставлене 
перед ними завдання. Тим- 
то вони дали команду:

— За Батьківщину! Впе
ред!

Атака приголомшила гіт
лерівців. Вони кидали 
зброю, боєприпаси і тїк«ли. 
Десантники, переобладнав
ши траншеї гітлерІЕців, 
зміцнювали фланги і іил. 
Особливу військові іит- 
рість ВИЯВИВ ТОДІ’ 'лирикен- 
ко. Він устиг захопити один 
міномет і великий запас 
боєприпасів. За його іка- 
зівкою для мінометів готу
вали одразу три позиції.

— Це дозволить нам 
збільшити сектор обстрі
лу, — роз яснював він бій- 

, цям. — І введе фашисте в 
оману.

Не більше години г'пле- 
рівці оговтувались. А на 
світанку на десант зюву 
обрушився артилерійський 
і мінометний вогонь. 20—25 
хвилин батальйон вороних

СОЛДАТИ
ПЕРЕМОГИ
ТРИВАЄ ОБЛАСНА КРАЄЗІІА В- 

ЧА ЕКСПЕДИЦІЯ МОЛОДІ «ПО
ШУК — 60 комсомольських 
ЛІТ». ІНШІ третій її етан - 
«СОЛДАТИ ПЕРЕМОГИ. КОМСО
МОЛЬЦІ КІРОВОГРАДЩИНП в 
РОКИ ВЕЛИКОЇ ВІТЧИЗНЯНОЇ 
В! ПІ ІИ».

кілька лисят в ТОМУ ми

У І ІовомиргородСькому район
ному історнко-краєзнавчому музеї 
коло стенда з матеріалами про 
комуністичне підпілля па терито
рії району и роки Великої Вітчиз
няної війни часто зупиняються 
відвідувачі й уважно слухають 
розповідь ’ екскурсовода. Перед 
ними постають безсмертні образи- 
відважних патріотів-підпільників. 
Та чи не найбільше вражає розпо
відь про юну патріотку комсо
молку Олену Нсх із села Жовтне
вого.

...Змалку Олеика прагнула в 
усьому наслідувати свою маму, 
хотіла стати ланковою. Старанно 
вчилася в школі, багато читала. 
Любила пісню. Але війна... Сіль
ські комсомольці збиралися потай, 
передавали односельцям листівки 
та повідомлення Радіпформбюро, 
Які слухали майже щоденно. 
Якось усіх селян зібрали на май
дані й оголосили, що молодь має 
їхати до Німеччині) па роботу. 
Плакали матері. А юнаки і дівча
та кудись поділися. Втекли, і все. 
Марно чекали окупанти — піхто 
не зголосився їхати. Бо комсо
мольці роз’яснювали кожному про 
справжню мсту, яку ставлять во
роги. Вночі на кількох сараях, що 
стояли «спінюю» до вулиці, появи
лися листівки, написані від руки 
Патріоти закликали всіх одно
сельчан не слухатись брехливої 
німецької пропаганди і не їхати 
на роботу в «рай».

У село наїхало багато фашистів 
і їхніх посіпак. Як по погрожува
ли та не умовляли видати авторів 
тих закликів — село мовчало. 
Кілька разів по кілька годин да
вали «на роздуми» — село мовча
ло. З люті окупанті) наклали на 
село грошову кой і рибу цію. Явно 

непосильну. Село заплатило скіль
ки могло і мовчало...

А комсомолець Володя Коваль, 
не витримавши знущань найман
ця, вийняв з-під стріхи радянську 
гвинтівку, загнав у патронник 
патрон і пішов прямо до зрадника 
додому «па відверту розмову». За
став його за пиитикою. ГрТімнув 

„Я - КОМСОМОЛКА, 
С Т Р І Л Я И!..“

постріл — і запроданець упав. 
Юнак майнув у село, взяв торбу з 
харчами і пішов па схід, назустріч 
радянським військам. Воював, по
ліг смертю хоробрих біля Ясс.

А в Жовтневому капі мордува
ли людей. Потім забрали Олену 
Иех, скрутили їй руки і погнали 
у Хмельове. Босими ногами мовч
ки йшла вона но мокрому снігу, 
не просячи рятуику. Мучили кіль
ка днів у поліції, знущалися. Гор
да комсомолка мовчала. Так і 
.не добилися пі слова. Відправили 
в Німеччину, де її переселяли з 
табору в табір. Ще кілька місяців 
тортур. Олена ледве стояла посе
ред табірного плацу. Подруги до
помагали чим могли. Тут знайшла
ся землячка — із сусідніх Копа
нок Маловисківського району. їй 
Олена й сказала кілька слів перед 
стратою живцем у крематорії — 
щоб дома знали: вона не сказала 
бандитам пі слова про її друзів- 
комсомольців, про передачу листі
вок, патронів і вибухівки, по які 

-ЗВЕРНУЛИСЯ З ПРОХАННЯМ, 
ДО СВОЇХ ЧИТАЧІВ, ВЕТЕРАНІВ 
ВІЙНИ, КРАЄЗНАВЦІВ, УСІХ 
ЕКСПЕДИЦІЙНИХ ЗАГОНІВ' 
ПРОДОВЖИТИ ПОШУК МАТЕ
РІАЛІВ ПРО УРОДЖЕНЦІВ кі- 
РОВОГРАДШИНИ, ЯКІ ЙШЛИ 
ФРОНТОВИМИ ДОРОГАМИ В 
СОЛДАТСЬКИХ ШИНЕЛЯХ. СА
МЕ ВОНИ, РЯДОВІ БІЙЦІ, були 
ПРАПОРОНОСЦЯМИ J ЙШЛИ 
ПЕРШИМИ, НАБЛИЖАЮЧИ ПЕ
РЕМОЖНИЙ ТРАВЕНЬ СОРОК 
П’ЯТОГО, і ОСЬ ЛИСТИ ПРО 
ЇХНЮ ДОЛЮ, ПРО ЇХНІЙ 
ПОДВИГ

Приходили надійні товариші з По- 
вомиргородз і Новоархангельська.

За нею прийшли на світанні, ко
ли тільки починали вирізьблюва
тись па загратованих вікнах бара
ку пруття і колючий дріт, і про
неслося нескорене: «Повстаньте, 
гнані і голодні...» Есесівець уда
рив дівчину по голові, але вона 

продовжувала співати пролетар
ський гімн. Із-за металевих двер
цят іще чути було її голос, увесь 
барак, до тисячі бранок різних на
ціональностей, продовжував стоя
ти в скорботі, а потім упівголоса, 
щоб не накликані іце більшої бі
ди. заспівав — кожна своєю рід
ною мовою — «Інтернаціонал».

У травні сорок п’ятого в село до 
матері^ приходила тз колишня 
бранка з Бухенвальда, розповіда
ла про її доньку, принесла з гою 
пекла дерев’яну ложку із ссми- 
значним номером...

У Жовтневому свято шанують 
нам’ять комсомолки Олени Иех та 
її говаришів, що не скорилися у 
двобої з окупантами. Ім’я комсо
молки записано в історію район
ної комсомольської організації. 
Про Олену з покоління в поколін
ня передаватимуться розповіді і 
легенди, бо й саме її життя та бо
ротьба схожі на легенду.

І. БОЙКО,
* краєзнавець.

Тоді, Б перші ДНІ ВІТЧИЗНЯНОЇ ’* Літаки відбомбилися І 3HW.W, 
а ми стали відходити. Та л* з 
чагарників, розташованих метрів 
за 500—600 від нас, розгортала
ся для атаки ворожа піхота. Не 
гаючи жодної хвилини, Коля Ба
бенко схопив ручний кулемет, 
запасні диски і вигукнув: «Хлоп
ці! Скоріш відходьте, я при
крию!» І побіг назустріч гітле
рівцям. Уже за кілометр від то
го місця ми почули стукіт куле
мета і черги німецьких автома-

ГІідрозділові І

війни, невеличкий підрозділ 
680-го стрілецького полку 169-1 
дивізії під командуванням стар
шого лейтенанта Балицького ві
дірвався від своєї частини. Де
який час воював у складі 14-го 
прикордонного полку, попав у 
вороже оточення. В одному з 
боїв комсомолець Микола Ба
бенко із села Мар’янівки, що на 
Кіровоградищні, вогнем ручно
го кулемета прикрив відхід 
свого підрозділу. Ось як це 
було.

* ♦ *
Чекали окупантів із заходу, а 

їхні танки появилися з півночі. 
Зав’язався бій.
вдалося стримати шалений на
ступ ворога, підбити і підпалити 
З танки, знищити сотні фашистів. 
Микола Бабенко підвозив боє
припаси та був зв’язковим при 
штабі батальйону. Так сталося, 
що через особливі обставини 
ми вчасно не отримали наказу 
про відхід.

Бабенку пощастило — на кіль
ка годин завітав у своє село, 
щоб побачити стареньку матір, 
молоду дружину Галю, двох ді
тей. І знову — до нас, щоб іти 
на прорив, до наших.

Треба було перетнути дорогу 
з Умані на Кіровоград, яку вдер
жував ворог. Годині о 5-й ранку 
ми почали перехід, раптом із-за 
пагорбка появилися три німець
ких танки і відкрили вогонь по 
підводах. Бійці залягли у виярку 
в очікуванні бою. Стріляли тіль
ки наші гармаші. Один танк за
горівся, два інших заднім ходом 
посунули в лощину, а піхоти не 
було видно. В тої} час, коли ми 
почали рухатись, у небі показа
лися шість «юнкерсів», вони об
стрілювали та бомбили дорогу і 
ліс, що був поруч.

ІЛЛЯ ПАМ'ЯТНИКА
Знов пригріло сонце весняне, 
Зацвіла і ружа, і ожина. 
Все частіш веде сюди мене 
Дорога натоптана стежина. 
Тут уже з війни десятки літ, 
Заховавши тугу за плечима, 
Дибиться оживлений граніт 
Сірими солдатськими очима. 
Так, немов по крику журавлів 
повернув з далекої' дороги 
Дядько мій, похований в землі

КУЛЕМЕТНИК 
З МАР’ЯНІВКИ
тів. Потім усе стихло. Ми з’єдна
лися зі своїми військами. Без Ба
бенка. Але чи загинув він?

Через тридцять літ у місті 
Хмельнику на Вінничині зібрали
ся ветерани 680-го стрілецького 
полку. Я звертаюсь до всіх кіро- 
воградців з просьбою продов
жити пошук Бабенка і його рід
них. І чекаю листів.

В. ПІВНЕНКО, 
ветеран 680-і стрілецько* 
дивізії.

м. Гуляйполе 
Запорізької області.

ВІД РЕДАКЦІЇ: Але з^ої 
Мар’янівни родом Микола Бакен
но? Було село Мар’янівна в Ма- 
ловисківському районі, було в 
Олександрійському, було в нет- 
рівському. Гадаємо, автора до; 
повнять червоні СЛІДОПИТИ. ІНШ 
члени експедиційних загонів.

Під оркестр на Свято Перемоги. 
Повернув і мовчки скам’янів 
Між квіток на скромнім постамеьї1, 
1 віддав життя своє мені 
і Іспідвладпе часові і смерті, 
Щоби я домріяв, ДОЛЮбИВ, 
Захистив і хату, і стежину...
- День зайнявся світлий, голубив, 
Тихо линуть бджоли на ожину-

Анатолій КРИМСЬКИЙ
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солдатськії} шинелі фронтовими дорогами 
Великої Вітчизняної війни пройшла молодість 
ваших батьків. Це був справді «бой не ради 
славы, ради жизни на земле».

(З Промови Л. І. Брежнєва на XVIII з’їзді ВЛКСМ), і. , - ■■

До портрета людини, яка не знала війни
*** * kA bfc.tJWC—■ПГ1 ■' І ■ І ■! І І І ці

республіканський конкурс на кращий ху
дожньо-публіцистичний 1 ВІР ПРО молодого сучасни
ка, ПРИСВЯЧЕНИЙ 60-Р1ЧЧЮ ленінського комсомолу

оа- 
З ІД- 
ан- 
чі й 
ои-

автоматників, цеп за цепом, 
ішов у психічну атаку. Пер
ший ряд на ходу вів вогонь 
розривними кулями.
_- Вони і ' 

нув Григор'єв. 
раз дамо 
можливість 
зими.

Фашисти

п'яні! — вигук- 
. —Та ми за-

цим паразитам 
стати твере-

Еорога аж

гвардійця-

МЕДАЛЬ
ІВАНА
КАЛИНЬКА

Г. ЛНДРЄЄВ, 
полковник у відставці.

приїхав у 
свою частину, щоб згадати 
травень 1945-го. На його 
грудях — три найвищі сол
датські нагороди — три 
ордени Слави.

йшли впевнено.
Вони розраховували 
ударом знищити 
ський десант. Коли 
лишилося 100—120 
Григор’єв пустив 1

І одним 
радян- 
до них

І метрів, 
червону 

ракету. І вогонь станкових 
кулеметів, автоматів і міно
метів збив увесь запал гіт
лерівців. Стогін, крики. Час
тина ворожих солдатів ки
нулась до нашої траншеї, 
інші залягли і відкрили во
гонь. І Б цю мить міномети 
Кириленка відкрили вогонь 
по Другому цепу, завдаючи 
йому втрат. А фашистів, які 
рвбЬ'ися до траншеї, ’ було 
знищено ручними грана
тами. '

Раз по раз атаки ожива
ли. І тоді мінометники Ки
риленка вдавалися до хит
рощів. Знаючи, що кон
струкція мінометів не дає 
змоги вести вогонь на таку 
близьку відстань, вони йшли 
на неможливе — підтриму
вали під час бою стволи 
руками, надаючи їм най
більшого кута підйому.

Міни Василя Кириленка 
переслідували 
до траншеї.

Відвойований

ми клапоть землі на остро
ві послужив 
для наступу 
дивізії.

А потім — 
знову мінометники відбива
ли атаки гітлерівців. Ком
сорг батальйону гвардії мо
лодший сержант Кириленко 
повсякчас був на передньо
му краї.

7 травня. Каленфурт. Че
кали резерву, але його не 
присилали. Кириленко не
помітно підбирався до по
зицій станкових кулеметів 
гітлерівців і відкривав во
гонь то з однієї точки, то з 
іншої. Знищив 53 гітлерів
ців. На допомогу комсорго
ві прийшли гвардії сержант 
Опентанний та гвардії рядо
ві Семенюк і Тіора.

— Всіх офіцерів роти ви
ведено зі строю.

Комсомольський ватажок 
знову приймає правильне 
рішення — підняти особо
вий склад роти в атаку.

Восьмого травня Кири
ленко і його бойові друзі 
визволяли Моравські-Крум- 
лов, Мирослав 
Чехи радісно 
визволителів...

...І ось він

плацдармом 
основних сил

до Праги. 1

перша

<•

і

Це донесення з Петрівсько- 
го районного штабу експеди
ції:

«Іван Григорович Калинько 
після визволення Петрового 
пішов на фронт. Уперше 
вступив у бій на території 
нашого району під селом 
Малинівкою. Воював у складі 
223-ї стрілецької дивізії. В 
комсомол вступив у вересні 
1944 року, комсомольський 
квиток № 21749198. Його об
рали комсоргом 1-ї кулемет
ної роти, потім — заступни
ком комсорга батальйону. 
Воював до 6 травня 1945 ро- 

Тричі поранений. Після 
'Лини працював завідуючим 
свинофермою, обліковцем, 
заступником керуючого від
ділком. З 1974 року на пен
сії, живе в селі Новомануй- 
лівці».

До цього додамо фотоко
пію вирізки з фронтової га
зети. Над портретом Івана 
Иалинька слова: «Богатир 
землі російської». А нижче— 
розповідь про нього:

«Ось він — богатир землі 
Російської, полум’яний пат- 
Р'от нашої Батьківщини, ря

довий Іван Калинько. Він 
••^ов полями битв, виявляючи 
мужність, відвагу і червоно- 
«рміиську вдачу. Вороги боя
лися його влучного вогню, 
ЙОГО стрімкості і грізного 
' НІ8У в атаці. Богатир бив їх

і Зноймо. 
зустрічали

лише на смерть, з кожним 
днем збільшуючи свій раху
нок помсти.

...Дві наші роти розташу
вались у лісі. Самохідні 
гармати противника обійшли 
ніс і, наближаючись до стану 
радянських бійців з тил/, 
відкрили вогонь. У той же 
момент пішла в атаку воро
жа піхота.

Становище було напруже
ним, але Іван Калинько, як і 
решта бійців, не поступився. 
Він припав до станкового ку
лемета і, підпустивши німців 
на близьку відстань, посилав 
одну чергу за одною. Від 
влучного вогню гітлерівці 
падали, як снопи. Невдовзі 
їхня атака захлинулась. Тоді 
наші підрозділи пішли в на
ступ. Попереду з автоматом 
у руках біг Іван Калинько, 
кличучи своїх бойових дру
зів на подвиги, на остаточний 
розгром ворога.

Цього воістину безстраш
ного бійця нагороджено ме
даллю «За відвагу». Він має 
три поранення.

— Кров моя недарма про
лита, — з гордістю каже Іван 
Калинько. — Ворога розбито. 
Ми перемогли!..

Іще фотокопія — подяк 
Верховного Головнокоман
дуючого: за взяття міст Хам- 
мерштайна, Руммельсбурга, 
Кезліна, Кельберга, Гдині, 
Штральзунда, острова Руге- 
на, за відмінні бойові дії 
проти німецько-фашистських 
загарбників у період Великої 
Вітчизняної війни.

Ось із якими реліквіями 
повернувся до рідного дому 
рядовий Іван Калинько.
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Мудрець сказав: 
«Спитай людину про 
те, що вона любить, і 
ти дізнаєшся, хто во
на».

Я не питаю. Хочу 
пізнати сам, що для 
неї близьке. Ось вона 
міркує про того, хто 
для неї иаймиліший:

— Краса і добрість 
ідуть поруч, і якщо 
вони є у тебе — ти мій 
друг. Тільки будь; 
справжнім, не фальши
вим. Хай у чомусь не 

таким, якхогів бп, але самим собою.
А далі про благородство:
— Якщо ти чесний, сміливий і 

принциповий, то ще й гуманність 
май. Але цього мало. Стань вище 
дрібниць. Хтось тебе зачепив трош
ки за болюче, а ти стергш і роби 
своє, краще, ніж той, хто завдав 
тобі маленької кривди. 1 ти підні
мешся нзд злом, бо не знатимеш 
почуття помсти. Дон Кіхот — ось 
де втілення людського благород
ства. Але геть його печаль...

1 раптом несподіване:
—■ Я люблю, коли красиво пра

цює швачка. Тоді й те, що вона зро
бить, буде гарним. Так і в кожній 
справі. І нам, майбутнім педагогам, 
треба теж робити все красиво. Ка
жуть, найважче виховувати підліт
ків. А якщо до них із добром та 
красою, без фальші, щиро, по- 
справжньому — як Макаренко і Су- 
хомлпнськнй? Ось музика. Я не ві
рю, щоб отой 
чнсько та був байдужим,-коли зву
чить Паганіиі. Тільки ж треба 
вчити хлопця слухати 
слухати і пізнавати.

Ось вона виходить па сцену і по
чинає «Песнь о солдате»:

Посмотри же, солдат, 
Это юность твоя.
У могилы солдатской 
Стоят сыновья.
Тан о чем же 
Ты думаешь, старый солдат, 
Или сердце болит, 
Или раны горят?

Бона сюди, до людей у залі, з та
ким душевним трепетом, з такою 
сердечністю і тривогою, з такою 
ніжністю, що її голос, спливаючи на 
мелодії пісні, торкається паннота- 
ємніших струп людських почуттів. 
Чисте, прозоре, світле сопрано во
лодіє всім залом. І нема байдужих. 
І нема притихлих серцем і душею, 
бо не справжня пісня, це справжня 
музика...

Вона любить Гарсіа Лорку — за 
його сонячну й дзвінку поезію, бо то 
для неї теж як пісня.

А Віпсент ван Гог?
— Ось такі художники народжу- 

і ють радість. Непрактичний, бідний, 
голодний, але з фантастичною ві
рою в прекрасне майбутнє людей 
праці, яка давала йому натхнення і 
снагу для творчості. Ось де відда- 

I ність справі, яку любиш над усе.
1 вона старається теж увійти в 

такий світ.
Коли цс почалося? Та, мабуть, 

І ііце тоді, коли вчилася в середній 
школі № 6 м. Кіровограда, коли 
Еперше прийшла на урок співів, і її 
вчитель Олександр Миколайович 
Шсфлср розучував зі своїми вихо
ванцями піонерську пісню. Тоді він 

І зауважив:
— Якщо вп залишили в серці хоч 

І краплину байдужості і починаєте 
І співати, то знайте — краси не буде.

Ви просто кричатимете.
І тепер, коли вже стала

кою музично-педагогічного факуль
тету педагогічного інституту, Ната
ля Лоскова цілком переконана в то
му твердженні свого першого вчнте-

ля і порадника. Пам’ятає тс напут
тя завжди. Може, тому їй пощасти
ло стати хорошою співачкою. Во
на — солістка вокального ансамблю 
«Степівчанка». У неї нагороди з 
республіканських і всесоюзних фес
тивалів народної творчості — по
чесні грамоти, дипломи перших сту
пенів. Вона — лауреат обласною 
фестивалю комсомольської пісні. її 
голос лупав у столичному палаці 
«Україна», вона співала для кора
белів Миколаєва. Нерідко впстуна- 

■ ла разом зі своїм чоловіком у скла- 
. ді естрадного ансамблю клубу 

держторгівлі. Та перший учи
тель, зустрівши її, радів передусім 
одному — він дізнався, що Наталя 
на фестивальному конкурсі в Мп-

5»>

любов

невиправний хлоп-

па
таке ДІШО,

не буде.

студспт-

колаєві отримала спеціальний приз 
— за чарівність. Коли вона викона
ла там пісню Михайла Потьомкша 
«Наташка», їй піднесли велику | 
корзину з карамельками. І на рес
публіканському студентському фес
тивалі в Києві теж спеціальний 
приз — за чарівність. Наталя співа
ла «Наташку»:

Я смотрю с улыбкой 
На носичии-нрылья,
В детстве мне не снились 
Ночью сны тание.
Мне не снились сназни^ 
Снилась норна хлеба 
И большие бомбы, 
Что летели с неба. 
Оплески, бурхливі й тривалі. Ви

ходила на сисну вдруге. 1 її «На
ташка» зачаровувала людей:

Сбито одеяло, сломаны подушки, 
Пусть она не знает, 
Кан грохочут пушки.
Пусть мою Наташку 
Мир встречает ласной. 
И пусть самым страшным 
В жизни будут сказни.
У першому ряду СИДІВ ПОСИВІЛИМ 

ветеран і розчулено плакав. А потім 
вийшов за куліси і сказав співачці:

— Спасибі тобі, дочко, за таку 
любов. Твоя «Наташка» будить па
шу пам’ять. 1 ми, з незагоєними 
ранами, ослаблені роками і горем, 
знову стаємо мішшмії, щоб захисти
ти казку.

Співачці з Кіровограда дозволи
ли виконувати свою лісшо втретє, 
хоча цс був не звичайний концерт, а 
конкурс.

І тепер, коли вона майже щотиж
ня виступає на сцені перед студен
тами, робітниками, перед молоддю 
міста і області, їй пророчать:

_  Ти будеш професіональною 
співачкою. Ти вже артистка.

А вона своє:
— Я повніша бути вчителькою. 

Це — найперше для мене. І не тіль
ки тому, що зобов’язана, бо дер
жава витрачає па мене щороку по 
дві тисячі карбованців. Я маю на
вчити дітей пізнати і полюбити 
красу. 1 якщо в цьому мені потала
нить, вони виростуть красивими ду
шею і серцем. То буде моє найбіль
ше щастя.

А як же пісня? Ні, вола її теж не 
зрадить. Бо вже зріднилася з нею. 
1 ю її любов, її диво.

Ось Лоскова їде далеко за місто, 
па іподром, зустрічається з досвід
ченими жокеями, сідає па розпаші
лого гриваня і мчить назустріч 
пругким вітрам. Навперейми їй — 
голоси егепу. Співають небо, вітри. 
А вона мчить, хмеліючи в цьому 
привіллі. Бо співати — то для неї 
робота, а тут, па іподромі, в сте
ну. — якраз та пауза, якою Лоско- 
г.а заровшоє вільні від роботи хви- 

I ЛІНІЙ.
Після тренувань - вона стишує 

і приборканого мустанга і прптишс-
■ но їде трав’янистою стежкою.

І з полів зникає геть печаль,
І на серці розтає тривога, 
У житті у тебе лише даль, 
Повна сподівань людська дорога. 
То пісня для себе. Для степу.

■ М’яке й чисте, прозоре й чарівне 
сопрано, мов молодий жайвір над 
нивою настроює свої срібні струїш,

назбирує сили. ІЦоб потім повтори
ти своє соло для всіх. НІ,об лотіїд 
про неї сказали. «Людина, яка лю
бить пісню, — найкраща людина. 
Людина, яка дарує пішим пісню, — 
найбагатша».

1 Наталя ./Іоекова поспішає до 
своєї краси, до свого багатства і 
щедрості.

Є шляхи-дороги у людської долі,
Є високе небо, і надія є.
Є в моєї долі криниченька в полі. 
Там моє кохання з неї воду п’є... 
Так, то правда: «Сипгай людину 

про те. що вона любить, і ти дізна
єшся, хто вона». її любов — пісня. 
1 якщо почуєш, про що вона, то до 
кінця збагнеш, які помисли, які по- • 
рпвання, яка позиція у її виконавця.

У Лоскової. позиція па видноті:
— Я хочу, щоб раділи люди.
...Перед початком репетиції в клу

бі вона розповідала друзям яро 
Дмитра Кабалевського. Про його 
лісні, симфонії, опери. Раптом 
згадала «Реквієм», написаний разом 
з Робертом Рождсственськпм:

Слушайте!
Это мы говорим,

мертвые...
Слушайте!

Распахните глаза. 
Слушайте до конца... 
...Мы забыли

Нан пахнут цветы, 
Как шумят тополя.

Мы и землю забыли.
Какой она стала, 

земля?
I свое:
— «Слушайте!» — цс найбільша 

глибінь скорботи. Але є епізод -- 
«Наши дети» — то вершина світла. 
Печаль і світло. Але тема світла 
піднімається вінце:

— Эта песня
о солнечном свете, 

Эта песня
о солнце в груди...

Але є вимога, є тихе прохання;
...О тех, 
кто уже не придст никогда, — 
занлинаю, — 
помните!
І ніби переживши всі скорботи 

юрс, ця молода співачка гордо ви
ходить на сцену, і з суворої тиші 
доноситься її голос; «Помните!.. 
Памяти павших будьте достойны!.. 
5 бейте войну!.. Прокляните вой
ну!..»

Почалась репетиція. Власне, вона 
вже продовжувалася, бо початком 
були слова солістки ансамблю, які 
створили потрібний настрій.

То, --------------
Мы
То, 
Мы

І
і

«то отцы не допели, — 
допоем!

что отцы не построили, — 

построим!
Гриміли і плакали струни, гримі* 

ли барабани, литаври. Тільки не бу
ло вогшо і клубків диму.

У залі світліло:
— Именем солнца, 

именем Родины
Клятву даем...
...Радий батько її — щаслива 

його донька, яка не знає лихоліть 
війни. І перша її пісня па День Пе
ремоги — «Песнь о солдате»...

М. ШЕВЧУК.

фото: вгорі — Н. ЛОСКОЄА 
після концерту: внизу—на іподромі*
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А ДОЩУ НЕ БУДЕ...
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Кіроєоградці 
Чернівців

„Молодий комунар

НЕЗАБУТНЄ

22Е22Я

ЛЕНІНА

19.00 — Вісті. 19.30 — 
поетів, 

глечик*.

»витяжні

Ми вірили, що буде перемога,
І в ту неділю,

в ранок той, коли 
В прозору тишу неба голубого 
Хрестато-чорні

яструби впливли.
Ми вірили у радість перемоги
1 в перші дні, 

що розстріляв їх кат,
Ми, залишивши батьківські пороги, 
Без виклику

ішли у військкомат..,
Ми вірили й тоді у перемогу, 
Коли СВИСТІЛИ

кулі нам услід, 
А бомбами подзьобані дороги 
Уже до Волги

нас вели — па схід. 
У дійсність віру ми перетворили, 
За Сталінградом —

Курськ, 
Орел, 

Донбас.., 
Щодня в боях ми гартували сили, 
І ось Дніпро

уже стрічає нас.
І Придніпров’я, і стрімкії Карпати, 
Міста і села

в поросі руїн.
І ми, звитяжні Леніна солдати, 
Вступаємо

в задимлений Берлін.., 
Так ось вона, Велика Перемога! 
Чорніє хмуре лігвище —

рейхстаг.
Вгорі ж, у сяйві неба голубого, 
Горить червоно

зореносний стяг.
...О, ні, не всі вернулись ми додому. 
О, скільки славних друзів полягло! 
Воші воскресли в бронзі й без утоми 
Стоять на варті миру.
Мов крило,
Тріпоче плащ-палатка за плечима. 
Солдат радянський пригорнув дитя...

9 ТРАВНЯ

ПЕРША ПРОГРАМА. 8.00 
— «Час». 8.35 — Гімнастика 
8.55 — «Ніхто не забутий і 
ніщо не забуто. Вірші ра
дянських поетів у виконанні 
школярів. 9.25 — «Творчість 
народів світу*. 9.55 — «Хлоп
ці справжні-». 10.25 — Грає 
зразково-показовий духовий 
оркестр. 10.55 — «Докумен
тальний екран». 11,55 — Те
лефільм для дітей. «Топ ве
селі зміни». Фільм 3. 13.00 — 
«Сьогодні — свято Перемо
ги». Виступ першого за
ступника міністра оборони 
СРСР. Маршала Радянсько
го Союзу С. Л. Соколова. 
13.15 — Концерт двічі Чер- 
вонопрапорного імені Алек
сандрова ансамблю пісні і 
танцю Радянської АРМІЇ. 
14.05 — Фільм. 15.05 — Чем
піонат світу з боксу. 16.35 — 
Кіноепопея «Визволення». 
Фільм 4. «Битва за Берлін». 
18.00 — Новини. 18.20—«За
ради життя на землі». По
етична композиція. 18.50 — 
«Світлій пам’яті загиблих у 
Гюиотьбі проти фашизму». 
Хвилина мовчання. 19.10 — 
П. Чанковський. Концерт 
для скрипки з оркестром. 
19.40 — Кіноепопея «Визво
лення». Фільм 5. «Останній 
штуїім . 21.00 — «Час». 21.45 
— Святковий вечір в кон
цертній студії в Останкіно. 
пішсвячений Дню Перемоги. 
По закінченні — новини.

ДРУГА ПРОГРАМА. 10.00 
*— Музичний фільм «Пісня, 
обпалена війною*. 10.50 — 
«Безсмертя героїв*. 11.40 —

■

Вдивляйсь, плането, чистими очима 
У постать воїна —

надію на життя!
Наум ДОБРІН, 

учасник Великої Вітчизняної 
війни, член обласного літоб’єд
нання.

Вечір пісню вплітає у перше бузкове 
цвітіння, 

І над містом уже опускаються 
стомлені сни. 

їх сьогодні тривожать незримі
__ задумливі тіні,

Що па мить повернулись з тієї 
лункої весни... 

День згасає поволі яскраво-багряним 
тюльпаном, 

День, урочий той день—на червоному 
дивному тлі.

А коли над землею зажевріє лагідний 
ранок,

Буде мир на землі, на пораненій 
лихом землі.

І сплетуться громи в переможно- 
дзвінкому салюті,

І відійде в історію ця ненависна 
війна, 

Може, з часом нещастя людей 
будуть ними забуті, 

Щастя їм роздає голубінь осяйна. 
На весь зріст, на весь світ встане 

День Перемоги, 
Буде сонце в безмежному небі яріть. 
Вистелятиме доля їм радісним 

вруном дороги,
І тепло дружніх усмішок щедрістю 

буде їх гріть...
Як тримає ця дівчина бабусину руку, 
Залишає бузок гам, де Вічний палає 

вогонь. 
Ще вона не збагне того тихого, 

тихого смутку, 
Відчуваючи ніжність бабусиних 

рідних долонь. 
Ніч в бузкове цвітіння зажуру 

далеку вплітає, 
Заколисане місто поринуло 

в зоряні сни.
Ти не спиш, ти пожовклі листи 

все читаєш.
Батька ждали з війни... 
Біп загинув тієї весни.

Наталя КЛЬОВАНА.
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«Сурми славлять Перемогу*. Повний.- 11.20 — Щодеи- 
Ііолцерт. 12.10 —«Слава сот- ник соціалістичного змаган- 
датська». 13.10 — «Хаіі зап- ня». 16.00 — Гандбол: «Спар- 

будСтЛ0І1Ч<?!/> Концерт. - так* (Київ) — «Егле» (Віль
нюс). 17.10 — «Я курчатко, 
ти — курчатко». Вистава. 
17.45 — «Сільськогосподар
ський тиждень-. 18.00 — 
«Конституція діє, живе, пра
цює*. 18.30 — Реклама. Ого
лошення. 19.00 — Вісті. 19.30 
— Фільм «Ігрек-17». 20.50 — 
«Па добраніч, діти!» 21.15 — 
«Час». 21.15 — Фільм-кон
церт «Співає Юрій Богати
ков*. 22.05 — «Старт». По за
кінченні — новини.

13.40 — Телефільм «На все 
життя. що залишилось». З і 

1 сепії. 15.55 — Концерт ан
самблю пісні і танцю Захід
ного прикордонного округу 
16.55 — «Урок мужності».
17.40 — Фільм концерт «За
співачі. вперед». 18.15 — 
Вісті. 18.50—«Світлій пам’я
ті загиблих у боротьбі проти 
фашизму». Хвилина мовчан
ня. 19.10 — «Симфонічна 
музика». 19.15 — Футбол: 
♦Динамо» (Київ) — «Зеніт* 
(Ленінград). 21.00 — «Час-. 
21.45 — «Наша біографія. 
Рік 1945*. 22.45 — «Вечірня 
музична пошта». По закін
ченні — новини.

11 ТРАВНЯ

10 ТРАВНЯ

ПЕРША ПРОГРАМА. 8.00
— «Час». 8.50 — Гімнастика.
9.10 — Фільм «Пепший день 
мир;'». 10.40 — «у світі тва
рин». 11.40 — «Шкільний 
екран». 10 клас. Суспіль 
ствознавство. 15.00 — «Твій 
труд — твоя висота*. Кіпо- 
програма. 15.45 — «Твор
чість О. Гончара*. 16.15 — 
«Винахідник». 16.45 —
И. Гайдн. Концерт віолонче
лі з оркестром. 17.15 — 
«Один за всіх, усі за одно
го». 18.00 — Новини. 18.15— 
«Подвиг». 19.00 — Чемпіонат 
світу з хокею: матч учасни
ків фінальної групи. (Пра
га). В перерві — тираж 
«Спортлото*. 21.15 — «Час*. 
21.45 — К. т. «Пісні над хви
лями*. Музично-розважаль
на програма. (К-д). 22.15 — 
«День за днем». (К-д). 22.30
— Чемпіонат світу з хокею: 
матч учасників фінальної 
групи. (Прага). В перерві — 
новини.

ПЕРША ПРОГРАМА. 8.00 
• Час*. 8.35 — Гімнастика. 
8.55 — Фільм «За все в од- 
віті*. 10.25 — «Клуб кінейо- 
дороясей*. 15.00 
лефільм «Траса* 
О. Твардовськпй. 
Тьоркін >. 16.00 - 
ча гарантія
16.30 — - 2___ :
слідопитів З ДВІЧІ 
Радянського Союзу 
Федоровпм. 17.10 — 
ні мелодії. 17.30 — 
ський університет 
нів». 18.00 — 
— Програма 
Чехословацької Соціалістич
ної Республіки. До 33-ї річ
ниці визволення Чехоело- 
г.аччіши від Фашистських 
загарбників. 21.00 — «Час».
21.30 — «Вечір поезії Р. Ка
занової в концертній студії 
Останкіно*. По закінченні—• 
новини.

Док. те- 
15.30 — 
'■ Василь 

«Робітнії- 
москвичів*. 

«Зустріч ЧСИВОІПІХ 
Геооєм 

О. Ф.
Народ- 

«Лснін- 
мільйо- 

Новини. 18.15 
телебачення

ДРУГА ПРОГРАМА. 10.00 
— «Чебурашка та його пру
зі*. Лялькова вистава. 11.00

ДРУГА ПРОГРАМА. 16.45
— «Республіканська фізико- 
математична школа». 17.15
— «Золоті Зірки України».
Кінонарис. 17.30 — Док. те
лефільм. 18.00 — «Ми — ін
тернаціоналісти*. 
«Пісні сонячної 
18.30 “ "

18.15 — 
Молдавії*. 

«Знай, люби, бере-

7) Наша адреса і телефони
Газета виходить 

у вівторок, четвер, 
суботу.

316050. ГСП, Кіровоград 50, вул. Луначарського, 36. 
Телефони: відповідального секретаря та відділу 
комсомольського життя—2-45-35, відділу пропаганди, 
відділу листів і масової роботи—2-45-36, відділу вій
ськово-патріотичного виховання та спорту — 2-46-87.
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приїхали 
лідерами. 

Маючи ' у своєму активі 
шість перемог, одну нічию 
і одну поразку. Господарі, 
які в попередньому турі 
виграли з рахунком 2:0 у 
черкаського «Дніпра», з 
десятьма очками і маючи 
одну зустріч у запасі, по
сідали шостий рядок. По
чаток матчу обидві коман
ди провели обережно. Що
правда, територіальна пе
ревага була на боці «Зір
ки». Буковинці непогано 
організували оборону, роз 
ставивши «сторожові пос
ти» на головних напрямах 
атани гостей. Перший тайм 
не приніс успіху жодному 
клубу.

Після відпочинку гра по
жвавішала. У обох команд 
була нагода змінити ре
зультат. Раніше її викори
стали чернівецькі футбо
лісти. Гол вони забили, 
скориставшись з позицій-

ної помилки оборони міро- 
воградців. Наші земляки 
намагалися відігратися, 
але це їм не вдалося. Матч 
закінчився з рахунком 1:0 
на користь «Буковини».

Незважаючи на втрату 
двох очок, кіровоградці, ян 
і раніше, знаходяться у 
числі лідерів другої укра
їнської зони. Чергові три 
поєдинки «Зірка» проведе 
на своєму полі. 13 травня 
її гостями будуть армійці

Львова, 17 травня — «Но
ватор» з Жданова, а 22 
травня — вінницький «Ло
комотив».

Отже, попереду —гостра 
боротьба. Категоричні вис
новки робити ще рано, бо 
пройдено лише дев’яту 
частину цьогорічного сезо
ну. Як кажуть: очки раху
ють восени, але роздавати 
їх весною не треба.

В. ТВЕРДОСТУП.
ез

Редактор М. УСПАЛЕНКО.

Олександрійське
технічне училшце Ло З

Вірші молдавських 
19.55 — «Золотий
Вистава. (В перерві: 20.45 — 
«На добраніч, діти!». 21.00 — 
«Час»), 22.10 — Гандбол:
«Спартак» (Баку) — «Спар
так» (Київ). Жінки. В перер
ві — новини.

12 ТРАВНЯ
ПЕРША ПРОГРАМА.

— «Час». 8.35 — Гімнастика.
8.55 — «Вперед, хлопчаки!»
9.55 — Телефільм «Як вирва
ти луб V кита*. 11.15 — Кон
церт. 11.40 — «Шкільнії!' 
скрап». Російська літерату
ра. 10-й клас. 12.10 — Теле
нарис «Наш сучасник», 1->.00
— Док. телефільми телесту
дій країни. 16.00 — Концерт. 
16.30 — «Шахова школа*. 
17.00 — «П’ятирічка ефек
тивності і якості*. 17.30 — 
Для юнацтва. «Орієнтир*. 
18.00 — «День за днем*. 
(К-д). 18.10 — «Доброго вам 
здоров'я*. (К-д). 18.40 —
«Партійне життя*.
«круглим столом» 
іандистн». (К-д). 
Чемпіонат світу 
матч учасників 
групи.’ (Прага). 21.15—«Час». 
21.45 — «Мелодії і ритми за
рубіжної естради» 22.30 — 
Чемпіонат світ;' з хокею. В 
перерві — ПОВНІШ.

«За 
ппопа- 

19.00 —
з хокею: 

Фінальної.

ДРУГА ПРОГРАМА. 10.00 
— «Попелюшка •>. Лялькова 
вистава. 11.00 — Новини.
11.15 — «Російський ро
манс*. 16.30 — «Пароль
•Дружба». 17.00 — «Москва 
і москвичі». 17.30 — «Від
гукніться. сурмачі!» 18.00 — 
Фільм-концерт «Іптермсп- 
цо*. 18.30 — «Юні художни
ки до XI Всесвітнього фес
тивалю молоді І студентів». 
19.00 — Вісті. 19.30 — «Па 
ланах республіки». 19.45 — 
«Дійові особи та виконавці». 
20.45 — «На добраніч, діти!»
21.15 — «Час». 21.45—Фільм 
«В день весілля*. По закін
ченні — новини.

«молодой КОММУНАР» - 
орган Кировоградского обкома 
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НАБИРАЄ УЧНІВ >
З ЧИСЛА ОСІБ, УВІЛЬНЕНИХ У ЗАПАС ІЗ ЛАВ 
РАДЯНСЬКОЇ АРМІЇ, НА ТАКІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ:

прохідник горизонтальних і похилих виробок (строк 
кавчання — 7,5 місяця),

кріпильник (7.5 місяця), 
електрослюсар підземний (10,5 місяця), 
машиніст електровозів (підземних) (7.5 місяця), 
машиніст електровозів для вугільних розрізів 

(7,5 місяця),
машиніст підземних установок (7,5 місяця).
Учням виплачують стипендію в розмірі 100 карбо

ванців г<а місяць. Іногородніх забезпечують гунго- 
жі.’тком Під час проходження виробничої практики 
учні одержують 50 процентів від заробленої суми.

Вступники подають атестат або свідоцтво про осві
ту, три фотскар'гкп розміром 3X4 см, трудову книж
ку. Паспорт і військовий квиток пред’являють осо
бисто.

Випускники працюють на шахтах і підприємствах 
об’єднання «О.іександріявугілля».

Адреса училища: Кіровоградська обл., м. Олександ
рія, площа Кірова, 18, технічне училище № 3. Телефон 
2-14-32.

ДИРЕКЦІЯ.

Якщо її її хочете матії середню 
освіту і спеціальність* 
вступайте до Кобривіецького 
середнього сільського 
профтехучилища «V» 2

Заклад приймає учнів на такі спеціальності:
тракторнст-машиніст широкого профілю з одночас» 

ким здобуттям загальної середньої освіти (строк на
вчання — 3 роки):

тракторнст-машиніст 3 класу (строк навчання —♦ 
1 рік);

майстер-наладчик по технічному догляду за мапіни- 
но-тракгоршім нарком (строк навчання — 6 місяців);

слюсар по ремонту, монтажу га експлуатації устат
кування тваринницьких ферм з кваліфікацією елек
тромонтера (строк навчання — 3 роки):

коваль-газозварннк (строк навчання — 1 рік): 
майстер машинного доїння корів (строк навчання—• 

З місяці);
механізатор тваринницьких ферм з кваліфікацією 

електромонтера (строк навчання — 3 роки. Учні од
ночасно здобувають загальну середню освіту).

До закладу приймають юнаків і дівчат. Па триріч
не навчання приймають без екзаменів осіб, що закін
чили 8 класів.

Вступники пред'являють документ про освіту, сві
доцтво про народження (або паспорт), довідку з міс
ця проживання, характеристику зі ніколи, 3 фото
картки розміром 3X4 см. >'

Початок занять з І вересня.
Учнів забезпечують триразовим харчуванням, об

мундируванням, стипендією, постільним ” приладдям, 
гуртожитком і підручниками.

В училищі працюють гуртки художньої самодіяль
ності, технічної творчості (зі спеціальних і загальио- 
ссвітпіх предметів), спортивні секції (волейболу, фут
болу. вільної і класичної боротьби, баскетболу, на
стільного тенісу).

Випускники училі ща мають перевагу при вступі до 
вузів.

Адреса закладу: Кіровоградська область, м. Бобри- 
нець, вул. Димитрова, 1.

ДИРЕКЦІЯ. І
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