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ПРОШУ СЛОВА

Вам лист!
«Забезпечити повніше 

задоволення потреби на
родного господарства і на
селення в послугах зв’яз
ку •> — так записано у 
проекті ЦК КПРС до 
XXVI з’їзду партії. Для 
нас, працівників поштови- 
го зв'язку, ці слова роз
шифровуються так: вчасно 
доставляти кореспонден
цію в кожен дім, у кожну 
квартиру. Це вимога на
селення, вимога часу. Га
на жаль, ііце не завжди 
ми можемо її задовольня
ти. Причин чимало. Якість 
і оперативність вашої ро
боти залежать значною 
мірою від наявності ек- 
силуатацінлого матеріалу 
(часто відчуваємо нестачу

шпагату, наприклад), від 
кількості у відділенні гру
пових шаф для доставки 
пошти, 'їх якісвого виго
товлення..

Або ше. В районі сіл ба
гато, і як би рано не до
ставляли пошту в Гайво
рон, та у віддалені села 
вона потрапляє ладверір.

Ці недоліки треба лікві
дувати- Останній абзац 
шостого розділу проекту 
ЦК КПРС пропс ую до
повнити словами: «На
лагодити краше постачан
ня відділенням зв'язку, ек
сплуатаційних матеріалів, 
заласних частин. Задо
вольнити потреби їх в ав
тотранспорті».

В. АЕЕРЯНОЕ, 
секретар комсомоль
ської організації Гай- 
Еоронськсго вузла 
зв’язку.

ТВАРИННИЦТВО — УДАРНИЙ ФРОНТ! =
К? ОБЛАСТІ живе і пра- 

цює близько 20 тисяч 
доярок, і багатьо/А із них 
під силу добитися в ро
боті більшого, аніж еони 
досягни. Для цього треба 
й далі зміцнювати кормо
ву базу колгоспів, поліп
шувати племінну роботу, 
пред/Аетніше займатися 
вихованням ллоледих кад- 
дів тваринників тощо, 
гр ПАСИЫ вам, славні, 

наші трудівниці, за ва
ші добрі, роботящі руки, 
за вашу невтомну пра
цю! Школярі міста вруча
ють усім присутнім у залі 
букети живих квітів.

...За великі і добрі діла 
Вам і слава, і Бічна 

. хвала!
ЦІ слова, що пролунали 

з уст вихованців одного з 
дитсадків Кіровограда, які 
теж прийшли подякувати 
нашим чотиритисячницям 
за їхню трудову доблесть,

років працює жінка дояр
кою. Вона — наставниця 
молодших, менш досвідче
них, людина, яку всі щиро 
поважають. Вона — перша 
в когорті слвених наших 
п’ятитисячниць.

« Ми знаємо, в ім’я чого 
працюємо!» — ці слова 
належать молодій доярці 
з колгоспу «Перше трав-: 
ня» Маловисківського ра
йону Валентині Єпішевій, 
яка розповіла про досвід 
сеоєї роботи, про своїх 
подруг, про плани колек
тиву на майбутнє.

Коротке інтерв’ю, взяте 
на перерві у переможця 
соціалістичного змагання

День видався на диво гарним. Сонячне світло 
щедро вливалося через високі незашторені вікна 
по зі смаком прибраного залу, надаючи йому ще 
більшої святковості. Тут зібралися на нараду дояр- 
ки-чотиритисячниці Кіровоградщини, щоб погово
рити про підсумки зробленого, порадитись обміня
тися досвідом.

Минулого року 106 доярок нашої області подола
ли чотиритисячний рубіж по надоях молока від 
норови і вісім — п’ятитисячний. Найбільше чоти- 
ритиспчниць у Новоархангельському районі — 26. 
Маловискіссьному — 13. Онуфріївському - 10, а 
взагалі такі трудівниці _є в сімнадцяти районах. 
Усіх їх, присутніх на цій нараді, щиро привітав го
лова виконкому обласної Ради народних депутатів 
В. !. ЖЕЛІБА.

Про те, чого досягнуто, про велині завдання на 
майбутнє’ в галузі тваринництва говорив перший 
секретар обласного комітету Компартії України 
М. М. КОБИЛЬЧАК Ряда;* чотиритисячні-^ — 
зростати! Ця думка прозвучала не тшьки в його 
виступі, а й у словах багатьох доярок, що взяли 
участь у нараді.

стерно читав байки артист 
Кіровоградського україн
ського музично-драма
тичного театру імені М. Л. 
Кропивницького 
Тначенко. Порадували слу
хачів артисти обласної фі
лармонії.

А втім, наші славні чо
тиритисячний довели, що 
вони теж уміють співати й 
танцювати так само доб
ре, як і працювати. Бсі/а 
дуже сподобалася росій
ська пісня «Кадриль» у 
виконанні кращої доярки 
колгоспу 
ронського району Г. Д. 
Савченко. І, мабуть, 
боно символічно,

«ЛАир» Гайво-

року надоїла 3600 кіло
грамів молока від кожної 
корови, а торік — понад 
4000, стала переможцем 

Борис районного змагання. Нині 
взяла високе зобов’язан
ня — одержати до дня 
відкриття XXVI з’їзду 
партії по 620 кілограмів 
молока від корови. А ще 
вирішила нинішнього ро
ку, як і багато молодих 
чотиритисячний області, 
боротися за п’ятитисячні 
надої.

Першою моєю настав 
ницею в труді була моя 
мама. Тепер я надоюю 
молока більше, ніж есна, 
і для мами це — радість. 
Хочу сказати, що ми, мо
лоді доярки, не підведе
мо. Працюватимемо так 
са/АО сумлінно, не пскла- 
даючи рук, як і наші ма
тері, старші подруги, щоб 
добиватися ще більшого...

гли-
Ш.О МО-

Хліб ■ сіль 
першому сек
ретареві обко
му Компартії 
України М. М. 
Кобильчаку пе
редає доярка- 
п’ятитися ч н и- 
ця М. А. Монз- 
ша.

можна без вагань назоати 
лейтмотивом усієї зустрі
чі.

По 5882 кілограма пер
шосортного молока одер
жала торік від кожної ко- 

Комсомолка Світлана Єгорова, яка минулого року 
вперше подолала 4-тисячний рубіж;

рози М. А. Монаша з кол
госпу «Зоря комуніз/лу» 
Новоархангельського ра
йону. Хіба це не трудовий 
подвиг? Уже п’ятнадцять

молодих доярок області 
комсомолки Віри Марце
вич із колгоспу «Зоря ко
мунізму» Новоархангель- 
ського району.

— Віро, розкажи, будь 

ласка, як ти стала дояр
кою.

— Народилася і виросла 
я в Молдавії. Ще навчаю
чись у середній школі, 

опанувала професію опе
ратора машинного доїння. 
Сталося так, що п’ять ро
ків тому приїхала до Над- 
лака п гості до своєї сест
ри. Сподобались мені се
ло і люди в ньому, от і ви
рішила залишитися тут 
назавжди. Пішла працю
вати на ферму телятни
цею. Старалася. Потім ме
ні довірили групу корів. 
Роботу цю полюбила...

— Як же тобі працю- 
«ться нині, які плани на 
майбутнє!

— Минулого року я на
доїла по 4706 кілограмів 
молока від кожної з 19 
корів своєї групи. Тож у 
нинішньому вирішила бо
ротися за п’ятитисячні на
дої. Змагаюся зі свекру
хою Ніною Григорівною 
Марцевич і надоюю вже 
майже стільки ж молока, 
як і вона. В майбутньому 
маю намір працювати ще 
краще, у всьому вчитись 
у нашої Марії Антонівни 
Монашої, переймати 
гатий її досвід...

— А як складається 
особисте життя!

Донька підростає. 
Чоловік працює б колгос

ба-

пі шофером, Живемо ми 
дружно. Так що й тут усе 
нормально.
ІТ ЕРЕД присутніми Еисту- 
** пили професійні й са
модіяльні артисти. Бурю 
оплесків у залі зірвали 
хлопці та дівчата з танцю
вального ансамблю 
«Юність» Кіровоградсько
го державного педагогіч
ного інституту імені О. С. 
Пушкіна, котрі з гумором 
виконали український на

Виступають наймолодші артисти-вихованки дитсадка;

родний танець «Так тан
цюють старики». Всіх за
хопив цікавий виступ ху
дожньої агітбригади Нов- 
городківського районного 
будинку культури. Май-

СпІЕЕС ЧСТИ- 
ритисяч и и ц я 
Г. Д. Савченко;

району

співала

свого виступу

лода чотиритисячная з 
колгоспу «Перше травня» 
Маловисківського 
комсомолка Надія Вовко- 
брунь, яка теж 
для подруг по праці, • ви
брала для 
пісню, що називається «Я 
люблю цю землю».

Коротке інтерв’ю, взя
те на перерві у комсомол
ки Світлани Єгорової з 

імені Карпа 
Ульяновського 

колгоспу 
Маркса 
району.

— Світлано, розкажи, 
будь ласка, трохи про се
бе і свою роботу.

— Прийшла я на ферму 
після восьмирічки, сім ро
ків тому. Позаминулого

Е? УЛО навіть трохи сум- 
** но, коли нарада закін
чилася. Зал спустів, учас
ники свята праці роз’їха
лись по домівках, повер
нулися до своїх звичних 
справ. Попереду у них 
трудові будні, напружена 
робота. З кожним днем 
ближче до нас день від
криття XXVI з’їзду КПРС. 
Якими будуть наші трудо
ві дарунки партійному 
форуму, це вирішується 
сьогодні. У перспективі —

дальше зростання про
дуктивності громадського 
тваринництва. У перспек
тиві — нові трудові злети.
Вели репортаж П. СЕЛЕ- 
ЦЬКИЙ і В. ГРИБ іфсто).
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ДЕЛЕГАТ ПАРТІЙНОГО З’ЇЗДУ

’А7 КОЛГОСПІ імені Лені- 
И " на Микола Григоро- 

зич давно на видноті. Не 
й рік — десятки років се- 
1 ред працівників автопарку 
| він тільки попереду. Деся- 

И ту п’ятирічку виконав до 
110-ї річниці з дня народ- 

' ження В. І. Леніна. За ми
нулий рік зробив 125 ти- 

I сяч тонно-кілометрів при

піклуватись про 
Батьківщина була

ПОВИННІ 

те, щоб 
могутньою і багатою».

Бо пам’ятав слазу дідів, 
котрі 1918 року повстали 
за правду Леніна, пам’ятає 
подвиг героїв Великої 
Вітчизняної війни, пам ятає 
подвиг Героя Радянського 
Союзу Ахременка, що ки
нувся з гранатами під гу-

Ц“1 

правду, то ваша профвсіч ломки, на авари. Це лег- 
водія не дуже важка. Вам ко сказати — перевезти з 
легко, не те що тракторис
тові чи комбайнерові.

Усміхнувся й він:
— Якщо казати 

правду, то я спершу 
працював трактористом. 
Добре знаю й працю 
комбайнера. Отож, можу й 
порівнювати. І маю повне

Степан ШЕВРЯКОВ Оксана СТЕПАНЕНКО

всю 
іеж

’ 17 тисяч центнерів зерна, 
та ще такого трудного лі
та. Ми прагнули не дати 
загинути жодній зернині...

8 автопарку —‘ *
ства склався 
дисциплінований 

ноназ соціалістичні 
в’язання, ьзяті на 
річну. До перемоги 
тив вела партійна

ЛЕНІНСЬКА

35 Л 5т 53 35 №3
120 тисяч, 

два кращих 
— П. О. Гри-

зобов’язанні 
Того ж року 
комбайнери 
горчук та О. Г. Лоскуп — 
намолотили понад 17 тисяч 
центнеріз зерна. Все йо
го з поля перезіз М. Г. 
Гершкул разом з шофе
ром О. К. Тарубарою. Ма
шина Миколи Григоровича 
не знає поломок, не знас 
ремонту...

І
Як же не гордитися зем
ляком!

І промовисто про любоз 
ІОНІ до нього говорить 
школа. Там. на другому 
поверсі, є стенд, а нз ньо
му — напис про найкра
щих учнів, що вчилися в 
десятирічці, З першим там 
.«= М. Г. Гершкул.

Молодь любить Миколу 
Григоровича за працю, 
горнеться до нього, бо він 
ніколи не обминає її, при
ходить з добрим словом 
поради, з розповіддю про 
свої дороги. Дороги, що 
починаються з рідного се
ла, звідси, з цього май
дану. На ньому красується 
нова двоповерхова школа. 
Хлопчики і дівчатка, хлоп
ці і дівчата мріяли про 
неї, а Микола Григорович 
разом з друзями ззодив її. 
Камінь і цеглу, цемент і лі
соматеріали, блоки та ін
ше привозив і він, уболі- 

| ваз, щоб школа росла, не 
І зупинялось її споруджен- 
I ня, щоб скоріш прийняла 
І галасливу дітвору. І коли 
І розчинились її двері, нз 

святі відкриття, він попро- 
п сив учителів:

І — Якщо можна, вяпи- 
| шіть для юні слова Василя 
в Олександровича Сухомлин- 
I ського. Ось ці. Я їх ношу 

Я в серці, бажав би, щоб ео- 
м ви, як зоря, світили моло- 
я ДІ-

І аони заполум’яніли, ті 
І гарячі слова:

«8и господарі землі, 
густо политої кров’ю 
старших товаришіз. Ви

Коли в Каніж прийшла* звістка про те, що кому
ніста, водія автомашини Миколу Григоровича Герш- 
кула обрали делегатом XXVI з'їзду Компартії Украї
ни, його радо привітали друзі-механізатори, всі тру
дарі колгоспу, а особливо палко — молодь, юнь се
ла.

Палко, бо він завжди — обличчям, серцем усім — 
— до них, неспокійних, з турботою, добром, 
бов’ю.

сениці ворожого танка 
(його, героя, поховано на 
братському кладовищі)... 
Пам’ятає 1 
слазу батьків,"щоб Батькіз- 
щина була 
багатою...

У школі, 
клубі часто 
вечори трудової слави, сю
ди запрошують ветеранів, 
теперішніх трударіз кол
госпу. Запрошують І Мико
лу Григоровича. На тих 
вечорах — і тепло, і ра
дість за юнь, і щирі відпо
віді на її запитання.

Десятикласниця усміх
нулася:

— Миколо Григорозичу! 
Ви радите нам залишатись 
у селі. Але якщо говорити

примножує

могутньою I

а колгоспному 
влаштовують

право сказати, що праця 
шофера не легша. Чому я 
пересів на машину? Відпо
вім. Вона допомогла мені 
ще краще побачити кросу 
просторів нашої Вітчизни. 
У спразах колгоспу мені 
доводилось бувати в Мос
кві, Ленінграді,
Києві, Горькому, Ростові- 
на-Дону, Тбілісі,
Вільнюсі, багато, сотні ра
зів у Кіровограді... Скіль
ки вантажів перевозимо 
для доріг, новобудов! Ось 
чому я пересів на авто
машину, А робота наша 
не з легких. Ми не маємо 
права на спізнення, на по-

Калініні,

Харкові,

господар- 
хороший, 

_____    і_ трудо
любивий колектив. Він ьи. 

зобо- 
п’яти- 
нолек- 

____ ....................... група, 
і для Миноли Григоровича 
особливо відрадне те, що 
живе й діє комсомольська 
група. Комсорг- Павло і а» 
таров, комсомольці Микола 
Чоботар, ззільнені в запас 
поїни Віктор Сердюк Сер
гій Пирко, їхні товариші 
поруч з комуністами вибо
рювали трудову перемогу. 
1 наставником, найнращим 
другом у них був і є Ми
кола Григорович. Усе. що 
знає, що ьміє, щедро пе
редавав юні.

Є у Миколи Григорови
ча сім’я. Дружина, Олек
сандра Тимофіївна, пра
цює з полі. Старший син. 
Олександр, служить у Ра
дянській Армії, дочка Ва
ля навчається на курсах 
вихов-зтельок у Кіровогра
ді, найменший, Юра, — у 
восьмому класі. Вже в 
комсомолі. Юра, як і бать
ко, любить музику. Якось 
заслухався, дивля>-ить по 
телевізору «Наталку-Пол- 
тавку». Оглянувся — бать
ко. Не впізнав його — но
вий костюм, біла сорочка 
геть забруднені.

— Що сталося, тату?
—• Допомагав 

шоферові.
— Нашому?
— Ні. Хлопчина

□ ого. Відмовив
Довелося повозитись. Мо
рочилися з годину.

— А ти отак новий кос
тюм, сорочку...

—У нас, Юрко, у шофе
рів, закон. Побратимства. 
Бачиш, що товариш зупи
нився, зупинись і сам. До
поможи. Ми ж на одній 
дорозі. Незважаючи ні на 
що...

Допомогти... У трудно
щах. Обличчям до неї, до 
юні, серцем до неї — та
кий він, комуніст, делегат 
XXVI з’їзду Компартії Ук
раїни Микола Григорович 
Гершкул.

КОМСОМОЛІ
Під зорями Жовтня народжена, 
Гартована у вогнях,
Ти крізь шляхи чеходжені 
Мужньо несла свій стяг.
За владу нашу Радянську 
Пройшовши усі фронти, 
Ще з часів громадянської 
Стала легендою ти.
А потім суворими буднями 
Невтомна праця без краю, — 
І зорями п’ятикутними 
Вогні Дніпрогесу сяють.
А коли сорок першим грізним 
Звівсь народ на війну езящену, 
Комсомольці фронтом залізним 
Під багрян; стали знамена.
І з ім'я того дня нового,
Що салютом Травня розцвів,
І Матросова, і Кошового 
Комсомол у безсмертя вів. 
Слово Партії, воля Партії 
Для юнацтва немов маяк.
І летить комсомольська гвардія 
Знову з шал трудових атак.
Будь же слезна, епохо знаменна 
Цих звеличених поацею днів. 
Пломеній, комсомольське знамено, 

Чистим сяйвом шести орденів! 
емт Головзнівськ.

сніг сивини
гСійіійИ» сивіша- сивіша 
Затуманила неньчині скроні. 
Залишила жорстока війна 
їй страждання і ночі безсофіі.
Ждяяіь ненька синочків з вібнН- 
Жде своїх соколяг і понині.
Та ие прийдуть додому ВОІІІ;
По віляху, що мережать раніи.
Не тіфі-личуть матусю зда
Срібним сміхом не сповшітй-я -чата’ ■ 
В чистім полі, де вітер гуля. 
Впали в трави її соколята.
Аже все ж по війні всі СіНЦ 
Ожили у твердому граніті., 
•їм нашіптують щось ясени, 
Для них квітнуть ВОЛОШКИ, у

с. Злинка 
Маловисківського району.

Зштор^іУЛЬГА

яситТ.

Ж»'

одному

зТІанче- 
мотор.

М. СТОЯН,
член обласного літе- ® 
ратурного об'єднання.
Нозомиргородський 

район.

Тамара ЖУРБА
*нг

З долонь моїх зростає доброта — 
Світанкова, промінна, росяниста. 
Зелена рунь, що вічно пророста, — 
Жіночості то рунь і материнства. 
З долонь моїх такий погідний день. 
З долонь моїх вітри — не суховії. 

І йде до мене віра від людей, 
І до людей від мене йдуть надії. 
Бо світ пішов з любові — не з меча. 
Злслію землю і посію жито.
Крильми торкнеться птах мого плеча, 
Торкнеться струн таке достигле

«жити»...
Мої долоні, що тугі, як сніп, 
Зітерши зло. добру вікно розчинять. 
Мої долоні виплекають світ, 
А в пім — дитята з добрими очима, 
с. Іванівна
Долннського району.

НА СЕМИ ВІТРАХ
Знатному хліб^Чові колгоспу ім^- 

ні Шевчен та Д. >^наченку присвячу
ється.
Все життя "зи — на семи вітрах, 

їм не звикли, друже МІЙ, ГОрИТИСЬ. 
З вигляду — не богатир, не витязь« 
Може, й на спочинок вже пора? 
Пенсія — для всіх. Ідуть же люди, 
А його в бригаду в ніч несе.
І дружина журиться стара..
До керма вже тягнуться й онуки« 
В дідуся шорсткі й умілі руни,- 
Вже дазно на пенсію пооа.
Ви у відповідь дружині мозчите« 
Що їй скажеш? Те, мабуть, 

щезавше, —•
Як сидіти можна руки склів _ии?.« 
Мовчки у бригаду ви йдете. 
Хто за вас зораз, скажіте, більше? 
Краще, глибше лан безмежний 

плуживС, 
8 спеку, з бурю, у пекегьну стужу. 
Совість ваша — сталений леміш. 
Ви замислились: проклали борозну 
Вже до місяця, мабуть, що й двічі. 
І зогонь палкий в душі не вичах. 
Вам не до спочинку й не до сиу. 
Це дружині зрозуміти важко.
Ви з порога кидаєте їй:

— Ти ввини упертості мой, 
Але я не можу буть інакшим.

м, Ноаомиргород.

Анатолій КРИМСЬКИЙ

ПО ВИСОКИХ ЗАМЕТАХ

4 лютого минає 100 років з дня народження К. Є. 
Ворошилова (1881 —1969), діяча Комуністичної партії 1 
Радянської держави, Маршала Радянського Союзу, дві
чі Героя Радянського Союзу, Героя Соціалістичної 
Праці, Героя МНР.

«Я -СОЛДАТ
РЕВОЛЮЦІЇ»

В
ІН одного разу сказав:

«Я не вірю у визначен
ня наперед, але дякую сво
їй долі за тс, що мені ви
пав саме той шлях, який 
мені довелося пройти. Не
має ДОЛІ вищої, ніж доля 
робочої людніш і солдата 
революції!»

Так, він був солдатом ре
волюції. І став людиною- 
легепдою. А свій трудовий 
шлях почав п'ятнадцяти
річним юнаком на зазоді 
Донецько-Юр’ївського ме
талургійного товариства 
(ДІОМТ). Був кур’єром- 
розсильпим, помічником ма
шиніста на водокачці, слю
сарем в електромеханічно
му цеху, машиністом крана 
а чавуноливарному цеху. А 
через три роки його занесли 
до «чорних списків» — за 
організацію страйку кранів
ників — І звільнили із за
воду. Арешти, тюрми, за
слання. Він вів підпільну 
роботу в Петербурзі, Баку, 
Царицині,’ брав участь у ре
волюції 1905 і 1907 років. 
Він — па барикадах Вели- _ ж _____г_.
кої Жовтневої соціалісти- кінці 1918 року його обрала

ної революції, комісар Пет
рограда.

Нині, в дні місячника обо
ронно-масової роботи, при
свяченого ОЗ-й річниці 
Збройних Сил СРСР, па те
матичних вечорах, присвя
чених 50-річчю фізкультур
ного комплексу ГПО, ком
сомольці тридцятих і соро
кових років розповідають 
юшім, як вони брали участь 
у військово-спортивних іг
рах, складали нормативи па 
«Вороіипловського стріль
ця», сВорошпловського вер
шника». Але перше їхнє 
СЛОВО — про буремні роки 
громадянської війни та іно
земної воєнної інтервенції, 
про той час, коли К. Є. Во
рошилов організував 1-й 
Луганський соціалістичний 
загін, командував 5-ю Ук
раїнською армією, яка з 
важкими боями здійснила 
перехід з Донбасу до Цари
цина. В період оборони Ца
рицина К. Є. Ворошилов ко
мандував групою військ, був 
заступн нком команду іоч.ого 
Південного фронту, коман
дував 10-ю армією. Напри-

до складу Тимчасового ро
бітничо-селянського уряду 
України і призначили нар
комом внутрішніх справ, а 
потім — командуючим вій
ськами Харківського війсь
кового округу.

ГІід час Великої Вітчиз
няної війни він — член Дер* 
жавного Комітету Оборони 
і Ставки Верховного Голов
нокомандування, займає ряд 
інших командних постів, 
після війни — заступник 
Голові! Ради Міністрів, Го
лова Президії Верховної 
Ради СРСР.

Солдат і полководець, бі- 
льшовик-леиіиець (він член 
партії з 1903 р.). людина з 
полум’яним серцем, К. Є. 
Ворошилов віддав усе своє 
життя служінню народові, 
партії. Незламна воля, хо
робрість і мужність, що 
поєднувалися з полковод
ницьким талантом, несхит
ністю в справах політичних 
і людською теплотою, при
несла йому безсмертя. Ви
датний партійний 
Ф. Сергеев (Артем)’ піісаз, 
що К. Є. Ворошилов був 
«усюди, де носилася смерть 
і'де натиск озвірілих коза
ків загрожував зім’яти і 
прорвати нашу довгу, вузь
ку стрічку ешелонів...» Про 
нього будьонівці співали 
пісню «Ми — червона, кава
лерія» на слова А. Д’Актп- 
ля:
Буденный — наш братишка, 
С нами весь народ.
Приказ: «Голов не вешать 
И глядеть вперед!» 
Ведь с нами Ворошилов, 
Первый красный офицер. 
Сумеем нровь пролить 
За СССР.

ВСІ — НА СУБОТНИК!

Степом віхола крутить 
По грудках, по осотах. 
На дорогу б звернути, 
Та замети високі.
Поспішаю на виклик 
В грубих чоботях вогких 
Десь в згорьованих вікнах 
Блідо світиться вегник. 
Як жаринка, надія —

Володимир ЧАБАНЕНКО
--- — —-------------- ---------------------—-■ - ■<

А * *

Навіть в дуже інтимнім, у терпкому, 
часом

Прийде лікар до хати. 
Новорічна неділя 
Не для кожного — саято, 
Вітер вихоиться лютр, 
Переплутує кроки.
У минуле б звернути, 
Та... замети високі.
Сніг за коміром тане,
І на віях — крижини,

діяч

ІНІЦІАТИВІ
ПІДТРИМКУ

Комсомольсько - мол~- 
діжний колектив універ
магу відділу робітничого 
постачання виробничого 
об’єднання «Олександрія- 
вугілля», переможець со
ціалістичного змагання за 
останній квартал минулого 
року, на зборах, що відбу
лися 26 січня, палко під
тримав почин кіровограц- 
ців — провести 7 лютого 
суботник, присвячений на
ступному з’їздові партії.

Вирішено в день субот- 
ника денне завдання ви
конати на 110 процентів, 
продати населенню това
рів на 7115 карбозанців. 
За пропозицією комсо
молки Наталії Ільченко 7 
лютого буде влаштовано 
виставку-продаж товарів 
широкого вжитку.

Кожен передз’їздівсь- 
кий день стане для комсо
молок днем високої куль
тури обслуговування.

О. КАРДАНІ, 
секретар комітету 
комсомолу відділу ро
бітничого постачання 
виробничого об’єд
нання чОлександрія- 
вугілляхі.

вибухає епітет, як міна.
І осколок натягує пам’ять, мов сом, 
що підтятий рибалкою вміло.
Коли можна, даруйте мені за слова,

Георгій ПОЗДНЯК

СЛОВО ДРУЖБИ
Браття-болгари, 

сестри-болгари. 
Серце в одному

б’ється ударі.
Завжди ми з вами, 

завжди і всюди.
Край ваш — чудесний, 

ще кращі — люди.
Толбухін і Варна, 

Стара Загора,
Рай на землі, 

біля Чорного моря.
В гості до себе .

еи запросили,
Квітами-піснею

шлях устелили.
Стрілись в Добруджі, 

у вільному краї,
З-над Бугу вкраїнець,

Роман ПОПОВИЧ

Та буран перестане, 
Я знайду ту хатину.
Щоб роздмухати вогник, 
Розморозити вікна.
Адже серце на поклик 
Буде рватися вічно 
По зисоких заметах. 
По несхожених верстах, 
Щоб душі не зачерствіть, 
Щоб надіям не вмерти.

с. Володимирівна 
КірЗІзградшого 

району.

і бомби рвутеи

<

де снаряди
Мабуть, стиглої лірики'скро-ша крива 
теж початок бере з Революк ї,

' бо ж ніяка Весна ще до нас не дійшла 
без громів, капона.июсті бр іькн.

. З невигойності ран навітьясстська 
зола 

ввись сосну, як багнет, ваЙРУнчує.
м.. Кіровоград.

ТОРЖЕСТВУЄ СНІП
Тихий сніг лапатий 
Пада коло хати, 
Падає в саду...
На роботу йду

болгар з-за Дунг-э.
Червона троянда

аж пломеніє.
Разом ми з вами —

й на серг^^у.іє-
Стиснемо ж руки

міцно і щиро!
Жити нам вічно

в щасті і в мирі.
Жити., дружити

і працювати, 
Разом у далі 

космічні злітати. 
Браття-болгари, 

сестри болгари. 
Сонця братерства

не вкриютз хмарл

У звснуле поле. 
Що учора голе, 
Чорне ще було. 
Вийшов за село,

м, Світлзводськ .

Глянув — кИ,,и? ^’ЛЦІ4 
Небо простер...
Мов дитячи» ?
Торжествуєсь
Ниві ПФ
Сни<М? ?
Як лапатмй <*''•
Виростає в
У насуЩ”*’1

:окчУл°вии _
і'й ö** **



3 — 3 сшор

пролунало
і неправдо-

ЗУСТРІЧ 
СТАЛА 
ПОДІЄЮ

1.
Березневого світанку, 

насиченого важкою воло
гою, на острів Березань, 
що біля Очакова, виса
дилась група матросів з 
гвинтівками наперевіс. 
На тлі фіолетового неба 
біліло чотири вкопаних 
стовпи, як чотири жалоб
ні свічки.

Під ногами _ дзвінко 
шурхотів мокрий щебінь, 
неначе бите сило. Попе
реду всіх прямував лей
тенант Шмідт. Відкинув
ши назад голову і зсунув
ши на переніссі заокруг
лені темні брови, він

но підвівся з-за столу і 
глухо видавии із себе:

— Ланово, честь і со
вість російського офіцера 
не дозволяють мені під
няти руку на честь і со
вість російського флоту 
— лейтенанта Шмідта,

Всі мовчали. В кімнаті 
стояла гнітюча тиша, 
важна й неприємна, як 
відкриті очі покійника. 
Михайло Ставрані, для 
чогось потерши руни, пі
дійшов до Сухомлина, 
взяв його жереб і повер
нувся до присутніх:

— Я його заміню, 
більше що Шмідт —

Валерій ГОНЧАРЕНКО

Тим 
мій

нього Михайло і тут же 
поспіхом скомандував.

— Цілься!
І цієї ж миті той самий 

матрос із родимкою зне
притомнів і спав, випус
тивши з рук гвинтівку.

Коли стихла 
пострілів. 1 
Шмідт був іще 
Мабуть, ніхто 
ЖИССЯ поцілити 
серце. Проте по тілу вже 
пробігала смертельна су
дома, і воно обвиснувши 
на мотуззях. важно спов
зало по обструганому 
стовбуру додолу.

Нарешті Шмідт упав на

луна від 
лейтенант 

живий, 
не наса- 

! в його

ТІНЬ
Більше року тому в ре

пертуарі народного сту
дентською театру «Резо
нанс* Кіровоградського 
педінституту появилася 
вистава «Привіт Синичко!» 
(автор п’єси — Ярослав 
Стельмах). Десять разів 
показували її глядачам, із 
захопленням її перегляну
ли жителі Кіровограда, 
Компановки, Капітанівкн... 
Особливо популярним був 
спектакль серед юних гля
дачів. сьогоднішніх стар
шокласників, «адже «При
віт. Синичко!* — це один 
момент із нашого шкіль
ного життя* (так сказала 
під час обговорення одйя з 
учениць).

... Того дня артисти 
«Резонансу», мабуть хви
лювалися не менше, ніж 
на прем'єрі. Причини для 
цього були. По-перше, в 
залі — чи не найпринци
повіші, найвимогливіші 
глядачі — старшокласни
ки міських шкіл №№ 4, 5, 
11, 19. По-друге, спектакль 
на студентській сцені йшов 
востаннє. І самим же ар
тистам було цікаво взнати 
враження школярів від по
баченого. Тому вони за
просили учнів після закін
чення вистави взятії участь 
у її обговоренні. А щоб 
цікавішою і змістовнішою 
вийшла розмова, запропо
нували відповісти на кіль
ка запитань — «Чи були у 
вашому житті подібні іс
торії, такі, як трапилися з 
головним героєм Сергієм?»,

«У чому ви бачите вияв 
людської моралі?»- «Як би 
ви вчинили на місці Сер
гія?».

Година знайомства з го
ловними героями вистави 
— Сергієм, Ольгою, Вік
тором, які відразу полюби
лися глядачам, здалася 
миттю. Судячи з їхніх оп
лесків, ие важко догада
тися, що всі задоволені.

— Виста па нам дуже 
близька, адже в ній мова 
йде про таких же. як і ми. 
хлопців і дівчат, наших 
ровесників. У нас багато 
спільного з герсями виста
ви: проблеми. погляди на 
життя, інтереси. -г- так 
міркують учениці 8 «В> 
класу дев’ятнадцятої се
редньої школи Світлана 
Макарова та Євгенія Бе
ринда.

— У п’єсі порушено те
му. яка глибоко схвилюва
ла нас і наших друзів па 
школі. Тема дітей та бать
ків, взаємини між учнями 1 
вчителями, між самими од
нокласниками — все це 
ніби списано з нашого 
життя — так думають 
дев’ятикласниці Ірина Чу
мак та Вікторія Щетковсь- 
ка.

Під час обговорення ви
стави також висту
пали студенти Кірово
градського педінституту 
Василь Мошу рейко, Анд
рій Горбатий, класний ке
рівник 10<-А» класу деся
тирічки № 11 Л. А. Янгае- 
ва колишня викладачка 
вузу Т. Н- Міллер та ба
гато інших.

Т. КОЛІЙ.

лейтенанта шиідта
ОПОВІДАННЯ

/ 
пильно едивляеся в ме
тушливу чайку. ЩО сніж
но-білими крилами сте
лилася по свинцевій ВОДІ.

За Шмідтом. твердо 
ступаючи слід у слід, іш
ли його побратими по 
знаменитому повстанню 
на нрейсері «Очаків* 
Олександр Гладков. Сер
гій Частник і Микола Ан
тоненко. Через нілька 
хвилин їх усіх розстрі
ляють в Ім’я гнилої імпе
рії Миноли II, що тріщала 
по всіх швах на могут
ній постаті багатоміль
йонного та багатостраж
дального народу.

Збоку, надушений і на
помаджений, у парадній 
офіцерській формі кроку
вав Михайло Ставрані. 
Він увесь світився радіс
ною неприємністю, як 
увімннута лампочка се
ред білого дня. Михайло 
якось незвично поводив 
плечами і час від часу 
розтирав руною праву 
щоку, наче перед цим йо
му хтось дав доброго ля
паса.

Коли матроси стали 
прив’язувати до стовпів 
приречених, у Ставрані 
нервово засмикався лівий 
вус і тому здавалося, що 
Михайло посміхається. 
Насправді "ж він зараз 
згадував учорашній ве
чір в тісній і задушливій 
кают-компанії, де офіце
ри жеребкузали з приво
ду того, кому випаде ко
мандувати розстрілом 
Петра Петровича Шмідта.

Нещасливий жереб ви
пав Сухомлину. Той важ

друг. — Він виліпив на 
обличчі глузливу посміш
ку й цинічно додав: — А 
від руни друга й помира-від руни друга й 
ти легше...

Хтось ударив 
дом об жовтий 
Ставрані. ніби 
шись. швидко підійшов 
до Шмідта. Йому хотіло
ся, щоб Петро Шмідт, 
благав його, ловив рука
ми полу офіцерського кі
теля, рвар зубами комір 
сорочин чи лаявся 
страшними ’й чорними 
словами. Але Петро Пет
рович, як і завжди, був 
рішуче спокійним, і жо
ден м’.яз не здригнувся на 
його худорлявому облич
чі.

одне коліно і залив тем
ною нров’ю слід від че
ревика Михайла Ставра- 
кі, що 
тирав

знозу з силою рої- 
щону.

прикла- 
валун, і 
очумав- 2

худорлявому облич-

Петро, можливо, у 
є якесь бажання? —тебе _____ ,_______

Ставрані повернув до ньо
го носате обличчя, схо
же на велику дулю. — 
Адже життя твоє вже 
скінчилося.

Шмідт німував, 
підвівши голову, 
своїм особливим 
поглядом трохи 
тих і глибоких очей, ска
зав:

— Мишо, накажи стрі
ляти прямо в серце...

— Слухать мою коман
ду! — вигукнув Михайло 
Ставрані до взводу, блис
нувши чорним дашком 
кашкета І білими, як цу
кор, рукавичками.

Крайній зліва, ще зов
сім молодий матрос із ро
димкою на 
пополотнів, 
затремтіли.

— Як 
зброю? . —

Потім, 
глянув 
довгим 

сумови-

верхній губі, 
і руки його

ти тримаєш 
гаркнув на

В один з квітневих 
днів 1923 року в Севасто
полі до клубу імені П. П. 
Шмідта посилена варта 
моряків вела зморщеного 
й одутлого чоловіка з 
тонними ріденькими
бровами І товстими сині
ми губами. Очі його саьо- 
зились, і тому арештова
ний щоразу витирав їх 
рукавом обтріпаної мат
роської шинелі. Збоку 
здавалося, що він плаче... 
Цс був Михайло Ставрані.

У переповненому залі 
за широким столом, за
стеленим червоною ска
тертиною, сиділи члени 
виїзної сесії військової 
колегії Верховного суду 
що прибули аж із Моск
ви. На стіні висів вели
кий портрет першого чер
воного адмірала.

Коли підсудний сідав на 
лаву, будячні вуса під йо
го трикутним носом на
стовбурчились, тому об
личчя видавалось переля
каним і сердитим. А 
втім, за хвилину Михай
ло Ставрані збайдужів і 
затуманів. Він зовсім не 
слухав, про що говорили 
за високим столом, і ли
ше напруженим, по-хво- 
робливому блискучим зо
ром удивлявся в портрет 
молодого лейтенанта
Шмідта.

— Підсудний визнаєте 
висунуте проти вас зви
нувачення! 
десь далеко 
подібно.

Ставрані ____
ноги і, подумавши 
ьнзнаю», 
но вигукнув:

— Ні, не визнаю! — I 
туї же. потираючи праву 
щоку брудною долонею, 
адось невпевнено прого
ворив: — Я змушений був 
командувати розстрілом. 
Мені наказали.

А за мить ударивши 
себе в груди і рвонувши 
зношену тільняшку, він 
наостанку зіграв роль 
жалюгідного й мізерного 
блазня.

— Громадяни судді! — 
майже прокричав до на
електризованого залу. — 
Болить мені пам’ять до
рогого Петра Петровича, 
нашого любимого героя. 
Болить мені спомин про 
нього, як нікому. Адже 
лейтенант Шмідт — друг 
мій сердечний. От що!..

Суд присудив Михайла 
Ставрані до розстрілу. 
Вирок виконували кре
мезну нахмурені матроси 
и неймовірних кльошах і 
в безкозирках насунутих 
на самі очі.

І, коли він стоял під 
цегляною СТІНОЮ, ловля
чи мутними очима шість 
мушок націлених на 
нього, його погляд нараз 
зупинився на 
матросі 
верхній губі, 
ший навів 
гвинтівну 
лець на курок.

«Це він. той моло
денький з родимкою, що 
тоді на острові Березань. 
Так, так, я впізнав його. 
Здається, він тоді..

Михайло Ставрані ие 
встиг відшукати в своїй 
пам’яті ще один штрих 
до цього спомину, як йо
го тіло гостро прошили 
співучі гарячі кулі...

* н -і-

схопився на 
«так, 

Чомусь ГОЛОС-

літньому
з родимкою на 

Він пер- 
на Михайла 

і поклав па-

Через сорок 
улітку 1963-го. 
старик у групі 
сантів прибув і_____ ,__
Березань, Він ішов до ви
сокого шпилястого па
м'ятника на місці роз
стрілу лейтенанта Шмід
та. і його руки дрібно 
тремтіли розсипаючи 
червоні гвоздики.

Він нахилився до пос
таменту. і разом з кві
тами на лискучий граніт 
упала скупа сльоза.

Це й був той самий 
молодий матрос, у якого 
не піднялась руна на ле
гендарного героя Сева
стопольського повстання 
в першу оосійсьну резо
люцію. Матрос, який зне
притомнів на цьому ост
рові березневого ранку 
1906 року.

рокіе 
високий 
екскур- 

на острів

За рони десятої п’яти
річки створено багато та
лановитих, яснравих і мас
штабних кінострічок про 
історичні звершення на
шого народу, про його ге
роїзм у роки громадянсь
кої та Великої Вітчизня
ної воєн. Кращі кінокарти
ни останніх років розкри
вають характер радянсь
кої людини в нерозрив
ному зв’язку з нашим жит
тям. Зони показують її як 
активного борця за втілен
ня в життя рішень XXV 
з’їзду КПРС, за здійснен
ня ідеалів комунізму.

Мине небагато часу, і 
почне роботу XXVI з’їзд 
КПРС. Значними творами 
зустрічають наступний 
партійний форум майстри 
кіномистецтва. На екрани 
вийдуть нові фільми, при
свячені нашому сучаснико
ві, важливим проблемам 
комуністичного будівниц
тва.

15 лютого в країні від
будеться всесоюзна пре
м’єра фільму «ОСОБЛИВО 
ВАЖЛИВЕ ЗАВДАННЯ*. 
Присвячується вона XXVI 
з’їздові КПРС. Понад 3 ти
сячі кінотеатрів .цього дня 
демонструватимуть фільм. 
Прем’єра його відбудеться 
одночасно і в семи населе
них пунктах нашої облас
ті: містах Кіровограді. Свіг- 
ловодсьиу, Новсмиогороді, 
Гайвороні. Помічній, сели
щах УСТИИІВЦІ. Петровому

Картину створено па кі
ностудії «Мосфільмі* ВІДО
МИМ режисером народним 
артистом СРСР. лауреатом 
Державної премії Євгеном 
Лїатвєевим його попередні 
фільми «Циган*. «Пошто
вий роман». «Любов зем
на», «Доля» здобули заслу
жене визнання і любов 
глядачів. Матвєєв-актор 
грає в кіно натури сильні. 
Рішучі, емоційні. людей 
мужніх і з добрим серцем. 
І ось новий фільм і нова 
роль Матвєєва «Особливо 
важливе завдання» — гімн 
трудовому подвигу радян
ського народу в роки Ве
ликої Вітчизняної війни. 
Праця людей тилу набли
зила нашу перемогу над 
німецько - фашистськими 
загарбниками.

КІНОЕКРАН

Однодумцями Євгена
Матвєєва в роботі над ге
роїчною драмою стали сце
наристи Борис Добродє-.в 1 
Петро Попогребський ак
тори Людмила Гурченко. 
Валерія Заклунна. Микола 
Крючков. Володимир Самойлов. Олександр Парра

Г РУЗИПСЬКІ кінемато- 
■ ірафістп створилиі гу- 
нову кінострічку «ТВІЙ 
СИН ЗЕМЛЕ». Вона роз
повідає про партійною

наших днів, 
передбачати 

соціально- 
розвитку. Псі 

розгорта- 
головного 

справжнього ко-

працівника 
який уміє 
перспективу 
економічного 
події у фільмі
ються навколо 
героя — сира-.......
мунігга, інтелігента, люди 
ви. закоханої у свою зем
лю. у свій народ. Відомий 
режисер Рсзо Чхеїдзе ра
зом зі сценаристом Суліко 
ІКгенті працював над цією 
картиною майже вісім ро-

ків. Складність вибору ак
тора па роль Георгія Торе- 
лі полягала в тому, що 
Чхеїдзе шукав такого ар
тиста. ліній би мав усі ті 
людські якості, котрими 
наділений головний герой. 
Роль секретаря зіграв ре
жисер Тбіліського драма
тичного театру імені ІПога 
Руставелі Темур Чхеїдзе, 
однофамілець режисера.

ДО СЗ Г річниці Радянсь
кої Армії і Військово- 

Морського Флоту на скра
пи виходить нова картина 
кіностудії «Білорусь<І>ільм» 
«ТОЧКА ВІДЛІКУ», яку по
ставна кінорежисер Віктор 
Туров за сценарієм В. Аки
мова 1 В. Єжова.

Фільм розповідає: про 
десантників, котрі повин
ні вміти все: водити всюди-

лопнем усіх кращих людей 
своєї епохи. Ще за життя 
ім’я його стало легендою 
— Денис Давидов. Якою 
була ця незвичайна люди
на. розповідає новий ху
дожній фідрм 'ЕСКАДРОН 
ГУСАРІВ ЛЕТЮЧИХ», ство
рений на студії імені Горь
кого режисером С. Степя- 
нови.м та М. Кубовим за 
сценарієм С Єрмолинсько- 
го. Роль Д. Давидова блис
кучо зіграв молодий актор 
/мідрій Ростоці.кпй.

С. ІЛЛЯШЕНКО.
На знімках: кадри з 

. ................ ’ ’ “ ... і гусарів
його вінеь-ястючих» і «Особливо важли-

; тс::к стрибати з па
рашутом і «знімати» вар- 
1 ------ стріляти

видів збрбї. 11а 
побачать 

________ , ____  . десант- 
іпіх військ, прийоми кара
те та багато іншого ціка
вого В «Точці відліку ■ зву
чать пісні Володимира Ви- 
соцького у виконанні Ма
рини Владі.

ПРО НЬОГО писали Жу
ковський. Вяземський 

Язиков, йому писав Валь
тер Скотт, а в кабінеті ан
глійського романіста висів 
його портрет. 0. С Пушкіифільм.в «Еспадрон 
захоплювався і’.г.гс с;;;.::.
новою доблестю і чарівнії- ве завдання», 
тю його віршів. Він прос
лавився як поет і як сол
дат. як воєнний історик і 
теоретик. Вік був улдіб-

хід і танк 

тояого? відмінно 
з різних НИДН-1 
екрані глядачі 
військову техніку

іншого ціна-

Редактор 
М.УСПАЛЕНКО.
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'А ЦТ
8.00 — «.Час». 8 40 — Гім

настика. 9.05 — Мультфіль
ми. 9 40 — Фільм с Блакит
ний портрет». 11.05 — На
родні мелодії. Пс закінченні
— Новини 14.30 — Новини-
14.50 — До річниці підпи
санню Договору про дружбу. 
Співробітництво і взаємну 
допомогу між Радянським 
Союзом і Соціалістичною 
Республікою Румунією Кі- 
нопрограма. 15.20 — Волей
бол; Чоловіки. «Автомобі
ліст» (Ленінград) — ЦСКА. 
15.55 — Музичні вечори для 
юнацтва. 17..55 — Ми буду
ємо БАМ. 18.30 — У кожно
му малюнку — сонце. 18.45
— Сьогодні у світі. 19.00 — 
Життя науки. 19 30 — Пісні 
революції. 20.05 — Докумен
тальний телефільм «Цілина». 
За книгою тов. Л. 1. Брежнє
ва. 5 серія. 21.00 — «Час».
21.35 — Майстри мистецтв. 
Народна артистка СРСР 
А. Роговцева. По закінченні
— Сьогодні у світі.
А ^Т

10 00 — «Актуальна каме
ра». 10.35 — Грають юні му
зикант. 11.05 — Докумен
тальний телефільм. 11.40 — 
«Шкільний екран». 6 клас. 
Розвиток мови. «Опис у про 
цссі праці». 12 10 — Теле- 
огляд «Знімається кіно». 
113.10 — Художній фільм 
«Смужка нескошених ди
ких квітів». 16.00 — Повн
им. 16 10 — «Срібний дзві
ночок». 16.35 — Докумен
тальні телефільми. 17.10 — 
А. Штогаренко. Симфонія 
№ 6 17.45 — «Моя п’ятиріч
ка». Нортрет-парис. 18.00 — 
Н. т «День за днем». (Кіро
воград). 18.15 — Телефільм. 
(Кіровоград). 18.30 — Для ді
тей. «Сонячне коло». 19 00 

«Актуальна камера».
119.30 — Фільм концерт.
20.00 — Тележурнал «Старг>.
20.45 — «11а добраніч, діти!» 
21.00 — «Час». 21.35 — .«На
ми гості». Грузинський ака
демічний театр ім. Ш. Рус- 
тавелі. По закінченні — Но
вини.
А ЦТ (IV програма)

19.00 — «Служу Радянсь
кому Союзу!» 20 00 — «Ве
чірня казка». 20.15 — «Ко
ло читань». 21 00 — Кон
церт. 21.40 — «Нічна зміна». 
Художній фільм.

ГА ЦТ
8.00 — «.Час». 8.40 — Гім

настика. 9.05 — Умілі руки. 
9 35 -- Народні таланти Ук
раїни. 10.20 — Очевидне — 
н< ймовірне. По закінченні — 
Новини. 14.30 — Новини. 
14 50 — Док телефільм
«Клятва біля прапора». 15.15

— Знай і умій. 16.00. — Твоя
ленінська бібліотека. «Мате
ріалізм і емпіріокритицизм». 
Передача 2. 16.30 — Концерт 
Великого академічного хору 
ЦТ і ВР. 17 00 — Російська
мова. 17 ЗО — Відгукніться, 
сурмачі! 18 00 — До націо
нального свята Шрі Ламкі — 
Дня незалежності. Виступ 
національного ансамблю 
пісні і танцю Шрі Лацкі.
18.30 — XXVI з’їзду КНРС-
іідну зустріч. 18.45 — Сьо
годні у світі. 19.00 — Кон
церт народного артиста 
СРСР Ю Гуляєм. 20.00 — 
Документальний телефільм 
«Цілина». За книгою тов. 
Л 1. Брежнєва. 6 серія. 
21.00 — «Час». 21.35 — Хо
кей: ЦСКА — «Крила Рад». 
У перерві — Сьогодні у сві
ті.
А УТ

10.00 — «Актуальна каме
ра». 10.35 — «Переможці
третього, трудового». 11.25
— «П’ять хвилин на розду
ми». Молодіжна’ розважаль
на передача. 12.40 — «Ім
пульс». Науково-популярна 
програма. 16.00 — ІІовини. 
16.10 — «Срібний дзвіночок».
16.30 — Документальний те
лефільм. 17.00 — Естрадний 
концерт. 17.20 — «Комсо
мольський автограф«. 18.и0
— Корисні поради. 18.30 —
К. т. «День за днем». (Кіро
воград). 18.45 — «Па здобут
тя Державної премії УРСР 
ім. Т. Шевченка». М Скорик. 
Концерт для фортепіано з 
оркестром. 19.00 — «Акту
альна камера«. 19.30 —
«XXVI з’їздові КПРС — гід
ну зустріч». -Рони трудової 
доблесті». Запорізька об
ласть. У передачі бере 
участь перший секретар 
обкому Компартії України 
М. М Всеволожський. 20.45
— «На добраніч, діти!» 21.00
— «.Час?. 21.35 — Художній 
телефільм «Моя доля». .1 се
рія. По закінченні — Нови
ни
А ЦТ (IV програма)

20.50 — Концерт. 21.40 — 
с Безприданниця» Худой; ній 
фільм.

А ЦТ
8.00 — «.Час». 8 40 — Гім

настика: 9.05 — Відгукніть
ся. сурмачі) 9.35 — Фільм 
«Безприданниця». 11,00 —
Г Сінісало. Сюїта з балету 
«Сампо». По закінченні — 
Новини. 14 30 — Повним. 
14 50 — До Дня аерофлоту. 
Док. телефільм «Тому, що 
ми пілоти,л>. 15. 10 — Лиж-
ннй спорт. Жінки. 5 км.: між
народні змагання з тенісу. 
Фінал. 16.40 — Ф. Мендель- 
сен Соната № 2 для віолон
челі і фортепіано. 17.05 — 
Підмосковні зустрічі. 17.35 
— Творчість юних. 18.05 — 
Ленінський університет 

І мільйонів. 18.35 — Мульт
фільм -Марусина карусель».

З 3 лютого 
по 8 лютого

1981 року

18.45 — Сьогодні у світі.
1900 — Хокей: «Динамо» 
(Москва). — «Спартак». 21 00
— «Час». 21.35 — Фігурне
катання. Пари. Довільна 
програма. По закінченні — 
Сьогодні у світі.
А УТ

16.00 — Повніш. 16.10 — 
«Срібніш дзвіночок». 10.30
— «'Республіканська фізико- 
математнчна школа». 1705
— «Зустріч з юнгою Юр.
ком». 17.40 — «Горизонти
величних звершень». 18 00
— Ф. Шуберт. Шість музич
них, моментів, 18.30 — 1і. т. 
«День за днем». (Кірово
град). 18.45 — .«Актуальна 
камера». 19.15 — Чемпіонат 
СРСР з хокею: «Сокіл» — 
«Торпедо:» (Горький). 2 і З 
періоди. 20.45 — «І1а добра
ніч. діти!» 21 00 — «.Час»..
21.35 — Художній теле
фільм «Моя доля». 2 серія. 
По закінченні — Повніш.
А ЦТ (IV програма)

20 00 — «Вечірня казка».
20.15 — П’єси для гітари 
виконує В. Широков. 20.35— 
«Місто горючого каменю». 
Телефільм 21.00 — Зарубіж
ні виконавці — гості Моск
ви. 21 40 — «Злітна смуга». 
Художній фільм.

П'ятниця
А ЦТ

8 GO — «.Час». 8 40 — Гім
настика. 9.05 — «Родом з 
дитинства». 9.45 — Теле
фільм «Злітна смуга». 10.50 
— Вальси радянських ком
позиторів. По .^закінченні — 
Певніш 14.30 — Повний.
14.50 — Док. телефільм «Ле
нінським курсом» 15.50 — 
Лижний Фіорт. Чоловіки. 
15 км. 16.20 — Шахова шко
ла 11.50 — Роби з нами,
роби, як ми. роби краще за 
нас. 17.50 — Док. телефільм 
«Коріння і крона». 18.45 — 
Сьогодні у світі. 19.00 — На
зустріч XXVI з’їзду КПРС. 
Програма телебачення Уз
бецької РСР. Виступ канди
дата в члени Політбюро ЦК 
КПРС першого секретаря 
ЦК Компартії Узбекистану 
Ш. Р. Рашидова; док. фільм 
«Узбекистан. Продовження 
подвигу»; концерт. 21._00 — 
«Час». 21.35 — Ермітаж.

Мистецтво Німеччини. 22.05
— Сьогодні у світі. 22.20 — 
Фнурпе катання. Чоловіки. 
Довільна програма.
А УТ

10.00 — «Актуальна каме
ра». 10.35 — «Вперед, орля
та!» 11.10 — Телефільм.
11.25 — Л. Бетховен «Шот
ландські пісні», 1140 — 
«Шкільний екран». 7 клас. 
історія. 12.10 — Художній 
телефільм «Ліон доля». 1 і 2 
серії. 14.35 — М.узнчішй 
фільм. 14.45 — «XXVI з'їз
дові КПРС — гідну зустріч». 
«Роки трудової ’ доблесті». 
Запорізька область. 16.00 — 
Новини. 16.10 — «Срібний
дзвіночок». 16.30 — Науково- 
пізнавальна програма « Грані 
Пізнання». 17.20 — Концерт 
органної музики. 17.45 — 
«Моя п’ятирічка*. Портист- 
иарис. 18.00 — К. т. «День
за днем». (Кіровоград). 18.15 
-- К. т. Оголошення. (Кіро
вограді. 18.20 — Телефільм. 
(Кіровоград). 18.30 — ’Літера
турні вечори». Зустріч чле
нів обласного літературного 
об'єднання з трудівниками 
заводу «Червова зірка» (Кі
ровоград». 19.00 — «Акту
альна камера». 19.30 — «Ек
ран молодих» 20.15 — Б. Ля- 
гошицськнй Симфонія Л" 2.
20.45 — «Па добраніч, діти!» 

'21.00 — «.Час». 21.35 — Ху
дожній телефільм «Моя до
ля». З серія. По закінченні
— Новини.
А ЦТ (IV програма)

19.00 — «Клуб кшоподо- 
рожен». 19.50 — Концерт.
20 0’0 — «Вечірня казка».
20.15 — «Це ви можете». 
21.00 — Фільм-коицерт. 21.40
— «Рідні». Художній фільм. 
1 і 2 серії.

Субота
А ЦТ

8.00 — . Час». 8.40 — Гім
настика. 9.05 — Концерт ра
дянської пісні. 9.40 —.Виста
вка Буріггіно. 10.10 —Рух без 
вас. батьки. 10.40 — Рух без 
небезпеки. 11.10 — 6-й ти
раж -Спортлото». 11.20 — 
Наша адреса — Радянський 
Союз. Програма з участю 
худоЬкиіх колективів Харків
ської області. 11.55 —
М. Горький. «В. І. Ленін». 

І Фрагменти нарису. 12.55 — 
Концепт Державного духо
вого оркестру РРФСР. 13.30
— Тележурнал «Свівдруж-
ністьі». 14.00 — Ермітаж.

' Мистецтво Німеччини. 14.30
— Новини. 14.45 — Концерт 
присвячений Дню Аерофло
ту. 15.30 — У світі тварин.
16.30 — Назустріч XXVI з'їз
ду КПРС. «Розділи великої 
книги». Фільм ЇО-й. 17.30 — 
Мультфільми. 18.00 — Бе
сіда політичного оглядача 
В. Бекетова; 18 30 — Бокс:
збірна США — збірна 
СРСР. 19.35 — Фільм «Го
родяни». 21.00 — «Часі». 21.35
— Фігурне катання. Танці. 
Довільна програма. По за
кінченні — Повніш
А УТ

10.09 — «Актуальна каме
ра». 10.35 — Фільм-коицерт. 
11.00 — «Барви музики».
11.40 — Телефільм. 12.05 ■*- 
«ІІравда серця». Вистава..
13.45 — «Горизонти велич
них звершень». 14.00 —
Художній телефільм «Моя 
доля». З серія. 15.20 — «Хо
реографічні візерунки».
15.30 — «Доброго вам здо
ров’я». 16.00 •— Музичний
телефільм. 17.00 — «Пам’яті 
вірні». Зустріч ветеранів Ве
ликої Вітчизняної війни з 
молоддю. 18.15 — Концерт
симфонічної музики. 19 00 
—■ «Актуальна камера».
19.30 — «XXVI з'їздові 
КІІРС — гідну зустріч». «Ро
ки трудової доблесті». Місто- 
герой Київ. У передачі бере 
участь секретар Київського 
міського комітету Компартії 
України В. М. Гайовий. 20.-15
— «Па добраніч. діти!» 21.00
— «Час». 21.35 — Художній 
фільм «Початок». По закін
ченні — Новини.
А ЦТ (IV програма)

8.00 — Програма телефіль
мів. 8.45 — «Російська мо
ва». 9.15 — «Шахова школа».
9.45 — Музична програма
«Ранкова пошта». 10.15 — 
«Звіздар». 11.00 — «Мамина
школа». 11.30 — .Чемпіонат 
світу з хокею з м’ячем: 
збірна СРСР — збірна Шве
ції 2 тайм. 12.15 — Концерт.
12.35 — «Життя науки-х.
13.05 — Кінопаїюрама. 14.35
— «Людина і закон». 15.05 — 
Чемпіонат СРСР з легкої ат
летики. 15.50 — О. Твардов- 
ський. «Василь Тьоркіні». 
Фільм-вистава 17.45 — Чем
піонат СРСР з лижного 
спорту. Жінки. 10 км. 18.30 
—• «Музичний кіоск». 19.00
— «Здоров'я». 19.45 — Піс
ні радянських композиторів 
у виконанні А. Гермаїї. 20.00
— «Вечірня казка». 20.15 — 
Чемпіонат СРСР з легкої ат
летики. 21.00 — ’ Концерт.
21.40 — «Ппо Клану їв:.но
гу». Телевізійний художній 
ФІЛЬМ.

А ЦТ
8.00 — «.Час». 8.40 — Гім

настика. 9 05 — Концерт :ш-

самблю «Сопо». 9.30 — Ву. 
днльїшк. 10.00 — Слу>ц_у Ра
дянському СОЮЗУІ 11.00 —,
Пошта програми «Здоров’я,».
11.45 — «Ранкова пошта».
12.15 — Радянський Союз 
очима зарубіжних гостей-
12.30 — Сільська година.
13.30 — Музичний уіоск
14 00 — Сьогодні — Деіщ
Аерофлоту. 14.30 •— Хокей: 
«Дрила Рад» — СКА (Ленін- 
і рад). 3-й період. 15.15 —- Но. 
муністи Дону. Передача 4. 
«ініціатива»? 16.00 — Фігур
не катання. Жінки. Довільна 
програма. 16,45 — Клуб кі- 
иоподорожей. 17.45 —- 
Мультфільм «Лісові казки». 
18.00 — Міжнародна пано
рама. 18.45 — . Показові ви
ступи найсильиішнх фігу
ристів Європи. 21.00 ;
«Час». 21.35 — Вечір гумору 
в Концертній студії СІстаїі- 
кіно.. По закінченні — 1іо> 
ЕШ11І.

А УТ
10.00 — «Актуальна каме

ра». 10.35 — Фільм-коицерт. 
10.55 — «XXVI з’їздові КПРС
— гідну зустріч». «Роки тру
дової доблесті». Місто-герой 
Київ. 12.10 — «.Сьогодні —
День Аерофлоту». «Музична 
пошта» — авіаторам». 13 45
— «Слава солдатська». 14.45 
—«Ділова телегра». Кіберне
тичний фітотрон. 15.45 —: 
Фільм-коицерт.. 16.00 
Спортивна програма. Чеміда 
скат СРСР з класичної бо

СРСР з
50 км.

ротьби. Чемпіонат 
лижного спорту.
17.05 — «Щасливе сторін
ка». 13 10 — Концерт симфол 
пічної музики. 18.30 —
«Актуальна камера». 19.00—: 
Художнє спортивне свято.
Трансляція з Київського Па
лацу спорту. 20.45 — <На 
добраніч, діти!» 21.00 —■
«.Час». 21.40 — «Повніш кі
ноекрана». По закінченні —, 
Новини.

А ЦТ (IV програма)
8.00 — Програма телеві

зійних документальних
фільмів. 8.50 — «АБВГДеіі-
ка». 9.20 — «Очевидне —• 
неймовірне». 10.25 — «Паша 
адреса — Радянський Союз*. 
11.00 — Чемпіонат світу Л' 
хокею з м’ячем: збірна Нор
вегії — збірна СРСР. 2-іі 
тайм. 11.45 — «Для вас,
батьки». 19.30 — «Обід з піво- 
сірова «Таймир», 
«Вечірня казка», 
«Людина. Земля. 
21.00 — Концерт. 
Художній фільм.

20.00 —
20.15 —н 

Всесвіті».
21.40 —

Театр----------- - 
«Берег» (3—4 лютого). *ДМ- 
ний ангел» (5. 8 лютого). 
Прем’єра «Мартнн Бсруля’» 
(6—7 лютого) — о 19.30.

Кіно------------- -

Елегантна нейлонова 
сорочка, дібрана до ли
ця, становитиме един із 
головних елементів ва
шего туалету. До неї так 
само еміло, зі смаком 
дібрані костюм, крават
ка, туфлі — і ви зможе і е 
модно й красиво одяга
тися. ,

Купуйте нейлонові со- 
речки!

У Будинку едягу € 
широкий вибір колготок 
виробництва Німецької 
Демократичної Респуб
ліки . і Франції. Будь- 
яких розмірів, приємно
го кольору.

Чекаємо єас у Будинку 
одягу!

ЧОЛОВІКИ І ЮНАКИ!
* ф *

Панчохи жінечі бавов
няні згодяться для будь- 
якого дня. Вони теплі, 
м’які, еластичні, зручні 
для прання, довго не 
зношуються.

Пропонуємо вам, ша
новні жінки і дівчата, від
відати магазин. Продавці 
допоможуть вам зроби
ти потрібну покупку.

Зима ще в 
силі, та весна 
не за горами. 
Оновити свій 
ггрдерсб напе
редодні весня
ного сезону 
евм допомо
жуть працівни
ки , Будинку 
одягу, ЩО по 
вул. Карла
Маркса, 60.

ОТЖЕ, ЗА- 
ПРОШ У Є М О 
ДО БУДИНКУ 
ОДЯГУ.

У Будинку одягу є ши
рокий вибір пальт демі
сезонних і зимових. ,

У різноманітних фасо
нах, розмірах і кольорах 
Еам допоможуть зорієн
туватись досвідчені пра
цівники магазину.

Заходьте, купуйте!

Пальто зимове носить
ся не один сезон.

«КОМСОМОЛЕЦЬ». «Ескад
рон гусарів летючих». 2 се
рії (3—8 лютого) — о 10.00, 
13.10, 16.20 19.30.

«МИР». «Смугастий рейс» 
(З—8 лютого) — о 9.30, 13.00, 
14.30. «Підранки» (3—8‘лк^ 
того) — об 11.20. «ЛюбимиНГ 
Раджа». 2 серії (3 — 8 люто
го) — о 16.00. 18.20, 20.40.

«ХРОНІКА». Хронікально- 
документальний «Крила 
Жовтня» (3—8 лютого) — з 
9 00 по 15.00. о 18.20. «Нев
ловимі меснини» (3 лютого), 
«Хокеїсти» (4—5 лютого). 
«Принцип доміно» (6—8 ШО 
тою) — о 16.00 20.00.

Якщо ви з якоїсь 
причин досі не придба
ли собі пальта зимового, 
то це ви зможете зроби
ти тепер.

На вас чекають виро
би, серед яких ви обо
в’язково виберете те, що 
вам потрібне.

Отже, до зустрічі В 
Будинку одягу.

АДМІНІСТРАЦІЯ 
ОБЛАСНОГО 

ОБ’ЄДНАННЯ 
ФІРМИ «ОДЯГ».

Зам. G.

ПРИ
КІРОВОГРАДСЬКОМУ 
/АВТОТРАНСПОРТНО
МУ ПІДПРИЄМСТВІ 
№ 10021
(АВТОБУСІПІП ПАРК)

ВІДКРИВАЮТЬСЯ
КУРСИ ПІДГОТОВКИ 
ВОДІЇВ АВТОБУСІВ

НА КУРСИ ПРИГІМЛ^ 
ІОТЬ ВОДІЇВ УСІХ 
КЛАСІВ НЕЗАЛЕЖНО 
ВІД СТАЖУ РОБОТИ/

Стипендія під час пав,- 
чапля на курсах — 115 
крб.

Звертатися на ад
ресу: вул. Аеро- 
флотська, 15, відділ 
кадрів.

Зам. 25.

«Молодой коммунар» — 
орган Кировоградского 
областного комитета 
ЛКСМ Украины.

Па украинском языке.

Газета 
виходить 
у вівторок, 
четвер
І суботу. 1

ййша 1 316050. мсп

м. Кіровоград,
! 1 ВУП- Луначарськсго, 36.

ТЕЛЕФОНИ: відділ листів 1 масової 
роботи, відділ пропаганди — 2-45-ЗС; 
відповідальний секретар відділ учнів
ської молоді — 2-46 87; відділ комсо
мольського життя, відділ військово- 
патріотичного виховання та спорту — 
2-45-35; фотолабораторія — 2-56 65; 
нічна редакція — 3-03.53.

Друкарня Імені Г, М. Дммитрова 
видавництво 

«Кіровоградська правда» 
Кіровоградського обкому ~ 

Компартії України
м. Кіровоград, вул. ГпІнки, ї*

БК 04520. Обсяг 0.5 друк врк- Індекс G1107, Зам. № 60. Тнрпж 54000-
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