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ВОНА народилась у вогні 
революції. Створена Ко

муністичною партією, ■ ве
ликим Леніним, Радянська 
Армія пронесла свої овія
ні славою знамена крізь 
блискавиці багатьох битв, 
витримала випробування і 
отримала блискучі пе
ремоги. У роки громадян
ської війни за бойові под-

М. Н. Линника, 
проніс перед і 
дівчатами м. 
які зібрались 
щоб дати клятву ____
Вітчизні перед знаменами 
бойових з'єднань, що виз
воляли наш край від воро
га. Прапори 677-го стрілець
кого Кіровоградсько-Бра-

Він його 
юнаками і 
Знам’янки, 

на мітинг, 
вірності

РІВНЯННЯ НА ПРАПОРИ ПЕРЕМОГИ ’

Перемоги йдуть робітники 
апаратного цеху локомо
тивного депо, яні зараху
вали в свої бригади ге- 
роїв-земляиів, ВОЇНІВ-ЕИЗВО- 
лителів.

Знам’янчани передали

40-річчю Великої Перемо
ги. Ветеран війни Г. Я. Жа- 
ботинський розповів юна- 
нам і дівчатам про історію 
знамен перших з’єднань 
Червоної Армії. Напутнє

НЕПЕРЕМОЖНА, 
ЛЕГЕНДАРНА
виги Почесними револю
ційними Червоними зна
менами і бойовими орде
нами були нагороджені 
355 військових з’єднань, ок
ремих частин і військово- 

навчальних закладів. Близь
ко 15 тисяч воїнів удостоє
ні ордена Червоного Пра
пора. Серед них — наші 
земляки з Новоукраїнки 
М. І. Мокряк та І. Д. Дем
ченко. Нещадно громив 
австро-німецьких окупан
тів червонопрапорний Та- 
ращанський полк героя 
громадянської війни В. Н. 
Боженка, колишнього бат
рака з Бережинки.

Безприкладний героїзм 
і мужність проявили ра
дянські воїни в роки Ве
ликої Вітчизняної війни. 
За подвиги на фронтах 
Великої Вітчизняної орде
нами і медалями було на
городжено більше 7 міль
йонів чоловік. Понад 11 
тисяч удостоєні звання 
Героя Радянського Союзу. 
Кіровоградців серед них 
близько ста сорока. А ві
домі полководці П. К. Ко
шовий з Олександрії та 
О. Ю. Мазуренко з села 
Ленінки Устинівського ра
йону стали двічі Героями 
Радянського Союзу. В лі
топис бойової слави ком
сомолу Кіровоградщини 
золотими літерами вписа
ні імена Івана Індика та 
Архипа Маніти, Івана Конь
ка та Василя Колісниченка, 
Григорія Куроп’ятникова 
та Василя Галушкіна, Пет
ра Велигіна та Івана По- 
ворознюка.

Радянським Збройним 
Силам було 23 роки, коли 
вони прийняли на себе 
удар фашистських полчищ. 
Та радянський народ, його 
армія, керована Комуніс
тичною партією, відстояли 
свою незалежність, внесли 
вирішальний вклад в спра
ву збереження європей
ської і світової цивілізації.

Сорок літ /линуло з тих 
пір, як у степах Кірово- 
градщини затихла артиле
рійська канонада. Тепер 
тут красуються щедрі поля 
і сади, міста і села, стоять 
обеліски — як пам’ять про 
загиблих героїв, які не по
шкодували свого життя, 
наближаючи переможний 
травень 1945-го. Під час 
героїко-патріотичних акцій 
«Рівняння на прапори Пе
ремоги!» приходять у ці 
дні сюди сини і внуки ко
лишніх фронтовиків. Ши
куючись біля знамен вій
ськових частин і з’єднань, 
які визволяли наш край 
від ненависного ворога, 
вони дають клятву на вір
ність Батьківщині. А ті, хто 
виконує почесний обов'я
зок в рядах Збройних Сил 
Країни Рад, дають свя
щенну присягу завжди бу
ти готовим захистити її.

Героїчні традиції Радян
ської Армії примножую
ться. Нині наша Армія і 
Флот — грізна сила, здат
на протистояти будь-яко
му агресорові. Грізна 
зброя в руках радянських 
воїнів — полум’яних пат
ріотів Батьківщини — сві
точа миру на землі.

ЗА ЧАС проведення ге
роїко-патріотичних ак

цій «Рівняння на прапори 
Перемоги!» бойові знамена, 
що передані обласній ком
сомольській організації, 
вже побували в дев’яти 
містах і районах області.

97-й гвардійський міно
метний Кіровоградський 
Червонопрапорний орденів 
Суворсва і Богдана Хмель
ницького полк «катюш». 
Він був сформований у 
Москві, а перше бойове 
хрещення отримав у 
1942-му під Воронежем. 
Воїни полку брали участь 
в розгромі ворога під 
Сталінградом, на Курській 
дузі. Полк форсував Дніп
ро, визволяв Кіровоград- 
щкну. відзначився в Кор- 
сунь-Шевченкісській битві. 
Прапор полку був проне
сений на параді Перемоги 
24 червня 1945 року о 
Москві.

І ось це знамено в руках 
Героя Радянського Союзу

Вірністю Вітчизні присягали
тіславського. 684-го стрі
лецького, 263-го міномет
ного Кіровоградського пол
ків тримали ветерани вій
ни В. І. Калашников, П. А. 
Хомутов та комсомолець 
Володимир Грабовсьнии, 
який виконував свій ін
тернаціональний обов’язок 
в Афганістані і став кава 
лером бойового ордена.

Естафету слави фронто 
СИНІВ ПРИЙНЯВ 
Еолодимир 
який запевнив 
що він і його однолітки 
усьому намагатимуться бу
ти схожими на героїв Ве
ликої Вітчизняної. На мі
тингу було повідомлено, 
що серед правофлангових 
соціалістичного змагання 
на честь 40-річчя Великої

юнармісць 
Радинович 

ветеранів.

знамена олександрівцлм. І 
тут, о райцентрі, у комсо
мольських організаціях на
вчальних закладів і вироб
ничих нолективів вони зно 
ву були підняті перед ше
ренгами учасників Всесо 
юзного походу ...
«Шляхами слави батьків».

Біля бойових ...___ ,__
Фотографувались більше 
50 молодих гвардійців п’я 
тирічни, які достроково ви
конали свої соціалістичні 
зобов’язання, взяті на 
честь 40-р;ччя Перемоги, і 
тепер несуть ударну тру
дову Вахту пам’яті.

Позавчора в Олександрів 
ському районному будинку 
культури відбувся тематич
ний вечір, присвячений

ФОТОРЕПОРТАЖ

Всесо 
молоді

прапорів

слово юним дав Герой Ра
дянського Союзу І. X. Ка- 
лендюк, який в роки Вели
кої Вітчизняної був розвід
ником, Від імені допризов
ників клятву на вірність 
Батьківщині дав комсомо
лець Сергій Шишацький.

На вечорі звучали- пісні 
воєнних літ. яні учасники 
художньої самодіяльності 
присвячували героям-зем
лякам, визволителям Кіро- 
воградщини від окупантів. 
Учасники вечора перегля
нули художній кінофільм 
«Хвилина мовчання».

Вчора прапори полків 
були передані Кіровоград
ській районній комсомоль
ській організації.

Наш кор.

ВЧОРА ПОЧАВСЯ 
УДАРНИЙ ТИЖДЕНЬ. 
ПРИСВЯЧЕНИЙ ДНЮ 
РАДЯНСЬКОЇ АРМІЇ 
ТА ВІЙСЬКОВО- 
МОРСЬКОГО ФЛОТУ

ПОЧЕРК—
ВАХТА ПАМ'ЯТІ

Відмінно спрацювала в 
минулому році комсомоль
сько-молодіжна бригада 
електрозварників дільниці 
закладних деталей В. І. 
Нестеренка з головного за
воду виробничого об'єд
нання «Днінроенергобуд- 
пром». Вона була визнана 
кращим комсомольсько-мо
лодіжним колективом се
ред споріднених бригад 
об’єднання.

З перших днів завер
шального року одішадця- 
гої п’ятирічки електро
зварники нарощують тем
ни випуску закладних де
талей ДЛЯ блоків ШВІІДКО-

монтоваппх споруд. Моло
ді робітники ідуть з випе
редженням графіка па 130 
топи. На календарі брига
ди уже кінець другої дека
ди березня.

Свої трудові успіхи 
хлопці з КМК присвячують 
сорокарічному ювілеєві 
Перемоги радянського на
роду над фашистською Ні
меччиною. Др-славнбї дати 
електрозварники В. І. Нес
теренка зобов’язалися за
вершити програму чоти
рьох з половиною років 
п’ятирічки.

В. СОКУРЕНКО.
м. Світловодськ.

Д Заняття з політич
ної підготовки проводить 
командир підрозділу І. О. 
ЮРЧКОВ.

ф Доблесно несе служ
бу сержант Сергій ЛИТ
ВИН.

Фото В. ГРИБА.

А Наряд заступає на 
варту.

На знімка х:

Високими показниками 
в бойовій і політичній 
підготовці зустрічають 
День Радянської Армії 
та Військово-Морського 
Флоту воїни Кіровоград
ського гарнізону.
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зидії Верховної Ради СРСР про присвоєння звання 
Героя Радянського Союзу 2438 воїнам, які відзначи
лись під час форсування Дніпра і в боях на Правобе
режжі. Серед них було 40 солдатів і офіцерів нашої 
110-ї гвардійської Олександрійсько-Хінганської двічі 
Червонопрапорної ордена Суворова стрілецької ди
візії.

Через сорок літ сюди, на береги Дніпра, де ми йшли 
в бій, розширюючи плацдарм, з’їхались ветерани про
славленого з'єднання. Зустріли тут і своїх однопол
чан Героїв Радянського Союзу С. І. Гончарова, Г. X. 
Хай.чаршина та О. Д. Мельникова, які визволяли Кі- 
ровоградщину від окупантів.

Семен Іванович Гончаров 
родом з села Кірового Воро- 
цшловградської області. Піс
ля закінчення військового 
училища влітку 1943-го при
був у діючу армію. Став 
командиром стрілецького 
взводу 310-го гвардійського 
полку, в перших же боях 
був нагороджений орденом 
Червової Зірки.

...Взвод двадцятпдво- 
річного командира форсу
вав річку в районі Куцево- 
лівкн — Дереївки. Фашисти 
від несподіванки не зробили 
жодного пострілу. Гвардій
ці 1 оичарова захопили пер
шу траншею, зайняли обо
рону. Вночі вони почули гул 
танкових моторів. Проти 
двадцяти бійців гітлерівці 
кинули чотири самохідки, 
намагаючись скинути їх в 
Дніпро. Рвалися снаряди. 
Сміливців засипало землею. 
Здавалося, вже не було ря- 
тунку. 1 в цей час Гончаров 
вирішив викликати вогонь 
нашої артилерії па себе. 1 
знову вогняна віхола. Само
хідки завмерли, . а потім 
спалахнули. Фашистські ав
томатники, що бігли ще 
кілька хвилин тому за ними, 
кинулись тікати. їм навздо
гін підняв з окопів взвод 
молодший лейтенант Гонча
ров. Па підмогу спішили 
інші воїни батальйону.

За виключну хоробрість 
і сміливість, відвагу та іні
ціативу під час захоплення 
плацдарму Семен Гончаров 
був представлений до наго
роди Золотою Зіркою Ге-

роя. Потім він командував 
ротою, став командиром ба
тальйону, визволяв Румунію, 
Чехословаччину. Після війни 
закінчив військову академію 
і продовжував службу в 
Радянській Армії. В запас 
пішов у званні полковника. 
Няні Семен Іванович живе 
в ХмеЛЬН’Що.іОМу.

ПРИВІТАЛИ
ВЕТЕРАНІВ

19 ЛЮТОГО У КІРОВО. 
ГРАДСЬКОМУ ГОСПІТА
ЛІ ІНВАЛІДІВ ВЕЛИКОЇ 
ВІТЧИЗНЯНОЇ ВІЙНИ 
ПАНУВАЛО НАДЗВИ

О ЛАТОН Ткаченко бо- 
** явся ставати на сніг, 
бо з-під нього вже проби
валися веселі проліски. 
«Пройде ще кілька тиж
нів. — думав, — і запахне 
земля. А в липні позолотіє 
степ від стиглих колосків. 
Встане тоді рано-ранссень- 

ГЕРОЇВ НАШИХ ІМЕНА

ПРОРИВ-
3 БЕРЕГІВ СЕЕТРИ

ко матуся і погукає: «Си
ну, в поле час!..».

Як мало зроблено ще. 
Комсомол. Боротьба з кур
кулями. Олекс а нд р і йськ и й 
культосвітній технікум. А 
потім — перші уроки в Че- 
чсяіївській школі.

Мріяв назавжди осели
тися в рідній Федорівні і 
там працювати. Та розпо
чалася війна. І він у скла
ді десятої танкової брига
ди 43-ї дивізії прикриває 
відхід від Дніпра основ
них сил 38 ї армії.

...Ось на зигірку появило
ся село Парасковіївка. Ка
пітан Архипов наказав:

ЧАЙНЕ ПОЖВАВЛЕН
НЯ — СЮДИ ЗАВІТАЛИ 
КОМСОМОЛЬЦІ МІСТА, 
ЩОБ ПРИВІТАТИ ТИХ, 
ХТО ЗДОБУВАВ ПЕРЕ
МОГУ В ГОРНИЛІ ВЕ- 
ЛИКОІ ВІТЧИЗНЯНОЇ.

До ветеранів із теплими 
словами привітання звер
нувся перший секретар об
кому комсомолу 1. О. Шев

— Розвідати наявність 
сил ворога!

Екіпаж сержанта Ткачен- 
ка вирушає в розвідку.

Як зів’яла віть, лежить 
вулиця. Скрізь уламки ме
талу, підводи, гармати.

— Вперед! — чує водій 
наказ командира.

І екіпаж танка вступає в 
двобій з ворогом.

Дві батареї, 70 фашистів,

З протитанкових гармати і 
одна транспортна маши
на — ось таний неповний 
перелік ратних здобутків 
екіпажу Ткаченка за пер
ші чотири дні вересня 1941 
року. Командир полку Ар
хипов та старший політрун 
Каплунов подали рапорт 
про присвоєння Платонові 
Петровичу Ткаченку, ко
мандирові танка, кандида
тові в члени КПРС звання 
Героя Радянського Союзу.

ЗНОВУ бій... Поранення.
Опісля лікування — 

тримісячні курси молодих 
політкерівників. Після їх 
закінчення, як відмінника 
навчання, командування 
направляє Ткаченка про
довжувати навчання у Ви

* * *
Хайнам Хайдаршннович 

Хайдаршин з села Байгузі- 
но Башкирської АРС. Вліт
ку 1942-го бив ворога під 
Моздоком і на Кубані. На 
Таманському півострові 
брав участь в прориві «Го
лубої лінії». З серпня 1943-го 
він командир відділення са
перів 117-го окремого ба
тальйону, що входив до 
складу нашої дивізії.

Представляючи до наго- 

родії відважного і досвідче
ного сапера, комбат А. Г. 
Федоровськнй писав: «Ря
довий Хайдаршин першим 
переправив через Дніпро 
групу розвідників і забезпе
чив їм прохід через мінне 
поле та дротяні загороди. 
Самовіддано діючи на плац
дармі, особисто знищив три 
танки. Героїзм і майстер

ченко. Він, зокрема, розпо
вів про те, як молодь на- 
нашої області готується 
зустріти 40-річчя Перемо
ги, як гідно несе вона еста
фету батьків, виконує свій 
громадянський та інтерна
ціональний обов’язок, як 
несе Вахгу пам’яті на сво
їх робочих місцях.

Від імені обкому ЛКСМ 

щу офіцерську бронетан
кову школу.

1944 рік. Червень. 220-й 
гвардійський Гатчинський 
полк важких танків стоїть 
на березі річки Светри на 
Карельському перешийку. 
Артпідготовку почали ко
раблі Червонопрапорного 
Балтійського флоту. Про
лунав сигнал атаки. Ра
дянські танки пішли па 
прорив. Тут був останній 
бій Героя Радянського Со
юзу, командира танкової 
роти старшого лейтенанта 
Платона Ткаченка.

...Він був похований 12 
червня 1944 року у Ленін
граді на Богославському 
кладовищі.

Не заростає стежка до 
могили герби. Йдуть лю
ди, приносять квіти.

Шанують земляки па
м’ять II. II. Ткаченка. На 
дверях 7-го класу Чечеліїв- 
ської середньої школи ви
сить табличка, на якій по
лум'яніють слова: «Тут 
працював вчителем Герой 
Радянського Союзу П. П. 
Ткаченко».

Головна вулиця в селі 
Федорівні носить ного 
ім’я.

К. БАШЛИКОВА, 
член обласного літ
об’єднання.

Село Федорівна 
Петрівського району.

ність воїна достойні високо
го звання Героя Радянсько
го Союзу».

В боях за станцію Зна
м'янку відважний сапер був 
важко поранений і демобі
лізувався з армії. Золоту 
Зірку Героя він отримав у 
штабі Уральського військо
вого округу з рук прослав

України до бібліотеки гос
піталю інвалідів Великої 
Вітчизняної війни були пе
редані книги. А учасники 
агітбригади студентського 
загону безкорисливої пра
ці «Факел» Кіровоград
ського педагогічного інсти
туту імені О. С. Пушкіна 
подарували ветеранам гар
ні пісні. І вони самі, за-

8 січня 1944 року вій
ськам 2-го Українського 
фронту, які визволяли Кі
ровоград від німецько- 
фашистських загарбни
ків, Москва салютувала 
20 артилерійськими зал
пами з 224 гармат. 23 
з’єднанням і частинам за 
особливу мужність і від- 

Салют Москвы
Пусть иегытакий мы познали много,
Но стяг наш гордо реет на ветру, —
И мы прошли победною дорогой,
От вольной Волги к буйному Днепру.

От каменного волжского причала,
Где гвардия Родимцева писала:
«Умрем, но город не сдадим врагу!».
Мы шли вперед дорогой небывалой,
И наше знамя вновь заполыхало
На правом, на днепровском берегу.

«Вперед на Запад1» — клич Отчизны грозен.
«Вперед на Запад!» — наш святой пароль, 
«Вперед на Запад!»

вложен в этот лозунг
Весь гнев страны, вся наша кровь и боль,

С земли родимой неостывший пепел
Нам жжет сердца и к мести нас зовет —
За кровь детей, за стонущие степи!
За наш родной истерзанный народ!

леного полководця 1. К. 
Жукова.

Живе піші Г. X. Хайдар- 
шин в башкирському селі 
Байгузіно.

* * ★

Олексій Дмитрович Мель
ников родом з уральського 
села Василівського. Підліт-8 
ком працював вуглепалом,! 
сплавляв ліс. ірії роки слу-і 
жив у Червоній Армії на І 
Далекому Сході, брав участь| 
у боях з японськими саму-1 
раямн біля озера Хасан. 
Був нагородженні! орденом 
Червоної Зірки.

Взвод Олексія Мельнико
ва теж одним з першим 
форсував Дніпро в районі 
Ауцсволівки — Дереївки. 
Група кулеметників, вий
шовшії н<к берег, окопалась 
і прийняла на себе вогонь 
гітлерівців, забезпечуючи 
переправу батальйони каш
тана Рсзіна.

Двічі атакували фашисти 
гвардійців Мельникова, і а 
були відбиті. Нова атака. 
Підповзаючи до окопів, есе
сівці намагались закидати 
кулеметників гранатами. В 
критичний момент комуніст 
Мельников підняв бійців в 
атаку. Натиск гвардійців 
був нестримним.

Потім — бій за висоту 
192,7. Парторг роти Олексій 
Мельников перший піднявся 
з бруствера окопу на повен 
зріст і повів до висоти бій
ців. Вона була захоплена.

І ось вони, герої-однопол- 
чанн, знову на цій священ
ній землі, де сорок років 
тому розширювали’ плац
дарм. їх радо зустрічали 
хлібороби Куцеволівки. Ком
сомольці і піонери вручали 
їм квіти, а дівчата в україн
ських вишиванках — хліб- 
сіль.

В. КОППЕЛЬ, 
ветеран 110-ї стрілець
кої дивізії.
На знімну: Герої Ра

дянського Союзу С. І. ГОН
ЧАРОВ, Г. X. ХАЙДАРШИН 
та О. Д. МЕЛЬНИКОВ на міс
ці Дніпровської переправи.

бувшп про біль своїх пора
нень, весело співали разом 
з усіма учасниками зустрі
чі: «Хай завжди буде сон
це, хай завжди буде не
бо...». Так, хай завжди бу
де чистим небо, яке від
стояли вони 40 років тому.

О. ЛЕБЕДЄВА.
м. Кіровоград.

вагу годі було присвоєно 
найменування Кірово
градських.

У матеріалах армій
ської газети «На штурм» 
9 січня публікувались 
матеріали про визвольні 
бої на підступах до Кі
ровограда. Тут же вірш 
О. Количева «Салют 
Москвы».

Осип КОЛЫЧЕВ.

ДО ОТЧОЇ СЛАВИ

«Искорка»
Другий рік у ІіОСНІІІВ- 

ськш восьмирічна: школі 
діє клуб інтернаціональ
ної дружби «Іскорка». 
Ного члени листуються зі 

своїми ровесниками з брат
ніх реслуолік, організову
ють мітинги солідарності, 
збір коштів у Фонд миру, 
інші заходи.

Пишуть у. школу з різ
них кугочкїв оагьлівіцп- 
1ІИ —л з Полтави і Москви, 
ирянська і Ленінграда, з 
Харківської, іульської об
ластей і приморського 
краю. Автори листів на 
прохання кідшців розпові
дають про учасників Вели
кої Вітчизняної війни, ве
теранів нарти і праці. Всі 
ці матеріали стануть екс
понатами історіГлО-крає- 
знавчого музею, який неза
баром відкриється в селі.

Запам'яталися школя
рам зустрічі з жителями 
села, колишніми фронтови
ками В. Слюеаренком, 
Ф. Онящуком, чС. Пухким, 
10. Трифоновны, А. Шев
чуком. Вони розповіли про 
ратні подвиги радянських 
людей, про звитяжну пра
цю нашого народу в пе
ріод відбудови зруйнова
ного фашистами народно
го господарства.

Масові заходи, які про
водяться в позаурочніїй 
час, тісно переплітаються з 
вивченням програмового 
матеріалу. Учителі Л. Бу
гаенко, В. Павлоцька, 
Т. Гайдай на уроках росій
ської мови та української 
літератури та мови пропо
нують учням письмові ро
боти за гемами «Мій улюб
лений герой», «Цього за
бути не можна», «Людина, 
на яку я хочу бути схо
жим», що дають учням 
можливість осмислити по
двиг радянських людей у 
роки Великої Вітчизняної 
війни, висловити своє став
лення до життя.

Плідну роботу по ви
вченню історичного мину
лого рідного краю прово
дить серед школярів учи
тель історії, ветеран Ве
ликої Вітчизняної війни 
Г. Гончаренко. Юні крає
знавці під його керів
ництвом ознайомились з 
діяльністю підпільних ор
ганізацій «Спартак», «Пар
тизанська іскра», загону 
народних месників «Пів
денний». Вони відвідали 
музей в селах Підвнсокому 
Новоа рха нільського ра
йону та Сухий Ташлнк, де 
народився Герой Радян
ського Союзу О. Луценко.

Діє в школі і загін чер
воних слідопитів «Па
м’ять». Ного члени актив
но включились в пошуко
ву експедицію «Літопис 
Великої Вітчизняної». Уч
ні записують розповіді 
учасників війни, ведуть 
листування з рідними вої
нів, які загинули, визво
ляючи село від фашист
ських'багарйників. На бу
динках ветеранів війн« 
слідоіїігііі’ прикріпили чер- 
аоні зірочкії. Нині ноші 
готуються до зустрічі за 
«Круглим столом» з демо
білізованими воїнами.

В. ХОЛЯВИЦЬКА, 
старша піонервожата 
Йосипівської восьми
річної школи.

Вільшанський район,/
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Ці незабутні

Уже четвертнії рік В Кі- 
ровоградському інституті 
сільськогосподарського ма- 

л^чобудуцаїшя діє клуб 
Чайних зустрічей для сту- 

дептів-іноземців, організо
ваний Кіровоградським 

краєзнавчим музеєм спіль-
но з деканатом по роботі 
з іноземцями. Студенти з 
різних крапі, що навчаю
ться в інституті, приходн
ий в клуб, знайомляться з 
життям нашої країни. Для 
багатьох з них запам’ята
лися зустрічі з ветеранами 
партії М. >1. Коровайчен- 
ком, М. С. Бронпцькпм, 
1. Ф. Сіілініім, Л. В. Зай
цевим. назавжди залиша-
ться в нам яті хлопців і 
дівчат з Азії, Африки, Ла
тинської Америки ті неза
бутні розповіді Героїв Ра
дянського Союзу А. Т. Бур- 
ковського, В. О. Верхолан
цева, ветеранів війни М. К. 
Радченка, Д. Ф. Чпбісова
про подвиг радянського 

^^ЬШ’ОДу в грізні роки вій- 

^^ІИМІІ днями студенти
зустрілися з заслуженою 
людиною нашого міста, ка
валером трьох орденів Сла
ви, колишнім помічником
командира взводу зв язку 
138-го гвардійського арти
лерійського Червононра- 
порпого полку 6/-Ї гвар
дійської стрілецької ДИВІ
ЗІЇ, членом“ Радянського 
Комітету ветеранів Вели
кої Вітчизняної війни Ми
колою Івановичем Жоса- 
ном. Він розповів про свій 
бойовий шлях, про друзів- 
одиополчан, які геройськії 

^захищали нашу Бат» ків- 
'піішу, вистояли в запек
лих битвах і перемогли во
рога,

В. НОЖЕНКО, 
молодший науковий 
працівник масового 
відділу обласного 

краєзнавчого музею.

Ыд оерегів волги, через оезіменні висоти за Дніпром, пів
денним Бугом, Дунаєм, Одером йшли вони, сини Радянської 
Вітчизни, до переможного травня 1945-го. Слава одна на всіх— 
на рядових і полководців.

їх радо зустрічали в кожному селі і місті, де воїни ар.мії- 
визволительки проносили

Фотохроніка ТАРС.

знамена своїх полків.

Солдат—
син
солдата

Батько Івана Васильови
ча Горбачова, Василь Яко
вич, у роки громадянської 
війни був ковалем в армії 
С. М. Будьониого.

По закінченні громадян
ської війни сім’я Горбачо
вих жила в Узбекистані. В 
сім’ї було п’ятеро дітей. 
Згодом батько переїхав у 
Саратов, працював кова
лем в МТС. Полюбив ко
вальську справу й Іван.

У 1938 році Івана Васи
льовича було призвано до 
лав Червоної Армії. В 
1940-му році молодий чер- 
воноармієць бере участь у 
боях з білофіннамп. І тут 
трапилося лихо: підірвав
ся на міні, одержав пора
нення, був демобілізова
ний.

Коли ж почалася Вели
ка Вітчизняна війна, його 
знову було призвано в Ра
дянську Армію. Спершу 
служив у стрілецькому 
полку, опісля — на заліз
ничному транспорті у вій
ськах Міністерства внут
рішніх справ. Коли Зна
м’янка була визволена від 
окупантів, 1. В. Горбачов 
продовжував тут службу.

Закінчилася війна, але 
Іван Васильович Горба
чов так і залишився у міс
ті Знам’янці. Більше 22 
років самовіддано трудив
ся на посаді слюсаря у 
міжрайонному виробничо
му управлінні газового 
господарства.

Сьомий рік уже на пен
сії І. В. Горбачов. Але 
його часто можна бачити 
на підприємстві. Він допо
магає майстрам. Торік із 
своїх власних заощаджень 
він передав у Фонд миру 
сто карбованців.

О. ЗУБИЦЬКИЙ.

І

ЭЛА Прокопович 
їв з роботи. Того 
затримався — треба 

було закінчити ремонт 
трактора — на завтра зби
рався в поле. Ще здалеку 
побачив біля воріт дружи
ну. Пришвидшив ходу.

— Що сталося, Галю?— 
спитав, підійшовши.

— Та ось... лист... — на 
очах Галини Василівни по
явилися сльози — і вона 
простягла чоловікові кон
верта. Він хутко розгор
нув листа і... полегшено 
зітхнув. То була подяка 
командування військової 
частини. Подяка їм, бать
кам, за виховання сина.

І, можливо, у той самий 
час Сашко Задорожний, 
стискаючи автомата, зірко 
охороняв важливий об’єкт 
в горах Паміру.

А, може, на ту пору вої
ни щойно повернулися з 
учбового завдання і, зі
бравшись у червоному ку
точку, згадували рідні міс
ця, батьків. Згадували усе 
те, з чого для кожного з 
них починалася Батьків
щина.

— Роки армійської служ
би, — каже О. Задорож
ний, — були для мене і 
моїх товаришів перш за 
все роками змужніння й 
навчання. Під навчанням я 
розумію не лише опану
вання військовими пре
мудростями. Перш за все 
ми навчалися у суворих 
буднях думати не лише 
про себе, але й про тих, 

*хто поруч, про афганських 
товаришів, яких ми не раз 
виручали, 
слова 1 
допомога» — не абстрак- 

Бо вони виражають 

-. Тому для нас 
«інтернаціональна

зміст наших солдатських 
буднів на землі Демокра
тичної Республіки Афга
ністан, народ якої у важ
кій боротьбі із реакцією та 
найманцями імперіалізму 
будує нове життя...

Так, ті, хто взяв собі за 
мету зашкодити прогре

ПРО СЕБЕ ОБОВ'ЯЗОК

сивним змінам у братній 
країні, не абстракція. І ті, 
хто стріляє з-за рогу у ра
дянських солдатів та бій
ців народно-революційної 
афганської армії, існують 
в реальному житті. Вони 
несамовито чіпляються за 
минуле, якого не повер
нути; вони шаленіють, не 
зупиняючись перед жах
ливими злочина'<-и — їх
ньою жертвою стає перш 
за все їх власний народ.

І нині, чи то працюючи 
на полях рідного колгоспу 
імені Будьонного (тут все 
життя трудиться і його 
батько, кавалер ордена 
Трудового Червоного Пра
пора М. П. Задорожний), 
чи то зустрічаючись із 
друзями - однополчанами, 
чи прикипаючи увечері 
поглядом до екрана теле
візора, коли йдеться про 
події у світі, Олександр не 
перестає думати про Аф
ганістан, як думав про 
рідне Орлове, про знайо
мих з дитинства і рідних 
людей, перебуваючи на 
землі ДРА. Дорога йому 
рідна земля, право на лю
бов, до якої він підтвер
див усім своїм минулим і 
сьогоднішнім життям. До

рога йому й земля афган
ська, дорогий її народ — 
з ними зріднився в часи 
випробувань...

ОД НАШОГО села до 
Лащівки Голованів- 

ського району — 
подати, — Сашків 
ледь здригається.

рукою 
голос 

— Не

ОСТАННЮ ЧЕРГУ
давно із хлопцями-одно- 
полчанами (всі земляки, 
всі одного призову), які 
приїхали до мене в гості, 
пішли ми туди скелястим 
берегом Ятрані, щоб про
відати батьків нашого то
вариша Басі Настенка. Ду
же раді були нам Ларій 
Корнійович та Ганна Мико
лаївна... Привітали, за стіл 
посадили. Довго ми згаду
вали службу, друзів. А по
тім пішли всі гуртом про
відати і самого Василя. 
Вічним сном спить він у 
солдатській могилі.

В Лебединській середній 
школі, де вчився Василь 
Настенко, нагороджений 
орденом Червоної Зірки, 
і де теж побували його 
однополчани, свято бере
жуть пам’ять про воїна- 
інтернаціоналіста. Піонер
ська дружина школи но
сить його ім’я. Обладнано 
меморіальний куточок, де 
зібрано матеріали про 
життя комсомольця. Тут є 
його особисті речі, комсо-

книги,мольський квиток,
Олександр з 

розказав зем-
журнали... 
хлопцями 
лякам про те, яким був і 
яким залишається в пам’я
ті друзів Василь: добрим, 
сильним, відвертим, щи
рим... Він загинув, засту
пивши власними грудьми 

своїх товаришів і його, 
Сашка Задорожнього, теж, 
од куль душманів, які стрі
ляли підступно, із засідки. 
Настенко у ту мить зали
шився вірним собі — він 
подумав найперше не про 
себе, а про тих, хто йшов 
слідом... І не вклонився 
кулі.
— Такі люди, як Василь,— 

говорив мені О. Задорож
ний, — завжди попереду. 
І зараз, коли я працюю в 
полі, то я ніби бачу і його 
там (адже його мирною 
професією теж була меха
нізаторська). І боюся від
стати. Певно, кожен із кас, 
його близьких друзів, не
рідко запитує себе тут, 
удома, в мирному житті: а 
як вчинив би на моєму міс- 
ці Настенко!

Думати про себе в ос
танню чергу... Певно, ця 
риса характеру не чужа й 
самому О. Задорожному. 
Недарма груди колишньо
го снайпера прикрашає ме
даль «За відвагу». Я задав 

йому запитання — можли
во, по-дитячому наївне і 
просте, але саме те, яке 
мені тієї миті хотілося за
гати найбільше:

— Тобі було страшно?
Трохи помовчавши, Олек

сандр сказав:
— Про себе ми дбали 

вже потім, в останню чер
гу, — і не подумайте, що 
це лише красиві слова.

ОЛИ у секретаря кол- 
** госпної спілчанської 
організації Наталі Засядь- 

вовк виникне якась цікава 
ідея, вона найперше ради
ться з орлівськими хлоп
цями — механізаторами 
Миколою Джугостран- 
ським, Олександром Задо- 
рожним та Володею Люш- 
няком, шоферами Валерієм 
Рибаком та Сергієм Бонда
ренком, із Володимиром 
Задорожним (він працює 
головним інженером кол
госпу імені Будьонного). І 
робить так секретар не то
му, що й сама живе в Ор
ловому, не поспішає пе
ребиратися на центральну 
садибу в Покотилове. Про
сто Наталка знає — хлопці 
не з тих, хто відмовляє
ться від доброго діла. Та 
взяти хоч би недалекий 
приклад — як обладнува
ли влітку гуртом спортив
ну площадку. Хтось підка
зав дуже зручне місце — 
біля сільського парку, 
хтось взявся зробити роз
мітку, хтось — зібрати 
хлопців та дівчат, яких На
талка не встигла побачи-

ти... Втім, що там спорт
майданчик — молоді села 
(а її в Орловому, на жаль, 
не дуже багато) під силу 
й солідніші завдання.

Донедавна в господар
стві допікала відсутність 
мостів через річку. І от бу
ло вирішено збудувати 
греблю. Вигода подвійна: 
буде вирішена транспорт
на проблема і появиться 
нове водоймище. Агітував 
за новобудову бригадир 
тракторної бригади моло
дий комуніст Володимир 
Джугостранський. І його 
підтримали першими самі 
комсомольці. Нешироку 
але норовливу Ятрань вда
лося перегородити. Пра
цювали, звичайно, в той 
час, який прийнято нази
вати «вільним од основної 
роботи».

* * *
Од часу моєї першої 

зустрічі із О. Задорожним 
минуло вже близько двох 
місяців. Та і зараз, коли я 
думаю про нього, про йо
го армійські й трудові 
будні, мені пригадується, 
як він, прощаючись, гово
рив мені:

— Тільки ти не пиши, 
ніби у тому, що ми зроби
ли, робимо чи там будемо 
робити, є щось незвичай
не, якийсь героїзм. І про 
мене так не пиши. Щоб не 
вийшло, що я не такий, як 
усі.

І годі я вирішив написа
ти, щоб вийшло так, як є: 
що таких хлопців у 
мільйони. Таких, що 
ють спершу про всіх, 
тім уже про себе. І 
не підведуть.

П. СЕЛЕЦЬКИЙ
Новоархангельський 
район.

нас 
дба- 

а по
вопи
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ОПЕРАЦІЯ «ЗГАДАЙМО ВСІХ ПОІМЕННО»

ікторина
«ОБЕЛІСКИ»
ВІДПОВІДІ
НА ЗАПИТАННЯ 
ПЕРШОГО ТУРУ

1. Перший пам’ятник ра
дянським воїнам встанов
лено біля обласного му- 
знчно-драматпчного теат
ру імені Кроппвнццького 
в м. Кіровограді.

2. На військовому ме
моріальному кладовищі в 
Кіровограді поховані виз
волителі нашого міста Ге
рої Радянського Союзу 
Ю. К., Глібко., Б. Г. Габд
рахманов, М. С. Барба лій, 
М. О Зінченко, у’ 1970 ро- 
ці — О. С. Єгоров.

Командир полку майор 
Юрій Купріяйович Глібко 
родом з м. Житомира. Ди
тинство і юність пройшли 
в Кіровограді. Високе 
звання Героя Радянського 
Союзу йому присвоєно за 
подвиги під час Кірово
градської наступальної опе
рації, коли його бійці від
били кілька ворожих атак. 
Загинув у грудні 1943-го.

Барі Галійович Габдрах
манов з села Карамншеве 
Татарської АРСР. Молод
ший сержант, артилерист. 
У січні 1944-го року біля 
села Грузького Кірово
градського району сам за
лишився біля гармати, під
палив ворожий танк, під
бив три гітлерівських арг- 
устанбвкн, знищив два ку
лемети. 1 загинув у цьому 
бою.

Гвардії старішій сержант 
БарбаЛін Микола Степано
вич народився в с. Павло
вичу Вологодської облас
ті. Бронебійній^. В одному 
з боїв за визволення Кі- 
ровоградщннн знищив три 

в гітлерівських «тигри», був 
І тяжко поранений. 12 трав- 

і ня 1944 року помер в. гос
піталі.

Молодший лей генлпт 
Зінченко Микола Оксенті- 
йовнч народився па Дон
басі. Як льотчик брав 
участь в боях з білофінна- 
ми. Золотою Зіркою Героя 
відзначений 21 березня 
1940 року. Загинув непода-

кмййвмввянмкпі

МІСЯЧНИК
ОБОРОННО-МАСОВОЇ

РОБОТИ

СТАРТИ

ші
Майже щодня протягом 

місячника оборонно-масової 
роботи в нашій школі влаш
товувались масові заходи з 
учас по максимальної кіль
кості вихованців десятиріч
ки. Уроки мужності, зустрічі 
з ветеранами війни, обгово
рення учнівських творів про 
подвиги героїв Великої Віт
чизняної, спортивні туріїіри 
з багатоборства ГПО.

Високі результаті! показа
ли юні дтсаафівці на вогне
вому рубежі під час пер
шості Кіровського району з 
кульової стрільби. Вони тут 
стали срібними призерами 
(перші — учпі СШ № 19). 
Володимир Швець, Олек
сандр Шапарєв та Ольга 
Костенко мали відповідно 

лік Кіровограда у 1944-му 
році.

Підполковник Єгоров 
Олексій Семенович наро
дився в м. Андижані Уз
бецької РСР. Учасник пар
тизанського руху на Ук
раїні. Очолював партизан
ську бригаду, що діяла на 
території Словаччини. Там 
народні месники, яких вів у 
бій Олексій Єгоров, пустили 
під укіс 20 ворожих еше
лонів, зруйнували 21 міст. 
Звання Героя Радянського 
Союзу присвоєно в 1945 
році. Іменем Єгорова на
звано партизанську Зірку 
в ЧССР. Після війни О. С. 
Єгоров па партійній і ра
дянській роботі в Кірово
граді. Номер у квітні 1970 
року.

3. Пам’ятники вихован
цям обласної комсомоль
ської організації встанов
лено на честь воїнів-зем- 
ляків, учасників партизан
ського руху. В селі Лозу- 
ватому Ульяновського ра
йону .встановлено бюст 
Героя Радянського Союзу 
Архппа Манітп, який по
вторив подвиг Олександра 
Матросова. На території 
Онуфріївського району 
теж стали матросівцями 
комсомолець з Кременчука 
Костянтин Омельяпенко та 
юний розвідник з м. Сла- 
в’янська Толя Комар. На 
їх честь встановлено обе
ліски. В Ульяповці і Ново- 
архангельську є пам’ятни
ки партизанським зв’язко
вим Валентині Шевченко 
та Клавлії Байрачснко. У 
Вільшанці на ознамену
вання 60-річчя ВЛКСМ 
встановлено обеліск ком
сомольцям району, які за
гинули в роки Великої 
Вітчизняної. Пам’ятні зна
ки на честь героїв підпіль
ної комсомольської органі
зації «Спартак» є в селі 
Краспогірці Голованів- 
ського району. Па майдані 
нового житлового комп
лексу в Кіровограді висо
чить пам’ятник «Комсо
мольським поколінням Кі- 
ровоградщшш».

93, 92, 85 очок зі 100 мож
ливих.

Тривають змагання юних 
лижників. І не лише в при
міських лісових масивах, на 
алеях парків. Разом з вете
раном війни полковником 
запасу А. В. Руденком вчи
телі фізкультури організу
вали лижний пробіг у села 
Кіровоградського району, де 
точилися жорстокі бої за 
визволення рідного краю 
від німецько-фашистських 
•агарбників. У Малій Ма- 
манці, наприклад, школярі 
розчистили від снігу шлях 
до пам’ятника загиблим 
воїнам, записали в свої що
денники імена героїв, що 
поховані тут в братській мо
гилі. Першим нашим екс
курсоводом стала ветеран 
праці (27 років вона'труди- 
лася на «Червоній зірці») 
жіітелька цього села Н. А. 
Нертнк; яка була свідком 
подій 1941-го і 1944-го ро
ків. У Підгайцях м:і багато 
взнали'про подвиги урод
женців села Героїв Радян
ського Союзу Ф. І. Говоро
ва, Г. О. Тарана, М. ІО. 
Литвинова.

П. ПТАШКІН, 
учитель Кіровоградської 
середньої школи № 13.

4. На одному з будинків
м. Кіровограді встанов- 

дошку
В
ясно меморіальну дошку 
па честь Героя Радян
ського Союзу Дмитра Ми
колайовича Медведева. До 
Великої Вітчизняної війни 
він працював в нашому 
місті. У роки війни очолю
вав партизанські загони 
на Брянщпні і Ровеніцині. 
Д. М. Медведев — автор 
книг «Це було під Ров
но», «Сильні духом», «На 
берегах Південного Бугу». 
Помер 14 грудня 1954 ро
ку. В Кіровограді є вули
ця Медведева.

Першими найбільш ви
черпні відповіді на запи
тання вікторини надіслали 
знам’янчанин О. Рябошап- 
ка, кіровоградець С. Ко
лісник, а також Л. Трохим- 
чук, І. Луньоза (Кірово
град), О. Іванов (Вільшан
ка).

ЗАПИТАННЯ
ДРУГОГО ТУРУ:

1. Кого ви знаєте з ге
роїв Великої Вітчизняної, 
імена яких носять вулиці 
Кіровограда?

2. Хто з наших земляків 
повторив подвиг Олек
сандра Матросова?

3. В якому населеному 
пункті Кіровоградіцини 
встановлений пам’ятник- 
меморіал на честь членів 
танкового екіпажу, яким 
було присвоєно звання Ге
роїв Радянського Союзу? 
Що ви знаєте про їх под
виг?

4. Хто з наших земляків 
у роки Великої Вітчизня
ної двічі був удостоєний 
звання Героя Радянського 
Союзу, де встановлено їх 
бронзові бюсти? Які под
виги здійснили ЦІ ЗВИТЯЖ
ЦІ?

Відповіді надсилайте на 
адресу редакції з поміткою 
«Вікторина «Обеліски».

сучасних вимог
Обласна рада профспілок 

і обласний методичний ка
бінет по впровадженню ви
робничої гімнастики і Все
союзного фізкультурного 
комплексу «Готоеии до 
праці і оборони СРСР» 
провели в Кіровограді пер
шу обласну науково-прак
тичну конференцію з Проб
лем організації фізкультур
но-оздоровчої роботи серед 
трудящих. її віднрив сек
ретар облпрофради С. М. 
Янчуков. На ній були при
сутні профспілкові, ком
сомольські, фізкультурні 
працівники.

З доповідями на конфе
ренції виступили: канди
дат медичних наук Ю. М. 
Померанцев, денан факуль
тету фізвиховання педін
ституту В. С. Язловецький, 
винладач кафедри теорії і 
методики фізичного вихо
вання педінституту М. й. 
Гасман, завідуючий кафед
рою фізичної культури Кі
ровоградського 
і “ .......—
но": авіації доктор

ровоградського вищого 
льотного училища цивіль
но авіації доктор педаго
гічних на ж Р. М. Макаров, 
головний лікар спортивно
го комплексу Світловод- 
сьного заводу чистих мета
лів А. М. Тузовська та інші.

В. ШАБАЛІН.

Важкі •нішробуппіпія ви 
пали на долю нашого на
роду у ромі Великої Віт
чизняної війни. Мільйони 
радянських людей надовго 
були відірвані від рідних 
домівок, коханих, близь
ких, знайомих і друзів. 
Бойовому солдатському 
серцю конче було погрібно 
ласкаве і тепле, щире й 
ніжне слово, лірична, за
душевна пісня, що у хви
лини перепочинку між 
боями могли б скрасити 
нелегке фронтове життя. 
Саме такою іі виявилася 
пісня «Темная нбчь».

А народилась вона так.
1942 рік... Відомий кіно

режисер Леонід Луков на 
Ташкентській кіностудії 
знімав кінострічку «Два 
бійці». Майбутній фільм 
мав розповісти про міцну 
солдатську дружбу в роки 
Великої Вітчизняної війни 
двох бойових товаришів — 
уральського сталевара 
Олександра Свинцова й 
одеського зварника Лрка- 
дія Дзюбіна.

Для сцени в землянці й 
виникла потреба в лірич
ній пісні. Леонід Луков 
розповів композитору Ми
киті Богословському, авто
рові музики до фільму, 
якою має бути пісня, чому 
саме вона потрібна, з’ясу-

ТЕЛЕБАЧЕННЯ

ДИМУ''

знімну: 76-мм гармата ЗИС-З № 268363 192-го гвардійського артилерій
ського полку 87-ї гвардійської стрілецької Перєкопської дивізії. Гарматна обслуга 
під командуванням старшого сержанта Д. Хаджиева пройшла бойовий шлях рід 
берегів Волги до Севастополя. Ця бойова гармата несе мирну службу у Централь
ному музеї Збройних Сил СРСР.

Фото В. ХРИСТОФОРОВА і Б. КАВАШКІНА.
Фотохроніка ТАРС.

24 ЛЮТОГО
ЦТ (І програма)А

8.00 — «Час». 8.30 — Пісні 
і танці народів СРСР. 9.00— 
Документальний фільм. 9.20
— 8-й тирані «Спортлото».
9.30 — Будильник. 10.00 — 
Служу Радянському Союзу! 
11.00 — «Здоров’я». 11.45 — 
Ранкова пошта. 12.15 —
Сьогодні День виборів. 12.30
— Сільська година. 13.30 — 
Музичний кіоск. 14.00 — Те
лефільм для дітей. «.Таємни
ця зеленого острова». 15.10
— Сьогодні День виборів.
15.25 — Музична компози
ція В. Мулявіна. «Через усю 
війну». 16.00 — Зустрічі на 
радянській землі. 16.15 —
Мультфільми. 17.00 — Сьо
годні День виборів. 15.15 — 
На арені цирку. 18.00 —
Міжнародна панорама. 18.35
— Фільм «Діаманти для дик
татури пролетаріату». 1 1 2 
серії. 21.00 — «Час». 21.45 — 
Концерт за участю народ
них артистів СРСР О. Образ- 
цової, С Ріхтсра, К. Макети 
мової, В. Васильєва та ін.
22.25 — Футбольний огляд. 
22.55 — Чемпіонат світу з

•г ч'

вав її гему, настрій, ха
рактер...

Як згадував композитор, 
Луков розповів про не так 
майстерно й дохідливо, що 
мелодія народилась, наче 
виринувшії з глибини сві
домості, з глибини душі іі 
серця. На цю мелодію, що 
ввійшла до кінофільму без 
змін і доповнень, поет Во
лодимир Агатов написав 
прекрасні вірші, що орга
нічно поєдналися з музи
кою, яскраво передаючії 
глибокі й хвилюючі ду
шевні почуття героїв, не 
залишаючи нікого байду
жим.

В 1943 році фільм «Два 
бійці» вийшов на екрани. 
Відтоді й зажила повно
кровним життям пісня, об
летівши на дужих крилах 
усі фронти, партизанські 
загоні!, прижившись у ти
лу, одержавши всенарод
не визнання.

«Тёмную ночь» охоче 
включали до концертних 
програм провідні співаки 
нашої країни, люди слуха
ли її нерідко зі сльозами 
на очах. А першим вико
навцем пісні був народний 
артист РРФСР, лауреат

ковзанярського спорту.
Спринт. 23.25 — Новини.
А УТ

10.00—«Голосує Радянська 
Україна». Інформаційний 
випуск. 10.20 — Фільм-кон- 
церт. «Розквітай, любов». 
10.45 — Грані пізнання. 11.30
— Пісня скликає друзів. 
13.20 — «Голосує Радянська 
Україна». Інформаційний 
випуск. 13.35 — Село і лю
ди. 14.05 — Нові книги. 14.55
— Катрусин кінозал. 16.00—
Слава солдатська. 17.00 —
Наука і час. 17.30 — Програ
ма «Братерство». 19.00 —
Актуальна камера. 19.40 — 
«України іцаслива зоря». 
Документальний фільм. 20.00
— Пісні широкі крила. Кон
церт для виборців. 20.45 — 
11а добраніч, діти! 21.00 — 
«Час». 21.45 — Худ&кній
фільм «Надія і опора». 23.20
— Новини.
д ЦТ (II програма)

8.00 — На зарядку, ставай!
8.15 — В кожному малюнку 
сонце. 8.30 — Ритмічна гім- 
мастика. 9.00 — Російська 
мова. 9.30 — Міжнародні 
змагання з фехтування «Тал- 
лінський меч». 9.55 — «Піс
ня Нургіси». Нарис. 10.45 — 
Документальні фільми. 11.15
— У світі тварин. 12.15 —
До 40-річчя Великої Перемо
ги. «Пісня в солдатській ши
нелі». Концерт. 13.30 —
Мультфільми «Дівчинка-і-Дра
кон», «Забутий день народ-

Державної премії СРСР 
Марк Бернес, що майстер*, 
но зіграв у згаданому 
фільмі ролі. Арка дія Д3і& 
біпа.

Поряд з ліричними мо. 
тивамн в пісні є й такі 
рядки, що бадьорять сол
дата, додають йому сил 
спонукають до без^Еміг’ 
пості, рішучості, ijfcn- 
вості, вселяють надію isJ. 
ру в повернення до рідйбї 
домівки, з перемогою, всу
переч смерті, з котрою не 
раз віч-на-віч доводилось 
зустрічатись. Без цього не 
можна було жити на фрон
ті. Сила пісні була в тому, 
що вона відповідала на
строю радянського сол
дата:

Смерть- не страшна, 
с ней не раз мы 

встречались в стени.’.’. 
Вот и теперь надо 
мною она кружится. 
Ты меня ждешь 

и у детской кроватки 
не спишь’;

И поэтому знаю: ' 
со мной ничего 

не случится! ^5?

Б. СЛЮСАР.А

наші кореспонденти.
— Від усієї душі. Зуст- 
сільськимп трудівну- 
Владнмирської області.
— Світ і молодь. 16.50

ження». 13.50 — Розповіда
ють ----- ’ ---------------—*
14.20 
річ з 
нами
16.15 ____ ______  . .
— Телефільм «Назад дороги 
нема». З серія. 18.00 — Ви? 
датні радянські композито
ри — лауреати Ленінської 
премії. Д. Шостакович. 18.40
— Спартакіада дружніх ар-
мііі. Лижний спорт. ЗО кМ.
19.25 — VI Міжнародний
фестиваль телепрограм про 
народну творчість «Весел
ка». 20.00 — Вечірня казка.
20.15 — Науково-популярній.! 
Фільм «Трава біля дому?1. 
20.35 — Чемпіонат СІ’СР з 
плавання. 21.00 — «Час». 
21.45 — Телефільм «Моя ву
лиця».
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Кіровоградський міськ
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