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НАШ СУЧАСНИК

ДІДА свого, Павла Дробота, Григорій не бачив. Але 
старі воєнні фото й батькові розповіді все-таки 

«познайомили» їх. Тож недарма Григорій відчував 
завжди незриму присутність у своєму житті солдата 
Великої Вітчизняної Павла Григоровича Дробота... 

Коли мужніють наші хлопчики? Де набувають най
кращих рис, щоб у потрібний момент сміливо кину
тися у двобій зі злом? Хто вчить їх жити не за за
конами вигоди, а совісті?

У дитинстві в Гриця було своє, особливе: в кож
ній прочитаній книжці про війну, в кожному пере- 

• діда... 
І коли вже в роки армійської служби довелося йти 
вулицями'; Волгограда, — думав, іцо десь тут чотири 
з лишком • десятиліття тому захищав Вітчизну і його 
дід. А? Аж — бойові побратими, з якими дійшов 
до БгфІЛіпа,; Угіі льпяв від фашистів* народи Польщі, 
Румунії, Чехословаччини...

Від чого мужніють наші хлопчики? Чи не сама 
Вітчизна дає їм невичерпні сили?!

глянутому кінофільмі шукав він сліду свого 
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конт- 
тран-

повідомляє:
ДОЛИН СЬКА. Комсо

молець Сергій Найко з 
радгоспу імені Карла 
Маркса працює помічни
ком у батька Євгена Олек
сандровича. Жнивують 
вони по-ударному, пер
шими серед комбайнових 
екіпажів району добилися 
5-тисячного намолоту зер
на. Батькові і енну вруче
но диплом учасника зма
гання па приз імені кава
лера ордена Леніна ком
байнера Г. Є. Червотоки, 
який загинув, рятуючи 
врожай.

МАЛА ВИСКА. Пер
шим серед жниварів ра
йону виконав своє соціа
лістичне зобов’язання — 
намолотити 5 тисяч цент-

Ва-

нерів зерна — комсомо
лець Віктор Околита з 
радгоспу «Мар’янівський». 
Від його «Колоса» вже 
надійшло на тік понад 
6 тисяч центнерів зерна.

УЛЬЯНОВКА. Швидкіс
ними рейсами перевозить 
зерно з поля на тік ком
сомолець Юрій Примха. 
Ного щоденний доробок 
500—600 центнерів, а з 
початку жнив- — понад 5 
тисяч центнерів.

ГОЛОВАНІВСЬК.
тому заявку на перемогу 
у районному змаганні 
комбайнерів зробив пере

можець минулорічних жнив
І. К. Марчак з колгоспу 
імені Тельмана. Разом зі 
своїм помічником комсо
мольцем Валентином Мар- 
чаком він першим серед 
комбайнерів району намо
лотив 5 тисяч центнерів 
зерна.

СВІТЛОВОДСЬК. Під
бито підсумки соціалістич
ного змагання молодих

жниварів району за пер
ші десять днів збиральної 
кампанії. Його перемож
цями визнано комбайнерів 
Сергія Кузьменка і Степа
на Заболотного з колгоспу 
імені Чапаєва, Миколу 
Горбачова і Володимира 
Покотила з колгоспу 
«Дружба», сімейний екі
паж у складі Дмитра Ми
колайовича і Віталія Ва- 
куленків з цього ж госпо
дарства, жаткаря кол
госпу імені Леніна Сергій 
Григоренка. Правофлан
говим хлібної ниви вру
чено перехідні вимпелі: 
міськкому ЛКСМУ.

1. Будні
Додому він повернувся 

навесні. Радість буття 
володіла молодим серцем, 
додавала снаги. Григорій 
довго не роздумував: став 
формувальником Ново- 
українського заводу залі
зобетонних виробів. Ро
боті віддавався до остан
ку. Прийшло професійне 
визнання. Почесні грамо
ти, портрет на заводській 
Дошці пошани — всього 
цього добився Дробот за 
два роки.

Одружився. А коли на
родився хлопчик, вони з 
Валентиною недовго під
бирали йому ім'я. Сина 
Григорій назвав на честь 
діда — Павлом. Прийде 
час, і вія, Григорій, роз
повість маленькому Пав- 
лушці. як чоловік з таки
ми самими Прізвищем, 
ім’ям та по батькові ніс 
серед тяжкого і 
лихоліття, серед 
пожарищ І смертей 
зустріч людям своє 
ке серце...

З того часу, як 
молодий батько до 
теплий живий сповиток, 
зрозумів, яка відповідаль
ність лягла на його плечі: 
не просто одягти, нагоду
вати свою кровинку, а ви
ростити хорошу й чесну 
лівішу. Відтепер усі бар
ви кав^олцшііього сприй
малися ним через усві
домлення свого батьків
ства. Ось Павлик сказав 
свої перші слова, ступив 
перші два (найтяжчих!) 
кроки... А сьогодні хлоп
ченя вже вибігає батько
ві назустріч, лиш зачує у 
передпокої знайомі кроки.

Чудовий сип, любляча 
дружина, непогана квар
тира. Паї роботі — все га
разд’. І Цю ще людині тре
ба? Та одного дня...

...ЗО липня торік теле
фон!”»). ддвіцок у кабіне
ті діцірі<т^р^ заводу ро
зітнув Д?<г’тряву теплим 
сонием тцшу...

воепиого 
тисяч 

на
вели-

узяв 
рук

г. Дах «саркофагу»

Одеси, Києва, інших

Коли і ким вперше бу
ло вимовлене цс слово, 
піхто не пам’ятав. Одяг
нуті у незвичайні костю
ми, вони стали схожі па

якихось ілюзорних, нере
альних, примарних істот. 
Але це були не привиди, 
а люди, сповнені бажання 
виконати свій громадян
ський обов’язок.

Які почуття володіли 
ними, коли вперше одяга
ли воші це спеціальне 
спорядження? Гумовий, 
просвшшьований комбі
незон, таке ж взуття, на 
голові — спецшолом. Очі 
захищені окулярами, груд
на клітка спереду і зза
ду — пластинами...

У частині, куди прибув 
Дробот для проходження 
служби, вели підготовку 
до зими, будували клуб, 
склади тощо. У гості до 
військовослужбовців при
їжджали вокально-інстру
ментальні ансамблі, співа
ки з
міст республіки і країни. 
Дні 
ніби 
жоден з них 
безслідно в людських ду
шах •- до цього зобов'я
зувало все, що бачили на
вкруг. все, шо доводило
ся робити там, у зоні 
мужності. В Чорнобилі.

...Перед тим, дізнавшись 
у Новоукраїнському рай- 
військкоматі, то потрібно 
їхати саме в Чорнобиль, 
Григорій намагався уяви
ти. яка з опанованих ним 
раніше професій (водій, 
компресорний, формуваль
ник) знадобиться там. Та 
те, то довелося викону
вати, не 
жодною.

Роботи 
аварії на 
АЕС тоді 
Уламки навколо реактора 
вже прибрали. Але перед 
групами дезактивації по
стало те одне небезпечне 
завдання: очистити півто
ри тисячі квадратних мет
рів покрівлі.’ Скрізь на 
даху валялися уламки 
конструкцій, шматки гра
фіту. Та й сам бітум із. 
вгрузлими в нього радіо
активними осколками тре
ба було зняти, пованта
жити в контейнери, підго
тувати для відправки на 
схоронення.

Група виїжджала о 
шостій тридцять ранку, 
наступна — через годину. 
По прибутті на станцію, 
після медичної перевірки, 
кожен одержував захне-

проходили швидко, 
й непомітно. Але 

не минув

співпадало з

по ліквідації 
Чорнобильській 
були в розпалі.

ний комплект. Працювати 
на даху дозволялося ли
ше раз на добу від ЗО се
кунд до 15 хвилин (в за
лежності від стану зара
ження ділянки).

Як за такий короткий 
проміжок часу можна 
встигнути вибігти наверх, 
не заблудившись у хитро
мудрому сплетінні схід
ців, виконати завдання і 
спуститися вниз?

Виявляється, можна... 
Спочатку вирішили ра

хувати секунди кожен про 
себе. Та одразу ж зрозу
міли: відволікається ува
га, за цей час можна бу
ло зробити більше. Вдру
ге за секундною стрілкою 
на циферблаті слідкував 
один, інші працювали. .Ту
пала коротка команда 
офіцера — і група зали
шала об’єкт. Далі — са
нітарна обробка, 
вдягання, медичний 
роль, дезактивація 
спорту.

Десять разів одягав і 
десять разів скидав не
звичайне спорядження 
Григорій Дробот. «Про
тивник» був невидимим, 
невідчутним ні на дотик, 
ні на смак, ні на запах. 
Може, саме тому почуття 
відповідальності ставало 
ще сильнішим, увага — 
ще гострішою...

Погруч на покрівлі діяли 
роботи. Але їм одним у 
тій складній ситуації, без 
людського втручання, ви
конати заплановане було 
просто неможливо.

...Закінчилося незвичай
не 54-денне відрядження 
Дробота. Швидко миготі
ли за вікном автобуса 
осінні краєвиди. А серце 
Григорія було вже вдома, 
з Валею, з Павликом...

Виросте син і серед гра
мот, якими нагороджено 
його батька, знайде одну 
особливу — від Полісько
го райкому ЛКСМ Украї
ни. А також подяку, вру
чену Г. Б. Дроботу в час
тині. Зверху на червоній 
обкладинці — п'ятикутна 
зірка, серп і молот. На 
розвороті — фото Чорно
бильської ЛЕС і текст: 
«Виконуючи завдання Ра
дянського уряду у над
звичайно складній обста
новці, Ви впевнено про
йшли випробування па 
мужність і стійкість, про
явили високі морально-по
літичні і психологічні ри
си... Висловлюємо Вам 
подяку за відмінне вико
нання патріотичного обо
в'язку перед Батьківщи
ною». І підписи: командир 
військової частини, 
ступннк командира по 
літчастині. Дата: 25 
ресня 1986 року.
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8а- 
по- 
ве-
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початку жовтня 
року, вже дома, Грп- 

Дробота приймали

На 
то ж 
горі я 
в лави КПРС. Так по-свят
ковому поверталися для 
нього звичні дні. Втім, 
сталися в них і певні змі
їні. Освоїв Григорій 
одну професію: 
нині 
йому цеху рідного заводу. 
Ного портрет занесено на 
районну Дошку пошани. 
Підростає сип...

Життя продовжується.

Н. ТАРАС.
м. Новоукраїнка.

To-

те 
працює 

стояярем у столяр-

Щодня перевинонують змінні норми на збиранні ячменю в нолгоспі імені Бо- 
| женка Кіровоградського району комбайнер Якіо Олександрович Бандурно і його 
І помічник, племінний Оленсандр Бандурко. Молодечий запал юнака, котрий спер 

ше працює на жнивах, і досвід Якова Олександровича вивели екіпаж в число 
Ь правофлангових соціалістичного змагання в господарстві.

На знімну: збиральний екіпаж БАНДУРКІВ. „„..-...л..л

---------------------------------------- ЖИТТЯ СПІЛКИ

Ьез нудьги 
й одноманітності
ПРОЙШЛИ КОМСОМОЛЬСЬКІ ЗБОРИ 

УЛЬЯНОВСЬКОГО ЦУКРОКОМБІНАТУ.

Недавні загальні збори 
комсомольців бурякорад
госпу та цукрозаводу бу
ли бурхливими. Ще б пак! 
Адже тут йшла мова про 
виконання рішень XX 
з’їзду ВЛКСМ. Та й со
ромно було б перед ке
рівниками виробничих ла
нок, секретарями цехо
вих парторганізацій, за
прошеними на збори, зай
матися пустослів'ям. Го
ворили про конкретні 
справи, висували плани 
вирішення назрілих проб
лем.

Перший секретар рай
кому комсомолу Валерій 
Зеленяк, який головував 
на зборах, відразу ж за
стеріг товаришів: говори
ти про зроблене, займа
тися самозвітами не по
винен ніхто. Говорити

треба насамперед про 
наболіле, вносити свої 
пропозиції.

І комсомольці не мов
чали. Секретар комітету 
комсомолу Анатолій Яро
вий звернув увагу на 
низький рівень культурно- 
масової роботи з молод
дю у відділках імені 
Горького та Новоселиць- 
кому, а також на цукро
заводі. Там секретарі 
Людмила Гринчук, Галина 
Прушинська та Олександр 
Чернієнко недостатньо 
займаються організацією 
дозвілля молоді. Запро
понував Анатолій і вихід 
з такого станов+іща — 
організувати дискусійний 
клуб «Пошук». Юнаки і 
дівчата, крім того, вже 
найближчим часом мати
муть змогу відвідувати

спортивні майданчики на-, 
цукрозаводі, Ульяновсько
му та НоЕОселицькому 
відділках бурякорадгосп 
пу. Все це робитиметься 
молодими руками.

Для надання практик-- 
ної допомоги в проведен-»- 
ні зборів у цехові ком
сомольські організації на* 
ПрсВЛЯЮТЬСЯ члени комі
тету комсомолу — Сергій 
Гульченко Ольга Гавоті— 
на, Євген Кравець, Клава-. 
Манесик, Анатолій Яро
вий. Збори зобов’язали 
комітет комсомолу без 
зволікань створити ком
сомольсько - молодіжні? 
екіпажі на збиранні зер
нових культур у Новосе- 
лицькому та Шамраївсько- 
му відділках бурякорад
госпу. А на цунрозаводі—» 
комсомольсько - молодіж
ні зміни під час цьогоріч
ного сезону цукрова-* 
ріння.

Л. БАЖАТАРНИН, 
громадський корес
пондент а Молодого 
комунара».

Ульяновський район.
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Назвали
«Молодий комунар»

ТОЧКА НА КАРТІ УДАРНИХ

«Кіровоградською»
За дванадцять кіломет-

рів від обласного центру
•>-------—-----------------------------------------------------------------

гомінку азтостраду Кіро-

воград — Миколаїв пе-

ретинає магістральний га-

зопроаід Кременчук

Богородчани. Поруч зна-

ходиться будівельний май-

детинає магістральний га-

ники тресту № 2 Голоз-

нафтобуду Міністерства

. будівництва підприємств

нафтової і газової про-

мисловості СРСР споруд-

жують компресорну стан-

цію «Кіровоградська».

Про хід робіт на цьому

важливому об'єкті нашо-

му громадському корес-

понденту розпозідає на-

чальник механізованої ко

лони Г. М. Кравченко:

— З чого починалася 
будова? Ян і водиться — 
з підготовни виробничої 
бази. Ще в лютому 1985 
ропу прибула на місце, 
обране для спорудження 
номпресорної, перша ланна 
із шести чоловік. Вона й 
займалася прийомом ван
тажів — залізобетону, це
менту, металу, пиломате
ріалів, вагончинів. Згодом 
в роботу включилися й бу

дівельники — 80 чоловік. 
Спецгосп імені Тельмана 
Компаніївсьного району 
'виділив механізованій ко
лоні землі під промислові 
споруди і житлове містеч
ко.' Паралельно проклада
лися дороги, велися тим
часові лінії електропере
дач.

На обійшлося й без

• 1
і '
і 1
» 1

труднощів, характерних 
для початкового періоду. 
Скажімо, із запізненням 
готувалася проектна до
кументація. Відповідно, не 
було й чіткості з фінансу
ванням будови, що стри
мувало надходження ма
теріалів та устаткування.

На повну потужність ро
боти розгорнулися лише 
у квітні минулого року. 
Нині вже змонтовано га- 
зоперекачуючі агрегати, 
технологічні і підсобно- 
допоміжні об'єкти. У роз
палі — наладка контроль
но-вимірювальних 
ладів та апаратури, 
кладання
та теплоізоляційні 
боти.

Чимало операцій нале
жить виконати нашим бу
дівельникам найближчим 
часом: прокласти лінії
зв’язку, обладнати елек- 
трохімзахист станції, по
жежну та охоронну сигна
лізації. Вестимуться ро
боти по благоустрою під
приємства та житлового 
містечка. І, звичайно ж, 
найвідповідальніші опе
рації — пусконалагоджу
вальні — ще попереду.

Вирішити ці 
здати важливий
строк можна лише 
якщо маєш кваліфіковані 
кадри. На жаль, нам їх 
бракує. Тому, користую
чись нагодою, звертаюся 
до комсомольців, які ма
ють робітничі спеціаль
ності: відвідайте нашу
будову, познайомтеся з 
роботою газовиків. Якщо 
сподобається — прийме
мо з радістю.

Колектив наш з 
шими традиціями, 
нізована колона 
останнім часом з
впоралася зі споруджея-

при- 
про- 

електромереж 
ро

питання, 
об'єкт в 

тоді,

хоро- 
Меха- 
тільки 
честю

Мішає 330 років з дня смерті Богдана Хмельниць
кого. Хто ж ця людина, життя якої (більше полови
ни його пройшло в придніпровському краї) нерозрив
но вплелося в історію українського народу?

О’ К ВІДЗНАЧАЛОСЬ у прий
ГОЛИ 300-пІЦНОГЛ ЮЯІЛРк

І

йнятій з на- 
---- годи 300-річного ювілею возз'єд

нання України з Росією постанові ЦК 
КПРС, Ради Міністріз СРСР і Президії 
Верховної Ради СРСР, «історичною 
заслугою Богдана Хмельницького є те, 
що він, виражаючи прагнення 'україн
ського народу до тісного союзу з ро
сійським народом і очолюючи процес 
становлення української державності, 
правильно розумів її завдання і пер
спективи, бачив порятунок українсько
го народу в його об'єднанні з великим 
російським народом».

Народився Богдан 27 грудня 1595 ро
ку у сім'ї безмаєткового шляхтича-ук- 
раїнця Михайла Хмельницького в Чи
гирині (тепер Черкаська область). Його 
дитячі і юнацькі роки пройшли у_ ма
льовничому придніпровському, краї се
ред простого українського люду. За- 

■' кінчивши місцеву школу, вчився в єзу
їтській колегії у Львові, оволодів знан
нями з граматики, історії, географії, 
Юриспруденції, риторики, поетики, міг 
вільно розмовляти українською, поль
ською, російською, латинською, турець
кою, татарською мовами. Військовою 
справою юнак оволодівав на Запоріж
жі.

За історичними джерелами, Б. Хмель
ницький пройшов школу боротьби про
ти шляхти, взявши у 30-х роках участь 
у селянсько-козацьких повстаннях, очо
люваних ірясилом, Острянином, Гу- 
нею, Павлюком (останній діяв і в ра
йоні Крилова — неподалік нинішньо
го Світловодська). Після невдачі на
родних повстань з посади писаря 
реєстрового козацького війська Хмель
ницького переводять одним із десяти 
сотників Чигиринського полку, а саме 
військо поляки ставлять під суворий 
контроль. У другій половині 40-х років 
чигиринський сотник, військовий та 
громадський авторитет якого на той 
час визнано не тільки козацтвом, а й

нам кількох підземних 
сховищ газу в Латвії та 
Білорусії, розширила та 
технічно вдосконалила 
компресорну станцію «Ми- 
хановичі» в Мінській об
ласті.

Допомагають зводити 
«Кіровоградську» більше 
десяти субпідрядних ор
ганізацій. Серед кра
щих — колективи, очолю
вані виконробами В. М. 
Борисюком, С. М. Кості- 
ним, М. П. Коротиковим, 
Л. І. Гончаренком та за
ступником начальника спе
ціалізованого управління 
№ 1 Є. С. Пічуліним. Зде
більшого, це люди моло
ді, завзяті. Скажімо, Сер
гій Костін — комсомолець. 
Йрго бригада веде мон
таж і налагодження устат
кування. Входить до 
лективу десять 
він достроково 

усі агрегати 
ГТК-10-4Б.

ко- 
чоловік, 
змонту- 

тур- 
Широ-

вав 
біни 
кого розмаху серед мон
тажників набуло соціаліс
тичне змагання на честь 
70-річчя Великого Жовт
ня. Беззаперечний його 
лідер — керівник спеціа
лізованої ланки Микола 
Баришников.
* Добре працює і колек
тив старшого виконроба 
Володимира
Нині він прокладає 
земні комунікації до ком
пресорного цеху. Неза
баром будівельники мон- 
тузатимуть зону енерго
забезпечення 
виробничого 
проводитимуть 
монтажні роботи в ком
пресорному цеху. Тон у 
трудовому суперництві 
задають молоді вироб
ничники В.
А. Печорін, О. 
М. Гапоненко, 
ляєв.

Наша будова, як і біль
шість об'єктів, що їх ве
дуть підрозділи Міннаф-

СТОРІНКИ

Борисюка, 
під-

службозо- 
комплексу, 

електро-

Слюсарчук, 
Ванкович, 
В. Разгу-

іноземними послами у 
Варшаві та верхівкою 
польської шляхти, роз
почав таємну підготов
ку повстання на Україні.

Навколо нього гуртувалися прихильни
ки рішучої збройної боротьби проти 
панування іноземців. За свідченнями 
сучасників, Хмельницький вже тоді 
пропонував «звертатися до Москви, бо 
вона однієї з нами віри й могла б 
об’єднатися з нами».

Дізнавшись про ці наміри, коронний 
хорунжий О. Конецпольський спочатку 
наказав Хмельницького арештувати і 
кинути до 
тім, через

Криловської в’язниці, 
відсутність прямих

а по- 
дока-

«

тогазбуду, має свої особ
ливості. Найперша — від
даленість об’єкта від міс
ця основної дислокації- 
До того ж і субпідрядні 
організації знаходяться 
далеко одна від одної 
у Москві і Ярославлі, Бо
рисполі. Тому й трапляю
ться в нашій роботі всі
лякі труднощі через не- 
узлагодженість дій парт
нерів. Устаткування і ма
теріали прибувають звід
усіль, планові графіки 
часто порушуються. Не- . 
рідко ведемо монтаж, 
так .би мовити, «з коліс». 
А це ускладнює роботу, 
призводить до горезвіс
ної штурмівщини.

Ще одне «вузьке міс
це» — побутова невлаш
тованість. Наше польове 
містечко розташоване по
близу лісосмуги.. Це ва
гончики штабу будови і 
дирекції, тимчасове по
мешкання для приїжджих. 
Трохи далі — вахтовий 
житловий комплекс.

При вході в містечко— 
їдальня. Робочий день тут 
починається о четвертій 
годині ранку. Обслуговує 
газовиків зміна на чолі з 
кухарем Галиною Пархим- 
чик, допомагають їй в ро
боті комсомолки Люба 
Кримова та Олена Кро
пивко.

Працювати дівчатам не
просто. Річ у тім, що ке
рівництво відділу робіт
ничого постачання № 2 
Головукрнафтогазб у д у, 
котре базується в Дніпро
петровську, так і не змог
ло організувати в їдальні 
другу зміну. Тут
рюються величезні черги. 
А це, як відомо, 
тивно впливає на настрій 
людей.

Втім, не буду розчаро
вувати можливе наше по
повнення. Труднощі є,але 
здолати їх колективу до 
снаги. Тим більше, що зро
бити це допомагають ко
лективи художньої -само
діяльності районного та 
Лозуватського і ІУІар’їв- 
сьного будинків культури, 
Кіровоградського педінсти
туту. Вони — наші часті і 
бажані гості. •
Записав 5. КЛИМЕНКОВ, 
громадський кореспон
дент «Молодого кому
нара».
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Фото І. БРУЯ. 
(Фотохроніка РАТАУ).

Переяслав-Хмельнпцькиіі,

та 1076
частин і і’єднань. Тієї ж

ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ. Оомінятися досвідом, перейня
ти все краще, передове, що народжується у ході зма
гання, укласти договір на змагання, підбити підсумки 
роботи, та й просто поговорити про діла насущні гір
ники шахт об’єднання <-0рджонікідзевугілля» можуть 
на засіданнях клубу шахтарів-стахановців, який діє в 
Єнанієвому. його членом може бути кожен вибійник, 
який щодня дає по півтори норми і раз у квартал зу
міє вийти на стахановський рубіж або перекрити 
його — перевиконати план не менш як у п’ять разів.

Члени клубу самі є прикладом у праці і в побуті, 
намагаються прищепити такі якості молоді. І тепер 
атмосфера ударництва стала характерною не для но- 
ваторів-одиночон, а для цілих бригад, дільниць, шахт. 
Більше року існує клуб стахановців. а вже зареєстро
вано 265 нолентиених рекордів.

Завдяки справжній масовості руху новаторів об’єд
нання вийшло з відстаючих: завдання минулого року
завершено достроково, вже більш як 40 тисяч тонн ву
гілля на рахунку рекордсменів і в цьому році.

На знімку: стахановці 80-х років, вибійники 
шахти імені Карла Маркса В. М. ЕФРЕМОВ, В. С. САВ
ЧУК і 1. Д. ЛЯЛИКОВ.

ти. Після цієї перемоги з Крилова, Та- 
бурища (тепер в складі м. Світловод- 
ська), інших населених пунктів до ко
заків Хмельницького приєдналося 
близько 2 тисяч селян та міщан.

Наступні перемоги загонів Хмель
ницького над військами Речі Посполи
тої — під Корсунем та Пилявцями (По
ділля) в 1648 році, Зборовим (Волинь) 
— в 1649, Батогом (Поділля) — в 1652 
році показали його талант полководця, 
сприяли зростанню його міжнародно
го авторитету.

В ході визвольної війни Б. Хмель
ницький неодноразово відряджав по
сольства до Москви, направляв листи 
(фотокопія одного з них є у Кірово
градському обласному краєзнавчому 
музеї), якими сповіщав російського

З УСІМА КОЗАЦЬКИМИ
ПОЛКАМИ»

зів — відпустити на поруки й таємно 
вбити. Взнавши про це, Б. Хмельниць
кий із сином Тимофієм та загоном од
нодумців наприкінці 1647 року вирушиз 
на Запоріжжя.
V СІЧНІ 1648 Хмельницький з при- 

бічниками розгромив польський 
гарнізон і оволодів Січчю. ЗО січня сі
чова рада обирає Б. Хмельницького 
гетьманом України. В усі кінці країни 
рушають січові посланці, закликаючи 
народ до боротьби за волю. Проти со
ціального гніту та іноземного понево
лення піднялися широкі маси селян
ства, козацтва, міського населення.

Уже в першій великій битві в уро
чищі Жовті Води (за 45 кілометрів від 
сучасної Олександрії) загони Б. Хмель
ницького 5 травня 1648 року розгроми
ли значний авангард польських військ. 
А наступного дня біля Княжих Байра
ків (поблизу сіл Попельнастого й Гри
горівни теперішнього Олександрійсько
го району) у полон до козаків потра
пили рештки передового загону шлях-

я

царя про перемоги, просив возз’єднати 
Україну з Росією, надати їй допомогу 
у війні проти Речі Посполитої. 1 жовт
ня 1653 року у Москві Земський со
бор прийняв ухвалу: 
Богдана Хмельницкого и 
Запорожское з городами 
ми принять...».

Возз’єднання України з 
сприяло і розвиткові нашого краю, бо 
створило умови для дальшого засе
лення території сучасної Кіровоград- 
щини.

Бойові походи, напружене 
давалося взнаки і навесні 1656 
Хмельницький тяжко захворів, 
не відійшов від політичної діяльності

«...Гетмана 
все Войско 
и з земля

Росією ПО-

життя 
року 

проте

На початку квітня 1657 року на стар-
шинськіи раді з участю представників 
міст гетьман заповів ніколи не відсту- 
патися від Росії. 27 липня (6 серпня 
за новим стилем) 1657 року Богдан 
Хмельницький помер. Поховано його в 
'"пінській церкві у Суботові, непода
лік Чигирина.

10 жовтня 1943 року Президія 
Верховної Ради СРСР встановила 
орден Богдана Хмельницького і—Ці 
ступенів, яким за час війни було

нагороджено 8423 чоловіки 
військових 
осені місто Переяслав було перейме
новано в
З нагоди 300-річчя возз'єднання Ук
раїни з Росією і на відзнаку заслуг 
Б. Хмельницького перед братніми на- 

родами Президія Верховної Ради УРСР $ 
16 січня 1954 року перейменувала ? 
м. Проскурів у Хмельницький, а Кам’я- ? 
нець-Подільську область — у Хмель- 
ницьку. 9 с

На території республіки пам'ятники г 
Б. Хмельницькому, крім Києва, є в Чер- 
нігові, Хмельницькому, Берестечку, Чи- $ 
гирині, Суботові (там же організовано 
меморіальний музей). На честь 325-річ- 
чя возз'єднана України з Росією у 
Києві ^споруджено величний монумент 
дружби і єдності народів-братів.

Сторінки життя Хмельницького зна
йшли відображення а творах Пушкіне, 
Рилєєва, Бєлінського, Шевченка, Гре
бінки, Франка, Старицького, Корнійчу
ка, Тичини, Загребельного та інших 
митців Визнаючи період історії Украї
ни XVII століття, викриваючи буржуаз
но-націоналістичні концепції, радян
ські історики використовують докумен
тальні джерела того часу, які сьогодні 
доаиливо зберігаються в архівосхови
щах: зокрема, періоду визвольної вій
ни, в Центральному державному 
історичному архіві у м. Києві, ряд лис
тів за підписом гетьмана — 9 такому ж 
архіві у м. Львові, документи історич
них архівів у Москві.
. Шанують пам ять Б. Хмельницького 
^ДаНаШ-зМ краі> стежками якого ходив 
в«ш К’’ °крема> ЙОго іменем названо 
вулиці у Кіровограді та Світловодську. 
ми<?йСТ,“НаА Дн,пР°м е також Хмель
ницький мікрорайон, а в Палаці куль- 
нумен™ Н' ’ ЛеНІНа Оформлено мо- 
! ₽ «ІП йНЄ панно (художник Мизін). , _ 
УКПАЇ^Л ражає ПОДІЇ визвольної війни І > 
Б Хм₽лк°Г° наР°ДУ під проводом І 
колгосп иНИЦЬКпГО- його і“’” НОСИТЬ 5 
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САМОТНІСТЬ
Самотність нікого не милує, 
Коли ти відбивсь від людей, 
Вона невидимою силою.
До прірви тебе приведе.
І вжене промовиш із гонором, 
Мовляв, обійдуся без вас, 
Бо нишком сльозину горьовану 
В самотності витреш не раз. 
Вона ж не уміє підтримати, 
Як двері відкриє біда, 
Тоді її можеш осилити, 
Як друг тобі руку подав... 
...Самотність нікого не милує, 
А сумом-печаллю пече..'. 
Тому я з дитинства і зірую 
У другове вірне плече!

с. Олександрівна, 
Долинський район.
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Скажи мені хоч кілька теплих слів, 
Твоя ж душа від тоги не зміліє.
Ще нам зима розлукою біліє. 
Скажи мені хоч кілька теплих слів.
Прощання час. Він так мені болить. 
Як пояснить, що діється зі мною? 
Я на крап світу ладна за тобою.
Прощання час. Він так мені болить. 
Мені ти мовчки серце зором грів. 
Ще поряд ми... Чогось уста німіють... 
Скажи мені хоч кілька теплих слів. 
Твоя ж душа від того не зміліє...

смт Новгородка. • «

/ ШКІЦ

Валерій ЧДЛИИ

Кілька хвилин...
Акорд у зловісній 

тональності,
Мов реквієму зачин — 
«Ракети середньої 

дальності
Летітимуть кілька хвилин». 
І ставлячи хрест 

на нейтральності, 
В майбутнє вбиваючи клин, 
Ракети середньої дальності 
Летітимуть кілька хвилин. 
Європа з кайданах 

реальності 
І знає Париж і Берлін— 
Ракети середньої дальності 
’Летітимуть кілька хвилин. 
А світ у лещатах 

тотальності. 
І б’є Хіросіма у дзвін: 

‘^•'■Ракети середньої дальності 
Летітимуть кілька хвилин. 
І я не боюсь тривіальності, 
Бо хочу ще раз повторить: 
«Ракети усякої дальності 
Будь-що не повинні 

злетіть!»,

м. Долинська.

Колонно^

Сьогодні ми відкриває
мо нову рубрику. Під нею 
ми друкуватимемо твори 
наших авторів, яких впер
ше читачам представляти
ме «Молодий комунар».

Отже, слово почат- 
куючому поету С. КОМ
ПАНІЙЦЮ.ТРЕВОГА
Я поднимаюсь по тревоге 
Над миром, полным 

синевы,
Чтоб утром снова

на пороге
Спокойно день 

встречали вы.
Я поднимаюсь по тревоге.
Чтоб дети спади в тишине, 

^ПДве.чи ромашки у дороги
И птицы пели по весне...

* * *

Моя задача, вроде бы. 
проста 

И я се отлично понимаю. 
Шагаю ио периметру поста 
И никого к нему 

не подпускаю.
И будет не нарушена черта. 
Не тронута ни пядь 

родного края, 
Шагая по периметру поста. 
Я Родины частицу 

охраняю.
Пусть nd пока ни схваток, 

нй стрельбы, 
мной задача 

боевая, 
по периметру 

судьбы 
на всей планете 

отвечаю.

Передо

Шага я

ІН лежав нерухомо, 
витягнувши поверх 

коздри довгі тонкі руки 
із скрюченими вузлувати
ми пальцями, що ледь- 
ледь ворушилися, ніби пе
ребирали невидимий ра
зок намиста. Обличчя хво
рого було спокійне й на
віть байдуже. Здавалося, 
різкі зморшки, що глибо
ко порізали землисті що
ки і лоб, навіки в собі 
сховали всю веселість і 
настроєвість цього сивову
сого старика.

Ось уже третій день він 
бачив перед собою лише 
стелю, фанерну тумбочку, 
що вилискувала і 
фарбою, лутку вікна 
сокі двополозинчаті 
рі. В палаті було ще 
незаймне ліж
ко і дід, по
зираючи на 
нього, нама- 
газся відгада
ти, хто ж у 
нього буде су
сідом, 
ливо, 
же інфартник, 
як і він саХл. 
І тоді вони 
годинами вдвох мовчати
муть, занурюючись ко
жен у свій внутрішній сзіт 
роздумів і спогадів. І зно
ву дні тектимуть крізь них, 
як пісок крізь пальці, по- 
лишаючи лише сірий пил 
невдоволення самим со
бою і своїм становищем 
тяжко хворого.

Двері рвучко розчини
лися, і до палати разом з 
медсестрою увійшов ци
батий, з розкішною гри
вою смолянистого волос
ся білозубий молодик. Са
ме чорні густі патли і 
рівні міцні зуби, що здає
ться не вміщувалися в 
його невеликому роті, 
першочергово кидались у 
вічі.

— Хворий Посипайко,— 
звернулась до нього се
стра, — оце ваше місце. 
Вам тут буде добре.

— Дома все-таки кра
ще.

— Не хвилюйтеся. Ско
ро вас випишуть.

— Скоро — поняття над
то вже абстрактне. А сьо
годні знаєте який день?

— Знаю. Перше травня. 
А в мене якраз чергу
вання.

Хлопець якусь мить роз
дивлявся по палаті, а по
тім знічев’я усівся на під
віконні і звісив додолу 
ноги з яскравих, модних 
кросовках.

— Ка-хи! — подав го
лос із свого кутка неміч
ний старик, — хлопче, як 
тебе величати?

— А я думав, що ви 
спите?

— Хто 
спить?

— і то 
мене —

— Не розумію.
— А жив колись знаме-

білою 
І і ви

де е- 
одне

Мож- 
такий

мореплавець Хрис- 
Колумб. А 

візьми та 
первістка

мої 
й наречи 
цим хри- 
іменяяч-

нитий 
тофор 
батьки 
свого
стофосфорним 
ком. Погано бути перзіст- 
ком, клянусь своїм мен
шим братом, якого звати 
просто Анатолієм.

— І чого це ти так час
то «акаєш»?

— А це щоб не казали, 
що я весь час якаю. Та це 
все дрібниці, із яких я все 
одно і ДОСІ не дізнався, 
як же вас іменувати?

— Я — Харитя.
— А це ж як розуміти?
— Мій батько дуже лю

бив свою матір Харитину. 
Отож на її честь 
назвав Харитоном.

— А цікаві ми

Він зайняв перше 
у змаганні за ми- 
квартал. Тому йому 
честь, що возглов-

мене і

з вами

— Еге ж.
— За ними вистроїзся 

наш цех. Козальсько-пре- 
совий. 
місце 
нулий 
така і
ляє колону. Ти придивись 
пильненько, може помітиш 
високого, гарного, трохи 
рудуватого юнака. Ба
чиш?

— Ага. Марширує якийсь 
хлопець рудий-рудий, що 
вночі з ним можна іти, не 
беручи ліхтарика.

— Патякай, Христе, — 
дід добродушно 
нувся, — він 
костюмі?

— Атож.
— Іде так, 

перевальцем.

посміх- 
у синьому

Валерій ГОНЧАРЕНКО

трохи 
руками 
не роз-

ж у такий день

правда. А звати 
Христя.

люди,—весело тріпнув чу
довою шевелюрою Хрис
тя, — навіть імена і ті 
якісь у нас з вами ненор
мальні.

У цей час за вікном десь 
на вулиці мажорним мар
шем загри/лів духовий ор
кестр. Зовсім поруч, за 
стіною, почувся багатого
лосий гомін, залунала хо
рова пісня.

— Що там, Христе, якась 
колона строїться? — схви
льовано запитав дід Хари
тя, і його пальці ще біль
ше заворушилися, а бро
ви вигнулися в два запи
тальні знаки, очікуючи, 
що скаже Христофор По
сипайко.

— Та я ж, — почав був 
той, і тут же хитро при
мружився. — Такі, діду, 
дівчата. Які гарні, із зачіс
ками «Ой держіть, бо 
упаду». А що за хода! На
че вони не по асфальту 
чимчикують, а роблять 
«па» на льоду першоклас
ної ковзанки.

— Те-те, — перебив 
його сусіда по палаті, — 
що кому. Ти уважніше при
дивися, можливо побачиш 
колону нашого заводу 
«Серп і молот». Вона са
ме тут починає строїтися. 
Ну бачиш? — нетерпляче 
запитаз дід Харитя.

— Поки що ні.
— Та ти за вулицею 

пильнуй.
— Стараюся.
— Ну як?
— Та наче шикується ко

лона якогось заводу.
— Та не якогось, а на

шого. Ондечки, попереду 
всіх — ветерани-заводча- 
ни. А потім — грузовики 
із нашими сівалками. Ві
домими на весь світ. Зро
зумів?

ніби 
А 

майже 
махує.

— Точно, як 
Печорін. І 
ЗВІДКИ ВИ 8СЄ 

знаєте?
— Це він — 

Віктор. На
речений моєї 
онуки. Пра
цює майстром 
зміни. Ско- 
гратимуть. 
вже ви зеко-

освітлювати
Дуже

ж таке

лагідно

ро весілля
— Отоді 

номите електроенергії.
— Як це?
— Та кажу ж, що вночі 

він своєю вогнистою чуп
риною буде
все ваше весілля, 
вигідний чоловік!

— І вродиться 
базікало.

Дід зітхнув і 
промовив:

— Славний хлопець.
— Хтоя, я?
— Та ні, Віктор.
В цю мить до палати 

зайшла строга і ніби тро
хи сердита медсестра.

— Хворий Посипайко, 
злізьте з вікна, 

там могли поба-
негайно 
І що ви 
ЧИТИ?’

— Та 
Христя, 
провізація 
теми.

— Що-що? Дивна у вас 
фантазія.

Вона підійшла до підві
коння, зіпнулася навшпинь
ки і закрила кватирку, — 
Харитону Івановичу 
трібний абсолютний 
кій. Зрозуміло, ', 
Посипайко?

— Так точно!
вона ще раз уважним 

поглядом ковзнула по па
латі і легко зачинила за 
собою двері.

Вікно, у яке дивився 
Христя, виходило прямо 
на глуху стіну лікарняно
го подвір’я. Єдине що бу
ло на ній видно, так це 
велетенське гасло: «Зне
шкоджуйте мух і дотри
муйтесь строгої 
Це — запорука 
здороз’я!».

так, — зам явся
— розумієте, ім- 

на житейські

по- 
спо- 

,хворий

гігієни, 
зашого

Пригоди 
Матрьошки

Жила собі Матрьошка. 
Гака дерев’яна лялька з 
блакитними очима, роже
вими губенятами й щічка
ми, ще й трішки кирпатим 
носиком. Була на ній біла 
хустка й червоне плаття. 
А з-під хустки визирала 
пухнаста коса з яскраво- 
синім бантом.

Матрьошка стояла у ві
тальні, на шафі з посу
дом, — така красива, що 
нею гралися не тільки 
Оксанка, а навіть мама ін
коли брала Матрьошку 
до рук і милувалася нею. 
Тільки Оксані, щоб діста
тись до ляльки, треба бу
ло стати спочатку на стіль
чик.

Одного разу, коли Ок
санка хотіла дістати Мат
рьошку з шафи, стільчик 
гойднувся, вона змахнула 
руками й упала на підло
гу. Звичайно, Оксанка за
билась, але не заплакала, 
бо кіт Тимко, який дрімав 
на іншому стільці, біля 
шафи, злякався ще дуж
че від неї й вистрибнув з 
переляку на підвіконня. 
Оксанка потерла забите 
коліно й погладила кота 
по спині:

— Спи, котику! Не бій- 
сяі..

Та де ж Матрьошка? На 
шафі її не було...

А лялька скотилась за 
шафу. Було там темно і 
трішки запилено. Шукала, 
шукала Оксана свою улюб
леницю, та так і не зна
йшла. То й пішла у свою 
кімнату, до інших ігра
шок. Було їх у неї стільки, 
що аби всі змалювати, не 
вастичалио б і кольорових 
олівців. Найперш — вели
ка лялька з довгим біля
вим волоссям. А ще — 
красива зелена машина. 
І набір іграшкового посу
ду, розмальований по
льовими квітами. І такі ж 
іграшкові меблі. І жовтий 
верблюд... А тільки де ж 
ота Матрьошка?..

З стор

Тим часом стрибнув з 
підвіконня кіт Тимко. По
тягся, примружив свої зе
лені очі та й нявкнув, не
мов питаючи себе самого, 
чим би зайнятися. На всяк 
випадок він заглянув під 
канапу й понюхав підлогу 
під шафою та піаніно: чи 

заве-де, бува, миші не 
лись?..

Мишей не було, 
мість під піаніно 

кругле й 
була Мат- 

штурхнуз 
й покотив 

Весело

Нато- 
Тимко

побачив щось 
блискуче. То 
рьошка. Він 
ляльку лапою
її по підлозі, 
пирхкаючи, Тимко здійняв 
такий лемент, що прибіг
ла кімнатна собака Кноп
ка, яка дрімала в бабуси
ній кімнаті. Зла від того, 
що її розбудили, вона за
брала в кота Матрьошку, 
трішки 
кинула біля свого килим
ка. Так 
день...

А вранці була субота. 
Вся сім’я снідала у ві
тальні за великим круг
лим столом: тато, мама, 
Оксана й бабуся. А коли 
потому почали прибирати 
кімнату, знайшли погри
зену Матрьошку.

Оксанка хотіла було за
плакати, але тато взяв з 
полички зі своїм інстру
ментом тюбик з клеєм і 
заклеїв Матрьошці поку
сані боки. А Оксанка роз
малювала Матрьошку. Те
пер на ній була біла коф
та з чераоними маками. 
І зелена спідниця. І плах
та картата. Й червоні ко
ралі.

Стала Матрьошна на своє 
місце на шафі — аж сяє 
новим вбранням. І всі в до
мі бачать, яна вона радіс
на. Дарма, що дерев’яна й 
говорити не вміє...

Євген ЖЕЛЄЗНЯКОЗ.
м. Кіровоград

її погризла та й

і закінчився цей

ОЧІ АКТОРА
Рампа погашена. Вже відбуя.чи
У лицедійстві радість і горе. 
Пусто па сцені. Порожньо в залі. 
Ліпи не порожні очі актора.

Н а з її і м к у: заслужений артист Абхазької АРСР 
Дмитро ДЖАІАНІ (знімок зроблений під час гастролей 
Сухумського грузинського драматичного театру в Кі* 
ровограді). Фото Г. КОШКА.
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А ЦТ (І програма)
7-.00 — «90 хвилин». Ран

кова інформаційно-музична 
програма. 8.35 — М. Горь- 
кнй. «Останні». Фільм-виста- 
ва. 11.20 — Новини. 16.00 — 
Новини. 16.10 — «Екраніза
ція літературних творів». 
«Одруження». За одноймен
ною п'єсою М. Гоголя. 17.45 

- «Порт- 
Докумен- 
18.25 —

і — Сьо-

— Новини. 17.50 -
рет сучасніша», 
тальні фільми, і 
■Мультфільм. 18.45 
годні у світі. 19.00 — До 
70-річчя Великої. Жовтневої 
соціалістичної революції. 
Радянська Естонія. Програ
ма Естонського телебачен
ня. 21.00 — «Час». 21.40 — 
«Перебудова: досвід пробле
ми». 21.50 — Телефільм
«Претендент». 1 серія. 22.55
— Сьогодні у світі. 23.10 — 
К. Батюшков. До 200-ріЧЧЯ 
з Дня народження.
А УТ

10.00 — Повний. 10.15 — 
Рідні наспіви. 10.35 — Ху
дожній телефільм »Підлі
ток». 11.50 — Доброго вам 
здоров’я. 12,20 — ’ Любите
лям балету. 13.05 — Нови
ни. 16.30 — Новини. 16.40 — 
Агропром: проблеми і по
шуки. Самофінансування і 
’самоокупність у колгоспі 
«Заповіт Леніна» Банків
ського району Харківської 
області. 17.10 — Концерти
з творів А. Вівальді і П. Ба
ха. 17.40 — Для дітей. Ляль
ковії вистава «Млин півни
ка» 18.25 — Програма пе
редач. 18.30 — «День за 
днем-. (Кіровоград). 1Я.45— 
(Маленький концерт. 19.00 — 
Актуальна камера. 19.35 — 
Стосується кожного. Паса
жир на залізниці. 20.45 —: 
На добраніч. діти! 21.00 — 
«Час-. 21.40 — В концерт
них залах України. Висту
пає. ансамбль пісні 1 танцю 
«Подолянка». 22.30 — Акту
альна камера. Вечірній ви
пуск. 23.00 — Художні» те
лефільм «Підліток». 6 серія.
А ЦТ (II програма)

8.00 — Гімнастика. 8.20— 
Концерт. 8.40 — Будильник. 
9.10 — Документальні філь
ми. 9.45 — Телефільм «Пре
тендент». 1 серія 10.50' —
Російська мова. 11.20 — Те
лефільм «Робін Гуд». Фільм 
" «Володар лісу». с

аклятніг ворог».
Французька мова. 
Концерт. 14.05 - 
4.8.00 — Новини. 18.10 —
•Грає естрадно-симфонічний 
Оркестр- ЦТ і ВР. 18.45 —
«,..До шістнадцяти і стар
ші» 19.30 — Футбол. Кубок 
СРСР 1/8 Фіналу. ЦСКА — 
«Торпедо» (Москва). 2-й тайм. 
20.15 — Вечірня казка. 20.35 
— «Розкажи про друга сво
го...». За листами, названи
ми в листах телеглядачів. 
21.00 — «Час». 21.40 — Про
грама передач па завтра. 
21.45 — «Якось влітку».
Кгтрадна- програма. 23.15— 
Новини.

19.35 Концерт з 
Пікколо Паганіні. 

■ Атеїстичні діалоги, 
діти! 

21.40 —

Фільм 2 — «Збираючи сили 
заново». 10.45 — Повним. 
16.00 — Новини. 16,10 —
Грає Мюррей Перайя (фор
тепіано). (США). 16.40 —
Спадкоємці традицій. До
кументальні телефільми. 
17.25 — Новини. 17.35 —
«...До шістнадцяти і стар
ші». 18.15 — Мультфільми. 
18.45 — Сьогодні, у світі. 
19.00 — За словом — діло. 
Про підсумки виборів до 
місцевих Рад на прикладі 
м. Пущина Московської об
ласті. 19.30 — А. Хачатурян. 
Сюїта з музики до драми 
М. Лєрмонтова «Маскарад». 
19.50 — Новини. 19.55 —
До 70-річчя Великого Жовт
ня. Б. І. Ленін. Сторінки

мера. 
творів 
19.55 • 
20.13 — 11а добраніч.
21.00- — «Час».
М. Цветаева. «Три віки Ка- 
заиовн». Вистава^ Ііід час 
перерви — 23.45 — Акту
альна камери. Вечірній ви
пуск.
А ЦТ (II програма)

8.00 — Гімнастика. 8.20— 
Фортепіанні твори Н. Жига
нова. 8.40 — Шахова шко
ла. 9.10 — Мультфільм. 9.45 
— Телефільм «Претендент». 
1 і 2 серії. 12.00 — Німець
ка мова. 12.30 — «Здрастуй, 
музико!». Дитячі пісні на 
вірші С. Михалкова. 13.00—

ДОЗВІЛЛЯ

хокейного турніру в Києві. 
2 і 3 періоди. 20.45 — На 
добраніч. діти! 21.00 —
«Час». 21.40 — Молодіжна 
студія «Гарт». 23.10 — Ак
туальна камера. Вечірній 
випуск.
А ЦТ (II програма)

8.00 — Гімнастика. 8.20— 
«Повість про пана-коваля, 
про Добро та Лихо, про те, 
чого на світі не буває...». За 
мотивами російських на
родних казок. 9.00 —«Здрас
туй, музико:». 9.30 — Доку
ментальний фільм. 10,00 —. 
Пісні про БАМ. 10.35 — 
Мультфільм. 11.00 — Теле
фільм «Претендент». 2 і З 
серії, 13.40 — Іспанська мо- 
ва. 14.10 — Документальний 
фільм. 14.30 — Новини.
18.00 — Новини. 18.15 —
«Співдружність». Тележур
нал. 18.45 — Виступає на
родна капела «Вільній». 
19.00 — Сільська година. 
20.00 — Вечірня казка. 20.15
— Реклама. 20.20 — Рит
мічна ~ гімнастика. 20.50 — 
Документальний фільм. 21.00
— «Час». 21.45 — «Джон 
Філд». Музичний телефільм 
про творчість ірландського 
композитора XIX ет. 22.40— 
Новини.

Великого Жовтня. В. 1. Ле
нін. Сторінки життя. Бага
тосерійний телефільм «Ро
ки триног і боротьби». 1907
— 1917 рр. Фільм 3 — «Вій
на війні». 21.00 — «Час».
21.40 — «Перебудова: досвід 
і проблеми». 21.50 — Фільм 
«Кавказька полонянка, або 
Нові пригоди Шурика».
23.10 — Сьогодні у світі. 
23.25 — «Рух за розкладом». 
Концерт джазової музики.
А УТ

10.00 — Новини. 10.15 — 
Виробнича гімнастика. 10.25
— Документальний фільм 
«Червоні зорі». «Український 
романс». 11.45 — Народна 
творчість. 12.10 — Моло
діжна студія «Гарт». 13.40— 
Новини. 16.30 — Новини.
16.40 — «Наука і час».
17.10 — Ліричні наспіви.
17.35 — Документальні філь
ми. «Мрією окрилені». «.Пе
репустка в літо». 18.00 —
«Колектив і ' п’ятирічка». 
18.30 — «День за днем». 
(Кіровоград). 18.45 — Теле
фільм. (Кіровоград). 19.00 — 
Актуальна камера. 19.35 — 
Вперше на екрані УТ. Кі
нокомедія «Відставної кози

На
нокомедія «Відставної 
барабанщик». 20.45 — 
добраніч. діти' 21.00 
«Час». 21.40 — Завтра 
День фізкультурника.

а.

Еййй
А НТ (І програма)

7.00 _ <,90 хвилин». Ран
кова інформаціііло-М ’узична 
програма. 8.35 — До 70-річ
чя Великого Жовтня. В. І. 
'Ленін. Сторінки життя. Ба
гатосерійний телефільм «Ро
ки тривог і боротьби». 1907 

1917 рр. Фільм і — «Бій 
абсолютно неминучий». 9.45 
‘— Світ рослин. 10.45 — Но
вілій. 16.00 — Новини. 16.15 

Дітям про звірят. 16.45— 
Документальні телефільми. 
>17.30 — Новини. 17.35 —
"Концерт музичного фольк. 
порт Литовської РСР. 18.15 
!- Наш сад. 18.45 — Сьогод
ні v світі. 19.00 — Світ і мо
лодь. 19.35 — Концерт.
■19.50 — До 70-річчя Бели
ного Жовтня. В. І. Ленін. 
Сторінки життя. Багатосе
рійний телефільм «Роки три
ног і боротьби». 1907 —' 
11917 рр. Фільм 1 — «Бій аб
солютно неминучий--. 21.00 
!— -Час». 21.40 — «Перебу
дова: досвід і проблеми». 
21.50 — Телефільм «Претен
дент». 2 серія. 23 00 — Сьо
годні У світі. 23.15 — Mv- 
зичіїе літо у Палаці-музеї в 
ветянкіно.
А УТ

10.С0 —’ Новини. 10.15 — 
Село і люди. 10.45 — Для 
дітей. Лялькова вистава 
«Слоненя». 11.20 — Худож
ній телефільм «Підліток». 
0 серія. 12.30 — Камерний 
концерт. 13.00 — До 70-річ- 
чя Великого Жовтня. 14.30 
!— Новини. 16.30 — Новини, 
та.40 — Літо піонерське. 
ІІ'7,10 — Виступає, ансамбль 
старовинної музики. 17.55 

«Синьоока».
за днем». 

(Кіровоград). 
Сонячне коло. 
Актуальна ка-

її— Мультфільм 
та 40 — «День 
Єїюлошєння.
та. зо 
Я 9.00

«Сказання про Сіявуша»- 
Фільм перший. «Сіявуїп і 
доля». 23,10 — Актуальна 
камера. Вечірній випуск« 
23.40 — «Світ поезії», 
д ЦТ (II програма)

8.00 —. Гімнастика. 8.20-3 
Документальні телефільми. 
9 00 — Ранкова пошта. 9.30
— Ритмічна гімнастика.'
10.00 — Концерт. 10.30 —1
Фільм «Кавказька полонян, 
ка або Мові пригоди Шуц 
рика». 11.50 — Покликання.' 
12.20 — Короткометражний 
телефільм для дітей, 
безпечний приз». 12.40 
Науково-популярний 
«Секрети природи». 
Телефільм «Пригоди принца . 
Флорізеля». 1 серія. 14.05—1 ,, 
Світова художня культури, » 
І. Буніи. 15.05 — Роби з на.
ми; роби, як ми, роби кра-; 
ще за нас. 16.05 — Незабут
ні музичні вечори. 16.40 —j 
Фільм. «Перша ластівка». • 
17.55 — Мультфільми. 18.25
— Б. Брехт. «Кар’єра Арту. 
pa VJ. якої могло не? бути»« 
Фїльм-вистава. 20.00 — Be.- . 
чірня казка. 20.15 — Здо
ров’я. 21.00 — «Час». 21.40
— Програма передач на 
завтра. 21,45 — Фільм «Гніз
до на вітрі». 23.20 — Но
вини,

«Не-: 
-5 

фільм ’ 
13.00—1

. Фільм 6. 
13.05 — 
13.35 — 
Новини.

І
♦ о е♦ «■

Це незвичне поєднання 
спостерігати кожен 

кіровоградець або гість об
ласного центру, хто від? 
відав спортивно-музичне 
свято «Автородео-87». Ад
же крім випробувачів ма
шин з міста Тольятті у 
святі брали участь артис
ти з грецького ансамблю 
«Бузукі». Л.і В. Анісімо- 
ви, лауреат республікан
ського фестивалю група 
«Орнамент» Кіровоград
ської обласної філармонії. 
Найбільше захоплення

присутніх викликали 
умовно, каскадери, люди 
високої мужності і про
фесіоналізму. Спортивні 
номери у виконанні Г. Пар
шина, М. Лободи, О. Ку
ренка, В. Зайнутдінова (на 
знімку справа), Є. Єфре- 
мової (єдиної жінкн-кас- 
кадера) та інших смілив
ців з ВАЗу продемонстру
вали, на що здатна люди
на, яка своїм ідеалом об
рала життя сміливих.

В. ЛЕВОЧКО, 
В. ГРИБ (фото).

Зу- 
. стрічі в олімпійському залі. 
22.40 — Актуальна камера. 
Вечірній випуск. 23.10 —
Відповідаємо па запитання 
глядачів передачі «Суботні 
зустрічі». 23.25 — Репетиція 
«Суботніх зустрічей».
а ЦТ (II програма)

8.00 — Гімнастика. 8.20— 
Джерела. 8.50 — Наш сад. 
9.20- — Концерт з творів ра
дянських композиторів. 10,30
— «Пригоди Мюнхаузена». 
Мультфільм. 1. 2. З, 4 серії. 
11.10 — Телефільм «Пре
тендент». З серія. 12.35 — 
Англійська мова. 13.05 — 
Кіноафіша. 13.50 — Доку
ментальний телефільм-. 14.30
— Повний. 18.00 — Новини.
18.15 — Науково-популяр
ний фільм. 18,35 — Рекла
ма. 18.40 — Фільм-концерт 
«Вічно буде пісня». 19.00 — 
Камера дивиться у світ. 
20.00 — Вечірня казка.
20.15 — Виїзна приймальна 
програми «Для всіх і для 
кожного». «Торгівля без 
черги». 20.50 — К. Вебер. 
Увертюра до опери «Обе
рон». 21.00 — «Час». 21.40 — 
Програма передач на завтра. 
21,45 — Науково-популярний 
фільм. 22.35 Новини.

А’ЦТ (• програма) ,
7.00 — «90 хвилин». Рї.їїХф 

кова Інформаційно-музична 
програма. 8.30 — Ритмічна 
гімнастика. 9.15 — Тираж 
«Спортлото». 9.30 — Будиль
ник. 10.00 — Служу Радян
ському Союзу! 11.00. — Ран-» 
кова пошта.
мандрівників. 12.30 
зичний кіоск; 13.00 
сьца година.

11.30

ьна

С Л ■. zZ . *■ aCf ч9
І?“*'-'

Документальні телефільми. 
13.55' — Програма Удмурт
ського телебачення. 14.45 — 
Новини. 18.00 — Новини.
18.15 _ Ритмічна гімнасти
ка. 18.45 — Музичний кіоск.
19.15 — Кінний спорт. Все
союзні змагання. 20.00 —‘
Вечірня казка. 20.15 -- Це 
ви можете. 21.00 — «Час». 
21.40 — Програма передач 
на завтра. 21.45 — Із скарб
ниці світової музичної куль
тури. Б. Гріг. 22.50 
вини.

Но-

А ЦТ (І програма)
7.00 — «90 хвилин». Ран

кова інформаційно-музична 
програма. 8.35 — До 70-річ
чя Великого Жовтня. В. І. 
Ленін. Сторінки життя. Ба
гатосерійний телефільм «Ро
ки тривог і боротьби». 1907 
— 1917 рр. ФІЛЬМ 1 — «БІЙ 
абсолютно неминучії й ».

життя. Багатосерійний 
лефільм «Роки тривог і бо
ротьби». 1907—1917 рр. 
Фільм 2 — «Збираючи сили 
заново». 21.00 — «Час».
21.40 — «Перебудова: досвід 
і проблеми». 21.50 — Теле
фільм «Претендент». З се
рія. 23.15 — Сьогодні у сві
ті 23.30 —«У світі Штрауса». 
Передача телебачення ІІДР. 
А УТ

1000 — Новини. 10.15 — 
М. Цветаева. «Три віки Ка
зановії». Вистава. 12.00 — 
Художній фільм із субтитра
ми «Якщо можеш, прости». 
1320 — Екран молодих.
13 50 — Новини. 16.30 —
Новини. 16.40 — Державне 
приймання продукції: курс— 
якість. 17.10 — «Тут нам 
жити» Кінонарис. (Кірово
град). 17.25 — Циркова про
грама. 17.55 — МультіЬільм 
«Три банани». 18.10 — «День 
за днем*. Оголошення. (Кі- 
ровоград). 18.30 — Грають 
юні музиканти. 19.00_ — Ак
туальна камера. 19.3л — Фі
нальний матч міжнародного

А ЦТ (І програма)
7.00 — «90 хвилин». Ран

кова інформаційно-музична 
програма. 8.35 — До 70-річ
чя Велиігрго Жовтня. В. І. 
Ленін. Сторінки життя. Ба
гатосерійний телефільм «Ро
ки тривог і боротьби». 1907

— 1917рр. Фільм 2 — «Зби
раючи сили заново». Фільм 
З — «Війна війні». 10.35 — 
Світ і молодь. 11.10 — Но
вини. 16.00 — Новини. 16.10 
— Герої О. Гріна на екрані. 
Фільм «Червоні вітрила». 
17.50 — Новини. 17.55 —
Документальний телефільм. 
18.15 — Російський музей. 
На рубежі віків. 
Сьогодні у світі. 
Університет , с 
знань. ..............
ції — 
19.30 •
го
СРСР. 20.00

18.45 -
19.00 —

? економічних 
Надійність продук- 
категорія наукова. 

• Концерт Державно- 
камерного оркестру 

До 70-річчя

А ЦТ (І програма)
7.00 — «90 хвилин». Ран

кова інформаційно-музична 
програма. 8.35 — Виступ 
фольклорного ансамблю 
«Ляйсан». 9.00 — Чого і чо
му. 9.30 — До 70-річчя Ве
ликого Жовтня. В. і. Ленін. 
Сторінки життя. Багатосе
рійний телефільм «Роки 
тривог 1 боротьби». 1907 
— 1917 рр. Фільм 3 — «Вій
на війні». 10.30 — Докумен
тальні фільми. 11,20 — У 
дружби немає межі. 11.50— 
Фотоконкурс /»Батьківщина 
улюблена моя». 11.55 —
«Для всіх і для кожного». 
12.25 — Концерт радянської 
пісні. 12.50 — Людина і за
кон. Про боротьбу з само
гоноварінням у Вінницькій 
області. 13.20 — Виступ ан
самблю «Оризон». 13.30 — 
Мультфільми. 14.00 — «Спів
дружність». Тележурнал. 
14.30 — Новини. 14.50 —
Фільм «Весна на Зарічній 
вулиці». 16.35 — Очевидне— 
неймовірне. 17.30 — Між
народний фестиваль теле
програм народної творчості 
«Веселка». 18.00 — Концерт. 
18.15 — «За мир і безпеку в 
Азії». Міжнародна програ
ма. 19.00 — Футбол. Збірна 
Англії — збірна світу. В пе
рерві — 19.45 — Новини.
20.45 — Народні мелодії. 
21 00 — «Час». 21.40 — «Пе
ребудова: досвід 1 пробле
ми». 21.50 — Вас запрошуз 
льодовий ансамбль «Всі зір
ки». 23.30 — Документаль
ний телефільм. 00.20 — Но
вини.
А УТ

10.00 — Новини. 10.15 — 
Ритмічна гімнастика. 10.45
— «На хвилі дружби». 1130
— До 70-річчя Великого 
Жовтня. 12.00 — «Театр і 
час»' 13.10 — Новини. 13.25
— «Доброго вам здоров'я», 
14.00 — Автограф. 0. Білаш 
15.00 — Сьогодні — День 
Фізкультурника. Суботні зу
стрічі. 16.30 — Для дітей 
Художній фільм «Візьми 
мене з собою». 17.45 
Мультфільм. 18.00 — Кон
церт радянської пісні 18 45
— «Скарби музеїв України», 
п — Актуальна камера.111.35 — «в кадрі і за кад

ром». 20.35 — Вечірня гім
настика. 20.45 - На добра. 
2 'лп Д’у 2100 „Г *Чпс»- 21.40 — Художній фільм

Клуб 
Му- 

Єі.чв-;
г2д:::_. 14.С0 — Здо

ров'я. 14.45 — Мультфільм.- 
15.00 — Городяни. 15.30 —; 
Фільм «Сто днів після ди
тинства». 17.00 — Танцю« 
М. Сарукаі. (Індія). 17.20 —!
Три новели про Олександра 
Фадеева. Розповідає І. Ані 
дроиников. 18.00 — Міжна
родна панорама. 18.45 —і 
Мультфільм. 18.55 — Гра« 
Б. Феоктистов (балалайка). 
19.40 — Новини. 19.45 —1
Фільм «Добрий початок —’ 
половина Діла». 21.00 —■
«Час». 21.40 — «Перебудо
ва: досвід і проблеми».
2150 — Мультфільми. 22.10
— Футбольний огляд. 22.50
— Новини. 22.55 — Відкрит
тя Міжнародного Бдінбурзь- 
кого фестивалю мистецтв.
А УТ

10.00 — Новини. 10.15 — 
Ритмічна гімнастика. 10.15^^
— «Пісенне мереживо». 11.
— «Дивасвіт». 11.50 —.
Музика нашого міста. 12.20
— Літературна карта Ук
раїни. 13.20 — Новини. 13.35
— «Радісна душа». 14.05—1 
Кіпопрограма. 14.35 — Те
лефільм «Музика весни». 
15.00 — Село і люди. 15.30
— «Імпровізація». Естрадна 
програма. 16.00 — «Слава 
солдатська». 17.00 — Натру- 
син кінозал. 18.00 — Кон
церт солістів Державного 
академічного театру опери 
та балету Молдавської РСР. 
1 відділ. 19.00 — Актуальна 
камера. 19.35 — Продовжен
ня концерту солістів 
жавного академічного 
ру Молдавської РСР.
— Вечірня гімнастика.
— На добраніч, діти!

Дср- 
теат- 
20.35 
20.45 

.... ... ....... ........ 21.00
— «Час..». 21.40 Художній 
фільм «Сказання про Сіяву- 
ша». Фільм 2. «Під прано-! 
ром оленя». 23.15 — Акту
альна камера. Вечірній ви
пуск.
Д ЦТ (II програма)

8.00 — На зарядку ставаЙГ 
8.20 —• Документальні теле-: 
фільми. 9.05 — Мультфільм.
9.15 — Пастушачі ритми
Гуджарату. 9.45 — Ро-:
сійська мова. 10.15 —'•
Д. Шостакович. Сьома сим
фонія. 11.00 — Докумен
тальний телефільм «Тради- 
ції сільської школи». 11.30
— Телефільм «На порозі». 
1 і 2 серії. 13.45 — Світ і 
молодь. 14.20 — Реклама» 
14.25 — Міжнародний фес
тиваль телепрограм народ» 
ної творчості «Веселка». 
Фольклорний балет Болівії. 
14,55. — Світ рослин. 15.55
— До 70-річчя Великого 
Жовтня. Сторінки радян
ського мистецтва. Літератур 
ра і театр. Фільм 3. 17.15—’ 
Фестиваль національних т.е^ 
атрів країни, ш. Саліхо^вР 
«Вирок». Фільм-вистав-»-'
19.15 — Кінний спорт. «Ве
ликий ростовській) стиплі’-: 
чез». 20.00 —Вечірня казка, 
20.15—Автомобільний спорт.' 
Іемпіонат світу Клас «Фор

мула-1». 21.00 — «.Час». 21.40
— Програма передач на
завтра. 2] 45 — Фільм «ГаР-і 
монія». 22.40 — Концерт. 
22.55 — Річка-невелпчка.
23.15 — Новшш
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