
Любов Савчину до Кіровоград
ського ательє по виготовленню та 
ремонту трикотажних виробі« 
привела любов до в’язання.

За два місяці, замість чотирьох, 
вона осооїла складну професію 
в’язальниці, 3 тих пір Люба сис
тематично викопує змінні завдан
ня на 105—107 процентів при від
мінній якості виробів. Всього за 
рік комсомолка зуміла вийти в пе
редові в’язальниці; •

-На честь XXIV з’їзду КПРС 
Люба взяла зобов’язання в день 
відкриття з’їзду завершити свій 
квартальний план.

На фото: Любов Савчина .за 
роботою.

Фото г. ТОЛОКА.
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З ДУМОЮПРО ПАРТІЙНІ ЗІ зди
Днями на кіровоградському заводі «Чер

вона зірка» відбулись збори комсомоль
ського активу, на яких були обговорені під
сумки роботи III пленуму ЦК ВЛКСМ і зав
дання заводської комсомольської організа
ції, що витікають з його рішень.

Доповідь на зборах зробив секретар 
парткому заводу С. С. Ліновиченко. У своє
му виступі 'він докладно зупинився на зав
даннях комітету комсомолу по дальшому 
Поліпшенню діяльності цехових комсомоль
ських організацій, комсомольських груп« 
.Секретар парткому розповів про хід зма
гання цехів, бригад, дільниць на честь на
ступних партійних з'їздів, Він відзначив ус
пішну роботу КОМСОМОЛЬСЬКв-МОЛОДІЖИИй 
бригад, які очолюють Микола Склифус, Бо
рис Замосковін, Георгій Дудник, Віктор Кор
сунов. З цінною ініціативою виступили ком» 
сомольці ливарного * цеху ковкого чавуну« 
Ставши на стоденну трудову переда* «вдів- 
ську вахту, вони працюють під девізом «Всі 
480 хвилин робочого часу — виробництву!* 
Юнаки і дівчата вчаться працювати високо* 
продуктивно. Набагато перевиконують нор
ми електрозварник механоскладального це« 
ху № 2 Микола Козьмирчук, формувальник 
ливарного цеху сірого чавуну Валерій Син« 
чук, автоматник метизного цеху Микола 
Склифус та інші. С. С. Ліновиченко закликав 
комсомольський актив заводу настійно осо* 
лодівати мистецтвом політичної і організа
торської роботи, подавати особистий прик
лад в змаганні за гідну зустріч XXIV з їзду 
КПРС та XXIV з’їзду КП України.

С. ШЕВЧЕНКО.
tir. Кіровоград.
Завод «Червона зірка*.

ПРОЛЕТАРІ ВСІХ КРАІії, ЄДНАЄТЕСЯ!

СУБОТА, 20 лютого 197Î року
орган АСЬКОГО ОБКОМУ АКСМУ

бзивямййіііііши

ГЖАШ О APTS О
НАРОДУ;
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Проект Директив XXIV з’їзду КПРС по 
І п’ятирічному плану розвитку народного 
І господарства СРСР на 1971 —- 1975 роки 
Іаиклякав жваве обговорення в колективі 
І учителів і учнів нашої школи. Безумовно, 
І плани великі. Ще один значний крок бу
рда здійснено на шляху до комунізму. 1 
І тому ми розробили і вже втілюємо в 
І життя заходи по роз’ясненню учням пла

нів, накреслених партією.
Мене, як освітянина, найбільш заціка

вив розділ, що стосується дальшого роз
витку освіти в країні. Директиви з’їзду 
передбачають посилення роботи по про
фесійній орієнтації учнів з врахуванням 
нахилів молоді і потреб народного гос
подарства в кваліфікованих кадрах. Пи
тання важливе, тому що воно пов'язано 
з подальшим, науково-технічним прогре
сом Батьківщини. . .

На вчителів покладено завдання — 
ї підготувати підростаюче покоління до

в . свідомого вибору професії, до майбуг-
йхьлмв» НЬОЇ трудової діяльності. В нашій школі 
Щк 1 U проводиться значна робота по визначен

ню учнями свого місця в народному гос
подарстві. Проект Директив з’їзду нади
хає нас шукати нові форми .і методи ро
боти по профорієнтації учнів.

Не можна залишитись байдужим, про
читавши такі рядки: «Побудувати за раху
нок державних капітальних вкладень за
гальноосвітні школи не менше ніж на 6 
млн. місць, значно збільшити сітку при
шкільних інтернатів для учнів на селі». 
Отже, ще шість мільйонів дітей сядуть 
за нарти в нових сучасних класних примі
щеннях. Серед них будуть і 964 наші 
учні, бо в цьому п’ятиріччі намічено збу
дувати триповерхове приміщення шко
ли на двадцять чотири класні кімнати, 
одинадцять кабінетів з спортивним і ак
товим залами тощо.

Проект Директив XXIV з’їзду КПРС 
передбачає удосконалювати учбово- 
виховний процес. Це — наказ, програма 
дій всієї армії освітян країни. І тому ми 
докладемо всіх зусиль, щоб виконати 
накреслення партії по вихованню моло
дого покоління як гідної зміни будівни
ків комунізму.

b - Г. ПЕРЕБИЙНІС,
директор Міїловнснівської сш № З 

♦ ‘ імені В. І. Леніна.

класні кімнати,

А

ПРИИШЛИ У ГОСТІ ДРУГАРІ
ЛАн відчуваємо іноді, 

що для повної радості 
нам не вистачає однієї 
зустрічі. Йменя цій зустрі
чі — зустріч з другом. Це

ПРО ЦІ ДОРОГІ ЗУСТРІЧІ
КОМУНАР»
У ГОСТІ ДРУГАРІ

почуття приходить до нас, 
коли ми довго не бачимось 
з нашими братами із со
нячної Болгарії.

І ДРУЖБУ СЬОГОДНІ «МОЛОДИЙ
РОЗПОВІДАЄ НА 3-Й СТОРІНЦІ У ДОБІРЦІ «ПРИИШЛИ

>

Виступає агітку льтбри гада колгоспу,. «Росія» Новоукраїнськото району.

їй ї. ..... * ї: ї 1 Фото В. КОВПАКА.
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2 стор „Молодий комунар“ 20 лютого 1971 року»

«АКТОР 1 ЙОГО 
’ РОБОТА»

Така тема зустрічі ро
бітників Кіровоградсько
го заводу тракторних 
гідроагрегатів з артиста
ми обласного музично- 
драматичного театру 
імені • Кропивницького, 
організованої заводським 
Палацом культури імені

бугового обслуговування 
населення в новій п’яти
річці.» —• темц поперед- 

- ніх зустрічей. В най
ближчий час буде про
ведено усний журнал, з 
якого присутні дізна
ються про' трудові да
рунки заводчіуі па честь 
з’їздів партії.

Л. КАРАМАНОВА. 
методист Палацу 
культури Імені Ка- 
лініна.

Палацом культури 
Калівіна.

Заслужений діяч 
тецтв республіки 
Казнадій розповів 
Майстерність

мис-
I. В.

про 
артистів, 

В про їх нелегку роботу. 
| А. Любенко, Е. Мінова 
и та інші актори проде- 
п монструвалн що ман
ії стерпість, показавши 

фрагменти з вистав.
Такі зустрічі прово

дяться за раніше намі
ченим планом і присвя
чуються наступним пар
тійним з’їздам. «Кірово- 

І градіціша від з’їзду до 
Я з’їзду», «Поліпшення по- _

ЗУСТРІЧ ІЗ 
ЖУРНАЛІСТАМИ

Днями в Світловодському 
Палаці культури Імені Ле
ніна відбулась творча зуст
річ працівників 
ханської газети 
Батьківщини» з 
газети — позаштатними ав
торами. майбутніми воїна
ми, керівниками районних, 
міських та обласного комі
тетів ДКААФ. Перед при
сутніми виступив член ред- 
колеіії газети «Патріот 
Батьківщини» Володимир 
Антонович Кухар. Він роз
повів нашим землякам про 
плани газетярів па 1971 рік, 
про основні теми, над вис- 
вігле.чилм яких зараз пра
цює колектив редакції.

о. хвиля.

рссвублі-
* Патріот 
читачами

JJJItt ВЧИТЕЛІВ 
МОЛОДШИХ КЛАСІВ $

Наприкінці 1970 року у видавництві «Радян
ська школа» вийшов цікавий методичніш посіб
ник й. В Андрша, старшого викладача кафедри 
педагогіки і методики початкової освіти Кірово
градського державного педінституту ім. О. С. 1 іуш. 
кіиа Ile «Набірні таблиці з математики для 1—3 
класів» Таблиці (а їх 35) видано кольоровим 
друком, і до них додано методичні вказівки обся
гом в 4 друкованих аркуші.

Методичний посібник апробовано у школах Зна- 
мінського та Олександрійського районів. Він 
допоможе учителям початкових класів у підготов
ці роздаткового матеріалу для уроків магемнтп- 
кн, будитиме інтерес учнів до вивчення цього 
складною для них предмета, сприятиме розвит
кові логічного мислення молодших школярів.

Робота П. В. Андрша видрукувана паралельно 
українською і російською мовами, а не дає мож
ливість використовувати її як в українських, так 
і в російських школах. Хоча посібник розрахова
ний насамперед на учнтелів-практнків, він ста
не в пригоді і тим, хто навчається в педучилищах 
га в педінститутах на факультетах підготовки учи. 
гелів молодших класів.

Р. ЄВГЕНОВ.

Комсомольці та молодь Кіровоградського ремонтного 
заводу «Укрсільгосптехиіка» виробничий план першого 
кварталу зобов’язалися виконати до 20 березня. .1 своїм 
завданням молоді виробничники справляються успішпо.

На фото: токар механічного цеху Леонід КОЗАКОВ, 
Змінні завдання він виконує на 120—125 процентів.

Фото Ю. ЛІВАШНИКОВ^

Ї7 ОНИ зібрались □ ленінській 
** кімнаті, писали лист.

«Шановний Олександр Миколайо
вич Краснов! Лій, юні слідопити 
Канізької середньої школи Ново- 
миргородського району на КІрово- 
градщнні, повідомляємо вам, що 
розшукали могилу вашого брата. 
Вій брав участь у бою за визволен
ня нашого села від фашистських 
загарбників, похований на братсько, 
му кладовищі. Могилу ми впорядку
вали, обсадили квітами. Просимо 
вас. коли зможете, приїдьте в наше 
село, д як не зможете — напишіть 
нам про брата — хто. він, якого б;, в

Вони віддали її Ніні Кнрнлівві, 
їхньому комсомольському пропаган
дистові. що розпочала, що організу
вала .з ними цей пошук, подорож у 
історію, у слашіе минуле Радянської 
Батьківщини.

Вона вивчала з ними історію ком
сомолу — а хіба її можна вивчати 
бел живого життя?

Так народивсь і пошук слідопитів. 
Адже в боях за Каніж, за його ви
зволення загинуло 131 бійці,..

З України, з Канежа в Грузію, 
в Ланчхутський район, у село 
Чочхаті полетів лист. Червоні

ЩОВ BE
віку, комсомолець чи комуніст».

Через два тижні листоноша 
приніс відповідь.

«Дорогі друзі! Мій брат Коля 
Краснов закінчив сім класів. 
Учився добре, був дисципліно
ваний і надзвичайно скромний. 
Як ішла війна, влітку він працю
вав у колгоспі, потім вступив у 
ремісниче училище, а 1943 року 
його призвали до лев Радян
ської Армії. У 1944 році ми 
одержали повідомлення, що 
він пропав без вісті... Коли при
був ваш лист, зібралася вся ву
лиця, все село. Колю ніхто не 
забув, всі згадували, як він 
учився в школі, як хлопчаком 
разом з старими трудився у. 
полі. Був він комсомольцем, 
рано загинув — у 18 років. Нам 
усім його жаль. Та ми горди
мось, що він воював за Вітчиз
ну, за визволення й вашого се
ла. Посилаємо його фото...

КРАСНОВ О. М.в.
І на них глянув Коля своїми юна

цькими очима, Коля Краснов, що за
гинув у свої неповні вісімнадцять 
літ з такими ж очима, як у них, та
кий же юний, як І вони, з таким же 
комсомольським квитком, як у них, 
Не фотографія переходила з рук у 
руки — Коля зупинявся біля кожно
го з них.

TT А КРАЮ села, біля порос- 
лого високими й розлогими 

вербами, ставками стоїть неве
личка хатина. Тут проживає ве
теран праці старий Федір Сто- 
гул. Не оминула й його Ніца 
Кирилівна, говорила йому:

— Прийшла, дідусю, до вас 
з великою просьбою, прийшла 
запросити на комсомольський 
вечір трудової слаьи, щоб і ои 
там виступили,

« IWEæE
слідопити писали рідним мо
лодшого лейтенанта, що їхній 
син, визволяючи село, загинув, 
як герой.

Минув тиждень, другий. А на 
третій у школу принесли посил
ку. Розкрили її, а там — за
пашні лимони, мандарини, гра
нати. Білів і лист, о в ньому: «Я 
живий! Я живий, мої добрі, до
рогі друзі!» Писав І. А. Тугуші, 
той самий колишній молодший 
лейтенант, комуніст, тепер учи
тель!

Весною він приїхав, у село і 
його вітали, як найдорожчого 
гостя!..
ТІ Е КИДАЄ Ніна Кирилівна з 

своїми гуртківцями — слу
хачами й іншого пошуку. Цього 
року вона веде гурток «Бесіди 
про партію». Вивчення історії 
партії Ніна Кирилівна завжди 
поєднує з історією рідного се
ла. Це ж тут у 1918 році спалах
нуло Канізьке повстання проти 
австро-німецьких окупантів, 
повстанці відстоювали Радян
ську владу, велику правду Ле
ніна. Комсомольці зустрілись з 
живими учасниками повстання

С. 3. Гончаром, М. Я. Данило- 
вим, Я. Г. Гуслистим.

О АГОРІВСЬ, запалав ще один
«Вогник». До нього готува

лись довго, заздалегідь. На 
видних місцях забіліли оголо
шення, запрошуючи на вечір, 
бо там розглядатиметься лише 
одне запитання, бо там юнь 
зверталася до старшого поко
ління: «Порадьте, ким бути?»

Хвилювалась і Ніна Кирилів
на. Хвилювалася й боялася, щоб 
не вийшов «Вогник» без вогню 
сіри/ц, нудним.
Три задав Микола Піддубннй, аг- 

роирм нрлгоепу:
— У .мене вища оспіта, диплом. 

Але скажу вам. що й без них и 
вернувся б у поле. Я міг би розпо
вісти вам дуже багато. Що професія 
хлібороба шановна, потрібна, одна 
Із найстародавніших і найкращих у 
світі — мн ж даємо хліб людям. Але 
я вазі розповім про пересіл, ой, як п 
не люблю його... Я теж людина, і як 
людина скажу вам — хороше в по
лі! Не в книгах, не п кінофільмах — 
я сам, розумієте, сам зустрічаю схід 
сонця, бачу обважнілі від роси ко
лоски пшениці. 1 скажу вам ще од
не — хоч і гарно р полі, але важко, 
ох і важко. 1 меці, і моїм товари
шам. На холодних вітрах, на 
морозах, на пекучому сонці. Вирос
тити отакий обважнілий колосок ні
коли не легко.

Вій вийняв з кишені бережно за
горнутий в білий лист паперу коло
сок пшениці.

І сталося диво — всі побачили 
червень, сонячний ранок, і сині хма
ри, І грози, і росу на стеблах. -»■

— Я вам обіцяв розповісти 
про пересів... Иду я по твер
дій, ніби кам’яній землі. Не 
грудневий, не січневий — бе
резневий міцний мороз скував 
землю- Не від нього, від пеку
чого брлю за нерозумну при
роду пережив я. В березні ж 
місяці п.щ^ниця найдужче бої
ться морозу, Тоді оживає коре
неве системе, а земяє тріскає
ться, ніжні корінці рвуться, 
рослини гинуть, думай тоді, аг- 
РЗноме, про пересіц. Спуска
юсь у ярок —і а мені назустріч 
диб^є лелека, чорногуз, може і 
з клуні, ЩО на вулиці над річ
кою, ^йде, щось шукає, а я ус
міхнувсь — є чорногуз, буде 
весна, буде тепло, буде вро
жай!

Хтось, весело із зелу:
— І не було пересіву?
— Був! На горбку. Морози й 

вітри спалили там пшеницю. 
Небагато, Гектарів тридцять. На 
інших площах вистояла. Дуже 
добре ми її посіяли, підгодува
ли, багато снігу затримали... 
Але я мову повів про інший 
пересів. Скажу, як дорого об
ходиться він. Зерна — більш, 
ніж по два центнери на гектар 
•— загинуло. Візьміть масив — 
тисячу чи півтори тисячі гек
тарів... Страшна цифра. Потім 
знову обробляй землю, знову 
внось на гектар нові центнери 
ячменю чи інших культур. До
рого. Дуже дорого.

От так, друзі мої, дивіться, 
щоб і у вашому житті не було 
пересіву!

— Так, у вашому житті. Про
фесій дуже багато. Це не прос
те питання — ким бути!

Він змовк, сів на місце. Зачепив 
усіх за живе, найважливіше, всі за
гули Та іі стихли. На трибуну під
нялась свинарка Дмитрієва:

— Я, йдучи на роботу, дивлюсь, 
бачу лісок, де поховані герої гро
мадянської, Великої Вітчизняної во- 

ен... А потім думаю про сьогодніш
нє, про свою працю... Є ще ж між 
вами такі, що ділять професії на 
якісь благородні і на звичайні... Як 
про це думав комсомолець Коля 
Красвов? Ішов не тільки тому в по
ле, що треба було йти, а йшов, бо 
Батьківщині потрібна була перемо
га. Моя робота звичайна, але я 
горджусь нею, бо й я ж роблю все, 
щоб була багатшою Батьківщина.

Ліда Клнсун, бібліотекарка, усміх
нулась до них:

— Не вам мені говорити, що кни
га — найкращий друг людини. Та я 
не про це. Коли я йду на ферми, в 
поле з пакунками книг, коли я зу
стрічаюсь з доярками, свинарками, 
механізаторами, я бачу завжди ра
дість у їхніх очах... Ким бути? Важ
ко іі сказати. А одне скажу — ким 
би тп не був, тільки працюй так, 
щоб нести радість людям!..
ТТ РО це думає 1 Ніна Кири- 

ліана.
і вона несе радість юні. На за
няттях комсомольського політ» 
гуртка, на бесідах про пар
тію, вона, комсомольський 
пропагандист, вчителька серед
ньої школи, завжди несе і знак, 
ня, і радість!

Ніна Кирилівна Миколаєнко 
давно усвідомила: якщо хочеш, “ 
щоб тебе поважали, то сам го
ри вогником, сам вчись І 
вчись. Хоч закінчила інститут, 
вчиться й тепер. Багато під час 
літніх канікул подорожує. Від
відала ЛАоскву, Грузію, Білору
сію, багато міст України. Не 
лише для себе, а щоб потім 
розповісти своїм слухачам.

Спадає вечір на землю. Валя, 
дочка, що ходить у перший 
клас, розгортає книжку. Чоло
вік, Василь, механізатор, куку- 
РУДЗовод колгоспу імені Лені
на, читає журнал... Готується до 
весни, до посіву, а вона, за
хопивши конспекти, діаграми» 
вирушає до ленінськрї кімна
ти, де її чекає юнь, молодь. З 
єдиною думою, щоб у юні не 
Було пересіву...

м. стояи.
с. Капіж
Ндвоіупіргородського району.

Мине рік — Другий, і ЦІ хлопці одягнуть військову шинелю. А поки що їх 
називають юиармійціїмн. '

II а звім ну: чергове заняття початкової військової підготовки в деся
тому класі Кіровоградської СШ № 34 веде капітан у відставці І. М. БІЛО- 
КОН1». , <,ото м. ТЕРІІАВСЬКОГО.

„Я БУДУ ВІЧНО ЖИТИ
ДО 100-Р1ЧЧЯ ВІД дня НАРОДЖЕННЯ ЛЕСІ УКРАЇНКИ

Незабаром, 25 лютого, прогресивне людство від
значить 100-річчя від дня народження геніальної 

дочхн українського народу Лесі Українки. Визнач
на поетеса вписала вагому сторінку в розвитку 
української літератури. Характерним для поетеси 
бура лірична поезія, глибоко філософські драма
тичні твори, блискучі публіцистичні і літературно- 
критичні статті. Поетеса-революціонерка залишила 
нам безсмертну спадщину, яка входить дорогоцін
ним вкладом не лише в скарбницю української лі
тератури, літератури народів СРСР, а й в скарбни
цю світової культури. І. я. Франки писав: «Украї
на, на наш погляд, нині не має поета, щоб міг 
силою і різностороиністю свого таланту зрівнятися 
з Лесею Українкою»,

’Цеся Українка — літературний псевдонім Косач- 
Квики Лариси Петрівни. Виникнення цього пссвдог 
німу пов язано з таким випадком. Восени 1384 ро
ку, коли родина Косачів мешкала в с. Колодиж- 

г.лухомУ поліському селі, тринадцятилітня 
П,ДСНЛала СВОЇ перші вірші до львівського 

журналу «Зоря». Потрібно було взяти псевдонім, 
по одночасно пропонував видавцеві свої твори і 
!!« а52нй’ т«ДТ Лесі’ Це пита”,,я порушив Мнхай- 
. х, який твердив, що незручно одночасно з’явля
тися на сторінках журналу двом Косачам. Тоді 
мати запропонувала дати псевдонім Михайлу 
Уип'-!"НЯ‘ якщо він такий обережний, а Лесі —, 
Українка, тому що вона автор з України.

Так в останніх номерах журналу «Зона» зт піп- 
ни(ом «Леся Українка» вийшли поезії «Конпа-

• ••

с!«Я>тоС₽ ^Лк*Лю5ка’’ Гак з’явилося їм'» поете* 
си що є окрасою нашої літератупи
Увічнення пчм’ЯоПСіЬКп * ,в «ади багато' зроблено М» 
V Гк«. Лесі Українки. Садиба Косачів
иехіопиЛп^іл*,,ОМ\ перетворена в літературно* 
Ж%аїн!нМУЗЄЙ’ Тут Апа пам’ятникв-бюсні 
Піш ій - « ^ влин ~"р" в’їзді в Колодяніие.» 
мемооіалЛ>|СгМ,й Сад.и®1- у садибі Косачів є Д»а 
^м°Ріаль''і будинки. В одному з них жили й»’ь* 
пранюв'з чпР‘' пМУ’ ЯКПЙ навивали «білий будние»’; 
ЖїїГй Iм ЯМ Лссі названо і пер««*
у овип заклад на Волині _  Луцький чепааошф
якнйГОнІснть 7‘с.™гут- в луцькому Міському 
Укоаїнні «Ь М я постесн, стоїть пам'ятник

«НІ я X” п°-У зроблс,1° напис: 
Я в сет м «бїАУ пічио ж,,тн- 
Ім’в лЇЇч Те’ Що ,,е вмирає!» 

госпів В Гп«°?"’,Ь багато вулиць, бібліотек. »<»’■ 
них сдавнійРп^ .в м* СуРамі споруджено нам «*' 
о м Кнейі ЧЦ українського народу. Б 1992 р® 
лей В ів’я,к^крнто АітсРатурно-меморіальивй 
100-річчя т 3 наближенням знаменної ДзГ,‘ . 
Волинську Лч«. ’,аРод1ке,|ня в м. Києві, НовсгР^ 
ївся нобип«^ЦЬКу т? сел* Колодпжному плаї1:* 

Удуватн пам’ятники Лесі Українці.

В. ЄФІМОВ, 
консультант обласного Товариств 
охорони пам’ятників історії 

, иуяьтурн.



-З спюр^

премія присуджена 
В. Рощія з С.вітло- 
«Спасибі, ромаш- 

розпопідає про

„Молодий комунар"

СПІРАЛЬНИМ АНКЕР
• ПІДСУМКИ КОНКУРСУ ЛЮБИТЕЛЬСЬКИХ КІНОФІЛЬМІВ

На конкурс було пред
ставлено три десятки робіт. 
На заключному огляді-кон- 
куреі присутні мали змогу 
проглянути шістнадцять 
кращих з кращих.

Жюрі на чолі з головою 
рсспуо.тікаїгської комісії по 
роботі з кіноа моторами Ко
мітету по кінематографії при 
Раді Міністрів УРСР О. О. 
Панкратьс вим першу пре
мію присудило фільму Сиіт- 
ловодського Палацу куль
тури імені В. 1. Леніна 
«Спіральний анкер». В. Клю- 
ев, його автор, зумів розпо
вісти про роботу Світловод- 
ського заводу залізобетон
них конструкцій, про твор
чу працю робітників, які за
мість точених металевих 
втулок для кріплення арма
тури використали спіральні, 
чим досягли значної еконо
мії коштів. В цілому фільм 
технічний, але глядачі ди
вились його з великою ціка
вістю.

Друга 
картині 
водська 
ко», що 
двох молодих людей, які по
знайомились на березі річ
ей, в таборі відпочинку. 
Стрічка без дикторського 
супроводу, має лише музич
ний фон, відзначається опе
раторською майстерністю, 
вдалими художніми засоба
ми зображення. Вона вже 
демонструвалась Кіровоград
ською студією телебачення і 
тому знайома глядачам.

Дві треті премії жюрі

присудило видовій кіностріч
ці кіностудії райенергоуп- 
равління (м. Олександрія) 
«Чорноморські етюди» та 
фільму «День ювілейного ро
ку» — тієї ж кіностудії. В 
першій С. Пупко та В. Ссме- 
шок розповідають про літ
ній відпочинок на південно
му березі Криму, про красу 
південної природи. Другий— 
розповідь про працю та від
починок колективу Байдаків- 
Сі-кої брикетної фабрики.

Учасники конкурсу з ціка
вістю проглянули фільм «На 
землі Баштапської респуб
ліки», створений в Будинку 
культури Олександрійського 
райенергоупрапління. Він 
розповідає про постановку 
та успіх у глядачів п'єси 
Юрія Японського «Дума про 
Британку». Чудовий текст, 
хороша дикція, майстерна 
побудова фільму захопили 
присутніх, і хоч іде розпо
відь про літа минулі, ясно 
відчувається зв'язок часів, 
духовна близькість радян- 
сіких людей з учасниками 
повстання.

Варто відзначити також 
кінофільм студії «Промінь» 
Кіровоградського клубу 
держторгівлі про працю та 
відпочинок працівників тор
гівлі.

Стислий. небагатослівний 
текст, вдало прочитаний, 
майстерно підібрана музи
ка, що досить вдало син
хронізується із зображен-

:і

а
Леонід ТЕНДЮК

р

(Продовження. Початок в газетах за
19, 21, 23 січня та 2. 4, 6, 9, 11, 13, 16,

18 лютого),

— Отут і зупинимось, — показав Вж- 
ток Пилипович.

Біля протоки Десятого Градуса, що 
розділяла Нікобарські й Андаманські 
острови, позначка: «Витязь», СРСР,
4198 м».

— Що це? — запитав я.
— Кілька років тому, — еідпоє'в Ка- 

наєв, — в цьому районі виявлено під
водний хребет Меридіального напрям
ку, а також найбільшу западину Анда- 
манського моря, названу Іменем «Ви
тязя». Тепер цікаво дізнатись, як дале
ко на північ продовжується той хребет 
і чи з'єднується він із материковими 
схилами Індокитаю.*

Підводні западини, гори... Вчений го
ворить про них, як про щось відоме й зро
зуміле, ніби йдеться не про загадковий 
світ, а про землю, яку він, учений, мацав 
власноруч, сходив своїми ногами.

— ІЦоб розв’язати проблему походження 
земної кулі і океанія на ній, та відповісти на 
низку інших питань, слід насамперед зазир
нути під океанське дно. вияснити, що там, 
— і продовжив: — Ми знаємо: земна кора, 
якщо її розрізати по вертикалі, має шарувату 
будову: зверху осадкоиий, всередині гранітний 
і внизу базальтовий шари. Така загальна схе
ма будови земної кори. Але лід морями й 
океанами кора трохи інакша: там немає гра
нітного. а зразу йде. покритий осадковими 
товщами, базальтовий шар. І. отже, кора там 
набагато тонша, що дає змогу проникнути в 
її таємницю.

Загін тектоніки не гаяв часу, він при
ступив до роботи з першого ж дня. Ще 
в Японському та Південно-Китайському 
морях, коли інші розкачувались, ми 
безперервно проміряли глибини. Одер
жані дані істотно доповнили уявлення 
про рельєф тих морів, зокрема, в Пів
денно-Китайському зафіксовано кілька 

• невідомих раніш підводних з чотирикі- 
дометровими вершинами гір, виявлено 
й інше: у котловинах того моря плоскі, 
так звані акомулятивні рівнини весь час 
розростаються й ширшають.'

У Бенгальській затоці ми хочемо про
стежити також підводні котловини, роз
виток яких, гадаємо, в прямій залеж
ності від суспензійних потоків — мулу, 
що його несуть Ганг і Брамапутра. Крім 
вивчення рельєфу дна, випробуємо при
лади для спостереження за тепловим 

ням. В любительському мі
но це ще нелегке завдання. 

Рівень самодіяльною кіно 
за останній час зріс. Це під
твердив проведений ховкурс 
аматорських фільмів. Але 
він же показав, що кінолю- 
бительська робота не дове
дена ще до високого рівня. 
Багато фільмів не позбавле
ні недоліків. Скажімо, якщо 
мова йде про своє підпри
ємство, то фабула фільму 
надто не ускладнюється: 
розповідь про завод чи шах
ту — праця па виробництві. 
— відпочинок — святкова 
демонстрація. Виняток ста
новить хіба що фільм ♦ Спі
ральний анкер». Деякі філь
ми «хворіють» надмірною 
тривалістю кадріп, що влас
тное наоііі. хорошому кольо
ровому Фільму аматорської 
кіностудії педагогічного ін
ституту імені О. С. Пушкі
на «Хутір Надія». Ще не 
всі твори кіііол іобителів ма
ють досконалий музичний 
супровід. Та й диктори під
бираються Інколи не зовсім 
вдало.

Обласна рада профспілок. 
Кіровоградська студія теле
бачення та обласний клуб 
кінофотоаматоріз. які орга
нізували цей конкурс, зро
били велику і корисну ра
боту. Адже конкурс не ли
ше визцашв сильніших ама
торів, а й став школою для 
всіх шанувальників само
діяльного екрану.

М. ВІДЕНКО,
м. Кіровоград.

потоком, що йде з глибин землі та апа
ратуру, з допомогою якої «засікаються» 
придонні морські течії.

ЧОРНА ВОДА

Немов живе срібло: натискаючись один 
на одного, стрічні потоки бурунились, 
виблискуючи під сонцем мерехтливо.

«Чорна вода», — пригадав я слова Ка- 
наєва, і лише тепер здивувався: чому та
ка казковість зветься чорною? А чи не 
краще назвати срібиою? Та на моє запи
тання ніхто з матросів не відповів.

— Анда/ланиІ — закричали вони.
— Ура, тера інкогнітої — обізвались 

мотористи, вилазячи »з свого «підзе
мелля».

— А які ліси, гори які!
Я попросив у Миколи Івановича бі

нокль, навів відстань. Андамани лежали, 
як на долоні.

Неозброєне око бачило один суціль
ний суходіл, та островів було безліч. У 
саме небо височіли гори, одна вища дру
гої — руді, скелясті, з кучерями диму 
вгорі та потоками застиглої магми по 
схилах.

Казкової зваби картина відкривалася 
зору: білопінний вінець прибою обрам
ляв берег, вузька, всипана грайливими 
сонячними пелюстками протока, тяглася 
між кожним острівцем. Ліси підступали 
впритул до води — з-поміж хащ вирізня
лися дерева-велетні, і нагадували вгруз
лі в намул слонячі ноги. Клубочився ту
ман, синювата імла висла о міжгір’ї. 
Блискотливим сяйвом палахкотіло море.

Таке лиш у пі сні може привидитись— 
вабливе, незнание. І я, зачарований по
баченим, не втримавсь од вигуку:

— Райський куточок!
Іронічна посмішка майнула на облич

чі гідрографа.
— Райський?
—Угу-м... І райський, і казковий! — 

підтвердив я.
...Коли повернусь додому, розповім, 

як то життя мене вчило, та як розвію
валась романтична омана, бо ж не раз 
ловився на гачок лжекраси, як от і з ци
ми Андаманами.

Осо що я довідався про них.
З лоції. Андамани — чотири великих І двісті 

менших острівців і скель. їх звуть шс Чорною 
водою. В Європі про них дізнались від Марко 
Поло, але освоювались землі значно пізніше. 

...Па островах архіпелагу погані місця висад
ки. клімат вологий, обмаль прісної води: лю
дей косить лихоманка. Єдині мешканці бага
тьох островів — пацюки, затоки кишать кро
кодилами га отруйною, хижою рибою — ба- 
ракудамн. муренами тощо.

З розповіді Миколи Івановича. «Тепер 
зрозумів, що то за райський куточок? — 
взявши у мене лоцію, запитав він. — Але 
й це ще не все, хлопче! М.орські довід
ники згадують лиш те, що стосується на
вігації, — інше їх не цікавить. Та навіть у 
географічних книгах не знайдеш відо
мостей про Андамани, бо острови з дав
ніх-давен оповиті таємницею, не доступні 
людям... Правда, мені дещо вдалося ді
знатися про них.

Під час одного з рейсів «Витязя», коли 
ми відвідали Мадрас, я познайомився 
з індійським топографом. Той складає 
карту Андаман і тривалий час на них жив.

— Якщо десь є пекло, — казав він, •— 
то воно на Андаманах, у цих клятих Чор
них водах».

(Далі буде).

20 лютого 1911 ропу»

Теплою і незабутньою була зустріч учасників 
ансамблю пісні і танцю Будинку культури 
проф.техосвітн з курсантами ШВЛП, які приїха
ли до Кіровограда з Народної Республіки 
Болгарії.

Го.-гям про історію ансамблю, про роботу йо
го учасників над новими піснями, підготовку 
до зустрічі XXIV з’їзду КПРС та XXIV з’їзду 
КП України розповіла художній керівник Бу- 
динку культури Н. В. Волиневнч. Курсант 
Еміль Зеранов розповів культармійцям про 
свою сонячну Болгарію.

Гостинні господарі вручили друзям україн
ські сувеніри та подарували болгарські, україн
ські, російські народні пісні. В концерті взяли 
участь також І гості.

Ця зустріч закінчилася піснею «Підмосковні 
вечори», яку виконали всі учасники.

О. поркуян, 
методист Будинку культури проф- 
техосвітн.

На фото: вальс дружби (вгорі). Курсант 
Е. Зеранов (внизу). Смачні напої в Кірово
граді. (справа).

Фото М. ТЕРНАВСЬКОГО.

TJ Л заводі «Червона зір. 
ка» близько 10 років 

працює відділення Това
риства радянсько - бол
гарської дружби. Воно 
проводить цікаву, зміс
товну роботу по зміцнен
ню дружніх зв’язків чер- 
вонозорівців з колекти
вом Толбухінського ма
шинобудівного заводу 
«Маяк» і членами коопе
ративу імені Стоііка 
1'еоргієва.

У народному музеї іс
торії заводу є куточок 
радянсько . болгарсь к о ї 
дружби. Тут зберігаються 
подарунки болгарських 
друзів, листи із сонячної 
Добруджі. Фотоальбом, 
надісланий толбухінськи- 
ми машинобудівниками, 
розповідає про організа
цію праці на заводі «Ма
як.-», його кращих людей, 
побут і відпочинок бол
гарських трудівників. В 
іншому фотоальбомі зі
брано багато матеріалів 
про відвідування черво- 
нозорівцями сільськогос
подарського кооперативу 
імені Стопко Георгіева в 
селі Ловчапці. З якою 
теплотою і сердечністю 
зустрічали болгари своїх 
друзів . червонозорівців! 
У складі цієї делегації 
був і заводський само
діяльний художник Г. Гі. 
ренко. Він написав вели
кий портрет Стойко Геор- 
гієва, ім’я якого носить 
кооператив.

Майже щороку па завод 
«Червона зірка» приїздять 
делегації з братньої Болга
рії. Тут вони знайомляться з 
організацією виробництва, 
вивчають досвід передових 
бригад, змін, знайомляться з 
виховною роботою, яку про
водять на підприємстві пар
тійна, профспілкова, комсо- 
моїьська організації.

Влітку 1970 року до 
червонозорівців приїздив 
головний конструктор за
воду «Будущпост» із міс
та Чнргіап Мачев Цветап, 
Вій побував у багатьох

цехах «Червоної зіркй», 
вивчав досвід впровад
ження наукової організа
ції праці, роботу кон
структорського бюро по 
створенню нових посів
них машин: підвищення 
робочих швидкостей, уні
фікацію сівалок, заміну 
металевих вузлів полі
мерними. І такий інтерес 
зрозуміли її. бо сівалки з

між радянською і бол
гарською молоддю. В 
одному з листів на ад
ресу комітету комсомо
лу заводу «Червона зір
ка» комсомольці заводу 
«Маяк» писали: «Ми 
вчимося па великому до
свіді радянської молоді, 
на досягненнях Країні» 
Рад. Дозвольте і надалі 
розраховувати на ваш

«МАЯК»
І ЧЕРВОНОЗОРІВЦІ

досвід і вашу 
наші дорогі 

Розкажіть про 
комсомольської 
лро трудове 

ї модо*

маркою заїзоду «Червона 
зірка» працюють і о ба
гатьох кооперативах На
родної Республіки Болга. 
рії. Тільки за останні 
п’ять років завод наді
слав до братньої країни 
2141 сівалку та запасних 
частин па 64 тисячі кар
бованців. «Ваші сівалки, 
— кажуть болгарські дру
зі, — сіють на наших ла
вах зерна дружби».

У цехах заводу «Чер
вона зірка» працюють 
електронавантаж у в а ч і, 
олепжапі із Болгарії.

Широкого розмаху набра
ли культурні зв’язки. V 
містах і селах Тол Пухів- 
ського округу двічі побува
ла з концертами заслужена 
хорова капела УРСР завод
ського , Палацу культури 
Імені Жовтня. Виступи са
модіяльних артистіи з степо
вого міста України перетво
рювались у велике свято 
дружби і братерської солі
дарності радянського І бол
гарського народів.

На все жііття запам'я
талися червонозорівцям 
концерти у нашому місті 
Толбухіпської хорової 
капели «Добруджанські 
звуки» під керівництвом 
заслуженого діяча мис
тецтв Болгарії Медли- 
кавова.

З кожним роком деда
лі міцніють узи дружби

великий 
допомогу’, 
друзі, 
досвід 
роботи, 
життя заводської 
ді»

У листі-відповіді мо
лоді червопозорівиі роз
повіли болгарським дру
зям про рух молоді за 
комуністичну працю, ро
боту ради молодих спе
ціалістів, штабів і постів 
«Комсомольського про
жектора», про огляди 
технічної творчості, со
ціалістичне змагання під 
девізом «Жодного від
сталого поруч».

Правління обласного 
відділення Товариства 
радянсько - болгарської 
дружби, завод «Червона 
зірка» та обласне управ
ління по пресі щойно 
видали плакат «Друж
бою ми здружені». Його 
автори В. Зіпчегіко, 
В. Дядюк. Вміле ху
дожнє оформлення зро
бив художник М. Добро- 
лежа. На високому по
ліграфічному рівні вид. 
рукувала плакат облас
на друкарня імені Г. М. 
Димитрова.

П. ДМИТРЕНКО.
м. Кіровоград.

л
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А ЛІВІШЕ від групи 
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«МОЛОДОЙ КОММУ НАР>, орган Кировоградского, 
обкома ЛКСМУ, г. Кировоград.

—1.— '
... Наприкінці вересня 

для розвитку наступу на 
Кременчуцькому напрям
ку Ставка передала 37-у 
армію в розпорядження 
командуючого військами 
Степового фронту. На 
плечах відступаючого во
рога армія, повинна була 
форсувати Дніпро і захо
пити плацдарм на його 
західному березі.

Добути дані про систе
му оборони противника 
доручалось розвідуваль
ній групі, очолюваній пом- 
комазводу Михайлом Па- 
наріним. Бойове завдання® 
ставив командир дивізії 
полковник Огородов.

З боку Кременчука долина
ло глухе внгуркуванни арти
лерійської канонади. Човен з 
розйідгрупою відчалив від 
берега. На середині ріки — 
спалах ракет. Застрочив куле
мет.

Західний берег насувався 
чорною глибою. Панарін пер
шим вискочив на мілину. Чо
вен сховали в густому чагар
нику: сліди зарівняли,

Ііанарін з мінощупом 
попозз уперед. Наткнув
шись на бруствер, спус
тився до траншеї. Нікого.’ 
Кулеметні черги спалаху- 
зали десь зліва. Порож
ньою виявилась і друге 
траншея. Глянув на го
динник: без кількох хви
лин чотири. Час І повер
татись, бійці під берегом 
зачекались уже. Та право
руч раптом з’явились 
гітлерівці. Старшине на
тиснув не спусковий....

З документами вбитих 
і одним, що підняв руки.. 
Панарін кинувся до своїх. 
Розвідники вже поспіша
ли на допомогу.

Над ворожою оборо
ною спалахнули десятки 
ракет, у невідомість за
строчили автомати й ку
лемети.

Командир розвідки ди
візії гвардії майор Наза
ров стурбовано допові
дай комдиву про стріля
нину на протилежному 
березі.

— Інформуйте через 
кожні десять хвилин! —
— наказав той. І дізнав
шись про повернення, 
сам приїхав у підрозділ.

—> Оце спасибії обій
няв ; Панаріна. і, повер
нувшись до Назарова’

— Пиши подання про 
нагородження: Панаріна .
— до звання Героя, 
танніх — до орденів.

Борискін обмізковував план ^се, — розвідати висоту. 
ЛІЙ- Штурм висоти комдив дору-

А коли офіцера в машині ,)1)в роТ| старшого лейтенанта 
немає? Даремний гамір? Кб- Чуева. Він вважав, що треба 
рясть? — вголос розміркову
вав. і вирішив остаточно: І

— Грузову пропустимо, на1 
легкову нападаємо. Зрозумі
ло?

До розвідників наближався 
автобус. Очевидно, штабний.*

Коли до автобуса за
лишалось метрів п’ятнад
цять, Чесноков жбурнув 
«лимонку». Вибух. Автобус 
круто звернув до кювета. 
Бори; кін, про всяк випа
док, кинув у вікно ще од
ну гранату. Стогін. Крики. 
Жбурнув ще одну, але,

Люди 

зКРАЇНИ 
МУЖНОСТІ 
Ь V._

А ЛІВІШЕ від групи Па- 
наріна 7аке саме зав

дання виконували розвід
ники старшого сержанта 
Борискіна. Три доби про
вели вони у ворожому ти
лу, добре вивчивши сис
тему оборони,. багато- по
бачивши. Та «язика» взя
ти не вдалось.

А комдив кілька разів 
наголосив:

-—. Приведіть «язика». І 
обов’язково офіцера. 
Обов’язково — офіцера! -І? ІЛЬКА

Старший сержант і сам • ** 177Л
. добре розумів необхід

ність захоплення офіце
ра: до Дніпра підходили 
свіжі частини, німці пере
груповувались, Детальні • 
подробиці про сили і на
міри, чисельність нових 
частин міг дати лише офі
цер.
... Десь палево приглушено 

гуркотіли мотори. Настрій 
був у кожного — кращого не 
знайти! Напрочуд тиха вечір
ня пора.

— Чусте? — нашорошився 
раптом €юр Чесноков. І про

шепотів:
— Машина!

СТОГНЕ пісню кдзацька могила, пісню журну 
і величальну, віЧну 1 величну. ■

1943 року могила наречена була висотою і на 
командирських картах позначена цифрами 177,0. 
Безіменна могила стала «висотою гвардійців-роз- 
відників». Висоти з такою назвою не віднайти ни
ні на жодній географічній карті, хоч назва ця на
вічно вкарбована в серця і пам’ять воїнів 110-ї 
гвардійської стрілецької дивізії, на чиєму насту
пальному шляху раптово виросла вона, висота, 
поблизу села Куцеволівки Онуфріївського району.

захопити її до початку за
гального наступу, І по-розвід- 
пицькому: різними шляхами 
проникнути у впрошу оборону, 
парзлізуватн її і рішучою 
атакою оволодіти найважли
вішими позиціями. На допо
могу розвідникам виділено 
взвод автоматників гвардії 
лейтенанта Ковбасекка.

Увечері 8 жовтня гітле
рівці кинули в атаку сві
жі сили і знову оволоділи 
висотою. Настала ніч з 8 
на 9 жовтня, ніч ратної 
слави розвідників. Руши
ли у темряві.

Головний взвод, підси
лений автоматниками, вів 
гвардії сержант Чесноков,

Захопивши першу тран
шею, розвідники кинулись 
до другої, потім — до 
гармат.

Але бій лише починався. Но
вий наступ, Гітлерівцям так 
І не вдалось повернути висо
ту, яку в тому ж бою, 9 жовт
ня 1943 року, нарекли «Впер
тою розвідників».

Та радість перемоги 
затьмарилась смертю мо
лодого розвідника Павла 
Кузуба. Як виявилось піз
ніше, це він примусив за
мовкнути ворожий куле
мет, що заговорив рапто
во і бив по флангу стрі
лецького батальйону. 
Примусив замовкнути ці
ною власного життя, ки

нувшись на амбразуру і за
кривши її своїм тілом.

бранці розвідника по
ховали. Гвардії старший 
сержант Борискін на 
дошці від снарядного 
ящика зробив напис:
і ГВАРДІЇ РЯДОВИЙ ПАВ

ЛО СТЕПАНОВИЧ КУЗУБ. 
1924 РОКУ НАРОДЖЕННЯ, 
31 СТАНИЦІ ПЕТРОВСЬКОЇ 
КРАСНОДАРСЬКОГО КРАЮ, 
ЧЛЕН, ВЛКСМ. ГЕРОЙСЬКІЇ 
ЗАГИНУВ І» ЖОВТНЯ 1913 
РОКУ*.

Мовчки стояли над сві
жою могилою друзі-роз- 
відники, не підозрюючи в 
цю хвилину, що ось так 
само • скорботно мовчати
муть вони і над могилою 
старшини Панаріна у 
Знам’янці, над могилою, 
видовбаною у грудневій 
землі, а ще через рік, у 
грудні 1944 року, вже за 

кордоном, ховатимуть 
сержанта Леонова.

йену з запалу не висмик
нув. Цей прийом старший 
сержант застосовував не 
раз, і завжди з успіхом. 
Розрахунок і цього разу 
виявився правильним. Жи
ві очікуватимуть вибуху, 
їм не здогадатись до 
більшого. На землі поко
том лежав добрий деся
ток німців. Борискін ви
тяг з-під переднього си
діння смертельно блідого 
обер-лейтенанта, передав 
його Чеснокову ‘ ” 
Козубу. Захопив там же 
великий жовтий г---•
фель. Вся операція була 
здійснена розвідниками 
протягом п’яти хвилин.

На нашому березі до 
. човна підбіг майор Наза

ров.
В розжарілій хаті роз

відників зустріли стар
шина Панарін і старший 
сержант Віктор Леонов.
... А ня світанку, по шлиху, 

прокладеному розвідниками, 
після артпідготовки по вогне
вик точках, вказаних полоне
ними, частини 110-і гвардій
ської стрілецької дивізії поча
ли форсування Дніпра.

До речі, обер-лейтенант, за
хоплений -групою Борискіна, 
як виявилось, був начальни
ком секретної частини ново» 
прибулі»: дивізії. Його слова 
яскраво підтверджувала вміс- 
тнмість жовтого портфедя. 
Дійсно, що сміливцю щастить 
У всьому...

**\ разів висота 
-- 177,0 ■ переходила _ з
рук у руки. Гвардійці, ви
бивши ворога з першої і 
другої ліній укріплень, 
застряли перед третьою. 
На висоті 177,0 зосеред
жено було численні вог
неві засоби.

П’ять діб через Дніпро 
переправлялись 
йони, 
паси, 
свіжі 
дання 
візійною ротою розвідки: 
встановити характер обо
рони ворога. Та перш за

Дивізій рішл* Далі; 
Захід. À а куцеволіещ за
лишилась могила а Р 
аоноармійська газета з 
віршем про Героя:
Давно .ли н? ааииии. 

у голубой Кубаїїь-ііекн 
Kvav6à - молодої’« »aP««r В* бойілР^ожали^Р^п? 
Давно ли, сы"апппр^аТь - 
зТжХ-SÏ род«0рго ( 

Как подобает, WC«jTb.
Ои подвиг со’енр,и$огяув, 
Когда,' шагнувши напрямик, 
Горячим телом, гРУДЬоюв-ьн> 

Он к дзоту вра*ьс$[нжпе

За подвиг при ’ форсу
ванні Дніпра, за, сміливі 
дії у ворожому тилу п 
захопленню цінних оїд - 
мосте»;'зв відвагу, муж
ність і героїзм приІ штур 
Мі висоти 177,0 Указом 
Президії Верховної Ради 
Союзу PCP від 22_ люто

го 1944 року гвардії стар
шому сержанту Борискіну 
Анатолію Васильовичу, 
гвардії старшому Ç®P*^- 
ту Леонову ОіктоРУ ”®т* 
ровичу, гвардії сержанту 
Чеснокову Єгору Олек
сандровичу ПРИСВ°€”° 
звання Героїв Радянського 
Союзу. Посмертно удо
стоєні цього звання і 
гвардії старшина. Панарін 
Михайло Петрович та 
гвардії рядооии Кузуо 
Павло Степанович.

НА СТОРІНКАХ своїх 
«Молодий комунар» 

розповідав уже про подвиг 
Павла Кузуба, тому роз
повімо Про його ДРУЗ'Я 
розвідників.

Борискін Анатолій Ва
сильович. Народився і“«' 
року » селі Новоєлізарово 
Північного району Ново
сибірської області. В кін
ці війни, в 1944 році, йо
го направили на навчання 
до військового училища. 
Та поранення не дало 
змоги закінчити його. Бо
рискін демобілізувався. 
Повернувся до рідного 
Сибіру. Зараз працює за
ступником директора за
готівельної контори Куи- 
бишевської райспожив- 
спілки.

Леонов Віктор Петрович 
Народився 1924 року в 
Алібайрамлинському рв; 
йоні Азербайджанської 
PCP. З боями пройшов 
всю’ Кіровоградщину. За
гинув у грудні 1944 року.

Панарін Михайло Пет
рович. Народився 7 листо
пада 1918 року в селі 
Крим-Сарай Татарської 
АРСР. З 1922 року жив у 
Сибіру. У 1939 році пішов 
служити на Тихоокеан
ський флот, згодом його 
перевели у розвідку. На 
фронті, — з вересня 1943 
року. Загинув при звіль
ненні м. Знам янки, так і 
не дізнавшись, що він — 
Герой Радянського Сою
зу, а за.мужність, виявле
ну в боях за Знам’янку, 
нагороджений . орденом 
Червоного Прапора,

Чесноков Crop Олек
сандрович. Народився 19 
квітня -J915 року в селі 
Нова Чигла Таловського 
району^ Воронезької об
ласті. Працював у кол
госпі. Bj 1937 році покли
каний до Радянської Ар
мії. Служив у військах 
внутрішньої охорони і на 
прикордонній заставі. На 
фронті. — з листопада 
1942 року, у травні 1943 
року прийнятий до лав 
КПРС. По закінченні кур
сів — командир танково
го взводу. Зараз живе і 
працює; в селі Тишанці 
Таловського району Воро

незької області.
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Пам'ять
тридцяті, весей 
йду ДО тебе Я»...
ОоелГскОм 
зупинилась икни.
А МіфинІ — 
Як V світі жити?
Лежить поле, 
мов Іванова долоня, . 
а по ній літа
біжать веселим житом 
і приходять 311МН 
на дівочі скроні.

А В Посуллі ; *
дівчина Марина
Із кринички 
коника нопупа, , ,
а на траси — , •
грива, мов стежина, ; . , 
а по стежці — 
думонька Іванова; ' т
•Дівчино, голубонька : 
і ■ . русявая.., .
почекай мене.
Іще не пізно —

’0
8 ЖЯГГЯ, І
що бралось леспянн, 
вжилася куди *
поміж брів -• 
упали руки 
перевеслами ...
на жниво . : .
иедожитнх днів...

Дубами 
зупинились 
ноги серед жита, 
притихли небом 
очі партизана, 
А куля — 
пролітає ирізь літа лрояенті, 
вмирає п серці маминім, 
іцораио.

Ходить доиечка но кімнаті, 
Синьоока моя мудрість. 
Починав мене питати;
«А що зайчик їсть?
І чого то вітер иі*
Над тополями, понад 

хатою? *
І дивується. І радіє,
ІЦо про все це я вже знаю, 
«Мам- мамо. сюди, 

мерщій І

(Держить донечка 
фоюкартку) 

А чому це дідусь молодший 
від мою татка?»...
(Тридцять років

фотокартці, ; 
На пій воїн з орденами,..), і 
Заховай, життя.

запитання гЯІ? і 
Бо від них плачуть леям«. -і
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Ой. купаю соколи
У любистку, м’яті...
Рости дужим, мов земля, 
Наче Дщ крислатий. 
Буде сонце — дозрівай 
Колосом на ннвї.
Коли битва — вирушай 
У полки сміливі.

А я стану кра» села,
У журбу вберуся —
В землю коренем вросту,.,
А тебе діждуся!..
Ой, купаю соколя
У любистку, м’яті., 
А навкруг цаІ7е земля, 
Веселят ми хати.

Раптом ставу я
ненею
над колискою сонця, 
Начіплю
на тополю зеленую 
пелюшок 
білі гронця.
Хлюпну ткхо
з корита 
хмари. 

смт. Ба дахів на
Петрівського району.

„С І в А 4“ З
Завтра о 16 годині в при

міщенні бібліотеки імені 
Т. Г. Шевченка відбудеться

хмароньки (»усі
Засміються котипа
по липневій 
окрузі...
Вийду З СОІІСІКОМ — -
первістком, 
зупинюся за хатою. — 
світ запахне любистком, 
чоршібрніїцямн, 
м’ятою.

АПРОШУ« І 

чергове засідання мозоді.ж- і 
ної літературної студії сГі- З 
вач».

матична школа. (К). 17.36 — Кок» 
церт, прнсвя іеннй Дню Радян
ської Армії і Військово-Морсько
го Флоту. (М). 19.15 — Молодіж
на програма «Обрій». 19.55 — 
Назустріч XXIV з’їзду КПРС і 
XXIV з’їзду КП України. Пре« 
м’єра студії сУкр телефільм», 
«Кроки п’ятирічки». IV серій-. 

' (К). 20.25 — .Програма • «Члс»-
ІММЧЛГЛ •'------- —•

— ‘приграна • «члс»ч ' 
£ ПОКАЗУЄ КІРОВОГРАД - (Му. 20,55 Українське кольору' 
НЕДІЛЯ, 21 ЛЮТОГО. ПЕР- ““ . .............. "

ША ПРОГРАМА. 9.05 — Ран
кова гімнастика для дітей. 
(М). 9.15 — Новини. (М). 9.30— 
Для школярів «Будильник». 
(М). 10.00 — Музичний кіоск. 
(М). 10.30 — Програма Іркут
ської студії телебачення. (М). 
11.30 —' Кольорове телебачен
ня. «Французький жипопйс 
другої половини XIX — почат
ку XX століття. (М). 12.ІЮ —
Наша афіша. (К). 12.05 — До 
Дня Радянської Армії 1 Вій
ськово-Морського Флоту. Кон
церт. (Одеса). 12.35 — Наша 
пошта. «Новий побут села». 
(К)к 13.00 — Першість світу з 
спринтерського багатоборства. 
(ФР11). 14.30 — Тележурнал
«Старт». (К). 15.15 — Тележур
нал «Веселі старти». (Кірово
град). 15.45—Мультфільм '/Пе
ретворення». (К). 16.00 — «Пое
тичні рядки». «Крізь дні 1 но
чі». (К). 16.30 — «Музичні зу
стрічі». (М). 17.00 — Легка ат
летика. Традиційні міжнарод
ні змагання в закритому при
міщенні. (М). 18.00 — Новини, 
(М). 18.05 — «Клуб кіноманд- 
ріпників», (М). 19.05 — «ВІД 
з’їзду до з’їзду». «Таланти 
твої. Україно». Звітують Запо
різька і Черкаська області, 
(К). 20.30 — Програма «Час». 
(М). 21.00 — Кольорове телеба- 
ченнн. «Зустріч з Г. Великано- 
пок>». (М). 21.45 — Першість
світу з спринтерського багато
борства. (ФРЦ).

ПОНЕДІЛОК, 22 ЛЮТОГО. 
ПЕРША ПРОГРАМА. 17.05 — 
Республіканська фізико-мате-

вс телебачення. Наші прем’єрі» 
Л. Українка «Камінний госш»- 

, дар». Телсвистава. В перерві —• 
передача «Всенародна справа». 
Виступ першою секретаря Київ
ського міськкому- . партії ,0. П, 
'Ботвина І випусктелевізійних ЙсПйЛК). гз'.да'*- *Д0’ 53-х -ро
ковин Радянської Армії І Вій
ськово-Морського Флоту, Виступ 
члена військової Ради Червоні»' 
прапорного Київського військово; 
го округу .генерал-лейтенанта 
А. І. Бсднпгіііа. . '

ВІВТОРОК. 23 ЛЮТОГО.
. ПЕРД1А ПРОГРАМА. 11.00 —

’ «Запрошує концерти а 
. студія». (М). 12.10 — Художній 

фільм «Балада про солдата». 
(М). 13.35 - ТелевістІ. (К). Ю.Ю 
— Українське кольорове телеба
чення для дітей та юнацтва, 
«Тобі, Батьківщино». (К). 17.10—» 
ТелевістІ. (К). 17.30 — Ленін
ський університет МІЛЬЙОНІВ- 
(М). 18.00 — Програма передач. 
(Кіровоград). 18.05 — Для вої- 
оів Радянської Армії 1 Військо
во-Морського Флоту «Незламне 
і легендарна». (М).’ 18.30 — Коїо* 
церт, присвячений Дню Радян
ської Армії I Військово-Морсько
го Флоту (Київ). ІН.05 -- Кіно
журнал. (Кіровоград). 19.15 — 
Чемпіонат СРСР з хокся. «СКА»: 
(Ленінград) — «Спартак» (М). 
В перерві «Хроніка тижня». (Кі

ровоград). 21.15 — Програм* 
«Час». (М). 21.45 — Телефільм
«Коли говорять гармати». (М). 
22.25 — Телефільм. (КІровогрл*).

23.35—Концерт оркестру узбець
ких народних інструментів.. (Кі
ровоград). По закінченні — теле- 
вісті. (К).

’ • \¥‘. 
Зі-
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