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ВЕЛИКА ТРУДОВА ПЕРЕМОГА
Генеральний секретар ІДІ\ КПРС Л. І. Брежнєв 

поздоровив колектив Череповецького металургійного 
заводу імені 50-річчя СРСР з великою трудовою пе
ремогою — достроковим виконанням взятих на де
в’яту п’ятирічку соціалістичних зобов’язань по над
плановому випуску продукції і поліпшенню техніко- 
економінчих показників роботи.

Череповсцькі металурги з початку п’ятирічки ви
плавили додатково до плану понад 200 тисяч тонн 
чавуну і 323 тисячі топи сталі, виробили 237 тисяч 
топи прокату, перевиконали зобов’язання по зростан
ню продуктивності праці. Зекономлено велику кіль
кість металу, палива, електроенергії, одержано більш 
як 17 мільйонів карбованців надпланового прибутку.

(ТАРС — РАТАУ).
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ТТОТІІТМЧНИЙ

НАДВЕЧІР аеродром ожив. Він 
струснув з себе спекоту липне

вого дня і басовито загув мотора
ми. Маскувальне віття опало, і про
мені сідаючого сонця золотили зе- 
л/.наві боки важких бомбардуваль
ників. Дивне почуття значимості 
того, що діялось навкруг, охопило 
мене. Раніше, на тренувальних по
льотах в училищі, я майже не помі
чав цього аеродромного впру. Те
пер же погляд фіксував кожну де
таль: ось зброярі цуплять за стабі
лізатор бомбу, авіатехніки пороз
кривали лючки двигунів і уважно 
оглядають вузли, бензозаправники, 
діловито снують між літаками.

Екіпаж вже зайняв свої місця. 
Льотчик Віктор Федоров оглядає 
прилади, стрілсць-раднст, вловив
ши .хвилю командного пункту, че
кає дозволу на політ, повітряний 
стрілець Іван Вороній вовтузиться 
у своїй люльці біля кулемета, вів 
захищає нижню сферу, найнебез- 
печнішу під час Нападу ворожих 
винищувачів. Час і мені. По дра
бинці лізу в штурманський відсік, 
слідом за мною—штурман-інструк- 
тор капітан Шевченко.

Но черзі доповідаємо командиру екіпа
жа про готовність до польоту. А тим ча
сом перші літаки вже стартували на 
ціль. Нарешті, пора й нам. Повільно на
бираючи швидкість, наш 1Л-4 пішов на 
зліт. Все швидше, швидше, задріботіли 
колеса — ще мить і літак завис у повіт
рі, його ніс хижо націлюється на захід. 
Капітан Шевченко сидить мовчки, але я 
знаю, іцо він уважно стежить за курсом, 
у будь-яку хвилину готовий допомогти. 
Через дві з половиною години вийшли 
на ціль. Тут вже були наші екіпажі. 
Розриви зенітних снарядів, гострі леза 
прожекторів, ліхтарі освітлювальних 
бомб було видно за кілька десятків кі
лометрів. Заходимо з півночі н знижує
мось до півтори тисячі метрів. Б’ють зе
нітки. Припадаю до бомбового пщіцілу, 
притискаючи до шиї ларингофони, кри
чу: «Бойовий курс!». Тепер вже ні вибу
хів, ні прожекторів для нас не існує — 
літак, мов по струні, виходить на заліз
ничний вузол. Довгі стрічки військових 
ешелонів, якими переповнена територія 
станції, в перехресті прицілу. Натискую 
кнопку бомбоскндувача. Літак підстри
бує, звільнившись від вантажу. Тепер, 
як кажуть, «дай боже ноги». Петляючи 
між вибухами, виходимо з зони обстрі
лу. Позаду палають ешелони, склади, 
будівлі станції.

Додому повертаємось далеко за північ, 
коли землю оповиває ранкова Імла. Най
приємніша річ в таку пору — вибратися
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особливо відрадно, з успіхом 
лює в життя, у практику трудових 
буднів заповіти вождя.

Останнє якраз, насамперед, свід
чить про те, що заняття наші не ми
нають безслідно, що молоді хлібо
роби свідомо, з почуттям відпові
дальності ставляться до своїх обо
в’язків. Взяти Віктора Щічепка 
Механізатор з нього вийшов доб
рий. Зараз він заступає секретаря 
комсомольської організації нашого 
відділку № 2 колгоспу «Україна». 
Діяльний, наполегливий хлопець, 
хоч трохи й «з характером». Віктор 
часто допомагає в організації на
вчання в гуртку, суворо контролює 
відвідування 'слухачами кожного 
заняття. Валентина Бреус, завідую
ча бібліотекою, щоразу підбирає лі
тературу для пропагандиста, ра
дить і комсомольцям — що доціль
ніше, корисніше прочитати.

І Ростислав Стельмах, і Микола 
Ненько, шофери, кожен свій 
позначають успішною працею. За
галом, живуть у нашому селі Во
дяне трудові хліборобські традиції.

Сергій Ліссвнч починав помічни
ком Комбайнера разом з батьком па 
жнивах. Став шофером. З колгоспу 
пішов до армії. Оце днями обгово
рювали ми з секретарем^ партій
ного комітету і , л 
Михайловичем Зелевським 
мольські справи, то й вирішили на
гадати хлопцям, щоб не забули 
привітати воїпів-односельчап, котрі 
несуть службу в різних куточках 
нашої Батьківщини, з Днем Пере
моги.

На останнє заняття нашого гурт
ка «Героїчний подвиг радянського 
народу — безсмертний» ми запро- 

лшпилися тривоги,_ симо ветеранів війни і праці, пере
можців соціалістичного змагання... 
Щоб пам’ять жила.

Славна молодь у пас. Коли ми, 
старші, подаємо закличну команду 
«Вам — боновий курс!», то впевне
ні, що наша зміна з честю досягне 
своєї мети в житті.

П. СИДОРЕНКО, 
пропагандист гуртка комсо
мольської політосвіти кол
госпу «Україна» Компаніїв- 
ського району.

з літака, постояти під його 
кріслами, вдихаючи прохолодне, напоєне 
духмяним-запахом хвої, повітря...

ЦЕП перший бойовий виліт я па
м’ятаю і зараз, більше, ніж че

рез тридцять років. Потім були іце 
десятки бойових польотів на Ригу, 
Таллін, Лібаву, Мемсль, на міста 
Східної Прусії, але перший лишив 
по собі незгасний спомин...

ВАМ-
в

БОЙОВИЙ
КУРС

Три десятиліття відділяють пас 
від грізних днів і ночей Великої 
Вітчизняної. І щоразу перед тим, 
як зустрітися з молоддю, я пере
глядаю сторінки своєї льотної 
книжки, де з канцелярською скру
пульозністю записані мої бойові 
маршрути в суворому небі війни 
Згадую фронтових побратимів, які 
не повернулися з польотів.

Знаєте, досі пам’ятаю чітко: ко
ли літак не витримував шаленого 
вогню ворога і звертав з бойового 
курсу — завдання лишалось не
виконаним. І, щоб визначити своє 
ставлення до нинішнього поколін
ня юнаків і дівчат, я хочу поділи
тися радощами сьогоднішнього дня. 
Власне, обмовлюсь відразу: є й не
вдачі, донині .__ ___ ,г_____
вболівання за кожну конкретну 
проблему, іноді приходять сумні
ви — чи все роблю правильно? Ад
же не таємниця — складний, бага
томанітний світ потребує від юнака 
чи дівчини і відповідного орієнту
вання, всеосяжного розуміння зав
дань, що стоять перед комсомолом.

В нашому гуртку «Основи кому
ністичної моралі» молодь вчиться 
жити по-новому, засвоює теоретич
ну спадщину В. І. Леніна і, що

С ЮРО Кіровогредсько- 
го обкому комсомолу 

прийняло постанову «Про 
участь комсомольців і мо
лоді області у Всесоюзно
му комуністичному субот
нику 19 квітня 1975 року, 
присвяченому 105-й річ
ниці з дня народження 
В. І. Леніна».

Згідно постанови міськ
комам, райкомам ЛКСМУ 
необхідно організувати

КОМІТЕТІ ВЛКСМ

Во-

день

колгоспу Олексієм
комсо-

Активну пошукову ро
боту проводять «червоні 
слідопити» Підвисоцької 
середньої школи Новоар- 
хангельського району. Чи
мало імен загиблих ра
дянських воїнів завдяки 
піонерам і комсомольцям 
повернуто у безсмертя.

На фото: екскурсію 
в місцевому музеї веде 
старша піонервожата Під
висоцької СШ Галина РЕ
ВЕНКО.
Фото А. БУДУЛАТЬЄВА.

В сі
на суботник
комсомольців і молодь 
промислових підприємств, 
будов, транспорту, кол
госпів, радгоспів, учбо
вих закладів, шкіл на ак
тивну участь у Всесоюз
ному суботнику. Для ви
рішення питань підготовки 
і проведення суботника 
слід створити штаби. Ком
сомольським організаціям 
потрібно розгорнути со
ціалістичне змагання між 
молодими трудівниками 
за досягнення найвищих 
показників на кожному 
робочому місці.

Новгородківський і Гай- 
воронський райкоми ком
сомолу зобов’язані на
правити молодіжні загони 
на ударні комсомольські 
будови.

Комітети комсомолу об
ласті разом з господар
ськими органами повинні 
підготувати фронт робіт, 
створити всі необхідні 
умови для ефективної 
праці молоді 19 квітня.

Наш внесок
У квітні піонери, школя- 
, комсомольці нашої 

школи зобов’язалися зі
брати і здати на прий
мальні пункти «Вторчор- 
мету» по 10—15 кілогра
мів металолому 
Більша частина 
ваного буде зібрана в день 
суботника.

Т. ЛАНОВЧУК, 
старша піонервожата 
Грузької СШ Кірово
градського району.

кожен, 
заплано-

Бюро ЦК ВЛКСМ прий
няло постанову «Про 
участь комсомольських 
організацій у підготовці і 
проведенні виборів до 
Верховних Рад союзних і 
автономних республік, міс
цевих Рад депутатів тру
дящих».

Ударною працею, висо
кою якістю роботи, від
мінним навчанням, відзна
чається у постанові, від
повідає молодь країни 
на рішення грудневого 
(1974 р.) Пленуму ЦК 
КПРС, Звернення Цент
рального Комітету КПРС 
до партії, до радянського 
народу.

У постанові підкреслює
ться, що широка участь 
молоді в управлінні спра
вами суспільства, розв'я
занні важливих питань 
господарського і культур
ного будівництва — яс
кравий вияв торжества 
радянської демократії, пік
лування Комуністичної пар
тії і соціалістичної дер
жави про підростаюче по
коління.

Надаючи великого зна
чення участі комсомоль
ських організацій у на
ступних виборах, бюро 
ЦК ВЛКСМ зобов’язало 
комітети комсомолу, ком
сомольські 
розгорнути 
тичну і 
роботу, основним 
том якої повинна бути, як 
і раніше, мобілізація ком
сомольців 
виконання 
нутих у 
КПРС XVII з'їздові ВЛКСМ, 
промові Генерального 
секретаря ЦК КПРС това
риша Л. !. Брежнєва, рі
шеннях XVII з’їзду ВЛКСМ.

ЦК ВЛКСМ висловив 
упевненість в тому, що 
молоді виборці одностай
но віддадуть свої голоси 
за непорушний блок ко
муністів і безпартійних, 
знову продемонструють' 
свою згуртованість навко
ло Комуністичної партії І 
Радянського уряду, без
межну відданість великій 
справі комунізму.

організ а ц і 7 
масово-полі- 

організаторську 
зміс-

і молоді на 
завдань, вису- 

привітанні ЦК

„Спартак“ залишається жити

Я ПРИХОДЖУ ДО ВАС
Монолог командира бойового загону підпільної групи «Спар

так» села Красногірки Голованіаського району Михайла Гро
мового, закатованого гітлерівцями в 1943 році.

І.
Синій вітер у шапці моїй не ночує.
Не навчитися квітам Із пригорщі пити.
Ви гадаєте, справді, що вже я не чую, 
Як вночі плаче мати за сином убитим?
Сиві грудні б’ють в груди, неначе незрячі 
Обнесли мої квітні муаровим яром...
Ви гадаєте справді, що вже я не бачу 
Світле небо у стягах червоних і ярих?
Ви гадаєте справді, що я — тільки спомин?
А насправді я — промінь, що йде через повін£. 
Неосяжної річки у зоряній млі.
А насправді я — корінь у рідній землі.

її.

Здрастуй, день молодий. 
Ніби брунька зелена!
Я навіки живий

У піснях і знаменах. 
Здрастуй, вітер весни, 
Голубої, дзвінкої! 
Журавлиний ясний 
Небокрай наді мною. 
Здрастуй, друже юнкий! 
Грає ранок загравою.
Не роки, а віки 
Стануть нашою славою. 
Крізь чекання і час 
Золотими дорогами 
Я приходжу до вас 
І думками, й тривогами. 
Комсомоле, я твій 
В буднях звичних шалених. 
Здрастуй, день молодий 
У піснях і знаменах.

Валерій ГОНЧАРЕНКО, 
м. Кіровоград.
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ACJIIIB.V доля є в людей — все 
житія залишатися молодими... І не 
женьшень, не курорти чи дієта 
зберегли їм весняну пору. В кін- 
армійських а гаках громадянської 
і крицевих шквалах Вітчизняної, в

нурті Магкігки і трудовій нестримності 
Братська пройшли'їх найкращі роки. Бо 
тільки весняиість і чистота справ, вли
тих у життя країни, можуть подарувати 
вічну МОЛОДІСТЬ.

Бригадир Віктор Апдріяш — один з 
таких щасливців...

ЗАСІВ
Дядько прискіпливо оглянув гусакува- 

ту хлоп’ячу носгать.
— Годків-то скільки?
— Чотирнадцять...
Одвів очі вбік, чортихнувся в душі. 

«Горе ти моє горохове, а не тракторист. 
Тобі б ще па соняшнику верхи їздити, а 
воно вже в сі єн. Ой, війна, війна...».

Брязнув ключами.
— Ану, І1ОМІЧНИКОК,'залазь на «крейсе

ра». Показуй, чого вас там на курсах 
навчили.

...Таке свято буває тільки тоді, коли 
вам чотирнадцять. 1 неодмінно тоді, ко
ли над головою сліпучо-голубе небо, 
коли навкруги р'озкрилився весняний 
стен, і в руках (ваших! ваших! ваших! 
руках) здригається замащене мастилом 
пахуче «універса.тове» кермо. 1 вся ця 
омріяна, потужна громада заліза — 
трактор (о, скільки спилася ця мить!) 
слухається кожного твого руху;

Ти ще не усвідомлюєш всієї величі 
моменту — кладеться ж бо перша мирна 
борозіїа на відвойованій землі. Не знаєш- 
і того, що стоїш біля витоків борозни, 
яка проляже через усе життя. Ти просто 
самостійно виконуєш завдання, і думки 
твої далекі від фанфарних тонів. Уявля
єш, як приємно буде вертати додому > 
засмальцьованих сорочці і штанях, роз
носити по вулиці солодкий дух мастила. 
Однолітки розступатимуться з пова
гою — «Вітька з роботи! Тракторист!*. 
Сусідки витиратимуть краєчками хустин 
очі: «Дочекалася-такп Андріяшнха по
мочі від старшенького. Всю сім’ю го
дує*.

А ти стискуватимеш у кишені дорого
цінний шматок хліба з трактористського 
пайка. І думатимеш, чи ж прийде той 
час, коли ніхто не відчуватиме голоду. 
От засіяти б зерном усю землю, і всіх- 
всіх удосталь нагодувати хлібом. От за
сіяти б...

Пам'ятай, пам’ятай, Вікторе, той го
лодний березень фронтового 1945-го. 
Пам’ятай до болю, на все життя. Бо ж 
віднині доля хліба, достатку і щастя 
людського у твоїх руках. Па все життя...

І.

розмову кілька сліз, все ж переважно 
мовчав. Біль, хоча й приховався глибше, 
не покидав його погляду.
•Звідки було знати мені, та її, мабуть, 

іншим, хто був довкола, якими зусилля
ми давався кожен крок, кожна посміш
ка цій людині? Хвороби в останній рік 
настільки вимучили бригадира, скільки 
не мучили все його жиия. ІІіби метали
ся за незламність, яку проявив у недо
спані ночі посівних і жнив, за години, 
проведені під тракторами, за недоїдання 
і нервування. Хвороба кидала його на 
стіл операційної, приковувала до ліжка 
стаціонару. А він -терпляче зносив усе 
це, гнітився в стерильній нудоті лікар
няних паЛат і думав про одне: «А як там 
мої? Як поле?». Рвався 
йшло все ного життя —■„ 
А вирвавшись, тримався.

туди, де иро
на- тракторну, 
доки міг.

II.
13 ЗАПИСНИКА. «А все ж чимало в 

історії парадоксів. Взяти хоча б і цей. 
Сотні, тисячі літ героїв визначало поле 
бою, криваве поле. І лаври діставалися 
тому, хто смертей сіяв більше від свого 
супротивника — виривав перемогу в 
битві. їм — пісні, їм — данина, їм — 
шана.

І потрібно було п’ятдесят літ життя 
молодої країни, потрібно було відстояти 
їй право на своє життя у трьох війнах, 
щоб людство відкрило для себе нового 
героя. Героя, який сіє не смерть, а жит-

спекою і морозом вистояла па своїй зем
лі, не шукала, а створила для себе і лю- 

~дей щастя, спалахнула над краєм Золо
тою Зіркою Героя бригадира, орденом 
на прапорі комсомольської організації 
району.

'А що, натерпілися видно від Ап- 
- дріяша, перш ніж звели оце все? При- 

жігміїстнй він у вас?
По кузні пробігає легенький смішок. 

Значить, не вгадав.
— Та як вам сказати. — виправляє 

мою ним їдку один з механізаторів. — 
Виходить у Віктора все якось без кри
ку. Думав, — це просто. Але довелося 
одного -разу підміняти бригадира, і тіль
ки тоді дійшли, яка то наука — управ
ляти. Вже через день «зірвався», иагру-

■ біянив-. А хлопці мені у відповідь: «Вік
тор так не зробив би...»

Знайомимось. Григорій Апдріяш — 
один .з ветеранів бригади.

— То що ж, усе, виходить, Тримається 
на «старшому»?.

— Ну, — ображено. — У нас нині ко
жен знає, що і як йому робити. Традиції. 
От хоча б чистота і порядок па трактор
ній, які впали вам у вічі. А знаєте, з чо
го почалось? У перші ж свої дні протяг
нув Віктор через усю бригаду, якщо 
можна було так названі пустирище, 
дріт, па якому вчепив таблички В номе
рами агрегатів. Біля них звелів ставити 
машини, слідкувати за чистотою стоян
ки. Спочатку артачились, а інші вже у 
кров увійшло, хоча роботи й побільша-

III.

Fâ
13 ЗАПИСНИКА. «Цікаво, як змінює 

людину Зірка?».
Р1ІНІС коробочку і виклав и 
вміст на стіл. У хаіі аж заясніло 
від щирого золота: ордени, меда
лі. Та скільки ж їх? Два ордени 
Леніна, орден «Знак Пошани 
медалі, більше десятка з Всесоюз

ної і Республіканської Виставок Досяг
нень Народного Господарства. Окремо 
поклав Золоту Зірку Героя, Знак ЦК. 
ВЛКСМ «Золотий колос».

За другим заходом виклав стос гра
мот, дипломів Через .мить поряд лягає 
гірка листів і телеграм.

— Пу, що ще вам? — трохи розгубле
но оглядається навсібіч господар кімна
ти. Є ще вирізки моїх статей із газеї, 
матеріали де йдеться про тракторну. А 
так ніби все...

Видно, що подібний «урожай» брига
дир «видає на-гора» не часто. Це, ма- ; 
буть, єдині «жнива» де можна побачити 
Андріяша трохи розгубленим.

— Вікторе Степановичу, а як ви ста
витеся до цих відзнак? Чп повніші вони 
якось міняти людину? І

— Гм... По-моєму, присутність наго- І 
род мае відчуватися постійно. Адже ці 
медалі — не спортивні. Це там — втра- І 
тіів форму, припинив виступи і лишаю
ться нагороди як пам’ять. Хлібороб же 
завжди на посту. І ніхто не дасть и ом у 
права знижувати темпи роботи. А до І

Сьогодні розповіддю про знатного 
хлібороба, вихованця Ленінського ком
сомолу, бригадира тракторної бригади 
№ 2 колгоспу «Росія» Новоукраїнського 
району Віктора Андріяша ми відкриває
мо нову рубрику «Золоті зорі Кірово- 
градщини». Під нею ми вміщуватимемо 
матеріали про наших славних земляків, 
які невтомною працею заслужили висо
ку шану народу — звання Героїв Соціа
лістичної Праці.

3200319601

ІЗ ЗАПИСНИКА. «Який же він зараз? 
Веселий джигун з білозубою посміш
кою, назколо якого одразу — товари
ство, жарти, сміх? Адже все життя йому 
доводилося ходити якщо не в молодих, 
то працювати з молоддю. Наймолодший 
тракторист Малопомічнянської МТС, по
тім наймолодший бригадир тракторної 
в Новоукраїнському районі, керівник 
однієї з перших на Україні комсомоль
сько-молодіжних бригад, якій присвоєно 
звання колективу комуністичної праці.

Чи, може, зрілий муж, притомлений 
досвідом? Як-не-як, більше тридцяти ЛІТ 
робочого стажу, двадцять з них — бри
гадирського. В минулому — школа, тех
нікум, який закінчено з відзнакою. Нині 
думкою Андріяша цікавляться науково- 
дослідні інститути. А скільки вийшло 
друкованої продукції за його підписом! 
В районній бібліотеці персоналія Ан
дріяша вагоміша, аніж у деяких пись
менників.

А раптом зманіжений славою герой? 
Коли гості мало не щодня: міністри, 
вчені, знатні механізатори країни, ко
респонденти — дивись, і починається 
розподіл на важливих і другорядних...».

ПІ прийшов на ■ наряд одним з 
перших. Акуратно витер черевики, 
довго оббивав їх об бетоновану 
підлогу, перш ніж переступити по
ріг контори.

Що це саме Апдріяш. здогадатися бу
ло не важко. Та ж низько насунута 
шапка, трохи зсутулені плечі під хутря
ною курткою Таким я бачив ного на (ро
то в республіканському журналі. Тільки 
ог очі... Ті були веселими, а ці пригаслі, 
якісь аж ніби зболені.

Сходився її словесний портрет — зна
менита акуратність бригадира (на трак
торній у нього недопалка не знайдеш),і 
пунктуальність, по якій можна звіряти 
годинник.

Через кілька хвилин коридор напов
нився людьми, біля бригадира зібрався 
гурт. Хтось розповів анекдот, покотився 
сміх, дотепи. Відчувалося: бригадиру 
можна відкрити душу, не боячись нарва
тися па зверхність чп грубість.

Апдріяш підсміювався очима, кидав у

тя натрудженими руками. Відкрити і 
утвердити героїку Праці.

Але, чи ж завжди розуміємо ми всю 
всесвітню, історичну велич тих перетво
рень, які відбуваються на наших полях? 
Чи завжди відчуваємо героїзм простих, 
на перший погляд, наших трудівників?..». 

АРІЮ всюди, чисто і затишно. 
Тракторна Андріяша, як писанка. 
Мов по шнурочку —- техніка на бе
тонних плитах.. Чисті доріжки, 
ошатні приміщення вперезані го
лубим парканом. Але головна при

нада, звичайно, сад: широкий, розло
гий — мальовничою стіною приступає до 
білосніжних осель.

— Подобається? — Волошин мружи
ться. посміхаючись. — А як прийшли ми 
сюди в п’ятдесят четвертому, пустир 
пустирищем був. Затоптана ділянка 
землі, кілька бочок з мастилом і три 
представники техніки — «хетоз», «уні
версал» і «натік».

З бригадної кузні добре видно всю па
нораму тракторної. А коли твій співроз
мовник — веселий, говіркий коваль Іван 
Трохимовпч — ветеран бригади. — ба
чиш не тільки сьогоднішній День. Слово 
за словом — і постає в уяві весели!', 
дружний колектив трактористів колгоспу 
імені Чапаева року п’ятдесят четвер
того.

Бачиш, як хлопці в напівсо.ідатському 
одязі виводять у поле свої агрегати. 1 
бригадир з ними — теж в шинслипі, яка 
тріпоче на вітрі. Завзятий, гострий, 
принциповий.

Бачиш, як зимової ночі тягнеться в по
ле валка саней з добривами. Втома? Ад
же день відпрацьований. Куди там! Піг 
в очі? Не біда! Поглядають хлопці на 
межі, за якими починається земля зна
менитої тракторної двічі Героя Соціа
лістичної Праці Гігалова. Суперник, по 
змаганню грізний — треба тягтись!

Бачиш і радість перемог — понад 
шістсот пудів зерна кукурудзи па кож
ному гектарі, чогнрьохсотпудові врожаї 
пшениці! Перші ордени, перші фотогра
фії па Дошках пошани і в газетах, пер
ші саджанці па пустирищі, перші ново
будови на тракторній...

Як багато може сказати цей острівець 
чорнозему людям, які провели тут своє 
життя. Монументом височить перед [ЦІМн 
їх молодість, яка під зливами і снігом,

ло — стільки майстерень! От і останній 
приклад. «Переймала» у нас досвід одна 
делегація механізаторів, покидали люди 
недопалки біля машин (теж, певно, тра
диція десь). Хлопці, правда, змовчали— 
гості ж. А коли провели «делегатів» за 
ворота, без нагадування засукали рука1 
ви і, тільки навівши традиційний «блиск», 
пішли додому.

— Чув. що не всі приживаються в Ан
дріяша? Не вписуються в суворі рамки 
законів тракторної...

— Хго як, — кидає молодий механіза
тор Володимир Чабан. — Я після армії 
змінив чимало місць роботи, але при
жився саме тут. 1 зустріли добре, і ко
лектив хороший. Весілля відгуляти — 
всією тракторною, хату звести — теж 
гуртом. В обиду не дадуть, а коли заро
биш. всією ж братією і жару всиплять. 
Тільки ж хіба погано, якщо відверто?

— Якби погано, то дітей не слали б 
сюди, — озивається сивий механізатор 
Ренбул Він один з тих, хго, як і Воло
шин, починав з Апдріяшем у п’ятдесят 
четвертому. — От моїх сипів 
Один, щоправда, в армії. Та 
вернеться неодмінно сюди.

— Слухай — втручається 
Волошин.
пройшло через нашу тракторну?

— Давай підрахуємо. Тільки ті, 
е зараз... Івана Вакулеика Володя н Ми
кола з нами? З нами. Титенка Григорія 
Льоня й Володя тут. А хіба то не ціла 
династія — трактористи, які в різний час 
працювали у нас? Зараз дехто навіть 

. сам тракторною бригадою керує, як от 
.Юрій Жорновий у нашій «Росії»!

...Посизіла апдріяшівська гвардія, пра
цьовитий хліборобський роде... Відби
рають літа силу и здоров’я ваші, і при
ходить час передати з натруджених рук 
своїх естафету молодшим І немає сум- 

..ніву в тому, що понесуть її діти ваші 
так само чесно й високо, як і ви у свої 
весняні комсомольські літа \ле живе 
людина доти, доки живе про неї пам’ять. 
І хочеться сказати велике спасибі вам. 
ветеранам, що даруєте ви нащадкам пре
красне' красуїно-брпгаду, високі й міцні 
традиції, рекордні врожаї і життя своє, 
по якому можна вчити онуків, по якому 
можна звіряти себе. Спасибі за ге. що и 
сьогодні лишаєтеся в одному строю з 
комсомолом, множачи с.тавїіГ його діла!

двоє тут. 
знаю, по-

у розмову
А скільки оце вже династій

що

права знижувати темпи роботи. А до І 
іменитого вимоги ще вищі- Словом, ор- І 
ден треба відчувати не тільки з прези
дії...

Підтвердження цьому можна знайти 
не тільки в результатах роботи трактор- | 
іюї № 2, але й зримо — поряд. В кімна
ті чимало книг, конспектів. Щоб бути І 
попереду сьогодні. СЛІД ЩОДНЯ вчитися і І 
перевчатися — одно з правил бригадира. І

Розмовляли ще довго. Про молодь — І 
у тракторній Андріяша чотирнадцять 
комсомольців. («Добре трудяться хлоп- І 
ці, задоволений Виходить, не вивітрює
ться молодіжний запал у колективі*). І 
Згадали п’ятдесят четвертий рік, те, як І 
починала тодішня комсомольсько-мо.то- І 
ніжна бригада. («Першої ж весни на по
льових роботах вибороли перехідний І 
Червоний прапор на три місяці. У самих І 
гіталовців! Все ж і до сьогодні вважає- І 
мо себе учнями знаменитого хлібороба, І 
чимало почерпнули в школі гігаловців,у 
змаганні з ними»). Торкнулися і того, І 
яким має б^тн бригадир сьогодні, якими І 
методами користуватися в роботі. («По- І 
дрібна освіта не тільки спеціальна, але І 
й педагогічна. Взяти б звичайну стінпів- І 
ку. Років з двадцять тому ми так роз- І 
критикували одного з колег за «переку
ри», що він донині — за зразок у ди
сципліні, навіть палити полишив»). По: 
ділився бригадир і планами на майбут- І 
ній урожай.

Ось так і минув день, який я провів ра- І 
зом з Герое-м. Не все довідався про 
бригадира. Не бачив я Андріяфа за кер
мом трактора чи комбайна, а хто ж не 
знає, як уміє він «згадати молодість», 
підмінити когось і «пройтися» гона
ми «для -душі». Не бачив бригадира і 
в конфліктах, коли влягаються супереч
ки під дією знаменитої логіки Віктора 
Степановича. Все було гаразд того дня 
на тракторній. («До весни готові. Про
блема, що людям давати робити»), ІІе 
Еігякав і в математичні розрахунки, у 
лабораторію досвіду вирощування висо
ких врожаїв. Є для цього чимало книг, 
написаних самим героєм, плакати, газет
ні виступи.

Але в одному утвердився міцно. До
поки житиме на землі бригадир Віктор 
Апдріяш. доти не пройде байдуже нова 
хлібний лан, доги сіятиме і жатиме, тво
ритиме нові врожаї. Бо ж хлібороб. — 
то не посада йоіо, навіть не поклвкзішн« 
а сама суть.

...Перед тим, як прощатися, виїхали в 
поле глянути на посіви. Андріяш стояв 
на дорозі і трохи скептично посміхався 
з того, як простував я до ріллі. Відламу
вав грудочку чорнозему, переплетену бі
лими її зеленими ниточками рослинок. 
Він то по пам ягі міг розповісти пр© ко
жен квадратний метр своїх гектарів.

Сходи хороші, що там дивитися. 
Певно, за сорок вийдемо, а може й за 
п’ятдесят...

— Знову вище зобов’язань?
Постараємось знову. —— ( раптом 

молодо зблиснувши Очима: — Ех коти б 
здоров’я витримало! Хіба піду ца пен
сію. так і пё намолотивши па якомусь 
гектарі по сто центнерів хліба? Хіба пе 
здужаємо з хлопцями?

1 я еперше за цілий день пожалкував 
що зі мною не було фотоапарата. Пе- 
реді мною стояв той Віктор Андріяш — 
брша.шр тракторної комсомольсько-мо
лодіжних її весен.

Олександр РАКІН.
1 Іовоукраїнський район.

Фою Ю. Л1ВАШНИКОВА.
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3. ДОКУМЕНТИ 
ЗАСВІДЧУЮТЬ
ДО ПЕРЕМОГИ лли йшли важкими 

шляхами, здобули її дорогою ці
ною. У скорботному мовчанні вшано
вуємо сьогодні пам'ять тих, хто не по
вернувся з Великої Вітчизняної війни, 
хто на смерть стояв біля стін Москви і 
Києва, Сталінграда і Севастополя, Ленін
града і Одеси... З аеликою шанобою, 
повагою і любов'ю вітаємо іероїв, які 
живуть і трудяться поряд з нами. Хоч 
відтоді спливло більш як три десятиліт
тя, Олексій Трохимович добре пам’ятає 
гіркотний запах палаючих хлібів, задим
лені полум’ям пожеж міста і села важ
кого сорок першого року. Від західних 
кордонів разом зі своїми бійцями від
ступав на схід помічник командира 
взводу Олексій Шаповалов. Потім, за 
наказом командування, його в числі ін
ших, найбільш підготовлених товаришів, 
у серпні 1942 соку через лінію фронту 
в районі Павлограда переправляють у 
глибокий ворожий тил. Тут, у Новій 
Празі, Олексій зустрівся з давніми зна
йомими — секретарем підпільного рай
кому партії О. Оленюком і його заступ
ником, комісаром партизанського заго
ну імені Ворошилова К. Сабанським. 
Створена Шаповаловим бойова група 
здійснювала відчайдушні диверсії на за
лізниці, збирала розвідувальні дані, 
визволяла радянських військовополоне
них і переправляла їх до партизанів у 
Чорний ліс.

Серед великої кількості листів, одер
жаних Олексієм Трохимовичем у пово
єнні роки, привертає увагу один з них— 
від колишнього партизана загону імені 
Ворошилова Л. Гончаренка з м. Любо- 
тина Харківської області. Наведемо цей 
документ з деякими скороченнями.

< Добрий день, Олексію! Велике тобі 
спасибі за відповідь на мій лист. Прав
ду кажучи, я її чекав і не чекав, хоч був 
певен: не може бути, щоб не відповіла 

людина, яка так багато пережила. До 
того ж ми з одного відра галушки іі ка
шу в лісі їли. Я шкодую, що дещо заліз
но розшукав хлопців з Чорного лісу, пе 
відав, що багато хто з бійців нашого 
взводу проживає в Олександрії. Зокре
ма, у мене полншиласй добра згадка про 
Миколу Пазинича. Його й мене порани
ли в Плоскому з фашистської бронема
шини, яка годині о четвертій ранку 
увірвалась першого грудня 1943 року в

О. НАГОРНИЙ, В. КРАМАРЕНКО.

у серці назавжди
село. Добре пам’ятаю також командира 
відділення ГІавла Покору, Михайла Че
редниченка, який за наказом партизан
ського командування двічі з пакетами 
переходив лінію фронту. Теплий спомин 
зберігаю про Якова Івапспка.

Тепер про себе. Після війни працював 
машиністом в Люботипському локомо
тивному депо, а через одинадцять років 
поранення дало про себе знати, і я по
трапив у лікарню, потім у Харківський 
науково-дослідний медичний інститут. 
Рентгенографія показала, що під колі
ном застряв осколок розривної кулі. 
Після санаторного лікування перебуваю 
піл наглядом хірургів. Рекомендують не 
перевтомлюватись і не переохолоджува
тись. Коротше — нічого не роби ги. і хоч 
довелося розпрощатися з паровозом, за
раз працюю машиністом на електропоїз

ді. Будеш у Харкові — ласкаво запро
шую." У мене більше трьох десятків 
похвальних грамот, чотири Знаки та 
іменний годинник від міністра шляхів 
сполучення (па залізничному транспор
ті, скажу без похвальби., такі відзнаки 
заслужити нелегко), а також орден Тру
дового Червоного Прапора.

Друга моя «хвороба > — садівництво. 
Ділянка; фруктових дерев невелика — 
шість согок. Завів у себе рідкісні сор

ти груш, яблунь. Олек
сію, ти пишеш, що у 
партизанському загоні 
ходив у морському буш
латі. Пригадую, на но
гах'у тебе були .чи то 
шкіряні постоли, чи. щось 
подібне’до них. Па фото 
в газетах ги виглядаєш 
дебелішим, ніж годі, в ту 
скрутну пору, коли ми 
партизанили." Міцно і йе
ну твою руку, привіт сі
мейству. Гадаю, що нам 
все ж пощастить зустрі
тися. Бувай!».

Маршал Радянського 
Союзу Іван Степано

вич Конєв у книзі мемуарів «Сорок 
п ятий» писав: «Кажуть, нібито сол
датське серце звикає за довгу війну до 
руйнувань. Але як би воно не звикло, а 
змиритися з руїнами не може. І те, що 
таке місто, як Краків, нам удалося виз
волити цілісіньким, було для нас вели
кою радістю». Оскаженілі від численних 
поразок на фронтах і в тилу гітлерівці 
дійсно готувалися до відчайдушної обо
рони міста. Вони добре знали, що Ра
дянська Армія не тільки несе визволен
ня братньому польському народові. 
Після древньої столиці Польщі війська 
Першого Українського фронту дістава
ли вихід до Сілезького промислового 
району. А це означало остаточний крах 
економіки хваленого рейху, його воєн
ну поразку. Про те, як у цій важкій си
туації діяла група «Голос», написано 

багато в центральних і республіканських 
газетах, численних книгах, відображено 
в багатьох радіо- і телепередачах, філь
мах. Наггдемо, як кінцевий підсумок, 
передану в архів О. Т. Шаповаловим ко
пію документа з матеріалів Генерально
го Штабу Радянської Армії. «Оцінка 
роботи роляідгрупи «Голос» — так нази
вається він,

«Матеріали групи «Голос», — вказує
ться. в цьому документі, — що діяла -в 
надзвичайно важких і складних умовах, 
були виключно точними і важливими. 
Всі розвіддані були підтверджені в бо
ях... За час дій розвідгрупн «Голос» у 
тилу пімецькб-фашистеоких загарбників 
на території Польщі нею були встанов
лені номери, кількісний склад, озброєння 
і дислокація 20-ї танкової дивізії, 371, 
359, 5-14, 78, 545, 208, 96, 344 гренадер
ських дивізій ворога.

Повідомлено командуванню про дис
локацію 17-ї німецької армії, що діяла 
на Сандимнрському плацдармі, про ди
візії, які входили до складу цієї армії, 
про зайняті ними ділянки оборони, їх 
кількісний склад, озброєння, прізвищі 
командирів і начальників штабів.

Крім того, роздобуті лапі про 59-й 
корпус, першу ескадрилью 77-ї ескадри 
бомбардувальників, 59-у ескадру впни-' 
іцувачів, 8-й льотнії» корпус, 38-й льот
ний полк, 69-у ескадру повітряного 
зв’язку, 142—«і-і 472-й -льотні -полки, пер
ший ЗЄі-.ІНШІЇ корпус, 7-й зенітний мого- 
полк, 253 і 254 зенітні дивізії.

Групою - Голос» детально висвітлено 
Краківський укріплений район ворога' 
па річці Вісла. Повністю - розкриті обо
ронні споруди ворога в районі і в само
му місті Кракові,’ що дало можливість 
військам південного крила Першого 
Українського фронту врятувати древню 
столицю Польщі — Краків — віл зруй
нування >.

(Закінчення в наступному номері).

ТАЛАНТИ ТРОЯНІВ
^Володимир БАРАМБА

З нових

поезій

Ти мені
розкажи...
Ти мені розкажи,
Як виходили з бою солдати, 
Як на мирні хати 
Бомби падали із висоти, 
Щоб згадалось мені.
Як чекав я повернення тата, 
Як в червоних загравах 
Вставали червоні фронти.

оз ятри мені серце — 
Про батька забути нелегко. 
Молодий молодим 
Він поліг у жорстокім бою. 
Ніби поруч ось він, 
А насправді — далеко-далеко. 
Ні дійти, ні доїхать.
р. подати свою. 
Він пішов в сорок першім

В тяжку для Вітчизни хвилину. 
На прощання сказав:
— Повернусь, лише вийдем з атак. 
В цім жевріла надія 
Дорослим побачити сипа. 
Та з атаки пе вийшов — 
Не кидають сміливі атак.
Нагадав мені тс,
Що назавжди лишиться з синами, 
Що у серці твоєму 
Житиме, де б не були. 
Свято віруймо в кров.
Недаремно пролиту батьками, 
Щоб із неї по світу 
Безсмертнії сходи зійшли.

♦ • ♦
Веслуй мене, моє ВССЛО, 
З попутнім вітром молодим 
В замріяне в степах село, 
Де в’ється вишень бітий дим, 
Де хлібом пахне кожна хата 
І кличе поле (що роки І ),^ 
Де виглядає сипа мати 
Із надвечір’я з-під руки, 
Де роси чисті, ніби сльози, 
І сльози чисті, як роса, 
Де над Інгулом шепчуть лози 
Про ту, що русая коса, 
Де небо грає в стиглих зорях, 
Неначе вишиваний килим, 
Де в поле кличе кожний сонях 
І кожен звук для серця МИЛІШ.

Молоді прапори.
Прапорами, прапорами 
Світ огорнений.

Молодими прапорами
День цвіте.
1 Іад неправдами
І чорними законами 
Переможно революція іде.
З краю в край,
Із серця в серце лине голос. 
Неповторний
Чути голос Ілліча.
Розкайдаїуоє плане і у
Серп і молот.
Вільна праця
Свою юність зустріча.

Армійська пісня
Ще почую, пе раз почую,
Коли спогадам стане.тісно, 
В перегуках твоїх, Чугуїв* 
Голосисту армійську пісню. , 
Пригадаю світанки юності 
І сталеві солдатські каски 
Па провулках вузьких і в’юнистих 
З незабутньою піснею Спаська.
Як співали тоді "завзято 
Молоді ми, мов ранні зорі.
Ніби йшли на травневе свято, 
Хоч стояла зима надворі.
Била хуга у крила білі, 
Бралась іпсем шапка сива, 
Але пісня серця нам гріла, 
Пісня нам додавала, сиди.
І долала, вона дорогу. 
Брала з ходу круту височінь.
В пій солдатські гули тривоги
І сурмили похід сурмачі,. •

м. Кіровоград.

Приємна чутка понеслась селом: паші Трояки пред
ставлятимуть в обласному центрі два колективи 
художньої самодіяльності. Незадовго до огляду ви
сокого рівня виконавської майстерності досяглії 
троїсті музики. Комсомольці Г. Борсук, В. Рибалко 
і 10. Шаповалов для свого репертуару вибрали віно
чок українських народних пісень, і виступаючі в об
ласному цей грі троїсті музики завоювали прихиль
ність численних глядачів.

Ансамблі, доярок «Троянчанки» теж завжди викликав 
оплески глядачів. ДІачаїа нього колективу своєю працею за
слуговую ті. на похвалу, а Любов Скавроііську знають і ша
нують не лише в сечі Трояіін. Адже вона — кавалер ордена 
•■Знак Пошани», депутат сільської Ради депутатів трудя
щих, перша в колгоспі імені Аіічуріна доярка-тритисіїчииця.

Жителі села Тронні: люблять своїх аматорів сцени, 
шанують і керівників. Тож часто можна почути 
думку: «Коли є організатори, то й талан ги знахо
дяться».

Л. ПОЛІЩУК, 
сількор.

Голова ні всьхий район.
„ Юні географи повернулися

з нагородою
Повернулася з Ленінграда делегація географічного 

товариства «Глобус» середньої школи № ЗО м. Кіро
вограда. яка брала участь в четвертій науковій кон
ференції при Географічному товаристві СРСР.

Колективний реферат наших гсографів-старшоклас- 
іпіків «Охорона природи і навколишнього середови
ща Кіровоградської області» удостоєний диплома 
І ступеня Дипломом II ступеня відзначено реферат 
«Польська Народна Республіка».

Ще довго паші старшокласники будуть зачаровані 
враженнями і незабутніми спогадами від перебуван
ня в місті Леніна па ІІеві.

Р. ДАЙДАКУЛОВ, 
керівник наукового географічного товариства 
«Глобус» середньої школи № ЗО,

м. Кіровоград,
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1 ГУРТУ почулося:
— Купіть золотої Бу

дете вставляти зуби — 
згодиться.

— Воно й справді тре
ба. Але чи справжнє?

— Візьміть на пробу. 
Бачите, яке ковке?

І почалася «торгівля».

Учні допомогли органам 
міліції викрити шахраїв.

Популярність клубу 
«Підліток» неабияка. Сю
ди приходять не лише 
школярі Новоархангель- 
ська, а й учні 6—8 кла
сів сусідніх шкіл району. 
З цікавими бесідами пе-

Студентка факуль
тету фізвпховаипя 
Кіровоградсь кого 
педінституту імені 
О. С. Пушкіна Гали
на Кремньона готує
ться стати тренером,

II а з її і м к у: 
Г. КРЕМНЬОВА п 
плавальному басейні. 
Фото В. КОВПАКА.

— Беріть. Ми не хоче
мо дорого.

— Еге ж, всеодно е 
копійчину обійдеться,

ред ними виступили сек
ретар райкому жомсо- 
молу Іван Олександров, 
інспектор дитячої кімна

ти міліції Л. І.

«ПІДЛІТОК» - 
кип 
ДЛЯ ШКОЛЯРІВ
якщо візьмемо обидва 
злитки. Ні, ні, — один 
давайте.

Хлоп’ята, зупинившись 
біля гурту жінок, пере- 
зирнулись.

— Тут щось не так, — 
Сказав Юрко.

— Справді, я не чув, 
щоб золото продавали 
на вулиці, — додав Вік
тор. — Мабуть, якась 
махінація. Де це можна 
дістати такий кусень до
рогоцінного металу? Не 
інакше, як підробили. 
Пішли хутчіш в міліцію. 
Хай перевірять...

Того ж дня хлопці 
знали вже достеменно: 
замість золота шахраї 
продавали звичайні об
шліфовані бронзові «яй
ця».

А копи відбулося чер
гове засідання клубу 
«Підліток», Віктору Ду- 
шенківському і Юрію 
Зборовському були вру
чені грамоти районного 
відділу внутрішніх справ.

я

Безугла. Заві
дуючий район
ною фільмоте
кою М. І. Ге- 
оргіца підібрав 
цілу серію 
фільмів, які за
любки пере
глянули підліт
ки. Школярі 
обговорили кі
нофільм «Світ
ло в кінці ту- 
«Великі голо- 

,і», «Дім, в якому 
І у».

Цікавими і змістовни
ми були також розмови 
на теми: «Охорона со
ціалістичної власності — 
обов’язок кожного гро
мадянина», «Відповідаль
ність неповнолітніх пе
ред радянськими зако
нами», «Я — громадянин 
СРСР», «Музика прикра
шає життя», «Моральне 
обличчя молодої радян
ської людини». Чимало 
вражень у школярів за
лишилось після конфе
ренції за матеріалами 
журналу «Людина і за
кон».

Всі заходи, які запла
нувала рада клубу, 
спрямовані на те, щоб 
допомогти юним грома
дянам глибше зрозумі
ти своє місце в суспіль
стві і йти світлою доро
гою в життя.

М. ВІНЦЕВИЙ.

ФУТБОЛ
ОСТАННІ ПРОБИ СИЛ

До обласного центру повернулася 
футбольна команда майстрів другої 
ліги класу «А» кіровоградська «Зір
ка». Заключний період підготовки до 
чемпіонату країни, як ми вже пові
домляли, Вона проводила у закарпат
ському місті Мукачево.

Матч з чернівецькою «Буковиною» 
паші земляки виграли з рахунком 4:1.

В останньому поєдинку «Зірка» зу
стрічалася з дннамівцями Хмельниць
кого і програла — 0:1.

13 квітня команди другої лігп під
німуть прапор чемпіонату. В цей день 
«Зірка» зустрінеться у Вінниці з міс
цевими залізничниками.

,4 -Не срсш^.‘

Здесь пти .цы не по - *>т

мвья не растэт, и только нм к плеч у плечо врі:

4СЯТТИЙ каш десантный Батальон.

И КРУЖИТСЯ пла-

шей Ро-ДИ .но. ю

од.на на »се» Мы за ценой не посго.

Од на на всех Мм за ценой не посго.

Нас ыдето.гощ, сиср.теле.н»ій

прочь: у.хо. дит в нень от. дель ный

. ся.тыи наш десантный на.таль.©и

НАМ 
НУЖНА 
ОДНА 
ПОБЕДА
Из кинофильма «Белорусский вокзал».

Стихи и музыка Б. Окуджавы.

Здесь птицы пс поют,
Деревья не растут-
И только мы к плечу плечо
Врастаем в землю тут.
Горит и кружится планета,
Над нашей Родиною дым.
И, значит, вам нужна одна победа,
Одна на всех. Мы за ценой не постоим!

Припев:
Нас ждет огонь смертельный,
И вес ж бессилен он,
Сомненья прочь: уходит в ночь отдельный 
Десятый наш десантный батальон, 
Десятый наш десантный батальон.

Лишь только бой угас,
Звучит другой приказ,
И почтальон сойдет с ума,
Разыскивая нас.
Взлетает красная ракета,
Бьет пулемет, неутомим.
И, значит, нам нужна одна победа,
Одпа на всех. Мы за ценой вс постоим,

Припев.
От Курска до Орла
Война пас довела
До самых вражеских ворот.
Такне, брат, дела... 
Когда-нибудь мы вспомним это, 
И нс поверится самим,
А нынче вам нужна одна победа, 
Одна па всех. Мы за ценой не постоим!

Припев.

Редактор В. ПОГРІБНИЙ.
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7 11 ЕРША ПРОГРАМА.
9.05 — к. т. Гімнасти
ка, (М). 9.20 — Нови- 

ин. (М). 9.30 — к. т. «Каз
ка про мертву царівну 1 
сімох богатирів». Мульт
фільм. (М). 10.00 — к. т. 
«У світі тварин». (М). 
11.00 — к. т. «Клуб кіно- 
подорожей» (М). 14.00 — 
к. т. Інформаційна про
грама. (Відкриття юві
лейної виставки «Угорщи

на визволена. 1945—1975 р.») 
14.40 — к. т. «Наш сад». 
(М). 15.10 — «Всесвітній
День здоров’я». (М). 15.40 
— Фільм-донцерт «А пісня 
людям так потрібна». (К). 
15.50 — «Жепька-чижнк». 
Вистава. (В-д). 17.30 —
«За накресленнями XXIV 
з’їзду КПРС». «Партійне 
життя». (Х-в). 18.00 —
«День за днем». (К-Д>. 
18.15 — Телефільм. (К-д). 
18.50 — «Кіровоградщина 
спортивна» (К-Д). 19.20 — 
к. т. Фільм - спектакль. 
Г. Гауптман. «Перед захо
дом сонця». (М). 21.00 — 
«Час». (М). 21.30 — к. т. 
Продовження фільму-спек- 
таклю. (М). 22.40 — к. т. 
«Спортивний щоденник». 
(М). 22.55 — Новини. (М).

ДРУГА ПРОГРАМА. 
10.45 — Новини. (К). Н.С0 
к. т «При світлі соняшни
ків». (1<). 11.30 - Худ.
фільм «Найповільнішип 
поїзд». (К). 15.40 — «Со
фія Перовська». Худ. 
фільм. (М). 17.30 — «Вог
нище». (М). 18.00 — «До
Всесвітнього Дня здо
ров’я». (К). 18.15 — Ого
лошення. (К). 18.30 — Те
лефільм «Третя зміна». 
(К). 19.00 — «Вісті». (К). 
19 ЗО — Концертний зал 
«Дружба». (Запоріжжя). 
20.45 — «На добраніч, ді
ти!». (К). 21.00 — «Час». 
(М). 21.30 — Худ. фільм 
«Щит і меч». 1 серія. (К). 
22.50 — Новини. (К). 8 ПЕРША ПРОГРАМА.

10.55 — Новини. (К).
11.10 — к. т «До

30-річчя Перемоги». «Ек
ран молодих». (К). Н.40 — 
«Шкільний екран». Укра
їнська література для 
учнів 10 кл. (К). 12.20 —
Телевистапа. (К). 14.05 — 
к. т. Док фільми. (М). 
14.50 — «По рідній краї
ні». (М). 15.20 — к. т.
М. С. Лесков. «Лівша». 
Передача з літератури. 
(М). 16.15 — Для дітей.
«Мандрівки Гпатнка-юнна- 
тика». (Д-к). 16.45 — «На 
головних напрямках п'я
тирічки»: (К). 17.00 —
«Народні таланти». (Уж
город). 17.30 — Концерт. 
(К-Д). 18.15 — к. т Чем
піонат світу з хокею. 
ЧССР — СРЙР. (Мюнхен). 
В перервах — мультфіль
ми. (М). 20.30 — к. т. Про
грама мультфільмів для 
дорослих. (М). 21.00 —
«Час». (М) 21.30 — к. т. 
«Наша адреса — Радян
ський Союз». (М). 22.45 — 
Міжнародний турнір із 
спортивної гімнастики. 
(М). По закінченні — но
вини. (М).

ДРУГА ПРОГРАМА. 
16.45 — к т. «Візерунки». 
(М). 17.15 — «Подвиг».
(М). 18.00 — Оголошення. 
(К). 18.30 — Телефільм.
(К). 19.00 — «Вісті». (К). 
19.30 — к. т. «Земля лю
дей». (К). 20.15 — Муз.
фільм «Б. Мокроусов. Піс
ня». (К). 20.45 — «На доб
раніч, діти!». (К). 21.00 — 
«Час». (М). 21.30 — Худ. 
фільм «Щит і меч». 2 се
рія. (К). 23.15 — Нови
ни. (К).

9 ПЕРША ПРОГРАМА.
9.05 — к. т. Гім
настика. (М). 9.20 — 

Новини. (М) 9.30 — «Вог
нище. (М). 10.00 — «Важкі 
поверхи». Тел.-- багатосе
рійний худ. фільм. 1 І 2 
серії. (М). 14.20 — Л. П.
Чехов. «Вишневий сад». 
Передача з літератури. 
(М). 15.20 — «Сторінки іс
торії Великої Вітчизняної 
війни». (М). 15.50 — Фільм 
— дітям.’ «Мій батько — 
капітан».. Худ. фільм., (М). 
17.00 — «До 30-річчя Пе
ремоги»: «Сторінки геро
їчного літопису».' (К). 
18.00 — «День за днем». 
(К-д). 18.15 - к. т. «Весе
лі нотки». (М). 18.30 — На 
запитання ' телеглядачів 
відповідає члея-кореспоп- 
децт АН СРСР В. Г. Афа
насьев. (М). 19.00 — к. т. 
Футбол: Кубок володарів 
кубків -«Динамо» • (Київ) 
— «Ейндховен» (Голлан
дія). В перерві^— к. т. 
Тираж «Спортлото».' (К). 
21.00 — «Час». (М). 21.30 
— «Док. екран». (М). 22.50 
— Міжнародний турнір із 
спортивної гімнастики. 
(М).. 23.05 - Новини., (М).

ДРУГА ПРОГРАМА.
10.55— Новини. (К). 11.10 
— Муз. фільм «Б. Мокро
усов. Пісня». (К). 11.40 — 
«Шкільний екран». Істо
рія для учнів 9 класу. (К). 
12.15 — )с, т. «Палітра».

«МОЛОДОЙ КОММУНАР» - 
орган Кировоградского обкома 

ЛКСМУ, г. Киропоград.

Друкарня ім. Г. М. Димитрова 
обласного управління у справах видавництв, 

поліграфії 1 книжкової торгівлі, 
м. Кіровоград, вул. ГлІнки, 2.
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з 7 по 13 квітня
іб.зо - Для

Клуб трьох китів». (Д-к). 
— «Наука — сього- 

17.30 — к. т.
_, ____  . (М).
Оголошення (К).

18.30 — «Культура слова». 
(К). 18.50 — Муз. антракт. 
(К). 19.00 - «Вісті». (К).
19.30 — «На ланах респуб
ліки». (Д-к). 19.45— «Кон
цертний зал «Дружба». 
(Львів). 20.45 — «На доб
раніч, діти!», (К). 21.00 — 
«Час». (М). 21.30 - «Па 
ознаменування Перемоги». 
«ЗО квітучих весен». (Х-в). 
22.00 - " ------
22.45 
(К).

10 ?

(К). 
«Г. .
17.00 
дні». (М). 
«Приходь, казко».

дігей. «Ранкова пошта». (М). 
11.30 — к. т. «Вам відпові
дає міністр машинобуду
вання для тваринництва і 
кормовиробництва СРСР 
К. М. Беляк. (М). 12.00 — 
«Музичні вечори для юна
цтва». (М). 14.15 ■— «До
30-річчя Перемоги». Док. 
фільм «У небі — Покриш- 
кін». (М). 14.45 — «Здо
ров’я». (М). 15.15 — Кон
церт. (М). “ -
«Людина, 
світ». (М).
«Телеклуб 
(М). 17.00 — к. т.
видне — неймовірне». (М). 
18.00 — Новини. (М). 18.15
— к. т Мультфільми. (М),
18.45 — к. т. «Радянський 
Союз очима зарубіжних 
гостей». (М). 19.00 — к. т, 
Концерт пісні. (М). 19.25 — 
к. т. Тел, худ. фільм «При
годи в Африці». (С11ІА),
20.15 — Спортивна програ
ма. (М). 21.00 — «Час». 
(М). 21.30 — «Вечір опере
ти». (М) 22.15 - К.
Чемпіонат світу з хокею^" 
СШЛ — СРСР. (ФРН). В 
перерві — кіноварне, но
вини. (М).

ДРУГА ПРОГРАМА. 
9.50 — «Сьогодні — День 
космонавтики». Док. фільм 
«Юрій Гагарін». (К). 10.40
— к. т. Для дітей. «Ка
рельський сувенір». Ляль
кова вистава. (К). 12.00 — 
«Населенню — про цивіль
ну оборону» (В-д). 12.20— 
Для дітей. «Сонечко», 
(К). 12.50 — «Передовий 
досвід — всім». (Сімферо
поль). 13.05 — «Народний 
телеуніверентет». (Д-к),
13.35 — «Поезія». (К). 
13.50 — к. т. «Народні та
ланти» (К). 14.50 — «Сьо
годні — День космонавти
ки». (Х-в). 15.30 — Для
школярів. «Салют, - Пере
мого!». (К). 16.00 — Чем* 
піонат СРСР з футболу. 
«Чорноморець» (Одеса) — 
«Спартак» (Москва). 17.45
— «Школа передового дос
віду». (К). 18.15 — «До
30-річчя Перемоги». «Сто
рінки героїчного літопи
су». (К) 18.45 — .«Мере
живо танцю». (Миколаїв).
19.15 — «Вісті». (Київ а 
включенням К-ла). 19.
— к. т. «Київ .музичний»^
(К). 20.45 — «На добраніч, 
діти!». (К). 21.00 — «Час». 
(М). 21.30 — «На ознаме
нування . Перемоги». «30 
квітучих весен». (Ужго; 
рол). 22.00 — Худ. фільм 
«Щит і меч». 4 серія. (К). 
23.10 — «Сезон відкрито». 
(До початку ——! “
футболу) і
23.45

13?

15.30 - к. -г. 
Земля. Все-.

16.00 — к. т. 
«Москвичка»! 

«Очс-
— Концерт. (Х-в).

— «Екран молодих». 
23.45 — Повніш. (К). 
ПЕРША ПРОГРАМА. 
4.05 — к. т. Ранкова 
гімнастика. (М). 9.20

— Новини. (М). 9.30 —
«Роби з нами, роби, як ми, 
рсбп краще нас». (НДР). 
10.25 — к. т. «Важкі по
верхи». Тел. багатосерій
ний худ. фільм. З серія. 
(М). 11.30 — к. т. Кубок 
володарів кубка з футбо
лу. «Динамо» (Київ) — 
«Ейндховен» (Голландія) 
В перерві — новини. (К).
13.15 — «Щит і меч». Худ. 
фільм. 1 серія. (К). 15.45— 
«Республіканська фізико- 
математична школа». (К).
16.15 — «З тобою говорить 
Перемога». Літературна 
передача про місто-герой 
Керч. (К). 17.15 — «Право
флангові колективи рес
публіки». (Львів). 17.30 — 
Для школярів. «Салют, 
Перемого». (Одеса). 18.00
— «Здрастуй, сестро Біло
русіє!». (К-д). 18.30 —
«Ленінський університет 
мільйонів». (М). 19.00 —
к т. Концерт. (М). 19.20 — 
к. г. Тел. док. фільм «На 
берегах угорського Ду
наю». (М). 19.50 — «Безум
ний день*. Худ. фільм. 
(М). 21.00 - «Час». (М).
21.30 — «Обличчя друзів». 
(М). 22.15 — к. ті Чемпіо
нат світу з хокею. Шве
ція — СРСР. (Мюнхен). В 
перервах — кіноварне, но
вини. (М).

ДРУГА ПРОГРАМА.
11.30 — к т. «Грає Воло
димир Крайнев». (М). 14.10
— Док. фільми. (М). 15.00
— «Шахова школа».. (М).
15.30 — «Слово — учено
му». (М). 15.45 — к. т.
Підмосковні зустрічі. 17.30
— На приз клубу «Золота 
шайба». (М). 18.00 — Ого
лошення. (К). 18.30 — «Ор
біта дружби». (Д-к). 
19.00 — «Вісті». (К). 19.30
— «У світі музики». (К).
20.15 — к. т. «Майбутнє
твоє і мое». (К). 20.45 — 
«На добраніч, діти!». (К). 
21.00 — «Час». (М). 21.30- 
к. т. «Гумористичний вер
нісаж». (X). 22.50 — Но
вини. (К)

П ПЕРША ПРОГРАМА.
9.05 — к. т Гімнасти
ка. (М). 9.20 — Нови

ни. (М). 9.30 — к. т. «Ми 
у щасливий день ідем». 
(М). 9.50 — к. т. Док.
фільми. (М). 10.30 — к. т. 
«Важкі поверхи». Тел. ба
гатосерійний худ. фільм. 
4 серія. (М), 11.30 — Кіно
журнал «Фитиль». № 149. 
(К). 11.40 — «Шкільний
екран». Російська літера
тура для учнів 8 кл. (К). ' 
12.20 — Худ. фільм «Щит 
і меч». 2 серія. (К). 14.10 
— Тел док. фільм «Гага- 
рінське поле». (М). 14.25— 
«Шляхом " ~ 
перемог».
«Уроки
(М)-: • 15.25 — к. т, 
фільм . «Джаміля». ......
16.45 — «Поезія» (К). 17.00 
— к. т. «Один за всіх, всі 
за одного». (Л-д). 18.00— 
«День за днем». (К-д). 
18.15 — «Людина. Дорога. 
Автомобіль». (К-д). 18.30
— к. т «Світ соціалізму».
(М). 19.00 — к. т. «Екран 
збирає друзів». (М). 19.35 
— Худ. фільм «Балада про 
солдата». (М). 21.00 — 
«Час». (М). 21.30 - Кон
церт, . присвячений Дню 
космонавтики (М). По за
кінченні — новини. (М).

ДРУГА ПРОГРАМА, 
И.15 - Новини. (К). 11.30 
— Кіножурнал • «Фитиль» 
№ 149, (К). 11.40 — «Шкіль
ний екран»; Російська лі
тература для учнів 8 кл. 
(К).’ .16.00 — «Народні та
ланти»: (Львіп). 17.00 -~ 
«До 30-річчя Перемоги!» 
♦Долі солдатські». (Оде^ 
са). 18.00 •— Оголошення* 
(К). 18.30 - Е. Гріг. «Кон
церт д^я фортеп’яно 3 ОО- --.«М — «..» - ------ <■
костром». (Ю. 19,60 - 2- 7«ліхтарик». (Д-к). 15.30--”
«Вісті». (Київ з включен- ” .................... - —
ням К-ла). 19.30 - «Ми 
з «Славутича». Концерт. 
(Д-к). 20.15 — «В ім'я МИ
РУ»- (К). 20.45 - -«На
добраніч, діти!». (К). 2100 
7 <Ч«?’ (‘\П- 21.30 -
Худ. фільм «Щит і МС-Ч» 
З серія. (К). 22.45 —
«Старт». (К).

ЧІЛ) ПЕРША ПРОГРАМА.
9.С>5 — к. т. Гімнвсти 
на. (М). 9.20 Но

вини (М). 9.30 — ’ к. т. 
«Приходь, казко». (М). 
10.00 — «Для ваб, бать
ки!». (М). 10.30 - к. т.
«Розповіді про художни
ків». Михайло Врубель. 
Передача 1. (М). 11.00 — 
м, т, «Музична програма

’ першості а 
(Д-к - В-д).

— Новини. (К).
ПЕРША ПРОГРАМА. 
4.05 — к. т. Ранковй 
гімнастика для дітей. 
9.20 — Новини. (М), 

к. т. «Будильник».

боїв,. шляхом 
(М). 15.00 -
майстерності».

к. т. Худ. 
(М).

22.45

(М).
9.30— ___  ______
(М). 10.00 — «Служу Ра» 
дянському Союзу». (М). 
11.00 — Телевізійний спек- 
такль «Мишко 1 я». (Л-д). 
11.45 — «Наставники». Те
ленарис (М). 12.00 —> 
«Музичний кіоск». (М). 
12.30 — «Сільська година». 
(М). 13.30 — «Сьогодні -о 
День військ протиповітря
ної оборони країни». (К), 
14.20 — Фільм — дітям. 
«Іван Макарович». Худ, 

■ фільм. (М). 15.45 — к. т.
«Міжнародна панорама».
(М). 16.15 — к. т. «Сьо
годні — День військ про
типовітряної оборони краї
ни». Виступ головнокоман
дуючого військами проти
повітряної оборони країни, 
Маршала Радянського .вЯР 
юзу П. Ф. Батнцькогд;
(М). 16.30 — Концерт. (АА) 
18.00 — Повніш. (М). 18.15 

— к. т. «Каштанка». 
Мультфільм. (М). 18.4.5 
к. т «Клуб кіпоподоро- 
жей». (М). 19.50 — к. т. 
Чемпіонат світу з хокею. 
Швеція — Польща. З пе« 
ріод. (ФРН). 20.30 — к. т. 
Вечірній концерт. (Л-д),' 
21.00 — «Час». (М). 21.30— 
к. т. «Про балет». (М). По 
закінченні — новини. (М).'

ДРУГА ПРОГРАМА.
9.55 — Док. фільм «Люди 
1 космос». (К) Ю.45 —’
Для дітей. «Зелений вог
ник». (К). 11.45— «На ла-; 
нах республіки». (Х-в). 
12.00 — к. т. «Майбутнє 
твоє і моє». (К). 12.-30 
Концерт.’ * (К).’ 12.45 -<>, 
Мультфільм «Як зайка 
Петрик у місто їздив»,' 
(К). 13:30 — «Літ. бесіди»?
(К). 14.20 — Телефільм
«Ранрк Атомограда». ,(К)< 

_ 15ХХ) — Для дітей. «Театр

Концерт. (К). 15.50-—".
. «МІс.там 1 селам України 
бути зразковими». (К-д 
Республіканське телеба-. 
чсішя). 16.20 — «Право*, 
флангові п’ятирічки». (Ю/. 
16.45 — Концерт камерної 
музики. (Львів). 17.30 -Т 

. «За накресленнями Хд—.
з’їзду КПРС» «Сільські 
обрії». (М-в). 18.00.
«Циркова програма». (К'і

• '19,60 — «Вісті». (К).' ’9-30- 
— «Донецькі самоцвіти’’ 
(Д-к). 20.45 - «На ДОбра- 
віч. діти!». (К). 21.00
«Час». (М). 21.30 — «• т» 
«Сатиричний об’єктив». 
(К). 21.55 - «Танцюйте Р 
нами». (К). 22.25 — Но«и 
ви. (1<),
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