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турботу?»—

Успіхи молодих
ВАХТА ПААУЯТІ

Комсомольсько - молодіж
ний колектив екскаватора 
Е-2503 № 12 вуглерозрізу 
«Бандуріосьннй», де керів
ником Володимир Погріб
ний, а групкомсоргом Пет
ро Ольховик, ставши на 
ударну трудову вахту, при
свячену ювілею Перемоги, 
зобов’язався виконати XI 

8 п’ятирічку до 17 серпня 
нинішнього року — Дня 
шахтаря. Можливості у 
бригади є, судячи з того, 
що минулорічний план по 

[ видобутку вугілля викона
но на чотири місяці рані- 

I ще строку. Видано на-гора 
50 тисяч тонн палива.

«Ветеранам війни— 
комсомольську

під таким девізом нині 
трудиться комсомольська 
організація універсального 
торговельного об’єднання 
«Кіровоград».

Ми розуміємо, наскільки 
потрібні наші увага, ввіч
ливість, чуйне слово цим 
людям. Нерідно таке наше 
шефство переростає в 
справжню дружбу.

Ініціативі зараховувати 
у свої ряди комсомольців 
і молодь, що загинули на 
фронтах Великої Вітчизня
ної вже більше десяти ро
ків. Уперше з таким цін
ним почином виступили 
молодіжні колективи мага
зину «Оксана», деяних ін
ших ПІДПРИЄМСТВ служби 
побуту. Спілчани УТО' під
тримали своїх колег і за
рахували до свого складу ; 
членів підпільної комсо
мольської організації
«Спартак» Любов Римар і 
Михайла Громового, а та
кож піонепів-гепоїа Федю 
Шепеля і Лічу Матвієнка.

Всього илл< нтив нашо
го підприємства перераху
вав до Фонду миру більше 
33 тисяч нарбованціс,

О. ЦИМБАЛ, 
продавець УТО «Кіро
воград». и

Перед Новим роком у студентському гуртожитку № 3 Кіровоградського педагогічного інституту імені О. С. Пушкіна засвітилися вогні 
агітпункту виборчої дільниці № 19/8. Багато часу роботі агітпункту приділяє його завідуючий — викладач кафедри загальної історії в’.зу 
М. І. Загідуллін. У кімнаті агітпункту — плакати, плани, підшивки газет, спеціальна література. Тут завжди людно.

На знімках: такий святковий вигляд має гуртожиток № 3, де знаходиться агітпункт; студенти біля «Куточка молодого вибор
ця»; агітатор молодий комуніст Анатолій ШТОМПЕЛЬ готується до зустрічі з виборцями. • Фото В. ГРИБА.

СОЦІАЛІСТИЧНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ 
КОМСОМОЛЬСЬКО-МОЛОДІЖНОЇ ТРАКТОРНОЇ 
БРИГАДИ № 1 ІМЕНІ 60-РІЧЧЯ ВЛКСМ КОЛГОСПУ 
ІМЕНІ ВАТУТІНА КІРОВОГРАДСЬКОГО РАЙОНУ 
((КЕРІВНИК М. М. СМИЧЕНКО 
ГРУПКОМСОРГ Л. КОСТИК).

Виконуючи рішення XXVI з’їзду КПРС і XXVI з’їзду 
Компартії України, готуючи гідну зустріч виборам до 
Верховних Рад союзних республік і місцевих Рад на
родних депутатів та 40-річчю перемоги радянського 
народу у Великій Вітчизняній війні, молоді хлібороби 
зобов язуються:

"" одержати в завершальному році одинадцятої 
п ятирічки по 40 центнерів зернових із кожного гек
тара, зокрема, озимої пшениці — по 39, кукурудзи— 
ро 50, соняшнику — по 23 центнери;

— виробити за рік 49 500 гектарів умовної оранки, 
в тому числі на один еталонний трактор по 2000 гек
тарів;

середньозмінний виробіток на один еталонний 
трактор довести до 8 гектарів;
і — зекономити на ремонті техніки і техдоглядах 
1000 карбованців;
’ — заощадити 15 тонн пального і мастил на суму 
(100 карбованців;

__ собівартість одного гектара умовної оранки до
вести до 4 карбованців.

Викликаємо на соціалістичне змагання колектив 
тракторної бригади № 2 нашого господарства (бри
гадир М. М. Куроп ятник) та механізаторів тракторної 
бригади N2 2 колгоспу імені Жданова Кіровоград
ської0 району (бригадир С. П. Гетьманенко).

Соціалістичні зобов’язання обгово
рені і прийняті на зборах бригади.

Новий приплив енергії, 
творчого ентузіазму ви
кликала в молоді нашого 
підприємства підготовка 
до святкування 40-річчя 
перемоги радянського на
роду у Великій Вітчизня
ній війні, до гідної зустрі
чі XXVII з’їзду КПРС. 20 
/лолодих трудівниць уже 
рапортували про виконан

ня планів п’ятирічки, 80— 
ш,е до початку грудня—про 
виконання річного завдан
ня. Правофланговими є 
Марія Вільхова, Людмила 
Єльцина, Любов Бессонова 
і багато інших.

У чому секрети успіхів? 
Насамперед у хорошій ор
ганізації соціалістичного 
змагання, трудового су
перництва за звання «Кра
ща молода робітниця».

Проблема забезпечення 
товарами підвищеного по-

Оцінку ставлять покупці
питу сьогодні як ніколи 
актуальна. Покупцям по
трібні швейні вироби від
мінної якості, які відпові
дають сучасним зразкам. 
Щоб читач краще зрозу

мів, як нам вдається вирі
шувати цю проблему, ска
жу от про що. Мене часто 
запитують: «Ось ти шиєш 
жіночий одяг, а сама його 
носиш?». Так, я із задово
ленням одягаю пальто з 
нашою маркою. Мені при
ємно в магазині спостері- 

. гати, як покупці охоче бе
руть нашу продукцію.

Нині більше уваги при
діляємо товарам для мо
лоді. Недавно на худож
ній раді затверджено мо
дель пальто з індексом

«МОЛ», тобто «молодіж
на». Нині новинка впро- 

виробни- 
наряд, як 

його було 
одразу по- 

соц-

ваджується у 
цтво. Єдиний 
тільки у нас 
запроваджено, 
ліпшив організацію 
змагання, виявив ряд сут
тєвих резервів поліпшення 
роботи. Бригада стала ко
лективним наставником і 
вихователем молоді.

Непогано було б нам 
ще продумати питання 
створення районної Дош
ки пошани (до речі, у Кі- 
ровському районі вона є), 
запровадити 
призи для 
соцзмагання серед бригад 
легкої промисловості. 
Більшої практичної допо
моги ми чекаємо з боку 
райкому комсомолу в 
плані створення особистих 
рахунків економії.

Багато що зроблено у 

перехідні 
переможців

плані влаштування побуту 
працівників керівництвом 
об’єднання і комітетом 
комсомолу. Майже зникли 
проблеми влаштування 
малюків у дитсадок, робіт
ниць у гуртожитон. При 
гуртожитку вже кілька ро
ків успішно працює клуб 
«Подружка». Зустрічі з ве
теранами війни і праці, пе
редовиками виробництва 
надовго залишаються в 
нашій пам’яті. Недавно 
проведений вечір «Ніхто 
не забутий, ніщо не забу
то», присвячений 40-річчю 
визволення України від ні
мецько-фашистських за
гарбників.

О. ЖССАН, 
цеху № 4 го- 
швєйного вк-

швачка
повного 
робнмчого об’єднання, 
заступник секретаря 
комітету комсомолу.

м. Кіровоград.



2 пор. «Молодий комунар» 8 січня 1985 року

Минув рік, як КМК водіїв 
вантажного парку Новомир- 
городського ATП-10040 узяв 
на озброєння бригадний 
підряд. Користь хлопці від
чули одразу: високих ви
робничих темпів удалося 
досягти вже за результата
ми першого кварталу робо
ти. Підсумки ж виконання 
колективом планових зав
дань минулого року свід
чать: водії у середньому пе
ревиконали показники пере
везень на 600—800 тонн, ви
робіток перекрито загалом 
па 20—ЗО тисяч тонно-кіло
метрів.

Соціалістичні зобов’язан
ня на нинішній рік передба
чають для молодих водіїв 
ще вищі рубежі.

На знімку: за хвили
ну в рейс вирушать В. ГО
ЛЕЦЬ, В. ДИШЛИУК, 
С. ФЕДОСЄЄВ.

Фото С. ЛЕПЕХИ.
м. Новомиргород.

Батьківщину

І революція
йому повернула

і

1

Народився відомий ро
сійський’письменник В. Н. 
Біллі,-Білоцерковський 9 
січня 1885 року в Олек
сандрії в бідній сім’ї. Змал
ку ходив по наймах. Піс
ля закінчення трьох класів 
початкової школи уже 
змушений був заробляти 
собі на хліб.

Було Володі шістнад
цять, коли покликали його 
в мандри сподівання на 
краще життя. Він залишив 
рідний дім і пішов юнгою 
на парусну шхуну. Май
же вісім років плавав мат
росом і кочегаром 
раблях російського 
земного торгового 
побував у багатьох 
нах різних частин 
Пізніше працював вантаж
ником у портах Голландії. 
Бельгії, Франції.

У січні 1911 року потра
пив у Сполучені Штати 
Америки і близько семи 
років вій там злиденне 
життя пролетаря-чорноро- 
ба. За цей час він пройшов 
майже всю Америку у по
шуках роботи. Заокеанська 
дійсність формує в ньому 
пролетарську революційну 
свідомість.

Довідавшись, що в Ро
сії повалено царський 
уряд, Володимир Наумо- 
вич разом з іншими росій
ськими робітнпкамн-емі- 
гранта.ми повертається иа 
батьківщину. 1 одразу по
трапляє у вир революцій
них подій — в складі 56-го 
піхотного полку бере

на ко- 
й іпо- 
флоту, 

краї- 
світу.

участь у жовтневих боях 
у Москві.

У рік перемоги Велико
го Жовтня В. Білль-Біло- 
церконський вступає до 
лав більшовицької партії, 
його обирають депутатом 
Московської Ради. Партія 
доручає йому відповідаль
ні пости: в роки громадян
ської війни він проводить 
партійну роботу на схід
ному фронті, працює в 
апараті Ц1\ ВІ\П(б).

Свою літературну діяль
ність В. Білль-Білоцерков- 
ський почав 1918 року і 
незабаром став одним із 
видатних представників 
радянської літератури. 
Перша книжка молодого 
письменника «Сміх крізь 
сльози >, в якій відтворено 
життя трудящих зарубіж
них країн, побачила світу 
1920 році. Ще через три 
роки з-під його пера з’яв
ляються твори «Луна» і 
«Вліво кермо», де автор 
показує боротьбу порто
вих робітників проти во
рогів молодої республіки. 
Матеріалом для написання 
оповідань письменникові 
служили його особисті 
враження.

Володимир Білль-Біло 
церковський — один із за
сновників радянської дра
матургії. Його п'єси й до
нині йдуть у багатьох те
атрах країни. Одна з кра 
щнх — «Шторм», героїчна 
драма про більшовиків, 
роль партії в боротьбі за 
владу Рад. 1957 року за

ДО 100-РІЧЧЯ з дня 
НАРОДЖЕННЯ 
В. Н БІЛЛЬ — 

БІЛОЦЕРКОВСЬКОГО

п’єсою поставлено одно- | 
йменпнй фільм.

У своїх драматичних | 
творах письменник яскра- £ 
во змальовує робітничий Е 
клас у роки відбудови І 
Донбасу («Голос надр»), | 
показує процеси форму- | 
вання нової радянської | 
інтелігенції («Життя К.’ІИ- | 
чс>). В кінці сорокових ро- І 
ків виходить п'єса «Павцо- | 
ДО рингу.', де гостро ВИ- в 
крнвається капіталістична м 
дійсність США. П’єса § 
пройнята ненавистю до па- І 
ліїв війни.

В останні роки життя 
Володимир Наумович пра
цює над оповіданнями 
«Далекий рейс>, «Чорна 
душа», «Монотонність» — 
найкращі його твори жан
ру короткої прози. Воші 
є своєрідними художніми 
документами, що розкри
вають перед радянськими 
людьми справжню суть 
буржуазних «свобод». В 
них видно, як пробуджує
ться свідомість простих 
людей, як піднімається го
лос протесту проти на
сильства.

Наш земляк В. Білль-Бі- 
лоцерковськпй носив зван
ня заслуженого діяча мис
тецтв, був нагороджений 
орденом «Знак Пошани».

Помер Володимир ІІа- 
у.мович 1 березня 1970 ро
ку. До кіпця днів своїх 
невтомно трудився на ниві 
красного письменства. Ос
таннім його твором була 
повість «Любов через пе
рекладача».

Л. Б1ЛАШ, 
завідуюча зідділом ін
формації обласного 
державного архіву.

м. Кіровоград.

Шоараджаша тривяиа
РОБІТНИЧЕ 
ПОПОВНЕННЯ

На майдані перед пам’ят-. 
шіком видатному добруд- 
жанському революціонеру 
Добрі Орлову в селищі Дис
ково відбувся хвилюючий 
ритуал — прийом молодіж
ного поповнення робітничо
го колективу окружного 
зернофуражного комбінату.

З напутнім словом до мо
лоді звернувся активний бо
рець проти капіталізму та 
фашизму Басил Шсрев. На 
цьому комбінаті винятково 
високо цінують робітників і 
спеціалістів, нагороджених 
орденами НРБ за доблесну 
працю, активну участь у на* 
ставнпцтві. Від їхнього іме
ні орденоносець Радка Гай- 
чева закликала всіх 20 но
воприйнятих юнаків і дівчат 
наполегливо опановувати 
майстерністю, примножува
ти славні традиції трудо
вого колективу комбінату — 
передового підприємства ок
ругу.

ТРУДОВА

Серед тваринників аграр
но-промислових комплексів 
Толбухінського округу від
значилася молочнотоварна 
ферма села Царичпно Бал- 

Зустрічі з радянськими людьми для учнів Кіровоградського медичного училища 
імені Мухіна, що приїхали на навчання з багатьох куточків світу, завжди при
ємні і цікаві. Одна з таких особливо пам’ятна: це коли майбутніх фармацевтів 
запросили до себе в гості вихованці дитячого садка «Орлятко». Після вечора дру
гокурсники ділилися враженнями: «У радянських малят щасливе дитинство. 1 ко
ли ми закінчимо навчання і поїдемо по рідних» домівках, то обов’язково будемо 
розповідати знайомим і близьким про все побачене в Країні Рад».

Фото М. КІТРАР.

чикського АПК, на якій 
більшість операторів ма
шинного доїння становить 
молодь. Ферма здобула тру
дову славу достроковим — 
па 47 днів — виконанням 
річного плану продажу мо
лока державі.

У широко розгорнутому 
русі п’ятптнеячниць най
більших успіхів добилися 
оператори Пенка Іванова, 
ГІовка Атанасова та Стоян
ка Станова, котрі цей ру
біж 5000 кілограмів моло
ка від корови — взяли за 
10 місяців поточного року. 
Попереду в змаганні Вічка 
Стоянова і Стоянка Мил- 
кова*.

СТОЯН 
СТОЯНОВ- ' 5 
дослідник

Мало не всі співробітни
ки окружного історичного 
музею вважають, що їхній 
наймолодший колега Стоян 
Стоянов «народився етно
графом». І справді, він ра
дує цікавими ’знахідками 
дослідника. Неабияку цін
ність представляють етно
графічні матеріали С. Стоя
нова про спадкоємність ду
ховної культури рідного 
краю, а особливо дослід
ження про болгарських га
гаузів, які з давніх давен 
живуть у Добруджі, їхній 
побут, традиції тощо.

ЗАСЛУЖЕНА 
НАГОРОДА

У четвертому національ
ному фестивалі в м. І\юс- 
тенділ взяли участь ілюзіо
ністи усієї країни, серед 
яких молодий добруджапець 
Атанас Ніколов-Ліно. Ми
нулого літа він на міжна
родному фестивалі в чехо
словацькому місті Кардові 
Вари виборов призове місце.

Нині в Кюстенділі Атанас 
знову продемонстрував свою 
майстерність. Голова жюрі-і 
народний артист НРБ Євста- 
ті Хрістов-Сенко оголосив, 
що Ніколову-Лінову при
суджено друге місце і вру
чив йому спеціальну наго
роду клубу болгарських 
ілюзіоністів. Молодий ар
тист добився права участі в 
міжнародному фест 11 в а л і 
ілюзіоністів, який має відбу
тися в Софії в 1985 році.

За матеріалами толбу- 
хінської окружної газе
ти «Добруджанска три
буна» добірку підготу
вав Н. ДОБРІМ.

«Сорок перший» Бориса
. Лавреньова належить до 

художніх творів магнетич
ного характеру. Такі чи
таєш і ловиш себе на то
му, що це ііі в які рамкн 
не вписується — ну й 
справді, трагічний зміст в 
іронічному оформленні, — 
а перегорнувшії останню 
сторінку, знову повертаєш
ся до першої. І коли чи-

, таеш удруге, хочеться не 
тільки уявити описане; 
хочеться чути пристрасний 
шепіт Марюткп «Синьо- 
окенькпй ти мін», бачити, 
як на мертвому острові 
серед пустельного Аралу 
займаються й гаснуть іскри 
кохання... Завдяки такому 
феномену повість Лавре
ньова не раз інтерпретува 
лася митцями — була ра
діопостановка. був фільм, 
була п’єса О. Штейна. її 
й узяв за основу своєї 
прем’єри «Співаючі піски» 
самодіяльний народний те

ДУМКИ, ВІДГУКИ, РЕЦЕНЗІЇ

Дзеркало не тріснуло
атр «Резонанс» Кірово
градського педінституту 
(режисер В. ДейПекін).

Жодної невдалої реплі
ки чи жесту Л. Федяніпої 
(Марютка) та А. Горбато
го (Говоруха Отрок) не 
згладили б партнери, бо їх 
у виставі не було. М. Ба- 
рабуля, якому довелося 
грати і Євсюкова, і Авто
ра, виступав скоріше ко
ментатором, аніж участі 
ком подій. Отже, вся ува 
га — виконавцям голов 
них ролей.

У Лавреньова Марібт- 
ка — «тоненька билинка 
прибережна», у Деішекіна 
ж вона від вітру не гне
ться. Зовнішність поручика 
цілком відповідає кінема 

тографічному стереотипу 
молодого білогвардійця, 
випещеного «панича» — 
найбільше він нагадує Мікі 
з «Ад'ютанта його прево
сходительства». Хай так, 
але у повісті поручик і 
міцний, і витривалий, і 
сильний духом, під час 
хвороби й безпомічний та 
(вибачте, обставини!) бруд
ний, а у рецензованій ви
ставі більш-менш однако
вий і чистенький увесь час. 
Текстовий бік ролі, вва
жаю, вдався А. Горбато
му більше. Л. Федяніна 
досить послідовно відтво 
рюе авторський колорит 
образу Марюткп, і загалом 
дует звучить без дисонан
су.

Збережено й стилістику 
івору. Гостро відчуває гля
дач неможливість поєднан
ня доль людей багатих ду
ховно і вірних ідеї, але 
кожен своїй: для Марют
кп це «більшовицька прав
да», що «потом і сльозами 
людськими просякнута», 

ія Говорухп-Отрока — 
«культура проти культу
ри». Посилаються зі сцени 
в зал і біоструми глибоко 
го почуття- — слова пору 
чпка з «Пісні пісень» — 
безперечна знахідка в цьо 
му плані. Правда, у по
дібні хвилини па сцену 
проситься більше «сонця» 

—- освітлення у виставі (як, 
між іншим, і декорації) ви- 

шуканс, але надто місяч
не»...

Далі акцепти зміщені у 
порівнянні з першоджере
лом. Там кульмінаційного 
напруження дія досягає на 
відрізку від моменту, коли 
наші герої побачили кора- 
б іь, і до тієї миті, коли 
Марютка вгледіла золоті 
погони у його команди й 
згадала наказ командира: 
«На білих нарветесь — 
живим не здавай». У 
виставі центр тяжіння при
падає .а сцену смерті Го- 
ворухи-Огрока від руки 
Марютки. У Лавреньова 
вона виписана майже на
туралістично, її хочеться 
перебігти очима пошвидше. 
бо тут притягує реакція 
Марюткп, яка сорок біля
ків порішила з холодним 
серцем — то ж були запек
лі вороги її самої, її рево
люції і її народу, а за со
рок першим, таким же во
рогом, ридає: «Рідненький 
м"', що ж я наробила?..».

Обов'язок і почуття, осо
бисте й загальнолюдське— 
їх парадоксальне перепле
тіння найбільше приваб
лює у «Сорок першому», і 
наіівідчутнішс це прояв
ляється саме у фінальному 
витку лінії Марюткп. А о 
«Співаючих пісках» «сіль» 
твору проступає у видови
щі загибелі поручика (я б 
сказала, загибелі картин
ної, але в хорошому розу
мінні слова).

Прочитала написане і по
мітила, що надто часто 
вдавалася до порівняльно
го аналізу спектаклю’ і 
його першооснови. Що ж, 
остання того варта, і, ма- 
б\’Г', завжди пайблнекучі- 
ші її втілення залишати
муться лише дзеркальним 
відображенням шедевру 
Лавреньова. Про «дзер
кало» «Резонансу» не ска
жеш, що воно ідеальне, 
але, глянувши у нього, не 
відсахнешся.

Н. ДАНИЛЕНКО.



8 січня 1985 року «Молодий комунар» З стор.

Сорок один рік тому Бійська 2-го 
Українського фронту визволили Кі
ровоград від німецько-фашистських 
загарбників

СПОГАД ВЕТЕРАНА

ДО сонця, 
ДО СВІТЛА!

Фашистські окупанти,! 
відступаючи під ударами !■ 
Радянської Армії, завдали £ 
обласному центру вели-!. 
чозної шкоди. Були знище- і) 
ні школи, промислові під- [і 
приємства, електростанції, і] 
водогін, зруйновано і по- 
шкоджено майже 1300 жит- і 
лових будинків. Про ті зло- І 
чини ми, сини КОЛИШНІХ І 
фронтовиків, знаємо лише З 
з історії.

Тепер наше місто пов- ('■ 
ністю оновлене. І радісно £ 
усвідомлювати, що до цієї ‘ 
краси причетні наші моло- і! 
ді руки. Хлопці моєї брига- І 
ди теж будували корпуси І- 
нових підприємств, зводи- |: 
ли житлозі квартали. Нині ! 
вони трудяться на будів- і| 
ництві автовокзалу, корпу- Ь 
су заводу радіовиробів та І! 
торговельного комплексу, і. 
Змінні завдання завжди г 
виконують з випереджен- С 
ням графіка. Ставши на К 
Вахту пам’яті, обсяг робіт І 
кожної десятиденки ми ви
рішили виконувати на день 
раніше. І все робити доб- | 
ротно, красиво. Щоб не бу
ло соромно, коли в травні | 
складатимемо свій рапорт 
про трудові досягнення 
ветеранам.

А. БАБИЧ, 
бригадир мулярів БУ-2 
тресту кКіровоград- 
машзажбуд».
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Після тяжких кровопро
литних боїв на берегах 
Дніпра восени 1943-го для 
полків нашої гвардійської 
дивізії настав короткочас
ний перепочинок. Воїни 
навчали новачків, що тіль
ки-но поповнили підрозді
ли. Напередодні свята Ве
ликого Жовтня до пас при
були гості з села Зелено
го — голова колгоспу «Ра
дянський селянин» Григо
рій Кислий та комсомолка 
Раїса Алексєєва. Вони роз
повіли про розправи гітле
рівців над мирними жите
лями.

За дорученням • колгосп
ників гості із своїх запасів, 
що приховали від гітлерів
ців, привезли нам борош
но, яйця, молоко, м’ясо, 
сало, тютюн і шерстяні 
шкарпетки.

Почалися бої на підсту
пах до Кіровограда. І в 
фронтових газетах з’явили
ся повідомлення про нові 
подвиги наших гвардійців. 
Комсомолець М. Толо
вій вогнем гармати знищив 
два танки, більше двадця
ти гітлерівців, гвардієць 
А. І. Куценко з гранатами 
в руках перегородив шлях 
фашистському ганку.

...Увечері 7 січня 1944 
року ми вийшли на рубіж 
Черняхівка — Федорівна. 
Герой Радянського Союзу 
сержант Олександр Лунь 
ппков підтримував передо
вий підрозділ, що насту-

пав, і вогнем своєї гйрматп 
знищив близько батальйо
ни фашистів, 6 кулеметів і 
5 танків. Відзначився в то
му бою секретар комсо
мольської організації ба
тальйону Герой Радян
ського Союзу Пилип Редь
ко з Хабаровського краю.

Ми, ветерани дивізії, ні
коли не забудемо подвигу 
санінструктора навчально
го батальйону .Ані /Мірош
ниченко, безстрашної укра
їнської дівчини. Коля фа
шистам вдалося потісни
ти паші підрозділи, в бій 
вступили курсанти баталь
йону. Під нищівним вог
нем противника Аня пере
в'язувала поранених, до
ставляла їх у безпеине міс
це. А ось курсанта Кирила 
Журбу врятувати не вда
лось — від тяжких ран він 
помер на. руках дівчини...

Поховали ми па околиці 
села Покровки фельдшера 
Ольгу Горянську. Вона 
теж рятувала поранених, 
була нагороджена двома 
орденами Червоної Зірки, 
медалями «За відвагу», 
«За бойові заслуги». Під 
час артилерійського обстрі
лу- Ольга, виносячп з по
ля бою бійців, була смер
тельно поранена...

Скільки літ минуло з тих 
пір! На землі, де йшли у 
бій гвардійці, давно за- ■ 
гоєні ранп війни. Земляки 
Григорія Кислого та Раїсп 
Алексєєвої вирощують тут 
щедрі врожаї. Спин і вну
ки колишніх фронтовиків, 
прийнявши естафету слави 
з рук фронтовиків, примно
жують її своєю натхнен
ною працею. І я знаю: во
ни завжди пам’ятатимуть, 
якою ціною було завойова
не для них щастя. То хан 

■вони знають і про тих гвар
дійців, про 
з великою 
ботою...

яких згадав оце 
шаною. І скор-

КОВАЛЕНКО, 
Герой Радянського Со
юзу, ветеран 81-ї гвар
дійської стрілецької 
дивізії.

в:

Сестри Ольга та Світлана ПІКАШ вчаться в Кіровоградській десятирічці № 22, 
Комсомолки беруть участь у пошуковій роботі. Як кращих юнармійців комітет 
нсмсомолу рекомендував їх до складу загону, що стояв на почесному піонерсько- 
номсомольському посту № 1 біля пам’ятника героям громадянської та Великої 
Вітчизняної воєн.

Фото В. ГРИБА.

Із жовтня 1941 по березень 1944 
року в селі Вільховому Ульянов
ського району діяла підпільна група 
«ЧерЕОна зірка». Очолював її ураль
ський журналіст комуніст Г. Л. За
надворов.

Фашисти натрапили на слід під
пільників. У ніч на 5 березня 1944 
року Г. Л. Занадворов був по-звіря
чому вбитий.

Фашисти розстріляли ще 22 пат
ріоти, серед них — дружина Г. Л. 
ЗанадЕороса — М. Л. Яремчук, лі
кар Т. А. Сухина, колгоспник М. Я. 
Бажатарник.

ІВДССПІ
...У тяжке воєнне лихоліття ураль

ського журналіста Германа Леоні
довича Занадворова доля закинула 
на окуповану гітлерівцями Кірово- 
градщину.

Як згодом стало відомо, влітку 
1941 року після боїв з переважаю
чими силами ворога, журналіст ра
зом з іншими червоноармійцями 
був кинутий в табір військовополо
нених в місті Оржиці Полтавської 
області.
, Дружина Занадворова Марія 
Яремчук вирвала хворого чоловіка 
з табору і привезла його в своє рід
не село Вільхове.

У пошуках ліків для хворого чо
ловіка Марія Лук’янівна навідува
лась у сусідні села. На прохання 
Занадворова жінка налагоджує 
зв’язки з надійними людьми.

А хворий журналіст, терплячи біль, 
образи й приниження, в безсонні 
ночі при гасовій лампі поспішно за
нотовує бачене, почуте й пережите, 
готується до підпільної боротьби...

* *
Вони не таранили в небі ворожих 

літаків. Не закривали своїми тілами 
амбразур ворожих дотів і не кида
лися з гранатами під гусениці насту
паючих танків. Не знали вони по
дробиць про подвиги Зої Космо- 
дем’янської, Олега Кошового, 
«Партизанської іскри» й «Спарта
ка». Але вони, згуртовані й керова
ні комуністом Занадворовим, теж 
боролися проти фашистського на-

шестя, наближали День Перемоги.
Всюди були розклеєні грізні на

кази німецьких комендантів і гебітс- 
комісарів: за найменшу допомогу, 
співчуття «совєтам» — смертна ка
ра. Гестапівці розстрілювали й ві
шали нескорених. Катували на допи
тах радянських активістіз, комуніс
тів. А підпільники з «Червоної зір
ки» готували для втікачів від німець
кої неволі сховища в ярах і чагар
никах урочищ Чаплоуцьке і Дубина.

У Вільховому й Кам’яній Криниці

ПАМ’ЯТЬ

ІВАНА
слухали Москву, повідомлення Ра
дянського інформбюро.

Шістдесят патріотів... Навесні 1943 
року фельдшер Терентій Ананійо- 
вич Сухина, після бою партизан
ського з’єднання М. І. Наумова з ка
рателями в селі Станіславовому та 
Галочанському лісі подає медичну 
допомогу пораненим партизанам.

Колгоспного сторожа Марка Яко
вича Бажатарника за зв'язок із пар
тизанським загоном Г. І. Бойка дві
чі розстрілювали німці й поліцаї.

Учитель фізики з села Кам'яна 
Криниця Тит Дем’янович Кразець 
навіть після провалу підпільної гру
пи, очолюваної агрономом Арте
мом Андрійовичем Паламарчуком, 
жорстоких катувань у застінках 
уманської тюрми і розстрілу під
пільників продовжував слухати Мо
скву.

Комуніст Терентій Якович Бажа- 
тарник, комсомолець із Києва Ніл 
Фабриков, брати Іван та Степан Су- 
хини, сестри Клава та Марія Фабри- 
кови, колгоспниці Раїса Бойчук, Фе
дора Гонтарук, ланкові Марія Ки
сіль і Євдокія Литвиненко, колгосп
ники Полікарп Мельничук, Микита 
Бевз, Модест Петровський, лікар 
Алік Аснаров, учителька Зінаїда 
Остапівна Білоус, мірошник Павло 
Іглятовський, учителі Валентина Іва
нівна Чарторийська, Леонід Григо
рович Іванов, Галина Семенівна Вер- 
біцька, Наталка Дем’янівна Кра
вець, «оточенці» Костянтин Каюров

із Калінінської області та юрист Іван 
Григорович Пономарьов з Волго
градської області — всіх їх добре 
знав, з ними боровся проти ворога 
Занадворов.

У центрі Вільхового, неподалік 
пам’ятників В. І. Леніну й розстріля
ному під час громадянської війни 
активному борцеві за встанозлення 
Радянської влади Г. 1. Рогозинсько- 
му височить у вічній задумі обеліск 
Слави.

На граніті викарбувані імена за
гиблих смертю хоробрих під час 
Великої Вітчизняної війни. Серед 
них — імена й розстріляних під
пільників із «Червоної зірки». Після 
кожного прізвища напис: «Учасник 
антифашистського руху. По-звіря
чому закатований фашистськими за
гарбниками».

ПІСНЯ
Полеглі на фронті й розстріляні в 

тилу продовжують жити в пам’яті 
рідних і близьких.

Посмертно видані на Уралі книги 
Г. Л. Занадворова «Щоденник роз
стріляного» та «Вітер мужності» — 
правдива розповідь про зловісну 
ніч «нових порядків» гітлерівських 
загарбників, сваволю й терор фа
шистів, запроданство, нікчемність і 
підлоту їхніх прихвоснів.

Йдуть у сільський краєзнавчий му
зей молоді механізатори бригади 
комуніста Анатолія Семеновича 
Харкавого, які зарахували у свій 
колектив Германа Занадворова та 
його бойових побратимів, ставши 
на Вахту пам'яті. Йдуть, щоб іще 
раз з хвилюванням оглянути дорогі 
реліквії — давні фотознімки, листи, 
листівки, рукописи уральського 
журналіста, котрий не доспівав 
своєї пісні в українській хатині. Її 
доспівають вони, сини і внуки фрон
товиків, народних месників, патріо
тів «Червоної зірки».

Л. БАЖАТАРНИК, 
краєзнавець.

є. Вільхове,
Ульяновський район.

мпп?й° РОНІВ ми, визволителі села Головківки Олен 
Слгіиии1СЬ,ІОГО району, підтримуємо тісні зв’язки з педа 
гогічним нолективом та учнями місцевої школи. Мене 
І Мп°1 ратимів 2- Ф. Харлаша з селища Димитрового
■.г’1' * ;??"а о с?ла Нової Праги, а також колишнього ав- 

Л'пілова з міста Дніпропетровська та 
теплиці???1“ ’ т- Снляренка і Л. Г. Гмирю та'інших ве- 
оТДигТ... ШО1 94-ї гвардійської дивізії школярі занесли 
У Кппм ч гп°Чссних учнів десятирічки.
ип гппгп грудня 1983 року Головківка відзначала 40-річ 

° “Изсоленнл від фашистського ярма, нам дове 
імоні ИтпН°- виступати і перед трудівниками колгоспу 
ппип-ілип на’ .Разом з хліборобами і учнями школи ми 
Гйвпи? п^„НКИ ‘ НЕІТИ на всі чотири братські могили за- 
гпіпплнлглН“<:ЬНИХ воїнів. Потім ВеТераНИ НЗШОГО Про 
пі гппппі? 3 єднання виступали перед учнями шноли 

Коли на Ур0,<а* мужності.
гпаппійгии-АД єоловківським степом прогриміло дружне 
Свіовалис. ?Ура!,>’. підрозділи піхотних угруповань 
штпми В°Р°ЖІ траншеї, гранатами і автоматними 
Хрючи піх„б”вал.и фашистів із їх укріплень. Супровод- 
Піїлем тЛніГ,ИНЦІВ 1 підтримуючи їх вогнем, засніженим 
п пішали артилеристи. Тут було багато розбитої

ворожої техніки і трупів фашистських загарбників. Оба 
біч шляху горіли автомобілі. Біля них валялися міноме 
ти, котрі вже нікому не загрожували. Це наслідки влуч 
них пострілів 1-го дивізіону 199 гвардійського артиле 
рійського полку під командуванням гвардії майора 
О. Г. Прудниноза. В цьому бою за село Головківну осо 
бисто відзначилися гвардійці 1-ї батареї гвардії старшо 
го лейтенанта О. П. Петрова. Сам Оленсандр Петрови«- 
у жорстокому бою за визволення села був тяжко пора
нений але поля бою не покинув, доки не скінчився бій 
А в цей час гвардійці 286 стрілецького полку під коман 
дуванням гвардії майора Борисова, переправившись че 
рез річч^ Бешну, вибили ворога з південної онолиці се 
ла і вже просувалися в напрямі Григорівни, а далі на 
Нову Прагу Тут же йшли гвардійці і 283, 288 стрілець 
них полків розвиваючи успішний наступ. Позаду зали 
шилося вільне назавжди село Головківка А в ній чоти 
ри братських могили радянських воїнів, що віддали 
своє життя за мир і наше щасливе сьогодення.

Завдяки копіткій роботі педагогічного колективу Го 
ловківської середньої школи, який понад тридцять ро 
нів очолюс Г. П. Котик, дружба ветеранів нашого но 
лишнього з'єднання і школярів з кожним роком міцніє 
дає хороші результати у військово-патріотичному вихо 
ванні молоді. Центром цієї роботи стала кімната боно 
вої слави на стендах якої містяться матеріали про ге
роїчний шлях нашого з’єднання, альбоми з фотогра
фіями та описами оойоеих подвигів гвардійціз. Тут же 
фотографії головківців — учаснинів Великої Вітчизня
ної війни Понад сімсот із них брали участь у війні,

триста з них загинули в боях за Батьківщину. 163 го- 
ловкісці за бойові подвиги нагороджені орденами і ме
далями.

Листуюся я з військовим керівником шноли капіта
ном запасу В, А. Сніжком, нласним керівником 6-го кла
су К. С. Маловик. І учні школи надсилають мені пові
домлення про успіхи в навчанні.

Ось перший цьогорічний лист від шестикласників:
«Ми раді доповісти Вам, що наш нлас успішно закін

чив цругу чверть. Ми брали участь у п’ятирічці удар
них, трудових і піонерських справ. Піонери загону іме
ні Валі Котика активно допомагали рідному колгоспові 
у збиранні овочевих культур, кукурудзи. Ми зібрали 
550 кілограмів металолому. 125 нілограмів макулатури. 
15 кілограмів лінарських рослин. Проводили відкриті 
політінформації на тему: «Два світи — два дитинства», 
«Герб СРСР — герб народу-інтернаціоналіста». піонер
ські збори «Бережливість — риса комуністична», «На
вчання і труд — поряд ідуть», «Знамена революції». 
Тримаємо г порядку могили загиблих воїнів, що визво
ляли наше село від німецько-фашистських загарони- 
нів ведемо пошукову роботу. Ось такі наші справи».

Прийнявши цей рапорт, всіх друзів-головнівців хочу 
ще раз поздоровити з Новим 1985 роком і від щирого 
серця побажати їм щастя і миру!

Д. ЧИБІСОВ, 
ветеран 94-ї стрілецької дивізії. 

с Головківка, Олександрійський район.

£
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світу з шахів. Інформацій
ний випуск.
А УТ

Д ці (І програма)
8.00 — «Час.-. 8.35 — Роби 

а нами, роби як ми, роби 
краще за нас». 9;35—Мульт
фільми. 10.05 — Телефільм
♦ Не бійся, я з тобою». І се
рія. 11.15 — Новини. 14.30— 
Новини, 
кальний 
господар . .......... .......
Чого і як навчають в ПТУ. 
«Моя професія — прода
вець». 16.10 — Новини. 16.15 
— Фільм — дітям. «Дивні 
пригоди Дениса Корабльова». 

1 серія. 17.25 — Концерт
Державного ансамблю пісні 
і танцю Мордовської АРСР
♦ Умарина». 18.05 — Наш сад. 
18.35 — Мультфільм «Полю
вання». 18.45 — Сьогодні у 
світі. 19.00 — Діла і люди. 
Шлях у завтрашній день. 
Про досвід роботи Дніпро
петровського комбайнового 
заводу з атестації робочих 
місць. У передачі бере участь 
перший секретар Дніпропет
ровського обкому Компартії 
України В. Г. Бойко. 19.35— 
Ювілейний вечір двічі Героя 
Соціалістичної Праці, лауре
ата Ленінської і Державних 
премій СРСР, народної ар
тистки СРСР Г. С. Улаиової 
у Великому театрі Союзу 
РСР. 21.00“— «Час». 21.35— 
Продовження ювілейного ве
чора Г. С. Улаиової. 22.45 — 
Сьогодні у світі.
А ут

10.00. — Новини. 10.20 —
♦ Ііітерклуб». 11.20 — Худож
ній телефільм «Мері Попліне, 
до побачення». 1 і 2 серії. 
13.40 — Новини. 16.00 — Но
вини. 16.10 — Срібний дзві
ночок. 16.30 — Телефільм 
«Академік С. Л. Соболев». 
16.50 — Телепост на ударній 
будові. 17.05 — Фільм-кон
церт. 17.20 — Зустріч з юн
гою Юрком. 17.50 — Звучить 
гітара.’ 18.00 — «Народний 
депутат». 18.30 — Олівець- 
малювець. 19.00 — Актуаль
на камера. 19.30—Автотран
спорт: правила без винят
ків. 20.00 — Концерт. 20.45
— На добраніч, діти! 21.00— 
«Час». 21.35 — Художній 
фільм «Молода дружина». 
23.10 — Новини.
А ЦТ (И програма)

8.00 — Гімнастика. 8.15 — 
Деку ментальний телефільм 
«В краю Тихого Дону». 8.45 
— Короткометражні теле
фільми «Незнайома пісня», 
«Колесо». 9.40 — «Альтист 
10. Башмет». Фільм-концерт.
10.20 — «Чарівні барви». 
Фільм-концерт. 11.05— Фран
цузька мова. 11.35 — Виступ 
народного хору Палацу куль
тури виробничого об'єднан
ня «Хімволокно» м. Калініна. 
11.50 — Телефільм «Капітан 
Немо». 2 серія. 13.00 — До
кументальний телефільм.
13.20 — Мультфільми. 13.50 
— Програма Львівської сту
дії телебачення. 15.00 — 
«Валдайські дзвіночки». Кон
церт. 15.30 — Новини. 18.00 
— Новини. 18.20 — «Спогади 

про літо». 18.30 — Баскетбол. 
Кубок володарів кубків. Чо
ловіки. «Жальгіріс» (Каунас) 
— КАІ (Сарагоса, Іспанія). У 
перерві — 19.10 — Якщо хо
чеш бути здоровим. 20.00 — 
Вечірня казка. 20.15 — «...До 
шістнадцяти і старші». 21.00
— «Час». 21.35 — Телефільм 
«Старий і дівчинка». 22.45— 
Документальний телефільм 
«І потягнеться нитка золо
та». 23.05 — Новини.

14.50 — Докумен- 
■гелефі.іьм «Один 
землі». 15.40 —

10.00 — Новини. 10.20 — 
«Чарівна лампа А.і.шдіна». 
Лялькова вистава. 11.10 —
«10Т-85».- 11.50 — Художній 
телефільм «Принцеса цир- 
к'.» 1 і 2 серії. 14.15 — Но
вини. 16.10 — Срібний дзві
ночок. 16.30 — Телефільм 
«Юнги Єнісею». 16.45 —.«Га
рячий цех республіки». 17.15
— «Лине пісня». Фільм-кон
церт. 17.30 — «Продовольча 
програма — справа кожно
го». 18.00 — «День за днем». 
(Кіровоград). 18.15 — Теле
фільм. (Кіровоград). 18.30 — 
Концерт. 19.00 — Актуальна 
камера. 19.30 — Молодіжна 
студія «Гарт». 20.30 — Доку
ментальний фільм. 20.40 —
Па добраніч, діти! 21.00 —
«Час». 21.35 — Художній те
лефільм «Це бх.іо у Кокан
ді». 1'серія. 22.40 — Новини.
А ЦТ (II програма)

8.00 — Гімнастика. 8.20 — 
Документальний телефільм 
«Воронеж». 8.45—Телефільм 
♦ Старий і дівчинка». 9.55 — 
«Магічне коло». Фільм-кон
церт. 10.25 — Шахова шко
ла. 10.55 — Німецька мова. 
11.25 — Мультфільми «Ве
села карусель». «Василиса 
Прекрасна», «Літачок». 12.00
— Телефільм «Капітан Не
мо». З серія. 13.05 — Наука 
і життя. 13.35 — П. Єршоп. 
«Горбоконик». 15.05—Фільм- 
концерт «Разом весело нам 
йти». 15.30 — Новини. 18.00
— Новини. 18.20 — Співає 
3. Рудник. 18.30 — Рух без 
небезпеки. 19.00 — Сільська 
година. 20.00 — Вечірня каз
ка. 20.20 — Музичний кіоск. 
20.50 — Документальний те
лефільм. 21.00 — «Час». 21.35
— Телефільм «Двоє в доро
зі». 22.50 — Новини.

сила». 16.05 — Концерт гі
тарної музики. 16.20 — Но
вини. 16.25 — Російська мо
ва. 16.55 — Сьогодні і завтра 
підмосковного села. 17.25 — 
Фільм «Здається квартира з 
дитиною». 18.45 — Сьогодні 
у світі. 19.00 — Чемпіонат 
світу з шахів, інформацій
ний випуск. 19.00 — Назуст
річ виборам. 19.25 — Спів
дружність. 20.00—Телефільм 
«Про це доводилось мовча
ти». З серія. 21.00 — «Час». 
21.35 Чемпіонат СІ’СР

мія. Галактики. 10.35. 11.40 
-- Історія. 7 клас. 11.05 —
Поезія Я. Купали. 12.10 —
Європейське мистецтво епо
хи Просвітництва. У. Хогарт. 
13.40 — Твоя ленінська біб
ліотека. Спадщина для міль
йонів. 14.10 — В. Маяков* 
ськиіі. «Моє відкриття Аме
рики». 14.40 — М. Мусорг- 
ський. 15.25 — Новини. 18.00
— Новини. 18.20 — Учителю
— урок музики. 19.20 —
Ритмічна гімнастика. 19.50— 
Кіножурнал «Радянський во-

А ЦТ (І програма)
Кон-8.00 — «Час». 8.35 — 

церт естрадно-симфонічного 
оркестру їм. В. Соловйова- 
Сєдого. 9.05 — Клуб мандрів
ників. 10.05 — Телефільм
«Не бійся, я з тобою». 2 се
рія. 11.25 — Новини. 14.30 — 
Новини. 14.50 — П'ятирічка
— справа кожного. Доку
ментальні фільми «На одних 
з партійних зборів», «На
одинці з блискавкою», 15.20
— «Мав радість бутп сучас
ником...». М. Телешов. 16.05
— Новини. 16.10 — Фільм —
дітям. «Дивні пригоди Дени- 
•а Корабльона». 2 серія. 17.15 
—Виступ ансамблю «Червона 
гвозди к а» У веронського цук
рового заводу. 17.30 — Свя
то новорічної ялинки в Крем
лівському Палаці з'їздів. 
18.15 — До 80-річчя револю
ції 1905—1907 рр. " "■
1845 — Сьогодні
19.00 — Чемпіонат
шахів. ' . , . .. .
пуск. 19.05 — Світ і молодь.
19.40 — Телефільм «Про це
доводилось мовчати». 1 се
пія. 21.00 — «Час». 21.35 — 
До 40-річчя Великої Перемо
ги». «Нам дороги ці забути 
не можна». Поезія. М. Ісаков- 
ський. 22.05 — Чегипіонат 
СРСР з фігурного катання. 
Парне катання. Довільна 
програма. 23.05 — Сьогодні 
у світі. 23.20 — Чемпіонат

,.».

> ЦТ (І програма)
8.00 — «Час». 8.35 — Доку

ментальний телефільм. 9.05 
— У світі тварин. 10.05 —
Концерт ансамблю танцю 
«Рітепітіс». 10.25 — Теле
фільм «Про це доводилось 
мовчати». 1 серія. 11.45 —
Новини. 14.30 — Новини. 
14.50 — Документальні теле
фільми студій країни. 15.40
— Фільм «Полковник у від
ставці». 17.10 — Новини.
17.15 — Шахова школа. 17.45
— «...До шістнадцяти і стар
ші». 18.30 — У кожному ма
люнку — сонце. 18.45 — Сьо
годні у світі. 19.00 — Ленін
ський університет мільйонів. 
19.30 ’— Народні мелодії. 
19.50 — Телефільм «Про це 
доводилось мовчати». 2 се
рія. 21.00 — «Час». 21.35 — 
Документальний 
«Єдність мети», 
ться 20-річчю 
демократичної партії Афга
ністану. 22 40 — Сьогодні у 
світі.
А УТ

16.00 — Новини. 16.10 
Срібний дзвіночок. 16.30 
Республіканська фізнко-ма- 
тематпчна школа. 17.00 — 
«Назустріч виборам». 17.30— 
Естрадний калейдоскоп. 17.45
— Екран пошани Україн
ського телебачення. 18.00 — 
Телефільм. (Кіровоград) 18.15
— «День за днем». (Кірово
град). 18.30 — «Кіровоград- 
пшна спортивна». (Кірово
град). 10.00 — Актуальна ка
мера. 19.30 — Фільм-концерт 
«Краю мій рідний». 20.10 — 
Тележурнал «Старт». 20.45— 
На добраніч, діти! 21.00 —
«Час». 21.35 — Художній те
лефільм «Це було в Кокан
ді». 2 серія. 22.40 — Новини.
А ЦТ (II програма)

8.00 — Гімнастика. 8.20 — 
Фільм — дітям. «Якщо віри 
ти Лопотухіиу». 1 і 2 серії. 
10.25 — «Сім’я і школа». 
11.00 — Кубок* світу з біат
лону. 20 км. Чоловіки. 13.00
— Мультфільми. 13.25 —
Іспанська мова. 14.05 — 
Фільм з субтитрами «Пер
стень княгині Лини». 15.30
— Новини. 18.00 — Новини. 
18.20 — Документальний те
лефільм «Створення свята». 
19.10 — Мамина школа. 19.40
— Документальний теле
фільм. 20.00 — Вечірня каз
ка. 20.20 — Кубок* світу з 
біатлону. 20 км. Чоловіки. 
21.00 — «Час». 21.35—Фільм 
«Городяни». 23.00 — Новини.

фігурного катання. Жінки. 
Довільна програма. 22.35 — 
Сьогодні 
Баскетбол.
ських чемпіонів. 
«Реал» 
23.40 — 
шахів.
пуск.
А ут

10.00
Виробнича- гімнастика. 10.30
— «Кіиомерйдіапи». 11.40 —
Співає жіночий вокальний 
ансамбль «Росинка». 12.00— 
♦ Орієнтир». 12.45 — Новини. 
16.00 — Новини. 16.10 —
Срібний дзвіночок. 16.30 — 
Культура російської мови. 
1/.05 — Солдати правопоряд
ку. 17.50 — Фільм-концерт. 
13.00 — «День за днем». (Кі
ровоград). 18.10 — Теле
фільм. (Кіровоград). 18.30 — 
Музичний фільм. 19.00 — Ак
туальна камера. 19.30 —
«Вахта». До 50-річчя стаха- 
повського руху. 20.00 —
«Автограф». Народна артист
ка УРСР Р. Кириченко. 20.50
— На добраніч, діти! 21.00 — 
«Час». 21.35 — Художній те
лефільм «Це було в Коканді». 
З серія. 22.40 — Новини. 
23.05 — «Світ поезії». II. ІІе- 
РУда.
д ЦТ (II програма)

8.00 — Гімнастика. 8.15 -- 
Телефільм «Душа каменя». 
8.35 — «Уральський казкар». 
Про життя і творчість II. Ба
жова. 9.30, 13.10 — Англій
ська мова. 10.05 — Астроно-

22.50у світі.
Кубок свропей- 

Чоловіки. 
(Мадрід) — ЦСКА. 
Чемпіонат світу з 
Інформаційний ви-

Новини. 10.20

в Росії, 
у світі. 

____ світу з 
Інформаційний ви-

їй». 20.00 — Вечірня казка. 
20.20 — «Білий сон». Фільм- 
концерт. 21.00 — «Чаг».
21.35 — Телефільм «Звичай
не чудо». 1 і 2 серії. 23.55 — 
Новини.

А ЦТ (І програма)
8.00 — «Час». 8.35 — До

кументальний фільм «Свято 
молодості». 8.45 — Народна 
творчість. Телеогляд. 9.30 — 
Більше хороших товарів. 
10.00 — Телефільм «Про це 
доводилось мовчати». З се
рія. 11.00 — Розповіді про 
художників. Народний ху
дожник СРСР Є. Моисеенко. 
11.40 — Світ рослин. 12.25— 
Ти пам'ятаєш, товаришу... 
13.25—«Знаменитість № 877». 
Із циклу «Подорож до Чехо
ва». Фільм 2. 14.30 — Нови
ни. 14.45 — Сім'я і школа. 
15.15 — Всесоюзний телекон
курс «Товариш пісня». 15.55 
— Новини. 16.00 — До 40-річ- 
чя Великої Перемоги. Фільм 
«Зоя». 17.30 — Бесіда полі
тичного оглядача В. Бекето
ва. 18.00 — Мультфільм.
18.10 — Очевидне — неймо
вірне. 19.10 — Від усієї душі. 
Зустріч з сільськими тру
дівниками Владимирської 
області. 21.00 — «Час». 21.35 
— Чемпіонат СРСР з фігур
ного катання. Чоловіки. До-

вільна програма. 22.35 — Но
вини. 22.40 — Документаль
ний телефільм «Без оркест
рів».
д УТ

10.00 — Новини'. 10.20 —
Концертний зал «Дружба». 
11.05 — КІнопрограма «У сві
ті прекрасного». 11.30 —
«Доброго вам здоров'я». 
12.00 — «Призначається по
бачення». 12.30 — Інтерклуб. 
.13.20 — Новини. 13.30 —
«Сторінки творчості». Ф. За- 
лата. 14.30—Художній «більм 
із субтитрами. «Свідчення 
фотографа». 15.40 — «Наука 
1 час». 16.10 — П. Чайков- 
ський. «Лусісунчик». Виста
ва. 17.55 — Документальний 
телефільм. 18.45 — «День за 
днем». (Кіровоград). 19.00 — 
Актуальна камера. 19.40 — 
Телетурнір «Сонячні клар
нети». 20.45 — Но добраніч, 
діти! 21.00 — «Час». 21.35 — 
П ро до вжеи н я тел ету рн І р у 
«Сонячні кларнети». 23.00 — 
Новини.
д ЦТ (II програма)

8.00 — Гімнастика. 8.15 — 
Якщо хочеш бути здоровим. 
8.30 — Концерт естрадіїо- 
симфопічного оркестру Уз
бецького радіо і телебачен; 
ня. 8.45 — Документальний 
теле«|>іль;л «Місто Андропов». 
9.00 — Наш .сад. 9.30 —
«Ранкова пошта». 10.00 —
Програма Мурманської сту
дії телебачення. 11.00 —
Кубок світу з біатлону. 10 км. 
Чоловіки. 13.00 — Докумен
тальний телефільм. 13.30 — 
Грають П. і А. Іванникови 
(гітара). 14.00 — Клуб манд
рівників. 15.00 — Г. Ібсен. 
«Жінка з моря». Фільм-ви- 
става. 16.05 — Міжнародний 
огляд. 16.20 — Продовження 
фільму-вистави «Жінка з мо
ря». 17.25 — Фестивалі, кон
курси. концерти... 18.35 — 
Мультфільми. 19.15 — “Здо
ров'я. 20.00 — Вечірня каз
ка. 20.15 — Чемпіонат Єв
ропи з ковзанярського спор
ту. Жінки. 21.00 — «Час». 
21.35 — Телефільми «Яїваве 
порося», «Суботній вечір».

нельотну погоду». 11.15 _
Село і люди. 11.45 —- ТепТа- 
фестиваль піонерської 
ні. 12.30 — Телефільм f nid-— -'M <Ділюрадість з вами». 1X50-2 Нл 
ВИШІ. 13.00 — Художній
«більм для дітей «Там, на 11е* 
звіданих доріжках», 14.ю -.1 
Музична передача. 15.00 ■< 
Катруснн кінозал. 16.00 —. 
«Слава солдатська». 17.00 —
♦ Дорога Намела». Вистава 
19.00 — Актуальна камера 
19.30 - До 40-річчя Великої 
Перемоги. Художній Ф|!Ц.М 
«Ніна». 20.50 — На добраніч 
діти!.21.00 — «Час». 21.35 —’
♦ Гуморина». Розважальна 
програма, 22.35 — Новини.

д ЦТ (II програма)
8.00 — На зарядку стаг^^, 

8.20 — Кіножурнал 
рія». 8.30 — Ритмічна 
ластика. 9.00 — Російська 
мова. 9.30 — Документаль
ні «’рільмн. «Адмірал Мака- 
ров», «П’ятиборець». 10.05 -4 
Концерт Н. Єреська («йорте- 
піано). 11.00 — Кубок світу 
з біатлону. Естафета 4X7,5 
км. Чоловіки. 13.00 — Видат
ні радянські музиканти -л 
лауреати Ленінської премії, 
С. Прокоф'єв. 13.30—-Мульі< 
фільм «Зачароване слово» 
13.40 — Світ і молодь. 14.15
— Авторський концерт ком
позитора В. Баснера і поета 
М. Магусовського. 15.20 *4 
Телефільм «Варіант «Омега^'. 
2 серія. 16.30 — Розповіда
ють наші кореспонденти 
17.G0 — У світі тварин. 18.00*
— «Діалоги». Про музику j 
поезію говорять композитор 
Р. Щедрій і поет А. Возие- 
сепський. 19.15 — Людина. 
Земля. Всесвіт. 20.00 — Ве
чірня казка. 20.15 — Чем
піонат Європи з ковзаиягї- 
СЬКОГО спорту. Жінки. 21.00
— «Час». 21.35 — Телефільм 
«Моя дружина — бабуся».

ДО УВАГИ 
ПОЧАТКУ 104 ИХ 
ЛІТЕРАТОРІВ

телефільм
Присвячує- 

Иародно-

Святкова ніч, як казка давня...
Фото С. ФЕНЕНКА

А ЦТ (І програма)
8.00 — «Час». 8.35—Фільм 

«Городяни». 9.55 — Л. Бетхо
вен. Симфонія № 1 до ма
жор. Ю.25 — Телефільм «Про 
це доводилось мовчати». 
2 серія 11.35 — Новини. 
14.30 — Новини. 14.50 — До
кументальний фільм «Третій 
Український». Хроніка і 
епогади». 15.20 — «Знання—

«Молодой коммунар» — 
орган Кировоградского 
областного комитета 
ЛИСМ Украины.
На украинском языке ЕК 06302.

НАША АДРЕСА:
3U050, МПС,
м. Кіровоград,
вул. Луначарського, 36.

Обсяг 0.5 друк. арк.

д ЦТ (І програма)
8.00 — «Час». 8.35 — Ро

сійська зима. Концерт хору 
російської пісні Центрально
го телебачення і Всесоюзно- 
іо радіо. 9 20 — 2-й тираж 
«Спортлото». 9.30 — Будиль
ник. 10.00 — Служу Радян
ському Союзуі 11.00 — «Здо
ров’я». 11.45 — «Ранкова
пошта». 12 30 — Сільська го
дина. 13.30 —. Музичний кі
оск. 14.00 — В. Вілль-БІло- 
церковський. «Шторм».
Ф!льм-виСтава. 16.10 — Но
вини. 16.15 — Мультфільми. 
17.00 — Чемпіонат СРСР з 
фігурного катання. Довіль
ний танець. 18.00 — Міжна
родна панорама. 18.45 —
Концерт артистів Угорської 
оперети. 20.00 — Клуб манд
рівників. 21.00 — «Час».
21.35 — Чемпіонат СРСР з 
фігурного катання. Показові 
виступи. 23.05 — Новини.
Д УТ

10.00 — Новини. 10.20 — 
Музичний «більм «Дякуємо за

Чергове засідання мі
ської літературної студії 
«Сівач» відбудеться у 
серед)', 9 січня, о 18 го
дині у залі засідань ре
дакції газети «.Кірово
градська правда» (вул. 
Луначарського, 38).

На засідання запро
шуються члени сгудії, а 
також усі шанувальники 
художнього слова.

■

Редакції газети «Мо
лодий комунар» па по
стійну роботу терміново 
потрібна друкарка.

Адміністрація.

Редактор
Ю. СЕРДЮЧЕНКО.

ЛЕНІНГРАДСЬКЕ СПТУ № З

ЗАПРОШУЄ НА НАВЧАННЯ
юнаків і дівчат по та

ких спеціальностях:
па базі 8 класів:
маляра будівельного з 

умінням виконувати аль- 
фрейпі роботи,

лицювальника - плитко- 
вика, мозаїста,

штукатура, лпцюваль- 
ника-плитковнка,

столяра-паркетннка,
муляра-монтажника ста

левих і залізобетонних 
конструкцій.

Учні перебувають на 
повному державному ут
риманні.

Строк навчання — 3 ро
ки.

ІІа базі 10 класів: 
маляра будівельного, 
штукатура, лнцюваль- 

ннка-плптковнка,
муляра-монтажника по 

монтажу сталевих і залі
зобетонних конструкцій,

столяра-паркетннка.
Учням виплачується сти

пендія ЗО карбованців, 
доплата базового підпри
ємства 45 карбованців, під

час проходження вироб
ничої практики вони 
одержують 50 процентів 
від заробленої суми.

Строк навчання — 1 рік-
Усім вступникам нада

ють гуртожиток. По закін
ченні училища випускни
ків направляють на робо
ту па підприємства м. Ле
нінграда.

Початок занять — 1 ве
ресня.

Для вступу необхідно 
подати такі документи: 
про освіту, свідоцтво про 
народження або паспорт 
з відміткою про випис
ку, характеристику, 6 фо
токарток 3X4 см, медич
ну довідку (форма № 286), 
довідки з туберкульозного 
її психоневрологічного дис
пансерів, довідку з місця 
проживання.

Звертатися на адресу: 
193029, г. Ленинград, 
ул. Ольминского, 13. Тел. 
265-73-77, 265-13-90. Про
їзд до ст. метро «Елиза
ровская».

ТЕЛЕФОНИ: редактора — 2-45-00; відпо- 
відального секретаря — 2-46-87; відділів 
комсомольського життя — 2-46-57; листів 
і масової роботи — 2-45-36; пропаганди 
— 2-45-36; учнівської молоді — 2-46-87’ 
військово-патріотичного виховання та 
спорту, фотолабораторії — 2-45-35; ого
лошень — 2-56-65; коректорської —
3-61-83; нічної редакції — 3-03-53.

Індекс 61103. Зам. № 10. Ти ра;к 59 800.

Газета виходить у вівторок, 
четвер І суботу. Д

Друкарня Імені Г. М. Димитровз 
видавництво 

«Кіровоградська правда” 
Кіровоградського обкому 

Компартії України 
м, Кіровоград, пул. Глікки,
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