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/ Співаю знамено червоне, 
Яке у сяйві мужніх слів 
Піднесли здружені кслонн 
По всіх усюдах на Землі.

Читають чорний, жовтий, білий 
Сотнямч мов, із краю в край, 
Слова, робочим людям милі,— 
Труд,

Мир, 
Май.

І на виду у всього світу 
Святкова, в музиці й піснях, 
Неначе сонце у зеніті — 
Країна радісна моя.

Дззени піднесено й урочо, 
Черзоно в небі розцвітай, 
Святкозий день людей 

робочих —
Труд,

Мир, 
Май!

Віктор ГЛНОЦЬКИИ.
V——

Трудовий рапорт святу

за иочином-
ІІОЧІШ

Не Всесоюзних комсомольських збо
рах юнаки і дівчата нашого підприємстза 
підтримали ініціативу комсомольсько- 
молодіжного колективу верста:ників ме 
ханоскладального цеху № 1, що його 
очолює Наталя Стойко, — розгорнути 
змагання за право називатися бригадою 
імені 50-річчя створення перших удаа 
них комсомольських бригад Ініціатора 
почину звернулися до молодих тоудів 
ників заводу із закликом оголосити пер
ший рік п'ятирічки ефективності І ЯКОС’.І 
роком відмінної праці, а самі зобоз'яза 
лися відпрацювати п’ять ударних декад. 
Нині >,судове суперництво набирає все 
ширшого розмаху.

А напередодні Першоїравнееого свя
та народилася ще одна ініціатиза. Ком
сомольсько молодіжна бригада дерево
обробного цеху, очолювана Наталією 
Шалабодою, кинула клич: «П'ятирічці— 
досвід кращих, ударний груд кожного!». 
Його підхопила молодь підприємства, 
яка а день езята весни з гордістю ра
портує про свої трудові успіхи.

О. КОЛОСОВ, 
секретар завкому комсомолу кіро
воградського заводу «Червона 
зірка».

Олександр ТАРЛНЕНКО, лан
ковий механізованої ланки но 
вирощуванню цукрових буря
ків колгоспу імені ІІстровськогз 
Олександрійського району, з 
радістю прикріплює, червоний 
прапорець до кабіни сг.ого трак
тора, його вручено ланці за 
трудоаі успіхи па нередтравне- 
«Ііі вахті. Ланка, яку очолює 
Олександр, у стислі строки — 
;іа чотири дні — посіяла цукро
ві буряки. В першому році де
сятої п'ятирічки механізатори 
зобов'язалася виростити по 350 
центнерів цукрових буряків на 
кожному з 95 гектарів.

Фото В. КОВПАКА.
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МИ. радянські комуністи, вва
жаємо захист пролетарсько
го інтернаціоналізму святим обо

в'язком кожного маркснста-леиіи- 
ця». Ці слова Генерального секре
таря ЦК КПРС товариша Л. І. 
Брежнєва, виголошені на з’їзді, 
запам’яталися мені, як делегатові 
партійного форуму, особливо, і 
сьогодні, в День-міжнародної со
лідарності трудящих, хочеться по
вести мову про Інтернаціонал на 
XXV з’їзді КПРС.

В Москву на з’їзд прибули 103 деле
гації комуністичних, робітничих, націо
нально-демократичних і соціалістичних 
партій з 90 країн світу. На з’їзді пану
вала така атмосфера, яка сприяла від
вертій, принциповій розмові про долі 
нашої країни і всього людства.’ Це ха
рактерна для нашого часу ознака 
справжньої радянської демократії. У 
нас, па противагу буржуазній політиці, 
кожен з радянських делегатів, що ви
ступав па з'їзді, виражав волю не окре
мої групи людей, а всіх трудящих на
шої бататонацізіїа.тьііої Батьківщини. 
Промови керівників зарубі киих деле
гацій також поповнили дорогоцінну 
скарбницю пролетарської та інтерна
ціональної єдності народів.

Особливо бурхливо вітг-ли деле
гати з’їзду виступ Фіделя Кастро. 
Пригадаймо його слоза, мовлені 
від імені всіх кубинців: «Наш на
род пишається своїми відносинами 
з вашою великою країною. Вони 
являють собою приклад практики 
інтернаціоналізму, взаємного розу-

ПОДАРУЙ СОБІ ПЕРЕМОГУ
Радісна звістка швидко облетіла цехи заводу: комсомольсько-мо

лодіжна бригада Миколи Петрова стала другим призером Всесоюз
ного змагання плавильників напівпрозідчикоіґсго кремнію, а в інди
відуальному заліку першість г.осів комсомолець Вікюр Логінов.

Всесоюзне змагання плавильників — іонкурс професійної май
стерності — сьогодні вже традиція. Щороку на одному із спорідне
них підприємств країни зустрічаються кращі з кращих, робітники 
найвищої кваліфікації. І, як правило, на конкурс з'їжджаоться люди 
зрілого віку. Так було й цього разу. В командах інших заводів ви
ступали робітники далеко не комсомольського віку. Тим і вагоміший 
успіх молодих світловодців.

Коли адміністрація вирішувала, кому захищати честь заводу, деох 
думок не було: безперечно, бригаді М. Петрова, яка здобула пер
шість у заводському змаганні. А два роки тому у Всесоюзному зма
ганні, що проходило на нашому підприємстві, серед заводчан, які 
завоювали тоді перше місце, були М. Петров і Е. Гатаренко. Молоді 
робітники В. Логіноь та М. Біцко в будь-яку хвилину могли підмінити 
учасників суперництва. Всі четверо й увійшли в новостворену 
бригаду.

ПЛАНЕТА
В КРЕМЛІВСЬКОМУ
ПАЛАЦІ

міппя. поваги і довір’я*. Саме :і 
його усг прозвучали слова: «Я 
не виступаю від імені інших, але 
знаю, що з моменту заснування 
Радянської держави кожен народ, 
який веде боротьбу' чи то в Євро
пі, Азії, Африці, чи то в Латин
ській Америці, міг, як і паш народ, 
розраховувати на підтримку і со
лідарність радянських комуністів... 
Сонця не закриєш долонею...». Ця 
остання фраза стала символічною 
і особливо значущою.

Такі пристрасні промови емоцій
но насичували всю атмосферу ро
боти з’їзду, ставали яскравим вті
ленням підтримки миролюбної по
літики Комуністичної пертії Ра
дянського Союзу.

Не ЗЛІЧИ І и всіх дружніх зустрічей 
делегатів із зарубіжними гостями ні і 
час перерв між засіданнями. Не пере
дати змісту всіх розмов Пригадується 
одна, що стосується нашого міста. Бол
гарські друзі поцікавились ноаіімп ку

курудзяними сівалками, які випускає 
завод «Червона зірка». В розмову всту
пили іі інші. Виявилося, що трудящі 
країн—членів Ради Економічної Взає
модопомоги високо цінують радянську 
техніку з нетерпінням чекають наших 
машин. У Кіровограді це стало пред
метом важливої ро імоьи на г борах об- 
лас-юго партійне го активу.

...«Інтернаціонал» співали всі. 
І в тому могутньому плині урочої 
мелодії вчувалося: партійний гімн 
звучить виразом глибокої вдяч
ності XXV з’їздові КПРС, одно
стайним визнаш-ям авангардної 
ролі Комуністичної партії Радян
ського Союзу в боротібі за мир. 
демократію і прогрес. «Ініернаціо- 
нал» став виявом ге їорушної єд
ності комуністів планети

в. сокурєнко, 
перший секретар Кіровоград
ського міськкому Компартії 
України, делегат XXV з’їзду 
КПРС

______

Молоді
плавильники 

Світловодського 
заводу 

чистих металів 
розповідають 

про себе, 
про свою роботу

Дмп. 2-у стор.
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Євгенія КРУЦЬ, яку ян 
бачигс на знімку, доярка 
Колгоспу «Більшовик» Гай- 
поронського району. Вэна 
працює на комсомольсько- 
молодіжній фермі імені 
БО-річчії ВЛКСМ. Високе 
звании зобов’язує, І молоді 
доярки з честю виправдують 
його. Ферма ось уже кілька 
років одна з кращих в ра
йоні. На рахунку доярки 
(Євгенії Круць понад тисячу 
Кілограмів молока, надоєно
го від кожної закріпленої 
за нею корови.

Фото В. КОВПАКА.

ПОДАРУЙ 
СОБІ

ХТО € ХТО?
МИКОЛА ПЕТРОВ — БРИГАДИР. 

Йому 28 років, і вісім з них він пра
цює на заводі. Комуніст. Кавалер 
ордена «Знак Пошани». Перемо
жець Всесоюзного конкурсу пла
вильників 1974 року. Удостоєний 
честі бути сфотографованим біля 
святині нашої Батьківщини — Пра
пора Перемоги. За дострокове 
виконання плану дев’ятої п’ятиріч
ки нагороджений срібним знаком 
ЦК ВЛКСМ «Молодий гвардієць 
п’ятирічки».

МИХАЙЛО БІЦКО — ГРУПКОМ- 
СОРГ. Плавильником четвертий рік. 
Теж молодий комуніст. Характерна 
риса — підвищене почуття відпові
дальності. Ми іноді чуємо, що трав
мований спортсмен усе ж брав 
участь у відповідальних поєдинках. 
Саме так учинив і Михайло. За 
кілька днів до від'їзду на змагання 
потрапив у лікарню. Та, ш.об не під
вести колектив, умовив лікарів 
відпустити його. І виступив успішно.

Взагалі, Михайло — однії із кращих 
плавильників заводу. Незмінний володар 
першості у змаганні. <Ас», — кажуть про 
нього. Коли члени бригади беруть інди
відуальні зобов'язання, у графу «Викли- 
каю на змагання» ніхто не «ризикує» 
вписувати його прізвище.

— Безнадійна справа ? ним зма
гатися, — сміється Володя Татарен- 
ко. — Не вгонишся. Даси півтори 
норми — Мишко дасть дві, даси 
дві — він дві з половиною.

Справді, і минулого, і цього року 
М. Біцко не поступався першістю. 
Любить працювати. Кожен із його 
товаришів мріє зрівнятися з ним у 
майстерності.

ВОЛОДИМИР ТАТАРЕНКО — 
КОМСОМОЛЕЦЬ. Плавильником став 
на початку дев’ятої п'ятирічки. Про
фесія припала йому до душі, і він 
досить швидко став кваліфікова
ним робітником. Особисту п'яти
річку зумів виконати за чотири ро
ки і шість місяців. За це — заслу
жена нагорода — бронзовий знак

ЦК ВЛКСМ «Молодий гвардієць 
п’ятирічки».

Позаторік разом з Миколою Пет
ровим Володимир у бригадному 
заліку на Всесоюзному змаганні 
плавильників став першим, а в осо
бистому — зайняв четверте місце. 
Йому теж присвоїли звання «Кра
щий плавильник».

ВІКТОР ЛОПНОВ — КОМСОРГ 
ЗМІНИ. На завод прийшов разом з 
М. Біцком. Старався. Наполегливість 
в оволодінні професією додавала 
впевненості у своїх силах. Два ос
танніх роки на заводському кон
курсі плавильників Віктор посідає 
третє місце.

Напередодні Всесоюзного змагання 
всім учасникам роздані анкету. В ній 
пропонувалося дати прогноз: яка брига
да займе перше місце, хто стане пере
можцем н особистому заліку. На остач- 
нє запитання Віктор відповів коротко: 
«Я*. І не помилився.

Такій вірі у свої сили можна тільки 
позаздрити. Вирішив — виконав! Тепер 
В. Логінов, якщо говорити спортивними 
термінами, — «абсолютний чемпіон», 
кращий плавильник країни 1976 року. 
Почесне й відповідальне звання. Розсла
битись, знизити взяті темпи Віктор нині 
просто не може. Звання зобов’язує.

А темпи вся бригада взяла висо
кі. План січня виконала на 20Û про
центів, лютого — на 250. У березні 
на робочому календарі меленького 
колективу був травень.

ПОЗМАГАЄМОСЬ!

(Закінчення. Поч. на 1-й стор.)

— У підмосковний Подольськ, де 
проходило Всесоюзне змагання 
плавильників, ми поїхали спокійни
ми, — розповідає В. Логінов. — За 
план у цеху могли не хзилюЕатися. 
Попрацювали добре. Змагання по
чалося 23 лютого. Тривало шість 
днів і збіглося з початком роботи 
XXV з’їзду КПРС. Усі члени брига
ди з великою увагою стежили за 
роботою з'їзду, слухали Звітну до
повідь Центрального Комітету, з 
якою виступив Генеральний секре
тар ЦК КПРС Леонід Ілліч Брежнєв, 
Еиступи делегатів. А особливо при
ємно було, коли директор нашого 
заводу, делегат XXV з'їзду партії 
А. М. Тузовський, під час перерв 
між засіданнями цікавився нашими 
справами, ходом змагання. Тому 
сєітловодці всі дні, що йшли в за
лік, трудилися з повного віддачею. 
Але все-таки господарі, бригада 
плавильників Подольського хіміко- 
металургійного заводу, випередили 
нас. Ну, нічого. На той рік виступи
мо краще. Свою особисту перемо
гу я присвятив XXV з’їздові КПРС.

Сьогодні бригеда у відповідь на 
рішення XXV з'їзду КПРС узяла но
ві, підвищені соціалістичні зобов’я-

зання. Річний план ми намітили 
виконати до 29 жовтня — дня на
родження комсомолу. Шоб досяг
ти наміченого, робітники вирішили 
освоїти нову технологію плавки, по
дати три раціоналізаторські пропо
зиції, навчити своєї професії п’я
тьох новачків.

Слово членам бригади:
— Півроку ми працюємо на но

вих, продуктивніших установках, — 
ділиться планами М. Біцко. — Нор
ма обслуговування — три. З берез
ня ми вирішили взяти ще одну, чет
верту. Важкувато, звичайно, та охо
че йдемо на такий експеримент. 
Якщо вийде, то це дозволить знач
но підвищити продуктивність праці.

— Цей показник зросте й за рахунок 
впровадження досвіду учасників Всесо
юзного змагання плавильників, — додає 
М. Петров. — На нас тепер працює ве
ликий резерв часу.

— Так, резерв справді великий, — по
годжується В. Логінов. — Раніше було, 
закінчив технологічний процес за годи
ну—півтори до кінця зміни — і краиил, 
А тепер і за чверть години до кіпця го
туєш устаткування змінникові. В сумі 
такі хвилини виливаються в надпланову 
плавку, надпланову готову продукцію. 
А це вигідно і бригаді, і підприємству.

— Стараємося постійно підвищу
вати якість нашої продукції, — до
повнює розповідь товаришів В. Та- 
таренко. — Девіз заводських ком
сомольців ..«П'ятирічці якості — 
комсомольську гарантію!» — для 
ніс не тільки заклик. Це — повсяк
денна робота. Адже лише частині 
продукції, яку випускає бригада, 
присвоєно державний Зг:бк якості. 
Тож і кваліфікацію свою потрібно 
весь час підвищувати, і ідейний рі
вень.

У ці дні в трудових колективах 
заводу чистих металів обгеєорююіо 
і підтримують ініціативу горьков- 
ських робітників: «Жодного від
стаючого поруч!». Цей девіз узяли 
на озброєння і члени комсомоль
сько-молодіжної бригади М. Пет
рова. Кожен тут ділиться своїми 
професійними навиками з іншими 
робітниками, незважаючи на зайня
тість, завжди знайде час допомогти 
товаришеві. Товариська щирість — 
теж неоціненний резерв у виконан
ні планів, намічених XXV з їздом 
КПРС.

Отак, день за днем, молоді ро
бітники з комсомольсько-молодіж
ного колективу вписують нові сто
рінки в трудовий літопис рідного 
заводу.

с. тишко, 
плавильник Світлонодського 
ордена Трудового Червоного 
Прапора заводу чистих мета
лів імені 50-річчя СРСР.

ПЕРЕД першою поїздкою до Радянського Союзу — це бу, 
ло наприкінці літа позаминулого року — я вже чимаїо 

знала про країну, яка мала стати моєю другою баті^^цц'. 
ною.

Першим містом на радянській землі для мене була Могн- 
са. Про всі свої враження від знайомства зі столицею май
же неможливо пергповістн з тієї причини, що просто не ви
стачить слів (хоча російська мова для мене вже рідна). Од. 
на лише Красна площа! Я з хвилюванням ступила на неї.’".

Багато теплих слів знаходжу в серці, коли згадую Київ, 
Львів, Росгов-на-Дону, де я живу понад півтора року. Втає
не, кожне місце в Радянському Союзі чимось особливим з£ 
падає в душу.

1 таке ж «своє», приємне враження лишив по собі Кірц- 
воград. До вашого степового краю покликали мене події 
більш як тридцятилітньої давності, той відгомін грозових 
днів війни, котрий вічно житиме в нам’яті вдячних нащадків;

Я приїздила сюди на запрошення Григорія Арсенійовичз 
Мельника, бойового друга мого батька Ярослава Мааіщва, 
з котрим вони боролися проти гітлерівців в Інтернаціоналі^ 
ній бригаді імені Ява Козіна, визволяючи нашу країну. 
А познайомилися ми ще раніше, в курортному чехословаць
кому містечку Лібверда. Дядя Грі>Ю|.ій розповідав мені про 
першу зустріч з моєю Батьківщиною під час війни, про дії 
партизанських загонів у наших горах, про мужність і г?; 
роїзм. Вечорами він співав фронтових пісень, гриножшіх І 
хвилюючих. Я годинами могла слухати його, затамувавши 
І.одих, а опісля, на самоті, захоплено думала: «От які ло-

„ДЯДЯ
ГРИГОРІЙ 

ж 
дозволить* 
ДРУЖБА
НА СТОРОЖІ МИРУ

І 
дп! Все у них — усмішка і суворість, любов і ненависть, 
гордість і простота, незламність і людяність — пі дворя дко* 
г.аие високим ідеалам комунізму. Прийдеш як друг — за
просять до свого дому, відкриють тобі велике, и пре серце. 
Покличеш на поміч — і вони прийдуть, незважаючи на 
будь-які труднощі, не чекаюча ніяких винагород. Але »к-\-н 
спробує недруг образити, нехай спробує тільки посягнути на 
волю — і дістане рішучу, нищівну відсіч твердої руки. Ось 
яка радянська людина!».

У вас, у Радянському Союзі, є давній звитай, що набув 
нового змісту, — стрічати з х тібом-сіллю друзіз, рідних, 
знайомих, усіх добрих людей. Я всією душею відчула не іо- 
ДІ, коли побувала на весіллі дру: ів Такі і Володі п селі 
Грушці Ульяновського району. Два дні були для мене прак
тичним відтворенням ТИХ Ідей, ЯКІ не раз ПІДНОСИЛИ З ВІІГО’ 
ких партійних ірибуп товариші Л. 1. Брежнєв І Г. Гусак. 
Тут, поміж щирих, доброзичливих людей, я ще раз із радіс
тю переконалася, яким невичерпним стало джерело дружби 
в серці кожної радянської людини.

Пі, ми не забуваємо про тих, .хто ще гострить меча, ми 
чуємо голос деяких ПОЛІ ГИКІВ, ЯКІ кричать, що слово 
«дружба* втрачає свій зміст в атомному віці. Проте _<л.іі 
лихі наміри не справдяться! Не спрагдяться. бо дядя T91’1’ 
рій не дозволить. Не доізолять ного сини і дочки, мфі Р<> 
веспнки з Радянського Союзу, чудові юнаки і дівчата.

Я пройнялася ще раз цим світлим чугтям єдиної роліпиі 
тут, у вашому сеті І рутці, коли мене гостинно садовили 
сил, пригощали справжнім українським борщем, коли 
навколо мене розливалися веселощі, сміх і звучало »адушеїг 
па мелодія народної пісні. Велике ж спасибі всім тим. з кпи 
нору, я почувала себе як удома. Адже саме в цьому полк; 
гас вся суть людського розуміння дружби. Тієї дружби, и') 
руйнує кордони не тільки між серцями людей, а й між краї.: 
нами, я забуваю, що приїхала з-за рубежу, настільки ііж? 
встигла порідніїгнсі з радянськими людьми, особливо л '' 
5'OvvwAH’’ 11 інгеРссам" • прагненнями...

XXV з гід КПРС і XV з'їзд КПЧ стали для мене, як і для 
х народів наших братніх країн, новими віхами па шли»') 

до іблцжс-пім, братерської інтернаціональної єдності МІ» 
чесних людей планегн.

Дана МАЗАНЦЕВА, 
студентка Ростовською дер* 
жавного університету.

■ EZZZZZ“! ___Ц • КРАЇНА «ПІОНЕРІЯ»
На фото: Дана МАЗАНЦЕВА.

Ни бувають білі тигри?
Оцим невгамовним хлоп’я

там і дівчаткам хочеться зна
ти все. Вони дивляться па світ 
широко розплющеними очима, 

' воші мандрують поки іцо зем
лею, що має зовсім невеликий 
розмір, — глобусом і картою. 
В таких мандрах не зустрінеш 
тигра чи ведмедя. Та діти зу
стрічають їх у своїй уяві, і то
ді — запитання дорослим. «Чи 
бувають білі тигри?», «А як 
створювався ведмідь?»«

У нашої червоної алстучиої 
дітвори є добрий старший 
друг — кіпсклуб «Піонер». До 
нього і йдуть воші зі своїми 
запитаннями. Звичайно, нам, 
керівникам нього клубу, ча
сом буває сутужно. Спробуй- 

!<?* наприклад, самі поясниш,

як «створився» ведмідь, або 
розказат и третьокласникам, 
що таке атом і молекула. Ми 
теж хочемо, щоб наші 'хлопчи
ки і дівчатка знали все, що їх 
вабить, ми хочемо, щоб 
їм жилося цікаво. ] саме за
ради цього Наталя Горобець, 
Володя Даппдепко, Оля Гор
дієнко, Наталя Токарчук пе
регортають десятки книг та 
журналів, годинами засиджу
ються в кінопрокаті, відби
раючи потрібні кінострічки, а 
потім самі ж показують їх на
шим юним друзям. А друзів у 
«Піонера» — важко полічити. 
Коли всі збираються в залі 
на чергове засідання — віль
ного місця не знайдеш. 1 оті

захоплені оченята, оті нескін
ченні «а чому?», «а як?», «а 
де?» і обов’язкове «ще розка
жіть!» — це не тільки подяка 
нам. Цс ще одне підтверджен
ня того, що він існує, чудес
ний дитячий світ, і що їм, на
шим малюкам, живеться в 
ньому добре.

Воші не тільки хочуть зна
ти все. Вони вже багато зна
ють. Я чула, як п'ятикласни
ця Лариса Самодурова роиіо- 
відала після повернення їх
ньої тнмурівської команди від 
старої одинокої жінки, котрій 
вони допомагають:

— Володя приніс їй води, а 
вона йому: «Спасибі, сипку». 
На стіні — фотографія сина 
В)И на Виші загинув. А паш

Володя паче н справді схо 
жни трохи па нього .

У них щасливе, світле Лн.‘ 
тинство. Вони мандрують гло
бусом і картою, розшуку*0"" 
білих тигрів. Але ВОНИ Т'^ 
знають, що за їхнє безхМДР1^ 
небо заплатили жвііям 
феїографії висять па стін, тї 
траурних рамках. І 1"х 
справді трохи подібні Д° 
Бо теж хочуть, щоб 
був мир. Для всіх людчї- 1 й 
хан же земля, якою м*’» 
мандруватимуть, ставши 
рослими, ніколи не палйП1 | 
вогнем несиряведлньїіх к°'

І. УРСАТЬЄВА, 
учениця 10 «Б» 
середньої школи № 
м, Кіровоград.



),МолодвА комув&р(( З сторІ тр&ввя 1976 року

РАДІСТЬ
„Юність в ПортугаліїС ОТ за Кіровоград. У районі Балки 

■* у ніч на восьме січні і944 року 
розтані мчалась рота мінерів. Одним з її 
взводів командував Михайло Степанов. 
Він мав завдання разом із'стрілецькими 
підрозділами ввійти в місто і розмінува
ти електростанцію.

Долаючи опір ворога, мінери просувалися 
до моста, теж замінованого. Бійці швидко 
знешкодили динаміт і пішли далі. На світан
ку добрались до електростанції. Оглянувши 
її, переконалися, що мій у будинку немає — 

відступом фашисти підірвалг. їх. Про 
цс свідчили знівечена металева арматура, ку- 
ци битої цегли і залізобетону. Тоді Степанов 
подав команду оглянути греблю. Як тільки

ПОМІЧ

мінери вийшли з приміщення станції, по них 
застрочи» кулемет. Біля самої греблі заляїлн. 
Поділились на три групи. Одні, відстрілюю
чись. викликала на себе погонь ворога, дні in
ert тим часом поповзли до греблі. Степанов 
першим помітив детонуючий шнур і зразу ж 
перерізай його. Командир устиг іребнти лише 
кілька кроків, і шнур спалахнув. Тієї ж миті 
Степанов побачив у нижній часині греблі 
п’ять великих авіаційних бомб. Спізнися на 
ві-лі.ка секунд — і вони вибухнули б.

Це була небезпечна, дуже ьажка ро
бота. Адже смертоносний метал висів 
тая, що ніяк дістати його ні зверху, ні 
знизу. Та вихід знайшли: опустили міне
ра до бомб на вірьовці. Погойдуючись 
між цими чудовиськами, він діяв обе
режно, але впевнено Першу знешкодив 
Старший сержант Сальников. Ного ви
тягай на греблю, а під міст опустили 
Фомичова, даті — Гурова... Так знешко
дили всі бомби. Потім бійці ро-мін\вали 
житлові будинки на північно-західній 
околиці міста...

Багато кілометрів шляхами війни про
йшов Михайло Степанов. 1 скрізь він за
лишав після себе добрий слід: «Мін не
має! Лейтенант Степанов». Такі автегра-

фи він стазив не тільки на Кіровиград- 
щнні, а й далеко за її межами.

...У центрі міста Ясси, в Румунії — 
корпуси найстарішою в країні універси
тету і його бібліотеки. Щодня сюди при
ходять тисячі студентів. 1 щоразу воші 
читають той напис на стінах.

Серпень 1944 року. Наші війська стоя
ли на околиці Ясс. Вони зна ні: ще день- 
два — і місто, що переживало трагічні 
дні війни, буде визволено від фашистів. 
Знали воші й інше: гітлерівці замінували 
університет, бібліотеку. Лейтенант Сте- 
гіанов ще напередодні дістав завдання: 
як тільки наша піхота ввійде в місто, 
треба відвернути нещастя.

Мінери взводу ввійшли в Ясси майже одно
часно і піхотними підрозділами і відразу ж 
кинулись до будинків університету. А ворзг 
веде обстріл міста. Вибухають снаряди, диіе- 
ііять осколки. Вбито сержанта Скворцова. Та 
взвод продовжує знешкоджувати все нові й 
ноні міни. Ось значу посипалися снаряди, за
свистіли осколки. 1 знову смерть — упав, на
че підкошений, мінер Магвеев.

Так, з ранку до пізнього вечорі під шале
ним вогнем виконували незвичайну роботу 
наші бійці, не шкодуючи життя, йдучи на 
см ‘ргь заради того, щоб урятувати універси
тет і неоціненний книжковий фонд ного біб
ліотеки. Завдяки мужності і відвазі радян
ських воїнів у буднику не вибухнула жодна 
міна, не згоріла жодна книга.

Понад гри десятиліття минуло відтоді. 
Відбудовано місто Ясси, загоєно тяжкі 
рани, заподіяні війною. Але й 1-а стінах 
університету, бібліотеки збереглися ба- 
іагозначні написи: «Мін немає! Лейте
нант Стспанов». Румунські друзі розшу
кали Степанова і довідались про ного 
долю. Михайло Дмитрович живе піші в 
м. Кіровограді, працює в обласному уп
равлінні внутрішніх справ. Після пере
моги над фашистською 1 Іі.ме» іикоіо він 
служив у Радянській Армії. Потім демо
білізувався. Сам він родом з Вяземсько
го району Смоленської обласіі, але ви- 
гіпшв поселитися в Кіровограді, в місті, 
яке стало йому рідшім з пам’ятного січ
ня 1944 року, коли він визволяв його від 
гі глерівців.

1,3 Яссах пам’ятають свого рятівника. 
Незабутні й зони, мого болеві друзі — 
мінери Скворцов і Матвеєв, люди, які 
віддали своє життя заради світла, роз
маю на всій землі.

Трудовий рапорт 
святу

АВТОГРАФИ
ЖИТТЯ
До Тижня пам’яті героїв

І. ВАЩУК.

самодіяльного 
танцю не до- 
зібрати загаль-
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«Уе-РеСеСЬ>, 
(Радянський

Кіровоград. пам’ятника С. М. Кірову квіти.
В ньому ропі країна відзначала 90 років з дня народ
ження вірного леніния. Трудящі обласного центру своєю 
працею, діпамн своїм1», гідно утверджують радянсько 
сьогодення, заради якого жив і боровся палкий рево.тю- 
Жйвер,

♦ото В. КОВПАКА.

не чуже
Хлібороби колгоспу імені 

Шевченка достроково ра
портували про закінчення 
сівби технічних культур. 
Практичну допомоіу їм по
дали гіталоЕЦІ: напередодні 
Першотравня правофланго
ві змагання взяли шефство 
над комсомольсько-моло
діжною тракторною брига
дою господарства, аби 
вести її в передові.

«Поле сусіда — не 
же» — в цій ініціативі 
ловців я вбачаю ще 
еияв нашого, радянського 
характеру: дбати не тільки 
про власні успіхи, а й про 
успіхи товаришів. Ініціативу 
тракторної бригади, яку 
очолює двічі Герой Соціа
лістичної Праці О. В. Гіта- 
лов, підхопили в усіх госпо
дарствах району. Передові 
механізаторські колективи 
взялися здійснювати колек
тивне наставництво над 
комсомольсько - молодіж
ними бригадами, щоб до
помогти їм добитися висо
ких показників.

В. ЛУГОВИЙ, 
завідуючий відділом 
комсомольських орга
нізацій Новоукраїн- 
ського райкому ком
сомолу.

Особисте клеймо — кож
ному— з такою ініціативою 
виступили напередодні Пер
шотравня комсомольці цеху 
контрольно - вимірювальних 
приладів і автоматики До- 
линського цукрового заво
ду. До кінця року кожен 
молодий виробничник цеху 
матиме особисте клеймо.

Є. МАТУСЯ К.

Уважно слухають учасники ансамблю «Юність» Генерального секретаря 
.......... ......... ’ Фото аптора.

номісьний мітинг реакцій
них елементів. Забігаючи 
наперед, зазначу, що їх 
побоювання виправда
лися.

Своїм успішним висту
пом «Юність» не зостави
ла ніяких надій реакціоне
рам. Була ще одна пере
пона. Власники відмовля
лися надати приміщення 
для концерту. Члени Спіл
ки сгудентів-комунієтів, 
щоправда, за солідну су
му, все-таки «вибили» 
просторий спортивний зел. 
На противагу сподіванням 
реакційних кіл Фару, його 
заповнили дві тисячі гля
дачів. Саме тут потрібні 
були бойовитість, 
зий ентузіазм, аби 
колихати» публіку, 
танцюристи справилися з 
цим завданням. Славно
звісна «Катюша» та укра
їнські пісні в обробці 
О. Білаша викликали під- 
іримку в залі. Спів су
проводився ритмічними 
оплесками. Після концер
ту учасникам піднесли бу
кети червоних гвоздик. Ці 
квіти після перельоти пор
тугальської революції ста- 
л'и її символом.

Уже опісля, під 
стрічі в LLK Спілки 
ністичної молоді, 
танцювального 
розповіли, що 
своїм виступом у Фару 
допомогла посилити полі
тичний вплив прогресив
них молодіжних організа
цій і в самому місті, і в 
Португалії загалом. 
4’ КАЗАТИ про те, шо ион- 
Д- церій в інших містах бу
ли подібними, означало б під
креслено заву літи розповідь і 
позбавити читачів 
фактів. Справді, 
«Юності» іірозпу-ілліь 
кажучи, на високій ноті. По
дорожуючи по країні, учасни
ки танцювального ансамблю 
дізнавалися про неймовірні 
вигадки, ІІОВЯ ІІІІІІ з ними як 
з посланцями Країни Рад. 
Зустрічалися нортуї тільці. се
ред них і молоді, які ІІС ЙІІЯЛН 
віри, то її нашій країні без
платні лікування і навчання, 
що більше іоіо студенти ву
зів за учні профтехучилищ 
отримують стипендію. Серед 
запитань, які для нас ВІІДаЮ- 
П.СІІ СМІХОТиоріІИМИ було, 113- 
прпклад, такс: чи й справді 
жінці в нашій крсїііі, перш 
ніж народити дитину, необхід
но брати дозвіл у властей?.. 
Слід зазначити що реакціоне
ри, поширюючі* всілякі плітки, 
розраховують піредсіїсім на 
необізнаність частини народу 
з радянською дійсністю.

Наступний номер — 
прем'єра. Як сприймуть 
португальські студенти но
ву патріотичну компози
цію «Гімн свободи»? До
хідливою мовою танцю 
«Юність» перенесла при
сутніх у прекрасний світ 
мужності, світ благород
ної, справедливої борні за 
найвищі ідеали людства. 
Мовби могутні крила ро з- 
кинула на сцені Револю
ція. Звідси в зал перели
валась невидима зооні те
чія, натхненне джерело 
Свободи. Якщо перед кон
цертом гоміж студені ів
Лісабона можна було по
чути зацікавлення і трохи 
запитливе «УеРеСеС», то 
після закінчення цього 
піднесеного, урочого тан
цю воно мовЬи 
нулось із сотень 
Вигуки 
«УеРеС. еС!» 
Союз) тривали й тоді, ко
ли на сцену розгонисто 
екотився іскрометний ук
раїнський «Гопак».

«Авалтс, камарадн!» («Впе
ред, друзі!») наші артисти за
співали на закінченні» концер
ту. Пісню підхопив увесь зал.

Цього ж дня відбувся кон
церт і в передмісті Лісабона— 
містечку Амадорі. Добрі вісті 
про виступ радянсі них сту
дентів у столиці випереджали 
ансамбль. Учасники нашого 
танцювального колективу, беї- 
умозно, справили иеабн-лке 
враження на нортуї альців, і 
саме про цей благоїворіїпіі 
вплив, помножений на десят
ки тисяч глядачів стадіону під 
час виступів на фестивалі, 
говорив перед від'їздом 
само.по Ллваро Куш.ял.

Приємно стрічати людей 
незнайомій далекій країні, 
якими можна 
Тут відчутний потнг молоді 
до вивчення російської мови. 
Грасса, яка захотіла подиви
тися наш концерт і в Лмадо- 
рі, виявилась дівчиною това
риською. Учасники допомага
ли вимовляти їй складні фра
зи, і вона з вдячністю, слух
няно повторювала їх. Пітніше 
її стрічали ще на двох кон
цертах.

Заслуговує уваги ще 
одна особа, дочка колиш
нього прем'єр-міністра 
Португалії. Марія Жуана 
Гонсалвеш — член Спілки 
студентів-комуністів. Од
разу ж при знайомстві во
на запевнила, що їй спо
добався виступ «Юності». 
В подальших подіях вона 
виявляла не тільки інтерес 
до ансамблю, а й турботу 
про його учасників, зна
йомила нас із Лісабоном, 

за 
слідом «уче- 

пегковий автомо- 
звідти через підси- 

галасливо завели 
пісню», закликаю- 
гіддаватися кому- 

(Продовження. Поч. в но- ністичній пропаганді. Глиб- 
мері за 29 квітня ц. р.) ше в ліс — більше дров.

сама, в свою чергу, ціка
вилась життям у нашій 
країні.

«Юність» 
гастрольну 
Португалії, 
вікна автобуса 
широкі плантації апельси
нів, коркових дерев. Екзо
тична місцевість /иилувала 
зір. І в тсй же час усюди 
впадали в очі чорні чоло
вічі капелюхи на головах 
жінок як атрибут бідності. 
Різким дисонансом вида
валися й дорогі «мерседе- 
си» поруч упряжок віслю
ків.

Пас зустріло гарне, просто 
таки вражаюче своєю красою 
містечко Грандула. Концерту 
«Юність» тут не давила, ти 
згадується воно з двох при 
чин Перша, саме тут народи
лася запальна, відома і в па 
іній країні, пісня «Грандула 
моя, смуглянка», яку наспіву 
ють у Португалії і старші, і 
малий, — танцюристи почули 
її в перший день після при 
буття. Друга: більшість гру 
діїзпіікіи у Грапдулі — члени 
Портуї альської комуністичної 
партії Цим і іу’мог.лсна була 
гостинна. приязна зустріч 
Жителі урочисто виходили на 
вулицю, вигукам і і ж еста дій 
виказували свої симпатії. 
Знаючи,, що радянські само
діяльні артисти и Грапдулі не 
виступатимуть, лк-дн спішити 
з квітами, сувенірами, заво
дили дружні розмови. Одер
жуючи радянські значки із 
зображенням Леніна, порту
гальці з особливим благого
вінням притискали їх до гру
дей.

ПО ДОРОЗІ до Фару ми 
зупинилися біля неве

ликого кафе, і коли обслу
га дізналася, що це—гос
ті з СРСР, наперед вийшов 
господар, урочисто з-зявив, 
що «артисти ------  “
ціалістичну 
Альєнтежу», 
увазі те, що 
ведено аграрну реформу.

Учасників «Юності» за
здалегідь попередили про 
реакцій^1 настрої міських 
властей у Фару. Безпе 
речно, це відбилося на 
настрої танцюристів. Ми
моволі вселилася якась 
внутрішня тривога перед 
цим приокеанським міс
том, розташованим на 
крайньому півдні Порту
галії. Невдовзі ПОЯБИЛИСи 

і винуватці неспокою: 
автобусом 
пився» 
біль, і 
г.ювач 
«свою 
чи не

Далі посеред вулиці пере
городжували проїзд два 
автомобілі без власників. 
Але те, що сталося через 
мить, підняло настрій і на
віть звеселило наших 
хлопі, ів і дівчат. Група ро
бітників — поки зупиняв
ся автобус перед умисно 
зробленим бар’єром —•_ 
підхопила автомобілі й 
буквально на руках винес
ла з вулиці, звільняючи 
шлях. Як виявилося, «бать
ки» міста просто боялися, 
що виступ 
ансамблю 
ЗБОЛИТЬ ЇМ

здоро- 
«роз- 
Наші

час зу- 
кому- 

члечам 
колективу
«Юність.»

цікавих 
виступи 
образи)

ДІГТЯР.

(Закінченіиі в наступному 
номері).
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жданого інституту театрального мистецтва I 
нетривалої роботи в Клайпеді.

Понад сто ролей на сцені театру сати
ри, більше сорока ролей у кіно — такий 
сьогоднішній підсумок творчості Анато
лія Папанова. В театрі — цс ролі в ста
родавніх водевілях і сучасних комедіях 
Михалкова і Штейна, н’есах-плакатах 
Маяковського і «Ревізорі» Гоголя. Це 
драматичні й трагікомічні образи у п’є- 
сах сучасних радянських і зарубіжних 
драматургів. У кіно — це ціла галерея 
гострохарактерних портретів наших су
часників, і передусім роль генерала

СТО П’ЯТДЕСЯТ 
РОЛЕЙ АН А ТОЛ ІЯ
ПАПАНОВА

J ЖС створив.
С.РС.Р Анатолій Папанов 

пр»

АНАТОЛІЙ Папанов по праву входить 
у число найбільш відомих та улюб

лених артистів театру 1 кіно. Яку б роль 
піп не виконував, і его завжди пізнаєш 
завдяки яскравій акторській індивіду
альності, характерності голосу, міміки, 
рухів. Хо-іа Папанов відомий широкому 
глядачеві по ролях в основному комедій
них і сатиричних, він створив цілу гале
рею серйозних драматичних, героїчних 
образів, якими пишається наше мисте
цтво.

Папанов багато працює в театрі, часто зні
мається в кіно. Спеціально для нього пишуть 
сценарії. Мульти
плікаційні філь
ми, озвучені з 
участю артиста, в 
тому числі широ
ко відомий «Ну, 
постривав!», не
змінно збирають 
повні залп. Ко-

‘ лн проаналізува
ти все, що артист 
уже сі порив у 
театрі і кінема
тографії, вра
жав, як багато він

Народний артист
завжди несподіваний і п своїх думках 
творчість, і в самій творчості. Саме тому люд- 

. ські характери, які він зображає, і на сцені, і 
на скрапі, стають відкриттями.

Папанов — актор рідкісних індивіду
альних якостей. У кожній новій роботі 
пін лігінть характер, який абсолютно від
різняється від попереднього. Актор зав
жди уважний до зовнішності своїх ге
роїв, але, насамперед, змінюється він «із
середини» — входить в образ, уживає
ться в нього. Працюючи над роллю, він 
бачить, як у збільшувальне скло, най- 
црібніші психологічні тонкощі характеру 
людини, деталі поведінки., одягу, чує не
повторність говірки, інтонацій. Можна 
тільки дивуватися гостроті його ока, 
топкості слуху.

За ссім цим стоїть багатий життєвий досвід 
актора. Популярність прийшла по нього пізно, 
майже в сорок років. Папанов ішов цо неї не 
примо — працював на заводі, пройшов через 
війну, лежав у військовому госпіталі після 
тя якого поранення, грав невеликі епізодичні 
ролі в Московському театрі сатири, куди він 
улаштувався І9І8 року після закінчення Дер-

Серпіліна у фільмі Олександра Столпера 
«Живі і мертві», яка стала віхою не тіль
ки у творчості артиста, а й у радянсько
му кінематографі. Папанов зумів переда
ти в образі генерала Серпіліна рідкісну 
іірипципіальпість, доброту, високе слу
жіння Батьківщині — все те, що дозво
лило його герою непохитно прейти через 
найважчі випробування. В картині «Наш 
дім» Папанов створив чудовна образ 
батька — простого трудівника, мудрого 
вихователя своїх синів. Звертає па себе 
увагу і образ бухгалтера Д\бннського, 
одного з ветеранів війни («Білоруський 
вокзал»).

Те, про що говорять зі сцени і з екра
на персонажі Анатолія Папанова, хви
лює сучасників, примушує їх замислюва
тись, переживати. Те, як доносить артист 
до глядача внутрішній світ свого героя, 
завжди вражає і захоплює. В цьому, 
мабуть, головний секрет популярності 
Анатолія Папанова.

Б. ЛЕНІНСЬКИЙ, 
кореспондент АПН.

КВАРТЕТ.
Фото О. Присяжного, 

м. Иовом иргород.

Традиційний Всесоюзний 
турнір з класичної боротьби 
«Білі печі» протягом трьох днів 
проходив у Ленінградському 
спортивному комплексі товари
ства «Локомотив». Сюди з'їха- 
лося понад 300 юнаків із сорока 
міст країни. Вихованці Кірово
градської ДІОСШ спортивного 
клубу «Зірка» стали срібними 
призерами: в найлегшій ваговій 
категорії — восьмикласник ніко
ли № 7 Сергііі Луцепко, у важ
кій — учень дев’ятою класу 
школи А? 5 Олександр Ушаков. 
До четвірки найгнльп'іших се
ред борців другої щонайлегшої 
ваги ввійшов восьмикласних 
школи .V- II Олександр Лисиця.

® У Будинку фізкультури кі
ровоградського заводу «Череп
на зірка» відбувся турнір з бас
кетболу. 1! іграх брали участі, 
дівчата 1962—1963 років паро і- 
жеїшя з ДІОСШ міст Одеси. 
Дніпропетровська. Запоріжжя, 
Ровно. Луцька, Миколаєва. Бі
лої Церкви. Ізмаїла та органі

затор змагань — збірка коман
да Кіровоградщиип. Перемож
ницями цих ПОЄДИНКІВ вийшли 
юні баскетболістки з міста Із
маїла. Друїу сходинку посіли 
спортсменки Луцька, третю —• 
наші землячки.

Я) Представницьким був Все
союзний традиційний турнір зі 
спортивної гімнастики па приз 
«Одеська весна». Шестикласник 
Кіровоградської середньої шко
ли № II Ігор Михайличенко, 
який виступав за програмою 
першого спортивного розряду,у 
своїй віковій групі зайняв п'яте 
місце, його включили до скла
ду збірної команди ВЦРПС.

Д У другому турі юнацької 
першості країни з футболу 
вихованці кіровоградської «Зір
ки» на своєму пилі зустрілася 
з колективами харківського

«Металіста». Першими міряла
ся силами молодші команди. 
Перевага була па боці кіровб» 
градців. Вони добилися перело
ги — 2:1. Обидва голи забив 
Федір Замула.

У зустрічі між старшими юиа^ 
ками ініціатива належала гос» 
тям. Рахунок матчу — ‘_':0 на ко
ристь «Металіста». ■

Редактор М. УСПАЛЕНКО.

□ ТЕЛЕЕКРАН
i’iïlHSKBflgl,

з 3 не травин
ПОНЕДІЛОК ВІВТОРОК

З ПЕРША ПРОГРАМА. 9 00
— Новини. (ЛІ). 9.10
Рапксва гімнастика, к.

(М). 9.30 - «Пісня вогненних 
років». Мультфільм, к. т. (М). 
9.50 «У світі тварі її», к. т. 
(’М). 10.50 — ».Клуб кіноподоро-
жей». к. т. (М). 11.50 — «Пісні 
над планетою».
музична програма. 
13.35 — «Ветерани 
ють». (К). 15.00 — «Основи Ра
дянської держави
(ЛІ). 15.30 —- «Наш с?д».
1(1.00 л- Для дітей МультФі н,- 
ми. (К) 16.15 — «Рішення XXV 
з,'їзду КПРС — викопаємо!», 
(ророшнловг рад). 16.45 — Кон
церт класичної музики. (К). 
1'7.10 — «Програма величних 
звершень». Бесіда 9. (К). 17.30— 
Для дітей. «Сонечко». (К-д на 
Республіканське телебачення). 
18.00—«Екран запрошує». (К-д). 
Ір.ЗО — «Щоденник соціалістич
ного змагання». (М). 19.15 —
Концерт ліричної пісиі. «Співа
ють М. Гіахомепко і Б. Закі- 
ров». 19.55 — «Моя справа». 
Тел. худ. фільм. І серія, к. т. 
ЇМ). 21.00 — «Час». (М). 2130 — 
«Моя справа». Тел. худ. фільм.

• 2 серія, к. т. (М). 22.35 — Чем
піонат СРСР з Футболу: «Дииа- 
іио* (М) — ЦСКА. 2-й тайм, 
к. т. По закінченні — повн
іш. (М).

ДРУГА ПРОГРАМА. 10.35 - 
Новини. (К). 10.50 — «Літера
турні зустрічі». (К). 15.30 —
іП’ятирічка ефективності і якос
ті». (Д-к). 16.00 — «Фільм — ді
тям». «Червоне сонечко». (М). 
17.30 — «Травневі пісні*. Кон
церт юних виконавців. (Т: ллін). 
’1.5.00 — Реклама, оголошення. 
ЇК). 18 30 - Хулі, телефільм для 
дітей. «Тореадори з Васюківчп». 
<К). 19.00 — «Вісті». (К). 19.30- 
Кінопарис (К). 19.45 — «Слава 
Солдатська». (К). 20.41 — Діл 
дббрапіч. діти!». (К). 21.00 —
£Час». (Мі. 21.30 - Худ. фільм 
{»Фронт» (К) 23 20 — Вечірні
НОВИНИ. (Ю.

т.

Міжпародпа 
к. т. (К). 
розповіла •

І права». 
(М).

4 ПЕРША ПРОГРАМА. 9.00
— Новини. (М). 9.10 —•
Ранкова гімнастика, к. т.
9.30 — «Моя справа». Тел. 
фільм. 1 і 2 серії, к. т.

11.40 — «Шкільї пй екран», 
література для уі-

12.10 —
13

(М). 
худ. 
(М). 
Українська 
нів 8—10 класів. (К). 
«Екран молодих». (К). 
«Ветерани розповідаю!ь».
15.10 — Концерт. (Харків).
— «Курорти Закарпаття». . 
город). 16.30 — «Горизонти роз-' 
витку металургії». (Запоріж
жя). 17.15 — Для школярів. 
«Сурмач». (К). 17.45 — «Рубежі 
десятої п’ятирічки». (К). 18.00 — 
Новини. (М). 18.15 — Мульт
фільми. к. т. (М). 18.25 — «Сло
во про батька». Теленарис. (М). 
18.55 
(М).
худ. 
ни». 
(М). 
мистецтв, 
преси, 
пи. (М).

ю — 
(К). 
16.10-
(Уж-

— Музичний абонемент. 
19.10 — Тел. багатосерійний 
фільм «Довгі герстн вій- 
1 серія. (К). 21.00 — «Час*. 
21.30 — Концерт майстрів 

присвячений Дню 
По закінченні — нови-

СЕРЕДА

5 ПЕРШ,А ПРОГРАМА. 9.00
— Новини. (М). 9.10 —
Рані ова гімнастика, к. т. 

(М). 9.30 — «Се.мбо» Мульт
фільм. к. т. (М). 9.45 — «Му
зичний абонемент». (М). 10.30 — 
«Довгі версти війни». Тел. бага
тосерійний худ. фільм. І серія. 
11.45 — Програма короткомет
ражних худ. т.'леФільмів за 
оповіданнями А. II. Чехова. 
(К). 13.00 — «На допомогу шко
лі». «Передвижники», к. т. (К). 
15.10 — «Об’єктив», к. т. (М). 
15.40—«Фільм — дітям». «Верш
ники». І серія. (М). 16.15 «На
ука — сьогодні», к. т. (М). 17.15 
— «Сільськогосподарський тиж
день». (К). 17.30 — «Вісті». (К). 
18.00 — «День за днем». (К-д). 
18.15 — «Лісова 
Музична казка.
— «Сьогодні — День 
(М). 19.00
к. т. (М). 19.30 — Кубок СРСР 
з хокею. Півфінал. 1 і 2 періо ці. 
к. т. В перерві—«Тираж «Спорт
лото». к. т. (М). 21.00 — «Час». 
ЇМ). 21.30 — Кубок СРСР з хо
кею. З період, к. т. (М). 22.05 — 
«Пумо, дівчата!», к. т. Но за
кінченні — иовипч. (М).

ДРУГА ПРОГРАМА. 11.00 — 
Новини. (К). 11.15 — Для дітей. 
«Сонечко». (К). 11.00 — «Видає 
Країна Рад». Дох. фільм. (М). 
II 10 — «Голова колгоспу». Те
ленарис. (М). 15.10 — Програма 
передач. (К). 15.15 — «Щоден
ник соціалістичного змагання». 
(Одеса). 15.30 — «Сьогодні — 
День преси». (К). 15.45 — «Па
літра». (Львів). 16.15 — «Бага
тосерійний док. телефільм 
«Нам’ять про велику війну». 
Фільм 1. (К). 17.15 •- «Відгук
ніться. сурмачі1». (М). 18 00 — 
І/!і фіналу Кубка СРСР а фут
болу: «Зопя» — «ЇПахіар». (К). 
19.50 — «Пісні для вгс». (Д-к). 
20.45 — «На добраніч, діти!». 
(К) 21.00 — «Час». (М). 21.30-

бтвальщіпи». 
к. т. (М). 18.39 

преси». 
Фільм-концерт.

ДРУГА ПРОГРАМА. 10 55 — 
Новини. (К). 11.10 — Для дітей. 
«Олівець — малювьць». (К) 
14.00 — Док. фільми. (М). 15.10 
— «Ми знайомимось з приро
дою». (Лі). 15.30 — «Пісні і тан
ці народів СРСР». (М). 16.00 — 
«Сторінки творчості письменни
ка ІО. Бондарева». (М). 17.00 — 
«Винахідник». (М). 17.30 —
«Приходь, казко'». (М). 18 09— А Салипський. «Довгожданий». 
«До 200-річчя міста Дніпролет- Вистава. В перерві — вечірні 
--------  ‘ -- повний. (К).

Для дітей. Опсра-казка М. Ли
сенка «Коза-дереза». (Х-п). 
15.05 — Худ. телефільм «Обіця
не щастя». (К). 16.15 — «Чемпі
онат Європи з боротьби дзю-до. 
к. т. (К). 17.00 — «Містам і се
лам України бути зразковими». 
(Запоріжжя). 17.35 — «Народні 
таланти». (Д-к) 18.00 — «Рі
шення XXV з’їзду КПРС — п 
життя». Виступ завідуючого 
відділом пропаганди Новомпр- 
городського райкому Компартії 
України Т. Плахотпнка В. А. 
(К-д). 18.15 — Моя п’ятирічка. 
(К-д). 18.25 — Оголошення.
(К-д). 18.30 — «Ленінський уні
верситет мільйонів». (М). 19.00
— Концерт, к. т. (М). І!).50 —
Телевіз. багатосерійний худ. 
фільм «Довгі версти війни». 2 
серія. (М). 21.00 — «Час».
(ЛІ). 21.30 — «Театральні зу
стрічі» к. т. По закінченні — 
новини. (М).

ДРУГА ПРОГРАМА. 10.40 -
«Годинник з зозулею». Лялько
ва вистава. (К). 11.30 — Кон
церт ліричіїсї пісні. (М). 11.00
— «В буднях великих будов».
Кіііопрограма. (М). 15.15 —
«Шахова школа». (М). 15.45 — 
«Ми охороняємо природу».. (М). 
16.15 — М Шолохов «Проза во
єнних років». (М). 17.15—«Один 
за всіх. — всі за одного». 
(Л-д). 18.00 — Реклама, оголо
шення. (К). 18.39 — «Золоті зір
ки України». (Донецьк). 19.00.
— «Вісті». (К). 19.30 — «ІІа ла
нах республіки». (Ворошилов
град). 19.45 — Багатосерійний 
док. телефільм «Пам’яті, про 
ііелпку війну». Фільм 2. (К). 
20.45 — «На добраніч, діти!» 
(К). 21.00 — «Час». (М). 21.30
— Худ. іійльм «Біле коло». (К)’. 
22.50 — Концерт. (О-.ес.з), 23.40
— Вечірні повніш. (К).

«А нам допоможе робот...» 
Мультфільм, к. т. (М). 18.25 — 
«Подвиг». (М). 19.10 — «Концерт 
пар. артистки РРФСР лауреата 
Ленінської премії Є. Образно- 
иої». (М). 19.55 — Багатосерій
ний худ телефільм «Довгі верс
ти пійпп». З серія. (М). 21.00 — 
«Час». (М). 21.30 — «Кіпопаио- 
рама». к. т. (М). 23.00 — Чем
піонат Європи з боротьби дзю
до. к. т. (М). По закінч-'ііиі — 
новини. (М).

ДРУГА ПРОГРАМА. 10.35 — 
Новини. (К). 10.50 — «Інформа
ція та паукопо-тсхні.чинн про
грес». (К). П.20 — Фільм-виста- 
па «Співробітники?. (К). В пе
рерві — док. телефільм. (К). 
15.05 — В годчіпі дозвілля.
(Львів). 15.45 — Концерт. (К). 
16.15 — Чемпіонат Європи з бо
ротьби дзю-до. (К). 17.00 — Ба- 
гатосеріїніпй док. телефільм 
«Пам'ять про велику війну». 
Фільм 3. (К). 18.00 — «П’ятиріч
ка ефективності і якості». (До
нецьк). 18.30 — «Товари — на
роду». (К). 19.00 — «Вісті». (К). 
19,20 — «До Дня визволення
Пімеччиї’п від гітлерівського 
фашизму». Виступ Генерально
го консула 11ДР У м. Києві 
Р Рошера. (К). 19.30 — Кон
нерт. присвячений Дню радіо. 
(К). 20.45 — «На добраніч, ді
ти!» (К). 21.00 — «Час». 21.30- 
Худ. телефільм ~ 
довгий шлях». 
«Вас вітають», 
листами ветеранів 
23.35 - “ ' '

дітей. «Курочка — ряба». Ля-» 
лькова вистава. (Запоріжжя)^ 
14.05 — Фільм-копцерт «ПіснЩ 
обпалена війною». (К). 15.15 — 
«Національне свято народів Че- 
хословаччіїїпі — визволення 
країни від німецько-фашистсь
ких загарбників*. (К). 15.25 — 
Багатосерійний док. телефільм 
«Пам’ять про велику війну». 
Фільм 4. (К> 16.25 — Сінчциг»
пуск інформ. програми «Вісіі». 
(К). 17.50 — Худ. телефільм для 
дітей 
(К). !
20.15
(К). 
Худ.

і «ІТевідкрпті острови», 
20.00 — «Муз. пошта*. (К).
— «На добраніч, діти!» 

21.00 — «Час». (М). 21.30 
Фільм «Полум'я». 1 серій. 

22.55 — Вечірні новини.

НЕДІЛЯ

«Такий довгий.
(К). 22.35 -
Програма за

.... ........ ..... .з війни. (К).
— Вечірні повний. (К).

СУБОТА

ровська*. (Д к). 18.30 — Кон
церт хору ветерапів м. Дніпро
петровська. (К). 19.00— «Вісті». 
(К). 19.30 — Концерт V робітни
чому клубі. (В-д). 20.15 — «Ве
чір романсу». (Львіг) 20.15 — 
«На добраніч, діти!». (К) 21.00 
— «Час». (М). 21.30 — «Співа
ють Каріна і Рута за Лісіціан*. 
(Одеса). 22.10 — Програма ко- 
роткометражніїнх худ. телефіль
мів за оповіданнями А П. Че
хові. (К). 22.5(1 — «Музична
пошта» (К). 23.20 — Вечірні но
вини. (К).

ЧЕТВЕР

6 ПЕРША ПРОГРАМА. 9.00
— Новиїїи. (М). 9.10 —
Ранкова гімнастика, к. т.

(М). 9.30 — «Відгукніться, сур
мачі!» к. т. (М). 10.15 — «Ми 
москвичі», к. т. (М). 11.30
Повний. (К). 11.45 — «Мистец
тво — народу». Концерт-З} ст
річ». (К). 11.20 — «Для вас. 
вчителі». Навчальні передачі з 
Фі'іики у травні. (К). 14.40 —

П’ЯТНИЦЯ

7 ПЕРША ПРОГРАМА. 9.00
— Повніш. (МЕ 9.10 — 
Райкова гімнастика, к. т.

(М). 9.30 — «Один за всіх, псі 
за одного», к. т. (Л-д). 10.15 — 
«Пісні і танці народів СРСР». 
к. т. (М). 10/15 — «Довгі верс
ти війті». Багатосерійний худ 
телефільм. 2 серія. (М). 15.00 — 
«Москва і москвичі». (М). 15.30 
— «Фільм — дітям». «Вершин
ки». 2 серія. (М). 16.45 — «Ра
дянське космобачення». Досяг
нення і по| епектпвп. к. т (М).
17.15 — Концертний зал телесту
дії «Орля» к. т. (М). 18.00 —
«День за днем;-. (К-д). 18.15 —

^Наша адреса і телефони «МОЛОДОЙ КОММУНАР» - 
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9 ПЕРША ПРОГРАМА. 9.9Ф
— Новини. (М). 9.10- —
Ранкова гімнастика для 

дітей, к. т. (М). 9.36 -- «Будиль
ник». к. т. (М). 10.00 — «Слу
жу Радянському Союзу». (М)< 
11.00 — «Вперед, хлопчаки Io-
к. т. (М). 12.00 — «Муз. кіоск* 
к. т. (М). 12.30 — «Сільська
година». (М). 13.30 — Худ.
фільм «В бій ідуть тільки «ста
рики». (М). 15.00 — «Сьогодні — 
свято Перемоги». (М). 15.15 
«Муз. програма для воїнів»,- 
к. т. (М). 15.55 — «Міжнародна 
панорама», к. т. (М). 16.25 —• 
Мультфільми, к. т. (М).
— «Клуб кінонодорожей». 
(М). 18.00 — Новини. (М). 
— «Поезія п бою», к. т.
18.50 
лих у боротьбі проти 
-му».
19.10 — Концерт класичної 
зики. к. т. (М). 19.10 
ський Союз очима
гостей», к. т. (М). 19.55 — Те
левіз. док.
мемуари».
вач танків*. (М). 21.00 — «Час». 
21.30 — Фільм-копцерт «Богині 
сорокові». (М). к. т. 22.30 -f 
Спортивна програма. (М). к. г. 
Но закінченні — новиїїи. (М).

т. 17.00
к. т. 
18.15

____ ..... . ... (М), 
«Світлій пам’яті загиб» 

...___ фаіиііз*»
Хвилина мовчання. (М);

му* 
— «Раднії- 

зарубіжних:

8 ПЕРША ПРОГРАМА. 9.00
— Новини. (М). 9.10 —
Ранкова гімнастика, к. т.

(М). 9.30 — «Днію-гарбуз». Ля
льковий сінльм-спектакль. (М). 
10.00 — «Для пас, батьки!» (М). 
10.30 — «По музеях і віїста- 
почішх залах». Всесоюзна ака
демічна виставка. 11.00 — 
гі версти пійпп». 
ІНІЙ худ. телефільм.
З серія. 12.05 
блю 
(М). 
(М).
кої 
«Співдружність*. Тележурнал, 
к. т. (М). 11.00 — Кубок СРСР з 
хокею. Фіналі к. т. (М). 16.15 — 
Мультфільми, к. т. (М). 17 05 — 
«Ліодина Земля. Всесвіт», к. т. 
(М). 17.3-1 — «Російські віспі у 
пііконаїїпі засл. артистки 
РР<І>С.Р Л. Руисланопої». к. т.
(М) 18.00 — Новиїїи. (М). 18.15
— «Очевидне — неймовірне», 
к. т. (М) 19.15 — «Від усієї ду
ші-'. к. т. (М). 21.00 — «Час». 
(М). 21.30 — Концерт двічі Чср- 
вонопрапорпого ім. О. О. Алек
сандрова ансамблю пісні І тан
цю Радянської Армії, к. т. По 
закінченні — попіпиі (М).

ДРУГА ПРОГРАМА. 10.15 - 
Док. гелефілг.м «Київ — МІСТО- 
герой». (К). 10.35 — Фільм-кои* 
церг «Над широким Дніпром», 
(К). 11.35 — «Сурми славлять 
перемогу». (Львів), 12.05- - 
«Чориоморськпіі акорд». Муз............ ......................  _
програма. (Одеса). 13.25 — Для вечірні повний. (К).

Багатоссрій- 
к. т. (М). 

Концерт лисам- 
танцю «Ровесник», к. т. 
12.35 — «Здоров'я», к. т. 
13.05 — Концерт радянсь- 
пісні, к. т. (М). 13.25 —

фільм «Солдатські
Фільм 1. «Віііпііцу/

ДРУГА ПРОГРАМА. 9.50 
«Фільм — дітям». (К). 10.Ю т* 
Лої;, телефільм «Братерство». 
(К). П.оо — «Митці — воїни». 
(К). 11.45 — Для дітей. «Лісо; 
вин годїінник». Лялькова ви
става. (Харків). 12.30 — «Літ. 
театр». «Люди геройські». (К)<
13.30 — Фільм-копцерт «Лийся,
пісне, над Вітчизною». (К). 
11.35 — «Багатосерійний 
телефільм «Пам’ять про полику 
пійиу». Фільм 5 (К). " 
К. Симонов. «Російські 
Вистава. (К). 18.10 — 
(К). 18.40 — Телефільм 
погонь». (К). 18.59 — 
пам’яті загиблих в 
проти фашизму» Хвилина мов
чання. (М). 19.10 — Концерт
симфонічної музики. (К) 19.35
— Худ. фільм «Полум’я». 2 се
рія. (К). 20 50 — «Па добраніч. 
Літи!» (К). 21.00 - «Час». (М),
21.30 — Першість СРСР.з фут- 

— . бсілу, «Динамо» (К) — , «Дпііі-
ро>. (ІІІдебзаїїис). В перерві -л

(К). 
док.

15.35 —
люди». 
«Вісті». 
«Вічний 
«Світлій 
боротьбі
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