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Нашу планету називають 
голубою — такою вона ба
читься з космосу. Але в 
день Першотравня головний 
колір її, безумовно, черво
ний. Немов спалахи гарячо
го полум'я, переможно ма
йорять над сеятом прапори 
робітничих колон, які при
носять присягу на вірність 
великому братерству лю
дей праці. «Пролетарі всіх 
країн, єднайтеся!» — напи
сано на прапорі Першого 
травня, і цей бойовий за
клик, що народився на ба
рикадах класових битв, зву
чить паролем, за яким ви- 
значають своє місце в 
спільному строю борці про
ти імперіалізму, за мир, де
мократію і соціалізм.

Мир, Праця, Травень — 
сама історія поставила в ряд 
ці слова. Виступаючи напе
редодні Першотравня на 
зустрічі з робітниками мос
ковського металургійного 
заводу «Серп и Молот», Ге
неральний секретар ЦК 
КПРС, Голова Президії Вер
ховної Ради СРСР К. У. Чер
ненко підкреслив: «Уже за 
самою своєю природою ро
бітничий клас — це клас, 
творець». Турботою про 
творення, волею до миру 
пройняті справи і помисли 
радянського народу — бу
дівника комунізму. З вели
чезною переконливою си
лою це підтвердила пер- 
шотравнева демонстрація 
у столиці нашої Батьків
щини — Москві.

Все, чим живуть радян
ські люди, їх звершення, 
плани і надії відображено в 
урочистому вбранні Крас
ної площі.

Стрілки годинника на 
Спаській башті наближаю,- 
ться до десяти. На брущат
ку Красної площі вступа
ють головні колони послан
ців трудової Москви. Над 
рядами — портрети членів 
Політбюро ЦК КПРС. В об
рамленні прапорів — тран
спарант з словами товариша 
К. У. Черненка: «Непохитна 
готовність нашої партії, на. 
шого народу виконувати 
ленінські заповіти».

Чотирма колонами виши
ковуються на гігантському 
квадраті площі учасники 
маніфестації, піднявши над 

КІРОВОГРАД. у першотравневйх колонах,

рядами транспаранти з пер- 
шотравневими Закликами 
ЦК КПРС.

Вигуками «Ура!», бурхли
вими, довго не стихаючими 
оплесками москвичі і гості 
столиці сердечно вітають 
керівників Комуністичної 
партії і Радянської держави. 
На Центральну трибуну 
Мавзолею піднімаються то
вариші К. У. Черненко, Г. А. 
Алісв, В. І. Воротников, М. С. 
Горбачов, В. В. Гришин, А. А. 
Громико, Г. В. Романов, М. С. 
Соломеицев, М. О. Тихонов, 
Д. Ф. Устинов, П. Н. Демі- 
чев, В. І. Долгих, В. В. Куз
нецов, Б. М. Пономарьов, 
В. М. Чебриков, М. В. Зимя- 
нін, І. В. Капітонов, Є.К . Ли- 
гачов, К. В. Русаков, М. І. 
Рижков. Тут же визначні ра
дянські военачальники.

10 ударів, які роняють в 
гучний весняний ранок 
Кремлівські куранти, зли
ваються з. урочистою піс
нею фанфар. Над площею 
лунають здравиці на честь 
Першотравневого свята, на 
честь великого радянського 
народу і його бойового 
авангарду — Комуністичної 
партії Радянського Союзу. 
Багатотисячним «Ура!» від
повідають святкові колони.

На трибуну Мавзолею збі
гають піонери. Вони вруча
ють керівникам КПРС і Ра
дянської держави квіти, 
червоні Першотравневі бан
ти.

Під звуки бравурного мар
шу на площу вступають 
представники районів- сто
лиці. Попереду — прапор 
міста-героя Москви.

Особливо піднесений на
стрій панує в колоні трудів
ників'заводу «Серп и Мо- 
лот». Зустріч з товаришем 
К. У. Черненком окрилила 
металургів, настроїла їх на 
нові великі справи. Серед 
демонстрантів багато робіт
ників, яким пощастило осо
бисто спілкуватися з Ко
стянтином Устиновичем, 
розмовляти з НИЛА.

На святковому марші — 
посланці кращих москов
ських підприємств. За тра
дицією, в обрамленні кві
тів, прапорів, транспарантів 
рухається по площі вантаж
на машина з маркою, відо
мою в усіх куточках країни 

а в н я
і за рубежем: «ЗИЛ». Неза
довго до Першотравня мос
ковські автомобілебудівни
ки. відправили у Казахстан 
залізничний состав з маши
нами, які мають працювати 
на посівній. Райдугою світи
ться величезний екран те- 
<левізійного кінескопа — 
його макет несуть трудівни
ки знаменитого «Хроматро- 
на» — одного з москов
ських заводів об’єднання 
МЕЛЗ. Крокують верстато
будівники заводу імені Сер
го Орджонікідзе. Це вони 
були серед тих московських 
колективів, які виступили з 
патріотичним почином: до
биватись у роботі високих 
кінцевих4 результатів на ос
нові використання резервів, 
підвищення взаємної вимог
ливості, створення зразко
вого порядку на кожному 
робочому місці. Вся країна 
підхопила тепер цей рух за 
зміцнення дисципліни під 
девізом «Честь і сласа — по 
праці!».

Кумачевою хвилею пле. 
щеться біля кремлівських 
стін свято Весни, Миру, Со
лідарності, 67-й радянський 
Першотравень.

Могутнім потоком роз
лився по Красній площі 
святковий похід. Немов 
квартали багатоповерхових 
будинків виросли над коло
нами — оплескалАи зустрі
чають трибуни московських 
будівельників. У розмаху 
новобудов столиці особливо 
ясно видно кроки п'ятирі
чок. /Лісцем першої маївки 
московських робітників ЗО 
квітня 1895 року увійшла в 
історію станція Вешняки — 
за традицією пролетарські 
сходки проводилися подалі 
від очей царських шпигунів. 
Тепер тут розкинувся вели
чезний район Вешняки-Вла. 
дичино, який дорівнює ці
лому місту.

Площею йде юність сто
лиці. Нинішній рік для ра
дянської молоді особличо 
знаменний: 60 років тому 
комсомол прийняв ім'я В. І. 
Леніна. Зберігає.вірність за
повітам вождя, гідно розви- 
виває традиції старшого по
коління 42-мільйонний загін 
ВЛКСМ. Комсомольці там, 
де найбільш потрібні їх міц
ні руки, дерзання й енту
зіазм юності. Напередодні 
114-ї річниці з дня народ
ження Ілліча комсомол впи

сав нову сторінку в сбою 
славну історію: на ключові 
будови п'ятирічки вируши
ли десять тисяч бійців Все
союзного ударного загону 
імені Ленінського комсо
молу.

Сьогоднішній Першотра
вень ми зустрічаємо під 
мирним весняним небом. За 
те, щоб воно було таким, 
віддали життя 20 мільйонів 
радянських людей. Пам'ять 
про них — заклик до пиль
ності, заповіт — не шкоду
вати сил у боротьбі за най
дорожче надбання- люд
ства — лдир.

«Радянські люди глибоко 
переконані, що мир можна 
зберегти, — заявив товариш 
К У. Черненко. — Можна 
повернути розвиток подій 
від конфронтації до роз
рядки. Ми готові до діало
гу, готові активно співробіт
ничати з тими урядами і 
організаціями, які хочуть 
чесно і конструктивно пра
цювати'в ім'я миру».

«Широка страна моя род
ная...» — ллсться над Крас
ною площею пісня, яка ста
ла нашим спільним, всена
родним признанням у лю
бові до соціалістичної Віт
чизни. І площа немов роз
суває л'.ежі, за нею бачиться 
тепер панорама всієї краї
ни. ТурботливилА і вимогли
вим поглядом господаря 
оглядаємо ми її неосяжні 
простори. На них і в цей 
святковий час не припиняє
ться робота: варять сталь 
металурги, виходить у поле 
сівач, борознять голубі про
стори -моряки... їх праця — 
в ім’я Батьківщини, в ім’я 
миру. Для радянської лю
дини иі поняття — нероз
дільні. (ТА₽С).

КИЇВ —
Червоними прапорами, 

транспарантами і лозунга
ми, • весняними квітами при
красились вулиці і площі 
столиці Радянської України. 
Рапортуючи про творчі діла, 
кияни заявляють про свою 
рішимість виконати рішен
ня XXVI з’їзду партії, на
ступних Пленумів ЦК КПРС, 
завдання нинішнього року і 
п'ятирічки в цілому, про 
непохитне прагнення до ми
ру, дружби з усіма народа
ми планети.

(Закінчення на 2-й стор.|.

Молодь області, як і всієї країни, з глибоким схва
ленням зустріла промову Генерального секретаря 
ЦК КПРС, Голоеи Президії Верховної Ради СРСР това
риша К. У. Черненка на зустрічі з колективом москов
ського металургійного заводу «Серп и Молот». Як свід
чать листи до редакції, молоді трудівнини Кіровоград- 
щини споенєні рішимості трудитися високопродуктив
но, з перевиконанням норм на благо рідної Вітчизни, 
в ім'я миру на Землі.

ЩЕ РАЗ

ПРО

ЕКОНОМІЮ
З білим голубом миру 

під червоними стягами 
пройшов країною Пер
шотравень. Напередодні 
цього світлого і радіс
ного свята по-удариому 
працювали комсомольці 
і молодь нашого .кол
госпу. Готуючи сватко 
вий трудовий рапорт, я 
доповіла, що серед моло
дих тваринників вийшла 
переможцем соціалістич
ного змагання. За пер
ший квартал нинішнього 
року при зобов'язанні 
609 кілограмів надоїла 
706,6 кілограмів молока 
від корови.

Звичайно, цс не межа. 
І думаю, що у наступно
му кварталі мін особис
тий вклад у виконання 
Продовольчої програми, 
планів четвертого року 
одинадцятої п’ятирічки 
буде вагомішим. Та й хі
ба можна інакше, коли 
повсякчас відчуваєш тур. 
боту партії і уряду? 
Ось і недавно, висту
паючи перед робітни
ками московського заво
ду «Серп и Молот», Ге
неральний секретар ЦК 
К11РС, Голова Президії 
Верховної Ради СРСР 
К. У. Черненко наголо 
енв: «Послідовне поліп
шення життя широких 
мас трудящих — це ге
неральна лінія Комуніс
тичної партії, і її не по 
хитне ніщо».

Тож відповімо на бать
ківську турботу нашої 
ленінської партії удар

ною працею, новими ус
піхами і високими трудо
вими показниками!

Л. ПІТЕНКО, 
доярка колгоспу 
імені Тельмана.

КолАпаніЇЕський район.

ВІДПОВІМО 
УДАРНИМ 
ТРУДОМ

Думки, висловлені Ге
неральним с.екре гарем 
ЦК КПРС, Головою Пре
зидії Верховної Ради 
СРСР К. У. Черненком 
під час зустрічі з робіт
никами московського за
воду «Серп и Молоту, не 
могли іалншнтнся поза 
увагою членів нашого 
колективу. Нам особли 
во запам’ятались ті ряд 
кн, де йдеться про ощад
ливість. Проблема, як 
зазначає У Черненко, 
"-.в зниженні витрати ме
талу. усуненні втрат як у 
самій металургії, так і у 
споживачів». І Іезважаю- 
чп на те. іцо колектив 
працює в рахунок черв
ня, є резерви щодо еко
номії металу, електро- 
епергії. різального ін
струменту. І завдання 
сьогодення — якнан 
швидше ці резерви вико
ристати.

Дещо в цьому напрямі 
вже зроблено. Так, при
ємно звітувати про те, 
що останнім часом За 
рахунок збільшення кіль
кості рацпропозиції! до
билися істотної економії 
алюмінієвого сплаву.

Наша праця — в ім'я 
миру. 1 миролюбну полі- 
гику партії ми підтри
муємо високими показ 
іінкамп в роботі.

Л. МОШАК, 
групномсорг КМК 
механічної обробки 
обойм для насосів 
кіровоградського ор
дена «Знак Пошани» 
заводу «Гідросила».

Фото В. ГРИБА
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ПІД ЧЕРВОНИМ ПРАПОРОМ
ПЕР Ш О ТРАВНЯ

(Закінчення.
Поч. на 1-й стор.}.

Наближаються урочисті 
хвилини початку демонстра
ції. На Центральну трибуну 
піднімаються товариші В. В. 
Щербмцький, О. Ф. Ватчен- 
г.о, 1. О. Герасимоз, Ю. Н. 
Єяьченко, €. В. Качалов- 
ський, Б. В. Качура, О. П. 
Яяшко, І. О. Мозговий, В. О. 
Сологуб, О. А. Титаренко, 
О. С. Капто, Ю. П. Коломі- 
аць, С. Н. Муха, Я. П. По
гребняк. Кияни і гості столи- 
лиці тепло вітають керівни
ків Компартії України і 
уряду республіки.

Урочисту маніфестацію 
відкривають знатні люди 
міста — передовики і нова
тори виробництва, діячі на
уки і культури, які своєю 
творчою, самовідданою 
працею примножують його 
славу. Йдуть ті, ким пишає
ться наша республіка. По
переду — прапор міста-ге- 
роя Києва, Перехідний Чер
воний прапор ЦК КПРС, Ра
ди Міністрів СРСР, ВЦРПС і 
ЦК ВЛКСМ, яким столицю 
республіки відзначено за 
досягнення високих резуль
татів у всесоюзному соціа-

лістичному змаганні, успіш
не виконання державного 
плану економічного і соці
ального розвитку СРСР у 
минулому році.

На святковому марші — 
трудові колективи столиці 
України. За традицією де
монстрацію відкривають пе
реможці передтразневого 
соціалістичного змагання. 
На транспарантах, панно — 
рапорти про досягнуті успі
хи. У першому кварталі ки
яни реалізували продукції 
додатково до завдання на 
29 мільйонів карбованців. 
Продуктивність праці в про
мисловості зросла понад 
план на два проценти, а со
бівартість продукції зниже
но додатково на 0,7 про
цента.

У святковій колоні — ве
ликий портрет В. І. Леніна. 
Сьогодні, як і завжди, Ілліч 
з нами. Заповіти вождя ре
волюції живуть у серцях 
мільйонів, його велику спра
ву продовжують усе НОВІ Й 
нові покоління будівників 
комунізму.

Першотравневі демонстра
ції, мітинги відбулись і в ін
ших містах і. селах респуб
ліки.

новний критерій громадян
ської позиції — підмінне на
вчання. Тому в перших ря
дах їхньої колони — ті, хто 
своїм ставленням до на
вчання, активною участю в 
громадському житті пока
зує приклад іншим.

На площу імені Кірова 
вступають колони трудівни
ків Кіровського району. Та
кої честі район удостоєний 
за перемогу у передтраз- 
невому соціалістичному зма
ганні. План реалізації про
дукції у першому кварталі 
нинішнього року виконано 
на 102,6 процента, по ви
пуску товарної продукції— 
на 103,6, по виробництву то
варів народного вжитку — 
на 106,5 процента. Пере
виконано завдання
данню населенню побуто
вих послуг, а продуктив
ність праці робітників пере
вищила планозу на 3,6 про
цента.

Вагомий внесок у досяг
нення цих успіхів колективіз 
заводів «Гідросила», радіо- 
виробів, чавуноливарного, 
тролейбусного управління, 
автопідприємства 10064, 
об'єднань «Промтовари» і 
«Спорттовари».

по на-

(РАТАУ).
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святкозе вбрання! Яка уро
чиста, гарна центральна 
площа імені С. М. Кірова! 
У цей день її прикрашають 
весняні кольори — білий, 
червоний, зелений.

На трибуну піднімаються 
члени бюро обкому та мі
ськкому Компартії України, 
виконкомів обласної та мі
ської Рад народних депута
тів, ветерани партії, пере
довики виробництва, чис
ленні гості.

...Десята година ранку. 
Звучать фанфари. Перший 
секретар обласного коміте
ту партії М. Г. Самілик вітає 
и ровоградців і гостей міста 
з святом солідарності і бра
терства — Першотравнем.

У розмаї червоних пра
порів виходять на централь
ну площу учні загально
освітніх шкіл міста. Це їм, 
юним, за традицією надано 
право одними з перших 
крокувати у першотразневій 
колоні. Сьогоднішні школя
рі незабаром прийдуть на 
зміну своїм батькам, щоб 
гідно будувати комуністичне 
майбуття.

Із загальним схваленням 
сприймають освітяни облас
ного центру важливий та 
актуальний документ «Ос
новні напрями реформи за
гальноосвітньої і професій
ної школи», який поклика
ний піднести роль школи на 
якісно новий рівень, доко
рінно поліпшити трудове 
виховання і профорієнтацію 
учнів на основі поєднання 
навчання з продуктивною 
працею. У документі набу
ли дальшого розвитку ленін
ські ідеї про єдину трудову, 
політехнічну школу; тут та
кож намічено стратегічну лі
нію КПРС у галузі народної 
осоіти відповідно до наста
нов XXVI з’їзду партії та 
останніх Пленумів ЦК КПРС.

Відмінними успіхами зу
стрічають першотразнезе 
свято педагогічні та учнів
ські колективи шкіл №№ 6, 
11, 16, 5, 30, 9, 13, 14, 4, 32. 
Тут постійно ведеться бо
ротьба за якість знань, ви
сокого рівня досягли трудо
ве навчання, профорієнта-

ініціатор багатьох корисних 
справ не тільки в Ленінсько
му районі, а й у місті — 
першою відкрила особистий 
рахунок у Радянському фон. 
ді миру, до якого вже пере
раховано 1200 карбованців, 
зароблених вихованцями 
десятирічки. Школа стала на 
почесну корчагінську вахту, 
присвячену 80-річчю з дня 
народження М. Остр.озсько- 
го.

Карбує крок тритисячний 
загін студентів і їх наставни
ків з державного педінсти
туту імені О. С. Пушкіна. У< 
колоні демонстрантів йдуть 
передовики праці й на
вчання. Перше місце у 
соціалістичному змаганні 
виборов фізико-математич- 
ний факультет, а серед ка
федр — кафедра психоло
гії. Гордістю вузу є студен- 
ти-відмінники, активісти. 
Це — Ленінські стипендіати 
Тамара Городиська, Вален
тина Баранова, Людмила 
Мамалига, Пушкінський сти
пендіат Сергій Колісник. Кі
ровоградський педвуз є куз
нею педагогічних кадрів. За 
54 роки він підготував 
23 924 учителів. Серед них 
багато майстрів педагогічної 
справи, відмінників народної 
освіти, заслужених учителів 
УРСР.

За майбутніми педагога
ми йдуть вихованці інститу
ту сільськогосподарського 
машинобудування. За роки 
свого існування вуз випус
тив 11,5 тисячі спеціалістів 
для багатьох галузей на
родного господарства на
шої країни. Сьогодні у свят
ковій колоні йдуть Ленін
ські стипендіати — депутат 
обласної Ради народних де
путатів Галина Рой, депутат 
міської Ради народних де
путатів Інна НІамрай, Олег 
Єрьомін, Олег Малимонен- 
ко, Марина Богатирьова та 
інші. Колектив вузу займає
ться винахідницькою робо
тою. 39 кращих винаходів 
експонувалися на ВДНГ 
СРСР і УРСР. Для учнів 
середніх спеціальних за
кладів і профтехучилищ, які 
проходять позз трибуни, ос-

Так, завдання першо-ніки.
го кварталу перевиконано, 
вироблено валової продук
ції на 903 тисячі карбован
ців, а продуктивність праці 
зросла проти відповідного 
періоду минулого року на 
18,1 процента. Відмінно тру
дяться токар цеху № 5, де
легат XXVI з’їзду КІ1РС 
Л. М. Киртока, фрезеру
вальник цеху № 8, депутат 
Верховної Ради СРСР І. Г. 
Машнягуца, слюсар-ремонт- 
ник цеху № 1 О. В. Ружин і 
багато інших.

По-ударному трудиться І 
колектив заводу радіовиро- 
бів. Тут 13 найменувань ви
робів удостоєні державно
го Знака якості. На підпри
ємстві широкого розмаху 
набув рух за прискорення 
науково-технічного прогре
су, в якому беруть участь 
понад 1200 винахідників і 
раціоналізаторів.

Зразки самовідданої пра
ці у першотразневій вахті 
продемонстрували і робіт
ники та інженерно-технічні 
працівники виробничого 
об'єднання «Друкмаш», ре
монтно-механічного імені 
Таратути, чавуноливарного 
заводів, виробничого об’єд
нання «Вторчормет».4

Колону будівельників очо
люють колективи підрозді-

лів комбінату «Кіровоград- 
важбуд». Хороших успіхів 
добилися трудівники тресту 
«Кіровоградміськбуд». Тіль
ки до 1 Травня тут викона
но будівельно-монтажних 
робіт на 4 мільйони 476 ти
сяч карбованців. Далеко за 
межами республіки знають 
бригаду штукатурів з управ
ління механізації тресту, 
котру очолює кавалер ор
денів Леніна і Трудового 
Червоного Прапора, лауреат 
Державної премії УРСР 
Є. М. Нвскорожна.

У колективі будівельників 
добра слава лине й про пе
редову робітницю Л. ' Й. 
Компанієць. Підтримавши 
патріотичну ініціативу «Про
дуктивність наставників ■ 
випускникам МИТУ», вона 
очолила бригаду молодих 
робітників, які щойно закін
чили професійно-технічні 
училища. Наставниця змогла 
прищепити своїм підопічним 
любов до професії, навчи
ла їх працювати, сумлінно, 
не шкодуючи сил.

...На головну площу Кіро
вограда виходить нова свят
кова колона. Це карбують 
крок працівники легкої і 
харчової промисловості, по
бутового і комунального об
слуговування. На транспа
рантах слбва, що лунають 
сьогодні з уст мільйонів 
прогресивних людей світу: 
«Мир. Груд. Травень». А слі
дом за представниками 
меблевого комбінату, оліє- 
екстракційного і гідролізно- 
дріжджового зазодів з під
несеним весняним настроєм 
ідуть працівники транспор
ту. Втілюючи в життя Про
довольчу програму, ділами 
відповідаючи 
лютневого 
(1984 р.)
КГ1РС, автомобілісти 
підприємства № 10064 зобо
в’язалися нинішнього року 
перевезти 3 мли. 197 тисяч 
народногосподарських ван
тажів. Вагомий внесок у ви
конання наміченого зроби
ли передовики виробни
цтва. Серед них — заслуже
ний працівник автотран
спорту Г. Г. Довгенко, удар
ники 
В М.
Вони 
трьох 
п’ятирічки і працюють у ра
хунок серпня 1984 року.

Палахкотять на вітрі пра
пори у руках робітників Кі
ровоградського виробниче-- 
го об'єднання по сівалках 
«Червона зірка» — флагма
на радянського сільсько
господарського машинобу
дування, яке відкриває ко
лони Ленінського району. 
У перших рядах демон
странтів — кавалер ордена 
Леніна, делегат XXVI з’їзду 
Компартії України, брига, 
дир формувальників ливар
ного цеху ковкого чавуну 
В. І. Гетьманець. У відповідь 
на рішення квітневого 
(1984 р.) Пленуму ЦККПРС,

першої сесії Верховної Ра
ди СРСР одинадцятого скли
кання правофлангова брига
да вирішила працюзати ще 
продуктивніше, щодня ви
готовляти надпланові фор
ми і литво для посівних ма
шин. Понад 80 колективіз 
бригад в об'єднанні стали 
послідовниками патріотич
ної ініціативи формуваль
ників «П’ятирічку — до 7-ї 
річниці нової Конституції 
СРСР». На трудовому кален
дарі В. І. Гетьманця — кві
тень 1985 року.

Мир! Це слово повторює
ться раз у раз на сотнях 
панно. Червонозорівці, як і 
всі радянські люди, зайняті 
мирною працею. Вони з од
ностайним схваленням зу
стріли нові мирні пропози
ції Радянського Союзу, ви
кладені у відповідях Гене
рального секретаря ЦК 
КПРС, Голови Президії Вер
ховної Ради СРСР товариша 
К. У. Черненка газеті «І Іраз- 
да».

Червонозорівці роблять 
усе для, того, щоб з кож
ним днем зростала могут
ність рідної Батьківщини, 
яка є оплотом миру в усьо
му світі!

Проходять позз трибуни 
нові й нові колони трудя
щих. Серед них колективи 
трестів «Кіровоградсільбуд» 
і будівельно-монтажного 
«Кіровоградводбуд», теле
графно-телефонної станції, 
будівельного управління 
«Ґідроспецбуд-2», головно
го підприємства виробничо
го об'єднання будівельних 
матеріалів, будівельники 
шосейних доріг.

Як програму великого 
творення сприйняли робіт
ники виробничого швейного 
об'єднання рішення квітне
вого (1984 р.) Пленуму пар
тії, заклик партії ширити 
змагання за піднесення 
ефективності виробництва і 
якості продукції. Чималих 
успіхів досягли КМК, до 
бригадиром делегат XXIV 
з’їзду комсомолу України 
3. Г. Касьяненко. Це колек
тив, який носить почесна 
звання бригади комуністич
ної праці.

До трибуни наближається 
колона працівників охорони 
здоров’я.

З усіх багатств, якими на
ділила людину природа, не
має скарбу дорожчого від 
здоров’я. У день всенарод
ного свята ми кажемо щире 
спасибі лікарям, медсест
рам, . санітарам — людям 
найгуманнішої на землі 
професії. Всі свої знання, 
вміння, тепло сердець і рук 
вони віддають нам, дару
ють радість життя.

Першотравнева демон
страція в обласному центрі 
завершилася парадом ор
кестрів.

Репортаж вели спец
кори «Молодого ко
мунара» Т. КУДРЯ і 
В. ГРИБ (фото).

комуністичної праці 
Востров, О. Г. Ізанов. 

виконали завдання 
років одинадцятої

на ' рішення 
і квітневого 
Пленумів ЦК 

авто-

програ-

НІР030ГРАД. у першотравневих колонах. . фото В. ГРИБА.

резуль- 
переви-

У кожному 
кожній дільниці 

невтомний пошук 
підвищення ефек. 

виробництва, якос.

Як конкретну програму 
дій сприйняли трудящі «Гід. 
росили» рішення груднево
го (1983 р.), лютневого і 
квітневого (1984 р.) Плену
мів ЦК КПРС. 
цеху, на 
триває 
резервів 
тивності 
ті продукції. Зусилля колем, 
тиву спрямовані на реаліза
цію Продовольчої 
ми.

І це дає відчутні 
тати. Завод значно 
конує завдання по зростан
ню темпів виробництва і 
підвищення продуктивності 
праці. «Гідросила» справляє
ться із завданням п’ятиріч
ки по номенклатурі виробів, 
забезпечує надплановий ви- 
пуск запасних частин до 
сільськогосподарської тех-
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...У Витязівській серед, 
ній школі йде урок муж
ності. Тут, в кімнаті бо- 
Нової слави, учні зібра
лись біля експозиції, де 
виставлені матеріали про 
Героїв Радянського Со- 
юзу 1. С. індика та Д. М. 
Осадчого.

26 березня 1944 року 
68 десантників під ко
мандуванням старшого 
.лейтенанта К. ф. Оль- 
шанського висадились у 
Миколаївському порту. 
Серед них був уродже
нець села Витязівки Боб- 
ринецького району стар
шина другої статті Іван 
Індик. Захопивши плац
дарм, дві доби десантни-

З ІМЕНАМИ ГЕРОЇВ
ки відбизали атаки гіт
лерівців до підходу ра
дянських військ. Живими 
залишились лише два
надцять сміливців, В ос- 
танньому бою загинув 
комсомолець Іван Індик, 
ім’я якого нині носить 
піонерська дружина Ви- 
тязівської середньої 
школи.

14 жовтня 1944 року в 
боях за визволення Ру. 
мунії загинув уродже
нець Витязівки Герой 
Радянського Союзу гвар
дії полковник Д. М. Осад. 

чий. < Цього високого 
звання він був удостоє
ний за успішно проведе
ну операцію під Ясами, 
в якій брала участь мо
тострілецька бригада під 
його командуванням.

Вчителі розповіли сво
їм вихованцям про по
двиги Героїв-земляків. А 
потім комсомольці пішли 
до обелісків, встановле
них на честь І. С. Індика 
га Д. М. Осадчого,і ста- 
ли біля них на почесну 
вахту.

А перед цим у Вптя- 

зівку з усіх сіл району 
з'їхалпсь більше 600 
спортсменів 24 футболь
ні команди взяли участь 
в турнірі на приз пам’я- 
ті Героя Радянського 
Союз)' 1. С. Індика. Його 
вибороли футболісти 
рансільгосптсхиіки. А 
приз пам’яті Героя Ра
дянського Союзу Д. М. 
.Осадчого завоювала во
лейбольна команда об’єд
наного колективу райко
му профспілки вчителів. 
Переможцям його вру
чила ПЛЄМІШІ1ІЦЯ звитяж

ця заслужена вчителька 
УРСР О. М. Рудепко.

Після змагань спорт
смени завітали до колиш
нього фронтовика брата 
Івана Індика Миколи, 
Степановича, вручили 
йому квіти, подарували 
портрет героя-земляка.
- Пройшов також у Ви- 
тязівці районний турнір 
призовників з кульової 
стрільби на приз пам’яті 
Героя Радянського Сою- 
зу Василя Парика, кот
рий до війни навчався в 
Бобрішецькому сільсько

господарському техніку- 
мі. Тепер цей навчаль. 
ний заклад носить його 

ім’я. Перемогу в тих 
змаганнях здобули кра
щі значківці ГПО Витя- 
зівської середньої школи.

Вахта Пам’яті — це і 
трудові акції. Тож моло
ді хлібороби колгоспу 
імені Котовського зара
хували в свої колективи 
І. С. Індика, Д. АГ Осад
чого і тепер працюють 
під девізом «Стань не
рівні з героями». При. 
клад витязівців насліду
вали всі молоді гвардій, 
ці п’ятирічки Бобринець. 
кого району.

Наш кор.

1
МИ — ІНТЕРНАЦІОНАЛІСТИ

Д АШЕ молоде місто аи- 
•* росло і розквітло на бе
регах сивого Дніпра протя
гом останніх десятиліть. 
Виросло завдяки будів
ництву сучасних потужних 
підприємств, продукція 
яких іде нині з різні ку
точки Радянського Союзу 
і за рубрк. Збагатилося 
воно за ці роки не лише 
новими чудовими вулиця
ми, будинками й заклада
ми соцісультбуту — збага
тилося зоно й людьми. Мо
лодші покоління світло- 
зодців зростають у місті, 
де творчо трудяться по
ряд представники бага
тьох національностей на
шої країни — ті, хто за 
покликом серця і за дору
ченням держави приїхав 
колись до нашого краю 
будувати на березі Славу
ти нове місто.

МІСТО 
НАШОГО
БРАТЕРСТВА
ВОНО стало для них 

містом їхньої трудової 
слави, звитяги, містом їх
ньої дружби й взаємодо
помоги, містом їхньої лю
бові. І сьогодні мені ду
мається, що чи не найбіль
ша перемога будівників 
Світловодська — цс моно
літна єдність представни
ків різних національностей 
у досягненні спільної мс
ти, підкоренні нових тру
дових рубежів.

Власне, про національ
ність у нас питають в ос
танню чергу. Людей оці
нюють за їхніми знаннями, 
майстерністю, колективіст
ськими якостями.

Сьогодні я хочу запро
сити читачів «Молодого 
комунара» пройтися зі 
мною цехами, відділами та 
лабораторіями одного з 
пайелавнішпх наших під
приємств — ордена Трудо
вого Червоного Прапора 
заводу чистих металів. З 
року в рік виростають йо
го потужності, вдоскона
люється технологія впроб- 
ництва, яка ніші знаходи
ться на рівні передових 
досягнень світової мета
лургії. І все цс — резуль
тат роботи колективу но
вої, інтернаціональної 
формації, основу якого 
склали представники 19 на
ціональностей.

УСІХ їх об’єднали ве
лична спільна мо ї а —

будівництво нового су-

спільства і щоденні бу
денні справи, необхідні 
для досягнення тієї мсти. 
Одну з провідних лабора
торій заводу, від якої ба
гато в чому залежить успіх 
роботи всього підприєм
ства, очолює бурят Б. Т. 
Майданов, іншу — лезгін 
К. Р. Курбанов. Вони —з 
тих, хто починав будувати 
Світловодськ, як мовиться, 
з нуля. З когорти перших 
і українець, прославлений 
бригадир кавалер бага- 
тьох орденів І. О. Посто
вий. А ось колега Івана 
Олексійовича М. Д. Пет
ров, теж українець — із 
нового покоління світло- 
водців. Нового, але не 
менш славного. Комсо
мольсько-молодіжна брига
да плавильників Миколи 
Петрова з цеху № 8 — од
на з кращих на підприєм
стві, лауреат премії Ленін
ського комсомолу. Портрет 
-бригадира занесено на об
ласну Дошку пошани.

М. Петров та хлопці 
його бригади — далеко не 
виняток, а скоріше правії- 
ло па підприємстві, де 
більшість працюючих — 
молодь. Ось хоч би пла
вильник цеху № 7, молда
ванин за національністю

Андрій Андреев чи елек
тромонтери цеху № 12 ка
рел Олексій Баскоєв та 
грек Георгій Амерідіс, чи 
токар Василь Бадан — бі
лорус... Кого з них не візь
ми — всі воші майстри 
своєї справи, люди, не 
байдужі до громадських 
справ. Є серед -молодих 
висококваліфіковані <■ ро
бітники — такі, як слюсар 
цеху № Ю Іван Савчен
ко, переможець змагання 
за звання «Кращий моло
дий робітник за профе
сією», є грамотні інжене
ри — такі, як Ахат Хаса
нов із цеху № 5.

Воші всі разом у дні, що 
передували святу Першо
травня, ‘зробили чимало, 
аби виконати соціалістич
ні зобов’язання колективу 
підприємства — добитися 
надпланового підвищення 
продуктивності праці не 
менш як па 1 процент і 
зниження собівартості про
дукції на 0,5 процента...

1 ось мої землякії-світ- 
доводці вийшли на першо- 
травпеву демонстрацію. 
Йшли у одній колоні пред- 
ставники багатьох націо
нальностей нашої великої 
Батьківщини. І це симво
лічно. Бо так само поруч 
вони йдуть у труді і в 
житті.

О. ПОХРбЗСЬКИЙ.
м. Світловодськ.

На кіноустановках облас
ті в першій половині трав- 
ня продовжуватиметься 
кінофестиваль, присвяче- 
ний Дню Перемоги та 
40-річчю визволення Ра
дянської України від ні
мецько-фашистських за- 
гарбнииів.

До цієї події на екрани 
виходить новий кінофільм, 
знятий на студії «Мос- 
фільм», — «Двічі народ
жений».

Двічі народженим у на
роді називають того, хто 
чудом уник смертельної 
небезпеки, вижив там, де 
мав би неминуче загинути. 
Молодий червоноармієць 
Андрій Булигін (арт. В. Ба
ранов) ледве не розпро
щався з життям, коли кіль- 
ка фашистських літаків 
атакували радянський са
нітарний пароплав, на яко
му Андрій супрозодиз по
ранених...

Цей фільм, який поста
вив режисер А. Сіренко 
за сценарієм В. Астаф’єза 
та Є, Федоровського, — 
драматична кінорозповідь 
про напружений поєдинок 
радянського солдата-ноао- 
бранця й досвідченого ні
мецького льотчика (арт. 
Г. Дрозд) у сорок друго
му році, серед крижаної 
пустелі холодного Білого 
моря.

Виконавець головної ролі 
актор Вячеслав Баранов — 
молодий, але не новачок 
у кіно. Він створив пам'ят
ні образи у картинах «Роз
клад на післязавтра», «Кар
навал», «Наказ: перейти 
кордон», «Йшов четвертий 
рік війни», «Клітка для ка
нарок». Головна роль у 
фільмі «Двічі народже
ний» — великий творчий 
успіх актора. У цій стрічці 
також знімалися Є. Боча
ров, Н. Русланова, ї. Догі. 
лєза, Г. Корольков.

Фільм «Дублер починає 
діяти» (кіностудія «Лен- 
фільм») присвячено тим, 
хто недавно прийшов на 
виробництво і сповнений 
творчої енергії, азарту, го
товності до експериментів.

Дублюючі системи, як ві
домо, починають діяти то
ді, коли виходять із ладу 
основні. В новій кіпостріч-

Орієнтація
на 
мужність

Багато колишніх вихо
ванців Кальниболотської 
середньої школи обрали 
собі професію військово
службовця» Школа, ‘ одно
сельці гордяться своїми 
випускниками, нині офіце
рами Радянської Армії 
І. І. Ярошенком, В. П. Кри
венком, Ю. А. Назаратієм. 
Три випускники нашої де
сятирічки цього року та
кож готуються до вступу у 
вищі військозі навчальні 
заклади.

Доброю традицією ста
ло проведення зустрічей

Кіноекран травня
ці, на щастя, цього не тра
пилось, дублер почав діяти 
за наказом міністерства в 
повній відповідності з умо
вами експерименту. А екс
перимент полягав у тому, 
що на місяць всі керівні 
пости були доручені моло
дим спеціалістам, як це бу
ло свого часу на одному з 
підприємств Омська. Мо
лоді інженери (дехто з них 
до цього частенько відвер
то байдикував), стали ке
рівниками заводу.

Чи зможуть вони реалі
зувати свої честолюбні 
життєві .плани? Як зміни
ться їх ставлення до себе, 
до колег, до справи?

У цьому фільмі не про
тиставляється старий ке- 
рівник-консерватор моло

дому новаторові. Мета екс
перименту — інтенсивна й 
ефективна підготовка ре
зерву керівного складу 
для нових підприємств, що 
будуються. Картина вихо
дить за межі традиційного 
фільму на виробничу те
матику: вона включає в 
себе елементи і комедій
ного, і публіцистичного 
жанру.

«Ураган приходить не
сподівано» — фільм про 
кохання. Воно прийшло 
надто пізно до двох лю
дей, чиє життя вже скла

старшокласників із захис
никами мирних кордонів 
Вітчизни.

Ось і недавно з рідну 
школу завітали політпра- 
цівник А. М. Кортішко, 
підполковник В. І. Скаліз- 
ський. Вони приїхали в се
ло до батьків у відпустку. 
Багато запитань виникло у 
старшокласників, на які 
військовослужбовці дали 
відповіді. Потім розповіли 
про військову службу і за
кликали хлопців-старшо- 
класників гартувати себе 
ідейно та фізично, готу
ватися до виконання 
священного обов’язку — 
охорони Вітчизни і миру 
на землі.

Л. НЕЧИТАЙЛЕНКО, 
секретар комсомоль
ської організації Каль
ниболотської серед
ньої школи.

Новоархангельський район. 

лося, устаткувалося.
Здається, асе гаразд у 

Григорія Васильовича Бе- 
резіна. Радгосп, керований 
ним, процвітає, його ша
нують люди, в нього друж
на сім’я. Та вже давно він 
кохає молоду гарну жін
ку, заступника голови рай
виконкому Ольгу Чорно- 
бривцеву.

Обов’язок перед близь
кими людьми змушує Бе- 
резіна відмовитись від ко
хання; Ольга їде з рад
госпу. Життя, здається, по
вертається на звичні рей
ки. Та раптом на кубанську 
станицю налітає страшний 
ураган, який несе з собою 
смерть, розруху...

Цей фільм — результат 
творчої співдружності ві
домого драматурга Анато
лія Софронова (за його 
сценаріями створено стріч
ки «Куховарка», «Серце 
не прощає», «Літні спи») 
та режпсера-дебютаита На
талі Величко, відомої гля- 
дачам за акторськими ро
ботами у картинах «Щит і 
меч», «Тиша», «Третя мо
лодість».

У фільмі «Ураган прихо
дить несподівано» зайняті 
відомі актори О. Казаков, 
Л. Зайцева, В. Федотова, 
П. Глебов, С. Аіорозов, 
.В. Стеклов.

ТУРНІРНЕ 
ТЙБІШ

Легка атлетика. 180 
юних спортсменів у складі 
13 збірних команд восьми
річних і середніх шкіл І\і- 
ровського району обласно
го центру на стадіоні СК 
«Зірка» змагалися за про
грамою піонерського лег
коатлетичного чотирибор
ства «Дружба». В стриб
ках у висоту, метанні те
нісного м’ячика, в бігу па 
60 метрів та кросі. В дів
чаток перемогли легкоат

лети середньої школи № 19, 
а у хлопчиків — збірна 
десятирічки № 14.

Шахи. 64 спортсмени 
взяли участь в чемпіонаті 
шахового клубу облради 
ДСТ «Сиаргак». У фіналь-

Режисер Георгій Юнг- 
вальд-Хількевич, відомий 
глядачам як постановник 
гостросюжетних пригод
ницьких стрічок «Небез
печні гастролі», «Увага: 
цунамі!», а також трисерій
ної телевізійної версії ро
ману А. Дюма «Три муш
кетери» і веселого музич
ного телефільму «Ах, во
девіль, водевіль...», поста
вив на Одеській кіностудії 
свій новий фільм «Двоє 
під однією парасолькою». 
Це — квітнева казка про 
кохання. 1 ще — це цирк! 
Мистецтво яскраве, свят
кове, чарівне. В фільмі 
глядачам надається рідкіс
на змога зазирнути за ку
ліси цирку, 
репетиціях, 
розповідає 
циркових 
дружбу, що допомагає за 
кулісами і на арені, г.ро 
кохання і моральні цін
ності. Як і а попередніх 
роботах Юнгвальда-Хіль- 
кезича, в новій його кар
тині ви зустрінетесь з по
пулярними акторами
І. Смоктуновським, Ната
лією Андрійченко, Оле
ною Сафоновою.

І. ПІДОПРИГОРА.

побувати на 
Кінострічка 

про ЖИТТЯ 
артистів, про

На знімку: надр з 
фільму «Ураган приходить 
несподівано».

ному поєдинку зустрілись 
першорозрядники Ігор Вол. 
ков (СШ № 19) та Віталій 
Лисенко (СІЛ № 4). Ця 
партія закінчилась пере
могою Волкова.

Авіамоделізм. На кордо
дромі кіровоградського 
стадіону «Піонер» три дні 
тривали XVIII обласні 
змагання школярів із кор
дового авіамоделізму, при- 
свячені Дню Перемоги.

У класі швидкісних мо
делей поза конкуренцією 
був мініатюрний літак Во
лодимира Коваленка, чле
на авіамодельного гуртка 
Знам’янської ‘станції юних 
техніків. А серед об’ємних 
копій машин першою ста
ла модель Єгора Ляпіна з 
Олександрійської станції 
юних техніків.

Загальнокомандну пер
шість здобули юні спорт
смени Олександрійської мі
ської станції юних техні
ків. 11 ’
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Ц ІЖ СЕЛАМИ Панчевим 
™ і Канежем — широка 

долина понад Виссю. З не
запам’ятних часів лугами 
між осокою, між вербами 
й очеретом до річки біг 
струмок, який любовно на
зивали Потічком. Не за
мовкав, не пересихав він 
навіть у гарячу липневу 
спеку.

Навколо Потічка росли 
буйні трави, і туди виганя
ли на випас колгоспних 
корів. Проте для череди 
не вистачало води. Пасту
хи подумали: а що, як пе-

Ось і з’явилися по на
ших балках і лісах весняні 
квіти. Жителі міст, які в- 
теплі весняні дні вируша
ють на лоно природи, не 
втрачають нагоди прихо
пити додому букетик. І як
що її виникає у декого пи
тания, чи не обкрадають 

вони матінку-прлроду, то 
вони заспокоюють себе: па 
наш вік, мовляв, виста
чить.

А тим часом уже сьо
годні під загрозою чимало 
квітів, які ще недавно не 
здавалися рідкісними, зо
крема, конвалій, фіалок, 
білої водяної лілії, шаф
рану. шавлії... € небезпе
ка, що скоро нам нелегко 
буде знайти навіть дико
ростучий пролісок!

Ми. і ніхто інший, від
повідальні перед наступни
ми поколіннями за збере
ження й примноження 
краси нашої землі. Та чи 
завжди про це пам’ятаємо? 
На жаль, у наших селах та 
посадках немає інформа
ційних щитів, які розпові
дали б про правила пове
дінки на лоні природи, на
гадували б. до яких саме 
рослин, тварин та птахів 
слід ставитися особливо 
бережно. Тнмчасом, деякі 
рослини.. які ще в пору 
свого дитинства ми бачили 
на околицях Кіровограда, 
нині вже не маємо можли
вості показати своїм дітям.

Взяти, скажімо; цвіт по- 
даної лінії. Ми ретельно

УЛЮБЛЕНИЙ КУТОЧОК
регородити Потічок? У 
правлінні колгоспу пропо
зицію підтримали, виді
лили бульдозер. Того ж лі
та у долині засріблились 
води ставка. Однак через 
кілька років у велику зли
ву дамбу розмило і вода 
стекла. Греблю відремон
тували — і знову розлився 
в долині ставок. В осоці, 
в рогозі, в очеретах поча
ли гніздитись лиски, 
крижні, прилітали й лебе-

ХАЙ 
ЦВІТУТЬ 
ШАФРАН
І 

ШАВЛІЯ!., 
обстежили цілий ряд став
ків. річок області. та 
безуспішно. Якщо водяна 
лілія де й збереглася, то 
лщне тому, що туди це ді
йшли «любителі» та спеку- 
ляНти-квіткар!.

Подорожуючи по Волзі 
від Ярославля до Астраха
ні, пропливаючи по. Камі, 
ми теж жодного разу не 
зустріли білої водяної лі
лії. Врешті, молодий бота- 
пік Жигулівського дер
жавного заповідника Сер
гій Саксонов взявся нам 
показати водяну лілію на 
важкодоступному озері.. 

, Гіа пошуки її ми втратили 
цілий день, але єдине, що 
побачили — це саме листя 
лілії... І лише в дельті 
Волги, де велика російська 
рід.т ділиться на безліч ру. 
капів, на території Астра
ханського заповідника

З ВИПУСКУ «ЯТРАНІ»

ді; в навколишніх гайках 
з явилися дикі кози, при
ходили й лосі...

Береги ставка піщані — 
хороший пляж. З весни до 
осені тут діти, молодь, бо 
такої чистої прозорої во
ди й не знайдеш ніде...

Жителі Канежа прокопа
ли рів, аби із ставка у 
Вись збігала зайва вода. 
Трудівники двох сіл ство
рили цей мальовничий ку
точок, що став улюбленим

імені В. І. Леніна ми поба
чили і сфотографували лі
лію, яка тут збереглася...

Весна і початок літа — 
пора, коли розмножується 
все ЖІІВС п природі. І як 
необхідно, щоб людина не 
ставала на перешкоді цьо
му! Відпочиваючи у цей 
час на лоні природи, не 
слід надто голосно вклю
чати магнітофони, шуміти, 
лякати звірів 1 птахів. Де
які тварини, налякані 
людьми, можуть назавжди 
покинути рідні місця.

Інколи . навесні молоді 
люди розважаються тим, 
що спалюють суху траву в 
лісах І балках. Мені дово
дилося не раз бути свід
ком того. А тим часом во
ни не знають, що вогонь 
ушкоджує прикореневі 
шийки дерев, губить пер
воцвіти. завдає чималф ін
ших прикростей природі. 
А як псують вигляд . ма
льовничих лісових галявин 
чорні сліди од вогнищ! У 
Кіровоградському лісопар
ку зустрінеш їх на кожно
му кроці. Найгірше те. що 
палять тут вогнища без 
усякої потреби. До того ж 
це вже пе раз ставало, і то
рік теле, причиною пожеж, 
які ледве не привели до 
загибелі значних ділянок 
лісових насаджень.

м. ножнов, 
член Українського і 
Всеросійського това
риств охорони при
роди.

для всіх. Зробили це без 
особливих затрат, без 
особливих вказівок, пам’я
таючи Закон про охорону 
природи...

ОДНІЙ з передач Ук
раїнського телебачен

ня зі Львова було пору
шено цікаву проблему. 
Ведучі говорили, що чо
мусь укорінюється дум
ка, ніби дотримуватися 
Закону про охорону при
роди — це насамперед 

Наодинці з природою.
Фото В. ГРИБ.А

турбота голів колгоспів, 
виконкомів сільрад, ке
рівників підприємств. Це 
так. Але берегти природу 
повинен і кожен з нас, ря
дових громадян.

Якщо понівечено кали
ну, якщо безкарно розгу
лялась сокира в лісосмузі, 
якщо забруднюється річ
ка, якщо засмічується 
парк — то це наша спіль
на провина.

М. ОЛЕКСІЄНКО.
Новомиргородський 
район.

ЗНІМАЄ СТУДІЯ
«ПІОНЕР))

Першими глядачами 
фільму «Герої Ленінгра
да», створеного кіносту
дією «Піонер» Вербівської 
середньої школи Балаклій- 
ського району на Харків, 
щині, стали ветерани вій
ни і юнаки, що йдуть до 
армії. Стрічка присвячена- • 
землякам, які захищали 
колиску революції.

— В основу сценарію, 
написаного школярами, 
покладені спогади Героя 
Радянського Союзу І. А. 
Усенка, колишніх фронто
виків І. П. Баламута, Ф. І. 
Матюшенка та інших, — 
говорить керівник студії, 
у минулому балтійський 
моряк, а нині вчитель ге-'>» 
ографії Федір Тимофійо- 
вич Безуглий. — При ство
ренні картини використо
вувались кадри кінохроні
ки, зібрані слідопитами 
документи воєнних років. 
Діти побували в місті на 
Неві, де з допомогою ви
пускника Вербівської шко
ли, нині підполковника-ін- 
женера В. Т. Кийка зняли 
на плівку місця, де прохо
дили оборонні рубежі Ле
нінграда.

Фільм — одна з п’яти 
стрічок, які ентузіасти 
«малого екрана» задумали 
створити до 40-річчя Ве
ликої Перемоги. Односіль
чани вже познайомилися з 
картинами «Вічна слава 
героям», «Пам'ять народ
на», що розповідають про . 
радянських воїнів, які ви
зволили Вербівку від фа
шистських загарбників, прр 
земляків, які захищали 
Батьківщину. Розпочато 
зйомки «Народних месник 
ків» — про партизанський д 
загін, що діяв на Белаклій- 
щині, і фільму «Ніхто не 
забутий» — про те, як 
з’ясовувались імена без
іменних героїв, про тиму- 
рівців, які допомагають 
ветеранам, війни.

В. КОТЛЯР, 
кор. РАТАУ.

ГА. ЦТ (І програма)
8 00 — «Час». 8.35 —

Ю. Маслов. ■ Право на вибір». 
Теленпстапа. 11.45 — Нови
ни. 14.30 — Ііовийи. 14.50 — 
Документальний- телефільм.
15.20 — Сцени з опер за 
участю солістів Державних 
театрів «Естонія» і «Ване- 
мхііне». 15.50 — Сьогодні і 
завтра підмосковного села. 
16 20 — Новини. 16.25 —
Шахова школа. 16.55 — Твоя 
ленінська бібліотека. В. І. 
Ленін. «Матеріалізм і емпі
ріокритицизм». Передача 1.
17.35 — її. Ганди. Симфонія 
№ 7. Виконує Будапешт
ський камерний оркестр.. 
18 00 — Документальний
фільм СГ’СР 1945 — 1950 рр. 
Фільм 2. «Весна після Пере
моги». 18.30 — У кожному 
малюнку — сонце. 18.45 — 
Сьогодні у світі. 19.00 — 
Наука і життя. 19.30 — Кон
церт оркестру російських 
народних інструментів Бу
динку культури «Прометей* 
м. Міасса, 19.45 — Фільм 
«Хроніка пікіруючого бом
бардувальника». 21.00 —
«Час». 21.35 — Документаль
ний екран. 22.35 — Сьогодні 
у світі.
£ УТ

10.00 — Новини. 10.20 — 
Виробнича гімнастика. 10.30
— Фільм-концерт. -Звучить 
гітара». 10.45 — «Сучасник». 
11.40 — «Шкільний екран», 
б клас. Музика. 12.15 — Но
вини кіноекрана. 12.20 — 
Новини 13.45 — Людина І 
море. 16.00 — Ноенин. 16.10
— «Срібний дзвіночок16.30
— «Пропагандист». 17.05 — 
«Любителям хорового спі
ву». 17.35 — Науково-попу
лярний фільм «Істина». 1.7.45
— «День за днем». (Кірово
град). 18.00 — Телефільм -Ці 
нетипові ЧОЛОВІКИ». 18.30'''— 
«Сільські .зорі». (Кірово
град). 19.00 — Актуальна ка

мера. 19.30 — «На пора псу 
денному». 19.50.— М. Ста- 
рицький (за М. В. Гоголем) 
■ Сорочннсщсий ярмарок». 
Вистава. 20.-15 — «На добра- 
ніч. діти!-. 21.00 — «Час».
21.35 — Продовження виста
ви • Сорочпне.ькин ярмарок». 
22.50— Новини.
А ЦТ (II програма)

8.00 — Гімнастика. 8.15 — 
Документальний фільм. 8.35.
9.35 — Історія. 4 клас. Я —
громадянин Радянського Со. 
юзу. 9.05. 12.40 — Англій
ська мова. 1П.05 — Лірика 
В. .Брюсова. 10.35. 11.40 — 
Історія. 7 клас. 11.05—Наш 
сад. 12.10 — Географія. 8 
клас. 13.10 — Науково-по
пулярний фільм. 13.20 — 
Сторінки історії. «Особисто 
причетний». 14.05 — Радян
ське образотворче мистецтво 
в роки Великої Вітчизняної 
війни. 14.35 — Г. Бакланов. 
По сторінках творів. 15.20 — 
Повний. 18.00 — Новини.
18.20 — Документальний те
лефільм. 18.30 — Мамина 
школа. 19.00- — Служу Ра
дянському Союзу! 20.00 — 
Вечірня казка. 20,15 — Чем
піонат СРСР з академічного 
веслування. Чоловіки. 21.00 
— «Час». 21.35 — Телефільм 
«Дивш-ь веселіш», за моти
ка*. її: романів Л. Соловйова 
• Зачарований принц» і «По
рушник спокою». 1 серія 
-Злодій із Багдада». 22.40 — 
«За даниною польовою». До
кументальний телефільм >ц:о 
бджільництво. 22.55 — Но
вини.

А ЦТ (І програма)
8 00 — «Час». 3.35 — Теле- 

огляд-конкурс. Грає духовий 
оркестр клубу склозаводу 
м. -Клина. 8.45 — АБВГДсйка. 
9.15 — 18-іі тираж «Спортло
то». 9.25 — Більше хороших 
товарів. 9.55 — В. Мопйрт. 
Гри вальси. 10.05 — Теле
журнал «Сім’я І школа».

10.35 — Пісні воєнних років.
10.55 — Сьогодні — День 
преси. 11.25 — Всесоюзний 
телеконкурс «Товариш піс
ля». 12.30 — Документаль
ний телефільм «Хлібні ко
ріння». із циклу «Люди ве
ликої долі». 13.00 — Пере
можці. Клуб фронтових дру
зів. 1-1.30 Новини. 1-і.45— 
Телефільм для дітей. «Бро
дяги Півночі». 16.00 — Попи
ли. 16.05 — Концерт на за
мовлення працівників преси. 
17.05 — Бесіда політичного 
оглядача Л. Вознесенського.

17.35 — Очевидне — неймо
вірне. 18.35 — Мультфільми 
■ Одна конячка біла», «Як 
Маша посварилася з поділ
кою» <• Квадратик-льотчнк». 
19.00 — «Від усієї душі». Зу
стріч з колективом праців
ників Південно-Уральської 
залізниці. 21.00 — «Час».
21.35 — «Горить чорномор
ське сонце». Концерт, при
свячений 40-річчю визволен
ня Криму від фашистських 
загарбників 22.50 — Но
вини.
А УТ

10.00 — Повний. 10.20 — 
Музичний фільм «Хорошого 
настрою». 10.35 — «Доброго 
вам здоров’я -. 11.05 — Сьо
годні — День преси, 11.15 — 
Науково-популярний фільм.
11.45 — Новини. 12.00 - — 
• Призначається побачення». 
Естрадна розважальна про

грама. 12.30 — Кіпопроіра- 
ма «Вітчизно моя неозора».
13.20 — Літературна карта 
України. 13.50 — Студія «Зо
лотий ключик». 15.00 —
Фільм-концерт. 15.40 — Між
народна студія УТ. 16.15 — 
Худояаіін фільм «Чарівний 
голос Джельсоміно»'. 18.35 — 
Сьогодні — День преси. (Кі
ровоград). 18.45 — «День за 
днем». (Кіровоград). 19.00 — 
Актуальна камера. 19.40 — 
Грає квартет імені М. Лисен
ка. 20.45 — «На добраніч, ді
ти!». 21.00 — «Час». 21.35 —

з 4 по 6
травня

1984 року

Фільмп-прнзерп. Художній 
фільм «Кілька інтерв'ю з 
особистих питань». 23.05 — 
Новини. 23.20 — Естрадний 
калейдоскоп.
А ЦТ (II програма)

8.00 — Гімнастика. 8.15 — 
Якщо хочеш бути здоровим. 
8.30 — Документальні теле
фільми «1 потягнеться нитка 
золота». «Берег добрих 
справ». 9.10 — Музична про- 
грамд, • Ранкова пошта». 9.40 
—Документальний телефільм 
«Час прийшов». 10.30, — Ве
селі старти. 11.15 — Доку
ментальний телефільм «За 
шкільним порогом». 12.05 — 
Клуб мандрівників. 13.05 —. 
Музичний кіоск. 13.35 —
Програма Ленінградської 
студії телебачення. 15.10 — 
Міжнародний огляд. 15.25 — 
А. Тур. «Місячна соната» 
Фільм-пистава Московського

театру їм. М. Єрмолової.
17.45 — Виступ ансамблю 
«Люди і ляльки». 18.00 —
«Операція «Південь». Доку
ментальний телефільм із 
циклу «Сільські повісті».
18.55 — «З любов’ю до нас. 
Марія Бієпіу.». Фільм-кои
церт. 20.00 Вечірня казка. 
Мультфільм «’Про Хому». 
20 15 — Супутник кіногляда
ча. 21.00 — «.Час». 21.35 — 
Телефільм « Дивись веселіш». 
2 серія. «Гра в сто турбот».

А ЦТ (І програма)
8.00 — «.Час». 8.40 — До

кументальний - телефільм.
8.55 — Концерт Державної 
заслуженої капели бандурис
тів УРСР. 9.30 — Будильник. 
10.00 — Служу Радянському 
Союну! 11.00 -• Здоров’я.
11.45 — Музична передача
«Ранкова пошта». 12,15 —
Хочу все звати. 12.30—Сіль
ська година. 13.30 — Музич
ний кіоск. 14.00 — Фільм
• Гірка ягода». 15.15 — В. І. 
Ленін — Журналіст і редак
тор. 15.55 — Фільм-концерт 
Центрального академічного 
театру Радянської Армії
• Відлуння». Автор С. Михал
ков. В перерві — 17.00 — Но
вини. 18.00 — Міжнародна 
панорама. 18.45 — Мульт
фільм «Лякали зайці зайче
ня». 19.00 — Для вас. вете
рани. Музична передача. 
20,00 — Клуб Мандрівників. 
21.00 — «Час». 21.35 — Фут
больний огляд. 22.05 — Світ 
і молодь. 22,40 — Повний.
А УТ

10.00. — Повний. 10.20 — 
«Загартуйте дитину». 10.45—
• Пісня скликає друзів». 11.35
— Телефільм «Конкурс».
11.45 — Зустріч з театром.
12.45 — Фільм-концерт. 13.30
— Сторінки творчості Б. Си
лаева. 14.10 — Новини. 1'4.20
— - Кордон миру і дружби».
15.20 — .Ігротека». Ділова 
телегра .Фітотрон». 16.00 — 

Слава солдатська. 17.00 — 
Художній фільм «Пінок соба
ка по роялю». 18.15 — Скар
би музеїв України. 18.30 — 
Актуальна’камера. 19.00 — 
Чемпіонат СРСР .ч футболу: 
«Динамо»’ (Київ) — «Чорно
морець». 20.45 — «ііа добра
ніч. діти!.». 21.00 — «Час».
21.35 — «Здрастуй, фести
валь». Назустріч 1.7 Всесо
юзному кінофестивалю у 
Києві. 413.05 — Новішії.
А ЦТ (II програма)

8.00 — На зарядку, ста
вай! 8/20 — Конверт худож
ніх колективів Грузинської 
РСР. 9.00 — Російська мовй. 
9.30- -Документальний Фільм 
«Салют велетню». 10.20 — 
Голоси Прикарпаття. 11.05 
— Кіножурнал «Піоперія». 
11.15 — «Зупинись, мить».’ 
Теленарис П.45 — Доку- 
меИТальнпі) Фільм «.Час. від
починку». 12.10 — Телснп- 
стага «Сліди залишаються». 
14.оо — ф. ШопФг. Фантазія 
фа мійор. 14.15 — Стадіон 
для всіх. 14.45 — Розповіда
ють наші кореспонденти. 
15 15 — Видатні радянські 
виконавці — лауреати .Пе- 
піш-.ької премії. Диригент 
6. Світйавов. Передача 
16-00 — Телефільм 
Бонівура». З сепія. 
Чемпіонат СРСР .ч 
«Динамо» (Москва)

3. 
«Серце 

17.00 — 
футболу: 
— «Кай-

рат». У перерві — 17.45 — 
Новини. 18.45. — Науково- 
популярний Фільм «Уссурій
ська тайга». 19.15 — Літера
турні читання. М Шолохов. 
«Вони захищали Батьківщи
ну», 1.9.30 — Державний Ро
сійський музей. «Російський 
пейзаж». 20.00 — Вечір.Цр 
казка. Мультфільм «Ось який 
неуважний». 20.15 — Чем
піонат СРСР з академічного 
веслування. 21.00 — «Час».
21.35 — Телефільм «Дивись 
веселіш». З серія. «Зачаро
ваний принц».
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