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ПЕРШОТРАВНЕВА ДЕМОНСТРАЦІЯ
НА КРАСНІЙ ПЛОЩІ В МОСКВІ

Помолоділою вступила 
країна в- третю весну при
скорення. Приплив моло
дої енергії викликав 1 
XX з'їзд Ленінського 
комсомолу, який недавно 
завершився. «Діяти, діяти 
і діяти — у цьому запо
рука успіху перебудови 
па нинішньому етапі», — 
з таким закликом 
иувся з трибуни 
польського з’їзду 
Горбачов. І тому навіть у 
святковий день Першо
травня на лозунгах і 

.^транспарантах немає гуч
них слів — вони говорять 

про конкретні справи.
З усіх кінців столиці 

святкові колони стікають- 
ся до Красної площі. 
Яскравий, барвистий 1 мо- 
гутнііі цей рух. Ось так і 
курс на прискорення при
вів у рух мільйони лю
дей. спрямував їх енергію 
па революційні перетво
рення, пробудив жагу до 
справжнього діла. Дістав
ши простір для ініціати
ви, людина праці повною 
мірою відчула себе госпо
дарем на своєму заводі, у 
своєму місті, у 
зкаві.

Тема єдності 
прискорення і 

^ної зовнішньої 
^'лашої держави 

зкена і в і 
Красної площі 
розгорнутому 
ГУМу. В центрі будинку
— портрети К. Маркса, 
Ф. Енгельса, В. І. Леніна.

горія навіки поставила 
поруч, з'єднала їх імена
— вссперемагаючою ідей
ною спорідненістю, єдніс
тю мети, в боротьбі за со
ціальне визволення тру
дящих планети.

«Пролетарі всіх країн, 
єднайтеся!» — написаний 
на панно девіз, який сим
волізує братерство по 
класу всіх людей праці.

1-Іа Сенатській башті 
Кремля — Герб СРСР. 

з^бабіч ньогб — герби со- 
тозпих республік. В об
рамленні стягів над пло
щею — Державний Пра
пор СРСР, першої в світі 
держави робітників і се
лян.

звер- 
комсо- 
М. С.

сбоїй дер-

курс.у на 
мнролюб- 
політики 
відобра- 

оформленні 
., в панно, 

на фасаді

путь зробити своє місто 
флагманом перебудови. У 
першому кварталі пере
вищено завдання по ви
пуску більшості найваж
ливіших видів виробів. 
Весь приріст обсягу ви
робництва одержано за 
рахунок зростання про
дуктивності праці.

Лунають акорди «Уро
чистого маршу» II. 1. Чай- 
ковського.

ІІа трибуну Мавзолею 
вибігають піонери. Вони 
вручають квіти керівни

ка трибунах — ветера
ни партії, Жовтневої ре
волюції і праці, фронто
вики, передовики і нова
тори виробництва. Пред
ставники партійних, ра
дянських 1 громадських 
організацій, відомі вчені, 
діячі літератури і мис
тецтва, льотчикн-космо- 
навти СРСР.

Тут же — численні за
рубіжні гості: на першо- кам Комуністичної партії 
травневі торжества в сто- • ~ 
лицю Країни Рад прибу
ли делегації профспілко
вого і робітничого руху 
більш як із ста двадцяти 
країн, Всесвітньої феде
рації профспілок, інших 
міжнародних організацій.

Присутні глави дипло
матичних представництв 
зарубіжних країн, акреди
товані в СРСР. Вигуками 
«Ура!», гарячими 
нами москвичі 
лиці вітають керівників 
Комуністичної 
Радянської 
На центральну три
буну Мавзолею підніма
ються товариші Горбачов 
М. С., Алієв Г. А., Ворот
ям ко в В. І., Громнко
А. А., Зайков Л. М., Ли- 
гачов Є. К., Рижков М. І., 
Соломенцев М. С., Чеб- 
риков В. М., Шеварднад- 
зе Е. А., Демічев П. Н. 
Долгих В. І., 
Б. ІУІ., Слюньков 
Соколов С. Л„

оплсс-
1 ГОСТІ сто-

партії 1 
держави.

Єльцин 
м. м„ 

Тализін 
М. В., Яковлєв А. М„ Бі- 
рюкова О. П., Добринін
A. Ф., Лук’янов А. І., 
Медведєв В. А., Никонов
B. П., Разумовський Г. П., 
Капітонов І. В.

На трибуні — визначні 
радянські воєначальники.

10 година 
редзвін курантів 
вежі сплітається 
голосом фанфар.

Над площею
Заклик ЦК КПРС: «Хай 
живе 1 Травня — День 
міжнародної солідарності 
трудящих!». Трибуни, ву
лиці, що примикають до 
площі, відгукуються тися
чоголосим «Ура!».

ІІа площу в'їжджає ма
шина з емблемою міста- 
героя Москви. Трудові 
колективи столиці праг-

ранку. Пе- 
Спаської 
з чистим

звучить

I Радянської держави.
Під звуки маршу вихо

дять на площу представ
ники районів столиці — Мо- 
скворєцького, Пролетар
ського. Ленінського, Крас- 
нопрєспеиського, Фрун- 
зенського, Свердловсько- 
го. Дзержинського, 
мавського...

Кращі трудові 
тиви, всі райони 
на головній площі країни 
рапортують про свої діла.

йдуть московські за
лізничники. Столична ма
гістраль надолужила борг 
ще в першому кварталі, і 
тепер, навіть у ці хвили
ни. десятки вантажних по
їздів везуть надпланові 
вантажі. їх кількість на
ближається вже до першої 
сотні тисяч тони.

А в цифрі, якою пред
ставляють своє досягнен
ня вчені і спеціалісти ін
ституту атомної енергії 
імені І. В. Курчатова. пу
лі навіть важко полічити. 
90.000.000 градусів — V 
п'ятнадцять тисяч разів 
більше, ніж на поверхні 
Сонця. — таку рекордну 
температуру електронної 
компоненти плазми впер
ше у світі одержано тут. 
на установці «Токамак- 
10». Мить існування Цьо
го рукотворного зоряного 
вогню дала дослідникам 
важливу інформацію.

Весело співаючи пісні, 
йдуть площею студенти. 
« Друга я никогда не забу
ду, еслп с ним подружил- 
ся в Москве». — співає 
пазом з усіма Бернардо 
Опотні Мендос із Гвінеї-

Бау-

колек- 
столиці

Бісау, студент геолого- 
розв 1 дувального інституту.

— З вікон нашого вузу 
видно Красну площу і 
Кремль. Для нас, афри
канців, вони уособлюють 
вашу країну, оплот миру, 
справжньої рівності, — го
ворить він.

У гомінкому багатолюд
ді святкової площі всі 
легко пізнають артиста 
Євгена Шарикова, який 
викопав головну роль — 
комісара міліції в багато
серійному телефільмі 
« Народжена революцією». 

Як символ чистого мир
ного неба тримають бла
китні стяги фізкультурни
ки, які вступили па пло
щу. Звучить музика, і 
спортсмени, всі як один, 
дружно виконують масову 
гімнастичну композицію. 
Молодість, сила, краса — 
в кожному їх русі. Завер
шують спортивну програ
му грації — майстри ху
дожньої гімнастики.

Не стих ще грім оплес
ків, а на площі нова група 
дівчат — учасниці таких 
популярних тепер всюди 
секцій ритмічної гімнас
тики.

Справді не злічити 
лаптів у країні, 
тецтво належить 
в!. 1 музиканти,
крили демонстрацію, І 
танцюристи — все це пред
ставники художньої са
модіяльності клубів, бу
динків І палаців культури 
міста.

Весь простір площі за
повнює молодь. Юнаки і 
дівчата скандують: «Ко
муністичній партії Радян
ського Союзу — слава, 
слава, слава!». Площа від
гукується розкотистим 
«Ура!».

З Першотравнем, з вес
ною ми завжди пов'язує
мо свої надії. У святко
вому настрої народжуєть
ся настрій на нові діла 1 
звершення. Попереду в 
нас важливий історичний 
рубіж: 70-річчя- Великого 
Жовтня. Глибоко симво
лічно, що ювілей припа
дає па час глибоких змін, 
оновлення всіх сторін 
життя нашого суспільст
ва. Естафету Першотравня- 
приймав Великий Жов
тень.

Репортаж з Красної площі вели спеціальні ко
респонденти ТАРС Л. КИСЛИНСЬКА, А. БЄЛІ- 
КОВ, Ю. БУРЯК, В. ІТКІН, С. САХНО. 
Л. ЧЕРНЕНКО.

та
ті е мис- 
народо- 
які від-

НА МАРШІ
МИРУ І ПРАЦІ
ПЕРШОТРАВНЕВА ДЕМОНСТРАЦІЯ
ТРУДЯЩИХ У КИЄВІ

... ГІо-робочому ділови
то почався перший день 
травня для киян. Наряд
но одягнені, з усіх кінців 
міста поспішали вони 
рано-вранці на традицій
не місце масових тор
жеств — Хрещатик, при
крашенії й к у маче в им и
стягами, транспарантами 
і лозунгами.

Біля підніжжя мону
менту на честь Великої 
Жовтневої соціалістичної 
революції весняні квіти. 
На всю висоту фасадів 
будинків — яскраві пан
но. Па фоні багатобарвної 
веселки накреслені слова 
«Мир». «Травень», «Пра
ця». У центрі площі 
Шовтневої революції ма
йорять Державний прапор 
СРСР. прапори союзних 
республік.

На трибунах для гостей
— ветерани партії, війни 
і праці, передовики і но
ватори виробництва, діячі 
науки і культури. Тут же
— члени Президії Вер
ховної Ради УРСР і Ради 
Міністрів республіки, ке
рівники міністерств І ві
домств, депутати Верхоз- 
ної Ради СРСР і Верхов
ної Ради УРСР, генерали 
і офіцери Радянської Ар
мії і Військово-Морсько
го Флоту, гості з інших 
міст країни. Присутні та
кож співробітники гене
ральних консульств соціа
лістичних країн у Києві.

Оплесками вітають ки
яни 1 гості столиці керів
ників Компартії України 
та уряду республіки. На 
центральну трибуну під
німаються товариші В. В. 
Щербицький, Ю. Н. Єль- 
ченко, Є. В. Качаловсь- 
кий, Б. В. Качура, О. П. 
Ляшко, І. О. Мозговнй,
B. О. Сологуб, О. А. Ти- 
таренко, В. С. Шевченко,
C. І. Гуренко, Ю. П. Ко- 
ломієць, В. Д. Крючков, 
В. А. Масол, С. Н. Муха.

Київські куранти відби
вають десять ударів, спо
віщаючи про початок

святкового походу. На 
площу Жовтневої револю
ції вступають перші учас
ники демонстрації — пе
редовики виробництва, ді
ячі науки і культури Киє
ва та Київської області» 
Попереду колоші — вели
кий портрет В. І. Леніна,-

ГІа Хрещатику з’явля
ються машини з барвис
тими панно. Привертають 
увагу слова: «Рішення 
XXVII з'їзду КПРС — у 
життя!». Вагомий вклад у 
здійснення намічених 
партією завдань вносять 
Подільський. Печерський 
і Ленінський райони — 
переможці соціалістично
го змагання. У першому, 
кварталі зростання про-: 
дуктнвності праці в про
мисловості міста станови
ло 106,1 процента, план 
введення основних фон« 
дів виконано на 112.6 
процента, житла — на 
115.4 процента. Однак 
ще не всі трудові колек
тиви працюють з повною 
віддачею. Близько 70 
підприємств та Оудівель- 
них організації! не спра-: 
вилися з планом, багато 
не виконують договірних 
поставок, не скрізь розч 
горнулась активна бо
ротьба за докорінне по
ліпшення якості продук
ції.

У колонах демонстран
тів йдуть і ті, кому колек
тиви довірили представ
ляти інтереси трудящих у 
місцевих органах влади, 
висунувши їх кандидата
ми у депутати Рад. Серед 
них — робітники, інжене- 
пи, вчителі, лікарі.

«...Праця наша — спра
ва честі, справа доблесті 
і подвиг слави». Жодна 
пеошотравнеиа демонстра
ція не обходиться без цьо
го світлого, життєстверд-і 
ного «Маршу ентузіастів^' 
1. Дунаєвського. Сьогодні 
він також звучить над ря
дами демонстрантів. Оп
лесками зустрічають три- 

(Закінчення на 2-й стор.&

а я н і м Н у; у святкових колонах ніровоградці. Фото В. ГРИБА,
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(Закінчення.

Поч. на 1-й стор.).
буни представників одно
го з передових колекти
вів — верстатобудівного 
виробничого об'єднання, 
яке експортує сучасні ав
томатичні й напівавтома
тичні верстати майже в 
ЗО країн світу. У коло
нах проходять працівники 
виробничих об'єднань 
«Київтрактородета л ь », 
«Більшовик», «Червоний 
екскаватор», «Точелектро- 
прилад», «Київ», заводу 
«Ленінська кузня».

Пліч-о-пліч ідуть ті, хто 
працює біля верстатів, 
споруджує будинки, ося
гає таємниці фундамен
тальних наук, створює но
ві технології, матеріали.

Бать
ка Д 

коли

«Хай живе нерозривна 
братерська дружба наро
дів нашої багатонаціональ
ної соціалістичної 
ківщини!» — лунає 
святковою площею,
но ній пропливає макет 
географічної карти Радян
ського Союзу. Від зірки, 
що позначає місто Київ, 
у різні куточки країни І 
назад пролягли численні 
стрілки. Вони показують 
тісні зв'язки трудових ко
лективів міста з підпри
ємствами радянських рес
публік. Оформлення колон 
символізує непорушну єд
ність народів нашої краї
ни: і в свята, і в дні важ
ких випробувань усі ми 
разом. Так було в часи

ратних і трудових пере
мог. Як належить справж
нім братам, приходили 
республіки на допомогу 
одна одній після землетру
сів в Узбекистані; аварії 
на Чорнобильській АЕС, 
стихійного лиха в Грузії.

Під закличний звук ма
неврового локомотива зіб
ралися па першотравневу 
демонстрацію трудівники 
заводу «Транссигнал». Ця 
традиція бере свій початок 
від першої міської маївки, 
яка відбулася рівно дев'я
носто років тому на фаб
ричній околиці — ІІІуляв- 
ці. Активним учасником 
тих подій був робітняк- 
залізничник А. Ф. Бордов- 
ський, правнук якого Ігор 
Володимирович іде сьогод-

дні в колоні з прапором 
підприємства.

У родоводі династії тіс
но переплелась історія за
воду з біографією нашої 
країни. Дід І. В. Бордов- 
ського із зброєю в руках 
захищав Радянську владу 
в роки громадянської вій
ни, а потім будував нове 
життя. Батько і мати ку
вали перемогу у Великій 
Вітчизняній на евакуйова
ному в тил «Транссигна- 
лі». їх справу продовжує 
нинішнє покоління.

Ного представники — 
у колонах демонстрантів. 
Юнаки і дівчата хочуть 
бути на найважчих, най
відповідальніших ділянках 
перебудови, внести свій 
вклад у виконання рішень 
XX з'їзду комсомолу. Но
го делегатом був і сту
дент Київського медичпо-

го інституту Віктор Гуме
нюк. Сам він доеів готов
ність до будь-яких випро
бувань. Ходив в атаки і ви
носив з поля бою поране
них товаришів, з честю 
виконав свій інтернаціо
нальний обов'язок в Аф
ганістані. У двадцять з 
лишком років Віктор має 
бойові відзнаки — орден 
Червоної Зірки та медаль 
«За відвагу» І орден Тру
дового Червоного Прапо
ра — за ударну роботу в 
студзагоні,—

З покоління в поколін
ня радянських людей с? 
редається і.. *.................. -
шої країни до миру, 
зунгії і плакати, транспа
ранти і емблеми розпові
дають про участь киян у 
русі за роззброєння, про 
підтримку ними миролюб
ного курсу партії.

----- -і пе-
прагнення на-

Ло-

Усмішки, привітання Л 
оплески. Вони завжди су
проводять появу на Голої, 
ній магістралі столиці У», 
раїни її наймолодших гро
мадян — піонерів і щКо. 
лярів міста. Майбутня 
зміна звітує перед дорос
лими про свої навчальні і 
трудові справи.

У великий спортивний 
зал «перетворюється» го
ловна площа міста. Свою 
спритність, силу, граціоз
ність демонструють сотні 
молодих фізкультурників, 

Марш солідарності, ми
ру і праці ще раз проде
монстрував вірність трудя
щих міста-героя Києва 
ленінським заповітам, 
став виявом їх рішимості 
втілити в 
партією 
люційних

життя намічену 
програму рево^» 
перетворень.

(РДТАУ).

УСЕ, ЧИМ ЖИВУТЬ ТРУДАРІ
ДЕМОНСТРАЦІЯ ТРУДЯЩИХ У КІРОВОГРАДІ

ляюгь колективи — пере
можців соціалістичного зма
гання на честь свята.

Радянська школа пережи
ває один з найцікавіших й 
найяскравіших періодів сво
го розвитку, йде здійснен
ня шкільної реформи, що в 
першу чергу має наблизити 
її до життя, поліпшити під
готовку випускників до до
рослого життя. Перші па
ростки перебудови школи 
вже сьогодні свідчать про 
правильність обраного на
пряму.

Сьогодні юним довіря
ють. Підтвердження тому— 
рішення XX з'їзду ВЛКСМ, 
яким накреслив шляхи учас
ті молоді в реалізації планів 
партії по прискоренню соці
ально ■ економічного рої 
витку країни.

Слідом за школярами 
святковою площею пряму 
ють ті, хто ще вчора сидів 
за шкільною парюіо, а зав 
тра -- сам навчатиме. З 
квітами, яскравими емб.іе 
мами, транспарантами йдуті 
представники кільк'атясяч- 
пої армії студентів Кірово 
градського педагогічного іи 
статуту, викладачів вузу. Б 
області добре відомі імена 
кращих педагогів Є. II. Ло 
гачсвської, І. С. Задерієнко, 
1. Г. Прядуна та багатьох 
інших. Всі вони — колишні 
студенти інституту.

У вузівській колоні йдуті. 
ті, хто має високі показнн-

Першотравень — то не 
лише час весняного наст
рою, яскравих барв і має- 
ва прапорів, але ще й по
ра для того, щоб оглянути
ся на зроблене, оцінити 
його — і не лише самі до
сягнення. В цьому іце раз 
переконує й першотравиева 
демонстрація трудящих об
ласного центру. ‘

Сі м деся тії й Першотра
вень зустріла наша велика 
країна. І тут, в Кіровогра
ді, учасники святкового по
ходу площею Кірова були 
свідомі того.

Десята година ранку. До 
трудящих міста з привітан
ням звертається перший 
секретар обкому Компартії 
України М. Г. Самілик.

У головній колоні на пло
щу Кірова вступають ті, 
хто кожним своїм буднем, 
кожним трудовим днем го
тував атмосферу свята. Це
— переможці передтравне- 
ного соціалістичного зм-а 
гання.

Трудящі обласного цент
ру, змагаючись за гідну зу
стріч свята 1 Травня, за
безпечили виконання біль
шості техніко.- економічних 
показників за чотири міся
ці року. Порівняно З ВІД’ 
повідним періодом минуло
го року обсяг виробництва 
товарної продукції зріс на 
7,3 процента, понад план ре
алізовано виробів на 3,2 
мільйона карбованців.

Певно, є щось символічне ки в праці і навчанні, в су 
у тому, що слідом за голов
ною колоною на площу всту
пають представники єдино 
привілейованого класу ра
дянського суспільства. Це
— ио-весняному яскрава, 
по-дитячому життєрадісна 
колона учнів. В оточенні 

•червоногалстучної піонерії,
комсомольців-старшокласни
ків -- вчителі, які представ-

спільно корисній діяльнос
ті. Про підтримку студента
ми рішень XX з'їзду 
ВЛКСМ, виступу па ньому 
Генерального секретаря ЦК 
КГІРС М. С. Горбачова свід
чать десятки транспарантів. 
Відповісти на них ділом вва
жають за обов’язок студен
ти.

Близько 1-І тисяч молодих

людей стали випускниками 
іце одного вузу, представ
ники якого вступають на 
святкову площу — Кірово
градського інституту сільсь
когосподарського машинобу
дування. За роки свого ста
новлення він став не лише 
великим науковим центром, 
але й осередком інтернаціо
нального виховання; тут 
навчаються студенти з 15 
зарубіжних країн, і для всіх 

них вуз став символом друж
би народів, пролетарської 
солідарності і єдності.

справу соціально економіч
ного прискорення.

Крокують трудівники ме
талообробних підприємств, 
місцевої промисловості та 
енергетики.

Вагомі дарунки Першо
травню підготували цукро- 
гідромашівці, які у першо
му кварталі року виконали 
планові завдання'з усіх гех- 
ніко-економічних показни
ків, добре попрацювали і в 
квітні.

Кумачем прапорів, транс
парантів квітнуть святкові

ними з перших підтримали 
на взуттєвій фабриці ініціа
тиву «Завдання двох років 
п’ятирічки — до 70-річчя 

В цей 
включилося па 

, і 234 чоловіки.
Чимало робиться і для роз- 

-. Лише

п’ятирічки — ДО 
Великого Жовтня», 
рух нині 
підприємстві 

витку руху економії.
за перший квартал із зеко
номлених матеріалів ------
товлеио 14 тисяч пар 
ти.

До трибуни наближаєть
ся колона представників 
охорони здоров'я, медичних 
установ і організацій Ленін
ського району.

Радісні, усміхнені обличчя 
у тих, хто дарує здоров'я 
дітям. На демонстрацію ви
йшли країні працівники об

ВИГО- 
взут-

Весь вигляд площі Кіро
ва у день Першотравня є 
втіленням святковості, ду
шевної піднесеності. І кож
на нова колона приносить 
щось своє, особливе. Хлоп
ці та дівчата, які представ
ляють технікуми міста — 
машинобудівний, будівель
ний, механізації, кооператив
ний — постаралися, щоб до
дати до загального колори
ту і чогось свого, особливого.

В одному строю прохо
дять площею учні й викла 
дачі профтехучилищ — май
бутні металурги, машино
будівники. Ті, хто нині не 
лише навчається, але й ус
пішно працює над випус
ком складної продукції за 
замовленнями базових під
приємств. Йдуть майбутні 
радіомехаїйкн. майстри 
служби побуту, швачки, пе
рукарі, кулінари, продавці.

Особливий момент — на 
травневу площу вступає 
колона колективу флагмана 
машинобудування міста — 
виробничого об'єднання по 
сівалках «Червона зірка». 
Хвилюється людське море.- 
Майорять прапори, ідуть 
кращі .події підприємства.

Серед демоне грантів 
представники .......... .........
комсомольсько 
них колективів 
які стали іасійнувачамн 
роботі ін> достойній зустрі
чі XX з’їзду комсомолу, ЯКІ 
їй ніші очолюють комсо
мольців у їхньому прагнен
ні зробити гідний.внесок у

численних
- молоді ж- 
об'єднання, 

в

і.о.юші. Усміхається з порт
ретів дорогий і близький 
кожному з нас Володимир 
Ілліч Ленін. Йдуть робітни
ки, спеціалісти, керівники 
агропромислового комітету, 
будівельного управління 
«Гідрослецбуд-2», заводу 
« Ч ер вон п й дзер кал ьннк», 
«Побутрадіотехиіки», зв’яз
ківці, автотранспортники, 
шляховики.

Сімдесятий у житті кра
їни Першотравень позначе
ний прагненням по-новому 
вирішувати свої завдання і 
в галузі легкої промисло
вості, побутового н кому
нального обслуговування. 
Ідея прискорення соціаль
но - економічного прогресу 
з перших днів знайшла при
хильників на швейному ви
робничому об'єднанні, що 
знайшло своє конкретне ви
раження у підвищенні якос
ті продукції, в повнішому 
використанні виробничого 
потенціалу. За чотири мі
сяці понад план випущено 
продукції на ЗО тисяч кар
бованців.

Нарощують 
й працівники 
фабрики, де 
рух за поширення досвіду 
новаторів виробництва, роз
ширення зон обслуговуван
ня, зміцнення дисципліни 
праці.

В перших рядах представ
ників свого колективу кро
кують кращі взуттєвики 
Л. М. Вовченко, П.'П. Бой
ко. К. І. Цуканова, які од

ласної дитячої лікарні. Се
ред них — вісімнадцять 
учасників Великої Вітчиз
няної війни, 180 нагородже
ні орденами та медалями 
СРСР за самовіддану пра
що в мирний час.

ГІ ершотр а вневу колон у 
медиків обласної стомато
логічної поліклініки, першої 
міської дитячої поліклініки 
очолюють ветерани, ударни
ки комуністичної праці.

Прапори, прапори... Уро
чисто заквітчаними вулиця
ми пропливають червоні 
знамена, гасла «Хай живе 
Перше травня!», «Слава 
КПРС1», «Світові — мир’.», 
їх несуть працівники облас 
них управлінь. районних 
відділень, товариств, уста
нов. Славно потрудилися 
вони на святі праці — Ле
нінському комуністичному 
суботннкові, присвяченому 
117-й річниці з дня народ- 

О Т ГГ-. • Т •

парки, 
вулиці рідного міс

у трудові 
марші року 
сок зробили 
працелюбів 
заводів «Гідросила», ра. 
виробів, ..... .....
ремонтно - механічного 
ні Таратути, 
об’єднання «Друк.мани.

Серед замовників заводу 
«Гідросила» — такі відомі в 
країні і за рубежем підпри
ємства, як Челябінський, 
Мінський, Харківський, Ал
тайський тракторні заводи. 
Продукція «Гідроси.ін» над
ходить у десятки країн сиі^Е 
ту.

В рядах демонстрантів - 
колективи підрозділів ком
бінату «Кіровоградваж- 
буд», де нині започаткова
но реорганізацію управлін
ня, освоєння економічних 
методів господарювання, 
перехід на колективний під
ряд. В управлінні 2 трес
ту вже діє прогресивна 
форма оплати праці, вдос
коналено систему матеріалі 
ного стимулювання за стан
ций результат. Нововведен
ня сприяє зміцненню органі
зованості і дисципліни, під
вищенню 
за якісне виконання 
вельно - монтажних робіт. 
Все це — ознака перебудо-^ 
ви, конкретний вклад у її* 
здійснення.

Не лише про виробничі 
здобутки і плани, але й про 
духовні запити, про надії і 
прагнення багатотисячного 
Кіровограда засвідчила пер- 
щотрапнева демонстрація, 
За щастя жити й працюва
ти під мирним небом дяку
вали радянські люди рідній 
партії; їхня вдячність - це 
ще один вияв підтримки 
курсу партії до зміцнення 
миру на планеті, схвалення 
мирних ініціатив і заходів 
Радянського Союзу.

У святкових шеренгах -* 
працівники 
равліїшя 
транспорту, 
авіатори.

Майорять

здобутки на 
вагомий вне- 

сотні і сої ні 
із колективів

10- 
чавуноливарного, 

» іме- 
виробничого

відповідальності
буді-

обласного ую 
автомобільного 

залі ишчші’лі:.

. площею 
над коло« 

плодоовочс- 
обласних

впробництво 
панчішної 

розгорнувся 
досвіду

жения В. І. Леніна, 
руки прикрасили 
сквери, г. и віїс
та. І сьогодні па першотраз- 
певому марші вони звіту
ють країні: шириться всена
родний ентузіазм, зростає 
комуністична свідомість ра
дянських людей.

Слідом за працівниками 
установ і організацій Ле
нінського району на святко
ву площу Кірова ступають 
трудівники Кіровського ра
йону обласного центру. І 
знову в перших рядах — гі, 
хто користується загальною

ДЯІІСЬКПХ людей.

повагою, і авторитетом.

та йор ять над
Кірова знамена 
нами міського 
вого комбінату, 
оптово - роздрібних об’єд
нань «Одяг», «Взуття», 
«Спорттовари», обласної 
контори фірми «Меблі», ба
зи «Укроптгоспторгу».
«У кроптбакалії», < Укр-
культторгу»...

У ще одній колоні — ті, 
ХТО вдень і вночі, В будні 
і в свята стоять на сторожі 
здоров'я трудящих — пра
цівники охорони здоров'я 
Кіровського району.

Боротьба за здоров я ра 
дянських людей, за здоро
вий побут — це ще її тур
бота про дальший розвиток 
фізкультури і спорту, Нз 
11 ер 111 от р а в нев і н дем оистра- 
ції фізкультурників міста 
представляють кращі спорт
смени, активісти спортивних 
організацій, ті, хто сприяє 
дальшому поширенню Ф13‘ 
культури та спорту в масах. 
Вони — провідники апро- і 
ваджеиня комплексної про
грами «Здоров’я», яка 
ні діє в Кіровограді.

8ели репортаж 
С. ПЕТРЕНКО, 

В. ГРИБ (фото).

сирі
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ЧИТАЧ ПОВІДОМЛЯЄ !

І НИНІ ВОНИ ПЕРШІ !

День преси — свято не 
тільки професійне, не 
тільки журналістів і дру
карів, Це свято й най
ближчих помічників га
зети, наших позаштатних, 
але найголовніших корес
пондентів. Працюють 'во
ни в колгоспах, на заво
дах, в установах, навчаю
ться, кожен відзначає 
своє професійне свято раз 
на рік, але дорогим є для 
них ще одне професійне 
свято — 5 травня.

Чи може бути газета ці
кавою, змістовною, бойо
вою без позаштатних ко
респондентів? На це за
питання немає двох від
повідей. Звичайно, ні.

Сьогодні — в День пре
си, день зльоту позаштат
них авторів нашої газети 
хочеться привітати й по
бажати успіхів у житті, 
праці. невтомності й 
натхнення в журналіст
ській творчості нашим по
мічникам.

А це — Микола Литвн- 
нов, Анатолій Курган- 
ський, Сергій Колесников, 
Антоніна Корінь, Роман 
Дайдакулов, Михайло

Наші автори про газету
■-Кілька слів про газе

ту. в якій ви найчастіше 
друкуєтесь? Чого чекають 
читачі від газети?» — на 
ці запитання редакція по
просила відповісти поза
штатних авторів «МК». 
Ось то вони відповіли 
нам.

Антоніма КОРІНЬ, ре
дактор обласної наукової 
бібліотеки імені Н. К. 
Крупської:

— Читаю «Молодий ко
мунар» уже тринадцятий 
рій. Газета, на мій погляд, 
недлинно зростає в ір.ей- 
ному і художньому плані. 
Незважаючи на те. що він 
мій уже далеко не комсо
мольський, проблеми ста
новлення і виховання мо
лодих людей мене хвилю
ють: як працівника ідеоло
гічного трронту, пі: їлатір 
двох дітей.

А/

Ножнов, Борис Чамлай, 
Віктор Власюк, Віктор Бі
лоус, Катерина Колісник, 
Валентина Левочко, Во
лодимир Чередниченко, 
Людмила Крамаренко, 
Лариса Мисюра, Таїса 
Федорова, Володимир По
ліщук, Олександр Гіопов- 
кін, Володимир Берегу- 
ленко, Петро Дмитренко, 
Анатолій Саржевськнй, 
Микола Цуканов, Кате
рина Терентьева, Наум 
Добрін, Бік гор Кущ, Ва
силь Переверзев, Дмитро 
Ганський, Григорій Хари
тонов, Роман Любарський, 
Володимир Кобзар, Ва
лерій Сиднів, Валерій Со- 
рокін, Юрій Кучинський— 
з Кіровограда, Мечислав 
Венцковський, Борис Слю
сар, Ізяслав Карант, Геор
гій Поздняк, Олександр 
Покровський — зі Світло- 
водська, Олексій Голо- 
бородько, Олександр Ус- 
тиновський, Олександр 
Рябошапка — із Знам’ян
ки, Кузьма Повелько, Во
лодимир Дерусов, Сергій 
Кривунь, Клавдія Башли- 
їіва, Віктор Чорногор — 
з Олександрійського ра

Подобається курс газети 
на перебудову, особливо 
форми. Цікаві спецвипус
ки «Думаємо. Боремось. 
Живемо». Чекаю з яетер- 

. пінням майбутнього літе
ратурного спецвипуску.

Хотілось би, щоб ВИХІД 
тематичних сторінок був 
чіткішим, щоб читач знав, 
коли чекати улюблену сто
рінку. До речі, чому «Ахі- 
ллесова п’ята» стала най- 
вразливішнм місцем газе
ти?

Підтримую новації: анонс 
про наступні випуски, 
«прямий зв’язок».

Допомагає нам газета і в 
організації стінної преси. 
Д&а роки тому ми, напри
клад, за зразком «МК» про
вели в сгоїй стіннівці ан
кетування серед комсо
мольців на тему «Суспіль
ство і ти». Відчувається 
вплив молодіжної газети 
і на випуски нашого «Ком
сомольського прожектора».

Чекаю від газети більше 
дискусійних матеріалів, на
рисів, ліричних репорта
жів. 

йону, Василь Кудря, Во
лодимир Тільнов з Ма
лої Виски, Леонід Дмит- 
ришин із Ульяновського 
району, Віра Віевська з 
Добровеличківки, Микола 
Стоян, Микола Сухов — 
із Новомиргородського ра
йону, Галина Шалапко із 
Вільшанки, Наталя Гарас, 
Ольга Сігаєва, Петро Ма
тюшин — з Новоукраїн- 
кн, Валентина Стах, Сер
гій Піддубник, Микола 
Чуб — з Голованівського 
району, Олександр Гав
риленко з Бобринця, Алла 
Рибак, Варвара Островер- 
хова — з Новгородки, Лю
бов Панченко з Гайворо
на, Василь Білошапка з 
Олександрівни, Алла Ящи- 
шнна з Устинівкн,

Багата в нас родина. 
Щедра на поради, думки,- 
пропозиції. На добре сло
во. Ного чекають читачі 
від вас, шановні наші 
найголовніші кореспон
денти.

Успіхів вам!
ЖУРНАЛІСТИ «МО
ЛОДОГО КОМУНА
РА».

Віра ВІЄВСЬКА, завіду
юча відділом листів Доб- 
ровеличківської районної 
газети «Сільське життя»:

— Найчастіше я, зрозу
міло, друкуюсь не □ «Мо
лодому комунарі», а а 
«Сільському житті», але 
думку ви хочете почути 
про обласну молодіжну. 
Щиро зізнаюсь: ми на неї 
рівняємось.

Чого чекають читачі? Во
ни насамперед хочуть самі 
висловитись. Давайте час

тіше їм слово, хорошу руб
рику запровадила газета: 
«Слово читача». Треба 
тільки, щоб матеріали від- ' 
повідали їй — гострі, дис
кусійні, відверті.

Думаю, якби в газеті 
з’явилась жіноча тематич
на сторін на — читачі її 
чекали б щоразу, є «Клуб 
молодої сім’ї», але пробле

ми стосунків хлопців і дів
чат виходять далеко за ме
жі тематики клубу.

ЧИТАЧ ЗНАЙОМИТЬ

МАЙБУТНЯ
ГОСПОДАРКА 
САДУ

Марина Коряхова, дів
чина з Полтавщини, об
рала собі професію май- 
стра-садівника і тепер на
вчається на другому кур
сі середнього професій
но-технічного училища 
№ 36. Чи випадковим буз 
цей вибір?

Дівчина не раз приїжд
жала на канікули в гості 
до бабусі в село Аджам- 
ку. їй тут дуже подоба
лося. Допомагала бабусі 
поратись по господарству.

л ще ходила разим З 
нею та своїми новими по
другами в колгоспний сад 
зоирати яблука. Жовті, 
червонобокі. пахучі — 
вони манили до сеое. 1 ко
ли після восьмого класу 
подруги з Аджамки пода
ли документи в профтех
училище на відділення 
майстрів-садівішків. Ма
рина не вагаючись поїха
ла разом з ними.

Спочатку було незвич
но. бо ще ніколи так на
довго вона не відлучалась 
від дому. В перші дні ску
чала. Та згодом стала зви
кати І про той час дівчи
на тепер згадує з посміш
кою. бо новий колектив 
став для неї другою сім’єю. 
Вона знає, що коли треба. | 
то тут її підтримають і | 
допоможуть подруги, май 
стер виробничого навчан
ня. викладачі. 1 Марина і 
відповідає добром' па ‘ це І 
довір'я.

Основним своїм ■ обо- • 
в'язком дівчина вважає ‘ 
відмінне навчання. Ма- І 
рина Коряхова — стаха- ! 
новська стипендіатка. її 
улюблені навчальні пред
мети — українська й ро
сійська література, з лю
бов’ю оволодіває вона 
майбутньою професією 
майстра-садівника.

Про себе Марина роз
повідала неохоче, асе 
більше — про своїх дру
зів. Бо скромність — од
на з головних рис комсо
молки Марини Коряхоаої.

А. РИБАК.
Новгородківський район.

Ударна вахта на честь 
XX з’їзду комсомолу краї
ни народила імена бага
тьох нових переможців 
змагання. Серед них і ком
сомольсько - молодіжний 
колектив магазину № 9 
Помічнянського відділу 
робітничого постачання. 
Дівчата достроково вико
нали завдання товарообі
гу першого кварталу цьо
го року. Виробничий по
казник — 109,6 процента.

ЧИТАЧ ДЯКУЄ

ГАРНА
ЗАЧІСКА
Більшість жінок мого 

віку (мені за сорок) 
вже не так часто звер
таються в перукарню. То
рік зі мною так нетактов
но обійшлися в перукар
ні, яка знаходиться в го
телі «Україна», що мені 
не хочеться згадувати той 
випадок. Однак, звідтоді 
я а перукарні не наважу
валась зайти.

Та весна йде, потрібно 
думати й про зачіску. 
Цього разу вирішила пі
ти в жіночий салон, що 
по вулиці Леніна. Тільки- 
но я відчинила двері пе
рукарні — на мене війну
ло якимсь затишком.

Напередодні професійного свята наш фотокореспон
дент Василь Гриб, перебираючи свою фототеку, зна
йшов ось цей знімок. «Перед відповідальною фото
зйомкою, або Так працюють справжні майстри-фото- і 
журналісти» — так назвав він його. ,

Члени КМК Ольга Б1- ( 
лоус, Наталя Денис, Іри-, 
на Пархоменко відзначаю-( 
ться високою культурою( 
обслуговування, задоволь-, 
няють попит населення на ( 
промислові товари.

І сьогодні колектив по- ? 
переду у змаганні.

О. КОРНИЦЬКИЙ. А 
м. Помічна, і
Добровеличківський і
район. ,

Працює тут молодіжний * 1 
колектив. Атмосфера ді- ( 
лова, але доброзичлива, 
Напруження, з яким я пе- ( 
реступила поріг перукар- ( 
ні, спало, а майстриня ( 
Олена (прізвища, на жаль, І 
її не знаю, — того дня во- (

— Читачів цікавила не 
я, а знамениті люди. Чи 
ображаюсь я? Ні! З задо
воленням буду знайомити 
читачів з тими, кого знаю
і шаную!

— Взагалі, коли і як то
бі вдається з ними зустрі
чатися?

— По-різному. Дехто 
запросто погоджується на 
зустріч. А іноді доводить
ся «пригадувати» мої мос
ковські кореспондентські 
можливості. Та, чесно кз-

на працювала на правому 1 
крилі біля вікна) взагалі 
розвіяла сумніви, іцо в < 
перукарнях гарно зачі- ( 
сують тільки молодих, а ( 
людей старшого віку об- ( | 
слуговують абияк. ( і

Хочеться подякувати,і 
Олені і всім дівчатам, які , 
працюють разом з нею, 
за хороше ставлення до 
відвідувачів, за їхні вправ
ні руки. Раджу жінкам 
відвідати жіночий салон— 
буде у вас гарна зачіска 
і добрий настрій.

В. КРАМАРЕНКО, 
жителька обласного 
центру.

І'

ВАЛЯ, не перший рік 
ти активно друкуєш

ся не тільки в обласній пре
сі, а й виступаєш на радіо, 
публікуєш езеї цікаві роз
повіді в республіканських 
і всесоюзних журналах. Та 
все ж ти — активний по
заштатний кореспондент 
«Молодого комунара». Чи 
не так? Коли ти вперше 
надрукувалась у «Кому
нарі»?

— Злива запитань! Хви
линку, в мене досі ніхто 
ніколи не брав інтерв’ю, 
то я й розгубилась. Так, 
я вважаю себе комунарів- 
кою. Вже хоча б тому, що 
найперша моя публікація 
з’явилась на сторінках 
«Молодого комунара». Бу
ло це 31 грудня 1969 ро
ку. Тоді мене ще ніхто не 
друкуваз. Та й після пер
шої публікації довгенько- 
таки чекала наступної.

— Читачі не промина
ють жодної твоєї розмо
ви з артистами кіно, ре
жисерами, письменниками. 
Часто в листах запитують 
про автора. Кілька слів 
про себе.

— Розповідати про се
бе якось... Дитинство ми
нало у бабусі, в селі під 
Кіровоградом. Гарно там 
було. Село велике, але 
люди асі один одного 
знають.

Розповідати про себе 
— нудна справа. Нічого 
такого видатного в моєму 
житті не було. Вчилася нз 

філологіиному факультеті 
Кіровоградського педаго
гічного інституту, згодом 
у Києві, в інституті культу
ри імені О. Є. Корнійчука. 
Писала погані вірші. Хоча 
й друкували іноді. А то

Валентина ЛЕВОЧКО:«СПІЛКУВАННЯ З ТВОРЦЕМ-ЯК ДАРУНОК ДОЛІ»
__ —----- —■ ІНТЕРВ'Ю З ПОЗАШТАТНИМ АВТОРОМ    —•

Торік під час передплатної кампанії читачі на зустрічах часто запитували І про кореспондента газети, чиїх публікацій вони завжди чекають з нетерпін
ням. І в «Анкеті читача «МК» під запитанням «Які матеріали тобі запам’ята
лися?» — вказувалось найбільше інтерв'ю, підписаних згаданим прізвищем...

Газета пообіцяла читачам зустріч з улюбленим автором, позаштатним ко- 
! респондентом газети Валентиною Левочко.

спробузала якось написа
ти рецензію і послала в 
журнал «Октябрь». Чому 
саме гуди і чому саме на 
ім'я Всеволода Кочетова, 
автора знаменитих «Жур- 
біних», який на той час 
редагував журналом, — 
досі зрозуміти не можу. 
Коли рецензію надрукува
ли, відомий критик Л. О. 
Аннінський написав мені, 
щоб я її «зненавиділа». Я 
не зненавиділа, просто за
була про неї і згадала 

тільки тому, що ти попро
сив про себе розповісти.

— Читачі «Молодого ко
мунара» запам’ятали твоє 
ім’я після інтерв’ю з В. Кі- 
кабідзе, М. Магомаєвим, 
Е. Рязановим... 

жучи, навіть московські 
колеги дивувалися моєму 
спілкуванню з Магомає
вим, який кореспондентів 
терпіти не може. Я й са
ма дивуюся тій легкості, з 
якою пішов на спілкувам- 

ня Іннокентій Михайлович 
Смоктуновський.

— Може, хочеш.поділи
тися ще якимось особливо 
цікавим епізодом, про 
який не розповідала?

— Цікавих епізодів було 
багато. Взагалі спілкуван
ня з відомою людиною, 
коли це справді творець, 
— як дарунок долі. Ось, 
наприклад, Євген Петро
сян. Ми з ним довго «ве
ли переговори» про зу
стріч, хоч практично до

мовились ще під час зна
йомства. А потім я пере
плутала адресу, і все лед
ве не зірвалося. На щас
тя, Євген Ваганович вия
вився джентльменом і 
чекав цілу годину, коли я 
доберуся на місце зустрі
чі.

І ще один епізод. Це 
про людину, чий автограф 
читачам «МК» не довело
ся отримати. Видатний 
іспанський танцівник Ан
тонів Гадес (кіровоградці 
знають його за фільмом 
«Кармен»), Ми мали зу
стрітися з Антоніо, та в 
останній момент заступник 
директора Держконцерту 
не дав дозволу, тому що 
я не штатна співробітни
ця «Огонька» (журнал 
доручив мені підготовку 
матеріалу про Антоніо 
Гадеса). Спроба погово
рити з танцівником по те
лефону нічого не дала. 
Я не знала іспанської, 
Антоніо Гадес — росій
ської. І все-таки майже 
півгодини ми розмовляли. 
Втім, чого переживати? 
Буває, люди все життя 
спілкуються і не розумі
ють один одного.

— Твоя улюблена кни
га?

— «Три мушкетери» 
О. Дюма.

— Про що я в тебе ще 
не запитав?

— Про рок-музику. Ме
ні страшенно хочеться 

висловитись уже не як 1 
журналістці, а як рядово- < 
му читачеві, Так ось: тер- ( 
піти не можу. Не розу- і 
мію, як люди, нехай і мо- і 
лоді, можуть захоплюва
тися цим гупанням по го
лові металевими сково
рідками. Хоч іноді не так 
сама музика неприємна, 
як ті, хто її виконує. Най- 
популярніша зараз рок- ( 
група «Європа» — та це ( 
ж якесь затемнення моз- . 
куі Духовне убозтво!

— Які цікаві .зустрічі 
чекають наших читачів 
уже в цьому році? <

— Сказати щось певне 
не можу. Давно домови
лась про зустріч з Ю, Се- , і 
меновим, та все ніяк не ( 
можу зустрітися з пись
менником. Юліан Соме- , 
нов все більше п’є ка- , 
ву десь поблизу колум- ; 
бійської сельви ЧИ обду- І 
мує чергову пригоду і 
полковника Ісаєва-Штірлі- і 
ца серед здичавілої при- (1 
роди Сінгапуру. Отже, і 1 
час покаже.

Хочу отримати автограф 
для читачів «МК» у Вла
дислава Третяка. Для мо
го покоління він — взі
рець відваги і честі. Та й 
нинішні хлоп’ята досі 
грають на зимових вули
цях у «Владислава Третя
ка». і

Розмову вів ( 
В. БОНДАР. і
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А Ц'Г (І програма)
7.00 — Ранкова зарядка. 

Мультфільм. Музика. 7.30— 
«Час». '8.05 — ІО. Бондарев. 
«Берег». Фільм-вистава Ма
лого театру СРСР. 10.35 — 
До Дня преси. Документаль
ний фільм «Кореспонденти 
ТАРС передають...». 11.05— 
Новини. 16.00 — Новини. 
16.10 — Мамина школа.
16.40 — Твоя ленінська біб
ліотека. ‘В. І. Ленін. «Карл 
Маркс». 17.10 — Новини. 
17.15 — «Чого і чому». Пе
редача для дітей. 17.45 — 
«Пам’ять». У передачі бе
руть участь письменник 
В. Карпов і голова кол
госпу ім. XXV партз’їзду 
1. Калницький. 18.45 — Сьо
годні у світі. 19.00 — «Ін
терв’ю дає газета..,». До 
75-річчя «Правды». Участь 
бере головний редактор га
зети «Правда», академік 
В. Афанасьев. 19.40 — Фільм 
«Серед тисячі доріг». 21.00 

«Час». 21.40 — Крупним 
планом — людина. 22.55 — 
Сьогодні у світі. 23.10 —
Концерт радянської пісні.
▲ ут10.00 — Новини. 10.15 — 
Від мелодії до мелодії. 10.35

Шкільний екран. 10 клас. 
«Основи інформатики і об
числювальної техніки». За
пис- мовою Бейсі. алгорит
мів. роботи з графічною ін
формацією. 11.05 — Доку
ментальний фільм. «Львів
ське військово-політичне». 
11.25 — Доброго вам здо
ров’я. 12.00 — Є. Фадеїчев. 
«Газета». Вистава. Під час 
перерви — Новини 16.30 — 
Новини. 16.40 — Срібний 
дзвіночок, 17.00 — «Колек
тив і п’ятирічка». 17.30 — 
«Народні таланти». Співак 
вокально - інструментальний 
ансамбль «Гарний настрій» 
(Кіровоград на Республі
канське телебачення!. 18.00 
—- День за днем (Кірово
град). 18.15 — Телефільм
«Народні мелодії». (Кірово
град) 18.30 — «Міцний Фун
дамент переконань». Обго
ворення проекту ЦК КПРС 
«Основні напрями перебу
дови політичного 1 еконо
мічного навчання трудя
щих». 18.45 — Музична мо
заїка. 19.00 — Актуальна 
камера. 19.35 — «Редакція 

глядач». Слідами виступів 
'гелера діопепек.'іику «Темп». 
20.05 — «Ситуація» Худож
ньо-публіцистична програ
ма Випуск 2-й «Чужа ди
тина» 20.50 — На добоаніч 
діти'. 2100 — «Час» 21.40— 
Художній Фільм «Ненагляд
ний мій*. 23 10 — Актуаль
на кямеоа.
А ЦТ (II програма)

3 00 — Гімнастика. 8.15 — 
Документальний фільм. 8.35, 
9 35 _ Природознавство.
2 кл. 8.55 — «Шляхи енер
гії > Науково-популярний 
фільм. 9.05, 1315 — Фран
цузька мова. 9.55 — «Сито 
професора Барського». На
уково-популярний фільм 
10.05 — Учням СПТУ. Есте
тичне виховання. 10.35, 1135 
— Історія. 6 кл. 11.05 — Ро
сійська мова. 12.05 — Теле
фільм «Десь гримить війна».
3 серія. 13.45 — Новини.
13.50 — «Співає Буш». До
кументальний телефільм. 
Фільм 2. 18,00 — Новини.
18.15 — «...До шістнадцяти і 
старші». 19.00 — Із скарб
ниці світової музичної куль
тури й. Брамс. Концерт №2 
для фортепіано з оркестром. 
19.55 — За безпеку руху. 
20.00 — Вечірня казка. 20.15 
— «Далекий Схід». Кіножур
нал. 20.30 — Ритмічна гім
настика. 21.00 — «Час».
21.40 — Телефільм «Десь 
гримить війна». 1 серія.
22.50 — Фрістаііл у Дом баї. 
Ё3.30 — Новини.

жавного російського народ
ного хору РРФСР ім. М. П’ят- 
ницького. 21.00 — «Час».
21.40 — Зустріч з письмен
ником Григорієм Баклано- 
вим у Концертній студії 
Останкіно. 22.55 — Світ і 
молодь. 23.30 — Сьогодні у 
світі.
А УТ

10.00 — Новини. 10.15 — 
Ліричні мелодії. 10.35 —
«Шкільний екран». 6 клас. 
Фізика. «Прості механізми 
та їх використання». 11.05 
— «Ситуація». 11.50 — Ху
дожній фільм «Ненаглядний 
мій». 13.15 — Старти надій.

оск. 20.45 — Прем’єра на
уково-популярного фільму 
«Що лежить на поверхні». 
21.00 — «Час». 21.40 — Пре
м'єра художнього телефіль
му «Десь гримить війна». 
2 серія. 22.55 — Новини.

А ЦТ (І програма)
7.00 — Райкова зарядка. 

Мультфільм. Музика. 7.30— 
«Час». 8.05 — Очевидне — 
неймовірне. 9.05 — Фільм
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13.45 — Новини. 16.30 —
Новини. 16.40 — Срібний
дзвіночок. (Кіровоград на 
Республіканське телеба
чення). 17.00 — НТТМ. Аукці
он ідей. 17.45 — День за 
днем. (Кіровоград). 18.00 — 
Співають брати Томиленки. 
18.30 — Актуальна камера. 
19.00 — Чемпіонат СРСР з 
футболу: «Шахтар» — «Ди
намо» (Київ). 20.45 — На 
добраніч, діти! 21.00 — «Час». 
21.40 — Художній фільм 
«Олександр Маленький». 
23.15 — Актуальна камера. 
Вечірній випуск.
А ЦТ (II програма)

8.00 — Гімнастика. 8.15 — 
«Зустрінемось у дворі». До
кументальний фільм. 8.35, 
9.35 — Суспільствознавство. 
10 кл. 9.05 — Німецька мо-

«Чужі листи». 10.35 — Но
вини. 16.15 — 0. Твардов- 
ський. «Василь Тьоркін». 
Читак народний артист 
РРФСР 0. Табаков. Фільм- 
концерт. Частина 1, 17.25— 
Новини. 17.30 — «...До шіст
надцяти і старші». 18.15 — 
Наука і життя. 18.45 — Сьо
годні V світі. 19.00 — Фут
бол. Відбірковий матч Олім
пійського турніру. Збірна 
Болгарії — збірна СРСР. 
20.45 — Якщо хочеш бути 
здоровим. 21.00 — «Час». 
21.40 — Концерт у Колон
ному залі Будинку спілок, 
присвячений Дню радіо. У 
перерві — Сьогодні у світі.
А УТ

10.00 — Новини. 10.20 — 
Народний депутат. Соціаль
но-культурні перетворення

Срібний дзвіночок. 17.00 —! 
Республіканська фізико-ма- 
тематична школа. Підсумки 
фізичної олімпіади. 17.30 — 
Агропром: проблеми 1 пошу
ки. «Агролісомеліорація на 
Харківщині». 18.00 — Опер
на музика. 18.30 — День за 
днем. (Кіровоград). 18.45 — 
«Пам'ятай пісні батьків», 
Фільм-концерт. 19.00 — Ак
туальна камера. 19.35 —
Музична програма до Дня 
радіо. «І тільки музика». 
20,45 — На добраніч, діти! 
21.00 — «Час». 21.40 — Мо
лодіжна студія «Гарт». 23.10
— Актуальна камера. Ве
чірній випуск. 23.40 — Світ 
поезії,
А ЦТ (II програма)

8.00 — Гімнастика. 8.15—: 
Документальний телефільм. 
8.35. 9.35 — Й.-В. Гете. «Фа
уст». 9 кл. 9.05, 14.30 — Іс
панська мова. 10.05 — Уч
ням СГ1ТУ. Історія. 10.35 — 
«Від Симбірська до Ульянов
ська». Науково-популярний 
фільм. 11.05 — Програма
Краснодарської студії теле
бачення. 12.05 — Телефільм 
«Десь гримить війна». 2 і З 
серії. 15.00 — Новини. 18.00
— Новини. 18.10 — Шахова
школа. 18.40 — Докумен
тальний фільм. 19.00 —
Клуб мандрівників. 20.00 — 
Вечірня казка. 20.15 — Рит
мічна гімнастика. 20.45 — 
Народні мелодії. 21,00 —
«Час». 21.40 — Телефільм 
«Десь гримить війна». З се
рія. 22.50 — Новини.

А ЦТ (І програма)
7.00 — Ранкова зарядка. 

Мультфільм. Музика. 7.30 — 
«Час». 8.05 — «Здрастуй, му
зико!». 8.50 — Світ 1 мо
лодь. 9,25, 16.00 — Новини. 
16.15 — О. Твардовський. 
«Василь Тьоркін». Фільм-

КІНОЕКРАН ТРАВНЯ
Фільм режисера Ю. Под- 

нієкса «Чи легко бути мо
лодим!» ми вже пред
ставляли в «Молодому 
комунарі».

Героя 
«Де ваш 
мо за 
роботою 
Ю. Іванова 
І. Вознесенського «Увага! 
Всім постам...». Йшлося 
про те, як юнак, щойно 
звільнений у запас, при
йшов працювати у мілі
цію. Однак у новому 
фільмі на першому плані 
знаходиться не міліцей
ська робота Віктора Коль
цова...

Говорить режисер І. Воз- 
несенський: «Коли дитина 
стане сиротою, втративши 
батьків, — це страшно, але 
зрозуміло. А от сирота 
при живих батьках — це 
і страшно, і незрозуміло. 
З трагедією дітей, яким 
дали життя, позбавивши

нового фільму 
син!» ми знає- 

попередньою 
сценариста 

й режисера

материнської ласни, теп
ла, і стикається герой 
фільму.

У фільмі режисера й 
співавтора сценарію
І. Вознесенського та сце
нариста Ю. Іванова, зня
тому на Центральній сту
дії дитячих і юнацьких 
фільмів імені М. Горько
го, ролі виконали А. Рос- 
тоцький, В. Сичов, М. Мак
симов, Є. Петров, Г. Дег- 
тярьова.

Гіркою жорстокою прав
дою, трагедійною силою 
теми «людина і війна» 
Василь Биков вражав нас 
не раз. Це стосується й 
екранізацій його повістей. 
І ось ще один фільм зня
то за його твором — 
«Знак біди».

...Відчувши себе один 
раз людиною, неможливо 
стати знову рабом. Під
твердженням цьому стала 
трагедія, що розігралася 
на маленькому білорусько-

долі цілого народу сприй; « 
мається доля немолодої ї 
селянки, котра в час жор- 4 
стоких випробувань не зі- $ 
гнулася перед ворогом, а, * 
навпаки, — проявила ве-X 
личезну силу духу, обрав- ♦ 
ши замість рабства й при- * 
ниження смерть. Смерть і 
тяжку, але горду — таку, X 
яка стверджує людське в <► 
людині. ♦

«Цей фільм для мене—X 
найголовніший, — гово-Х 
рить режисер картини X 
М. Пташук. — Все, що я X 
зняв до цього, все, що ра- ♦ 
ніше поставив у театрі, X 
сьогодні сприймаю як $ 
великий, завдовжки у 15 ♦ 
років шлях, що привів * 
мене до творчості Васи- X 
ля Бикова».

Сценарій фільму «Знак 5 
біди» написали Є. Гри-? 
го'р’єв та О. Никич. Ролі о 
виконують: Н. Русланова, ? 
Г. Гарбук, В. Ільїн, Є. Пла-£ 
тохін. Знято стрічку накі-* 
ностудії «Бєларусьфільм», ♦

Л. МИСЮРА. ї

го телефільму «Клуб жінок». 
1 серія. 22.45 — Сьогодні у 
світі. 23.00 — 2 серія худож
нього телефільму «Клуб жі
нок». 00.05 — Велогонка 
Миру. Передача з НДР.
А У Т

10.00 — Новини. 10.10 — 
Телеміст. «Братіслава — Ки
їв». 11.40 — Шкільний ек
ран. 10 клас. 12.15 — Для 
школярів. «На героїв рів
няємо крок». 12.45 — Нови
ни. 13.00 — Молодіжна сту
дія «Гарт». 16.30 — Новини. 
16.40 — Срібний дзвіночок. 
17,00 — «Урок мужності». 
18.00 — День за днем. (Кі
ровоград). 18.15 — Теле
фільм. (Кіровограді. 18.30— 
«Згадай, солдате». Музич
ний фільм. 19.00 — Актуаль
на камера. 19.35 — «Ви нам 
писали». Музична програма 
на замовлення ветеранів 
Великої Вітчизняної війни. 
20.35 — Вечірня гімнастика.
20.45 — На добраніч, діти! 
21.00 — «Час». 21.40 — «Іван 
і Мадонна». Вистава. Під 
час перерви — 22.30 — Ак
туальна камера.
А ЦТ (II програма)

8.00 — Гімнастика. 8.15— 
Документальні фільми. 8.35
— М. Шолохов. Сторінки 
життя і творчості. 9.35, 13.15
— Англійська мова. 10.05—
Учням СПТУ. Суспільство
знавство. 10.35. 11.35 —
Б. Полевой. «Повість про 
справжню людину». 5 кл. 
11.05 — «Наш сад». 12.05 — 
Художній телефільм «Десь 
гримить війна». З серія.
13.45 — «Покликання». Те
лежурнал. 14.20 — До Все
світнього дня Червоного 
Хреста і Червоного Півміся
ця. 18.00 — Новини. 18.10 — 
Шахи. Матч трьох збірних. 
18.20 —Сільська година. 19.20
— ІІІахн. Матч трьох збірних. 
19.30 — «Для всіх і для 
кожного». 20.00 — Вечірня 
казка. 20.15 — «Здоров’я». 
21,00 — «Час». 21.40 — Ша
хи. Матч трьох збірних. 
21.55 — «Повернення до 
Полюса». Документальний 
телефільм. 22.45 — Шахи. 
Матч трьох збірних. 23.00 — 
Новини.

— «Коли співають солдати^ 
Фестиваль солдатської п1(*І 
ні. 14.45 — «Едуард Асадой, 
Борюся, вірую, люблю!». Доі 
кументальний телефільм
15.35 — Мультфільми. 16.0/5
— Прем'єра фільму-концер
ту «Вічно живі». 16.25 —4
«Солдати Орлови». 17.00 — | 
Городошний спорт. Турнір, 
присвячений Дню Перемоги.
17.35 — «Птахи над міс»;
том». Художній фільм із 
субтитрами. 18.50 — Світлій 
пам’яті загиблих у боротьбі 
проти фашизму. Хвилина 
мовчання. 19.10 — «Листи 
до нас». Документальний 
телефільм. те.35 — «Неза
бутні музичні вечори». В.-Л. 
Моцарт. Концерт. 20.00 —< 
Вечірня казка. 20.15 —? 
«Спорт і особистість». М. Ко- 
рольов. 20.45 — Народні
мелодії. 21.00 — «Час». 21.45

«Був місяць травень».
Художній телефільм. 23.25
— Новини.

А ЦТ (І програма)

А ЦТ (І програма)
7.00 — Ранкова зарядка. 

Мультфільм. Музика. 7.30— 
«Час». 8.05 — Зустріч школя
рів з Героєм Соціалістичної 
Праці, академіком П Костю
мом. В.50 — Фільм «Серед 
тисячі доріг». 10.10 — Но
вини. 16.00 — Новини. 16.10 
— Здрастуй, музикої 16.55 

«Діла і турботи агропро- 
му». Документальні фільми. 
17.35 — Новини. 17.40 —
«Пісня залишається з люди
ною». В. Васнер, М. Матусов- 
ський. «На безіменній висо
ті». 18.35 — Мультфільм для 
дорослих. 1Я.45 — Сьогодні 
у світі. 19.00 — Фотокон- 
курс. «Батьківщина улюбле
на моя». 19.05 — «Ключі до 
взаєморозуміння». Зустріч 
представників міжнародної 
■організації «Суспільство за 
кращий світ». 20.05 — Нови
ни. 20.10 — Концерт Дер

ва. 10.05 — Учням СПТУ. 
Астрономія. 10.35, 11.35 — 
М, Сервантее. «Дон КІХот». 
6 кл. 11.05 — «Незнайомий 
і дивний світ». Науково-по
пулярний фільм. 12.05 — 
Прем’єра художнього теле
фільму «Десь гримить вій
на». 1 і 2 серії. 14.30, 18.00 
— Новини. 14.35 — «Співає 
Буш». Документальний те
лефільм. Фільм 3. 18.10 —’ 
Прем’єра документального 
телефільму «Уперта люди
на». 18.30 — Музичний кі-

у Врадіївському районі Ми
колаївської області. 10.50— 
Концерт заслуженого За
карпатського народного хо
ру 11,25 — Телепост на ре
конструкції коксової бата
реї №' 7 на Авдіївському 
коксохімічному заводі. 11.40 
— Шкілший екран. 7 клас. 
Українська література.
П. Загребельний. «Дума про 
невмирущого». 12.10 — Ху
дожній фільм «Олександр 
Маленький». 13.45 — Нови
ни. 16.00 — Новини. 16.40—

концерт. Частина 2. 17.20— 
Новини. 17.25—Мультфільм. 
17.45 — «Час диктує...». Про 
досвід роботи Курганннсько- 
го райкому КПРС Красно
дарського краю. 18,15 —
Грає народний артист 
РРФСР В. Співаков (скрип
ка), 18.45 — Сьогодні у сві
ті. 19.00 — По сторінках бо
йових кіновбірників. 20.00— 
Новини. 20.05 — «Не старі
ють душею ветерани» Кон- 
Церт-парис.. 21.00 — «Час». 
21.40 — Прем'єра художньо-

7.00 — Ранкова зарядка. 
Мультфільм. Музика. 7.30— 
«Час». 8.05 — До Свята Пе
ремоги. Документальні філь
ми. 9.05 — Прем'єра ху
дожнього телефільму «Час 
побачень». 10.10 — Прем’єра 
документального телефіль
му «Стати солдатом». 10.45
— Сьогодні Свято Перемо
ги. Виступ першого заступ
ника міністра оборони СРСР, 
Героя Радянського Союзу, 
генерала армії ГІ, Г. Луше- 
ва. 11.00 — «Переможці». 
Передача, присвячена Святу 
Перемоги. 12.30 — Мульт
фільми. 13.00 — Художній 
фільм «Людина з акордео
ном». 14.30 — Новини. 14.50
— «Для вас. ветерани». Му
зична передача. 15.35 — «У 
світі тварин». 17.05 — Нови
ни. 17.10 — «Співдружність». 
Тележурнал. 17.40 — Всесо
юзне свято духової музики. 
18.50 — Світлій пам’яті за
гиблих у боротьбі проти 
фашизму. Хвилина мовчан
ня. 19.16 — Новини, 19.20 — 
До ювілею Великого Жовт
ня. «Історії немеркнучі ряд
ки», «Балада про солдата». 
Художній Фільм. 21.00 —
«Час». 21.45 — Музична пе
редача. присвячена Святу 
Перемоги. 23.00 — Велогон
ка Миру. Передача з НДР. 
23.30 — Новини.
А УТ

10.00 — Новини. 10.15 — 
Кінопрограма. 10.55 —
«Безсмертя героїв». Репор
таж з парку Слави. 10.25 — 
Концерт патріотичної пісні. 
11.55 — Документальний
фільм. «Бути чи не бути? 
Бути...». І2.45 — Сонячне
коло. 13.15 — Новини. 13.25
— Документальний фільм 
«Маршал Жуков». Сторінки 
біографії. 14.55 — «Я шлю 
тобі листа із 45-го». Теле- 
вистава. 16.05 — Художній 
телефільм «Червоні погони». 
(1 і 2 серії). 18.20 — Скарби 
музеїв України. П. Коріп. 
«Портрет Героя Радянсько
го Союзу О. Ліпиліна». 18.35
— Симфонічна музика. 18.50
— Світлій пам’яті загиблих 
у боротьбі проти фашизму. 
Хвилина мовчання. 19.10 — 
Актуальна камера. 19.50 — 
Концерт. 20.45 — На добра
ніч. діти! 21.00 — «Час». 
21.45 — Художній фільм 
«Контрудар». 23.15 — Акту
альна камера. Вечірній ви
пуск. 23.45 — Чемпіонат 
Європи з. регбі. СРСР — 
Португалія.
А ЦТ (П програма)

8.00 — Гімнастика. 8.15— 
«Ранкова пошта». 9.15 —
«Міста-герої». 10.15 — Фільм
— дітям. «Климко». 11.25— 
Велика Вітчизняна війна в 
радянській літературі. 12,15

Д ЦТ (І програма)
7.00 — Ранкова зарядка. 

Мультфільм. Музика. 7.30—'. 
♦ Час». 8.05 — Грає І. Осипо
ва (фортепіано). 8.30 — Рит« 
мічиа гімнастика. 9.15 —4 
Тиране «Спортлото». 9.30 
Будильник. 10.00 — Служу 
Радянському Союзу! Н.ОО-ч 
«Ранкова пошта». 11.30 
Прем'єра документального 
фільму «Василь Бикоа. 
«Сходження». 12.20—Мульт
фільм. 12.30 — Музичний 
кіоск. 13.00 — «Сільська го
дина». 14.00 — «Здоров'я».
14.45 — Всесоюзний теле
конкурс. «Товариш пісня».
15.45 — «Покликання». Те
лежурнал. 16.15 — До націо
нального свята Чехословач- 
чини — Дня визволення від , __ 
Фашистських загарбників. 4^ 
Програма телебачення Че- 
хос.ловаччини. 17.15 — «Наїіі 
дім». Тележурнал. 18.00 -г' 
Міжнародна панорама. 18.45
— Мультфільми. 19.20 —! 
Новини. 19.25 — Вперше па 
екрані ЦТ. Художній фільм 
«Сезон миру в Парижі». 
21.00 — «Час». 21.40—«Грай, 
гармонь». 23.00 — Новині!, 
23.05 — Футбольний огляд.
23.45 — Велогонка Миру. 
Передача з НДР.
А УТ

10.00 — Новини. 10.1.0 -і? 
Лауреати Державної премії 
УРСР 1987 року в галузі 
промисловості. 10.40 — Те« 
лефестиваль піонерської 
пісні. 11.50 —• Комп'ютер’«
12 35 — Слава солдатська.
13.35 — Новини. 13.45 —
Художній телефільм «Чер
воні погони». З серія. 14.50
— «Село і люди». 15.30 *
«Імпровізація». Естрадні 
програма. 16.00 — Кубоі$ * 
європейських чемпіонів з 
гандболу. Жінки. _ Фінал, 
«Спартак» (Київ) — «Хіпо- 
банк» (Відень). 17.15 —’
Мультфільм на замовлення, 
18.00 — Чемпіонат СРСР З 
футболу. «Спартак» — «Дні 
намо» (Київ). 19.45 — Акту« 
альна камера. 20.20 — Зву< 
чить російський романс.
20.45 — На добраніч, діти! 
21.00 — «Час». 2Е40 — Ху« 
дожній Фільм «20 'днів без 
війни». 23.15 — Актуальна 
камера. Вечірній випуск.
А ЦТ (П програма)

8.00 — На зарядку ставай] 
8.15 — Прем'єра докумен
тального фільму «Кріпити 
оборону Батьківщини». 9.00 
— Російська мова. 9.30 -*!
13 скарбниці світової музичч 
ної культури. С. Прокоф'єв.. 
Класична симфонія. Кон
церт № 1 для фортепіано 0 
оркестром. 10.10 — «Паліт
ра». Тележурнал. 11.00
III Всесоюзний фестивалі 
молодіжних вистав. 13.00
— «Здійснення бажань». 
Мультфільм. 13.30 т «Світ 
і молодь». 14.05 — О. Гла
зунов. Лірична поема. 14.15
— «І тоді я сказав —ні!..».
Художній фільм. 15.35 —-1
Прем'єра документального 
Фільму «Вперше у горах». 
15.55 — «і поки на землі <3 
любов». Фільм-концерт за 
участю Я. Евдокимова. 16.28
— «Легенда про старий ма
як». Мультфільм. 16.45 
Шахи. Матч трьох збірних« 
17.00 — «Ставлю на голО^ 
сувйння». Документальний 
телефільм. 19.45 — Шахи« 
Матч трьох збірних. 20.00—-. 
Вечірня казка. 20.15 — КіН< 
ний спорт. Всесоюзні зма
гання, 20.45 — Шахи. Мат’І 
трьох збірних. 21.00 — «Час», 
21,40 — Шахи. Матч трьох 
збірних. 21.55 — «Баладі 
про дерево і троянду». ХуІ 
дожній фільм. 23.10 — Ша* 
хи. Матч трьох збірних.
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