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5О-Р1ЧЧЯ ДЕРЖПЛАНУ
Урочисті збори, присвячені 50-річчю 

Держ плану і планових органів країни, 
відбулись 22 лютого в Москві, у Крем
лівському Палаці з'їздів.

Бурхливими оплесками зустріли при
сутні появу в президії товаришів Л. і. 
Брежнєва, А. П. Кирішенка. О. ЛІ. Ко- 
сигіна, М. В. Підгориого, Лї. А. Сусло
ва. В. В. Гришина, М. С. Соломснцева.

Член Політбіоро, секретар ЦК КПРС 
М. А. Суслов оголосив привітання ЦК 
КПРС, Президії Верховної Ради СРСР 
і Ради Лїіиістрів СРСР урочистим збо
рам. присвяченим 50-річчю Держплану", 
всім працівникам планових оріанів Ра
дянського Союзу.

З доповіддю виступив заступник го
лови Ради ЛАІністрів СРСР голова 
Дсржплану СРСР М. К. Банбаков.

(ТЛРС).ІНФОРМАЦІЙНЕПОВІДОМЛЕННЯ
ПРО ПЛЕНУМ ЦЕНТРАЛЬНОГО
КОМ 1ТЕТУ КОМУНІСТИЧНОЇ
ПАРТІЇ УКРАЇНИ

22 лютого в Києві відбувся Пленум 
Центрального Комітету Комуністичної 
партії України. На порядку денному 
Пленуму:

1. Про завдання партійних організа
цій, радянських і сільськогосподар
ських органів республіки по дальшо
му збільшенню виробництва і заго
тівель продуктів тваринництва в 1971 
році-

2. Питання чергового XXIV з’їзду 
Комуністичної партії України.

Для участі в роботі Пленуму ЦК 
КП України запрошені перші секрета
рі -обкомів партії та голови виконко
мів обласних Рад депутатів трудящих, 
які не входять до складу Центрально
го Комітету і Ревізійної комісії Кому
ністичної партії України, керівники мі
ністерств і відомств республіки, від
повідальні працівники ЦК КП України 
і Ради Міністрів УРСР.

Присутні вшанували вставанням 
пам’ять померлого члена Ревізійної 
комісії Комуністичної партії України, 
директора радіо-телеграфного агент
ства України М. Ф. Андрющенка.

З доповіддю в першому питанні 
порядку денного виступив другий 
секретар ЦК КП України І. К. Лутак.

В обговоренні доповіді взяли участь 
товариші: Г. І. Ващенко — перший 
секретар Харківського обкому КП 
України, М. В. Пашов — голова ви

конкому Дніпропетровської обласної 
Ради депутатів трудящих, і. П. Лисен
ко — голова виконкому Київської 
обласної Ради депутатів трудящих, 
П. Л. Погребняк — міністр сільського 
господарства УРСР, І. О. Мозговий— 
перший секретар Ровенського обкому 
КП України, А. О. Дудник — голова 
виконкому Одеської обласної Ради 
депутатів трудящих, В. М. Хорунжий 
— голова виконкому Запорізької об
ласної Ради депутатів трудящих, 
В. Н. Замула — голова виконкому 
Чернігівської обласної Ради депутатів 
ТРУДЯЩИХ.

Пленум ЦК КП України прийняв 
Постанову «Про завдання партійних 
організацій, радянських і сільськогос
подарських органів республіки по 
дальшому збільшенню виробництва і 
заготівель продуктів тваринництва в 
1971 році».

По другому питанню порядку ден
ного член Політбюро ЦК КПРС, пер
ший секретар ЦК КП України тов. 
П. Ю. Шелест виступив з проектом 
звітної доповіді Центрального Комі
тету КП України XXIV з’їзду Кому
ністичної партії України.

По другому питанню порядку ден
ного прийнято відповідну постанову.

На цьому Пленум ЦК КП України 
закінчив свою роботу.

Питання чергового XXIV з'їзду 
Комуністичної партії України
ПОСТА. НОВА 11Л ЕН УМ У
ЦК КІІ УКРАЇНИ

Ціна 2 коп.

1. Перенести дату скликання XXIV з’їзду Комуністичної партії Унраїни З 
24 лютого на 17 березня 1971 року.

2. Внести додатково до порядку денного XXIV з’їзду Комуністичної пар
тії України питання:

Про проект Директив XXIV з’їзду КПРС по п’ятирічному плану розвитку 
народного господарства СРСР на 1971 — 1975 роки — доповідач Голова Ра
ди Міністрів УРСР тов. Щербицький В. В.
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Сьогодні —100 років 
від дня народження 

великої дочки нашого народу 
{ Лесі Українки

РАДЯТЬСЯ РОЗПОВСЮДЖУВАЧІ ПРЕСИ
Днями в Кіровограді .зібрались па 

обласну параду громадські розпов
сюджувачі преси, працівники управ
лінь і відділень зв'язку, «Союздруку», 
секретарі первинних парторганізацій 
підприємств і колгоспів, працівники 
міськкомів і райкомів партії, секретарі 
міськкомів і райкомів комсомолу, щоб 
обговорити підсумки та дальші зав
дання по розповсюдженню періодич
них видань у 1971 році.

З доповіддю у цьому питанні висту
пив заступник завідуючого відділом 
пропаганди і агітації обкому КІІ Ук
раїни І. П. Оліфіренко. Відзначивши 
важливу роль преси в організації пе- 
редз’їздівського змагання, пропаганді 
проекту Директив XXIV з їзду КПРС, 
доповідач вказав на важливість зав
дань по розповсюдженню преси. В 
цьому напрямі досягнуто певних 
успіхів. Так. зараз трудящі області 
одержують 1 мільйон 624 Т‘1СЯ1’* _ПР"" 
мірників газет і журналів (в 196о ро
ці — 886 тисяч). Насиченість па тися
чу чоловік населення становить 1289 

примірників. У місті Олександрії, 
Новгородківському, Устннівському та 
Онуфріївському районах па тисячу 
чоловік передплачено 1436—1346 при
мірників газет і журналів.

Однак половина районів йде нижче 
середньообласного показника. З цим, 
звичайно, примиритися не можна.

Досвідом розповсюдження преси 
поділились у своїх виступах секретар 
парторганізації колгоспу «Росія» Зна- 
м’япського району К. П. Мостовий, 
секретар Олександрійського міськкому 
ЛКСМУ Алла Груша, громадські роз. 
повсюджувачі преси В. І. «Лагода, 
С. С. Грнгор’єв та інші.

Учасники наради прийняли зверне«, 
ня до всіх розповсюджувачів преси 
Кіровоградщнпи.

У роботі паради взяли участь за
ступник голови облвиконком}' Є. М. 
Чабаненко.

Кращим розповсюджувачам преси 
були вручені цінні подарунки, значки 
видавництва «Правда» та «Известия», 
грамоти та інші нагороди.

Ганна СВ1ТЛИЧНА

ТВОЯ ЗОРЯ
Боюсь торкнутись імені твойого,
Але зоря, ота, що у вікні, 
Твоя зоря задумлива і строга 
Зорить подовгу уночі й мені.

Молюсь на неї, сповідаюсь їй, 
В очах її тремтіння зберігаю.
Сім струп у тиші золотій,
Сім вічних струп в душі моїй співає.

1 вже не знаю, па якій із хвиль 
Твоя журба в мою вплива осмуту. 
До слова — слово, як до болю біль, 
До серця — серце, як до рути рута.

І вже не знаю, у чиїм житті,
З ким це було, з тобою чи зі мною? 
ІІа барикади мужності круті 
Стає дзвінка поезія до бею.

А слово і тремтить і поспіша, 
А в тиші, наче дзвонів стуготіння,

І плаче Мавка —• страчена душа —
; А у вікні зоря, оця, що й інші.

І небо, многомудре та хмільне, 
Оце, що й нині, українське небо, 
Тож хай мене хтось гірко дорікне 
Нескромною причетністю до тебе.

Хай! Але я, мов хвиля до ріки, 
Мов зерня спрагле до свойого поля, 
Таки причетна міцно й па віки 
До серця, до надій твоїх і болю.

Поміж твоїх шалених берегів 
Відбилась ясно віть моя кленова.
Л я причетна до твойого слова

. І до народу, що тебе зродив.

Причепі з від найпершого «люблю»» 
Причепів до останнього «кохаю»,

! Мою причетність, як судьбу мою/ 
Твоя зоря геи-геп благословляє.

Благословля ще й сіє на уста, 
ч На серце сіє ломпкаміно сім’я,

А сім’я те із серця проросла,
І зацвіта твоїм вродливим ім’ям.
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ПЛАНИ ПАРТІЇ ПЛАНИ НАРОДУ!
ЗА РЯДКОМ ПРОЕКТУ ДИРЕКТИВ XXIV З'ЇЗДУ НПРО

«ЗАКІНЧИТИ БУДІВНИЦТВО 
ПОБУЗЬКОГО НІКЕЛЕВОГО 
ЗАВОДУ».

,<3 "Роскту ЦК КПРС «Директиви XXIV 
з їзду КПРС по п’ятирічному плану роз
витку народного ------------- -------
1971—1975 роки»).

господарства СРСР на

Інтерв'ю кореспонденту 
«Молодого комунара» дає 
начальник Побузького 
будівельного управління 
Віктор Савич Бабін.

— Фундамент вашого 
заводу, Вікторе Савичу, 
був закладений ще в ми
нулих п’ятирічках. З чим 
прийшли побузькі буді
вельники до сьогодніш
нього дня!

— 1971 рік — перед
пусковий рік Побузького 
нікелевого заводу. З кож
ним днем все чіткіше ВИ-

ції та великого об’єкту — 
складу мазуту.

Проект Директив ново
го п’ятирічного плану вка
зує: «Закінчити будівницт
во Побузького нікелево
го заводу». Для нас це 
«закінчити» має конкрет
ні строки. На перше лип
ня 1972 року намічається 
пуск першої черги заво- 
ДУ« 
В четвертому і 
1972 року плануємо 
ти державній комісії 
завод.

кварталі 
зда- 
весь

НА ПУСКОВИМ
РЖЕ
мальовуються контури 
майбутнього велета ко
льорової металургії. Ба
гато споруд зведено за 
минулі роки. Всі вони 
своєчасно були здані в 
експлуатацію і зараз ус
пішно діють. Це в основ
ному підсобні і допоміж
ні цехи, служби. ВІД них 
залежить як дальше бу
дівництво всього заводу, 
так і строки здачі його 
основних об’єктів.

Всі ці допоміжні цехи 
і служби, говорячи мовою 
будівельників, складають 
перший поверх, на пере
криттях якого підніметь
ся сам завод.

— Ваші плани на перед
пусковий період!

— В цьому році ми по
винні здати в експлуата
цію технічні цехи: цех 
підготовки і зберігання 
сировини, цехи середньо
го і крупного подрібнен
ня, так звану переванта
жувальну. Відповідальним 
завданням для нас є спо
рудження кисневої стан-

пар-Завдання, що ставить 
тія перед нами, великі І склад
ні. Скорочуються строки зда
чі всіх об’єктів майбутнього 
заводу, а відповідно нароста
ють темпи будівництва. До
сить сказати, що лише г 
цьому році держава відпус
кає на будівництво втричі з 
лишком коштів більше, ніжу 
минулому ропі. Вже зараз ми 
відчуваємо нестачу робочої 
сили. Користуючись нагодою, 
звертаюсь до всіх юнаків і 
дівчат області, майбутніх ви
пускників шкіл і профтехучи
лищ: «Ласкаво просимо до 
нас на будову!».

Звістка про те, що наш 
завод проектом Директив 
включено до складу пус
кових об’єктів промисло
вості республіки, викли
кала хвилю радості і тру
дового горіння. В ці дні 
ми зважуємо свої можли
вості, відшукуємо резер
ви, щоб вчасно заверши
ти будівництво. Та, на 
жаль, поки що не все ви
рішують будівельники. Не 
задовольняє нас поставка 
і комплектація обладнан
ня, що значно затримує 
здачу цехів в експлуата
цію замовнику — дирек
ції Побузького нікелево
го заводу (директор О. Є,

Бурочкін). З тресту «Дні- 
простальконструкція» (ке
руючий трестом О. Р. 
Штундель) до цього часу 
надходять на будову не
комплектні будівельні ме
талоконструкції. Так, на 
перше січня цього року 
на складах зібралось 1900 
тонн металоконструкцій. 
Із них — 1300 некомп
лектних. Будівництво ж 
від такої нерозпорядності 
тресту — постачальника 
несе подвійні збитки: про
стої і зрив строків будів
ництва.

— У вже діючих цехах 
І в тих, що зводяться, ба
гато працює молоді. Ска
жіть, будь ласка, Вікторе 
Савичу, який внесок в 
будівництво заводу юна
ків і Дівчат Побужжя!

— Наш завод і справді 
можна назвати молодіж
ним. 70 процентів всіх 
працюючих — це люди 
комсомольського віку і 
ті, що недавно вийшли з 
комсомолу. Багато молоді 
в основних будівельних і 
монтажних бригадах. Ко
жен молодий робітник 
виконує і перевиконує 
виробничі норми. Зараз 
між бригадами йде зма
гання

XXIV 
XXIV

за гідну зустріч 
з’їзду КПРС і 
з'їзду Компартії 

України. Бригада монтаж- 
ників-арматурників, 
лювана Омеляном 
том, щодня виконує нор- 

“ ми на 120—140
тів.

Цех середнього 
ня готує до здачі 
бригада штукатурів, .. 
диром Марія Бойко. І хоч в 
колективі більшість 
та, та від хлопців не підста- 
ють. їх щозмінний нормовн- 
робіток — не менше 110 про
центів.

Три місяці веде монтаж 
трубчатих печей бригада слю- 
сарів-монтажників, яку очо
лює молодий комуніст Леонід 
Кашіцин. Тринадцять чоловік 
в складнях погодних умовах 
успішно трудяться щодня, ви
конуючи за зміну монтажних 
робіт на 115 і більше про
центів. Щодо якості монтажу 
— жодного разу претензій не 
було.

Цей перелік передових 
колективів можна про
довжити й далі. Так, за 
підсумками соціалістично
го змагання комсомоль
сько-молодіжна бригада 
Володимира Самоєнка в 
січні зайняла перше міс
це. Тон на будівництві як 
раніше, так і сьогодні за 
дають молоді.

_ А тепер—за діло,—сказав секретар 
комсомольського комітету колгоспу імені 
Леніна Олександрівського району Григо
рій Крикун членам комітету після відкри
тих партійно-комсомольських зборів, на 
яких обговорювалися форми і методи 
пропаганди і роз’яснення проекту Дирек
тив XXIV з’їзду КПРС по дев’ятому п’я
тирічному плану розвитку народного«А ТЕПЕР
ЗА
діло»
господарства СРСР па 1971 — 1975 роки. 

І ось уже зібралися шофери господар
ства, перед якими з бесідою про проект 
Директив виступив член комітету 
ЛКСМУ колгоспу, кандидат у члени 
КПРС Павло Крикун. Вія зумів стисло і 
дохідливо розповісти товаришам про 
грандіозні накреслення партії по дальшо
му розвитку економіки, культури, народ
ного добробуту.

В той же час член комітету ЛКСМУ

Марія Скічко була серед тваринників 
колгоспу. її бесіду про проект Директив 
доярки, свинарки, скотарі вислухали 
уважно і зосереджено. Адже вони розу
міють, що йдеться про дальші широкі 
кроки в розвитку, зокрема, сільського 
господарства, що, природно, їм ближче 
всього. Разом з тим всім серцем сприй
мали слухачі й інші розділи проекту Ди
ректив.

В іванівській бригаді пропагандою 
цього важливого партійного документа 
зайнятий комсомолець, член лекторської 
групи колгоспу Борис Грім.

Кілька днів тому Олександрійський 
райком партії провів нараду політінфор- 
маторів, на яку було запрошено і лекто
рів райкому ЛКСМУ. На нараді було 
узагальнено перший досвід пропаганди 
проекту Директив. Завідуючий кабінетом 
політосвіти райкому КП України М. І. 
Дмитращенко ознайомив присутніх із 
справами в кращих колективах пропаган
дистів, в тому числі й комсомольських. 
Серед кращих було названо й комсомоль
ську організацію колгоспу _ «Аврора». 
Другий секретар райкому КП України 
П. В. Щербина і завідуючий відділом 
пропаганди і агітації райкому партії І. К. 
Сухіша закликали учасників наради ще 
палкіше пропагувати величний документ 
►— проект Директив XXIV з'їзду КПРС 
по розвитку народного господарства 
СРСР на 1971 — 1975 роки.

О. БЕРЕЖНИЙ.

I

очо-
Ведь

подрібнен- 
молодіжна 

і, де брчга-

дівча-

процеН'

Сьогодні найперша туроота Валентини Лисенко — пропаганда проекту Директив 
XXIV з’їзду КПРС. І як комуніста, І як завідуючої бібліотекою, і як агітатора і як 
секретаря комсомольської організації колгоспу імені Щорса Новоукоаїнського 
району.

На ф о то: В. Лисенко вивчає проект Директив з молодими тваринниками Зліва 
направо: Володимир Гаркавий, Майя Ліартннюк, Валентина Лисенко Тамара
Дуидова, Фото І. БЕЗДІТНОГО.

№ . Я
у jS

На фото: комсомолки Надія ГОРБАЧОВА та 
Марія НЕМИКІНА. Вони працюють аптопІдіЛ- 
мальиицями. змінні завданий виконують на 
П0-Ц5 процентів.^ лівАШНИКОВА.

-------------------- їх нагородила

ДУМА ПРО
/т ЬОГОДНІ на адресу нашого комбіна- 

ту надходять десятки телеграм від 
трудящих багатьох підприємств області 
та республіки. Вони приносять поздоров
лення з високою урядовою нагородою 
—- орденом Трудового Червоного Пра
пора, якого наш колектив удостоєний 
за трудові успіхи: дострокове виконан
ня п’ятирічного плану, забезпечення без
перебійного прийому і зберігання зер
на та продуктів- його переробки, впро
вадження у виробництво комплексної 
механізації.

Вже 15 жовтня минулого року ми ра
портували Комуністичній партії про до
строкове виконання п’ятирічного плану, 
10 грудня — плану ювілейного року. По
над завдання було вироблено 50 тисяч 
тонн борошна, 4,9 тисячі тонн комбікор
мів. За п'ятирічку рівень механізації 
виробничих процесів доведено до 97,2 
процента, на півтора процента знижено 
собівартість продукції, а продуктивність 
праці робітників комбінату підвищилась 
у півтора раза. За п’ятирічку одержано 
надпланового прибутку 500 тисяч карбо
ванців.

В минулому році двічі — в другому та 
третьому, кварталах — колектив комбіна
ту виборював перехідний Червоний пра
пор Міністерства заготівель СРСР і ЦК

Батьківщина

ЗАВТРА
профспілки працівників сільського гос
подарства і заготівель, а в четвертому 
кварталі — перехідний Червоний пра
пор Ради Міністрів УРСР і Укрпрофра- 
ди. В 1970 році колектив комбінату був 
також нагороджений Ленінською юві
лейною Почесною грамотою ЦК КП 
України, Президії Верховної Ради УРСР 
та Ради Міністрів УРСР.

Ці здобутки — то справа ударної праці всіх 
робітників та інженерно-технічних працівників 
підприємства. І як правило, комсомольці і 
молодь завжди на передових рубежах.

В роботі комбінату велике навантаження 
припадав на елеватор — бо процентів таких 

ЯК п.₽нйняття та навантаження, очи
щення та суш.....я зерна. Ці операції викону
ються за допомогою потужних автопідіймачів, вертикальних транспортерів, а контроль за 
їхньою роботою здійснюється на пульті уп- 

уважним, а її досконало знати принцип дії 
будову всіх агрегатів. З роботою диспетчер 

ра на елеваторі успішно справляються молоіі 
виробничники Лариса Омельницька %комі 
сомолка їда Острерова. Кожна з них за змі
ну обробляє до 420 тонн зерна Вага- 
то молодих виробничників носять звіїшя 
ударника комуністичної прані пДЛ..„ зваиня свої змінні норми, комсоїот?.,? °?^НУЮ,,И 
впевненій ході нашого підприємства п С™ 
бі за звання колективу комуністнчано?. бв»оть' 

Великим потяг нашої молоді до нав
чання. Переважна більшість юнаків та 
дівчат навчаються у вечірніх школах 
технікумах, інститутах. Перед прийомом 
нового врожаю на комбінаті завжди

дали змо-

і комсо- 
ділилися 

гаряча схвалю-

проводять спеціальні семінари. На за
няттях кращі виробничники передають 
свій досвід роботи молоді. Цього року 
ми не відкладаємо навчання до травня, 
а спланували організувати заняття рані
ше. 1
_ в дев’ятій п’ятирічці збір зерна н коаТні 
буде доведений до 195 мільйонів тонн Про це 
сказано в проекті Директив XXIV заїзду 
КПРС по розвитку народного господарства у 
наступній п’ятирічці. І. отже, вже зани нам 
треба думати про збільшення ємкості елева
тора (минулої п ятнрічкн вона збільшена па 
12 тисяч тонн), шукати шляхи, які б 
гу збільшити ваіпажооборот зерна.

Незабаром про це буде йти мова на 
спільних зборах комуністів 
мольців. Хлопці і дівчата вже 
своїми думками. Вони г-------
ють проект Директив XXIV з’їзду КПРС 
по п ятирічному плану.

в Ці передз’їздівські дні комсомольці 
І молодь, ЯК І всі виробничники нашого 
підприємства, на високу нагороду Бать- 
К.вщини - орден Трудового Червоного 
Прапора відповідають трудовими здо
бутками. До XXIV з’їзду КПРС ми взяли 

ідвищені зобов язання: план першого 
кварталу виконати до 26 березня, виго- 
тови™ понад завдання 200 тонн борош
на, » 0 тонн комбікормів, забезпечити 
ремонт механізмів на 50 процентів.

В. СТЕПАНОВ, 
секретар комсомольської організа- 
хп;АпоірОВОГ-радського комбінату 
хлібопродуктів. 3



З стор

вічно сяятимчть люд н 
НЕСЕНІ ВОГНІ ДОСВІТНІ

коту самотності зневіри, 
свій єдиний скарб — натхненні пісні 
ВІтчизникам:

Довго щирими сими словами 
До людей промовлятиму я; 
Я загину, — та довго між вами 
Гомонітиме пісня моя!

\ПОЕМ! «Давня казка» ідея ролі 
V зії в суспільстві та обов’язку 1

ГАРТОВАНЕ СЛОВО
ДОЧКИ ПРОМЕТЕЯ

ЛЕСЮ УКРАЇНКУ недарма називають 
дочкою Прометея. Продовжуючи в лі

тературі славні шевченківські традиції в 
Нових історичних умовах, коли визвольну 
боротьбу трудящих очолив революційний 
пролетаріат, вона, як легендарний титан- 
богоборець, запалила своїм поетичним 
словом у серцях читачів незгасний вогонь 
Протесту проти кривди й насильства, про
ти всього соціального зла, що сковувало 
сили пригноблених народів царської Росії.

В бурхливу добу кінця XIX. початку XX 
ст., коли загниваюча буржуазія намагалася 
спрямувати літературу на манівці зане
падництва, декаденщннл, проголошуючи 
лозунг «мистецтво для мистецтва». Леся 
Українка разом з іншими передовими 
письменниками — зокрема І. Франком, 
П. Грабовськнм, М. Коцюбинським — від
стоювала принцип «мистецтво для наро-' 
дУ», розвивала положення матеріалістич
ної естетики українських і російських ре
волюційних демократів ХІХ ст.

Як відомо, письменниця ознайомилася з 
рядом творів класиків марксазму-леиініз- 
му, підтримувала діяльні зв’язки з чле
нами РСДРП, зокрема з С. К. Мержин- 
ським. Саме тому завдання літератури й 
мистецтва вона пов'язувала із всенарод
ною боротьбою проти самодержавства, за 
Світле соціалістичне майбутнє.

В багатьох віршах, як, наприклад, «Сло
во, чому ти не твердая криця», «Де поді
лися ви, голоснії слова», «Пророк». «Де 
тії струни», «Ритми» та Ін., Леся Україн
ка ВІДВОДИТЬ поетичному слову В ЦІЙ жор
стокій боротьбі почесну' роль Іскристої 
Зброї, гострого меча, спрямованого проти 
катів народу, гартованого клинка, який 
розбиває кайдани гноблення й тиранії.

Ці символи бойової громадянської ліри
ки з поєднанні з образами червоних пра
порів створюють яскраві картини повстан
ня коди

... сила народна узброєна 
Без упину на приступ іде.
Підтвердженням визнання суспільно-по

літичної значимості гартованого слова Ле
сі революційною громадськістю було над
рукування уривка з поезії «Слово, чому 
ти не твердая криця» (в перекладі на ро
сійську мову) в підпільній прокламації 
РСДРП:

Звякнет клинок о железо цепей, 
Эхо пройдет по твердыням царей. 
Встретится звяканье многих мечей 
С гулом иных, нс тюремных речей.

Мільйонним тиражем
В нашій країні за роки 

Радянської влади твори Ле
сі Українки видавались 
майже 150 раз загальним 
тиражем близько п’яти міль
йонів примірників, мовами 
народів братніх республік 
— понад 50 разів тиражем, 
що перевищує мільйон при
мірників.

Цс свідчить про велику 
популярність української 
письменниці і невмирущу 
славу Ті творів, які й на 
сьогодні пс втратили свого 
художнього і суспільного зву
чання. Не залежуються її 
книги па книжкових пали»

цях і в нашій області. Особ
ливо зріс попит на них під 
час підготовки до ювілею. 
Бібліотеки теж чимало зро
били, щоб ще більше попу
ляризувати твори видатної 
письменниці.

Влаштовано великі книж
кові виставки, тематичні по
лиці, ца яких скспонується- 
літературна спадщина ве
ликої поетеси та література 
про її життя, громадсько- 
політичну діяльність і твор
чість. Це — «Леся Україн
ка — велика українська 
поетеса» в Долинській ра
йонній бібліотеці, «Дочка

Промется» — в ДІбрівськііі 
сільській бібліотеці Ново- 
миргородського району, 
«Співачка досвітніх вогнів» 
— в Іскрівській СІЛЬСЬКІЙ 
бібліотеці Петріг.ського ра
йону та багато інших. Щоб 
ознайомити читачів з твор
чістю поетеси, біля цих ви
ставок проводяться бесіди, 
бібліографічні огляди про 
життєвий і творчий шлях 
Лесі Українки,

Загального визнання І 
розповсюдження набули лі
тературні вечори, усні жур
нали.

Так, Добровеличківська

і^Іолодиіі комунар“

1

Виразниками ідеалу майбутнього Щас
ливого життя «в сім’ї вольній, новій», про 
яку мріяв Т. Шевченко, в творах Лесі 
Українки виступають поети, народні спів
ці, що захищають інтереси пригноблених 
і віддають свій талант благородній спра
ві визволення трудящого люду. Ці світлі 
образи ми знаходимо в поемах «Місячна 
легенда», «Давня казка», в баладі «Пост 
під час облоги».

Так, у поемі «Місячна легенда», що від
носиться до раннього періоду творчості 
поетеси, виразно звучить ідея тісного 
зв’язку співця з народом. Подолавши гір- 
------ -------- . співець відїіає 

спів-

■упОЕМ! «Давня казка» ідея ролі пое- 
зії в суспільстві та обов’язку митця 

перед народом розкрита глибше, на фоні 
картини класової боротьби, яку ведуть 
трудящі проти експлуататора — графа 
Бертольдо. В центрі цього гострого соці
ального конфлікту — безіменний поет, 
який багатьма рисами нагадує саму Лесю. 

Важка хвороба на все життя прикувала 
співця до ліжка. Але його правдиве сло
во вірно служить справ, визволення від 
деспотизму Бертольдо. Поет не піддаєть
ся ні на підкуп, ні на залякування графа, 
висловлюючи його слугам розуміння свою 
священного обов’язку перед народом;

> співачка в пророчиця Тірца цілком свідої 
і ма свого обов’язку — запалювати п сер- 
І цях народних мас вогонь діяльності Г. бо-
■ ротьбі за визволення.

Вона з’являється, ніби промінь світла, 
. серед нічної темряви (ніч — символ гні- 
І ту), що покрила табір поневолених євреїв 
і біля руїн Єрусалима. Енергійними закли- 
: нами Тірца будить свїх запепалих духом 

співвітчизників;
. ... для праці! для поради! для життя!
І Щоб сонце не зійшло в твоїм лінивстві,
і щоб час визволу не застав тебе
■ у сні ганебнім, в соромнім безділлі.
і В закликах ТІрци звучить прогресивна
• думка, що гідний свободи й належного 

місця у вільній сім’ї лише той народ, яійін 
у найтяжчих умовах не згинається, не 
втрачає віри в свої сили, не перетворю
ється в безсловесного холопа.

1 тільки тоді, пророкує співачка
... бранець руку братові подасть,

і 1 підуть поруч будувати мури
На тім гучнім, високім підмурівк}', 

, Душа моя вже бачить ту будову... 
і Справді, Леся Українка в передгроззі
■ революції 1905 року вже бачила величну 

будову соціалістичного суспільства, зве
деного руками братніх народів усієї Росії,

Непідкупного й непримиренного до по^ 
неволення митця показує письменниця 0 

, образі Антея — в драматичній поемі «Ор-
■ гія», де алегорично відтворено часи за

воювання грецького міста Карінф римля
нами п II ст. до н. е.

Антея зраджують ного друг І учень, які 
продають свій мистецький талант римській 
панівній верхівці. Ного покидає дружина, 
вважаючи, що своїм мистецтвом танцю 
вона здобуде славу па оргії (бенкеті) за- 
войовннкіз.

Як справжній народній співець і патрі
от своєї батьківщини, Антей засуджує ці 
ганебні вчинки. Він приходить на оргію, 
щоб у вільній пісні виразити пескореніс-гь 
свого народу, його гнів проти загарбників. 
Краса його мистецтва, яке надихає «нес
мертний образ Промется, борця проти бо
гів», не в рабському плазуванні перед мо
жновладцями, а в нескореності й боротьбі 
до останнього подиху. Тим-то побачивши 
ганебну поведінку дружини на оргії, Антей 
убиває її, й сам кінчає життя самогуб
ством.

Цим вчинком він доводить, що для чес
ного митця краще вмерти, ніж продава
тись поневолювачам народу. Ідея твору 
виражає переконання, що стало девізом 
усієї творчості Лесі Українки: «Убий — но 
здамся!»
уБУРЖУАЗНО.МУ суспільстві, де мис- 
*■ тецтво служить предметом куплі-про- 

дажу, талант митця, який не знаходить 
шляхів до народу, приречений ца заги
бель. Цю закономірність підтверджує тра
гічна доля скульптора Річарда Аіірона, 
показаного в драмі «У пущі».

Леся Українка недарма показала траге
дію талановитого скульптора в умовах 
американської дійсності (дія драми відбу
вається в часи колонізації Північної Аме
рики). Уважним оком художника вона по
бачила за галасливого рекламою «вільно
го світу» панування бездушних законів

> «кам’яних джунглів», де всі мрії і порн- 
; вання митців безжалісно підпорядкову-
> ються сваволі грошового мішка.

Шукаючи умов для процвітання вільного 
мистецтва, Річард прибуває в Америку. 
Але там він не знаходить ні справедли
вості, ні свобоап для розвитку свого та-

, ланту. Релігійні фанатики, підбурені хят- 
і рим і підлим проповідником Годвінсоном 

(він виступає виразником ханжеської 
моралі «середнього американця»), зни
щують всі вироби скульптора. Крамарі-

• міщани пропонують йому виготовляти з 
I глини горщики, а кравчика хоче викорпе- 
І тати його статую як манекен.
> Викриття обмежених, звироднілих сма- 
, ків американського міщанства, яке загуби-
• ло талант скульптора Річарда, звучить ак- 
; туально і в наші часи, коли розбещена

буржуазія в самій професії митця вбачав
< лише засіб «робити гроші».
■ Заокеанські гендлярі від мистецтва по- 
і старались «причесати» під свою гребінку

й сам образ Лесі Українки, зобразивши
• її в скульптурному портреті, встановлено

му в Клівленді 196! р., як смиренну мі
щанку з квіточкою в руках. Обурення про-

, гресивної американської громадськості З ппивлп» гплтпппаглг о ПППХ/Кі^иПГІ)
, зокре- 

ма, у своєму лнсті-протесті племінник
• Лесі Юрій Косач.
і В пам’яті найширшпх читацьких мас 

Леся Українка назавжди залишиться муж-
1 ііім борцем за шастя трудящих, другом
■ робітників, як назвалч її більшовицька
• «Правда». її гартоване слово було Р бу-
- де зразком вірного служіння справі бо

ротьби проти соціального Й національного 
гніту за свободу й братерство народів 
»сього в грушк1Ні

кандидат філологічних наук.
м. Кіровоград.

Не поет, хто забуває
Про страшні народні рани,
Щоб собі на вільні руки
Золоті надіть кайданні
Тож підіте і скажіте,
Що поки я буду жити,
Не подумаю довіку
Зброї чесної зложити!
Співця кидають у в’язницю, але тюрем

ні грати не могли перешкодити розпов
сюдженню його вільнолюбних пісень серед 
народних мас, які повстають і вбивають 
ненависного гнобителя.

З героєм «Давньої казки» перегукуєть
ся образ поета з балади «Поет під час 
облоги». Він співав закличну пісню в об
ложеному ворожим військом місті:

Скрізь чутно Ті, па майдані І в полі, 
Юрба перейма тую пісню, мов хор. 
Вона вселяє надію в душі зневірених, 

додас відваги оборонцям міста, будить 
пильність сторожі. Місце поета, стверджує 
авторка, на передньому краї боротьби:

Поет не боїться від ворога смерті, 
Бо вільная пісня не може умерти.
Це розуміння авангардної ролі грома

дянської поезії у всенародній боротьбі 
Леся Українка підкреслила епіграфом 
до цього твору — словами ЛІ. О. Некра
сова з його вірша «Поэт і гражданин». 
Цим самим вона засвідчила свою солідар
ність з ідеями російських революційних 
демократів.

ОБРАЗИ відданих своєму народові воле
любних співців, музикантів, скульпто

рів та інших митців виразно змальовані 
і в драматичних творах дочки Промется — 
«Вавілонський полон», «На руїнах», «Ор
гія». «У пущі» та ін.

Два перших твори написані перед рево
люцією 1905 р. Вони близькі за змістом. 
Для того щоб відтворити тяжке станови- приводу такого спотворення полум’яного 
ще українського народу, Леся Українка образу дочки Прометея висловив, 
взяла за основу їхнього сюжету біблійні — - --------- ------'---------- ' —" ’
легенди про поневолення стародавніх єв
рейських племен могутньою вавілонською 
державою. .......

Головний персонаж «Вавілонського по
лону» співець Елеазар у своїх піснях ви
словлює віру в тимчасовість, неволі, надію 
на краще майбутнє. Він засуджує безді
яльність і рабську покору:

терпіть кайдани, то несвітський сором, 
забуть їх, не розбивши, гірший сті(д. 
Якщо Елеазар ще не бачить шляхів до 

свободи і тільки шукає свого місця в 
складних обставинах життя, то героїня 
наступної драматичної поеми «На руїнах*

районна бібліотека для уч
нів середньої школи прове
ла усний журнал с Перлина 
світової літератури», Мо- 
гпльнснська сільська бібліо
тека Гаііворопського району 
підготувала з трудівниками 
села читацьку конференцію 
«Образ Лесі Українки в ху
дожній літературі».

Дібрівська сільська бібліо
тека Новомиргородського ра
йону проводить з любите
лями поетичного слова чит
ки полум’яних Лссинпх вір
шів, особливо «Давня каз
ка», «Досвітні вогні» та 
інші,

10. ПАЖИТНЄВА, 
методист обласної 
бібліотеки ім. Н. К. 
Крупської.

25 лютого 1971 роки

„БОРЦЯ Й СПІВЦЯ 
В СОБІ ПОЄДНАЛА,..“

В читальному залі обласної бібліотеки імені 
Н. К. Крупської працює книжково-ілюстративна 
виставка: «Велика дочка України».

У першому розділі її зібрано різні видання 
творів Лесі Українки українською й російською 
мовами, другий—містить книги, які всебічно 
розкривають її прекрасне життя, літературну і. 
громадську діяльність, знайомить зі спогада
ми сучасників, з художніми творами україн
ських поетів, прозаїків, драматургів, героїнею 
яких стала ця легендарна жінка.

У центрі виставки цитата:
«Борця й співця о собі ти поєднала. 
Досвітні викликаючи вогні.
... Жили в тобі і міць ясної криці,
І сяєво далекої зірниці,
І тихі сплески лебединих крил.

М. РИЛЬСЬКИЙ». 
Виставка весь час привертає увагу читачів. 
Відбувся також літературний вечір, присвя

чений пам’яті славної дочки України. З огля
дом творчості Лесі Українки виступила пра
цівник бібліотеки Е. Янчукова. Присутні з інте
ресом прослухали інсценізацію уривку з дра
ми «Лісова пісня» у виконанні учасників драм
гуртка школи № 24 Валентини Грідневої, Вла- 
дислава Щербака, Валентини Коханенко та 
Олександра Тихонова, яких підготував наш 
читач і активіст, заслужений артист УРСР 
Б. С. Копилов,

3. МЕЛЬНИКОВА, 
зав. читацьким залом.

■корифеї рідного слова в Полтаві !903 року. Зліва направо: 
М. Коцюбинський, В. Стефаник, Олена Пчілка, Леся Ук
раїнка, М. Сгарицькніі, Г, Хоткевнч, В, Самійлспко,

НЕСКОРЕНА ЛЕСЯ
Хвороба безжально їй 

здавлює груди. 
Лежати, лежати! — 

велять лікарі, 
Ой леле! Напевно, 

не буде вже чуда, 
Но вийду я в роси 

рясні на зорі. 
А зроблено ж мало, 

а люди в неволі. 
Не всюди горять ще 

досвітні ногні. 
Згинається наймит 

у спеку на полі 
На полі чужому;

украдено дні
І сонце свято

у робочого люду.,,
О слово, 

єдиная зброя моя, 
Ти жити повинно. 

Не буду, не буду 
1 рідних, і лікаря 

слухати я...
Сідає до столу ’ ч г .

підвівшися з ліжка, 
Мов сила вернулася 

кволій руці, 
Натхненна, працює • •

всю ніч вона нишком, 
Слова у рядках — 

як звитяжні бійці. 
Вже з’являться скоро 

і лікар, і мати. 
Мабуть, під подушку 

сховаю папір;
Бо будуть гуртом 

умовлять, докоряти,
Що все я роблю

їм наперекір.
... Прийшли вони й справді

до Лесі уранці
Із квітами свіжими

в ранній росі.
А в Лесі на щоках

не хворі рум’янці.
— Знать, виспалась добре, —

говорять усі.
Дозволили їй

i читать після чаю,
— А потім у ліжко,

ii поправишся, вір — 
Здавалося Лесі,

що день цей без краю. 
Скоріше б вже пічка —

чекає ж папір.
Знов Лесина пісня, 

дзвінка, круппокрила,
Бентежно лилася 

у тиші НІЧНІЙ...
Ось так І боролась, 

ось так і творила,
Щоб встигнути слово 

поставить V бій.
н. ДОБРІН.
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БАСКЕТБОЛ

КУБОК —

У СТУДЕНТІВ
Більше- тижня тривав тур

нір ііаЛсРльпї’ліпх баскет- 
бальних команд Кіровогра
да, присвячений Дню Радян
ської Армії та Військово- 
Морського Флоту. Спершу 
проба сім відбулась серед 
спортсменів другої групи. А 
потім переможці (баскетбо
лісти другої команди фа
культету фізвіїхопаппя пед
інституту та машинобудів
ного технікуму) вибороли 
право для участі в матчах 
з спортсменами першої гру
пи. Але наприкінці турніру 
сильніші і більш підготов
лені технічно спортсмени ви
тіснили їх з числа лідерів. 
Кубок гарнізонного клубу 
офіцерів завоювали студен
ти з команди ї« 1 факуль
тету фізвнховання педінсти
туту. Другими призерами 
були баскетболісти інститу
ту сільськогосподарського 
мзаі і: побудування.

ВЕСЕЛІ СТАРТИ ШКОЛЯРІВ

СТРИБУНИ... В МІШКАХ
їх більше 320. Це — учні 

молодших класів 16 шкіл 
Кіровограда, які захоплю
ються легкою атлетикою і 
волейболом, гімнастикою і 
настільним тенісом, футбо
лом і ручним м’ячем. Але 
на цей раз проба їх сил 
почалася не на баскетболь: 
ному майданчику, й не на 
тенісному корту. Міськком 
комсомолу та міський комі
тет го фізкультурі і спорту 
вирішили провести ці своє
рідні змагання у формі за
хоплюючої масової гри, 
Назвали її «Веселі старти».

Естафета ведення шайби; 
переправа, естафета веден
ня м'яча, «воротар», «бога
тир», біг в мішках — це 
далеко не вся програма 
згаданих поєдинків. 1 тому 
кожен учасник змагань по
винен був продемонструва- 
вати свою різносторонню 
підготовку, проявити себе в 
кожному виді спорту. Од
ним словом, успіху могли 
домогтись лише юнаки та 
дівчата з добрим фізичним 
гартом.

«Веселі старти» школярів 
почались з перших днів 
січня. І вже в першому ту
рі змагань учні 4, ЗО, 11, 27,

З, 5 середніх шкіл довели, 
що вони підготовлені кра-_ 
ще своїх суперників. В дру
гому турі перемогли пред
ставники 4, 27, 3 і 9 шкіл.
Спритність, вміння зорієнту
ватись під час напруженої 
боротьби, майстерність
спортсмена - дали можли
вість їм вийти у півфінал.

І ось останній щабель 
перед фінальною зустріч
чю. В спортивному залі за
воду тракторних гідроагре
гатів зустрілися юні фіз
культурники 27 і 4 середніх 
шкіл. Поєдинки школярів 
привернули увагу багатьох 
уболівальників. Перемогу 
було важко передбачити до 
останнього виду змагань 
«Веселих стартів». Якщо 
юнаки та дівчата СШ № 27 
поступились першістю у ве
денні шайби, то взяли верх, 
стрибаючи у мішках. Бас
кетболісти СШ № 4 були 
слабшими біля баскетболь
ної корзини, зате виручив 
їх «богатир»; І лише перед 
останнім видом гри всі 
збагнули, що сильніша 
команда з СШ № 27.

Півфінал «Веселих стар
тів» транслювався по міс
цевому телебаченню. 1 сот

ні глядачів мали можли
вість спостерігати не лише 
за спритністю юних спорт
сменів. Під час гри були 
показові виступи гімнастів 
з СШ № 2 (тренер Г. Тро- 
ян), на килим вийшла сту
дентка факультету фізично
го виховання Кіровоград
ського педінституту майстер 
спорту з художньої гімнас
тики Віра Ковальова.

На черзі ще одна півфі
нальна зустріч — поєдинки 
топитимуться між учнями 
З і 9 середніх шкіл. А учас
ників фіналу чекають призи 
міськкому комсомолу та 
міського комітету по фіз
культурі і спорту.

Серед тих, хто здобув 
право боротись за нагоро
ди, залишилось лише 60 
чоловік. Але вже перші 
ігри «Веселих стартів» спо
нукали включитись у спор
тивну боротьбу школярів 
всього міста. І тепер після 
уроків, в недільні дні вони 
збираються у своїх спор
тивних залах. І тут знову 
визначаються кращі баскет
болісти, важкоатлети, стри
буни у мішках.

М. ВІНЦЕВИМ.

З перших днів нового року на «Червоній зірці» . 
почалися старти заводської спартакіади. Спортивні 
поєдинки точаться .між цехами, дільницями, зміна
ми, визначаються кращі спортсмени за видами 
спорту.

На знімку: грають волейболістки інстру- 
ментального та копальсько-прссового цехів.

Фото М. ТЕРНАВСЬКОГО.

На 
засніжених 
стежинах

Міський комітет ДТСААФ минулої неділі влаш
тував змагання з зимового триборства серед при
зовників. які навчаються в учбових закладах, де 
■ведена початкова військова підготовка. На кро
совій кілометровій доріжці, в стрілецькому тиру 
і просто в полі сім сильніших команд Кіровограда 
виборювали першість з бігу, стрільби з дрібно
каліберної івинтівкн та метання гранат.

Найбільшу кількість очок (501) з усіх видів 
змагань набрала команда педінституту в складі 
В. Кондратепка, В. Свища. Г. Щеремста. Г. Поп- 
иова та О. Соловйова. На другому місці (398 
очок) команда профтехучилища № 4, треті призе
ри — учні СШ № 34.

Майже три чверті учасників змагань виконали 
розрядні нормативи з стрільби і склали норму 
па значок ГЗБ.

І. СКРИННИК.
м. Кіровоград.

ЛЕГКА
АТЛЕТИКА

Юніори

У Донецьку закінчилась першість СДСТ «Буре
вісник» серед юніорів республіки. Команда Кіро
воградського педінституту (факультет фізвихо- 
вання) представлялась на цих змаганнях в скла
ді п’яти чоловік. В своїй підгрупі вона була 
другою з восьми. А перемогу здобули черкащави. 
Під час змагань зрослу майстерність на стомет
рівці з бар’єрами продемонструвала Катерина 
Заславець (4 місце), а в метанні диска в четвір
ку сильніших потрапила .Марія Мокросніп. У 

захопилаНОООЩУЮТЬ стрибках у довжину сьому сходинку 
“ ■ ‘ Тетяна Марущак.

темпи Катерину Заславець після цих поєдинків вклю
чено до збірної республіканської команди «Буре
вісник», яка буде захищати честь спортивною 
товариства на всесоюзних змаганнях.

М. БІЛИЙ.

Леонід ТЕНДЮК

'(Продовження. Початок в газетах за 1У
— 23 січня та 2 — 18 лютого).

Я зацікавивсь раніш невідомими зем
лями. І топограф розповів.

— Отже,, що таке Андамани? — Мико
ла Іванович зручніше всівся біля мого 
намету, звідки відкривалася панорама 
островів Хавелок, Джона та Генрі Лоу
ренса — невеличких скалок землі, повз 
які ми зараз проходили, і продовжив:— 
Андамани — насамперед місце заслан
ня, жахлива каторга. Про них ходять що- 
найстрашніші чутки. Потрапити на ці бе
реги — значить, підписати собі смерт
ний вирок, бо ніхто ще живим звідти не 
повертався. Чорними, лиховісними про
звали їх недаремно.

У сімнадцятому столітті тут звели куб- - 
ло пірати. Англійські месіонери прийшли 
з хрестом і мечем, прибрали до рук ту
більні племена онгхі та джарві. Звідтоді 
Андамани стали місцем каторги, зокре
ма, для політичних в’язнів, хто відстою
вав національну незалежність Індії.

Минали віки, та острови лишалися про
клятою в народі землею. Нині Андамани 
належать Індії, але, як і раніш, вони -— 
місце довічного заслання; так само на 
їх берегах брязкотять кайдани, а тамтеш
ні племена, загнані до резервацій, пере
бувають у неволі.

—Райський куточок, як ти кажеш!—на
смішкувато закінчив гідрограф».

А вода бурунилась на коралових ри
фах, і, її пінявість, де-інде поплямоване 
е чорне, вже не здавалася казковим він
цем: тепер я бачив розірвані кимось 
кайдани. Принаймні, такою видавалась 
пінява смуга, що нею був обрамлений 
берег.

ДОРОГОЮ ФРЕГАТІВ

Індійський океан. Сто сімдесятий день 
нашого плавання. Прямуємо в бік Авст
ралії.'Знову шукаємо якусь там дивовиж
ну морську улоговину. Пошуки — наше 
постійне заняття.

... І день і ніч, і знову день — і так 
без кінця. І немає їм впину, цим хви
лям, цій воді. Часом здається, взагалі 
немає землі, а океан не тільки тут, вни
зу й довкола, — він повінню своєю за
лив краєвиди, захлюпав небо. В кожному 
посвисті вітру, у кожному щонайменшо
му подиху вчувається його всевладна 
сила.

Напередодні Нового року, закінчивши 
вивчення Маскаренської котловини, ми 
відвідали кілька тропічних островів, пе-

сесікли тропік Козерога і от вийшли Є 
південний помірний пояс.

Потім ми спішно залишаємо це місце, 
цей район — насувається тайфун. Йде
мо на південь, зносу повертаємось на 
північ. За нами невідступно дощі, над 
водою клубочиться туман — перші гін
ці шторму. Зараз ми с районі, який 
лишили кілька тижнів тому. Тут спокій«1 
ніше — тайфун минув нас трохи право
руч.

На траверзі знайомі нам острови —~ 
Сен-Поль і Амстердам... Вибігаю не. па
лубу. Ось вони, землі, де недавно ще 
блукав, захоплений їхніми дивами, і ну« 
ди, звичайно, ніколи вже більше не по
вернуся.

Після вахти в бібліотеці ще раз взяв впи
ту Гончарова «Фрегат «Паллада». Ось шо й 
пій прочитал: «Ми бачили багато, близьке п 
«далині, китів, що бавились; зграї птахїР, 
’•ким вказано по карті сидіти в таяому-то гра- 
аусі шпроти і довготи і вони насправді сндІ« 
літ там: всі альбатроси, чайки та інші мор
ські птахи, із розташованих в 77° східної дов« 

- готи пустих, кам’янистих острівців Амстсрда* 
ма * $-в‘ Павла. Ми пройшли повз них вночіі',

Це було сто дваипдцять років тому. Та слГд, 
прокладений фрегатом, вікопомний Ніщо не 
зникає, значить, безслідно. Ніщс! р. пам'яті 
людській наші діяння напічно...

Ц ПОКАЗУЄ КІРОВОГРАД
П’ЯТНИЦЯ. 26 лютого. 

ВЕРША ПРОГРАМА. 10.55 - 
Наша афіша. (К). 11.05 — На
зустріч XXIV з’їзду КПРС і 
XXIV з’їзду КП України. Те
лефільм. «Україна» «Кроки 
п'ятирічки». И серія. «Час, 
уперед!» (К). 11.35 — Ш^іль-

пнй екран. Українська літера
тура для учнів X класу «Тема 
народу і революції п іпорчос- 
ті О. Довженка». (К). 17.40 — 
Тедевісті. (К). 18.00 — За пар
тійними ’накресленнями. Теле- 
плакат. 18.05 — Фестиваль ра
дянських республік. Казахська 
PCP. (М). 19.30 — Чемпіонат
світу з фігурного катання. Чо
ловіки. (Франція). (М). 21.00— 
Програма «Час». (М). 21.30 — 
Художній фільм «Небесний ти
хохід». (М). 22.45 — «Плани
партії — плани народу». Ви
ступ академіка Кедрова. (М). 
23.05 — Коицерт класичної му
зики. (Ленінград). 23.35 — Що-

денник спартакіади. (М). 23.50
— Телевісті. (К).
ДРУГА ПРОГРАМА. 18.35 - 
Телефільм «Легенда про ко
хання». (Кіровоград). 19.15 — 
Художній фільм. «Чоловіки у 
відрядженні». (Кіровоград). 
20.50 — В. Любимова — «А 
життю немає кіпця». Вистава. 
(Донецьк).

СУБОТА, 27 ЛЮТОГО. ПЕР
ША ПРОГРАМА. 9.35 — Гім
настика для всіх. (М). 10.00 — 
Повніш. (М). 10.15 — «Піонер
ський тсатр-50». (Харків). 11.00
— Паша афіша. (К). 11.05 —
«Пошук триває». Теленарис. 
(Харків). Л.20 — К. Стецепко.

«іфІгенія в Тавріді». Телеві
зійна оперета. Прем’єра Оде
ської студії телебачення. (Оде
са). 12.00 — «Закон і ми». (К). 
12.30,— Кольорове телебачення. 
Естрадний концерт. (М). 13.00— 
На меридіанах України. (К). 
13.30 — «Увага, серце». Про 
досягнення радянських нче- 
ішх-кардіологів. (М). 14.00 —
Українське кольорове телеба
чення. В ефірі «Молодість». 
(К). 15.00 — Телеиародний уні
верситет. (М). 16.30 - Кольо
рове телебачення. Чемпіонат 
світу з фігурного катання. Тан
ці. (Франція). 18.00 — Новини. 
(М). 18.05 — Тслсальманах
«Подвиг». (М). 18.35 - Теат-

(ffi Наша адреса і телефони
м. Кіровоград вуп. Луначарського, 36 

Телефони: відповідального секретаря — Î-45-35. 
•гддіпу військово-патріотичного виховання і спор« 

гу — 2-45-35, решти відділів — 2-45-36.

5К 02134. індекс 6И97,

Друкарня їм. Г. М. Димитрова, обласного управління 

по пресі, м. Кіровоград, вуя Глінкн, 2.

« МОЛОДОЇ) КОММУНАР*, орган Кировоградского 
обкома ЛКСА1У, г. Кировоград.

ральна прем’єра. (К). 19.00 
Молодіжна програма. 
19.30 - КВН. (Лсніпгі 
— Програма «Час».
— Художній фільм < 
Полтавка».
«Старт». (К). 

ДРУГА ПРОГРАМА.
льоровс телебачення «Пітер 
Бреііісль». Теленарис про ху
дожника епохи ПІшіІчпого Від
родження. (М). 14.00 - 15.00 — 
Кольорове телебачення. В ефі
рі «Молодість» (ЛІ). 22.00 —
Концерт, (М). 22.50 - Спортив
на передача. (М).

НЕДІЛЯ, 28 ЛЮТОГО. ПЕР
ША ПРОГРАМА. 9.05 — Рап- 

для дітей. 
(Л1). 9.із — Новини. (М). 9.30— 
/»<? «Будильник».
(Л1), 10.00 — Відкритті] сьомої 
зимової спартакіади СРСР 
(Свердловсьн). Ю.ЗО - Музич
ний кіоск (М). 11.00 - Наша 
афіша. (К). 11.05 - «Ви нам 

-шкали». <к). 12.00 - Чемпіо! 
жГнки ’У ?ЛфІГУР.,,ого катання.

■ Ж. (фра,1и1я). 13.00 -
Пп, Ра"°Р’У® З’їздові».

— у ®^.ю'Іе,1,,п Львова. 13.30 
у {віті мистецтв. (М). Н.оо

(К).

(М). 
рад). 21.30 
(М). 22.00 

« Наталка- 
23.10 —

13.00-Ко-

- Міжнародна програма. (М), 
Л ДЛП воїнів Радянське? 
Армії і Флоту «Присяга». (М), 
4.- Концерт. (Чернівці), 

‘РУЛІвпики села — 
ornV /Л?яу кп₽с- Українська 

СР. (К). 16.00 _ Кольрово
телебачення. «Клуб міноманд-’ 
Ріпників». (М). 17.00 - Кольо
рове телебачення. Чемпіонат 
світу з фігурного катання. По- 
20ппВ' п"СТу"н' (фРМпІя). 
2ВЧ0 “ Р.Р°гРама «Час». (М). 
20.30 - Від з’їзду до 3vf 
tvm2?,,T,L твої’ Україно». Зві- 

КР’.,МСЬКа 1 Запорізька 
ФИьм ’ (К7- 22 00 ~ Художній 
(К> м 9п<3аюдна Мерседес». 
кізлн3'20/«?Цодс,,н"н 
ЇМ«,. '•'”■ ял’ - 

ДРУГА ПРОГРАМА 20 30 —<

Всч?п Пг^’,ЬЄ"дс- <М). 22.00 -Ч 
допогоД P»itaD,,oro °РАЄНа тРУс 
чкалемБ,. 1,ерво"ого Прапор* 
Ж« 1,10,0 російського па" 
кого (M)iQPV ,Ме"1 П гт,!И,1і'

< і і ‘
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