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м. Кіровоград. На святкові» трибуні.

МОСКВА

В колонах демонстрантів — молоді» обласного центру.

Світле, радісне’свято вступило на ра
дянську землю свято Першотразня. 
Всі чесні люди планети прислухаються 
сьогодні до урочистого передзвону 
Кремлівських курантів. Тут, на Красній 
площі, Країна Рад салютує Дню міжна
родної солідарності трудящих у бо
ротьбі проти імперіалізму, за мир, де
мократію і соціалізм.

Головна площа країни у строгій бага
тобарвності вбрання. На великому чер-

воному полотнищі — портрети Маркса, 
Енгельса, Леніна.

У Першотравня 1972 року особливі 
прикмети, і вони знайшли яскраве відо
браження о святковому вбранні площі. 
В центрі композиції на фасаді історич
ного музею — постать радянського ро
бітника на фоні герба країни. Союз Ра
дянських Соціалістичних Республік всту
пає в рік свого 50-річчя.

Підготовка до ювілею країни зідбу-

вається під благотворним впливом ідей 
і рішень XXIV з’їзду КПРС.

На Красній площі — передовики сто
личних підприємств, переможці перед- 
травневого соціалістичного змагання. 
Майорять червоні прапори, транспаран
ти й лозунги. В обрамуванні червоних 
стягів — портрети членів Політбюро 
ЦК КПРС.

На трибунах для почесних гостей — 
герої праці, визначні діячі науки і куль-

тури, герої-космонавти. Тут також —- 
глави дипломатичних представництв, 
акредитовані в Москві, численні зару
біжні гості.

Могутньою хвилею прокочуються над 
площею оплески, голосне «Ура!». Лу
нають вигуки: «Слава КПРС!», «Ленін
ському Центральному Комітетові Кому
ністичної партії слава, слава, слава!».

А площі Кірова, на 
вулицях міста — ма- 

єво прапорів.
Ми йдемо в святкових 

колонах. І наша думка 
по тебе, партіє. Наша 
гордість за тебе — бра
терська сім’я народів 
СРСР. Нині, першотрав- 
невими шеренгами, в 
єдиному битті сердець, 
рука в руку крокують 
п’ятнадцять реегг/блік- 
сестер.

Ми вийшли на демон
страцію, щоб іще раз 
засвідчити свою вірність 
ідеям великого Леніна, 
прапорові інтернаціона
лізму, прапорові бо
ротьби за свободу, рів-

Кіровоград
ність, братерство на 
всій планеті.

На транспарантах, які 
ми несемо, червоним 
кольором виведені ра
порти про наші здобут
ки в праці: трудові по
двиги колгоспників і ма
шинобудівників, буді
вельників Кіровогрзд- 
щини присвячуються 
знаменній даті — 50-
річчю утворення СРСР.

Десять годин ранку.

(Закінчення на 2-й сюр.).

Після промови першого 
секретаря обкому КП 
України М. М. Кобиль- 
чака, який поздоровив 
кіровоградців з святом, 
розповів про трудозі 
звершення, з якими тру
дівники міста і села зу
стрічають перший трав
невим день, на урочис
то притихлу площу іме
ні Кірова вступають пер
ші колони демонстран-

У червоний колір пра
порів вливається черво
ний колір піонерських 
галстуків. Йдуть школя
рі обласного центру. Че
рез два тижні піонерія 
країни відзначатиме свій 
ювілей. Є про що допо
вісти Батьківщині юним 
ленінцям Кіровограда: 
вони успішно крокують 
маршрутами Всесоюзно
го маршу «Завжди на
поготові!». Нещодавно

п’ятдесят сівалок, виго
товлених з металолому, 
зібраного піонерами, 
відправлені на поля об
ласті. Ініціаторів опера
ції «Піонерські сівалки 
— на поля колгоспів і 
радгоспів» піонерів СШ 
№ 11, а також піонерсь
кі загони шкіл N2 7 та 
33 нагороджено почес- 

. ними грамотами міськ
кому ЛКСМУ, а міській 
піонерській організації 
вручено пам'ятну

«Чернова

1 1 ‘її- ж1 V ■ Й

даль заводу 
зірка», 
р АДІСНО 

святково 
ні колони, хвиля за хви
лею виплескуються на 
центральну площу міс
та. Веселі молоді облич
чя, чіткий впевнений 
крок. Ідуть представки- . 
ки 5-мільйонної армії 
радянських студентів. 
За роки свого існуван
ня Кіровоградський пе
дагогічний випустив з 
своїх аудиторій понад 17 
тисяч вчителів. За успі
хи, досягнуті в підготов
ці учительських надріз, 
цей ьавчальний заклад 
занесено до обласної 
Ленінської Книги Тру
дової слави. У святко
вих студентських коло
нах — представники ін
ших братніх республік. 
Десятки казахів, юнаків 
і дівчат з сонячного Уз
бекистану після закін
чення навчання позезуть 
з собою спогади про 
Україну, про наш степо
вий край.

Крокують науковці, 
викладачі, студенти Кі
ровоградського інститу
ту сільськогосподарсь
кого машинобудуван
ня, учні технікумів, ме
дичного та музичного 
училищ.

Виблискує на сонці 
М.ДЬ оркестрових труб. 
В маєві червоних знамен 
з медалями і орденами 
на грудях вступають на 
площу червоно зорізці. 
Ордени —- це лише у 
ветеранів війни. 1570 за
водчан нагороджено 
ювілейною медаллю 
«За доблесну працю. На 
ознаменування 100-річчя

збуджені, 
прикраше-

з дня народження В. І. 
Леніна». У робітників 
піднесений настрій. До
строково, 29 квітня, ма
шинобудівники 
ноносного 
портували 
виконання 
завдання 
сільським 
відправлено 13600 куку
рудзяних і 4000 буряко
вих сівалок.

Гордо і високо несуть 
Червоний прапор робіт
ники нашого міста. Ко
лективи заводу трактор
них гідроагрегатів, рем- 
заводу 
техніки», 
шовик», та 
мислових 
зустрічають 
вень новими 
праці.

Непомітно 
ретворюється 
ний стадіон, 
стерність демонструють 
спортсмени. У нашій об
ласті — кожний шостий 
— фізкультурник. Кра
щі з них стали майстра
ми спорту, вони захи
щають спортивну честь 
Кіровоградщини на рес
публіканських і всесо
юзних змаганнях. Сього
дні тисячі фізкультурни
ків області приступили 
до здачі норм нового 
комплексу ГПО.

Більше двох з полови
ною годин продовжува
лась демонстрація тру
дящих обласного цент
ру. Вона проходила під 
знаком нерозривної єд
ності народу й партії, 
інтернаціональної солі
дарності всіх трудящих.

Святкові демонстрації 
відбулись в усіх містах 
і селах області.

орде- 
заводу ра- 

державі про 
почесного 

хліборобів: 
трудівникам

«Укрсільгосп- 
заводу «Біль- 

інших про- 
підприємств 
Першотра- 
успіхами у

площа пе- 
у своєрід- 
Свою май-
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ПЦ СТЯГАМИ ПЕРШОТРАВНЯ У Комітеті 
по міжнародних 
Ленінських преміях

МОСКВА — . і-
(Закінчення).

Це москвичі і гості столиці палко й 
сердечно вітають керівників партії і 
уряду. На Центральну трибуну Мавзо
лею підіймаються товариші В. І. Бреж
нєв, Г. І. Воронов, В. В. Грмшин, А. П. 
Кнриленко, О. М. Косигін, Ф. Д. Кула- 
нов, ІК. Т. Мазуров, А. Я. Пельше, М. В. 
Підгоряни, Д. С. Полянський, М. А. Сус
лов, О. М. Шелепін, Ю. В. Андропоз, 
її Н. Демічев, М. С. Соломемцев, Д. Ф. 
Устмнов, 0, В. Капітоноз, К. Ф. Катушсв. 
Разом з ними на трибуні — визначні 
радянські воєначальники.

Починається урочистий мітинг, при
свячений Першому травня.

Тепло зустрінутий присутніми з про
мовою виступає член Політбюро ЦК 
КПРС, Голова Президії Верховної Ради 
СРСР М. В. Підгоряий. Його промову з 
величезною увагою слухали мільйони 
радянських людей, трудящі багатьох 
країн світу. Гримить могутнс тисячого
лосе «ура», звучать здравиці на честь 
Комуністичної партії Радянського Сою
зу, її ленінського Центрального Комі
тету. Присутні співають пролетарський 
гімн «Інтернаціонал».

Під звуки маршу тисячі учасників мі
тингу проходять повз Мавзолей В. І. Ле
ніна. На площу вступають машини го
ловної колони демонстрації трудящих. 
Яскраво оформлені панно, макети, тран
спаранти розповідають про розмах на
ших творчих буднів, єдність партії і на
роду, готовністю трудящих з честю вті
лити в життя плани дев’ятої п’ятирічки.

У марші Першотравня —• трудовий 
ритм п’ятирічки. «План першого року 
п’ятирічки виконано успішно!» — гордо 
височить над колонами кумачевий ря
док.

Радянські воїни і воїни братніх країн 
надійно охороняють загоювання соціа
лізму. Ця думкз висловлена в одному 
з барвистих панно святкового походу.

Мир — це слово повторено сьогодні 
9 тисячах транспарантів, панно, лозун
гів. Програма миру, вироблена XXIV 
з'їздом КПРС І послідозно здійснюва
на нашою партією і урядом, дістає ьсе 
більшу підтримку мільйонів і мільйонів 
трудящих планети.

Світова соціалістична система — жи
ве втілення ленінських ідей інтернаціо
налізму. На єдиних флагштоках підіймає 
Першотравень над Красною площею 
прапори братніх соціалістичних країн.

На площу вступають спортсмени — 
чемпіони світу, зимової Олімпіади в 
Саппоро, чемпіони країни і Європи.

Яскравими були гімнастичні впрлзи 
дітей.

По сходах Мавзолею підіймаються 
піонери і жовтенята. Вони вручають ке
рівникам партії і уряду букети квітів.

Потім відбувся святковий марш тру
дової столиці. Своїм першотравнезлм 
походом Москва переконливо показує, 
що сьогодні її підприємства працюють 
краще і роблять більше, ніж раніше. 
Зростає добробут людей — втілюється 
в життя головне завдання п’ятирічки.

По Красній площі проходять творці 
урожаю. Кумачем вписана цифра се
редньорічного збору зерна по країні, 
наміченого п’ятирічною, — 195 мільйо
нів тонн.

Нозі й нозі хвилі людського прибою 
вливаються на площу. Завершує демон
страцію трудящих столиці колона мос
ковської КОМСОМОЛІ!,

Святковий похід на Красній площі 
тривав кілька годин. Це була хвилююча 
маніфестація єдності радянського наро
ду, його згуртованості навколо ленін
ської партії, рішучості наполегливо вті
лювати в життя історичні накреслення 
XXIV з’їзду КПРС.

(ТАРС).

усіх

піднімаються

У кумачевому вбранні, у вес
няному кзіткузанні прийшов на 
землю нашої Вітчизни Першо
травень. Свято весни й праці ни
нішнього року проходить під зна
ком підготовки до знаменної да
ти — 50-річчя утворення СРСР — 
непорушної багатонаціональної 
співдружності братніх народів.

Прекрасна й урочиста цього чу
дового весняного ранку була 
столиця України. Всіма барвами 
веселки переливався Хрещатик — 
традиційне місце народних свят
кувань. На фасадах будинків — 
портрети Маркса, Енгельса, Лені
на, керівників Комуністичної пар
тії і Радянського уряду, заклики і 
транспаранти, що славлять мудру 
партію комуністів, героїчний ро
бітничий клас, колгоспне селян
ство, непорушну дружбу радянсь
ких народів, солідарність 
трудящих нашої планети.

Десята година ранку. Під бурх
ливі оплески присутніх на Цен
тральну трибуну 
член Політбюро ЦК КПРС, Пер
ший секретар ЦК КП України 
П. Ю. Шелест, член Політбюро 
ЦК КПРС, Голова Ради Міністрів 
УРСР В. В. Щербицький, член 
Політбюро ЦК КП України, Голо
ва Президії Верховної Ради УРСР 
О. П. Ляшко, інші керівники Ко
муністичної партії і уряду респуб
ліки.

Товариш П. Ю. Шелест зверга
ється з промовою до киян, до 
□сіх трудящих республіки. Від 
імені ЦК КП України, Президії 
Верхозної Ради і Ради Міністрів 
УРСР він сердечно поздоровляє 
їх з святом, бажає їм нових успі
хів у боротьбі за виконання рі
шень XXIV з’їзду КПРС і ХХіУ 
з'їзду КП України.

Починається демонстрація тру
дящих. Під звуки урочистих мар
шів одна за одною проходять ко
лони трудящих. В обрамленні 
червоних стягів — портрети Во
лодимира Ілліча Леніна, членів

Політбюро ЦК КПРС, трудові ра
порти про успішне виконання пе- 
редтравневих зобов’язань.
Оформлення багатьох колон роз
повідає про розквіт економіки і 
культури республік-сестер, тор
жество ленінської національної 
політики Комуністичної партії, 
про всенародну підготвку до 50- 
річчя утворення СРСР. Демонст
ранти проносять Герб і Прапор 
Країни Рад, герби і прапори всіх 
союзних республік.

Попереду колони міста-героя 
Києва — макети двох орденів 
Леніна і медалі «Золота зірка». 
У святкових шеренгах проходять 
трудівники всіх десяти районів 
столиці України, які езоїми не
втомними руками і допитливим 
розумом примножують багатство 
країни, створюють сучасні елек
тронно-обчислювальні машини, 
морські траулери, повітряні лай
нери, верстати-азтомати, новітнє 
устаткування.

Разом з робітниками у Першо- 
травневих колонах крокують вчені 
республіки, які вносять вагомий 
вклад у прискорення темпів на
уково-технічного прогресу, даль
ший розвиток народного госпо
дарства, плідно працюють над 
розробкою актуальних питань 
марксистсько-ленінської теорії і 
практики комуністичного будівни
цтва. Центральною магістраллю 
міста проходять діячі культури — 
письменники, художники, актори, 
композитори.

Першотразнеза демонстрація в 
Києві з новою силою продемон
струвала монолітну згуртованість 
українського народу навколо Ко
муністичної партії, їі Центрально
го Комітету, безмежну відданість 
безсмертним ленінським ідеалам, 
готовність своєю звитяжною пра
цею втілити 
XXIV з’їзду 
КП України, 
ти завдання

в життя накреслення 
КПРС і XXIV з’їзду 
достроково завеоши- 
дев’ятої п’ятирічки.

(РАТАУ).

«За зміцнення миру 
між народами»

21 квітня ц. р. під головуванням ака
деміка Скобельццна Д. В. відбуло<я за
сідання Комітету по міжнгролиїх Ле
нінських преміях «За зу. циєіііі* миру 
між нарами». ‘''

Комітет розглянув одержані пропози
ції про присудження міжнародних Ле
нінських премії за 1970—1971 рр. і ігра- 
йняв постанову в цьому питанні

Сьогодні публікується постанов Ко
мітету про присудження міжнародних 
Ленінських премій.

ПОСТАНОВА
Комітету по міжнародних 

Ленінських преміях 
«За зміцнення миру між народами»

ПРО ПРИСУДЖЕННЯ МІЖНАРОДНИХ 
ЛЕНІНСЬКИХ ПРЕМІЙ 

«ЗА ЗМІЦНЕННЯ МИРУ 
МІЖ НАРОДАМИ» 

ЗА 1970—1971 РОКИ

і
І
І J

ІІ
За видатні заслуги в боротьбі за збе-і 

реження і зміцнення миру присудити 
міжнародні Ленінські премії «За зміц
нення миру між народами»:

Е. X. С. БУРОПУ — вченому, прези
дентові Всесвітньої федерації наукових 
працівників (Англія).

Ренато ГУТТУЗО — художникові, гро
мадському діячеві (Італія). ,

Цолі ДРАГОЙЧЕВІЙ — громадській і- 
політичній діячці (Народна Республіка: 
Болгарія).

Камалю ДЖУМБЛАТУ — громадсько-' 
му і політичному діячеві (Ліван).

Ермсту БУШУ — діяиезі мистецтв (Ні
мецька Демократична Республіка).

Альфредо ВАРЕЛ! — письменникові,} 
громадському діячеві (Аргентіна).:

Москва, 2 Г квітня 1972'року. • |

—А радість у всіх одна.

ПРАПОРИ ОРДЕНОНОСНОЇ 
КІРОВОГРАДЩИИИ НЕСУТЬ 
І ЕРО І ПРАЦІ (фото вгорі).

І
КРОКУЮТЬ КУРСАНТИ кь 

РОВОГРАДСЬКОГО льогно- 
ШТУРМАНСЬКОГО УЧКДИ'І 
Щ А (фото ліворуч).

Фоторепортаж із 
святкової демонстрації 
в м. Кіровограді вели^ 

наш спецкор В. КОВ
ПАК та члена обласної І 
фотосекції при облас
ному відділенні Спілки 
журналістів УРСР 
'М. ТЕРНАВСЬ КИЙ.. | 
Г. ТОЛОК. П. ГЕРА-\ І 
СНМЮК. В. ФІЛІПОВ. І



і травня 107% року „ПОЛОДИЙ КОМУНАР"

ЗАВТРА
0 НАШІ АКТИВІСТИ

З сто у

«Веніамін Янишевський 
—* скромний, взічливий 
хлопець, буде хорошим 
студентом, пізніше — 
вчителем, вихователем». 
Так писала газета «Ра
дянський студент» Кіро
воградського педінститу
ту ім. О. С. Пушкіна 
І вересня 1961 року.

Відтоді минуло десять 
років. З них вісім — 
на посаді Інспектора 
карного розшуку в спра
вах неповнолітніх облас
ного управління внутріш
ніх справ.

З неабиякою енергією 
він брався за роботу. Та 
бракузало ще практики. 
Веніамін переймав дос
від у старших колег. На
решті, він домігся сво-

одну з багатьох таких сторі-

ОКРАСА
СКРОМНІСТЬ

сатирична
ви-

підготував 
партійної освіти,

ВИС8ІТЛЮЄ-

ПРЕСИВЕДУТЬ
ВІТРИЛА“

працівника 
газети П. Арчмкова, 
перського, кандидата 
ук В. Броніцького

„ЧЕРВОНІ Вони збираються в рай
комі комсомолу, в редак
ційному кабінеті, на робо
чих місцях. Збираються, 
щоб обміркувати, яким має 
бути черговий номер моло
діжної сторінки «.Червоні 
вітрила». Вони — це члена 
позаштатного відділу ком
сомольського жигтя, який 

вільшанської районної газетистворено при редакції 
«Ленінська зоря*.

Ми згадаємо тільки 
яок, випущену активіста чи.

Юкакн та дівчата колгоспу імені Димитрова готу
вались до складання Ленінського заліку. І комсо
мольський ватажок молоді села Добре Валентна 
Заболотна написала до газети про комплексні плани 
своїх ровесників, згадала, як пройшов в комсомоль
ській організації Ленінський урЬк. Теплі слова адре
сувались відмінникам Миколі Самойлову, Віктору 
Доброву, Віктору Дегусару.

Потім — розповідь про те, як молодь села готує
ться до піввікового ювілею створення СРСР.

А секретар комсомольської організації колгоспу 
імені Щорса О. Шевченко повів розмову про підго
товку та проведення комсомольських зборів. Почав з 
доручень кожному члену Спілки, розповів і про те, 
як готувалась доповідь, потім про ініціативу га про
позиції комсомольських активістів.

Від члена комітету комсомолу райсиоживспілкц 
Т, Мацька в редакцію надійшла замітка «Стенд до 
свята». То розповідь про те, як підтримуються зв’яз
ки з молодими воїнами, що донині працювали о сели* 
щі, то згадка про тих, хто пройшов фронтовими до
рогами під час Великої Вітчизняної війни.

Нещодавно редакція газети оголосила конкурс на 
кращий газетний матеріал, присвячений 50-річчю 
утворення СРСР. І ось Іван Чабанов з колгоспу 
«Дружба» надіслав замальовку про Віктора Акатієва, 
молодого механізатора, який має чимале друзів в 
Грузії, Білорусії, Росії...

Як бачимо, тематика сторінки «Червоні вітрила» 
різноманітна за тематикою матеріалів. І кожен з ьнх 
цікавий, своєрідний за композицією, піднімає якусь 
проблему, досвід...

І отак кожного разу. Позаштатний комсомольський 
відділ редакції районної газети готує такі сторінки 
щомісяця.

Члени відділу — автори численних газетних лаге- 
ріалів — нарисів, кореспонденцій, статей, інформа- 
цій, які вміщуються майже в кожному номері район
ної газети.

М. ВІНЦЕВИЙ.

СЕРЕД МОЛОДИХ АВТОРІВ. 
ЯКІ постійно дописують 
ДО БІЛЬШ АНСЬКОЇ ГАЗЕТИ. 
ВІДЗНАЧАЄТЬСЯ АКТИВНІС
ТЮ І БІБЛІОТЕКАР РАЙОН
НОЇ ЛІКАРНІ ОЛЕНА СТОЯ- 
НОВА. ВОНА - ЧЛЕН МІС
ЦЕВО! ЛІТЕРАТУРНОЇ ІРУ- 
ПИ. АВТОР ЦІКАВИХ РЕ
ПОРТАЖІВ. НАРИСІВ. ОПО
ВІДАНЬ. В КВІТНІ ОЛЕНА 
ЗАПРОПОНУВАЛА СВОЇ ТВО
РИ НА ЛІТЕРАТУРНИЙ КОН 
КУРС. сДРУЖБА».

Фото В. КОВПАКА.

ВІТАЄМО!
Завтра — День преси.
З нагоди цього свята ми вітаємо своїх 

активістів і висловлюємо щиру подяку 
»а їх плідну діяльність, громадську ро
боту. Серед найактивніших називаємо 
імена:

першого секретаря Компаміївськзго РК 
ЛКСМУ А, Коротченка, зле. відділом 
комсомольських організацій Гайворон- 
ського РК ЛКСМУ М. Журби, працівни
ка обласного Будинку політосвіти 
В, Чабаненка, поета 8. Юр’єва, письмен
ника О. Моторного, працівників Кіро
воградського ОК ЛКСМУ О. Касянен- 

г. Устммчука, радіожурналіста 
О. Шнзбоя, заступника секретаря зав
кому комсомолу заводу «Червона зір
ка» С. 8мшннцького, інструктора Кіро
воградського МК ЛКСМУ М. Лебедика, 
працівника місцевого радіо завоДу 
' фразна зірка» В. Гончаренка, праців- 
ника Олександрійської міськрайоиної 
2?®Т1" «Ленінський прапор» В. Колес- 

КЗВд? викладачів Кіровоградського

го — знизились право
порушення серед ПІДЛІТ
КІВ. Цьому сприяли його 
виступи з лекціями, бесі
дами.

За працелюбність і чес
ність, сумлінне ставлен
ня до службозих обо
в'язків, чуйність до лю
дей, комуністи відділу 
карного розшуку обрали 
Янишевськзго своїм пар
тійним ватажком.

Веніамін 
стенд 
де постійно 
ться робота комуністів, 
випускається 
сторінка стінгазети, 
ставлені матеріали з пи
тань виховання, про успі
хи й недоліки в роботі 
колективу.

Веніамін — член об
кому комсомолу та по
заштатний автор газети 
«Молодий комунар».

Л. ПАПЧЕНКО, 
наш громадський 
кореспондент.

педінституту І. Артеменка, М. Кодака, 
Долинської рай очної 

поета В. Бати- 
історичних на- 

.. Л . (м- Кіровоград),
працівника Сзітловодської районної га
зети Ю. Гаджісаа, вчителя з Світповод- 
ська О. Венцковського, завуча Кірово
градської середньої школи робітничої 
молоді № 2 П. Зубенха, вчителя з Світ- 
лоаодська І. Каранта, вчительки Л ошче- 
ватської середньої школи Голованізсько- 
го району Л. Кучмагри, начальника орг
відділу обласного комітету по фізкуль
турі І спорту в. Суржана, пчителя 
Панчівськзї середньої школи Нозомир- 
городського району М. Стояна, журна
ліста І. Братченка, головного художника 
лялькового театру В. Остапенка, заві
дуючої шкільним відділом Олександрій
ського міськкому комсомолу Р. Меткої, 
директора обласного архіву О. Нагорно
го, військовослужбовця А. Печенюка, ро
бітника Кіровограде! кого районного шд- 
ділення «Сільгосптехніка» В. Лоте хм, сту
дента. педінституту Н. Танірбергеиоза, 
інженера будівельно-монтажного управ
ління зв’язку Г. Толока, працівників Но- 
вомиргородської районної газети 
В. Шульги та І- Романенка, »

ЦЯ вузька довга вулиця 
тягнеться вздовж мор

ського узбережжя. Позітря 
тут завжди наповнене сві
жістю моря та запахом во
доростей. Тут, на Буржема, 
Могіні знаходиться тікармя 
«Парне»...

З відділення очних захво
рювань вийшов дідусь у бі
лій накидці-бурнусі та 
червоній фосці. Спираючись 
на ціпок, віч мружить очі 
від щедрого сонця та яскра
вих фарб весни. Світ у всій 
багатогранності постає пе
ред ним, вражає й радує. 
І це щастя — бачити світ 
своїми очима — повернула 
йому «дуктура русі я» — ро
сійський лікар. Операції на 
очах у цій алжірській лі
карні поки що робить один 
лікар — наша співвітчизни
ця Марія Щербакова.

Коли я прийшов у лікар
ню, Марія Михайлівна по
спішала в операційну. В 
«Парні» вона працює вже 
півтора року. До приїзду з 
столицю АНДР місто Алжір 
більша року провела з гос
піталях Сук-Ахреса та Айн- 
Бейда — невеличких місточ
ках на сході країни, де їй 
довелося працювати й тера
певтом. Тут, в «Парні», вона 
повернулась до своєї улюб
леної роботи, котрій віддала 
13 років — професії оф
тальмолога.

— Спочатку, звичайно, 
було важко, — говорить Ма
рія Михайлівна. — Багато 
хворих, часті операції (до 
20 за тиждень), мовний 
бар’єр.

В розмову вступає заві
дуючий відділенням офталь
мології алжірський лікар 
Лальям Мустафа.

— Лікар Щербакова — 
висококваліфікований спе
ціаліст, вмілий і уважний. Я 
найвищої думки про її ро
боту...

Такої ж думки й пацієнти, 
яких лікувала «дуктура ру- 
сія». Днями один з ник — 
80-літній Бен-Юсуф наді
слав Щербаковій листа. 
Старий втратив зір, пересу
вався на дотик. Він не раз 
звертався до окулістів. 1 
ось, почувши від знайомих

про успішні операції ра
дянського лікаря, вирішив 
піти до неї.

— Лікар Щербакова сво
єю роботою викликає за
хоплення. Немає слів, щоб 
висловити мою вдячність, — 
сказав по закінченні ліку
вання Бон-Юсуф.

...В операційну тільки-но 
доставили хворого. Асистен
ти Фаріда і Азі за чекають 
лікаря Щербакову. Яка це 
буде операція за кількістю? 
Торік Марія Михайлівна 
зробила -їх близько п’ятсот...

«Парне», «Бель-Фор», уні
верситетський госпітальний

■

Дякуючи йому, чимало інва
лідів і муджахідінів — ве
теранів національно-виз
вольної війни — були вилі- 
кувані.

Батна — на 
сході Алжіру, а Тіарет —з 
протилежного боку, на пів
денному заході Але й тут 
також працюють радянські 
лікарі. Про те, як в них 
йдуть справи, розпалів у 
своєму репортажі алжир
ський кореспондент газети 
«Ля Републік». котрий відві
дав це місто.

«Медична місія на чолі з 
лікарем Чегверушкіним у

південному

СЕИС
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у всіх 
сто- 
ра- 

тразмзго- 
лікарі най- 

спеціаль- 
наші

центр Мустафа — 
цих великих лікарнях 
лиці Алжіру трудяться 
дянські хірурги, 
логи, педіатри, 
різноманітніших 
ностей. Крім столиці, 
лікарі працюють ще а 20 
містах АНДР.

Директор лікарні а місті 
Батна Бубакер Салем у 
своему листі так відгукує
ться про Едуарда Плешако
ва — завідуючого хірургіч
ним відділенням та керівни
ка групи радянських лікарів 
у місті,

— Маючи глибокі знання 
о галузі хірургії, він прояв
ляє справжню майстер
ність, котру гідно оцінюють 
жителі Батни. Лікар Плеша
ков зробив у лікарні зага
лом 3 тисячі операцій. До 
того ж всі успішно. Нерідко 
ми були свідками того, як 
він проводив цілі ночі, до
глядаючи тяжко хворих.

своїх стосунках з хворими 
створила атмосферу довір’я 
та щирості. Кожний лікар 
місії зумів внести тепло з 
свою роботу»...

З 1965 року працюють в 
Алжірі радянські лікарі. 
Доброю традицією стало у 
них проведення щорічних 
конференцій. П'ята за ра
хунком конференція, що 
відбулась днями, підбила 
підсумки минулого року. 
Назву лише дві цифри: то
рік радянські лікарі з Апжі- 
рі зробили близько 50 тисяч 
операцій, обслужили з умо
вах стаціонарного лікування 
120 тисяч хворих.

200 радянських лікарів 
працюють нині в Алжірській 
Народно - Демократичній 
Республіці. Авторитет, за
войований ними, — реіупь- 
таг невтомної праці.

ІО. 31111(1» 
власкор АПН.

Алжір.

В ЦЕНТРІ УВАГИ
ПІДЛІТОК

Працівники оргаьів внутрішніх справ 
нашої області останнім часом значно 
посилили свою діяльність по пропаганді 
правових знань серед молоді. Пошуки 
нових методів і форм роз'яснювальної 
роботи дали змогу попередити право
порушення. В цьому в значній м:рі нам 
допомагали зв’язки з комсомольськими 
організаціями. Бесіди, лекції, диспути, 
вечори про кримінальну та адміністра
тивну відповідальність неповнолітніх • чи
ні поширені в багатьох районах.

Особистий приклад батьків у житті 
дитини відіграє важливу роль. Напри
клад, в м. Помічній були проведені ве
чори: «Відповідальність батьків за пра
вопорушення дітей», «Це стосується 
всіх».

В Гайворояському районі разом з 
працівниками організації товариства

«Знання» організовано лекторії «Празо- 
ві знання —- юним». Наші активісти ви
рішили розглянути з підлітками близько 
20 тем.

Для роз’яснення норм і вимог ра
дянського законодавства працівники 
міліції використовують засоби масової 
інформації. Популярний серед трудя
щих тележурнал «Моя міліція». А о 
Олександрівському, Голоаанівсьчому, 
Маловискізському та інших районах 
працівниками райвідділів внутрішніх 
справ підготовлені цілі цикли радіопе
редач: «Увага — автотранспорт», «На 
суд громадськості», «Завжди на ваогі».

Організація університетів правовик 
знань, зустрічей . з трудящими області, 
вечори запитань і відповідай, збори не
повнолітніх, які допускають правопору
шення — це далеко не повний перепік 
заходів, які ми влаштували. Вони від
значаються неабиякою дієвістю і попу
лярністю.

8. Я НИШ ЕНСЬКИЙ, ' 
працівник обласного управління 
внутрішніх екран, наш громад
ський кореспондент.
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Людмила КРАСНОВА та Олександра МУСІЄНКО навчаються в художній школі. 
Часто-густо цих дівчат можна бачити з пензлем біля річки, в мальовничому куточку 
парків та скверів. Фото М. ТЕРНАВСЬКОГО.

слявх
ШіШШПіПІІІШІІІІІІППШШІШІІІПШ

(Закінчення. Початок в газеті 
за 25 та 29 квітня)

Трудящі Кіровограда й області свято 
шанують пам’ять полеглих героїа-аизао- 
лятблів. Вже стало традицією в дні 
урочистих свят покладати вінки і живі 
квіт^ на надмогильні плити кріпосного 
Кладовища. Тут же проводяться мітин
ги честь борців за свободу нашої 
Вітчизни, юнакам і дівчатам вручають 
комсомольські квитки, школярам пов’я
зують червоні галстуки. Біля монумен
тів Героям у Кіровограді призовники да
ють клятву на вірність Вітчизні, радян
ські воїни приймають воєнну присягу.

СКАРБИ
ДЛЯ 
НАЩАДКІВ

це виховує у нашої молоді глибоку 
повагу до подвигіо батьків і старших 
братів, прищеплює почуття шанобливо
го Ставлення до революційної і бойо- 
Іої минувшини нашого народу.

Для увічнення світлої пам'яті героїв 
минулої війни в області зроблено не
малі, але ще більше треба зробити. 
Було б доцільно, скажімо, при міськко
мах і райкомах комсомолу створити на 
Громадських засадах комісії сприяння 
збереженню і благоустрою пам’ятників 
) місць колишніх боїв. Зокрема назрі
ле Потреба увічнити місця, через які в 
роки війни по території дванадцяти ра
йонів нашої області пролягли маршру
ти легендарного рейду партизанського 
кавалерійського з'єднання під команду
ванням генерал-майора Героя Радян
ського Союзу М. І. Наумова.

Водночас комсомольські організації 
повинні також узяти активну участь у 
створенні республіканського музею 
«Україна у Великій Вітчизняній війні 
1941—1945 рр.». Цей музей матиме ве
лике пізнавальне та виховне значення 
для нинішніх і прийдешніх поколінь. 
.Червоні слідопити, комсомольці і піо
нери у взаємодії з міськими і районни
ми організаціями по охороні пам’ятни
ків історії і культури мають широко 
розгорнути збирання для майб/тчього 
музею експонатів, речей і документів, 
до відображають бойові і трудові по- 
цвиги радянських людей, ще активніше 
зести пошуки досі невідомих героїв 
Великої Вітчизняної війни. Тим більше,

республіканського музею

що в кожному районі тепер є багато ~ 
досвідчених Л ентузіастів краєзназчої X 
справи. Більшу частину вільного часу — 
вони присвячують вивченню рідного ” 
краю, збиранню цінних історичних ві-“ 
домостей і реліквій. Вони можуть ЛОВІ- М 
дати нам, як воював той чи інший ге- =• 
рой. , . “

5. РОМАНТИКА СЬОГОДЕННЯ =
З давніх-давен у народі побуг/єкри-= 

латий вислів — тримати час на вагах. — 
Комсомольці і молодь багатьох зироб- — 
ничих колективів області, тримаю їй час — 
на точних оагах, в першому році п’яти- — 
річки зуміли випередити календар. — 
«П’ятиденну' норму — за чотири дні!» = 
— під таким девізом трудяться комсо- = 
мольсько-молодіжні бригади Л. Дячен- — 
ко з Кіровоградського заводу трактор- —■ 
них гідроагрегатів, В. Гетьманця — з XX 
заводу «Червона зірка» та інші.’ -

Молодих гвардійців праці, які звитяж- х: 
ними ділами своїми пишуть історію су-~ 
чесності, у нас багато. —

Запалювати серця, збуджувати думки — “ 
без цього немислиме виховання ідейної перс- “ 
конаності і відданості комуністичним ідеалам. — 
Ідейно переконаною людина не стає в один — 
день. Високу свідомість не можна прищепити — 
1 виховати однією бесідою чи лекцією. Необ- — 
хідно, щоб ідеї батьків — ідеї комунізму“ 
оволодівали свідомістю синів і дочок, були'“ 
ними глибоко пережиті, засвоєні не тільки “ 
розумом, а й серцем. ~

Молодь завжди захоплювала романтика по- — 
двигу. Саме тому так багатолюдно буває на — 
традиційних зустрічах з героями громадянсь- — 
кої і Великої Вітчизняної воєн. В ідеологій- — 
пій роботі серед юнаків і дівчат, особливо в “ 
зв’язку з підготовкою до 50-річчя утворення “ 
СРСР, велике місце має займати розвито^ ра- — 
дянського патріотизму, відданості рідній ~ 
Вітчизні. ~

Наприкінці минулого року з ініціативи “ 
Міністерства культури СРСР і ЦК проф- ~ 
спілки працівників культури розпочато ~ 
всесоюзний огляд історико-краєзнав- “ 
чих музеїв, присвячений 50-річчю утво- — 
рення СРСР. Мета цього огляду масо- — 
вої науково-освітньої роботи — всіляко — 
активізувати пропаганду рішень XXIV ~ 
з’їзду КПРС, ще вище піднести роль ~ 
музеїв у комуністичному вихованні тру- “ 
дящих. ~

Отже, тепер, у період підготовки ДО 50- “ 
річчя утворення СРСР було б ДОЦІЛЬ--= 
ним при Кіровоградському краєзнавчо-“ 
му музеї та в громадських музелх ~ 
укомплектувати і розгорнути тематичні ~ 
експозиції про історію міських і район- = 
них комсомольських організацій. Єціл-“ 
ковита впевненість, що ветерани партії, ~ 
кадрові робітники і колишні фронтовії- = 
ки з готовністю візьмуть участь у ком- ~ 
плектуванні цих “
Передані музеям фотографії, газети, 
листівки, плакати, , _
з’їздів і конференцій ВЛКСМ, поезідчоч- 
ня, грамоти, членські квитки, реліквії» 
бойової і трудової слави дозволять х: 
створити змістовну і яскраву експози- = 
цію. Гідне місце в ній має зайняти в і-XX 
дображення сьогднішніх добрих справ — 
кіровоградської комсомоли. —

Якщо нам дорога історія рідних міст = 
і сіл, то давайте й надалі ретельно збе- х: 
рігати її минулі та сучасні сторінки і = 
прищеплювати молоді любов до рідно-“ 
го краю. Виховання на подвигах героїв = 
— могутній засіб у боротьбі за нову “ 
людину. —

В. КРАМАРЕНКО, = 
краєзнавець, х:

КОНТРАСТИ
• З ВИСТАВКИ ТВОРІВ 
МОЛОДИХ ХУДОЖНИКІВ

Головне — не поспішати... 
Ото її ми не робили якихось 
передчасних узагальнень, 
висновків, ще раз і ще від
відували виставку, що не
давно відкрилася у Кірово
градському художньому са
лоні. Виставка невелика за 
об'ємом, на огляд представ
лено близько шістдесятії 
робіт двох молодих худож
ників — Віталія Коліснй- 
чеька з Новоархангельська 
і Людмили Ходак з облас
ного центру.
-Ім’я Віталія Колісниченка 

серед шанувальників пенз
ля — не нове, його окремі 
роботи неодноразово.експо
нувалися на районних і об
ласних виставках, мають 
своїх прихильників і байду
жих споглядальників. І в 
останньому немає нічого по
ганого. Адже кожна твор
чість, коли то є дійсно твор
чість, завжди збирає навко
ло себе найрізноманітнішу 
аудиторію: одні схвалюють, 
інші захоплюються, треті 
категорично заперечують.

Цього разу оце захоплення, 
схвалення та заперечення роз
поділилося між двох полюсів — 
між творчістю двох художників.

Отже, Віталій Колісннченко.
Перед нами плакати «В звер

шеннях наших — велич ідей 
Ілліча», «Ми наш, ми новий 
світ збудуємо», «Молодість на
ших днів», «Розкуються незаба
ром заковані люде». Роботи 
виконані чітко, непрнтснзійно, 
викликають певні емоції; На 
перший погляд, .кожне згадане 
полотно хочеться віднести до 
розряду абсолютних деклара
цій, до. тих декларацій, котрі не 
виграють тільки через свою 
традиційність і манери, і мислі, 
І фарби/ Але чому ж ще і ще 
хочеться повертатися до цих 
творів, чому хочеться віднайти 
в Них відкриття? Бо в своєму 
зачалі є оте відкриття. Особли
во в плакатах «Ми наш, ми но
вий світ збудуємо» та «Розкую
ться незабаром заковані люде»; 
Перша робота виграє за раху
нок точних кольорів, якраз тих 
вдало підібраних тонів і* півто
нів, що створюють емоційний 
заряд плаката. Інший твір — 
«Розкуються незабаром закова
ні люде» — насичено високим 
почуттям інтернаціоналізму, зву
чить заклично і сьогоденно. Чо
го, на нашу думку, не можна 
сказати про «Молодість наших 
днів». Твір просто не вдався.

СХОДЖЕНЬ
4 травня 1972 року

тематичних розділів.

мандати учасників

@ МИЮ. АДРЕСА І ТЕЛЕФОНИ
ЗФ6050 ГСП, Кіровоград-50, вуп. Луначарського, 36.

Телефони: відповідального секретаря та відділу ком
сомольського життя — 2-45-35, відділу пропаганди, від
ділу листів І масової роботи та Інших відділів —- 2-45-36.
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ФУТБОЛ

НЕСПОДІВАНКА? 
НІ.
ЗАКОНОМІРНІСТЬ

ф ПОКАЗУЄ КІРОВОГРАД

ЧЕТВЕР. 4 ТРАВНЯ. ПЕР
ША ПРОГРАМА.! 9.30 - Но
вини. (М). 9.45 — Кольорове 
телебачення. Для. дітей. сПрн- 
ходь, казко». .'(М). 10.20 — 
Художній фІЛьм «Нічна змі
на». (М). 11.45 — «Індустрія 
океану». (Al). 12.15 — «Му
зична афіша». (М). 17.00 — 
«На головних' напрямах п’п- 
•тирічкн». (Херсон). 17.20 — 
«Вони захищали Батьківщи
ну». (Харків). 18.00 — г. ПІо- 
іїе'рбькиП салют». (Сімферо
поль). 18.30 — Наші поради. 
(К). 19.00 — Інформаційна
програма «Вісті». (К)...19.30 
— І. Шток. «Флаг адміра
ла». Спектакль Херсонського 
музично-драматичного театру. 
В перерві — «На добраніч, 
діти!». (К). 22.30 - Вечірні 
новини. (К).

♦ МОЛОДОЙ КОММУНАР», орган Киросо: радсного 

обнома ЛКСМУ, г. Кировоград,

Друкарня їм. Г. N1. Димитрова, обласного управління 
по пресі, м. Кіровоград, вул. Глінки, 2.
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Тут і космос, і хімія, і будів
ництво, і гігантське сонце, і дві 
фігури (досить таки статичні) 
юнака і дівчини... Тут все є. 
Немає тільки отого золотого ко
реня, з котрого б проростав ос
новний замисел. Авторський за
мисел захряс, загубився серед 
зайвої нагромадженості, де галі
зації. • г > .
. Приємне враження справляє 
поєднання ліногравюри з на
родним розписом. У В. Коліснії- 
ченка вони органічно зживаю
ться, не існують самі по собі, 
несуть єдине, цільне смислово 
навантаження. Йдеться про ро
боти «Там, де Ятрань круто 
в’ється» та «Ти будеш, сердень
ко, навіки моя». Тут все просто.

Бездоганно з технічного боку 
виконано акварелі «Золоте ме
реживо», «Копиця сіна», «Хати
на в горах». 1 все ж, одні 
сприймаються, інші залишаю
ться невиправдано холодними. 
Особливо згадані дві останні. 
Коли у «Золотому мереживі» 
відчуваєш не тільки осінь, ба
чиш не лише теплий світ кольо
рів, гармонію, а й щось суттє
віше, глибше, котре хвилює, 
змушує замислитися, то цього 
аж ніяк не можна сказати про 
«Копицю сіна» чи «Хатину □ 
горах». Стоїш, дивишся, ще раз 
1 іцс переконуєшся, що худож
ник мусить не тільки вправно 
подати побачене, а й відтвори ги 
на полотні і своє відношення до 
побаченого, тобто, перейти ту 
грань, де кінчається гарна ко
льорова фотографія і починає
ться світ справжньої живої 
картини.

Акварель «Світанкова Синю
ха» тільки б виграла, якби ху
дожник із переднього плану 
прибрав традиційного човна з 
рибалкою. Це ж можна сказати 
і про «Ставок в степу», «Тиха 
Вись», «Пора додому». У всіх 
цих трьох роботах є зайві дета
лі, котрі не несуть ніякого на
вантаження, а,- навпаки •— ,Спо
нукають, тягнуть твір на мілко- 
тем’я. Конкретно. Купальниця у 
«'Тихій Висі», човен з рибалка
ми у ;акварелі «Пора’ додому», 
кабіна машини у привабливому 
полотні «Ставок в степу». Ясно, 
що, наприклад, кабіна машини 
подавалася автором це заради 
чогось там манірного, не просто 
так. Художник прагнув «осьо- 
годннти» полотно. 1 по гериів 
невдачу. Кабіна/ ;тцо височить 
серед стиглого жнива, .як оте 
п’яте колесо до воза, 'вона ор
ганічно не вплітається в цільну 
інструмснтовку зорового образу.

«Похмурий день»,: «Студент
ка»,' «Троянди», «Материнства», 
«Інгул», «Дід і баба»... Це вже 
роботи Людмили Ходак. Манера 
молодої художниці відмінна від 
творчого почерку Віталія Коліс- 
ниченка. В першу чергу — по
шуком, намаганням через приз
му певного образу зронити своє

слово, передати особ.исте став« 
лення до зображеного. ,

Коли В, Ко’ліснцченко дерзає 
у плані суто традиційному, то 
Л. Ходак шукає свій почерц р 
манері дСщо незвичній, >

Ось перед нами ліногравюр# 
«Дід і баба». Твір суто побуто-.. 
вий, простий по замислу, на 
перший погляд аж занадто 
простий. На лаві сидять дід І 
баба. І більше нічого. Але в, 
своїй основі ліногравюра ЦЄСО 
великий смисл; філософські' 
узагальнення буття. Твір сприд-' 
мається в цілому, читається псі 
деталях, як поезія по строфах і 
рядках.

А ось дві молоді маїсрі з ма
лятами. Бони безмовно посталії, 
наче виросли перед нами, тр'Ц*. 
кожні і щасливі дві жінки.,, ‘

Десь на далекому меридіані 
розквітла квітка Свободи, десБ 
на лискучому асфальті' бі-іГ 
лінчують негра, десь летять КУДЇ 
у спину президента... Про мнр 
і дружбу говорить з трибуни 
Індіра Ганді, сенегалець Лео
польд Седар Сенгор читає вірііі) 
про «Марсельєзу»... Грн.мутд 
космос ракетами і метеорами,в 
Криму осипаються пелюстки 
мигдалю... Стоїш і думаєш, двф/ 
лячись етюд «Слухаємо небо»'.

Ота недомовленість, котра зіу» 
сить бути десь за твором, у 
Л. Ходак є. То добре. Але хоче
ться зауважити на те, що ІНКОІ 
ли «авторська недомовленіСіТ^Т 
нічого нам не говоре, не вира* 
жае головної мети задуму, Це, 
в першу чергу, відноситься Др 
«Портрета», «В’єтнамка», «Зи- 
мою». Не порадували нас’ і 
ілюстрації до Лесиної «Лісової 
пісні». Вони вийшли просто на
ївними.

Історія знає багато течій у 
мистецтві, і помилкових, котрі 
не внесли вкладу в скарбницк? 
світової культури, і реалістич
них, які на березі людстві 
склали золотий ужинок. Голов
ним критерієм був і залишає]; 
тьсл принцип осмисленого зміс
ту. В першу чергу. Говоримо 
про цільність форми і змісту ху
дожнього твору, бо гола фор? 
мотворчість може спонукати до 
самоцілі, до вихолощення в 
образі елементарної смислової 
ЛОГІКИ. ' ■ '

У книзі відгуків про виставку, 
вже з’явилося чимало записів; 
Свої думки висловлюють'робіт
ники і студенти, літератори | 
школярі, художники і колгосп-, 
ннки... Відгуки різні. Одним до 
уподобання творча манера Біта- 
лія Колісниченка, іншим — пбр 
черк Людмили Ходак. І то'доб
ре. Адже суперечка починається 
лише там, де з’являється бодай 
проблиск справжньої творчості».

Валерій ІОР’ЄВ.

Навряд чи гравці обох команд — ровенського «Авангар
ду» і кіровоградської «Зірки» чекали від цієї зустрічі та
кого фіналу. Початок гри, здавалося, не віщував ніяких 
несподіванок. На сороковій хвилині Віктор Ступак забиває 
гол у ворота «Авангарду». А на початку другого тайму роз
різненість дій захисників і воротаря приводять до чого, 
що м’яч закочується за лінію кіровоградських воріт від за
хисника «Зірки». На 69-й хвилині подається кутовий І зно
ву несподіваний гол. «Зірка» кидається в атаку. У деякий 
ситуаціях, здавалося, м’ячу за всіма правилами не було ін
шого шляху, ніж у ворота, але... несподівана контратака 
гостей і рахунок стає 1:3.

Програш менш досвідченому і слабкішому супернику ще 
раз доказ того, що футбол — гра колективна і вирішальне 
у ньому — розуміння партнера, бажання виграти. Все це 
побачили глядачі у грі ровенського «Авангарду», але, па 
жаль, не в грі господарів поля.

м. СОМОВ.

ДРУГА ПРОГРАМА. 16.35
— «Батькам про дітей. «Ви
ховна роль дитячої літерату
ри». (М). 17.30 — «Розповіді 
про господарів». Передача 
третя. (М). 18.00 — Новини. 
(М). 18.10 — Кольорове теле- 
бачеппя;- Мультфільм” «Не
нависна бджілка». (М). 18.30
— Концерт учасників худож
ньої самодіяльності. |(Риба). 
19.00 — «Ленінський універ
ситет мільйонів». (М>. : 19.10
— «Музика для всіх нас».
(М). 21.00 — Програма «Час». 
(М). 21.30 — П. Лебеденко.
«Льоди йдуть в океан». Пре
м’єра телеспектаклю. (М). 
22.55 — Новини. (М).

- /
. П’ЯТНИЦЯ, 5 ГРАВИЯ. 
ПЕРША ПРОГРАМА. 9.35 — 
Новини. (М).' 9.45 — Для
школярів. (Передача із Калі- 
ніпграда). „10.15 — Кольорове 
телебачення. Художнії: фільм 
«Анютина дорога». (М). 11.40
— «Комуніст і час». (М). 12.10
— Програма документальних
фільмів. (М). 12.30 — Нови
ни. (М). 17.00 — Теленарис 
«Робкор «Правды». (Дніпро
петровськ). 17.15 — Для лі- 
тей. Художній телефільм 
«Прощайте, коза і велоси
пед». (К). 18.00 — Новини. 
(М).. 18.10 — Прем’єра телеві
зійного документального

фільму «Шахтарі». (М). 19.00
— Програма «Час». (М). 19.30
— Чемпіонат СРСР з хокся, 
«Динамо» (М) — «Спартак»;. 
(М). 21.45 — Художній фільм 
«Журналіст». І серія. (К)« 
23.40 — Вечірні новини. (К).

ДРУГА ПРОГРАМА. 11.00-і.
Тслевісті. (К). 11.10 — Фільм» 
концерт «Музичний рейс»» 
(К). 11.35 — Шкільний екран. 
Українська література для 
учнів 9-го класу. (К). 16.20 -4 
«Бесіди про спорт». Переда
ча перша. (М). 17.00 — Для 
дітей. «Лічнлочка». (М). 17.30
— «Сьогодні — День пре
си». (М). 18.00 — Військово-
патріотична програма сіпіал/. 
(Донецьк). 18.30 — Кон.цсрт 
майстрів мистецтв Молдавії» 
(К). 19.00 — Програма «Час»* 
(М). 19.30 — «Сьогодні -4
День преси». (К).- 20.00 “ 
До 50-річчя утворення СРСР» 
«У колі друзів».- Танці наро» 
діп СРСР у виконанні ансам
блю «Дружба» (Львів). 20.40
— «На добраніч, діти!». (К/-
20.55 ‘ — «Анджела Девіс»» 
(К). 21.15 — Інформаційна
програма' «Вісті». (К). 21.45 
Кольорове телебачення.- Пре
м’єра телевізійного докумен
тального фільму «Завтрашня 
газета». (М). 22.00 — «По
концертних залах Москви».

(М). 23.25 — Новини. (М).

ПОГОДА
Сьогодні та завтра на території області та міста перед

бачається хмарна погода, часом дощ. місцями туман. Вітер 
— східний, помірний до сильного. Температура повітря по 
області: 4—9, по місту 12—17 градусів тепла.

Редактор В. ПОГРІБНИЙ.
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