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Символом мужності й ге

роїзму стане монумент на 

честь подвигу радянських 

воїнів при форсуванні Дніп. 

ра і. на Букрпнському плац

дармі, споруджений напере

додні 40-річчя Великої Пе

ремоги біля села Балнко. 

ІЇІучішка Кагарлицького 

району Київської області. 

Його відкриттю був присвя

чений урочистий мітинг, що 

відбувся тут 3 травня.

На трибуні —члени ікав, 
дпдатп в члени Політбюро 
НК Компартії України В. В. 
Щербнцькпй, 10. II. Єльчен. 
ко, Є. В. Качаловськпй, Б. В. 
Качура, О. П. Ляшко, В. О. 
Сологуб, В. С. Шевченко, 
В. Д. Крючков, С. Н. Муха, 
Я. II. Погребняк. Тут же — 
воєначальники, члени бюро 
Київських міськкому та об. 
кому партії. Черкаського 
обкому партії.

Мітинг відкрив перший 
секретар Київського обкому 
Партії В. М. Цибулько.

Слово надається члену 
Політбюро ЦК КПРС, пер
шому секретареві ЦК Ком
партії України В. В. Щср. 
бпцькому, тепло зустрінуто
му присутніми.

— Монумент, який ми від
криваємо, говорить він, — 
цс данина нам’яті героїчним 
сипам і дочкам Радянської 
Батьківщини, які своєю 
мужністю, кров’ю і життям 
своїм завоювали перемогу. 
Форсування Дніпра і захоп
лення Букрпнського плац
дарму стали прологом виз. 
волення столиці нашої рес
публіки, дальшого стрімко, 
го наступу радянських 
військ, цілковитого визво
лення від ворога всієї Ук
раїни.

Подвиг радянських воїнів 
переконливо підтвердив 
незламну силу духу нашого 
народу, нездоланність соціа. 
дієтичного ладу, велику мо. 
білізуючу і падпхаючу роль 
Комуністичної партії. У опт. 
ві за Дніпро, в боях за Київ 
з особливою сплою прояви
лася всепереможна могут
ність ленінської дружби 
народів. Наших доблесних 
воїнів, представників усіх 
націй і народностей країни 
об’єднувала висока ідейна 
переконаність, священна не. 
навпсть до ворога.

— Ювілей нашої Перемо
ги, — сказав далі товариш 
В. В. Щербнцькпй, — від
значається в обстановці ак
тивної підготовки до XXVII 
з’їзду партії. її важливим 
етапом став Пленум ЦК

КПРС, який відбувся 23 
квітня. Ного рішення, прин
ципові настанови, викладені 
в доповіді Генерального 
секретаря ЦК КПРС М. С. 
Горбачова, покладено в ос
нову всієї роботи партійних 
організацій, трудових колек
тивів республіки. Щоб ус
пішно здійснювати наміче
не, кожна радянська люди
на повинна виявляти висо
ку організованість і відпові. 
дальність, своєю сумлінною 
працею безустанно примно
жувати економічний та обо
ронний потенціал нашої 
Батьківщині!, її міжнарод. 
шш авторитет.

Від імені Центрального 
Комітету Компартії України, 
Президії Верховної Ради і 
Ради Міністрів республіки 
товариш В. В. Щербнцькпй 
сердечно поздоровив при
сутніх з наступним святом— 
40-річчям Великої Перемо
ги.

Хвилиною мовчання при
сутні вшанували пам’ять 
полеглих героїв.

Па мітингу виступили: Ге
рой Радянського Союзу, ко
лишній командир батальйо
ну 11-ї мотострілецької 
бригади, учасник боїв на 
Букрпнському плацдармі 
О. К. Болбас, заступник го
ловного технолога Київ
ського авіаційного виробни
чого об’єднання В. П. Дсг- 
тярьов, оператор машинного 
доїння колгоспу «Червоний 
Жовтень» Кагарлицького 
району Л. М. Косяченко, 
полковник А. А. Шклярук, 
перший секретар Київського 
обкому комсомолу О. О. 
Андрійка.

Мужність і героїзм воїнів, 
епізоди форсування Дніпра 
втілено у скульптурній КОМ
ПОЗИЦІЇ «Атака», інших го
рельєфах. У центрі мемо
ріалу — 33-мстровпй мову, 
мент, увінчаний постаттю 
воїна з прапором Перемоги. 
Автори меморіального комп
лексу: скульптор — народ
ний художник УРСР В. І. 
Зпоба. архітектори — заслу
жений архітектор РРФСР 
10. ГІ. ГІлатонов і С. А. За. 
харов.

До монумента покладаю
ться квіти від ЦК Компартії 
України. Президії Верховної 
Ради УРСР і Ради Міністрів 
УРСР. Було покладено та
кож квіти від червонопра- 
порнпх Київського військо, 
вого і Західного прикордон
ного округів, Київських мі
ськкому партії та міськви
конкому, обкому партії та 
облвиконкому. Черкаського 
обкому партії та облвнкон. 
кому, ЦК ЛКСМУ, Кагар- 
лпцького райкому партії та 
райвиконкому.

Керівники Комуністичної 
партії і уряду республіки 
оглянули скульптурні КОМ
ПОЗИЦІЇ меморіалу.

(РАТАУ).

ПОДВИГ ЖИТИМЕ У ВІКАХ
Відбулася зустріч членів бюро обкому партії і обл

виконкому з ветеранами Великої Вітчизняної війни і 
переможцями соціалістичного змагання на честь 
40-річчя Великої Перемоги.

Сорок літ мішає з тих 
пір, як перестала здрига
тись наша земля від вибу
хів снарядів, бомб. Вже 
сорок років над нашою 
країною мирне небо. Та 
пам’ять про тих, хто про. 
явив героїзм і мужність, 
захищаючи Батьківщину 
від німецьк о • фаш истськ их 
загарбників, житиме віч
но. Позавчора 
партії зібралися живі 
учасники • безприкладного 
подвигу — Герої Радян
ського Союзу, повні кава
лери ордена Слави, ветера- 
ии війни. З ними поруч — 
передовики і новатори ви
робництва — переможні 
соціалістичного змагання 
на честь 4'Оріччя Великої 
Перемоги.

Зустріч відкрив перший 
секретар обкому Компартії 
України . М. Г. Самілик. 
Він звертається до при", 
сутніх із словаміг щирого 
вітання з нагоди великого 
всенародного свята — со
рокової річниці Перемоги. 
Говорить про незламність 
і волю народу, який подо. 
лав ворога в одній з.най- 

в обкомі тяжчих воєн, відстояв неза
лежність, захистив справу 
Жовтня. Сильнішою від 
найміцнішої ворожої зброї 
виявилася дружба і згур
тованість радянських лю. 
дей, їхнє прагнення миру. 
Разом з усією країною 
мужньо і героїчно бороли
ся з ворогом і кіровоград- 
ці. 137 воїнів-земляків ста
ли Героями Радянського

орде-

роб. 
стали

ВІДГУКНУВШИСЬ НА ЗАКЛИК КОЛЕКТИВІВ ПІД
ПРИЄМСТВ І ОРГАНІЗАЦІЙ МІСТ-ГЕРОЇВ МОСКВИ. 
ЛЕНІНГРАДА ТА ВОЛГОГРАДА, ТРУДІВНИКИ НАШОї 
ОБЛАСТІ ВИЙШЛИ 4 ТРАЕНЯ НА ВСЕСОЮЗНИЙ СУ 
БОТНИК. ПРИСВЯЧЕНИЙ 40-РІЧЧЮ ПЕРЕМОГИ РА
ДЯНСЬКОГО НАРОДУ У ВЕЛИКІЙ ВІТЧИЗНЯНІЙ ВІЙНІ. 
У ЦЕЙ ДЕНЬ ВОНИ НА СВОЇХ РОБОЧИХ МІСЦЯХ ПРА
ЦЮВАЛИ З МАКСИМАЛЬНОЮ ПРОДУКТИВНІСТЮ ПРА
ЦІ. В ДЕНЬ СУБОТНИКА БУЛО ВИПУЩЕНО ПРОМИС
ЛОВОЇ ТА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ НА 
СОТНІ ТИСЯЧ КАРБОВАНЦІВ. ЗАКЛАДЕНО НОВІ ПАР
КИ. УПОРЯДЖЕНО ТЕРИТОРІЇ ПІДПРИЄМСТВ ТА ЖИТ
ЛОВИХ МАСИВІВ.

Про хід суботника читайте на 2-й сторінці.

На знімку: комсомольсько-молодіжний колек- 
I тив по обробці шин переміщення (бригадир О. МЕ- 
Я ПІХОВ) з Кіровоградського виробничого об’єднання 

«Друкмаш» вийшов на суботник з хорошим настроєм.

Фото В. ГРИБА.

валер ордена Трудової 
Слави II і III ступенів 
М. І. Кушнірова та інші.

У залі багато ветеранів, 
які одержали обидві — і 
бойову і трудову нагоро
ди. Серед них слюсар* 
складальник Кіровоград« 
ського заводу «Червона 
зірка» О. Ф. ПерешнвайлО, 
механізатор колгоспу імені 
Калініна Новоархангель* 
ського району О. Ф. Кор- 
чик, та багато інших. Це 
завдяки їхній невтомній 
праці, наполегливому вихо« 
вапшо молодої зміни ус
пішно вершаться плани 
п’ятирічки, готується гідна 
зустріч наступному XXVII 
з’їздові КПРС, здійснює« 
ться нерозривний зв'язои 
поколінь, наступність гра« 
дшіій нашого народу, ве
лич його подвигу.

Союзу, 27 кіровоградців— 
повними кавалерами 
на Слави.

Роки невблаганно 
лять своє — давно
сивими скроні у Героїв, 
даються взнаки давні рани 
і важкі походи, але такими. ? 
ж молодими, як- в юності, 
є очі, таким же завзяттям, 
жити і діяти-сповнені сер
ця. Приймаючи бойові на. 
городи — ордени ВІТЧИЗ
НЯНОЇ війни І і II ступеня 
і ювілейні медалі на озна
менування 40-річчя Вели
кої Перемоги, чітко і уро
чисто лунає клятва ветера
нів: «Служу Радянському 
Союзу!».

На зустрічі виступили 
Герой Радянського Союзу, 
директор автобази трес
ту <Кіровоградсільбуд» 
М. 10. Єрещепко, доярка 
колгоспу «Рассвет» Кіро. 
воградського району, ка.

Подвиг — продовжує* 
ться. Про це яскраво свід. 
чить і тс. шо у залі серед 
нагороджених — молоді 
передовики виробництва, 
трудівники полів і ферм. 
Високими трудовими ус* 
піками зустрічають свята 
Перемоги доярка колгоспу 
«Мир» Гайворонськога 
району М, С. Савченко, 
слюс ар -скл а да льпик Кіро- 
воградського ремонтно- 
механічного заводу імені 
В. К. Таратутп О. С. Ба
ранов. бригадир колгоспу 
імені Чапаева Компашїв- 
ського району К. Г. Полі
щук та багато інших. Всі 
вони — гідні продовжува
чі старшого покоління,, 
спадкоємці батьківської 
слави.

Учасники зустрічі висло, 
вили тверду впевненість У 
тому, що й надалі віддава
тимуть усі сили, знания І 
досвід виконанню завдань^ 
поставлених партією, вдо. 
сконалюватимуть виховну 
роботу з молоддю, безус« 
тайно боротимуться за ми$ 
па землі.

ПОЛІПШУВАТИ
ВИХОВАННЯ
МОЛОДІ

Відбувся спільний пленум обласної ради профспі
лок і обкому ЛКСМ України, який розглянув питання 
«Про спільну роботу профспілкових ' КОМСО.МСЛЬ- 

ських організацій області по дальшому поліпшенню 
організації і умов праці, підвищенню кваліфікації, 
професійної майстерності, удосконаленню побуту І 
дозвілля молоді в світлі завдань, що випливають із 
постанови ЦК КПРС «Про дальше поліпшення партій
ного керівництва комсомолом і підвищення йоге ро
лі в комуністичному вихованні молоді».

З доповідями на пленумі виступили голова обл- 
профради В. П. Івлсв та перший секретар обкому 
ЛКСМУ і. О. Шевченко.

В обговоренні доповідей виступили: І. М. Шапоса- 
лен.то — голова обкому профспілки працівників куль
тури, В. О. Кулик — перший секретар Кіровоград
ського міськкому комсомолу О. О. Горицький — ро
бітник шахти «Новомиргородська». В. І. Політаєв — 
старший майстер ливарного цеху заводу «Гідросилай, 
П. Ф. Малий — перший секретар Маловисківського 
райкому комсомолу, Г. Г. Ніколаєв — голова колгоспу 
імені Калініна Новоархангельського району, І. В. Г©« 
рячковська — студентка Кіровоградського педінсти
туту, Г. В. Шупькін — голова обласної ради ДСТ «Ко
лос», П. Л. Білоус — машиніст локомотивного депб 
станції Знам’янка, групкомсорг КМК імені 60-річчі} 
комсомолу України, Т. М. Ляшенко — лікар першої 
міської лікарні м. Кіровограда.

На спільному пленумі облпрофради' і обкому ком
сомолу виступив секретар обкому партії В. К. Дрим. 
ченко.

По розглянутому питанню пленум прийняв поста
нову

В роботі пленуму взяв участь секретар Укрпрофра- 
ди М. А. Запольський.
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ПОШТА ЦИХ ДНІВ

«НАС ЄДНАЛО
БРАТЕРСТВО»

«Сотні поранених бійців 
винесла з поля бою мед
сестра Катерина Ярослав
ська. В їіаііскрутніші хви
лини не втрачала бадьо
рості духу. Допомагала 
воїнам не лише ліками, а 
й добрим словом, піснею, 
прийшовши в санчастину в 
перерві між боями.

27 липня 1944 року — 
був пам’ятний день для 
старшини медичної служ
би Катерини Ярославської 
—. її нагороджено Почес

ною грамотою ЦК ВЛКСМ.
Під-Варшавою вона ос

танній раз виконувала бо
йове завдання. Коли несла 
пораненої о солдата до на
мету пи..ьового госпіталю, 
біля неї розірвався воро
жий снаряд...».

Це рядки з листа сіу- 
дентки Кіровоградського 
педінституту імені ф. Є. 
Пушкіна інпи Запіздрй, 
яка зібрала матеріали про 
мужню патріотку з Новго- 
родки.

У ході підготовки до 
40-річчя Великої Перемоги 
активізувалась робота за
гонів експедиції «Літопис 
Великої Вітчизняної». Піо
нери і комсомольці зібра- 
ли чимало матеріалів про 
визволення нашого краю 
від ворога, героїв-земляків. 
Керівник червоних
слідопитів ІІавлівської се. 
редпьої школи Світловод- 
ського район}’ Л. О. К око. 

ра в своем} листі до редак
ції шанс про тс, як школя- 
рі вели пошук матеріалів 
про воїнів бб-ї стрілецької 
дивізії, яка визволяла Пав. 
іівку від окупантів. Наді
слав, наприклад, слідопн. 
гам свої спогади підпол. 
;;овинк у відставці В. Г. 
Сгоров. Розповідаючи про 
однополчан, він підкреслив 
'рядки: «Нас єднало бра- 
іерство». І, згадуючи по- 

них бонових побратимів, 
які йшли в останній свій' 
бій біля Павлівни, він на
шій; плацдарм, що воші 
розширювали, рубежем 
безсмертя. Так, їх єднало 
братерство—білоруса Бро. 
ніслава Жнха, росіянина 
Якова Воропкіна, уроджеп. 
ця села Дсреївкн Онуфрі- 
ївського району Луку Тол. 
столєтоза, які до кіпця 
виконали свій священний 
обов’язок перед Батьків
щиною. І тепер їх імена 
юлотом викарбувапі па 
гранітній плиті, що вста
новлена на братській мо
гилі з ГІавлівці. 134 воїни 
загинули, визволяючи село 
від ворога. 75 з них — не
відомі. І червоні слідопити 

І продовжують пошук...
І 40-річчю Перемоги при- 
I свячуються уроки нужное.

ті, тематичні вечори, інші 
героїко-патріотнчні акції. 
Наприклад, в Олександри!, 
ському культосвітньому 

І училищі комсомольці зуст
рілися з колишніми льот
чицями 46-го Тамапського 
полку пічних бомбарду- 
нвйьпиків А. Ф. Худяко- 
ною та А. С. ШашкіїГою. 
Потім Аигоніна Федорівна 
прийшла ■. Антонівок» Са. 
велізною до юнаків та дів. 
чат шахти «Світлопіль. 
ська». Сподобався А. С. 
Шашкінйі краєзнавчий му. 
зсй. яким на громадських 
засадах керує Герой Ра 
дянськогп Союзу А. Ф. /\у. 
дякова. Тут бойові подру. 
ги зустрілися з членами 
групи «Пошук».

Про це повідомили в

своєму листі краєзнавці 
Т. П. Кондпрєва та 1. А. 
Шульга.

З села Перегонівки Го- 
лованівського району на
діслав лист вчитель М. Г. 
Чуб, в якому пише про 
відкриття кінофестивалю 
в будинку культури цукро- 
комбінату. Тут з юнаками 
та дівчатами зустрілися 
член підпільної комсомола, 
ської організації «Спар
так» Г. А. Безверхіїій, пле. 
мінпиця комсомольського 
ватажка спартаківців Крас, 
ногірки Любові Римар 
II. П, Римар.

Пишуть ветерани Вели, 
кої Вітчизняної. Старшина 
запасу П. Г» Матюшин з 
ІІовоукраїнки, згадуючи 
свогр однополчанина Івана 
Тимакова, наводить рядки 
з ГіоТо листа, який вій не 
встиг сам відправити: 
«Здрастуй, мама! Невдовзі 
ми підемо в бій за місто 
Добель, де чекають нас 
старики, діти. Він уже 
близько, до нього не біль
ше кілометра. Ти пишеш, 
ш.0 боїся втратити мене. Я 
й не збираюсь помирати, я 
ще молодий, мені вісім
надцять. Я хочу жити і ба. 
чити мою Батьківщину 
вільною і щасливою. Та 
зрозумій мене правильно. 
Куля чи снаряд не вибирає 
ком}' скільки років».

«Плакали чоловіки», — 
так назвав свою розповідь 
полковник у відставці Д. С. 
Матвеев (м. Свігловодськ). 
Він пише про юну льотчи. 
цю Марію (прізвища не 
запам’ятав), яка збила во. 
рожого літака і сама заги
нула в бою на Курській 
дузі: «Вісім куль кулемета 
крупного калібру прошили 
молоде тіло дівчини. Коли 
розстебнули комбінезон, то 
на її грудях солдати поба. 
чили два ордени Червоно
го Прапора, медаль «За 
бойові заслуги». В лівій 
кишені гімнастерки зна
йшли її партійний квиток, 
в якому значилось, що во
на з 1922 року народжен
ня і що в члени партії її 
прийнято в березні 1943-го. 
Разом з партквитком ле
жала фотокартка ще не 
старої жінки. На звороті 
напис: «Дорога дочечка, 
бий фашистів сміливо, та 
бережи себе. Твоя мама».

Пишуть краєзнавці... М. 1. 
Білан з м. Знам’янки роз
повідає про уродженця се. 
ла Мошорппого Дмитра 
Зосимовича Сметану, який 
у роки війни був секрета, 
рем підпільної партійної 
організації. А Л. Д. Ба. 
жатарник з м. Ульяновки, 
який досліджує матеріали 
про діяльність підпільнії, 
ків району, звертається до 
читачів газети допомогти 
йому встановити істину — 
як загинула ліонерка 
Груїпківської школи Фро
ся Черповодська. Пошук 
ведуть червоні слідопити з 
села Сурвой Уніїїського 
району Кіровської області 
(612523), які просять від. 
гупнутися ветеранів 66-ї 
мехбрпі адп 8-го Олексаид. 
рійського мсхкорпусу, кот. 
рі знали І. А. Сиегерьова.

Пишуть звідусіль СІІІІИ і 
онуки фронтовиків, вітаю, 
чи ветеранів Великої Віт. 
чизияної з славним 40-річ- 
чям Великої Перемоги, 
уклінно дякуючи їм за по. 
дарований іравепь 1915:ґо.

Відділ військово-пат
ріотичного виховання.

СВЯ і о
ГАЗЕТЯРІВ

Позавчора в приміщенні міського Палацу культури ’ 
імені Жовтня відбулися урочисті збори, присвячені 

9 Дшо радянської преси. їх відкрила секретар Кірово- 
І градського міськкому Компартії України А. О. Коше, 

лева.
Учасники зборів одностайно обрали почесну прези. 

дію у складі Полїгбюро ЦК КПРС на чолі з Гепе. 
Іральннм секретарем ЦК КПРС товаришем М. С. Гор. 

бачовнм.

З доповіддю виступив директор видавництва «Кіро
воградська правда» К. В. Павлунь. Відзначалося, що

перед газетярами нині стоять важливі і відповідальні 
завдання — оперативно і зі знанням справи висвітлю, 
втги наше багатогранне сьогодення, боротьбу за зміц
нення трудової і виробничої дисципліни, утвердження 
норм комуністичної моралі, мобілізовуваги трудящих 
на гідну зустріч чергового XXVII з їзду КПІ С.

На зборах виступили.свердлувальниця виробничою 
об’єднання по сівалках «Червона зірка», депутат Вер 
ховіїої Ради УРСР О. II. Ціпов’яз сеїсретар обласної 
організації Спілки письменників УРСР І. Д. Клочек, 
редактор багатотиражної газети «Будівельник» Л. В 
Лапіііь.

Учасники зборів направили вітальні листи на адре 
сн Центрального Комітету Комуністичної' пар1В Ра 
дянського Союзу, Президії Верховної адп СІ Сі , 
Ради-Міністрів Союзу РСР та Центральною Коміте
ту Комуністичної партії України, Президії Верховної 
Ради УРСР, Ради Міністрів республіки.

7 ТРАВНЯ — ДЕНЬ РАДІО, СВЯТО 
ПРАЦІВНИКІВ УСІХ ГАЛУЗЕЙ ЗВ'ЯЗКУ

На стендах—
сторінки

Ленінград. Багата ко
лекція- Військово-історич
ного музею артилерії, ін
женерних ВІЙСЬК і військ 
зв’язку — одного з пай. 
старіших у ііашій країні. 
Пою матеріали — це хви
лююча оповідь про героїч
ну військову історію ро
сійської держави, славних 
революційних, бойових і 
трудових традицій нашого 
народу.

Великий розділ займає 
експозиція, яка розповідає

а за аісторії
про військову техніку- 
зв’язку. Напередодні про
фесійного свята зв'язків
ців і знаменної дати, яка 
наближається, — 40-річчя 
Великої Перемоги — ці 
експонат н приваблюють 
особливо велику кількість 
відвідувачів/

На знімну: біля од
ного з головних експонатів 
музею — першої судовід- 
правчої іскрової радіостан
ції — системи О. С. Попова» 

Фото 
О. ПОРОХОВНИКОВА. 

Фотохроніка ТАРС.
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Засідання 
політклубу

В Олександрійському бу
динку культури відбулося 
чергове засідання політич
ного клубу «Ровесник», 
який діє при райкомі 
ЛКСМ України на базі се. 
редніх профтехучилищ 
№№ 31, 33 і радгоспу-тех- 
нікуму. Керує ним рада 
клубу.

Засідання було присвя
чене зустрічі XII Всесаіт-

нього фестивалю молоді і 
студентів у Москві.

З метою зміцнення МО
ЛОДІЖНОГО руху борців за 
мир трудові і учнівські ко
лективи зароблені на су- 
ботниках, на ярмарках со
лідарності гроші перера
ховують у фонд фестива
лю. Так, Нозопразькою се
редньою школою перера
ховано 340 карбованців, 
Новопразькою восьмиріч
ною школою N2 2 — 140, 
Користівською СШ — 130, 
радгоспом-технікумом — 
100.

А всього молодь району 
перерахувала понад 3,5 
тисячі карбованців.

На засіданні політклубу 
поділились своїми спога
дами учасники VI Всесвіт
нього фестивалю молодії 
студентіз у Москві І. І. Га
лій, М. С. Райко, Г. С. Стад, 
ник та делегат XI Всесвіт
нього фестивалю молоді і 
студентів у Гавані А. Л. 
Ясинський.

На засіданні присутні зі
брали підписи протесту 
проти гонки озброєнь і 
прийняли звернення учас-

никіа політклубу. до всіх 
юнаків і дівчат району зу
стріти XII Всесзітній но. 
вими успіхами в праці, на
вчанні, громадській роботі.

А. ІВАХНЮК, 
другий секретар рай
кому ЛКСМУ.
м. Олександрія.

(ЖОТНИК
Саме таким увійшов у

життя кожного з нас Зсе-

союзний комуністичний 

суботник, присвячений 

40-річчю Великої Перемо

ги. Патріотична ініціатива

передових колективів міст

героїв провести 4 травня 

комуністичний суботник 

була одностайно схвалена 

і підтримана трудівниками 

області, комсомольцями і 

молоддю Кіровоградщи-

ни.

— Що може бути при
родніше: мир і діти, мир і 
життя, мир і творча пра
ця? Зустрічати славні дати 
ударною працею — наша 
добра традиція. Ось і 
сьогодні ми вийшли озна
менувати працею свято із

Усі 90 комсомольців на
шої спілки дружно і орга
нізовано вийшли минулої 
суботи на робочі місця і 
закріплені об'єкти. На су- 
ботнику, присвяченому 
40-річчю Великої Перемо
ги, всі попрацювали на со
вість. Швидко й оператив
но транспортували зерно
кукурудзи на поле члени 

^колективу авТогаража Во-

свяг — День Перемоги. 
Трудівники нашого під
приємства, як і всі радян
ські люди, звитяжно по
трудилися на Вахті Пам’я
ті «40-річчю Великої Пе
ремоги — 40 ударних
тижнів», і сьогодні розпо
чався останній — 40-й,
присвячений Пам'яті за
гиблих за визволення на
шої Батьківщини від ні
мецько-фашистських за
гарбників. Сьогоднішній 
суботник повинен стати 
найрезультатив н і ш и м 
днем Вахти Пам'яті. Наша 
праця у цей день — дани
на пам'яті тим, хто завою
вав нам мир. Наша праця 
сьогодні заради того, щоб 
був мир! — звернувся до 
робітників і службовців 
підприємств генеральний 
директор Кіровоградсько
го виробничого об'єднан
ня «Друкмаш» М. П. Ма- 
лєта.

А потім, після мітингу, 
почали відправлятись від 
заводської прохідної ав

тобуси. Інженерно-техніч
ні працівники і службовці 
виїхали у цей день в 
Олександрівський район 
впорядковувати табір пра
ці та відпочинку, будувати 
заводський піонертабір. 
Запрацювали цехи, заки
піла робота на території.

У комсомольсько-мо
лодіжний колектив дільни
ці механічного обробітку 
шин переміщення, який 
очолює Олександр Мелі- 
хов, ми прийшли об 11-й. 
На цей час виробниче 
завдання бригада викона
ла уже на 100 процентів, 
але попереду ще півдня 
робочого часу. У день 
Всесоюзного комуністич
ного суботника члени 
цього колективу виріши
ли виконати план на 120 
процентів.

Недавно КМК перераху
вав у Фонд миру 200 кар
бованців — свою премію 
за економію інструмента. 
В останній тиждень Вахти

Пам яті бригада Олек
сандра Меліхоза зараху
вала у колектив Невідомо
го Солдата, і щоденний 
заробіток його перерахо
вує у Фонд миру.

У штабі суботника нам 
повідомили, що за 
день робітники і 
бовці виробничого < 
нання «Друкмаш» 
рахували у Фонд 
12000 карбованців.

5420 працівників 
приємства взяли участь у 
нинішній «червоній» субо
ті, 2635 із них працювали 
на своїх робочих місцях. 
Як результат, на 12 годи
ну дня уже було вироб
лено товарної продукції 
на суму 100000 карбован
ців, товаріз культурного 
побуту на суму 100С0 кар
бованців. На зекономле
ній сировині і матеріалах 
виготовлено продукції на 
суму 40000 карбованців.

На території підприєм
ства було висаджено у 
Цей день 5000 кущів 
троянд.

Л. БОРИСОВА.

I цей 
служ- 
об’сд- 
пере- 
миру

під-

ПО-УДАРНОМУ
лодимир Яцина, Олег Ма- 
лявкін, Павло Лібенко та 
інші — усього 8 комсо
мольців. Злагоджена ро
бота транспортників до
зволила комсомольсько- 
молодіжній ланці кукуруд. 
зЬводів Валентина Мірош
ниченка засіяти- 35-гектар-
■шві а

ний клин поля, і цим са
мим перевиконати денне 
завдання на 115 процентів.

На боронуванні і котку
ванні відзначився член 
ВЛКСМ Олег Зінич, на 
культивації — Олександр 
ГІоліщук. А ремонтники- 
комсомольці Сергій Пере.

хрест і Анатолій Малярен- ї. 
ко полагодили дощувальну >• 
установку.

270 карбованців, зароб- В 
лених спілчанами, перс- д 
раховано у Фонд миру.

Г. ФЕДУНЯК, 
секретар комітету нрм- 
сомолу радгоспу «Пет- 
рівсікий».

Петріаський район.
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'СТОРІНКА ДЛЯ СТУДЕНТІВ ВУЗІВ ТА УЧНІВ СЕРЕДНІХ СПЕЦІАЛЬНИХ 
НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ

ТІІТНЬОГО 
трудового 
готові

Недавно відбулося чер
гове засідання обласного 
штабу студентських заго
нів, куди були запрошені 
секретарі комітетів комсо
молу вищих і середніх спе
ціальних навчальних закла. 
дів Кіровограда, □ яких 
уже сформовано студзаго-

ни, секретарі райкомів і 
міськкому ЛКСМ України 
міста.

Було підбито підсумки 
підготовчого періоду до 
третього трудового се
местру, присвяченого 40- 
річчю великої Перемоги. 
Серед об’єднаних загонів 
навчальних закладів пер
шість утримує загін Кіро
воградського державного 
педагогічного інституту 
імені О. С. Пушкіна — ми. 
нулорічного переможця 
трудового семестру. Пев. 
них успіхів домоглися і 
студзагонівці льотно-штур
манського училища, буді
вельного технікуму, інсти
туту сільгоспмашинобуду
вання. Приємно відзначи-

ти, що підготовчий період, 
до якого входить навчання 
активу СБЗ, вивчення пра
вил з техніки безпеки, 
професійна підготовка, ді
яльність агітбригад, про
грами яких присвячуються 
40-річчю Великої Перемо
ги і XII Всесвітньому фес
тивалю молоді і студентів 
у Москві, практично за
вершений а усіх загонах. 
Одначе у машинобудівно
му та кооперативному тех
нікумах помітна тенденція 
до погіршення роботи у 
цьому напрямі.

Також на засіданні була 
заслухана інформація ко
місара обласного штабу 
СБЗ С. Лушникова про хід 

Вахти пам’яті у Кіровоград-

ському госпіталі інвалідів 
Великої Вітчизняної війни. 
23 лютого учні медичного 
училища на комсомоль
ських зборах виступили з 
ініціативою надавати прак
тичну допомогу у госпіта
лі інвалідів Великої Віт
чизняної війни. Ініціативу 
майбутніх медиків охоче 
підхопили студенти пед
інституту, технікумів меха
нізації сільського госпо
дарства та радянської тор
гівлі. Більше п’ятисот юна
ків і дівчат беруть участь 
у Вахті. Ветерани вдячні 
студентам.

І. ГОЛУЗОЗСЬКИЙ, 
командир обласного 
штабу С53.

...І наш
зклдд

На пленумі обласною відділення Радянського фон- 

ду миру, що недавно відбувся, Почесною медаллю 

Фонду миру нагороджено начальника обласного 

агентства «Союздрук» Л. М. Ратушного.

Наш позаштатний кореспондент зустрівся з Леоні

дом Миколайовичем Ратушним і попросив його відпо-

вісти на кілька запитань.

«ХРОНОСп-ЗНАЧИТЬ «ЧАС»

Простором людського 
розвитку називав К. Маркс 
час. Для того, щоб вільний 
час став справді «просто
ром для розвитку особи."', 
він иовішеп бути керова
ним. Саме з таких позицій 
ведеться робота студент
ської кафедри теорії і ме
тодики організації вільно
го часу молоді Воронні- 
ловградського машинобу
дівного інституту. Вико.

ристовуються дані з со
ціології, соціальної психо
логії, педагогіки, медпцп. 
ни, клубознавства. Все 
спрямоване на те, щоб 
розробити конкретні не- 
традиційні форми, методи- 
ку організації вільною ча
су юнаків і дівчат.

Кафедра вже давно ви
йшла за рамки вузу. Нині 
на її базі діють дослідний 
центр, обласна лаборато

рія з проблем організації 
вільного часу молоді. Екс- 
перимен галька діяльніс гь 
«Хроноса» впливає на ді
яльність комсомольських і 
спортивних організацій, 
ус ганов.

На кафедрі чотири ос
новних підрозділи. Група 
аналітиків обробляє від. 
повідну літературу, під
тримує зв’язки з різними 
міськими та обласними ор.

галізаціями (наприклад, з 
обласним науково-мето
дичним центром народної 
творчості і культосвітньої 
роботи). Лабораторія по 
дослідженню проблем ор
ганізації вільного часу мо
лоді розробляє ідеї кон
кретних форм роботи, а 
відділ організації вільного 
часу ці ідеї апробує. 1, на
решті, центр підготовки 
спеціалістів готує юнаків 
і дівчат, які безпосередньо 
зайняті організацією до
звілля молоді.

Великою популярністю 
у студентів користується 
школа «Фізичне і духовне 
вдосконалення». Вона 
сприяє всебічному і гармо. 
пінному розвиткові особи, 
її активній життєвій пози
ції. Програма школи роз
рахована на 2—3 роки. 
Тут вивчаються основи пе
дагогіки, психології, есте
тики, медицини, теорії і 
методики фізичної куль
тури, освоюються курс 
«Культура і мистецтво», 
спецкурси «Ворошплоз- 
ськин стрілець», «Мистец
тво бути жінкою», «Екс
тремальні ситуації».

На з н і м н у: йде засі
дання однієї з груп «Хро
носа». Зліва направо — 
студент Вінтор МАЛЬЦЕВ, 
недавні випуеннини вузу 
інженер об’єднання «Зоро- 
шилоаградтеплозоз» Олег 
БУДАНОВ та інженер заво
ду імені 20-річчя Жовтня 
Сергій ЧУБАТОВ.

Фото Р. АЗРіЄЛЯ. 
(Фотохроніка РАТАУ),

До редакції надійшов 
лист. Ного автор — уче
ниця Кіровоградського ма
шинобудівного технікуму 
Катерина Логазюк — про
сить допомогти у праце
влаштуванні. «Мені сором
но, що я, вже доросла лю. 
дина, цілком самостійна, а 
постійно звертаюся до 
батьків за матеріальною 
підтримкою». Що ж, хто 
був студентом, знає, як 
важко прожити лише на 
стипендію. У деяких міс
тах це г.ніапня вирішує, 
тьси спеціальними служ
бами. Хлопці і дівчата мо
жуть розносити телеграми, 
мити підлогу в різних ус
тановах, працювати пяиеч. 
ками в дитсадках, догля- 
дати хворих у лікарнях— 
все це під силу студентові. 
Втім, пін багато то може.

Пам’ятаєте, жартівливу 
пісеньку: «Від сесії до се
сії живуть студенти весе
ло, а сесія всього два ра
зи па рік». Л коли серйоз
но, то лист Катерини До. 
газюк зачіпає дуже сер
йозну і цікаву проблему. 
Ось чому ми вирішили ВІД

ПОВІСТИ на нього не в індиві
дуальному порядку. Закло- 
потапість Каті тим, що до. 
водиться користуватися 
лише допомогою матері, 
зрозуміла. Керівник групи, 
де навчається Кати, Грн. 
торій Іванович Пенотепко, 

•атестує її стримано, але

Про «зайву» десятку , 
і спроби самоутвердження
доброзичливо. «Розумна 
дівчина, у навчанні «зад
ніх» не пасе». Щоправда, 
з обов’язками старости не 
впоралася. Волі не виста
чило, чи що. Мрійлива во
на, паді о м’яка. Прохання 
Каті влаштувати її па 
роботу Григорія Івановича 
здивувало. «Я ііс помічав, 
щоб дівчина якісь мала 
труднощі. Живе як всі 
студенти. Останнім часом 
стипендію почала отриму
вати, живе в гуртожитку». 
Здивувало класного корів, 
ніша й те, що Катя ні разу 
про свої труднощі в техні. 
кумі не говорила. Адже 
тут завжди є змога підро- 
бигн, скажімо, на «Черво, 
пій зірці». Навпаки, Лота, 
зюк, здається, такого ба. 
жапня не висловила на. 
віть, коли їй пропонували. 
Що Ж, різні Є пріІЧІИШ. 
Але складиісті. працевлаш
тування учениці Логазюк 
ще й у тому, що як ненов- 
ноліітія вона повніша ма
ти дозвіл спеціальної ко
місії в справах неповно 
літніх, а такий дозвіл в 
свою чергу
без погодження з перів. 
НИЦІ лом технікуму. Уявімо,

що такий дозвіл є. Але чи 
вірно пише Катя в своем)' 
листі, що в неї безліч ВІЛЬ- 
ного часу.

— Позаздрити можна,— 
розвела руками секретар 
комітету комсомолу маши, 
побудівного технікуму Ла. 
риса Селівссгречко. — Ло. 
газюк називає свій вільний 
час — після 16.00. Саме 
той, що відводиться па са
мопідготовку. Звичайно, 
учень все може.

У технікумі є хлопці і 
дівчата, які працюють і 
вчаться. І не завжди, між 
іншим, їх змушують до 
цього обставини. Що це? 
Спроба самоутвердження? 
Не знаю. Та скажу від
верто, іноді студенти пра. 
цююгь вночі на розванта
женні вагонів, але на лек
ціях ". них вже мало толку.

Я погоджують із Лари
сою, розумію, що вчитися 
вдень і працювати вночі, 
нс так просто. І все ж мо
лода людина, яка вчиться, 

організувати свій 
дойді

гірацевлангіувя-, 
гііся необхідні). Поки що 
це питання вирішується

неможливий

може
час. Може! і тому 
могти їм

індивідуально, тобто учні 
самі укладають договір з 
відповідним підприємст
вом. «У мене п'ять дівчаг- 
студенток працюють при
биральницями», — ПОВІДО
МИВ директор школи №34 
В. М. Нестеренко. Однак,, 
в нашому місті бага
то молоді, можливо час 
подумати про діяль
ність служб працевлашту
ванні? З цим питанням 
звернулася я до секретар:: 
міськкому комсомолу На. 
талі Васіної, посилаючись 
виершу чергу на лист І\а. 
тернин Логазюк.

— До нас з цього при
воду звертаються впер
ше, — сказала Наталка.— 
О і же, порадити щось кон
кретне поки ще не можу. 
Хоч, звичайно, проблема 
цікава. Варто подумати.

Відповідь, .звичайно, не 
в і інша. Але ж всі, хто був 
студентом, розуміє, що це 
питання важливе. 1 вирішу
вати його треба, іадасмо, 
не лише адміністрації уч
бових закладів, а й коміте
там комсомолу. А допома
гати .справді варто. Ви но. 
годжуєгесь зі мною?

В. ЛЕ8ОЧКО-

КОР.: Леоніде Микола
йовичу, такій почесній і 
визначній у Вашому житті 
нагороді передувала певна 
робота у цьому напрямі?

РАТУШНИЙ: Звичайно, 
і ір а ці ви ики «Союз д р у ку », 
поширюючи партійну та 
радянську пресу, самі по 
собі є її пропагандистами. 
Результати оголошеної на 
завершальний рік п’ятиріч
ки передплатної кампанії 
непогані. Читачі області 
сьогодні отримують міль
йон 881 тисячі примірників 
газет і журналів. Збільше
но тиражі газет «Правда», 
«Известия», «Советская 
культура», «Социалисти
ческая индустрия», «Эконо
мическая газета», «Труд», 
«Сільські вісті». За остан
ні роки значно зріс і ти. 
раж «Молодого комунара».

Окремо варто зупинити
ся іїа питанні передплати 
політичних плакатів, тема, 
тика, зміст та оформлення 
яких привертають все біль
шу увагу. Серед таких — 
«Єдність партії і народу», 
«Відданість заповітам ве
ликого Леніна — запорука 
наших перемог». Перел
ила юю збільшено на 1849 
примірників тиражі таких 
плакатів, як «Відстояти 
мир на землі», «Безсмерт
ний подвиг партії і наро
ду», «На варті миру і тру
да»; усього цих плакатів 
ми отримуємо 7800 примір
ників. Слід також зазиачн. 
ти, що кошти на передпла
ту нолітплакат.ів ідуть не 
з фондів, виділених на ві
домчу передплату.

КОР.: Розкажіть про
роздрібну торгівлю та про
паганду видань кіоскерами.

РАТУШНИЙ; Незважа
ючи на вже .’.гадане зро. 
стапня тиражів періодич. 
них видань відчутною за- 
лишається робота по не. 
редплаті й продавців у 125 
кіосках області. Черги бі
ля них тут спрайді раду
ють... Переважно у них 
стоять ті, хто не перелила, 
чує ту чи іншу газету і 
журнал, а тому користує
ться допомогою кіоскерів. 
Воші, у свою чергу, добре 
знають постійних покупців, 
клієнтів, пропонують і ре
кламують новинки, що 
надходять — книги, бро. 
щури, які випускає масо, 
ними тиражами видав, 
ництво «Знання: і а інші.

воював увагу масового чи- < 
тача. Так, на Кіровоград. 
щииі його передплачує 316 
сімей. _

КОР.: Будь ласка, ко- | 
ротко скажіть про кон- 1 
кретні форми пропаган- 1 
дистської роботи підпри- ?, 
ємста «Союздруку».

РАТУШНИЙ: Насампе, *
ред, це пропаганда мир. 
них ініціатив Комуністки, 
ної партії та Радянської 
держави через листівки, 
поштові марки, плакати.,. 
Словом, через друковану 
продукцію, розповсюджень 
ням якої займається наше 
відомство. Наприклад, що 
стосується філателії; у бас 
уже стало традицією що
року проводити філателіс
тичні днетавкн. Ось і 10 
травня в кіровоірадському 
кінотеатрі «Комсомолець» 
плануємо відкрити черго
ву — XV обласну філате. 
містичну виставку, присвя
чену 40-річчю Перелоги 
радянського народу у Ве. 
дикій Вітчизняній війні. 
Більшість представлених 
па ній робіт засвідчують, 
як багато колекціонери 
приділяють уваги маркам, 
що стосуються антивоєн
них, антимілітаристських 
рухів у СВІТІ. Трохи ;абі- 
гаючи вперед, хотів би від.

Крім передплати, одер
жуємо чимало політплака- 
тів в роздріб. Так, за ми. 
пулнй рік надійшло їх 
10 625 екземплярів, і всі 
воші дійшли до читачів.

Кілька сліп хочу сказа
ні про видання Радянсько, 
то комітету захисту миру 
сВек’ХХ й н мир». Журнал 
цей порівняно молодий, 
л.чіс відколи виходить, за-

значній роботи олександ. 
ріііця Совенка «Жінки на
шої Вітчизни., делегата 
V з’їзду філателістів краї
ни кіровоградця Саржев- 
ського, ветерана війни і 
праці, — «Ленін — Пар
тія — Перемога», учасни.
ків клубу «Евріка» із се. 
лііща Побузького Голова
пінського району «.Музи не 
мовчать» та «Пам'ять в
бронзі й граніті», житель, 
кн Новомиргорода Нест
ройної «Наша країна»... 
Виставка діятиме до 30 
травня.

Тут доречно буде нага
дати, що з експозицією по. 
передньої аналогічної ви. 
ставки в кінотеатрі «Ят. 
рань» ознайомилося май
же 20 тисяч чоловік... 1 іцс 
один промовистий факт: 
шестеро юних філателістів 
з Кіровоградщшш візьме 
участь у республіканській 
виставці, присвяченій XII 
Всесвітньому фестивалю І 
молоді і студентів у Мо
скві. Виставка ця незаба
ром відбудеться в Полтаві.

Розповідаючи про вклад 
нашого колективу у спра. 
ву боротьби за мир, не мо. 
жу не сказати ще про од
не; кожного року праців 
ннкп «Союздруку» перера 
ховують свій денний заро
біток (в сумі це складає 
понад тисячу карбованців) 
до Радянського фонду 
миру.

8. КОВАЛЕНКО.
а
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'А ЦТ (І програма)
8.00 — «Час». 8.35 — Теле

фільм «Невідомий солдат». 
1 і 2 серії. 10.50 — «Відгук
ніться. сурмачі!». 11.20 —
Новини. 14.30 — Новини.
14.50 — «Зійшла і виросла 
свобода...». Документальний 
фільм. 15.50 — Зустріч уч
нів профтехучилищ Іркут
ська з Героєм Соціалістич
ної Праці бригадиром буді
вельників БАМу 0. Бонда
рем. 16.35 — Новини. 16.40— 
«Із святом, дорогі друзі». 
Програма телебачення НДР. 
18.05 — «Веселі нотки». 18.15 
— До Дня радіо «Наука і 
життя». Участь беруть мі
ністр зв'язку СРСР В. Шам
шин і заступник міністра 
зв'язку СРСР 10. Зубарев. 
18.45 — Сьогодні у світі. 
19.00 — «Не старіють душею 
ветерани». Співає Москов
ський чоловічий хор ветера
нів Великої Вітчизняної вій
ни. 19.50 — Телефільм «Не
відомий солдат». З серія. 
21.00 — «Час». 21.35 — Кон
церт у Колонному залі Бу
динку спілок, присвячений 
Дню радіо. По закінченні — 
Сьогодні у світ:.

А УТ
10.00 — Новини 10.20 — 

Пісня в солдатськії! шіпгелг. 
10 50 — Знімається кіно.
11.40 — Шкільний екран. 10 
клас. Історія. 12.10 — Сьо
годні — День радіо. 13.50 — 
Новинп. 15.55 — Урочисті 
збори, присвячені 40-річчю 
Перемоги радянського наро
ду у Великій Вітчизняній 
війні. Концерт. Під час пе
рерви — Актуальна камера.
19.40 — «З людьми 1 для лю
дей > Героіі Радянського Со- 
ю.-v Ф М. Зінчепко. 20.35 — 
День ::а днем. (Кіровоград). 
20 45 — На добраніч. діти! 
21.00 — «Час». 21.35 — Ху
дожній телефільм «Був мі
сяць травень». 23.25 — Но
вини

НТ (II програма)
8.00 — Гімнастика. 8.15 — 

Документальний телефільм.
8 35 9.35 — Історія. 5 клас.
9 05 12.30 — Французька
мої.а. 10.05 — Про що роз
повіла «Червона книга».
10.35. 11.40 — Ботаніка. 5
клас 10.55 — Населению
лпо пожежну безпеку. 11.10

Шахова школа 12.00 —
Географія Поирода Далеко
го С::о”У 13.00 — Вірші і 
лісні воєнних років. 13.45 — 
Радянська монументальна і 
портретна скульптура. 14.15
— Радянська література у Ве
ликій Вітчизняній війні.
15.10 — Новини 18.00 —
Новини 13.15 — Служу Ра
дянському Союзу! 19.15 —
Міжнародна панорама. 20.00
— Вечірня казка. 20.15 —
Музичний кіоск.. 20.45 —
Документальний телефільм. 
21.00 — «Час». 21.35 — До 
40-річчя Великої Перемоги. 
Фільм 'Весна на Одері».
23.15 — Новини.

А ЦТ (1 програма)
8.00 — Час» 3.35 — Те

лефільм «Невідомий солдат». 
З серія. 9.45 — Документаль
ний фільм «Завтра на сві
танку — День Перемоги». 
Про підготовку Радянського 
комітету ветеранів війни до 
святкування 40-піччя Вели
кі'> Перемоги. 10.25 — О. Бо- 
родін Симфонія № 2 «Бога
тирська». 10.55 — Інформа
ційний випуск. 14.30 — Но
вини. 14.50 — «По Москві» 
Кіїїоетюд. 1-155 — Урочисті 
збори, присвячені 40-річчю 
їй пі л.огн радянського на- 
ро їу V Великій Вітчизняній 
війні 10-11—1945 рр. Кон
цепт. Трансляція з Кремлів- 
сі кого Палацу з'їздів. 21.00 

-Час» 21 35 — «Візерун
ки на льоді» Виступ пай- 
сильніших фігуристів. 22.35 

Сьогодні у світі. 22.50 — 
Велогонка Миру. Передача з 
ЧССР

д УТ
10.00 — Новини. 10.20 — 

Гарячий цех республіки. 
10.50 — Документальні філь
ми. присвячені Дню Пере
моги. 11.40 — Художній
фільм «Був місяць травень». 
13.40 — Новини. 16.00 —
Новини. 16.10 — Срібний 
дзвіночок. 16.30 — День за 
днем. (Кіровоград). 16.45 — 
«Ті. хто визволяв Кірово
град». (Кіровоград). 17.00 — 
Музичні зустрічі. 17.45 —
Екран пошани Українського 
телебачення. 18.00 — До
40-річчя Великої Перемоги. 
Зустріч членів бюро обкому 
Компартії України з ветера
нами Великої Вітчизняної 
війни. (Кіровоград). 19.00 — 
Актуальна камера. 19.30 — 
Заключний концерт пере
можців телевізійного респуб
ліканського конкурсу «Со
нячні кларнети», присвяче
ного 40-річчю Великої Пе
ремоги. 20.40 — На добраніч, 
діти! 21.00 — «Час». 21.35 — 
Продовження телетурніру 

««Сонячні кларнети». 22.55 — 
Новини. 23.05 — Вечірній
сеанс документального і на
уково-популярного кіно.

А ЦТ (II програма)
8.00 — Гімнастика. 8.15 — 

Доку ментал ьнніі телефіл ь м.
8.35 — Історія. Юні герої у
Великий Вітчизнянії! війні. 
9.05 — «Мамина школа».
9.35 — До Всесвітнього дня 
Червоного Хреста. «Милосер
дя. самовідданість, гума
нізм». 10.25 — Чого і як на
вчають в ПТУ. 10.55 — Ін
формаційний випуск. 11.50 — 
«Знай і умій». 12.20 — По
етична композиція за вірша
ми радянських поетів. 13.15
— Фільм «Корпус генерала 
Шубникова». 14.50 — «ГІо 
Москві». Кіноетюд. 14.55 — 
Урочисті збори, присвячені 
40 річчю Перемоги радян
ського народу у Великій 
Вітчизняній війні 1941 — 
1945 рр. Концерт. Трансля
ція з Кремлівського Палацу 
з’їздів. Но закінченні — 
20.20 — Вечірня казка. 20.35
— Звучить народна музика. 
21.00 — «Час». 21.35—Фільм 
«У твоїх руках життя». 23.00
— Новини.

СВЯТО ПЕРЕМОГИ 
РАДЯНСЬКОГО НАРОДУ 

У ВЕЛИКІЙ ВІТЧИЗНЯНІЙ 
ВІЙНІ

А ЦТ (І програма)
8.00 — «Час». 8.35 — Пре

м'єра документального філь
му «І пам'ятає світ врятова
ний». 9.30 — Урочисті мар
ші. 9.50 — Москва. Парад 
військ на Красній площі, 
присвячений 40-річчю Пере
моги радянського народу у 
Великій Вітчизняній війні 
1941 — 1945 рр. По закінчен
ні — Святковий піонерський 
концерт. 12.00 —Фільм «Іван 
Нікуліи — російський мат
рос». 13.30 — «Цей день Пе
ремоги...». 13.55 — «Пісня на 
фронті». 14.35 — Інформа
ційний випуск. 14.45 —
Мультфільм. 14.55 — Вело
гонка Миру. 15.20 — «Для 
вас. ветерани». Музична пе
редача. 16,05 — Інформацій
ний випуск. 16.20 — Мульт
фільм. 16.30 — До 40-річчя 
Великої Перемоги. Кінокон- 
церт. 17.20 — Інфопмацій- 
ний випуск. 17.30 — Прем'є
ра фільму-коицерту «Миті 
спорту». Г7.50 — «Ти пам'я
таєш. товаришу». Репортаж 
про зустріч ветеранів Вели
кої Вітчизняної війни. 18.50 
— «Світлій пам'яті загиблих 
у боротьбі проти фа
шизму. Хвилина мовчання.
19.10 — С. Рахманінов. Сим
фонія X» 2. 19.25 — Велогон
ка Миру. 19.45 — Фільм 
«Останній штурм». 21,00 —
Репортаж про святкування 
40-річчя Перемоги радян
ського народу у Великій Віт
чизняній війні 1941—1945 рр 
22.00 — «Кремлівські зірки». 
Святкова музична передача.
А УТ

9.50 — Москва. Парад
військ на Красній площі, 
присвячений 40-річчю Пере
моги радянського народу у 
Великій Вітчизняній війні. 
11.25 — Київ. Репортаж про

торжества, присвячені Дшо 
Перемоги. Пісня у солдат
ській шинелі. 15.30 — В цей 
день, 40 роїсів тому. 16.45 — 
Дорогами пам'яті. Зустрічі 
кіномитців — ветеранів Ве
ликої Вітчизняної війни. 
18.15 — Концерт патріотич
ної пісні. 18.50 — «Світлій 
пам'яті загиблих у боротьбі 
проти фашизму». Хвилина 
мовчання. 19.Ю — Актуаль
на камера. 19.50 — Докумен
тальний телефільм «Пам'ять 
про Велику війну». Фільм 
5-й. «Весна Перемоги». 20.50 
— На добраніч, діти! 21.00 — 
Репортаж про святкування 
40-річчя Перемоги радян
ського народу у Великій 
Вітчизняній війні. 22.00 — 
«І любов, і шана». Зустріч 
майстрів мистецтв з ветера
нами Великої Вітчизняної 
війни.

А ЦТ (II програма)
8.00 — Гімнастика. 8.20 — 

Концерт. 0. Скрябіп. Соната 
№ 3. О. Караманов. «Поема 
Перемоги». 9.20 — «Про тих, 
хто пам'ятає...». 9.50 — Мо
сква. Парад військ на Крас
ній площі. присвячений 
40-річчю Перемоги радян
ського народу у Великій Віт
чизняній війні 1941 —1945 рр. 
По закінченні — Піонерський 
концерт. 12.00 — -«Майстри 
мистецтв — воїнам і ветера
нам». Святковий концерт.
13.30 — Мультфільми. 14.00 
— Фільм _ «Олександр Кеп
ський». 15.45 — «...1 не тіль
ки літати». 16.15 — «Ми цю 
землю Батьківщиною зве
мо». Вірші радянських по

Цей малюк з'явився недавно у родині слонів у зоопарку швейцарського міста 
Цюріха. З приходом перших теплих весняних днів Номалі, як назвали слоненя 
вперше вийшов на свіже повітря у супроводі батька Максі і матері Сейли-Хімоли.’ 
Служителі зоопарку впевнені, що Комалі стане улюбленцем відвідувачів у наступ
ному сезоні, тому, що відзначається кмітливістю і добрим норовом.

Фото Нейстон — ТАРС.

етів. 17.00 — «Розповідь про 
Прапор Перемоги». Науково- 
популярний фільм. 17.10 — 
Фільм «Я — Хортиця». 18.20
— Д. Шостакович. Квартет 
№ 8. 18.50 — «Світлій пам'я
ті загиблих у боротьбі проти 
Фашизму». Хвилина мовчан
ня. 19.10 — Фільм-копцерт. 
«Ходили ми походами». 20.00
— Вечірня казка. 20.15 —
Грає оркестр. 20.30 — Доку
ментальний фільм. 21.00 — 
Репортаж про святкування 
40-річчя Перемоги радян
ського народу у Великій Віт
чизнянії! війні 1941 — 1945 рр. 
22.60 — Фільм «Старшина».

А ЦТ (І програма)
8.00 — «Час». 8.35 — До

ку ментальний телефільм. 
9.00 — Співає і танцює мо
лодість. 9.30 — «Будиль
ник». 10.00 — Служу Радян
ському Союзу! 11.00 — Рай
кова пошта. 11.30 — «Путів
ка в життя». Зустріч учнів 
ПТУ в Колонному залі Бу
динку спілок, присвячена 
40-річчю Великої Перемоги. 
12.30 — Сільська година. 
13 30 — Американські вете
рани в містах-гсроях. 13.45 
— Музичний кіоск. 14.15 — 
До 40-річчя Великої Перемо
ги. Клуб фронтових друзів.

« Переможці». 16.00 — На
родні мелодії. 16.15 — Доку
ментальний телефільм. 16.35
— Новини. 16.40 — Клуб
мандрівників. 17.40 — Вело
гонка Миру. Передача з ве- 
лотраси в Крнлатському. 
18.00 — Міжнародна панора
ма. 18.45 — Документальний 
телефільм. «Олександр По- 
кришкін». 19.45 — Програма 
телебачення ЧССР. присвяче. 
на 40-річчю визволення Че- 
хословаччипи від фашист
ських загарбників. 21.00 — 
«Час». 21.35 — До 40-річчя 
Великої Перемоги. «Нам до
роги ці забути не можна...». 
Поезія. К. Симонов. 22.05 — 
Грає духовий оркестр. 23.00
— Футбольний огляд. 23.30
— Новини.

А УТ
10.00 — Новини. 10.25 — 

«Ви нам писали». Концертна 
замовлення ветеранів Вели
кої Вітчизняної війни. 11.05
— Фронтова лірика. 12.20 — 
Пісня скликає друзів. 13.20
— Село і люди, 13.50 — Впе
ред. орлята! 14.50 — Здрас
туй, пісне. 16.00 — Воші за
хищали Батьківщину. 17.00
— День за днем. (Кірово
град). 17.15 — Відеорепортаж 
з театралізованого військо
во-спортивного свята в об
ласному центрі, присвячено
го Дню Перемоги. (Кірово
град). 18.30 — Актуальна ка
мера. 19.00 — Кубок СРСР з 
футболу. 1/4 фіналу. «Шах
тар» — «Дніпро». 2-й тайм. 
19.45 — Документальний те
лефільм «Червоний худож
ник». 20.00 — Кубок СРСР з 

футболу. 1/4 фіналу. «Дина
мо» (Київ) — «Каіірат». 2-й 
тайм. 20.45 — На добраніч, 
діти! 21.00 — «Час». 21.35— 
Художній фільм «Торпедо
носці». 23.05 — Новини.

д ЦТ (II програма)
8.00 — Па зарядку ставай!

8.15 — «Веселі нотки». 8.30
— Ритмічна гімнастика. 9.00
— «Вахта триває». 9.30 —
Концерт естрадно-симфоніч
ного оркестру Ленінград
ського телебачення і радіо
мовлення. 9.55 — «Наш сад». 
10.25 — Співає Л. Закарян. 
11.00 — Художні музеї краї
ни, Мистецтво Палеха. 11.35
— Пісня залишається з лю
диною. О. Пахмутова. М. До
бронравов. «Ніжність». 12.30
— «Автограф Перемоги». До
кументальний телефільм. 
13.20 — Фільм — дітям. «Ди
кий Гаврило». 14.30 — До
кументальний телефільм. 
15.00 — Велогонка Миру. 
Трансляція з велотрасп в 
Кріілатсь"кому. 15.45 —
Фільм «І прийде день». 1 і 2 
серії. 18.00 — Кубок СРСР з 
футболу. 1/4 фіналу. «Шах
тар» — «Дніпро». 20.00 —
Вечірня казка. 20.15 — Но
вини. 20.20 — «Ровесник». 
Кіножурнал. 20.30 — Чем
піонат Європи з боротьби 
дзюдо, 21.00 — «Час». 21.35
— Фільм «Перший день МИ
РУ*.

А ЦТ (І програма)
8.00 — «Час». 8.35 — Фут

больний огляд. 9.05—Мульт
фільм. 9.15 — Фільм «Пер
ший день миру». 10.45 —
«Історія одного дуету». До
кументальний телефільм. 
11.05 — Велогонка Миру. 
Трансляція з Москви. 11.40— 
Новини. 14.30 — Новини.
14.50 — Документальний те
лефільм. 15.20 — Леутарські 
мелодії. 15.50 — «Знання — 
сила». 16.35 — Новини. 16.40 
— «Пісня залишається з лю
диною». Е. Колмановськнн. 
Є. Євтушенко. «Хотят ли рус
ские войны». 17.30 — Вело
гонка Миру. Передача з Мо
скви. 17.45 — «Співдруж
ність». Тележурнал. 18.15 — 
«Дітям про звірят». 18.45 — 
Сьогодні у світі. 19.00 —
«Від усієї душі». Зустріч з 
ветеранами Великої Вітчиз
няної війни, які воювали на 
бєлгородськії! землі. 21.00— 
«Час». 21.35 — Концерт кла
сичної музики. 22.20 — Сьо
годні у світі. 22.35 — Чем
піонат Європи з спортивної 
гімнастики. Жінки. Передача 
з Фінляндії.

А УТ
10.00 — Новини. 10.20 — 

Ритмічна гімнастика. 10.35—' 
«Хіба серце .може забути». 
Музичний фільм. 11.35 — Те
лефільм. 11.45 — «Наука і 
час». Проблеми роботизації.

12.15 — Художній фільм
«Торпедоносці». 13.45 — Но- 
пнни. 14.00 — Доброго вам 
здоров’я. Профілактика опі
кового травматизму. 16.00— 
Новини. 16.10 — «Срібний 
дзвіночок». 16.30 — «Това
риш». Урок миру. 17.10 —
«Галузь: досвід, проблеми». 
Перспективи кормовиробни
цтва в республіці. 17.45 —
Фільм-коицерт «І лине піс
ня». 18.00 — Документаль
ний телефільм «Єнісейські 
розсипи». 18.30 — «Бойова 
слава». (Кіровоград). 19.00— 
Актуальна камера. 19.30 — 
«Від Дніпра до Бугу». (Ново- 
миргородський район. Кіро- 
воград). 20.45 — На добраніч, 
діти! 21.00 — «Час». 21.35 — 
В. Розов. «Вічно живі». Ви
става Кіровоградського ук
раїнського музично-драма
тичного театру імені М. Кро- 
пивиицького. Під час перер
ви — «День за днем». (Кі
ровоград).

Д ЦТ (II програма)
8.00 — Гімнастика. 8.15— 

Доку ментал ьнніі телефільм.
8.35, 9.45—Природознавство. 
4 клас. 8.55 — «Хлорелла шу
кає друзів». Науково-попу
лярний фільм. 9.15. 13.05 — 
Іспанська мова. 10.05 — Ес
тетичне виховання. 10.35,
11.40 — Зоологія. 7 клас. 
11.00 — Тележурнал «Сім’я І 
школа». 11.30 — «Людина в

потоці інформації». Науково, 
популярний фільм. 12.05 
Музика. 4 клас. 12.35 — ф^. 
зика. 6 клас. 13.35 — Літера* 
тура періоду Великої Віт
чизняної війни. 10 клас 
14.05 — Програма Білорусці 
кого телебачення. 15.20 -і 
Новини. 18.00 — Новини.
18.20 — Грає духовий ор
кестр штабу Червонопрц. 
порного Середньоазіатського, військового округу. 18.30 —і 
Чемпіонат Європи з бороть
би дзюдо. 19.00 — Концерт 
фестивалю мистецтв «Мос
ковські зірки». Під час пе
рерви — 19.50 — Вечірнй
казка. Мультфільм. 21.00 -!£. 
«Час». 21.35 — Телефільм 
«Передвесільна подоролГАві 
Ціллю». 23.00 — Новшіи’ЛИг-

д ЦТ (1 програма)
8.00 — «Час». 8.35 — Зу

стріч учнів профтехучилищ 
Іркутська з Героєм Соціа
лістичної Праці бригадиром 
будівельників БАМу 0. Бон
дарем. 9.20 — 19-й тираж 
«Спортлото». 9.30 — Фільм 
«Передвесільна подорож в 
Ціллю». 10.55 — «Ми на Вол
зі живемо». Концерт. 11.2.5
— Новини. 1-4.30 — Новини.
14.50 — «П’ятирічка — спра
ва кожного». Документальні 
телефільми. 15.55 — Виступ 
кубинських артистів. 16.25
— Новини. 16.30 — Росій
ська мова. 17.00 — Агропро
мисловий комплекс Підмос
ков’я. 17.30 — «До шістнад
цяти... і старші». 18.15 7—»
VI Міжнародний фестиваль 
телепрограм про народну 
творчість «Веселка». «Дзве
ни, комуз» (СРСР: Киргизьке 
телебачення). 18.45 -— Сьо
годні у світі, 
гонка Миру. 
ЧССР. 19.15 — 
ріпа «Горбокої
фільму-внетавп Московсько
го музичного театру імені 
К. Стапіславського 1 В. Не- 
мировича-Данченка. 21.00 — 
«Час». 21.35 — Документаль
ний екран. 22.35 — Сьогодні 
у світі. 22.50 — Чемпіонат 
Європи з спортивної гімнас
тики. Жінки. Передача з Фін
ляндії.

19.00 — Ве.;и=- 
Передада 

Балет Р. ІНДК» 
інк». Прем’єра

А УТ
10.00 — Новини. 10.20 — 

Ритмічна гімнастика. 10.35 
—Науково-популярний фільм 
«Інформація для роздуму». 
10.55 — Концерти духового 
оркестру Червонопрапорногоі 
Чорноморського флоту. 11.40 
— Шкільний екран. 10 клас. 
Російська література. ІІисіУ- 
менннки — лауреати Дер
жавної премії СРСР 1984 ро
ку. Є. Євтушенко. 12.10 -£
Новини. 12.25 — «Кордон 
миру і братерства». Відео- 
репбртаж про мітинг на ра
дянсько - чехословацькому 
кордоні. 16.00 — Новини.
16.10 — Срібний ДЗВІІІОЧОІ?.
16.30 — «У нас у колективі»'.
Львівський автобусний за
вод. 17.00 — «Живе слово». 
Культура ділової мови. Як 
ми спілкуємося. 17.45 —д
День за днем. (Кіровоград). 
18,00 — Телефільм «Барви 
рідного дому». 18.30 — Му
зичний фільм «Веселка». 
19.00 — Актуальна камера.
19.30 — Художній фільм «Ба
бусі та онуки». 20.50 — «На 
добраніч, діти!». 21.00 —
«Час». 21.35 — Зустріч з те- 
атром. Тема Великої Вітчиз- 
ияної війни в театрах Ук
раїни. 22.50 — Тележурнал 
«Футбол — хокей». 23.10 — 
Новини.

д ЦТ (II програма)

8.00 — Пмиастнка. 8.15 — 
Документальний телефільм.
8.35, 9.35 — Географія. 8
клас. 9.05, 13.00 — Англій
ська мова. 10.05 — Пошта пе
редачі ■ «Природознавство».
10.35, 11.40 — Історія. 7 клас. 
11.05 — Поезія О. Прокоф’є,- 
ва. 12.10 — Астрономія. 10 
клас. 12.40 — Музика. 1 клас.
13.30 — «Пабло Пікассо 
художник-комуніст». 14.20-Л 
В. Биков. По сторінках тво
рів. 15.15 — Новини. 18.00—г 
Новини, 18.20 — Учителю — 
урок музики. 7 клас. 19.20-7 
«Сибір на екрані». Кіножур- 
пал. 19.30 — Міжнародні
змагання з художньої гім
настики. 20.00 — Вечірня 
казка. 20.15 — Документаль
ний телефільм. 20.30 —
Чемпіонат Європи з бороть
би дзюдо. 21.00 — «Час». 
21.35 — «До зустрічі. ..ДРУ- 
Же» Короткометражний те
лефільм. 21.55 — Відкритті} 
Мій,-народного музичного
фестивалю «Празька вес- 
на-85». Під час перерви — 
Новини.
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