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Завтра минає 35-а річниця соціалістичної 
революції в Болгарії (Дип. 3-ю стср.|.

УРОЧИСТІ ЗБОРИ В КІРОВОГРАДІ
Вчора в приміщенні Будинку культури імені Каліні- 

на відбулося урочисте засідання представників гро
мадськості міста Кіровограда, присвячене 35-й річни
ці соціалістичної революції в Болгарії. Збори відкрив 
другий секретар лдіськкому Компартії України М. ГІ. 
Михайленко.

У президії — секретар обкому Компартії України 
А. І. Гіогребняк, завідуючий відділом пропаганди і 
агітації обкому гартії І. П. Оліфірснко, члени бюро 
міськкому партії, представники радянських і громад
ських організацій, передовики і новатори виробни
цтва, гості з НРБ.

Учасники зборів надіслали вітальні листи на адреси 
Всенародного комітету і Толбухінського відділення 
Товариства болгаро-радянської дружби.

З 3 по 6 вересня на Кіро- 
соградщині перебувала де
легація з Толбухінського 
округу НРБ. Вона, зокрема, 
взяла участь у роботі об
ласної науко-зо-лрантичної 
конференції <• Актуальні 
проблеми комуніст ичаого 
виховання підростаючого 
покоління в умовах розви
нутого соціалізму». Наш 
кореспондент зустрівся з 
молодою болгарською вчи
телькою Ганкою Дагляно- 
вою з міста Балчик і взяв 
у неї інтерв’ю.

цш
КОРЕСПОНДЕНТ: Ска

жіть, будь ласка, яке у вас 
враження від конференції?

Ганка ДАМЯНОВА: Це 
була скоріше дружня, ді
лова-, схвильована розмо
ва про ідейно-виховну ро
боту, про роботу вчитель
ського колективу школи 
по вихованню учнів но 
прикладі життя і діяльнос
ті В. І. Леніна, про вивчен
ня і втілення передового 
педагогічного досвіду, В 
багатьох виступах ішлося 
про творче використання 
теоретичної спадщини ви
датного радянського пе
дагога, вашого земляка 
В. О. Сухожлинського.

КОРЕСПОНДЕНТ: У яннх 
класах ви вчителюєте?

Ганка ДАМЯНОВА: З 
першого по сьомий. Саме 
в учнів цих класів почина
ють формуватися сві
тогляд, вироблятись есте
тичні смаки, виявлятись 
нахили до того чи іншого 
предмета. Вести ці класи 
складно й відповідально. 
Тут потрібний творчий, ін
дивідуальний підхід до 
кожного учня. І конферен
ція в Кіровограді дуже 
баї ато дала мені практич
но. Адже переді мною ви
ступали досвідчені укра
їнські колеги, у яких є чо
го навчитись, с що перей
няти.

КОРЕСПОНДЕНТ: Ви 
нашому місті вперше?

Ганка ДАМЯНОВА: Так.
І тому відразу хочу сказа
ти, що воно мені дуже 
сподобалось не стільки 
зеленими вулицями, скве
рами і парками, скільки 
щирими, доброзичливими 
людьми. Теплі усмішки 
кіровоградців супроводи
ли нас на всіх дорогах ва
шої області. Вся ця поїзд
ка — як сонячний цвіт 
довголітньої міцної друж
би двох народів. І сьо
годні, напередодні 35-річ- 
чя соціалістичної револю
ції в Болгарії, ми з особ
ливим хвилюванням прий
маємо поздоровлення кі
ровоградських друзів з 
цією знаменною подією 
нашого народу,

КОРЕСПОНДЕНТ: Дозволь
те і мені від імені колекти
ву редакції приєднати на
ше поздоровлення до тих 
привітань, що надійшли на 
адресу вашої делегації у 
зв'язку з 35-ю річницею со
ціалістичної революції в 
Болгарії.
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У ПАЇ ПІП країні щоро
ку відзначається День 

танкістів. Він всіаііовлс-' 
пий на честь великих за
слуг воїпів-тапкістів у за-' 
хисті соціалістичної Бать
ківщини від зовнішніх -во
рогів. Не тільки в грізні 
воєнні роки, а іі нині, у 
мирні дні. танкові війська, 
як і всі Збройні Сили 
СРСР, пильно охороняють 
творчу пращо евбго наро
ду, спокій своєї Вітчизни. 
В цьому їхня головна і 
єдина мета, визначена 
Конетнтунією СРСР.

Відомо, що найважчим 
випробуванням для радян
ського народу і його армії 
була війна проти німець
ко-фашистських загарбни
ків. Командуючи загально- 
військойпмн танковими 
з’єднаннями, я пройшов 
дорогами війни всі 1418 
днів, від Москви і Сталін- 
града, до Берліна і Праги. 
Цс був шлях кровопролит
них і героїчних битв, у хо- ‘ ська, б'є шерервпо 
ді яких наші танки проде
монстрували непсреверпіс- 
пі бойові якості, а радян
ські танкісти — величезну 
майстерність і героїзм.

У другій світовій війні, 
яку розв'язала сорок років 
тому фашистська Німеччи
на, брали участь багато
мільйонні армії, величезна

ви-

кількість зброї і бойової 
техніки. Ие випадково її 
налипають «війною мото
рів». Радянська воєнна на
ука, передбачившії напад 
на.СРСР, зуміла правиль
но визначити роль танків 
у майбутній війні. Напри
кінці 30-х початку 40-х ро
ків па озброєння Радян
ської Армії почали надхо
дити танки Т-34 і КІЗ, що 
згодом витримали всі 
пробування війни.

Масовий випуск цих тан
ків, як, власне, н інших ви
дів озброєння та бонової 
техніки. Радянський Союз 
розгорнув уже після віро
ломного нападу на нього 
фашистської Німеччини. 
За чотири роки війни про
мисловість СРСР дала 
фронту близько ста тисяч 
танків і самохідно-артиле
рійських установок, май
же в два рази більше, ніж 
зуміла випустити їх ні
мецька промисловість. Ра
дянські бронетанкові вііі-

П0ПОВ-
ШОіОЧІіСЬ бойовою техні
кою, набували все більшої 
рухомості, ударної сили, 
маневреності. Масоване 
застосування бронетанко
вих військ зростало від 
операції до операції. Так, 
якщо в контрнаступі під 
Москвою (грудень І94І р.) 
брало участь 670 танків,

під Сталінгр.адом (листо
пад 1942 р.) — 979, то в 
Курській битві (літо 
1943 р.). їх було вже понад 
п'ять тисяч. У берлінській 
операції (травень 1945 р.) 
було дбруіпепо па ворога 
сталеву армаду більш ніж 
у шість тисяч броньованих 
матий. Масоване застосу
вання бронетанкових і ме
ханізованих військ у взає
модії із сухопутнії ми з’єд
наннями, з авіацією і арти
лерією зробило вирішаль
ний вплив па засоби вс- 
деіиіч операції і темпи на
ступу Радянської Армії, 
дало їй можливість здійс
нити класичні операції на 
оточення та знищення ве
ликих згрупувань пімець- 
ко-фаіпнстських військ. У 
багатьох стратегічних опе
раціях танковим військам 
відводилась вирішальна 
роль: попи знаходилися на 
вістрі головного удару.

По війні Радянський Со
юз розпочав відродження 
народного господарства, 
зайнявся вирішенням про
блем підвищення добробу
ту народу. Водночас 
Збройні Сили СРСР різко 
Скорочувались. Імперіаліс
тичні ж держави мали тоді 
інші турботи — ноші поча
ли готувати про ги Радян
ського Союзу атомну вііі-

ЗАВТРА —
ДЕНЬ ТАНКІСТІВ

ну. План такої війни було 
розроблено в СІНА. Роз
кручуючи ОДИН ВИТОК ГОПКІІ і 
озброєнь за іншим, СПІД 
та інші країни НАТО на
рощували свою ракетно- 
ядерну міць, постійно за- 
грожуючн СРСР та іншим' 
державам соціалістичної 
співдружності.

В такій обстановці Ра
дянський Союз вимушений] 
був підвищувати свою обо
ронну могутність, зміцню 
вати свої Збройні Сили, 
гармонійно розвиваючи всі 
види і роди військ. Танко
ві війська складають нині 
основу бойової могутності 
сухопутних військ, є бро
ньовим щитом Країни Рад.

О Ж ЯВЛЯЮТЬ собою 
піші радянські танкові 

війська? У технічному ос
нащенні воші сягнули да
леко вперед. У повоєнні 
роки було створено нові 
танки Т-54 і Т-55 з більш 
сильною вогньовою міццю 
і броньовим захистом, піл- 
вшцспоіо маневреністю та 
пішими перевагами норії-, 
ііяко з Т-3-1. Потім появи 
лись більш досконалі ма
шини І-62 і 7-72. У їхніііі 
конструкції зосереджені і 
досвід минулої війни, і ос-

(Закінчення на 2-й стор.).
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ВЕРНІСАгН 
„МУРЗИЛКИ“

У Кіровоградській нар- і 
тинній галереї відкрилася 
пересувна виставка «Ху- ’ 
дожники 
присвячена Міжнародно
му року дитини. її влаш
тували Спілка художників 
СРСР і редакція популяр
ного дитячого журналу.

«Мурзмлки:>,

ДЛЯ БРОЖАЮ-80

Лідирують
комсомольсько
МОЛОДІЖНІ

УРОЖАЙ-79

ЗАВДАННЯ— 
МАКСИМУМ
ПРОДУКЦІЇ

Помай видавати цукор______ _____ _____ з 
буряків урожаю нинішньо
го року завод Сальківсько- 
го цукрокомбінату і 
ронського району. В 
шу зміну І 
центнерів продукції.

Підприємство ще не 
брало повної потужності, 
але вже сьогодні вироб
ничники, в тому числі ком
сомольці і молодь, праг-

Гайво-
I пер- 

вироблено 150

на-

путь до того, щоб якнай
швидше, без втрат прийня
ти сировину, вміло й ра
ціонально розмістити її на 
кагатному полі заводу, в 
центр уваги сальнівці став
лять вчасну й високоякіс
ну переробку буряків, вони 
прагнуть за почином ям- 
пільців довести вихід про
дукції з кожного центнера 
сировини до 13 кілограмів.

Саме на це надихає ко
лені ив цукрозаводу поста
нова ЦК КПРС І Ради Мі
ністрів СРСР «Про додат- 
кояі заходи по забезпечен
ню своєчасного збирання, 
перевезення і переробки 
цукрових буряків урожаю 
1979 року».

Значну роль у виконанні 
важливих завдань партії 
та уряду сальчІЕЦі відво
дять комсомольцям і моло
ді, які працюють на еідіш-

відальчих ділянках вироб
ництва — апаратниками, 
фільтрувальниками, слю
сарями.

. Так, у перші дні сезону 
відзначається комсомоль
сько-молодіжна бригада по 
ремонту контрольно-вимі
рювальних приладів і апа
ратури. де групиомсоргом 
кандидат у члени КІІРС 
Василь Лісничун. Хлопці 
достроково виконали ви
значений обсяг робіт під 
нас ремонтного періоду. А 
тепер забезпечують про
дуктивну дію технологічно
го устаткування.

Незабаром підприємство 
винде на заплановану по
тужність — 590 — 595 цент
нерів цукру за зміну.

О. ДОЛИНСЬКИЙ, 
секретар комітету ком
сомолу Салькіїського 
цукрокомбінату.

У колгоспі «Прогрес. 
НИНІШНЬОЇ осені дещо 
порушили традицію. Як І 
правило, сівбу озимих 1 
тут доручали переважної 
досвідченим мехаиізато І 
рам, які не один рік за І 
гортали насіння в грунт, 
вирощували щедрі вро
жаї. Нині ж два з йоти І 
рьох посівних екіпажів М 
комсомол ьсько - м ол оді ж -1 

пі. За кермом потужних І 
тракторів Т-74 — двад-І 
цятп дворічний Анатолій 
Торохтій і дев’ятнадця-І 
ті’річпіій Анатолій Ост-І 
роушко.

Залежно від довжини| 
іін та попередника змін-) 
на норма агрегату -- 
32—36 гектарів. Торох-■ 
тій, як більш досвідно І 
і.пії, засіває 40—45, а 
Ост роушко — в межах 
40. На рахунку у кожпо- 
іо екіпажу вже більш як' 
300-гектарпе поле. Моло
ді трактористи значно 
обійшли досвідченішії V 
колег.

Через день—два 
бзнмнх на 
гектари в 
закінчать.

А.

Юні кіровоградці озна
йомляться ІЗ 188 Найкра
щими творами відомих 
радянських художників 
ІО. О. Васнецова, Є. І. Ча 
рушина, О. Ф. Пахомова, 
В. А. Фаворського, А. С. 
Пластова, Є. /А. Рачева та 
інших.

Виставку відкрив на
чальник обласного управ
ління культури М. І. Си- 
ченко.

На відкритті були при 
сутні завідуючий відділом 
пропаганди і агітації обко
му Компартії України І. І’ 
Оліфіренко, секретар 
ськкому партії 
шелева.

(Репортаж про 
тя виставки 
на 4-й стор.).

МІ-
А. О. Ко-

Еідирит- 
читайте

НОННУРС
ОЛЕКСАНДРІЯ. В колі се

лі імені Налініна відбулися 
районні змагання на кра 
щого за професією серед 
молодих орачів. У супер
ництві взяли участь 24 ме
ханізатори.

Майже протягом усього 
відведеного для виконан
ня роботи часу лідирував 
комсомолець із колгоспу 
«Препор комунізму» Ва
силь Котяж. Трактором 
ЮМЗ-6Л за сорок хвилин 
він зорав 0,4 гектара.

Високі показники з 
компонентів змагання 
гели на перше місце
лодого орача з колгоспу 
«Ленінським шляхом» Вік
тора Новикова, який став 
цьогорічним чемпіоном 
Олександрійського райо
ну.

усіх 
ви- 

мо-

сівбу 
площі 2224 
господарстві

ПОДОЛЯК,
громадський корес
пондент «Молодого 
комунара».

Олександрійський район.

М. ТРУХАНОВ, 
громадський корес
пондент «Молодого 
комунара».
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1
ЩЕ ТОРІК колектиз цеху 

№ 1 Кіровоградського 
виробничою швейною 
об’єднання часом ставав 
перед неприємним фак
том: через низьку якість 
шиття повернуто серію ви
робів.

Шукали винних, позбав
ляли преміальних. На збо
рах знову й знову крити
кували колектив 
ніяк не виходить 
без браку.

Якось зайшла (вкотре!) 
про це мова й на комсо
мольських зборах.

— Самі ми винні, 
зала начальник 
«Коалсомольського 
жактора» Лідія Білячен- 
ко. — Всі комсоалольці ра
зом і кожен зокрема. Не

цеху — 
у нього

- ска- 
поста 
про-

процента прогресивки ■ 
(оперативному загонові И 
надано право ухвалювати . 
такі рішення щодо тих, хто я 
допускає брак у роботі)? | 
А рейди тепер улаштозу- І 
ють щотижня в обоз язко- І 
сому порядку.

Ось про есе це й розпо- І 
віла на звітно-виборних 
коалсомольських зборах _ 
цеху керівник загону Ліда І 
Біляченко.

їм, оперативникам, до В 
всього є діло. Скажімо, в і 
об’єднанні розгорнули ее- І 
лику роботу під девізом 
«Кожному молодому пра- 
цізникові — середню оезі- ■ 
ту!». Члени загону виріши- І 
ли, що це і їхня справа. І І 
нині, коли всім учням ве- Н 
чірньої чи заочної школи ■

БРОНЬОВИМ ЩИТ КРАЇНИ

>

ЗВІТИ І ВИБОРИ В КОМСОМОЛІ

принципові ми до тих, хто 
допускає брак у роботі, 
Треба якось по-іншоллу...

І створили комсомоль
ський оперативний загін 
якості, його очолив керів
ник поста «Комсомоль
ського прожектора».

Ще й року відтоді не 
минуло, а в цеху вже ста
лися полтітні зміни. Коефі
цієнт якості вироблюваної 
продукції дорівнює . 0,99, 
з першого пред'явлення 
здається 98,6 процента ви
робів. У другому кварталі 
нолектиз комуністичної 
праці цеху № 1 виборев 
перше місце в республіці 
серед колективів однорід
них підприємств легкої 
промисловості, комсо
мольську організацію на
городили Почесною гра
мотою ЦК ВЛКСМ. ’ _

Сьогодні колектив пра
цює під девізом «Жодно
го відстаючого поруч!». Із 
55 комсомольців цеху 42 
носять звання ударника 
комуністичної праці, 15 
борються за звання «Кра
ща молода робітниця».

...А почалося з першого 
рейду оперативного заго
ну якості, до складу якого 
ввійшли кращі молоді ви
робничниці Люба Люба- 
ненко (секретар цехової 
комсомольської організа-. 
ціі), Валя Амошій, Наталя 
Васильєва, Галя Токар 
усього сім чоловік. На
слідки перевірки обгово
рили на засіданні активу, 
випустили «Комсомоль
ський прожектор», при
свячений якості. Відтоді 
загін стаз стимулюючою 
силою. Кому ж хочеться 
попасти у вікно «КП» або 
лишитися без певного

надається щотижня віль
ний дань із збереженням 
середньої оплати праці, 
члени загону стежать, щоб 
туг не було порушень, ви
кликаних, так би мовити, 
виробничою необхідністю. 
Разом з тим, у цеху 
надається можливість 
бути суміжної 
ності, щоб при необхід
ності підмінити подругу. 
По кілька операцій успіш
но виконують групкимсорг 
однієї з бригад Меланія 
Сичова, краща молода ро
бітниця /Дарина Гірняк, 
Тетяна Яковенко, Люба 
Олексієнко та багато ін
ших. А Людмилу Коросгі- 
енко за сумлінну й висо
копродуктивну працю на
городили медаллю «За 
трудову відзнаку». Таня 
Бренгач зобов’язалася ви
конати особисту п яти- 
річку до 22 квітня наступ
ного року — до 110-ї річ
ниці з дня народження 
В. І. Леніна. її підтримали 
35 комсомольців цеху. З 
І серпня вони стали на 
трудову вахту на честь цієї 
знаменної дати. Спеціаль
ний екран постійно ви
світлює хід соціалістично
го змагання.

Нинішньої осені, як і 
щороку, цех поповнився 
новачками. Отже, добави
лось турбот у членів опе
ративного загону. Та дів
чата звикли до того, що 
клопотів ніколи не бракує. 
Часом не есе й устигають, 
про що їм указували на 
звітно-виборних зборах. 
Але в тому, що цех став 
одним із кращих в об’єд
нанні, « їхня заслуга.

Р. МАРЧЕНКО.
м. Кіровоград.

ВСІМ
на-

спеціаль-

(Закінчення. 
Поч. на 1-й crop.).

тайні досягнення науково- 
технічного прогресу, вра
ховані найважливіші ви
моги ведення сучасного 
бою.

Сьогоднішні танки — це, 
можна сказані, броньовані 
фортеці, які в умілих ру
ках можуть розв'язувані 
найскладніші і найрізно
манітніші завдання у будь- 
яких видах бойової діяль
ності. Надійний броньовий 
захист здатний захистити 
екіпажі танків у бою від 
різних уражаючих факто
рів як звичайної зброї, так 
і зброї масового уражен
ня. ііа навчаннях Радян
ської Армії, що проводи
лись останнім часом (їх, 
до речі, мали можливість 
спостерігати іноземні вій
ськові представники), тан
ки діяли разом з мотосгрі-. 
лецькими частинами при 
активній підтримці авіації, 
артилерії. Сила вогню, ма
невр і теми визначали 
часини характер 
дій па «полі бою».

Нинішні танки 
бути використані 
ському десанті: воші пла-

ва :оп. по 
водою.

СИЛА
ВИШ

воді і ходять під

' ’ \ танкових військ 
визначається не тільки 

а н 
зиа- 
Ра-

су- 
бойових

можуть 
в мор-

бойовою технікою, 
людьми, в руках яки? 
ходиться ця техніка, 
дяпські танкісти, як і всі 
воїни наших Збройних 
Сил,-—полум’яні пагріоти- 
інтсрпаціопаліспі, вірні 
сини соціаліст ївшої Вітчиз
ни. Іде політично зрілі, тех
нічно грамотні, добре на
вчені замісники Батьків
щини. Вони наполегливо 
оволодівають довіреною 
їм зброєю, складною тех
нікою, невтомно вдоскона
люють свою бойову май
стерність. І завжди готові 
виступи і и па захист своєї 
соціалістичної БаТЬКІВ- 
ЩІЇШІ.

Світові добре відомо, що 
Радянський Союз прово
ди і ь політику миру, ВІІІ 
ніколи й нікому війною не 
загрожував і ні па кого не 
нападав. Наш народ кра
ще, ніж хто інший, знає, 
що таке війна і які жертви 
та руйнування вона може 
привести. Він і його армія 
не думають про «панесси- 

иершого удару», і

його танки не збираються 
прориватися до берегів 
Рейну чи Ла-Маншу, як у 
цьому намагаються пере- 
коїіаїи своїх співвітчизни
ків буржуазні пропаган
дисти і иатовські генерали.

«...У Радянського Сою
зу, — заявив Генеральний 
секретар І ІД К.І1РС, 1 олова 
Президії Верховної Раді- 
СІ'СР Л. і. Брежнєв, від 
повідаючи па запитання 
західнонімецького щотиж
невика «Форзерст», — не 
має ніяких намірів напада
ти па жодну державу ні на 

па
Ра

не

До 43-річчл 
возз'єднання 
західноукраїнських 
земель з Радянською 
Україною

БУКОВИНА
СЬОГОДНІ

заході, ні на сході, ні 
півночі, ні на півдні. 
ДЯНСЬКНЙ Союз зовсім 
збирається «завойовува
ти» Західну Європу, і наш 
Генеральний штаб не пра
цює під графіком «виходу 
до Ла-Маншу». Рамки ра
дянського військового бу
дівництва визначаю гься 
межами необхідної оборо
ни. А оцінюючи потреби 
оборони СРСР, слід пам’я
тані і нрр географічне по
ложення нашої країни».
Дмитро ЛЕЯЮШЕНКО, 

генерал 
Герой 
Союзу.

армії, двічі 
Радянського

Самобутнє мистецтво гу
цулів представить на між
народному фольклорному 
конкурсі В польському МІСТ! 
Закопане народний само
діяльний ансамбль танцю 
«Смеречина» Вижницькога 
районного Будинку кул»- 
тури.

Репертуар цього колекти 
ву, творча біографія якого 
налічує майже тридцять ро
ків, містить, мабуть, все. 
чим славиться народне мис
тецтво жителів український 
Карпат. Його дорогоцінні 
розсипи танцюристи зби
рають на традиційних свя
тах лісорубів і тваринників, 
на їх сімейних торжествах. 
Гак з'явилися десятки кон
цертних програм, з якими 
самодіяльні артисти успіш
но виступали на республі
канських і всесоюзних кон
курсах, а також за кордо
ном.

У складі ансамблю — тру
дівники деревообробного 
заводу, інших підприємств 
міста над Черемошем. На 
міжнародному конкурсі 
фольклорних колективів гір
ських народів у Закопане 
«Смеречина» виступить із 
спеціально підготовленою 
композицією, в якій мовою 
музики і танцю відображе
но натхненну працю і від
починок земляків, їх коло
ритні святкові обряди. У 
змаганні за основний приз— || 
«Золота сокирка» — брати- н 
й»уть участь і костюми. їх В 
також виготовили за народ- й 
ними зразками самі учасни- я 
ки ансамблю.

С. КАШТАЛЯНЧИК,
м. Чернівці.

кор. РАТАЇ.

(АПН).

Людмила САЛО працює 
телефоністкою о Доліііі* 
ському районному вузлі 
зв’язку. Працює відмінно, 
як і належить комсомолці, 
тим більше членові коміте
ту комсомолу, агітаторові.

Нещодавно на обласно
му конкурсі професійної 
майстерності Людмилі 
присудили друге місце.

Фото С. ФЄНЕНКА.

йОЇЕЛЯЛ 
^ВИБТНПНУ

І

«ЕТЮД
ПРО ШКОЛУ»

У матеріалі під таким 
заголовком .21 серпня цьо
го року було піддано кри
тиці йбвільнс будівництво 
нового приміщення Мало-

ВИСКІВ'.ЬКОЇ ДЄСЯ Г’.ірІЧКії 
№ 3.

Як повідомив редакцію 
викопуючий обов’язки ке
руючого трестом «Кіроио- 
грздсіл'.буд» Л. С. 4<анга- 
лай, публікацію обговори
ли па засіданні вико’шому 
районної Ради народних 
депутатів з участю викон
робів, бригадирів будозп 
та адміністрації школи. 
Критику визнано справед
ливою.

До будівництва залу че
ко ще 80 чоловій«—пред
ставників «дефіцитних» 
спеціальностей.

Трест організував робо
ту па об’єкті бригад ІІМК- 
133 (м. Знам’янка), ПА1К- 
135 (м. ІІовоукраїпка),
ПМК-304 (м. Кіровоград). 
Це забезпечить здачу но
вої школи в експлуатацію 
в четвертому кварталі НИ
НІШНЬОГО року.

ЧЕРНІВЦІ. Другий укіс 
природних трав почали гос
подарства Буковини, [(ладо
ві кормів поповнюються сі
нажем, силосом, сіном, віта
мінним борошном. Майже 
по 600 центнерів зеленої 
маси з гектара вже одержа

ли трудівники Німансько
го, Застазнівського, Ново- 
селицького районів. В ціло
му по області заготовлено 
понад 60 тисяч тонн різно- 
трав я — вдвоє більше, ніж 
передбачено планом.

 (РАТАУ).

ВИ ЗОБОВ’ЯЗУВАЛИСЬ

Хлопці працюють, як 
завжди, розмірено, чітко, 
не поспішаючи. І щоміся
ця перевиконують план 
випуску продукції, а сама 
продукція—високої якос
ті. Нікого це не дивувало. 
Адже бригада Демидсн- 
ка — колектиз «автомат
ників». Дехто навіть іроні
зував: мозляз, за передо
виків план роблять авто
мати...

Проте мало хто на під
приємстві знає (і а цьому, 
очевидна вина завкому 
комсомолу), яко напру
ження панує в цьому, на 
перший погляд, тихому 
цеху, особливо у бригаді 
Миколи Демиденка.

Завод друкарських 
шинок—підприємство 
лоде, а бригада, що 
спугозує верстати-автома- 
ти, ще молодша. їй усього 
півроку. Власне, цей ко
лектиз породив сам себе. 
Бригадир Микола Деми
денко і його товариш Ми
кола Мадвідь, що прибу
ли в Кіровоград на запро
шення заводу, — єдині у

ма- 
мо- 
об-

ДЛЯ БРИГАДИ «АВТОМАТНИКА КІРОВОГРАДСЬКОГО ЗАВОДУ ДРУКАРСЬКИХ МАШИНОК

які вміли 
автоматич- 

Анатолій

бригаді люди, 
обслуговувати 
ні верстати.
Грецький, Віктор Бабич, 
Володимир Рябченко — 
то все колишні учні Мед
ведя і Демиденка.

І все ж бригада тільки 
двічі мала неприємну 
справу з відділом техніч
ного контролю. Це було 
на салгому початку ста
новлення колективу.

Нині бригада виготовляє 
найскладніші деталі до 
друкарської машинки «Яг- 
рань»: гальмівні барабани, 
шестерні, фланці. Незва
жаючи на це, хлопці вже 
давно здають усю продук
цію тільки з першого 
пред явлення. Свої соціа
лістичні зобов’язання на 
Другий квартал вони ус
пішно виконали. Так, у ра

порті Кіровоградському 
міськкому ЛКСМУ значи
ться: продукції з першого 
пред’явлення — 100 про
центів, виконання плану 
випуску продукції — 128, 
продуктивність праці — 
114,8 процента, економія 
металу — 138,5 карбо
ванця.

Звернімо увагу на ос
танню цифру — 138,5 кар
бованця. На перший по
гляд вона може здатися 
вже надто мізерною, про 
яку й згадувати не варто. 
Але то тільки на перший 
погляд. Боротьба за еко
номію металу велась і ве
деться уперта. Не треба 
забувати, що вироби «ав
томатників» вимірюються 
грамами. Невеличка шес
терня, приміром, важить 
усього 36 грамів. Отже, 

грам металу для бригади 
Дгмиденка — величина 
значна.

У другому кварталі цей 
молодий колектив вибо
ров перше місце серед 
КОМСОМОЛЬСЬКО - молодіж
них колективів обласного 
центру. Кіровський рай
ком комсомолу нагоро
див бригаду перехідним 
Червоним прапором.

Отож хотілося знати: 
яка заслуга в цьому саме 
людей, а не верстатів-ав- 
томатів, що роблять хлоп
ці, аби досягти такої ви
сокої продуктивності пра
ці, добитися перевиконан
ня плану, здачі продукції 
з першого пред'явлення? 
Ось стисла колективна 
розповідь групкомсорга 
бригади Анатолія Грець
кого, механіка цеху Олек
сандра Демиденка, робіт

масового
Кваліфі-

ника Миколи МеДведя:
«Щоб автомат почав 

працювати, треба «заря
дити» його заготовкою. 
Для налагодження нор
мальної роботи верстата 
потрібна певна кількість 
металу. Деталі кілька ра
зів перевіряємо, перш ніж 
приступимо до 
виготовлення їх. 
кована наладка верстата 
дає змогу в подальших 
процесах зменшити витра
ту металу. Звідси — еко
номія.

Автомату потрібна лю
дина, її мозок. Відчуває 
труднощі верстат — відчу
ває їх і робітник. Тоді лю
дина приходить на допо
могу механізмові. Скажі
мо, різці до верстатів не 
підходили. Із-за них ми 
мали брак, кілька разів

на тиждень автомат дово
дилось переналагоджува
ти. Гаявся час, втрачався 
метал. Ми виготовили свої 
різці, які дають можли
вість автоматичному вер
статові працюзати тиж
день без переналадки. 
Мабуть, не треба поясню
вати, що це значить.

Другий випадок: ліві 
свердла спрацювалися, а 
інших не було. Не зупиня
ти ж верстатів-азтоматів. 
Для розточки шестерень 
ми запропонували інші 
свердла. Бони ще не від
повідають усім вимога?*, 
але вихід знайдено: де- 
ся.ь складних і дорогих 
верстатів г.рацюєп.

Народжується спочатку 
колектив, а потім уже ус
піхи його 8 праці. Хоче
ться побажати перемож

цям узяти новий рубіж __
виконати п’ятирічку до 
119-ї річниці з дня народ
ження 8. І. Леніна. Вони 
зобов язалися це зробити.

г. АЛЬОШИЧЕЗ, 
інструктор Кірозсько- 
го райкому ЖСМ Ук
раїни.

!
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Вже багато років колек
тив двічі орденоносної о 
заводу «Червона зірка» 
дружить із колективами 
толбухінських заводів
оМаяк», електронної і не
стандартної апаратури

нобудівники виготовляють 
зерногукоау сівалку СУК- 
24А, документацію на яку 
розробив колектив «Чер
воної зірки». До речі, се
ред цехів заводу «/'Ааяк» 
Толбухіпського округу І

воний прапор, заснований 
болгарськими машинобу
дівниками, колективові ли
варного цеху сірого чаву
ну заводу «Червона зір
ка».

А цього року наша де-

'•Колеги і побратими
«Зена», машинобудівного 
заводу міста Чирпан «Бу
дущность», аграрно-про
мислового комплексу іме
ні Стойко Георгієва села 
Лозчанци. Ця дружба ко
лоситься розвитком тех
нічного прогресу, зміц
ненням культурних зв’яз
ків тощо. Наші сівалки 
працюють на полях бага
тьом топбухінських коопе
ративів, 
успішно 
техніку, яку 
нам болгарські друзі.

Нині толбухінські меши-

чераонозорізці 
використовують 

поставляють

нашого заводу широко 
розгорнулося соціалістич
не змагання за право бути 
удостоєним перехідного 
Черзоного прапора. Пере
можцями вважаються ко
лективи підрозділів, які на 
своїх підприємствах вико
нали умови внутрізавод
ського соціалістичного 
змагання і добилися най
вищих показників у вико
нанні планів і зобов язань 
за підсумками року.

Так, минулого року де
легація заводу «Маяк» 
вручила перехідний Чер-

легація побувала в НРБ і 
вручила машинобудівни
кам «Маяка» перехідний 
Червоний прапор, заснова
ний на «Червоній зірці».

Вагомий внесок у зміц
нення дружби між наро
дами двох братніх країн 
вносить заводське відді
лення Товариства радсн- 
сько-бопгарської дружби, 
яке очолює А. Ф. Шило.

Багаторічні мости нашої 
дружби схожі на дзвінко
голосі веселки, що їх пе
рекинула між Кірозоіра- 
дом і Толбухіним народна

хорова к-иеі.» за
водського Палац/ культу
ри імені Жовтню

У нашому заводському 
музеї є спеціальний куто
чок радянсько-болгар
ської дружби, де зберіга
ються сувеніри, подарун
ки болгарських побрати
мів, листи, фотознімки, 
фотоальбоми, що розпо
відають про трудові будні 
і відпочинок болгарських 
машинобудівників.

І, відзначаючи 35-річчя 
соціалістичної революції 
в країні побратимів, ми /а 
раз кажемо: нашій дружбі 
щедро колоситися на доб
ро, щасгя і мир двох брат
ніх народів. Запорука 
цьому — вірність інтерна
ціональному обов'язку, ві
ковічні братерські зв’яз
ки, світле комуністичне 
завтра.

Є. ЛУШПАЕННО, 
заступник секретаря 
парткому заводу «Чер
вона зірка».-

таку секцію недавно ство
рено єри Міжнародному 
клубі молодих механізато
рів Кіровоградщини і їоя- 
бухіясьиого округу Народ
ної Республіки Болгарії.

Радянські й болгарські 
школярі ділитимуться дос
відом грудезого назчан-

ня, підготовки себе до са
мостійної роботи в соціа
лістичному сільськогоспо
дарському виробництві.

Перші кроки секції вже 
зроблено; ЗО юних тва
ринників Допинсьного, 
Бобринецького, Олександ
рійського, Ульяновського 
районів відвідали своїх 
болгарських ровесників.

Десяте, ювілейне засі
дання ради клубу відбу
деться наступного року, н 
для секції «Юних госпо
дарів землі» воно буде 
першим.

К. ЧИНАБЕКОВА, 
інструктор обкому 
ЛКСМУ.

ЗД

т о вл я є ком со мол І,СІ. ко • м о - 
/іодіжнії бригада перероб
ного цеху, удостоєна най
вищої оцінки—знаку «К».

'У НАШИХ ДРУЗІВ

№

БРАТЕРСТВО
СКОРОЧУЄ

.ВІДСТАНІ

І

і Цей малюнок старого бу
диночка, який ви бачите на 
фоторепродукції вгорі. по
дарувала нам болгарська 

І художниця Бакарджиєва.І
Я не був учасником по

дій, що відбулися в Бо.т- і 
гарії грізного вересня 
1944-го. Я не був знано- І 
м»м з бійцями Народного 
фронту, які йшли па 
смерть, здобуваючи пере
могу. ЇХНІ ІУЄИЛ я знаю з 
історії, з розповідей до
рослих, з літератури.

Сьогодні ми, молоде по- 
колїння народної Болгарії, 
продовжуємо справу свої?; 
батьків. Ми не тільки свід
ки швидкого розмітку на
шої країни по і'іляху со
ціалізму, г її активні бу
дівники ново..» життя. Ру
ками молоді; зводяті.ся 
нові міс і а, заводії, фабри
ки, житлові квартали, 
школи, диія-.і садки. Не
впізнанною стала моя рід
на земля за 35 років після 
визволення від німеизко- 
фашис гськнх загарбників 
і встановлення па пін на
родної влади.

Я маю добру можливість 
наочно переконатися у 
братерській підтримці, до
помозі радянського народу 
болгарському. Я на влас
ні очі бачу ту велич со
ціалізму Країни Рад, до 
якої йде і моя країна. Г ран- 
діознин розмах, небачені , 
масштаби, а найголовніше | 
— це люди: добрі, енергій
ні, життєрадісні, чуйні. 
Дужа приємно, що в Кіро
вограді в багатьох на
вчальних закладах є музеї 
і клуби радянсько болгар
ської дружби. Часто нас, 
болгарських курсантів, 
гостинно запрошують на 
різні урочистості, мітинги, 
вечори дружби. Зсі прийо
ми свідчать про щиру лю
бов і повагу до всього бол
гарського народу.

Радісно ч г?, Еф Кірово
град і Толбухіа — міста- 
нобратіїми.

Другий рік я навчаюсь у 
ваиюму прекрзпиому міс
ті. І ие бучо такої .хвили
ни, коли б я або хгось із 
моїх земляків почував се
бе самотнім. Усюди нас 
оточують багато близьких, 
багато надійних товари
шів і друзів.

Відстань від Кіровогра
да до Софії пеи.ілз. Та 
міцна братерська дружба 
скорочує будь-які відстані.

Ніиола ВОЛЧАНОВ, 
курсант Кіровоград
ського льотно-штур
манського училища.

Мешкає вона у Горній Сря- 
іхозиці, поблизу одного з 
І найстаріших міст Болгарії 
І Велико Тирново. її затишна, 
І прикрашена власними кар- 
Iтинами квартира — у сучас 
Іному багатоповерховому <5у- 
Іднниу. Він розташований у 
такому ж затишному про
вулку, потойбіч якого — ось 

І цей маленький будиночок.
— Будиночрк старий, — 

розповідала Бакарджиєва,— 
він бачив болгарським на
род ще поневоленим... Але 
|длл нас, болгар, він дорогий 
не тільки тим, що є своєрід- 

І ним пам’ятником національ
ної культури. У 1877 —1378 
роках, коли точилась росій
сько-турецька війна, у буди
ночку знаходився штаб ро
сійської армії, російський 
генерал тут бус...

і сама Банарджиєза — художниця, 
Ітелі Горної Оряховиці працюють нині 

тим, щоб старий будиночок став музеєм 
радяисько-болгарсьної дружби. ,

— Ви подивіться на нашу країну, — 
говорила Бакарджиєва, — і побачите ве
лич її соціалістичних перетворень, як] 
відбуваються у давній, випробуваній 
дружбі з великим Радянським Союзом...

...У поїздці по сьогоднішній Болгарії 
І нас вражали ці нові квартали міста Сли

нена, розташованого у сув’язях гір (се
реднє фото), радувала бадьорість площ 
у столиці НР6 Софії (фото внизу). І вра
жала велич Рилсного монастиря — істо
ричного пам’ятника, місця переплетень 
туристських маршрутів — звідки, власне, 
бере свої витоки болгарська національна 
культура (на фото).

В. КО8АЛЕНКО, 
Т. КОВАЛЕНКО.

Фото автооіз та В. ГРИБА,

Девіз
пошук

Третій рік иа толбухін- 
сько.му заводі «Васнл Ко
ларов» працює клуб тех
нічної і наукової творчості 
молоді (’ПГ(’М). Строк, 
здається, невеликий, та 
результати діяльності клу
бу досить відчутні. Сьо
годні можна вже говорити 
про певний досвід, набу
тнії тут, а головує — про 
атмосферу творчого гех- 
ііічного пошуку; поштовх 
якому дав клуб.

Серед багатьох чинни
ків, що сприяли цьому, го
ловний — цілеспрямована 
пропаганда досягнень на
уки і техніки. Про напря
ми діяльності клубу 'і 11ГМ 
яскраво розповідає вистав
ка, відкрита па заводі. її 
експонати показують, чого 
досягли за три роки члени 
клубу, зокрема його акти
вісти. Виставка постійно 
поповнюється. На стенді 
«Клуб ТГП'М пропонує» 
р е г у .4 я р по по я в л Я ються 
матеріали про новинки в 
галузі, різні повідомлення. 
Привертає увагу заводчан 
і фотовітрина, яка пока
зує, що нового впровадже
но у виробництво.

Значний інтерес молодих 
робітників викликають ін
формаційні фільми, що їх 
знімають заводські кіно- 
аматори. До творчого по
шуку спонукають матеріа
ли, зібрані па стенді «Зро
би сам».

Комітет комсомолу під
приємства разом з прав
лінням клубу розробив ме
тодичні поради, котрі ста
ли в пригоді кожному мо
лодому виробничникові у 
творчих пошуках. Допома
гають їм у цьому молоді 
спеціалісти, наставники.

Веселии ПЕТРОВ, 
інженер.

Добра слава ііде^в Кру- 
шарському аграрно-нро- 
мледовому комплексі про 
молоду доярку Стоянку 
Іванову. Зобов’язавшись 
до кінця року надоїти від 
групи корів 120 тонн моло
ка, вона вже має 110. Під
рахунки показують, що 
С. Іванова до кіпця верес 
па викопає своє зобов'я
зання. Досвід правофлан
гової змагання паслідуїоіь 
усі доярки господарства.

Виконали
п’ятирічку

Товариші но роботі теп
ло привітали молодих ро
бітників Георга Іванова, 
Стоянку Ставрсву і ГІснку 
Костадіиову з визначною 
і рудовою перемогою — 
виконанням особистих п'я
тирічок. 11а толбухіїїсько- 
му заводі «Орлов* пра
цюють десятки виробнич
ників, які справилися з 
п’я гпрічіїими заеданиями.

над
морем

На честь

Ціле літо не 
пісні і музика 
«Івката», 
її а березі 
неподалік 
Як СПОМИН 
змістовний 
юнаків і дівчат з браних 
соціа.чіснічних країн ли
шилися записи в книзі від
зивів: Гостям табору най
більше запам’яталися зу
стрічі зі своїми болиір- 
сі.кіімн ровесниками, тру

дові десанти, прогулянки 
по морю.

змовкали 
в таборі 

розташованому 
Чорного моря, 
міста Балчіїк. 
про цікавий і 

відпочинок

свята З новою
В усіх трудових колек

тивах Толбухіпського ок
ругу широкого розмаху 
набрало змагання за гідну 
зустріч 35-ої річниці со
ціалістичної революції в 
Болгарії. Одними з пер
ших трудову перемогу здо
були працівники м’ясо
комбінату «Родопа». Вони 
видали понад зобов'язан
ня продукції на сотні ти
сяч левів. Велика заслуга 
в цьому колективів иерс- 

. робкого й консервного це
хів. Продукція, яку виго-

програмою
Вокально-іпструмснталь- | 

пий ансамбль окружного 9 
Будинку молоді — частий 
гість на промислових і _ 
сільськогосподарських нід: а 
приємствах. Нещодавно- І 
самодіяльні артисти иобу- | 
вали з новою програмою | 
У трудівників міст Гене- <] 
рал Тошсво і Каверна.

Підготував 8. ГАНОЦЬКИН^
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’СУБОТНІЙ РЕПОРТАЖ в

ЯСКРА ИХ
Першими відвідувачами 

картинної галереї, звичай
но ж, були діти. Бо саме 
для них ця виставка ху
дожників улюбленого ди
тячого журналу «Мурзил
ка».

Перші зустрічі з малюн
ками, перші враження.

— Мені найбільше сподо
бались картинки про бі
лочку, лисичку і про вед
медика, яний сам себе по
карав, — каже першоклас
ниця середньо: школи К> 24 
Наталя Слєпініна. — З.ьі- 
рятка тут такі великі, 
яснраві, неначе живі. Так і 
хочеться погладити їх по 
м'яненьних спинках...

Учениця третього класу 
шостої Кіровоградської 
десятирічки Іра Петрова 
на виставці зустрілася з 
героями своєї улюбленої 
книжки «Про хитру Лиси
цю і сірого Вовка». А її од
нокласниці — Оксана Міх 
іа Оленка Райчук з багать
ма малюнками виставки 
вже давно знайомі, адже 
вони постійні читачки 
«Мурзилки».

А ось і солідніші відві
дувачі — учні Кіровоград
ської 
Для них вернісаж - 
тільки яскраві фарби, 
кавий сюжет, а й 
вість простежити і 
стиль, «почерк» 
митців. Сергій 
Дмитро Полудень, Сашко 
Чорноморченко одностай
ні у своїх думках:

— Ми вражені тим. що 
тільки-но побачили тут. Ці
кавим і ц'н- 
ним длл нас є 
те. що у бага-

I тьох художни
ків водночас

І поєднують с я 
простота і без
посередню т ь, 
легкість і сер
йозність вико 
нання. Саме

І
ц надас ма
люнкам особ
ливого ефек
ту. оригіналь
ності.

...Перегляд 
вистави три
ває. Школярів 
приваблюють 
барвистий світ 
казок, щасли

ве життя 
і дянських 
тєй. Але 
люнки 
хоплюють 
ТІЛЬКИ ЮНИХ. І 
навіть дорос
лі, проходячи 
повз картини 
дитячої тема
тики, мимо
волі уявляють 
себе в якійсь

художньої школи.
них вернісаж — не 

ці- 
можли- 
вивчити 
ВІДОААИХ

Чумак,

дивовижній, веселковій, 
чарівній країні...

Роботи 60 авторів екс
понуються на виставці: 
В. Чижикова і 3. Пивова- 
рова з Москви, Б. Калау- 
шина і С. Острова з Ле
нінграда, Б. Жиліте і 
А. Степонавічюса з Віль
нюса, В. Легкобита з 
Києва...

Нарешті, слово господа
реві експозиції—старшо
му науковому співробіт
никові Дирекції виставок 
Спілки художників СБСР 
Г. І. Климовицькому:

— Нашу пересувну ви
ставну створено три роки 
тому на честь 50-річного 
ювілею журналу «Мурзил- 
ка». Важно перелічити ку
точки нашої країни, де ми 
за цей час побували. Сочі і 
Кривий Ріг, Феодосія і 
Дніпропетровськ, Батумі і 
Бєлгород./ І всюди ми бу
ли бажаними гостями. Ми 
хочемо ближче ознайомити 
хлопчаків і дівчаток з ро
ботами відомих дитячих 
художників, допомогти їм 
краще й глибше засвоюва
ти деякі літературні твори. 
А ще — виховувати у 
дітвори такі якості, як доб
рота, чесність, людяність, 
повага до старших. І особ
ливого змісту набула ця 
виставка нині, в Міжнарод
ний рік дитини.

...До виставочного залу 
заходять усе нові й непі 
відвідувачі. Школярі, вчи
телі, працівники бібліотек, 
любителі образотворчого 
мистецтва йдуть сюди, 
щоб пізнати радість від 
зустрічі з мистецтвом.

Т. БОРИСОБА,

БЕРІЗКИ. Фотоетюд В. ГРИБА.

ПОСИЛКИ“
ВІД сонця

МОЗАЇКА

ра- 
ді- 
ма-
за- 
не

М. Кіровоград.

Загадкові явища, відомі 
під назвою кульових блис
кавок, — на ідо інше, як 
згустки п.чріїих ДО ВИСО
КОЇ температури заря і,ке
лих час гинок—плазмоїдів, 
які викидаються з глибин 
Спиця. ЦІ згустки плазми 
не розпади їсться на ігускн 
завдяки наявності власно
го магнітного поля. Вони 
мои у і:, рухатись всередині 
потужних потоків корпус
кул. ЩО їх випромінює 
денне світи !о. яі: г.:< 
ним каналом. Деякі з 
потрапляють у земну 
мбеферу і. пзаг.мбдіючи 
нею. спалахують кульої і 
ми блискавкам і.

Таке припущення, осно
ване па результатах і,ш- 
ВЧЄНІІЯ сгрукгурл • (Ч.Н.Ч'І- 
ного вітру». висунув про
фесор і.'пїг.ськогб універ
ситету С. і». Всехевлтським. 
На користь цієї гіпогези 
говорять і деякі НЖС відомі 
закономірності процесів.

Повнії висновок проли
вав світло на багато таєм
ничих явищ, що відбуваю
ться у Всесвіті. Скажімо, 
причини спалахів комет 
стають значно зрозумілі- 
1ІІНМИ, якщо уяви ги собі 
удари п.іазмоїдів об кри
жані маси літаючих тіл. 
Дістають поясі енна і часті 
спалахи далеких хвостатих 
мандрівниць: поїш .чв’чллні 
з «закручуванням» корпус
кулярних потоків і зро- 

. стайням у зв’язку з цим 
ймовірності зустрічі п.іаз- 
моїдів з ядрами таких ко
мет.’

гніт- 
них 
г.т- 
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В. ЧАМАРА, 
кор. РАТАУ.

ДЕЩО З ІСТОРІЇ ПИВА
Навряд чи багато шніі у світі любителів, а також і 

торговців пивом, котрі знають його історію. Тим ча
сом у пій немало повчального...

Вперше напій, схожий па сучасне шию, почали ви
робляти п’ять з половиною тисяч років тому ’старо
давні шумери, то проживали на. території між ріка
ми Тигр і Євфрат. Bonn, як стверджують історичні 
документи, що •береглися, приносили ного в дар бо- 
гїіі'і родючості. Виробляли ніщо й у Вавілоні, що ви- 
■шк майже через півтори тисячі років па місці шу- 
мерсьі.оі пішілілації. Причому правила його нііго’ов- 
ления і продажу не обійдені увагою в найбільш .чч.ж 
ній юридичній пам’ятці стародавнього Сходу «зна
менитому зводі законів царя Хлммурапі. «Судебшік 
Хаммурапі» передбачав, зокрема, суворі покарання 
пивоварам, котрі підливали в шшо воду. Винуватим, 
щоправда, надавалось право вибору: або бути втоп
леними в бочці з розбавленим ними пивом, або нити 
його доти, поки ие впадуть як міптві...

(АПН).

«СМАЧНИЙ МУЗЕЙ»
У містечку.1 Іонгсдассіо, що за сотню кілометрів від 

Генуї, знаходиться предмет гор дощів місцевих жите
лів — му дні історії спаїотті. (Точне походження сло
ва «спагетіЬ невідоме. Та воші появилися в Сіцілії у 
XVI11 столітті). . .

При вході до музею відвідувач мимоволі звертає 
уваїу. па картину .Will століття із зображенням по
кровителя «товариства виготовлювачів вермішелі» 
єн. Стефана. смерть якого оплакують послушішкп. 
Причому святий лежить пс в групі, а па скриньці з бо
рошном.

Лишається тільки додати, що італійці традиційно 
посідають перше місце у сї’ігі по спожіїв’аіішо мака
ронних виробів. : -<

Н. ТЕТЕРІН, 
Fhm. кор. ТАРС.

НА ВАШУ
КНИЖКОВУ
ПОЛИЦЮ

ЩИП
ПРОЧИТАТИ

Весняні квіти. Оповідан
ня болгарських письмовни
ків. Збірка. («Компас»). І.Т., 
«Молодая гвардня», 1978. 
208 стор.

Мабуть, багатьом дітям 1 
підліткам буде цікаво по
знайомитись зі своїми ро
весниками з Болгарії, краї
ни. яка в Міжнародний рік 
дитини стала центром Між
народної асамблеї дітей.

Піонери Острова Свобо
ди. м.. «Молодая гвардня», 
1978. 192 стор.

Подорожуючи по сторін
ках цієї книги, ви станете 
свідками піонерського ру
ху на Кубі, познайомитесь 
із піонерами-мопкадисгами 
і підборами Хосе Марті. їх
німи загонами, чудовими 
традиціями, народженими 
протягом 20-річної історії 
Острова Свободи. Дізнає
тесь також про зв'язки піо
нерської організації на
шої країни з кубинськими 
піонерами Книга особливо 
стане в пригоді членам 
КІДів і всім, хто йде марш
рутом Всесоюзного піо
нерського маршу «Мир 1 
солідарність».

Юні ’ сухебаторці. Збір
ка. М.. «Молодая гвардня», 
1978. 175 crop.

Як називається піонер
ська організація Монголь
ської Народної Республі
ки? Чи знаєте ви її закони, 
традиції, символіку? Що 
вам відомо про її історію, 
гро сьогоднішнє життя і 
справи монгольських піо
нерів? Відповіді на ці та 
багато інших запитань ви

знайдете па сторінках про
понованої книги.

Вранішні хмари. Опові
дання індійських ПІІСЬМСІІ- 
нинів. Переклад з хіпді. М., 
«Детская литература», 
•1978. 176 стор.

Індія — країна різних 
контрастів, де не тільки в 
далекому минулому, а іі те
пер нерідко доля дітей 
с к. і ада єтьс я не благолодуч- 
но. Особливо це характер
но для сімей пайбідвішоїо 
населення, діти яких не 
завжди мають змогу вчи
тись. а змушені рано по
чинати своє важке ті'удо- 
ве життя.

Прочитавши книгу, ви 
ще раз переконаєтесь, що 
на одній планеті ісиуюіь 
два таких різних світи, 
два таких несхожих ди
тинства.

Н. КАНТОЛИНСЬКА, 
головний бібліограф 
обласної дитячої біб
ліотеки імені А. Гай
дара.

НА ЧОМУ «СТОЇТЬ» 
ГАРВАРДСЬКИЙ 
УНІВЕРСИТЕТ

Булівс.іьшікп її пе думали (хоча не відбувалося по
руч знаменніого Гарвардського університету), ще 
зробили важливе відкриття. Прокладаючи тунель для 
попої лінії метро, вони наштовхнулися п глибині спо
чатку па кістки свійських тварин. Потім показалися 
залишки старої будівлі... Спеціалісти, котрі зацікави
лися знахідкою, встановили, що траса метрополітену 
перетнула одне з перших поселень в американському 
Ксмбріджі, що виникло па початку XVII століття. 
Археологи знайшли тут також дрібні англійські мо
нети, викарбувапі 1013 року, численій предмети хат
нього вжитку: глиняні кухлі та глечики, олов’яні лож
ки. в’язальні сішці, курильні люльки, зелені шибки...

Вважається, що Ксмбрідж виник 1630 року, каже 
директор Гарвардського інституту археології Майкл 
Робсртс. Нові знахідки свідчать про тс, що поселення 
існували тут раніше і, крім того, моліуть багато шо 
розповісти про життя перших переселенців зі Старо
го світу. (АПН).

НЕДІЛЯ,

9 ВЕРЕСНЯ
ПЕРША ПРОГРАМА. 8.00

— «Час». 8.-10 — Гімнасти
ка. 9.05 — Концерт танцю
вального ансамблю «Срс- 
дец». (Софія). 9.30 — «Бу
дильник». 10.00 — «Служу 
Радянському Союзу!» 11.00
— -Веселі СНОВИДІННІ!
Художній телефільм. 2 се
рія. 12.20 — кіножурнал 
«Хочу все знати». 12.30 -
«Сільська година». 13.30 — 
«Музичний кіоск». 14.00 ... 
П. Бомарше. <Ша.чениіи*~ 
день, або Одруження Фіга
ро». Фільм-нистава. 17.00— 
«Все навпаки». Мульт
фільм. 17.15 — «Для вас, 
трудівники села». Концерт. 
18.00 — «Міжнародна па
норама». 18.45 — «Сьогодні
— День танкістів». 19.00 — 
Концерт, присвячений Д11Ю 
танкістів. 20.00 — «Клуб 
кіноподброжей». 21.00 •- 
«Час». 21.35 — Хокей. На 
приз газети «Руде прано». 
Збірна СРСР — збірна Фін
ляндії.

ДРУГА ПРОГРАМА. 10.00
— Повніш. 10.15 — «Дзве
ни. піонерська піснеї»
10.45 — Сьогодні’ — День 
танкістів. Телефільм «Ле
генда про тань». 11.00 — 
«Слава солдатська». 12.00
— «Доброго вам здоров’я».
12.30 — До 210-річчя я дня
народження 1. Котлярев
ського. < Па Івановій горі». 
13.10 — Естрадні мелодії. 
13.25 — Д іл дітей. « Лісо
вий годинник». Лялькова 
вистава. 14.05 — «Джере
ла». На осінній внегинці 
квітів у Києві. 14.50 • «Се
ло І люді!». 15.20 — «Ре
зерв». 15.35 — Док. теле
фільм- «Іван Котлярев
ський». 15.55 - Концерт
на замовлення тйнкісіія.
16.30 — Прбіра.ма. при« пя
чена національному святу 
болгарського народу Дш-іК.-- 
свобо; и. 19.00 — «Актуаль
на камера«. 10.30 - ■ Худ; 
телефільм «Чаоїгчьт сила 
мистецтва». 20.35 - Естрад
ний концерт. 20.-15 • Па
добраніч, літи!» 2І.00 - •' 
«Час». 21.35 — Музичний 
фільм-вистава <Наталка- 
Полтавка». По закінченні--; 
новини.

ПОНЕДІЛОК,

10 ВЕРЕСНЯ
ПЕРІПА ПРОГРЛ7ЛА. 8.00

— «Час». 8.40 ■ • Гімнасти
ка. 9.05 — Мультфільми.
9.35 — Телефільм дл.-і дітей 
«ІІевІдкриті острови -. 10.40
— У світі тварин. По за
кінченні — НОВИНИ. 1130 
--- Новини. 14.50 ......По Си
біру і Далекому Сходу»«
15.35 — Мамина ніко-іа.
1(1.05 — Ф. Мендельсон.
«Шотландська симфонія».
16.45 — Вперед., хлоп'ята.
17.-15 — «День за днем». 
(К-д). 18 00 • Телефільм.
(К-д). 18.15 — П'ятирічка.
Рік четвертий. • ХІбІПСІЛ.НЙ 
апатит«. 18.45 — < Сього, ції 
у гніті». 19.00 —«Е;-'т.-:нг
яаііоошує(К-д). 19.30
Ф. Досгоєвсьішй. «Знева
жені і скришгжені». ФІЛІЯЛ- 
вистава. (21.00 - «Чаї»).
Но закінченні — «.Сього..ні 
у сні ті».

ДРУГА ПРОГРАМА. 10.00
— ІІовиии. 10.15 --- Теяс- 
фільм «Осінні грози -. Я се-л 
рія. 11.20 — Фільм-концеїх^- 
«Уривки з оперет». 11.40 — 
Шкільний клан. Російська 
література. 9 клас. 12.10—-‘ 
«Доброго вам здоров'я-'.- 
12.40 — Музичний фільм- 
вис гана «'Натал ка-Пол та в- 
ка». 15.55 — Для малят. 
«Срібний дзвіночок». 16.15
— «Вахта врожаю». У кор; 
модобувпивів Закарпаття“
16.35 — Концертний >іал 
«Дружба». Виступ Держав
ного ансамблю пісні йт.щ- 
шб Дагестану «Горянка». 
17.25 — Док. телефільм 
< Новгород». 18.00 — Для 
дітей. «Друзі Тьоми <1т- 
криткіна». 18.30 — Музич
ний фільм «Диригент». 
19.00 — «Актуальна каме
ра». 19.30 — І. Франко. -Я 
сіні парода, що в гору 
йде...» Літературні читан
ня. 20.10 — Співає заслу
жена артисіка УРСР Р. Ки
риченко. 20.40 — « На доб
раніч, діти!». 21.00—«Чає».
21.35 — Фільм 'Винищува
чі». Цо закінченні — но
вини.

В. о. редактора 
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