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9 ВЕРЕСНЯ — ДЕНЬ СВОБОДИ БОЛГАРІЇ

МІЦНІТИ ДРУЖБІ
НАШИХ НАРОДІВ!
ОДИНАДЦЯТЕ
ЗАСІДАННЯ
учасників міжнародного
клубу молодих лдеханізатс-.
рів «Кіровоград-Толбухін» .
відбудеться не кіровоград
ській землі. Позавчора на
кордоні Кіровоградської і
А^иколаїеської областей —
недалеко від села Перчуьоеого
Доброееличківсь-

вручили гостям
ні хліб-сіль.

відуючий відділом пропа
ганди і агітації Добросе-

У складі делегації прибули: секретар> Толбухінського окружкому ДКСМ
Драгні Манковськи, заві-

личківського
райкому
Компартії України І. Г.
Мар’янов, перший секрє”->
обкому комсомолу
Олексій Скічко, перший

секретар Добровеличківського райкому ЛКСМ Ук
раїни Микола Чайка, керів
ники
колгоспу «Росія»,
ЕЧИТЄЛІ, молодь. Школярі

КІРОВОГРАД

багато років
дружать
молоді ллеханізатори Кіро
воградської області і Тол
бухінського
округу На
родної Республіки Болга
рії. А початком цієї друж
би було створення інтер
національного клубу мо
лодих механізаторів «Кіро
воград—Тслбухін».
Хочеться
кілька
слів
сказати пре роботу клубу.
Конкретніше — про на
ші торішні гостини у бол
гарських друзів. У жовті,
минулого року відбулося
ювілейне, десяте засідан
ня клубу. П’ять днів кра
щі комбайнери,
тракто
ристи нашої області зна
йомилися з болгарськими
хлопцями, з досвідом. їх
ньої роботи. На засіданні
ми розповідали про свої
успіхи, про те найкраще,
чого досягли в останньому
році десятої п’ятирічки.
Чимало цікавого взнали
ми 5 виступу болгарських
колег. Запам’яталися, зо
крема, розповіді про ор
ганізацію експлуатації ма
шинно-тракторного парку,
технічного обслуговуван
ня, організацію’ ремонтних робіт. Я
впевнений,
що кожен
иіровоградський механізатор, який слу
хав торік
болгар, узяв
щось для свого колекти
ву.
У нашому тракторному
парку раніше, наприклад,
на зиму з грунтообробної
техніки не
знімали шин
(або, , як мовиться серед
механізаторів,
— гуми).
Болгари
запропонували;
Бо так вона довше служи
тиме, а строк експлуатації свого агрегату кожен
СТсрбЄТЬЄЯ
механізатор
збільшити.
Бригадир
тракторної
бригади господарства, що
в селі Преселенці, Радчо
Стоянов із задоволенням
показував нам їхнє госпо
дарство. Вразили насам
перед чистота і порядок

традицій

ного району •— болгарсь
ких гостей зустрічали за

усюди — в гаражах, на
складах, у ремонтній май
стерні.
Площадки
біля
техніки там усі заасфаль
товано, техніка, що не ек
сплуатується е даний пері
од, стоїть полагоджена,
готова до роботи е будьякий момент.
Побували члени клубу й
на тваринницькому ко/лплексі, ознайомилися з ме
ханізацією робіт у важли
вій галузі сільського гос
подарства.
.... .

дуюча організаційним відділом общикськогс коміДКСМ (м. Балчик)
тету
Милка Георгієва, науковий
інституту
співробітник
соняшнику
пшениці
і
(м. Генерал Тошево) Мит
но Господинов, керівник
комплексної
молодіжної

На пероні його учас
ників тепло вітали сек
ретар обкому ЛКСМ Ук
раїни
В. Б. Мальцев,
представники Олександ
рійських міськкому
і
райкому комсомолу, піо
нери.
У програмі
роботи
агітпоїзда — цікаві зу
стрічі з
трудівниками
міст і сіл Кіровоградщини,
концерти, лекції.
Щодня в
приміщенні
Олександрійського моло
діжного клубу «ДискоЬО» працюватиме диско
тека «Глобус».
Олександрійці ознайомляться
виставкою голограм

релікзій
Ленінського
комсомолу,
експонатів
Українського державіюго історичного музею.
Потім маршрут агітло,їзда проляже в Кірово
град,
Знам’яиськнй,
Олександрійський райо
ни, у Світлободськ. Юна
ки та дівчата області зу
стрінуться з Героєм Ра
дянського Союзу М. С.
Гусаровим, з поетами
В. Рабенчуком та Н. Гнатюк, послухають виступи
вокально- інструменталь
ного ансамблю «Тирас».

бригади зерновиробництна (с. Стефаново) Аганас
Сотиров, механізатор ком
плексної бригади зерновиробництва (с. Плачидол)
Пенчо Тодоров.
Болгарські гості відвіда
ли Перчунівську середню
школу.
Вчора вони знайомились
із Кіровоградом.

(Детальнішу інформацію
про перебування в області
молодіжної
делегації іл
Толбухінського округу чи
тайте в наступному номе
рі).

ПОЛЕ — 81

ТОЛБУХІН

Трактористи і
комбай
нери Толбухінського ок
ругу — майстри. Мені
сподобалось, як делікатно
ЕОНИ поводяться з техні
кою. «Я ніколи не пере
вантажую комбайна, — ка
зав мені молодий вусатий
болгарин.
— Хай
він
працює не з абсолютно
повною віддачею, а з не
величким запасом потуж
ності. Не на надриві. Тоді
й служитиме тобі довше».
Протягом усіх гостин кі-

ровоградських
механіза
торів постійно супроводи
ли усмішки
друзів, їхня
щирість, гостинність.

Сьогодні
болгарські
друзі — на нашій кіро
воградській землі. Ласка
во просимо до своєї гос
поди, драгі другарі!

О. ПІДКУЛЬ,
комбайнер
радгоспу
Перегонівського цукрокомбіноту.
ГолоЕанівський район.

ДОБРИВА
НА ПОЛЯ
Майже місяць —- між
жнивами і початком копання цукрових буряків —
комсомольсько - молодіж
шоферів
ний
колектив
райсільГайвороиської
госптехнікп вивозив орга
нічні добрива на поля кол
госпів «Росія» та імені
Куйбвшева.
Колектив, який очолює
молодий комуніст Василь
Кривда, налічує 7 чоловік.
Комуніст Михайло Сотни
ченко, комсомольці Іван
Волощук, Володимир При
сяжнюк, Віктор Лобанов,

П. СЕЛЕЦЬНИЙ.
(Телефоном).

;іе водіяхоча н молоді.
:\и працюють уже не пер
ший рік. Під час жнив
шофери перевезли 2,9 ти
сячі тонн зерна у колгос
пі «Росія». Іван Волощук
посів'перше місце у соціа
лістичному змаганні шофе
рів райсільі'осптехпіки. він
перевіз 625 тонн зерна
нового врожаю.
Недавно підбито підсум
ки соціалістичного зма
гання
комсомольськомолоді Ж11 Н х
колективів
УкрСІЛЬГОСИТС’ШІКН. Моло
ді шофери із села Хащу
ватого — там знаходиться
райсільгосіітехпіка — ста
ні третіми в республіці,
К.МК відзначений грошо
вою премією.
За місяць члени кмк
взвезли
1,2 тисячі тонн
органічних добрив, Най*
краще потрудився Володнмнр Присяжнюк, Старавна робота комсомоль
ця, його дбайливе
ве став
лення до техніки відзна
чила і адміністрація райсільгосптсхнікн — нещо
давно Володимиру виділе
но повий автомобіль. На
передодні нову
машину
отримав таїЮж Іван Во
лощук.
Молоді шофери почали
возити
на СальківсБкий
дукрАкойбінат буряки із
господарств району.
Е ШУПА.
Гайворонськіїй район.

хсоошки ПОЧАТОК
Сім
комсомольськомолодіжних ланок збира
ють цукрові буряки в Маловисківському
районі.
Молоді буряководи уже
вивезли
на цукрозавод
3420 тонн коренів нового
врожаю.
Найкращих
результатів
досягають молоді буря

ківники
колгоспів
імені
Еатутіна, «Перше травня».
Очолює соціалістичне зма
гання ланка із колгоспу
імені Щосса, де групкомсоргсм Леонід Бейбузан.

І. ХМАРА,
інструктор Мглоаиснівськсгс
райкому
комсомолу.

ОСІННІ клопоти
і у комсомольців колгоспу «Росія» Кіровоградського
району.
Тут
почалося
копання
цукрових буряків. Хороших
результатів
добивається
комсомольсько - молодіж
ний екіпаж, до складу яко
го входять Федір Кашатин
і Олександр Жученя. Коре
ні швидко відправляють на
цукрозавод, а гичку Закла

На шостому (1976 рік)
засіданні
міжнародного
клубу «Кіровоград—Толоухін» виступає перший сек
ретар Кіровоградського об
кому
ЛКСМ
України
О. СКІЧКО

дають у силосні траншеї.
Збільшується запас пожив

них кормів
для
ської худоби.

громад

Тривають підготовка грун
ту під сівбу озимих, сівба,
оранка на зяб. На тракторі

Т-74 добре працюють ком
сомольці Микола Дейнека і

його
напарник
Григорій
Вовчик. Молоді механізато
ри. поспішають
упоратись

із осінньо-лсльсвими робо
тами.
Добре
зарекомендували
себе брати Анатолій та Лео
нід Олійники. Сівалки, які
еони обслуговують, працю
ють бездоганно. В цьому
велика заслуга молодих ре
монтників, котрі
ретельно
підготували техніку до по
льових робіт. Осінній день
коротший від літнього, але
й за цей час молоді хлібо
роби встигають зробити ба
гато. Як правило, змінні
норми вони виконують
на
110—140 процентів.

М. МЕЛЬНИК,
секретар комсомоль
ської організації дру
гого відділка колгоспу
«Росія».
Кіровоградський район.

a сшор

----------------------------------- — „Молодий
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БОЛГАРІЯ: ЦИФРИ І ФАКТИ
Нині
у промнсловосіі процентів. У цілому част
Болгарії
створюється 60 ка промислової продукції
процентів
усього націо у ньому перевищує нині 60
нального доходу країни. У процентів проти 32,8 про
сьомій п'ятирічці
обсяг цента в І970 році. НРБ
промислової
продукції поставила понад 600 за
збільшився майже на Зо водів, технологічних ліній
процентів, а в
нинішній, і установок більш як у 40
восьмій, зросте, ще на ЗО держав.
При технічному сприян
—35 процентів. Намічено
Радянського
Союзу
інтенсивно розвивати важ ні
роки сьомої п’я
ку індустрію як фундамент тільки
економіки, проводячи ра тирічки в НРБ спорудже
зом з тим лінію на збли но 90 комплектних об’єк
ження
темпів розвитку тів. У їх проектуванні і
важкої і легкої промисло будівництві брали участь
вості.
Продуктивність понад шість тисяч спеціа
праці
у
промисловості лістів з СРСР.
У восьмій п’ятирічці на
планується підвищити на
мічено
вдосконалювати
36—33 процентів.
енергетичного
Питома вага
машин і структур^'
обладнання в
експорті балансу країни. Відносна
республіки
досягла
45 частка електроенергії, яку

виробляють атомні елек
тростанції, досягне 26 про
центів до 1985 року й 41
процентів — до 1990 року.
У нинішній
п’ятирічці
планується розширити ви
робництво й використання
промислових роботів і ма
ніпуляторів.
Частка вер
статів з цифровим
прог
рамним управлінням буде
доведена до 10—12 про
центів у загальному вироб
ництві
металообробних
верстатів.
Сільське
господарство
Болгарії — одна з провід
них галузей економіки —
разом
з харчовою про
мисловістю
забезпечує
близько 25 процентів на
ціонального доходу, май
же третину експорту і по

над 40 процентів товарних
фондів країни. За останні
25 років
ва повий обсяг
продукції сільського гос
подарства збільшився май
же в 2,5 раза.
У восьмій п’ятирічці об
сяг сільськогосподарської
продукції збільшиться на
20—22 проценти, річне ви
робництво зерна досягне
10,5—11 мільйонів
тонн,
що становитиме 1200 кіло
грамів на душу населення.
По виробництву пшени
ці на
душу населеная
Болгарія займає четверте
місце в світі і друге 8 Є®*
ропі, по виробництву ку
курудзи — відповідно п яте
і третє, соняшнику,
друге і перше. Країна зна
ходиться
на
першому

місці в світі
по вироб
ництву тютюну і сигарет,
на другому — по вироб
ництву помідорів.
Значні успіхи досягнуті
в галузі тваринництва. Ва
лова продукція тут збіль
шилась порівняно з 1956
роком на 293 процента.
Організаторами сільсь
когосподарського
вироб
ництва є понад 50 тисяч
спеціалістів (по 18—20 на
кожний агрокомплекс), з
яких 20 тисяч мають ви
щу освіту.
Сьогодні у 28
вищих
навчальних закладах Бол
гарії
навчається 85330
юнаків і дівчат.
У
різних
наукових
закладах
і організаціях

Слово «старі» нечасто
викликає оптимістичні асо
ціації. Однак,
коли ка
жуть «старі друзі», воно
звучить як похвала. Адже
так величають людей, чиї
приязнь і щирість — не
на день і не на рік, а на
довгі літа, » що далі, тим
міцніші. Як ось в учнів
Кіровоградського техніку
му радянської торгівлі і
їхніх ровесників з Толбухінського
економічного
технікуму Народної Рес
публік!
Болгарії:
вже
одинадцять років сповню
ється няні їхній дружбі.

Багато болгарських авіаторів закінчи
ли Кіровоградське
льотно-штурманське
Нині знову прибуло попошіенДИГЛИТРОЗ, наприклад, — з
Димчо
АНДОНОВ — з Бургасз,
ШОПОВ
— з Плоздіза (знімок
Члени комітету комсомолу аідразу ж встановили тісні контакти з новач
ками, розповіли про традиції училища,
показали місто. З першего ж дня приїзду
в Кіровоград у Івана
Габровського, щз
приїхав із Софії, з’явилося багато друзів-кіровоградців. Серед
них і комсо
мольський активіст Володимир МУЗИЧ
НО. А болгари Ніколз СІМЕОНОВ, Георгі
ІДОЛОВ, Валерій КІРОВ — уже
третьо
курсники, нинішнього рону
отримають
диплемн, стануть спеціалістами. На ра
хунку болгарських комсомольців чимало
хороших справ, які вони звершили разом
з комсомольцями-кіровоградцями (знімок
внизу).
Фото Ю. ДНІПРОВСЬКОГО.

БОЛГАРСЬКОГО НАРОДУ
Напередодні нового нав
чального року за значні
досягнення В розвитку і
зміцненні
болгаро-радяїіської дружбі! постановою
Ради Міністрів УРСР се
редній школі № 14 м. Кі
ровограда присвоєно по
чесне ім'я видатного дія
ча болгарського міжна
родного комуністичного і
робітничого руху І. М.
Димитрова.
Цс — результат 20-річпої роботи всього колекти
ву ніколи, і. зокрема, клу
бу
інтернаціональної
дружби «Глобус».

Скільки поколінь учнів
змінилося за 20- років, але
не було, мабуть, жодного,
хто не мав би відношення
до
паїного
шкільного
КІДу. Ного незмінний ке
рівник, учитель географії
Б. І. Фсдорон (ніші пен
сіонер) зумів зацікавити
нас. учнів, у роботі КІДу,
Донів, наскільки це по
трібна і корисна справа.
У багатьох країнах сві
ту є в нас друзі, але йайМІЦПІШІ зв'язки підгриму
ємо з болгарськими това
ришами.
і не ТІ.'ІІ»КП ЗІ
СВОЇМ!! рОИССНПКЯМП.
Пс

•гак давко ми одержали
лист
від
Генерального
секретаря
БКП Тодора
Живкова, який погодився
стати почесним членом на
шого КІДу.
Почався новий навчаль
ний рік. Перед кідіпцями
— нові плани, іцс цікавіші
і захоплюючіш і. Адже ва
шому «Глобусу» крутити
ся вічко.
Ольга ЧДЛОЗА,
президент клубу інтернаціо н а л ь н о і
дружби
середньої
школи № 14 м. Кі
ровограда.

трудиться 21470 наукових
працівників.
На сьогодні в И?5 пра
цюють 58
театрів на 27
тисяч місць, серед них —7
оперних, які щороку відві
дують 600 тисяч чоловік.
У країні є також 15 сим
фонічних
оркестрів, 10
тисяч бібліотек, 3500 кіно
театрів.
У культурному житті
республіки беруть актив
ну участь 16494 колекти
ви художньої самодіяль
ності, які об'єднують май
же півмільйона
чоловік.
Минулого року, наприк
лад, вони дали понад сто
тисяч концертів, на яких
побувало 32 мільйона гля
дачів.
(СОФІЯ—пресе—АПН).

товаришів і ного власгпгми: «Найкращий друг —
радянська людина». Лю
бовно виведе їх великими
літерами в альбомі з ви
дами міста Толбухіна, яко
го разом з ^друзями відне
се на пошту. І за тисячі
кілометрів українські юна
ки й дівчата читатимуть і
радітимуть від того, що
заслужили
таке високе
звання.
Вісім років дружба кі
ровоградських і толбухіиських ровесників мала епі
столярний характер. По
середником у їхніх стосун
ках була служба зв'язку:

НА ДОВГІ
ЛПІТ
SІ Я А

ми -

ІНТЕРНАЦІОНАЛІСТИ

Першого листа у брат
в обидва кінці справно
ню
країну кіровоградці
надходили листи, вітальні
написали 1970 року. Тоді,
телеграми, подарунки, су
коли комсомольці техніку
венірі!. Нині все стало ек
му па своїх загальних
спонатами Лепіпської кім
зборах постановили ство
нати технікуму.
рити клуб інтернаціональ
Ці цінні реліквії дбай
ної
дружбі!. Незмінний
ливо зберігають уже кіль
керівник КІДу викладач ка поколінь учнів.
Історії Р. Г. Турбай зга
— Честі напасати листа
дує ті часи з усмішкою:
у Болгарію у нас удосто
— ІІіЯк не могли назви
юються кращі комсомоль
клубу придумати. Молоді
ці, відмінники навчання,
властивий потяг до оригі
—
говорить завуч техніку
нального, отож хлопцям І
му
Георгій
Калішовпч
Дівчатам хотілося знайти
Чорний.
щось таке, чого б, як ото
1978 рік увійде святко
кажуть, «ні в кого не бу
вою сторінкою в історію
ло».
Пропонували
різні
вигадливі назви, спереча
технікуму — тоді
вія
лися. І от у загальній дис
гостинно приймав друзів
кусії
хтось
промовив:
з Толбухіна. До Кірово
«Дружба». Неголосно це
града приїхали тридцять
було сказано, та всі почу
учнів і п'ять викладачів
ли, і нараз запанувала ти
економічного
технікуму.
ша, У ту мить усіх про
Моменти радісної зустрічі
низала одна думка: ^Саме
зафіксовані в численних
те, що нам треба!» Бо цс
фотографіях, однак навіть
просте
слово найкраще
цілі стенди знімків далеко
передає почуття, які спо
не повного мірою переда
нукали пас до встановлен
ють атмосферу загальної
ня контактів із зарубіжни
ми однолітками.
урочистості, яка панувала
там. Тоді ж від імені всіх
То закономірно, що пер
ше послання кідівців по
учнів і .викладачів еконо
мічного
технікуму ЙОГО
летіло на Балкани. І не ви
падково датою народжен
директор Георгій Петров
запроси і
кіровоградців
ня клубу стало 9 вересня
приїхати в гості.
— національне свято бол
гарського
народу, День
І ось у 1979 році — вісвободи. Бо давно вже по
зит-відповідь.
ріднилися степова Кірово—■ Наша делегація -при
градщиііа і сонячна Добула до Толбухіна на тор
бруджа, і у майбутніх
жества: відзначалось 30працівників торгівлі ви
річчя економічного техні
никло заповітне бажання:
куму, — розповідає Риза
от якби лагідне болгар
І ригорівна. Побували па
ське «другарі» адресува
випускному
балі й на свя
лося і їм...
ті Кирила і Мефодія’ —•
А через кілька років
основоположників
сло
болгарський юнак прочи
в’янської
писемності. І
тає «Оду про СРСР» Орощо всю красу зняли на
ліиа Орлі нова. Знайде в
кіноплівку...
ти рядки, котрі повністю
На
початку
кожного
Сінв-і ідак»Гі»
з думкам-«
навчальної о року стрічку

показують
першокурсни
кам. І тоді в затемненому
залі створюється «ефект
присутності» —• ковачкв
ніби самі крокують поруч
друзів вулицями братньо
го міста. Покладають він
ки на могилу Невідомого
солдата... оглядають виз
начні місця... Ось панора
ма мальовничої долини. А
ось уже шумовиння весе
лощів — випускний бал у
Будинку молоді. На ньо
му зустрілися кіроаоградці з Хркпсиме Мгрдичан
— парторгом економічного
технікуму — вона один з
їхніх найактивніших ко
респондентів. Тут записа
ли до блокнотів адреси
нових друзів. А па «диво
вижніше те, що бал цей
відбувався... . напередодні
випускних іспитів. Болга
ри пояснювали це досить
дотепно:
— Щоб не було насуп
лених облич! (Атож, піс
ля одержаної па екзамені
трійки не дуже танцгомР
тиметься!)
* .* *

Зв’язки колег ’ Міцніють,
Стали в пригоді майбут
нім технологам приготу
вання їжі надіслані друзя
ми рецепти їхньої націо
пальної кухні, а майбут
нім товарознавцям — ін
формація
про
повиюся
болгарської реклами і мо
ди. Про це повідомляє кідівська стінгазета «Друж
ба». Недавно з Толбухіна
надійшов
альбом, який
розповідає про жнітя од
ного
із
засновників
Болгарська? комуністичнім
партії Димитра Благоєка,
На вечорі відпочинку в
технікумі побували сту
денти
вузів
обласного
центру
—
громадяни
НРБ...
«Наш колектив дорого
цінує вашу дружбу і ваш
«досвід», — говориться у
поздоровній телеграмі, що
надійшла
в Кіровоград
напередодні нового нав
чального року. Вона гли
боко, схвилювала членів
КІДу - Ірину Кр'ам'зрешю.
Олену СіКорську:
— Ми щасливі, що 8
свято
першого
вересня
одержали такс .щташйь
Адже кожна вісточка з
Болгарії — ще одне пі#
твердження того,-що у «#
шз! дружби осяйне май
бутнє.
І ще одна цеглиння У
Фундамент міцного миру
на землі.
О. ДАНИЛЕНКО.
м. Кіровоград.

в

1981 року

------ КОНТАКТИ _

--------------------- „Лолодяй комужлр*<
ТО назвав його Альошею?
На це запитання да
ють різні відповіді. Га най
частіше почуєш, що болгар
ська жінка, побачивши па
м’ятник, сказала: «Це ж він,
радянський солдат Альоша,
що заходив
до нас після
бою...»
Одні запевняють, що він
піхотинець, інші заперечу
ють — танкіст, артилерист,
льотчик...
_Прошуміли роки, а житгя
йде своїм порядком.
Лю
дям
властиве
прагнення
взнавати справжні імена ге
роїв. І ось уже під час пе
ребування □ Пловдізі я по
чув розповідь старого бол
гарина:
«Так, він дійсно льотчик.
Чуз я, в Радянському Сою
зі знайшли матір Альоші —•
Наталію Андріївну. Приїз
дила вона в Болгарію з браюм Альоші — Миколою. З
України вона. З Баштанки,
що на Миколаїзщині. А за
гинув Альоша — старший
сержант Олексій Гапішко—б сорок четвертому. Віз ВІН
свого важкого
літака на
аеродром після бомбарду
вання. Ворожі
винищувачі
помітили
черзонозоряну
машину. Радянсзкі льотчики
вступили в нерівний бій, у
якому літак
було збито.
Упаз він біля невеличкого
міста Бяла
Слатіна. Тепер
на цьому місці —
пам ятник радянським воїнам. На
Ноому — імена п’яти радян
ських льотчиків, що загину
ли під уламками. Є там і
ім’я Альоші Гапішка. А ось
тепер стоїть він, Альоша,
на найвищому пагорбі Плоадіва. Його знає вся Болга
рія...»
Скільки подібних розпові
дей можна почути від бол
гар! Для кожного, хто пе
режив останню війну, зу
стрічався з воінами-визаолнтелями, — в пам'яті лишив*
ся «свій» Альошз.
яким
Він стоїть таким,
його уязили з тисяч розповідей земляків болгарські
архітектори Н. Марзнгозов,
Б. Маркоз,
П. Цзєткоз
і
скульптори В. Радославоз,
А. Занкоз, Г. Коцеа, І. Топалов. Відкрито
пам'ятник

Х

ЗАПОНКИ
ВЗАЄМНИХ УСПІХІВ
Вже на перший десяток
років підтримують дружні
зз язки колективи заводу

ібігничими
і спортивними
,делегаціями.
До нас
неодноразово
«Червона зірка» і трудів приїздили
художній коники машинобудізного за лектив
«Добруджанські
воду «Маяк», що в бол звуки», дитячий хор, фут
гарському місті Толбухіні. больна команда «Добруд«Зірка» теж
Виробничі
стосунки
цих жа». Наша
візит-відповідь;
підприємств
підкріплені нанесла
побувала
у Толбухіні й
договором про
соціаліс
хорова
капела
Будинку
тичне
змагання комсо
культури імені Жовтня.
мольських організацій. Із
Недавно
з Добруджі
нашого заводу
у братню позернулася заводська де
Болгарію ідуть сівалки різ легація, якій було
дору
них марок, запчастини до чено разом з предсіазниних. А з «Маяка» — елек ками заводу «Маяк» під
трокари,
електронаванта- бити
підсумки соціаліс
жувачі.
тичного змагання за мину
Одинадцятого
листопа лий рік. З більшості пока
да минулого року нашими зників переможцем 8ИЗ-|
колектив
заводу
гостями були кращі молоді нано
виробничники заводу «Ма «Червона зірка». Наша де
як». Вони приїхали,
щоб легація вручила перехід
укласти договір про соціа ний Черзоний прапор ро
бітникам механічного це
лістичне
змагання
між
ху, який переміг у змаган-’
комсомольськими органі
ні цехів «Маяка».
заціями. Комсомольський
Нині ми готуємось від
актив заводу «Маяк» взяв відати болгарських друзів.
найактивнішу участь в об- Зустріч ця проходитиме е
-оворенні умов трудового знаменний час, адже десуперництва, Секретар ко- з’ятого вересня ми святку
комсомолу Димит- ватимемо День визволен
мітету комс
ровської
комуністичної ня Болгарії.
спілки молоді підприємств
Ми познайомимо наших
Янакієв, члени гостей із заводом, розпоза Янакі
комітету комсомолу Коля зімо їм про досягнення
Христов, Стефан Тодоров, кращих молодих
вироб-:
Димитров,
Іван ничників. А ще плануємо'
Митко
болгарськими
Петров і Здравко Димит укласти з
ров внесли ряд конкрет друзями договір на сонаних пропозицій. Ми домо ціалістичне змагання
вились систематично обмі ших комсомольських орнюватися
інформацією ганізацій на одинадцяту
про хід ■змагання, підсум п'ятирічку.
З кожним роком міцніє
ки якого підіб’ємо напри. кінці цього року. В умо- наша дружба, яка є запо
вах,
які
ми виробили рукою взаємних трудових
СПІЛЬНО
звеошень.
Ю. ЛАГОВСЬКИЙ,
колегами,
положення
заступник секретаря
про проведення конкурсу
комітету комсомолу
на краще вирішення тех
заводу «Червона зір
нічних проблем; домови
ка».
лись ми й про обмін ро-

МУЗА БОЛГАРІЇ

МУЗИКИ, ТЕАТР,
В
Болгарії
працює 7
оперних театрів. 2 театри
оперети, 10 державних симфоніч іих оркестрів, кілька
великих ансамблів і хорів,
десятки професійних
ест
радних колективів, оркест
рів духових і народних ін
струментів.
Болгарія — організатор
міжнародних
музичних
свят, серед яких — Балет
ний конкурс у Варкі, Між
народний конкурс молодих
оперних співаків у Софії,
музичний фестиваль «Вар«енське літо*, Міжнародний
фестиваль камерної музики
в Пловдізі, Міжнародний
фольклорний фестиваль в
Бургасі,
фестиваль полі
тичної пісні «Ален мак* в
Благо-- «граді тощо.
Особливим
колоритом
відзначаються щорічні Бе
резневі музичні дні в Русе,
Бузкові музичні торжества
в Ловечі, декада «Великі
симфотіістц» в Бургасі, Со
фійські музичні тижні.
До другої світової війни
в Болгарії було всього 12
театрів, і тільки три з них
у- державні. І Іині в країні
їх більше 50. Кожний ок
ружний центр має свій про
фесійний театр. Є театри і
в деяких невеликих містах.
Театральні колективи ок
ружних міст регулярно ви
їжджають на гастролі по
країні. У Болгарії практич
но немає населених пунктів,
Де б не виступав театр.
Періодично
проводяться
національні огляди сучасної

болгарської драми і теат
ру. Під час останнього з
них — шостого — було по
казано більше 100 п’єс.Народ
Болгарії також
зберіг і проніс через віки
величезні фольклорлі ба
гатства. І інші вони — важ
ливий елемент національної
культури, що досягла після
перемоги соціалістичної ре
волюції небувалого розквітуБільше 420 тисяч чоловік
різких професій і віку —
активні учасники самодіял>яих художніх колскіивів.
Всього в Болгарії нара
ховується 16494 колективи
х удо ж; і ьої
са мод і я л ь пості.
Цс — хори, оркестри, тан
цювальні, драматичні групи,
естрадно-сатиричні ансамб
лі тощо. Щороку художішки-аматори
влаштовують
чимало колективних і персо
нальних виставок. Колекти
ви художньої самодіяльнос
ті дають щороку більше 100
тисяч спектаклів і концер
тів, які відвідують близько
30 мільйонів чоловік.
Періодично
проводяться
національні огляди худож
ньої самодіяльності. Кращі
колективи їздять на гасткордон.
беруть,
ролі за
у
міжнародних
участь
фольклорних конкурсах, І
нерідко стають там лауреа
тами і привозять призи пе
реможців.
(За матеріалами жур
налу «Болгарія» підго
тував П. СЕЛЕЦЬКИЙ},

195/
року,
напередодні
езяга Великого Жовтня.
«Впевнений, — закінчив
розповідь
старий
болгарип,
— він онук
героя
Шипки».
Після зажких боїв курними
дорогами
прийшов
Альоша на «Пагорб виззолителів» у Плоздіві. Почи
нав свій шлях від стін Мо
скви або Сталінграда, про-

— З сшор.--------- -—
ліг він через десятки без
іменних висот, через Шип
ку. Матері називали Альошу сином, дівчата — бра
том, ровесники — побрати
мом. «Повергайся з пере
могою», — казали йому.
І він прийшов. Стоїть та
ким, яким його оспівали з
пісні радянський поет Кос
тянтин Ваншенкін і компо-

ВИЗВОЛИТЕЛІ

ПАМ’ЯТНИК І ПІСНЯ

зитор Євген Колмановський,
«Йому не зійти з висоти...»
Але до нього йдуть піоне
ри, молодята, батьки з но
вонародженими, ветерани.
«Він не дарує дівчатам кві
тів», Та біля підніжжя на
віть у найлютіші холоди—•
троянди.
Він стоїть над містом, ви
соко в небі, і першим ба
чить, як сходить сонце. Бі
локам'яний Альоша
ніби
зрісся з кам’яною горою, |
стали вони одним
цілим,
істотою з
однією живою
єдиним серцем — піснею
«Альоша».
Вперше цю пісню 1967,
року біля підніжжя плоздівського монумента виконав
Черзонопрапорний
імені
О. В.
Александрова
ансамбль Радянської Армії.
— Буває пісня — як по
льова квітка: зозні непри
вітна, немає в ній ні мод
них ритмів, ні гармонійної
вишуканості. А почуєш її—
зачепить вона з душі найчутлизіші струни, — сказав
про «Альошу» один із най-«
визначніших
болгарських
співаків — Георгі Кодроз,
—- Ця пісня стала популяр
ною з Болгарії в перший
же день її появи.
Секрет
цієї популярності простий:
вона написана
серцем, 1
кожний її звук, кожне сло
во знаходить відгук у сер
цях росіян і болгар. Ьо спі
вається в ній
про те, що
народи, —•
зріднило^ наші
про дружбу в роки війни,
Ця
пісня
пам'ятник
пам’ятнику.
«Альошз» —
офіційним
гімн Плоздіва. День у місті
починається з пісні про ро
сійського солдата-зйзволителя. Мелодія зворушує, за
хоплює, тривожить.
Коли
ти чув, як співають у Пловдіві, то сліз тих ніколи не
забудеш, як, мабуть, і зу
стрічей із плоздівцями, тих
неповторних хзилин, коли
зустрічав новий день разом
з ним, Альошею.
Ю. ЛІВАШНЯКОЗ.
м. Пловдів—
м. Кіровоград.

На фото: пам’ятник у
Пловдізі,
Фото автора.

НА СПОРТИВНИХ АРЕНАХ

З ОЛІМПІЙСЬКИМ ПРИЦІЛОМ
З фізкультурними акти
вістами, кращими спорт
сменами
Толбухінського
округу НРБ представники
. Кіровоградщива зустрічаються щороку. За традицією до наших болгарськнх друзів перед початКОМ НОВОГО сезону їдуть
футболісти
Кіровоградської «Зірки». Разом зі
спортсменами спортклубу
«Добруджа» тренуються,
влаштовують матчові то
вариські зустрічі.
Кличемо друзів на свої
арсин її ми. У багатоден
них велопробігах брали
участь краші велосипе
дисти округу. Кіровоградці мали нагоду побачити,
як упевнено наближався
до фінішу учасник Мос
ковської Олімпіаді» Бо
рислав Асеиов зі своїм

На
початку
бооезнл
1970 року Тодор Т0Д0Р03,
Іордан ПАНАЙЭТОВ і Засип
ЗАРЄВ почали марафонсь
кий пробіг на велосипедах
Слінен —Ульяновськ,
при
свячений 100-річчю з пил
народження
В. І. Леніна.
Позаду лишилися Болга
рія,
Румунія, Радянська
Молдавія. Тепло зустрічали
оолгарських
Побратимів
житолі міст і сіл Кіроаоградщини.
їх вітали хлі
бом сіллю, давали можли
вість відпочити,
ознайо
митися
З життям МОЛОДІ
області.
На знімку: учасники
пробігу перед стартом у
Кіровограді.
Фото Ю. ДНІПРОВСЬКОГО.

Є

Стояном
одноклубником
Петровим.
зустрічали
Гостинно
тренери та їхні вихованці
обласного
з
ДІОСШ
спорткомитету заслужспого майстра спорту НРБ
Олену Стоянову, котра на
Олімпіаді-80
показала
................ “
шостий результат у штов
ханні
ядра. Досвідчена
лсгкоатлетка с посте рі гала,
як тренуються наші юні
стрибуни, бігуни, розпові
дала їм про стиль роботи
наставників
добруджанських атлетів. Цікавилася
Стоякова, як ми викорис
товуємо спортивні спору
ди, як будуємо НОВІ. В
розмовах із працівниками
спорткомітстів, спортивних
клубів, інструкторами по
спорту вона часто під-креслювалаз

— Треба зацікавити ді
тей і підлітків там, де ROіік живуть. Хай вони свої
перші старти зроблять па
маленькому стадіоні біля
Свого дому. Нам, стар
шим, ніяк не можна забу
вати про школярів. У пас,
наприклад, навіть у дитя
чих садках створюються
спортивні секції.
Виходила вона в сек
тор для штовхання ядра.
Збиралася з силами і по
силала снаряд за відміт
ку, до якої ніхто ще з кі
ровоградських легкоатлеток не сягав.
Знають
Кіровограда!
толбухіпськпх важкоатлстів Раді Петрова, Раді
Радева, срібного призера
Московської
Олімпіади

Стефана Димитрова, во
лейболіста
Миколу Недялкова, кращого тренера
легкоатлетів Надію Хле
ба рову.
Щороку толбухіиці при
силають нам бандероль.
Там — фотовіїїьєтки Із
зображенням
десятьох
кращих спортсменів окру
гу. Там — листи з розпо
відями про
досягнення
провідної десятки в різних
видах спорту. Такі мате
ріали й ми постійно над
силаємо
своїм болгар
ським друзям,
Так, спорт — кращий
спільник на орбіті друж
би. ■
К. СКВОРЦОВА,
завідуюча
оргвідді
лом обласного спорт
комитету.

;яМолоднй
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18.00 — і
19.45 — «Вечірня
казка». «Людина і світ».
18.30 — І
20.00 — Чемпіонат СРСР з «Вперед, орлята! >
Фільм-концерт.
10.00
— «Ак
Футболу:
«Торпедо»
—19.30 —
ЦСКА. 2-й тайм.
21.00 — туальна камера».
« Дебют». 20.35 — Тслеогляд
••Час».
..На ланах республіки». 20.50
— «На добраніч, діти!» 21.00
— «Час». 21.35 — Хокейний
турнір на приз., газети «Со
ветский
спорт».
«Сокіл»
(Київ) — «Кристал»
(Сара
тов).
3-й
період.
22.10
—
▲ цт
«Майстри мистецтв». По за
кінченні
—
Новини.
6.00 — «Час». 8.40 — Гім
настика. 9 05 — Відгукнітьсурмачі! 9.35 — Фільм д, ЦТ (IV програма)
Екзамен не до речі». 10.45
Виступ
танцювальних
19.00 — Фрагменти з ро
ансамблів ману Л.- Толстого «Війна і
мир»
виконує народний ар
Сі’. По закінченні — Но
вини. 14.30 — Новини. 1-1.50 тист СРСР Д. Журавльов.
19.40
—
«Роздуми
про сі
— Людина на землі.
Кіно20.00
— «Вечірня
програма. 15.40 — Шахова м’ю».
школа. 16.10 — Муз. теле иазка». 20.15 — «Близький
фільм «Маестро Тійт Куузік Схід: біль, тривога, надія».
в театрі «Естонія». 16.40 — 21.00 — «Час».
Тележурнал
«Наставніїк».
17.10 --- Чемгіонат Європи з
водних видів спорту. 17.25
Концерт
ансамблю пісні її
танцю «Пиіїєтенія». Палацу
культури шовклвого комбі
нату м. Бендери Молдавсь
8.00 — «Час». 8.10 — Гім
кої БСР. 18.00 — Передовий
досвід —
всенародне над настика, 9.05 — Творчість
бання. 18.30 — Мультфільм юних. 9.35 — Фільм - Вітер

Четвер

Вівторок
8.00 — «Час». 8 40 — Гім
настика. 9.05 — Родом з ди
тинства. Л. Кассіль, «Конду
їт і Швамбрапія». 10 00 —
Г. Доніцстті. «Лючія ді Ламмармур». Фільм-опера. 11.30
— Док. телефільм
«Після
дерево». По закінченні —
Новини. 14.30 — Новини.
14.50 — Док. фільми телеба
чення соціалістичних країн.
15.40 — Народні
мелодії.
15.55 — Роби з нами, роби
як ми. роби краще за нас.
3 6.55 — Д. Шостакович. Пое
ма «Страта Степана Разіна».
17.25 — Чемпіонат Європи з
водних видів- спорту. 17.40
Тележурнал «Звіздар». 18.25
— Виступ артистів Корейсь
кої Народно-Демократичної
Республіки. 18.-15 — Сьогод
ні у світі. 19.00 . — Міжна
родний турнір з хокею «Ку
бок Канади»? Збірна Фінлян
дії — збірка СРСР. 21.00 —
«Час». 21.35 — Міжнародний
турнір з хокею - Кубок Ка
нади». Збірна
Канади —
Збірна
Швеції. З період.
22.15 — Сьогодні у світі.
22.30 — Концерт І. Богачової і російського народного
оркестру їм. В. Андреева.

13.40 — Художній
теле
фільм «Лелеченя». 14.20_
«Гарячий цех республіки»
16.00 — Новини.
16.10 —
«Срібний дзвіночок». 16.30 —
Теленарис «Картинг». 17.00
— Програма, присвячена на
ціональному с-г.ту болгар
ського народу — Дню свободн. В передачі бере участь
Генеральний консул Hpß у
Києві Олександр Тонєв. 18.09
— «День за днем». (Кірово
град). 18.15 — Оголошення.
(Кіровоград). 18.20 — Теле
фільм. (Кіровоград). 18.30 —

25 нових художніх філь особистими
проблемами.
мів, знятих радянськими і Та це не зупиняє Платона.
зарубіжними студіями, з’я І от завдяки ного
зусил
виться на вересневих ек лям народжується
наука
ранах. Значна частина ра рекультивації земель. Об
дянських стрічок позначе раз Платона Смоляна ство
на прагненням їх аетооіп рив актор
Степан Олзісдослідити
повсякденний сенко.
героїзм людини, її мораль
На
кіностудії
імені
ну чистоту, діяльну добро ГЛ. Горького молодий режи
ту.
сер В.
Старуханоз зняв
До Дня свободи
— 37-ї фільм «НЕ СТАВТЕ ЛІСО
КАПКАНИ», який
річниці соціалістичної ре-, ВИКУ
боротьбу
волюції у Болгарії — в об-' розповідає про
ласті проводиться
показ чекістів Хакасії з бандами
болгарських фільмів. Поч у перші рони Радянської
неться він прем'єрою кар влади.
В картині знялися Юрій
тини «БАР'ЄР* — спільної
роботи болгарських і ра Назаров, Данута Столярсьдянських кінематографіс иа, Саттар Дикамбасв та
інші.
тів. Глядачі зможуть та
Нова
мосфільмівська
кож подивитися болгарсь стрічка
«БІЛИИ ВОРОН» —
кі фільми минулих років: це фільм-роздум
про но«ДІМО
ОБИРАЄ ДОЛЮ», хання, про його вплив
на
«ЧОРНИВ ГЕНЕРАЛ», «БА формування
особистості,
СЕЙН»,
«БІЖИ. Я ТЕБЕ про почуття обов’язку пе
ЛЮБЛЮ», «БІДНИЙ ЛУКА», ред близькою людиною. В
«ЗОРІ У ВОЛОССІ, СЛЬОЗИ ролі Соні дебютувала в кі
НА ОЧАХ», «КРИК ПІВНЯ», но молода актриса театру
«ПОЧАТОК ДНЯ», «МОЛО імені
Вахтангова Ірина
ДЕЧІ ЧАСИ».
Димченко. Роль Єгора ви
На
кіностудії
імені конав
популярний актор
О.
Довженка
режисер Володимир Гостюхін, зна
В. Шнурін поставив фільм йомий глядачам по філь
«ПЛАТОН МЕНІ ДРУГ».
мах «Сходження», «Стар
Нелегкий шлях випав на шина», «Випадковий паса
долю головного героя Пла жир», «Полювання на ли
тана Смоляна, молодого сиць». Поставив фільм мо
директора
гірничо-збага лодий кінорежисер Вале
чувального номбінату. Гос рій Лонськой.
Зацікавлять глядачів та
трі виробничі конфлікти у
нього
переплітаються з кож картини «ПРОТИ ТЕ

А УТ
10.00 — -Актуальна каме
ра». 10.35 — Художній те
лефільм «Строгови». З серія.
11.40 — «Шкільний екран».
Українська
література. 10
клас. 12.20 — «їнтеркпуб».
13.10 — Для дітей.
«Війні
Пух і всі. всі. всі...» 14.20—
«Слід на землі». 16.00 — Но
вини.
16.10 — «Срібний
дзвіночок». 16.30 — «Олівець-малювець».
17.05. —
«Рішення XXVI з’їзду КПРС
—« в дії». 17.36
— Фільмконцерт. 18.00 — «Сьогодні
— Міжнародний день солі
дарності журналістів». 18.30
— К. т. «Народна твор
чість народної майстрині ви
шивки Г. М. Аханової. (Кіро
воград) 19.00’ — «Актуальна
камера». 19.30 — Л. Сейфулліна. «Віринея».
Вистава,
20.45 — «На
добраніч, ді
ти!» 21.00 — «Час». 21.35 —
Продовження ічіставн «Ві
ринея». 22.25 — Тележурнал«Старт«., По закінченні —
Новини.
19.00 — «Сільська годи
на». 20.00 — - Вечірня каз
ка». 20.15 — ■ Міжнародна
панорама». 21.00 — «Час».

А ЦТ

А УТ

ЧІЇ» (Свердлсвська
ніностудія), «ЗНИНЛІ
СЕРЕД
ЖИВИХ»
(«Ленфільм»),
«ЧЕСНИЙ, РОЗУМНИЙ, НЕ
ЖОНАТИЙ» («Мосфільм»).
«Кінематографічно
об’єд
нання» (Польща)
і кіно
студія «Мосфільм» пока
жуть кікодилогію «ДО ОС
ТАННЬОЇ КРАПЛІ КРОВІ»
(режисер
Єжи Гофман);
студія
художніх фільмів
КНДР —
нінодраму «ПО
ЖИТТЄВОМУ ШЛЯХУ»; кі
ностудія «Кастор фільме»
(Голландія). — фільм-казку «МАРТІН І ЧАРІВНИК».
Історичну
стрічку «ЗМО
ВА» створили кінематогра
фісти Сірії. \
На екрани вийде також
двосерійний
американсь
кий фільм «КИТАЙСЬКИЙ
СИНДРОМ». Поставлено йо
го
на студії «Колумбія
Пінчере»
режисером
Джеймсом Бріджссом. Це
фільм-попередження
про
небезпеку, яка неминуче
загрожує
людству, коли
могутня сучасна
техніка
потрапляє до рук тих, чий
бог — нажива.
У
головних
ролях
Джейн Фонда, Джек Лем
мон, Майкл Дуглас, Скотт
Бренді.

С. ІЛЛЯШЕНКО,
редактор
обласного
управління кінофіка
ції.

А УТ
10,00 — «Актуальна каме
ра». 10.35 — «Слово за на
ми». 1 ромадеї.ка’рада Укра
їнського телебачення, «Ро
бітничої газети»і <Сільських
вістей по
впровадженню
передового досвіду. 11.30 —
Музичний фільм. 11.40 —
«Шкільний екран». Російсь
ка література. 10 клас. 12
— «Безпечна праця —
перука- успіху».
12.50
Художній телефільм <Строгоии». 4 серія.
13.55 —
«Співають діти Чілі». 16.00
— Новини. 16.10 — -Сріб
ний дзвіночок». 16.30 — До
ку мента л ы і н й
тел ефіл ьм.
17.30 — «Рішення XXVI з’їз
ду КПРС — в дії». 18.00 —
«День за днем». (Кірово
град). 18.10 — К. т. «Зустріч
з казкою». Виступають ви
хованці
Кіровоградського
дитсадка № 62. (Кіровоград).
18.30 »— Концерт.
19.00 -•
— Актуальна камера». 19.30—
Чемпіонат СРСР з футболу.
Перша
ліга.
«Металіст»
(Харків) — «Металург» (За
поріжжя). 2-й тайм. 20.15 —
Документальний
фільм.
20.45 — «На
добраніч, ді
ти!» 21.00 — «Час». 21.35 —
Хокейний турнір
на приз
газети «Советский
спорт».
«Сокіл» —
(Київ) — «їльвес» (Фінляндія). 3-й період.
22.10 —
Художній теле
фільм «Строгови». 5 серія.
Но закінченні — Новини.

Субото
А ЦТ
6.00 — «Час». 8.40 — Гім
настика. 9.05 — АБВГДсііка.
9.35 — Для вас, батьки.
10.05,— Г. Телеман. Соната
для гобоя і клавесина.. 10.15
— Більше хороших товарі».
10.45 — Розповіді про ху
дожників. 11.15 — 37-й ти
раж «Спортлото». 11.25 —
Веселка. IV
Міжнародний
фестиваль телепрограм на
родної творчості.
12.05 —
Вірші В. Маяковського чи
тає Є. Кіндінов. 12.40 — Спі
ває М. Мордасова. 13.25 —
Очевидне
— неймовірне.
14.30 — Попиті.
14.45 —
Міжнародний турнір з хошею «Кубок Канадп>. Півфі
нал. 16.-І5 — До 45-річчя вихудожнього
ходу на екран
фільму «Семеро сміливих».
____
Бесіда
політичного
18.15
"
‘
оглядача ІО. Летупова. 18.45
— Мультфільм «Вершки і
корінці». 19.00 — Міжнарод
ний турнір'з хокею -<Кубо-;
Канади». Півфінал. 21.00
«Час». 21.35
— Зустріч з
Раймондом Паулсом. Музич
на передача. 22.50 — Чем
піонат Європи з водних ви
дів спорту. По закінченні —
Новини.

0 Незабаром
спортивнії поєдинки,
ф Ä в Севастополі —:
програли

РЕЗУЛЬТАТИ
серед команд — учасниць
III спортивних ігор молоді
України

Баскетбол. Юнаки. Київ,18—27 вересня. (8 підгруп, .
25 команд).
Третя підгрупа: Львівська,
Запорізька, Кіровоградська
області.
Баскетбол. Дівчата, м. Кі
ровоград.
15 — 25 вересня^
(8 підгруп, 25 команд).
Четверта
підгрупа: До
нецька. Волинська, Кірово
градська.
Волейбол. Юнаки.-Донецьк*
9—19 листопада. (8 підгруп,
21 команди).
Восьма підгрупа: Вінниць-’
на,- Кіровоградська. Київсь
ка.
Волейбол. Дівчата. Воро-.
шнловград. 9—19 листопади*
(8 підгруп, 26 команд).
Перша підгрупа: Донець,
ка, Київська. Львівська. Кіч
ровоградсьіса.Гандбол. Юнаки. Харків.
23 листопада — 3 грудня.' (8
підгруп, 26 команд).
Третя під: руна: Донецько,
Кіровоградська. Еорошиловградська.
Гандбол.
Дівчата.’ Івано-;
Фрапківсьь З—ІЗ вересня,
(8 підгруп. 26 команд).
Восьма підгрупа: Кірово: радська, Сумеька.
Івг.ноФранкісська. Львівська.
**
Футбол, м. Калуш ІваноФранківської області. 20—’
і 26
жовтня. (6
зон,
27.
1 команд).
П’ята зона команд: Крим«
ська, Донецька,, Кіровоград.
, ,„
ська, Одеська області, м. Ки-'
їз-ІІ.
Команди, які займуть у.
зонах перше — друге місця,
! розіграють місця з 1 по 12;
!колективи, що будуть тут
; третіми, отримають
по 10
! очок.

'£ УТ

'А ЦТ (IV програма)

6.00 — «Час». 8.40 — Гім
настика. 9.05 — Мультфіль
ми «Нетямущий горобець».
«Помста кота
Леопольда».
«Вогник». 9.35 — Зустріч
юнкврів телестудії Орля» з
вчителькою школи № 397
м. Москви, кавалером орде
на Жовтневої Революції
Л. М. Чистяковой). 10.35 —
Клуб кіноподорбжей. По за
кінченні —_ Новини. 14.30—
Новин:!. 14.50 — Док. фільми
телестудій країни. 15.40 —
Н. Хачатурян. Соната для
віоланчей і
фортепіано.
16.00 — Відгукніться, сурмачі’_ 16.30 —Російська мо
ва. 17.00 —
Адреси МОЛО
ДИХ. 18.00 — Життя науки.
18.30 — Веселі нотки. 18.45
— Сьогодні у світі. 19.00 —
До національного свята бол
гарського народу — Дня
свободи. Програма телеба
чення Народної Республіки
Болгарії. 21.00 — «Час».
21.35 — Відбірксвпй
матч
чемпіонату світу з футболу
збірна ЧССР - лбіпна Уель
су. 2-н тайм.
22.20 — Сьо
годні у світі. 22.35 — Му
зичний фестиваль «Невгькі
хорові ансамблі».

П'ятниця

Мелодії і ритми зарубіжної
естради.

М. Равель. Квартет. 19.00 —
«Актуальна камера». 19.30—
«Слово за вами». Громадсь
ка рада Українського теле
бачення, -Робітничої газе
ти» і «Сільських вістей» по
впровадженню
передового
досвіду». 20.25 — Кінофільм
«Гра без гри». 20.45 — «На
добраніч, діти!» 21.00 —
«Час».
21.35 — Художній
телефільм «Строгови». 4 се
рія. По закінченні — Нови
ни.

10-92 — «Актуальна каме А ЦТ (IV програма)
ра». Ю.Зо — Л. Сейфулліиа
«Віринея». Вистава. *12 40 —
19.00 — Чемпіонат Євро
Концертний зет «Дружба». пи з водних
видів спорту.

10.00 — «Актуальна каме
ра». 10:35 — Художній те
лефільм «Строгоізи>.
5 се
«Доброго пам
рія. 11.40 —
12.10 — К. т.
здоров’я».
Концертний зал «Дружба».
Литовський
фольклорний
театр. (Кіровоград на Республікапське телебачення).
._ _
_
12.50 — «Живе слово». 13.39
— «Сатиричний еб’єктил». І
14.00 —
Естрадні мелодії.
14.10 — «Село і люди». 11.40
— Художній телефільм «Ча
рівне коло». 1 серія. 15.45— ’
Фільм кбнцерт
«Здрастуй,,
цирк!» 16.45 — ІІауково-по- І
пу.лярннй фільм
«На полі
Куликовому». 17.20 — «Піс
ня скликає друзів». 18.15—1
«Скарби музеїв
України».
18.30 — «Актуальна каме
ра». 19.00
— Чемпіонат |
СРСР з “футболу: «Динамо»
(Київ) — «Кубань» (Красно-.
дай). 20.45 — «На добраніч. І
діти!» 21.00 — «Час». 21.35
—
Художній
телефільм
«Строгови».-6 серія. 22.50 —
Чемпіонат СРСР з футболу:
«Шахтар»
—
«Динамо» |
«Російські витівки». 18.45 — надії». 10.50 — Док. фільми. (Тбілісі). 2-й тайм. Но закін
.
Сьогодні
у світі. 19.00 — По закінченні
— Новини. ченні — Новини.
Міжнародний турнір з хо 14.30 — Новини.
14.50 —
[і
Науково-популярні
фільми.
кею «Кубок Канади». Збірна
Канади —
збірна СРСР. 15.55 — Грас А. Заїкіп (ба 'А ЦТ (IV програма)
21.00 - «Час». 21.35 - Док. ян). 16.30 — Москва і моск
17,00 — Чи зпасш ти
8.00 — «Час». 8.45 — Кон- Й
телефільм
«Свєшнпков». вичі.
Бесіди про право. церт. 9.05 —' Програма до- І
у світі. закон?
22.20 — Сьогодні
17.30
—
Разом
—
дружна
кументальппх
телефільмів, в
22.35 — Чемпіонат СРСР з
сім’я. 18.00
— Тележурнал 9.45 — Тслестадіон. 10.15 —
боксу. Фінал.
«Співдружність».
18.30 — «Дітям про звірят». 10.45 — ■
Вірші — дітям. 18.45 — Сьс-- «Ранкова пошта». 11.15 — В
годні
у
світі.
19.00
—
Фільм- С. Михалков. «Я теж був ма- 8
А УТ
— Фільм- и
¥2Ц:Асрт «Звузить
арфа». леньким». 12.10
1G.10
—
16.00 — Новини.
~
ланах країни. концерт. 19.<30 — «Музичний В
«Срібний дзвіночок» . 16.30— 19.^5 —
Телефільм «Всім кіоск». 20.00
«Вечірня ■
.....
фізико- спасибі...» 21.00
«Республіканська
— «Час». казка». 20.15 —— - Здоров
’я». и
математична школа». 17.00 21.35 — Майстри мистецтв 21.00 — «Час». 21.35 — Ху
— «Старти надій». 17.30 — Софіко Чіаурелі.
(22.15 — дожній
телефільм
«Хочу ЕГ
«В ефірі — пісня». 17.35 — Сьогодні у світі). 23.00 — зрозуміти», 1 і 2 серії.
»

Відбувся тридцять LUGCтин тур всесоюзної першості з футболу серед клуї>
бів другої ліги. «Зірка» зу
стрічалася із севастополь
ською «Атлантикою». Пер
ший тайм закінчила без
результатно,
хо«а м’яч
міг побувати в обох воро
тах. У гостей 'таку нагоду
могли використати Еалерій Самофалов, Сергіу Ралюченко. Та їх підвела неточність ударів.
Після перерви дещо активнішс діяли моряки, Вони більше обстрілювали
позиції гостей. Під час од
нієї з атак не без помилки
захисників
«Зірки» сева
стопольцям вдалося повес
ти в рахунку. Цей єдиний
гол і вирішив долю матчу
на користь «Атлантики».
«Зірка» виступала у та
кому складі: В. Музичук,
М. Голик,
І.
Черненко
(В. Тарасов), О. Смиченнс,
в. Воронцов,
____ __
Е.. ___
Димов,,
Ю. Касьоннін, Ф. Студньов
(Ю. Шейбан), О.
л Алексеев
(В. Ткаченко), В. Саїлофалон. С. Ралючєнко.
Наступний тур — 13 ве
ресня. «Зірка» в цей день
вихідна. А в четвер, 17 ве
ресня, на своєму стадіоні
вона гратиме зі • Стаханоацэм».
Б. ШАБАЛ1Н.

В. о. редактора
РОМАНЮК.
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