Кіровоградський район:

СЬОГОДНІ
ТВОРИМ
МАЙБУТТЯ

Виходить
з 5 грудня 1939 р.

підмінюють складанням різ
них довідок та інформацію,
проведенням всіляких на
рад і засідань. Формалізм,
байдужість сковують ініціа
тиву комсомольців, привча
ють їх стандартно мислити.
Дати бій цим
явищам —
обов'язок
кожного члена
БЛКСМ.
Докладно
обговоривши
організаторську
і внутрі
спілкову діяльність коміте
Черговий XIX з'їзд комсомолу відкриється 18 травня 1982 ро
тів комсомолу, учасники пле
ку. Рішення про це прийняв IX Пленум ЦК ВЛКСМ, який проходив 16
нуму відзначили, що необ
жовтня в Москв’
хідно підвищувати гласність
комсомольської
роботи,
передового
досвіду. принциповіше ставитись до
постійно дбати про си
З'їздові
передуватиме винні
звітно-виборна кампанія в добрий моральний клімат у Будь-яке корисне починан- критичних зауважень, суво
утверджувати дух ня стас справою комсомоль ріше контролювати й пере
^гсіх ланках комсомолу. Зав ньому,
об’єднання віряти
і
високої ців Ризького
виконання рішень.
дання комітетів ВЛКСМ — товариськості
«ВЕФ». Вагомим с їх вклад Увага до людини, піклуван
організовано і по-діловому взаємної вимогливості.
провести її, підвищити авто
Стиль
комсомольської у те, що на заводських ня про неї повинні бути го
ритет і Соковитість первин роботи не терпить шаблону. приймачах баї ато деталей і ловними □ стилі комсомоль
помічаються тепер ської роботи.
них організацій, мобілізува Підвищення її ефективності вузлів
ти юнаків і дівчат на удар великою
мірою залежить штампом «Гарантую якість».
У прийнятій постанові від
ний фініш першого року від того, наскільки активну
У
Тюменській
області значається, що Ленінський
п'ятирічки,
гідну зустріч участь беруть юнаки і дівча славиться добрими діла/ли комсомол, керуючись рі
комсомольського з'їзду.
та в практичній реалізації комсомольська організація шеннями XXVI з’їзду КПРС,
Свої кращі
мрії і надії рішень форуму радянських птахофабрики «Боровское». зміцнюючи свої ряди, під
зв'язують
з
Ленінським комуністів, як вони добива Підприємство стало зразко вищуючи активність, дисцип
комсомолом,
вступаючи в ються підвищення авангард вим у галузі. Всі,
як один, ліну й організованість чле
примножить
його ряди, юнаки і дівчата ної ролі комсомольців се комсомольці вчаться, займа нів БЛКСМ,
країни Рад. Створити с кож ред молоді, як здійснюють ються спортом і художньою свій вклад у справу кому
комплексний самодіяльністю,
ній організації БЛКСМ жва- системний,
шефству ністичного виховання моло
ву, творчу
атмосферу — підхід до виховання.
ють над школою і дитячим ді, буде і далі надійним по
важливе завдання, яке роз
Б арсеналі комсомолу чи садком, працюють у педаго мічником і бойовим резер
вом партії.
в’язують комсомольці, ви мало випробуваних засобів гічному загоні.
конуючи наказ XXVI з'їзду політичного,
На пленумі обговорено
трудового і
Поліпшити ідейно-виховну
загартування і організаторську
КПРС. На пленумі обгово морального
роботу таиож завдання комсомоль
рено питання дальшого під молоді. Це Ленінський залік серед молоді Українській, ських організацій по вико
вищення
активності, дис і патріотичне змагання під Узбецькій, Білоруській рес нанню постанови ЦК КПРС і
ципліни
й організованості девізом «Одинадцятій п’я публіканським, Челябінській Ради Міністрів СРСР «Про
комсомольців, удосконален тирічці — ударну
працю, і Свсрдловській
обласним дальше піднесення масовос
ня внутріспілкової роботи в знання, ініціативу і твор
організаціям допомагає. її ті фізичної культури і спор
світлі вимог партійного фо чість
в цьому
молодих», практика перспективне
комплексне ту». З доповіддю
руму.
питанні виступив секретар
звітів комсомольців на збо планування.
ЦК БЛКСМ Д. О. Охромій.
У доповіді першого сек рах та її участь у всесо
Життя показує, підкрес Підкреслювалось, що необ
ретаря ЦК
БЛКСМ Б. М. юзній розшукові« експеди
лювалось на
пленумі, що хідно посилити роль фізич
Пастухова і виступах відзна ції «Літопис
Великої Віт
виховання юнаків і
чалась важлива роль пер- чизняної», інші цікаві фор там, де виникає розрив між ного
словом і ділом,
ефектив
бинних комсомольських ор ми. Комітетам ВПКСМ необ ність впливу КОМССМОЛЬСЬ- дівчат у формуванні у них
ганізацій в ідейно-політич хідно активно і творчо ви ких організацій значно зни високих моральних якостей,
ному, трудовому і мораль користовувати їх у своїй ро жується. Критикувались ряд мужності, сили, витривалос
до праці й
ному
вихованні юнакіс і боті, спираючись на широ обкомів, райкомів і міськ ті, готовності
оборони.
дівчат. Будучи ядром моло кий актив.
комів комсомолу, які енер
діжного колективу, БОНИ поНа пленумі названа адре- гійну, творчу роботу часом
(Hop. TAPCJ.

КОМСОМОЛЕЦЬ-

- ОСІННЄ ПОЛЕ — ТУРБОТА МОЛОДИХ

ДОСТАВИТИ

тонн доставлених буряків,
18800 тонно-кілометрів.
С. УСАТЮК.

БЕЗ ВТРАТ
Короткі осінні
дні. На
пружена робота у цей час
на полях Гайворонського
району. Бурякоєоди поспі
шають зібрати врожай, ін
ші механізатори — підютоеити площі під майбут
ній засів. Вистачає роботи
і водіям. Нині приклад у
праці беруть із шоферів
райсільгосптехніки — ком
сомольців
Олександра
Дмитрощука і Станіслава
Баюри. Хлспці возять цук
рові буряки
з колгоспів
імені 60-річчя БЛКСМ то
імені Крупської.
Сьогодні
не
рахунку
Олександра, який труди
ться на автомобілі ГАЗ-53,
більше 800 тонн перевезе
них коренів, 16200 зробле
них тонно-кілометрів.
У Станіслава потужніша
техніка — ЗІЛ-ІЗО, тому і
результати більші — 940

ВРОЖАЮ-82
готують яровий клин ком
сомольці
Устинівського
району.
В колгоспі імені Мічуріна ударно
поацює
на
оранці зябу
механізатор
Михайло
Лейбенко. За
п’ять дніє
комсомолець
трактором Т-74 виорав 26
гектарів площі. На рахун
ку Михайла Мельника (у
нього Т-150К) 41 гектар.
По 2—2,5 норми викону
ють механізатори з кол
госпу імені Дзержинськогс комсомольці Володи
мир. Зінченко і Юрій Євстратенко. Швидше впора
ти площі, відведені під зяб
— головна сьогоденна тур
бота молодих механізато
рів.
М. ДОНЕЦЬ.

Відмі н н о
працює
на
оранці номсомо л с ц ь
кол г о с п у
імені Комін
терну Онуфріївсьн ого
району Юрій
Омсльченк о.
Щодня
при
нормі
4,5
гектара він
виорює
6
гектарів.
Фото В, ГРИ
БА.

Часто можна чути від ко- чий сортссадом колгоспу
ветеран
лег-райкомівців таке: «Ви імені Шевченка,
в Кіровограді, вам легше». комсомолу, Герой Соціа
Та не де всього можна за лістичної Праці Антоніма
стосувати цю формул/. Гнатівна Ігнатьєва, кавалер
Леніна, лауреат
Звичайно, маємо ми мож ордена
ливість
частіше
брам Державної премії Україн
участь у тих заходах, які ської РСР комбайнер кол
Ватутіна Іван
проводяться в
області, госпу імені
представити своїх комсо- Іванович Пушкаренко, за
агроном УРСР,
мольців ча якийсь зліт чи служений
і
семінар. Але є в нашому делегат XXVI з'їзду Ком
так званому географічному партії України, кандидат у
благополуччі і свої мінуси, члени ЦК Компартії Укра
Богдан Михайлович
які інколи дуже ускладню їни
ють роботу.
Найголовні Гранат, свинаока колгоспу
делегат
шим із них є проблема ро імені Боженча
бочих рук на селі Багато XXVI з’їзду Компартії Ук
Людмила Звиаренно,
їх забирає промисловісто раїни
|
міста. Минулого року, на наставник молоді, еєтєоєн
комбайнер
приклад, із 318 випускни комсомолу,
ків залишилося 92. Це пе колгоспу «Україна» Сте
реважно хлопці. Тут нема пан Теренгійович Г'одоляк.
лу роль відіграє те, що в Цих людей і намагаємося
школах навчають спеціаль залучати до профорієнта
ностей механізатора, шо ції, до наставницьке!' ро
боти. Це дає певні наслід
фера, будівельника. Прак
ки. З кожним роком у нас
тика підтверджує правиль
зростає
кількість комсо
ність такого
вирішення
мольців, які прославились
кадрової
проблеми. За
у труді. У 1980 році Микінчив школу хлопець, а
хайло Капуста із колгоспу
через півроку-рік йому в ім.
Леніна
намолотив
армію. Якби не було спе комбайном більше 12 ти
ціальності, подався б, до
сяч центерів зерна і зай
Кіровограда. А так залиша
няв перше
місце серед
ється працювати в рідно
механізаторів
району.
му селі. Після армії біль
Райком комсомолу видав
шість повертається на своє
йому характеристику-реробоче місце
чомендацію для вступу на
Значно складніші справи підготовче відділення ін
в тваринництві- Тут потріб ституту сільськогосподар
ні дівчата. А тваринниць ського машинобудування.
ких псофесій у районі не Нині він студент першого
нгачають. От і виходить за курсу. Але й тепер не по
народним прислів’ям: ку риває зв’язків з колгос
ди не кинь, там клин. пом. Цього літа скосив 271
Отож про завтрашній день гектар і намолотив 7391
треба дбати сьогодні.
центнер зерна
Великого
значення ми
До армії поийшов поміч
надаємо
профорієнтації, ником де комбайнера кол
із 101 чоловіка, що всту госпу «Україна» С. Т. По
пили
в цьому році до доляка Володя
РотарєЕ.
профтехучилищ,
54 на Нині за підсумками пер
правлено туди по комсо шого півріччя він на дру
мольських путівках. І ду гому місці 8 районі.
же важливо належно зу
Значних успіхів у праці
стріти їх після закінчен досягли і механізатор кол
ня училищ, як це ооблять госпу «Кіровоградський»
у колгоспах імені Ватутіна, Микола Кваша, водій кол
імені Фрунзе, імені Круп госпу імені Фрунзе Сергій
ської, «Україна». Цікаві Дяченко, машиніст екска
цифри: із 47 випускників ватора на руднику вогне
профтехучилищ 1979—1980 тривких глин Микола Куче
років звільнилися 10 (шість ренко та інші.
пішли служити до лав Ра
кількість
Збільшилась
дянської
Армії,
один комсомольсько - молодіжпоміняв місце проживан них колективів
у район»,
ня, одного не влаштувала зросла і їхня - професійна
заробітна плата і лише майстерність
двоє виявились ледарями).
Комсомольсько - моло
Для
залучення кадрів
діжний колектив, трактор
використовуємо різні фор
ної бригади колгоспу іме
ми і методи роботи: зльо
ні Ватутіна п&огягом кіль
ти випускників шкіл, котрі
кох років еибооював при
залишаються працювати у
зові місця у районному со
сільському
господарстві,
ціалістичному
змаганні. <
зустрічі з людьми різних
звання
професій,
індивідуальні Йому поисвоєно
бесіди з комсомольцями. імені 60-річчя ВЛКСМ Не
Влітку цього року, скажі набагато еідстає віз ньо«о
КМК
мо, на базі дослідної стан механізаторський
ції провели зліт випускни колгоспу імені Жданова
Надійно утримують третє
ків,
які залишаються у
комсомоль
сільському господарстві, місце серед
щоб познайомити комсо сько-молодіжних колекти
мольців з людьми, які в вів області продавці відді
труді хлібороба вбачають лу галантереї райунівеоне просто працю, а й оа- магу.
Отак у
повсякденній
дість пізнання, підтверд
ження правильності своїх поаиі ми вирощуємо май
бутню зміну трупаг'іг
прогнозів, висновків.
Т. СУШКОВА,
Є в районі багато лю
перший секретар Кі
дей, які можуть служити
ровоградського рай
прикладом безмежної лю
кому ЛКСМУ.
бові до ЗЄМ.ЛІ. Це завідую

20 жовтня 1981 рожу ------ „

„Молодий кому**?“

2 стер
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№—-И

У Великих Байраках опе
ративний загін дружинни
ків існував давно. Існуваз
— і тільки Бувало, зрідка
пройдуться
хлопці з по
в'язками по вулиці, на то
му й кінець. А користі ні
якої. До секретаря комсо
мольської
організації
колгоспу імені Ф. Енгель
са Василя Євка частенько
заходили люди скаржити
ся: спокійно не можна ні
селом пройти, ні кіно
фільм ПОДИВИТИСЯ У
Бу
динку культури — у залі
курять, голосно розмовля
ють, під час сеансу вмика
ють на повну пожутність
мдгнітофон. І хто ж бешке
тує? Ті, що працюють у Кі
ровограді, а на вихідні за
являються у рідне село.
Порадилися комсомоль
ці і вирішили призначити
начальником оперативного
загону інженера по техніці
безпеки колгоспу Миколу
Василенка. Хлопець моло
дий, енергійний, а найго
ловніше — принциповий:
спуску не дасть нікому.
Зібрав Микола дружин
ників. Багато не говорив.
Сказав лише, що треба ви
конувати свої
обов'язки
на совість. «Хто не бажає

Від конференції
до конференції
ГРУДЕНЬ 1979 РОКУ.
Комсомольці і молодь трак
торних
бригад колгоспів
Імені Ватутіна, імені Жда
нова, імені Фрунзе та кол
госпу «Кіровоградський» зо
бов'язалися відремонтувати
техніку, причепили інвентар
і виконати план двох міся
ців до дня відкриття XXVI
з’їзду КПРС і працювати в
дні його роботи на зеконом
леному пальному.

кої середньої школи висту
пили з ініціативою: створи
ти комсомольсько-молодіж
ну ланку по вирощуванню
цукрових буряків і взяли со
ціалістичне зобов’язання зіб
рати на площі 200 гектарів
250 центнерів коренів з кож
ного гектара.
Ініціативу
схвалило
бюро райкому
комсомолу.

СЕРПЕНЬ 1980 РОКУ.
Длсн ВЛКСМ Михайло Ка
пуста комбайном СК-6 на
колотив 12 тисяч зерна і по£Ів серед комсомольців ра
йону перше місце.

За підсумками 1980 року
районна комсомольська ор
ганізація посіла третє місце
по збиранню металолому.

#

ЖОВТЕНЬ 1980 РОКУ.
280 молодих трудівників ви
конали плай десятої п'яти
річки до 29 жовтня.
і:

*

Я:

КВІТЕНЬ 1981 РОКУ.
Старшокласники Грузківсь-

Ф

❖

КВіТЕНЬ-ТРАВЕНЬ 1981
РОКУ. 83 молодих праців
ники і 4 комсомольсько-мо
лодіжних колективи зобо
в’язалися план першого ро
ку одинадцятої п’ятирічки
виконати до 29 жовтня та
7 листопада нинішнього ро
ку.

— хай краще зараз скаже, лективне добро. Якось за кращим у районі. Його ко
на ферму, мандира Миколу Василен
затримувати нікого не бу явилися вони
Почес
неподалік
якої
стояла ка нагороджено
демо».
Дивлять ною грамотою ЦК ВЛКСМ
З того вечора все й по скирта соломи.
чалося.
Склали
графік ся, так гарно трудитеся бі Крім того, недавно Мико
чергувань і — до роботи. ля неї чоловік, так нато- ла брав активну участь у
роботі першого Всесоюз
ного зльоту оперативних
комсомольських
загонів
дружинників.
Найбільша
запам’яталося йому із по
їздки до Москви відвідан
ня академії МВС та дивізії
імені Дзержинського. Тоді
подумалось: «Які чесні,
віддані своїй справі люди
охороняю.ь
правопоря
док».
лочує...
Та
дарма
—
дове

Перше —це назести поря
— Кого можна вважати
док біля Будинку культу лося висипати, ще й штраф кращим дзержинцем? —
ри. От тут уже й стало не заплатити.
Не одну запасливу ха перепитує Василенко. —
переливки братам
Кузьзяєчку
завернули дзеэ- Сергія Стаднієнка, Сергія
,мичам, Олександр/ Чорно
жинці
на
колгоспний го Демешка, Василя Євка —
му, Леоніду Луньову. Уве
найнерод
то
з
огірочками,
то з це найактивніші,
чері їх угамують, а наступ
примиренніші до правопо
ного дня дивись уже й ка помідорами.
Часто
зустрічаються рушень члени оперативно
рикатури є у «Комсомоль
го загону.
зі своїм дільнич
ському прожекторі». Роз хлопці
Дехто не без заздрості
ним
старшим
лейтенантом
мовляли з батьками. Якщо
порушення
повторюва Федоровим, допомагають говорив: «Добре бути там
йому, охоче
приймають дружинником, де все спо
лось — штраф.
Великобайрацькі
дру його поради. Підтримують кійно». Правильно. Добре.
жинники не тільки охоро тісні стосунки з райвідді Але цей спокій — резуль
тат хорошої роботи самих
няють правопорядок, а й лом міліції.
За підсумками змагання оперзагоніаців, які з влас
допомагають органам мілі
загін села ної ініціативи навели у селі
ції у боротьбі з самогоно оперативний
визнано порядок.
варінням, оберігають ко Великі Байраки

Як справи, комсомольський
оперативний?

Приклад

Будні

КОЛЕКТИВ
ІИЙЙСТІ
Комсомольсько - моло
діжному колективові трак
торної бригади колгоспу
імені Ватутіна за успіхи у
соціалістичному змаганні
дано
право називатися
Імені 60-річчя ВЛКСМ.
Виправдує він це високе
звання й нині. Уже закін
чено збирання в колгоспі
соняшнику та кукурудзи
па зерно, залишилося ви
конати на кількох гектарах
цукрові буряки, завершу
ється
й оранка на зяб.
Партійно- комсомольський
екіпаж (комбайнер — ко
муніст А. О. Гамарцев, помічник
— комсомолець
Олександр Маленко) на
збиранні соняшнику вибо
ров перше місце по кол
госпу, намолотивши за 10
робочих днів 266 тонн на
сіння. Добре справляють
ся зі своїми завданнями
Володимир
Семенець,
Павло Ярошенко, Юрій
та Володимир Михайлюки.
Плай дев’яти місяців во
ни виконати на 143 про
центи.
На тракторній бригаді
регулярно з’являються по
відомлення про передови
ків соціалістичного
зма
гання, зроблено стенд, на
якому вміщено фотографії
нагороджених орденами та
медалями.
Зростають у колективі
люди, народжуються ди
настії. Обрали одну про
фесію 1 трудяться поруч
брати Семеїіці. Михайло
уже вийшов із комсомоль
ського віку, Микола —
комуніст, а Володимир та
Павло — члени ВЛКСМ.
Крім Юрія та Володими
ра Мнхайлюків, у бригаді
працює їхній ‘ старший
брат Анатолій.
А влітку цього року
після закінчення десяти
річки у колектив влилися
< Александр Шапка та Анд
рій Лохвицькпй. Прийшли
хлбгщі працею звеличува
ли рідшій колгосп, ПОЧІІйати свою династію.

На обласній повірці—Кірово
градська районна комсомоле
ська організація

СЬОГОДНІ
ТВОРИМ МАЙБУТТЯ
КІРОВОГРАДСЬКИЙ РАЙОН:

Якйпш-ІЇо

III ЇСТЬ РОКІВ
минули
швидко. Були вони багаті на корисні справи, на
зустрічі з цікавими людь
ми, на повсякденні турбо
ти. Весь цей час <Ольга
крета-
Писарєва була секрета
рем комсомольської організації колгоспу «Побе-

А Комсомольська організація Кіровоградського
району налічує в своїх рядах 3 тисячі членів ВЛКСМ.
Вони об’єднані в 57 первинних організацій, 36 з
правами перзинної, 31 — учнівську, 32 комсомоль
ські групи, 7 комсомольсько-молодіжних колективів
(чотири з них — у сільському господарстві), А Щоро
ку діє 20—23 тимчасових КМК. А 220 комуністів та
кандидатів у члени КПРС працює у комсомолі. А 12
молодих працівників удостоєні державних нагород.

ПО ПРАЦІ

І ЧЕСТЬ
Механізатор
колгоспу
«Кіровоградський» Мико
ла Кваша за 9 місяців
цього року виконав план
на 126 процентів. На ного
рахунку
1893 гектара
умовної оранки, при пла
ні 1590 гектарів. Рішен«
ням бюро Кіровограде^
кого райкому Компартії
України та райвиконкому
його ім’я занесено на ра
йонну Дошку пошани.
Микола Кваша — ком«
гомельський ватажок в
господарстві. Його ударна
праця — приклад для всіх
юнаків і дівчат тела.

сіння соняшнику,
попереду була вона. Отак
завжди. Впоралася з од
ним, береться за інше.
- •
♦ * ♦
L1 А ДРУГИЙ день після
8 8 закінчення випускних
екзаменів у школі Наталка 1 Людмила Шишкіни

Товариші по Спілці

НЕСПОКІЙНІ

СВД®
да». А нещодавно її обрано парторгом відділка.
Але будні Олі — так са
мо — у постійних турбо
тах з комсомольцями гос
подарства. Вона і член
бюро райкому ЛКСМУ і
комсомольський пропаган
дист. А як багато дору
чень обирає для себе са
ма) Навесні, наприклад,
подала пропозицію сила
ми комсомольської орга
нізації та адмінперсоналу
доглядати і зібрати город
ні культури. І повела за
собою. Осінь показала,
що справу успішно дове
дено до кінця. А зовсім
недавно, коли працівники
сільського
господарства
відмічали своє професій
не
свято, комсомольці
колгоспу «Победа» з ран
ку й до вечора працюва
ли на току. У результаті
проведеної під час суботника роботи колгосп
повністю вивіз із току на

з’явились на першій
лочнотоварній фермі кол
госпу «Победа». Але не
відразу далося їм це рі
шення. Радились із ма
мою, Вірою Спиридонівною, яка довгий час пра
цювала телятницею. «Має
те бажання — ідіть», —
сказала вона.

«Не все спочатку лади
лось, — розповідає Люд
мила Шишкіна про поча
ток своєї і сестриної тру
дової біографії, — але
допомагали всі доярки, як
могли. І вміє через неба
гато часу Наталка зайняла
перше місце у соціаліс
тичному змаганні за під
сумками декади й утриму
вала його майже протя
гом року.
Згодом Наталці запропо
нували місце обліковця
на комплексі, а невдовзі

На знімку: Людмила ШИШКІНА.
потому поїхала вона вчи
тись в Олександрійський
радгосп-технікум».
У Дев’ятнадцять років
Людмила Шишкіна стала
завідуючою фермою, у 20
в її трудовому житті від
булась не менш важлива
°Д'я- ’• обрали депута
том Покровської сільської
ади народних депутатів.
НдЛю^ИНа
Утверджується
обраному
шляху. І
Добра слава
йде в селі
про комсомолку Людмилу
Шишк.ну, Незабаром
до
Двох найважливіших
поДій н трудового життя доДасться ще одна
при'
кандидатом У члени

О ЛЄКСАНДР

Качанов
м'Цно зжився зі своїм
Рідним селом, з
колгоспола,
Туу
пройшли його

дитячі роки, тут закінчив
школу, звідси проводжа
ли його до лав Радянської
Армії, тут його чекали і з
радістю зустріли.
Мав професію шофера
і вважав її однією з кра
щих. Коли мова заходила
про машини, про двигу
ни, від гурту відійти він
уже не міг. Уважно слухаючи розповідь товариша, подумки обмацував
кожну деталь, кожен гвин
тик. Інколи навіть здава
лося,
що вони в нього
перед очима. Бувало, про
кидався серед ночі і зга
дував тільки-но бачений
сон:
то він нібито їде
безкрайніми просторами,
то протирає машину, щось
підтягує, перевіряє.
Радіють керівники гос
подарства,
односельці:

гарного
сина виростили
Микола Петрович з Ліді
єю Захарівною. Веселий,
чесний,
товариський, а
головне — працьовитий.
За дев’ять місяців цього
року при плані 47 тисяч
тонно-кілометрів виконав
52589, зекономивши при
цьому 462 літри бензину.
Так було і раніше. Соціа
лістичні зобов’язання, взя
ті на
честь XXVI з’їзду
КПРС, Сашко виконав на
190 процентів.
За
відмінну
роботу
правління колгоспу
на
городило його туристич
ною путівкою
до міста
Ленінграда. А комсомоль
ська організація дала йо
му
рекомендацію
Для
вступу кандидатом у чле
ни КПРС.
О. БОНДАРЕНКО,
А. ВАСЬКОВ.

20 жовтяя 1981 року
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НРБ: шлях боротьби за
національне
утверд
ження, за свободу і
незалежність, роки со
ціалістичного творення.

<3 непохитною вірою
в свої сили

НАША ДРУЖБА НАВІК НЕПОРУШНА,
ХАЙ ЩАСЛИВИТЬСЯ СВІТЛА ЇЙ ПУТЬ!
Пам’ятники
старовинної
болгарської
культури
. чотири
пам’ятники
стародавньої болгарської
——
Боннська
ї^кваУ
Мадярський
вершник,
Казанлинська
гробниця і Печерні церк
ви біля села Іванова (Русенський округ) занесені
ЮНЕСКО у список куль
турних
пам’ятників
І
природних
визначних
Місць світового
значен
ня. Болгарська
журна
лістка Аліна ХАДЖИии
НА розповідає про два з
них:
культури

СРСР—НРБ: співробітництво в цифрах і фактах

А Понад 50 тисяч болгарських спеціалістів підготовлено в СРСР за поки
соціалістичного
розвитку нпаїни Ні
різних підприємствах
і в
НРБ передавали • свій досвід Гзнаннп
болгарським товаришам більше 11 ти
сяч радянських спеціалістіз
А Болгарія одержала Із СРСР пои.ап
6500 комплектів науково-технічної доку
ментації. 113 болгарських і 202 оіпін
ських науково-дослідних
інститути і
організації спільно розробляють 580 мі.
уново-технічних проблем І тем
А У співробітництві з СРСР у Болга
рії створена матеріально-технічна база
яка забезпечує
виробництво 90 ппп’
центів чорних металів, 85 — продукції
кольорової металургії,
70 — електро
енергії, 80 — продукції нафтоперероб
ної І хімічної промисловості.

д Нині в Радянському Союзі працює
понад 13 тисяч болгар. Вони зайняті на
об’єктах, нотрі задовольняють потреби
держав соціалістичної співдружності в
електроенергії, сирозині і продоволь
чих продуктах,
А При тісній радянсько-болгарській
науково-технічній взаємодії в нинішній
п’ятирічці значно зросте енергетична
потужність НРБ,
завершиться рекон
струкція і розширення
металургійної
бази, дальший розвиток дістане хімічна
промисповісіь, поліпшиться структура
і спеціалізація виробництва, буде збу
довано близько 50 великих промисло
вих об’єктів, триватимуть спільні нау
кові дослідження на Землі і в космосі.

Ряд історичних
ювілеїв невій лінії розвитку соціа
широко відзначався протя лістичної Болгарії.
(Софія-пресс—АПЯ}.
гом двох останніх
десяти
XII з’їзд БКП затвердив
річ в НРБ: 1100 років сло проект тез діяльності пар
в'янської писемності, 100 тії в галузі соціального, еко
А ПОЖОВКЛІЙ фото ловіка в Москву, і ті збе свідчать про діяльність БКП
років
визволення від ос номічного і
культурного
графії задумлива моло регли його. Ось він перед у поданні допомоги голоду
манського
іга, 100 років розвитку НРБ у восьмій п'я
да болгарка у пілотці з чер вами.., — продовжував роз ючому населенню Поволжя,
Квітневого повстання і ось, тирічці (1981—1985 рр.) і на
воною зіркою. Це Лілія Ка- повідь екскурсовод. — Ко устав першого болгаро-ранинішнього
року, — 1300- період до 1990 року. Голов
растоянова. Батько її — ві жен експонат нашого му дянського товариства, засно
соціально-економічне
річчя Болгарської держави. не
домий революціонер, сорат зею, який у народі назива ваного в 1934 році.
п’яти
Наш народ сприймає цей завдання нинішньої
ник Димитрова,
народний ють музеєм дружби, ввійде^
Затамувавши подих, слу
ювілей не тільки як своє на річки •— продовжити лінію
герой. Розстріляний за ре в історію. Оглянувши доку хали ми в запису виступ Ге
ціональне свято, а й як свя иа комплексне задоволення
волюційну діяльність. Разом менти ,фотокопії, інші екс оргія Димитроаа на Лейпціг«
матеріальних,
то загальнолюдської цивілі зростаючих
Церква знаходиться в
з матір’ю, теж революціо понати, ви дізнаєтесь, як за ському процесі 1933 року,
духовних
і
соціальних
пот

зації. Середньовічна бол
кварталі «Бояна» в Софії.
неркою, Лілія в сім років роджувалася і міцніла друж де він безстрашно проголо
Вона
складається
із
гарська культура, яка досяг реб народу на оснозі інтен
потрапила до в’язниці. По ба між болгарським і росій- сив: «Я горджусь тим, що я
трьох
частин:
хрестовола чудових для свого часу сифікації народного госпо
син болгарського робітничо
купольної церкви св. Ни
тім дівчинку таємно пере ким народами.
успіхів, справляла прогре дарства, послідовного за
коли. котра відноситься
правили в СРСР. Вона закінСвоїм
корінням зв’язки го класу... Я захищаю свою
еконо
до XI—XII століть,
дво
сивний вплив не
тільки на стосування нового
особисту комуністичну ре
поверхової церкви, спо
механізму і даль
розвиток слов’янських кра мічного
волюційну честь. Я захищаю
рудженої і розписаної в
шого
вдосконалення
соціа

1259 році на замовлення
свої ідеї, комуністичні пе
щій, а й інших держаз
—
царя Калояна. 1 прибудо
реконання».
близьких і далеких.
Зона лістичних суспільних відно
ви 1815 року. Церква ві
син.
У залі, де фотографія і
справляла цей вплив завдя
дома головним
чином
Яскрава мова фактів свід
своїми розписами в Кащоденник Лілії Карастояноки високому розвитку пи
лояновій
частині.
Вони
чить
про
те,
що
у
центрі
вої, портрети комсомольсь
семності і літератури, мону
належать пензлю болгар;
Є різні музеї. Але такий, експонати якого розповідали
ких ватажків, організаторів
ментального
будівництва, уваги багатогранної роботи
ського художника, який
б
про
зародження
й
розвиток
братніх
відносин
між
наро

знаходиться
антифашистської боротьби
працював у стилі Тнрневспівочого і образотворчого партії завжди
дами двох країн, мабуть, єдиний у світі. Це — Національ
ської художньої школи,
девіз: «Все в ім’я людини,
Йорданки Ніколової, Ліляни
ний музей болгарс-радянської дружби в Софії. Відкрито
мистецтва.
і
відносяться
до
кращих
його в 1953 році. У ньому чимало
експонатів, які наді
все для блага
людини!» У
Димитрової, Слівена Русева,
зразків
європейського
Сьогодні, у
ювілейний
йшли з Державного Ермітажу, Центрального військововосьмій п’ятирічці суспільна
Олександра Димитрова, ма
живопису XIII століття.
морського музею та бібліотеки імені Салтиковз-Щедріна
для Болгарії
рік, у нашій продуктивність праці збіль
Боннський майстер во
теріали про партизанів, які
у
Ленінграді,
Державного
історичного
музею,
Центрально

країні здійснюється багато шиться на 30—35 процентів.
лодів винятковим відчут
го музею В. і. Леніна, Кремлівської Збройної
палати, з
разом із радянськими сол
тям пропорції. Тому, хо
найрізноманітніших
гро У таких провідних галузях
музеїв Кисза, Кишинеза, Володимира.
датами громили фашистів.
ча церква
невелика за
мадських і культурних за виробництва, як електроні
розмірами, численні деко
Тут увагу кіровоградціз при
ходів. Наш народ зустрічає ка, металообробна промис
ративні елементи в ній
вернула фотографія, яка за
не створюють враження
цю дату новими виробничи ловість, важке машинобуду
фіксувала розмову Геор
перевантаженості. Живо
ми успіхами. Багато інціагив вання, хімія, металургія, во
пис відповідає
вимогам
гія Димитрова з генералом
у зв’язку з ювілеєм прове на зросте більш як удвоє.
літургіч ного канону. Од
Бірюзовим та маршалом
нак у деталях, у тракту
дено і проводиться в інших
Особлива увага у ці роки
Толбухіним. На честь остан
ванні людських фігур, в
країнах. Мета
їх — озна приділятиметься прискоре
моделюванні облич про
нього в Болгарії названо
йомлення народів
світу з ному впровадженню досяг
явилось прагнення ху
чипа університет, працювала між народами двох країн центр округа — побратима
дожника до реалізму, до
найзначнішими моментами нень науки і техніки, вітчиз
в «Комсомольской правде». йдуть у далеке минуле. Про Кірозоградщини.
уточнень, які наближали
болгарської історії
сучас няного і зарубіжного пере
його живопис до дійснос
З хвилюванням переступа
Під час війни не розлучала це свідчать археологічні зна
ною Болгарією, з її успіха дового досвіду.
ті. Час не пощадив роз
давньо- єш поріг залу, де відобра
Нинішня
ся з блокнотом, так же, як хідки, матеріали
писів,
вони
втратили
ми у будівництві соціаліз п’ятирічка стане п’ятирічкою
етап дружби
з фотокамерою та автома болгарської писемності та жено новий
свою початкову свіжість,
му.
але, незважаючи на ие.
технічного прогресу.
том. Мріяла написати книгу. культури, виставлені в пер братніх народів, що почався
образи Калояна
1 його
"Ж- Наш народ згадує про
9 вересня 1944 року. Огля
Та не судилося.
Темного шому залі.
Розмір капіталовкладень
дружини Деснслави, а та
йдений державою багатові
лютневого вечора бійці пар
У наступному — експона даєш фотографії радянських
кож царя
Александра
зз цей період
складе 38
ковий шлях. Важкий шлях мільярдів левів. Близько 70
Ассня
і цариці Ірини
тизанського з’єднання, яким ти, які розповідають про пароплавів, що доставляли
сьогодні
сприймаються
боротьби за
національне процентів коштів, передба
командував О. Ф. Федоров, відносини
російського та в Болгарію хліб і трактори,
як
винятково
пластичні
і
утвердження, за свободу і чених для
поховали комсомолку на бі болгарського народів у ро бавовну і верстати; матері
використання у
н иві.
незалежність. У
ході цієї матеріальній сфері, будуть
лоруській землі.
ки османського іга та ро али про збудовані з допо
боротьби формувались та направлені на модернізацію
Бойові друзі не знайшли сійсько-турецьких воєн. Тут могою Радянського Союзу
кі риси
болгарського ха і реконструкцію, впровад
у польовій сумці Лілії її грамота Петра І слов’янсь заводи і фабрики, обмін де
рактеру, як воля і працьо ження найбільш цінних до
партизанського щоденника. кому населенню Балкан за легаціями, про присвоєння
витість, патріотизм, любов сягнень у галузі технології,
секретареві
Чи збереглися записи від допомогу у війні з Туреччи Генеральному
до своєї землі,
прагнення техніки і організації праці.
важної журналістки? Роз ною в 1715 році, реліквії ЦК КПРС товаришеві Леоні
Цей барельєф, викардо знань, повага до інших Це величезні для масштабів
війни ду Іллічу Брежнєву звання
глядаючи експонати
Наці російсько-турецької
буваний на скелі східні
Героя Народної Республіки
народів.
1877
—
1878
років.
нашої країни капіталовкла
ше села Мадара Шуменонального музею болгарсь
ського округу на висоті
Озираючись на пройде дення. Досить сказати, що
З особливою гордістю ог Болгарії, і ще раз переко
ко-радянської дружби, слу
понад 20 метрів, — єдиний шлях, болгарський на за період з 1949—1979 рр., Іний
хаючи розповідь екскурсо лядаєш матеріали, що роз нуєшся: дружба радянсько
у своєму роді В Єв
го і болгарського народів
род ще раз
відзначає, як тобто за тридцять років со
ропі. Він зображує сце
вода про Лілію,
подумки повідають про Велику Жовт
вічна і непорушна.
ну, яка символізує пере
різко виділяються в його іс ціалістичного
будівництва,
задав йому це питання. Ек неву революцію, про її
могу болгарського царя
Ю. ЛІВАШНИКОВ,
вплив на революційних рух
торії останні
37 літ, роки капіталовкладення
склали
скурсовод
ніби
чекав
його:
VIII століття. Написи до
позаштатний кореспон
соціалістичного
творення. 71 мільярд левіз. Це свід
цього чудового пам’ятни
— Тільки через багато ро у Болгарії, про засновника
ка виявились винятково
дент «Молодого кому
Колись Болгарія була відо чить про зрослі можливості
ків після смерті Лілії ми діз Болгарської Комуністичної
цінним джерелом для ви
нара».
ма як одна з найвідсталіших нашої країни, про стабіль
налися, що щоденник вона партії Димитра Благоєва. Тут
вчення
ранньої Історії
Софія — Кіровоград.
а економічному відношенні ність її економіки.
болгарської держави.
передала батькам свого чо- розміщені експонати, що
Європейських держав. Вона
Наріжним каменем
зов
майже не мала індустрії, не нішньої політики НРБ було і
кажучи вже про важку про буде
всеоічне зміцнення
мисловість. Сільське госпо братських відносин з Кому
дарство було малопродук ністичною партією Радянсь
тивним
і низькотоварним, кого Союзу,
з великою
позбавленим найнеобхідні- Країною Рад, з радянським
шої техніки.
За короткий народом.
історичний строк, втілюючи
«У своїй 13-віковій істо
в життя заповіт Георгія Ди рії, — зідзначав на XII з їз
тозариш
Тодор
митрова — зз 15—20 років ді ' БКП
досягти того, чого інші на Жизков, — Болгарія мала
роди в інших умовах дося геніальних мислителів і пое
гають за ціле
століття, — тів, революціонерів і пол
Ми по праву і
болгарський народ
пере ководців.
ними.
творив свою
країну. НРБ сьогодні пишаємося
сьогодні — це
розвинута Однак ніколи раніше Бол
соціалістична
держава із гарія не мала _ народу, як
болгарський
сучасною
промисловістю, сьогоднішній
зростаючим рівнем народ народ, котрий має високий
дійської почесної роти зарахували бійців, що відзна
освіти
і
високу
ного добробуту, культури і рівень
чилися в боях проти фашистів.
освіти. Тому ми говоримо, культуру, єдині інтереси, ці
Одягнені гвардійці почесної роти у форму, яку но
Гості і "Жителі Софії завжди
з великим інтересом
сили повстанці загону Георгія Раковського — першо
Що перемога революції 9 лі і прагнення, такий високий
ЧЄРЄМ°НІЮ зміни гвардійського почес
го
болгарського загону, що в 1862 році почав боротьбу
ного караулу біля Маезолею Георгія Димитрова...
вересня 1944 року — най міжнародний авторитет, та
проти османського іга. Таку форму мали всі, хто бо
Гвардійські
частини
в
Болгарії
створено
в
1873
ро

ку
непохитну
вірУ
У
сво
*
вища вершина у 13-віковій
ровся проти поневолювачів.
ці, коли країна була звільнена від османського іга «
На
знімках: церемонія зміни
гвардійського
історії Болгарії. Виняткове сили і своє майбутнє».
почесного караулу біля Мавзолею Г. Димитрова; Мав
створили ?Л&ВЗННП болгарської армії. Саме тоді й
^значення на
цьому етапі
Георгій БОКО8,
створили гвардіисьну почеснку роту>
золей Георгія Димитрова.
»«.пплсігі.ипгп
Текст і фото М. ДНІПРОВСЬКОГО.
розвитку
має
квітневий
болгарський публіцист.
Після визволення Болгарії від гітлерівців до гвар
(1956 р.) Пленум ЦК БКП,
(Софія-пресс—АПН).
вкий поклав початок Квіт
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БОННСЬКА
ЦЕРКВА

ДРУЛ

МАДАРСЬКИЙ
ВЕРШНИК

-20 жовтая 1961 року

4 сшор
А ЦТ (IV програма)

Вівторок

19.00 — Свято народного
танцю. 19.30
— Чемпіонат
СРСР з футболу. Перши лі
га. «Металіст»
(Харків) —
«Шинник»
(Ярославль). 2-й
тайм. 20.15 — «Вечірня каз
ка»« 20.30
Чемпіонат світу
з
художньої
гімнастики.
21.00 — «Час». 21.35 — Ху
дожній фільм
«Повість про
людське серце». 1 і 2 серії.

▲ ЦТ
8.00 — «Час». 8.40 — Гім
настика. 9.05 — О. Грибое
дов. «Лихо з розуму». Фі.іьмннстава. По
закінченні —
Новини. 14.30 — Новини.
14.50 — Досвід господарю
вання. Кінопрограма. 15.3-5 —
Музична
програма
для
юнацтва. 17.50 —’Життя нау
ки.
18.35 —
Мультфільм
«Вовк і семеро козенят на
новий лад». 18.45 — Сьогодні
у світі. 19.05 — Людина і за
кон. 19.35 — Телефільм «Не
безпечний вік». 21.00
«Час». 21.35 — Кінокамера
дивиться у світ. По закінчен
ні — Сьогодні у світі.
тора Нінгісеппя».
серія.
10.40 — Виступ оркестру на
родних інструментів «Росій
£ ут
ські візерунки».
11.10
—
Док. телефільм «Сула — рі
10 00 — «Актуальна каме ка тундри». По закінченні -»
ра». 1035
—
Музичний Новини. 14.30
— Новини.
фільм. 11.40
— «Шкільний 14.50 — Док. телефільм про
екран». 7 клас. Розвитої: мо
ви. 12.10 — Художній теле нафтовиків Західного Сибіру
робота».
15.15 —
фільм «Сказання
про хо «Така
роброго витязя Фет-Фрумо- С. Маршак. Сторінки життя
са». 14.20 — «Народні талан і творчості. 16.05 — Чого і
ти». 16.00 — Новини. 16.10— як навчають в ПТУ. ИІкола
професій. Про ме
«Срібний дзвіночок». 16.40— вогненних
Концерт. 17.00 — Для дітей. талургів. 16.35 — С. Рахма«Старти
надій». 17.30 — нінов. Сюїта № 2 для двох
Філцм-концерт.
18.00 — фортепіано. 17.00 — Адреси
«День за днем». (Кіровоград). Молодих. 18.00 — Ленінсь
18.15 — Мультфільм. (Кіро кий університет мільйонів.
революція.
воград). 18.30 — Концерт. Науково-технічна
19.00 — «Актуальна каме 18.30 — Мультфільм. 18.45 —
у світі. 19.00 —
ра»-. 19.30
—
Чемпіонат Сьогодні
СРСР з хокею: «Сокіл» (Ки Проблеми — пошуки — рі
шення.
20.30
— Концерт на
їв) — «Крила Рад».
2 і З
родного артиста СРСР Ю. Гу
періоди. 20.45 — «На добра ляева
й академічного оркест
ніч. діти!» 21.00
— «Час».
21.35 — И. Штраус. «Ведн- ру російських народних, ін
струментів
ЦТ і ВР. 21.00 —
ний вальс». Вистава. в пе«Час». 21.35 — До 100-річчя
ретіиі — Новини.
з дня народження Пабло Пі, кассо. 22.35 — Сьогодні у
А ЦТ (IV програма)
світі. 22.50
—
Грають
3. Шахмурзаева (скрипка) і
19.00 — «Народні мелодії». А. Гарів (гітара).
19.15 — Чемпіонат СРСР з
хокею: СКА — ЦСКА. 2 і З
Періоди. 21.00 — «Чає». 21.35 £ УТ
— Художній фільм «Беру на
10.00 — «Актуальна каме
себе».
ра». 10.35 — Документальна
нінопрої рама. 11.10 — І. Ко
черга
«Ярослав Мудрий».
Вистава. 13.35 — Концерт.
16.00 — Новуни.
16.10 —
«Срібний дзаіночок». (Кіро
воград
на
Республіканське
А ЦТ
телебачення). 16.30 — «Рес8.00 — «Час». 8.-10 — Г1Мнаетииа. 9.05 ■— Телефільм
«Небезпечний вік». 10.30 —
Клуб кіпоподорожей. По за
кінченні — Новини. 14.30—
Новини.
14.50 — Сільські
будні. Док. телефільми. 15.30
— Російська мова. 16.00 —
Концерт Державного ансамб
лю Народної Демократичної
Республіки Пємеп. 16.30 —
Відгукніться, сурмачі! 17.00
— Кубок володарів кубків а
футболу: СКА (Ростов па-До
ну) — «Ейнтрахт»
(ФРН).
18.45
— Сьогодні у світі.
19.00 — Кубок УЕФА з фут
болу: «Спартак» — «Кайзер
слаутерн» (ФРИ). 21.00 —
«Час». 21.35 — Концерт ор
кестру симфонічної і естрад
ної музики ЦТ і ВР. 22.00 —
Спортивна програма. В пе
рерві — Сьогодні у світі.

Субота
8.00 — «Час». 3.40 —. Гім
настика. 9.05 — Фільм-кон
церт «Грає заслужений ар
тист РРФСР II. Петров»
0.30 — АБВГ21.35 — Художній телефільм (фортепіано).
Деііка.
10.00 —
Для час.
•«Кишіть листи»,
батьки. 10.30 — Веселка. IV
Міжнародний фестиваль те
лепрограм народної творчос
ті. «Грецькі народні танці».
(Греція). 10.55 — Більше хо
роших товарів. 11.25 — Пое
зія. М. Бажан. 12.20 — Ек
▲' ЦТ
ран збирає
друзів. Мінськ
іБРСР) —- Ліон
(Франція).
8.00 — «Час». 8.40 — Гім 13-20 — 43-й тираж «Спорт
настика. 9.05 — Улюблені лото». 13.30 — Цо ви може
вірші. .9.45 — Телефільм те. Конкурс молодих вина
«Дьа дні з
життя Віктора хідників.
14.15 — ФільмКінгісеппа». 2 серія. 10.59 — концерт • «Співає
Ірина
Концерт Державного кварте пржевська». 14.30 — ІІозпшг.
ту їм. Комітаса. По закінчен 14.45 — Очевидне — неймо
ні — Новини. 14.30 — Нозп- вірне. 15.45 — «Зустрічі’з
ІИІ. 14.50 — Твій труд — твоя Аркадіем Райкіним».
Теле
висота. Кінопрограма. 15.30 фільм. 17.00 — Бесіда -полі
— Шахова школа. 16.00 — тичного оглядача ІО. ЛетуноКонцерт артистів націонал
ва. 17.30 —
Мультфільми
ного ансамблю Замбії. 16.25 «По щучому велінню». «Зо
— Москва і москвичі. 16.55 лота антилопа*. 18.30 — Док.
— В гостях у казки. Теле телефільм «Три. два, один.
фільм «Регептруда». 18.15 — нуль...» Автор — політичний
Тележурнал
«Співдруж оглядач В. Дунаев. 19.15 —
ність». 18.45 —
Сьогодні У Концерт Державного кубан
світі. 19.00 — Економіка по ського козачого хору. 20.00
винна бути економною. 19.20 — Телефільм «Світ Улано(21.00 —
— Фільм
«Пічки-лазочки». веї». 1 1 2 сепії.
22.35 —
21.00 — «Час». 21.35 — Чер Програма «Час»).
Мелодії
й
ритми
зарубіжної
вона гвоздика. Концерт лау
закінченні —
реатів міжнародного фести естради. По
валю молодіжної пісні в Со Новини.
чі. 22.50 — Сьогодні у світі.
23.05 — Док. фільм «Щедре
£ УТ
сонце Криму».

П’ятниця

10.00 — «Актуальна каме
ра». 10.35 — «Музична мо
заїка». 10.55 — «Таємничий
Гіпопотам». Лялькова виста11.55—«Мода-81. Осінь».

10.00 — «Актуальна каме
ра». 10.35 — Ранковий кон
церт. 11.35 — Художній телефільм «Береги». 2 серія,
12.50 — «Доброго вам здо13.20 — Концеот.
ров’я».
фільм
13.40 — Художній
«Містер Ікс». 15.10 — Кіпо-

Е

£ ПТ

'£ ЦТ (IV програма)

3.00 — «Час». 8.40
19.00 — Концерт. 19.15 —
ластика. 9.05 — Відгукніть Чемпіонат
СРСР з хокею:
ся, сурмачі! 9.35 — Т(
«Динамо» (Рига'і — ЦСКА. 2
фільм «Два дні а життя Вік- 1 3 Періоди. 21.00 — «Час».

Фото Ф. ГОНЧАРА.

'] 2 °5 _ Художній телефільм
«Береги»." 1 серія; 13 40 «Сторінки кохання». 16.00Новини. 16.10 —- «Срібний
дзвіночок». 16.30 «Ьезпе іиа
праця — запорука успіху».
17 00 —
Концертний зал
«Дружба».
17.45 — Теле
фільм. 18.00 «Ден* за
днем». (Кіровоград). 18.15 —
Оголошення.
(Кіровоград),
ія 20 _ Телефільм. (Кірово
град). 18.30 — Мультфільм.
19.00 - «Актуальна камера19.30 — Чемпіонат СРСР з
футболу. Перша
*‘'їета’
ліст» (Харків) ■— «Шинник*
(Я о о сл а вл ь). 2-й та й м. 2 0 15
— «Комуністи 80-х». 20.4л—
«На добраніч, діти!» 31.00 —
«Час». 21.35 — Художній те
лефільм «Береги». «< серія,
22 50 — Співає народна ар
тистка УРСР Р- Кириченко.
По закінченні — Новини.

орган Кировоградского

316Ö50, МСП

областного комитета

м. Кіровоград,
вул. Луначеревного, 36.
BK 0484В.

10.00 — «Актуальна каме
ра». 10.35 — Пісні О. Білаша.
11.05 — Художній телефільм
«Береги». З серія.
12.20 —
«Сьогодні — День пранінннків автомобільного
транс
порту». 12.50 — Для дітей.
Художній телефільм «Чарів
ний голос
Джельсоміно».
15.00 — «Слава солдатська».
16.00— «Майстри мистецтв**.
16.40 — «Катрусин кінозал».
17.40 — Концерт, присвяче
ний закриттю X Міжнарод
ного фестивалю телефільмів.
«Людина і море». 19.00 —
»Актуальна камера». 19.30 —
«П’ять хвилин па роздуми».
Молодіжна розважальна пе
редача. 20.25 — Телефільм.
20.45 — «На добраніч, діти!»
21.00 — «Час». 21.35 — Ху
дожній телефільм «Береги».
4 серія.
По закінченні —
Новини.

ФУТБОЛ

«Зірка»
«Фрунзенець»—1:1
Під кінець сезону стабі
лізувалася гра суммам. Зо
ни кілька турів підряд не
знали поразок. І в Кірово
град «Фрунзенець» при
їхав з наміром не втрача
ти очок на фініші всесо
юзної
футбольної пер
шості серед команд дру
гої ліги.
Сумчани одразу відтяг
нули значні сили на захист
воріт, залишивши попере
ду всього кількох гравців,
«Зірка» діяла мляво, особ
ливо в лінії нападу, за со
рок п'ять хвилин не буде
зроблено жодного удару
по воротах «Фрунзенця».
Після перерви
кіровс-і
градці дещо «ожили». Во
ни проводять серію ага:«.
Одну з них на 57-й хвияийі
завершує Валерій Самофа
лов — головою
посилає
м’яч повз руку голкіпера
«Фрунзенця» Олександра
Ковальова. За хвилину по
милкою захисникІЕ і Еоротаря «Зірки» Валерія Му*
зичука скористався півза
хисник гостей Ігор Строгонов і встановив рівновагу.
Далі гра проходила з де
якою перевагою
наших
земляків.
На вісімдесят
сьомій хвилині
вивести
свою команду вперед мі®
Олександр Алексеев, та він
з близької відстані вцілив
у стража воріт «Фрунзенця».
Отже, колективи зеписали е свої активи по однему очку. Всього на рахунну кіровоградців їх нині
38.
«Зірка» виступала у та
кому складі: в. Музичук,В. Димов, О. Смиренно,
В. Баранцов,
В. Тарасов,
Ф. Студньов, О. Безщасний (Ю. Швйбак), О. Алек
сеев, Ю. Касьонкін, В. Са
мофалов, С. Ралюченко.
Сьогодні останній, сорок
шостий тур другого кола.
«Зірка» на своєму стадіоні
приймає «Десну» з Черні
гова.

В. ШАБАЛІН.

Редактор D. СТУП/Jco

«Молодий
комунар»

Кіно ----------- -

НАША АДРЕСА:

Иа украинском языке.

А УТ

8.00 — «Час». 8.40 — Кон
церт. 9.05 — Програма докумеїітальнпх фільмів. 9.50
10.20 — «В
— «Веселка».
11.40 —
гостях у казки».
Документальний телефільм.
12.40 — «Мелодії МОГО МІСта». 13.20 — «У
евіті тварип». 14.20 — «Тероризм —
знаряддя
імперіалізму».
15.00 — Чемпіонат світу з
художньої гімнастики. 17.00
— Чемпіонат СРСР з хокею:
ЦСКА — «Торпедо». 19.15 —
І. Соколов-Микитоп. «Стооіики життя 1 творчості». 20.00
— «Вечірня казка». 20.15 —
Чемпіонат Сиропи з пегбі.
Збірна СРСР — збіпна Італії.
2 тайм. 21.00 — «Нас». 2135
— Художній телефільм «Ми
разом, мамо!»

«Молодой коммунар»

ЛКСМ Украины.

8.00 — «Час». 8.40 — Гім
настика. O.Q5
— Концерт
оркестру народних інстру
ментів міжсоюзного обласно
го Будинку
народної твор
чості м. Ровно. 9.30 — Бу
дильник. 10.00 — Служу Ра
дянському Союзу! 11.00 —
—’>я».
— <<
лс ’
«Рапко«Здоров
11.45
ва пошта». 12.20
Наука /
техніка. 12.30 —
Сільська
година. 13.30
— Музичний
кіоск.
14.00 — Док. те.тефільм «Слово ..
лро ____
мого героя». Із циклу «Комуністи».
Комуністи».
14.30 —
Сьогодні — День
працівників автомобільного
транспорту. Виступ міністра
автомобільного транспорту
РРФСР Є. Трубіцпна. 14.50 —
Муз. програма до Дня пра
цівників
автомобільного
транспорту. 15.35 — Путівка
в життя. 16.30 — Клуб кіноподорожей. 17.30 — Фільмконцерт
«Струни серця».
18.00 — Міжнародна панора
ма. . 18.45 — Мультфільм
«Сім братів» 10.00 — Опера
О. Бородіна
«Князь Ігор».
Вистава. Трансляція з Крем
лівського
Палацу з’їздів.
(21.00 — «Час»). ’ 23.15 —
Футбольний огляд. По закін
ченні — Новини.

А ЦТ (IV програма)

А УТ
10.00 — «Актуальна каме
ра». 10.35 — Концерт. 11 40
— «Шкільний екран». 8 клас.
Фізика.
12.10 — Концерт.
Художній фільм
12.45 —
« Коли
я стану великим».
Новини.
16 00 —____
... _16.10 —
«Срібний дзвіночок». 16.30
— «Товари — народу». 17.00
— Телефільм. 17.30 — «Ад
реса
досвіду». 18.00
■«День зя днем». (Кірово
град). 18.15 — «Копчені по
ради». 18.30
— Естрадний
ВІТРЯКИ.
концерт, 19.00 — «Актуаль
на камера».
19.30 — «Му
зична мозаїка». 19.40 — До
100-річчя з дня народження
І. Кочерги.
«Ярослав Муд
рий». Вистава. 20.45 — «На
добраніч, діти!»
21.00 •—
фірішо-мвтсма«Час». 21.35 — Продовження публікаке.ььа
вистави «Ярослав Мудрий» тична школа». 17.00 — «Га
рячий цех республіки». 17.25
По закінченні — Новини.
— «Народні таланти». 18.00
— «(День за днем». (Кірово
град). 18.15
— Телефільм.
А ЦТ (IV програма)
(Кіровоград). 18 30 — Висту
естрадно-симфонічний
19.00 — «Служу Радянсь пає
Українського теле
кому Союзу!». 20.00 — *Ве- оркестр
бачення
і радіо.
19.00 —
Чірня казна». 20.15 — «Між «Актуальна
19.30 —
народна панорама». 21.00 -- Чемпіонат намела».
СРСР
з хокею:
«Чає». 21.35
- Художній «Сокіл» (Київ) — «Трактор».
фільм «Німа папка».
2 1 3 періоди. 20.45
— «На
добраніч.
діти!» 21.00 —
«Час». 21.35 —
Художній
телефільм «Береги*. 1 серія.
По закінченні — Новини.

Неділя
А ЦТ

А ЦТ

£ УТ

фільм. 11.20 — «Пісня дале
ка і близька». 15.10 — Кон
церт. 17.05 — «Кіпопанорама». 18.30 — «Музичний кі
оск». 19.00 — «Клуб кіноподорожей».
20.00 — «Ве
чірня казка*. 20.15 — «Здо
ров’я». 21.00 — «Час». 21.35
— Художній фільм « Були со
бі три холостяки». 1 і 2 се
рії.

Індекс 81107.

альманах «Зірочка». 15.55 —
«Сатиричний об’єктив». 16.25
— І. КоЕач. «Північна казка,
або пригоди НІльса». Балет
на вистава. 17.55
— .Телетурнір «Сонячні кларнети».
Колективи художньої само
діяльності Ров^ііської та Во
линської областей. 19.00 —
•’Актуальна камера». 19.30 —
Продовження
теле турніру
«Сонячні кларнети». 20.35 —
пл га|1Сп
музеїв України».
20-50 — <На добраніч, діпії»
21- 00 - «Час». 21.35 — Ху
дожній фільм
«Береги». З
серія По закінченні — Но
вини.

▲ ЦТ (IV програма)
8.00 — «Час». 8.40 -- До
кументальний фільм. 9.30—
«Ряпког.а пошта».
10.00 —
< Гол еста д і он». 10.30 — Тс-лс-

«КОМСОМОЛЕЦЬ». 20-25
жовтня «Тегеран-43». 2 сепії.
О 12.20. 15.20, 18.20. 20.50.
«МИР». 20—25
жовтня.
«Син орлиної печери». Збюичк мультфільмів.
О 9.30.
10.40. 13 30. 14.40. «Тричі про
кохання» — 16,10
18.20.
20.30.
«ХРОНІКА». 20—25 жовт
ня. «Комсомол». Хронік-шьФільм.
но-документальний
«Ілля Муромець».
___
Збірник
мультфільмів. З 9 00 до 15.30
20 жовтня — «Пророк, золо
то І Трансільванія». 21—22
жовтня — «Скринька Марії
Медичі». 23 — 25
жовтня —
«Хід у відповідь». Початок
сеансів художніх фільмів о
16.00. 18.00 20.00.

ПОГОДА
Вдень 20 жовтня по об
ласті 1 місту передбачаєть
ся мінлива хмарність, міс
цями
короткочасний доїц.
Видимість на
автошляхах
добра. Вітер північно-захід
ний 5—10 метрів на секун
ду. Температура повітря по
області 6—11. по місту 7—
9 гоадусів топпа.
За даними Українського
бюро погоди 21 — 22 жовтня
хмарна з проясненнями пого
на. місцями слабкий
дош.
Вітер змінних напрямів 0—5
метрів на секунду. Тспсратупа повітря вночі 1 — 6. вдень
8—13 градусів тепла.

ТЕЛЕФОНИ: відділу листів І масової ро
боти
2-45-36; оідповідального секрета
ря — 2-46-87: відділу комсомольського
~ 2-46-57; відділу пропаганди —
о«
®ІДД'ЯУ учнівської молоді —
2-45-35; відділу військово-патріотичного
виховання та спорту — 2-45-35; відділу
оголошень — 2-56 65: фотолабораторії —
2-45-35; коректорської — 3-61-83; нічної
редакції — 3-03-53.
Обсяг 0.5 дпук. арн.

Зам. № 518.

Тираж 54000.

ТРИВАЄ
ПЕРЕД
ПЛАТА
ОВОЮ
ОБЛАСНУ
MonoДІЖНУ ГАЗЕТУ НА
1982 РІК.
НАГАДУЄМО: ПЕ
РЕДПЛАТУ
МОЖНА
ОФОРМИТИ В УСІХ
АГЕНТСТВАХ І ВІДДІ
ЛЕННЯХ «СОЮЗДРУКУ», А ТАКОЖ У ГРО
МАДСЬКИХ РОЗПОВ
СЮДЖУВАЧІВ ПРЕСИ
НА ПІДПРИЄМСТВАХ,
У КОЛГОСПАХ, ОР"
ГАНІЗАЦІЯХ ТА УСТАНОВАХ.

Передплатна
на рік — 2 і
коп.

Газета виходить у пінтороп, ’
четвер І суботу.
Друиьрн» Імені Г. М. Димитрова
видавництва
«Кіровоградська правда»
Кіровоградського обкому
Компартії України
м. Кіровоград, вуп. Глінки, 2-

