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сьогодні
ПОПЕРЕДУ

Соціалістичне змагання молодих тваринників, при
свячене XXVII з’їздові КПРС та XII Всесвітньому фес
тивалю молоді та студентів, у розпалі. За підсумками 
п’яти місяців попереду йдуть доярки:

Лідія Куженко з колгоспу «Союз» Знам’янського 
району, яка надоїла 2803 кілограми молока від кож
ної корови;

Тетяна Ладанюк з колгоспу «Мир» Гайворонсько- 
го району — 2565;

Ніна Кареліна з колгоспу «Первое мая» Маловис- 
ківського району — 2320;

Надія Голуб з колгоспу імені Леніна Долинського 
району — 2119;

Любов Невідомська з колгоспу «Росія» Доброве- 
личківського району — 2020;

Лідія Шелест з радгоспу «П’ятихатський» Петрів- 
ського району — 1993;

Катерина Грабчак з колгоспу імені Шевченка Уль
яновського району — 1941;

Віра Сивенко з колгоспу імені Шевченка Голова- 
нівського району — 1926;

Тамара Крупі, з птахофабрики «Сагайдацька» Усти- 
нівського району — 1918;

Михайло Бучушкан з радгоспу «Олексіївський» 
Бобринецького району — 18/4.

Стикування 
на орбіті

ПОВІДОМЛЕННЯ ТАРС
8 червня 1985 року о 12 годи

ні 50 хвилин московського часу 
здійснено стикування космічного ко
рабля «Союз Т-13» з орбітальною 
станцією «Салют-7». Після перевірки 
герметичності стикувального вузла 
космонавти Володимир Джанібсков і 
Віктор Савіних перейшли в примі, 
щення станції.

У ході дводобового ивтономвого 
польоту корабля •'Союз Т-13» було 
проведено кілька корекцій траєкторії 
руху, в результаті яких корабель на
близився до станції «Салют-7» па за. 
дану відстань. Дальше зближення 
екіпаж викопував вручну з вико
ристанням апаратури визначення 
дальності і бортового обчислюваль
ного комплексу.

При підході до'станції космонавти 
оглянули антени, сонячні батареї та 
інші зовнішні елементи конструкцій« 
ІІа етапі причалювання вони викова^ 
лп необхідні маневри, а потім здійс
нили стикування. Чіткі дії екіпажу, 
забезпечили виконання процесів зблп- 
ження, причалювання і стикування 
точно в розрахунковий час.

Відповідно до програми польоту 
екіпаж проводить перевірку ставу, 
бортових систем і обладнання етап* 
ції.

Самопочуття говарншів Джаїг.бе- 
нова і Савіних добре.

Маловисків- 
ський район.

У колгоспі 
«Іскра» Мало- 
висківсько г о 
району Оле
ну МАНА- 
РЕЦЬКУ зна
ють як депу
тата сільської 
Ради народ
них депутатів, 
як сумлінну 
працівни ц ю. 
Олена—дояр, 
ка. У її гру
пі — 22 коро
ви і сьогодні 
вона надоюс 
щодоби від 
кожної по 13 
кілограмів мо
лока. Споді
вається пере

крити свій ми- 
нулорі ч н и й 
рубіж, коли 
вона надоїла 
по 3043 кіло
грами молока 
від корови.

Фото 
А. ШЕВЧЕНКА

З НОВОЮ ЕНЕРГІЄЮ
НА УДАРНІ ДІЛА

З ПЛЕНУМУ ЦК ЛКСМ УКРАЇНИ
Вклад комсомолу у роз

в’язання завдань, що. сто
ять перед республікою на 
завершальному етапі п’я. 
тирічки, може і повинен 
бути вагомішим. Ще дале
ко не вичерпано величез
ний трудовий і творчий 
потенціал молоді. Це під. 
креслювалн учасники Пле
нуму ЦК ЛКСМУ, який 
відбувся 8 червня в Києві. 
З доповіддю про підсумки 
квітневого (1985 р.) Пле
нуму ЦК КПРС і завдання 
комсомольських організа
цій республіки по гідній 
зустрічі XXVII з'їзду 
КПРС і XXVII з’їзду Ком
партії України виступив 
перший секретар ЦК 
ЛКСМУ В. І. Мпронснко.

Па Пленумі відзнача
лось, що юнаки і дівчата 
Радянської України з ве. 
ликпм піднесенням сприй
няли рішення' про скли
кання чергового XXVII 
з’їзду КПРС, який _ ста
не важливою історич
ною віхою в боротьбі 
за побудову комунізму. 
Комітети комсомолу рсс. 
публіки спрямовують зу
силля молоді на активну 
участь у розвитку економі
ки, успішне виконання 
планів нинішнього року і 
одинадцятої п’ятирічки в 
цілому. Сотні комсомоли- 
сько-молодіжних колекти
вів-, ЗО тисяч молодих ви
робничників іостроково 
справилися з своїми зав 
дачними і працюють у ра
хунок наступної п’ятиріч
ки. Багато зроблено в ході 
змагання ііа честь 10-річчя 
Великої Перемоги Більш 
конкретним стає вклад 
молоді у реалізацію Про
довольчої програми. Нові

загоїш добровольців по
повнили колективи удар
них будов.

Разом з тим на Пленумі 
відзначалось, що діяли, 
вість деяких КОМСОМОЛЬ
СЬКИХ організацій респуб
ліки ще не ПОВІІОЮ мірою 
відповідає зростаючим ви. 
могам дня. Не скрізь за
безпечено авангардну роль 
комсомольців у виконанні 
важливих народногоспо
дарських завдань. Повільно 
скорочується кількість по
рушників трудової дисцип
ліни серед молоді Вороши 
ловградської, Закарпат
ської, Запорізької облас
тей. Ряд комітетів комсо
молу педоспть активно пе
ребудовує і де Й110 - В Н X О В11 у 
роботу. У багатьох комсо
мольських організаціях 
Херсонської, Кримської об
ластей послаблено внутрі
спілкову дисципліну, ви
могливість до членів 
ВЛКСМ до додержання 
Статуту. Деяким комсо
мольським працівникам і 
активістам бракує ініціати
ви, почуття нового, уміння 
довести почату справу до 
кіпця.

Намічаючи програму під 
готовки до з'їзду партії, 
говорили учасники Плену
му, кожна комсомольська 
організація повніша мак
симально врахувати пози
тивний досвід, самокритич
но розкрити недоліки н 
упущення, добитися, їх усу 
ненця. Насамперед ііеоб 
хідно забезпечити активну 
і конкретну участь молоді 
в розв’язанні соціально, 
економічних завдань, які 
стоять перед областю, міс
том або районом, трудо
вим колективом, широко

розгорпуі п соціалістичне 
змагання за право підпи
сати рапорт XXVII з’їздо
ві КПРС і XXVII з'їздові 
Компартії України.

У роботі Пленуму взяв 
участь і виступив канди
дат у члени Політбюро, 
секретар ЦК Компартії 
України В. Д. Крючков. 
Пленум ЦК комсомолу Ук
раїни, сказав він, Перекоп, 
ливо підтверджує, що на. 

станови квітневого (1985 р.) 
Пленуму ЦК КПРС, який 
прийняв рішення про скли 
кання чергового з’їзду ле. 
пінської партії і став важ 
липою подією в суспільно 
політичному житті країни, 
сирий НЯ Т І КОМСОМОЛЬЦЯ МІ! 
і молоддю, трудящими рес
публіки, як і всієї нашої 
країни, з величезним задо. 
воленням і гарячим схва
ленням.

_ Секретар ЦК Компартії 
України охарактеризував 
основні напрями діяльності 
комсомольських організа
цій V світлі вимог квітне 
вого Пленуму ЦК КПРС 
настанов і завдань, вису
нутих V доповіді на Плс 
пумі Геневалького секре
таря ЦК КПРС товариша 
М. С. Горбачова. Підкрес
лювалось: треба буде до
класти значних зусиль, 
щоб усі галузі, всі гіідпрп 
ємства ввійшли в ритм річ 
ного плану, виконали взя
ті. республікою соціалістич
ні зобов’язання. На ііппіш. 
ньому стані в центр усієї 
роботи партія поставила 
прискорення науково-тех
нічного прогресу, рішучий 
поворот усіх ланок госпо 
царського механізму па 
шлях інтенсифікації Тому 
треба добитись не тільки

особистої участі, 
максимального конкретно
го вкладу кожного моло

дого робітника і колгосп
ника, спеціаліста і вчено, 
го, учня і студента в під
вищений ефективності ВИ- 
робшщтва.

Шляхи реалізації цієї 
проблеми визначено. Це— 
перехід до принципово но
вих технологічних проце
сів і систем, техніки ос
танніх поколінь, роботів 
і маніпуляторів, безлюд
них і безвідхідних вироб
ництв у промисловості, 
впровадження індустріаль
них технологій у сільсько
му господарстві. Іншими 
словами, необхідно під
нести продуктивність на. 
шої економіки на найви
щий світовий рівень. Кому, 
як не молоді, бути біля са
мих джерел нових прогре. 
сивних починань, активно 
впроваджувати їх у життя 
Розв’язання нього важли
вого і по-справжньому ці
кавого завдання вимагати
ме нових спеціальних знань 
для практичної реалізації 
наукових ідей.

У цьому зв’язку від ком 
сомолу потрібні більш на
полегливі і предметні зу
силля в реалізації шкіль
ної реформи, оволодінні 
учнями основами обчис
лювальної техніки, розпит 
ку молодіжної
технічної творчості, 
зазначено 
статньо 
ться можливості 
ловпх підприємств і науко
вих установ, колгоспів і 
радгоспів для розширення 
мережі будників і клубів 
юних техніків. забезпечен 
ня їх необхідними мате
ріалами. Треба також під 
нести на повив рівень ро 
боту студентських І М0.10 
ліжнпх конструкторських 
бюро у вузах і па піл 
прпємств'ах. Досвід пока 
зуе, що молодіжній твор 
чосіі під силу розв’язання 
дуже серйозних і складних 
наукових і технічних проб

науково
Було 

що ше ііедо- 
впчорпеговую- 

промне

лем, створення оригіналь 
них приладів і пристроїв, 
товарів народного спожи

вання. Не менш цінним є 
практична можливість ово
лодіння навиками само
стійної творчості, вихован
ня якостей дослідника її 
організатора.

Слід, підкреслив В. Д. 
Крючков, приділити біль, 
ше уваги комсомольсько- 
молодіжнії м колективам, 
організації і оплаті праці 
молодих робітників і кол
госпників, їх професійно
му зростанню. Треба сер
йозно зайнятись питання
ми підвищення ефектив
ності шефства комсомолу 
над спорудженням 
важливіших 
подарських об’єктів, 
вересневому 
Пленумі ЦК 
України товариш 
Щербнцький говорив: хай 
таких будов буде менше, 
але зміст і форми роботи 
па кожній з них повинні 
відповідати почесній назві.

У виступі особливо під
креслювалась важливість 
зміцнення дисципліни і 
наведення належного по
рядку на кожному під
приємстві та будові, в кол. 
госпі і радгоспі, в кожній 
комсомольській організа
ції для раціонального гос
подарювання. ' зростання 
ефективності економіки, 
продуктивності праці. Ще 
маюіь місце втрати робо
чого часу через прогули, 
не всі молоді робітники і 
комсомольсько молодіж
ні колективи справилися з 
завданнями. Це ваші ре
зерви. їх реалізація не по 
гребує матеріальних ви
трат і може швидко дати 
віддачу. ЦК комсомолу 
треба націлиш на це пер
винні організації, рішуче 
підтягти дисципліну, під 
вишиті) організованість.
Завданням величезної ва

ги є робота по виконанню 
постанови ЦК КПРС про 
заходи щодо подолання 
пияцтва й алкоголізму.

пай- 
народногос- 
- ‘ . На

(1984 р.)
Компартії 

В. В.

Боротьби проти цього со
ціального зла має бути 
рішучою п безкомпроміс
ною, вести її треба по всіх 
напрямах, вдумливо і на. 
полеглнво, використовую
чи всі форми і методи 
комсомольського впливу.

Складна і напружена 
обстановка в світі вима
гає дальшого вдосконан 
лення і посилення 
ідеологічної роботи, 
ськово-патріотнчного 
ховання молоді, підготов, 
кп її до служби в Радян
ській Армії. Тут слід, все
мірно використати досвід, 
нагромаджений у період 
підготовки і святкування 
40-річчя Великої Пере
моги.

Секретар ЦК Компартії 
України порушив питан
ня дальшого розвитку 
фізкультури і спорту, ор
ганізації розумного відпо. 
чинку і дозвілля молоді.

У передз’їздівськин пе
ріод комсомолові важли
во активізувати свою ді
яльність по дальшому 
вдосконаленню стилю, 
форм і .методів комсомоль
ської роботи, підвищенню 
боновптості первинних ор
ганізацій для успішного 
виконання важливих зав. 
дань що випливають зрь 
шень квітневого (1985 р.) 
Пленуму ЦК КПРС і трав
невого Пленумі ПК Ком
партії України.

В обговореному ;шганні 
Пленум прийняв відповід
ну постанову. Затвердже
но план практичних дій 
ЦК ЛКСМУ по гідній зу
стрічі XXVII з’їзду КПРС 
і XXVII т’їзту Компартії 
Украйні

З інформацією про ро
боті Бюро і Секретаріату 
ЦК ЛКСМУ після X Пле
нуму ЦК ЛКСМ України 
виступив секретар ЦК 
ЛКСМУ П. М. Спмоненко.

У роботі Пленуму взялп 
участь відповідальні пра
цівники ЦК Компартії Ук
раїни. ПК влкем 

(РАТАУ).

ВСІЄЇ 
вій- 
вй-
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ЧУЖАКИ
П’ять років тому, як

раз на День Перемоги, 
члени кіровоградської та 
знам’янсьин незареєстро- 
вани.к груп ЄХБ. при
хильників так званої «Ра
ди церков євангельських 
христнян-бапіистів» (РЦ 
ЕХ Б) зібрались у лісома. 
сиві поблизу селища Зна- 
м яііка-друга. Датою зу
стрічі баптистів-розко.іь- 
ннків 9 травня оуло ви
значено не випадково: 
адже це «спілкування 
християнської молоді» 
мало на меті висловити 
«солідарність» із так зва
ними «в'язнями совісті». 
За цим умовним озна
ченням — антигромад
ські елементи, засуджені 
за протизаконну релігій
ну діяльність. Учасники 
збіговиська. вигукуючи 
лозунги на захист тих, 
хто під мошкарою віри 
розповсюджував накле
пи на радянську дійс
ність, виявили непокору 
представникам органів 
Радянської влади, коли 
вони намагались поклас
ти кран провокаційним 
зборам.

СЕРЕД тих. хто виявив 
активну непокору ор. 

гакам міліції, була і Га. 
лина Василівна ІІнрогова, 
1956 рок} народження. В 
жовтні 1981 року за пору
шення законодавства про 
релігійні кульги і розпо- 
всюд жен и я наклепницьких 
вигадок про радянське су
спільство Кіровоградський 
обласний суд притягнув до 
кримінальної відповідаль
ності ватажка Знам’ян- 
ської групи РЦ ЄХБ Лео
ніда Бпчкова. Підбурюва
ні своїми «пастирями» ві
руючі влаштували біля 
будинку суду провокацій
не зборшце під гаслом за
хисту «неправильно» за
судженого за «віру в бога» 
Бичков і. Серед них була 
і Г. В. Пирогова.

Вона працює кранівни
цею у комплексній наскріз
ній бригаді (із врахуван
ням коефіцієнту трудової 
участі при розподілі заро
бітку) на заводі «Червона 

зірка». Бригада передова. 
Як же ьсе таки поєдналось 
в душі молодої дівчини 
повага до праці і участь у 
діяльності цсзареєстрова. 
ної групи баптистів, які 
«вірують» у бога за під
казкою з-за океану?

ДОВІДКА: Так, саме 
закордонну орієнтацію для 
віруючих пропагують ва
тажки РЦ ЄХБ. Про це, 
зокрема, свідчать численні 
закордонного походження 
друковані джерела «ду
ховного натхнення», що їх 
перечитують на своїх про
тизаконних зборах баптис. 
ти-розкольники, до компа
нії яких прилучилась Г. В. 
Пирогова. Досить нагада
ти, що донедавна розколь
ників па- Кіровоградщнні 
(доки не потрапив до тюр
ми за активні антнсуспіль. 
ні дії) очолював горезвіс
ний Антопов. ііого непов
ний «послужіній список» 
складається з п’яти термі
нів ув'язнення: за відмову 
в роки війни захищати 
Батьківщину зі зброєю в 
руках, за паразитичний 
спосіб життя, за залучен
ня дітей до релігійної ді
яльності тощо. Останній 
раз під час обшуку у ньо
го знайшли 4,5 тисячі при
мірників нелегальних релі
гійних видань наклепниць, 
кого зміст у „і
(■ ПОЧАТКУ робітники 

ковальсько-пресового 
цеху, поруч з якими пра
цює Галина, навіть не хо
тіли вірити, що в житті во
на має два обличчя і якусь 
роздвоєну мораль — ре. 
тельної робітниці (для 
зарплати), і однодумця 
елементів, які, сховавшись 
за право бути віруючими, 
порушують закони нашого 
суспільства (це вже, як 
переконали дівчину одно
вірці — «для спасіння ду. 
ші»).

Але факти — річ уперта, 
тож від щирого здивуван
ня безглуздістю Галнниної 
«віри па віру» в цеху пе
рейшли до відвертого об
говорення апгнсуспільних 
дій (а не віри, як часто 
нам а га ю г і»с я п ідкресл нти 

члени різних нсзареєстро- 
ванлх, згідно із закопо. 
давегвом, релігійних груп) 
Г. В. Пирогової.

«Галю, викинь з голови 
сміття...» — гак щиро, но- 
материнському звернулася 
до дівчини В. Ф. 1'ордІЄН- 
ко, штампувальниця діль
ниці ширвжитку. У серці 
кожного, хто був присут
ній на зборах, відізвались 
слова Валентини Федосіїв- 
нн:

— Як же ти, Галино, 
могла таке робити на День 
Перемоги?

В міру того, як повніше 
розкривались перед при
сутніми на робітничих збо. 
рах далекі від релігійних 

справ дії громади РЦ ЄХБ, 
і зокрема місцевої, зміню
валось і ставлення до Гін. 
рогової.

— Ви зводите наклепи 
на нашу Радянську вла
ду. — сказав штампуваль
ник Л. І. Суржик. — На 
владу, за яку діди її бать
ки віддавали своє життя в 
ім’я СЬОГОДНІШНЬОГО, І1Є- 
затьмареного дня.

А бригадир комплексної 
наскрізної бригади штам, 
пувальників В. 11. Івахнен- 
ко додав:

— Галю, ніхто не нама
гається образити твоїх ре
лігійних почуттів. Але й ні
кому з тобою не по доро
зі, якщо ти йдеш стежками 
наклепннцтва проти ра
дянського способу життя. 
Ми не можемо дозволити 
тобі спокійно почувати се
бе на цьому шляху. Дер
жава тобі дала усе, як і 
кожній робочій людині: 
право па працю, на відпо
чинок, па навчання... Тож 
наша вимога одна: шануй 
країну, яка дає тобі все 
необхідне для повнокров
ного життя. А якщо цьому 
заважає так звана «ві
ра», — порви з нею.

Робітники цеху вислови, 
ли й готовність допомогти 
дівчині позбутися хибної, 
нав’язаної закордонними 
недоброзичливцями думки 
про радянську дійсність, 
про життя віруючих в 
СРСР. Рішуче засудили 
участь Галини в антигро
мадських діях баптистів- 
розкольнпків.

В. Є8ГЕНЕНКО.
м. Кіровоград.

Чим дихаєш, місто?
НАШЕ

ЗДОРОВ'Я

На вулицях обласного 
центру віднедавна з’яви
лися гофровані сріблясті 
павільйони. Це — станції 
по визначенню ступеня за. 
брудненості повітря. У Кі
ровограді їх діє три ста. 
ціонарних та одна пере- 
ресувна.

Як зрозуміло з назви, ці 
пристрої контролюють чис
тоту повітря, яким ми ди
хаємо. Вони можуть пра
цювати її у напівавтома
тичному режимі за допо

могою програми. Крім то. 
то, унікальність цієї си
стеми в даний момент по
яснюється ще н тим, що 
чистота повітря визна
чається відразу за п’ят, 
иадцятьма найважливіши
ми складниками: сполука
ми вуглецю, сірки, азоту, 
важких металів, пилу то
що.

Подібні станції в мас
штабах країни є лиш скла
довою, найменшими лан
ками чіткої авгоматпзова. 

ної системи контролю за 
11 а в ко л 11 ш 11 і м с ередо в 11 ще м. 
Та не треба забувати, що 
головною лапкою все ж 
залишається профілактич
на.

В окремі дні близько 
250 тисяч мешканців Кіро. 
вограда піддаються особ
ливій загазованості — тут 
винні і міські магістралі, і 
підприємства. Пнлогазо- 
очисні споруди, відрегу
льовані н справні двигуни 
автомобілів — ось чиє на
дійне функціонування ро
бін ііме наше повітря сві
жішим. Операція «Чисте 
повітря», ЩО проводиться 
в автопідприємствах Кіро- 
воградщннн щороку у 
травні, виявляє, хто ще 
байдуже ставиться до цієї 
проблеми. До участі залу
чаються спеціалісти сані
тарної та гідрометеороло
гічної служб, інспекція та 
товариство по охороні при
роди, а також пересувна 
комплексна лабораторія 
облавтоуправління.

Результати цих та інших 
перевірок лягають в осно
ву заходів, спрямованих 
па боротьбу за чисте по. 
вітря. А висновки спосте
режень лабораторія гідро- 
метбюро надсилає науко
во-дослідним інститутам 
Києва та до центру уза
гальнення інформації по 
забрудненню атмосферного 
повітря (м. Ленінград).

Турбота про чисте по
вітря має.стати важливою 
справою і комітетів ком
сомолу автопідпрпємств 
та промислових об’єктів 
міста та області. Не тільки 
у Всесвітній день охорони 
навколишнього середови
ща, який проводиться що
року в червні.

с. мяло, 
керівник гідрометбю- 
ро по контролю за
бруднення атмосфер
ного повітря.
На знімну: із ро

ботою станції по визначен
ню ступеня забрудненості 
повітря знайомляться уче
ниці Кіровоградської СШ 
№ 6 Оксана ІВАЩЕННО, 
Катерина ГРИЦАЄННО, На- 
талка МОЛОДАН та Анна 
ГАВРИЛЕНКО.

Фото В. ГРИБА.

СЕРЦЯ
КОЛИ ГОВОРИЛИ

ФЕСТИВАЛЬНА ОРБІТА

Трохи менше двох місяців залишається до того 
моменту, коли над столицею нашої Батьківщини зли
нуть у небо мирні білі голуби з молодих рук пред
ставників усіх континентів нашої планети — від
криється XII Всесвітній фестиваль молоді і студентів 
у Москві. Мільйони очей в усіх куточках Землі слід
куватимуть за ходом форуму. Сидітиме біля телеві
зора і керуючий відділком колгоспу імені XX з’їзду 
КГЗРС Онуфріївського району М. М. Рябуха й згаду. 
ватиме, безсумнівно, і ті незабутні липневі й серпне
ві дні 1957 року в Москві.

— Михайле Митрофано
вичу, майже ЗО років ми
нуло звідтоді. Чи тримає 
пам’ять враження від 
участі в роботі VI Всесвіт- 
нього фестивалю молоді і 
студентів!

— Таке не забувається. 
Пройдуть ще роки, а я зав. 
жди бачитиму ту дорогу, 

ту Москву, ті посмішки, і 
завжди хвилюватиметься 
душа при слові «фести
валь»... Стираються, зви
чайно, в пам’яті деякі 
прізвища, цифри — час ро
бить своє, але враження 
(їх тоді було стільки що
дня!) залишаться назав
жди.

— Честь бути учасником 
фестивалю заслуговують 

у навчанні, в праці. Кіль
ка слів про ті успіхи, які 
дали вам путівку в Моск
ву!

— Був я тоді молодий— 
двадцять перший ішов ме
ні. Працював тракторист 
том в Онуфріїаській МТС. 
Любив свою роботу, від
давався їй, добивався ви

соких трудових показників. 
Ось ті виробничі показ
ники і дозволили стати 
учасником спочатку район
ного фестивалю, потім 
обласного й нарешті Все
світнього. Поетапно тоді 
він проводився. На Все
світній я потрапив у 
складі туристичної групи 
від Кіровоградщини.

— І була дорога...

— Короткі зустрічі в рай
комі, обкомі комсомолу, 
далі святкові автобуси до 
Помічної, червоний од га
сел і лозунгів вокзальчик 
у Помічній, хвилюючі про
щання... І дорога до Мо
скви. Як зараз бачу Київ
ський залізничний вокзал 
у Москві, людей дуже ба
гато, але найбільше — мо
лодих, Святкова Москва, 
стільки квітів, фестивальні 
ромашки майорять на кож. 
йому кроці, майорять щас
ливі усміхнені лиця — 
свято! І пісня. Багато пі
сень звучало в ті дні, але, 
мабуть, найчастіше «Під
московні вечори». І зараз, 
коли я чую цю задушевну 
ліричну мелодію, найпер

ше, що згадується, — 
святковий Київський вок
зал у Москві, і співають 
хлопці й дівчата: «Не 
слышны в саду даже шо
рохи...».

— На Всесвітньому фес
тивалі ви мали змогу, як 
ніде більше, поспілкува
тись із своїми ровесника- 
ми з інших країн світу...

— Нині молоде поко
ління повинно ще тісніше 
згуртовуватись і гучно, на 
весь світ мовити «Ні вій
ні!» зі столиці наймиро- 
любнішої країни на зем
ній кулі. Так, як сказали 
тоді мої ровесники, і які 
уже стільки років своєю 
працею роблять великий 
внесок у справу збере
ження миру для прийдеш
ніх поколінь.

Програма VI Всесвітньо
го була насичена найріз
номанітнішими зустріча
ми. Мало хто із нас знав 
іноземні мови, щоб без 
перекладача міг спілкува. 
тись безпосередньо, ска
жімо, з угорцями чи в'єт
намцями, наприклад, — 
говорили наші серця. Сло
ва «мир», «дружба» були 
найвживаніші, знали ми їх 
на різних мовах і ставали 
вони нам, як рідні. Прига
дую щирі теплі зустрічі з 
димитровською молоддю 
братньої Болгарії... Важко 
просто зараз передати на 
словах ту дружню атмо
сферу, яка панувала серед 
молоді. її не могла пору, 
шити навіть відверто гру. 
ба, зухвала поведінка де
легації зі США. Ми вірили 

в перемогу нашої друж
би.

— Що особисто ви від. 
крили для себе в той па* 
м’ятний півмісячний строк!

— О, відкрить було ба
гато! Це зараз сільські 
хлопці і дівчата знають і 
бачать все. їм дають таку 
можливість телебачення, 
радіоприймачі. Можна, не 
виїжджаючи зі свого села, 
довідатись про життя на 
Кубі й в Анголі, «побува
ти» в Бразілії чи Канаді... 
Ми не мали такої можли
вості. Телевізорів тоді ще 
в селі не було. Пригадую, 
як я змайстрував собі в 
сьомому класі детектор, 
ний приймач і вслухався в 
далекий голос далекої лю
дини...

У Москві я знайомився 
вперше з московським 
підземним транспортом — 
метро, вперше побачив на 
вулицях столиці ЗІЛ-164, 
бортовий грузовик, якого 
а селах ще тоді не було, 
як уважно роздивлялись 
ми, кіровоградці, макет 
Кременчуцької гідроелек
тростанції!

Ми побували в Мавзолеї 
В- Леніна, у Третяков- 
ській художній галереї, на 
кіностудії імені Горького, 
на центральному стадіоні 
імені В. І. Леніна в Лужни
ках... І всюди нас гостин
но зустрічали. Взагалі, гос. 
тинність москвичів мене 
вразила, ввічливість їхню 
я залам ятав назавжди і 
не один раз у цьому зго
дом переконувався. Тому 
й зараз наперед заздрю 

тим, хто збирається до 
Москви.

Відкрив тоді для себе— 
не боюсь повторитись — 
і те, що як тільки добре 
можуть розуміти один од
ного люди з різних кон
тинентів. Засобом спілку
вання для нас була музи
ка, поезія, танці. Як щиро 
аплодували українським 
делегатам на площі біля 
павільйону «Золотий ко
лос» на ВДНГ СРСР! Тан
цювали ми українські 
польку, гопак, але щиро— 
аж не стримувались інші, 
пускались у наш просто
рий танець. А потім самі 
ми плескали французам.

І мета фестивалю і нині, 
і тоді, в 1957 році, була і 
залишається одною — ще 
тісніше згуртувати всю 
молодь планети в бороть
бі за мир.

Через десять років піс
ля VI Всесвітнього фести
валю молоді і студентів я 
знову відвідав Москву. 
Відвідав знайомі місця > 
на Ленінських горах зупи. 
нився в зачудуванні: щось 
тут, відчуваю, дуже змі
нилось. Яблуні виросли! 
Посаджені напереродні і 
під час фестивалю, вони 
буйно цвіли й пахли на 
всю Москву. Цвітуть вони 
й тепер. І думається мені 
сьогодні — хай садять де
рева хлопці й дівчата і хай 
ніколи не гримлять' лихо
ліття над їхніми розлоги
ми кронами.

В. БОНДАР.
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ТВОРЧІСТЬ

«яш

ЦЕП СВІТ»...
У Кіровограді відбувся 

обласний 
дискотек, 
40-річчю Перемоги радян
ського народу у Великій 
Вітчизняній війні. Він про
водився з мстою поліп
шення організації ідейно, 
художнього рівня диско- 
програм, пропаганди кра
щих зразків радянської 
музики, активізації діяль- 

_______ З огляді 
участь 9 кращих 

системи 
культури 

та

огляд-конкурс 
присвячений

я

З

РУКУ, РОВЕСНИКУ!

ЗА МІЦНУ
ДРУЖБУ

І ЯК СПРАВИ, 
Т МЕХЗАГОНЕ?

Із нетерпінням чекали 
літа учні Кіровоградсько
го технікуму механізації 
сільського господарства. 
Для них воно — це не ли
ше відпочинок після на
пруженого навчання, після 
відповідальної сесії, де 
кожен екзамен не тільки 
свідчення зростання рівня 
їхньої зрілості, а й участь 
у третьому трудовому се. 
местрі.

Цього року до нього в 
технікумі готувалися осои. 
л.пво старанно. Робота 
студентських механізова
них загонів все глибше 
поєднується з виробничою 
практикою, передбаченою 
навчальним планом. Цей 
напрям відповідає рухові 
реформи про загальноос
вітню і професійну школу. 
Викладачі технікуму, при- 

і значені керівниками, вп- 
| їдуть разом з учнями на 
9 місця дислокації мехзаго-

нів. Воші вже по кілька 
разів побували в закріпле. 
них господарствах, подба. 
ли про своєчасне створен
ня необхідних житлово- 
побутових умов та підго
товку матеріально-техніч
ної бази, техніків для бій
ців СЗ.

Хлопці готові до роботи: 
па комбайнах «Нива» і 
«Колос», трак юрах Д'Г- 
75М, Т-150, МТЗ-90, влас
ними руками готують до 
роботи в Олександрійсько
му радгоспі-тсхпікумі по 
4 комбайни, трактори, ав. 
томобілі й пересувну ре
монтну майстерню. Які ж 
маршрути у бійців механі
зованих загонів? Це — 
радгосп «Реконструктор» 
і колгосп імені Щорса До. 
лииського, господарства 
«Жовтень» і «Прогрес» Но- 
вомиргородського районів... 
У більшості з них, напри

клад, у колгоспі імені Ле
ніна Ііовгородківського ра. 
нону, завершуються ос
танні пршотуваппя до 
жнив, бригадири трактор, 
них бригад провело попе, 
редіпо розстановку людей 
лід час жнив, на всі агре
гати визначено помічників, 
комбайнерів. У таких гос
подарствах, як правило, 
учні працюють охочіше й 
досягають неабияких успі
хів.

Суспільно-політична про
грама практики передба
чає читання лекцій, випуск 
колгоспної стінної преси, 
оформлення куточків но
ватора та наочної агітації, 
що означає набуття нави
чок організаторської н ма
сово-політичної роботи з 
виробничим колективом. У 
цьому своїм вихованцям 
допоможуть досвідчені ви
кладачі технікуму II. Б. 
Лінинський, І. 1. Шкурнії, 
ський, І. ГІ. Столяров, В. С. 
Кухаренко та інші.

Оперативний контроль 
та координацію діяльності 
всієї системи загонів 
здійснює комітет комсо
молу па чолі із секрета
рем Сергієм Орищеііком.

П. МАРКО, 
боєць загону «Жур
налісти.

ч 
/-

«Еліон» —це
Закінчилися пари. У 

коридорах та аудиторіях 
інституту стає менш 
людно. У кожного свої 
справи — читальний зал 
бібліотеки, спортивні 
секції, репетиції в гурт
ках художньої самоді
яльності. Першокурсни
ки ж філологічного фа. 
культету поспішають на 
збори свого нозостворе. 
ного сгудзагону.

Підготовка до органі
зації цього загону поча
лася іще торік у грудні. 
Хлопці і дівчата виявили 
бажання працювати в 
СЗ безкорисливої пра
ці. Назвали його «Еліон». 
Протягом всього часу 
було проведено кілька 
загонових зборів, де 
основними питаннями

були вибори комісара, 
організація внутрішньо
го фонду і трудового 
процесу. Немала заслу
га з чіткому проведенні 
цих зборів належить 
недавно обраному комі
сарові Людмилі Щерби
ні, про яку кажуть: «Ак
тивна комсомолка, має 
глибокі ідейні переко
нання, вимоглива до се
бе і товаришів». Ось гак 
буквально в кількох 
рядках дана точна ха
рактеристика Л. Щерби
ні — члену комсомоль
ського бюро першого 
курсу філфаку. Коли зу
стрічаєшся З ЦІЄЮ ДІВЧИ
НОЮ, відразу відчуваєш 
у ній глибокий оптимізм, 
життєрадісність, трудо- 
любивість, допитливість.

• • •
Певно, за такі якості і 
риси характеру її това
риші вибрали коміса
ром.

А ось цікавий і такий 
момент. Якось на черго
вих загонових зборах 
Ірина Мандзій, боєць, 
виступила з ініціативою: 
значну частину із зароб
леної суми перечисляти 
на рахунок Кіровоград
ської школи-інтернату. 
Іринині друзі підтрима
ли її. І взагалі про всіх 
них можна сказати, що 
ініціативи, завзяття, ви
нахідливості кожному з 
35 студзагонівців не по
зичати.

Н. ЛИХУНЖАН, 
студентка Кірово
градського педаго
гічного інституту.

ПОСМІХНИСЬ!

Студентові, який приїхав у колгосп 
на практику, виділили коня і воза. Зби
раючись їхати в поле, він почав запря
гати коня не гак як треба.

— Не гак, сину, запряіаеш, — заува
жив конюх.

—А звідки вам відомо, н який бік я 
поїду?

<•

Професор запитує студента:

— Чому ви так хвилюєтесь? Боїтеся 
моїх запитань?

— Та пі, професоре, я боюся своїх 
відповідей.

« * *
— Ну що, ти почав готуватись по 

іспитів?
— Та ніяк не можу збаїнути, що ме

ні робити: за конспектами готуватися 
ще рано, а за підручниками вже пізно!

пості дискотек. В 
взяли 
дискотек області 
Міністерства 
УРСР, профтехосвіти 
навчальних закладів.

На розсуд глядачів ко
лективами дискотек було 
представлено десять тема
тичних та одна розва
жально-пізнавальна про
грами. Всі воші були спря
мовані на пропаганду ре
волюційних, бойових і гру- 
дових традицій радян
ського народу, виховання 
у молоді почуття патріо. 
тизму і соціалістичного ін
тернаціоналізму .

Хвилююче враження 
справила програма «40 ро. 
ків Перемоги» дискотеки 
«Юність» СПТУ № 7 
м. Олександрії (керівник 
С. Козаков), присвячена 
подвигу радянських людей 
у роки Великої Вітчизня
ної війни, боротьбі учас. 
пиків підпілля «Молода 
гвардія».

Нашим сучасникам, юна
кам та дівчатам, була ад
ресована програма «Па
м’ять» дискотеки «їм. 
пульс» Повопразького бу. 
дпнку культури Олександ
рійського району (керів. 
ник В. Ільченко).

Старшокласникам адре
сована програма «Не дамо 
підірвати планету» диско
теки «Райдуга» Олексаид- 
рівського районного бу
динку культури.

Програма дискотеки 
«Синтез» Вільшанського 
районного будинку куль
тури (керівник 10. Стан
ков) розповідає про бо. 
ротьбу радянського 
иілля ~ ■'........—..........
війни 
ноні.

XII 
валю 
ла 
«Який прекрасний цей 
світ» ; дискотеки «Радар» 
СПТУ № 9 м. Кіровогра
да. Тут ішлося про ЗЛО
ЧИННІ акції імперіалізму 
проти молоді в усьому 
світі та проти держав, що 
проводять миролюбну по
літику.

Програми «Пісня, народ, 
жена в подвигах» та «Піс
ня, народжена в боях» 
дискотек «Ритми» Ново- 
миргородського районного 
будинку культури та дис
котеки СПТУ № 6 м. Кіро
вограда розповідають про 
історію пісень, написаних 
у воєнні роки.

За кращу гематичну про
граму, присвячену 40-річ 
чю Перемоги радянського 
народу у Великій Вітчизни 
ній війні, дискотека «Ім
пульс» Новоііра ького бу
динку культури Олек
сандрійського району бу
ла нагороджена спеці
альним пам'ятним призом 
обкому ЛКСА1 України та 
дипломом Н ступеня 
равліпня культури 
виконкому. За активну 
участь в огляді конкурсі 
всі дискотеки були удо
стоєні грамот управління 
культури облвиконкому, 
одержали подяки обкому 
КОМСОМОЛУ.

л. ПАВЛЮЧЕНКО, 
методист обласного 
науково - методично
го центру.

) ПІД- 
з фашистами в роки 
у Вільшаиськсму ра-

Всссвітпьо.му фести- 
молоді і студентів бу- 

присвячена програма 
прекрасний 

дискотеки

і

Коресііиг.'.еит толбухін- 
ської окружної газети 
«Добруджанска трибуна» 
Бела Александрова взяла 
інтерв'ю у двох учасників 
XI Всесвітнього фестива
лю молоді і студентів, 
який пройшов 1978 року 
па Кубі.

— Гіесно, до кіпця сво
го життя, — сказав меха
нізатор із села Гілачпдол 
І Існчо Тодоров, — запа
м’ятаю сердечність, друж. 
ні потиски рук юнаків і 
дівчат з острова Свободи. 
У молодіжному трудовому 
колективі молочнотоварно
го комплексу «Пікадор» 
па океанському узбережжі 
я із захопленням спостері
гав, як високопродуктивно 
внкористовуються сучасні 
машини та механізми. 
Звісно, подружився з ба
гатьма учасниками фести
валю з різних континентів.

Наближається XII моло. 
діжпий форум у Москві— 
зореносній столиці Радян
ської країни. Там ще гуч
ніше лунатиме могутній 
голос захисту миру па 
землі, за інтернаціональну 
дружбу та єдність. Резуль
тати фестивалю послужать 
вагомим вкладом у справу 
зміцнення миру, співро
бітництва молоді.

Іван Найденов — один 
із керівників виробничого 
підрозділу АПК в селі 
Бемкоаскі — з хвилюван
ням розповів кореспонден
ту:

— Я і сьогодні в уяві 
бачу, якими щасливими 
були обличчя кубинців і 
гостей Куби, коли ми, бол. 
гари, дарували їм значки 
із зображеннями В. І. Ле

ніна та Г. М. Димитрова. 
Наперед знаю, що на XII 
фестивалі в Москві пану
ватиме ще радісніша ат.мо 
сфера дружби та солідар
ності. Він тісніше згуртує 
волелюбні сили молодих 
людей земної кулі, викли
че нову хвилю боротьби 
проти паліїв війни, імпе
ріалізму та неоколоніа
лізму.

Ясна річ, з величезним 
інтересом буду стежити за 
подіями на Московському 
фестивалі, брати участь у 
зустрічах з молодими доб- 
руджанцями — його учас. 
пиками.

ВІКТОРИНА
«ПЕРЕМОГА»

Редколегія мол од і ж но 
го видання «Пламчк» га 
зети «Добруджанска гри 
була» запросила читачів 
узяти участь у вікторині, 
присвяченій 40-річчю Не 
ремогм над гітлерівським 
фашизмом і японським мі 
літарнзмом.

— Коли саме та з якої 
пагоди місто Добрич було 
перейменовано в місто 
Толбухін?

— Які пам'ятники радян
ським воїнам і добруджан- 
цям — учасникам Віїчиз 
няної війни споруджено II 
Толбухінському окрузі?

— Де вели останній бій 
солдати та офіцери 46-го 
піхотного полку народної 
армії Болгарії під час Біг. 
чпзняної війни? о

Відповіді на ці питання 
вже надходять до окруж
ної газети з поміткою «Вік
торина «Перемога».

Добірку за матеріала
ми «Добруджанскої 
трибуни» підготував 
Н. ДОБР1Н. 1

ПРОБА ПЕРА
Анатолій Курганський народився у селі Вищі Вере

щаки Олександрівського району в сім’ї військового 
Закінчив Кіровоградський педагогічний інститут імені 
О. С. Пушкіна. Вчителював у школах Новоукраїн- 
ського району і м. Кіровограда. Нині працює на заво. 
ді радіовиробів обласного центру.

Вірші, гуморески друкував у районній і обласній 
пресі.

Член міської літературної студії «Сівач».

Анатолій КУРГАНСЬКИЙ.

НІЧНА АТАКА
Дивились ліс і клен від хати 
У яр на сніг, на маскхалати. 
На зрадиі полиски ракети, 
На амбразури й кулемети 
І на вогонь з глухої ночі, 
Що обпікав серця і очі.
Нічна атака захлинулась, 
Болюча тиша в яр вернулась. 
Лишились ті на полі бою, 
Хго вічну славу взяв з собою, 
А сніг поклав гарячі всюди 
Шматочки прапора під груди.

РОКИ
Пливу і ь роки в ріку житія народу, 
І пори року, мов струмки біжать. 
Вичерпуємо дні. немов з криниці воду, 
Що в пам'яті за обрієм лежать. 
Зажурені, розлючені, холодні, 
Принишкли і мовчать на самім дні. 
Неначе впині н тім, що в дні окопні 
Вони дали початок сивині.
Неначе винні в тім. що все горіло, 
Що кров іарячу часто пив багнет, 
Що кидали на дріт солдатське тіло, 
В стрімкій атаці йшли на кулемет. 
Пливуть роки в ріку жптгя народу, 
І пори року, мов струмки,біжать. 
Взяли житія всі ми, як нагороду. 
Від тих солдатів, що в іемлі лежать.

* * *
Хго ги. скажи, невідомий солдат? 
Чом ги завмер, зупинився?
Знаю, що йшов ги па Кіровоград. 

Може, в Інгул задивився?
Може, пітьма тобі шлях застели 
Холодом дротом колючим?
Може тебе зупинила Земля 
Поглядом іоря болючим?
Хто ги. скажи, невідомий солдат? 
Чом гп завмер, зупинився?
Може ти батько мій, може, мій брат — 
В бронзу важку перелився?

м. Кіровоград.



4 crop.

А ЦТ (1 програма)
8.00 — «Чао. 8.35 —

М. Гоголь. «Ревізор*. Фільм, 
вистава Державного Малого 
театру Союзу РСР. 11.40 — 
Новини. 14.30 — Новини.
14.45 — «Сільські горизон
ті!*. Документальні фільми. 
15.30 — Фільм—-дітям. «При. 
годи Доврана*. 16.35 — Но
вини 16.40 — Об’єктив. 17.15
— Грає лауреат міжнарод
них конкурсів А. Мельников 
(скрипка). 17.45 — Умілі ру
ни. 18.15 — Наш сад. 18.45
— Сьогодні у світі. 19.00 — 
Пошта цих днів. 19.30 — Но. 
вини. 19.35 — Документаль. 
ний телефільм. 20.30 — Ви
ступає ансамбль «Фієста Фі
ліппіка* (Філіппіни). 21.00— 
«Час*. 21.35 — Зустрічі з 
лауреатом Державної премії 
Сі-’СР письменником Г. Бо
ровиком. 23.05 — Сьогодні у 
світі. 23.20 — Чемпіонат Єв- 
ропи з баскетбол* Чоловіки 
1/4 фіналу.

▲ УТ
10.00 — Новини. 10.20 —

Художній фільм «Між доб
рими людьми». 11.40 —
«Компас туриста». 12.15 —
Телефільми. .Природи дар 
безцінний*, «Поєдннщс з мо
рем*. 12.55 — Новини.' 13.10 

Міжнародна .студія УТ. 
16.00 — Новини. 16.10—Гра
ють і співають хлопці з «Ор
наменту*. 16.40 — Людина і 
море. 17.00 — Програма пе
редач. 17.05 — Телевізійна 
олімпіада з української лі
тератури. 17.45 — Концерт. 
13.00 — Наука і час. 13.30—- 
Концерт ікотрументальної
музики 19.00 — Актуальна 
камера. 19.30 — Зустріч з 
театром. 20.20 — День за 
днем. Оголошення (Кірово
град). 20.40 — На добраніч, 
діти' 21.00 — «Час». 21.35 — 
К. Данькевнч. «Лілея». Виста 
ва. Під час перерви — Но 
вини
А ЦТ (II програма)

8.00 — Гімнастика. 3.15 — 
Документальний фільм. 3.35
— Фільм «Покоління пере
можців*. 10.15 — «Я — діп- 
чииа красна''. Концерт. 10.30

- «Радянський спорт». Кі
ножурнал. 10.40 — вудиль
ник 11 10 — Шахова школа 
11.40 — Фільм — дітям. «Іс
торії з Веяно». 1 серія 
(НДР) 12.45 —- Мелодії рід

21.00 — «Час». 21.35 — Мо
да. мода. мода. 22.20 — По
вніш 22.45 — Літературний 
театр.

З H по 14
А ЦТ (II програма)

червня

1985 року

ного краю 13.15 — Фран. 
цузьки мова 13.55 — Супут
ник кіаогля" ча. 14.40 —
А. Шнітке. І герто — грос- 
СО № З ДЛЯ ДВОХ скрипок, 
клавішних і камерного ор. 
кестру. 15.05 — Повний.
18.00 — Новини. 18.15 —
«..До шістнадцяти і старші». 
19.00 — Міжнародна панора. 
ма. 19.45 — Вечірня казка. 
20.00 — Футбол: «Динамо» 
(Тбілісі) — «Кайрат*. 2 тайм.
20.45 — «Друг чи ворог?». 
Науково-популярний фільм. 
21.00 — «Час». 21.35 — Те
лефільм «Мул і снасті* 1 се. 
рія. (Іспанія). 22.30 — Кон
церт. 22.45 — Новини.

А ЦТ (і програма)
8.00 — «Час», 8.35 — Клуб 

мандрівників. 9.35 — Мульт, 
фільми. 10.05 — Докумен
тальний телефільм. 10.55 — 
Новини. 14.30 — Новини
14.50 - «Спадкоємці тради
цій*. Документальні теле
фільми. 15.30 — «Дем’яп
Бсднпн — співець револю
ції». 16.30 — Новини. 16.35
— «Концерт наших друзів». 
Участь беруть художні ко
лективи НДР. 17.05 — Спор- 
клуб. і 7.45 — Стадіон для 
всіх. 18.15 — Наука і життя. 
18.-15 — Сьогодні у світі. 
19.00 — Світ і молодь. 19.30

Концерт. 19.50 — Новини.
19.55 — Відкриття V Міжна
родного конкурсу артистів 

балету у Москві. Балет О. Гла
зунова «Раймонда». Вистава 
Великого театру Союзу РСР. 
Трансляція я Великого теат
ру Союзу РСР. 21.00—«Час».
21.35 — Продовження балету 
О. Глазунова «Раймонда». 
23.00 — Сьогодні у світі.
23.20 — Чемпіонат Європи з 
баскетбол'. 1/4 фіналу.

А УТ
10.00 — Новини. 10.20 — 

Концерт. 10.55 — «З людьми 
і для людей». 11.40 — Соняч. 
не коло 12.10 — Тележурнал 
«Старт*. 12.40 — Гарячий 
цех республіки 13.10 — Но
вини. 13.25 — Кіномери-
діани. 16.00 — Новини. 16.10
— Старти надій. 16.40 — Те
лефільм «За веселкою». 17.00
— Концерт. 17.30 — Продо
вольча програма — справа 
кожного. 18.00 — Наука і 
час. 18.30 — Актуальна ка
мера. 19.00 — Чемпіонат
СРСР з футболу: «Динамо» 
(Київ) — -Динамо» (Мінськ).
20.45 — На добраніч, діти!

«Молодий комунар» 11 червня 1985 року

8.00 — Гімнастика. 8.15— 
Умілі руки. 8.45 — Концерт 

• Державного сибірського ро. 
сійсьісого народного хору.
9.25 — Літературні читання.
Г. Троєпольський. «Білий Бім 
Чорне вухо». 9.55 — Доку
ментальний телефільм.
10.25 — Охорона природи в 
СРСР. 10.55 — «Моя пісня». 
Фільм-концерт за участю за. 
служеної артистки Казах, 
ської РСР Р. Римбаєвої. 11.40 
— Фільм — дітям. «Історія з 
Бенно». 2 серія. 12.40 — До
ку ментальний телефільм. 
13.10 — Сім’я і школа. 13.40
— Німецька мова. 14.10 —
Документальні телефільми
14.45 — Разом — дружна 
сім'я. 15.05 — Новини. 18.00
— Новини. 18.20 — «Східний
Сибір». Кіножурнал. 18.30 — 
Музичний кіоск. 19.00 —
Футбол: «Динамо» (Київ) — 
«Динамо» (Мінськ*). Під час 
перерви — 19.45 — Вечірня 
цазка 20.45— «Чарівний го- 
Твкі . Науково-популярний 
фільм. 21.00 — «Час». 21.35
— Телефільм «Мул і снасті». 
2 серія. 22.30 — Новици.

/ ЦТ (1 програма)
8.00 — «Час». 8.35 — «Ро

дом з дитинства*. Л. Кассіль. 
«Кондуїт і Швамбранія». 9.30 
— Концерт старовинної му. 
Аикн. 10.00 — У світі тварин. 
11.00 — Новини 14.30 — Но
вини. 14.50 — Для радян
ської людини. Документаль
ні фільми. 15.25 — М. Му- 
соргськнїі. «Картинки з ви
ставки». Викопує Великий 
симфонічний оркестр Цент- 
ральногоо телебачення і Все. 
союзного радіо. 16.00 — Но
вини. 16.05 — Російська по
езія кінця XIX — початку XX 
століття. Іннокентій Аннен- 
ськнй 17.05 —. «...До шіст
надцяти і старші» 17.50 — 
Короткометражний фільм 
про шкідливість алкоголіз
му. 18.20 — ВАМ продовжує., 
ться. 18.45 — Сьогодні у сві
ті. 19.00 — Розповідають на. 
ші кореспонденти. 19.30 —
Фільм «Дума про Ковпака». 
1 серія. «Сполох». 21.00 —
«Час». 21.35 — «Нам дороги 
ці забути не можна». Поезія. 
Л. Ошапін. 22.00 — «Шлях 
до ролі». Про творчість за
служених артисток РРФСР 
Н Гмідарєвої та М. Нейоло- 
вої. 23.20 — Сьогодні у світі

А УТ
16.00 — Новини. 16.10 — 

Музичний фільм «Пісня лі
сів». Ю.25 — Республікан
ська фізико-математична 
школа. 16.55 — Природа і 
здоров’я. 17.35 — У нас у 
колективі. 18.00 — Населен
ню про цивільну оборону. 
18.30 — Фільм-концерт. 19.00 
— Актуальна камера. 19.30 
—' Закон 1 ми. 20.00 — Пер
лини душі народної. 20.30 —

Науково* попу ля рнп й фільм
20.45 — Па добраніч, діти' 
21.00 — - Час». 21.35 — Ху
дожній телефільм «Інженер 
Прончатов». 1 серія 22.40— Новини.

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

Документальним телефільм
8.35 — Концерт Магнітогор
ської державної хорової ка
пели. 8.55 — Наш сад. 9.25 — 
Путівка в життя. 10.10 —
Даніель Дефо і його книжка

< Робінзон Крузо». 10.40 — 
Творчість юних Виступ хо. 
реографічного ансамблю 
«Ритми дитинства*. 11.10 — 
Фільм «Злочин». Фільм 2.
— «Обман». 13.20 — Іспан
ська мова. 13.50 — Ти пам’я
таєш. товаришу.. 14.50 —
Співає Радослав Жуков
ський. (ПНР). 15.05 — Нови
ни. 13.00 — Повніш. 18.20— 
Виступ духового оркестру 
клубу скляного заводу 
м. Клина. 18.30 — Сільська 
година. 19.30 —Шахова шко
ла. 20.00 — Вечірня казка. 
20.15 — Навини. 20.20 —
Чемпіонат СРСР з боротьби 
самбо 20.40 — «Всемогутній 
клей» Науково-популярний 
фільм. 21.00 — « Час». 21.35
— Телефільм «Мул і снасті».
3 серія. 22.30—Новини. 22.35
— Телефільм «Мул і снасті».
4 серія.

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

карпатські візерунки». 9.20
— Фільм «Дума про Ковпа
ка*. 1 серія. «Сполох». 10.50
— Новини. 14.30 — Новини. 
14.50 — «Союз науки і пра
ці». Документальні фільми.
15.35 — Виступає ансамбль 
< Амандла > африканського 

національного конгресу Пін 
денної Африки. 15.55 — По. 
вини. 16.00 — Російська мо. 
па. 16.30 — В.ЦІебалін. Сим 
фонія № 3. 17.15 —До 80-річ- 
чя революції 1905 — 1907 ро
ків у Росії. Сторінки історії 
• Виконати свій обов’язок...». 
Про III з’їзд РСДРП. 18.00 — 
«Співдружність». Тележур. 
г.ал. 13.30 — «Веселі нотки»
18.45 — Сьогодні у світі. 
19.00 — Якщо хочеш бути 
здоровим. 19.15 — Новини.
19.25 — Фільм «Дума про 
Ковпака». 2 серія. «Хуртовп.

на». 21.00 — «Час». 21.35 — 
Концерт оркестру росій
ських народних інструмен
тів. 22.40 — Сьогодні у сві
ті. 22.55 — Чемпіонат Євро
пи з баскетболу Чоловіки 
Півфінал

А уТ
10.00 — Новини. 10.20 — 

Виробнича гімнастика. Урок 
2. 10.30 — Телефільм «Вода 
та полум’я». 10.50 — Мода, 
мода, мода. 11.35 — Моло
діжна студія «Гарт». 12.20 — 
Співає народний хор «Візе
рунок». 12.45 — Новини.
13,00 — «Кошеня па * ім'я 
Гав». Лялькова вистава 
16.00 — Новини. 16.10 — До
кументальний фільм. 16.40 
— Мультфільм «Веселе кур
ча». 16.50 — Концерт. 17.10 
—Науково-популярний фільм 

• Що може клей». 17.30 — На. 
роднпй депутат. 18.00 —
День за днем. (Кіровоград). 
13.15 — Оголошення. (Кіро. 
воград). 18.20 — Телефільм. 
(Кіровоград). 18.30 — Музич
ний фільм «Пісні сонячного 
літа». 19.00 — Актуальна ка. 
мера. 19.30 — Вечірнііі се
анс документального та на
уково-популярного кіно.
20.45 — На добраніч, діти! 
21.00 — «Час». 21.35 — Ху
дожній телефільм «Інженер 
Прончатов». 2 серія. 22.35 — 
Тележурнал «Старт». 23.05— 
Новини.

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

Роби з нами, роби, як мп, 
роби краще за нас. 9.15 А 
Документальні фільми. 10.00 
■ - Концерт Оркестру симфо
нічної і естрадної музики
10.25 — Знання — сила. 
11.10 — Документальний те
лефільм. 11.35 — Мультфіль
ми. 12.20 — М. Бирюков. 
Сторінки творчості. 12.50 А. 
Англійська мова. 13.20 
Фільм-внстава Владимир
ського обласного театру ля-

льок. Д. Самойлов. «Сл’оие^ 
ня-турист». 14.10 — < АндріЯ 
Епшай». Портрет у музицЯ 
Фільм-концерт. 15.05 — Но
вини. 18.00 — Новини. 18.15 
— Мамина школа. 18.45 —1
Співає Р. Харісов. 19.00 —
Людина і закон. 19.30 А 
Міжнародні змагання з авто- 
кросу «Кубок дружби соціа
лістичних країн». 20.00 — 
Вечірня казка. 20.15 — Рит
мічна гімнастика. 20.45 —
«Федоскіно. Земля художни
ків». Теленарис. 21.00 — ■
«Час». 21.35 — Телефільм 
«Мул і снасті». 5 і 6 серії. 
23.20 — Новині!

«СІВАЧ» ЗАПРОШУЄ
Завтра, 12 червня, в 

приміщенні обласної біб
ліотеки для юнацтва 
імені О. Бойчекка відбу
деться заняття міської 
літературної студії «Сі
вач». Запрошуються всі 
любителі красного слова.

Початок о 18-й годині!

Редактор
Ю. СЕРДЮЧЕНКО,

УКООПТОРГРЕИЛАМА-

Для забудовника
Набагато швидше й без зайвого клопоту можна спорудити 

сучасний добротний будинок, якщо скористатися послугами най
ближчого магззину-екпаду по торгівлі будівельними матеріалами 
споживчої кооперації.

Вашій увазі запропонують, зокрема, стандартні будинки дере
в'яної та щитової конструкцій, утеплені деревно-волокнистими й 
мінерапо-Еетнкми плитами.

Стандартний збірний будинок 
— це велика кімната, спальня 
(або дві спальні), кухня, передпо
кій, засклена веранда, комора, 
ванна та інші допоміжні примі
щення. Загальна площа примі
щень, залежно від типу будинку 
і кількості спалень у ньому, ста
новить від 40,4 до 63 м2: житло
ва — від 27,7 до 38 м2.

Ціна дво- й трикімнатних збір- 
-,их будинків щитової конструк
ції відповідно — 2300 та 2700 
крб., дерев'яно-панельних — 
4500 та 5400 крб

«Молодан коммунар» 
орган Кироеаградского 
сбпагтного номиїета 
ЖМ Украины.
(la <криі;ш-ком языке

Якщо ж ви масте на меті побу
дувати оселю, у якої стіни бу
дуть з цегли, черепашника, сама
ну чи іншого матеріалу, магазин- 
склад продасть комплект дета
лей, до якого входять перекрит
тя, дах, вікна, двері, підлога ті ін
ші дерев'яні частини будинку. 
Вартість комплекту — 1400 крб. 
За додаткову плату продаються 
також цегла для зведення стін, 
цемент, віконне скло, цвяхи, 
фарби та інші будівельні мате
ріали, які до комплекту не вхо
дять.

'-»АША АДРГ-СД:

316050. МПС,
м. Кіровоград,
syn. Луначареького, 36.

БК 0048] ОСслі 0,5 друк, ари.

Тут же кожен забудовник мо
же придбати і все необхідне для 
опорядження пічного чи водяно
го опалення, водопроводу, кана
лізації: металеві, азбесто-це- 
ментні чи керамічні труби по
трібного діаметру, радіатори, 
опалювальний котел, сантехоб- 
ладнання тощо.

В продажу є, зокрема, опалю
вальні котли АОЖВ-Д (2105), що 
працюють на рідкому паливі, а 
також котли типу КС-2 та КС-3, 
в яких для нагрівання води вико
ристовують дрова, кам'яне ву
гілля, брикети тощо.

Для тих, хто має змогу корис
туватися газом, пропонуються 
водонагрівальні апарати КС-ЗГ, 
АОГВ-17,5 і АОГВ-23.

Максимальна температура на
грівання води в усіх згаданих 
апаратах — 95 градусів, і кожен 
з них спроможний забезпечити 
бажану температуру в будинку з 
площею до 70 м2.

Набір потрібних труб, сталевих 
радіаторів, що відзначаються ве

ТЕЛЕФОНИ: реданюра — 2 45 00; відпо 
аідального секретаря — 2 46 87; відділів 
комсомольського житія — 2 46 57; листю 
і масової ооботи — 2-45 36; пропаганди 
— 2 45 36; учнівської молоді - 2 46 «7; 
сійсьново-патріотичного виховання та 
спорту фотолабораторії — 2 45 35: ого
лошень — 2-56-65; кореніорсш'о' —

З 61 83; нічної реданції — 3 03 53
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ликою поверхнею тепловіддачі й 
дають змогу регулювати темпе
ратуру в приміщеннях, а також 
з'єднувальних деталей для опо
рядження систем водяного опа
лення, можна придбати і в комп
лекті з опалювальним котлом.

Вартість опалювального котла, 
залежно від типу — 120—225 
крб., комплекту системи опа
лення — 380—650 крб.

Для спорудження допоміжних 
і тимчасових господарських при
міщень є будівельний ліс листя
них порід, покрівельна сталь, ме
талева черепиця, болти з гайка
ми для кріплення дерев'яних і 
металевих конструкцій та ін.

Одержати довідку і замовити 
есє необхідне для спорудження 
нового будинку чи господарсько
го приміщення забудовники мо
жуть . безпосередньо в магази- 
нах-складах або в магазинах 
«Господарчі товари» споживчої 
кооперації.

•>
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