ПРОЛЕТАРІ ВСІХ КРАЇН, ЄДНАЙТЕСЯ!

Виходить в 5 грудня 1939 р.

добрих очей проводжають
цю тріпотливу хмару, що
тане в небі.
Усю 80-метрову широчінь
проспекту заполонила
яс
крава, багатолика,
багато
мовна колона. З музикою,
піснями крокує юнь планети
Земля. Крокує по прекрас
ному місту, яке уособлює
мир, щастя, надію. А назу
стріч їй ллється пісня про
Росію, широка і роздольна,

СВЯТО ЮНОСТІ,
МИРУ, ДРУЖБИ
УРОЧИСТЕ ВІДКРИТТЯ
XII ВСЕСВІТНЬОГО ФЕСТИВАЛЮ
МОЛОДІ І СТУДЕНТІВ У МОСКВІ
Пісні миру і дружби дзве
нять над Москвою, святко
вою, помолоділою, немов
немає у неї за плечима ба
гатовікової історії. Сьогод
ні вона — столиця юності
планети, її повпреди —
представники молоді всіх
континентів — зібрались у
Москві, щоб продемонстру
вати свою волю до миру,
єдності, зміцнення антиім
періалістичної солідарнос
ті.
Сорок років тому, коли
в Європі ще димілись руї
ни — трагічна пам’ять про
щойно відгримілу війну, —
посланці юності всієї землі
вирішили заснувати Всесвіт
ню федерацію демократич
ної молоді і регулярно про
водити міжнародні зустрічі
під назвою, яка незабаром
стала крилатою: фестиваль.
На весь світ пролунав тоді
голос покоління, що всту
пало в життя під небом, з
якого так довго сіялася
смерть.
«Ми зібралися, щоб за
явити про єдність усієї мо
лоді, щоб вшанувати пам’ять
полеглих товаришів і по
клястися, що вмілі руки,
гострий розум і ентузіазм
молоді ніколи більше не ви
трачатимуться на війну».
Присягою на вірність цим
благородним ідеалам стало
урочисте відкриття XII Все
світнього фестивалю молоді
і студентів, яке відбулося В
Москві 27 липня.
Найяскравіші тони соняч
ного спектру увібрали в се
бе багатобарвність
прапо
рів, карнавальна яскравість
національних
костюмів,
транспаранти з фестиваль
ною символікою.
Пролог
фестивального свята роз
горнувся на проспекті, на
званому на
честь юності
Країни
Рад
Комсомоль
ським. Десятки тисяч лю
дей з квітами, прапорцями,
емблемами
молодіжного
форуму утворили живий ко
ридор вздовж траси, яка ве
де до Лужників — епіцент
ру грандіозного свята мо
лодості,
дружби, доброї
волі.
Звучить популярна кубин
ська мелодія. І хазяйка ни
нішнього фестивалю — на
ша Катюша,
приймає
від
своєї ровесниці з Острова
Свободи, де проходила по
передня зустріч юних, еста
фету Всесвітнього молодіж
ного Форуму, його живий
символ — голуба. Крихіт
ною мирною ракетою злітає
він вгору, а за ним — зграя
білосніжних птахів. І тисячі

як вона сама: російський
народний хор приготував
для гостей музичний суве
нір. Тут же, на асфальтовій
«сцені», закружився хоро
вод, залучаючи до своєї ор
біти нових друзів. На льоту
схоплюючи невідомі їм рит
ми, азартно танцюють по
сланці Африки, Азії, Амери
ки...
Немов символізуючи всю
безкраю радянську землю,
підносять учасники фести
валю свої кращі мелодії по
сланці багатонаціонального
мистецтва нашої країни.

Шлях до Лужників недов
гий: всього три кілометри—
останні з багатьох сотень І
тисяч, які подолали гості,
щоб прибути у фестиваль
ну Москву. Але на заключ
ні три тисячі метрів пішло
дві з половиною години.
Перші години свята в хроні
ці фестивалю.
Під
звуки
урочистого
маршу
святкова
колона
вступає на Центральний ста
діон імені В. І. Леніна. Так
само 28 років тому при
йшли сюди учасники VI Все
світнього фестивалю молоді
і студентів, щоб на весь го
лос заявити про свою ріши
мість боротися за мир і со
ціальну справедливість.
Красиве й урочисте свят
кове
вбрання
Лужників.
Ущерть заповнені трибуни.
Понад сто тисяч глядачів
стали безпосередніми учас
никами цього свята.
У центральній ложі ста
діону — товариші М. С.Гор
бачов, Г. А. Длієв, В. І. Во
ротников, В. В. Гришин, А. А,
Гоомико. Є. К. Лигачов, М. І.
Рижков, М. С. Соломеннев,
М. О. Тихонов, В. М. Чебриков, Е. А. Шеварднадзе,
П. Н. Демічев, В. В. Кузне
цов. Б. М. Пономарьов, С. Л.
Соколов. Б. М. Ельцин, Л. М.
Зайков, В. П. Никонов, К. В.
Русаков. Присутні зустріча
ють їх бурхливими, трива
лими оплесками.
На трибуні — Генераль
ний секретар ЦК Компартії
В єтнаму Ле Зуан, інші зару
біжні державні й політичні
діячі.
17.00. Пливуть над Луж
никами
позивні
Москви.
«Широка страна моя род
ная...» і відразу ж у лунку
тишу стадіону
вривається
передзвін Кремлівських ку
рантів. З першими ударами
починає рухатись художній
фон на східній трибуні —
одна з головних «дійових
осіб»,
свята
відкриття.
Власне, їх, «дійових осіб»,
на цьому живому полот-
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ні — 9 тисяч. ІМайстерно
льоровими
маніпулюючи кольоровими
iniOCTDVпредметами, вониИ ілюстру

ють події, які відбуваються
на стадіоні. Зараз на екрані
засіяла рубінова
Кремлів
ська зірка, від якої пульсу
ючими хвилями світла «роз
бігаються» різнобарвні про
мені.
Немов
у калейдоскопі,
змінюються узори на спор
тивній арені. Кілька перешикувань, і на полі виникає
величезна цифра «XII», що
увібрала всі кольори фести
вальної палітри. Червоний,
жовтий, голубий, зелений,
фіолетовий — кольори на
шої землі, кольори фести
вальної ромашки, пелюстки
якої раптом розкрились на
полі.
Трибуни
аплодують
—
починається марш-парад де
легацій
XII
Всесвітнього
фестивалю молоді і студен
тів. Його відкриває делега
ція Куби — країни XI Все
світнього. У липні 1978-го
посланці демократичної мо
лоді планети, зібравшись у
Гавані, столиці першої со
ціалістичної держави в за
хідній півкулі, сказали
ва
гоме слово на захист миру,
підтвердили свою непохит
ну волю боротися за соці
альний прогрес і демокра
тію, протистояти підступам
імперіалістичної реакції. Ця
ж мета привела сьогодні в
Москву представників моло
дого покоління, які відчува
ють особисту відповідаль
ність за долю голубої пла
нети Земля, над якою на
висла загроза термоядерної ’
катастрофи.
і
Понад 20 тисяч делегатів
більш як з 150 країн світу
зібрав Московський форум.
Для юності планети фести
валь — найкраща
можли- |
вість ближче пізнати і зро- ,
зуміти один одного, обго
ворити найпекучіші пробле
ми
сучасності, у дружніх
дискусіях виробити спільну
платформу дій прогресивно-І
го молодіжного руху.
За традицією марш-парад І
завершила країна — госпо
дарка фестивалю. Дві тися
чі юнаків і дівчат входять
до делегації Країни Рад на
нинішньому форумі. Само
відданою працею, активною
громадською роботою за
воювали вони право пред
ставляти на фестивалі
ра
дянську
молодь. Кожний
третій член делегації
но
сить горде звання робітни
ка і колгоспника. В одному
ряду з ними — представни
ки студентства, наукової
і
творчої інтелігенції. А ось
ще варта уваги статистика:
469 делегатів нагороджені
орденами і медалями, 150
відзначені премією Ленін
ського комсомолу, понад
сімсот є народними депута
тами.
Два члени радянської де
легації не прибули на уро
чисте
відкриття форуму,
але з поважної причини: Во
лодимир Джанібеков і Вік
тор Савіних, включені до
складу фестивальної «збір
ної» СРСР, несуть вахту на
борту орбітального комп
лексу «Салют». З космічної
орбіти вони шлють сердеч
ний привіт XII Всесвітньому,
бажають йому успішної ро
боти.
Срібна пісня фанфар опо
віщає: «Слухайте всі!».
Виступає голова Радян
ського підготовчого коміте
ту XII Всесвітнього фести
валю молоді і студентів
В. М. Мишин.
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Чітко, злагоджено
діє
жнивний конвейер у рад.
госпі «Третій вирішальний»
Новгородківського
райо
ну. Негоді тут протистав
ляють високу організова.
вість, маневр, дисципліну.
На жнивному полі у гос
подарстві працює два збирально-транспортнпх заго
ни. Техніка використовує
ться груповим методом.
На рахунку у хліборобів
кожна робоча хвилина. На
більшій
половині площ
хліб у господарстві вже
зібрано.
Слово учасникам жнив,
В. ПОПОВ. начальник
збирально - транспортного
загону № 1:
— З перших днів жнив
стараємося чітко організу
вати роботу всього жнив
ного конвейєра. Бо розу
міємо, як багато значить
правильно розставити лю
дей, техніку. А яка ціпа
кожної жнивної хвилинні
Нинішнє збирання хлібів
ускладнюється
дощовою
погодою. Тому головне —
висока організація праці.
У нашому загоні дев’ять
комбайнів. Всі збиральні
агрегати працюють групо
вим методом. У загоні є
ланка
скиртувальників,
орачів. Тож відразу після
збирання очищаємо поле
від пожнивних решток, го
туємо для засіву піл на
ступний урожай.
Прагнемо нанефектпвні.
ше використовувати тех
ніку. Трапиться поломка—
тут же, на полі постійно
чергує ремлетучка з ланки
технічного обслуговування.
Швидко усуваємо полом
ку. Простоїв техніки немає.
Відвозять зерно віл

байнів три автомобілі. Тон
задає шофер, молодий ко
муніст М. Корнілов, який
працює
на
потужному
КамАЗі. Він — групкомсорт КМК водіїв.
Всі комбайнери трудя
ться на совість. Разом з
агрономом відділка Б. Ша
манським постійно конт
ролюємо якість збирання,
Зауважень немає. Добре
працюють ІО. Сірий, М. Па
стушок. Л. Чемирин,
сі
мейний екіпаж ІО. Кусикеєв із сипом Володими
ром. Ми довіряємо молоді.
Нині на жнивах у нашому
загоні працюють учні Нов
городківського
СПТУ-36
О. Чмуневич та Л. Соро
ка. Воші самі відремонту
вали «Колос» і зараз во
дять його хлібним полем.
Досвідчені
механізатори
допомагають хлопцям доб
рим словом, порадою.
Із запланованих
1350
загін уже скосив хліба на
850 гектарах. Розриву між
косовицею і обмолотом не
допускаємо.
ІО. КУСИКЕЄВ, комбай
нер:
— Помічником у мене
цього року син Володи,
мир.
Уже
намолотили
близько двох тисяч цент,
перів зерна: Цінуємо кож
ну робочу хвилину. СьоГОДНІ ВИЙШЛИ в поле лише
о 10 годині ранку — вал.
КН ШНСНІЩІ були вологими.
Для нас. жниварів, ство
рено всі умові!. Тут же, 8
аґітвагончику діє кухня.
В. Чуйко.
Л. Сїльмаи,
М. Мосійчук щодня готу
ють нам смачні обіди, ве
чері. Спасибі їм. У полі є
пересувна душова...
Між комбайнерами поз-

/МОЛОДІ ЖНИВАРІ
ОБЛАСТІ ДАРУЮТЬ
СВОЇ ЗДОБУТКИ
МОСКОВСЬКОМУ
ФЕСТИВАЛЮ
горнулося дійове трудове
суперництво. Я змагаюся
з Ю. Сірим. З початку
жнив вів уже намолотив
теж близько двох тисяч
центнерів зерна. Ниві па
честь Юрія біля агітвагончнка піднято прапор тру
дової слави. За півдня (на
заваді
жниварям
став
дощ) з бункера «Колоса»
Ю. Сірий видав 20,7 тон
ни зерна.
Отже, хліб зберемо у
найстисліші строки і без
втрат. Це — наш святий
обов’язок.
В. МИРГОРОДСЬКИЙ,
секретар парткому рад
госпу:
— Нині турботи партио.
му, комітету профспілки і
комітету комсомолу
під
порядковані одній меті —
забезпечення
успішно: О
проведення жяив-85. Що
дня підбиваємо підсумки
соціалістичного змайанпя
хліборобів. Випускаємо- ін
формаційні бюлетені, «бли
скавки», щодня вручаємо
вимпели переможцям, їх
нім сім’ям надсилаємо ві
тальні листи.
Збирально - транспортні
загони мають пересужіі
агітвагончикн. До жнива
рів йдуть агітатори, лек
тори. Згідно графіка у по
ле виїжджає радгоспна
агітбригада, побутовці і
торговельники.
В збиральних загонах
створено тимчасові ларіійп о-комсомольські
групи.
Жоден успіх жниварів не
.залишається поза увагою
ідеологічних працівників,
організаторів змагання. Є
стимули —-єй добросовіс
на робота. В нелегких умо
вах комбайнери вже до.
сяглп виробітку 12 гекта
рів на агрегат.

Нинішні жнива і Всесвітній
фестиваль .молоді і студен
тів збіглися в часі. Саме ця
подія наклала свій відбиток
на хід збиральної кампанії
в колгоспі імені Дзержинського Компаиіївського ра
йону. Майже 80 процентів
молоді, зайнятої у сфері
сільськогосподарського ви
робництва, бере участь
у
збиранні, перевезенні і сор
туванні зерна нового врЬжаю.
/..олоді хлібороби госпо
дарства, підтримавши клич
передового
комбайнера
А. Кондратенка,
вирішили
повністю закінчити збиран
ня ранніх зернових до дня
закриття фестивалю.

На знімку:
КОНДРАТЕНИО.

Анатолій

Фото М. САВЕННА.

ТЕЛЕГРАМИ В НОМЕР
ГАЙВОРОНСЬ к и и
РАЙОН. Позавчора най
вищого намолоту серед
комбайнерів району до
бився Володимир Тимофійович
Народовий з
колгоспу «Шляхом Лені,
па», який працює разом
з дочкою комсомолкою
Ніною. За день вони на
молотили 7 И центнерів
зерна, а з початку жнив
— майже 5000 центнерів.
ДОБРОВЕЛ ИЧКІВСЬКИЙ РАЙОН. Перехід-

ний
червоний прапор
райкому комсомолу вру
чено комсомольсько-мо
лодіжному екіпажеві э
колгоспу
імені Карла
Маркса у складі молодо
го комуніста комбайнера
Миколи Саврапського та
його помічника
комсо
мольця Миколи Таровика. З бункера свого СК-5
молоді
хлібороби вже
видали понад 4000 цент
нерів зерна і утримують

першість серед комбай
нових екіпажів району.
КІРОВОГРАДСЬКИЙ
РАЙОН Найвищого на
молоту зерна серед ком
байнерів району поза
вчора добився молодий
комбайнер, секретар ком
сомольської організації
першого відділка кол
госпу імені
Крупськоі
Сергій Грін. З бункера
свого СК-5 він видав за
день майже 500 центне
рів зерна.

2 стор.

«Молодий

комунар» ---------------------------------------- ------ ЗО липня 1985 року

повітряних боїв, 62 збитих
гітлерівських літаки — та
ким був бойовий рахунок
молодого льотчика. Третя
Зірка Героя засяяла на його
грудях у 25 рокіз. Рано ста
вала дорослою юність у го
дину суворих випробувань
Батьківщини!
— Наше покоління вико
нало свій обов’язок до кін
ця — розгромило
фа
XII МОСКВА-1985
шизм, — говорить І. М. Ко
жедуб. — Вірю, що молодь,
яка йде нам на зміну; не по
соромить честі батьків, збе
реже і зміцнить мир, за
який ми заплатили таку ви
соку ціну. Немає сьогодні
завдання важливішого, ніж
це.
Стати свідками хвилюючої
церемонії біля Кремлівської
стіни глядачам, які заповни
бзгатьох мільйонів молодих ли трибуни в Лужниках, до
{Закінчення,
людей, які звертають до помогли велетенські ЄЛЄК-"
Поч. на 1-й стор.}.
нас свої погляди, сповнені тротабло стадіону, які від-'
запа
Ленінський КОМСОМОЛ, МО надії і впевненості в тому, творили кінокадри
ЛОДЬ країни Жовтня, ска що наш діалог на фестивалі лення факела біля могили
зав він, раді вітати на мос справить благотворний вплив Невідомого солдата.
ковській землі делегатів і на їх майбутнє, на майбутнє
Але ось відкрита машина
гостей фестивалю, благо усього людства.
з фестивальним вогнем у
родні цілі якого точно і
Зібравшись у Москві, ми супроводі почесного ескор
містко виражає його заклич зможемо краще узнати ра ту мотоциклістів в’їжджає
ний лозунг: «За антиімпе дянський народ, наших ра на стадіон і зупиняється бі
ріалістичну
солідарність, дянських ровесників. Від ля східної трибуни. Галина і
мир і дружбу!». Впевнений, імені делегатів фестивалю Павло, тримаючи факел ви
ідо Московський фестиваль промовець передав щиру соко над головою, почина
Допоможе юнацтву різних вдячність радянському під ють підніматися по сходах.
Країн, незважаючи на від готовчому комітетові, наро І тут перед усіма, хто, зата
мінності політичних погля дові, молоді і уряду Країни мувавши подих, стежить за
дів і переконань, ще друж Рад за відмінні умови, ство рухом вогню, розгортається
ніше і рішучіше виступати рені для проведння цього вражаюче видовище: трибупроти імперіалізму, міліта форуму.
на-екран перетворюється з
ризму і реакції.
Під овацію стадіону Ж.-К. земну кулю, і постаті юнака
Фестиваль проводиться з Кеннеді оголошує XII Все і дівчини мовби ширяють
рік 40-річчя закінчення дру світній фестиваль молоді і над нею, підносячись усе ви
гої св. ової війни. Для ра студентів відкритим.
ще й вище.
Над стадіоном заучить на
дянського народу, який ви
Буря оплесків прокочує
ніс на своїх плечах основ ться по трибунах. Дванад писана спеціально до фес
ний тягар боротьби з фа цять юнаків і дівчат вносять тивалю «Ода Вічному вог
шистською чумою, війна ця на стадіон розгорнутий пра ню» О. Пахмутозої на слова
була Великою вітчизняною. пор з емблемою XII Все Р. Рождестзенського.
Уроки минулої війни — су світнього молодіжного фо
Яскраве й чисте полум’я
воре застереження тим, хто руму. Честь підняти його здіймається над бронзовою
виношу« сьогодні плани но- була надана термістові Ні чашею. Вогонь XII Всесвіт
вих «хрестових походів» і копольського Південнотруб- нього фестивалю молоді і
«зоряних воєн», хто грубо ного заводу,
депутатові студентів запалено!
ІПіхтує права і свободи на Верховної Ради СРСР Сер
Стадіон встає в єдиному
родів Нікому не дозволено гію Морозову; студентці пориві й аплодує.
посягати на головне і без Московського обласного пе
З привітанням до учасни
кінне право людини — пра дагогічного інституту імені
ків і гостей фестивалю звер
во на життя!
Н. К. Крупської Ірині Оста- тається тепло
зустрінутий
Священний обов’язок мо повій і представникові мо
присутніми Генеральний сек
лодого покоління — не до лоді Острова Свободи —
ретар ЦК КПРС М. С. Гор
пустити пожежі нозої світо дворазовому
олімпійсько бачов. Його виступ був ви»
вої війни.
му чемпіонові Альберто Ху- слуханий з великою увагою
Наш фестиваль зібрався анторена,
і не раз супроводився три
в Міжнародний рік молоді.
Починається ще одна, ма валими оплесками.
Він дає чудову можливість буть, найбільш урочиста це
Урочисто звучить гімн де
для відвертих дискусій і ши ремонія — запалення фес
мократичної молоді світу,
рокого обміну думками з тивального вогню.
актуальних проблем сучас
Сзій шлях він почаз біля завершуючи офіційну части
ності, для вироблення плат могили Невідомого солда ну свята відкриття.
форми спільної боротьби та. Цим символічним актом
Наче з життя, широко роз
проти ядерної небезпеки,
учасники фестивалю в рік чинене перед поколінням
Взявши на себе почесні 40-річчя Великої Перемоги юних, вибігає на величезне
І відповідальні
обов'язки над фашистською Німеччи зелене поле хлопчик. В ру
(рути господарями фестива ною віддали данину поваги ках у нього — пензель і па
лю, радянська молодь вне безсмертному подвигозі ра літра. Помах — і блакить
се свій гідний вклад з його дянського народу, всіх на неба розливається по фону,
успіх. Ми відверто розка родів і армій країн антигіт моз на полотні, ще помах—
жемо
посланцям молоді лерівської коаліції, партиза і сміється променисте сон
Планети про наші звершен нів, учасників Руху опору, це. Так на очах оживає піс
ня, про ті масштаби і склад антифашистів, демократів і' ня «Хай зазжди буде сон
ні завдання, що розв’язує патріотів.
це!».
радянський народ, про плаВетерани війни і праці,
Програма
наймолодших
ЙЙ і надії молоді, яка готує- імена яких назавжди вписа учасників відкрила ще одну
ться гідно зустріти XXVI! ні в історію Радянської кра сторінку свята — художньоз'їзд нашої ленінської пар їни, разом з представника спортивне привітання фес
тії.
ми молоді поклали гірлянду тивалю від усіх республік
Наші гості наочно поба- квітів до могили Невідомого Країни Рад. Захоплюючим
.чать, як на ділі реалізує ра солдата. Потім тричі Герой і яскравим було це видови
дянська молодь свої права, Радянського Союзу маршал ще, яке оспівує гармонію й
І'ктизно користуючись усіма авіації I, М. Кожедуб запа красу людини, народженої
досягненнями культури і де лив факел від Вічного вог для радості, мирної праці
мократії. Зи відчуєте вели- ню, який палає в цьому свя на мирній землі.
НО прагнення до миру і щенному місці, і передаз
Двома
багатоколірними
дружби нашого народу і його, як естафету, делега лавинами рухаються учасни
його молодого покоління,
там фестивалю — слюсарю- ки торжества. В піднятих
Слово надається секрета- складальнику
об’єднання руках у них об’ємний макет
реві-координатору постій «Уралмаш», лауреату премії атома — символ технічної
ної комісії Міжнародного Ленінського
комсомолу
могутності сучасної люди
підготовчого комітету Жан- Павлу Ратникову і аспірант ни. І від людини ж залежить,
Клоду Кеннеді. Через кіль ці Московського інституту чим стане породження її
ку хвилин ми маємо запа народного
господарства генія — могутнім прискорю
лити вогонь XII Всесвітнього імені Г, В. Плеханова Галині вачем прогресу або заги
фестивалю молоді і студен Гагаріній. Прізвище знаме беллю цивілізації. У відпо
ті^, вогонь, який, по суті ните, але право нести фес відь стадіон скандує хором:
Справи, ніколи не згасає у тивальний факел дочці пер
Солнечному миру
серцях молодих людей, від шого космонавта планети
— Да, Да, Да!
даних справі миру, свободи довірено за її особисті за
Ядерному взрыву
І справедливості, сказав він. слуги: Галина Юріївна —
—Нет, Нет, Нет!
1985 рік — це нзш рік. здібний молодий учений,
І, немовби підтверджую
ООН проголосила його Між профспілкова активістка.
чи ці слоаа, з кожного ато
народним роком молоді.
Батьківським
поглядом ма виривається голуб —
Для нас це чудоза можли проводжає Маршал моло крилатий вісник /лиру. Чи
вість продемонструвати рі дих людей, які міцно стиска можна переконливіше й точ
шимість молодого поколін ють в руках факел з частин ніше виразити високу ідею,
ня боротися за свої соціаль кою вогню, незгасного, як з ім'я якої живе і бороться
ні, економічні, політичні, пам’ять народу. Івану Мики молодь, ідею, що привела
громадські і людські права. товичу
було
приблизно її в Москву, на фестиваль!
Ми сповнені прагнення вчи стільки ж років, як цим
Успіхів тобі, XII Всесвіт
тись, працювати, пізнавати юним, коли у 43-му він ній!
ЙІГ, жити повнокровним прийняв перший бій з воро
(Кор. ТАРС}.
життя?/, бра"/ участь у всіх гом у небі Батьківщини. 120

галузях громадського життя,
спрямовувати наші творчі
зусилля на те, щоб захисти
ти і зробити ще прекрасні
шою нашу планету.
Ми знаємо, що врожай за
лежить від того, як оброб
лено сад. Цим садом для
нас є Земля. І від наших
дій залежить наш завтраш
ній день. Ми зібрались на
фестиваль,
усвідомлюючи
відповідальність за долю

СВЯТО ЮНОСТІ,
МИРУ, ДРУЖБИ

Однією з цікавих подій
XII Всесвітнього фестива
лю молоді і студентів у
Москві стало відкриття ви
ставочних комплексів, які
демонструють . досягнення
всіх 15 союзних республік.
Великою популярністю у
делегатів і гостей свята
користується комплекс. Ук
раїнської РСР. Нагадуючи
формою своєю і націо
нальним орнаментом руш
ник, він і назву таку ді
став. А виріс у. централь
ному парку культури і від
починку імені О. М. Горького.
«Рушник», то займає
площу
600 квадратних
метрів, включає фотови
ставку, яка розповідає про
сьогодення республіки, па
вільйон народних ремесел,
дискотеку, кафе, де пропо
нують різні кондитерські
вироби, чай з трав, настій
шипшини, узвар. У нижньо,
му ярусі — адміністратив
ні служби і амфітеатр на
200 місць. А на верхньо
му розгорнуто виставку
«Культура Радянської Ук
раїни». Тут представлено
живопис, графіку, вишив
ку, різьблення по дереву,
кераміку, які свідчать про
розквіт народних талантів
за роки Радянської влади.
— Учасникам і гостям
фестивалю наш «Рушник»
допоможе відчути ритм co.
ціалістіїчного змагання мо
лоді республіки, присвяче
ного XXVII з'їзду КПРС
і святу юності, — розпові
дає директор комплексу,
завідуючий відділом сту
дентської
молоді ’ЦК
ЛКСМУ Анатолій Богомо.
лов. — Тисячі молодих пе
редовиків
виробництва
вже завершили п’ятирічні

Разом з посланцями
юності планети голосує в
Москві фестивальній за
мир, дружбу і єдність при
хильннків
доброї
волі
77-річниіі француз Анрі
Роль-Тангі. Він бере участь
у роботі форуму як по
чесний гіст Радянського
підготовчого комітету.
Цій сивоволосій людині,
яка зберегла військову ви
правку, є про що розповіс
ти молоді. І насамперед—
про особистий досвід. Мій
співрозмовник — один з
керівників Французького
опору в роки минулої вій
ни.
— Стати солдатом мене,
молодого робітника — ме
таліста, спонукала нена
висть до фашизму, — роз
повідає він. — Страхітли
ва річ, але у цієї иайреакційнішої
ідеології, яка
вже в своєму зародку
носить ідею воєн, має на
меті перетворити людей у
рабів, знайшлись прихиль
ники в моїй країні, що по
дарувала світові безсмерт.
ний’ лозунг французької
революції: свобода, рів
ність, братерство. Коли в
1934 році фашнетвуючі
елементи спробували за
хопити владу у Франції,
я, як і багато патріотів,
вступив з ними в бороть
бу. Не можна стояти осто
ронь, замкнувшись у влас.
ну шкаралупу, якщо над
світом нависла небезпе
ка, — такий висновок я
зробив з тих днів.
Усім
своїм дальшим
життям Анрі Роль-Тангі
підтвердно вірність цьому
моральному правилу. Ко
ли в республіканську (спа-

А до початку
кіно...
Днями в кінотеатрі «Ком
сомолець» обласного цент
ру відбувся молодіжний
кіновечір.
присвячений
Х(І Всесвітньому фестива
лю молоді і студентів, на
який було запрошено мо-

завдання, багато з них сіок та Богдан Лукашевнч
працюватимуть у ці дні працюють у творчому ви,
на заощаджених матеріа робиичо-художпьо.му об’єд.
лах і паливі. Емблема XII панні « Гуцул ьіцшіа», проВсесвітнього прикрасила дукція якого експортує
продукцію десятків під ться в 14 країн світу. Вбни стали переможцями рес
приємств України.
‘ В їх числі й роботи, публіканського конкурсу
представлені на виставці професійної майстерності і
народних промислів. Се- завоювали право поїхати
ред виробів —■ композиція на фестиваль.
Цікавою є програма ро
з кольорового кришталю
«Космічні далі» киянина боти комплексу. Тут пе
С. Сміяна, інкрустація по ред учасниками фестивалю
дереву О. Петкевич з Іва виступають багато профе
но-Франківської області, сійних і самодіяльних ко
вишивка бісером львів яв лективів —. фольклорний
ки 3. Кракооецької, буко ансамбль «Троїсті музики»
винський костюм, викова, Вінницького педінституту,
ний молодими майстрами тріо бандуристів Жито
Заставнівського
району мирської філармонії, ан
Чернівецької області, фар самблі — дніпропетров
форовий чанний сервіз ро ський фольклорний «ДіІІПбуковинські во
боти К. Гапотюк з Хмель ряни»,
ницької області та багато кально - інструментальні
«Смерічка» і «Червона руіншого.
— Відвідувачі з вели та», «Корчагінці» з Києва
ким інтересом знайомля та Інші.
У виставочному комплек
ться з нашими виробами,—
говорить Оксана Ковач, сі вже побувало багатомайстер плетіння з листя учасників фестивалю. А
кукурудзи, яка представ делегація України на фо
ляє’ село Вишкове Хуст- румі юності тим часом
ського району Закарпат знайомилася з Москвою, її
зарубіжними
ської області. — Букваль жителями,
В
штерклубі
но всі .мої земляки із за гостями.
хопленням займаються цим Красногвардійського ра
народним промислом. Піс йону столиці відбулася зу
ля закінчення школи, де стріч з молодими москви
нам викладали спеціаль- чами, в інтерклубі україн
пий курс плетіння, працюю ської делегації — .із ровес
в рідному селі, в бригаді никами з Фінляндії.
Але найбільш пам’ятна,
Хустського об’єднання ху
дожніх виробів. Наша про звичайно, для посланців
дукція користується попи нашої республіки, як і іитом і за рубежем. Деякі ших гостей Москви, подія —
її зразки — серветки, жур-. це участь у масозому фес
нальпиці, капелюхи—мож тивальному марші й цере
на побачити тут, у павіль монії урочистого відкриття
XII Всесзітнього.
йоні.
О. ПЕТРУНЯ,
Два молодих різьбярі по
■спец. мор. РАТАУ.
дереву з Івано-Франків
ської області Василь Олек- Москва, 27 липня.

нію вторглись полчища
фашистів, він бився з ни.
ми в рядах інтернаціональ
них бригад. Коли його рід
ну Францію окупували гіт
лерівці, колишній робітник
знову взяв у руки гвин
тівку.
Довго й важко йшов він
разом з соратниками до
перемоги над ненависним
ворогом. І здобув-такн її.
В серпні 1944 року, підняв
ши повстання в’ Парижі,
патріоти примусили оку
пантів здатися. Акт про їх
капітуляцію разом з гене
ралом Леклерком,
який
прийшов на допомогу по
встанцям, прийняв керів.
ник загонів Опору Паризь
кого району комуніст Анр;
Роль-Тангі.
— Тоді, в роки битви з
фашизмом, ми, люди різ
них політичних переко
нань і національностей,
створили
єдиний союз,
щоб
спільно
знищити
зло, — говорить ветеран,—
Це було мудре рішення,
адже недарма основний
воєнний принцип старо
давніх говорить: щоб здо
бути перемогу над воро
гом, треба бути численні
шнм, ніж він. Молоді, яка
послала своїх представил
ків у Москву на фести
валь, хотів би побажати
створити міцний союз для

перемоги миру. І хоч, зви
чайно ж, цього зовсім не
просто добитися, однак
необхідно пам’ятати: тіль
ки єдністю своїх захисни
ків міцний мир, який сьо
годні — СИНОНІМ
життя
всього людства.
Член ЦК ФКП, прези
дент національних федера
цій ветеранів Опору, доб
ровольців, які боролись в
Іспанії, — такі тепер полі
тичні та громадські обо
в’язки Анрі Роль-Тангі. На
батьківщині ного назива
ють «солдатом миру». Як
і в молодості, він по-бойо
вому, невтомно пропагує
серед співвітчизників ідеї
дружби і співробітництва
між народами, закликах їх
ДО ПИЛЬНОСТІ проти підсту
пів ворогів розрядки, тих,
хто брязкає над планетою
смертоносною
ядерною
зброєю.
Йому, кавалерові найви
щої нагороди Франції —
ордена Почесного легіо
ну, — недавно, у дні свят
кування 40-річчя Перемоги
над гітлерівським фашиз
мом, було вручено в Па
рижі радянську відзнаку—
орден Вітчизняної війни
І ступеня.
3. КУЛИКОВ,
кор. ТАРС.

лодь виробничих підпри
ємств міста. Про внесок
комсомольців Кіровоградщини В організацію і про
ведення молодіжного фо
руму у Москві розповіла
перший сенретар Ленін
ського РК ЛКСМУ Світлана
Колотій. Боротьбі молоді
за мир і утвердження ідеалів гуманізму, життю вару,
біжного ровесника був при
свячений 1 новий фести

вальний спецвипуск кіно
журналу «Ровесник»-.
Старший модельср-нонструктор фабрики «Індпо
шив» М. ІМ. Крищенко про
коментувала показ моде
лей молодіжної моди, а на
закінчення ніновечора від
булася
прем’єра нового
фільму одеських ніномитЦІВ «Дві
версії одного
зіткнення«.

Москва.

І. ПІДОПРИГОРА.

ЗО липня

«Молодий комунар»

З стор

тиваль. Ініціатива, що на
родилася на початку фес
тивального року у бригаді
Олега Киянця — боротися
Y^l ПРИСВОЄКНЯ КМК імені
All Всесвітнього фестива
лю, зізнаюся, схвилювала
всіх у цеху, Бути тезкою
форуму, девіз якого: «За
антиімперіалістичну солі
дарність, мир і дружбу»,
не просто почесно, а й від
повідально.
Я теж вважаю, що брига-

ПУЛЬС
ФЕСТИВАЛЮ

тезкам
^5

ХЛ0ІгЦІ ие пос,піша'ІИ до роздягальні.
Кожен охайно прибирав робоче місце, готував його
для свого товариша, що заступить у другу зміну. МоЛ°Д1 робітники завжди прагнуть найефективніше ви
користати кожну робочу .хвилину. КМК цеху № 17
Кіровоградського заводу радіовиробів (бригадир
О. Киянець, грункомсорг Є. Тельнов) бореться за
присвоения імені XII Всесвітнього фестивалю молоді
і студентів. Але почнемо усе з розмови, яка переду
вала ■ :.:о; му приїздові па завод.

B. БЕР23ОЗСЬКИЙ, ін
структор Кіровоградсько
го міськкому комсомолу:
Зараз у комітетах ком
сомолу підбито підсумки
II етапу соцзмагання, при
свяченого XII Всесвітньо
му фестивалю молоді і
студентів... У одних — на
стрій переможців, інших
здоровий дух суперництва
-ч^^дбадьорює
працювати
краще, дні роботи мос
ковського фестивалю оз
наменувати ударним тру
дом, найвищою продук4^кнвністю праці. Що ще? А
знаєте, давайте запитаємо
про це у членів одного з
КОМСОМОЛЬСЬКО - молодіж
них. Адресу підкажу. Це
КМК токаріз цеху № 17
Кіровоградського заводу
радіовиробів імені XXVI
з’їзду КПРС. Ще на почат
ку року члени його роз
горнули змагання за пра
во носити ім’я ХІІ Всесвіт
нього фестивалю молоді і
студентів.
Г. ТОПОїР,
заступник
^екротаря комітету комі-змолу зазоду:
Про колектив найкраще
говорять його виробничі
показники. Продуктивність
праці у КМК — 105,3 про
цента, виконання виробни
чих завдань — на 105 про
центів, здача продукції з
першого пред’язлення на
99,6 процента, економія
сировини і матеріалів на
37 карбозанціз, економія
; по фонду заробітної пла
ти на 200 карбованців, ро^’бота без порушень вироб*Цичої і трудової дисциплі
ни, активна участь у гро
мадському житті комсо
мольської організації під
приємства. Гадаємо, хлоп
ці гідні носити ім'я ХІІ
Всесвітнього
фестизалю
молоді і студентів.
C. КУРИЛІН, секретар
комсомольської організа
ції цеху Мз 17:
Нинішній рік — Міжна
родний рік молоді. І го
ловна його подія — фес-

да гідна носити їм я XII
Всесвітнього
фестивалю
молоді і студентів. Адже
саме тут народилася • іні
ціатива, яку підтримали
усі КМК Кіровського ра
йону — відпрацювати один
вихідний на зекономленій
сировині і матеріалах, а
кошти
перерахувати у
фонд фестивалю. Наш цех
перерахував за цей суботник 366 карбованціз. На
стрій задавали ініціатори!
Г. П. ДОВБНЄНКО, сек
ретар партійної організа
ції цеху:
Цей КМК — дружний. А
слово
«дружба» визна
чає зміст і мету усіх без
винятку молодіжних фес
тивалів. На роботі, з осо
бистих стосунках — повне
взаєморозуміння і взаємо
виручка. Разом — у свята
і з будні, на роботі і на
спортмайданчику, у під
шефному колгоспі і на від
починку з сім’ями...
•О. КИЯНЕЦЬ, бригадир
КМК цеху № 17:
Нас шестеро у бригаді—
Єзген Тєльнов, Володимир
Зубенко, Володимир Мо
роз, Олександр Осін, Ми
кола Петлицький і я. І ко
жен з нас розуміє, яку
відповідальність взяли на
себе.
Настрій членів брига
ди у дні XII Всесвітньо
го фестивалю молоді і
студентіз у Москві ба
дьорий! І ще — піднесеносхзильований. Нічого, що
ми сьогодні далеко від сто
лиці. Серцем, думками, на
діями, сподіваннями, як і
мільйони радянських юна
ків і дівчат, ми там у ці
дні. І в своєму прагненні
зберегти світ для життя,
любозі, праці, відстояти
мир на землі, відстояти
щаслизе майбутнє дітям
і їхнім матерям — ми єди
ні, будьмо ж тезками й од
нодумцями, фестиваль!

На Кірозоградщині не
давно працювала архео
графічна
експедиція з
Московського державно
го університету, яка ціка
вилася історією і розвит
ком
старообрядницької
церкви на Україні. Сту
денти побували в селах
Зибкове Онуфріївського
району,
Червоний
Яр,
ч^Клинці — Кіровоградсько
го, де є діючі старообряд-

Я. ЯРМОЛЕНКО.

ницькі церкви. Особливо
зацікавила
експедицію
церква у Клинцях, де бу
ло знайдено кілька старо
винних церковних книг і
рукописів, 4 з яких дато
вано XVII століттям.
Як історична рідкість
книги особливої цінності
не
являють.
Інтерес
викликає
інше — дарчі
надписи на книгах їхніх во
лодарів, Одна, наприклад,
підписана рукою одного з
московських князів. І точ
но відомо, що саме цю
книгу князь приніс у дар
одній із московських цер
ков два століття тому. Як
вона потрапила у Клинці?
Це може стати темою на
укового дослідження.
Наш крр.
Кіровоградський район.

Трудова біографія КЛІК токарів механічного цеху
В, Островерчук, групкомсорг О. Райський) тільки-но
року. За цей короткий час колектив встиг згуртуватись,
Включившись у соціалістичне змагання на честь
в одному з пунктів своїх зобов’язань записали: «Кожен
дні, якість роботи — висока». Свого слова колектив
вального змагання.
Нині члени КМК борються за присвоєння їм звання
передбачено продовжити строк роботи верстатів за
колективу можливість успішно боротись за економію
працювати тільки на збереженій електроенергії.
На знімку: КЛІК токарів механічного цеху.

КОР.: Іване Васильовичу,
будь ласка, кільна
сліз
про підготовну до відкрит
тя полювання на пернату
дичину...

БАТЛУК: Загалом вона
проходитиме, як завжди.
6 серпня відбудеться роз
ширене засідання президії
обласної ради товариства,
на якому ми розставимо,
як кажуть, всі крапки над
«і» щодо порядку їх про
ведення, норм відстрілу
дичини, безпеки учасників
полювання й т. п. Тут до
речно буде зауважити, що
«своєї» промислової пер
натої дичини в області не
надто
багато. Скажімо,
основна маса диких качок
«квартирує» в Ново?лиргородському, Вільшанському, Гайворонському та

Світлозодському районах.
Що ж стосується диких
гусей, які перелітатимуть
протягом сезону через об
ласть, то про їхню кіль
кість можна судити лише
приблизно. Однак у не
вмінні влучно стріляти на
ших мисливців не звину
ватиш. Досить сказати,
що при п'ятирічному пла
ні здачі м’яса диких тва
рин 21,1 тонни лише за
4 роки нами здано 22,5
тонни.
КОР.: Але чи не позна
чається негативно на кіль
кості дичини перевиконан
ня планів відстрілу?

БАТЛУК: Наведу кілька
прикладів. З 1981 по 1935
рік кількість поголів'я ди
ких кабанів на Кіровоградщині зросла з 612 до 714,
косуль — з 3486 до 5042,
зайців—з 27 780 до 50 460...
Хоч і не в такій мірі, але
дещо зросла й кількість
диких пернатих...
КОР.: Недавно в газеті
«Правда» лауреат Ленін
ської та Державної премій
СРСР Єгор Ісаєв видруку
вав
свою
нову
поему
«Убив мисливець журав
ля». В поемі йдеться яро
совісність людини у став
пенні до природи, про від
повідальність перед самим
собою, перед майбутніми
поколіннями зд її збере
ження. За сюжетом поеми
чоловік бездумно вбиває
нрасеня журавля а потім
сам нарається з того...

БАТЛУК: Певно, поеі хо
тів нагадати людям ще
раз про ге, що жодна не
справедлив сгь
стосовно
живого на минає для пю-

Гайворонськоіо теп.іовозоремонтното заводу (керівник
починається. З дня його народження минуло лише п»б«спрацюватись».
Всесвітнього фестивалю молоді і студентів, члени КМК
місяць працювати.з випередженням графіка на два
дотримує. Він став переможцем районного цередфестиколективу комуністичної праці. В нових зобов’язаннях
рахунок їх раціонального використання. Цей захід дасть
електроенергії. Тому члени його вирішили два дні в рік

дини безслідно. Коли «з
жиру», а запалі, або, що
ще гірше, під зплиаом
доброї чарки мисливець
перетворюється на бра
коньєра, нищителя рідної
природи, це непростимо.
На жаль, зрідка у нас
ще, буза, складаються си
туації, схожі на цю. Тут
доречно
нагадати,
що
природні багатства знахо
дяться під надійною охо
роною радянських зако-
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Фото М. СА8ЕНКА.

созаготівель М. Г. Рак, ра
йонні штаби. Проведено
відповідну роботу в пер
винних організаціях. За
тверджено плани прове
дення рейдів.
НОР.: Певно, цьому мас
послужити й організація в
райцентрах будинків при
роди?

БАТЛУК: Таких будинків
цього року створено два
надцять — в Олександрії,
Гайворо.чі та інших містах
і селищах. Зараз іде їхнє

•тггйжяйсетга
Кінець липня. Що значать ці два слова для мисливця? Мабуть, найперше (де б він не працював і якими б важливими справами не займався) — наближення мисливського сезону. Цього року полювання на
пернату дичину розпочнеться в області 17 серпня. Зоно не застане мисливців-любителів зненацька. Протигом року активісти Українського товариства мисливАКТУАЛЬНЕ ІНТЕРВ’Ю
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ців та рибалок (УТМР) разом із колегами з Україн
ського товариства охорони природи, працівниками
управління лісозаготівель, органів внутрішніх справ
дбали про збереження і примноження природних ба
гатств Кіровоградщини, пропагували серед населення
знання з правил мисливства та рибальства, з охорони
природи. 1 все ж ця постійна націленість на участь
у справах товариства не виключає «передстартового»
хвилювання. З огляду на це кореспондент «Молодого
комунара» почав розмову із заступником голови пре
зидії обласної Ради УТМР І. В. Батлуком із такого
запитання:

НІ8. І якщо, приміром, то
рік у Знам'янському ра
йоні стався прикрий випа
док, коли один із мислив
ців убив лебедя, хоч його
й застерігали, то пока
рання не запізнилося. По
рушника позбавили права
полювання,
відібрали у
нього рушницю і виключи
ли з числа членів УТМР.
НОР.: Як випливає із на
шої розмови, однією з при
чин порушень правил по
лювання є вживання алко
голю..,

БАТЛУК: На полюванні
воно абсолютно не допус
тиме. До речі, а лютому
цього року облвиконком
прийняв
постанову про
створення
спеціалізова
них народних дружин по
охороні й захисту природ
них багатств, боротьбі з
браконьєрством і пору
шеннями правил мислив
ства і рибальства. Створе
но обласний штаб цих
дружин, який очолив стар
ший
мисливствознавець
обласного управління лі

дообладнання. Нині в пер
винних організаціях УТМР
області маємо також 27
будинків, 88 кімнат та 80
куточків мисливця. Кращі
з них — в Лаврівському та
Іванівському мисливських
колективах
Долинського
району, в колективах мис
ливців заводу «Гідросила»
й телецентру (м. Кірово
град) та в деяких інших.
КОР.: Наскільки знаю,
серед членів товариства
мисливців та рибалок зав
жди багато молоді...

БАТЛУК: Полювання —
це цікавий і захоплюючий
спорт, який вимагає й чи»
мало сил та енергії. І тому
зрозумілий потяг до нього
серед молодих. Мушу ска
зати, що у нашому това
ристві діє юніорська сек
ція, куди
приймаються
хлопці
га дівчата,
які
досягли 14 років. Вони
займаються вивченням та
пропагандою природоохо
ронних знань
риболов
лею, займаються стендо
вою стрільбою О СПОрТИв

них секціях, беруть участь
в заготівлі кормів для ди
ких тварин. Між іншим,
цього року на чемпіонаті
республіканської
Ради
УТРМ «доросла» команда
обласної Ради на чолі з
майстром спорту Ігорем
Вільним зайняла друге міс
це. Непогано проявили се
бе там і наші юніори Оле
на Кузнецова, Олег Водяницький та інші...
Загалом же обласна ор
ганізація УТМР нараховує
більше 350 юніорів. Біль
шість із них згодом, як
правило, стає кандидатами
у члени товариства (їх. ни
ні 484 чоловіки). А всього
на Кірозоградщині налі
чується близько 17 тисяч
членів УТМР. На жаль, на
заваді дальшому зростан
ню його рядів стає обме
женість мисливських угідь...
КОР.: Через це очевидно,
природа області
звірі та
птаство потребують особ
ливо бережливого ставлен
ня з боку мисливців та ри
балок?

БАТЛУК: Безперечно, і іо
суті,
успіх майбутнього
полювання кожного з нас
залежить від того, як він
потурбувався про відтво
рення фауни з мисливська
міжсезоння. Зберегти еко
логічну рівновагу — ось
одне із оснозних наших
завдань. З цією метою,
приміром, минулої мороз
ної і сніжної зими диким
тваринам згодували близь
ко 166 тонн сіна, 70,5 тон
ни зерна й зерновідходів,
57,6 тонни коренеплодів
тощо. Звичайно, есе це бу
ло заготовлено заздале«
гідь руками членів тозариства в закріплених за
ними угіддях (скажімо,
члени кіровоградських міських колективів працювз*
ли в Бобринецькому, Маловисківському та інших
районах. Вони ж виготов«
ляли й годівниці, обладну«
вали штучні водопої □ пі«
сі, площадки для підгодо
вування дичини,., Повертаючись думкою до істо
рії про бездумно вбитого
журавля, я хочу наголоси
ти ще раз на одній прос
тій істині: ми, люди — теж
діти природи. Безжально
обкрадаючи її, ми обкра
даємо себе.

Вів розмозу
П. СЄЛБЦЬКИЙ.

«Молодий

4 стор

комунар»

ЗО липня 1585 року
— Літо піонерське. 17.10 —
«День за днем». Оголошен
ня. (Кіровоград). 17.30' —
Продовольча
програма —
справа кожного. 18.00 —
Фільм-концерт. 18.30 — Ак
туальна камера. 19.00 —
Футбол: «Торпедо» (Москва)
— «Динамо» (Київ). 1-й тайм.
19.45 — «У нас у колективі».
20,15 — Естрадний концерт.
20.45 — На добраніч, діти!
21.00 — «Час». 21.35 — Ху
дожнії! фільм «Раллі». 23.05
— Новини.

Як добрий лікар Лііболнть оберігають від не
дуг своїх маленьких па

цієнтів

лікарі

ГІетрів-

ської райлікарні. Цей лі

Д ЦТ (II програма)

кувальний заклад — но

30 липня

вобудова нинішньої п’я

▲ ЦТ (1 програма)
8.00 — «Час». 8.35 — «Ме
лодії екрана». Грає Ленін
градський державний кон
цертний оркестр. 9.10 — До)*Умемтал ьний
телефільм
9.30 —Фільм «Кріпиш». 11.00
~ Щоденник
фестивалю.
11.30 — Концерт Державно
го заслуженого ансамблю
танцю
Української
РСР
їм. II. Вірського. 12 05 —Но
вини 14.30 — Новини 14.50
— Документальні фільми.
15.30 — «Радість — це ніс
пя». Фільм-концерт за учас
тю Великого дитячого ХОРУ
Н) ї ЕР. 16.20 — Новини.
16.30 — Фільм «Сім’я Ульянових». 17.50 — Веселі нот.
КЦ.
— В. Маяковський.
«Лірика». 18.45 — Сьогодні
У світі. 19.00 — Докумен
тальний фільм «Тегеран —
Ялта — Потсдам». 19.30 —
Новини. 19.40—Валет С. Про
кофьева «Попелюшка». 21.00
— «Час». 21.35 — Фестиваль
ний огляд. Під час перерви
— Сьогодні у світі.

тирічки.

На знімку: обсте
ження

проводить заві

дуючий дитячим відді
ленням лікарні Генпадій

ТКАЧЕНКО.
Фото С. ФЕНЕНКА.

А УТ

«ЗІРКА»-«КРИСТАЛ»-3:2

Перемога у цьому матчі
була конче потрібна обом
колективам. Становище кіровоградців ускладнювало
ся відсутністю у їх складі
основних гравців оборони—
Миколи Латиша та Сергія
Улицького. Перший пропус
кав гру через третє попе,
реджеипя, а другого було
травмовано в Дніпродзержмнську.
Вже на першій хвилині
гості організували швидку
атаку і Борис Філатов па-

рирував м’яч після удар’у
Ігоря Коляди, а контратака
«Зірки» закінчилася куто
вим. А на четвертій хвилині
наші земляки відкрили ра
хунок. Це Валерій Самофа.
лов
блискуче
виконав
штрафний удар, з тридцяти
метрів направивши м’яч під
перекладину. Невдовзі Едуард Денисенко в метуш
ні біля воріт «Кристала»
першим встигає до м’яча й
подвоює рахунок.
Після цього ініціативу за
хоплюють гості. Вони заво
лодівають серединою поля і
на 34-й хвилині Олександр
Середенко з близької від.
стані забиває гол у відпо
відь. •
Після перерви гра прохо
дить ще цікавіше. Серед кі-

СЕРПЕНЬ

СПОРТИВНИЙ
1— 6 серпня — кульова
стрільба, фінал IX Спар
такіади УРСР. Київ.

2— 4 — велоспорт, об
ласна спартакіада. Кіро
воград.
8—11 — велоспорт (тре
кова підготовка), обласна
спартакіада. Кіровоград.
13—18 — бокс, моло
діжна першість республі
ки. Тернопіль.
19—27 — городки, фірал ЇХ Спартакіади УРСР.
Сєвєродонецьк.

23—25 — велоспорт, фі
цал ЇХ Спартакіади УРСР.
Новомосковськ.
23— 27 — легка атлети
ка, фінал IX Спартакіади
УРСР. Донецьк.
24— 25 — боротьба сам.
бо, першість області серед
юнаків. Кіровоград.

ТУРНІРНЕ

ІІІWffl
Шйй
Etil!

ф Тривають старти IX
Спартакіади
України. В
Ужгороді закінчились фі
нальні змагання з плаван
ня. Тут представники Кіровоградщини зайняли 9
командне місце, набравши
217,5 очка.

& Як ми вже повідом
ляли, футболісти кірово
градської
«Зірки»
свій
1100-й матч в чемпіонатах
країни провели в Дніпродзержинську з місцевим
«Металургом» і здобули
перемогу — 4:2.
Отже,
«Зірка» з 28 очками пере
містилась на четверте міс
це. На третьому «Атланти
ка» (29 очок), на другому
«Шахтар» (31), а турнірну
таблицю
команд другої

групи очолює «Таврія» —
38 очок.
У Краснодарі закін
чилась
першість країни

ровоградців
виділяється
Сергій Ралюченко. В середи
ні другого тайму він вихо
дить на вигідну позицію, та
його зупиняють забороне
ним прийомом.
Пенальті
чітко виконує Валерій Са
мофалов—3:1. А через де
сять хвилин Олександр Се.
реденко знову вражає воро
та Філатова красивим уда
ром головою.
Після цієї перемоги Кіро
вограді мають у своєму
активі тридцять очок і путівку у фінальний турнір.
Сьогодні «Зірка» матчем
з лідером групи сімферо.
польською «Таврією» завер
шує друге коло попередньо
го туру.
С. БОНДАРЕВ.

серед юніорів з легкої ат
летики.
У складі збірної
Центральної
ради ДСТ
«Урожай» виступала вихо
ванка гайворонського тре
нера М. В. Самборського
Галина Котова. На дистан
ції 1500 метрів вона була
четвертою (4 хвилини 20
секунд), а на 3000 мет
рів — п'ятою (9,33).

Підбито
підсумки
І республіканських юнаць

ЦТ (І програма)

ких спортивних ігор, при
свячених 40-річчю Великої
Перемоги, У першій групі
областей турнірну табли
цю очолили спортсмени
м. Києва — 11 050 очок, у
другій — представники
Миколаївщини — 3946, у

і

кіровоградці, — хмельнич-

чани — 1658. А наші зем
ляки на п’ятому місці —
1399 очок. Якщо порівняти
здобутки

всіх

А ЦТ (II програма)

8.00 — Гімнастика. 8.15 —
«Далекий Схід». Кіножурнал.
8.25 — Фільм «Сніг у верес
ні». 9.30 — й. Брамс. «Валь
си». 9.45 — Фестивальний
огляд. 11.00 — Будильник,
11.30 — Телефільм «Два капітани». 2 серія. 12.45
Французька мова. 13.20
Концерт академічного оркестру російських народних
інструментів ЦТ і ИР. Соліст
народіпій артист СРСР А. Ейзеп. 14.00 — «Ми плюс учи
тель». Теленарис. 14.45 —
Шахова школа 15.15 — Но
вини. 18.00 — Новини. 18.15
— «...До шістнадцяти і стар,
ші». 19.00 — Футбол. Кубок
сезону. «Зеніт* — «Динамо»
(Москва). Під час перерви—
19.45 — Вечірня казка. 21.00
— «Час». 21.35 — «Ми спі
ваємо вірші». Зустріч з Те
тяною і Сергієм Нікітіними.
23.00 — Новини.

31 липня

0|

третій, до якої входять

. 10.00 — Новини. 10.20 —
«Жізель». Балетна
— влетала.
12.20
Новини кіноекрана.
13.35
Новини. 16.00 —Новини. 16.10 — Девіз: відвага,
мужність і честь. 16.50 —
Народні таланти. (Кіровоград
на Республіканське телеба
чення). 17.20 — «Галузь:
досвід, проблеми». 18.00 —
Фільм-концерт. 18.30 — Ак
туальна камера. 19.00 —
Футбол: «Дніпро» — «Шах
тар». Під час перерви —
«День за днем». «Жнивними
маршрутами». Спецвипуск'.
Спільний рейд облтелерадіокомітету,
редакції газети
«Кіровоградська правда» і
обласного комітету народ
ного контролю (Кіровоград)
20.45 — На добраніч, діти!
21.00 — «Час». 21.35 — «З
людьми і для людей».

команд з

трьох груп, то кіровоград
ці випередили п’ять збір

них областей — Черкась

кої, Тернопільської, Чер
нігівської, Чернівецької та
Закарпатської.

8.00 — «Час». 8.35 — Кон
церт з участю Державного
духового оркестру РРФСР.
дД 0 — Документальний те
лефільм. 9.40—Балет С. Прокоф’єва «Попелюшка». 11.00
— Щоденник
фестивалю.
11 ЗО — Концерт Державного
Кубанського козачого хору.
12 00 — Новини. 14.30 — Но.
вини 14.50 — Документаль
ні фільми. 15.40 — «...До
шістнадцяти і старші». 16.25
— Повніш. 16.30 — Романси
О Гурильова у виконанні за
служених артисток Вірмен,
ськлї РСР К і Р. Лісіціан.
16.50 — Фільм «Життя І ди
вовижні пригоди Робінзона
Крузо». 18.20 — Свято дитя
чої творчості. 18 45 — Сьо
годні V світі. 19.00 — Кон
церт Державного академіч
ного ансамблю народного
танцю СРСР. 19.55 — Повн
іш. 20.00 — Футбол: «Торпе
до* (Москва) — -Динамо»
(Київ). 2-й Тайм 20.45 —
Фіїїьм-концерт «Пісні І танці
Картлії і Кахетії». 21.00 —
-Час»
21.35 — Фестиваль
ний огляд. Під час перер
ви — Сьогодні у світі

д УТ

10.00 — Новини 10.20 —
«Автограф». 11.20 — Програ
ма «Братерство». 12.50 —
Новини. 13.05 — Молоді го
лоси 10.00 — Новішії 16.10
— Камерний концерт 16.35

«Молодой коммунар» —

НАША АДРЕСА:

орган Кировоградского

316050, МПС,

областного комитета

м. Кіровоград,

ЛКСМ Украины.

вул. Луначарського, 36.

На украинском языке.

БК 25000.

Обсяг 0.5 друк, арк.

д УТ

• 8.00 — Гімнастика. 8.15 —
10.00 — ПоМАїи. 10.20 —
Документальний телефільм. Виробнича
гімнастика. 10.30
8.35 — Концерт дитячої піс — Мода. мода. мода... 11.2(1—
ні. 9.45 — Фестивальний ог «Оголошення у вечірній га
ляд. 11.00 — Сім’я і школа
зеті». Вистава 13.25 — Но
11.30 — Телефільм «Два ка
16.00 — Новини. 16.10
пітани». З серія. 12.55 — Ні вини.
Грають юні музиканти.
мецька мова. 13.25 — «До —
16.40
—
Кінопрограма. 17.30
витоків краси». Концерт в
Країна Комсомолія. 18.00
остапкінському Палаці-музеї —
—
Телефільм.
творчості кріпаків. 14.00 — 18.10 — День за (КіровоОй^).
.^^0Знай і умій. 14.30 — Радян воград). 18 25 — днем.
«ЛітеїЯ^іські письменники про В. І. на
карта
України».
М.
П.
Леніна. 15.25 — Новини. Кропивницький і Кіровоград18.00 — Новини.
18.15 — щнна. (Кіровоград). 19.00 —
Співдружність. Тележурнал. Актуальна камера.. 19.30 —
18.45 — Мультфільм. 19.00— ♦ П’ятирічки крок». Назустріч
Футбол: «Торпедо» (Москва) XXVII з'їзду КПРС Донецька
— «Динамо» (Київ). 1-й тайм. область. 20.15 — Телефільмі—
19.45 — < Ровесник». Кіно 20.45 — На добраніч, ді-т«^
журнал. 20.00 — Вечірня 21.00 — «Час». 21.35 — Кон
казка. 20.15 — Музична пе церт майстрів мистецтв і ху
редача з участю тріо «Ро дожпіх колективів Донецько!
мен». 20.40 — «Інженери па облас/Н. 29 35 — Новини.
завтра». Науково-популярний д ЦТ (II програма)
фільм. 21.00 — «Час». 21.35
8.00 — Гімнастика. 8.15—•
— Телефільм «Формула ко Фільм
-Чоловічі ігри па сві
хання». 23.05 — Новини.
жому повітрі». 9.25 — Доку
ментальний телефільм. 9.45
— Футбольний оглядці 1 00
— Англійська мова. 11Л?0 —
Телефільм ^Два капітани».
5 серія. 12 45 — Сільська го
дина. 13.45 — Пісні і танці
1 СЕРПНЯ
народів СРСР. 14.15 — Гео
графія. Дослідження радян
Д ЦТ (І програма)
ських
географів. 14.45 —
8.00 — «Час». 8.35 — До «Директор
театру». Фільмкументальні фільми. 8.55 — концерт. Одноактна
Російські народні пісні спі опера В.-А Моцарта. комічна
15.10—■
ває
заслужена
артистка
18,00 — Новини.
РРФСР К Шавріна. 9.20 — Новини.
18.20
—
«Разом
весело
нам
Клуб мандрівників. 10.20 — йти». Фільм-концерт. 18.45
—
«У світі І. Штрауса». 11.00 — Клуб мандрівників. 19.45 —
Щоденник фестйвалю. 11.30 Грає духовнії оркестр ГГя— Концерт Державного ака
культури
«СатД^^А
демічного ансамблю танцю лацу
м. Раменське МоскогЯ^Иї
«Жок»
Молдавської РСР. області.
20.00
—
Веч^пя
12.10 — Новини. 14.30 — Но казка. 20.15 — Художні
му
вини. 14.50 — Документаль зеї
Мистецтво Пале
ні фільми. 15.45 — Фільм- ха. країни.
20.50 — Документаль
концерт -Свято в Карпатах». ний телефільм 21.00 — «Чд^
16.15 — Новини. 16.20 — Ро 21.35 — Телефільм «Най<да»
сійська мова. Ґ6.50 — Обра іці кораблі». 1 і 2 серії. Під
зотворче мистецтво. «Росій час
перерви — 22.50 — Но
ське
мистецтво початку
XX ст. Є. Честияков». 17.45 вини.
— Концерт двічі Червонопрапорного
академічного
ансамблю пісні і танцю Ра
дянської Армії ім. Александ
рова. 18.15 — Наука і /’нит
тя. 18.45 — Сьогодні у світі.
З СЕРПНЯ
19.00 — Му.читфіл'. мп «ІІу, Д ЦТ (І програма)
постривай!». І і 2 випуски.
8.00 — «Час». 8.35 — Ви
19.20 — Новини. 19.25 —
ризького камерного
Фільм «Два розділи із сімей, ступ
хору
</\.ве сол». 9.05 — Роз
ної хроніки». 21.00 — «Час».
про
художників.
21.35 — Фестивальний огляд повіді
Під час перерви — Сьогодні Скульптор П. Клодт. 9.35 —•
Коло читання.
10.20 — До
у світі.
кументальний
телефільм.
д УТ
10.30 — Концерт оркестру
16.00 — Новини. 16.10 — російських народних інстру
Гарячий
цех республіки. ментів ЦТ і ВР. 11.00 — що
16.40 — Фільм-концерт. 17,10 денник
фестивалю. 11.30 —•
— Третій трудовий. 18.00 — VI Міжнародний
«День за днем». Оголошення телепрограм про фестиваль
народну
(Кіровоград). 18.20 —.Теле
«Веселка». «Від
фільм. (Кіровоград). 18.30 — творчість
криваємо
таланти».
(МавріКінопрограма. 19.00 — Акту,
12.00 — Людина. Земля.
альна камера. 19.30 — Кон кій).
12.45 — На арені
церт. 19.55 — «Оголошення Всесвіт.
цирку. 13.20 — Сім’я і шко
у вечірній газеті». Вистава. ла.
Тележурнал
13.50 — Піс
20.45 — На добраніч, діти! ні М Блантера виконує
на
21.00 — «Час» 21.35 — Про родний артист Казахської
довження вистави
«Оголо РСР А. Дпішев. 14.30 — Но
шення у вечірній газеті».
14.45 — Фільм—дітям.
22.40 — Новини. 23.05 — вини.
поїздка маленького
Перші Всесоюзні юнацькі «Велика
машиніста». 15.45 — Бесіда
спортивні ігри.
політичного оглядача. 16.15
д ЦТ (II програма)
— Мультфільми. 16.35 — Но
8.00 — Гімнастика. 8.15 — вини. 16.40 — «Посередині
«Думи селянські». Докумен Америки» Д о к V м е и Т ал ьт> ’-Кі
тальний фільм. 8.35 — По телефільм 17.55 — У сі.кіР
сторінках дитячого гуморис тварин.
18.55 — Новини
тичного кіножурналу «Єра- 19.00 — Концерт лауреатів 1
лаш». 9.15 — Іспанська мо учасників Всесвітніх Фести
ва. 9.45 — Фестивальний ог валів молоді і студентів.
ляд. 11.00 — Мамина школа. 20.30 — «Час». 21 00 — Уро
11.30 — Телефільм «Два ка чисте закриття XII Всесвіт
пітани». 4 серія. 12.45 — нього фестивалю молоді 1
«Мрією про море живемо»
студентів у Москві 23.00 —
Школярі
читають
вірші
Ритми естради. 23.30 — Но13.20 — Шахова школа 13.50 ВНІІИ.
— Фільм «Казки. . казки,
А УТ
казки Старого Арбдту». 15 35
10.00 — Новини. Ю.20<л—'
— Новини. 18.00 — Новини. Ритмічна
І
/1ІЛ11Ч1К" гімнастика.
І ■
............. - йі.'іо
18.2(1 — Музичний кіосіс Ранковий
концерт. 1
18.50 — «Веселі хлоп’ята»
Доброго пам здоров я 12.0(1
Молодіжна передача. 20 00— — -Призначається побачен
Вечірня казка. 20.15 — Рит ня». 12.30 — «Неспокійні
мічна гімнастика. 21.00 —
«Час» 21.35 — Фільм «Чоло серця*. 12.50 — Концертний
«Дружба» ’3.35 — Нови
вічі ігри на свіжому повіт- зал
пі» 22.40 — Новини 22.45— ни. 13.50 — Наука 1 час.
Концерт ансамблю «Парпж- 14.20 — Вистава. 16.20
Співає і танцює молод"} ’•
Франпія — транзит»
16.50 — Кінопрограмаі «II п
сучасник». 17.50 — Со,іяр
коло. (Кіровоград на '
публіканське те.чебачен■
18.15 _ Міжнародна студир
УТ. 18.45 — Скарби музєу
України. 19.00 - Актуй, ь а
2 СЕРПНЯ
камера
19.30 —
телефільм «Віталій ЬШ.'
д ЦТ (І програма)
20.30 - «Час» 21.00 - Та 
8.00 — «Час». 8.35 — Спі ці Індії 22.20 ває і танцює молодість 9 05 фільм
«Горіховий хліб». 2Л,— «Чому тьмяніла бірюза».
Науково-популярний фільм. — Новини.
8.25 — Фільм «Два розділи
із сімейної хроніки». 11.00—
Редактор
Щоденник фестивалю 1 1 ЗО
— Концерт Державного наЮ. СЕРДЮЧЕНКО.
родного хору Білоруської
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РСР. 12.10 — Новини. 14
— Новини. 14.45 — Доку/
ментальні телефільми. 15.15
— БАМ — моя доля. 16.15 —
Новини. 16.20 — «О. спорт,
ти — мир». Художньо-публі
цистичний Ф .чьм. 1 і 2 серії
18.45 — Сьогодні
у світГ
19.00 — Концерт учасників
радянської делегації на XII
Всесвітньому Фестивалі мо
лоді і студентів V Москві.
21.00 — «Час». 21.35 — Фес
тивальний огляд...Під час
перерви — СваГбЦні у світі,
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