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Учора до Кіровограда для
участі в черговому, п’ятнадцятому засіданні міжнарод
ного клубу молодих механі
заторів «Кіровоград — Толбухін» прибула делегація
Толбухінського округу На
родної Республіки Болгарії.
У складі делегації з брат
ньої країни — секретар ок
ружного комітету ДКСМ по
роботі з працюючою молод
дю Діян ДЯКОВ, директор
підприємства по боротьбі з
ерозією грунту Атанас КАРАГЕОРГІЄВ,
науковий
співробітник інституту пше
ниці і соняшника Іванка
СТОЄВА і керівник моло
діжної
комсомольської
бригади промислового під
приємства Ілля ГЕОРГІЄВ.

ГАЙВОРОНСЬКИЙ РА
ЙОН. Другий рік механі

зована ланка О. 3. Бурдеііного з колгоспу «Зоря
комунізму» вирощує цук
рові буряки без затрат
ручної праці. Працює лан
ка па єдиний наряд. У ни
нішньому році члени лан
ки вирощували цукрову
сировину на ІЗО гектарах
і зараз на кожному нако
пують понад 300 центнерів
коренів.
БОБРИНЕЦЬКИЙ РА
ЙОН. Працелюбами зро

стають учні Мар'янівської
восьмирічної школи. Біль
шість
старшокласників
влітку старанно працюва-

М. ЦУКАНОВ.

Але саме цс, — розпо
У Г про все можна ска
зати одним словом «не відає Ірина Бобрик, — і схи
давно». Недавно з’явився лило пас до необхідності
повни корпус, у якому пра створення цехового КМК.
цює молодь, недавно органі
Адже колектив, як відомо,
зовано тут цех Кз 202. І зов
сім недавно спілчани цього виховує, а комсомольськоцеху вирішили об’єднатися молодіжний — особливо, бо
в комсомольсько-молодіж тут хлопці та дівчата не мо
ний колектив. Сталося це жуть працювати абияк —
наприкінці минулого року, об’єднуючись в КМК, вони
тоді ж, у грудні з’явився н
наказ директора, який «уза
конив» за цехом № 202
звання комсомольсько-мо
лодіжного.
Якими ж міркуваннями
керуг.алися і начальник це
ху Е. М. Ніколаєвсьна, і його
комсорг Ірина Бобрин, і весь
комсомольський актив, узяеі шись за те нелегке завдан
ня — створення
цехового
НМК (аналогічних колекти
вів у нас в області більше
І ніде нема, тут олександрійці с першопрохідцями)?
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— Найперше, — каже Е. М.
Ніко'яаєвськз, — ми дбали
”00 інтопесп виробництва.
■ ".же КМК — не завжди і
■-паша згуртованість, і друж
ба міцніша, і відповідаль
ність кожного більша. У то
му, як мобілізовує прина
лежність до комсомольськочолоаіжного. перекопалися
на прикладі
дільничних,
бригадних КМК. які появилпея в цеху за два роки
ного діяльності. Зокрема —
на прикладі бригади по вппуску магнітних пускачів
першої п другої величии, ле
майстром зараз Олена Х\птузова, бригадиром Ольга
Саламанова. а групкомсоргом Ольга Мамчпч. До речі,
саме в ньому колективі паполилося чимало цінних іні
ціатив. і серед них — ідея
створення цехового КМК,
чку ми охоче підтримали.

Комсомольсько-молодіжний
мобілізовує... Ці слова я не
паз згадував, знайомлячись
із роботою цеху, з молоди
ми виробничниками (серед
ній вік працюючих тут енлаI дас трохи більше 20 років —
б з 370 працюючих 300 —члеI ни ВЛКСМ).
Втім, такий
І «юний вік» цеху створює й
" повні труднощі в організа
ційній та виховній роботі.
Адже молодість — це не ли
ше завзяття, не лише
по
шук, але й брак досвіду,
надмір запалу, який може
призвести до поспішних рЬ
П шень, енергія, яна спрямоI вується не завжди на краще.

змагання,
соціалістичного
коли бачиш, що інші стараються теж, що ІНШИМ'
життя колективу теж не
байдуже. Приміром, секре
тар цехової парторганізації
Є. В. Гусєв — тоі’рспортивну честь цеху на футболь
ному полі відстоює, а меха
нік цеху В. В. Мережко в

Висока

звели до мінімуму запізнен
ня та інші втрати робочого
часу. І порядок у цеху, і
чітке ведення соціалістично
го змагання, і громадська
активність робітників — усе
це результат постійної ува
ги керівництва цеху, комсо
мольського бюро до кожно
го молодого робітника, до

JÜ

зобов'язуються
трудитися
по-комуніствчному. Саме в
цьому — величезне значен
ня його як школи трудового
виховання. Специфіка ж на
шого цеху така, що сюди
приходить найбільше молоді
після
профтехучилищ та
технікумів,
із
середньої
школи. Цех для них по суті
перетворюється на школу
дорослості.
Від цехової
комсомольської організації
багато в чому залежить,
якими робітниками стануть
завтра ці хлопці та дівчата...
’ї* ЛК, для багатьох цех
£ став тією «критичною
точкою» змужніння, яка від
діляє безтурботне дитин
ство од дорослості. Ось і
Кость Дорошенко, який при
йшов сюди кглька років то
му, закінчивши місцевий ін
дустріальний технікум, від
чув цс па собі в повній мірі.
Нині він уже вчиться на
третьому курсі вечірнього
відділення
Олександрій
ського
загальнотехнічного
факультету Дніпропетров
ського гірничого інституту
імені Артсма. Досить у хлоп
ця турбот і на виробництві,
і після роботи, однак він не
уникає й комсомольських
доручень. По-перше — ціка
во: і поїздки колективні бу
вають, і зустрічі незвичайні.
Цу, а, по-друге, як не допо
могти у збиранні членських
внесків, в організації спор
тивних змагань, у веденні

,заводських шахових змаган
нях друге місце недавно
заї;:іяв...
Мабуть, чи не найголовні
ше в успішній роботі Цеху
№ 202 — це присутність
особливого
робочого
на
строю, який відчувається не
лише у словах, айв ділах
хлопців та дівчат На кожній
дільниці — симпатичні де
коративні таблички — своє
рідні «візитні нартки». Дріб
ниця, а створює певний нояорит, відчуття свого, особ
ливого.

— Вн знаєте, — сказала
художниця Світлана Костякіна, — коли відчуваєш, що
інтер’єр цеху — це те, що
хвилює по лише тебе, але й
кожного з колективу, то
працюєш якось по-святково
му, а піднесенні. Ось, коли
був фестиваль, — ви знаєте,
мені всі допомагали, най
більше ж комсомольці з
дільниці головного механі
ка — Ігор Корнєв, Микола
Будило... Та й Емма Мико
лаївна завжди була в курсі
справи, підтримувала.,.
Так само дружно в цеху
беруться за все: рейди «Ком
сомольського прожектора»,
підготовку комсомольських
зборів, проведення масових
заходів і мітингів, вечорів
відпочинку. Недарма1 в цеху

ДОЛИНСЬКИй РАЙОН.

Водій р а йс і льгосптехні кн
комсомолець Сергій Ми
хальченко у нинішньому
році перевіз
КамАЗом
1881 тонну ранніх зерно
вих та круп’яних культур
і посів перше місце серед
молодих шоферів області.
Зараз він, як і личнть пе
редовику,
швидкісними
рейсами транспортує з по
лів району цукрові буря
ки, кожного дня виконує
норми виробітку на 140—
150 процентів.

зання цех з честю виконає,
Е т
j
сумніватися не доводиться,
Ы
ознайомившись з організа
цією роботи в ньому. Та,
закінчуючи сьогоднішню роз
повідь про цей 1ІЄ зовсім
звичайний КМК, я б хотів
Гамірно й метушливо по
наголосити й на іншому: па 6 минався
кожен ранок протяі
п
гом
всього тижня наперетому духові безкорисливості
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додні навчального року в новій шнолі села Нрасногірни.
Довкола двоповерхової будівлі
дирнотіс бульдозер,
розплановуючи
квадрати»
г,:етри шкільного подвір’я,
S клумб, настелялись глайданЦ чин і доріжки з темносиньои го асфальту, а всередині
" школи, в пахнучих свіжою
.
: фарбою класах і кабінетах
ГОТОВНОСТІ ДОПОМОГТИ 1(1-(;гом;нливодОМИЕалисьостаНлД
’
епгпт
клчгп.
8
ні віконні
шиби,ст£
розставляшому. який об єдпує комсо- лись
оієиенько
ли й пар«

Веслово І ДІЛО

громадянська
свідомість

лн в городній бригаді, на
току місцевого колгоспу
імені Димитрова і вироби
ли понад 400 вихододнів.
І нині вони активно допо
магають хліборобам у зби
ранні врожаю пізніх куль
тур.
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мольців не лише па робочих g

г<5‘
тувалась до відкриття.
Нова восьмирічна школа
гостинно
розчинила
свої
двері
першого
вересня.
Яскраво
цвіли
квіти
б
рунах
па,"'■>•••
школярів, одягнених святко
во. майоріли червоні пра
На початку нинішнього порці на тихому вітрові,
року на адресу комітету І урочисто виступали на від
*
критті
вчитель-пенсіонер,
комсомолу заводу надійшов учасник
Великої Вітчизня
Кавназу
лист
з
Північного
ної
війни
М. Д. Лужансьний,
його потреб і цахіїлін. Про
перший
секретар
райкому;
однієї
з
те. як працюють бригади, од командування
партії В Л. Вишня вчителі
військових частин, де слу школи учні.
можна одразу визначити,
жать і колишні робітники
І настала хвилина, коли
ознайомившись
з
гарно електромеханічного. Проси будівельники вручили шнолі
символічний
ключ,
коли
оформленими стендами, які ли допомогти в створенні найменшенькі господарі
но
бібліотеки,
укомплектуванні
вої
будівлі,
першокласники,
відображають
результати
перерізали червону стрічку
«червоного куточка» тощо
виробничої діяльності всіх
і й запалили факел знань.
І треба було бачити, яй гзСлово дирентоосві школи
бригад. А кращих з кращих ряче відгукнулися на про- Раїсі
Якимівні Панченко:
порівняно недовгий
можна узнати з фотографій хання спілчани цеху № 202. | час— с Заселі
зведено ще одну
зібраних
книг
92
приЗ
360
будівлю.
Шнола розрахована
і’а цеховій Дошці пошани.
несли вони. Несли, ян пра і на 192 учнівські місця. Об
На них — ще зовсім юні вило, найкращі, найдорожчі ладнання завезено нове, на
понад ЗО тисяч карбо
обличчя Людмили Ревсиець, книги... А на гроші, виділені суму
ванців. Навчатимуться учні
за
кабінетною
системою. Чукерівництвом заводу, номіЛідії Козак, Любові Бсц...
тет комсомолу закупив і від ] довий подарунок стримали
) від рідного колгоспу юні
З 20 серпня цього року правив на Кавказ чимало спадкоємці спартаківців.
комсомольсько - молодіжний апаратури й обладнання...
Наш к©р.
Цех № 202 Олександрійсько
с. Красногірка,
У цьому незначному ви
го електромеханічного заво
Голованівський район.
ду став на ударну передз’їз- падку, певно, й проявилося
те,
що
є
визначальним
для
дівсьиу
вахту. Працюють
хлопці та дівчата під деві радянської людніш — пат
зом «Якості продукції — ро ріотизм, який,
опираючись
бітничу гарантію». Лише до на рідну основу свого цеху
кінця нинішнього року на
честь з’їзду буде випущено заводу, міста, сягає далеких я
відкрию в обласній бібліокраїв. Хіба не така сама і) 1ЄЦІ для дітей імені А. Гайнадпланової
продукції на
дйра На першому представ
67 тисяч карбованців Зобо природа й активного інтере-1 лено літературну карту Ків’язались комсомольці та- су комсомольців цеху ДО І ровоградщини. виготовлену
художником Б Кир’яновим.
нож добитися підвищення
життя молоді в усьому сві На карті позначено місця
продуктивності праці на 1,1
письменниківті активної їхньої участі з народження
процента більше проти пла
землянів.
антивоєнних заходах? Тому,
На другому стенді: твори
нового. зниження собівар
перших лауреатів республі
тості продукції на 0,55 про що КМК — це не лише чітка канської премії імені Юрія
цента і одержати за рахунок організація виробництва й Яновськогс — Єегена Гуца
ла Миколи Кравчуна. Юрія
цього додаткової економії на дисципліна, але н
висока Щербака Семена Жураха5 тисяч карбованців; два дні
громадянська свідомість. У вича.
Ще один стенд — «Гор
відпрацювати на зекономле
спілчан цеху № 202 вона са дість української культу
них матеріалах, випустивши
ри»
— присвячено життю І
при цьому продукції на 2 ти ме така і є.
діяльності І. К Карпенка-Касячі карбованців.
рого, 140-річчя з дня народ
П. СЕЛЕЦЬКИЙ.
ження якого відзначається
у вересні цього пону.
Про те, що взяті зобов’ям, Олександрія.
А. КОРІНЬ.

З цього
приводу
мені пригадується такий вимісцях.

краєзнавчі
стенди

м, Кіровоград.

«Молодий комунар»

Щиро вітаємо

на радянській

наших болгарських друзів!
багато щастя й радості!

землі

Зичимо

КІРОВОГРЛ
МІЖНАРОДНИЙ КЛУБ МОЛОДИХ

МЕХАНІЗАТОРІВ

ЛАСКАВО ПРОСИМО,
ДРУГАРІ!
Слова «дружба» і «другарі» давно стали своєрід
ним паролем міжнародно
го клубу .молодих механі
заторів. Ці слова звучать
і під час офіційних візи
тів, і під час зустрічей па
підприємствах, у господар
ствах, навчальних закла
дах. Люди різного віку та
різних професій: хліборо
би і машинобудівники, гір
ники і металурги, студен
ти і школярі — всі, хто
вчора вітав молодь із брат
ньої республіки — радо і
піднесено промовляли їх.
Центральна подія ниніш
нього візиту — ювілейне,
п’ятнадцяте засідання ра
ди клубу, яке відкриває
ться сьогодні.

Перший у країні інернаціональний клуб
юдібного
роду
—
ііжнародний клуб моодих
механізаторіа
Кіровоград — Толбу:ін»> Засновано його
970 року спільним
»ішєнням бюро Кіроюградського обкому
1КСМ України і бюро
інського
окму днем. Так
своє
снування нова форма
іільш активної діяль■»ості по зміцненню
нтернаціонал ь н и х
ів’язків між комсо
мольськими організа
ціями Кіровоградської
області
й Толбухін:ьного округу, молод
ію двох братніх країн.
П'ятнадцять років.
За цей час клуб чи
сельно зріс, організа
ційно
зміцнів, став
бойовим
організато
ром
соціалістичного
змагання,
всебічно
сприяє
впроваджен
ню передового досві
ду комсомольсько-мо
лодіжних колективів.
Поперсах
члени
клубу
нараховували
лише близько 40 ме
ханізаторських КМК.
Нині їх понад 100. Се
ред
перших членів
клубу — І ерой Соціа
лістичної Праці, лау
реат
премії Ленін
ського комсомолу В. І.
Моторний з Новсархангельсьного району,
навалер ордена Лені
на
бригадир
КМК
тракторної
бригади
з Ульяновського ра
йону Анатолій Харкавий,
бригадир КМК
тракторної
бригади
з
Олександрійського
району Віктор Галуш
ка та інші. Останній,
до речі, сьогодні вде
в'яте
в
’яте бере участь у
засіданні клубу.

ЗАГАЛЬНЕ ПОЛОЖЕННЯ

Створення клубу моло
дих механізаторів сприяє
дальшому розвиткові і
зміцненню на основі прин
ципів соціалістичного ін
тернаціоналізму. братньої
дружби і всебічного спів
робітництва між комсомольсьігими ортап ізаціями
Кіровоградської області
Толбух і не ького округу.
НАПРЯМ РОБОТИ КЛУБУ

Сприяти встановленню
і зміцненню інтернаціо
нальних зв’язків між ра
дянською і болгарською
молоддю.
радянським і
болгарським народами, ві
дігравати активну роль у
формуванні особи молодо
го будівника розвинутого
соціалістичного
суспіль
ства, формування особи
буд і ві піка кому 11 і.чму.
НАПРЯМ РОБОТИ КЛУБУ

Сприяти
підвищенню
ефективності соціалістич
ного змагання в галузі
сільського
господарства,
удосконалювати систему
обміну передовим досві
дом.

Сприяти підвищенню за
гальноосвітнього та профе
сійного рівня молодих ме
ханізаторів і спеціалістів,
активізувати їх участь у
громадському житті пер
винних
комсомольських
організацій,
комсомоль
ських груп, молодіжних
колективів.

Л. М. ГЛ АЗОВ: Контраст разючий.
Довоєнна Болгарія була однією з най
відсталіших держав Європи. Про
мисловість давала всього 15 процен
тів національного доходу, на експорт
пропонувався хіба що тютюн. Амери
канський журнал «Ньюс-Уік» іроніч
но констатував, що тоді «Болгарія
мала десять миль мощених доріг і
виробляла стільки електрики, що її
не вистачило б навіть па світлові рек
лами І аймс-сквсру в Нью-Йорку. Се
ляни ставали дідами в ЗО років/Діти
ніколи не бачили автомобіля, пс чули»
радіо».
Як далека ця карпша від сучас
ної Болгарії! Держави, яка має дина
мічну' економіку, сучасну індустрію,
ефективне сільське господарство, ба
гату культуру. А по темпах зростання •
виробництва і ного стабільності Бол
гарія займає одне з перших місць у
світі. Як відзначалось у звітній 'допо
віді XII з’їзду Болгарської комуніс
тичної партії, що відбувся в 1981 ро
ці, Болгарія 1980 року за своєю еко
номічною міццю дорівнює двом Болгарія.м 1970 року. Піші в Болгарії
тільки за гри дні випускається стіль
ки промислової продукції, скільки її
було випущено за весі, 1939 рік... Чи
ке зайві коментарі?
КОР.: Дійсно, арифметика перекон
лива. 1 не секрет, іцо значною мірою
вона пов’язана із дійовим співробіт
співробіт-
ництвом та дружбою
болгарсьної
країни з радянською, Тож доцільно,
мабуть,
поговорити
про стосунки
двох братніх народів.

Л. М. ГЛАЗОВ: Успіхи Народної
Республіки Болгарії — це результат
копіткої і натхненної праці болгар
ського народу, співробітництва ПРБз
країнами соціалістичної співдруж;

ВІЧНА,

ЯК
СОНЦЕ

Швидкоплинний час. і не дуже і
Так, багато що забувається. Але тільк
«Дружба толбухінців і Кіровограда
та болгарського народів у цілому, м<
тиву. Вона міцніє і міцнітиме день у
мета, у нас одні помисли. Тож наша
сонце».
('і .1

ї. Ніколи їрени^Ььіодіиіній голова Го.’їбухінсь

с не стер ЯРлій цих слів. Вкар(
у свідомість жителів двох міст-побра

Раз на п’ять років
при проведенні
ювілейних засідань> рада
міжнародного
»
нлубу
обговорює кандидату
ру його почесного го
лови. Незмінним по
чесним головою ради
обирається двічі Герой
Соціалістичної
Праці, член Президії
Зерховної Ради СРСР
уславлений хлібороб
Кіровоградсцини О. Б.
Гп алое.

НАПРЯМ РОБОТИ КЛУБУ

КОР.: Леоніде Михайловичу, ма
буть, цікаво почати з порівняння до
воєнних часів Болгарії і післявоєн
них, коли першим другом і помічни
ком народної республіки став СРСР...

СТАВ ГАРТОМ ХЛІБОРОБСЬКОЇ МАЙСТЕРНОСТІ, ГАРТОМ

Погляд
в історію

ІЗ СТАТУТУ КЛУБУ

TD Л Б

НАШИХ СЕРДЕЦЬ ЄДНАНАЯ
АКТУАЛЬНЕ ІНТЕРВ'Ю
О ЧОРА ми разом із братнім болгарським народом відзначали історичну
дату — 41-у річницю перемоги соціалістичної революції в Болгарії.
Це тоді, в ніч на 9 вересня 1944 року, повстанці завдали вирішального
удару моиархо-фашистському режиму. Почала відлік своїх днів народнодемократична влада.
Та ще задовго до цього зародилася дружба між українським та бол
гарським народом. У пошуках порятунку від турецькою гноблення ще під
час першої російсько-турецької війни чимало болгарських сімей перехову
вались. зокрема, в степах Кіровоградщнни. Наші земляки брали участь у
національно-визвольному русі болгарського народу. В роки громадянської
війни болгарські Інтернаціоналісти пліч-о-пліч з нами боролися за тор
жество Жовтневої революції. Багато кіровоградців визволяли Болгарію
від фашистського ярма.
Та, мабуть, по-справжньому розквітла, доповнена змістовними форма
ми і методами стосунків, паша дружба нині. Про дружні контакти болгарського і радянського народів, зокрема, Толбухінського округу і Кіро
воградської області наш кореспондент попросив розповісти заступника го
лови Кіровоградського обласного відділення Товариства радянсько-бол
гарської дружби Л. М. ҐЛАЗОВА.

пості. І, звичайно, — плідної радян
сько-болгарської дружби. В найрізно
манітніших сферах і галузях. Ось,
приміром, економічне співробітництво.
СРСР постачає в Болгарію газ, сиро
вину для металургійної і хімічної про
мисловості. вантажні та легкові авто
мобілі і т. іп. Добре знають у Болга
рії продукцію нашого виробничого
об’єднання по сівалках «Червона зір
ка». В свою чергу з Болгарії надхо
дять електрокари, акумулятори, тех
ніка зв'язку, продукція суднобудівництва, медикаменти і г. д. Широко
масштабний науковий і культурний

обмін... Треба дуже багато часу, щоб
навіть коротко проаналізувати бодай,
основні сферо співробітництва двох
братніх народів.
КОР.: А ви проаналізуйте стосунки
Толбухінського округу і Кіровоград
ської області. Почніть, приміром, з
промисловості і будівництва.

Л. М. ГЛАЗОВ; Протягом багатьох
років розвиваються ділові контакти
залізничників Зпам’янського депо із
сортувальною станцією Подуен в
Болгарії. Трудівники залізниці, обмі
нюючись інформацією про виконання
соцзобовязань на честь чергових
партійних з’їздів, змагаються за кра

ще завершення п’ятирічних завдань.
Цікава форма
взаємодопомоги в
олександрійських і болгарських шах
тарів. На шахтах Олександрії вчаться
болгарські гірники. Па вуглерозрізах
єТрояиово-1» і «Трояііово-2» працю
вали олександрійські інженери. З меіою вивчення радянського досвіду на
вугільних підприємствах Олександрії
перебували
делегації болгарських
спеціалістів з проектних інститутів і
підприємств
Софії.
вуглерозрізе
«Трояііово-1 ■ і «Маріца-Восток». Во
ни' вивчали гірппчо-шахтарськс обіаднаппя. його експлуатацію.
Міцніють зв’язки будівельників. Ві
дома майстерність робітників Толбу
хінського будівельно-монтажного ком
бінату, які перетворили рідне місто в
сучасне, з чудовими палацами, пло
щами, вулицями. Будівництво йде
потоковим методом із застосуванням
бригадного підряду^ Цей передовий
досвід роботи комбінату нині вивча
ють . кіровоградські будівельники і
спеціаліст її. При цьому особлива уваіа звергається па досвід оргпартіпиої
роботи, організації соц.чмагапня. ро
боти з кадрами.
Прагнуть до розширення зв’язків
працівники легкої промисловості. Кі
ровоградські меблевики старанно ви
вчають досвід роботи колективі» за
воду «Добруджанські .меблі». Є чому
повчитися і спеціалістам Кіровоград
ської взуттєвої фабрики (що вони і
роблять) у болгарських взуттєвнків.
Цікавий досвід толбухінців підхопили
олександрійські швейники: в цехах
Олександрійської нівейімн фабрики

нині успішно використовується метод
ефективного розкрою гканнші толбу
хінської фабрики «Орлов»...
КОР.: Тепер про співробітництво
сільськогосподарській галузі...

в

Л. М. ГЛАЗОВ: Доцільно почати і
створеного п’ятнадцять років тому
клубу молодих механізаторів «Кіровоград— Толбухін». Понад сто КМК і
понад 12 тисяч молодих механізато
рів з Толбухінського округу і Кірово
градської області беруть участь в ін
тернаціональному соцзмагаїші. Остан
нім часом робота клубу засяяла но
вими яскравими гранями: все частіше
мова йде не тільки про суто виробнії
чі стосунки, а й дозвілля молоді на
селі, роботу сільських комітетів ком
сомолу. Справжня академія і^хапізаторської зміни*
Приклад молодих .механізаторів на
слідують сільські тр\ іівішкіі області
та округу. Понад ЗО колгоспів нашої
області дружать, обмінюються кра
щими зразками господарювання з
кооперативами Толбухінського окру
гу. Таким чином, зростає продуктив
ність їхньої праці, забезпечується під
мурок для одержання високих і стій
ких урожаїв зернових і технічних
культур, овочів. Цьому сприяє також
тісний творчий зв язок в-існпх облас
ної дослідної станції з Добруджанськіїм науково-дослідним інститутом
пшениці і соняшника. Колектив цього
інституту за створення 1 впроваджен
ня високоврожайного СОРП ^лшепиці
«юві
Я ’Н ■ Ж рсата
Димнтровської премії. Збірник праць
вчених нашої дослідної сі акції сЄтс-

лове землеробствоєжучи, настільною к
Добруджі. На доел
довжується
випре
сортів озимої пшенг
лекції, яка одержат
му схрещуванням <
гарськнм сортом і
центнерів зерна з п
КОРд Багатьом аі
ти толбухінсьних і
школярів...

Л. М. ГЛАЗОВ: Е
ця підростаючого гп
і окрузі широко
праці В. О. Сухоилн
каренка.

Велика робота по
му вихованню про
ІНТСрІІдЦіОНаЛЬНО)
градської СШ № 1
рова. Про тісні ззт
ми друзями крас
сувеніре
численні
альбоми, вне:тавлен
наті-музеї. К1ІД серг
нагороджене.їй По;
Всесоюзного радя
фонду миру за а
сприянні ЦЬОМУ фо
лективнян член І
сько-бо.тгарської д|
тим розвитком і
рує бюро, очолюва
Б. І. Федорович.
Цеп приклад неї
ДУЮТЬ інші школи.
КІДп СШ А-: 19 :■
Підвисоцької
СІ
ІНКОЛИ-інтернатх.
№ 2. Учні Світла
тернагу тримають
школою імені Хрн
Толбухіна та іадет
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МОЛОДІ МІСТ-ПОБРАТИМІВ.

Швидкоплинний час. І не дуже щедрий на спогади.
!ак, багато що забувається. Але тільки не це:
«Дружба толбухінців і кіровоградців, як і радянського
та болгарського народів у цілому, має чудову перспек
тиву. Вона міцніє і міцнітиме день у день. У нас спільна
мета, у нас одні помисли. Тож наша дружба вічна, як
сонце».
Ніколи Трениа^кгодіишін голова То.ібухінської окружної народної Ради),

не стер ЩРлій цих слів. Вкарбовані вони міцно й
у свідомість жителів двох міст-побратимів.

ФОТОРЕПОРТАЖ

Темп—ударний
Заступивши на
ударну
трудову вахту «XXVII з'їз
ду КПРС — гідну зустріч!»,
механізатори
колгоспу
імені Леніна Знам’янського району швидними тем
пами, якісно вносять під
зяблену оранку гранули
родючості. Тон у роботі за
дають молоді трактористи.
(На знімку внизу).
Майже три норми — та
кий
щозмінний доробок
комсомольця Миноли Лахви. Нині він попереду у со
ціалістичному змаганні се
ред молодих механізаторів.
Встановлений парткомом,
профкомом та комітетом
комсомолу перехідний чер
воний вимпел щойно вру
чив
правофланговому у
змаганні голова профкому
колгоспу В. М. Журахівський. (Знімок вгорі зліва).
На другому місці у соцзмаганні — молодий кому
ніст Ігор Давидов, який
щозміни виконує більше
двох виробничих завдань.
У ці дні, коли працює
міжнародний клуб моло
дих механізаторів «Кіро
воград — Толбухін»,
мо
лодь працює з подвоєною
енергією. Жнива закінчи
лись, та спочивати хлібо
робам ще рано.

Ю. ДНІПРОВСЬКИЙ.
Знам’янський район.

ІАННЯ
інші успішно використовується метод
ефективного розкрою тканини толбухінськсї фабрики «Орлов»...
КОР.: Тепер про співробітництво
сільськогосподарській галузі...

в

Л. М. ГЛАЗОВ: Доцільно почати із
створеного п'ятнадцять років тому
клубу молодих мс.хлнізатсфів «Кіро
воград—Толбухін». Полад сто КМК і
понад 12 тисяч молодих механізато
рів з Толбухінського округу і Кіровоірздської області беруть участь в ін
тернаціональному соцзмаганні. Остан
нім часом робота клубу засяяла ноііи'лн яскравими гранями: все частіше
мова йде не тільки про суто виробни
чі стосунки, а н дозвілля молоді на
селі, роботу сільських комітетів ком
сомолу. Справжні Академія >'.хаігізагорської зхгінні
"Ч
^Приклад молодих механізаторів на
слідують сільські трудівники області
іа округу. Понад ЗО колгоспів нашої
області дружать, обмінюються кра
щими зразками господарювання з
кооперативами Толбухінського окру
гу. Таким чином, зростає продуктив
ність їхньої праці, забезпечується під
мурок для одержання високих і стій
ких урожаїв зернових і технічних
культур, овочів. Цьому сприяє також
тісний іілфчий зв’язок вчених облас
но? дослідної станції з Добруджансьніш науково-дослідним інститутом
іішг.'ііщі І соняшника. Колектив цього
інституту за створення і впроваджен
ня анс'ЖоврожаїШШ’О сорт; міиешщі
здзілей - «достоїЧРі :-.в:і!ін:т ^уреата
Димчгиовської премії. Збірник праць
вчених нашої дослідної станції «Сте

пове землеробство» став, образно ка
жучи, настільною книгою для вчених
Добруджі. На дослідних полях про
довжується
випробування кращих
сортів озимої пшениці болгарської се
лекції, яка одержана шість років то
му схрещуванням «безостої-1» з бол
гарським сортом і дає не менше 50
центнерів зерна з гектара...
КОР.: Багатьом відомі тісні контак
ти толбухінсьиих і кіровоградських
шнолярів...

Л. М. ГЛАЗОВ: В процесі вихован
ня підростаючого покоління в області
і окрузі широко використовуються
праці В. О. Сухомлннського, А. С. Макаренка.
Велика робота по інтернаціонально
му вихованню проводиться в клубі
інтернаціональної дружби Кірово
градської СШ № 14 імені Г. Димит
рова. Про тіспі зв’язки з болгарськи
ми друзями красномовно свідчать
численні сувеніри, фотодокументи,
альбоми, виставлені в шкільнім кімнаті-музеї. І\]Д середньої школи № 14
нагороджений Почесною грамотою
Всесоюзного радянського комітету
фонд}- миру за активну участь у
сприянні цьому фонду. Школа — ко
лективний член Товариства радян
сько-болгарської дружби. її подаль
шим розвитком і поглибленням ке
рує бюро, очолюване вчителем історії
Б. І. Федоровым.
Цей приклад небезуспішно наслі
дують інші школи. Добре працюють
КІДп СШ № 19 міста Кіровограда,
Підвисоцької
СШ Повоархангсльського району, Новомпргородської
школи-іитернату, Голованівської СШ
№ 2. Учні Світловодської школн-іптернату тримають тісні зв’язки зі
школою імені Христо Ботева міста
Толбухін» та імені Хрпсто Смнрнсн-

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

ОТЖЕ, П’ЯТНАДЦЯТЕ, ЮВІЛЕЙНЕ
засідання клубу молодих механізаторів «Кіровоград —Толбухін» сьогодні розпо
чато свою роботу. На порядок денний винесені такі питання:
1. Практика роботи комсомольсько-молодіжних тракторних бригад і механізо
ваних ланок в умовах агропромислового комплексу.
2. Прийом у члени клубу.

Слово учасникам

минулого засідання
Голова молодіжного
АПК «Георгій Димит
ров», м. Тервела Петро
Г1НКОВ:
— Попередні засідан
ня клубу, зустрічі і
контакти
між пред
ставниками
Кірово
градської області і Толбухінського округу вза
ємно збагатили наших
механізаторів.
Не без гордості ска
жу, що, незважаючи
па бурхливий розви
ток промисловості у
нашому районі, майже
ніхто не залишив сіль
ське господарство. Не
рідко буває навпаки —•
з промисловості йдуть
до нас...
Бригадир комсомоль
сько-молодіжної трак
торної бригади кол
госпу імені Калініна
Олександрійського ра
йону Віктор ГАЛУШ
КА:
— У восьми засідан
нях клубу брав я участь
(тричі, зокрема, в Бол
гарії). Вражень, самі
розумієте — не злічити.
Найкраще запам’ятали
ся жовтневі дні мину
лого року, коли в Толбухіні відбулося чо
тирнадцяте засідання
клубу.
П'ять днів перебу
вання в Болгарії — цс
зустрічі, бесіди, екс
курсії. Причому гово
рили, обмінювалися до
свідом не тільки з три
буни, а й так, у простих
невимушених розмовах.
В основному ділилися
враженнями про техні
ку,
культуру земле
робства. По залишили
без уваги її проблеми,
над якими разом роз
мірковували, разом до
ходили висновків. Зба
гачуємось
знаннями,
збагачуємо дружбу.

ського .міста Генерала Тошсва. За
плідну роботу К1Д цієї школи наго
роджено Грамотою міністерства осві
ти УРСР, ІДК ЛКСМУ та Україн
ського республіканського комітету
захисту миру.
Цікаво проходять дні дружби з
болгарськими друзями в Компшуватськіїі середній школі. Про ІІРБ роз
повідає книжково-ілюстративна ви
ставка. Тут проводяться бібліографіч
ний огляд літератури, тематичні вечо
ри, організовуються голосні читання
творів болгарських письменників.
Учитель історії Хащуватської се
редньої школи"Ганворонського райо
ну Л.Т. Солгуговськіїй згуртував на
вколо себе великий загін учнів, котрі
по-енравжпьому взялися за інтерна
ціонально-патріотичну роботу: ство
рили кімиату-музей про танкістів, які
звільняли Радянську Україну і Бол
гарію. З багатьма визволителями учні
підтримують тісні зв’язки.
Багатогранпі і культурні стосунки,
які щороку примножуються і збага
чуються. Скажу, що тільки цього ро
ку в ІІРБ виїжджали 23 туристичні
групи, у складі яких було близько
800 кіровоградців.
КОР.: Усього не перелічиш, про все
не розкажеш...

Л. М. ГЛАЗОВ: Звичайно. Тому на
закінчення скажу лише, що ми горди
мося непорушною і братньою друж
бою з болгарським народом. Гордить
ся цією дружбою і болгарський на
род. сБолгаро-радянська дружба, •—
говориться н Програмі Болгарської
комуністичної партії, — народжена у
віках і па віки. попа — одна з найго
ловніших рушійних сил нашого роз
витку, умова і гарантія майбутнього
піднесення нашої соціалістичної Віт
чизни, її завтрашнього дня...».
Розмову вів А. БЕЗТАКА.

Про це писала
ijгазета
Діалогом молодих хлібо
робів
Кіровоградщини
і
Толбухінського округу Бол
гарії стала зустріч в інтер
національному клубі
мо
лодих механізаторів. Бри
гадири комсомольсько-мо
лодіжних
тракторних
бригад
Василь
Лузанівський,
Віктор
Галушка,
трактористи Яків Настасієвський, Микола Симонець,
Олександра Непокрита. Хто
нині на Кіровоградщині не
знає їх, правофланговий
соціалістичного змагання!
Усі вони прибули на засі
дання клубу. З Болгарії
приїхали секретар Толоухінського окружкому ДКСМ
Петр Койнов, механізатор
промислового
комплексу
«Толбухін» Атанас Німолов,
член бюро Толбухінського
окружкому
ДНСМ Олек
сандра Гичева,
керівник
комсомольсько - молодіж
ного колективу
агропро
мислового комплексу «Тервел» Петр Стоянов, керів
ник
комсомольсько-моло
діжного
колективу села
Мовчанці Тодор Петров.

Засідання клубу відкрив
перший секретар обкому
комсомолу М. Г. Гайдама
ка. Він розповів про роль
комсомольсько - молодіж
них колективів механізато
рів Кіровоградщини у бо
ротьбі за високі врожаї,
про досвід роботи пере
довиків,
про підготовку
кадрів. Потім слово бере
секретар
Толбухінського

окружкому ДКСМ Петр
Койнов. З його розповіді
присутні дізнаються, що
всі 1140 молодих механі
заторів округу включили
ся у боротьбу за оволодін
ня, майстерністю передо
виків досягнення високих
показників у праці та на
вчанні.
Молоді механізатори діляіьсл досвідом, думками.
І не лише в урочисто при
браному залі, де на видно
му місці — прапори СРСР і
НРБ. Розмова продовжує
ться і під час перерви, ко
ли хлопці єиходять на кіль
ка хвилин запалити цигар
ку. Тодср Петров
цікави
ться організацією змаган
ня серед молоді в бригаді
Василя лузанівського. Під
шукуючи потрібні слова,
щось розповідають нашим
хлопцям
Петр
Стояноз,
Атанас Ніколов.

— Які сорти пшениці у
вас дають найвищі вро
жаї?
— Раніше висівали свій
сорт — «Русалка». Зараз
його залишили всього на
10 процентах площі. В ос
новному ж сіємо
«Кав
каз», «Аврору»...
І знову засідання.
Діалог
проходитиме
кілька днів. їТт, в обкомі
комсомолу,
в бригадах
Миколи Давидова з кол

госпу «Дружба» Новоукраїнського району, Ана
толія
Харкавого з
кол
госпу імені Ульянова Уль
яновського району, Героя
Соціалістичної Праці Ва
силя Моторного. Побува
ють болгарські друзі і у
знатного хлібороба О. В.
Гіталова.

Під час заснування ін
тернаціонального
клубу
молодих механізаторів бу
ло встаповлено перехідні
Червоні прапори Кірово
градського Обкому ЛПСМу
і Іолбухінського окружко
му ДКСМ. На нинішній зу
стрічі
вирішено
тане».,
впровадити перехідні при
зи обкому і окружкому,
якими нагороджуватимуть
ся кращі молодіжні колек
тиви нашої ооласті і Тол
бухінського округу.

Плідну роботу провів ін
тернацюнальний клуб мо
лодих механізаторів з ча
су свого заснування. Від
значаючи у ній участь мо
лоді двох братніх народів,
Кіровоградський
обком
комсомолу нагородив По
чесними грамотами бол-'
гарських друзів, які при
їхали на засідання клубу, і
групу молодих механіза
торів Кіровоградщини.

Б. КУМАНСЬКИЙ,
Ю. Л1ВАШНИКОВ,
спецкори «Молодого
комунара».
(15 вересня 1973 р.).

9 РОКІВ ТОМУ----------Спільнії і о
...... г»,
устремління — примножи
ти добрими ділами хлібо
робську славу, дати країні
якнайбільше
продукції
землеробства і тваринни
цтва — єднають молодих
хліборобів Кіровоградщини
та Толбухінського округу
НРБ.
Як найдорожчих друзів
зустріли толбухінські по
братими
членів
кірово
градської делегації — пер
шого
секретаря Кірово
градського обкому ЛКСМУ
Унраїни
О. Скічка,
бри
гадира комсомольсько-мо
лодіжної тракторної брига
ди колгоспу імені Шев
ченка
Новоукраїнського
району А. Лубенця. ком
байнера колгоспу «Біль
шовик»
Гайворонського
району С. Сторожуна, та
агронома
Знам’янського
райсільгоспуправ л і н н я
О. Бондаренко.

Шосте засідаїпія клубу
відкрив перший секретар
Толбухінського окружко
му ДКСМ Іван Станси,
який розповів про основні
завдання молоді Болгарії,
про роль комітетів КОМСО

МОЛУ в оириіьої за високі про завдання на десяту
врожаї, про досвід роботи ц ятпрічку.
Наша делегація
позна
передовиків.
йомилася з роботою І жит
тям
молодих
механізаторів
На .41 з'їзді БКП під Добруджі, вивчала досвід
креслювалось, що
пра окремих колентивів. По
вильна організація соціа бували ми в молодіжних
аграрно-про
лістичного змагання є ос колективах
мислових комплексів Тоновним стимулом підви шева, Шабла, Каварин.
Плідну роботу
провели
щення трудової активності
шостого засідан
трудівників. Перша форма, учасники
ня клубу. Зустрічі ці запа
яку використовують комі м’ятаються на ссе життя,
тети комсомолу в бороть кожного учасника засідан
ня еони збагатили досві
бі за підвищення продук дом,
який стане норисним у
тивності праці, — участі, подальшій спільній роботі,
молодих механізаторів у розширять співробітництво
кіровоградських і
толбурухові «Оволодіти май хінських
хліборобів у пи
стерністю і досягти рівня таннях виховання молоді,
передовиків у праці і на виконання завдань XXV
з’їзду КПРС та XI з’їзду
вчанні».
БКП.

Потім слово взяв пер
ший секретар Кіровоград
ського обкому комсомолу
О. Скічко. З його розмови
присутні
дізналися, як
комсомольська
організа
ція області рапортувала
XXV з’їзду КПРС про ви
конання планів , дев’ятої.

М. ЖУК,
завідуючий відділом
робітничої і сільської
молоді обкому ЛКСМ
України, учасник шос
того засідання клубу
молодих механізато
рів.
(9 йересня 1976 р.).

4 стор.

«Молодий

тись до їх радощей і
бителів напружених спор
чалей.
тивних змагань. РежисерУ новій кінострічці «Сон постановник В. Садовськпй
це у кишені» знялася Да давно розробляє спортив
ша Вишнякова, якій , лід ну тему у кінематографі.
час зйомок було шість ро Ного фільми «Ударі Іще
ків, і на відміну еід своєї удар!», «Одинадцять на
героїні, в школу вона не дій», «Усе вирішує мить»,
ходила. Незважаючи на «Дівчива і Гранд» запасвій юний вік, дівчинка м’ятались глядачам, Нова
вже знялася у фільмах кінострічка насичена епі«Ескадрон
гусар летю . зодами спортивних змачих», «Рішат — онук Зі- гань. Коли глядачі узнафи», у телефільмі «ТАРС ють і полюблять головну
уповноважений заявити». героїню
фільму спортНова спортивна кіно єменку Наталю Озерннкострічка «.Суперниці» ство ву, піхто не залишиться
рена насамперед для лю- байдужим до водних бата-

За традицією на почат
ку нового навчального року
кінотеатри усієї країни за
прошують школярів на кі
нофестиваль
«Здрастуй,
школо’». В нашому облас
ному центрі у кінотеатрі
«Мир» відкривається цей
кінофестиваль художнім
фільмом «Сонце у кишені»
та кінофільмом «Алпамис
іде в школу». Обидві кіно
стрічки пропонують нам
дуже пильно придивитись
до життя першокласників,
побачити за ним процес
розвитку дитини, зрозуміти
їх світ, з увагою постави-

ЦТ (І програма)
8.00 — «Час». 8.35 — Доку
ментальний телефільм. 9.05
— Відгукніться, сурмачі!
9.35 — Телефільм «Місто над
головою». 1 серія. 10.55 —
Татарські народні мелодії у
виконанні струнного кварте
ту Казанської консерваторії.
11.15 — Новини. 14.30 — Но
вини. 14.50 — «Людина і при
рода». Документальні теле
фільми. 15.45 — «Радянські
письменники про В. І. Лені
на». 16.40 — Новини. 16.45—
Концерт органної музики.
17.15 — Чемпіонат світу з
воднолижного спорту. 18.00
— «Співаю моїм друзям».
Теленарис. 18.30 — У кожно
му малюнку — сонце. 18.45
— Сьогодні у світі. 19.00 —
Чемпіонат світу з шахів.
Інформаційний випуск. 19.05
— «Пошта цих днів». 19.35—
Телефільм «Micro над голо
вою». 2 серія. 21.00 — «Час».
21.35 — «Лина Герман. Доля
1 пісні». 22.35 — Сьогодні у
світі. 22.50 — Чемпіонат сві
ту з шахів. Інформаційний
випуск. 23.05 — Чемпіонат
Європи з баскетболу. Жінки.
Збірна Угорщини — збірна
СРСР.

'Д УТ

10.00 — Новини. 10.20 —
ФТ. Документальні телефільми. 11.30 — Концерт україн
ської пісні. 11.40 — Шкіль
ний екран. 10 илаас. Україн
ська література. 12.10 — Мо
лодіжна студія «Гарт». 13.10
— Новини. 16.00 — Новини.
16.10 — «Срібний
дзвіночок» 16.30 — ФТ. Документяльтин телефільм «Страте-'
гія Перемоги». Фільм 7.
17.40 — Фільм-концерт «Ко
лискова». 18.00 — «Академік
О. В Палладій». До 100-річчя :? дня народження. 18.30
— < День за днем». (Кірово
граді. 18.45 — Телефільм
(Кіровоград). 19.00 — Акту
альна камера 19.30 — «Лю
дина, яка платить». Вистава.
20.45 — На добраніч, діти!
21.00 — «Час». 21.35 — Про
довження вистави «Людина,
.яка платить». 22.40 — Нови
ни.

& ЦТ (II програма)

8.00 — Гімнастика. 3.15 —
Документальний телефільм.
8 35. 9.30—Природознавство.
2 клас. 9.00, 12.25 — Фран
цузька мова. 9.50 — Учням
ПТУ. Естетичне виховання.
10.35. 11.40 — Фізика. 7 клас.
11.05 — Шахова школа. 12.10
— «Кантемирівці». Науковопопулярний фільм. 12.55 —
Телефільм «Юності перший
ранок». 1 серія. 14.05 — Сто
рінки історії. «Операція «Тер
мінал». До 40-річчя Потсдам
ської конференції голів уря
дів СРСР. США і Великобри
танії 15.00 — Новини. 18.00
Новини. 18.20 — Чемпіо
нат Європи з баскетболу.
JKirfKH. Збірна Італії — збір
на Іспанії.
19.00 — «...До
шістнадцяти і старші». 19.45
Виступає тріо бандурис
ток Українського телебачен
ня і радіо. 20.00 — Вечірня
казка 20.15 — Новини. 20:20
т- Бесіда Ю. О. Жукова.
20.50 — Документальний те
лефільм. 21.00 — «Час». 21.35
— Телефільм «Пристань на
тому березі». 22.35 — Грає
ансамбль російських народ
них інструментів «Орлов
ський сувенір». 22.55 — Но
вини

'А ЦТ (1 програма)
8.00 — «Час». 8.35—Мульт
фільм. 8.50 — Клуб мандрів
ників. 9.50 — Телефільм

«Місто над головою». 2 серія.
11.15 — Новини. 14.30 — Но
вини. 14.45 — «П'ятирічка—
справа кожного». Докумен
тальні фільми. 15.50 — Кон
церт народного ансамблю
пісні і танцю «Хопер» Вол
гоградської області. 16.10 —
Новини. 16.15 — «Тема Ве
ликої Вітчизняної війни на
сучасній сцені». 17.30 —
Т. Хрєнников. Концерт № З
для фортепіано з оркестром.
17.55 — «...До шістнадцяти і
старші». 18.45 — Сьогодні у
світі. 19.00 — Документаль
ний телефільм «Дві чверті
віку». Про Героя Радянсько
го Союзу льотчика-космонавта СРСР Г. С. Титова. 19.30
— Телефільм «Місто над го
ловою». З серія. 21.00 —
«Час». 21.35 — «Камера ди
виться у світ -. 22.45 — Сьо
годні у світі. 23.00 — Відбірковий матч чемпіонату світу
з футболу. Збірна Швейцарії
— збірна Ірландії 2-й тайм.

Ефіопії — Дня
революції.
«Ефіопський
репортаж».
17.25 — Чемпіонат Європи з
баскетболу. Жінки. Збірна
Польщі — збірна СРСР. 18.05
— Наука і життя. 18.35 —
Мультфільм. 18.45 — Сьогод
ні у світі. 19.00 — Чемпіонат
світу з шахів. Інформацій
ний випуск. 19.05 — Кубок
СРСР з футболу, 1/8 фіналу.
«Спартак» — «Динамо» (Ки
їв). В перерві — 19.45—«Над
прірвою». Науково-популяр
ний фільм про лікування
хронічного
алкоголізму.
21.00 — «Час». 21.35 — Ста
ровинний російський романс
і вальс. 22.35 — Чемпіонат
Європи з баскетболу. Жінки.
Збірна Іспанії — збірна
СРСР. 23.15 — Сьогодні у сві

10.00 — Новини. 10.20 —
Фільм-концерт
«Настрої».
10.35 — Шкільний екран. 4
клас. Історія. і 1.00 — ФТ.
Документальний телефільм.
«Мелодії дружби». 11,20 —
Музичний
фільм. Співає
А. Солов'яненко. 11.40 —
Шкільний екран 8 клас. Ро
сійська література. 12.10 —
ФТ. Документальний теле
фільм «Два портрети». 12.50
— Новини. 13.05 — ФТ. Те
лефільми. 13.55 - Симфо
нічний концерт. 16.00 — Но
вини. 16.10 — «Срібний дзві
ночок». 16.30 — ФТ. Доку
ментальний
телефільм.
«Стратегія Перемоги». Фільм
8. 17.30 — ФТ-85. 18.00 —
«День за днем». Оголошення.
(Кіровоград). 18.20 — «Краї
на Комсомолі«». (Кіровоград)
19.00 — Актуальна камера.
19.30 — «Галузь: досвід, про
блеми». 19.55 — В майстерні
художника. 20.40 — На доб
раиіч, діти! 21.00 — "Час»
21.35 — 3 концертів п'ятого
Всесоюзного фестивалю ра
дянської музики. По закін
ченні — Новини.

са
Лінії гіса
(фільми
ковського театру на Гі
«Факт», «Десь плаче івол
ганці Валерій Золотухін,
га».., «Вантаж без маркі
добре
відомий нам за
фільмами «Господар тай рування», «Дві версії од
ного зіткнення»),
ги», «Бумбарані/, «Дитя
...Під час званої вечері
чий світ», «Серед білого
у загородньому будинку,
дня...». У новому фільмі
що одиноко стояв у лісі,
«Людина з акордеоном»
вбито його господаря ін
ми зустрінемось також з
женера Юріса. Які мотиви
акторами Іриною Алфьо.-почину? Хто його здійс
ровоіо, Володимиром Сонив? На ці питання має
шальськпм, Михайлом Пузнайти відповідь друг уби
говкіиим...
У жанрі класичного де того — майор міліції Гвр
(актор А. Биркове).
тективу знято фільм ризь
ких кінематографістів «Ма- •
Фільм являє собою не
липове вино». У ролях ми
тільки хитру головоломку
побачимо відомих акторів
але й піднімає серйозні
х’Чірдзу Мартінсоне (нещо моральні та
соціальні
давно зона зіграла роль
проблеми.
розвідниці у стрічці «Та
І. ПІДОПРИГОРА.
ємна прогулянка»), Арні-

лій. З її участю на євро
пейському чемпіонаті з’я
виться ім’я пової пере
можниці на байдарці-одиночці.
У головній ролі знялася
ленінградська актриса Ла
риса Гузеева, що дебюту
вала у фільмі «Жорстокий
романс» Е. Рязанова за
п’єсою О. Островського
«Безпрпданиця».
Про долю людини, якій
війна перешкодила здійс
нити мрії, йдеться у новій
кіно? грінці
«Людина з
акордеоном».
Головну
роль виконує актор *4осруки. 10.05 — В.-А. Моцарт.
Симфонія № 40 соль мінор.
10.40 — «Родом з дитин
ства». 11.25 — Новини. 14.30
— Новини. 14,50. — «Кому
ністи 80-х». Документальні
фільми. 15.40 — Концерт ан
самблів цимбалістів Білору
ської консерваторії. 16.10 —
Російська мова. 16.40 — Но
вини. 16.45 — Російська во
кальна лірика XVIII ст. 17.15
— Документальний фільм
«Мадонни революції. Нікара
гуа. Рік 1985». 17.40 — Теле
фільм для дітей. «По конях».
18.45 — Сьогодні у світі.
14.05 — Документальний
фільм. 19.40 — Новини. 19.45
•— Телефільм «Місто над го
ловою». 4 серія. 21.00 —
«Час». 21.35 — Міжнародна

1985 року

Г

ті. 23.30 — Чемпіонат світу зустріч з хокею. Збірна
3 шахів. Інформаційний ви ЧССР — збірна СРСР. 22.55
— ♦Музичний антракт». 23.25
пуск.
— Сьогодні у світі.

£ УТ

16.00 — Новини. 16.10 —
«Срібний дзвіночок». 16.30—
ФТ. Документальний теле
фільм «Стратегія Перемоги»
Фільм 9. 17.30 — Республі
папська фізико-математична
школа. Передача друга. 18.0(1
— «День' за днем». (Кірово
град).
18.10 — Телефільм
(Кіровоград). 18.30 — ФТ
Документальний телефільм
«Шауляйські
оглядини»
19.00 — Актуальна камера.
19.30 — Науково-популярна
програма «Резонанс». 20.35
X ЦТ (II програма)
— Українські мелодії 20.45
8.00 — Гімнастика. 8.15 — — На добраніч, діти! 21.00—
Документальний телефільм «Час». 21.35 — Художній те
8.35 — Образотворче мисте лефільм «Попереду океан».
цтво. В майстерні В. Фавор- 1 серія. 22.45 — Тележурнал
ського. 9.35, 1.2.40 — Німець «Старт». 23.30 — Новини.
ка мова. 10.05 — Учням ПТУ.
Астрономія. 10.35. 11.40 — Д ЦТ (II програма)
Загальна біологія. 9 клас.
8.00 — Гімнастика. 8.15 —
11.05 — Мамина школа. 12.Ю
— Історія. 4 клас. 13.10 — Документальний телефільм
Телефільм «Юності перший 8.35, 9.35—Природознавство
ранок». 2 серія. 14.20 — Зу 4 клас. 8.55 — «Іссик-кульстріч з сім’ями ветеранів- ські етюди». Науково-попу
балтійців. 15.00 — Новини. лярний фільм. 9.05. 12.20 —
18.00 — Новини. 18.20 — Му Іспанська мова. 9.55 — «Чер
зичний кіоск. 18.50 —- Доку воний художник». Науковоментальний фільм. 19.00 — популярний фільм. 10.05 —
Кайсина Кулієва.
Міжнародна зустріч з хокею Поезія
Збірна ЧССР — збірна СРСР. 10.35, 11.40 — Зоологія. 7 кл.
11.00
—
«Бригади
використо
1 і 2 періоди. В перерві —
19.40 — Вечірня казка. 20.40 вують резерви». Науково-по
пулярний
фільм.
11.10 —
— Звучить народна музика.
21.00 — «Час». 21.35 — Між «Сім’я і школа». 12.05 —
народна зустріч з хокею. «Врятування людей при по
Збірна ЧССР — збірна СРСР. жежах». Науково-популярний
З період. 22.15 — Фільм «Бі фільм.
12.50 — Телефільм
ля Крутого Яру» 23.00 — Но «Юності перший ранок». З
вини.
серія. 13.55 — Служу Радян
ському Союзу! 14.55 — Но
вини. 18.00 — Новини. 18.15
— Чемпіонат Європи з бас
кетболу. Жінки Збірна Іта
лії — збірна Угорщини. 19.00
— Сільська година. 20.00 —
Вечірня казка. 20.15 — Но
А ЦТ (І програма)
вини. 20.20 — Ритмічна гім
8.00 — «Час». 8.35 — Спі настика. 20.50 — Докумен
ває хор московських учите тальний фільм. 21.00—«Час».
лів 8.50 — Очевидне — ней 21.35 — Фільм «Грипп Ківгмовірне. 9.50 — Телефільм Конг». 1 серія. 22.40 — Но
«Місто над головою». З се вини.
рія. 11.20 — Новини. 14.30—
Новини. 14.50 — «Спадкоєм
ці традицій». Документаль
ні фільми. 15.40 — О Аляб’сп Квартет № 3 соль ма
жор 16.05 — Новини. 16.10
— Екологічний щоденник А ЦТ (1 програма)
16.30—«Мелодії озера друж
8.00 - «Час». 8.35—Мульт
би». Фільм-концерт. 17.00 — фільми. 8.50 — Документаль
До національного
свята ний телефільм. 9.35 — Умілі

НАША АДРЕСА:

орган Кировоградского

316050, МПС,

областного комитета
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ЛКСМ Украины.

вул. Лунвчарського, 36.
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£ УТ

«Молодой коммунар» —

На украинском языке.

комунар»

Обсяг 0,5 друк. арк.

д УТ
10.00 — Новини. 10.20 —
Виробнича, гімнастика. 10.30
— ФТ. Документальний теле
фільм «Єнісейський мери
діан» 11.00 — Мультфільм.
11.30 — Музичний антракт.
11.40 — Шкільний екран. 10
клас. Російська література.
12.20 — Науково-популярна
програма «Резонанс». 13.25
— Новини. 13.40 — «Народні
таланти».. Коннерт хорового
колективу
Новомиргородської центральної район
ної лікарні Кіровоградської
області (Кіровоград на Рес
публіканське телебачення).
16.00 — Новини. 16.10 —
«Срібний дзвіночок». 16.30
— ФТ. Документальний те
лефільм --Стратегія Перемо
ги» Фільм 10. 17.45 — Му
зичний Фільм. 18.00 — ФТ.
Документальний телефільм.
18.30 — ФТ Фільм-концерт
«Золота платівка». 19.00 —
Актуальна камера 19.35 —
«П’ятирічки крок». «Назу
стріч XXVII з’їзду КПРС. За
порізька область». 20.20 —
«День за днем». (Кіровоград).
20.45 — На добраніч, діти!
21.00 — «Час». 21.35 — Кон
церт майстрів ' мистецтв і
художніх колективів Запо
різької області. 22.35 — Світ
поезії. 22.55 — Новини.

Кубок СРСР з футболу. ’/8 фі
налу. «Торпедо» (Москва) —
СКА (Хабаровськ) 2-й тайм.
21.00 — «Час». 21.35— Фі./'.і
«Грипп Кіпг-Конг». 2 серія.
22.50 — Новини.
д ЦТ (І програма)

А ЦТ (І програма)
8.00 — «Час». 8.35 — Ви
ступ художніх колективів
профтехосвіти Білоруської
РСР. 8.55 — Розповіді' про
художників. Народний ху
дожник РРФСР В. Загонек.
9.25 — Телефільм
«Місто
над головою». 4 серія. 10.40
‘— Рух без небезпеки. 11.10
— Фестиваль болгарської
самодіяльної художньої твор
чості в СРСР. 12.10 — «Сім’я
і школа». Тележурнал. 12.40
— Музика і поезія. 13.10 —
Документальний телефільм.
13.45 — VI Міжнародний
фестиваль телепрограм про
народну творчість «Весел
ка». «Я син співака і онук
того, хто гарно співає». (Пор
тугалія). 14.15 — Завтра —
День працівників лісу. 14.30
— Новини. 14.45 — Фільм
«Кутузов». 16.30 — Новини.
16.40 — Бесіда політичного
оглядача А. Іваїцепка. 17.10
— У світі тварин. 18.10 —
«Співдружність». Тележур
нал. 18.40 — Новини. 18.45 —
Телефільм «Склянка води».
1 і 2 серії. 21.00 — «Час».
21.35 — Міжнародна зустріч
з хокею. Збірна ЧССР —
збірна СРСР. У перерві —
19.50 — Чемпіонат світу з
шахів. Інформаційний ви
пуск. 22.55 Чемпіонат світу
з шахів. Інформаційний ви
пуск.' 23.10 — Чемпіонат Єв
ропи з баскетболу. Жінки.
Матч команд фінальної гру
пи. 23.50 — Новини

А УТ
10.00 — Новини. 10.15 —
Ритмічна гімнастика. 10.40—
«Солдати
правопорядку».
11.30 — «Доброго вам здо
ров'я». 12.00 — «Призначає
ться побачення». 12.30 —
ФТ. Документальний теле
фільм «Стратегія Перемоги».
Фільм 11. 14.35 — «Наука і
час», 15.05 — Новини 15.15
— «Інтсрклуб». 16.00 — ФТ.
Документальний Фільм «Сло
во про Шолохова» 16.35 —
Телефестиваль «Пісня скли
нає друзів». (Кіровоград на
Республіканське телебачен
ня).
17.15 — «Сатиричні
об’єктив». 17.45 — ’«Василиса Прекрасна». Вистава для
дітей. 18.45 — Скарби му
зеїв України. 19.00 — Акту
альна камера. 19.40 — «Со
нячні кларнети» 20.50 — На
добраніч, діти! 21.00 — «Час».
21.35 — Художній телефільм
«Попереду океан». 2 серія.
22.45 — Новини.

А ЦТ (II програма)

А ЦТ (II програма)

8.00 — Гімнастика. 8.15 —
Документальний фільм. 8.35,
9.35 — Історія. 4 клас. У Ста
родавньому Києві 9.05, 12.40
— Англійська мова.. 10.05 —
Географія. Ріки і озера.
10.35, 11.40 — Билини. 5 кл.
11.05 — «Родом з воєнних
літ» 12.10 — Астрономія. 10
кл 13.10 — Фільм «Четверта
висота». 14.25 — «Сторіикиісторії». До 90-річчя утво
рення Петербурзького «Со
юзу боротьби за визволення
робітничого класу». 15.05 —
Новини. 18.00 — Новини.
18.20 — «На актуальні теми:
товари народного споживан
ня. сфера обслуговування».
18.50 — Народні мелодії.
19.00 — Кубок СРСР з фут
болу. і/8 фіналу. «Факел» —
— «Динамо» (Мінськ). 19.45
— Вечірня казка. 20.00 —

8.00 — Гімнастика. 8.15—
Якщо хочеш бути здоровим.
8.30 — Наш сад. 9.00—«Ран
кова пошта». 9.30 — До Дня
працівників лісу. Докумен
тальні фільми. 10.05 — До
кументальний
телефільм
«Арам Хачатурян — худож
ник, громадянин» 1 серія
11.10 — Програма Ставро
польського
телебачення
12.25 — В. Врублевська. «Ка
федра». Тслевистйва. 14 45
— Клуб мандрівників. 15.45
— Міжнародний огляд. 16.00
— Співає Джо Бори. (Нідер
ланди). 16.25 — Мультфіль
ми.
16-55 — «Заспіваймо,
ДРУзЬ. 18.45 — Стадіон для
исіх- 19-15 — Здоров'я. 20.00
— Вечірня казка. 20.15 —
Народні мелодії. 20.30 —
Чемпіонат Європи з мото
спорту. 21.00 — «Час». 21.35
— Фільм «Два дні тривоги».
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8.00 — «Час». 8.35 — До
Дня працівників лісу. Доку
ментальний телефільм. 9.05
— М. Глінка. «Незакіичепа
соната». 9.20 — 37-й тираж
«Спортлото». 9.30 — «Бу
дильник». 10.00 — Служу Ра
дянському Союзу! 11.00 —
Здоров’я. 11.45 — «Ранкова
пошта». J2.15 — «Зустрічі па
радянській землі». 12.30 -Сільська година. 13.30 —
Музичний кіоск. 14.00 —
____ — „
___
«Острів
Фільм
дітям,
дружби». 14.45
1-1.45 — Чемпіонат
Європи з баскетболу. Жінки.
Матч команд фінальної гру
пи. 15.25 — Клуб мандрівни
ків. 16.25 — Новини. 16.30—
Мультфільми. 16.45 — Сьо
годні — День працівників
лісу. 17.15 — Концерт на за
мовлення працівників
дь.
18.00 — Міжнаподпа пан<^^^^
ма. 18.45 — Концерт /ЯР
жавного Уральського росіїі^^
ського
народного
хору^^
19.45 — Новини. 19.55 —
Телефільм «Еолодя великий,
Володя маленький». 21.00 —
«Час». 21.35 — Футбольний
огляд. 22.05 — Музичний те
лефільм. «Я з тобою не про
щаюсь». За участю народно
го артиста Латвійської РСР
Р. Паулса і В. Леонтьева.
22.35 — Новини

А УТ
10.00 — Новини. 10.20 —
Ритмічна гімнастика. 10.45
— «Село і люди». 11.15 —
ФТ. Художній телефільм для
дітей. «Без сім"!'». 13.50 —
Новини. 14.00 — Сьогодні —
День працівників лісу. 15.00
— Мультфільми на замов
лення. 16 00 — «Слана сол
датська» ’7 00 -- ФТ. Доку
ментальний телефільм «Стпат‘*г'я Пепомоги». Фільм 12.
18.15 — ФТ. Телефільм «Єди
на «своя» людині’». 18.30 —
Концерт 19.00 — Актуальна
камера 19.30 — 3 концертів
п’ятого Всесоюзного фести
валю радянської пісні. 20 45
— На добраніч, літні 21 00 —
«Час». 21.95 — Художній те
лефільм «ггопередк океан».
З сесія. 22.50
Новини.

А ПТ (II програма'
8 00 — На зарядку ставай!
8.15 — Веселі нотки 8.30 —
Ритмічна гімнастика 9.00 —
Російська мова 9.30 — До
кументальний
телефільм.
9.55 — Документальний те
лефільм «Арам Хачату.пяи—
художник, громадянин». 2
сепія 11.00 — Очевидне —
неймовірне 12.00 — Мульт
фільми. 12.20 — Кінопяиорама. 13.50 — «Дебют» Виступ
ансамблю наоодиої музики
«Свята». 14.15 — «9-а студія»
відповідає
телеглядачам».
15.15 — Копцепт-зустріч ветепанів Великої Вітчизняної
війни. 16.00 — «Совість» Ху
дожній' телефільм. З сепія.
17.30 — Документальний те
лефільм. 17.55 — Чемпіонат
Європи з мотоспопту. 18.30
— «Музиканти з Лахемаа».
19.45 — «Екологічний іп°*
довпнк». 19.05 — Чемпіонат
СРСР з художньої гімнасти
ки. 20.00 — Вечірня казка.
20.15 — «Лісова метеостан
ція».
Науково-популярний
фільм. 20.25 — VI Міжнарод
ний фестиваль телепрограм
про народну творчість «Ве
селка». «Карта фольклору».
(Польща).
21.00 — «Час».
21.35 — «Голубий лев». Ху
дожній телефільм
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