ФОРУМУ КОМУНІСТІВ
НАША УДАРНА ПРАЦЯ!
Поруч
з усіма
трудилися, на суботнику
працівники Вільшанського
РК ЛКСМУ.
Коли колектив працівни
ків райкому комсомолу
зібрався, щоб визначити
для себе конкретну адре
су «червоної суботи», —
думка була одностайною:
разом з молодими вироб
ничниками колгоспу «Ро
сія» працюватимемо на під
шефній фермі.
Робота
знайдеться для всіх —
одні білитимуть стіни в ко
рівниках, інші ремонтувв
тимуть механізми, працю
ватимуть в Будинку тва
ринника. Такі ж рекомен
дації отримали комітети
комсомолу всіх дванадця
ти господарств
району.
Отож значна частина мо
лодих
колгоспників ви
йшла в суботу на Всесо
юзний комуністичний суботник, присвячений XXVII
з’їзду КПРС, щоб ударно
потрудитися на тварин
ницьких фермах.

З турботою про врожай
прийдешній потрудилися
під час суботника члени
комсомольсько - молодіж
них колективів тракторних
бригад
колгоспів
іме
ні Зайковського, «Перемо
га», імені 40-річчя Жовт

На «ГІдросилі» у святі праці взяла участь 4915 заводчан.
г
На знімну: (зліва вгорі) шліфувальники комуністи П. Ф. ГУЛАК та К. А,ТУРМАН у день суботника•»шк
вали про виконання плану двох місяців 1986 року; комсорг дільниці шліфувальницяі Лариса ЗІНКОВСЬКА
(зліва внизу) виконала денне завдання на 130 процентів: комсомольсько-молодіжн«
. с/!?5аР'в з механоснладалького цеху № 5 під керівництвом А. І. СОБЧУКА (на фото справа внизу) при завданнізібраТи 300 штук
і _
маслонасосів зібрали їх 350; вся інформація про хід суботника потрапляє У штаб по його'
пр
веденню (знімон справа вгорі).
ото в- г* ь ■

наборів. Але
— завдання мінімум.
бов'язково перевиконає
мо його!
Сумніву немає. Адже
щодня бригада О. К.ецько
викопує норми на 120 —
1-Ю процентів. Варто було глянути, як вправно
працюють живописці Н. Бі.тенька, С. Бойчук, II. Хомешсо, А. Рижова, В. Васильєва.
У день суботника на
всіх дільницях заводу ви
пущено бюлетені змагання,
переможців
відзначено
грамотами. А на 10-ту го
дину райку в партбюро, де
розмістився
заводський
штаб суботника, уже по
чала надходити перша ін
формація. Комсомольці по
переду.
Д. ВОЛОЩУК,
секретар партійної ор
ганізації
Світповодського керамічного за
воду.
ВІД РЕДАКЦІЇ. Репор
таж готувався в номер ще
в суботу. Сьогодні ми вже
маємо результати «черво
ної суботи». Узяті зобов’я
зання виконано! У фонд
п’ятирічки завод перераху
вав 765 карбованців. А ‘
2 комсомольсько-молодіж
ні колективи підприємства,
що працювали у цей день
на зекономленій сировині
і матеріалах, виготовили
продукції на 6000 карбо
ванців.

РЕПОРТАЖ фруктових

Нові рекорди
нової п’ятирічки
Звуки урочистого мар
шу зустрічали 15 лютого
на прохідній робітників і
службовців Світ.товодського керамічного заводу. І
вже у бадьорому: «Доб
рого ранку!», «Зі святом!»
відчувається
піднесейпй
настрій, бажання відзна
чити перший комуністич
ний суботннк V 12-й п'яти
річці,’присвячений XXVII
з'їздові КПРС,
повний
здобутками у праці.
У дні передз’їздівської
трудової вахти колектив
заводу одним із перших у
місті рапортував про до
строкове виконання оди
надцятої
п’ятирічки та
планового завдання 1985
року. Для трудящих за
5 років виготовлено понад
план посуду із фарфору і
майоліки на 547 тисяч кар
бованців. Порівняно з по
передньою, 10-ю п’ятиріч
кою, виробництво товарів
для народу зросло на 56
процентів. Колектив під
приємства
неодноразово
виходив переможцем соцзмагання
серед підпри

ємств Міністерства про
мисловості будівельних ма
теріалів УРСР.
Готуючись до «червоної
суботи», колектив заводу
зобов’язався
виготовити
продукції па 10 тисяч кар
бованців, що значно біль-.
Іііе, ніж щодня.
Разом із заступником
секрета р я ко’.'іС<>мол ьської
організації Миколою Соболенком .проходимо ви
робничими дільницями за
воду.
— Тон у змаганні сьо
годні задає молодь, — з
гордістю підкреслює Ми
кола.
І дійсно, справи найкра
ще йдуть там, де працю
ють комсомольці. Ось діль
ниця розпису фарфорових
виробів.
—- Яке завдання па змі
ну? — запитуємо у бри
гадира КМК Ольги Кепько.
- Сьогодні
працюють
усі двадцять членів брига
ди. Заплановано розписа
ти 300 подарункових ча
шок, ЗО чайних сервізів, 70
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Решта ж учнів разом з
викладачами,
майстрами
виробничого
навчання
приводили
в
порядок
свою територію, прибира
ли в гуртожитках, навчаль
них кабінетах і майстер

Ми будуємо
місто
З великим ентузіазмом
трудилися 15 лютого учні
Олександрійського СПТУ
№ 7.
Три групи майбутніх бу
дівельників працювали на
спорудженні
об’єктів
профтехучилищ свого міс
та. Лише закінчилися уро
ки — дівчата й хлопці
одягнули спецівки і поча
ли роботу.

ні. ОЛЕКСІСВА.

Звитяжці
за кермом
Добре потрудився ПІД
чце суботника КМК водіїв
АГІТ райспоживспілки Іва

ня, імені Димитрова, ав
топарків колгоспу імейі
Леніна,
райсільгоспхімії,
які разом із старшилАИ то
варишами транспортували
на колгоспні поля орга
нічні добрива. За день
доставлено близько вось
ми тисяч тонн органіки.
200 службовців з ра
йонного центру побували
в колгоспі «Аврора» і ра
зом з місцевим населен
ням впорядкували кол
госпний сад. Таку ж допо
могу надано підшефним
колгоспам
«Перемога»,
імені Димитрова, імені
40-річчя Жовтня
Робітники міжгоспшляхбуду,
комбінату кому
нальних підприємств впо
рядкували шляхи, а ось
працівники санстанції, рай
відділу культури та рай
вно навели порядок в пар
ку.
На заощаджених мате
ріалах працювали е день
«червоної суботи» комсо
мольсько-молодіжні
ко
лективи райпромкомбінату,
метизного цеху, молоді
водії Вільшанського фі
ліалу
Новоукраїнського
АТП № 10041.
Всього у фонд п'ятиріч
ки вільшанці перерахува
ли понад 14 тисяч карбо
ванців.
Г. ШАЛАПКО,
перший секретар Віль
шанського
райкому
комсомолу.

на Мельниченка. Загалом
перевезено 302 тонни ван
тажів. Причому групкрмсорг молодий комуніст Ва
силь Мосоловський, а та
кож Микола Зінзюре, Іван
Сторчак,
комсомолець
Адам Кальядт працювали
на заощадженому пально
му.
У фонд п’ятирічки КАШ
перерахував 147 карбован
ців.
А. СТОЯН,
заворг райкому ком
сомолу.

м. Новомиргород.

З великим трудовим піднесенням вийшла на комуністичний суботннк молодь
Новгородківського районного відділення зв’язку. Працювали зв’язківці в госпо
дарстві імені Ульянова.
На з н і м к у: на прочищенні колгоспного саду.
Фото С. ФЕН ЕННА.

Новгородківський район.

«Молодий комунар»
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КОМБІНАТ ОКИСЛЕНИХ РУД - БУДОВА ІНТЕРНАЦІОНАЛЬНА

КОНТУРИ видно ЧІТКО
На південній околиці
Долинської уже зримі кон
тури недалекого майбут
нього. Великий майданчик,
куди у жовтні заїхали пер
ші будівельники з ЧССР
та НДР для спорудження
комбінату окислених руд,
наповнюється спорудами.
Спочатку
автомобільні
крани розвантажували де
рев'яні панелі.
Із них
бригади складали
легкі,
але теплі дерев’яні бу
динки. Потім став до ладу
пересувний розчинно-бе
тонний вузол. І ось уже
словацькі умільці з на
родного
підприємства
«Гутнє ставби» монтують
два залізобетонні будинки-гуртожитки по 120 кім
нат у кожному.
Приблизно так само ді
ють будівельники із НДР.
Спочатку велика сучасна
їдальня під наметом, по
тім чепурні бараки з усі
ма сучасними зручностя
ми, потім будуть тимчасо
ві, розраховані на 20 років
гуртожитки із залізобето
ну. На тій же площі, між
майданчиками ЧССР і НДР
уже поставили свою тех-

ніку будівельники із СРСР.
Очікується приїзд спеціа
лістів із Угорщини.
Так народжується сели
ще, селище — Маяк. Це
база і трамплін для стриб
ка на основні майданчики
комбінату окислених руд.
Кожна із п'яти країн
членів РЕВ повинна <спорудити свої об’єкти «під
ключ», тобто здати експлуатаційникам у повній
готовності. Тут розгортаю
ться підготовчі роботи,
але основний пульс праці
все-таки на Маяку. Чим же
заповнені дні будівельни
ків селища?
Будівельники із країн —
учасниць спорудження —
в основному це молодь—
розгортають соціалістич
не змагання на честь XXVII
з’їзду КПРС і з'їздів своїх
комуністичних партій, до
яких готуються їхні зем
ляки вдома.
Завоювати на україн
ській землі звання брига
ди соціалістичної праці
вирішили багато колекти
вів із народного підпри
ємства «Гутнє ставби». Ця
організація у Словаччині

добре відома. Вона брала
участь у спорудженні ме
талургійного
комбінату,
житлових будинків, авто
вокзалу в місті Кошіце.
І ось кипить робота на
землі Радянського Союзу.
Вона для миру і на вічці
часи. Причому, зв'язок цей
не тільки територіальний.
Включившись у змагання,
словацькі будівельники за
стосовують саратовський
метод бездефектної пра
ці і здачі продукції з пер
шого пред'явлення. Хоч
недовго триває це супер
ництво, хоч, готуючись до
поїздки у нашу країну, во
ни не брали із собою не
досвідчених
робітників,
але вже з'явилися перші
лідери. Це бригади, які
очолюють товариші Барці,
Папач, Гудак, Сепші.
Майже всі вони працю
ють у щойно збудованому
приміщенні котельні, де
триває монтаж і наладка
устаткування. Головні умо
ви — працювати за графі
ком і високоякісно. Друга
особливо важлива. Дове
лось побувати на всіх го
тових об'єктах — у житло-

вих секціях. Тут тепло і в
мороз.
В соціалістичному зма
ганні молодих будівників
із міста Мансфельда (НДР),
критерій
якості взагалі
єдиний. Роботи повинні
йти точно за графіком,
інакше й не може бути.
За якість роботи стави
ться оцінка. За німецькою
системою найвища—«оди
ниця», найнижча — «п’я
тірка».
«П'ятірка» — це
брак, який треба невід
кладно усувати, причому
за рахунок власного віль
ного часу. А якщо враху
вати,
що будівельники
працюють по 11 годин,
щоб збільшити тривалість
наступної поїздки додому,
то стане зрозумілим, що
викроїти час на перероб
лення браку важко. Втім,
його тут просто не допус
кають.
Прискіплива комісія, до
якої входять представни
ки замовника — Мансфельдського металургій
ного комбінату, підрядчи
ка і громадських органі
зацій, майже ніколи не
ставить і «одиниць». Це
вже занадто висока оцін
ка. І ось за перші три мі
сяці роботи
молодіжні
бригади теслярів, яких
очолює Георг Кассель, і
робітників служби поста
чання, якими керує Ха-

ральд Це — удостоїлися
оцінки «1,5». Досягнення
молодих робітників буді
вельники оцінили по-достоїнству: непросто сказа
ти, кому було важче —
хлопцям Георга монтува
ти затишні будинки чи
юнакам і дівчатам Хараг.ьда налагодити повноцінне
харчування у холодному
степу.
Глибоко сягає коріння
дружби між німецькими
металургами і металурга
ми Кривбасу. Молоді робітники із бригади Харальда Це відкрили для
свого змагання ім’я Героя
Радянського Союзу Михай
ла
Задорожнього. Він,
командир мінометного ди
візіону, народився тут, в
Долинському районі. Хо
робро воював і зазершив
війну в Берліні. Ратним
трудом наближав Перемо
гу, без якої немислимий
був би мирний труд і на
ших, і німецьких буді
вельників сьогодні.
Молодіжні бригади зо
бов'язалися добитися пра
ва носити імена
героїв
до XI з’їзду СЄПН. Тру
дові досягнення будуть
їхнім подарунком і XXVII
з'їзду КПРС.
М. КОРІННИЙ.

м. Долинська.

ТЕМАКОНТРПРО
ПАГАИДЙСТСЬКА
В будинку політосвіти
обкому партії відбувся
обласний семінар лекторів-атеїстів, іцо виступа
ють з лекціями контрпро

пагандистської спрямо
ваності у зв'язну з під
готовкою релігійних організацій

і

зарубіжних

буржуазно - націоналіс
тичних і клерикальних
центрів до відзначения

ЇООО-річчя введення_хри’ стиянетва на Русі.

З лекцією на гему «Вве
дення християнства на Ру
сі: правда та вигадки* ви
ступив старшин методист
Республіканського будни
ку наукового
атеїзму
ІО. М. Єфрсмов.
країнський буржуазний націо
налізм і релігія» — тема
лекції О. 11. Фнлиповича,
старшого викладача Київ
ського державного універ
ситету, кандидата філо
софських наук. Цікаво, з
використанням
місцевих
фактів побудував свій ви
ступ лектор з Кіровограда
В. В. Даценко.
Цей семінар було орга
нізовано науково-методич 
ною секцією по пропаган
ді паукового атеїзму при
правлінні обласної орга
нізації товариства • Знан
ня» та обкомом комсо
молу.
У роботі семінару взяв
участь та виступив на ньо
му завідуючий відділом
пропаганди і агітації об
кому Компартії України
1. П. Оліфіренко.
Г. ГОНЧАРЕНКО.

«ДО СВІТЛА»
Так називається стінгазета, яку випускають
юні атеїсти Новомиргородської СШ № 1 (керує

ними

вчитель

біології

Г. 1. Витрішко).

Регу-

лярно відбуваються

за-

сідання гуртка. На них
часто, крім його членів,

приходить
багато бажаючих. бо знають —*!
тут завжди цікаво.
Недавно з ініціативи
старшокласників, які від-'
відують гурток, у школі;
проведено тиждень атеїс-.
тичної пропаганди. Про
тягом тижня учні молод
ших класів подивилися
діафільми на теми атеїзму,
взяли участь у проведенні
атеїстичних вікторин, бе
сід, природничих дослідів,
прослухали реферати, під
готовлені гуртківцями.

-мгіп «ияру.'ЯИЛИСЬ тут,
на будівництві гірничозбагачувальнсго комбінату и
Додинській, інженер з НДР
Андреас ННОЛЬ. водій з
м. Кривого Рога Володимир
КУЗЬМЕНКО та автомеханіни з ЧССР Владіслав
РАМБОУСЄН і Юрій МІКУЛІЦА (знімок вгорі зліва).

Сьогодні будівельники з
Чохословаччини
зводять
автомайсторню.
Боген ХОРСТ (знімок в
лівій частйні третій згори)
приїхав на Інтернаціональ
ну будову з Німецької Де
мократичної Республіки.
Кипить робота у екскаомннімімі

кав

ваторнинів І водіїв — вони
готують майданчик для бу
дівництва.
Молодіжна бригада з НДР
будує їдальню на 1000
місць. На знімку вгорі
управа — Едгар ФР1?Є.
Рау ТОМ АС. Матіас КУШ
КА.

Водій «Татри»
Йозеф
ДІСТЛ (ЧССР).
Тут буде Закладено де
в’ятиповерховий будинок,
а мцйданчик для нього го
тують будівельники з Ру
мунії.
А чим же зайнятися у
години дозвілля? Над чер

говою програмою дискоте- ■
ки Долипевного районно- м
гр будинку культури пра- ■
цюють Юрій МІКУЛЩА з |
Чехословаччини та праців. я
нйки будинну культури Лі- №
лія ЄРЬОМІНА. Віктор ВЕР- Л
ШИГОРА.
Фото С. ФЕНЄНИА^^Л

Тиждень, що відбувся—•
один із проявів постійної
виховної роботи, яку ве
дуть члени гуртка із мо
лодшими
школярами.
Особливою популярністю:
у них користуються ви-,
студи
старшокласників
О. Маржан, О. Шииікашок, О. Курчепко, О. Забажай, О. Миргородської,
які розповідають про при
роду, з наукової точки зо
ру пояснюють деякі релі
гійні «чудеса».
М. ДРУЖБА.

м. Новомиргород.
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ПРОДОВЖУЄМО
ЩЕ РАЗ
РОЗМОВУ
ПРО «ТРІЄЧНИКА»

«ЧП»: студент пішов з
пари. В журналі відвіду
вань з’явилося ще одне
«єн», пропущена ще од
на тема, староста вима
гає вказати
причини,
треба писати пояснювальну на ім’я декана
факультету.
До
яких
тільки хитрощів і вига
док не вдаються студен
ти, аби оте «єн» в жур
налі вважалося «з поваж
них причин», — прино
сять фіктивні довідки,

Живемо,

но. Адже найкращою ха
рактеристикою
в них
було: «А як він читає
лекцію!..». Так, справді,
від уміння викладача по
дати матеріал, вміння
цікаво розповісти зале
жить дуже багато. Та й
пропустити без поваж
них причин лекцію на
вряд чи тоді захоче на
віть найбільш недисциплінований студент.
«Швидше б закінчува
лася пара, нудно ж сиді-

працюємо «Яка нудна лекція...»

разом
ція, Сірія, МИР,

ЛНДР,

Мадагаскар,

Індія — представники цих
країн навчаються нині

у

нашому вузі. Велика роль

в розвитку дружніх

від-

носик .між студентами усіх

націй належить клубу інтернаціональйої

дружби

«Червона гвоздика».
Одйим з важливих на
прямів роботи КІДу є ор
ганізація святкових вечо
рів, присвячених значним
датам, річницям утворен
ня і національним святам
студенти яких на
вчаються в КІСМі. Саме
па таких вечорах відбу
вається знайомство з тра
диціями, звичаями народів
і .молоді різних країн. А в
інституті та гуртожитках
в дні національних свят
оформляються тематичні
фотомонтажі, стінгазети і
стенди, 'присвячені дружбі
народів СРСР з цими
країнами.
Студенти з Куби, СРВ,
МИР
беруть
активну
участь в конкурсах сту
дентських робіт з суспіль
них наук, історії ВЛКСМ,
Міжнародного робітничр!9 руху, у вузівських KOHференц' X.
Цікаво, що іноземні сту«г'чггіі завжди є учасника’•ЙТ конкурсів художньої
самодіяльності. Весь пані
інститут мав змогу позна
йомитися з танцями, піс
нями, народною творчістю
.Мон голії,
Афганістан
Бангладеш,
республіки
Особливою популярністю
користується ансамбль по
літичної пісні кубинських
студентів «Карібе». Інозем
ні студенти з задоволен
ням співають радянські
пісні.
Клуб інтернаціональної
дружби
підтримує тісні
.зв’язки з учнями середніх
шкіл
Кіровограда, його
члени виступають на про
мислових підприємствах з
розповідями про будівя/гцтво соціалізму в своїх
Л^иннах, про свою молодь,
про національне мнстецтво і літературу,
А. ЩЕРЗАТЮК,
голова клубу інтерна
ціональної
дружби
КІСМу.

розповідаюіь
«найреа
лістичніші» історії, наго
ворюють на езоє здо
ров’я всілякі хвороби...
Загалом, важко перера
хувати і передбачити ті
«поважні причини»,
які
вигадати
в
можуть
«скрутну» хвилину студенти.
І все ж, як би ми не
винахідлидивувалися
вості та фантазерству,
пропуски занять — сер
йозне порушення трудо
вої дисципліни, і як уся
ке порушення повинно
каратися і карається су
воро.Так чому все-таки сту
дент дозволяє собі про
пускати лекцію? Серед
багатьох інших причин є
й ця, про яку сьогодні
хочеться повести мову,
Якось в розмові між
студентами йшла
мова
про улюбленого викла
дача. Називалося немало
прізвищ, і всі погоджу
валися з названими кан
дидатурами одкоголос-

ти», — така характеристика теж, на жаль, ще є.
Хіба не було такого, що
під монотонний голос
лектора вся аудиторія
мало не спить? І не то
му, що хочуть спати, а
тому, що так читається.
Навіть той, хто і захоче
щось записати, просто
не зможе. А хто трохи
витриваліший — то чи
тає книгу, хлопці грають
в шахи, дівчата плетуть
светри. Викладач, зреш
тою, все це бачить, але
не звертає уваги: для
нього головне відчитати
потрібну кількість
го
дин. Лише інколи, щоб
хоч трошки розворуши
ти сонне царство, може
пройтися взад-вперед по
аудиторії.
Зашарудять
книги, в лихоманці хо
вані під стіл, попадають
шахи, задзвенять спиці,
проснуться,
нічого не
розуміючи, інші. А по
тім знову все піде тай,
як було. І, зрештою,
байдужість,
незахопле-

ність своїм предметом
самого ж таки виклада
ча породжує таке ж
ставлення у студентів. А
через деякий час відпо
відно і фразу: «Чого тут
сидіти? І так дарма час
витрачено. Все одно до
ведеться самому
митати».
Ні з якому разі не пбгоджуся, що все залежить від предмета:: Ці
кавий він чи ні. Немає
нецікавих предметів, є
викладачі, які не вміють
подати свою науку за
хоплююче. Усе це в ру
ках лектора чи викладача.
Є, насправді,
багато
хороших лекторів, яких
з задоволенням слухають, до яких завжди
приходять на заняття. І
в цьому переконуєшся,
коли розмовляєш зі студентами і КІСМу, і педінституту.
можна
Справді, хіба
лекції?
піти з цікавої
Коли викладач пояснює
так, що забуваєш записувати в зошит? Коли і
не згадаєш, що під сто
лом є цікава художня
книга? В такого виклада
ча журнал ніколи не ме
рехтітиме «єн», і ніколи
в нього не заходитиме
трудову
розмова про
дисципліну.
Може варто, аби не
тільки викладачі ставили
оцінки, а й навпаки —
студенти. Тільки не за
знання (в цьому
ніхто
не сумнівається, вони є),
а за проведення занять,
за
вміння
прочитати
лекцію і подати
мате
ріал. Адже як багато за
лежить і від цього.
Т. ТАРАСЕНКО.

Середній студент: хто
пін? Напевно, все-таки не
той, хто вчиться па одні
«трійки». А також не той,
хто замкнувся в собі і не
займається суспільною ді
яльністю.
Адже навчальна програ
ма розрахована на серед
нього студента, тобто то
го, який вчиться в основ
ному на «добре», займає,
ться суспільною діяльніс
тю. А його «трійки» на
екзаменах мають випадко
вий характер. Такі серед
ні студенти.
Біда в тому, що є в нас
ще категорія студентів,
яких не можна назвати
середніми. їх успіхи в на
вчанні
набагато нижчі,
аніж в середніх (і взагалі,
важко назвати таке павчання і такі досягнення
«успіхами»), а в суспільній
роботі ВОШІ обмежуються,
в кращому випадку, тимча
совими дорученнями. Са
ме такни студент і є «круг
лим»
трієчником, який
повністю примирився зі
своїм становищем. Більше
того, з його становищем
примирився і колектив,
група, в якій він навчає
ться. До чого це веде? До
повного задоволення і трі
єчника, і його товаришів: ’
вони не рухають його, а
він не заважає їм. 1 так
тягнеться весь період на
вчання у вузі. А закінчує
ться ця «ідилія» ТИМ, ЩО
всі отримують однакові
дипломи і, згідно з ними,
стають однаковими спсціалістами тієї чи іншої
галузі народного господарства. Хіба не так?
А таке можливе тільки
тому і там, де бездіють
комсомольські
організа
ції, де немає справжнього
міцного студентського ко
лективу.
трієчниками

потрібно працювати.
Успішному навчанню сі)
дентів повинна допомага
ти ритмічна робота на
вчально-виховних комісій
груп і факультетів, ство
рення студентських дека
натів, впровадження ко
лективної відповідальнос
ті за всі види діяльності.
Можливо, що якийсь
студент не захоче прислу
хатися до думки своїх то
варишів, свого колективу.
Тоді, звичайно, група має
право клопотати через ад
міністрацію вузу про від
числення його з студентів.
Ми говоримо зараз біль
ше про це, щоб не допус
тити появи в студентсько
му середовищі безнадійно
відстаючих. Таке питання
повинно стояти весь час
на порядку денному, Бо
давайте подумаємо, що
робити, коли трієчник «до
тягне» до державних єн
заменів. Адже він ніде ії
народне
господарство 1
стане «задовільним» спе
ціалістом чи «задовільним»
керівником. А якщо це ме
дик? Чи вчитель? Годі
кількість
«задовільних»
учнів виросте через де
який час в арифметичній
прогресії.
1 щоб подібної о зла не -.
сталося, треба якнайшвид
ше вживати дієвих захо
дів. Ось, наприклад, було
б правильно диплом ви
пускнику вузу видавати
лише
після
року-двох
практичної діяльності і при
умові, що він зарекомен
дував себе хорошим спе
ціалістом. Це буде ще од
ним шляхом підвищення
якості навчання і профе
сійної підготовки спеціа
лістів в цілому.
О. РАФАЛЬСЬКИЙ,
секретар комітету ком
сомолу
Кіровоград
ського педінституту.

Запр зсаджуємо нову рубрику. Ми взяли для
назву старої студентської пісні недарма. Хоч з’явив
ся «Гаудеамус» в середні віки, дух пісні, веселий,
радісний, д’/х, який прославляє життя, науку, моло
дість, близький і нинішнім студентам, завжди закло
потаним і завжди все встигаючим.
«Будемо радіти» — такими словами розпочинається
студентський гімн. Там перекладається і назва нової
рубрики. Про цікаве студентське життя, про незвичні
пригоди, які можуть статися тільки зі студентами про
конкурси та фестивалі, про вечори відпочинку та по
дорожі — загалом про дозвілля студентів, про вміння
організувати його буде вестися тут мова.

А зараз — слово голові студентського клубу
Кіровоградського педагогічного інституту імені О.
Пушкіна М. Барабулі.

Так поміж собою нази
вають студенти вузівський
фестиваль художньої са
модіяльної творчості, який
проходить в педінституті
кожного року і який особ
ливо
популярний серед
студентів. Цього разу фес
тиваль присвячений XXVII
з’їздові КПРС.
Зараз на кожному фа
культеті творчий настрій
— йде перший тур фести
валю, який проводиться
серед академічних груп.
Проходить цей тур за
жанрами. Зі своїми талан
тами вже зараз знайомлять
однокурсників читці, тан
цюристи, співаки, вокальні
колективи. А найкращі з
них захищатимуть честь
факультету на загальповузівському конкурсі, який
відбудеться в березні-квітні.
Цей фестиваль, як і кож
ного року, стане справжнім
святом художньої самоді
яльної творчості студентів.
Та й допоможе не одному
хлопцеві та дівчині роз-

крити свої можливості і
таланти,
показати своє
вміння. Нічого, якщо хтось
не має голосу чи не вміє
танцювати: можна спро
бувати оформити фото
стенд, який відображав би
життя молоді та студен
тів, працю молодих тру
дівників
міста, області,
республіки, красу приро
ди. Це також оцінюється
жюрі і входить в програму
фестивалю.
Загалом, фестиваль роз
рахований на те, аби залу
чити до конкурсів усіх
студентів. Обов’язковим,
наприклад, є представлен
ня творів з живопису, гра
фіки на теми сучасності та
минулого. Вишивка, чекан
ка. випалювання, інкруста
ція, зразки орнаменту, іг
рашки — і це повинен зро
бити кожен факультет.
А переможців, як зав
жди, чекають нагороди та
призи.
голова
клубу.

М. БАРА5УЛЯ,
студентського

Джоуля-Ленца, пояс вчаться, розв’язують
Цього року студенти
яких ви бачите на знімку, нюватимуть задачі з фізи дачі і досліджують, як ось
на цьому практичному за
вже стануть справжніми ки, проводитимуть досліди нятті в радіотехнічній ла
вчителями. Навчатимуть ді і навіть ставитимуть двій бораторії.
Фото в. ВАЛЬКЕВИЧА.
тей законів Ома, Ньюто- ки... А поки вони ще самі

Ціка винки
«Епіграф» — в перекла
ді з грецької означає «над
пис». Це цитата, вислів і
т. д., які ставляться перед
текстом літературного твоРУВ 1902 році петербурзь
кий журнал «Почтальон»
підрахував, що в Пушкіна
більше сімдесяти епігра
фів, у Гоголя — не менше
двадцяти, стільки ж в Тур
генева, а в Льва Толстого,
як зазначив журнал, не ви-

«бочку». Якщо, наприклад,
сапсан зі швидкістю 220
*
V
*
кілометріз на годину леВ 1830 році, в дні фран тить на ворону, вона моцузької липневої револю ментально вивертається від
ції, Берліоз опрацював нього «бочкою».
«Марсельєзу» для двох хо
В 1825 році в Парижі ви
рів, оркестрів і, як свід
чить про це надпис в ру йшов збірник п’єс «Театр
кописній партитурі, «для Клари Гасуль». Тепер всі
всіх, в кого є голос, серце знають, що ці п'єси напи
сав Проспор Мерімс. А на
і кров в жилах».
* * *
портреті вигаданої ,-спанУсім вершинам вищого ської комедіантки який
пілотажу молена навчитися прикрашав частику гирау... ворони. Для цієї птиці жа, — та ож автор,, але
і
немає нічого простішого вдягнутий в плаття іспанки.
зробити «мертву петлю»,

ходило жодного твору без
епіграфа.

16.00 — Ноінии. 16.05 — (Кі ро.нс град). 18.15 — День
Мультфільми. 16.35 — Об'єк за днем (Кіровоград). 18.30—
тив. 17.10 - Грак дует домр Грають юні музиканти 19.00
Актуальна камера. 19.30
Л. Вахрушева і В Зеле
-Телефільм «Беру на себе».
ний 17.30 — Науково попу
.парний фільм. Академія на 20.00 - - Молодіжна студія
ук СРСР XXVII з'їзду КПРС »Гарт- 20.45 — На добраніч,
& ЦТ (І програма)
18.30 — Коннерт з творі): діти! 21.00 - «Час». 21.40 —
8 00 - «Час». 8.40—Спорт композитора В. Агапкіна Художній фільм «Каракуми.
за тиждень. 9.10 — В. Мо. 18.45 — Діалог через космос. 15 У тіні». 23.10 — Новини.
жа₽в. «Дощ буде». Телепи- Телеміст Ленінград — Сіетл
А ЦТ (II програма)
става. 11.10 - Новини. 14.30 (США). 19.55 — Телефільм
— Новини. 14.50 — «Союз «Друзів не вибирають». 1 се
8.00 — Гімнастика. 8.15 —
науки і праці». Докумептйлъ рія. 21.00 — «Час». 21.40 — Документальний
телефільм.
ні фільми. 15.25 — «Нескін Телефільм «Друзів не виси .4.35, 9.35 — Фізика.
6 клас.
пають». 2 серія. 22.50 —
ченні барви Гяієлі». Телена
9.05. 12.40 — Іспанська моСьогодні у світі.
рис. 16.05 — Новини 16.10ва. 10.05 — Поезія С. Орло
Розповідатоть наші корес
ва. 10.35. 11.40 — Л. Толстой.
д УТ
пондснти 16.40 — її. Чаіі
«Війна 1 мир». 9 клас. 11.05—
ковський. «Думка». 16.50 —
16.00
—
Новини.
16.10
—
«Дві зустрічі — два портре Срібний дзвіночок. 16.30 — «Прості складні істини». 1ети». Теленарис. 17.15 — «Чо Мелодії народів світу. 17.05
то і чому». Передача для Ді
— . Агропром- проблеми і по.
гей. 17.55 — Ііоезія М. Гри щуки. 17.35 — Концерт лі
бачова. 18.35 — Мультфільм ричної пісні. 18.00 — День
18.45 — Сьогодні у світі за днем. (Кіровоград). 18.15
10.05 — Назустріч XXVII
Телефільм. (Кіровоград).
З’їзду КПРС. Програма теле —
18.30 — Телефільм «Журав
бачення Української РСР лі».
19.00 — Актуальна каме
21.00 — «Час». 21.40 — Теле
19.30 — Обговорюймо,
фільм «Сторінки радянсько ра.
схвалюємо.
го мистецтва. Література і пропонуємо
19.45 — «В майстерні ху
театр». Фільм 5. 22.55—Сьо дожника».
20.45 — На добра
ГОДНІ у світ).
ніч. діти!
21.00 — «Час».
21.40. — Концерт майстрів
А УТ
мистецтв України. 22.45 —
Новини.
10.00 — Новини. 10.20 —
Ранковий концерт. 10.35 —
А ЦТ (II програма)
Шкільний екран. 4 клас. Му
18.00 — Новини. 18.20 —
зика. 11.10 — Старти надій.
11.40 — Шкільний екран. 6 Сільська година. 19.20 —
Спортивна
передача. 20.00— лежурнал для батьків. 12.10
клас. Російська література
Розвиток мови 12.10 — Но Вечірня казка. 20.15 — Му — Історія. 10 клас. 13.10 —
вини.
12.25 — Художній зичний кіоск. 20.45 — Якщо Електроніка і ми. 13.40 —
фільм «Дублер починає дія хочеш бути здоровим. 21.00 Фільм «Офіцери». 15 10 —
— «Час». 21.40 — «Поезія Новини.
ти». 16.00 — Новини. 16.10— миру,
18.00 — Новини.
"любові і праці». Вечір 18.15
Срібний дзвіночок. 16.30 —
Концерт народної
Концерт державного укра у Колонному залі Будинку артистки СРСР О. Бардіної.
їнського
народного хорт спілок. 22.55 — Зимовий ес 19.00 — Документальний те
імені Г. Верьовкн. 16.50 — кіз. Кінозамальовка. 23.10— лефільм. 19.15 — Для всіх і
Для дітей. Лялькова вистава Новини.
для кожного. 19.45 — Вечір,
«Гусеня». 17.30 — Законі ми.
ця казка. 20.00 — Чемпіонат
18.00 — День за днем. (Кі
світу з біатлону. 20.20 —
ровоград). 18.15 — Толе
Баскетбол. Кубок європей
Фільм. (Кіровоград). 18.30 —
ських чемпіонів. Чоловіки.
Актуальна камера. 19.05 —
«Жальгіріс» (Каунас) — «ЛіНазустріч XXVII з'їзду КІ1РС
мож» (Франція). 21.00 —
д ЦТ (І програма)
Програма телебачення У к
«Час». 21.40 — Фільм «Якщо
раїнської РСР. 21.00—«Час»
ворог не здасться...». 23.00
8.00
—
«Час».
8.40
—
Те21.40 — Художній фільм «До
— Новини.
ісфільм
«Друзів
не
вибирарогі мої москвичі». 22.55
оть».
1
і
2
серії.
10.50
—
НоНовини
піни. 14.30 — Новини. 14.50
— Документальні фільми.
А ЦТ (II програма)
15.25 — «Д.
Шостакович.
Сьома симфонія. Сторінки
3.00 — Гімнастика. 3.15 Документальний телефільм музики. Документи. Спога А ЦТ (І програма)
6.35, 9.35 — Історія. 5 клас ди». 16.10— Новини. 16.15—9.05.
12.40 — Французькі- «...До шістнадцяти і старші»-.
8.00 — «Час». 3.40 — До
17.00 — Наш сад. 17.30 — За куцентальний
телефільм
мова. 10.05 — Учням СПТУ
Естетичне виховання 10.35 словом — діло. 18.00—Між «Кордон». 9.00 — Телефільм
11.40 — Музика. 5 клас. 11.05 народна зустріч з футболу. «Друзів не вибирають». З сеМексіки — збірна рія 10.05 — У світі тварин.
— Наука і життя. Академія Збірна
наук Узбецької РСР 12.10- СРСР Під час перерви — 11.05 — Новини. 14.30—Но
8.45 — Сьогодні у світі. вини. 14.45 — Документаль
Фізика. 9 клас. 13.10 — Ра
9.45 — Новини. 19.55 — ні телефільми із циклу «Ко
донське образотворче мис
’’слефільм «Друзів не витецтво. Б. Пророков. 13.40Ііграють». З серія. 21.00 — муністи 80-х». 15.45 — Грає
М. Шолохов. «Тихий Дон»
квінтет духових інструмен
-.Час». 21.40 — Молодіжний тів
14.25 — Розповіді про пар
«Серенада». 16.15 — Но
тію. «Найперше завдання вечір в Останкіпо. Зустріч вини.
16.20" — Російська мо
всіх урядів і народів». 15.10 ч робітниками виробничого ва. 16.50
Фільм — дітям.
— Новини. 18.00 — І-Іовнни об'єднання «Ростсільмаш» «Морський—мисливець»,18.00
<м 10. В. Андропова. 23.25—
18.15 — Ритмічна гімнасти
—
З
чим
йдемо
до з’їзду.
ка. 13.45 — «...До шістнадця . Сьогодні v світі.
18.30 — Народні мелодії.
ти і старші» 19.30 — Чем
18.45 — Сьогодні у світі.
ліонат СРСР з хокею. «Спар
А УТ
19.00 — Вирішується на міс
так» — ЦСКА. 2 і 3 періоди
10.00 — Новини. 10.15 — ці. Про досвід роботи пар
Під час перерви — 20.00 Мелодії Поділля». Концерт тійних і радянських органі
Вечірня казка 21.00—«Часзацій Омської області. 19.45
80-х.
21.40 — Фільм «Поверненії:- 11.10 — Комуністи
19.55 — Теле
11.40 — Шкільний екран. 9 — Новини.
Василя Бортникова». 23.00«Друзів не вибира
Доісу ме птальн11 й тел еф і л ь м клас. Українська літерату фільм
ють».
4
серія.
21.00
— «Час».
ра. 12.15 — Художній фільм
23.10 - Новини
Дорогі мої москвичі». 13.30 21.40 — Кінопанбрама. 23.25
-- .Юристи»
Телепястава — Сьогодні у світі. 23.40 —
Під час перерви — Новини. Співає Г. Бєсєдіна..
15.45 — Телефільм «Як при
боркати тріщину» 16.00 — ▲ УТ
Новини.
16.10 — Срібний
дзвіночок-. 16.30 — Республі
10.00 — Новими. 10.25 —
А ЦТ (І програма)
канська фізико-математична Виробнича гімнастика, 10-35
14.30 — Повний. 14.50 — школа. 17.00 — Камерний — Шкільний екран, 0 клас.
Документальний телефільм. концерт. 17.30 — Народний Фізика.
11.05 — Художній
15.40 — Співав А Хнликов депутат. 18.00 — Телефільм. фільм «Каракуми, 45 у тіні».

12.35
Новини. 12.50—Кон ■гу». 13.40 — «Чи вміємо ми
церт колективів дитячої ху відпочивати?». Науково-по
дожньої самодіяльності. (Кі пулярний фільм 13.55 —
ровоград на Республіканське Місто і підліток. 14.30 —
телебачення). 16.00 — Нови Новини. 14.45 — Очевидне—
ни. 16.10 — Срібний дзвіно неймовірне. 15-45 — Фільм—
чок. 16.30 — В колективі де дітям «Дикий собака Дінго».
легата XXVII з'їзду КПРС. 17.20 — Фотоконкурс «В
розкрійниці Львівського ви об'єктиві — Батьківщина».
робничого об'єднання «Про 17.25 — Про час і про себе.
грес» Л. Ю. Габаль. 17.00 — Поетична антологія. В. ЛуКласична музика. 17.35 — На ювськой. 17.45 — Людина.
здобуття Державної премії Земля. Всесвіт. 18.30 —
УРСР імені Т. Г. Шевченка Мультфільми. 19.00 — ІІо1986 р. В. Швець. Твори ізини.
19.05 — Назустріч
«Сподівання» і «Листи в око XXVII з'їзду КПРС. Програ
пи». 18.00 — День за днем ма,
присвячена
РРФСР. .
(Кіровоград). 18.15 — Мульт 20.05 —. "Музично-поетична
вистава
«Пісня
про
Росію».
фільм. (Кіровоград) 18.30 —
Співає квартет «Явір». 19.00 21.00 — «Час». 21.40 — Про
— Актуальна камера. 19.30— довження музично-поетичної
вистави «Пісня про Росію .
23.10 — Чемпіонат світу з
ковзанярського
спорту.
Спринтерське багатоборство.
2.4.40 — Новини. 23.45 —Чем
піонат Європи з легкої атле
тики.

З 18 по 23
лютого

1986 року
Хокей: «Сокіл» — «Спартак».
2 і 3 періоди. 20.45 — На
добраніч, діти! 21.00—«Час».
21.40 — «П'ять хвилин на
роздуми». Молодіжна про
грама. 22.55 — Новини. 23.05
— Футбол-хокей.

А ЦТ (II програма)
8.00 — Гімнастика. 8.15—
Документальний телефільм
8.35, 9.35 — К. Паустовськнй.
«Мещерська сторона». 4 клас
9.05, 12.40 — Англійська МО
ва. 10.05 — Наука і життя.
Академія наук Киргизької
РСР. 10,35, 11.40 — В. Ка
таев. «Біліє парус одино
кий». 5 клас. 11.05 — «Лат
вія — мій дім». Науково-ио
пулярннй фільм. 12.10 —
Загальна біологія. 10 клас
13.10 — Радянська монумен
талька і портретна скульп
тури. 13.40 — Знання — си.
ла.
14.10 — Біля джерел
патріотизму російської . лі
тератури. 15.10 — Новини.
18.00 — Новини. 18.15 —
«Співдружність». Тележур
нал. 18.45 — Ритмічна гім
настика.
19.45 — Вечірня
казка. 20.45 — «Лижня Ро
сії»; Всесоюзний тиждень
лижного спорту. 21.00 —
«Час». 21.40 — Концерт у
Центральному академічному
театрі
Радянської Армії,
присвячений Дню Радян
ської. Аізмії і Військово-Мор
ського Флоту. По закінчен
ні — Новини.

НЕЗАМІННІ ПОМІЧНИКИ У САДИБІ — МОТОБЛОКИ
ТА МОТОКУЛЬТИВАТОРИ
•І це не перебіль
шення. Так з упевне
ністю можна харак
теризувати сучасні за
соби малої механіза
ції,
які призначені
для
сільськогоспо
дарських
робіт. їх
розміри
порівняно
невеликі, а роботу
вони виконують ваго
му.
Сподіваємося, що
власники присадибних
ділянок зацікавляться
такими
надійними,
зручними і
майже
універсальними
по
мічниками.
МОТОБЛОК МБ-1

має невеликі розмі
ри, зручний і простий

в експлуатації. По
тужний і економічний
чотиритактний двигун
дозволяє використо
вувати мотоблок май
же на всіх сільсько
господарських робо
тах. У комплекті з на
вісними знаряддями
він може орати, роз
пушувати грунт, боро
нувати, підгортати, а
також викопувати ко
ренеплоди,
косити
траву, поливати
та
обприскувати, росли
ни, перевозити ван
тажі.
За окрему плату
мотоблок
комплек
тується візком, плу
гом, сінокосаркою і

«Молодой нол-імунар» —

допоможе вам швид
ко і якісно обробити
ділянку з мінімальною
витратою
сил. Він
простий у користу
ванні, легкий, /ланеврений, вільно розмі
щується у багажнику
автомобіля.

GH 01093.

вул. Луначарського, 36.
Обсяг 0 5 друк. орк.

ЦТ (І програма)

8.00 — «Час». 8.40 — Ри‘
мічна гімнастика. 9.10 — Ні
ука і техніка. 9.20 — 8-й ті
раж «Спортлото». 9.30 — БІ
днльннк. 10.00 — Служу РІ
дянському Союзу! 11.00 -1
Ранкова пошта. 11.30—Клу
мандрівників. 12.30 — МІ
зичний кіоск. 13.00 — Сіла
сьна година. 14.00 —. Кол
читання. 14.45 — Зустрічі і.І
радянській' землі. 15.00 •]
Документальний телефільмі
16.00 — Новини. 16.05—См
годні — День Радяйеьк4
Армії і Б і Гіськоно-Мсду KOIФлоту. 16.20 — «ПУсТЯТ П
ремогн». Концерт. 18.00
Міжнародна панорама. 13.4
— Фільм «Перша Кінна
1 і 2 серії. 21.00 — «Час:
21.45 — Концерт учнів Мої
ковського академічного
реографічного
училищ!
А УТ
22.30 — Чемпіонат світу
10.00 — Пошти. 10.20 — ковзанярського
спорт:
Ритмічна гімнастика. 10.50— Спринтерське багатоборстЕ'
Концертний зал «Дружба». 23.00 — Чемпіонат Сиропи"
"
Виступає
державшій ор легкої атлетики. 23.30 кестр народних інструмен Новини.
тів Киргизької РСР. (Кірово
град на Республіканське те А УТ
10.00 — Новини 10.10 лебачення). 11.30 *- Інтер
клуб. 12.15 — На здобуття Ритмічна гімнастика. 10.41
Державної премії УРСР іме — Доброго вам здсі'і-в і
ні Т. Г. Шевченка. Твор 11.20—Музичний відеофільї
чість композитора Б. Яро «Спогади про військови
вннського. 12.55 — Новини оркестр». 12.10 — «Вперед
13.10 — Новині]
13.10 — Для дітей. «Носорог орлята!».
13.20 — «Наука і час». и<]
та жирафа». Лялькова ви редана
13.50 — «Ви иа|
става. 13.50 — Сатиричний писали».II. Музична
передачі
об’єктив. 14.20 — «Наука і 14.35 — Село і люди’. 15.<]
час». Передача ] 14.50—Та
— Мультфільм на замовлеі]
панти твої. Україно. 15.50— ця.
— Слава солда‘1
Факти свідчать. 16.25 — Си ська. 16.00
17.00 — «Сонячне к<1
ни Вітчизни. .17.05 — Худо:;: .по». 17.30
Програма «Бря
ній фільм «Талісман». 18.05 терство». —
— Актуалі
— Письменницькі діалоги на камера.19.00
19.35 - Конце,-і
18.45 — «Скарби музеїв Ук ансамлю гіісні
і
Че|1
раїни». 19.00 — Актуальна . вонопрапорного танцю
Чорномбц
камера. 19.35 — Кіноогляд ського
20.20 — П
«Резонанс». 20.45 — На доб. здобуттяФлоту.
Державної яоей
паніч, дітні 21.00 — «Час». УРСР імені Т. Г. Ш<ЛА)іЛ
21.40 — В. Єжов. «Солов’їна 1986 р. М. Сом. Збір!,-;: иоезі
ніч». Вистава, Під час пе «Хроніка воєнного днтйл
рерви — 22.45 — Новини.
ства». 20.40 — На добраніч
діти! 21.00 — «Час». 21.45А ЦТ (II програма)
Художній фільм «День к<|
8.00 — Гімнастика. 8.15— мандйра дивізії». 23.15
і
('рає духовий оркестр Дер Новини.
жавного Великого театру
А ЦТ (II програма)
Союзу РСР. 8.30 — Ритміч
8.00 — На зарядку ставаі
на гімнастика. 9.00 — Доку 8.15 — Фільм «Якщо вбр?
ментальний телефільм. 9.10 не здається». 9.35 — Мамі
— Райкова пошта. 9.40 — на школа. 10.05 — А. Хачі
Документальний екран. 11.20 гурян. Концерт для скрипи!
— Документальний ’ фільм. з оркестром ре.мажор. 10.4
11.40 — Вальс на теми опе — Програма Ленінградські]
рети И. Штрауса. «Циган студії телебачення. 12.05 •]
ський барон». 11.50 — Фільм Фільм «Директор».
.2
2 cepjl
серг
« Директор». 1. серія. 13.00— 13.20
~
Російська
мова
Клуб мандрівників. 14.00 — 13.50
«Переможці». Зч
На землі, в небесах і на мо стріч ветгеранів Сивасы«
рі. 14.30 — Світ і молодь і Залізної дивізій.
„
15.0,5 J
15.00 — Телевлстава «Без В гостях у клубу «Що? Де
сонна піч». 15.55 — В субо
Коли?». 16.20 — Квіти, у в(
ту ввечері. «Одного . разу тому домі. 16.40 — ДіалЗ
взимку». 17.25 — «Навколо через космос. Телеміст Л?
сміху». Вечір гумору в Кон вінград — Сіетл
(США!
цертній студії
Останкіно 17.50 — Чемпіонат світу 118.55 — «Музика наших су- спідвею. Фінал. 18.25 — 1
часників». Зустріч з компо скарбниці світової музичні]
зитором Р. Щедрішім. 20.00 культури. Твори И.-С. Бах:
— Вечірня казка. 20.15 — 19.00 — У світі тварин. 20.<3
Чемпіонат світу з біатлону. — Вечірня .казка. 20.15 -І
21.00 — «Час»/ 21.40 — Ек Чемпіонат світу з біатлон]
ран пригодницького фільму. 21.00 — «Час». 21.4у-7 НІ
«У давніх ритмах». 23.05 — екрані — кінокомедій-Б<режись автомобіля«.
Новини.
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МОТОКУЛЬТИВАТОР
«КРІТ»

о

«Кріт»
розпушує
грунт, повністю зни
щує і загортає грун
том подрібнений бу
р'ян, нарізує бороз
ни, підгортає, рівно
мірно переллішує з
грунтом мінеральні і
органічні добрива по
всій глибині обробки.
Конструкція «Кро
та» дозволяє приєд
нувати водяний насос,
компресор,
обприс
кувач.
Значно знижена ці
на і на мотокультива
тор: стара ціна — 360
карбованців, нова —
275 карбованців.
Запасні частини до
цих
сільськогоспо
дарських машин кош
тують тепер також
значно дешевше.

316050. МПС,

областного комитета

ЛКЄМ Украиг-ш

фрезами для розпу
шування грунту.
Звертаємо
вашу
увагу на те, що ціна
на мотоблок МБ-1,
вартість якого раніше
була 660 карбован
ців, знижена до 580
карбованців.

8.00 —- «Час». 8.40—Пісня
далека й близька. 9.10 —
- Прості складні істини». Те
лежурнал для батьків. 9.40—
Романси О. І’урільова вико
пують Р. і К. Лісініан. 10.00
— Здоров’я. 10.45 — Теле
фільм «Друзів не вибира
ють». 4 серія. 11.50 — Для
всіх і для кожного. 12.20 —
«Переможці». «Тил — фроп-
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