
Готовність
до жни
Понад три' мільйони тонн зерна планують одержа

ти цього року хлібороби Кіропоградіципи і майже 
половину цієї кількості відправити в засіки держави. 
Свою вагому частку у виконання Продовольчої про
грами країни намічають внести нині і молоді жнива
рі області. Як і раніше, тисячі юнаків і дівчат села 
вийдуть незабаром у поле в складі збирально- 
транспортних заговів, комсомольсько-молодіжних 
екіпажів і ланок, щоб ударною працею ознаменувати 
другі жнива одинадцятої п’ятирічки. Але буде в ро
боті кожного особлива окриленість, високий трудо
вий ентузіазм, викликані рішеннями травневого 
(1982 р.) Пленуму ЦК КПРС, XIX з’їзду ВЛКСМ, і 
прагнення зібрати перший урожай Продовольчої про
грами .у найстисліші строки і без втрат. Про це сьо
годні найперша турбота сільських комітетів ком
сомолу.

Звісно, запорукою рекордних намолотів на комсо
мольських гектарах с висока готовність жнивних ма
шин до роботи. Ще взимку, наприклад, надійно по
дбали про неї молоді механізатори колгоспу «Маяк» 
Знам'янського району, маючи для цього в колгоспі 
типову майстерню з усіма ремонтними службами, по
чинаючи від кузні і кінчаючи цехом обкатування дви
гунів. Як і в попередні рони, стануть помічниками 
комбайнерів у своїх батьків п'ять їхніх синів, забез
печуватиме безперебійну дію збирального Конвейєра 
комсомольсько-молодіжний екіпаж братів Шатніх: Ми
кола — комбайнер, Віктор у нього помічник, а Василь 
відвозитиме трактором до ферми візки з соломою. Чет
вертий рік отак роботящою сім’єю жнивують хлопці 
і завжди добиваються високих кінцевих результатів 
праці.

Є в ударній роботі брагів Шатніх чимала заслуга 
комітету комсомолу колгоспу, який ось уже кілька 
років згуртовує на збирання врожаю все більшу кіль
кість сімейних екіпажів. Всю десяту п’ятирічку, при
міром, жнивував на своїй «Ниві» ветеран праці Іван 
Калиновим Пономар із своїми синами Миколою та 
Юрієм, отак і сім’я механізаторів Івана Федоровича 
КодемиЧга багатьох інших. Така форма виховання 
хліборобської зміни погребує неабияких зусиль ко
мітету комсомолу, зате старання ці завжди вінчає 
подвійний успіх: сини ветеранів передають і своїм 
дітям любов до праці на колгоспному полі.

У ці дні в полі зору Новоархангельсг.кс го райкому 
комсомолу, як і всіх первинних організацій колгос
пів, перевірка комбайнів на герметичність — запобі
гання можливим втратам зерна під час жнив. У кож
ній тракторній бригаді оцінку надійності та щіль
ності прилягання щитків усіх вузлів і агрегатів ква
ліфіковані комісії з участю членів комітетів комсомо
лу і «прожектористів» ставлять лише після контроль
ної роботи машин. Залишилась на підстеленому під 
комбайн брезенті чл на асфальті хоч зернина, — не 
готовий ти, юначе, до жнив. Ось які вимоги до кож
ного механізатора! Що й говорити, повчальний при
клад для кожної сільської первинної, для кожного 
райкому і міськкому комсомолу у перевірці готов
ності жниварів до збирання врожаю.

Готуючись зібрати хліба в оптимальні строки, сіль
ські трудівники покладають великі надії і на допо
могу колективів підприємств, які візьмуть участі, у 
перевезенні хліба, а також тиху які покликані забез
печити надійну експлуатацію хлібних "трас. Звідси і 
випливають конкретні завдання комітетів комсомолу 
підппиємств автотранспооту і шляхової служби об
ласті.

Ось уже другий місяпь комсомольські організації 
АТП обласного управління автомобільного транспор
ту планомірно здійснюють заходи по забезпеченню 
перевезень сільськогосподарських продуктів урожаю 
1982 року. Цими днями молоді шофери автопідпри- 
ємств на зборах обговорили свої завдання, що ви
пливають із матеріалів травневого Пленуму ЦК 
КПРС. проаналізували минулорічні наслідки роботи 
на хлібних трасах, врахувавши на майбутнє як кра
щий досвід, так і виявлені недоліки. Кожен водій, 
учасник цьогорічних жнив, незабаром одержить «тру
повий паспорт», у якому, крім соціалістичних зобов’я
зань. віддруковано умови трудового суперництва, що
денні завдання но перевезенню зерна і наукових бу
ряків, а також умови оплати прані, преміювання і 
морального стимулювання. Останні сторінки цієї 
зеленої книжечки відведені для відміток щоденних 
результатів праці її власників А це дасть змогу ко
мітетам комсомолу постійно тримати в полі зору хід 
соціалістичного змагання, оперативно підбивати його 
підсумки, втручатись у роботу відстаючих бригад.

По-ударі:ому трудиться нині і молодь шляхової 
служби більшості районів області, де підготовка хліб
них трас до жнив знаходиться під неослабним конт
ролем штабів і постів «Комсомольського прожекто
ра». В тому ж Новоархангсльському районі молоді 
колгоспники, робітники районної шляхової рем.мігно- 
будівсльної ДІЛЬНИЦІ ПРОВОДЯТЬ нині ямочний ремонт 
доріг, профілювання міжгосподарських шляхів, вста
новлюють на перехрестях таблички напрямів руху 
автотранспорту до елеваторів і хлібоприймальних 
пунктів. Чом не приклад для наслідування?

Помітною особливістю цьогорічної підготовки авто
транспорту і доріг до жнив є висока вимогливість до 
їх стану і експлуатації з боку молодих працівників 
обласної державтоінспекції. Так, своєрідним допус
ком до перевезень хліба для кожного молодого шо
фера після проходження техогляду автомобіля буде 
талон ДАІ «Урожаю — зелену вулицю», на звороті 
якого містяться вимоги і рекомендації щодо переве
зення врожаю без втрат і аварій.

Сільські комітети комсомолу мають хороший дос
від організаційної та масово-політичної роботи по 
підготовці до збирання врожаю. Отож, пам’ятаючи, 
що жнива не за горами, сьогодні необхідно ще й ще 
раз перевірити свою робочу готовність до найвідпові
дальнішого екзамену на хліборобську зрілість, щоб 
вклад молоді у реалізацію Продовольчої програми 
країни був вагомим.
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ОГО ОБКОМУ А КОМУОРГАН КІРОВО

Виходить
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ПРОЛЕТАРІ ВСІХ КРАЇН. ЄДНАЙТЕСЯ!

вар
ПРО ПІДСУМКИ XIX З’ЇЗДИ ВЛКСМ ЗА ЗАВДАННЯ 

РЕСПУБЛІКАНСЬКОЇ КОМСОМОЛЬСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ,
ще ВИПЛИВАЮТЬ ІЗ ПРИВІТАННЯ ЦК КПРС XIX З’ЇЗДИ
ВЛКСМ, ПРОМОВИ ГЕНЕРАЛЬНОГО СЕКРЕТАРЯ ЦК КПРС,
ГОЛОВИ ПРЕЗИДІЇ ВЕРХОВНОЇ РАДИ СРСР ТОВАРИША

Л. І. БРЕЖНЄВ«, РІШЕНЬ XIX З’ЇЗДИ ВЛКСИ
Постанова 11 Пленуму

XIX з’їзд ВЛКСМ став знаменною подією в суспільно- 
політичному житті країни, важливою віхою в історії Ле
нінського комсомолу. Осяяний ідеями XXVI з'їзду КПРС, 
він з новою силою й переконливістю продемонстрував 
монолітну згуртованість Ленінського комсомолу навко
ло Комуністичної партії Радянського Союзу, готовність 
радянської молоді заежди і в усьому слідувати ззпові- 
там великого Леніна, спрсьі Жовтня, примножувати сла- 

ву й могутність любимої Батьківщини.
Юнаки та дівчата України, як і вся радянська молодь, 

з величезним натхненням та ентузіазмом сприйняли 
Привітання ЦК КПРС XIX з’їзду ВЛКСМ, яскраву, нади- 
хаючу промову Генерального секретаря ЦК КПРС, Го
лови Президії Верховної Ради СРСР тоеариша Л. І. Бреж
нева, в якій творчо розвинута ленінська програма кому
ністичного виховання підростаючого покоління в умовах 
розвинутого соціалістичного суспільства. Від імені ком
сомольців та молоді республіки пленум висловлює пов
ну підтримку внутрішньої та зовнішньої політики рідної ■ 
Комуністичної партії, її Центрального Комітету, Політ- 
бюро ЦК на чолі з видатним політичним і державним 
діячем сучасності, великим другом і мудрим наставни
ком молоді товаришем Леонідом Іллічем Брежнєвим.

XIX з'їзд ВЛКС/А цілком і повністю схвалив миролюб- . 
ний зовнішньополітичний курс КПРС та Радянської дер
жави, з новою силою підтвердив палке прагнення ра
дянської молоді неухильно й послідовно втілюсати’в 
життя Програму миру на 80-ті роки/ висунуту на XXVI 
з’їзді КПРС полум’яним борцем за мир і щастя наро
дів товаришем Л. І. Брежнєвим.

З’їзд вимогливо проаналізував, як виконує ВЛКСМ на
каз партії — сприяти формуванню покоління людей по
літично активних таких, ио знають сирая у, люблять пра
цю і вміють працювати, завжди готових до захисту сво
єї Батьківщини намітив нові перспективи участі юнаків та 
дівчат у здійсненні грандіозних завдань комуністичного 
будівництва.

Пленум ЦК ЛКСМ України постановляє:
Цілком і повністю схвалити рішення XIX з’їзду 

ВЛКСМ, прийняти їх до неухильного керівництва й ви
конання.

Обговорити на пленумах обкомів, міськкомів, райко
мів ЛКСМУ на зборах у первинних комсомольських ор
ганізаціях підсумки XIX з'їзду ВЛКСМ, завдання, що 
випливають із Привітання ЦК КПРС, промови товариша 
Л. І. Брежнєва на з’їзді, рішень XXIV з’їзду ЛКСМ Ук
раїни. Розробити й вжити конкретні заходи по реаліза
ції рішень XIX з’їзду ВЛКСМ, XXIV з’їзду ЛКСМ Укра
їни, забезпечити їхнє безумовне виконання.

Вважати найважливішим завданням комітетів комсо
молу трудове виховання молоді, забезпечення активної 
участі^ МОЛОДИХ трудівників у втіленні Б життя еконо
мічної політики партії, залучення юнаків і дівчат до 
Всесоюзного соціалістичного змагання, до патріотично
го руху «Одинадцятій п’ятирічці — ударну працю, знан
ня, ініціативу і творчість молодихі». Передозою лінією 
боротьби за підвищення ефективності виробництва має 
стати ножна ділянка, де працюють комсомольці.

Активізувати шефство комсомольських організацій 
республіки над капітальним будівництвом і транспор
том. Особливу увагу зосередити на пускових об'єктах. 
Всесоюзних і республіканських ударних комсомольських 

удовах, добиватися, щоб вони були зразками високої 
організації праці. Розвивати змагання за ритмічність і 
якість перевезень вантажів, високу культуру обслугову- 
сГко^олоТ916’ ЗМІЦНЮЕати співдружність комсомоле- 
яята* — 

«Ком“Х°ь“кеїо ШТ<‘63М ’ П°"аМ
м прожектора» виховувати у юнаків

■ •

ЦК ЛКСМ України
та дівчат прагнення ефекіиено висорис гоєувати /мате
ріальні цінності та енергоресурси, робочий час, рішуче 
боротися з проявами безгосподарності й марнотратства, 
порушеннями трудової дисципліни.

Ширше залучати вчених та спеціалістів, всіх молодих 
трудівників до роботи по прискоренню наукево-техніч- 
ного прогресу, діяльності комплексний творчих моло- 
діжних колективів, участі науково-технічної молоді в 
реалізації республіканських комплексних цільових про
грам.

Підвищувати роль комсомольських організацій у 
збільшенні випуску і поліпшенні якості товарів народ
ного споживання, ширше впроваджувати досвід новато
рів виробництва по переходу на розширені зони об
слуговування в легкій промисловості, всіляко розвива
ти змагання молодих працівників підприємств легкої 
промисловості та торгівлі під девізом «Зроблене від
мінно — продане відмінно!».

Піднести ефективність шефства комсомольських ор
ганізацій над торгівлею та сферою обслуговування. До* 
биватися поліпшення культури обслуговування, впровад
ження прогресивних форм роботи, підвищення гро
мадського престижу професій сфери послуг. Гіовестй 
рішучу боротьбу з фактами зловживань, розкрадання, 
порушеннями правил торгівлі та обслуговування насе
лення, грубим поводженням з відвідувачами.

Комсомольським організаціям повсюдно активне 
включитись у здійснення намічених травневим ('982 р.) 
Пленумом ЦК КПРС заходів по дальшому піднесенню 
сільського господарства, реалізації Продовольчої про
грами СРСР. Зосередити зусилля молодих трудівників 
на збільшенні виробництва й заготівель сільськогоспо
дарської продукції, поліпшенні її якості й забезпеченні 
збереження, на ефективному використанні ■ землі, тех» 
ніки, добрив.

Всебічно розвивати патріотичний рух «Тваринництві 
— ударний фронт молоді». Сприяти перетворенню тва
ринництва на сучасну, високоефективну галузь. Вести ці» 
леспрямовану роботу по зміцненню галузі молодими 
кадрами.'

Комітетам .ЛКСМУ, керуючись рішеннями партії, спрп» 
мовувати зусилля на забезпечення тісної єдності Ідей* 
но-політичного, трудового й морального виховання мо» 
лодї. Активно сприяти формуванню в неї комуністичної 
ідейності, класового підходу до явищ суспільного життя. 
Виховувати молодь у дусі радянського патріотизму^ 
пролетарського інтернаціоналізму, готовності відстою
вати історичні завоювання соціалізму. Всебічно викорис
товувати з цією метою підготовку і святкування бС-річчя 
утворення СРСР.

Добиватися глибокого вивчення молоддю марксистсь
ко-ленінської теорії, історичного досеіду КПРС, доку
ментів партії, та уряду, праць товариша Леоніда Ілліча 
Брежнєва.

Комсомольським організаціям виховувати кожну мо
лоду людину активним борцем за міцний мир на зем
лі, пристрасним пропагандистом ідей дружби та співро
бітництва з братніми спілками молоді, прогресивною 
юністю всієї планети. Забезпечити участь комсомольців, 
юнаків та дівчат республіки у Всесоюзній акції «Марш 
миру радянської молоді», активніше використовувати 
молодіжний туризм для роз'яснення серед зарубіжних 
ровесників миролюбної політики нашої Батьківщини.

Комсомольським організаціям учбових закладів фор
мувати в учнів і студентів марксистсько-ленінський світ
огляд, високу політичну культуру, добиватися нерозрив
ної єдності знань революційної теорії, переконань і 
практичних дій, підвищувати вимогливість ДО членів 

(Закінчення на 2-й стер.}.
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ПРО ПІДСУМКИ XIX З'ЇЗДУ ВЛКСМ ТА ЗАВДАННЯ 
РЕСПУБЛІКАНСЬКОЇ КОМСОМОЛЬСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ,
ЩО ВИПЛИВАЮТЬ ІЗ ПРИВІТАННЯ ЦК КПРС XIX З’ЇЗДУ влкси 
ПРОМОВИ ГЕНЕРАЛЬНОГО СЕКРЕТАРЯ ЦК КПРС, ГОЛОВИ ПРЕЗИДІЇ

■ ■
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ВЕРХОВНОЇ РАДИ СРСР ТОВАРИША Я. І. БРЕЖНЄВА,
РІШЕНЬ XIX З'ЇЗДУ миси >•

(Закінчення. Початок на 1-й стор.).

ВЛКСМ за оволодівання знаннями, обраною професією. 
Розвивати пізнавальну активність юнаків та дівчат, на
вички самоосвіти, прагнення до суспільно-політичних 
знань, залучати студентів та учнів до науково-технічної 
творчості, дослідницької роботи, готувати їх до само
стійного 'життя й праці, вирішення коннрентих завдана 
комуністичного б'/дізництєа.

Комітетам комсомолу постійно дбати про виховання 
підростаючого покоління в дусі комуністичної моралі, 
відповідального ставлення до громадського обов’язку, 
Прзз і обов’язків громадянина СРСР. Допомагати юна
кам і дівчатам повніше використовувати можливості на
шого суспільства для розумного проведення дозвілля, 
всебічного культурного розвитку, фізичного вдоскона
лення. Цілеспрямовано вести військово-патріотичне ви
ховання молоді, підготовку її до служби в Збройних- 
Силах СРСР.

Обкомам, міськкомам, райкомам ЛКСМУ особливу

НВНПЯЯЭ гаетззаьзви

увагу приділяти дальшому організаційно-політичному 
зміцненню первинних комсомольських організацій, під
вищенню їх активності, бойовитості і згуртованості, 
вдосконаленню стилю роботи комітетів комсомолу. 
Постійно вдосконалювати роботу з кадрами і активом, 
висувати на комсомольську роботу юнаків і дівчат, без- 
завітно відданих спразі партії, авторитетних, освічених, 
таких, що мають широкий світогляд, високі моральні 
риси, що пройшли гарт у трудових колективах. Добива
тися їхнього ідейного й теоретичного зростання, вироб
ляти практичні навики організаторської і масово-полі
тичної роботи. Особливу увагу звернули на незнання кад
рів та активу первинних комсомольських організацій.

Редакціям республіканських, обласних комсомоль
ських видань, молодіжним редакція/л телебачення і ра
діо, вести постійну, широку пропаганду заздань, висуну
тих у Привітанні ЦК КПРС, промові товариша Л. І. Бреж
нєва, рішеннях XIX з'їзду ВЛКСМ, яскраво, глибоко і 
всебічно висвітлювати роботу комсомольських організа
цій, юнаків і дівчат по їх виконанню.

Заходи ЦК ВЛКСМ України по виконанню завдань, 
поставлених у Привітанні ЦК КПРС, промові товариша 
Л. І. Брежнєва, рішеннях XIX з’їзду 8ЛКСМ, затвердити.

С ф ' *

Пленум ЦК ЛКСМ України висловлює непохитну впев
неність у тому, що комсомольці, всі юнаки та дівчата 
республіки ще тісніше згуртують свої ряди навколо рід
ної Комуністичної партії, під її мудрим керівництвом 
ще з більшою наполегливістю й енергією боротимуться- 
за втілення в життя грандіозних накреслень партії.

Пленум ЦК ЛКСМ України запевняє Центральний Ко
мітет КПРС, Політбюро ЦК на чолі з товаришем 
Л. І. Брежнєвим, ЦК Компартії України, ЦК ВЛКСМ у то
му, що комсомольці, юнаки та дівчата республіки до
кладуть усіх зусиль, всю енергію для виконання істо
ричних рішень XXVI з’їзду КПРС, XXVI з їзду Компар
тії України, XIX з’їзду ВЛКСМ, травневого (1982 р.) . 
Пленуму ЦК КПРС, гідно зустрінуть 60-річчя утворення 
Союзу Радянських Соціалістичних Республік.

J

І
І

В. ГРИБ.
Фото автора.

І

Торік за підсумками 
Всесоюзного соціалістич
ного змагання Світло- 
водськ нагороджено пере
хідним Чбрвоинм. врапо- 
ром ЦК КПРС, Раді! Мі
ністрів СРСР, ВЦРПС і 
ЦК ВЛКСМ. Значна за
слуга в успіхові і колек
тиву дільниці по виготов
ленню товарів широкого 
вжитку цеху № 2 заводу 
чистих металів імені 
50-річчя СРСР. Ко.мсо- 
м о.ч і >с ьк о ■ м о л од і ж н а брига
да підприємства (у її ск.'іа-

ОБ СЛУЖИЛО СОНЦЕ
І ФОТОРЕПОРТАЖІ

ді 25 дівчат), очолювана 
Людмилою Болдовською, 
виготовляє сонячні бата
реї двох типів: БСК-1 і 
ЬСКч-'і. Цєрш'і ішціоко ви
користовують для різно
манітних лабораторних 
робіт па уроках фізики у 
середніх школах; БСК-2 
служать для живлення 
транзисторних приймачів 
середньої потужності.

11а початку року за іні
ціативою грункомсорга 
бригади Ірини Єлисеєвої 
робітниці зобов’язалися до

XIX з’їзду ВЛКСМ виго
товити 4,5 тисячі батарей і 
з цим завданням успішно 
справились. Ніші щоденні 
норми дівчата виконують 
на X \ \> иройзійлд», лч\ ;.л- 
робн вищої якості.

На знімках: зліва — 
операцію травлення здійс
нює Валентина KALUKO8A; 
вгорі справа — пропаган
дист дільниці А. І. РУЖЕН- 
КО серед членів епосі 
бригади: слизу справа — 
паяльник у вправних руках 
Тетяни ТРЕТЬЯНЧЕНКО.

істинно
НАРОДНА
ДЕМОКРАТІЯ

На Кіровоградській мі
ській виборчій дільниці

шостій ранку разом з 
ударами Кремлівських 
курантів, що звучали по 
радій, почала роботу ви
борча комісія. Першою 
віддала свій голос за 
кандидатів у депутати до 
місцевих Рад народних 
депутатів учениця групи 
4/5 технічного училища 
№ 2 імені Героя Радян
ського Союзу О. С. Єго- 
рова Світлана Рубапен- 
ко. Вона голосувала 
вперше. Загальна кіль
кість виборців на цій 
дільниці, які нинішнього 
року отримали право го
лосу — 180 чоловік.

Перед початком робо
ти виборчої комісії у

вестибюлі училища від
бувся мітинг. На ньому 
виступив секретар пар
тійної організації ТУ, 
№ 2 1. 1. Павлюченко.
Він підкреслив істинно 
народний характер ра
дянської демократії.

Майбутній слюсар по 
ремонту автомобілів, 
учень 25 групи Валодц-

ванням говорить:
— У такі хвилини 

особливо гостро відчу
ваєш скою приналеж
ність до такого великого 
і могутнього народу, як 
паш. радянський. Сотню 
разів був правші поет 
Лебедєв’гКумач: «Я не 
знаю іншої країни, де 
людина вільно так рос
те».

До столу, покритого 
червоним оксамитом, під
ходять все нові й нові 
виборці. З гучномовця 
линуть бадьорі пісні, які 
славлять людей праці.

Наш кор.

<

РАЙОННІ КОМСО
МОЛЬСЬКІ ШТАБИ ПО 
ЗАГОТІВЛІ КОРМІВ
ДЛЯ ГРОМАДСЬКОЇ ХУ
ДОБИ ПОВІДОМЛЯЮТЬ:

БОБРИНЕЦЬ. Комсомоль
ці колгоспу імені Будьон- 
ного, які не входять До 
складу 
загону, кожної 
ходять у поле 
ти різнотрав’я, 
встановили для 
йому комсомольцеві 
разу припасти 400 кілогра
мів цінного корму. Очо
лює загін молоді, до скла
ду якого входять 25 хлоп
ців і дівчат, технік по пле
мінній справі Наталя 
Свердленко. Секретар 
комсомольської організа
ції колгоспу, як і нале
жить ватажкові, показує 
приклад у роботі. Пере
виконують встановлену 
норму під час недільник"» 
і Володимир Близнюк, 
Олена Прокоф’єза, Ната
ля Ляшко, Анатолій Кряч
ко. Уже тричі комсомоль
ці брали участь у неділь
никах.

Залучають комсомоль
ці господарства до 
тізлі кормів й інших 
подих односельців,

Г~ II 1

не входять 
кормодобувного 

неділі ви- 
заготовля- 

I норму 
себе: кож- 

що-

заго- 
мо- 
сту-

дентіз вузів та учнів тех
нікумів.

КІРОВОГРАД. Ударни/ли 
темпами заготовляють сі
наж у колгоспі імені 8а- 
тутіна. У перезезенні кор
мів актизну участь беруть 
комсомольці господар
ства. По 50 тонн сінажу 
транспортує щодня Ми
кола Ярошенко. А Микола 
Маламуж своїм ГАЗ-53 не
давно встановив своєрід
ний рекорд — перевіз за 
день 126 тонн сінажу.

На заготівлі сіна відзна
чаються механізатори цьо
го ж колгоспу Петро Ре- 
мигайло і Сергій Шевчен
ко. За п’ять минулих днів 
вони трактором МТЗ-80 з 
прес-підбирачем «Киргиз
стан-?» заготовили у тю
ках 140 тонн високоякіс
ного сіна.

-ч

І



22 червня 1982 року «Молодий комунар»
її
і І

СЛОВО
ДРУЗІВ

Історія про те. як П’єр 
Дегейтер був визнаний 
автором музики великого 
пролетарського гімну «Ін
тернаціонал». не п; 
Як пише бельгійська 
та «Драпо руж», 
34 років ного 
заперечувалось.

проста.
— .. з г азе- 
протягом 
авторство
Так, мер

Лілль тоді нараховував 
16000 жителів. В місті вже 
було близько двохсот тек
стильних фабрик, господа
рі яких нещадно експлуату
вали робітників. У районі 
трьох міст — Лілль, Рубе, 
Туркуан згрупувалось тоді 
більше половини всієї

свій твір перед невеликою 
групою робітників із квар
талу Сент-Сезьор міста 
Ліллл, яна зібралася у ма
ленькому дешевому нафе. 
Дегейтер сам співав І 
акомпанував. Захопленню 
слухачів гімну не було 
меж.

Того ж року в Ліллі бу
ло видано 6 тисяч екзамп-

У приміщенні магазину І 
№ 10 Кіровоградського обл- І 
книготоргу відбулося засі- І 
дання міського інтерклубу, І 
присвячене 100-річчю з дня І 
народження вождя болгар- І 
ського народу, визначного і] 
борця за перемогу кому- І 
ністичних ідеалів у всьому І 
світі Георгія Димитрова. Із! 
доповідями про життєзий і 
революційний шлях Георгія 
Димитрова виступили гро- І 
мадяни НРБ студенти ЛШУ 
Іван Черняєв та Хрісто Мар- 
колєа.
^Аксель Кюне з НДР, який 
назнається у КіСМі, розпо- ' 
вів про вождя компартії і 

Німеччини Ернста Тельмана.
Ще один студент КІСМу 

Азгустин Гордон з Куби роз
казав про одного з керів
ників кубинської революції 
Ернесто Че Гезару. Програ
му про Гавару запропону 
зав присутнім переможець І 
минулорічного обласного 
конкурсу дискоклубїв олек- 

Ісандрійський клуб «Диско- 
60».

На закінчення відповідаль
ний секретар міського то
вариства книголюбів Т. А. 
Котович подарувала висту
паючим книги про Георгія 
Димитрова.

Як створювався 
«Інтернаціонал»

23 червня 1838 року вперше публічно прозвучав «Інтернаціонал» 
міста Лілля Гюстав Делорі 
протягом ряду років на
стіймо намагався припису
вати авторство цієї музи
ки якомусь Адольфу, 
службовцю муніципаліте
ту міста Лілля. Тільки піс
ля смерті Адольфа, який, 
до речі/ зизназ, що він не 
міг написати таку мело
дію, а саме 23 листопада 
1922 року, коли П’єру Де
гейтеру було зже 75 років, 
паризький апеляційний суд 
остаточно встановив
справжнє авторство знаме
нитої мелодії,

П’єр Дегейтер народився
8 жовтня 1848 року в Бель
гії з сім’ї робітника. Ско
ро вся родина переїздить у 
французьке місто Лілль.

І Вже з дев’яти років він 
І трудиться на підсобних ро- 
I ботах на тому ж заводі, що 
з й батько. Паралельно вчи- 
| ться з музичній академії 
і Лілля. У 13 років він стає 
І керівником товариства 
І композиторів - любителів 

«Ліри трудящих».

промисловості Франції по 
виробництву шерстяних 
тканин. Тут же була роз
винута вугільна промисло
вість. На металургійних за
водах цих міст уже тоці 
налічувалось більше 
тисяч робітників.

Дегейтер бачиз 
очима і на собі

жорстоку експлуа- 
Саме оточуюча йо-
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П’єр 
своїми 
відчув 
тацію. 
го дійсність надихнула на 
мелодію, котра полонила 
весь світ.

Слова гімну, створені 
Ежемом Потьє, були на
стільки могутні і захоп
люючі, що Дегейтеру вис
тачило трьох днів на напи
сання музики до цих слів. 
Вперше «Інтернаціонал» 
публічно був виконаний 
23 червня 1888 року під 
час народного свята, орга
нізованого тодішньою
французькою робітничою 
партією. Диригував хором 
і оркестром сам Дегейтер. 
А ще тижнем раніше, 16 
червнт, він «перевіряв»

видан-

знову
1894 і

ляріз тексту «Інтернаціо
налу«. Зберігся лише один 
екземпляр першого
ня.

«Інтернаціонал» 
перевидавався з
1898 роках і невдоззі ви- 
кликаз злобну реакцію 
буржуазних урядів. Причи
на проста: гімн стаз стрім
ко набувати популярності 
серед найширших верств 
трудового народу, при
страстно закликав до змін 
існуючого ладу, який 
грунтувався на пригноб
ленні і експлуатації. За 
ідейним зплизом «Інтер
націонал» був рівносиль
ний довгочасній роботі 
багатьох революційних 
гуртків і політичних партій. 
Відбулися арешти роз
повсюджувачів «Інтерна
ціоналу», були арештовані 
видавці, які насмілилися 
випустити текст гімну.

Тріумфальний марш «Ін- 
їернаціоналу», однак, зу
пинити було вже немож
ливо. 23 липня 1896 року 
він був урочисто викона
ний у ратуші міста Лілля, 
його натхненно співали 
делегати XIV з’їзду Фран
цузької робітничої партії.

П’єр Дегейтер був при
сутній на історичному 
XVIII з’їзді Французької 
соціалістичної партії 1920 
року з місті Турі, коли 285 
делегатів, яні становили 
більшість з’їзду, приголо- 
сузали за вступ у III Ко
муністичний Інтернаціонал 
і за перейменування Фран
цузької соціалістичної пар
ти з комуністичну. Автор 
«Інтернаціоналу» був у 
складі більшості делегатів.

П’єр Дегейтер захопле
но стежив за розвитком 
подій у революційній Ро
сії, а потім за успішним 
будівництвом соціалізму з 
Радянському Союзі. Ра
зом з усіма він співав «Ін
тернаціонал» 27 січня 1924 
року під час багатотисяч
ного мітингу трудящих 
Франції, присвяченого па
м’яті 8. І. Леніна. 1928 ро
ку він буз запрошений у 
Москзу на конгрес Кому
ністичного Інтернаціоналу, 

! де делегати влаштували 
, йому справжню овацію.
1 Помер Дегейтер 28 ве- 
’ ресня 1932 року в перед

місті Парижа — Сен-Дені. 
На його могилі встановле
но пам’ятник із серпом і 

1 молотом. На похороні за 
: його труною йшлз понад 
. 50 тисяч робітників, кому-
• нісгів, трудящих парижан.
• 8сю дорогу до могили во

ни співали «Інтернаціо-
і нал».

(«Драло руж» — АПЯ).

— З стор.-----------

ФУТБОЛ

«Зірка»— 
<Кристал»-3:І
Передусім про вболіваль

ників. Хтось сказав: «Коли 
почнеться чемпіонат світу з 
футболу, на нашому ма
ленькому стадіоні буде 
пусто». І все ж прихильни
ки «Зірки» не забули про 
своїх улюбленців, йшли на 
стадіон, щоб підтримати 
«Зірку»: Перед ним наші 
земляки програли севасто
польській «Атлантиці» з ра
зючим рахунком — 6:0. 
Проте справжні болільники 
зрозуміли: спорт є спорт
— хтось повинен виграти.

1 гравці «Зірки» під час 
чергового матчу чемпіонату 
країни відповіли па таке 
вболівання конкретною від
дачею — Михайло Калита, 
Олександр Алексеев та Во
лодимир Димов, які забили 
голи у ворота суперників, 
довели, що весь колектив 
команди морально не ослаб 
після кількох поразок. У. 
всіх гравців «Зірки» була 
впевненість — можна пере
могти «недоторканих» ліде
рів.

Справді, футболісти «Зір
ки» наступали всіма ланка
ми, їхні захисні лінії теж 
були чіткими. Тож херсонці 
поступились суперникам.

«ЗІрна» виступала в тако
му складі: В. Музичук, В. Ди
мов, О. Смиченко, В. Чернен
ко, В. Воронцов, М. Савка 
(С. Кучеренко), М. Калита 
(Є. Степашко), О. Алексеев. 
С. Денисенко. Я. Бобиллк, 
С. Ралюченко (Ю. Касьонкін).

Так починається вистава 
«Салют, Кнбальчиш!» за 
повістю Аркадія Гайдара, 
прем’єра якої відбулася 
недавно в Кіровоградсько
му театрі ляльок. Це пер
ша робота студії панто
міми, яку створено при 
театрі. Керує студією 
Р. І ще І і ко.

Режисер - постановив
A. Тіктінер та х'удожннк- 
постановпнк заслужений 
працівник культури УРСР
B. Остапенко назвали ви
ставу спектаклем-пам'ят- 
ником. Головних героїв у 
ній немає. Навіть не нази-

V васться прізвища вико- 
навця ролі Кіібальчпіна. 
Студійні — Н- Тарасенко, 
І. Мерсщенко, В. Телегіна,
C. Сущенко, Л. Невдаха, 
Я. Прус,' І. Юсіна, І- Бур
ська, В. Чайковська, Л. Са- 
вицька, І. Куценко, А. Фе
дорова, актори театру —

. Л. Козловська, ІО. Гла- 
гоцька, Е. Новопашеиа, 
Т. Миргородська творять 
збірний образ борця.

Під закличний спів сур
ми шикуються воїни. По
ступово їхні ряди змикаю
ться. і хоч міми лише імі
тують рух, створюється 
враження, шо загін справ
ді віддаляється. Так пі
шли на захист Країни Рад 
батьки, потім старші бра
ти, настала черга наймо
лодших. Бо на вулиці 
знову з’явився той самим 
вершник (на цей раз без 
кони) і, стікаючи кров ю, 
закликав до боротьби.

Варто наголосити па то

ДУМКИ, ВІДГУКИ, РЕЦЕНЗІЇ --------Мистецький паросток
На рожевому фоні неба могутня постать люди

ни. її руки здійняті вгору. Долоні підтримують 
сонце. Вони зрушують світило з місця і почина
ють розгойдувати. Амплітуда збільшується. Со:і-

I це, вдаряючи у невидиму площину небосхилу, на
роджує дзвін. Величний, віщий, застерігаючий.*

На передньому плані символічна меморіальна 
дошка борцям за народне щастя. На ній — робіт
ник з гвинтівкою в руках, який поспішав на штурм 
Зимового палацу, червоноармієць з шаблею наго
ло, що на швидкому коні мчав фронтами грома
дянської, селянин, який прокладав першу борозну 
майбутнього благополуччя.

му, що спектакль постав
лено за повістю, а не по 
п’єсі, як ми до цього звик
ли. Цс створило певні 
труднощі у постановці. У 
той же час дало можли
вість застосувати оригі
нальний прийом: за сце
ною текст читає диктор. 
ГІого голос разом із музи
кою (музичне оформлення 
А. Діордієва), світлом, 
декорацією служить ніби 
канвою, на якій розгор
таються події.

Цікаві костюми, рекві
зит виготовили Ф. Бута- 
він, Г. Радченко, А. На- 
дєждіи, В. Ірха, В. Шти- 

ков, І. Фінкель. Завідую
чий постановочною части
ною Г. Топпиков. Протягом 
усього спектаклю ми спо
стерігаємо лише одну лю
дину, затягнуту ремеїіем і 
в будьонівці, всі інші акто
ри зодягнуті в чорні три
котажні костюми. Глядач 
легко впізнає в них і без
турботних хлопчаків, 
грають у «паличку-впруча- 
лочку», і трударів, що 
сіють і жнуть, і захисників 
Батьківщини. Застосуван
ня марлевої ширми, що 
відділяє передній і задній 
плани, дає можливість 

зробити зображення більш 
об’ємним.

Особливе захоплення ви
кликає «костюм» Головно
го Буржуїна. Ноги, вели
чезний круг, на кругові 
стримить циліндр, з-під 
нього блимають синіми 
вогниками вилупкуваті очі. 
Голова Буржуїна коли
вається, ніби маятник. 
Всього кілька рухів — і ми 
бачимо перед собою роз
жирілого неробу в кріслі- 
качалці, оскаженілого ге
нерала, що лютує,від без
силля повернути колесо 
історії назад, недоумка; 
що не може зрозуміти, в 
чому безсмертя і міць на
роду.

Загинув Кибальчнш, але 
не загинула справа, за яку 
він боровся. Йому салюту
ють піонери (учні СШ №4 
Женя Ломакін, Наташа 
Гришко, Сергій Михнснко. 
Оксана Панченко, Сергій 
Колотко, Надія Ганул). 
Біля підніжжя пам’ятни
ка юному героєві палає 
вічний ВОІОІІЬ, 

Є у спектаклі і деякі не
доробки. Не завжди чітко 
розставлено інтонацію, ло
гічні наголоси в тексті, 
трохи спрощено компози
цію твору. Але відрадно 
тс, що в нашому обласно-

які му центрі успішно поча-
ла роботу студія пантомі
ми, що складається пере
важно з учнів загально
освітніх шкіл. Хочеться, 
побажати їм успіхів по 
творчій ниві.

8. АФАНАСГЄНКО.

гаи. гл\ло-у

про підготовку МОЛОДІ ДО 
захисту від зброї масово
го знищення, то перед
усім маємо надію на те, 
що тут нам допоможуть 
комсомольські’ активісти, 
котрі займаються питання
ми оборонно-масової ро
боти безпосередньо в 
комсомольських органі
заціях. Рівнятись є на ко
го. У багатьох організа
ціях Світлозодська, на
приклад, до умоз соціа
лістичних зобов'язань 
включаються пункти з ба
гатьох питань цивільної 
оборони, зокрема, підго
товка значкізціз ГПО. 
Широка робота в цьому 
напрямі проведена на 
Олександрійській фабри
ці діаграмних паперів, у 
колгоспі імені Чапаєва 
Гайзоронського району, 
Нозгородкізській СШ № 2. 
Тут комсомольські акти
вісти беруть участь у про
паганді цивільної оборони, 
оформляють куточки ЦО, 
розповсюджують серед 
молоді методичну літера
туру. Добре проявили се
бе під час воєнізованих 
спортивних ігор (зокрема 
в розділі ІДО) представни
ки кіровоградських СШ 
№ 34, технікуму механіза
ції сільського господар
ства. . Сандружинниці Кі
ровоградського виробни
чого швейного об'єднан

ня, Олександрійської швей
ної фабрики, колгоспу 
«Маяк» Знам’янського ра

йону вміло проводять щеп. 
лення, подають першу до
помогу потерпілому, бе
руть участь у русі донорів,

І есе ж багато комсо
мольських організацій об
ласті не підтримують зв’яз
ків із штабами ЦО, слабо 
залучають юнаків і дівчат 
до вивчення методики за
хисту від зброї масового 
знищення. Це стосується 
передусім комсомольських 
активістів Устинівського 
району, Кіровоградського 
педінституту.

Суттєві помилки допус
каються під час складання 
нормативів і вимог комп-

ЦИВІЛЬНА ОБОРОНА

ГГ’іО; ТЛа ГА1С.А.-Х поу
чають значки після ‘ того, 
як молодь спразигься з 
нормативами на бігових 
доріжках стадіону, в тирі, 
а про вимоги програми 
цивільної оборони забува
ють. А значківці І—II сту
пенів, наприклад, мають 
знати уражаючі дії ядер
ної і хімічної зброї, інди
відуальні засоби захисту 
(протигаз, респіратор) і 
вміти ними користуватись. 
Треба пробути їм а проти
газі не менше ЗО хвилин. 
10—15-річні школярі по
винні вміти діяти за сигна
лами цизільної оборони, 
подати допомогу при ура
женнях. До тих, хто скла
дає нормативи III ступе
ню, такі самі вимоги плюс 
уміння працювати з при
ладами радіаційної і хі
мічної розвідки, будуза- і 
ти укриття і користува
тись ними, вести розвідку 
і рятувальні роботи в осе
редку ураження. Значківці 
IV—V ступенів повинні ще 
й уміти вести розвідку а 
зонах ураження, організо
вувати і вести невідкладні 
аварійно - відновлювальні 
роботи, проводити дсакги- 
візацію, дегазацію і сані
тарну' обробку.

Залік за темою «Цивіль
на оборона» проводиться 
у формі бесіди з групою 
майбутніх значківців та 
індивідуально. Виявляються 
знання кожного у відпові
дях на 2—3 питання. Скла
даючі залік демонструють 
також 1—2 прийоми прак
тичних навиків. Заліку пе
редують 3—-4 заняття за 
даною темою.

Ми чекаємо допомоги 
від молодих лекторів, ви
кладачів вузів, учителів 
шкіл, студентів, військових 
запасу,’ котрі мають побу
вати у виробничих колек
тивах, навчальних закладах 
і провести бесіди, прочи
тати лекції з цивільної 
оборони.

Г. ОВЕЧКІН, 
помічник начальника 
штабу цивільної обо
рони області по про
паганді.
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Вівторок
А ЦТ (1 програма)

8 00 — «Час». 8.45 — Чем
піонат світу з футболу. 
Збірна Франції — збірна 
Кувейту. 2-й тайм. 9.35 — 
Телефільм для дітей «Блис
кавка». По закінченні — Но
вини. 14.30 — Новини. 14.50
— Документальні фільми «І 
пам’ятає світ врятований», 
«Вогненні роки Керчі». 15.40
— Фільм — дітям. «Мій ге
нерал». 2 серія. 16.45 — Док. 
фільм «Сходи». 17.20 —
I. Стравннський. Музика з 
балету «Жар-птиця». 18.15 — 
Людина і закон. 18.45 — Сьо
годні у світі. 19.00 — На по
лях країни. Про заготівлю 
кормів в Білоруській РСР. 
19.15 — Чемпіонат світу ~ 
фуТболг. Збірна Перу 
Вбірна Тіольщі. 21.00—«Час». 
21.35 — Камера дивиться у 
світ. 22.45 —- Сьогодні у сві
ті. 23100 — Чемпіонат світу 
з футболу. Збірна СРСР — 
збірна Шотландії.

’А УТ
10 00 — «Актуальна каме

ра». 10.35 — Музичний фільм 
«Сонячний дощик». 10.55 — 
Телеогляд. «Точка зору».
II. 25 — Художній телефільм 
«Угрюм-ріка». З та 4 серії.
13.50 — «Зустріч з юнгою 
Юрком». 16.00 — Новини.
16.10 — «Майстри мистецтв».
17.10 — «Орбіти дружби».
17.50 — Концерт. 18.С0 — Те
лефільм. 18.30 — К. т. «День 
за днем». (Кіровограді. 18.45
— «Актуальна камера». 19.15 
— Художній телефільм «Під
пільний обком діє». 1 серія. 
20.25 — Науково-популярній ’, 
фільм. 20.45 — «На добоаніч, 
діти!» 21.00 — «.Час». 21.35— 
Худ. телефільм «Підпільний 
обком діє». 2 серія. По за
кінченні — Новини.
А- ЦТ (П програма)

18.00 — Новини. 18.20 — 
Музична програма «Незлам
на і легендарна». 20.00 —
Вечірня казка «Чарівний 
екран». 20.15 — Бесіда голо
ви радянського Комітету за
хисту' мирт Ю. Жукова. 21.00
— «Час». 21.35 — Фільм «Іва
нове дитинство».

з

8.00 — «Час». 8.45 — Чем
піонат світу з футболу. Збір
на СРСР — збірна Шотлан
дії; 10.20 — збірна Перу — 
збірна Польщі. 2-й тайм. По 
закінченні — Новини. 14.30
— Новини. 14.50 — Док. 
фільми «Миргородські ора
чі», «Все. що у нас є». 15.25
— На VII Міжнародному кон
курсі ім. П. Чайковського. 
15.55 — Шахова школа. 16.25
— Відгукніться, сурмачії
17.10 — Чемпіонат світу 
футболу. Збірна Бельгії 
збірна Угорщини. 18.45 
Сьогодні у світі. 19.05 
Життя науки. 19.35 — Теле
фільм «Небезпечний вік». 
21.00 — «Час». 21.35 — Фут
больний огляд. 22.05 — На 
VII Міжнародному конкурсі 
ім. П. Чайковського. 22.45— 
Сьогодні у ев'.ті. 23.00 —
Чемпіонат світу з футболу. 
Збірна Бразілії — збірна 
Нової Зеландії.
± *УТ

10.00 — «Актуальна каме
ра». 10.35 — Концерт. 11.10
— Художній телефільм «Під
пільний обком діє», і і 2 се
рії. 16.00 — Новини. 16.10 — 
Фільм-копцерт. 16.40 —
«Продовольча програма — 
справа кожного». 17.10 — 
Телефільм. 17.40 — К. т. «Со 
нечко».(Кіровоград на Рес
публіканське телебачення) 
18.00 — К. т. «День за днем». 
(Кіровоград). 18.15 — Теле
фільм. (Кіровоград). 13.30 -*- 
Музичний фільм «Іскорка». 
19.00 — «Актуальна каме
ра». 19.30 — Худ. телефільм 
«Підпільний обком діє». З се
рія. 20.50 — «На добраніч, 
діти!» 21.00 — «Час». 21.35— 
Худ. телефільм «Підпільний 
обком діє». 4 серія. По за
кінченні — Новини.
А ЦТ (II програма)

18.00 — Новини. 18.20 — 
Науково-популярний фільм 
«Перетворена земля». 13.30
— «Служу Радянському Со
юзу». ’ 19.30 — Спорт за 
тиждень. 20.00 — Вечїрня 
казка. 20.15 — Коте Марджа- 
нішвілі. 21.00 — «Час». 21.35 
— Телефільм «Про друзів- 
товарлшїв». 1 серія.

д ЦТ (І програма)
8.00 — «Час». 8.45 — Чем

піонат світу з футболу. Збір
на Бразілії — збірна Пової 
Зеландії. 10.20 — ОчевиднеЦТ (І програма.

— неймовірне. По закінчен
ні — Новини. 14.30 — Нови
ни. 14.50 — Тваринництво — 
ударний фронт. Док, теле

фільми «Корми на конвейєр», 
«Корів рахують восени».
15.35 —Російська мова. 16.05
— Мультфільми «Страшна 
історія», «Чарівно кілечко».
16.35 — Фільм для дітей. 
«Нахабеня». 17.25 — Па VII 
Міжнародому конкурсі імені 
П. Чайковського. ' 17.55 — 
Ленінський університет міль
йонів. «Продовольча про
грама — загальнонародна 
справа». 18.25 — До старту 
космічного корабли «Союз 
Т-6». 21.00 — «Чао». 21.35 — 
Чемпіонат сг.іту з футболу. 
Збірна Франції — збірна 
ЧССР. По закінченні —
— Сьогодні у світ-.

23 :о

А УТ
10.00 — «Актуальна 

р&». 10.35 — Концерт.
каме- 

____....... 10.55
— «Продовольча програма— 
справа кожного». 11.25 — 
Худ. телефільм «Підпільний 
обком діє». З і 4 серії. 16.00
— Новини. 16.10 — «Твоя 
земля, ровеснику». 16.40 — 
Телефільм «Микола Кузне
цов. Сторінки подвигу».
17.35 — Маленькцй концерт.
17.45 — «Екран пошани ук
раїнського телебачення». 
18.00 — К. т. «День за днем». 
(Кіровоград). 19.00 — «Акту
альна камера». 19.30 —
«Слово за вами». 20.10 — 
Концерт. 20.40 — «На добра
ніч. дітиіі» 21.00 — «Час».
21.35 — С. Прокоф’єв. «Ро
мео і Джульетта». Вистава. 
В перерві — Повним.
А ЦТ (II програма)

18.00 — Новини. 18

ДЛЯ ДІ- 
Настя», 
вами». 

Україн- 
«Сіль-

Науково популярний фільм 
«Мелодії майбутнього». 18.35
— Вечір поезії Р. Рождествен-
сьісого. 20.00 — Вечірня каз
ка. Мультфільм. 20.15 —
Народні мелодії. 20.30 — На 
землі, в небесах І на морі. 
Авіамодельний спорт. 21.35
— Телефільм «Про друзів- 
товаришів». 2 серія.

11 10 — Худ. фільм 
той. «Цх ужо ця 
12.25 — «Слово за 
Громадська рада 
ського телебачення, 
ських вістей» і «Робітничої 
газети». 16.00 — Новини. 
16.10 — К. т. «Лбітурієнт-82». 
Кіровоградський інститут 
сільськогосподарського ма
шинобудування. (Кіровоград 
па Республіканське телеба
чення). 16.40 — «Пісні Ро
сії». 17.05 — Чемпіонат СРСР 
зі стрибків у воду. 17.45 — 
Хореографічні образи. 18.00 
— К. т. «Сонячне коло». (Кі
ровоград). 18.30 — Музичний 
фільм «Розквітай, любов».
18.45 — «Актуальна камера».
19.15 — «Творчий вечір
поета В. Коротича». 20.15 — 
«Мелодії дружби». Концерт.
20.45 — «На добраніч, діти!» 
21.00 — «Час». 21.35 — На
уково-популярний фільм 
«Врубель. Сторінки життя». 
По закінченій — Новини.

папської РСР. 16.15 — Лю
дина, Земля, Всесвіт. 17.00 — 
Бесіда політичного оглядача 
В. Бекстова. 17.30 — Щоден
ник VII Міжнародного кон
курсу їм. ГІ. Чайковського. 
18.05 — Бесіди па міжнарод
ні теми. 19.05 — Лиу, дівча- 
та! 21.00 — «Час». 21.35 — 
Прем’єра фільму-концерту 
«І знов відвідав я...». 22.50
— Мелодії і ритми зарубіж
ної естради. По закінченні— 
23. Й0 — Новини.

'і

А ЦТ (II програма)

П’ятниця
А ЦТ (1 програма)

8.00 — «Час». 8.45 — Чем
піонат світу з футболу. Збір
на Фоанц.ї — збірна ЧССР. 
10.20 — Збірна Гондурасу — 
збірна Югк .тав*!. 2-й тайм.
По закінченні — Новішії. 
14.30 — Новішії; 14.50 — Док. 
телефільм «Компетентна дум
ка». 15.20 — На VII Міжна
родному конкурсі ім. її. Чай- 
ковськеге. 15.50 — Під
москов'я. Продовольча про
грама в дії. 16.20 — Програ
ма телебачення Якутської 
АРСР. 18.15 — Тележурнал 
< Співдружність». 18.45 
Сьогодні у світі. 19.00 — На
родні мелодії. 19.15 — Чем
піонат світу з футболу. Збір
на ФР1І — збірна Австрії. 
'21.00 — «Час». 21.35 — Кі- 
нопанорама. 23.00 — Чем
піонат світу з футболу. Збір
на Іспанії збірна Північ
ної Ірландії. В перерві — 
23.45 — Сьогодні у світі.

18.00 — Новішії. 18.15 — 
Концепт, і 8.501— Клуб кіпо- 
подорожей. 20.00 •— Вечірня 
вазка. 20.15 — Концерт. 21.00 
— «Час». 21.35 — Телефільм 
«Бережіть жінок». 1 і 2 се
рії.

Субота

А ЦТ (1 програма)

А УТ

8.00 — «Час». 8.45 —
Спортивна програма. Чем
піонат світу з футболу. Збір
на ФР1І — збірна Австрії. 
2 й тайм. 9.55 — Збірна Іспа
нії'— збірна Північної Ірлан
дії. 2-й тайіл. 10.25 — Для 
вас', батьки. 10.55 — 26-й ти
раж «Спортлото». 11.05' — 
Ради і жптгя. 11.35 — На VII 
Міжнародному конкурсі 
ім. II. Чайковського. 12.20 — 
Сьогодні — Всесоюзний день 
винахідника і раціоналізато
ра. 12.43 — Концерт Велико
го академічного хору ЦТ і 
ВР. 13.00 — Коло читання. 
13.45 — Це ви можете. 14.30 
— Новини. 14.45 — У світі 
тварин. 15.45 — До 60-річчя 
утворення СРСР. Виступ 
Державного ансамблю на
родного танцю Азсрбаіід-

А УТ
10.00 — «Актуальна каме

ра». Ю.35 — «Сьогодні — 
Всесоюзний день винахідни
ка і раціоналізатора». 10.50
— Естрадний концерт. 11.10
— «ДІалогиі». Передача для
батьків. 11.25 — «Доброго 
вам здоров’я». 11.45 — «Каз
ка про Омелю». Лялькова 
вистава. 12.55 — Музей на
родної архітектури та побу
ту УРСР. 13.30 — Піонер
ський концерт. 14.20 — МйК< 
народна студія УТ. 14.50 —Г 
Ху;Х фільм для дітей «Шко
ла». 1 та 2 серії. 17.00 —
«Загартуйте дитину». 17.«)
— «Галузь: досвід, пробле
ми». 18.00 — Концертний зал 
«Дружба». 18.45 - «Сиарби 
музеїв Україні». “
«Актуальна камера,», и.<я> 
Телетурнір «Сонячні кларне
ти» 20.45 — «На добраніч, 
діти!» 21.00 — «Час». 21.35 
-- Продовження телетурпіру 
«Сонячні кларнеті:,». По за
кінченні — Новини.

А ЦТ (11 програма)
13.45 _ па VIII Міжнарод

ному конкурсі ім. II. Чан- 
ковського. 19.30 — 
лефільм «Добрий день». 20.00 
— «Вечірня казка». Мульт
фільм «Пиріжок». 20.15 — 
«Здоров’я». 21.00 •— «Час». 
21.35 — Телефільм «Дощ У 
чужому місті». 1 і 2 серії.

і

шш шлшш

сКристалл-9))-

«Донбасс-ІО»-

Зам. 61.

ЦЕ ПОБУТОВИЙ 
ДВОКАМЕРНИЙ 

ХОЛОДИЛЬНИК.

ОБІЙТИСЯ 
ШАФИ, У 
СВІЖИМИ,

В. о. редактора 
А. РОМАНЮК

РОЗМО-
ВІ-ІПАР-

ДІЙНІСТЬ Е ВІДМІННІ 
ЯКОСТІ ВИРОБІВ.

ви- 
до-

НАША АДРЕСА: ТЕЛЕФОНИ: відділу листіи І масової ро 
бети — 2 45-36: відповідального секрета
ря — 2-46 87; відділу комсомольського 
шиттл — 2-46 57: відділу пропаганди — 
2 45-36; відділу учнівської молоді — 
2-46-87; відділу військово патріотичного 
виховання та спорту — 2 45-35; відділу 
оголошень — 2-56 65; фотолабораторії 
2-45 35: коректорської — 3 61 83: нічно 
редакції — 3-03-53. ______

Газета вихопить v вів горен 
четвер І CV6OTV

Друкарня імені Г. М. Димитрова 
видавництва 

«Кіролоградська правда» 
Кіропоградсьиоіо обкому 

Компартії України 
м. Кіровоград eyn Fпіним, ?.

ШБ ПІВТОРА-ДВА ДЕСЯТКИ РОКІВ ТОМУ 
ЕОНИ БУЛИ ХОЧ І НЕ В ДИВОВИЖУ, АЛЕ 
і НЕ В КОЖНОВУ ДОМІ. А СЬОГОДНІ ВЖЕ 
ВАЖКО УЯВИТИ, ЯК МОЖНА 
БЕЗ АКУРАТНОЇ БІЛОСНІЖНОЇ 
ЯКІЙ ЗБЕРІГАЄМО ПРОДУКТИ 
НАПОЇ — ПРОХОЛОДНИМИ...

ХОЛОДИЛЬНИК МИ КУПУЄМО НЕ НА 
РІК і НЕ НА ДВА. І ВСЕ Ж НЕМА НІЧОГО 
ВІЧНОГО, З ЧАСОМ ДОВОДИТЬСЯ КУПУ
ВАТИ НОВИЙ, БІЛЬШИЙ ЗА ГАБАРИТАМИ, 
СУЧАСНІШИЙ, ПІДВИЩЕНОЇ КОМФОРТ
НОСТЕ..

У МАГАЗИНАХ «ГОСПОДАРЧІ ТОВАРИ» 
ТА «ТЕХНІКА» СПОЖИВЧОЇ КООПЕРАЦІЇ 
Є ВЕЛИКИЙ ВИБІР ХОЛОДИЛЬНИКІВ РІЗ
НИХ Х4АРОК. ЗАПРОШУЄМО ВИБИРАТИ 
ДО ВПОДОБИ!

ЗАГАЛЬНИЙ ОБ’ЄМ - 
ПОНАД 200 ЛІТРІВ, 

ЛИЗЬКОТЕМПЕРАТ У Р- 
НОГ КАМЕРИ — 28.

ЕЛЕКТРИЧНЕ ОСВІТ
ЛЕННЯ ВСЕРЕДИНІ ХО
ЛОДИЛЬНИКА, ДВЕР
ЦЯТА. ОБЛАДНАНІ ПО
ЛИЦЯМИ ДЛЯ ПРОДУК
ТІВ ДРІБНОЇ РОЗФА
СОВКИ. ПЛЯШОК, яєць, 
СПЕЦІАЛЬНІ ЄМКОСТІ 
ДЛЯ ЗБЕРІГАННЯ 
ФРУКТІВ, ОВОЧІВ — 
ОСЬ НЕПОВНИЙ ПЕРЕ
ЛІК ЗРУЧНОСТЕЙ, ІДО

10.00 «Актуальна каме
ра». 10 35 — Ранкова сюїта. 
11.05 — Фотоетюд «Літо».

НІНА 325-350 КАР
ПОВА І) ЦІ В.

Холодильник

ІІА-
яєнь. пля- 

ВІДЧИНЕНИИ

ІІАДАЄ «КРІІСТАЛЛ-9».
А ЯКЩО ДОДАТИ, ЩО 

ПРАЦЮЄ ХОЛОДИЛЬ
НИК АБСОЛЮТНО БЕЗ
ШУМНО, РОЗМОРОЖУ
ВАННЯ ПРОВОДИТЬСЯ 
АВТОМАТИЧНО, ЩО 
ТРИВАЛІСТЬ ЙОГО РО
БОТИ ЗБІЛЬШУЄТЬСЯ 
ЗА РАХУНОК ВІДСУТ
НОСТІ ТЕРТЯ ЧАСТИН 
МЕХАНІЗМУ. ТО СТАНЕ 
ЗРОЗУМІЛИМ, ЧОМУ 
САМЕ ЦЯ МАРКА КО

РИСТУЄТЬСЯ ПОПУЛЯР
НІСТЮ У ПОКУПЦІВ.

ПРАЦЮЄ ХОЛОДИЛЬ
НИК ВІД МЕРЕЖІ ПО
СТІЙНОГО ЧИ ЗМІННО
ГО СТРУМУ. ДОБОВА 
ВИТРАТА ЕНЕРГІЇ — 
ДО 3-Х КВТ/ГОД.

ЦІНА 280 КАРБОВАН
ЦІВ.

НОВА МОДЕЛЬ ХО
ЛОДИЛЬНИКА 
РОБНИЦТВА 
НЕЦЬКОГО ЗАВОДУ
холодильни К І в, 
ПРОДУКЦІЯ якого 
ДАВНО НАБУЛА ЗА
СЛУЖЕНОЇ ПОПУ
ЛЯРНОСТІ СЕРЕД НА
СЕЛЕННЯ. СПРИЯЛИ 
ЦЬОМУ ВИСОКА НА-

ВЕЛИКИЙ ЗАГАЛЬНИЙ 
ОБ’ЄМ — 240 ЛІТРІВ — 
І ОБ'ЄМ МОРОЗИЛЬНО
ГО ВІДДІЛЕННЯ - 21 
ЛІТР - ДОЗВОЛЯЮТЬ 
ЗБЕРІГАТИ ЗНАЧНУ 
КІЛЬКІСТЬ ПРОДУКТІВ, 
ЩО ЗНАЧНО ЕКОНО
МИТЬ ЧАС, ЯКИЙ МИ 
ВИТРАЧАЄМО НА ПО
КУПКИ ҐІ ПРИГОТУ
ВАННЯ СТРАВ.

А ШИРОКІ- ЗАСТО
СУВАННЯ ПЛАСТМАС 
В ОБЛИЦЮВАННІ ХО-

Л ОДИ ЛЫ ПІКА НАДА
ЮТЬ ЙОМУ ПРИВАБ
ЛИВОГО ВИГЛЯДУ й 
ЗАБЕЗПЕЧУЮТЬ ПОВ
НУ ГІГІЄНІЧНІСТЬ ПРИ 
ЕКСПЛУАТАЦІЇ.
ХОЛОДИЛЬНИК «ДОН

БАСС-і 0»—АПАРАТ ПІД
ВИЩЕНОЇ КОМФОРТ
НОСТІ, У НЬОМУ ПЕ
РЕДБАЧЕНО НАПІВАВ
ТОМАТИЧНЕ — 
РО/КУВАПНЯ 
1ІНКА, ЗРУЧНО СПЛА
НОВАНО ВНУТРІШНЄ 
ВІДДІЛЕННЯ.

ПРАЦЮЄ ХОЛОДИЛЬ
НИК ВІД ЕЛЕКТРОМЕ
РЕЖІ НАПРУГОЮ 220 

ВОЛЬТ. ДОБОВА В1ІТРА-

«Апшерон»-
ПРОПОНУЮТЬ МАГА
ЗИНИ «ТЕХНІКА» ТА 
УНІВЕРМАГИ СПО
ЖИВЧОЇ КООПЕРА
ЦІЇ.

ЗАГАЛЬНА МІСТКІСТЬ 
ХОЛОДИЛЬНОЇ КАМЕ
РИ — 240 ЛІТРІВ, МО

РОЗИЛЬНОЇ - 21. ДВЕР
ЦЯТА ОБЛАДНАНО ПО 
ЛИЧКАМИ ДЛЯ ЗБЕРІ
ГАННЯ ДРІБНИХ 
КУПК1В, 
ШОК.
.ХОЛОДИЛЬНИК ОСВІТ
ЛЮЄТЬСЯ ЗСЕРЕДИНИ.

полички В ХОЛО
ДИЛЬНІЙ К А М Е Р І 
МОЖНА ВСТАНОВЛЮ
ВАТИ ПА РІЗНІЙ ВИ
СОТІ. ОТЖЕ, НЕ ОБМЕ
ЖУЮТЬСЯ ГАБАРИТИ 
ПОСУДУ, В ЯКОМУ ЗБЕ
РІГАЮТЬСЯ ПРОДУКТИ.

ДВЕРЦЯТА ВІДЧИ
НЯЮТЬСЯ з ДОПОМО
ГОЮ РУЧКИ АБО 
ДАЛІ.

ХОЛОДИЛЬНИК 
ШЕРОН» МОЖНА 
ПИТИ ЗА ГОТІВКУ 
В КРЕДИТ 3 РОЗСТРОЧ
КОЮ НА 2 РОКИ. ВАР
ТІСТЬ 325 КАРБОВАН
ЦІВ.

ПЕ-

Кіровоградська 
облспоживспілка. 

Укоопторгреклама.

«Молодой коммунар» — 

орган Кировоградского 

областного комитета 

ЛКСМ Украины.
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