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ХОДА ЖОВТНЯ
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7 листопада на Красній 
площі столиці відбулися 
парад військ Московсько
го гарнізону і демонстра
ція представників трудя
щих.

На центральну трибуну 
Мавзолею' піднімаються 
товариші Л. І. Брежнев, 
Ю. В. Андропов, В. В. Гри
шин, А. А. Громкко, А. П. 
Кириленко, О. М. Косигін, 
К. Т. Мазуров, А. Я. Пель
ше, М. В. Підгорний, Д. С. 
Полянський, М. А. Суслов, 
П. Н. Демічев, Б. М. Поно- 
марьов, М. С. Соломен- 
цев, Д. Ф. Устинов, В. І. 
Долгих, І. В. Капітонов, 
К. Ф. Катушев.

Член Политбюро ЦК 
КПРС, Міністр Оборони 
СРСР Маршал Радянсько
го Союзу А. А. Гречко 
об їжджає війська, поздо
ровляє їх із святом, а по
тім піднімається на трибу
ну Мавзолею і виголошує 
промову.

Починається урочистий 
марш військ. За традицією 
попереду йдуть юні бара
банщики. Бурхливими оп
лесками зустрічає площа 
Прапор Перемоги, вста
новлений у незабутньому 
1945 над повергнутим 
рейхстагом. Тут же бойові 
прапори з'єднань, частин 
і кораблів, 
відзначився 
сеободу і 
нашої Батьківщини.

Чіткими прямокутника
ми проходять по площі 
слухачі військових акаде
мій. За ними йдуть кур
санти училищ, парашу- 
тисти-десантники, мор
ські піхотинці. Рухаються 
підрозділи гвардійської 
мотострілецької Та/лан- 
ської дивізії.
(Закінчення на 2-й стор.).

Незгасним йде до кас 

Жовтневий залп „Авр<фи‘б— 

в святкових колонах несе
мо вірність Леніну, партії, 

і шлях нам стелиться ко
муністичний!

Святково вбране Гі особ,- 
лшзо красиве місто-гербії 
Київ. На головних його 
магістралях червоні пра
пори і транспаранти.

Оплесками зустрічають 
присутні появу на цент
ральній трибуні товаришів 
В. В. Щербицького, М. М. 
Борисенка, Г. І. Ваіценка, 
Н. Т. Кальченка, І. К. Лу
така, О. П. Ляшка, В. О. 
Сологуба. О. А. Титарен- 
ка, В. 10. Маланчукй, 
Я. П. Погребняка, В. В. 
Федорчука, В. М. Цибуль
ка, а також представників 
лратійних, 
громадських 
генералів і офіцерів 
дянської Армії.

Десята година ранку. 
На Хрещатик у відкритій 
машині виїжджає коман
дуючий військами Чсрво- 
нопрапориого Київського 
військового округу гене
рал-полковник І. О. Гера
симов. Він приймає рапорт . 
командуючого парадом 
генерал-лейтенанта Л. І. 
Кузнецова, об’їжджає ви- 
шнкувапі на магістралі 
пінська Київського гарні
зону, поздоровляє їх з 
58-ю річницею Великої 
Жовтневої соціалістичної 
революції.

Командуючий військами 
піднімається на трибуну і 
виголошує промову, на 
закінчення якої проголо
шує здравиці на честь 58-ї 
річниці Великої Жовтне
вої соціалістичної револю
ції, великого радянського 
народу і його доблесних 
Збройних Сил, Комуніс
тичної партії Радянського 
Союзу.

Над Хрещатиком лине 
тисячоголосе «ура!». В 
мелодії Державних гімнів 
СРСР і УРСР . вплітаю- 
(Закінчсння на 2-й стор.).

ДЕМОНСТРАЦІЯ ТРУДЯЩИХ В КІРО
ВОГРАДІ.

Фоторепортаж з площі імені 
С. М. Кірова Василя КОВПАКА.

Урочисті збори в Кіровограді
6 листопада в Кіровограді відбулися урочисті збори 

представників партійних, радянських, громадських 
організацій та місцевого гарнізону Радянської Армії, 
присвячені 58-ії річниці Великого Жовтня.

Урочисті збори відкрив перший секретар Кіровоград
ського міськкому Компартії України В О С

З доповіддю про 58-у річницю Великої '/ 
соціалістичної революції виступив секретні 
Компартії України Ф. П. Дзядух.

Учасники зборів і великим піднесенням 
тексти вітальних листів Центральному 
КПРС. Президії Верховної Ради СРСР і 
ністрів СРСР та НК Компартії України. 
Верховної Ради і Раді Міністрів УРСР.
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ПЕРЕМОЖНА ХОДА ЖОВТНЯ
(Закінчення. Почакік 

на 1-й стор.).
На площі з являються 

сріблясті установки ракет
них військ протиповітря
ної оборони. Марш техніки 
завершила колона ракет 
сухопутних військ.

У кумачевому полум'ї 
прапорів і стягів вливаю
ться на площу святкові ко
лони демонстрантів.

Над колонами — рапор
ти трудових перемог мо
сквичів. Індустріальна сто
лиця вже виконала п’яти
річку по загальному обся
гу виробництва продукції. 
Успішно завершено план 
десяти місяців. Додаткове 
реалізовано 
мільйонів 
продукції. Багато їі 
удостоєно найвищої 
жавної атестаційної 
ки — Знака якості.

У числі перших — 
ставники Красної Прссні— 
району, де 70 років тому 
почалося Грудневе-зброй- 
не повстання народу про
ти царизму. Воно стало 
вершиною революції 1905 
року. Краснопрєсненці 
свято бережуть і примно-

ж/ють революційні, бойо
ві і трудові традиції парті: 
і народу.

...Нові і нові колони де
монстрантів вступають на 
головну площу країни.

Святковий похід у сто
лиці став ще одним яскра
вим свідченням єдності 
партії і народу, готовності 
кожної радянської люди
ни внести гідний вклад у 
велику справу будівництва 
комунізму.

♦ ♦ *
Урочисто й радісно від

значили 53-у річницю Ве
ликого Жовтня трудящі 
всієї Радянської країни. В 
містах і селах—скрізь від
булись урочисті збори, 
пройшли демонстрації. На 
святкових маніфестаціях 
радянські люди виразили 
свою одностайну підтрим
ку ленінської політики 
рідної Комуністичної пар
тії, заявили про свою рі
шимість гідно завершити 
дев яту-п’ятирічку і озна
менувати наступний XXV 
з’їзд КПРС новими слав
ними трудовими ділами — 
в ім я щастя Батьківщини, 
в ім’я міцного миру 
землі.

(ТАРС).

ЗНАМЕНА KIFO В ОГРАД

НАТХНЕННОЇ ПРАЦІ
ГРІЛА країна соціалісту від
значає 58-і роковини... Вглиб 

історії віддаляється громовиця 
червоною залпу «Аврори» та мо
гутньою силою революційної зви
тяги продовжується в нашому 
світлому сьогоденні вічне би 1ГЯ 
ленінських ідей. Ми слухаємо твій 
пульс, Жовтень сімнадцятого! І як 
паненя тішу реліквію — гордо і 
розкрп.тено несемо прапор, дідів і 
батьків вперед, вище, до нових 
горизонтів! Натхненний труд для 
Радянської Вітчизни — запорука 
наших успіхів. В святкових коло
нах Жовтня трудові рапорти: звіт 
перед партією і народом про ус
пішне виконання планів дев’ятої 
п’ятирічки, ми крокуємо назустріч 
наступному XXV з'їзду Комуніс
тичної партії впевнено, натхненно, 
гідно несучи високе звання радян
ської людини...

Радієш: звістка прийшла напе
редодні до трудівників області. 
За повідомленням ЦСУ УРСР 
трудящі промисловості Кірово
градської області, здійснюючи рі
шення XXIV з’їзду КПРС, керую
чись вказівками Генерального сек
ретаря Ц!< КПРС товариша 
Л. X Брежнєва з питань економіч
ної політики вартії, на основі ши
роко розгорнутого соціалістичного 
змагання достроково, в жовтні, 
виконали завдання дев'ятої п’яти
річки но зростанню загального об
сягу промислового виробництва.

Святкуємо 58-й Жовтень... 1 по
чинають радісну ходу урочистого 
маршу юні. Школярі Кіровограда 
ступають на центральну площу 
міста. Воші ві гають трибуну, на 
якій керівники обласних, міських 
та районних партійних і радян
ських органів, ветерани партії і 
війні], Герої Радянського Союзу,

Герої Соціалістичної Праці, пере
довики виробництва, гості міста.

У тих, .хто весело крокує площею — 
все попереду. їхнє життя осяяне по
смішкою Ілліча, партія, держава за
безпечили їм щасливе, сонячне дитин- 
сіво. І майбутнє подає міцні, надійні 
руки. Завдання для юних зрозуміле: 
прийти в тс майбутнє не і остями, а 
господарями. Вчаться цієї науки roc- 
нздарюваїшп хлопчики і дівчатка сьо
годні за партою Опановуйть знаннями 
не поверхово — глибоко, свідомо, і то
му з такою радістю тягнуться вгору 
руки з транспарантами, на яких лише 
«п’ятірки», «п’ятірки»... XVII з'їзд 
ВЛКСМ наголосив, що навчання для 
школярів їх головна праця і патріо
тичний обов’язок. І де ні і юних ленін
ців — «Знання — паша зброй в бо
ротьбі за комунізм!».

І раптом площа перетворюється на 
стадіон. Юність, краса, гарт — кроку
ють фі ікультур інкп міста. Спортсме
ни ДСТ «Авангард». «Спаргак». «Ко
лос», «Буревісник» демонструють сво. 
вміння, викопуючи гімнастичні вправи. 
На багатьох — червоні стрічки чемпіо
нів, різноманітні кубки красномовно 
свідчать про здобутки спортивних ко
лективів. Честь спорі іівніїх товариств 
Кірової радіцннп захищають 89 май
стрів спорту, близько трьох тисяч кан
дидатів у майстри спорту, більше 2-1-х 
тисяч спортсменів масових розрядів. 
Значок ЄНО носять сьогодні більш (ї) 
тисяч трудівників міста і села. Серед 
тих, хто займається спорі ом, чимало 
студентів, учнів середніх спеціальних 
навчальних закладів. Ось вони вихо
дять на площу за колонами фізкуль
турників — майбутні вчителі, інжене
ри, науковці, конструктори, лікарі... 
Лише Кіровоградський інститут імені 
О. С. Пушкіна за роки свого існуван
ня випустив 1S тисяч спеціалістів, по
над тисячу юнаків і дівчат — студен
тів інституту сільськогосподарського 
машинобудування беруть участь в ро
боті гуртків НСТ, студентських кон
структорських бюро.

Па площу імені С. М. Кірова 
вступає робітничий клас обласно
го центру. Йдуть трудівники .ке
нійського району міста, які стали 
переможцями соціалістичного зма
гання на честь 58-ї річниці Жовт
ня. Відкриває святкову демон
страцію трудящих району колек-

ііні двічі орденопосііого заводу 
.Червона зірка». Майже в 40 кра
їн надсилає свою продукцію під
приємство. Повільно над колона
ми пливе величне панно На Цьо
му слова: «XXV7 з'їзду КГІРС - 
гідну зустріч! . Червонозорівці 
рапортують про спої трудові да
рунки наступному форуму кому
ністів. Прийнявшпша 1975 рік під
вищені соціалістичні зобов’язан
ня. воші успішно їх викопують. 
67 бригад і 1603 робітники вже 
завершили особисту п'ятирічку і 
працюють в рахунок десятої п'я
тирічки. Піші майже 10 процентів 
продукції випускається заводом з 
державним Знаком якості. Комсо
мольці і молодь підпрнємства гід
но приймають естафету старших 
товаришів — передовиків вироб
ництва. 11а рахунку формуваль
ників молодіжних бригад Івана 
Іванова та Івана Бондаренка чи
мало трудових перемог, комсо
мольсько-молодіжна бригада фор
мувальників ливарного цеху сіро
го чавуну ~ ’ 
виступила 
комсомольсько-молодіжних бригад 
області — боротися за право носи
ти ім’я бригади імені ХХ\ з’ї;ду 
КПРС. У ініціаторів почину бага
то послідовників. Бригада О. Да- 
цепка одна з перших на заводі за 
три з половиною роки виконала 
п’ятирічку. Сам бригадир нагород
жений золотим знаком ЦК 
ВЛКСМ «.Молодий гвардієць п’я
тирічки».

Завершуюгь урочисту ходу трудівни
ків Ленінського район) працівник і 
охорони здоров’я та установ.

На площі імені Кірова з’являє
ться нова колона демонстрантів. 
Пдуль гру тяті Кіровського раііо- 

міста. Попереду — прапоро-

(Закінчення. Початок 
на 1-й сюр.), 

ться розкоти гарматної о 
салюту.

Заклично звуїагь фан
фари. Починається вій
ськовий парад. За тради
цією ного відкривають юні 
барабанщики, 
рухают вся 
ського вищого 
го авіаційного інжі нериз- 
го училища, 
вищого зенітного ракетно
го інженерного ордена 
Леніна Червоііопрапорно- 
го училища імені М. Кі
рова.

Слідом за моряками, 
чітко карбуючи крок, Хре
щатиком проходять під
розділи Міністерства внут- 

•.....  прпкордон-
---.... і

радіотехнічне училище 
Г1НО Завершують нарад 
курсанти Київського ви 
того загальновійськового 
командного двічі Червоно 
прапорного училища імені 
ЛІ В. Фрунзе.

І Іоч йііається святкова 
демонстрація представНі 
ків трудящих.

І Гад колонами 
ордени Леніна, 

ї Революції

рішніх справ, 
НІІКІІ — люди 
МУЖНЬОЇ професії.

На марші — один з най
старіших військових на
вчальних закладів краї
ни — Київське вище вій
ськове інженерне" двічі 
Чсрвонопрапорне учили
ще зв’язку імені М. І. Ка- 
лініна, Київське вище тан
кове інженерне ордени 
Червоної Зірки училище, 
Київське вінце інженерне

носці, — колектив ордена
«Знак Пошани> заводу трактор
них гідроагрегатів. Кожен, хто 
сьогодні крокує в згуртованії: ко
лоні, може гордо сказати: в до
строковому завершенні ііідпрнс.м- 
егволї планів дев’ятої п'ятирічки 
є і моя праця! В Могутньому по
тоці соціалістичного змагання тут 
народились нові починання, — ви
соке звання ударників комуністич
ної ираці носять 6 цехів, 18 діль
ниць, 14 змін, 24 бригади, 15 від
ділків і бюро.

Транспаранти, лозунги розповідають 
про ге, як готується колектив зустріти 
XXV з’їзд КГ1РБ. Обсяг реалізованої 
продукції з початку року виконано на 
101.3 процента, сооіваргісїї, продукції 
знижено па 170 тисяч карбованців, по- 
надп.іановий прибуток складає майжз 
350 тисяч карбованців. Багато моло
дих і ідроагрсгатпикіа нагороджено 
знаком ЦК. ВЛКСМ «Молодий гвар
дієць п’ятирічки». Переможцем соціа
лістичного змаїання серед комсомоль
ців Кіровського району стала комсо
мольсько-молодіжна бригада токарів 
Анатолія Скворцова.

Безперервно ллється людська ріка. 
Червоні знамена, натхненні заклики 
лозунгів, транспарантів. У демонстран
тів радісний, святковіш настрій. Тру
дові здобутки — тобі, партіє! Урочис
тий марш трудящих Кіровського райо
ну продовжують колективи заводів 
«Укрсільгосптехпіка», -заводу друкар
ських машинок, «Металіст:» та інші. 
Йдуть в святкових колонах трудівники 
будівельних організацій, колективи 
підприємств легкої промисловості, по
бутового та комунального обслугову
вання, працівники транспорту за тор- 
■ ів.ті.

Святкуємо 58-й Жовтень... Щас- 
.ливе мирне небо, радість нгтхпеп- 
ної праці — спільної роботи для 
себе, для Батьківщини — ось вже 
58-й рік приносять нам 
завоювання революції, 58-й 
будуємо ми нове життя і паш по
ступ вперед впевнений — на Краї
ну Рад рівняється весь прогресив
ний свіг.

Крокуючи сьогодні в святкових 
колонах, ми ще раз сказали своє 
слово за розквіт держави, за єд
ність помислів партії і народ'-, за 
комунізм!

- два-
,. _ орден

Жовґііевої Революції і 
орден Дружби Народів — 
високі нагороди, якими 
країна відзначила боно 
вий і трудовий подвиг на
шої республіки. Україн
ський народ під мудрим 
керівництвом Комуністич
ної партії успішно вико
нує плани п’ятирічки, го
тує гідну зустріч XXV 
з’їздові КПРС.'. Ще \ ве
ресні трудящі Україні: 
рапортували про виконан
ня плану п’ятирічки по 
обсягу промислового ви
робництва.

На Хрещатику — юність 
столиці України. В зведе 
ніц^колоні йдуть учні, сту
денти, 
Група 
ток на центральній трибу
ні вручає квіти керівникам 
Комуністичної партії і 
Уряду республіки.

Святкуючи 58-у річницю 
Великого Жовтня, трудів
ники столиці Радянської 
України в сдіпіомт строп 
з усіма трудящими Чіаійоо 
соціалістичної Батьківщи
ни ще раз продемонстру
вали свою непохитну; від-: 
даність справі Леніна, Ко-; 
муністичпої партії, тверду 
рішимість гідними трудо
вими успіхами ознамену
вати наступний з’їзд 
пінської партії.

(РАТАУ)

А Ленінським дзроювка- 
зо.м... в ро,ц в. і. Леніна ак
тор Народного театре Надану 
культури і.м. Жовтня О. ВО
ЛОШИН.

А Урочиста і оадісп.і іілО< 
та Кірова.

КІРОВОГРАД.

Святкові демонстрації і \
відбулися 
області.
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звіти 
І ВИБОРИ

ВІД АВТОРА (МОЖ
ЛИВО. ДЕЩО ЛІРИЧ
НО).

Теоретики твердять: журна- 
лістпка міститься на пі в до ро
зі між наукою і літературою. 
Цього дня я жалкував, що 
це так. Бо коли б був науков
цем, то, напевне, не обмежив
ся б тільки переліком: Сзіт- 
ловодськ, іві гно-вііборна кон
ференція, Палац культури 
імені Леніна, 502 делегати... 
А дослідив би до тонкостей-, 
хто переді мною. з якими дум 
нами, з якими справами. І ви
важив би надпланові гопни 
зерна, вирощені ось цими дс- 
легата.мп-.х тіборобами. Вимі
ряв би рекордні висоти, до 
яких підняли свої норми ви
робітку молоді робітники — 
бо Ж у залі представники тих 
восьмисот комсомольців, які 
достроково виконали завдан-

ркноться в комсомольських 
організаціях заводів.

Шириться рух багато
верстатників, підвищується 
кваліфікація молодих робіт
ників. кожна друга з 22!» рац- 
пропозицій. поданих юнаками 
й дівчатами в 1973, спрямо
вана на покращення якості 
роботи, удосконалення техно
логічних процесів. 1 не тільки 
в промне іовості. Скажімо, в 
торгівлі 25 комсомольсько-мо
лодіжних магазинів і секцій 
переведено на самообслугову
вання — прогресивну високо
якісну форму роботи. Заразу 
нашому місті за цим методом 
продається близько 90 процен
тів всіх товарів. А за ініціати
вою комсомольців і молоді 
бюрі. добрих послуг ветеранів 
війни і праці вирішено обслу
говувати прямо вдема... По
шук триває, хотілося-б тільки 
почути про це на конференції 
якомога ширше.
З ДОПОВІДІ 
ПЕРШОГО СЕКРЕТАРЯ 
МІСЬККОМУ
КОМСОМОЛУ 
ОЛЕКСАНДРА 
ДЗЯДКА

«Для бага- 
тьох комсо-

РОЗМОВУ
польських ор
ганізацій ха- 
ракте р н и іі 
комплекси н її 
підхід до роз-

НЕ ЗАКІНЧЕНО-
витку руху 
молоді за ви
соку якість 
роботи, за 
маіістерніс г ь, 
за честь за
водської мар
ки. Про пози
тивний досвід

П 0 Ч А зі оду вал о с ь 
вище. Тепер 
зупинимось па 
тому, що за
важало нам 
розвивати це 
питаная.

«’ю
а*’*

иив

ня 1976 року, тих 545 юнаків і 
дівчат, які трудяться ніші в 
рахунок 1976 року.

Був бн літератором, то, на
певно, ВЬЛОИНЗСІ! б сивому 
Дніпрові, який грав хвилями 
за якууь сотню метрів від за
лу конференції, його правіч
ним берегам, золотим в остан
ньому наряді осені, білостін
ному красеню-місту. віддзер
каленому в світлих водах сте
пового моря.

Але я газетяр. Тому мушу 
зупинити цей перелік, пройти 
мимо повені фактів — яскра
вих, хвилюючих, пам’ятних, 
які врізались святковою по
дією В ЖЛГТЯ КОЖНОГО СВІТ.ІО- 
водського делегата, і зупи
няюсь на одному, найголовні
шому.

МОВА ПРО ЯКІСТЬ. 
ЧОМУ?

Насамперед тому, що вона 
найповніше відображає кон
структивну. ділову розмову, 
яка велася на конференції. 
Тема ця цікавила всіх — і ро-’ 
бітників, і колгоспників, і 
службовців, і школярів. Якість 
продукції, якість обслуго»' - 
вашія, якість будівництва, 
якість знань — все не спліта
лося в одне грандіозне по
няття п’ятирічки якості, яка 
гряде з роком 1976-м, з XXV 
з’їздом КПРС. І до цієї події, 
визначаючи план на наступне 
дворіччя, готувалися деле
гати.

Є й суб’єктивна причина. 
Місяці, тому бюро обкому 
комсомолу прийняло постано
ву «Про роботу комітетів ком
сомолу м. Сві гловодська по 
розгортанню масового руху 
молоді за високу якість робо
ти, майстерпіс і ь, честь за
водської марки». І як вико
пується вона, як виконувати 
її надалі — просто необхідно 
з’ясувати кожному члену 
ВЛКСМ міста пал Дніпром.

ІНТЕРВ'Ю
З ДЕЛЕГАТОМ.
(ЯКЕ ПІДТВЕРДЖУЄ)

— Для нашої делегації — 
це питання надзвичайно важ
ливе, — розповідає секретар 
комсомольської органі за ції 
Світловодського заводу чис
тих металів імені 50-річчя 
СРСР Іван Торба. — Па звіт 
по-виборних зборах'ми прий
няли звернення до всієї мо
лоді Кіровоградшини підтри
мати наш почни «П’ятирічці 
якості — комсомольську га
рантію». І тепер цікаво — чи 
ж почули, чи ж підхопили?

— А як зародився ваш по
чин?

— П’ятнадцяти видам про
дукції, які випускає наш за
вод, присвоєно державші.'■ 
Знак якості. Наші робітники 
борються за ге. щоб і в на
ступному році цієї честі удо
стоїте ще п’ять видів виро
бів. «А іцо. коли нам взяти 
випуск цієї продукції під 
комсомольський контроль?»,— 
звернулася молодь сьомого 
цеху на звітно-виборних збо
рах заводу. Збори підтримали 
одноголосно. Зараз на під
приємстві створено комсо
мольський загін якості. При 
всіх цехових штабах «Комсо
мольського прожектора» ство
рено штаби якості, якими ке
рує централізований завод
ський штаб.

— А чи ж прийнятний ваш 
Досвід для всіх?

— Звичайно. Нам відомо, що 
Ударні загой1: якості вже ство-

Ще недостатню активність 
у боротьбі за якість продукції 
проявили комітети комсомолу 
хлібокомбіиату, будівельного 
управління № 1, маслозаводу, 
колгоспу імені Гагаріиа і ря
ду інших колективів. Цікаві 
форми роботи, на жаль, є 
тільки досягненням чисельних 
комсомольських організацій. 1 
навіть тут є серйозні недо
ліки.

Чому так сталось? Можли
во тому, іцо міськком комсо
молу не проявив ще достат
ньої ВИМОГЛИВОСТІ до коміте
тів комсомолу, комсомоль
ських активістів за рівень 
пироонннтва. .зміст і стиль ро
боти по зміцненню трудової 
дисципліни, ліквідації втрат 
робочого часу.

Міський штао «КП слабо ке-
рував, направляв, навчав ак
тив первинних «прожекторис
тів». Не узагальнювався пе
редовий досвід роботи комсо
мольських дозорців ГЕС імені 
50-річч:і Жовтня, міськзміш- 
горгу, колгоспу імені -ІО-річчя 
Жовтня. .Міський штаб, шта
би первинних комсомольських 
організацій не налагодили ді
лових контактів з групами на
родного контролю.

Певно, і в "міськкомі комсо
молу необхідно буде узагаль
нити свій досвід у роботі з 
кращими вагонами <КП», да
ти рекомендації в цьому пи
танні для всіх комсомоль
ських організацій.

З РЕЗОЛЮЦІЇ 
КОНФЕРЕНЦІЇ

•-Добитися широкого роз
повсюдження в комсомоль
ських організаціях ініціативи 
молодих трудівників ордена 
і рудового Червоного Прапора 
іаводу чистих металів імені 
50-річчя СРСР «П'ятирічці 
якості — комсомольську га
рантію» .

ІНТЕРВ’Ю
З ДЕЛЕГАТОМ. 
(ЯКЕ ПІДСУМОВУЄ)

— Звичайно, в доповіді і ви
ступах всього не скажеш, — 
Іван Торба пригадує подумкп 
хід конференції. — Але все ж 
і я, і наші делегати лишилися 
задоволенимн. Всі зрозуміли, 
наскільки складна і об’ємна 
не категорія — якість. Соціа
лістичне змагання, наставни
цтво, навчання молоді, кон
курси «Кращий за профе
сією», робота комсомольсько- 
молодіжних колективів — всі 
ці. здавалось би. осібні форми 
роботи мають пряме безпосе
реднє відношення до підви
щення якості продукції. Втім, 
ми іі не чекали готових рецеп
тів. Адже наша конференція— 
це тільки початок до роздумів 
і дій в цьому напрямку._Попе
реду ціла п’ятирічка якості — 
п’ятирічка творчості, пошуків 
і деріань!

На організаційному пленум: 
першим секретарем Світловод
ського міськкому комсомо іу 
обрано Анатолія Володимиро
вича ДІБРОВУ, другим секре
тарем — Миколу Федоровича 
ПОГОРЄЛОВА. секрстарем- 
завідуючою відділом учнів
ської молоді — Тетяну Ве- 
неамінівну БЕТЄХТіНУ.

О. РАКІН, 
спецкор «Молодого 
комунара».

м. Світловодськ.

ЛЮДИ І ДІЛА
ІРИНА ЬАДЮЛ

Вона прибула сюди у минулому 
році з комсомольською путівкою у 
складі групи молодих кіровоград- 
ців, котрі поповнили Всесоюзний 
будівельний загін ЦК ВЛКСМ. При
їхала — і «захворіла» КамАЗом. 
Перші дні ходила зачарована будо
вою, слухала дивовижні пояснення 
(наприклад, питала, як дійти до 
БМУ-114, куди її та подруг направи
ли на роботу і чула у відповідь: 
«Дійдете до двадцять першого 
комплексу, за ним — двадцять де- 
в ятий, а потім, звичайно, двадцять 
другий Неподалік і ваше управлін
ня»). Милувалась вечірнім містом, 
коли в усіх вікнах висотних будин
ків горять вогні, і здається, що во
ни збудовані із самого сяйва. Таке 
явище можна побачити лише у Но
вому місті, де більшість дев яти-та 
дванадцятиговерхових будинків — 
гуртожитки, в кожній з кімнат кот
рих завжди хтось є.

Ірина швидко освоїла нову для 
себе професію, стала малярем- 
штукатуром. У нинішньому році її 
вже вважають однією з кращих.

Мені, не вдалось зустрітись з Іри
ною Бадюл, дівчина якраз поїхала 
у відпустку. Про неї говорять її по
други по роботі.

Людмила Кобцева, майстер:
— Яка вона у нас? Хороша-хоро- 

ша! Як майстру, вона мені дуже 
подооаєгься. Будь-яке завдання 
виконує залюбки; штукатурити — 
так штукатурити, фарбувати — так 
фарбувати, прибирати будівельне 
сміття — і це охоче. Вона довго 
виконувала обов'язки бригадира, 
отже, могла б і вибрати роботу. 
Вимоглива. Обов язково винного 
примусить усунути брак. Ми її 
обрали делегатом на звіїно-вибор- 
ну комсомольську конференцію 
управління. Ні, в «гірших» вона не 
ходила. І не буде. Хороша у вас 
землячка!

Людмила Максимова:
— Я приїхала із Ростовської об

ласті. Працювала швачкою-мото- 
ристкою на швейній фабриці у міс
ті Туково, але тут довелось працю
вати ученицею. Якраз у цій брига
ді Зараз уже маю розряд. І дуже 
вдячна Ірині Бадюл. Інші, буває, да
дуть якусь роботу, а потім навіть 
не підійдуть у кінці дня. А Іра в 
підсобниках ке тримала. Все пока
же, пояснить, а потім обов язково 
перевірить.

Працювали ми якось на об єкгі 
10/56. Це — дев'ятиповерховий 
житловий будинок. Вона доручила 
мені зашпарувати вікна і фарбува
ти рами. Я питаю: «А отут, внизу 
щіткою пройтися? Надто незручно 
діставати!». «Фарбувати обов язко
во», — відповідає вона. — Адже 
тут люди будуть жити!».
ВЯЧЕСЛАВ ГОРЮНОВ

Інколи зустрічаєш людину, яка

Продовження. ГІоч. в газеті за 
26, ЗО жовтня та 4 листопада ц. р.

подобається з першого погляду. А 
потім переконуєшся, що її зовніш
ність повністю відповідає характе
ру. Про подібних людей кажуть: 
«щира душа». Такий і Славко Го
рюнов. Йому років 25—26. Буйний 
чуб, трохи кирпатий ніс і добрі- 
добрі очі. Одягнений в чорну ме
реживну сорочку, під якою — мор
ська тільняшка. Для когось іншого 
таке поєднання, може, здавалося б 
і дивним, для Славка — якраз. Як 
і цілком природне сусідство під
ручників з політекономії і науково
го комунізму з книжками серії 
«Подвиг» і букетом ЖОВТОГО ОСІН
НЬОГО листя у його гуртожитку. Це, 
до речі, закономірне для юні 
КамАЗу: романтика і наука.

Рівно о восьмій ранку до гурто
житку під'їжджає критий ГАЗ-53. 
Робочий день у командира Всесо
юзного будівельного загону Ц:< 
ВЛКСМ починається.

Вдень шукати Горюнова — марна 
справа. Хіба що вранці — в ідеоло
гічному відділі комітету комсомо
лу «Камгесенергобуду» та пізно 
увечері в стодесятій кімнаті гурто
житку 6/2. Там — штаб загону. А 
так день — на колесах. В будівель
ному загоні 1100 комсомольців, 
обєкіів — сотні, ось і спробуй, 
об’їзди хоч половину!

Йому н'хто не визначав службо
вих обов язків: «від» і «до». Але 
Горючов з тих людей,' яким до 
всього діло. Не «клеїться» у когось 
на роботі — Славко приїжджає в 
будуправління, вирушає у рейд 
патруль БКД — він теж сідає в ма
шину, репетиція естрадного орке
стру — і тут Горюнов серед своїх. 
Робочий день закінчує пізно вночі. 
А ще якось треба і в підручники 
заглянути. Три роки не мав змоги 
поїхати скласти екзамени до вузу, 
а оце влітку облишив усі справи і 
подався у Казань. Зараз — заочник 
Казанського університету.

Одного вечора до штабу за
йшла юна робітниця, що жила тут

М. ВІДЕНКО,
спецкор ьЛІо.'іодшо комунара»

же ,в гуріожиіку, на другому по
версі. (Славко не назвав її прізви
ща). Звернулась по допомогу, на 
роооп, мовляв, конфлікт,

— Допоможемо, — пообіцяв Го
рюнов. А потім запитав:

— Чи иідчузаєш ти себе цілком 
правою? Не лише на роботі, а вза
галі 5 житті?

Дівчина завагалась.
— Давай на відвертість. Я ж знаю 

твою таємницю.
— Давай, — сказала вона. І ви

йшла. "
А за хвилину повернулась, несу

чи... мотузяну драбину.
— Так-то краще. Нехай твій коха

ний ліфтом користується.
— Ми хотіли, щоб як у Джульєтти 

і Ромео, — зніяковіла дівчина.
Славко і зараз зберігає у сейфи 

гу драбину. А із закоханими все 
чудово. Освоїли ліфт. Тільки ша- 
ріюгься, зустрічаючись з команди
ром.

Ні, Горюнов не шкодує ані за чаг 
сом, що проходить у Безкінечному 
клопоті і турботах, ані за тим, що 
його праця не виливається у зримі 
результати: будинки чи стіни цехів. 
Він — командир будівельного за
гону, командир за посадою і за по
кликанням. І така робота, йому до 
душі.

(Закінчення в ндсіушому номері).

На фото: працюють дівчата з бригади Ір-ши Видюл. Фото автора

Готуючис .
ча бібліотека піднесла серед своїх читачів пронаг 
метальних та художніх іг.орів про діяльність ’ 
іюї партії в ріні і 
чок — комуністів.

Розширила коло 
журналіста П. О. _____ ________ ___
мічена дарчим автографом, вона щойно поповнила краєзнав
чий куток бібліотеки. До неї віййшш дві повісті: «Гроза в 
липні- та «Якщо хочеш стати космонавтом.-»^ Посип Варей- 
і іс, герой першої повісті, більшовик з 1913 року, брав актив
ну участь у Великій /Кйвтпевій ........  ,______
Про його партійну діяльність можна довідатись, віявши 
руки 43 ій том ГІовіиго . »брання творів В. І. Лепіііл.

гідно зустріті: XXV з’їзд К.ГІРС, обласна дитя- 
йду доку- 

Комуиістич- 
їі гідних сипів і до-періоди історії, про

ніс ї г -матики нова 
Гельбак.і «Земляки»

книга письменника і 
(Вільнюс, 1975). По

соціалістичній революції, 
і в 
До

г
І на

Г;

кмтоноф

І

„РІВНОПРАВНІСТЬ, 
РОЗВИТОК, МИР“
— під ганим девізом ліс
па планеті Міжнародна 
д е м ок р а т 11 ч н а фе дер а ці
жінок — найактнвіїіпіпн 
учасник Міжнародного 
року жінки Прсгеденпя 
ного відзначається поси- 
іСнням боротьби матерів і 
трудівниць усього світу за 
свої права, демократію і 
мтір.

Цікавою

поштовою мініатюрою, 
присвяченого Міжнародно
му року, поповняться фі
лателістичні колекції. 1ІЛ 
марці юбражеио емблему 
року і квітку троянди на 
с і и тізовапому малюнку 
земної кулі. На правій 
кромці — девіз МДФ/К.

Автор марки — худож
ник Юрій Лрцимсіїов.

Він був в рядах тих ро
сійських спеціалістів, кот
рі з пертих дпін народ
ження Республіки робіт-

- а»

радянською

кладнішс про йиі<> коротке :кі:ття, спов
нене горіння і боротьби іа справу нір 
тії. йде цікава розповідь у книзі.

Користується попутяр.иістіо у читачів 
і попередній роман її. О.'Г» льбака «Сич 
чекіста» (1371 р ). Героїв його, людей
складних Ділі,. на цей ра і наши.'; земляків кіроіи-градцік, 
єднає спільне ім'я — справжніх Комуністів.

Ію таких книгах' у бібтіогеці часто проводяться бесіди, 
огляди, читацькі конференції, оформляються цикли виста
вок. Це робиться в мстою паііііоішішої 
КШІІХ КНИГ про Л'ОДС-І. яким присвячений 
іііолерськш'і мірні під ієні г.с-.і -сіїріїклад 
і ів».

преш, гаи ди серед 
новий Всесоюзний 
беремо т комуиіс-

А. КОРІНЬ, 
головний бібліограф обласної дитячої 
бібліотеки імені А. Гандара.

пнків і селян віддали себе 
новій державі.

У цьому році наша на
ука відзначає сторіччя з 
дня народження индаї но
го радянського лікаря-тс- 
рапевпі, заслуженого дія
ча науки РРФСР ,\\. 11. 
Кончатонськоіо. Він ство 
ріпі крупну школу тера
певтів. Очолював Всесо
юзний комітет по боротьбі 
з ревматизмом, Всесоюзне 
терапевтпчпе' іоиарисіно. 
З 1936 року був віїїе-прс- 
зндсіїтом Міжнародної лі 
ги но боротьбі з ревма
тизмом.

За заслуїп перед краї
ною М. II Конча донського 
нагороджено орденом Тру
дового Червоного Прано 
ра.

Філіїіе іісін можу іь при
дбати нову рйдяіїську мар- 

честь

ювілею М. П. Коичаиов- 
ського її авіср — худож- |

пик Юрій Косоруко».
Марці зображено порірет 
вченого, внизу — емблеми
МСДІШІІІІН 
текст.

та

В.

випущену II іі
(■■■■■■■■І

БЕКАЄВ.
II а ф о г о: марки, присвя

чені Міжнародному Г 
жінки та іОО-річчю ПІД 
народження М. 
ського.

Міжнародному рокові
дня 

II. Кончало«-,
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10 листопада 
День 
радянської 
міліції

їїЛ ЧЕРГОВОМУ інструктажі командир 
•* підрозділу пояснив оперативну обста
новку в місті:

— Зареєстровано два викрадення авто
транспорту. Ось зовнішні дані машин.

Він ще раз нагадав, як діяти при можли
вій несподіваній ситуації. Ллє кожен знав, 
що все передбачити важко. Діяти доведе
ться згідно обстановки. Тому, одержавши 
завдання, всі роз’їхались на пости.

Для Михайла Щетинна — молодого ко
муніста, інспектора дорнагляду, це було 
не перше чергування, бо працює він тух 
більше року.

На патрульованому відрізку дороги було все 
звичним і спокійним. Та раптом увагу Щетиніна 
привернув мотоцикл, що мчав надто швидко. На 
ньому — два хлопчаки. На вимогу зупинитися, 
водій не зреагував, а ще більше прибавив газу. 
«Щось не те», — зрозумів інспектор. Вирішнії 
наздогнати лихачів, щоб там не стало. Зупинив 
попутне таксі.

— Треба догнати мотоцикла. — А той газував 
; ще дужче. Врешті, «Волга» обійшла мотоцикл і 

перетнула йому дорогу. Любителями швидкої 
їзди виявились двоє неповнолітніх’ з Кншинева — 
Петро Фрунзс І Олександр Вудій. Вони вкрали 

і «Яву» і, не маючи прав, вирішили влаштувати 
«мандрівку»... аж у Свердловськ, сповна відчути 
«смак» романтики. ' .

Цікаво те. іцо власник «Яви» ще й не дї- 
знався про її пропажу, як вона вже була 
знайдена, а «мандрівники» відправлені до
дому. Інспектору дорнагляду Михайлу Шс- 

< тиніяу за цс було оголошено подяку.
Подяк у працівників служби дорожчого 

' нагляду міліції управління внутрішніх справ 
і міста Кіровограда багато. Бо кожне затрн- 
! мани я порушника вимагає мужності, опе- 
• ратпвності.

Віталій Сліпчспко — помічник чергового 
і державної автоінспекції — теж молодий 

працівник. Але встиг зарекомендувати себе 
і з найкращого боку. Па одному з своїх чер- 

. гувань на Знам’япському відрізку дороги 
він помітив в нічній пітьмі чоловічу по
стать. «Безлюдне місце, проїжджа частина 
дороги — і раптом пішохід», — майнула 
думка. Вирішив поцікавптсь, куди і звідки 
шлях тримає запізнілий перехожий ,

— Громадянин, зачекайте, — попросив 
Віталій.

А той — тікати. Сліпчспко без нагані, кинувся 
навздогін, —* і через деякий час затримав втікача. 
Ним виявився рецидивіст, давно розшукуваний 
.міліцією.

Віктора ніхто ііс осудив, якби пін не «запримі
тив» цього пішохода. Бо в його прямі обов’язки 
входить нагляд за транспортом, за доірнмаппям 
правил дорожного руху. Але власне сумління не 
дозволило йому пройти мимо підозрілого.

І таких, як Віталій Сліпчспко, в кірово
градській міліції багато.

Андрій Миколайович Швець — заступник 
командира підрозділу — задоволений робо
тою і Володимира Чернецького — молодо
го міліціонера-водія, Дмитра Медяника — 
теж молодого інспектора дорожного нагля
ду, інших працівників.

— Суворо ми підходимо до підбору кадрів, — 
розповідав Андрій Миколайович. — Перед тим, як 
зарахувати новоприбулого до штату, він заповнює 
своєрідний тест з 57 запитань. Аналізуючи від
повіді, ми. в деякій мірі, дізнаємось про знання 
та характер, бачимо: зможе людина працювати 
па цій роботі, чи пі.

Крім того, інспектор повинен мати, пк мінімум, 
середню технічну освіту, обов’язково — права во
дія транспорту, бути фізично здоровим, мужнім, 
спритним.

.Вдень і вночі несуть свою нелегку служ
бу інспектори дорнагляду. Щоб забезисчи 
безпеку руху, звєстіі до мінімуму дорожні 
пригоди. Щоб завжди водіям притіню сві
тився зелений вогник світлофору.

Г. 1ВАНЧЕНКО.
м. Кіровоград.
На варту безпеки руху іаступили інспектори 

дорожного нагляду Дмитро МЕДЯНИК (зліва) 
та Михайла ЩЕТІІНІН (справа, фото • вгорі).

На фото внизу: перевірка . документів у .подія 
автомашини.

Фото В. КОВПАКА.

СПОРТ

ФУТБОЛ

Иа полі
гоні футболісти

На кіровоградському стадіоні 
«Піонер» протягом п’яти днів 
проходила першість області з 
футболу серед команд ДІОСШ 
міських і районних відділів на
родної освіти — з Кіровограда, 
Свігловодська. Олександрії, 
воу країн ки, Ноіюмиргорола
Бобрииця. Добру технічну так
тичну і фізичну підготовку про
демонстрували вихованці Кірово
градської ДІОСШ. В упертій бо
ротьбі з мінімальним рахунком 
1:0 вони перемогли олександрій- 
иів. У ворота нопоукраїнціи за
били три. а бобрішчан два «су
хих» м’ячі. В нопомнргородціп 
виграли з результатом >1:2, а в

матчі з світловодпямп було за
фіксовано нульову нічию. Кірово- 
градці набрали дев’ять очок з 
десяти можливих і стали пере
можцями турніру. Замикають 
турнірну таблицю псвомиргороі- 
ці. Вони у свій актив не записа
ли жодного очка.

Но- 
та

Все вирішила 
п’ятих ви линка

Спортивний зал кіровоградсько
го заводу «Червона зірка» протя
гом п’яти днів був 
розпорядження 
Тут проходили змагання з цього 
пилу спорту, результати яких 
входять до заліку спартакіади 
спортивних клубів обласного 
центру. Без жодної поразки про
веди всі зустрічі баскетболісти

відданий у 
баскетболістів.

факультету фізичного виховання 
педагогічного інституту. Вони • й 
вийшли переможцями турніру. 
Друге місце дісталося спортклубу 
«Авіатор», трете — «Зірці»,

ІІапружеіЙ проходила фінальн.і 
гра за звання чемпіона між жі
ночими командами інституту сіль
ськогосподарського машинобуду
вання і факультету фізичного, 
виховання педінституту. Коли і.т-’ 
кінчився основини час. рахунок 
був нічийним ~ 38:38. Прйзііа’їс- 
л > додаткову- п’ятихвилинку. 
Сильнішими вняі.іі.тися майбутні 
інженери. Остаточний результат— 
50:40 па їх користь. Третіми при
зерками стали представниці 
спортклубу . «Машинобудівник» 
(технікум сільськогосподарського 
машинобудуванню)

В. Ш А БА ЛІН.

Редактор М. УСПАЛЕНКО,

ПОНЕДІЛОК
•в Л ПЕРША ПРОГРАМА. 
1 V 14.50 — «Молодь пла

нети». (М). 15.50 — 
«Ллішср Навої». Худ. 
фідьм. (М). 17.30 — «Про
грес». (Харків). 18.00 —
«День за -днем». (К-д), 
18.15 — «До Дня радян
сько; міліції». Виступ на
чальника обласного управ
ління внутрішніх 
топ. Шавші М. М.
18.30 — «Назустріч
з’їзду КПРС». 
ті.ся трудящі 
PCP» .......... ..
годні 
міліції». (М). 19.30 — к. т. 
Копцерг. присвячений Дню 
радянської міліції- (М). 
21.00 — «Час». (М). 21.30—
k. т. ІІродовжспня кон
церту. (М). По закінчен
ні - - новішії. (М).

ДРУГА ПРОГРАМА. 
16.25 Нліііа афіша. (К).
16.30 — «XXV з’їзду КПРС -
— гідну зустріч». «Партій-
не життя». (К). 17.00_—
Фільм-копцсрт. (К). 17.30
— «Умілі рукн». (М). 18.00 
— Реклама, оголошення. 
(К) 18.15— «Зимівлі худо
би — повсякденну увагу». 
(Одеса). 18.30 — Муз. ан
тракт. (К).. 18.45 — Виступ 
міністра ічіутріиініх справ 
УРСР тон. Головченка
l. X. (К). 19.00 — «Вісті». 
(К). 19.30 т- «Сьогодні — 
День радянської міліції». 
Копцерг. (К) 20.45 — «На 
добраніч, діти!». (К). 21.00
— «Час». (М). 21.30 —
«Екран молодих». «Моя 
міліцій».' (К). 22.30—«Сьо
годні — Всесвітній день 
м од о д і ».. « 111 те р кл у б». ( К1 
23.15—Вечірні новішії. (К;
ВІВТОРОК

П ПЕРША ПРОГРАМА.
9.00 —’ Новин.і. (М).

. 9.10 — К. т. Ранкова 
гімнастика. (М) 9.30—к. т. 
Концерт, присвячений Дню 
радянської міліції. (М).

■ 12’.30 — к. т. «Митці — вої
ни». (К).’ 11.05 — Док. 
фільми. (М). 14.30 — «Ма
мина школа». (М). 15.00— 

•В; Маяковськиіі. «Незвп- 
чаііна пригода». (М). 15.30 
—«Основи радянського за
конодавства». (М). 16.00 — 
«Джон Рід». (М). 16.45 — 

. «На головних напрямках 
п’ятирічки». (Херсон).

“ 17.15 — До’к. фільми. (К1 
17.30 — «Рідна природа». 
(Д-к). 18.00—Новини. (М). 
18.15 — к. т. «Народна 
тпорчість». Огляд. (М). 
19 00 — «Лауреати Дер
жаві их премій СРСР 1975 
року в галузі науки і тех
ніки». (М). 19.30 — Бага
тосерійний худ. телефільм 
«1 Іароджена революцією». 
4 серія. (М). 21.00—«Час». 
(М). 21.30*— к. т. Міжна
родна • товариська зустріч 
з хокею: збірна ЧССР — 
збірна СРСР. ГІо закінчен
ні — новини. (М).

ДРУГ,\ ПРОГРАМА. 
11.20 — Пана афіша. (К). 
11 25 — Новішії. (К). 11.40
— «Шкільний екран». Ук- 

I раїпська література для 
І учнів 9 кл. (Х-в). 12.10 — 
І Муз. фільм «Таврія». (К). 
І ’.2.30 — «Митні — воїни». 
D (К). 16.45 — Концерт. (М). 
І 17.15 — «В ефірі —, «Мо- 
I лодість». (М) 18.00—Ого-
! лошепня. (К). 18.30 —
І , ФІЛЬМ-КОПЦерТ «Муз. І1О- 
I дарунок». (К). 19.00 —
В «Вісті». (K). 19.30 — «Тс- 
■ лешкола механізатора».

(К). 20.00 — «Вечір науко- 
І його кіно». (К). 20.45 —
и «На добраніч, діти!». (К). 
З 21.00 «Час». (М). 21.30 - 
■ «Народні таланти». Кой- 
І церт. (К). 22.30 —Вечірні 
В новини. (К).
І СЕРЕДА
£ -0 4]} ПЕРША ПРОГРАМА.

£ Л 9 00 -- Новини. (М). 
9.10 — к т. Ранкова 

гімнастика. (М). 9.30—к т.
І «Умілі руки». (М).. IO.ÔÛ — 

«Народжена революцією».
■ Багатосерійний худ. фільм. 
В 4 серія. (М). 11.30 — Кіно- 
■ журнал. (К). 11.40 -
В «ИІкільішГі екран», історія 
В для учнів 8 кл. (К). 12.10

— Док. фіщ.м «Тернопіль- 
И еркі комплекси». (І<). 12.40 
В — к. т. .«Екран молодих». 
В (К). 16.00 — «Дівчатка -- 
■ хлопчики».• (Донецьк).

■ 16.30 ■ «Правофлангові
II ятирічкн». (Одеса). 17.40 
— Для ’дітей «Зірочка» 
(Харків) 18.00 -- -День га 
днем». (К-д). 18.15 • к. т. 
«Осінній танок». (М). 18.30 

«Людина і закон» (М).
, И1.00 — к. . т. Чемпіонат 

Європи .з «Ьутболу: збірна 
СРСР — Збірна Швейцарії 
(К). В. перерві — тираж 
«Спортлото», к. т. (M).

2О.4;>—к. т «Грає Л. Коган», 
(М). 21.(11) -.. «ЧаС*. (М) 
2,1.;3® — «Нааустпіч XXV 

І з їзду КПРС». «Звітує Ро- 
ВІ вепська область». (Львів). 
И 22.30 т. «Творчий норт- 
■ per композитора В. КпреГь 
■ на» (К).. 23.10 - Вечірні 
■ новини. (|<).
■ ДРУГА ПРОГРАМА. 

11.10 — Наша афіша. (]().

справ 
(К-Д). 

XXV 
«Змагаю- 

Латвійської 
(М). 19.15 - «Сьо- 
- День радянської

к.

?)Наша адреса і телефони / Газета виходить 
у вів і орок, четвер, 

суботу.
«.МОЛОДОЙ коммунар» — 
орган Кировоградского обкома 

ЛКСМУ, г. Кировоград.
——___________________________ і

316050. ГСП, Кіровоград-50, вул. Луначарського, 36. 
Телефони: відповідального секретаря та відділу 
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ТЕЛЕЕКРАН

з 10 по 10 листопада
11.15 — Новини. (К). 11.30 
— «Народна творчість». 
Огляд. (М). 12.15 ^Теле
фільми. ' (К-д).
«Країна кличе», 
грама (“*

14.05 -
. .......... .. ....... .. . Кіпопро- 
ірама (М). 15.05 — «Сло
во ученому». (М). J5.20 — 
«Поезія»..................’’гп
«Розповім 
ду». (М). 
дітям».
«Червоні
17.15

’ (М). 15.50 —
про вашу брнга- 
16.00 — «Фільм— 
«Біля застави 
камені». (М).

17.15 — «Відгукніться, сур
мачі!». (М). 18.00 — Ого
лошення. (К). 18.30 
фільм. (К). 19.00 • 
ті». (К). 19 30 — «Сільсько
господарський тиждень». 
(К). 19.45 — Естрадний
концерт. (К) 20.30 — Док. 
телефільм «Співдруж
ність». (К). 20.45 — «На 
добраніч, ліги!». (К). 21.00 
— «Час». (М). 21.30 —
<Об.тич.чя друзів». (М).
22.15 — «По концертних 
залах Москви». Огляд. 
(М). Но закінченні — но
вини. (М),

мопіка». (К). 19 00 — «Віс
ті». (К). 19.30 — «Любите
лям балету». «Східна ле
генда». (К). 20.45 — «На 
добраніч, діти!». (К). 21.00 
— «Час». (М). 21.30 —
Музичний телеспектакль, 
К. Міллекср. «Гаспарове», 
(М). 22.40 — «Танцюваль
ний зал». (М). По закін
ченні — повніш. (М).

СУБОТА

ЧETВЕР

П ПЕРША ПРОГРАМА. 
9.00 — Новини. (М). 
д ід — к. т. Ранкова 

гімнастика. (М). 9.30 —
«Відгукніться, сурмачі.». 
(М) І0.15—■-•Обличчя ДРУ
ЗІВ». (М). 11.00 - Новини. 
(К). 11.15 — Чемпіонат Єв
ропи з футболу: збірна 
(-,РСР _ збірна Швейца
рії (Відеозаїшс). (К) 14.10 
к. т. «Така'залізна земля». 
Док телефільм. (М). 15.05 
к. г. «Ми знайомимось л 
природою». (М). 15.30
М. Остропський. «Як гар
тувалась сталь». (М). 16.1 > 
— Концерт. (Донецьк). 
16.45 — «Шахова школа». 
(М) 17.15 — «Республікан
ська фіз-мат. школа». (К). 
17.45 — «Золоті зірки Ук
раїни». Кінонарнс про 
Героя Соціалістичної Пра
ці бригадира колгоспу 
«Росія» В. В. Апдріяша. 
(К-д па Республіканське 
телебачення). 18.00 — По
вніш. (М). 18.15 — к. т.
«У кожному малюнку 
сонце». (М). І8Д0 — к. 
<ГІісіш-75». (М). 19.00

університет 
■’ 19.30 —
худ. теле- 

реііо- 
5 серія (М). 

«Час». (М). 21.30- 
товарнська 

збірна 
СРСР. 
закіп-

«Ленінський 
мільйонів». (М). 
Багатосерійний 
фільм «Народжена 
ліоиією». 5 серія 
21.00
Міжнародна 
зустріч з хокею: 
ЧССР — збірна 
(Прага), к. т. Но 
пенні — певний. (М).

т.

ДРУГА ПРОГРАМА. 
9.00 — Новини. (М). 9.10— 
Ранкова гімнастика. (М). 
9.30 — «Відгукніться, сур
мачі!». (М). 10.15 — «Об
личчя друзів». (М). 11.00—

По концертних залах Мо
скви». (М). 16.10 • Паша 
афіша (К). 10.15 — «Орбі
та дружби». (Львів). Ні.45 

Фільм-копїісрт «Муз. 
подарунок». (К) 17.15 —
«Копт ртпнії зал телесту
дії «Орля». (М). 18.00 —
Оголошення. (К). 18.3(1 -
Конверт. (Донецьк). 19.00 

■ «Вісті». (К). 19.30 -
«Всього ІЗ місяців». Ви
става. (Одеса). 20.25 «Са
тиричний об’єктив». (К). 
20.50 -- «На добраніч, ді
ти!» . (К). .21.00 — «Час». 
(М). 21.30 - Продовжений
вистави. (Одеса). В пеиср- 

. ні — вечірні повіти. (К).

ПЕРША ПРОГРАМА. 
9.00 — Новини.- (М), 
9.10 — к. т. Ранкова 

гімнастика. (М) 9.30—к. т, 
«АБВГдеііка». (М). 10.00— 
«Для вас, батьки!». (М), 
10.30 — «Народжена рево
люцією» . ' Баї атоссріііііии 
худ. телефільм. 6 серія, 
(М). 12.00 — к. т. Муз.
програма «Рпнкопа пош
та» (М). 12.30 — «Більше 
хороших товарів». (М); 
13.00 — «Новини муз. жит
тя». (Тбілісі). 13.30 — к. г, 
«Олівець-мал ювець». (К)< 
14.05 — «Тслеуніверсвтет», 
Факультет здоров’я. (К>, 
14.25 — Телефільм «На
дія». (К). 14.35 — к. т<
«Здоров’я». (М). 15.05 — 
к. т. Концерт. (Л-д). 15.50 
— к. т. «Фільм — дітям»« 
«Перший шторм». (М), 
17.00 — к. т. Мультфільми« 
(М). 17.30 — к. т. «Спів- 
дружчість». Тележурнал, 
(М). 18.00— Новини. (М)« 
18.15 — к. т. «У світі тва
рин». (М). 19.15 — к. T«
«ПісііЯ-75». (М). 19.40 —•
к. т. Худ. фільм «Багато 
галасу даремно». (М). 
21.00 - «Чае». (М). 21.30- 
к т «Майстри мистецтв», 
(М).’ 22.15 — к. т. Концерт 
арт. зарубіжної естради. 
”(НДР). По закінченні — 

новини. (М).
ДРУГА ПРОГРАМА.

10.30 — Наша афіша.-(К),
10.35 — «До Міжнародного 
дня студентів». «Суботній 
репортаж». (К). 11.05 —•
«Наш сучаснні'». Телена« 
рис. (Д-к). 11.20 - Для
дітей. Худ. телефільм 
«Пасажир»; (К). 12.00
«Зустрічі з піснею--. (Уж
город). 12 25 -■ «У- світі 
рослин». (К). 13.15 — *В 
ім’я миру». (Донецьк),
13.30 — «Літературне- чи
тання». Л. Мартинов. (М). 
14.00 — «Муз. абонемент», 
(М). 14.35—Концерт. (Хар
ків). 15.25—Худ. телефільм 
«Стара фортеця». 4 і 5 се
рії. (K) 17.35 — Ніколи
передового доспілу» -Зоо<\^ 
технічний факультет»: (К). 
18.05 — Док. фільм «Баку
і бакипці». (К). 19.00 «
ДВІСТІ». (К). 19.30 — Муз. 
фільм «Струни гучні», 
(К). 19.45 — «Назустріч
XXV з’їзду КПРС». «Зві
тує Миколаївська об
ласть» (Миколаїв). 20.45 
— «На добраніч, дітиі», 
(К). 21.00 - «Час». (М).

21.30 — Худ. фільм «Остан
ній подвиг Камо». (К)< 
23.00—Вечірні .новини (К),

Док. 
•<Віс-

НЕДІЛЯ

П’ЯТНИЦЯ
■Р £ ПЕРША ПРОГРАМА. 
I ТГ 9.00 — Новини. (М>.

• . 9,10 — К. ,т. .Ранков і 
гімнастика. .(М). 9.30 —
к. т. «Концертний зал те
лестудії «Орля». (М). 1(1.15 -
- «Народжена револю
ції іо». Багатосерійний худ. 
фільм. 5 серія. (М). 14.00 - 
«Казки О. С. Пушкіші».. 
(М), 15.00 «Російська мо
ва».’ (М). 15.45 - «Москва 
і москвичі'. (М).‘ 16.15 — 
«XXV з’їзду КПРС - гід
ну зустріч». (Харків). 16.40
-«Палітру». (Львів). 17.10 

’.іг.іів.іі худоби - по-’ 
всякдсіїпу • увагу». (До-, 
пецьк). 17.30 — Концерт. 
(Д К): 18.00 -■ «День' за 
днем» (К-д). 18.15 — «За
гадки і відгадки», к. т. 
(М) 18.30 —. к. т. Копцерг. 
(Тбілісі). 19,00 — «На за
питання тоді глядачів нід- 
иопідае член-кореспондент 
А11 СРСР В Г. ЛФанась- . 
св» (М) 19.30 Багато- '
сивіііііїїіі худ. телефільм.

Народжена ревсіїюііігіо». 
6 серія. (М). 21.00- Час». 
(М).’21.30 ~ Худ./ фільм 
«Моя .іобва’ліодииа» . (К).

• 22.35 - «Старт». (К). 2.3.20
І, ЧІПІІІ новішії (К) 

ДРУГА ПРОГРАМА. 
1(1.25 — Наша афіша. (К)< 
1()..".() — ІІовіїпи (К). 10.4. 'і 
— Док. фільми. (К) 11.10
— .«Шкільний скрап». Ро
сійська мова для учнів 
« кл. (К). 12.05 - «Телс- 
шко.та механізатора». (К). 
16.15 — «Фільм - дітям», 
«Врятоване ім'я». (М).
17.30 — «На землі калііііп- 
ській». Теленарис. (М). 
18.00 ■ Оголошення. (К).
18.30 - Му і. фільм «Гар-

,т.

«вХ ПЕРША ПРОГРАМА. 
£ 55 9.00 — Повніш. (М).

д 10 _ к. т. Ранкова 
гімаїїсгпка для дітей. (М). 
!).30 — к. т. «Будильник», 
(М). 10 00 «Служу Ра
дянському Союзу». (М)< 
11.00 — к. т. Телеспектаклі» 
«Кресало». (М). 11.45
к т.■ Концерт юних пока« 
лістін. (М). 12.30 «Сіль» 
ська година». (М). 13.30 і 
к. т. «Муз. кіоск*. (М)« 
14.00—«І Іанередодні». Худ'« 
фільм. (М). 15.25 - «А‘
«Мазовшс.» краще всіх»,

■ Копцерг. (Польща), к. т« 
16.05 — Те.т. док. фільм 
«Людина на злітній .сму
зі». (М). 17.00 — к. 'Плг
«Міжнародна ’ ііапорАма»ТЧ 
(М). 17.30 - к. т. Мульт, 
фільми. (М). 18.00Мовні 
ии. <М). 18.15-к..т. «Клуб 
кіпоподорожеГі». (М). 19:05 
к. Чемпіонат СРСР я 
футболу: «Динамо» (К) •« 
«Торпедо». (М). (К) 20.46
— «Співає А. Солов’япен.
ко». (М) 21.00 «!іас».?
(АД). 21.30 к. т-. Урочне-: 
тпй вечір, пріїевячепин 
100-річчіо з дня народжен
ня А. Ісаакина. (М). Но 
закінченні — новини., (М),

ДРУГА ПРОГРАМА« 
10.05 — Паша аіійиіа. (К)’, 
10.10 —.■-Фішка для ма-’ 
люкіп». (Випуск 2 іЗ). (К), 
10.30, • Мул. фільм «На 
оперній сцені». (К). Н.00
— "Мальовнича Україна»'«
(Ужгород). 11.30 — Кон
церт. (К). 13.00 — Теле
фільм «Іду до людини»', 
(К). 13.30 — «Сільські об,: 
рії». (Миколаїв). 14.00 
«Екран мо.іоднх». (Сімфе
рополь). 14.30 — «Слава 
солдатська». (Львів). 15.30
— -На шкільних широ
тах». (К). 16.00 ■ Худ. те
лефільм «Стара фортец:і;'^ 
б і 7 серії. (К). 18.10 чЗ«7
Копцерг. (К). 19.00 — «Віс
ті». (10. 19.30 -
<|ІІ,ІІ,Л1 ‘ 1\> І II*',11,»*•>■- • • -
рія. (К). 20.45 — -На доб
раніч. ділі!». (Ю- 21.*Л 
«Час» (М) 21.30 — Худ. 
фільм «Кут нидіння». 2 се) 
рія. (К) 22.40 — Вечірні
ПОВНІШ. (К).

............ .. Худ,
фільм 'Кут падіння». 1 се-
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