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Символом пової епохи в 
жиггі людства став Вели
кий Жовтень. Перша на 
планеті соціалістична дер
жава, яка е глашатаєм МИ
РУ ■ дружби між народами, 
спрапляє величезний вплив 
на хід світової історії.

В усіх звершеннях Країни 
Рад, у сьогоднішніх успіхах 
і планах нашого народу 
прогресивні люди землі ба
чать зрнме продовженій! 
справи Великої Жовтневої 
соціалістичної революції, 
живе віілення революційних 
ленінських ідеалів.

6 листопада в Москві, в 
Кремлівському Палаці з'їз
дів, зібрались передовики і 
новатори виробництва, вете
рани партії, діячі науки і 
культури, керівники мініс
терств і відомств, воїни Ра
дянської Армії і Військово- 
Морського Флоту, представ
ники трудящих Підмосков'я. 
Тут відбулось урочисте засі
дання Московської Ради на
родних депутатів і Москов
ського міського комітету 
КПРС. присвячене 64-й річ
ниці Великої Жовтневої со- 
ліалісіичпої революції.

Бурхливою овацією, сгоч- 
*яі, зустріли учасники засі
дання товаришів Л. І. Бреж
нєва, 10. В, Андропова, 
М. С. Горбачова, А. А. Гро- 
мико, А. П. Кирилепка, А. Я. 
ІІельше, М. А. Суслова, 
М. О. Тихонова, Д. Ф. Усти- 
нова, К. У. Черненка, П. Н. 
Демічева, В. В. Кузнсцова, 
М. С. Соломенцсва, І. В. Ка- 
пітонопа, В. І. Долі их, М. В. 
Зймяиіна, К. В. Русакова.

У президії також — голо

ва Соціалістичної партії Ав
стралії П. М. Кленсі, гене
ральний секретар Компартії 
Мальти А. Виссало, гене
ральний секретар ЦК На
родної партії Панами Р. Да- 
ріо Соуса, почесний і олова 
Компартії Фінляндії В. ГІес- 
сі, генеральний секретар 
Компартії Чілі Л. Корвалан, 
голова Прогресивно-соціа
лістичної партії Лівану 
В. Джумблат.

У залі — зарубіжні гості, 
іноземні дипломати.

Урочисте засідання від
крив голова виконкому Мос
ковської Ради В. Ф. Про- 
мислов.

Тепло зустріли учасники 
засідання члена Політбюро 
ЦК КПРС, міністра обо
рони СРСР Маршала Ра
дянського Союзу Д. Ф. Ус- 
типова, який виступив з до
повіддю «Під прапором Ве
ликого Жовтня».

Доповідь була вислухана 
з великою увагою і не раз 
переривалася тривалими оп
лесками.

Урочисте засідання закін
чилось. Під склепінням за
лу звучить Гімн Радянсько
го Союзу.

Потім відбувся святковий 
концерт, який пройшов з ве
ликим успіхом. На концерті 
були присутні керівники 
Комуністичної партії і Ра
дянської держави.

Урочисті засідання, при
свячені 64-й річниці Велико
го Жовтня, відбулись у 
столицях союзних республік, 
інших містах країни.
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Вірність 
ленінським
заповітам
ВІЙСЬКОВИЙ ПАРАД

І ДЕМОНСТРАЦІЯ
М КРАСНІЙ ПЛОЩІ

Перегорнуте ще одну яс
краву, незабутню сторінку в 
історії Країни Рад. На нашу 
землю знову прийшло 
улюблене свято. Воно доро
ге не тільки тому, що ми 
шануємо в ньому день на
родження соціалістичної 
Вітчизни, В цей день ми 
особливо гостро відчуваємо 
свою відповідальність за 
справу Жовтня, за майбут
нє дтраїни, всього людства.

XXVI з'їзд КПРС ще біль
ше зміцнив нашу віру в пра
воту політики ленінської 
партії, в правильність шля
ху, обраного 64 роки тому, 
Він визначив ритм трудових 
буднІЕ батьківщини Велико
го Жовтня, атмосферу ни
нішнього свята. В цей день 
*— 7 листопада погляди ра
дянських людей, всього
прогресиеного людства при
куті до Москви, її Красної 
площі.

Бурхливими, довго не сти
хаючими оплесками вітають 
москвичі й гості столиці ке
рівників Комуністичної пар
тії і Радянської держави. 
На Центральну трибуну Мав-

золею піднімаються товари
ші Л. !. Брежнєв, К>. В. Ан
дропов, М. С. Горбачов,
A. А. Громимо, А. П. Кири
ленко, А. Я. Пельше, М. А. 
Суслов, М. О. Тихонов, К. У. 
Черненко, П. Н. Демічев,
B. В. Кузнецов, М. С. Соло- 
менцев, І. В. Капітоноп, 
В. І. Долгих, М. В. Зимянін, 
К. В. Русаков. Тут же — виз
начні радянські воєначаль
ники.

Член Політбюро ЦЧ 
КПРС, міністр оборони 
СРСР маршал Радянського 
Союзу Д. Ф. Устинов 
об'їжджає війська, поздо
ровляє учасників параду з 
святом. Потім він підніма
ється на трибун/ Мавзолею 
і виголошує промову.

Гримить артилерійський 
салют. Зведений оркестр ви
конує Гімн Радянського 
Союзу.

Карбуючи крок, струнки
ми рядами перед Мавзоле
ем проходять слухачі війсь
кових академій, вищих вій-
ськових училищ, підрозділи 
різних родів військ.

На Красну площу вступа
ють артилерійські і ракетні 
підрозділи. В парадних ко
лонах — самохідні артиле
рійські установки, реактив
на артилерія, чия історія 
починалася із знаменитих 
«Катюш». На урочистому 
марші — зенітно-ракетні 
підрозділи ППО, ракети 
різного призначення. Цей 
вид зброї становить основу 
бойової могутності армії і 
флоту. Колону бойової тех
ніки замикають підрозділи 
оперативно-тактичних і так
тичних ракет.

Могутня військова техніка 
і першокласна зброя вража
ють. На XXVI з’їзді КПРС 
товариш Л. І. Брежнєв, го
ворячи про бойовий потен
ціал Радянських Збройних 
Сил, визначив його як міц
ний сплав високої технічної 
оснащеності, високої май
стерності і незламного мо
рального духу. Саме ці 
властивості армії і флоту 
переконливо проявились 
під час недавніх навчань 
«Захід-81».

На зміну урочистій, стро
гій мелодії стройового мар
шу над Красною площею 
лине велична, роздольна, 
як наша Батьківщина, пісня. 
Панно із строгими обриса
ми Кремлівського Палацу 
з їздіе повертає нас до тих 
знаменних днів, коли увага 
всіх людей планети була 
прикута до роботи форуму 
радянських комуністів. З 
цього року, року XXV| 
з’їзду, почався відлік ново
го етапу в нашому житті. 
Країна вступила в одинад
цяту п’ятирічку.

Іде її перший річ. Всюди 
в країні розгорнулося соціа
лістичне змагання. Передо
вики виробництва взяли зо
бов’язання — завершити 
завдання нинішнього року 
до 7 листопада. І слова до
держали. Достроково виве
дено на проектну потуж
ність Ленінградську атомну 
станцію, двомільярдну тон
ну нафти видобули на про
мислах Татарії, напередодні 
свята такого ж рубежу до
сягнуто на родовищах Тю
менської області. Виконали 
зобов’язання і плани пер
шого року п'ятирічки сільсь
кі трудівники Казахстану, 
Азербайджану, ряду країв 
і областей. Таких прикпадіз 
немало.

Починається демонстра
ція представників трудящих 
міста-героя, міста-трудівни- 
ка, міста- творця. Одними з 
перших відкривають святко
вий похід лідери соціаліс
тичного змагання заводу 
імені І. О. Лихачова. Над 
святково прикрашеними ко
лонами демонстрантів ряд
ки рапорту автозаводов: 
«Понад план випущено 605 
автомобілів і 500 домашніх 
холодильників. Вісім тисяч 
ЗІЛівців виконали завдання 
1981 року достроково, до 7 
листопада».

У святкових колонах — 
передовики московської 
друкарні «Красный пролета
рий». Революційний літопис 
підприємства — це перші 
більшовицькі ЛИСТІВКИ бої 
на барикадах Красної Прєс- 
ні, бої з юнкерами в 1917- 
му і видання Декретів уря-

ду молодої радянської рес
публіки. У роки Великої Віт
чизняної столицю захищали 
багато краснопролетарців. 
Працювала на перемогу і 
друкарська продукція: ви
пущені тут плакати «Відсто
їмо Москву!», «Батжівщи- 
на-мати кличе!» піднімали 
на бій з фашистськими за
гарбниками мільйони радян
ських бійців.

Колектив «Красного про
летарки» і тепер на перед
ньому краї партійної пропа
ганди. Тільки цього року в 
цехах друкарні підготовле
но понад 12 мільйонів при
мірників брошур і книг з 
матеріалами XXVI з’їзду 
КПРС. Працювати п5-удар- 
ному — добра традиція 
друкарів. Вона з'явилась у 
ті роки, коли Володимио Іл
ліч Ленін дав високу оцінку 
колективу за оперативний 
випуск брошури «Основні 
завдання електрифікації Ро
сії».

У різнобарв'ї лозунгів, 
транспарантів, панно — зна
йомі назви столичних під
приємств: «Серп и молог», 
імені Володимира Ілліча, 
ДПЗ-1, 2-й годинниковий 
завод, «Красная роза», 
«Трехгорная мануфактура», 
верстатобудівне об’єднання 
імені Орджонікідзе.

Разом з представниками 
трудової Москви в святко
вих колонах ідуть праців
ники культури, мистецтва, 
які відтворюють V своїх 
творах героїчне обличчя 
нашого сучасника, розпові
дають про послідовну ми
ролюбну політику партії.

Сьогодні на Красній пло
щі москвичі рапортують 
про те, що вже зробле
но після XXVI з’їзду 
КПРС, діляться планами ус
пішного здійснення на
креслень рідної Комуніс
тичної партії. А розповісти 
учасникам Жовтневих тзр- 
жєсте є про що — від пус
ку нових заводів і фабрик, 
виведення високоврожайних 
сортів зерна до осаоєння 
космічних висот. На гостьо
вих трибунах — космонав
ти. Серед них члени екіпа
жів, які готуються до пер
шого радянсько-французь
кого польоту Вони прийня
ли естафету небесної друж
би у радянських льотчиків 
і пілотів легендарної ескад
рильї «Нормандія—Німан».

І знову на площі — кума
чевий прибій. Це юнь салю
тує Жовтню червоними пра
порами, вимпелами, знач
ками ВЛКСМ. Щойно ком
сомол відзначив 63-у річни
цю. Більш як 130 об єкт’ів 
тепер оголошено Всесоюз
ними ударними, 500 тисяч 
комсомольсько -МОЛОДІЖНИХ 

бригад, цехів, дільниць, 
ферм борються за еконо
мію і бережливість. У ко
лективи найважливіших б/- 
дсв влився недавно 7-тисяч- 
ний Всесоюзний ударний 
комсомольський загін імені 
XXVI з’їзду КПРС. Молоді 
є про що доповісти країні з 
трибуни XIX з’їзду ВЛКСМ.- 

Ветерани революції, герої 
праці передають естафету 
в надійні руки. Справа 
Жовтня житиме вічно!

|Кср. ТАРС).

ВСЕПЕРЕМАГАЮЧА
СИЛА ЛЕНІНСЬКИХ
ІДЕЙ
урочисті збори Б КИ€БЕ,
присвячені 64-й річниці Еелимої Жовтневої
соціалістичної революції

Шістдесят чотири роки 
майорить над нашою пла
нетою переможний прапор 
Великого Жозтня, який по
клав печаток новій історич
ній епосі — епосі краху 
капіталізму, епосі будів
ництва соціалістичного
суспільства.

6 листопада в Києві від
булися урочисті збори пред
ставників партійних, радян
ських, громадських органі
зацій, Радянської Армії і 
Військово-Морського Фло
ту, присвячені 64-й річниці 
Великої Жовтневзї соціаліс
тичної революції.

Яскравими вогнями зали
тий зал Палацу культури 
«Україна». На сцені на фоні 
червоного полотнища — 
г.ортрет В. І. Леніна. Золо
том сяє оповита лавровою 
гілкою цифра «64». Біля бо
йових прапорів — почесна 
варта всіх родів військ.

Тепло зустрінуті присут
німи, місця в президії збо
рів займають члени і канди
дати е члени Політбюро 
ЦК Компартії України това
риші В. В. Щербицький, 
О. Ф. Ватченко, Г. І. Ващен- 
ко, і. О. Герасимов, О. П. 
Ляшко, І. О. Мозговий, 1. 3. 
Соколов, В. О. Сологуб, 
О. А. Титаренко, В. В. Фе- 
дорчук, Ю. Н, Єльченко, 
О. С. Капто, Ю. П. Коломі- 
єць, Я. П. Погребняк Разом 

'з ними члени Президії Вер
ховної Ради і Ради Міністрів 
УРСР, члени бюро Київсь
ких міськкому і обкому пар
тії, виконкомів міської і об
ласної Рад народних депу
татів, знатні люди столиці 
республіки, представники 
Збройних Сил СРСР.

Урочисті збори відкрив 
голова виконкому Київської 
міської Ради народних де
путатів В. А. Згурський.

Велично звучать мелодії 
Державних гімнів Радянсь
кою Союзу і Української 
РСР.

Під бурхливі оплески оби
рається почесна президія 
зборів у складі Політбюро 
Центрального Комітету Ко
муністичної партії Радянсь
кого Союзу на чолі з Ге
неральним секретарем ЦЧ 
КПРС, Головою Президії 
Верховної Ради СРСР това
ришем Л. І, Брежнєвим.

З доповіддю про 64-у річ
ницю Великої Жовтневої 
соціалістичної революції

виступив кандидат у члени 
Політбюро ЦК Компартії 
України, перший секретар 
Київського міськкому пар
тії Ю. Н. Єльченко.

Слово Жовтень, підкрес
лювалося в доповіді, зву
чить сьогодні на всіх мова» 
і над усіма континентам» 
як священний заклик до бо
ротьби за свободу, демо
кратію, соціальну і націо
нальну оівність. Справ* 
Жовтня живе і торжествує & 
історичних звершеннях ра
дянського народу, в утво
ренні і розвитку світової 
системи соціалізму, у зро
стаючому ротмаху міжна
родного комуністичного ї 
робітничого руху, націо
нально-визвольної бороть
би народів.

Осмислюючи роль Жовт
невої революції у нашому 
житті, ми знову м знову 
звертаємося до створеної 
Леніним Комуністично» пар
тії. Взявши на себе благо
родну і великотрудну місію 
першопрохідця, КПРС з чес
тю виконує свою новатор
ську роль, впевнено веде 
трудящих незвіданим марш
рутом будівництва нового 
суспільства.

У боротьбі за здійснення 
економічної і соціальної 
програми, оозробленої

.XXVI з’їздом КПРС, в усій 
повноті оозкриьаєтьєя тіс
на непорушна згуртсванкть 
радянських людей навколо 
Комуністичной партії та її 
Центрального Комітету на 
чолі з Генеральним секре
тарем ЦК КПРС, Головою 
Президії Верховної Ради 
СРСР товаришем Леонідом 
Іллічем Брежнєвим.

Від імені Центрального 
Комітету Компартії України, 
Президії Верховної Ради І 
уряду республіки Ю Н. 
Єльченко гаряче привітав 
усіх переможців перед
жовтневого соціалістичного 
змагання, передовиків і но
ваторів виробництва, поба-’ 
жав їм нових успіхів у пра-‘ 
ці на благе рідної Вітчизни.

Урочисті збори оголошу-1 
ються закритими. Всі при* 
сутні співають партійний 
гімн «Інтернаціонал».

Для учасників зборів бу* 
ло дано великий святковий 
концерт майстрів мистецтв 
і художніх колективів.

(РАТАУ). 1
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ВІЙСЬКОВИЙ ПАРАД
ТРУДЯЩИХ У КИЄВІ

У золото осіннього лис
тя древнього й вічно моло
дого Києва знову вписався 
червоний колір — колір ре
волюції. Місто, що готуєть
ся до свого ІоОО-річчя, зу
стріло 64-у річницю Велико
го Жовтня кумачем прапо
рів, транспарантів, дзвінко- 
голоссям пісень і маршів, 
Скрізь лозунги, що славлять 
соціалістичну Вітчизну, рід- 
ру Комуністичну партію і 
радянський народ-трудів- 
НИК, —•

10 година ранку. Над 
площею лунає мелодія ки
ївських курантів, на Цент
ральну трибуну піднімають
ся товариші В. В. Щербиць- 
кий, О, Ф. Ватченко, Г. 1. 
Ващенко, О. 11. Ляшко, 
1. О. Ліозговий, 1. 3. 
Соколов, В. О. Сологуб. 
О. Л. Титаренко, В. В. Фе- 
дорчук, 10. Н. Єльченко, 
О. С. Капто, 10. П. Коломі- 
ець, Я. 11. Погребняк. Кияни 
і гості столиці тепло віта
ють керівників Компартії 
України і уряду республіки.

У відкритій машині на 
площу в’їжджає член По- 
літбюро ЦК Компартії Ук
раїни, командуючий війсь
ками Чсрвонопрапорного 
Київського військового ок
ругу, генерал армії І. О. Ге- 
расимов.

Він об’їжджає війська Ки
ївського гарнізону, які ви
шикувались на Хрещатику/ 
поздоровляє учасників па
раду з святом, піднімається 
на трибуну і виголошує 
промову.

Над головною магістрал
лю міста прокочується тися- 

. чоголосе «Ура!» Мелодії 
Державних гімнів СРСР і 
УиСР і'зливаються 'з зал
пами святкового артилерій
ського салюту. Карбуючи 
крок, стрункими рядами про
ходять Хрещатиком слухачі 
військової академії, військо
вої протиповітряної оборони 
імені маршала Радянського 
Союзу О. М/Василевського, 
курсанти вищих військових 
училищ, підрозділи різних 
родів військ.

Святковий огляд військ 
на честь 64-ї річниці Вели
кої Жовтневої соціалістич
ної революції з новою си
лою показав високу виучку 
і майстерність воїнів Зброй
них Сил СРСР, беззавігпу 
відданість їх рідній Кому
ністичній партії і радянсь
кому народові, готовність в 
будь-яку хвилину захистити 
великі завоювання Жовтня, 
мир на планеті.

Починається святкова де
монстрація. Під маршові 
мелодії на простір площі 
вступає колона передовиків 
виробництва, діячів науки і 
культури, провідних спорт
сменів міста і області. Ідуть 
ті, хто примножує славу на
шої Батьківщини.

Одиа з провідних тем 
оформлення головної коло
ни — боротьба КПРС і Ра
дянського уряду за міцний 
мир, за зміцнення відносин 
довір'я і співробітництва 
між країнами і наро
дами. Як І всі радянські 
люди, кияни гаряче схвалю
ють нові радянські мирні 
ініціативи, рішуче протесту
ють проти зловісних планів 
ЇІАТОі СШЛ розмістити в 
Західній Європі нові види 
ракетно-ядерної зброї.

В обрамленні прапорів 
ресгїублік-сесгер — Дер жав- 
ііийьПорб £РСР.. У. цеп він- 
менкий>дснь радянські лщдц , 
особливо відчувають в.елн’ц 
І міць своєї багатонаціональ
ної Вітчизни, грандіозні мас
штаби творчої праці її па-

п^олодид коллу пар 10 листопада 1981 року —

СВЯТО ВЕЛИЧІ
ЖОВТЕНЬ
І ДЕМОНСТРАЦІЯ

10 година ранку. Святково прикрашена площа імені 
С. М. Кірова заповнена людьми. Біля підніжжя пам ят- 
ника Сергію Мироновичу червоними квітами на фоні бі
лих викладено цифру 64. Рука диригента зл.тає в повітрі, 
а разом з нею злітають увись звуки маршу_ В супроводі 
зведеного духового оркестру обласного Палацу піоне
рів і школярів імені В. І. Леніна вступає на святкову 
площу колона школярів. Вони несуть квіти, транспаран 
ТИ, портрети К. Маркса, Ф. Енгельса, В. І. Леніна, членів 
Політбюро ОК КПРС, герби союзних республік. На оо- 
личчі в кожного сяє щаслива посм.шка. Це майбутнє

роду. Кілька панно присвя
чено древньому і вічно мо
лодому Києву, що готується 
відзначити своє 1500-річчя.

На Центральну трибуну 
вибігають наймолодші учас
ники урочистого походу — 
піонери й жовтенята. Воші 
підносять керівникам Кому
ністичної партії України і 
уряду республіки букети 
червоних гвоздик.

Вагомі дарунки Жовтню 
підготували трудівники ін
дустрії республіки. За де
в'ять місяців обсяг вироб
ництва порівняно з відповід
ним періодом минулого ро
ку зріс на 3, а продуктив
ність праці — на 2,3 процен
та, освоєно випуск нової 
продукції близько шестисот 
видів. Гідний вклад у ці до
сягнення внесла столиця Ра
дянської України: виробни
чі об’єднання і підприємст
ва Києва перевиконали пла
ни дев’яти місяців з обсягу 
виробництва і зростання 
продуктивності праці. Під
тримавшії ініціативу трудя
щих Москви і Ленінграда, 
які дали слово завершити 
особисті та бригадні завдан
ня першого року п’ятирічки 
до 7 листопада, 14,5 тисячі 
робітників, 423 бригади під
приємств та будов міста ра
портували про дострокове, 
виконання річних завдань 
до свята Жовтня,

ІІа площу вступають пред
ставники трудящих усіх 
дванадцяти районів міста, 
Вони несуть трудові рапор
ти святу. Демонстрацію від
кривають колони Ленінсь
кого, Дарницького іі Заліз
ничного районів — пере
можців переджовтневого со
ціалістичного змагання.

Людське морс заповнює 
Хрещатик, і здається, немов
би по.хвилях пливе вели
чезний макет траулера, з 
яким вийшов на демонстра

цію колектив заводу «Ленін
ська кузня» — спадкоємець 
славних революційних, бо
нових і трудових традицій.

Веселкою яскравих тка
нин розцвічується Хрещатик, 
червоні, голубі, зелені по
лотнища майорять па вітрі 
над колоною Дарницького 
шовкового комбінату. Ко
лектив демонструє зразки 
своєї продукції, якої додат
ково до плану виготовлено 
майже нівмільцона квадрат
них метрів,

У реалізацію поставлено
го XXVI з’їздом КПРС зав
дання створити сучасне ви
робництво споживчих това
рів Активно включилися і 
підприємства важкої індуст
рії Києва.

У рядах демонстрантів — 
молодість столиці, 64-у річ
ницю Великого Жовтня 
юнаки і дівчата зустрічають 
в обстановці, коли в кожно
му трудовому колективі, 
кожній комсомольській ор
ганізації розгорнулася бо
ротьба за втілення в життя 
історичних рішень XXVI з’їз
ду КПРС. Більш як десять 
тисяч комсомольсько-моло
діжних колективів, 150 ти
сяч юнаків і дівчат респуб
ліки уже виконали план 
першого року нинішньої 
п’ятирічки. Вони готують 
особисті вагомі подарунки 
XIX з’їздові ВЛКСМ і 
XXIV з’їздові ЛКСМУ.

Парад і Демонстрація тру
дящих у Києві знову яскра
во показали непорушну єд
ність партії і ц а роду, ріши
мість трудящих республіки 
ознаменувати одинадцяту 
п’ятирі-чку новими трудови
ми успіхами, (РАТАУ),

< t

А ось перед трибунами проходить багатотисячна ко« 
лона працівників орденів Жовтневої Революції і Трудо-' 
вого Червоного Прапора заводу «Червона зірка» —• 
флагмана радянського сільськогосподарського машино
будування.

Про трудові успіхи заводчан свідчить Червоний пра
пор ЦК КПР.С, Президії Верховної Ради СРСР, Ради Мі
ністрів СРСР та ВЦРПС, який майорить поруч з Черво
ним прапором підприємства.

«На нас розраховуйте сміливо»,—проголошує один із 
транспарантів. Так, завтрашній день належить саме їм, 
теперішнім школярам.

Над колонами криляться стяги спортивних товариств. 
Попереду чемпіони і рекордсмени, ветерани спорту, 
фізкультурні активісти. Крокують легкоатлети, боксери, 
велосипедисти. Вони гордо несуть свої спортивні емб
леми. Виконуються вправи з прапорцями, квітами, м'я
чами...

Ось він, розквіт радянського спорту! В усіх колективах 
фізкультури міста розробляються заходи, спрямовані 
на розширення масовості, створюються нові спортивні 
секції. Підвищується рівень майстеоності. З початку ро
ку у місті підготовлено майстра спорту міжнародного 
нласу, 7 майстрів спорту СРС^, 96 кандидатів у майстри, 
майже 27 тисяч значківців ГПО.

Спортсменів змінюють на марші викладачі, студенти 
вузів, учні технікумів І професійно-технічних 'училищ Кі
ровограда. ПершилАи надано право йти юнакам і діача 
там, які навчаються у найстарішому вузі області Кі 
ровоградському Державному педагогічному інституті 
імені О. С. Пушкіна. '

Викладачі вузу гордо несуть гасло ЦЦ КПРС- «Пп» 
цівники вузів і технікумів! Готуйте ідейно загартованих' 
висококваліфікованих спеціалістів! Розвивайте пал.-«' 
зміцнюйте зв'язок з виробництвом!» '

Чіткими шеренгами крокують учні МПТу кіокіо з А a технічних училищ №№ 1, 4, 6. «улінаоного у’чиД®' 
профтехучилища обласного побуткомбінату 
час, і вони стануть передовими робітниками, 'новатооа' 
ми виробництва, керівниками підприємств, nveaT°pa-

За десять місяців нинішнього року трудівники заводу 
випустили понад план 252 сівалки і перевиконали план 
продажу продукції сільськогосподарського машинооу- 
дування на 2399 тисяч карбованців.

Посильну допомогу заводчани подали трудівникам се
ла безпосередньо на полях господарств. /000 людино- 
днів зідпрацьовано ними на ланах підшефних колгоспів 
і радгоспів.

«Рішення XXVI з’їзду КПРС — у життя» — під таким 
полум'яним девізом працює колектив ДОСЛІДНОГО ЗВЗО' 
ду дозуючих авто?<атів. 8 бригад і 65 робітників зазоду 
рапортують про завершення річного плану. На че:т«> 
64-ї річниці Великого Жовтня колектив занесено на об
ласну Дошку пошани. В колоні крокують кращі робітни
ки з бригади слюсарів С. Г.‘ Чоколя,різальників металу



Ю ЛИСІГО.гада рожу

І КРАСИ
Г А. Азамата, а також свердлувальниця Д. І Крав 
слюсарі В. Д. Царьов, Р. ф. Міхно та інші. •іенко,

Полум дніють слова трудового рапорту, високо над 
колонами п.дніма-оться панно і транспаоанти. Вони від
бивають яскраве, насичене життя колективу.

«Слава радянським будівельникам!» — лунає голо- 
диктора. Багатотисячним «УраЬ> відгукується площа.

Шеренга за шеренгою проходять творці краси рідної 
землі. У багатьох із них на грудях ордени і медалі — 
відзнаки бойової і трудової доблесті. З ними в одному 
строю діти и онуки. '

Йдуть працівники легкої промисловості, комунального 
побутового обслуговування населення. Кіровоградсь

ка швейна фабрика, взуттєва фабрика імені 60-річчя 
радянської України, панчішна фабрика, чондитзрська 
Фабрика, фабрика г.о ремонту і пошиттю одягу...

На марші працівники системи державної торгівлі, 
споживчої кооперації, харчової промисловості. Сьогод
ні їм є про що рапортувати Великому Жовтню. Чимало 
колективів справились з виробничим завданням першо
го року одинадцятої п'ятирічки.

Площею крокують працівники охорони здоров’я, уста
нов і організацій Ленінського району.

Естафету приймають трудящі Кірозського району, 
веде колону багатий робітничими традиціями колектив 
-Ордена «Знак Пошани» завод тракторних гідроагрегатів 
імені ХХУ з’їзду КПРС.

Піднесений настрій сьогодні у транспортників — шо
ферів обласного виробничого об’єднання автомобільно
го транспорту, автотранспортних підприємств 10061, 
3002т. 10001, 10064, станції «Кіровоград-', автомобільного 
Учбового комбінату управління «Укрій ясомолтранс>>, 
спецгосподарства «Трансільгосптехніка», Кіровоградсь
кого авіапідприємства цивільної авіації України. Пропли
вають макети, стенди, яскраві панно і транспаранти, на 
Яких відбито успіхи трудових колективів,

Над площею весь час лунають заклики берегти мир, 
на допустити ядерної війни, зупинити гонку озброєнь, 
Йддаоїти енергію у борогобі за виконання рішень XXVI 

їзду КПРС, будувати майбутнє заради прийдешніх по
колінь. Не змевкеють вигуки «Ура!», чуються життєра- 
рісний сміх і пісні. _

День 7 листопада особливо щедрий на барзи. У 
жовтогарячий вінок осені вплітається черзона стрічка 
Жовтня. Вона знаменує роки комуністичного будівницт
ва, роки ззоршень, роки перемог.

'Закінчується демонстрація парадом оркестрів.. Мідні 
[Р/би співають 8сни прославляють народ, партію,. ко
мунізм, ' <

0. АФАНАСІЄНЯО. 
Фото Ю ДНІПРОВСЬКОГО Д
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ГОДНІ — ДЕНЬ РАДЯНСЬКОЇ МІЛІЦІЇ
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" ЯК ДЗВІНКА СТРУНА ПАМ’ЯТІ

У суворих, напружених 
буднях гартується харак
тер людніш в міліцейській 
формі, невід’ємні риси якої 
— мужність, воля, само
відданість. І не кожен з 
нас може уявити міліціо
нера з пензлем в руках... 
Тому приємно здивувала й 
вразила перших відвідува
чів виставка картин пол
ковника міліції, начальни
ка секретаріату обласного 
управління внутрішніх 
справ самодіяльного ху
дожника Івана Никифоро
вича Ткаченка, яка напе
редодні професійного свя
та відкрилася в обласному 
Будинку творчості.

Хлібне поле, осінній ліс,

безмежна сішь моря. Ма
льовничі куточки Кірово- 
градщннп, зеленобілі гори 
Карпат, де проходили 
перші роки міліцейської 
служби. М'які, аж прозорі 
тонн й світлотіні. Ди
вишся на них і думаєш: 
«Тільки людина чиста й 
благородна, безмежно за
кохана у красу' світу .мо
же так просто й захопле
но оспівувати її».

А життя цієї людини в 
міліцейськії! формі не бу
ло безхмарним. Була вій
на, і пекучий біль втрати, 
і важкі післявоєнні будні 
комсомольського праців
ника, і щоденний ризик па 
Західному кордоні де

Іван Никифорович
ЖИВ у _ слу-

У п ятдесятих ро
ках. Нагороди, які при
крашають груди ветерана- 

свідчення, що він завжди 
1 в усьому був па перед
ньому краї. А ще — кар
тини. Як крик, як зойк — 
горить танк на весняно- 
зеленому полі; як дзвінка 
сурупа пам'яті — окоп, 
опіці і довгожданий лист в 
руках одного.

~~ Та найбільша моя 
пристрасть — цс пейзажі, 
— говорить І. 
ко. — Сюжетів 
Увесь вільний 
природі. Роблю 
мальовкн. Уже 
тою над картиною.

II. Ткачсп- 
пе шукаю, 
чає — па 

ескізи, за- 
потім пра-

Душа прагне краси, пі
сенності. І не 
не згасити її 
прекрасного.

— Малювати любив зав
жди. А що серйозно зай
муся живописом — не ду
мав. 1974 року намалював 
одну картину, другу — і 
вже пс зміг не малювати, 
—- розповідає Іван Ники
форович.

Фарби — акварель, олія. 
Матеріал — білий папір, 
картон. А глянеш — і ліс 
прозорий манить—-кличе, і 
ранок прохолодою дихає... 
Така вона — велична й 
зворушливо таємнича сила 
мистецтва.

Н. МИКОЛАЄНКО.

стримати, 
потягу до

II а знімках: (угорі) 
— в залі виставки; (зліва) 
—- «Сама специфіка нашої 
роботи вимагає, щоб за
хоплення наші за харак
тером були полярними ро
бочим будням», — гово
рить своїм молодим коле
гам полковник міліції, на
чальник секретаріату об
ласного управління внут
рішніх справ І. Н. Тка
ченко; (внизу) — картина 
з серії «Нафтопровід 
«Дружба».

Фото Ю. Ліваиіникова.

НА ДІЛЬНИЦІ-ПОРЯДОК

І
 ВІКТОр Іде КриМСзХО'О 

і не пізнає вулиці. Осінь 
розмалювала береги Сугз- 
клеї, сади і сквери, вони 
аж горять багрянцем, Та
ким же мальовничим б/з

■ цей мікрорайон — він тоді 
І ще не називався Сверд- 
I ловським — восени 197-1 
І РОКУ-

За плечима були роки 
навчання в школі, робота 
на заводі тракторних гід- 

I роагрегатіс, служба в Ар- 
I мії. А найбільше особис- 
I ту відповідальність перед 
І людьми і перед собою 
І відчув, коли в Ленінському 

райкомі комсомолу зру- 
Ічили путівку на роботу з 

райвідділ внутрішніх 
справ.

І тоді Віктор милувався 
розмаїттям осінніх барв 
на рідній Кущівці, і так, як 
нині не впізнавав вулиці. 

І Це тому, мабуть, що впар- 
I ше йшов нею вже не шко- 
I лярем, не просто Вітькою,

а старшим лейтенантом 
внутрішньої служби, діль
ничним інспектором Ле
нінського району Віктором 
Миколайовичем Мерещен- 
ком.

Гадав, особливих проб
лем у роботі не буде. У 
цьому мікрорайоні виріс, 
знав людей, його всі зна
ли. Цього виявилося мало. 
Треба вміти оцінювати 
вчинки людей, ситуації, а 
головне — уміти говорити 
з людьми, переконувати і 
виховувати їх. А характер, 
волю яку треба мати!

З дитинства знайома 
Кримська перестала зда
ватися йому тихою і бла
гополучною. Були тут болі 

сімей, 
уяв- 
пен-

й радості сотень 
проблеми справжні й 
ні, клопоти підлітків, 
сіонерів.

— Усе це повинен 
чувати дільничний, —-

від- 
зчив 

його наставник Федір Ми- 
хайлович Огаренко. 1

Ось дитячий майданчик. 
Це не просто місце для 
розваг малюків. Щовечо
ра тут зигойдуються під
літки, тут здебільшого 
розробляються їхні «ге
ройські плани». Отже, для 
тебе — це об’єкт’особли
во пильного нагляду, як 
кажуть, об’єкт № 1.

Скільки їх, особливих 
об’єктів у Віктора Микола
йовича й тепер, через В 
років! Ось ларьок, пивна 
бочка. Любителі чарки 
збираються тут. Можна 
присоромити, зрештою 
розігнати їх, та завтра во
ни знову появляться тут. От 
Мерещенко й задумаз так 
повести з ними виховну 
роботу, щоб вони самі пе
рестали ходити сюди.

Ні, якщо треба, то діль
ничний уміє й примусити 
підкорятися вимогам со
ціалістичного співжиття. 
Порушники громадського 
порядку стихають, вгле-

дівши Віктора Миколайо
вича. Нопримиренний він 
до хуліганів та бешкетни
ків; вісім небезпечних 
злочинців затримав ниніш
нього року на своїй діль
ниці.

...Віктор іде Кримською. 
Чому ж і сьогодні вулиця 
здається йому такою не
впізнанно гарною?

Мерещенко згадує уро
чисті збори, присвячені 
Дню міліції, оиступ секре
таря комсомольської ор
ганізації райвідділу Дмит
ра Дівиченка, який знову 
серед кращих працівників 
міліції назвав його прізви
ще. І Леоніда
— Вікторового
— відзначив, 
здаватиме пост 
привітає його зі святом і 
звичайно скаже: «На діль 
ниці — порядок».

м. синьоок, 
інспектор у справах 
неповнолітніх Ленінсь
кого райвідділу внут
рішніх справ, 
м. Кіровоград.

Завітренка 
напарника 
Зараз він 
Леонідові,

(ЖВКЯЬ^

ВИСТАВКА ДОСЯГНЕНЬ ШКОЛЯРІВ
Цс була своєрідна вис

тавка досягнень школярів 
області в сільськогосподар
ському виробництві. На ній 
були представлені фрукти 
і овочі, зерно і коренеп 10- 
ди, вирощені руками чле
нів учнівських виробничих 
бригад, шкільних лісництв 
гуртків юннатів.

Значну селекційну робо
ту провели учні Комишу- 
ратСької середньої шкочи 
Новбуфшсибго району,

досліджуючи біологічні 
особливості сортів соня ві
нику «Гігант» і «Силос- 
шііі». Про їхні!! експери
мент, від впровадження 
якого місцевий колгосп зе
кономив 2 тисячі 190 кар
бованців, розповідали 
стенди, плакати, фотоілю
страції РОЗДІЛУ «ЬуДНі 
юних гіталовців».

Члени учнівської вироо- 
пичої бригади Богдапівсь- 
кої середньої школи Зна-

ШЛЯ>^ДОРОСЛІСТЬ

мінського району ниніш
нього літа зробили ве.чикиі' 
внесок у розвиток еконо
міки свого колгоспу «Ро
дина». Воші вирощували 
на 120 гектарах озиму 
пшснЙЦю і зібрали з кож
ного гектара по 36,7 цент1 
пера зерна, но 310 центне
рів буряків видав кожен 
із 115 гектарів, закріїїлс; 
них за старшокласниками.

Увагу відвідувачів вис
тавки привернули роботи

юннатів Підлісненської се
редньої школи Олександ
рійського району та Ми- 
х а йл і вської десятиріч ки 
З на мінського району.

Характерною особливіс
тю нинішньої виставки 
(колектив обласної стан
ції юних натуралістів вла
штовує їх щороку) стало 
те, що на ній багато мате
ріалів природоохоронної’ 
тематики: реферати, фото- 
розпбвіді. • . . і -

Р. ДАЙДАКУЛОВ. і
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Вівторок

▲ ЦТ
8.00 — «Час». 8.40 —

«Ранкова гімнастика». 9.05— 
Програма мультфільмів.
9 30 — «Чіо-Чіо-Сан». Теле
візійний музичний фільм. 
14.30 — Новини. 14.50 — До 
Всесвітнього дня молоді. 
Програма документальних 
фільмів. 15.4.5 — І. Шамо.
Кантата «Ленін» 
В. Маяковського. 16.20 
Горизонт. 17.2') — Концерт
Державного академічного 
хору Абхазії її.55 — «на-
етане день завтрашній...» Гс- 
левізійний док. фільм- І.8-4,5 
— Сьогодні у світі. 19 00 • 
♦ Наші діти». Телефільм
М) 15 — Сьогодні — День ра
дянської міліції. 19.30^ — 
Концерт, присвячений дню 
радянської міліції. 21.00 — 
Час. 21.35 - Продовження
трансляції концепту.

А
10.00 •Актуальна каме- 

і. 10 35 — • Неспокійні
серця» 11.40 — < Шкільний
сг.раг.) 10 клас. Українська 

л ура 12.15— «Інгер- 
і.-.О- 13.05 — Художній
ф::;ьм «Впізнай мене»^ 16.00 

Новини. 16.10 — «С)ііб-
I ::Й Д ВІНОЧОК». 16.30 — До-
і. '.івьта.'ьннй теленарис 
.• трасу: 16.45 — Сьо-
і < дні — День радянської мі- 
.ч ”іі Виступ Міністра внут- 
р .лшх справ УРСР І. X.
II існнсіїка Телепрограма
•{. олдьТі; правопорядку». 
]' ЗО - К т. •Сьогодні — 
; -, ні, радянської міліції». 
Ьі-'ст. л начальника УВС об.і- 
і пкоіп» му гсвсрал-майоїіа 
і7! т. Попова; Концерт. (Кіро- 
іюград). 19.00 «.Актуальна 
г. мсра.' 19.30 • — Кубок во
лодарів кубків з баскетболу. 
Чог.оДіии. < Будівельник»
(Київ) — «Динамо» (Буха
рест). 20 45 -- К. т. «День за 
дні і’», і Кіровограді 21.00 — 
«Мас» 21.35 — Хі дежній те
лефільм «Будемо чекати, ло- 
нертаі-ся». Не ."»і'інченні - 
Нсвиніі

пального свята Анголи _
Дня незалежності. «/Хгостінь- 
йо Пето. Поезія боротьби» 
16.35 — Народно свято в Ліь 
голі. Муз. програма. 17.10 _
Тваринництво — ударний 
фронт. 17.25 —«Відгукніться 
сурмачі». 17.55 —Людина і 
закон. 18.30 — Веселі нотки 
18.45 — Сьогодні у ( вігі
19.00 — Чемпіонат СРСР з 
футболу. «Спантак» (Моск
ва) — «Динамо» (Київ). 2103 
— «Час». 21.35 — Прем’єра
телевізійного дор. фільму 
«Одержимі люди».

А УТ
10.00 — «Актуальна каме

ра». 10.35 — К. т. Концерт
ний зал «Дружба». Ансамбль 
г.існі і тгнцю Комі АРСР 
«Вранішня зоря». (Кірово
град па Республіканське те
лебачення). 11.25 — Теле
фільм. 11.40 — «Шкільний 
екран». Фізика. 6 клас. 12 1«)
— Симфонічний концерт. 
13.05 — Док} ментальний те
лефільм. 16.00 — Новини. 
16.10 — «Срібний дзвіночок». 
16.40 — Концерт 16.50 —
• Вперед, орлята!» 17.30 — 
«Закон і ми». 18.00 — «День 
за днем». (Кіровоград). 18.15
— Оголошення. (Кіровоград).
18.25 — Фотбхвилинка. (Кі
ровоград). 18.30 — К т. Мо
лодіжна програма «Обрій». 
♦Твоя земля. ровеснику». 
(Кіровоград). 19.00 — «Акту
альна камера». 19.30 —
«Щаслива сторінка». 20.45 —
• На добраніч, діти!» 21.00 —
«Час». 21 35 — «І любоз, і
шана». По закінченні — 
Новини.

А ЦТ (і\ ЯГ0»рСМ2)
19 оо - «нар їді 

19.15 «Веч'гі
19.30 — Чемги... 
футболу. Перша 
ліст» (Харків) -• 
І< ье’.и; 2-й та;
- Програма 

mix фільмі а 
21.35 - " 
дсСі.гі.

▲ УТ
16.00 — Новини. 16.10 — 

«Срібний дзвіночок». 16.30 — 
Для старшокласників. «1о- 
вариш». 17.55 — «В ефірі — 
пісня», 18.00 — «День за 
днем». (Кіровоград) 18.15 
— Телефільм (Кіровоград). 
18.20 — «Населенню про НИ- 
гз.чьну оборону». іКіИОВО- 
град) 18.30 — Фі.іьм-кои 
Церт. 19.00 — «Актуальна 
камера». 19.80 — «Музична 
мозаїка». 14.35 — «Слово за

21.00 — «Час». 21.35 — Піс- 
ня-81.

▲ ут
10 00 — «Актуальна каме

ра». 10.35 — Документаль
на кінопрограма. 11.35 —
«В ефірі пісня». 11.40 —
«Шкільний екран». Російсь
ка література». 10 клас. 12.10 
— Я. Галан. «Під золотим ор
лом». Вистава. 16.00 — Но
вини. Ні.10 — К. т. «Срібний

впх друзів. 14.45 — Фільм 
дітям. 15.40 — Голоси народ
них інструментів. Скрипка. 
10.35 — Мультиплікаційні
фільми. 17.00 — Бесіда полі
тичного оглядача Л. Возио- 
сенського. 17.30 — У світі 
тварин. 18.30 — Співдруж
ність. 19.00 — Концерт на
родної артистки СРСР О. 06- 
разцевої. 19.50 — Прем'єра 
телевізійного худ фільму 
«Слідство ведуть знавці». 
Справа 16-а. — «З життя 
фруктів». Перша серія. 21.00 
— «Час». 21.35 — Друга се
рія фільму «Слідство ведуть 
знавці». 22.50 — Кубок світу 
з боксу.

А?:?.?_“..П‘’0м’ера ФільмЖ
концерту «Пісні композг Ж 
бвгена Жарковського» і Ж
— Кубок світу З боксу. 21 ОП
- «Час». 21.35 - Футбої,
ний огляд. 22.05 — «Ліпі\п
музики — Георг Оте». Фільм 
концерт.

А УТ

ьм-

А УТ

А ЦТ-(^ просраіна)
19.00 — «Людина. Земля. 

Всесвіт». 19.45 — «Вечірня 
казка». 20.00 — Концерт.
20.50 — Науково-популярний 
фільм 21.00 — «Час». 21.35
- Художній телефільм «Три 

непогожих дні».

вами». Громадська рада Ук
раїнського телебачення,
«Робітничої газети» і «Сіль
ських вістей» по виоовад- 
згенню передового досвіду. 
20.45 — «На добраніч, діти!» 
21.00 — «Час». 21.35 — Я Га
лан - Під золотим орлом». 
Вистава. В перерві — Нави
ни.

А ЦТ (IV програма)

10.00 — Чемпіонат СРСР з 
хокею: «Торпедо» (Горький) 
— ЦСКА. В перерві (19.35) — 
«Вечірня казка». 21.00 — 
«Час». 21.35 — Художній 
фільм «Білий караван».

А ЦТ

дзвіночок». (Кіровоград .на 
Республіканське телебачен
ня). І6.30 — Концерт. 16.55 
— «Голосую за професію». 
17.55 — Осіння кінозама-
дьовка. 18.00 — «День за
днем». (Кіровоград). 18.15 — 
«Як зустрінемо зиму?» Бесі
да з заступником начальни
ка обласного управління ко
мунального господарстві 
А. К. Карппнським. (Кірово
град). 18.30 — Камерний 
концерт. 19.00 — «Актуаль
на камера». 19.30 — «Екран 
молодих» «Трикутник».
20.15 — Телефільм. 20.45 — 
«На добраніч, діти!» 21.00 — 
«Час». 21.35 — Художній 
фільм «Зустріч». По закін
ченні — Новини.

10.00 — «Актуальна каме
ра». 10.35 — «Смугаста істо
рія». Лялькова вистава, 11.15
— Ранковий концерт. 11.55
— «Доброго вам здоров’я».
12.25 — Художній телефільм 
«Зустріч». 13.45 — «Міфи і 
дійсність». 14.05 — Фільм-
концерт. 14.55 — «Автогра
фи часів». Теленарис про 
Севастопольську морську 
бібліотеку. 15.25 — «Сати
ричний об’єктив». 15.55 — 
Студія «Золотий ключик». 
16.55 — «Джерела». 17.40 — 
Для дітей: художній теле
фільм «Доля барабанщика». 
1 серія. 18.45 — «Скарби 
музеїв України». 19.00 —
«Актуальна камера». 19.30- 
Телетурнір «Сонячні кларне
ти». Колективи художньої 
самодіяльності Кримської і 
Херсонської областей. 20.45
— «На добраніч, діти». 21.00
— «Час». 21.35 — Продов
ження телегурніру «Сонячні 
кларнети». 22.40 — Теле
фільм. По закінченні — Но
ві.ви.

10.00 — «Актуальна 
ра». 10 35 — Художній 
фільм «Закінчувалось 
10.55 — Концертний
«Дружба». 12.25 — 
рннчукас, «Останнє прохав
ші». Вистава. 14.55 — «Сла- 
ья солдатська». 15.55 — длп 
дітей. Художній телефільм 
«Доля барабанщика». 2 се
рія. 17.00 — Кіноогляд «Ре
зонанс». 17.45 — Телефільм 
«І корів рахують восени». 
18.10 — Фільм-концерт. 19.00 
— «Актуальна камера», 
19.30 Телефільм. 19.45 —
«Щедрість». Телеклуб ния- 
пок. 20.30 — Телефільм.
20.45 — «На добраніч, діти!» 
21.00 — «Час». 21.35 — Ху- ■>- 
дожній телефільм «Сніг у • 
траурі». По закінченні — Но
вини.

наме
те ле
літок, 

зал 
А. Лау-

Д ЦТ (IV програма)

А ЦТ (IV програма)

8.00 — «Час». 8.40 — Про
грама документа іьшіх теле
фільмів. 9.30 -- «Пісня дале
ка і близька». 10.10 — Фільм 
— дітям. <А фортеця була 
неприступною». 11.15 —
Концерт. 11.45 — «Театраль
ні зустрічі». 13.20 — «Про
Київ, з усмішкою». 19.00 — 
♦ Це ви можете». Конкурс 
молодих винахідників. 19.45 
Вечірня казка. 20.00 —
«Розповіді про ХУДП’КІНІИІЯ». 
21.00 — «Час». 21.35 Ху
дожній фільм «Мальва».

А ЦТ (IV програма)

!ИІ МЄП-'ДІЇ». 
і:я качка».

СРСР з 
та. ♦ Иота- 
СНА (Хаба- 

-• — 20 15
документіль- 

21.00 — «
Художній фі і

А ЦТ
8.00 «Час».

і юна гімваегпкь
«елі старти. 9..‘ iß дог,-
рий часі» Худ 14.30
Нові en 14.50 — Е'і.м'овс по
пулярній ф'.ьі «Федір До 
СЯГОЄВСЬКІ-Й» Ш ' . до
портрета. 15.35 — Шахова 
школа. 16 50 — Де націє

8.00 — «Час». 8.40 — Ран
кова гімнастика 9.05 — Ді
тям про звірят 9.35 — Кон
церт учнів Московського 
академічного хореографічно 
го училища. 10.25 — Клуб 
•сіногіодорожсй. 14.30 — По
гини 14.50 — Програма док. 
фільмів 15.35 — Першість 
Європейської ліги з на
стільного тенісу. Збюна 
СРСР — збірна Греції. 16.05 

Російська мова 16 35 —
• Роби з нами, роби як ми. ро 
би краще за нас» 17.35 — 
Пісні О. Пахмутової иа вірші 
М. Дсбронравова у викойач^ 
ні народного 
М Магомаєва.
мінський 
йонів 18.30 
малюнку — 
Сьогодні у < 
Прем'єра 
без'ядерну 
Прем'єра 
(нектаклю 
Частина перше.
• Час» 21.35 -
фільму концерту 
пісні»

аптиста СРСР 
18.00 — Ле- 

унїверситет міль- 
I — У кожному 
- сонце 18.45 — 
світі. 19 00 
док. фільму «За 
Північ». І9.10 — 

телевізійного 
«Дядечків сен» 

21 00 - 
Прем'єра 

«Життя

▲ ЦТ
8.00 — «Час». 8.40 — Ран

кова гімнастика. 9.05 -
«Відгукніться, сурмачі!», 
9.35 — «До мене Мухтар!». 
Худ. фільм. 10.55 — Кон
церт. 14.30 — Новини. 1-1.50 
— Програма док. фільмів. 
15.45 — «Авіатор». До сто
річчя з дня народження пер
шого російського льотчика 
М. Єфімова. 16.20 — Підмос
ковні зустрічі. 16.5(1 — Зу
стріч юнкорів телестудії 
♦ Орлятко» з Героєм Радянсь
кого Союзу, професором, 
доктором юридичних наук 
А П Косициним. 17.35 — 
Грає Л. Синцсв (фортепіано). 
18.05 — Прем'єра телевізій
ного док. фільму «Що нас 
турбує?». 18.35 — Мульт
фільм. 18 45 — Сьогодні у 
світ!. 19.00 — Прем'єра теле
візійного спектаклю «Дядеч
ків еон». Частина друга.

19.00 — Лауреати 
жавнпх премій СРСР 1981 р.

і техніки
кізка».

20.45 -

в області науки
19.45 — «Вечірня
20.00 — Концерт.
Телефільм. 21.00 — «Час».
21.35 — «Екран зарубіжного 
фільму». «Прощавайте, дру
зі».

8.00 — «Час». 8.45 — «Лю
дина і робот». 16.40 — Доку
ментальний телефільм. 16.55 
— «Біля театральної Кіно

А ЦТ

«КОМСОМОЛЕЦЬ».
листопада. «Ленін в Парижі» 
о 9.00. 14.20. «Таємниця за
писної КНИЖКИ» об 11 00, 
І2.40. 16.20, 18.20, 20.50.

«МИР». 10—16 листопада. 
«Мартін і чарівник» о 9 JO, 
10.40. 12.20, 14.10. «Злочи
нець і адвокати» о 15.50, 
17.10, 18.30. 20.30.

Субота
------------------ - - - - - '•

▲ ЦТ
8.00 — «Час». 8.40 — Ран

кова гімнастика. 9.05 — Исв- 
ські хорові асамблеї. 9.30 — 
Виставка Буратіно. 
«Для вас. батьки!» 
Більше хороших 
11.00 — Розповіді __
дожників. А. Родченко. 11.40
— Райдуга. 12.10 — Ради і 
життя. 12.40 — Сорок шос
тий тираж «Спортлото». 13.15
— Переможці. Клуб фронто-

10.00 —
10.39 — 
товарів, 
про ху

8.00 — «Час». 8.40 
зарядку ставай!» 9.05 — Спі
ває лауреат премії Ленінсь
кого комсомолу Л. Рюміна. 
9.30 - «Будильник». 10.00 — 
Служу Радянському Союзу! 
11.00 — «Здоров'я». 11.45 — 
Ранкова пошта. 
♦Хочу все знати». 
Сільська година. 
Музичний кіоск. 
Путівка в життя.
• Звичайні чудеса». Фільм- 
концерт з участю А. А коня
ка. 15.45 — Клуб кіноподо- 
рожей. 16.45 — Мультфільм. 
17.00 — Міжнародна панора
ма. 17.45 — Чемпіонат СРСР 
з хокею. «Спартак» — •“Ди
намо» (Рига). 2 і 3 періоди.

12.15 —
12.30 -

13.30 —
14.00 —
15.00 —

ІВАНО-ФРАНМБСЬКИЦ ІНСТИТУТ НАФТИ і ГАЗУ ТОВАРИ-поштою
на перший курс заочного факультету

«ХРОНІКА». 10-16 листо
пада. Хронікально докумен
тальні фільми «Дорого:© - 
батьків», «З’їзд партії Лені
на» та мультзбірник «Як ко
заки олімпійцями стали» в 
9.00 до 15.30. 10 листопада.
«Фантазія на тему кохання» 
о 16.00, 18.00, 20.00. 11-12
листопада. «Небезпечні дру
зі» о 16.00, 18.00. 20.00. 13 - 
15 листопада «Москва сльо
зам не вірить». 2 серії о 
15.00, 17.30, 20.00.

В. о. редактора 
А. РОМАНЮК.
_______________

«Молодий

по спеціальностях: 
геологія і розвідка паф 

товнх і газових родовищ;
геофізичні методи по

шуків і розвідки родовищ 
иорнсийх копалин (для 
осіб що працюють по да 
ній спеціальності).

Документи пиийьгітої ь 
по 15 грудня

Заява подається иа ім'я 
ректора інституту за єди 
пою формою з : а. начен 
ням обраної спеціальності

До заяви додаються: 
документ про середню 

освіту (оригінал).
Характеристика для 

вступу в вуз. видано пар
тійними. комсомольськими 
профспілковими та інши
ми громадськими органі
заціями. керівниками гід 
приєметв. організацій, 
правліннями колгоспів. г

Виписка з трудової 
книжки, завірена керівни
ком підприємства. а для 
колгоспів — виписка з кол
госпної книжки, завірена 
правлінням колгоспу. 
«ЛатЧна Довідка (форма № 2«6)

Чотири 
3x4 см.

Особи, що закінчили тех
нічне училище на «відмін-

фотокартки

но», мають закінчену се
редню освіту і працюють 
по спеціальності, додають 
документи про закінчення 
технічного училища з від
знакою.

• Паспорт і військовий 
квиток або приписне сві
доцтво пред’являються 
особисто.

Документи подавати або 
надсилати поштою в прий
мальну комісію на адресу: 
2840151. м. Івано-Фран
ківськ. вул. Карпатська. 15, 
Івано-Франківський інсти
тут нафти і газу

Вступні екзамени з 15 по 
ЗО січня 1982 року з таких 
предметів:

математики (письмово і 
усно);

фізики (усно);
л країнемсої або російсь

кої мови та 
(твір).

Зарахування 
студентіз з 15 
го 1982 року.

З усіх питань прийому 
до інституту звертатися в 
приймальну комісію на ад- 
ресу: 284018. м. Івано- 
Фрапкївськ вул. Карпат- 

■<а 15. тел. 4-2218.
Приймальна комісія.

Зам. 107

літератури

до еісіаду 
до ЗО .пюто-

сь

«Молодей иоммукар» — 

орган Кировоградского 

областного комитета 

ЛКСМ Украины.

Иа унраипском языке. БК 08704.

Ростовська-на-Дону база Посилторгу 
надсилає по замовленнях накладною платою 

годинники наручні жіночі:
годинник-браслет «Чайка» в хромованому корпусі на 14 рубі

нових каменях, з протиударним пристроєм, кольоровим цифер
блатом (вартість 36 крб. 50 коп.);

«Электроника Б6-203» з кольоровим циферблатом, браслетом 
(вартість 43 крб. ЗО коп.);

«Луч» —- на 16 рубінових каменях у хромованому корпусі 
(вартість 21 крб.), у позолоченому корпусі (вартість — 26 крб.);

«Луч» на 17 рубінових каменях з центральною секундною 
стрілкою, протиударним пристроєм, у позолоченому корпусі 
(вартість 40 крб. 50 коп.);

«Чайка» на 17 рубіноеих каменях, з протиударним пристро
єм у хромованому корпусі (вартість — 26 крб.);

«Заря» у позолоченому корпусі, з центральною секундною 
стрілкою, протиударним пристроєм, кольорови/л циферблатом, 
у квадратному корпусі (вартість 32 крб. 50 коп.), у круглому — 
(35 крб 50 коп.).

Ціни на годинники зазначені без витрат на пересилку.
Замовлення надсилати на адресу: 344707, Ростов-не-Дону, 

вул. Берєгбва, 101, база Посилторгу.
Строк приймання^замовлень на годинники-браслети «Чайна» і 

«Электроника Б6-203» — 25 днів з дня опублікування в газеті.
Ростовська база Посилторіу.

Зам. 106.

НАША АДРЕСА:

316050, МСП

м. Кіровоград, 
еуп. Лунамарського, 36.

ТЕЛЕФОНИ: відділу листів І масової ро
боти — 2-45-36; відповідального секрета
ря — 2-46-87; відділу комсомольського 
2і.1™ ~ 2-46-57; відділу пропаганди — 
9 ле пг’ Є'АА'ЛУ учнівської молоді — 2-45-35; відділу військово-патріотичного 
виховання та спорту — 2-45-35; відділу 
оголошень — 2-56-65; фотолабораторії — 
2-45-35; коректсрсьної — 3-61-83; нічної 
редакції — 3-03-53,

індекс 61107, Обсяг 0.5 друк. арк. , Зам. № 556. Тираж 54000.

комунар»
Дорогий

КОМУ- 
1982 FIM, 
ЗРОБИТИ 

НАЙБЛИЖЧЕ 
ПЕРЕДПЛАТА

друже!
ЯКЩО ТИ НЕ ВСТИГ 

ПЕРЕДПЛАТИТИ! 
СВОЮ ОБЛАСНУ 
МОЛОДІЖНУ ГАЗЕТУ 
«МОЛОДИЙ 
НАР» НА 
МОЖЕШ 
ЦЕ В 
ДНІ.
ТРИВАЄ ДО 20 ЛИС
ТОПАДА.

Нагадуємо: переду 
плату можна офор
мити в усіх агентствах 
і відділеннях «Ссюз- 
друку», а також у 
громадських розпов
сюджувачів преси на 
підприємствах, у кол
госпах, організаціях та 
установах.

Передплатна ціна 
на рік — 2 крб. 40 коп.

Газета виходить у вівторок, 
четвер І суботу.

Друк&рня Імен! Г. М. Димитрова 
видавництва 

«Кіровоградська правдап 
Кіровоградського обкому 

Компартії України - 
м. Кіровоград, вул, Глінки, ї«
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