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У розквіті сил І могутності 
зустріла 65-у річницю Вели
кого Жовтня соціалістична 
Батьківщина. Ставши днем 
народження першої в світі 
держави робітників і селян, 
незабутній жовтневий день 
1917 року поклав початок 
новій епосі в історії людст
ва.

Нинішнє свято особлизо 
знаменне: країна готується 
відзначити 60-річчя утворен
ня СРСР. Шість десятиріч 
міцніє непорушна дружба 
радянських соціалістичних 
республік. І чим міцнішим 
є цей союз, тим упевнені- 
шим, ширшим є крок Краї
ни Рад по шляху перемог і 
звершень.

...Велично красива в цей 
сонячний ранок головна 
площа країни. Назва її — 
Красна — наповнена сьо
годні особливим смислом. 
Кумачевий колір революції 
— в її святковому вбранні.

дині слова. Саме Велика 
Жовтнева соціалістична ре
волюція вказала народам 
шлях у світ братерства, у 
світ єдності, інтернаціональ
ної солідарності, дружби на 
віки. І відкрили цей шлях 
програмні рішення партії 
більшовиків у національно
му питанні. їх осявав геній 
Леніна. Вождь Жовтня гли
боко обгрунтував необхід
ність союзу радянських 
республік для розв’язання 
завдань соціалістичного бу
дівництва, захисту Батьків
щини. Запорукою міцності 
цього союзу він вважав най
повніше взаємне довір’я, 
добровільну згоду на об’єд
нання, виключення будь- 
якої форми нерівності у від
носинах між народами.

«Ми ставимо перед собою 
дві головні мети: благо на
роду і міцний мир». На фо
ні цього транспаранта — 
портрет Генерального сек-
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бавовняних і шовкових тка
нин прикрашена колена 
«Трьохгорки». Біпьше двох
сот мільйонів метрів на рік 
випускає їх прославлене 
підприємство. Джерела 
цієї, ріки — у братерстві на
родів СРСР Багато тисяч кі
лометрів розділяють Моск
ву, Таджикистан, Узбеки
стан, Україну. Але з'єднують 
їх дружба, взаємодопомога. 
Адже московські текстиль
ники використовують бавов
ну, верстати, барвники, 
одержувані з союзних рес
публік.

Над колоною Гагарінсько- 
го району — району науки 
— макет першого в світі 
штучного супутника землі.

Космос служить у нашій 
країні спраеі миру, 
гс всього людства, 
ток міжнародного 
бітництва у справі 
ження й освоєння космічно
го простору в мирних цілях 
ознаменувався участю в по- | 
льотах на кораблях «Союз» 
і в роботі на орбітальній 
станції «Салют» космонавтів 
дев'яти соціалістичних країн. 
Тепер космічні апарати за
стосовуються для зв’язку, 
метеорологічних дослід
жень, ЕИВЧЄННЯ природних 
ресурсів, охорони навко
лишнього середовища, роз
в’язанні інших народногос
подарських завдань.

Повінню кумачу заповнює 
Красну площу юність краї
ни. Йдуть спадкоємці рево
люційних, бойових і трудо
вих традицій старших поко
лінь. їм, молодим, продов
жувати славний літопис 
батьківщини Жоетня. І чер
воними рядками будуть від
значені в ньому понад 135 
всесоюзних удаоних комсо
мольських будов. їх адреса 
— вся країна, тут працюють 
посланці всіх союзних рес
публік.

Рапортуючи про сьогод
нішні звершення, оглядаючи 
пройдений за шість деся
тиріч шлях, ми примо відчу
ваємо животворне джерело 
нашої дружби, яка стала до
лею Країни Рад, нашою до
лею. І ця дружба дає нові 
сили, енергію в боротьбі за 
втілення в життя рішень 
XXVI з’їзду КПРС. планів 
комуністичного будівництва.

(Кор. ТАРС|.

, Голоти 
Верховної Ради 

І. Брежнева, вірно- 
справи

Переможний колір Жовтня • ретаря ЦК КПРС, 
— на прапорах СРСР, брат- Президі’-’ “ 
ьіх союзних республік.

Бурхливими, довго 
стихаючими оплесками 
тають москвичі і гості < 
лиці керівників Комуністич
ної партії і Радянської дер
жави. На Центральну трибу
ну Мавзолею піднімаються 
товариші Л. І. Брежнев, 
Ю. В. Андропов, М. С. Гор
бачов, В. В. Гришин, А. А. 
Громико, М. О. Тихонов, 
К. У. Черненко, П. Н. Де/лі- 
чев, В. І. Долгих, В. В. Куз
нецов, Б. М. Пономарьов, 
М. С. Соломенцев, М. В. Зн- 
мянін, І. В. Капітонов, К. В.

X 'Русаков. Тут же — Еизначні 
радянські воєначальники.

Член Політбюро ЦК КПРС, 
міністр оборони СРСР Мар
шал Радянського Союзу 
Д. Ф. Устинов об’їжджає 
війська, поздоровляє учас
ників параду з святом. По
тім иін піднімається на три
буну Мавзолею і виголошує 
промову.

Над площею прокочується 
триразове «Ура!». Гримить 
артилерійський салют. Зве
дений оркестр виконує Дер
жавний Гімн Радянського 
Союзу.

Каобуючи крок, струнки
ми рядами перед Мавзоле
єм проходять слухачі війсь
кових академій, вищих війсь
кових училищ, підрозділи 
різних родів ВІЙСЬК.

На Красну площу вступа
ють артилерійські і ракетні 
підоозділи. У парадних ко
лонах — самохідні артиле
рійські установки, реактивна 
артилерія, чия історія почи
налася •. із знаменитих «Ка
тюш»; На урочистому марші 
— зенітно-ракетні підрозді
ли військ ППО. Колону бо
йової техніки замикають 
тактичні і операгивно-так- 
тичні ракети. Ця зброя — 
основа бойової могутності 
Армії і Флоту.

...Стихають звуки оркест
ру. їх зміняють мелодії тру
дової Москви.

По брущатці вздовж стін 
Кремля проходить святкова 
колона машин.

Наче порив вітру розгор
нув обрамлений кумачеви
ми стягами транспарант. На 
червоному прапорі — порт
рет Володимира Ілліча Ле
ніна. «Слава Великому 
Жовтню!» — читаємо ми до
рогі кожній радянській лю-

не 
І ві
ст о-

СРСР Л.
(о продовжувача 
Леніна, невтомного борця 
за мир, за краще майбутнє 
людства.

П’ятнадцять стрічок з на
писом «Пролетарі всіх кра
їн, єднайтеся!» мовами на- 
родів-братів обрамляють 
полоте колссся і’ерба СРСР, 
зображеного на ілюмінова
ній установці. «Хай живе на
ша вепика Батьківщина!» — 
полум'яніє лозунг.

На Красній площі — тру
дові рапорти москвичів, які 
борються за перетворення 
столиці в зразкове комуніс
тичне місто. Йдуть право
флангові всесоюзного со
ціалістичного змагання на 
честь 60-річчя утворення 
Союзу РСР. Серед ініціато
рів — колектив об’єднання 
«АвтоЗИЛ», що відкриває 
похід колони Пролетарсько- 
ю району. Серед 
сгягіе — знайома
— грузовик, який 
голубою фарбою.

У рік ювілею Радянського 
Союзу з головного конвейє
ра заводу зійшов автомо
біль марки ЗІЛ-ІЗО 
№ 2.000.000. Рядки рапорту 
здіймаються над колоною: 
«Понад план з початку року 
випущено 1247 вантажних 
автомобілів».

У святкових колонах — 
представники колектизу за
воду імені Володимира Іллі
ча. «5650 іллічівців беруть 
участь у соціалістичному 
змаганні за гідну зустоіч 
60-річчя утворення СРСР >
— написано на одному з 
транспарантів Це їх робіт
ничими руками виготовля
ються великі електромаши
ни, електродвигуни, пере
сувні електростанції, інша 
техніка, яка уособлює про
довження ленінського плану 
ҐОЕЛРО на етапі розвину
того соціалізму.

У колоні сільськогоспо
дарської академії імені 
К. А. Тімірязева — герб 
СРСР. Серп і молот — не
порушний союз робітників 
і селян. Хлібне колосся — 
символ багатства і могут
ності нашої Вітчизни. її 
прагнення до /лиру Вчені 
академії брали участь у роз
робім Поодовольчої програм 
ми СРСР, а тепер вносять 
вагомий вклад у її реалі
зацію.

святкових 
емблема 
виблискує

У молодіжному політичному клубі
«.Пень Червоного Жовт.-

, іія» — під таким девізом 
у молодіжному полі

тичному клубі «Фітешуль- 
це-центрум» пройшли ма
сові збори представників 
демократичної громадсь-

на бла-
Розви- 

співро- 
дослід-

Ось вже шість З 11ОЛОЗІІ- 
пою десятиріч ідеї Велико
го Жовтня, який втілив у 
•життя мрії простих людей 
про вільну працю, рівність, 
братерство і щастя, володі
ють умами і серцями тру
дящих нашої планети. Воіі.і 
стали прапором народів, які 
иедуть боротьбу па всіх кон
тинентах за соціальне і на
ціональне визволення.

Ленін і Жовтень. У ци< 
словах’ міститься величезна 
енергія. Йдучи по ленінсько
му шляху, по шляху Жовт
ня, радянські люди в брат
ній 'багатонаціональній сі
м’ї добились величезних ус
піхів, вивели свою країну 
до вершин прогресу.

Радісна, піднесена атмо
сфера панує в містах і се
лах Радянської України. 
Новими успіхами у вико
нанні рішень XXVI з’їзду 
КПРС, завдань п’ятирічки 
зустріли разим з усім радян
ським народом 65-у річни
цю Великого Жовтня трудя
щі республіки.

Червоними прапорами, 
транспарантами і лозунгами 
розцвічені вулиці і плоті 
столиці України Змін їлась, 
покращала плота імені 
Жовтневої революції — го
ловна плота Києва, який 
відзначив у цьому ропі своє 
1500-річчя. Па фасадах бу
динків — портрети осново
положників 
мупізму — 
Ф. Енгельса,
портрети членів Політбюро 
ЦІ< КПРС на чолі з вірним 
продовжувачем великої ле
нінської справи товаришем 
П. І. Брежнєвим.

Над площею лунає пере
дзвін Київських курантів.

На Центральну тр ібу іу 
піднімаються товариші В. В- 
Щербинький О. ф. Ват ІЄН- 

| ко. Г. І. Ваіцеико, 10. В. 
1 Єльчснко. Б. В. Качура, 
8 О. П. Ляшко, І. 0. Мозго- 
I вий. В. О. Сологуб, О. А. 
| Тшаренко, О. С. Капто, 
І Ю. П. Коломієць, С. Н. Муха, 
ї Я. П. Погребних. Кияни і 

гості столиці тепло вітають 
керівників Компартії Украї
ні) і уряду республіки.

Член Політбюро ЦК Ком
партії України, командую
чий військами Червоно- 
прапорного Київського вій
ськового 
армії І. 
об'їжджає 
шикувались на Хрещатику, 
вітається з солдатами, сер
жантами, старшинами, пра
порщиками і офіцерами, ю- 
здоровляє їх з 65-ю річни
цею Великої Жовтневої со
ціалістичної революції. По
тім він піднімається на три
буну і виголошує промову.

І Над головною магісграл-

наукового ко-
К Маркса,
В і. Леніна,

свосї пової книги «По
їздка па схід» перед 
присутніми виступив відо- 

•мпіі західнонімецький ПнСі,- 
меиннк Петер Шот, який не 

1 раз відвідував Радянський 
: .с:х. Учасникам зборів 

миролюбна було показано радянськії і 
зовнішня політика СРСР» кінофільм «Премія» 
З читанням уривків із [ТАРС|

кості Гамбурга, • прпевяче- ц 
ні 65-й річниці Великого д 
Жовтня. Відбулася диску- ■ _ 
сія па тему: «-Великий - Союз. 
Жовтень і

округу генерал 
О. Герасимов 

війська, то ви-

л;о столиці республіки лунає 
могутнє «ура!». Мелодії 
Державних Гімнів СРСР і 
УРСР зливаються із зал.гі- 
мн святкового артилерійсь
кого салюту.

Звучать фанфари. За тра
дицією урочистий назад 
військ Київського гарнізону, 
відкриває,зведена рота ба
рабанщиків. За ними йдуть 
шеренги слухачів військо
вої академії військової про
типовітряної оборони імені 
маршала Радянського Сою
зу О. М. Васплевського. 
Карбують крок курсанти ви
щих військових училищ, під
розділи різних родів військ. 
Проходять зенітні і реактив
ні установки, батареї птурс, 
гактпчпі ракети.

Починається святкова де
монстрація трудящих столи
ці України. Па простір го
ловної площі ступає колона 
і.ередовпків виробництва. ді
ячів науки і культури. Йдуть 
ті, ким по прану пишається 
наша країна. Попереду — 
прапор міста-героя Києва. 
Ein у руках шліфувальїіпк-т 
виробничого об’єднання «За
вод «Арсен ял», Героя Соціа
лістичної Праці А. Я Дон- 
■гепка.

Почесне право пронеслі 
на демонстрації перехідний 
Червоний прапор ЦК КПРС, 
Ради Міністрів СРСР, 
ВЦРГ1С і ЦК ВЛКСМ. яким 
столиця республіки відзна
чена за досягнення високих 
результатів у всесоюзному 
соціалістичному змаганні, 
успішне виконання держав
ного плану економічного і 
соціального розвитку СРСР 
па 1981 рік, надано маши
ністові екскаватора спеціалі
зованого будівельно-мон
тажного управління тресту 
«Будмехацізація» головкл- 
ївміськбуду П..0 Чумаку. 
Недавно Павлу Олександро
вичу за досягнення видатних 

' успіхів, трудову доблесть, 
проявлену у виконанні зав
дань першого року одинад- 

1 ііятої п’ятирічки, і в зв’язку 
J з 1500-річчям м. Києва пр;і- 

chotiio звання Героя Соціа
лістичної Праці.

Оплесками зустрічають 
присутні портрет В. І. Ле
ніна. Сьогодні, як і завжди, 
Ілліч з нами. Заповіти вож
дя революції живуть в сер
цях мільйонів, його 
справу продовжують 
ві й нові покоління 
ПІІКІВ комунізму.

У святковій колоні — 
портрет видатного політич
ного і державного діяча су
часності, невтомного борця 
за мир в усьому світі това
риша Л. 1. Брежнєва, порт
рети інших керівників Ко
муністичної партії і Радян
ської держави. Всі славні

велнку 
все по
булі в-

перемоги і звершення, гран
діозні плани на майбутнє.ра
дянський народ нерозривно 
зв’язує з своїм випробува
ним авангардом — ленінсь-. 
кою партією, цілком схвалює 
її мудру внутрішню і ЗОВ
НІШНЮ політику.

Хай живе ленінська Кому
ністична партія Радянсько
го Союзу! В єдності з наро
дом — сила партії! У єд
ності з партією, в її керів
ництві — сила народу! — 
далеко розносяться слова 
закликів.

З’являється колова свят
ково прикрашених машин. 
Па них — тематичні панно 
«65 років Радянської вла
ди». «Рішення XXVI з’їзду 
КПРС — виконаємо!», 
«СРСР — 60 років». На фо- 
тостгпді — матеріали, які 
виражають суть зовнішньо
політичного курсу ч ІЩЄ.Ї 
країни: мир, розрядка, при
боркання гопки озброєнь, 
усунення загрози війни, 
співробітництво між наро
дами.

Поняття мир і праця не
роздільні. Ми — люди мчр-

• ної праці. І немов на під
твердження нього, повз три
буни пропливають панно 
«Продовольча програма — 
справа всіх і кожного». «Ки
їв — місто-герой, місто- 
трудівппк», «Кожній робо
чій годині — найвищу відда
чу».

Демонстранти несуть ло-
• зупгп. транспаранті). їх те- 
; матпка відображає досяг- 
і неіпія трудящих Радянсь- 
‘ кої України в братній сі

м’ї народів СРСР, які від
значають нині 65-у річницю 
Великої Жовтневої соціа
лістичної революції, розкри
ває велику політичну і орга
нізаторську роботу партії 
по здійсненню рішень XXVI 
з’їзду КПРС. травневого 
(1982 рЛ Пленуму ЦК 
КПРС. На численних панно 
заклики: «60-річчю утворен
ня СРСР — гідну зустріч’», 
«Зустрінемо славний ювілей 
новими успіхами у прані, 
навчанні, творчості!», трудо
ві рапорти. Вагомі подарун
ки Жовтню приготували 
трудівники республіки. Про 
дострокове завершення зав
дань двох і більше років п’я
тирічки вже рапортували 
близько 12 тисяч трудових 
колективів і 275 тисяч тру
дящих.

Святкова демонстрація 
стала переконливим свідчен
ням беззавітної вірності тру
дящих міста-героя Києва 
ленінським ззповітам. спра
ві комунізму, їх рішимості 
віддати всі сили і енергію 
втіленню в життя величних 
накреслень партії.

ч
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Репортаж із святкової демонстрації трудящих міста Кіровограда продукції- Про

п’ятирічки, 
Бобошхз 
виробни

10 листопада 1982 року
«Молодий комунар»------

план 2,5 рок:в 
бригада Леоніда 
нині випереджає
чий графік на 4 місяці.

Яскрава, барвисто оформ
лена колона трудівників до
слідного заводу дозуючих 
автоматів.. Колектив цього 
підприємства успішно спра
вився з планами десяти мі
сяців по випуску і реалізації 

- —виконання■ іі •»-1— • .
планів двох років сьогоді

Святковий настрій народ
жується не просто з нагоди 
'червоної дати в календарі. 
Перегорніть сторінки газет, 
услухайтеся у повідомлення 
дикторів: рекордні темпи,
Ударні зміни, рапорти юна
ків і дівчат, котрі починаю
ться словом «достроково», 
успіхи у навчанні й творчос
ті. Ось звідки такий підне
сений настрій тисяч кірово- 
градців. За традицією Краї
ни Бад. за законами соціа
лістичного суспільства свято 
у нас починається з відпові
дальної і почесної вахти — 
трудової.

Зустрічаючи 65-у річницю 
Великого Жовтня, трудівни
ки обласного центру про
довжують нести трудову 
вахту на честь ще одного 
свята — 60-річчя утворення 
СРСР. Звідси приплив твор
чих сил, натхнення і окриле
ність кожного учасника 
І.ВЯТКОВИХ колон, що стоять, 
готові вихлюпнутись кума
чевим розливом на площу 
С. М. Кірова.

На трибуну піднімаються 
члени бюро обкому партії, 
виконкому обласної Ради 
Народних депутатів, ветера
ни партії, війни і праці, 
прославлені люди міста, по
чесні гості.

Наче кумачева повінь за
повнила центральну площу 
міста — ідуть прапоронос
ці. Знамена несуть знатні 
люди Кіровоградщини:
В. І. Гетьманець — депутат 
верховної Ради СРСР, бри
гадир формувальників заво
ду «Червона зірка», В. М. 
Глушко — бригадир елек
тромонтажників спеціалізо- 
раного управління № 411, 
М. Я. Дудник — бригадир 
муляр'в тресту «Кіровоград- 
міськбуд», Р. Ф. Кал\енецька 
т— делегат XXVI з’їзду 
КПРС, підрядник крою ви
робничого швейного об’єд
нання, Н. Ф. Коваленко — 
делегат XXVI з’їзду КПРС, 
вирубниця шкіртоварів взут
тєвої фабрики, О. О. Кошур- 
ко — І ерой Соціалістичної 
Праці, бригадир слюсарів 
заводу «Червона зірка», 
В. М, Литвиненко — слюсао

виробничого об'єднання 
«Друкмаш», Г. Т. Лавричен- 
ко — наладчик зазоду трак
торних гідроагрегатів, Д. І. 
Семенов — Герой Радянсь
кого Союзу, начальник буді
вельно-монтажного управ
ління № 37 тресту «Кірово- 
градводбуд».

Ідуть колони. Скільки яс
них, щасливих облич! Гор
дий і впевнений крок моло
дих. Комсомол — надійний 
резерв і помічник партії. Ця 
формула перевірена і під
тверджена життям, бороть
бою і працею. З особливим 
почуттям ми згадуємо сьо
годні ветеранів комсомолу, 
тих відчайдушних хлопців у 
будьонівках, що з шаблею 
і гвинтівкою в руках захища
ли молоду Країну Рад, буду
вали першу вузькоколійку, 
зводили Магнітку і Дніпро- 
гес, піднімали цілину. Це з 
них бере приклад сьогод
нішня молодь.

Ідуть школярі Ленінсько
го і Кіровського районів 
міста, іде тритисячний загін 
студентів Кіровоградського 

’ О. С.
учні 
учи

лищ. їм продовжувати спра
ву своїх дідів і батьків, їм 
будувати світле майбутнє, 
берегти мир на Землі.

На площу вступає багато
тисячна колона працівників 
орденів Жовтневої Револю
ції і Трудового Червоного 
Прапора заводу «Червона 
зірка» — флагмана радянсь
кого сільськогосподарсько
го машинобудування.

Яскраві панно, тематично 
оформлена автомашина роз
повідають про трудові успі
хи червонозорівців у соціа
лістичному змаганні за ус
пішне виконання рішень 
XXVI з’їзду КПРС, травне
вого (1982 року) Пленуму 
ЦК КПРС, планів і зобов’я
зань другого року п’ятиріч
ки. За 10 місяців нинішньо
го року господарствам краї
ни поставлено 58654 сівалки, 
364 з яких — надпланозі.

Полум’яніє фарбою нова 
сівалка. Червонозорівці де
монструють свою кращу 
продукцію, відому в усіх

педінституту імені 
Пушкіна, крокують 
професійно-технічних

куточках нашої країни. «На 
честь 60-річного ювілею 
Радянського Союзу вигото
вимо понад план 300 сіва
лок, реалізуємо надпланової 
продукції на 700 тисяч кар
бованців», — доповідає ко
лектив заводу.—

Яскравою віхою з літопи
су добрих справ черзонозо- 
рївців стане комуністичний 
суботник, присвячений 60- 
річчю утзорення СРСР. 
Сприйнявши як керівництво 
до дій поради і рекоменда
ції, висловлені в промові 
Генерального секретаря ЦК 
КПРС, Голози Президії Вер
ховної Ради СРСР товариша 
Л. І. Брежнєва на торжест
вах у Баку під час вручення 
ордена Леніна Радянському 
Азербайджану, робітники 
прославленого підприємства 
дали слово 18 грудня зиго- 
тозити 200 сівалок, відпра
цювати всі зміни на зеко
номленій електроенергії, а 
заробітну плату перерахува
ти до фонду п’ятирічки.

Мир! Це слово повторю
ється раз у раз на панно, 
транспарантах і плакатах, 
які несуть червонозорізці. 
Ось знову тематично 
оформлена автомашина. На 
транспаранті, прикріпленому 
на ній, слоза: «Програму 
миру на 80-ті роки — в жит
тя! Нові пропозиції Л. і. 
Брежнєва — шлях до лікзі- 
дації загрози війни і припи
нення гонки озброєнь».

На святковому марші ■.— 
молоді черронозорізці. В 
одній колоні з прославлени
ми ветеранами В. Ф. Тро- 
химчуком, О. О. Кошурком, 
Н. Ю. Гавриш, Б. С. Панчен- 
ком, В. П. Ільницьким і Л. В. 
Чернегою крокують члени 
23 комсомольсько-молодіж
них бригад і екіпажів. Ваго
мий вклад у здобутки за
водчан зробили електро
зварники Олексія Попова. 
На трудовому календарі 
КМК— березень 1983 року.

А ось у колоні — лідер 
соціалістичного змагання 
молодих червонозорівців —< 
бригада токарів, якою ке
рує делегат XIX з’їзду 
ВЛКСМ Леонід Бобошко. 
Зобов’язавшись до 60-річчя 
утворення СРСР виконати

рапортують 11 бригад і 43 
робітники. В одній шерензі 
йдуть С. Г. Чоколь, Л. І. Бє- 

'■ Григор’ев —
комуністичної 

праці, правофлангові зма
гання. І всі — наставники 
молоді.

Під кумачевими прапора
ми крокують виробничі ко
лективи дослідно-експери-

ляєв, Г. Г.
ударники

ральний Комітет на чолі з 
товаришем Л. І. Брежнєвим.

На площі — будівельники, 
їхніми руками оновлюється 
місто. З хорошими показни
ками зустріли свято колек

тиви спеціалізованого управ
ління «і'ідроспецбуд-2» трес
ту «Дніпроспецб'/д», буді
вельного управління N2 2 
тресту «Кіровоградмашзаж- 
буд». І з цьому — немала 
заслуга молодих будівель
ників, які вже вкотре дово
дять свою зрілість у профе
сійних конкурсах.

Йдуть зв'язківці — неод
норазові переможці соціа
лістичного змагання. Вони 
прагнуть раніше строку 
взести в дію нову автома
тичну міжміську телефонну 
станцію, яка забезпечить 
автоматичний вихід на всі 
міста нашої країни, праг
нуть швидше закінчити 
дівництво нової АТС в 
йоні вулиць Волкова і 
цаєва.

У безперервному потоці, 
що рухається площею іме
ні С. /А. Кіроза, — швейни
ки, взуттєвики, працівни
ки комунального та побу
тового обслуговування, Кі
ровоградської панчішної 
фабрики. Це до них звер
нені слоза ЦК КПРС: «Пра
цівники 
Розширюйте 
поліпшуйте 
для населення!»

На грудях багатьох тру
дівників — високі урядові 
нагороди. То відзнака Бать
ківщини за 
цю, за те, що

ку- 
ра- 
Па-

промисловості! 
виробництво, 

якість товарів

сумлінну пра- 
весь жар сер-

імені XXV з'їзду КП?с, 
Економічно зміцнілим зуст
річає підприємство СВЯТО 
Великого Жовтня: з колись 
малочисельної артілі по ви
робництву запасних частин 
до сільськогосподарських 
машин воно перетворилося 
тепер з сучасний машино
будівний зазод. 412 робіт
ників, колективи 12 бригад, 
4 дільниць і одного цеху 
взяли зобоз язання викона
ти до 60-річчя утворення 
СРСР план двох років п'яти
річки. З цими зобов’язан
нями вже справилося біль
ше 300 робітників.

Пліч-о-пліч крокують у 
колонах трудівники зазоду 
радіовиробів. Промовисті 
цифри на їхніх панно і 
транспарантах: план випус
ку товарів культурно-побу
тового призначення вико
нано на 118,2 процента І! 
виробам зазоду присвоєно 
Державний знак якості.

Яскраво оформлена ко
лона робітників ремонтно- 
механічного 
ремтресту.
супроводжують її оплеска
ми і гучним «ура».

На площу виходить ко
лона робітникіз виробничо
го об'єднання «Друкмаш». 
7 вересня 1932 року із за
водського конвейєра зійшла 
трьохсоттисячна машина, 
добилися хороших успіхів у 
праці багато комсомольсь
ко-молодіжних колективів.

І знову нова колона де-

зазоду Укр-
Кіровоградці

ч

е

ментального 
г ідромаш», 
електромереж 
енерго», заводів імені Кіро
ва, «Більшовик», «Новатор», 
швейного виробничого 
сб єднання «Україна». Луна
ють г ___
тії і народу, 
лею 
яою 
гРаДЦІ схвалюють г 
МИРУ, яку неухильно прово
дять наша партія. її Цент-

заводу «Цукро- 
підприємстза 

«Дніпро-

здравиці на честь пар- 
котиться хви- 

стоголосе «ура». Мо- 
транспарантів кірово- 

політику

дець, і 
віддають 
спразі.

У лавах працівників сис
теми державної торгівлі, 
споживчої кооперації хар
чової промисловості, закла
дів охорони здоров'я ба
гато молоді, яка разом зі 
старшими товаришами бо
реться за успішне виконан
ня завдань другого року 
одинадцятої п’ятирічки, 
прагне гідно зустріти 60- 
річний ювілей Союзу РСР.

Похід святкових колон 
Ленінського району. Кро
кують працівники обласних 
управлінь сільського гос
подарства, лісового гос
подарства, обласного Това
риства охорони природи, 
меліорації і водного госпо
дарства, облсільгосптехні— 
ки, дитячих садків і ясел, 
станції юних техніків і на
туралістів, Палацу піонерів.

Колони демонстрантів 
Кіровського району очолює 
багатий робітничими тради
ціями колектив 
«Знак Пошани» 
тракторних Гідроагрегатів

майстерність, уміння
> вони улюбленій

ордена 
зазоду

монстрантів. Це йдуть ро
бітники чавуноливарного 
заводу — наймолодшого 
підприємства міста. Першу 
продукцію воно дало в 
квітні 1979 року. Сьогодні 
на рахунку заводу 50 тисяч 
тонн чавунного литва. Са
мовідданою працею від
значаються комсомольсько- 
молодіжна бригада ливар
ного цеху, яку очолює Г. І. 
Корольоз, бригада зализ- 
ників цього ж цеху, де 
бригадиром 1. І. Опанасен- 
ко.

Йде багатолюдна колона 
будівельників і працівників 
будівельної індустрії, ра
портують про свої здобутки 
працівники підприємств лег
кої та харчової промисло
вості, побутового і кому
нального обслуговування, 
транспорту й торгівлі-.

Свято Великого Жовтня 
прийшло в Кіровоград. 
Свято, на якому трудіани- 
ки обласного центру ще 
раз продемонстрували свою 
відданість ідеалам револю
ції, справі Леніна.

Н. ЧЕРНЕНКО, 
спецкор «Молодого ко
мунара».
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Центральна?
— Центральна слухає.
— Я — нуль двадцять 

б’ять, графік десять.
— Час — дев'ять годин 

Тридцять дев’ять хвилин.
— Зрозумів: дез'ять —

тридцять дев’ять.

«Центральна» — позивний 
Г|, Білопольської, операто
ра центральної диспетчерсь
кої станції азтопідприємсг- 
ва, яка завдяки спеціально
му телефонному зв'язку 
перевіряє час прибуття авто
бусів на контрольні пункти. 
«629» — позивний водія 
котрий працює на машині 
з господарським номером 
029. Це — бригадир комсо
мольсько - молодіжної 
бригади маршруту № 8 Ми- 

Антонюк. Не впевне
ний, ще він знає, з ким щой
но розмовляв. Діалог «водій 
— оператор» у нас ніколи 
не виходить за рамки сухої 
телефонної переклички. В 
операторсько/лу залі станції 
сузоро дотримуються пра
вила «Стороннім вхід забо
ронене». Оператори не ма
ють проза на безпосереднє 
спілкування з водіями. Ме
та цього заходу — забезпе
чити об'єктивність інформа
ції про регулярність рух-/ 
автобусів. Комсомолка
Людмила Білопільська
принципова, ніколи не при
пише водієві навіть хвилини, 
якої не вистачає йому для 
Того, щоб вкластися в роз
клад руху, і не «зріже» зай
вої. До речі, дозволений 
Допуск порушення часу при
ходу автобуса на контроль
ний пункт становить плюс- 
мінус Д8І хзилини.

Прошу Людмилу показати 
"Я^гоику контролю за р/- 

на восьмому маршруті. 
Жодного числа, записаного 
червоним чорнилом, тобто 
жодного порушення. Так бу
ло і вчора. І, впевнений, кі- 
розоградці та гості міста не 
могли не помітити того, що

КМК: СЛОВО І ДІЛО СПОРТ І ТРУД
ПОРУЧ ІДУТЬ

краще інших ходять «гар
мошки» — так називають 
автобуси «Ікарус-280», що 
обслуговують цей маршрут.

Звичайно, важливу роль 
відіграє диспетчерська 
служба, яка стала опера
тивнішою, налагодила дієві
ший контроль. Але голозна 
заслуга в цьому членів 
бригади. Вони успішно 
справляються із соціалістич
ними зобов’язаннями, взя
тими на честь 60-річчя 
СРСР. Навесні стали други
ми призерами республі
канського конкурсу. За під
сумками дез’яти місяціз 
колектив переміг у змаган
ні серед автобусних бригад 
обласного автоупразління.

План по кількості рейсів 
бригада виконала на ЮЗ 
проценти. У неї найвищий 
коефіцієнт використання 
машин та регулярності ру
ху. З початку року заоща
дила 24 тонни пального. У 
талонах якості, які є в кож
ного водія, немає жодного 
запису про порушення.

На підприємстві на прига
дують випадку, щоб когось 
із членів КМК медична ко
місія не допустила до робо
ти через те, що з його ор
ганізмі виявили залишки 
алкоголю. Запізнення на 
зміну, прогули давно вико- 
рінили хлопці зі своєї прак
тики.

Недавно, напередодні 
Г.рофесійно-о езята, бри_а- 
да кавалера ордена Трудо
вої Слази III ступеня Мико
ли Антонюка, яка носить 
ім’я XIX з’їзду ВЛКСМ, 
вперше виборола право на
зиватися комуністичною. Во
на завжди попереду. Пер
шою в об’єднанні запрова
дила продаж талонів у ав
тобусі, першою перейшла 
на бригадний підряд.

М. ДРИПН, 
секретар комітету ком
сомолу А7П 13021. 
м. Кіровоград.

Звичний плин вуличного 
життя несподівано пору
шився. Двоє п’яних заті
яли між собою бійку. Пе
рехожі здалеку спостері
гають за ними, матері по
спішають подалі відвести 
дітей. А здоровані все 
лютіше «пригощають» 
один одного кулаками. 
До хуліганів швидко під
ходить висока людина у 
формі з погонами сер
жанта.

— Припиніть негайно! 
— владно наказує мілі
ціонер і рішуче хапає 
обох за рукави. Вік про
сить кількох юнаків до
помогти. І ось уже пат
рульна машина відво
зить порушників до Ле
нінського РВВС.

Пильно і сумлінно несе 
службу В. М. Ковальов. 
Він прийшов у органи 
внутрішніх справ не на 
рік — це його покликан
ня. Учився міліцейської 
справи у старших коман
дирів, таких, як майор 
міліції А. І. Данильченко. 
Як і наставник, Володи
мир Миколайович став 
справжнім міліціонером. 
В його послужному спис
ку з’явились відзнаки за 
сумлінну службу.

У будь-який час комсо
молець готовий прийти 
на допомогу людям, ста-' 
ти на перешкоді право
порушникам. Пригадую

Ці хлопці працюють у 
комсомольсько- молодіж
ному колективі азтогаража 
колгоспу «Комінтерн» 
Онуфріївського району, дз 
групкомсорг Олександр 
Макарчук. Односельці про 
кожного розкажуть бага
то хорошого. Олександр 
Шевченко, наприклад, від
значився на косозиці ран
ніх зернових, транспорту
ючи зерно від агрегата 
передового комбайнера 
Миколи Малолітка, Анато
лій Горбач, Григорій Чу
гун та Сергій Мандригело 
добре попрацювали на за
готівлі кормів для громад-

ГПО НА МАРШІ 
і янгелгтавясЕ&дад

1 У Ленінграді закінчився 
З чемпіонат країни з багато- 
£ борства ГПО на нріви 

«Комсомольской правды». 
І Командну перемогу тут 

здобули спортсмени міста 
на Неві. А українські ба- 
гатоборці стали третіми 
призерами. У складі збір-

• ної республіки виступала 
трепер-викладач Кірово
градської ДЮСШ № з 

Я кандидат у майстри спор- 
I ту Ніна Ізюменко. Вона 
І записала з актив україн

ських спортсменів 129 
В очок. А всього команда 
І республіки набрала 2565 
І очок.

Сьогодні—День 
радянської міліції

такий випадок. Вулицями 
мчав мотоцикліст. Зви
чайніш собі ’любитель, 
яких сотні на вулицях 
Кіровограда. Але В. М. 
Ковальову здалося, що 
він тримається так, наче 
сів па чужу машину, ц.» 
знає особливостей робо
ти двигуна. Зупинивши 
мотоцикліста, міліціонер 
переконався, що не поми
лився. Справжній влас
ник мотоцикла А. В. 
Дмитреико не знав, як 
дякувати пильному сер
жантові.

м. синєок, 
начальник інспекції у 
справах неповноліт
ніх Ленінського 
Р88С.

Є такий вислів: «Моя 
міліція мене береже»^ 
Це так. Це наша життєва 
правда. Але береже не 
тільки міліція. Її підтри
мують богатирськими 
плечами мільйони радян
ських людей.

Коли над селом зави
сає багряне надвечір'я, 

ської худоби. Юрій Голуб 
та Володимир Осьмак піс
ля служби в рядах Радян
ської Армії, повернулися 
в рідний колектив і відзна
чилися на перевезенні ко
ренів на бурякоприймаль- 
ний пункт.

Після роботи, у вихідні

М КРОС—УС
Багато цікавих спортив

них поєдинків відбулося в 
нашому колективі фізкуль
тури в'ЦІ ДНІ— турнір з 
багатоборства ГПО. зма
гання на призи героїв-зсм- 
ляків. У вихідні, після за
кінчення лекцій силами мі
ряються волейболісти, бас
кетболісти, шахісти.

Найбільш масовим був 
легкоатлетичний крос. Па 
дистанціях 500 і 1000 мет
рів стартувало більше 400 
учнів техучилища. Найкрт- 
ще підготували до цих по
єдинків свою . юнацьку 
команду фізорг групи № 12 
Юрій Гршішшиї та майстер 
виробничого навчання 
В. ГІ. Жуков. А серед ДІВ’ 
чат наиспльпіішімп були 
кросмеики групи № 1 (Ф*' 
зорг Олена Руснак, маіі- 
стер виробничого навчання 
В. І. Сакович). В особис
тому заліку найвищі ре
зультати мали Юрій Гри- 
ішшнн і Тетяна Бєляєв.т. 
Ці спортсмени регулярно 
тренуються в групах ГПО, 

на центральній вулиці 
■можна побачити хлопців 
із черзони.ми пов’язка
ми на рукавах. Разом з 
ними їхній командир 
Олександр Іззнович По
грібний.

Його посада — інже- 
нер-електрик. З почат
ком жнив завжди сідає 
за кермо комбайна. Цьо
го літа у поле вийшли й 
два сини. Хоч вони ще 
школярі, але беручкі до 
роботи. Молодший Юр
ко буз помічником у 
батька, а Микола працю
вав з іншим комбайне
ром. Ніхто не будив їх 
ранками. На світанку са
мі встазали, швиденько 
збирались, сідали всі 
троє на мотоцикл — і 
гайда в поле. Додому по
вертались, коли в небі 
спалахузали зорі.

Якось у розпал жнив 
налетіла буря. Вийшов з 
ладу трансформатор, 
обірвались на дільницях 
дроти, зник струм на 
комплексі, зупинились 
на току агрегати, стало
ся коротке замикання на 
п’ятій фермі. Олександр 
Іванозич підняз по три
возі езоїх помічників ---
комсомольців Івана
Джерегу, Станіслава Сі- 
бінкова, Василя Нечепур
ного. Неполадки ліквіду
вали

О. І, Погрібного уже 

вони часто збираються ра
зом на спортивному май
данчику. де займаються 
легкою атлетикою. З цьо
го виду спорту захища
ють спортивну честь кол
госпу на районних та об
ласних змаганнях. Склав
ши залік з фізичної та вій-

лег/<оатлетичійй секції. Во
ни першими отримали 
значки ГПО і тепер допо
магають підвищити 
тивпу майстерність 
ровесникам. Завдяки 
тінним заняттям па. 
тнвних майданчиках 
жени я мають 
ГІархомспко,
Допчеико, Любов Котець, 
Галина Кпріїчепко, які теж 
відзначились під час кро
сового забігу.

Ці змагання ми намага
лися провести урочисто, 
святково з тим, щоб па 
них було якнайбільше бо
лільників. Пре результати 
кращих спортсменів одра
зу було оголошено всьому 
колективу фізкультури. Пе
реможців відзначали на 
урочистій лінійці. їм вру
чали призи, медалі, грамо
ти учнівського 
профспілки та 
комсомолу. Думаємо, що 
такий підхід до справи 
стане новим поштовхом до 
активізації спортнвпо-ма- 

спор- 
своїм

1І0С- 
спор- 
сход- 

Володимир 
Олександр

комітету 
комітету

вдруге обирають депу
татом сільської Ради.

Коли із села вибув 
командир добровільної 
народної дружини, голо
ва колгоспу і голова ви
конкому сільської Ради 
зійшлися на думці, що 
кращої кандидатури, ніж 
С. І. Погрібний, годі й 
шукати — працює у кол
госпі з зогником.. дбає 
про громадське добро.

У ДНД —• тридцять 
три молодих хлопці. Біль
шість із них відслужили в 
армії. Свої обов’язки 
завжди виконують.

Ось вони зібралися в 
маленькому залі. Вирі
шено провести рейд-пэ- 
ревірку по використанню 
кормів на фермах. Розді
лилися на кілька груп.

На комплексі, куди 
пішла група Олександра 
Івановича, уже закінчи 
лося деїння. Гамірно, з 
жартами поверталися до 
своїх доміззк кормачі, 
доярки. Все ніби гаразд.

Та ось неприємність. 
Одна доярка намагалася 
пронести мішечок із 
комбікормом. Ваги пока
зали — десять кілогра
мів. За розкрадання кол
госпного добра 
було притягнуто 
гіозідальності.

Вони дбають 
щоб у селі був спокій, 
порядок, щоб залишала
ся недоторканою соціа
лістична власність. Пос
тійно вдосконалюють 
методи езоєї роботи.

М. СТОЯН, 
наш громадський ко
респондент.
с. Панчеве, 
Нозомиргородський 

район.

ськозо-технічнзї підготов
ки, молоді виробничники 
вийшли на старти з бага
тоборства ГПО.

На знімку: кращі 
легкоатлети автогаража 
колгоспу «Комінтерн» на 
тренуванні.

Ю. ЛІВАШНИКО8. 
Фото автора.

У КОЛЕКТИВАХ 
ФІЗКУЛЬТУРИ

h

сової роботи в техучилищі.
Ніші ми готуємось до 

зимових стартів. Учні з 
нетерпінням чекають по
єдинків за програмою зи
мової спартакіади, поетап
них турнірів із зимового 
багатоборства ГПО, лиж
них походів.

Чимало уваги приділя
ють наші фізорги і комсор
ги пропаганді фізкультури 
і спорту серед юнаків і 
дівчат. Вони постійно ін
формують своїх однокурс
ників про досягнення про
відних спортсменів па 
VIII Спартакіаді України, 
знайомлять новачків з 
нормативами і вимогами 
комплексу ГПО. І чисель
ність спортивних секцій 
зростає.

А. ТРЕТЬЯКОЗ, 
керівник фізвиховаиня 
Знам’пяського техучи
лища № 2.

Я КУЧЕРЯВА, 
секретар комсомоль
ської організації.
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♦Час». 21.35 —
♦ Осіння історія». Телефільм

1 і 2 серії.

З 10 по 14 
листопада 
1981 року

Субота

Середа
А ЦТ (1 програма)

8,00 — «Час»,. 8.45 — Оче
видне — неймовірне. 9.45 — 
«І-Ільм «Червоні дипкур’єр»!». 
Мо закінченні — 11.20 —
Новини. 14.30 — Новини.
14.50 — Док. фільми до Дня 
радянської міліції. «.Під чу
жим ім’ям». «Будні міліції», 
♦Дільничний». 15.35 — Ма
мина школа. 16.05 — Народ
ні мелодії. 16.20 — Стадіон 
для всіх. 16.50 — Відгукніть
ся, сурмачі! 17.35 — Мульт
фільм «Кіт Базіліо і мишеня 
Нпо. 17.45 — Листи після 
фільму «Мальцев із села 
Мальцеве». 18.45 — Сьогодні 
у світі. 19.00 — Музей -сади
ба Абрамцево. Кінозамальов- 
ка. 19.15 — Сьогодні — День 
радянської міліції. Виступ мі
ністра внутрішніх справ 
СРСР М. О. ІЦолокова. 19.30 
— Концерт, присвячений 
Дню радянської міліції. Тран
сляція з Державного цент
рального Концертного залу. 
(21.00 —- «Час»). По закінчен
ні — Сьогодні у світі.
А ут

10.00 — «Актуальна каме
ре». 10.35 — Концертний зал 
«Дружба». 11.25 — «Слово 
за вами». Громадська рада 
у країнського телебачення, 
♦Сільських вістей», і «Робіт
ничої газети» по впровад
женню передового досвіду. 
U2.25 — Вистава для дітей. 
♦Сказ про Скомороха і царя 
Гороха». 16.00 — Новини.
16.10 — «Срібний дзвіно
чок». 16.30. — Кінопрограма. 
17.30 — «Продовольча про- 
ірама — справа кожного». 
18.00 — К. т. Сьогодні — 
День радянської міліції. Ви
ступ начальника управління 
внутрішніх справ облвикон
кому генерал майора міліції 
М. Г. Поїтоза. (Кіровоград). 
18; 15 — К. т. «День за
днем». (Кіровоград), 18.30 — 
Сьогодні — День радянської 
міліції. 19.00 — «Актуальна 
камера». 19 30 — «Інтер-
нлуб». 20.30 — К. т. Кон
церт. присвячений Дню ра
дянської міліції. (Кірово- 
і ряд). 21.00 — «Час». 21.35 
— Худ. телефільм «Народже
на революцією». І серія.
♦ Важіга осінь». 22.40 — Но- 
ншіи. 22.55 — «Осінні зама
льовки». Естрадний кон
церт.

ЦТ (II програма,
18.00 — Новини. 18.15 — 

Чемпіонат СРСР з хокею.
♦ Іжста.’іь» — «Спартак». 2 і 
З періоди. 19 45 — Док. 
фільм «Газ Ачак». 20 00 — 
Вечірня казка. 20 15 — Між
народна панорама. 21.00 —
♦ Час». 21 35 — Телефільм
♦’’ончар.гий круг».

мемуари». Фільм 4 — «Якби 
не сапери». 22.30 — Сьогодні 
у світі. 22.45 — Концерт ар
тистів балету.
▲ ут

16.00 — Новліга. 16.10 — 
«Срібний дзвіночок». 16.40 — 
«Республіканська фізик-з- 
математична школа». Пере
дача перша. 17.10 — Музич
ний фільм «Народні картин- 
і;н». 17.45 — «Екран пошани 
Українського телебачення». 
18.00 — К. т. «Сонячне ко
ло». (Кіровоград). 18.25 — 
К. т. «День за днем». (Кі- 
1 овоград). 13.40 — К. т. Ого
лошення. (Кіровоград). 18.45
— К. т. Мультфільм. (Кіро- 
гоград). 19.00 — «Актуальна 
камера». 19.30 — Телетуриір 
«Сонячні кларнети». Колек
тиви художньої самодіяль
ності Івано-Франківської і 
Закарпатської областей: 
29.45 — «На добраніч, ді
ти!» 21.00 — «Час». 21.35 — 
Продовження телетурпіру 
♦ Сонячні кларнети». 11о за
кінченні — Новини.
а ЦТ (II програма)

18.00 — Новини. 18.15 — 
Тележурнал «Співдружність». 
18.30 — Фільм-концерт. 13.45
— Телеогляд «Київщина»-. 
19.00 — Трудівники промис
ловості і сільського госпо
дарства — лауреати Держав
них премій СРСР 1982 року. 
20.00 — Вечірня казка. 29.20
— Кубок європейських чем
піонів з баскетболу. Чолові
ки.’ЦСКА — «Туруп». (Фін
ляндія). 21.00 — «Час». 21.35
— Фільм «Жорстокість». 
23.05 — Довідкова служба. 
23.20 — Спінає ї. Захарко.

Д ЦІ fl програма)
8.00 — «Час». 8.45 — Кон

церт радянської пісні. 9.20- 
АБВГДейка. 9.50 — Для вас. 
батьки. 10.20 — 46-й тираж 
«Спортлото». 10.30 — Нау
ково-популярний фільм 
♦ Легше повітря». 11.30 — 
Концерт Державного росій
ського народного оркестру 
їм. Осипова. 12.05 — Док.
Фільм «Дядько Якуб». Про 

Білорусії 
12.30 .— 
№ 1 для

народного 
Якуба 
І Брух. 
скрипки 
нують .........................
СРСР Л. Ксгап і Державний 
симфонічний оркестр СРСР. 
13.15 —, Це ви можете. 14.00
— Російський музей. lljji- 
кладне мистецтво XVIII сто
ліття. 14.30 — Новини. 14.45
— Фільм — дітям. «Здра
стуй. Зузанка. До побачен
ня. Зузанка» (ЧССР). 15.30— 
У світі тварин. 16.30 — Бе
сіда політичного оглядача 
В. Бекетова. 17.00 — Чемпіо
нат СРСР з хокею: ЦСКА — 
«Спартак». 19.15 — Мульт
фільм «Пригоди барона 
Мюнхгаузена». 19.30 —
Фільм «Секретар райкому». 
21.00 — «Час». 21.35 — Кон
церт оркестру «Гулылан». 
Таджицького телебачення і 
радіо. 22.45 — Футбольний 
огляд. По закінченні — 23.15
— Новини.
А УТ

поета
Коласа.
Концерт
з оркестром. Вико- 
народпий_ артист

Четвер
Ц’І (! програма)

Я.00 - «Час». 8.45 — Від
гукніться. сурмачі! 9.30 — 
Й. Мисяивечек. Симфонія 
ре мажор. 9.40 — М. Андер
сон. «Джентльмени з кон
гресу». Телевнстава По за
кінченні — 11.20 — Новини. 
14.30 — Новини. 14.50 —
Продовольча програма — 
загальнонародна справа. 
Док. фільми 'Нечорноземно
му полю Росії». 'Дорога в 
родовідну». «Селянське по
двір’я». 15.40 — Російська 
мова. 16.10 — Пісня ла іиша-
етьея з людиною. 17.00 — До 
національного свята Анголи
— Дня незалежності. «Анго
ла сьогодні». Теленарис. 
17.30 — Шахова школа. 18.60
— Ленінський 
мільйонів 
управління 
економікою 
етапі. 18.30 
малюнку — 
Сьогодні у 
К. т _.
19.20 — До 60 річчя ут го
рения СРСР. В Сім’ї єдиній 
Литовська РСР. Виступ пер
шого секретаря ЦК Компар
тії Литви ГІ. П Гриінкявичу- 
са; док. телефільми ♦ Роки 
землі нашої». «Пісню, Бать
ківщино. тобі парю» Кон
церт. 21.00 — «Час». 21.35— 
Док. телефільм «Солдатські

університет 
Удосконалення 
соціалістичною 
на сучасному 

— В кожному 
сонце. 18.45 — 

• світі. 19.05 — 
Сен Сане. 'Фантазія».

П’ятниця
А ЦІ (І програма)

8.00 — «Час». 8.45 —
Мультфільми ♦ Жовтневий 
марш». «Будьонівка», «Ми 
малюємо». 9.10 — Концерт
Державного заслуженого ан
самблю танцю Туркменської 
РСР. 9.40 — Фільм «Дім, в 
якому я живу». ІІо закінчен
ні — 11.15 — Новини. 11.30
— Новини. 14.50 —П'яти
річка — справа кожного. 
Док. телефільми «За прави
лами спільної гри». «Велика 
вода». 15.25 — «Осінь-зпото- 
пря.ія» Музична передача з 
участю танцювальної групи 
Великого дитячого хору ЦТ 
і ВР. 15 55 — М. Горькіїй.
. Нариси про Америку». 16.30
— Веселі старти. 17.15 — Ад
реси молодих. 18.15 — Под
виг. 18.45 — Сьогодні у сві
ті. 19.00 — Життя науки. 
Лауреати Дерясавних премій 
СРСР 1982 року в галузі 
науки і техніки. 19.45 — На 
екрані — кінокомедія «Ве
сілля». 21.00 —«Час». 21.35
— Російський музей. При
кладне мистецтво XVIII сто
ліття. 22.05 — Сьогодні у
щіті. 22.20 -—Мелодії й рит- 
ли зарубіжної естради.
А УТ

Ю 00 — «Актуальна каме 
1-а». 10 35 — Уривки з опе
рет. 11.00 — «Неспокійні сер
ця». 11.40 — «Шкільний ек
ран». 10 клас. Російська лі
тература. 12.05 — Художній 
телефі.чьм « Народжена рево
люцією». 1 серія. 13.10 — 
Концертний зал «Дружба». 
16 00 — Новини. 16.10 —
•’Срібний дзвіночок». 16.30
— Телефі іьм. 17.00 — «Вій
ні Пух і всі. всі. всі...» Ляль
кова вистава. 18.00 — К. т. 
<3а зразкове місто». Кірово- 
ірад: погляд у майбутнє». 
(Кіровоград). 18.30 — К. т. 
'День за днем». (Кіровоград).
18.45 — К. т. Оголошення. 
(Кіровоград). 18.50 — К. т. 
Документальний фільм. (Кі- 
I овоград). 19.00 — «Акту
альна камера». 19.30 -- До 
60-річчя утворення СРСР. 
Творчий звіт майстрів мис
тецтв і художніх колективів 
Сумської області. Б перерві
— «На добраніч, діти!» По 
закінченні — Худ. телефільм 
«Народжена революцією». 2 
серія. 'Напад». Новини.
А ИТ (II програма)

18.00 — Новини. 18.20 — 
Науково-популярні фільми. 
• 9.00 — Футбол. «Спартак»
— «Зеніт». У перерві —
19.45 — Вечірня казка. 20.15
— Народні мелодії,- 21 00 —

10.00 — «Актуальна каме
ра». 10.35 — «Для всіх і для 
кожного». 10.45 — Концерт 
майстрів мистецтв і худоис 
иіх колективів УРСР. 12.15 — 
«Імпульс». 12.45 — Худ. теле
фільм «Народжена "револю
цією». 2 сср'я. «Напад». 
14.05 — «Доброго вам здоро
в’я». 14.40 — До 60-річчя ут
ворення СРСР. «Чуття єди
ної родини». 14.55 — Для мо
лоді. «Сучасник». 15.55 — 
«Резонанс». 16.45 — Муз. 
фільм «Співає 1. Захарко». 
17.15 — «Ваш хід». Шахоаа 
програма. 18.00 — Телеогляд 
«Точка зору». 1Я.30 — «Скар
би музеїв України». 18.45 — 
«Актуальна камера». 19.15
— Чемпіонат СРСР з футбо
лу «Динамо» (Тбілісі) — «Ди- 
намо» (Київ). В перерзі — 
«Вечірня ісазка». 21.00 — 
«Час. 21.35 — Худ. теле
фільм. «Народжена револю
цією». З серія. «У вогні». 
2'2.55 — Новини 23.10 — 
Хореографічні мініатюри.
А ЦТ (II програма)

8.00 — Гімнастика. 8.15 — 
Якщо хочеш бути здоровим. 
8.25 — Телефільм «Осіння 
історія». 1. і 2 серії. 10.55 — 
Муз. програма «Ранкова 
поила». 11.25 -- Док. філ»м 
«Місто па зорі». 11.40 —
«Майстри». Про народні 
промисли Горьковської об
ласті. 12.10 — Клуб кінопо- 
дорожей. 13.15 — Док. філь
ми. 14.45 — Музичний кіоск. 
15.15 — Міжнародний огляд. 
15.30 — Р. Вагнер. Симфо
нічні фрагменти з опери 
«Трістан та Ізольда». 15.50
— «Здоров'я». 16.35 — «Ду
ша мол тією ж любов'ю пов
на...» Літературно-музична 
композиція за ліричними 
г.іршами О. Блока. 17.15 — 
Майстри радянського кіно. 
21.00 — «Час». 21.35 —Те
лефільм «Адам одружується 
з Свою». 1 і 2 серії.

Неділя
А ЦТ (І програма)

8.00 — «Час». 8.45 — Дже
рела. 9.30 — Будильник.
10 00 — Служу Радянському 
Союзу.! 11.00"— «Здоров'я».
11.45 — Муз. програма «Ран
кова пошта». І2.15 — «Піо- 
нерія». Кіножурнал. 12.30 — 
Сільська година 13.30 — 
Музичний кіоск. 14.00 —
С; Найденов. «Діти Ванюши
на». Фільм-внстазя. 16.30 — 
Клуб кіноподорожей 17.30 — 
Мультфільми - Фантик». 
«Дудочка і глечичок». 18.00 
— Міжнародна панорама.
18.45 — «Ганна Герман. Доля 
і пісня». 19.45 — Телефільм 
♦ Крадіжка». 1 і Й серії. (21 00 
-- «Час»). По закінченні —•
22.45 — Новини.

Наступний номер «Мо
лодого комунара» вийде 
в суботу, 13 листопада 
її. р.

Редактор
Ю. СЕРДЮЧЕНКО.

«№©лсдой коммунар» — 

орган кировоградского 

областного комитета 

ЛКСМ Украины

Нэ украинском языке
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профтехучилища області

і

Кіровоградське міське 
профтехучилище № 2 на 
спеціальність муляр (строк 
навчання 6 місяців, сти
пендія 100 карбованців), 
приймають юнаків з осві
тою 10 класів, учнів забез
печують безплатним хар
чуванням.

Міське середнє проф
техучилище Н® 3 (м. Зна
м'янка, вул. Свердлова, 
18. телефон 20-75).

Училище готує робітни
ків таких будівельних спе
ціальностей: 
столярів будівельних,
теслярів, мулярів, елек
трозварників, штукатуріз, 
лицювальників -плиткови- 
ків, електромонтажників, 
машиністів кранів (козло
вих і мостових): машиніс
тів автокранів.

Строк навчання — 3 ро
ки. Учнів з освітою 10 кла
сів приймають до окремих 
груп.

Міське середнє проф
техучилище N° 8 (м. Кіро
воград, вул. Волкова, 15, 
телефон 3-15-32).

Училище готує:
машиністів екскаваторів 

одноковшових; машиністів 
автокранів; слюсарів-сан- 
технікіе, газозварник!«, 
електрозварників, маши
ністів бульдозера та скре
пера, малярів будівельних 
та штукатурів, столярів бу
дівельних та теслярів, му
лярів.

Строк навчання — 3 ро
ки.

Міське середнє проф
техучилище № 11 (м. Уль
яновка, вул. Леніна. 20, 
телефон 9-11-20).

Училище готує:
слюсарів - сантехніків, 

малярів будівельних; шту
катурів - лицювальникіз- 
плитковиків, електрозвар
ників, машиністів автокра
нів, столярів, машиністів 
екскаваторів одноковшо- 
еих. мулярів.

Строк навчання — 1, 2 
або 3 роки (залежно від 
обраної спеціальності).

Технічне училище N° 2 
|м. Знам’янка, вул. Йози 
Люксембург, 7. Телефон 
22-55).

Училище готує кваліфі
кованих робітників для за
лізничного транспорту та
ких спеціальностей:

чергових по станції 4—5 
класу. помічників маши
ністів електровозів, поміч
ників машиністів теплово
зів, слюгарів-електриків 
по ремонту устаткування 
електровозів, слюсарів по 
ремонту рухомого складу 
тепловозів; електромеха
ніків провідного зв’язку, 
оглядачів-ремонтників за
гонів телеграфістів.

та дівчат з освітою 10 кла
сів.

Технічне училище № 6 
(м. Кіровоград, вул. Дека
бристів, 26, телефон 
2-50-20).

У-илище готує: 
слюсарів - ремонтників, 

токарів, слюсарів-інстру- 
ментальникіе, електромон
терів по обслуговуванню 
електроустатк у в а н н я, 
електрозварників, верс
татників свердлильних 
верстатів, слюсарів меха- 
носкладальних робіт.

Строк навчання — 1—2 
роки,

Приймають юнаків та 
дівчат з освітою 10 класів.

Сільське середнє проф
техучилище № і (м. Олек
сандрія, Користівське шо
се, 6, телефон 2-17-77).

Училище готує: 
трактористів -машиністів 

широкого профілю, маши
ністів автокранів, механі
заторів меліоративних ро
біт, машиністів екскавато
рів, електрозварників, ма
шиністів бульдозерів,
скреперів, грейдерів, во
діїв автомобілів.

Строк навчання — 1, 2 
або 3 роки.

Сільське профтехучили
ще N° 2 (м. Бобринець, 
вул. Димитрова, 1. теле
фон 2-19-97).

Училище готує: 
трактористів- машиністів 

широкого профілю з умін
ням виконувати роботи 
слюсаря-ремонтника й во
дія автомобіля (строк нав
чання — 3 рони), тракто- 
ристів-машиністів III кла
су (строк навчання — 6—8 
місяців).

Сільське середнє проф
техучилище № 3 (м. Олек
сандрія, селище Жовтне
ве, вул. Трудрезервів, 1, 
телефон 5-16-22).

Училище готус:

трактористів- машиністів 
широкого профілю з умін
ням виконувати роботи 
слюсаря-ремонтника і во
дія (строк навчання — З 
роки), трактористів-маши- 
ністів III класу (строк нав
чання — 6—8 місяців), 
електромонтерів сільської 
електрифікації і зв’язку 
(строк навчання — 1—З
роки), машиністів холо
дильних установок (строк 
навчання — 1, 2, 3 роки).

Сільське профтехучили
ще N° 4 (Устинівський ра
йон, село Інгульське. теле
фон 4-36-16).

Училище готує.
трактористів- машиністів 

III класу (строк навчання 
— 8 місяців), операторів 
тваринницьких комплексів,

водіїв автомобілів (строк 
навчання — 6—8 місяців), 
трактористів - машиністів 
широкого профілю (строк 
навчання — 2 роки).

Сільське середнє проф
техучилище № 5 (м. Гай
ворон, вул. Чапаева, 14, 
телефон 2-19-72).

Училище готує: 
трактористів- машиністів 

широкого профілю з умін
ням виконувати роботи 
слюсаря-ремонтника і во
дія (строк навчання — З 
роки), трактористіе-маши- 
ністів (строк навчання — 
6—8 місяців).

Сільське середнє проф
техучилище № 7 |Мало- 
висківський район, село 
Оникієве, телефон 9-43-18).

Училище готус:
/латиністів широкого 

профілю з умінням вико
нувати роботи слюсаря- 
ремонтника і водія (строк 
навчання — 3 роки), трак- 
тористів-машиністів III кла
су (строк навчання — 6—8 
місяців), майстрів машин
ного доїння (строк навчан
ня — 3 місяці).

Сільське середнє проф
техучилище № 8 )м. Голс- 
ванівськ, еул. Маяковсь- 
кого, 2, телефон 2-15-58).

Училище готує: 
трактористів - машиніс

тів широкого профілю з 
умінням виконувати робо
ти слюсаря-ремонтника і 
водія (строк навчання — З 
роки), тракторисгів-маши- 
ністів III класу (строк нав
чання — 6—8 місяців), 
електромонтерів сільської 
електрифікації і зв'язку 
(строк навчання — 3 роки), 
майстрів машинного доїн
ня (строк навчання — З 
місяці).

Сільське середнє проф
техучилище № 9 (Знам'ян- 
ський район, село Дмит
рівна, телефон 9-25-27).

Училище готує: 
трактористів- машиністів 

широкого профілю з умін
ням виконувати роботи 
слюсаря-ремонтника і во
дія (строк навчання — З 
роки, тракгористів-маши- 
ністів III класу (строк нав
чання — 6—8 місяців), 
майстрів-наладчиків пс 
технічному обслуговуван
ню молочнотоварних
ферм, квітникарів-насінни- 
ків (строк навиання — 1 
рік).

Запрошуємо на кавчан
ня!

Обласне управління 
професійно-технічної 

освіти.
Зам. 97.

Строк навчання — 1—2 
роки. Приймають юнаків
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