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ЮВІЛЕЙНГГОРЖЕСТВА в МОЛДАВІЇ
.----------------- •••*

КИШИНІВ. Трудящі сонячної 
Молдавії разом з усім радянським 
народом урочисто відзначили 
50-річчя утворення Молдавської Ра
дянської Соціалістичної Республіки 
і створення Комуністичної партії 
Молдавії.

Генеральний секретар ЦК КПРС 
товариш Л. І. Брежнєв, який висту
пив на урочистому засіданні ЦК 
Комуністичної партії Молдавії і 
Верховної Ради Молдавської PCP, 
присвяченому славному ювілею, 
наприкінці своєї промови під бурх
ливі оплески учасників засідання 
зачитав Указ Президії Верховної 
Ради СРСР про нагородження Мол

давської PCP орденом Жовтневої 
Революції і прикріпив орден до 
прапора республіки.

З доповіддю про 50-річчя Мол
давської Радянської Соціалістичної 
Республіки і Компартії Молдавії 
виступив Перший секретар ЦК Ком 
партії Молдавії 1. І. Бодюл.

На площі Перемоги в Кишиневі 
відбулися військовий парад і свят
кова демонстраиія трудящих.

Ювілейні торжества в столиці 
Радянської Молдавії вилилися в 
яскраву маніфестацію дружби і єд
ності народів нашої Батьківщини,

(ТАРС). „

Заклини ЦК НЕЇ PC
ДО 57-І РІЧНИЦІ ВЕЛИКОЇ /НОВІШОЇ СОЦІАЛІСТИЧНОЇ революції

1. Хай живе 57-а річниця Великої Жовтневої соціаліс
тичної революції!

2. Хай живе Великий Жовтень, який відкрив нову 
епоху всесвітньої Історії — епоху революційного онов
лення світу, переходу від капіталізму до соціалізму!

3. Хай живе марксизм-ленінізм — вічно живе рево
люційне інтернаціональне вчення, прапор боротьби тру
дящих усіх країн проти імперіалізму, за перемогу со
ціалізму І комунізму!

4. Комуністи! Будьте в авангарді всенародної бороть
би за втілення в життя рішень XXIV з’їзду КПРС, актив
ними організаторами і вихователями мас!

5. Трудящі Радянського Союзу! Активно боріться за 
здійснення рішень XXIV з’їзду партії, за дальше зміц
нення економічної і оборонної могутності нашої Бать
ківщини'

6. Трудящі Радянського Союзу! Боріться за достроко
ве виконання плану 1974 року і взятих соціалістичних 
зобов’язань! Ширше розгортайте всенародне соціаліс
тичне змагання за успішне завершення дев’ятої п'яти
річки!

7. Слава великому радянському народові — будів
никові комунізму!

8. Хай живе героїчний робітничий клас Країни Рад — 
провідна сила в будівництві комунізму!

9. Хай живе славне колгоспне селянство — активний 
будівник комунізму!

10. Хай живе радянська народна інтелігенція — актив
ний будівник комунізму!

11. Хай живе союз робітничого класу і колгоспного 
селянства! Хай міцніє непорушна ідейно-політична єд
ність радянського суспільства!

12. Хай живе інтернаціональна єдність і братерська 
дружба народів СРСР — велике завоювання ленінської 
національної політики КПРСІ

13. Хай живе Комуністична партія Радянського Сою
зу — випробуваний авангард робітничого класу, всього 
радянського народу!

Хай живе велика непорушна єдність партії і народу!
14. Хай живуть Ради депутатів трудящих — органи 

справді народної влади! Хай розвивається і міцніє со
ціалістична демократія, шириться участь трудящих в 
управлінні державою!

15. Радянські профспілки! Поліпшуйте організацію і 
підвищуйте дієвість соціалістичного змагання! Ширше 
залучайте трудящих до управління виробництвом!

Хай живуть радянські профспілки — школа кому
нізму!

16. Юнаки і дівчата! Наполегливо оволодівайте марк
систсько-ленінським ученням, досягненнями науки, тех
ніки і культури! Примножуйте славні революційні, бо

Ч я фото: друзі поздоровляють з перемогою Миколу ЛАНКРАТО- 
Кіровоградщимі0. бі,,> Вр>Чений вимпел "Кращому молодому женцю

йові і трудові традиції радянського народу! Будьте 
активними борцями за здійснення рішень XXIV з’їзду 
КПРС!

17. Хай живе Ленінський комсомол — вірний поміч
ник і резерв Комуністичної партії, передовий загін мо
лодих будівників комунізму!

18. Хай живуть радянські жінки — активні будівники 
комуністичного суспільства!

19. Радянські воїни! Безустанно вдосконалюйте свою 
бойову і політичну підготовку, пильно і надійно охоро
няйте мирну працю радянського народу!

Хай живуть героїчні Збройні Сили СРСР!
20. Трудящі Радянського Союзу! Наполегливо борі

ться за дальше піднесення соціалістичної економіки — 
основи могутності Батьківщини і неухильного зростання 
добробуту народу!

21. Трудящі Радянського Союзу! Добивайтеся високої 
продуктивності праці і ефективності виробництва, праг
ніть дати продукції більше, кращої якості, з меншими 
затратами!

22. Трудящі Радянського Союзу! Добивайтеся високої 
якості роботи, повніше використовуйте внутрівиробничі 
резерви! Зміцнюйте дисципліну й організованість в усіх 
ланках народного господарства!

23. Слава передовикам і новаторам виробництва, які 
йдуть в авангарді всенародного соціалістичного змаган
ня за успішне завершення п’ятирічки!

24. Працівники промисловості! Боріться за дальше . 
зміцнення індустріальної могутності країни! Добивайте
ся прискорення технічного прогресу, кращого вико
ристання виробничих потужностей!

Ширше шлях новій техніці і прогресивній технології!
25. Працівники промисловості! Збільшуйте випуск і 

оновлюйте асортимент товарів народного споживання, 
поліпшуйте їх якість і знижуйте собіяартість!

26. Працівники будівництва! Своєчасно вводьте в дію
нові об’єкти, поліпшуйте якість і знижуйте вартість бу
дівельних робіт! Підаищуйте ефективність капітального 
будівництва! •

27. Працівники транспорту і зв’язку! Розвивайте і вдо
сконалюйте засоби транспорту І зв’язку! Всемірно по
ліпшуйте обслуговування народного господарства, пов
ніше задовольняйте запити радянських людей!

28. Колгоспники і працівники радгоспів! Наполегливо 
добивайтеся виконання завдань п’ятирічки по вироб
ництву і продажу державі продукції сільського госпо
дарства! Боріться за успішне проведення зимівлі худо
би і зразкову підготовку до весняної сівби, за одержан
ня високого врожаю в 1975 році)

29. Працівники сільського господарства! Наполегливо 
боріться за інтенсифікацію і підвищення ефективності

сільськогосподарського виробництва, розвивайте спе
ціалізацію на базі концентрації і міжгосподарської 
кооперації! По-господарському використовуйте землю, 
техніку, трудові і матеріальні ресурси!

30. Працівники промисловості і сільського господар
ства! Зміцнюйте матеріально-технічну базу колгоспів і 
радгоспів! Прискорюйте темпи електрифікації, комп
лексної механізації і хімізації сільськогосподарського 
виробництва, меліорації земель!

31. Працівники торгівлі, громадського харчування,
служби побуту ? комунального господарства! Активні
ше розвивайте і вдосконалюйте сферу побутових 
послуг, впроваджуйте прогресивні форми роботи! Бо
ріться за високу культуру обслуговування радянських 
людей! а

32. Трудящі Радянського Союзу! Боріться за кому
ністичне ставлення до праці! Свято бережіть і примно
жуйте суспільну власність! Добивайтесь економії сиро
вини, палива, електроенергії, металу та інших мато- . 
ріалів!

33. Працівники народного господарства! Наполегливо 
оволодівайте економічними знаннями, сучасними мето
дами господаоювання і управління! Ширше впровад
жуйте у виробництво наукову організацію праці, пере
довий досвід, найновіші досягнення науки і техніки!

34. Трудящі Радянського Союзу! Всемірно підвищуй
те роль трудових колективів у комуністичному вихован
ні, дальшому розвитку трудової і громадської актив
ності кожної людини!

35. Радянські вчені та інженеоно-технічні працівники? 
Раціоналізатори і винахідники! Всемірно прискорюйте 
науково-технічний прогрес в усіх галузях народного 
господарства, підвищуйте рівень наукових і конструк
торських розробок! Добивайтесь якнайшвидшого впро
вадження у виробництво досягнень науки техніки і пе
редового досвіду!

36. Діячі літератури і мистецтва, працівники культури! 
Високо несіть прапор партійності і народності радян
ського мистецтва, вдосконалюйте художню майстер
ність, віддавайте свої здібності вихованню будівників 
комунізму!

37. Працівники народної освіти! Всемірно підвищуйте 
якість навчання, вдосконалюйте підготовку кадрів для 
народного господарства? Виховуйте підростаюче поко
ління в дусі ідеалів комунізму, свідомого ставлення до 
навиання і праці!

38. Працівники охорони здоров’я і фізичної культури? 
Поліпшуйте медичне обслуговування населення, актив
ніше впроваджуйте фізичну культуру в повсякденне 
життя радянських людей!

(Закінчення на 2-й стор.).

ПЛЕНУМ 0БН0МУ ЛКСМУ
Вчора □ Будинку політосвіти 

обкому Компартії України відбув
ся пленум обкому комсомолу, 
який розглянув питання про зав
дання комсомольських організа
цій області по дальшому поліп
шенню ідейно-політичного вихо
вання комсомольців і молоді у 
світлі рішень травневого (1974 р.) 
Пленуму ЦК Компартії України і 
XVII з'їзду ВЛКСМ.

З доповіддю в цьому питанні 
виступив перший секретар обкому

ЛКСМУ М. Скляниченко. Допові
дач і ті, хто взяв участь в обгово
ренні доповіді, зробили глибокий 
аналіз роботи комсомольських 
комітетів по ідейно-політичному 
вихованню комсомольців і моло
ді, гострій критиці було піддано 
недоліки, визначено конкретні 
завдання ідейного загартування 
молодої зміни.

В обговореному питанні прий
нято розгорнуту постанову.

Пленум заслухав інформацію

другого секретаря обкому ЛКСМУ 
А. Новицького про роботу бюро 
обкому комсомолу за період піс
ля XVIII обласної комсомольської 
конференції.

Пленум розглянув організаційні 
питання.

В роботі пленуму взяв участь > 
єиступив з промовою секретар 
обкому Компартії України А. І. 
Погребняк.

Групі переможців соціалістич
ного змагання було вручено ви
сокі комсомольські нагороди.

(Докладний звіт — о одному з 
наступних номерів).

□ АКІНЧУЄТЬСЯ косовиця зер- 
, нової кукурудзи в колгоспі 
їм. Фрунзе Долинського району. 
На трьох чвертях площі цю куль
туру вже зібрали, залишилося 
її — сто гектарів у першій бригаді 
та ЗО — у четвертій.

Дсз ятс поле четвертої бригади. 
«Панкратов приїхав» — звістка митно 
облетіла трактористів, водіїв, комбай
нерів. Немов по команді зупинилися 
машини і комбайни, люди поспішали 
до .Панкратова. «їдь и Олександрівну, 
Миколо, на мітинг, — наказали йому 
зранку. — Будеш серед тих, хто клас
тиме вінки до могил визволителів».

По обіді всі вдруге на декілька 
хвилин знову зібралися біля ком
байна Миколи «Панкратова. Друзі 
поздоровляли ного із заслуженим 
успіхом

З ПЕРЕМОГОЮ, 
«ПАНКРАТОВ!

е ВРУЧЕННЯ ВИМПЕЛУ «МОЛОДОГО КОМУНАРА» 
<КРАЩОМУ МОЛОДОМУ ЖЕНЦЮ 
КІРОВОГРАДІЦИНИ»

Молодив комуніст, переможець 
змагання серед молодих комбай
нерів області був нагороджений 
(за традицією — напередодні Дня 
працівників сільського господар
ства) перехідним червоним ВПМт 
пелО’л газети «Молодий комунар»

«Кращому молодому женцю Кіро- 
воградщіши». Йому вручили цін
ніш подарунок — електронний го-> 
дннник «Маяк».

15 702 центнери хліі 
бункера свого комбал 
косовиці ранніх 3g“- 
«Панкратов. Лг
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(Закінчення).
39. Ветерани революції, війни і праці! Передавайте 

молоді свої знання і досвід, беріть активну участь у 
Вихованні молодого покоління на революційних, бойо
вих і трудових традиціях радянського народу!

40. Піонери і школярі! Палко любіть Радянську Бать
ківщину, добре вчіться, оволодівайте трудовими навич
ками! Готуйтеся стати активними борцями за справу 
£!еніна, за комунізм!

41. Братерський привіт комуністичним і робітничим 
партіям — бойовому марксистсько-ленінському аван
гардові робітничого класу і всіх трудящих, стійким бор
цям проти імперіалізму, за мир, демократію, національ
ну незалежність І соціалізм!

42. Хай міцніє єдність і згуртованість комуністів усьо
го світу на непохитній основі марксизму-ленінізму і 
пролетарського інтернаціоналізму!

43. Пролетарі всіх країн, єднайтеся!
44. Братерський привіт народам соціалістичних країні 

Хай розвивається і міцніє світова система соціалізму — 
історичне завоювання міжнародного робітничого класу, 
вирішальна сила в антиімперіалістичній боротьбі, оплот 
миру, демократії і соціального прогресу!

45. Хай живе єдність і згуртованість народів країн 
соціалістичної співдружності!

Вище прапор соціалістичного інтернаціоналізму!
46. Братерський привіт робітничому класові капіта

лістичних країн — самовідданому борцеві за права тру
дящих, за мир, демократію і соціалізм!

47. Палкий привіт народам, які скинули колоніальні 
кайдани, борються за зміцнення незалежності і соціаль
ний прогрес своїх країн!

43. Палкий привіт народам колоніальних і залежних 
країн, які борються проти імперіалізму і расизму, за 
свободу і національну незалежність!

49. Хай міцніє могутній союз революційних сил — 
світової системи соціалізму, міжнародного робітничого 

руху, борців за національне і соціальне визволення на
родів!

50. Братерський привіт знемагаючим у тюрмах і фа
шистських катівнях мужнім борцям за свободу народів, 
за соціалізм!

Свободу в’язням капіталу!
51. Братерський привіт героїчному в'єтнамському на

родові, який здобув історичну перемогу над силами 
імперіалістичної агресії!

Хай живе радянсько-в'єтнамська дружба!
Мир, свободу і незалежність усім народам Індо

китаю!
52. Братерський привіт робітничому класові, всім 

трудящим і демократам Чілі, які ведуть мужню бо
ротьбу проти терору реакційно-фашистських сил!

Народи світу! Зміцнюйте солідарність з патріотами 
Чілі!

Свободу Луїсу Корвалану! Свободу всім в’язням фа
шистської хунти!

53. Братерський привіт робітничому класові, всім тру
дящим І демократам Уругваю, які самовіддано борю
ться проти реакції!

Свободу Роднею Арісменді та іншим борцям антиім
періалістичного руху!

54. Народи світу! Примножуйте зусилля в боротьбі за 
встановлення надійного і міцного миру для всіх держав 
і народів Близького Сходу, за повну ліквідацію наслід
ків ізраїльської агресії!

Хай міцніють і розвиваються дружба і співробіт
ництво між народами Радянського Союзу і арабських 
країні

55. Народи європейських країн! Боріться за перетво
рення Європи в зону стійкого миру і плодотворного 
співробітництва між державами! Добивайтесь успішно
го завершення роботи загальноєвропейської наради!

Центральний Комітет Комуністичної партії Радянського Союзу

56. Народи світу! Вимагайте виведення всіх іноземних 
військ з території Кіпру, поважання його суверенітету, 
територіальної цілісності і незалежності!

57. Народи світу! Зміцнюйте солідарність з порту« 
гальським народом в його боротьбі за вільну, демокра
тичну Португалію., з патріотичними силами Греції, які 
борються за тривкий розвиток їх країни по шляху 
демократії!

Хай Європа повністю очиститься від фашистських 
режимів!

53. Народи азіатських країн! Боріться за зміцнення 
миру, співробітництво і добросусідські відносини між 
державами, за колективну безпеку в Азії!

59. Народи світу! Боріться за те, щоб розрядка між
народної напруженості стала необоротною, добивайте
ся перетворення принципів мирного співіснування а 
норму взаємовідносин між державами з різним со
ціальним ладом! Викривайте підступи сил агресії, ре- 
сакшизму і реакції — ворогів миру і безпеки народів!

60. Народи світу! Добивайтесь, щоб незастосуваикв 
сили стало законом у міжнародних відносинах, а ядерна 
зброя була заборонена навічно! Боріться за припинен
ня гонки озброєнь, за загальне і повне роззброєння!

61. Хай живе ленінська зовнішня політика Радянсько
го Союзу — політика миру і дружби народів, згурту
вання всіх сил, які борються проти імперіалізму, реак
ції і війни!

Хай торжествують ідеї Програми миру, виробленої 
XXIV з’їздом КПРС!

62. Хай міцніє і процвіїає наша велика Батьківщина — 
Союз Радянських Соціалістичних Республік!

63. Під прапором марксизму-ленінізму, під керів
ництвом Комуністичної партії — вперед до 'перемоги 
комунізму!

УРОЧА посвята почалась дале-
■і ко від Палацу — на Кіров- 

ському заводі. Там від палахкотли
вого мартена був запалений факел 
як символ чудових трудових і рево
люційних традицій путнловців. Ве
терани праці провезли його через 
усе місто гамірними вулицями ве
чірнього Ленінграда. І світло факе
ла відбивалось в тисячах очей —

* УВАГА - ДОСВІД 
НАСТАВНИЦТВА

закличне світло трудової романтики 
і робітничої мужності».

Навдивоіпіж точно і правдиво відобра
жають ці слова суть і значення дли 
життя юнаків і дівчат того пам’ятного 
дня, коли їм урочисто присвоюють зиап- 
ііи робітника.

'Де вперше влаштували посвячення? 
Встановити пріоритет — не найважливі
ше. Головне, що традиція така народи
лась і утвердилась па практиці. Це свя
то хвилює всіх, хто вступає у самостійне 
життя сьогодні, не менше, як і тоді, КО. 
ли запалювали перший факел від марте
на Кіровського заводу.

У Ленінградському Палаці Праці 
немає тепер лише факелів. Та ра
дість і хвилюваний грають на об
личчях святково зодягнених підліт
ків відблисками зірок на грудях 
ветеранів, які завше присутні тут. 

ед почесних гостей урочистого 
, —- Герої Радянського Союзу,

ВЕЛИЧ ПРАЦІ-З ПАЛАЦУ ПРАЦІ «М3наказ
лепедовикія йипппннптнй. ані 'їм яг;'

Герої Соціаліс
тичної Праці, 
ударники пер
ших п’ятирічок, 
новатори і ра- 
ціоналізато р и, 
керівники шкіл 
комуністнчн 0 і 
праці, пастзв- 
дики. Велично 
линуть п і д 
склепінням Па
лацу звуки ду
хового оркест
ру, згодом у 
мажорну мело
дію ------ 
ться 
Дія

вплітае- 
траисля- 
коменга- 

торського тек
сту по радіо, 
далі — лісні 
зворуш у ю т ь 
пам’ять героїч
них часів, сві
жо звучать мо
тиви сьогоден
ня.

В залитій світ
лом кімнаті, де 
вміщено понад 
двісті портретів 
Героїв Соціаліс
тичної Праці—ле
нінградців. кож
ному, хто пере
ступає поріг без
турботного ди

тинства і стає на трудовий шлях, вруча
ють книгу про героїку Ленінграда, при
вітання ради Палацу Праці. Перед юна
ками та дівчатами виступають відомі на
ставники з теплими, дружніми словами 
напуття і побажань. Зустріч посріблено
го сивиною гарту з буйночубим молоде
чим дерзанням аж ніби виходить за ме
жі безпосереднього сприйняття карїини 
живого спілкування старших з юними, 
переростає у розкрнлену символіку на
шої доби.

Лсонор Капралов, старший методист 
Палацу Праці, який допоміг мені дослі
дити повнотворпу діяльність цього за
кладу, наприкінці довготривалої розмови 
не втримався і щиро зізнався:

— Скоро шість років, відколи буваю 
на таких святах, але, неповторні, вони 
щоразу огортають душу свіжими вра
женнями. Наступне буде зноиу — ніби 
найперше...
А ОСНОВИ сучасного Палацу 
“ Праці закладені були твердо й 
міцно. Декретом Ради Народних 
Комісарів під II грудня 1917 року 

колишній жіночий інститут був пе
реданий профспілкам. В перші роки 
Радянської влади тут проходили 
зустрічі трудящих з керівниками 
партії і уряду. В березні 1919 року 
в актовому залі Палацу Праці пе
ред трудящими міста виступав 
В. І. Ленін.

За постановою президії Ленін
градської облирофради Палац Пра
ці став центром трудового вихован
ня робітничої молоді і розповсюд
ження передового досвіду новато
рів, винахідників і раціоналізаторів.

З цією метою тут влаштовуються 
тематичні вечори, свята праці, зу
стрічі робітників-умільців, робітни
чих династій, вечори токарів, слю
сарів, фрезерувальників, металургів, 
учасників руху за комуністичне 
ставлення до праці, збори комсо
мольського активу. Тисячі юнаків і 
дівчат винесли звідси ясне розумін
ня того, яким шлях обрати на май
бутнє, щоб якомога більше користі 
принести країні.

ГІалац Праці першим у Ленінгра
ді застосував, а згодом і поширив 
форми морального заохочення: по
свята у робітничий клас, вручення 
Інструменту, особистого клейма, 
укладання доюворіи комуністичної 
дружби між наставником і молодим 
робітником, вручення почесних фо
тографій, грамот' «Майстру-внхо- 
вателю», «Майстру — золоті руки», 
лнети-иодпкн батькам за виховання 
справжньої робітничої зміни.

Велике значений для розгортання на
ставницького руху не лише в Ленінграді 
та області мають методичні розробки і 
спеціальні посібники Палацу Праці. Се
ред них — положення про естафету ен
тузіастів п'ятирічки «Норма під сил1, 
кожному», детальні анотації тематичних 
вечорів «Професія — моя гордість», «За 
законами робітничої честі і великої люд
ської краси», «Кого ти вивів па дорогу 
життя», «Слухайте, говорить Револю
ція!», «Будь ютовий до подвигу!», «Іти 
далі, добиватись більшого!», «Молодим— 
майстерність кадрових робітників», «Зма
гання і п'ятирічка», «Гласність, порівню
вання, ефект».

Існує рада Палацу Праці, Це — ядро 
і п і ці аторі н, що подають повсякденну ме
тодичну і практичну допомогу учасни
кам змагання за комуністичне ставлення 
до праці. Вони ж добирають клубні 
форми пропаї «піди досягнень комуніс
тичного будівництва. кращого доспілу

передовиків виробництва, які змагаю
ться під девізом: «П'ятиденну — за чо
тири дні’.». Добровільним обов'язком 
кожного члена ради е систематичне ін
формування учасників змагання, моло
дих виробничників про найновіші досш-

■ неиня науки і техніки, організація кон
сультацій з технічних, економічних, 
профспілкових питань. Вшановують успі
хи комсомольсько-молодіжних колекти
вів — переможців соціалістичного зма- 
іання, окремих спілчан — ударників ко
муністичної праці, з дополіогою преси, 
телебачення і радіо поширюють їх пеіге- 
дові методи праці серед молодих ленін
градців. Задля цього, як розповідали в 
редакції ленінградської обласної пголСт- 
діжпої газети «Смена», часто організо
вують зустрічі наставників з журналіста
ми, влаштовують бесіди і «круглі столи», 
тож обмін досвідом відомих вихователів 
і майстрів праці стає здобутком най- 
ширшнх кіл читачів.

БАГАТО зусиль доклала рада Па
лацу Праці до розгортання ма

сового руху наставників. Завдяки 
наполегливій і цілеспрямованій про
паганді тисячі людей виявили ба
жання допомогти підліткам знайти 
своє місце в житті па таких підпри
ємствах Ленінграда, як об’єднання 
«Электросила», Адміралтейський за
вод, завод «Русский дизель», ви
робничих об’єднаннях імені Карла 
Маркса, імені Свердло?.-; та інших.

У Палаці оформлені виставки, 
присвячені тим, хто, ке рахуючись 
з особистим часом, піклуються про 
зростання молодого покоління ро
бітників. Випущений спеціальний 
фотоальбом «Наставники молоді». 
Палац Праці присвячує наставни
кам вечори, нагороджує їх Стрічка
ми шани, вручає пам’ятні значки 
«Слава Праці», грамоти «Майстро- 
ві-наставнику». тут же фотостеп- 
діі й вітрини, які висвітлюють пи
тання військово-патріогнчного й ін
тернаціонального виховання молоді.

«В передовій статті «Сто синів 
Степана Вітчеика» газета «Правд;;» 
писала: «Сто підлітків вивів у міг/ 
тя, міцно поставив на ноги за остан 
ні шість років робітник-комунісі 
Досвід його добре відомий у ЛснР 
граді, І в цьому немала заслуга 
партійних організацій, працівників 
Палацу Праці при Ленінградській 
обласній Раді профспілок, які ак
тивно й цілеспрямовано пропагують 
патріотичний рух старших настав 
ників робітничої молоді».

Л. НЕЧМТАЯЛО, 
спецкор «Молодого комунара?.

Ленінград — Кіровоград.
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Кіровоградщина відзначає 30-річчя визволення 
Радянської України від ііімецько-фаиіистських 

загарбників.
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ЇХ ВІТАЛИ як і тоді, 
тридцять літ тому. 

Найщиріші слова вдячнос
ті, найсердечніші почуття 
шани — їм, людям, які 
пройшли крізь огниво 
битв, своєю мужністю і 
відвагою зупинили гріз
ного ворога і вигнали йо
го з української землі.

І тепер вони на право 
му фланзі наших шеренг. . .. . ------------ -хі ми рівняємось на 
мужність, на їх подвиг. 
МИНУЛОЇ п'ятниці з усіх 

кінців Кіровограда ру
шили колони робітників, 
студентів, школярів міста. 
Посизілі ветерани війни 
разом зі сзоїми синами і 
онуками йшли до обеліс
ків, щоб вшанувати 
пам'ять тих, хто, визволя
ючи наш край від німець
ко-фашистських ■ ’ загарб
ників, загинув заради на
шого щастя. Кіровоградці 
поклали вінки з квітів до 
пам’ятників 8. І. Леніну, 
С. М. Кірову, до надмо
гильних плит полеглих ге
роїв — учасників боїв за 
Кіровоград, партизанів і 
підпільників.

А ввечері на фортечних 
валах вишикувались стар
шокласники шкіл обласно
го центру — біля могил 
воїніз-визволителів, біля 
обеліска Невідомому сол
дату. Експедиційні загони 
зібрались на комсомоль
ську лінійку, присвячену 
старту операції «Пам'яті 
батьків гідні». На гранітну 
плиту, де горить Вічний 
вогонь, лягає гірлянда 
Слави. Юнаки та дівчата 
вшановують пам’ять про 
мужніх визволителів хви
линою мовчання. Напуття 
молоді від імені ветера
нів війни дає повний кава-
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8. С.

була 
битв,

лер орденів Слави 
Сімухін.

— Юність наша 
обпалена полум'ям 
серця наші зупинялись на 
вогневих позиціях. Але 
ми вистояли. Щоб молоді
ла земля, щоб щасливи
лось життя наших дітей. 
Тепер, через тридцять літ, 
на українській землі зно
ву буяю.ь сади. Колишні 
фронтозики разом з свої
ми синами підняли з руїн 
міста і села. І невпізнан
ною стала наша Радян
ська Укоаїна. Плекайте Ті 
і несіть далі знамена, які 
дай не опустили в боя.х. 
Будьте гідні слави своїх 
батьків.

17 експедиційних комсо
мольських загонів, 33 за
гони юних дзержинців і 9 
загонів юних друзів мілі
ції, учасники поход/ 
«Шляхами слави батьків» 
одержують пакети з зав
даннями. В ході операції, 
яка триватиме до травня 
1975 року, комсомольці 
міста розгорнуть змаган
ня за право сфотографу
ватись біля прапора Пе
ремоги — в труді, навчан
ні, в далеких і близьких 
походах дорогами слави 
батьків вони доведуть 
свою вірність Вітчизні, вір
ність ідеалам, за які боро
лись їх батьки. Операція 
«Пам яті батьків гідні» по
чалась.

РОЗКРИЛИЛИСЬ знаме
на 12 жовтня. На чер

воних полотнищах написи: 
«Слава учасникам виз
вольного походу за Ра
дянську Україну». «Подвиг 
героїв — вікопомний», 
«Стаза мужності воїнів 
Великої Вітчизняної вій
ни!».

На фортечних валах вій-
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ськового кладовища — 
шеренги ветеранів дру
гої світової. На право
му фланзі — прославлені 
командири, орденоносці. 
Майорять знамена вій
ськових частин, які визво
ляли Кіровоград від ні
мецько-фашистських за
гарбників, в руках кращих 
людей міста прапори тру
дових колективів. Стихає 
урочиста мелодія мар
шу — до обеліска Невідо
мому солдатові ветерани 
несуть гірлянду Слави. її 
покладають двічі Герой 
Радянського Союзу О. І. 
Родімцев, Герої Радян
ського Союзу В. О. Вер- 
холанцев, Г. В. Балицький, 
О. Н. Бзрков, А. Т. Бур- 
ковський, О. /А. Волкоз, 
В. М. Галуш.сін, М. Ю. Єре
щенко, М. І. Климов, І. І. 
Коваль, Г. О. Куроп’ятни- 
ков, О. І. Пестеосв, М. Ф. 
Радіонов, І. Р. Усенко, пов
ні кавалери орденів Слави 
Я. І. Чупін, В. С. Сімухін.

Хвилина мовчання. Хви
лина пам'яті героїв-визво- 
лителів.

І ось уже колони прапо
роносців виходять на ши
року вулицю. Починається 
урочистий марш колишніх 
воїнів, партизанів, під
пільників, представників 
військового гарнізону і 
трудящих міста. Від фор
течних валів до парку іме
ні В. І. Леніна пройшли 
колишні фронтовики. На 
всьому шляху їм дарува
ли найпринадніші квіти. 
Піонери, комсомольці, ви
шикувавшись обабіч ву 
лиць, виголошували слова 
вдячності учасникам Вели
кої Вітчизняної війни:

— Слава героям!
— Спасибі за щасливе 

дитинство!

Нд

на

— Ваш подвиг 
вікиї

І знову квіти, квіти, кві
ти — від дітей і матерів, 
від синів і дочок. Квіти 
вдячності і шани.

Герої Радянського Сою
зу, представники військо
вих частин, які носять най
менування «кіровоград
ських», прославлені тру
дівники міста від учасни
ків урочистого маршу по
кладають вінок до пам'ят
ника В. І. Леніну.

О 15-й годині дня 
стадіоні спортклубу «Зір
ка» почався мітинг вшану
вання ветеранів війни. На 
поміст, покладений в цен
трі футбольного поля, ви
ходять учасники битви за 
Радянську Україну, вете
рани праці. Мітинг відкри
ває голова міськвиконко
му Б. Г. Токовий.

Перед мікрофоном пер
ший секретар міськкому 
Компартії України І. П. 
Валявський. Його слова — 
про велич і мужність виз-

волителів української зем
лі, про їх немеркнучий 
подвиг на Кіровоградщи- 
ні. З великою теплотою 
говорить І. П. Валявський 
про почесних громадян 
міста — колишнього ко
мандира 32 гвардійського 
стрілецького корпусу, дві
чі Героя Радянського Со
юзу генерал-полковника 
О. І. Родімцева, начальни
ка штабу корпусу полков
ника у відставці І. О. Сам- 
чука, про героїв-земляків 
В. М. Галушкіна, Г. О. Ку- 
роп ятникова, Г. Ю. Тка- 
чоса, Г. В. Балицького.

Кірозоградців вітає З 
сятом двічі Герой Радян
ського Союзу гвардії ге
нерал-полковник О. І. Ро
дімцев:

— Я радів, побачивши 
ваше місто через трид
цять років. Воно оновле
не вашими невтомними 
руками. Це теж подвиг.

О. І. Родімцев подяку
вав кіровоградцям за при
своєння йому звання 
Почесного громадянина 
міста.

Від імені ветеранів пра
ці на мітингу виступив 
бригадир бригади скла
дальників заводу «Черво
на зірка» Герой Соціаліс
тичної Праці О. О. Кошур- 
ко. Вітаючи своїх земляків 
з 30-річчям визволення 
Радянської України від ні
мецько-фашистських 
гарбників, він згадав про 
воїнів-ветеранів, які 
йшли з прохідної 
рідного підприємства, 
розповів, як червонозо- 
рівці розгорнули трудове 
змагання на честь знамен
ної дати.

На мітингу також висту
пили Герої Радянського 
Союзу М. 10. Єрещенко,

за

ви
мого

представники 
фізкультури

студент Кіровоградського 
педінституту імені О. С. 
Пушкіна Володимир Оно- 
па, представник військо
вої частини, яка визволяла 
Кіровоград, /А. М. Попов.

Учасники мітингу прий
няли вітальні листи 
Центральному Комітетові 
КПРС/Президії Верховної 
Ради СРСР, Раді Міністрів 
СРСР, Центральному Ко
мітетові Компартії Украї
ни, Президії Верховної 
Ради УРСР, Раді Міністрів 
УРСР.

На стадіоні з'являється 
колона мотоциклістів. На
вколо зеленого килима 
футбольного поля вони 
провозять Державний пра
пор СРСР, прапори союз
них республік. Починає
ться військово-спортивне 
свято. Перед ветеранами 
пройшли 
колективів 
добровільних спортивних 
товариств «Авангард», 
«Спартак», «Трудові ре
зерви», Це майстри 
спорту, призери всесоюз
них і республіканських 
змагань, чемпіони облас
ті, ті, хто відмінно склав 
залік з фізичної і військо- 
зо-технічної підготовки і 
став значківцем ГПО.

Першими стартували 
наймолодші — вихованці 
дитячих садків міста. По
тім свою майстерність 
продемонстрували їх стар
ші товариші: на стадіоні з 
показови м и 
вправами ви
ступили мо
лоді робітни
ки і студенти, 
школярі, учні 
профтехучи

лищ.
Учасн и к и 

мітингу віта
ли молодих 
воїнів місце
вого гарнізо
ну, які про
йшли мар
шем повз 
трибуни ста
діону.

Величаль
ною визволи
телям була 
музично - хо- 
реографіч н а 
композиція у 
вико н а н н і 
учасників ху
дожньої са- 
модіяльнос т і 
б у д и н к і в 
культури іме
ні Компаній
ця та заводу 
«Червона зір
ка».

І знову йдуть 
пралорон о с- 
ці. Представ
ники 
вих 
вів, 
навчаль них 
закладів про
несли перед 
ветерана 
знамена, 
якими ми 
шимо 
подвиг у мир
ній праці.

трудо- 
колекти- 
установ,

м и 
з 

вер- 
свій

10 ЖОВТНЯ на площі
■ імені Кірова зібра

лися юні ленінці. Тут від
булась міська піонерська 
лінійка «Заповіти Леніна 
бережемо з чеспо». Ону
ки колишніх фронтовиків 
склали рапорт перед ве
теранами про свої досяг
нення в навчанні, громад 
сько-корисній праці, про 
участь у Всесоюзному 
марші «Завжди напогою- 
ві». Вони теж включилися 
в операцію «Пам яті бать
ків гідні».

Вчора ввечері на площ, 
імені С. М. Кірова відбув
ся урочистий парад ком
сомольців та молоді — 
учасників походу місцями 
боїв військових частин, 
які носять найменування 
«кіровоградських».

* * ♦

Урочисті мітинги, свят
кові демонстрації відбу 
лися в Олександрії, Світ- 
ловодську, Нозоукраїнцї, 
інших містах і селах Кіро 
воградщини. Степівчани 
вітали ветеранів 
вшанували пам’ять 
лих героїв.

На оновленій 
ській землі — свято. Наш 
край відзначає 30-річчя 
визволення Радянської 
України від німецько-фа
шистських загарбників.

М. ШЕВЧУК, 
спецкор «Молодою 
комунара».

війни, 
полег

україн-

Голова міськвиконкому І>. і. іОКОВИИ 
вручає двічі Герою Радянського Союзу 
О. І. РОД1МЦЕВУ диплом Почесного гро- 
мадянипа Кіровограда.

Внизу — вінсьііово-спортнане свято па 
стадіоні.

Вгорі — урочистий марш ветеранів. К<- 
ровоградці дарують квіти героям-визво.ти- 
телям.

Фого В. КОВПАКА
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IIЕ ДОВОДИЛОСЯ їздити трид- 
** цятим маршрутом автобуса в 
Кіровограді. Але, кажуть, паса* 
жири, які виходили з автобуса на 
зупинках, вигідно вирізнялись від 
таких же пасажирів з інших авто
бусно-тролейбусних маршрутів. 
Вони чомусь залишають автобусу 
гарному настрої. Самі «щасливчи
ки» пояснюють цю обставину так.

— Дуже веселий водій інас об
слуговує. І не лише веселий, але 
й тактовний. А ще — він дуже 
любить рідне місто. І ділиться

зупиниться саме тут. Не поодино
кі випадки, коли повз гурт шоко
ваних пасажирів на лпхацькій 
швидкості проскакує напівпорож
ній (!) тролейбус. Таким «мето
дом» надолужується графік руху. 
Бо помічено: тролейбуси тримаю
ться колективу». Біжать в один 
кінець п’ять машин разом і в ін
ший, а в інтервалі — довга пауза, 
протягом якої зупинки стають 
схожими на товкучки.

«Пасажира треба поважати». Часто 
цю, виведену з початку появи автомо
більного транспорту і зафіксовану Іль-

«НЕ ПОДОБАЄТЬСЯ?-
ХОДІТЬ ПІШКИ!..» • МОНОЛОГ ПАСАЖИРА

цим почуттям з нами, пасажи
рами.

Якихось особливих прийомів волій 
(на жаль, не знаємо його прізвища) 
не використовує. Коли автобус рушає, 
він весь — увага. Але ось зупинка. В 
динаміках чується спокійний голос: зу
пинка така-’го, шановні пасажири, не 
поспішайте, не штовхайтеся — нікого 
не залишимо, почувайте себе в салові 
затишно і, будь ласка, не забудьте за
компостувати ваші талони. Наступна 
зупинка сЧервона Зірочка»,.. Так, де
які зупинки він оголошує співуче-лас- 
капо, і кожен кіровоградець відчуває в 
тому особливе тепло. Можна з певніс
тю сказані, що, як би не є горів гра
фік», цей водій завжди почекає, поки 
підійде бабуся і, будьте певні, не за
смикне перед захеканим подружжям 
двері. Приємно, коли нас обслугову
ють тактовні і чуйні люди. ■

Але практика настирливо дає 
приклади, далекі від описаного.

Деякі водії, залишившись зараз 
без кондукторів, одержали право 
«повновладдя» і користуються 
цим правом за своєрідним прин
ципом: хочу везу, хочу — минаю... 
Якщо ви підійшли до зупинки тро
лейбуса, то цс не гарантія, що він

фом і Петровим істину, забувають. 
Так, є ще серед нас ті, хто якимось чи
ном «забув» купити талон, в кого со
вість дійсно не реагує на такі «дріб
ниці». Шоб схопити за руку таких і 
поставлені контролери. І треба відзна- 
чн-уз, більшість — дійсно відмінні пра
цівники, яким притаманні риси тактов
ності і довіри до людей. Та є й такі, які 
вважають таблички «найкращий конт
ролер — ваша совість» малоефектив
ними у такому важливому моменті, як 
перевихованая порушників правил про
їзду на міському транспорті. Увірував
ши в «особливі повноваження», вони 
із завидним ентузіазмом роблять «на
скоки» на автобуси і тролейбусА, на
стирливими очима обмацуючи пасажи
рів і вбачаючи мало не в кожному з 
них, якщо не спійманого на гарячому 
«зайця», то, будьте певні, потенціально
го безбілетника. Для деяких абстрактні 
поняття. як то: совість, такт, моральні 
правила поведінки і стосунки між 
людьми (тим паче, якщо ти на офіцій
ній службі) — залишаються абстракт
ними.

Незрозуміло чому, стала, па 
жаль, «приживатися» досить своє
рідна форма перевірки. Чергова 
зупинка, І несподівано в передніх 
дверях з’являється широка стату
ра: «Нікого не випущу. Пред'я

віть талони». Виникає «пробка», 
Люди штовхаються і нервують, 
порпаються в сумочках і кишенях. 
Безперечно, хтось, застрявши в 
дверях, ніяк не може знайти ря
тівного талона. Таких суворий і 
«принциповий» контролер за
штовхує назад. Врешті розгубле
ний пасажир тикає в руки талон. 
Навіть в такій безпрецендентній 
ситуації культурна людина має 
вибачитись. Адже пасажир втра
тив час, потрібна зупинка давно 
минула і — людину привселюдно 

запідозрювали в 
нечесності. Та від 
прихильників ось 
таких методів «пе
ревірки» марно 
чекати слів ви
бачення. Про вас 
уже забули.

Таку ж негос
тинність бачиш 
іноді на обличчях 
в деяких водіїв, 

які сидять за кермом а виглядом 
постійного зубного болю. І не зду
майте під гарячу руку делікатно 
спитати щось на зразок: яка на
ступна зупинка, чи можна придба
ти лише один талон?.. Такий випа
док стався нещодавно. Запитала 
таке сільська бабуся, яка, певно, 
приїжджала до дітей, і два тало
ни чи більше їй просто не потріб
ні, бо їхала вона до автостанції, а 
в селі, як відомо, тролейбуси не 
курсують.

Скільки «благородного» гніву ви
слухали бабуся і пасажири, цього разу 
від «захисника» водія, — розповнілої 
молодиці, яка до цього часу з незалеж
ним виглядом «своєї людини», обіпер
шись на поручень, розважала його 
останніми новинами. Молодиця довела, 
що лаке справжня «красномовність». 
Тиняючи пальцем на трафаретний на
пне на склі, вона з видимим задово
ленням вичитувала бабусі: «Ви що, не 
бачите, що отут написано, чи безгра
мотні? Якщо вам лише однії талон по
трібен, то не морочили б голови — 
йшли б пішки!..». Дісталося й обуре
ним грубістю пасажирам. У жінки ви
явився значно ширший запас підходя
щих словосполучень. Декому нічого не

залишалося робити, як, визнавши по
разку, зійти на черговій зупинці. Жін
ка переможно оглянула салон. її очі 
немов промовляли: «Ну, ще в когось є 
претензії?..».

Самі водії, особливо — чоловіки — 
теж не дуже церемоняться. Частий 
конфлікт — не зачинені задні дпері 1 
«висячий» пасажир. В першому випад
ку подій гаркає на весь автобус чи 
тролейбус і, звичайно, не добирає ввіч
ливих звертані,, користуючись тим, що 
є. В останньому ж випадку він особли
во нещадний — власноручно відтя
гує «порушника» знову на тротуар, а 
вже про словеса, що злітають з його 
вуст... Жінки червоніють, а дітям до 
шістнадцяти слід затуляти вуха.

«Пасажир безсловесний, йому 
треба їхати, він запізнюється на 
роботу, його чекають справи, йому 
ніколи, а колеса — вони в кого? 
Вони — в наших руках», — мірку
ють подібні горс-водії,-і разом з 
ними грубіяни - контролери. — 
«І Іс задоволені, — то ходіть піш
ки», — такий девіз їх повністю 
влаштовує. За ним вони прихову
ють своє хамство, безкультур'я, 
неспроможність виконувати дору
чену роботу.

А пасажир, відхекуючись на зу
пинці, і оговтавшись від грубості, 
порцію яких вів одержав в тро
лейбусі, що вже ген віддаляється, 
категорично думає інакше: «Мож
на прилаштувати в салоні ще одну 
табличку: контролер і водій з од
ного боку і пасажир з іншого — 
будьте взаємно ввічливі. Але ж ав
тобус, тролейбус обслуговує нас, 
пасажирів. Значить — вони для 
нас, а не ми для зарплати грубія
нів. Отож — червоне світло па 
шляху таких водіїв і контролерів. 
Що, воин не задоволені? Ну, то 
нехай ходять пішки...».
Монолог записав М. СЕМЕНЮК.

Від редакції: Друкуючи моно
лог, ми не називаємо конкретних 
прізвищ і номерів машин. Хоча 
приклади — па дійсних фактах. 
Бажано, щоб висновки зробили 
керівники автобусного і тролей
бусного управлінь.

1975

1974 року —-—«о

„м к
0 œ
л
0 У
Д І
И А
й Р“

Чи не набув 

ти передпла

тити свою 

газету?

ПЕРЕДПЛАТНА ЦІНА
НА РІК - 2 КРБ. 40 КОП.;
1ІА ПІВРОКУ - 1 КРБ, 
20 КОП.

33
ЛЕГКА АТЛЕТИКА

ВПЕВНЕНІСТЬ —
ГАРНА РИСА

Два дні на стадіоні «Ме
талург» міста Запоріжжя і 
тривав всесоюзний турнір 
з легкої атлетики серед 
вихованців профспілкових 
спортивних шкіл країни 
на приз знатного сталева
ра України, Героя Соціа
лістичної Праці Івана Ка
йоли. В поединках брали 
участь понад 180 юних 
легкоатлетів, представни
ки Тбілісі, Риги, Дніпро
петровська, Львова, Запо
ріжжя, Чернівців, Бердян
ська, Маріуполя та інших 
міст. Вперше в цьому тур
нірі брали участь вихо
ванці ДЮСШ Кіровоград
ського спортклубу «Зір
ка». Проба сил наших зем
ляків у таких відповідаль
них поединках була вда
лою.

Новий рекорд Кіровоград- 
щини з бігу на 400 метріо з 
бар'єрами истаноаив Вадим 
Андреев. Його результат — 
55,9 секунди забезпечив йому 
перше місце. Старе досягнен
ня дорівнювало 56 секундам. 
За Вадимом на цій дистанції 
був його товариш по команді 
Віктор Посипай.

Другим призером на 200 
метрів став Валерій Соро- 
нш - 23,1 секунди. Цю ж 
сходинку п’єдесталу пошани 
з бігу на 1500 метрів (і тре- 
■•о — на 800 метрів) посів 
Олександр Параскева.

іретіми з бігу на 200 
метрів була Надія Мали
кова і на 100 метрів — 
Тетяна Василенко.

В. ШАБАЛ1Н.

місті Варні відбудеться XV JII першість світу зУ ЖОВТНІ цього року я чорноморському 
спортивної гімнастики. Заявки на участь в першості подали 38 країн. Серед ьоманд-фавори- 
тіе — команди СРСР, Японії, США, Угорщини, Чечословаччинн та інші.

На фото: один з віртуозних стрибків Маї БЛАГОЄВОЇ.
Агентство СОФІЯ - ПРЕС. Фото Г:. МАНДЖЕРОВА.

ҐПО НА МАРШІ

ЗА ПРОГРАМОЮ
СПАРТАКІАДИ
Закінчились поєдинки останнього виду 

спартакіади Ленінського району міста 
Кіровограда з багатоборства ГПО. В 
командному заліку серед призерів — 
спортсмени тресту’ «Кіровоградсільбуд»,

фабрики «Прогрес», заводу «Ремпобут- 
техпіка».

На вогневому рубежі кращий був ре
зультат у фрезерувальника М. Лавріпо* 
на — 43 очка, у штовханні ядра його 
результат — !0 метрів 27 сантиметрів, 
па стометровці — 12,8 секунди.

Л. КОРОТКОВ, 
голова спорткомитету Ленінського 
району м. Кіровограда.

ІЙдтммаДІМ^

• КЛАСИЧНА 

БОРОТЬБА

НА ПОМОСТІ

АВАНГАРДІВЦІ

Слортивішй зал кіровоградського заводу «Червона зірка» 
протягом двох днів був у розпорядженні штангістів. Туг 
проходила особисто-командна першість обласної ради ДСТ 
• Авангард» з важкої атлетики, На помості мірялися сн- 
іами 35 представників «залізної гри» — з Кіровограда, 

Олександрії та Світ.товодська. Успішно виступили Кірово
града!. Першорозрядник Михайло Дмитрієв в сумі дво- 
борства набрав 182 кілограми і зайняв перше місце, май
стер спорту СРСР Георгій Мошнягуца вирвав штангу ва
гою 107 кілограмів, штовхнув — 120 кілограмів і в сумі 
двох вправ мав 227 кілограмів, вийшовши переможцем 
серед легковаговиків. У папівгсжкій категорії чемпіоном 
став кандидат у майстри спорту Юрій Нестеренко.
В командному заліку переможцями вийшли штангіст 
спортивного клубу «Зірка».

ПЕРША ПРОГРАМА. 9.05 — 
Кольорове телебачення. Ран
кова гімнастика. (М). 9.20 — 
Новини. (М). 9.30 — «Тобі,
юність», (М). 10.00 — Кольо
рове телебачення. «Сім’я Ті
бо». Телевізійний багатосерій
ний художній фільм. 2 серія. 
(Франція). 18.10 — Кольорове 
телебачення. «Я — громадя
нин». (К). 10.55 — Для дітей. 
Лялькова вистава. «Пригоди 
кошеняти». (К). 17.25 — «Ек
ран молодих». (К). 18.00 —
^День за днем». (Кіровоград). 
18.10 — «Резерви на службу 
виробництву». (Кіровоград).
18.30 — «Людина і закон». 
Передача 2. (М). 19.00 — Ко- 
льоропе телебачення. «Твор
чість народів світу». (М). 19.30 
— Кольорове телебачення. Те
левізійний багатосерійний ху
дожній фільм «Сім’я Тібо». 
З серія. (Франція). 21.00 — 
Програма «Час». (М). 21.30 — 
Кольорове телебачення. Чем
піонат СРСР з хокею: «Крила 
Рад» — «Торпедо». 3-й період. 
(Горькнй). 22.15 — Кольорове 
телебачення. «Ваша думка». 
(М). 23.10 — Новини. (М).

ДРУГА ПРОГРАМА. 11.00 — 
Новини. (К). 11.15 — Концерт. 
(К). 11.30 — Фотохвилинка.
(К). 11.35 — «Шкільний ек
ран», Історія для учнів 7-го 
класу, (К). 12.05 — Художній • 
фільм «Білоруський вокзал».- 
(К). 15.40 — «Нариси історії 
нашої Батьківщини». (М). 
18.10 — Кольорове телебачен
ня. «Ось і осінь прийшла». 
(М). 16.30 — О. Блок. «Два
надцять». Передача з літера
тури. (М). 17.00 — «Наука — 
сьогодні». (М). 17.30 — Кольо
рове телебачення. «Умілі ру-' 
кн». (М). 18.00 ~ Концерт.
(К). 18.20 — Кіноепопся «Виз
волення». Фільм 3-й. «Напри- , 

•мок головного удару»,. 1 се
рія. (К). 19.30 — Програма
«Вісті». (К). 20.00 — Кольоро
ве телебачення. Концерт. (К).
20.30 — «Сільськогосподар
ський тиждень». (К). 20.45 — 
«На добраніч, ‘ 
21.00 — Програма «Час». (ЛІ).
21.30 
ня».
головного 
(К). 22.50
ші. (К).

17

літи!». (К).

— Кіноепонел «Впзполеи- 
Фільм 3-й. «Напрямок 

удару». 2 серія. 
— Вечірні иопн-
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«МОЛОДО)) КОММУНАР» - 
орган Кировоградского обкома 

ЛКСМУ, г. Кировоград.

ПЕРША ПРОГРАМА. 9.0." - 
Кольорове телебачення. Ран-

кова гімнастика. (М). 9.20 -* 
Новини. (М). 9.30 — Кольоро
ве телебачення. «Умілі руки», 
(М). 10.00 — «Сім’я ТІбо». Те
левізійний багатосерійний ху
дожній фільм. З серія. (Фран
ція). 15.20 — Телевізійний до
кументальний фільм. «Вогнен
ний шлях». (К). 10.45 — Кон
церт. (К). 18.55 — Репортаж
про відкриття Українського 
державного муз’ю Великої 
Вітчизняної війни. (К). 17.50
— «Лоходннй марш». Грає ду
ховий оркестр. (К). 18.00 —'
«Шляхами боііовой »лави», 
(Кіровоград). 18.30 — Кольоро
ве телебачення. Телевізійний 
фільм-концеот. «Весна в Же- 
лязовій». (Польща). 19.00 
Ленінський університет міль
йонів. (М). 19.40 — Кольо
рове телебачення. Багато
серійний художній фільм 
«Сім’я Тібо». 4 серія. (Фран
ція). 21.00 — Програма «Час». 
(М).. 2,1,30 — «Зустріч з май'? 
страми сцени». 1. С. Кол.тсв- 
ський. (М). 22.30 — Чемпіонат 
СРСР з водного поло. (АІЬ 
22.50 — Новини. (М). ,

ДРУГА ПРОГРАМА. АХ» <•? 
Кольорове телебачення. Ран* 
кова гімнастика. (М). 9.20 
Новини. (М). 9.30 Кольоро
ве .телебачення. «Умілі рукн»в' 
(М). 10.00 - «Сім'я Тібо».
Телевізійний багатоссрфиий 
художній Фільм. 3. серія.' 
(Франція). 15.55 — Кольорове 
телебачення. Для дітей. ■> До
кументальний фільм. «Іду. гау* 
кати». (К). 16.45 «Шахова 
школа», (М). 17.15 — Кольо; 
ровс телебачення. О. С. ГІупА 
кін. «Казка про царя Єялта- 
на». Читає народний артист 
СРСР М. І. Царьов. (М). 1S.PQ
— Музична програма для ді
тей. (Донецьк). 18.30 — «По
езія, відлита у броні». (К/, 
19.00 — Програма «Вісті», (Кї. 
10.30 Телефільм. еФотосим» 
фонія». (К). 20.00 — Кольоро
ве телебачення, «Пісня, .іцб 
завжди в строю». Концерт- 
спогад», (К). 20.15 - «Кадобі 
раиіч, діти!*. (К). 21.00 -4
Програма «Час». (М). 2і.30;-4і 
Кіцоепонея «Визволення»'» 
Фільм 4-й. «Битва за Берлін»« 
(К). 22.55 — Вечірні повні
ни. (К).

316050. ГСП, Кіровоград-50, вуя. Лунвчарського, 36. 
Телефони; відповідального секретаря та відділу 

сьнсго житія — 2-45-35, відділу пропаганди, 
І масової роботи — 2-45-36, відділу вій* 

ого виховання т* спорту — 2-46-87,

Друкарня їм. Г. М, Димитрова 
обласного управління у справах видавництві 

поліграфії і книжкової торгівлі, 
м. Кіровоград, вул. Глінки, 2.

ПОГОДА* ’ ( ’
Вдень 15 жовтня по території області.! .місту Кіровограду пі« 

релбачається мінлива хмарність, в другій половині дня в захід? 
них районах.місцями невеликий дощ. по місту без опадів. Вітер 
південно-східний 6—9 метрів на секунду, Температура повітря но 
області 16—21, по місту 18—20 градусів тепла. '

16—17 жовтня ■- мінлива хмарність, переміжно без опадів.’Би 
тер східний 3—7 метрів на секунду. Температура повітря;впоч! 
4—-9, вдень 16—21 градусів. ,
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