
і.-

ГПРОЛЕТАР! ВСІХ КРАЇН ЄДНАЙТЕСЯ!

І

ГАЗЕТА ВИХОДИТЬ З 1939 РОКУ.

КОКУ АКСНУ

Рн7вбаН(тв)У ВІВТОРОК,12 листопада 1974 рокує ціна з коп.

Славимо працею
РІШЕННЯМ БЮРО ОБКОМУ ЛКСМ УКРАЇНИ НА «ПО

СТАМЕНТ ШАНИ ГАЗЕТИ «МОЛОДИЙ КОМУНАР» ЗА
НОСЯТЬСЯ ПЕРЕМОЖЦІ В СОЦІАЛІСТИЧНОМУ ЗМА
ГАННІ:

«г

--------------------------------- МОСКВА

ПО ШЛЯХУ жовтня- 
ДО НОВИХ ПЕРЕМОГ

Радянський народ, усе прогресивне 
людство урочисто відзначили 57-у річни
цю Великої Жовтневої соціалістичної 
революції. Безсмертна‘справа Жовтне
вої революції живе і міцніє у конкрет
них звершеннях радянських людей по 
здійсненню історичних рішень XXIV 
з'їзду КПРС. Програмі! миру, висунутої 
з'їздом.

6 листопада у Кремлівському Палаці 
з’їздів відбулось урочисте засідання, 
присвячене 57-й річниці Великого 
Жовтня.

Бурхливими, довго не стихаючими оп
лесками зустріли учасники засідання ке
рівників Комуністичної партії і Радян

ського уряду. З доповіддю «По шляху 
Жовтня — до нових перемог справи ко
мунізму і миру» виступив член Полит
бюро ЦК КПРС, міністр закордонних 
справ СРСР А. А. Громнко.

Напередодні свята прийнято постано
ви ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР 
про присудження Державних премій 
СРСР у галузі науки і техніки, літера
тури, мистецтва і архітектури. Серед 
лауреатів — учені, співробітники науко
во-дослідних інститутів, працівники про
мислових підприємств і будівництва, 
письменники і поети, артисти і режисе
ри, архітектори, мистецтвознавці, кіне
матографісти.

комсомольсько-молодіжна бригада 
імені 50-річчя СРСР цеху № 5 Кірово
градського заводу тракторних гідро
агрегатів (бригадир Анатолій Сквор
цов);

комсомольсько-молодіжна трактор
на бригада Імені XXIV з'їзду КПРС 
Олександрійського електромеханічно
го заводу (бригадир Б. Кривоконь);

комсомольсько-молодіжна колона 
депо станції Помічна (керівник В. Ду- 

манський);
комсомольсько-молодіжний колек

тив електрослюсарів локомотивно- 
складального цеху Гайворонського 
тепловозоремонтного заводу (груп, 
комсорг Д. Калении);

комсомольсько-молодіжна бригада 
мулярів міжколгоспної будівельної 
організації Новгородківського району 
(бригадир В. Кобелев);

комсомольсько-молодіжна бригада 
верстатників імені XXII з'їзду ЛКСМ 
України виробничого об’єднання «Дні- 
проенергобудіндустрія» (бригадир 
В. Максимов);

комсомольсько-молодіжна комплекс
на бригада Гайворонського «Міжкол

госпбуду» (бригадир В. Пилилшин);
комсомольсько-молодіжна трактор

на бригада колгоспу імені Ульянова 

Добровеличківського району (брига
дир В. Семенюк);

комсомольсько-молодіжна трактор
на бригада колгоспу імені Шевченка 
Новоукраїнського району (бригадир 
А. Лубенець);

комсомольсько-молодіжна МТФ іме
ні XXII з’їзду КПРС Добровеличків- 
ського району (групкомсорг 
рейко);

комсомольсько-молодіжна 
яновського цукрорадгоспу

В. Гонча-

МТФ Уль- 
(групком-

сорг Л. Ульянова);
комсомольсько-молодіжний колек

тив водіїв колгоспу «Путь Октября» 
Онуфріївського району (групкомсорг 
Н. Чорнокожев);

комсомольсько-молодіжний колек
тив автопарку колгоспу імені Шевчен
ка Бобрииецького району (групком- 
сорг В. Очеретнюк);

комсомольсько-молодіжний відділ 
культтоварів ЦУМу м. Кіровограда 
(бригадир Р. Полякова);

комсомольсько-молодіжний колек
тив Гайворонського універмагу «Юві

лейний» (групкомсорг К. Підгород- 
июк).

(Закінчення. Початок в номері 
за 7 листопада).

л

•чг

і * * *

BPA1IU.I 7 листопада на головній площі країни — 
Красній площі столиці — зібралися герої праці, 

кращі люди московських підприємств, передовики 
колгоспів і радгоспів Підмосков'я, діячі науки і 
культури. Як ніколи-нарядна Красна площа. Кілька 
місяців працювали тут досвідчені майстри. Вони 
едягли в новий мармур і граніт Мавзолей В. І. Ле
ніна і трибуни для гостей. Наче помолодшали Крем
лівські стіни і башти. На фасаді будинку ГУМу — 
червоне полотнище з портретом В. 1. Леніна.

У чіткому строю завмерли учасники військового 
параду.

На центральну трибуну .Мавзолею піднімаються 
товариші Л. І. Брежнєв, 1Ô. В. Андропов, В. В. Гри
шин, А. А. Громнко, А. П. Кириленко, О. М. Косигін, 

• К. Т. Мазуров, А. Я. Пельше, М. В. Підгорний, Д. С. 
Полянськиіі, М. А. Суслов, О. М. Шелепін, П. Н. Де- 
мічев, Б. М. Пономарьов, М. С. Соломенцев, Д. Ф, 
Устинов, В. 1. Долгих, І. В. Капітоиов, К. Ф. Кату
шев. Присутні па площі тривалими оплесками палко 
вітають керівників партії і уряду.

Член Политбюро ЦК КПРС. міністр оборони СРСР 
Маршал Радянського Союзу А. А. Гречко об'їжджає 
вишпкувані для параду війська. Потім він піднімає
ться на трибуну Мавзолею і виголошує промову. 
Від імені і за дорученням Центрального Комітету 
КПРС і Радянського уряду А. А. Гречко поздоровляє 
гоїиів Радянських Збройних Сил, трудящих Радян
ського Союзу, зарубіжних гостей з всенародним свя- 

. том — п’ятдесят сьомою річницею Великої Жовтне
во" соціалістичної революції.

Гримить артилерійський салют. Викопується Гімн 
я Радянського Союзу.

Слідом за юними барабанщиками, які відкрили за 
традицією парад військ, по площі йдуть слухачі вій
ськових академій, курсанти училищ, парашутисти- 
десаптинки, морські піхотинці.

На бронетранспортерах різних типів проходять 
підрозділи гвардійської Таманської дивізії. їх змі
няють нові грипі десантні війська. У них сучасна 
зброя, яка дає змогу розв’язувати складні бойові 
завдання. Па площі — гвардійська танкова Канте-

ЇЗакінченнн на 2-й стоп.).

ПІД ПРАПОРОМ 
ЛЕНІНА—
ДО КОМУНІЗМУ

У СВЯТКОВОМУ вбранні столиця України — місто-герой Київ. Б яскравий 
осінній багрянець дерев вплелися кумач прапорів, різнокольорові 

панно і транспаранти. На фасадах будинків — портрети Маркса, Енгельса, 
Леніна, членів Політбюро ЦК КПРС. Численні лозунги і плакати славлять 
партію комуністів, непорушне братерство народів нашої країни — вели
чезне завоювання соціалізму, ленінської національної політики. Гордо /ма
йорять Державні прапори Союзу PCP, всіх союзних республік.

Годинник відбиває десять ударів. Під оплески присутніх на центральну 
трибуну піднімаються товариші В. В. Щербицький, М. М. Борисенко, Г. L 
Ващенко, І. С. Грушецький, І. К. Лутак, О. П. Ляшко, В. О. Сологуб, О. А. 
Титаренко, В. Ю. Маланчук, Я. П. Погребняк, В. В. Федорчук, В. М. Цибулько, 

(Закінчення на 2-й стор.).

Жовтневі колони. Кіровоград------------------ —
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(Закінчення).
і] а також представники 
1 партійних, радянських, 
І профспілкових, комсо- 
її мольських організацій, гс- 
| нерали і офіцери Радян- 
и ської Армії.

Командуючий військами 
Я Червонопрапорного Ки- 
і ївського військового ок- 
I ругу генерал-полковник 

І Г. І. Салманов поздоровив 
І солдатів, сержантів, стар
ії шин, прапорщиків і офі

церів з 57-ю річницею Ве
ликої Жовтневої соціаліс
тичної революції, виголо
сив промову. Потім від
бувся військовий парад і 
багатотисячна демонстра
ція трудящих м. Києва.

На святковий багатолюд
ний Хрещатик, наче пов
новодна ріка, вливаються 
колони трудівників Київ
ської області і міста-героя 
Києва. На їх прапорах ви
сокі нагороди Батьківщи
ни — гідна оцінка бойо
вих і трудових подвигів, 
славних революційних 
традицій київського про
летаріату, народжених на 
арсенальських барикадах, 
примножених на ударно
му фронті будівництва со
ціалізму і комунізму. Про 
свої успіхи у виконанні рі
шень XXIV з їзду КПРС 
рапортували представни
ки всіх 11 районів столиці, 
колективи заводів «Арсе
нал» імені В. І. Леніна, 
«Ленінської кузні», «Точ- 
електроприладу», авіаза
воду, трикотажної фірми 
імені Рози Люксембург — 
правофлангові соціаліс
тичного змагання.

•Святковий похід трудя
щих Києва вилився в 
яскраву демонстрацію 
торжества ідей Жовтня, 
безмежної відданості ве
ликій спразі ленінської 
партії, вічної і непорушної 
дружби радянських лю
дей, монолітно згуртова
них навколо КПРС, з но
вою силою показав ріши
мість робітничого класу, 
колгоспного селянства і 
трудової інтелігенції Ра
дянської України прил\но- 
жувати свій вклад у бо
ротьбу за зтілення в жит
тя величних планів, істо
ричних рішень XXIV з'їз
ду КПРС, будівництво ко
мунізму в нашій країні.

І Урочисто і радісно від
значили річницю Велико
го Жовтня трудящі всієї 
Радянської України. На 
демонстраціях, які відбу
лися в Дніпропетровську, 
Харкові, Донецьку, Одесі, 
Львові, Запоріжжі, Сева
стополі, Керчі та інших 
містах і районах республі
ки, робітничий клас, кол
госпне селянство, трудо
ва інтелігенція заявляли 
про свою палку і одно
стайну підтримку внутріш
ньої і зовнішньої політики 
Комуністичної партії і Ра
дянського уряду, вислов
лювали свою сердечну 
вдячність Центральному 
Комітетові партії, його 
Політбюро, Генеральному 
секретареві ЦК КПРС то
варишеві Л. І. Брежнєву 
за їх невтомну і плодо
творну діяльність, спрямо
вану на забезпечення 
мирної творчої праці ра
дянських людей, зміцнен
ня миру в усьому світі. 
Вони запевняли, що з чес
тю виконають свої високі 
соціалістичні зобов’язан
ня, новими трудовими 
звершеннями ознамену
ють наступний, черговий 
ХХУ з'їзд КПРС,

(РАТАУ).

МОСКВА Жовтневі нолони. Кіровоград.—-і

По ШЛЯХУ ЖСовтня— 
ДО новях перемог

готовність за першим закликом 
партії і народу з честю захистити 
інтереси Батьківщини, країн со
ціалістичної співдружності, дати 
нищівну відсіч будь-якому агре
сорові.

* * *

У КОЖНОГО нашого свята є 
свої прикмети. Сьогодні ВОШІ 

виражені, в лозунгах четвертого, 
визначального року п'ятирічки: 
«Кожен день п’ятирічки — удар
ний;». «Дамо продукції більше, 
кращої якості, з меншими затра
тами!», «Доб’ємося високої про
дуктивності праці і ефективності 
виробництва!», «П’ятирічку успіш
но виконаємо!». Усі трудові успі
хи радянського пароду спрямова
ні на виконання основної мети 
економічної політики партії: все 
в ім’я людини, для блага людніш.

Трудівники столиці прийшли до свя
та з новими виробничими досягнення
ми. Промисловість Москви достроково 
завершила викоианни завдань дссяіи 
місяців 1974 року. Додатково до плаву 
випущено продукції на десятки міль
йонів карбованців. Кращі колективи 
виступили ініціаторами прийняття зу
стрічних планів на 1974 рік і сьогодні, 
у день всенародного свята, рапортують 
країні про їх успішне виконання, бе
руть ноні соціалістичні зобов'язання на 
1975 — завершальний рік п'ятирічки.

У святковому вбранні Москви відо
бражені успіхи І трудівників села: не-

Фото А. ДІБРОВНОГО. В. КОВПАКА, П. ГЕРАСИМЮКА.

(Закінчення), 
мнровська дивізія, яка в роки Ве
ликої Вітчизняної війни громила 
фашистів на Волзі і завершила 
бойовий шлях безприкладним в 
історії марш-кидком на допомогу 
повсталій Празі.

У наступному році радянський 
народ відзначить 30-річчя Пере
моги у Великій Вітчизняній війні. 
Наші воїни готуються гідно від
значити цю славну дату. За трид
цять мирних років Радянська дер
жава не раз оновлювала бойову 
техніку Збройних Сил, вдоскона
лювала її на основі найновіших 
досягнень науки і техніки. Наші 
армія і флот оснащені найсучасні
шою зброєю, в тому числі її раке
тами різного призначення.

Радянська Армія і Військово- 
Морський Флот зустріли 57-у річ
ницю Великого Жовтня новими 
успіхами в бойовій і політичній 
підготовці. На полях навчань, у 
польотах, морських і океанських 
походах радянські воїни день у 
день вдосконалюють свою май
стерність, підвищують боєгогов- 
ність. Військовий парад ще раз 
переконливо продемонстрував мо
гутність наших Збройних Сил, їх

зважай.чи на несприятливі догодні умо
ви, в країні зібрано добрий урожай. 
Всі союзні республіки внесли вклад у 
забезпечення країни хлібом та іншими 
продуктами землеробства і тварин
ництва. В підсумках року, у підвищен
ні темпів розвитку сільського госпо
дарства з усією переконливістю вияв
ляються сили і мудрість аграрної полі
тики партії.

Торжества пройшли в столицях 
союзних і автономних республік, 
у містах і селах країни.

Святкування 57-ї річниці Вс.ін* Ч! 
кого Жовтня стало яскравим ви

явом єдності партії і радянського 
народу, непорушної братерської 
дружби трудящих усіх радян
ських республік, готовності радян
ських людей успішно викопати рі
шення XXIV з'їзду КПРС, зроби
ти новий крок вперед — до кому
нізму.

(ТАРС).

НАША дорога починає
ться з цього червоно

го жовтневого дня. 57 ро
ків тому діди наші підняли 
червоний стяг революції. 
Той вогонь палає в серці 
сьогоднішнього покоління 
комунарів. Вже онуки ши
куються в жовтневі коло
ни і червоні банти — сим
вол відданості справі ре
золюції — на грудях ве
терана і юнака-комсс- 
мольця.

І живе революція да
лекими, але знайоми
ми піснями, о спогадах 
старих більшовиків, і про
довжується революція — 
у наших звершеннях, у на
ших подвигах, у наших 
серцях...

57 років по ленінському 
шляху... Як зросла, зміцні
ла Країна Рад! В святкових 
колонах Жовтня наші ра
порти партії і народу. Ва
гомі здобутки, переконли
ві трудові перемоги. На 
червоних транспарантах 
закличні лозунги: «Рішен
ня XXIV з’їзду КПРС — 
виконаємо!», «План чет
вертого, визначального — 
завершимо достроково!».

О 10-й годині ранку міс
ця на трибуні зайняли ке
рівники обласних та мі
ських партійних і радян
ських органів, ветерани 
партії, Герої Радянського 
Союзу і Герої Соціаліс
тичної Праці, передовики 
п ятирічки, гості міста. 
Святкова площа імені Кі
рова приймає першу ко
лону демонстрантів. Про
ходить колона прапоро
носців. А через кілька 
хвилин заясніла площа ра
дісними посмішками, са
ма юність —• щаслива, 
життєрадісна — немов 
хлюпнула свого незати- 

’ хаючого, молодого опти

Фото л. МИРГОРОДСЬКОГО.

мізму й бадьорості на ву
лицю Карла Маркса. Впев
нено крокують ті, хто при
йде на зміну старшому 
поколінню. Школярі міста 
несуть в своїх колонах 
рясні «п’ятірки». «Вчитися 
лише на «4» і «5», «Всім 
класом — а наступний 
клас, жодного відстаючо
го поряд» — такі девізи 
піонерам і комсомольцям 
до душі. Щедрість люди- 
ни-трудівника прищеплю
ють їм люди найпочесні- 
шої професії — вчителі.

Вони дають їм міцні знан
ня, воші несуть молодим ідей
ну переконаність, виховують 
риси радянського характеру. 
І гордо здіймаються над ко
лонами рапорти Жовтню: від
мінників у місті 5 тисяч. По
над 10 тисяч сказали «ні’» 

КІРОВОГРАД —---- -----

ЧЕРВОНІЇ СТЯГ 
НЕСЕМО ДО ЗОРІ

трійці і додержують свого 
слова. Не знайдеш зараз шко
ли, куди б не надходили лис
ти з Іноземним штемпелем. 
Вона йдуть на адресу КІДа. 
Крокують колективи шкіл 
ЯЛ 4, С, 11, 13, 14, 21, 24, 25, 34. 
Воли сьогодні—правофлангові. 
Вперше вийшли на святкову 
демонстрацію вчителі й учні 
середньої школи № 17. В цьо
му навчальному році вони 
відсвяткували новосілля. Дер
жава турбується про майбут
нє покоління. I комсомольці, 
і піонери салютують про свою 
готовність прийняти естафету 
старших, на відданість справ! 
Леніна!..

НА ПЛОЩІ — фізкуль
турники міста. Вони 

чітко виконують гімнастич
ні оправи. Йдуть спорт

Жовтневі колони. НомпанІТвка.

смени добровільних това
риств «Авангард», «Спар- 
так», «Колос», «Трудові 
резерви», «Буревісник». 
Кожен, хто в святкових ко
лонах, — значківець ГПО, 
або здає норми Всесоюз
ного фізкультурного комп
лексу.

Осінній вітерець тріпоче пра
пори й транспаранти. В коло
нах крокує студентство. Близь
ко 4 тисяч юнаків і дівчат на
вчається в Кіровоградському 
педагогічному іистнгуїі Імені 
О. С. Пушкіна, його випуск
ник« працюють в усіх облас
тях республіки, його вихован
ці входять у класи « Казах
стані і Узбекистані — з вели
кою вдячністю відгукуються 
про вуз представники братніх 
республік Середньої Азії, які 
здобули вищу освіту тут, в 
гостинному Кіровограді. За 
роки свого Існування інститут

*-»г«лтьавгзииівягі, .г хишвиьжовз—■ 
дав путівку в життя 180 тися
чам юнаків і дівчат.

За педагогічним інститутом 
проходять викладачі і студен
ти Кіровоградського інституту 
сільськоїосподарського маши
нобудування. в іисгитуті 25 
кафедр, є всі умови для на
вчання І відпочинку студентів. 
Цього року зріс новий на
вчальний корпус на 256 ауди
торій. І студенти добрим на
вчанням відповідають на тур
боту партії І уряду. Близько 
900 майбутніх інженерів на
вчаються тільки на «відмін
но» і «добре». Вже у стінах 
пузу вони приносять конкрет
ну допомогу народному гос
подарству. Багато винаходів і 
рацпропозиція, запропонова
них студентами, впроваджую
ться у виробництво

Площею крокують учні 
професійно-технічних шкіл 

міста, училищ, технікумів. 
Впевнено і радісно крокує 
зміна робітничого класу,

ПІД урочистий марш, 
в розмаїтті прапорів і 

транспарантів виходять на 
площу трудящі Кіров- 
ського району. Почесне 
право відкрити колону 
завоював колектив ордена 
«Знак Пошани» завод 
тракторних гідроагрегатів. 
План 10 місяців по обсягу 
виробництва і оеалізації 
продукції агрегатники ви
конали на 7 днів раніше 
строку. 250 робітників за
воду вже працюють в ра
хунок 1975—1976 років. За 
відмінну якість, двом ви
дам продукції присвоєно 
державний Знак якості.

Вагомих трудових здобутків 
досяг колектив заводу радіо- 
вироиів. На транспарантах 
трудові рапорти: 4 жовтня ви
конано план 10 місяців. Трьом 
виробам присвоєно держав
ний Знак якості. Площею кро
кує славний робітничий клас 
міста. Звітують Жовтню ко
лективи заводів «Укрсільгосп- 
техніка», друкарських маши
нок. «Хімпобуту», чавунно-ли
варного. " ------ - -

Гарно вбрані колони робіт
ників комбінату «Кіровоград- 
важбуд», в перших шеренгах 
крокує гордість підприємств, 
ті, чия праця відзначена Бать
ківщиною.

Нещодавно Україна від
значила 30-річчя визво
лення від німецько-фа
шистських загарбників. І 
сьогодні славимо ми тих, 

хто своїм немеркнучим 
подвигом залишив си
нам безхмарне, світле 
небо... Над святковими 
колонами — транспаранти, 
які славлять Мир, Жов
тень, Працю.

На площу вступають 
трудівники Ленінського 
району міста. Промисло
вість району достроково 
виконала 10-місячгіу про
граму. Йдуть робітники 
заводу «Червона зірка». 
На поапорі підприємства 
сяють два ордени — Тру
дового Червоного Првпо-
ра і Жовтневої Револю
ції. В цьому році колектив 
відзначив сторіччя рідно
го заводу.
Сівалки, виготовлені «Чер
воною зіркою», добре ві
домі в країні і за рубе
жем. З початку п'ятирічки 
трудівники села одержа
ли 305 тисяч посівних ма
шин. В святкових колонах 
крокують комсомольсько- 
молодіжні колективи Іва
на Іванова та Івана Бонда
ренка, разом з відомими 
передовиками І. О. Ши- 
шем, О. О. Кошурком та 
іншими крокують молоді, 
ті, хто сьогодні переймає 
досвід своїх наставників, а 
завтра штурмуватиме нові 
трудові рекорди.

Готуючи гідний подарунок 
святу, колектив заводу 22 
жовтня виконав план 10 міся
ців по реалізації продукції. 
Понад план виготовлено про
дукції па 2691 тисячу карбо
ванців.

Безперервна ріка демон
странтів ллється вулицею 
Карта Маркса. Йдуть робіт
ники металообробних підпри
ємств, колективи заводу «Цук- 
рогідромачі». виробничого ав
томобільного об'єднання «Кі- 
роаоградважавтотраііс», за
подів «Більшовик», «Черво
ний дзеркальник-» га інших.

Повз святково прикра
шену площу з радісним 
настроєм проходять зв’яз
ківці, будівельники, ме
дичні працівники, робітни
ки підприємств легкої 
промисловості, побутово
го і комунального госпо
дарств.

ЖОВТЕНЬ прийшов до 
нас в трудовому 

натхненні, коли завершує
ться визначальний рік п’я
тирічки і успішно вико
нуються накреслення XXIV 
з їзду КПРС, що стало 
ще однією віхою на шляху
до вершин комунізму.

Святкова демонстрація 
ще раз переконливо за
свідчила вірність ідеям 
Леніна, готовність натхнен
ною працею збагачувати 
рідну Вітчизну. Зіуртовані 
навколо Комуністичної 
партії, дорогою, вказаною 
великим Леніним, йдемо 
ми у світле майбуття.

Святкові демонстрації і 
мітинги відбулися в містам 
і селах області.
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З епюр.

РОЗШУКУ
роки ще не обчислюються десятками з 
» того часу, як Микола вперше одягнув 

міліцейську форму. Спочатку два роки 
вчився в Кнвиі іівській середній спеціаль
ній школі міліції. Був заступником ко
мандира підрозділу. Багато корисного по
черпнув для майбутньої роботи. Після 
успішного закінчення навчання, одержав 
направлення на роботу в Новоукраїнськшї 
районний відділ міліції.

Робота інспектора карного розшуку цікава і 
небезпечна водночас. Багато детективів на зразок 
Шерлока Холмса вражають уяву своїм дивовиж
ним вмінням розпізнати і іочннця, розплутати 
справу,

— їм працювало«!. набагато легше, — посміхає
ться Лін кола Ісаксанч. — А робо і а в міліції — це 
кропітка, нелегка праця. Адже, крім боротьби із 
злочинністю, необхідно виявляти і ліквідовувати 
її причини.

На жаль, є ще люди, які в сліпому горіл
чаному сп'янінні нерідко хапаються' за но
жа, скоюють лихо.

— З такими треба боротися, таких треба 
перевиховувати. — говорить старший лей
тенант.

...Невідомий ломом зламав сейф, забрав 
більше тисячі карбованців грошей, ключі й 
зник. Спочатку пошуки були безрезультат
ні. Невдовзі до міліції потрапила велика 
в’язка ключів, випадково знайдена мешкан
цями міста. Нею зацікавились. Серед ста 
інших виявились і ті, що зииклц з сейфу. 
Ниточка потягнулась. Працівники установи, 
де було скоєно пограбування, серед пока
заних фотографій легко розпізнали людину, 
яка під час роботи декілька разів випадко
во попадалася па очі. Так стало відоме 
прізвище грабіжника. Ним виявився 30-річ- 
ішй О. Поліщук, запеклий рецидивіст, на 
совісті якого було цілий ряд особливо не
безпечних злочинів, скоєних в Миколаїв
ській та Одеській областях. Він мав вогне
пальну зброю. «Далеко втекти не міг...» — 
міркував старший лейтенант. Днів 20 вів 
спостереження за можливим місцем появи 
злочниця. Довелося навіть тимчасово пере
кваліфікуватися на кочегара та кухаря. Але 
ніяких результатів... А через тиждень — на
відався. Не донесена до рота ложка упала 
на підлогу, коли злочинець відчув па собі 
дужі руки оиератнвннків.

— Докопались все-таки... — прошипів із 
злістю посинілими губами

За активну участь у виявленні і знешкод
женні особливо небезпечного злочинця, ін
спектора карного розшуку старшого лейте
нанта Іщенка Кіровоградське обласне уп
равління внутрішніх справ нагородило.гро
шовою премією.

ПРОДАВЕЦЬ відкрив двері магазину,що 
на території колгоспу ім. Ватутіна, 

Легкий подих зітру — і з брязкотом поси
палось у вікні скло. Невже хтось був?

При уважному обстеженні Микола Ісако- 
вїіч помітив, що у віконній рамі не вистачає 
одного цвяха. Згодом ревізія встановила

 -

і’у.іику недостачу товарів. Підозра па кра
діжку впала на В. Смілянця. ІІедивго ви
кручувався злодій і розповів, як із співучас
ником "Готовим двічі залазили в магазин, 
крали плащі, куртки.

— Сліди на місці злочину залишаються 
завжди, треба лише вміти їх виявити, — 
говорить Микола Ісакович. — І хай не спо
діваються злочинці уникнути кари.

Багато прикладів «розкритій» злочинів знає на
родна «криміналістика». Рис, немовби залишає
ться сухим у роті винного, каркас чорний ворон, 
побачивши злочинця, а скільки смішних історій 
поя'изано з широко відомим «на злодієві шапка 
іорнгь». Але лише абсолютно достовірні докази 
можуть служити п наш час засобом звинувачен
ня. Адже в іншому разі можна па есе жнггя об
разити людину, нанести їй моральну травму.

Велику увагу приділяє старший лейтенант про
філактиці правопорушень серед молоді. Допома
гає стати на правильний шлях тим. хто відбув 
покарання, пе дас потрапити на лаву підсудних 
іншим.
НЕПОВНОЛІТНІ О. і І\. з с. Рівного 
** здійснили ряд правопорушень. Сумно 
закінчились би їх витівки, якби не взявся за 
справу старший лейтенант Іщенко. Тепер 
хлопці працюють, закінчують навчатися ь 
профтехучилищі.

Знаходить час інспектор карного розшуку 
для занять з членами комсомольського опе-
ративіїого загону, дружинниками.

— Зі злом, з хуліганами потрібно бороти
ся всім, — наголошує він. — Непогано ця 
справа налагоджена а с. Захарівні, Фурма- 
півці, Новомнкблаївці.

На жаль, є ще люди обивательського ха
рактеру, які уникають бути навіть свідка
ми. не допомагають розкрити злочин, хоч 
мають певні відомості. Той, хто жиг.е за 
принципом «моя хата з краюпе підозрює, 
що є підсобником злочинця.

Було точно встановлено, що житель 
с. Рівного Шамшур обікрав магазин. Але 
мати настійно переконувала, що він спав 
дома. Показали тоді їй приховану нічну 
здобич енна,

— Хіба так маги рягує свою днищу? Тре
ба було ще змалку і повсякчас дбати про 
виховання сина, — обурюється М. І. Іщенко.

...Довго вечорами не гасне світло в кімна
ті інспектора карного розшуку старшого 
лейтенанта Іщенка. Він багато читає, заоч
но навчається в Київській вищій школі 
МВС СРСР. Спорт — постійний супутник в 
житті Миколи Ісаковича. Він розрядник по 
стрільбі з пістолета, займається боротьбою 
самбо. Молоді працівники райвідділу внут
рішніх справ обрали члена КПРС М. 1. 
Іщенка своїм комсомольським вожаком. За 
сумлінне ставлення до служби в органах 
МВС СРСР, успіхи в бойовій і полі пічній 
підготовці він нагороджений значком «Від
мінник міліції», має подяки.

В. СКЛЯРЕНКО, 
працівник районної газети «Радян
ське село».

м. Новоукраїяка.

11 сред і мною лист .колишнього мого 
командира взводу розвідників ІІ-ї 
гвардійської дивізії, мого щирого 
друга, Почесного громадянина нашо
го селища Івана Яковича Сушка. 
Це — лист-відповідь. Бо хоч багато 
років минуло відтоді, коли розійшлись 
наші життєві шляхи, ти ми, бойові 
друзі, здається, і зараз йдемо по
руч, регулярно листуємось і знаємо 
все один про одного. От і тепер, Іван 
Якович радіє, що хлібороби нашого 
району, всієї Кіровоградіцини. де йо
му довелось воювати, вчасно впора
лися з жнивами, продали держачі 
сотні тисяч тонн зерна, а нині закла
дають міцну основу під майбутній 
урожай. Повідомляє він і про спра
ви радгоспу «Андріївський».

Читаю листа, а пам’ять воскрешає 
зовсім інше, давно минуле. Згадую
ться дні, коли зійшлися наші дороги, 
злилися в одну, сувору і грізну.

Г РУДЕНЬ 1943-го. Наша 14 гвардій- 
■ ська стрілецька дивізія крок за 
кроком наближалась до мого рідно
го краю — Кіровоградщини.

Визволивши ряд населених пунктів 
Знам'ямського та колишнього Єлисв- 
ветградківського районів, взявши се
ло Копані, ми підійшли до станції 
Трепівки і зустріли сильно укріплену 
танками оборону фашистів. Ворог 
почав шалено контратакувати наші 
наступаючі полки. Вступити у бій до
велось і нам, дивізійним розвідни
кам. Начальник розвідки гвардії 
майор Севрюков наказав нам захопи
ти «язика». Гвардії старший лейте
нант Герой Радянського Союзу Гряз
нов, гвардії лейтенант Сушко разом 
з групою розвідників уважно вивчи
ли передній край ворога. Було вста
новлено, що гітлерівці, які зайняли 
оборону на околиці села Казарні, 
щоночі висилають трьох солдатів у 
«секрет», який розташувався між їх
німи і нашими позиціями. От цих 
солдатів і було вирішено езяти.

Мороз. Глибока шч, вітер кидає снігом. 
На відстані 15—20 кроків нічого не видно. 
Час від часу в каламутне небо злітали ра
кети. Гітлерівці через рівні проміжки часу 
відкривали кулеметний та мінометний по
гонь. В білих маскхалатах, мов привиди, 
ми тихо пнрушилїі и напрямку села. Я. то 
ді 19-річпнй хлопець, йшов за кулеметни
ком Обідняком. В руках міцно тримав ав- 
гомаї, а ;а плечима ніс запасні диски до 
кулемета. Всього н нашій групі було чоти
ри ручних кулемети та 12 автоматів. Офі
цери Грязнов і Сушко мали пістолети.

Непоміченими дістались до шляху, яким 
.мали йти к «секрет» гітлерівці, і залягли 
в снігу. Минуло десь з півтори години. 
Раптом попереду почулися'кроки і стише
ні чужі голоси Коли вороги були під нас 
метрів іа десять, першим підвівся з пісто
летом у руні Гразнов. Фашисти від неспо
діванки остовпіли. Раптом один з них 
шарпнув до себе затвор автомата, та тут 
тріснув пістолетний лострі.т, і гітлерівець 
важко спав у сніг. Два інших кинулись ті

кати. За одним З них, у якою іа спішок 
був ручний кулемет, побігли роиіідіїиі.; 
Сушко, Афанасьев, Точеної: та Строгале», 
дали навздогін чергу з автомата. Ііезаба 
ром перший втікач був у дужих руках 
розвідників і щось злякано бслькогін

Завданні! начальника розвідки було 
виконане, можна було повертатися назад 
Але Сушко І Грязнов відправили з «пзи 
КОМІ тільки двох бійців. Інших розвідин- 
кін новели до села, де спали гітлерівці 
Коли наблизились до крайніх будівель. 
Сушко сказав: «д тепер «ура!» на згадку 
фашистам і — вогонь!».

Важко передати, який переполох 
зчинився в селі. У небо злетіли освіт
лювальні ракети. Фашисти, мов очма 
цілі, вискакували з хатів в самій бі
лизні і тут же падали, скошені роям.- 
куль. Особливо багато поклав воро
гів розвідник, Герой Радянського 
Союзу гвардії рядовий Євген Тока
рев, який нині живе в місті Лотугіно 
Ворошиловградської області і пра
цює слюсарем на заводі.

Добутий нами «язик» дав команду
ванню дивізії важливі відомості і не
забаром ми знову пішли вперед.

Березень 1944 року. 14 гвардій
ська дивізія звільняла Добровелич- 
ківку. Гвардії лейтенант Сушко знову 
мав наказ взяти «язика». Темної ночі 
командир з п’ятьма розвідниками 
пробирався степом. Попереду вже 
маячів бруствер ворожого окопу. 
Лейтенант вскочив першим. І одразу 
— яскравий спалах, пролунав оглуш
ливий вибух. Сушко відчув, що пора
нений в руку. Рукопашний бій тривав 
недовго. Бойове завдання виконали, 
«язик» був доставлений в штаб ди
візії...

Ці бойові епізоди я пригадав, чи
таючи лист Івана Яковича Сушка, 
парторга радгоспу «Андріївський» 
Великобурлуцького району, що на 
Харківщині, Почесного громадянина 
селища Добровеличківки. Нині до 
його бойових орденів Бойового Чер
воного Прапора, Вітчизняної війки 
другого ступеня, ордена Червоної 
Зірки і двох медалей «За відвагуь, 
«За оборону Сталінграда» приєдна
лись нагороди за працю — ордени 
«Жовтневої Революції», «Знак По
шани». Як кажуть, солдат завжди 
солдат — і в бою, і в праці.

П. ШИЙКО, 
учасник боїв за визволення 
Кіровоградіцини.

Добронслпчківка.

ЇХ ПАМ’ЯТНИЙ 
ДЕНЬ

Комсомольців Кіровоградської фабрики «По- 
бутмеблі» — оббивницю Валентину Бурлаку, шо
фера Анатолія Іржова і станкового Сергія За- 
вітренка прийняли кандидатами в члени КПРС. 
Ця пам’ятна подія в житті молодих робітників 
сталася якраз у день 30-річчя виззолення Украї
ни від німецько-фашистських загарбників.

Трудова біографія кожного з них тісно пов'яза
на з рідним підприємством. Сергій Завітренко 
після служби в лавах Радянської Армії повернув
ся на фабрику.

— Де хочете працювати? — залигав директор, 
по дружньому зустрівши юнака.

— Там, де важче, складніше, — твердо, по-вій
ськовому сідпоеів колишній солдат.

Відтоді працює Сергій Завітренко на механіч
ній дільниці. Здобув шану серед трудівників ко
лективу, його обрали депутатом Кіровської ра
йонної Ради депутатів трудящих міста Кірово
града.

Шостий рік трудиться на фабриці Анатолій Ір- 
жов, став водієм першого класу, знають його як 
сумлінного й ініціативного працівника.

Валентина Бурлака закінчила школу робітничої 
молоді, її відзначають як активного учасника 
комсомольських діянь на фабриці, довірили керу- и 
аати ланкою.

Про Валентину, Анатолія і Сергія склалася 
Тверда думка у старших — авторитетні вони лю
ди на фабриці.

Щиро і тепло вітали їх з прийняттям кандида
тами в члени КПРС ветерани праці, учасники Ве
ликої Вітчизняно? війни, комуністи, комсомольці.

і. СКРИННИК, 
працівник фабрики «ГІооутмеблі».

М. Кіоовогоал.

На заключному турі обласною 
фестивалю комсомольської пісні 
«Ім’я Леніна — в серці кожного«, 
присвяченого 50-річчю присвоєний 
комсомолу імені В. 1. Леніна, со
лістка Петрівською районного Бу
динку культури ВАЛЕНТИНА 
БЛОХА стала призером. Ііі вручено 
грамоту обкомі' комсомолу.

НА СВЯТО-НОВОСІЛЛЯ
В народі кажуть: «Подарунок не дорогий, а дорога нам'ять». Якщо го

ворити про жителів сіл Козирівка та Пстрокарбівка Новгородківського ра
йону, то еони одержали і ге, і інше. В переддень свята в селі Кознрівці 
відкрилась бібліотека. ГІетрокарбізці ж святкували Великий Жовтень
новому Будинку культури на 450 місць.

Н. НОВАК, 
інженер обласного управління культури.4*010 В. КОВПАКА.

ЛИСТ — У НОМЕР!

Кіно з „додатком“
Ми, жителі села Глинська Світловод- 

ського району, люди, як люди. Живемо, 
працюємо. А от відпочивати нормально 
не можемо. Єдине місце для цього у 
нас — клуб, де в ряди-годи поки іують 
кінофільми. Але як показують? Кіноме

ханік завжди п’яний. Як почне «круїіі- 
ти»п.тінку — обов’язково різів з десяіі. 
порве її. А потім починає «ш.іиідкісііпмь 
методом надолужувати час, тобто так: 
покаже початок, потім кінець, а потім — 
те, що пропустив. Таким чином еконо
мить добрих тридцять хвилин. Бо к. 
звичайно, люди дивляться сеанс щонай
меншо півтори години. А ми, п кращому 
випадку, годину. ( цс а кіножурналом, 
додатковим фільмом.

Кіномеханік, мабуть, уподобав такий 
спосіб демонстрації фільмів. Бо після 
такої його «самодіяльності* в залі здій
мається буря: свист, крики, тарахкотіння 
стільцями. Почувши псе це, він оголошує 
«кінець», і задоволений Іде додому.

Ось так ми відпочиваємо. Набридле 
вже.

Жителі с. Глинська, Світло- 
водського району.
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допомагають не зневіритись у 
власних силах, хоч повстання і 
було жорстоко придушене. Ре
жисери - постановники фільму: 
М. Гібу та Л. Проскуров, у ролях; 
0. Янковський, В. Федорова, 
К. Лучко, Д. Щербаков, М. Оля-

НА ЕКРАН
И Й Ш Л И...

СТАНН1И місяць осені бата- 
тни на визначні події у житті 

нашого народу. їм присвячуються 
і нові фільми, випущені на кіно
студіях країни. Зокрема, це такі 
кінострічки, як «Гнів», «Найгаря- 
чіший місяць», «Свій серед чужих, 
чужий серед своїх», «Світло в кіп
ці тунелю».

Розповімо коротко про кожен з 
цих фільмів. «Гнів», випущений 
молдавськими кінематографістами 
до 50-річчя повстання в Татарбу- 
парах, розповідає про боротьбу 
селян проти румунських загарбни
ків, за возз’єднапня з СРСР і від
новлення па Правобережжі Дні
стра Радянської влади. Народний 
гнів проти окупантів, незламна 
стійкість і справжнє братерство

ліп та інші.
Про події 20-х 

років йдеться в 
ще одному філь
мі — студії «Моє- 
фільм» «Свій се
ред чужих, чужий 
серед СВОЇХ» (ре
жисер - постанов-

шік Микита Михалков). Тема гро
мадянської війни привертала вже 
не раз увагу кінематографістів, 
але і до цього часу залишається 
невичерпною.

...П'ятеро бійців революції прикла
дають всі зусилля, щоб виконати зав
дання партії: переправити золото до 
Москви, де його використають для за
купки зерна для голодуючих півдня Ро
сії. На їх шляху — найрізноманітніші, 
непередбачені події. Зрадник в губко- 
.мі. Після короткої та жорстокої су
тички, золото потрапляє до рук біло
гвардійців. А від них — до анархістів, 
якими керує есаул Брилон (у виконан
ні Микити Михалкова). Тоді колишній 
червовий кіннотник Шилов переходить 
па бік бандитів і таким чином стає 
«чужим для своїх». Роль Шилова ви
конує Юрій Богатирьов. У фільмі зні
мались і такі відомі актори, як Анато
лій Солоніцнн (глядачі пам’ятають 
його у кінострічках «Любити людину», 
«Соляріс», «Андрій Руб.чьов»), актор

повертався сю
ди, на вулицю 
Димитрова, 14, 
де на мене 
вже чекали і 
гостинний при
йом, і нетерп
лячі розпиту
вання Даніела.

Ми часто хо
дили містом, 
його парками

московського театру на Таганці О. По
роховщиков та інші.

З цим фільмом перегукується 1 
нова стрічка Ризької кіностудії 
«Світло в кінці тунелю» (режисер- 
постаиовйик О. Бренч) про важкі 
будні чекістів наших днів. Напру
жений, сповнений небезпечних си
туацій сюжет картини, поставле
ної у тридаційному дстективпо- 
прнгодшщькому жанрі, заполо
нить увагу глядача. У фільмі 
знялись актори: У. Пуцітіс, А. Азо, 
М. Крумння, В. Осенєв та інші.

І ще одна стрічка — кіностудії 
«Мосфільм» «Найгарячіиіий мі

сяць» у постановці Юлія Караси
ка. Це розповідь про людей, за
коханих у свою працю, про непри
миренність боротьби за якість 
сталі.

Проблема виконання заводом плаву 
з внутрішньозаводської перетворюється 
у загальнодержавну В ролі молодого 
робітника Віктора Лагуїіна знімався 
Леонід Дьячков, образ сталевара стар
шого покоління Сарганова створив Іван 
Лапіков. Директора заводу Ратомсько- 
го — колись сталевара, а зараз — Ге
роя Соціалістичної Праці — грає Ігор 
Владимиров, головний режисер Ленін
градського театру Імені Ленради. А за
галом фільм, за висловом режисера, 
«про щастя, яке приносить людині 
улюблена праця».

Стоїть тиха, полуденна 
пора. Море, ввібравши в 
свої глибини гарячу по
тужність сонця, поволі по
вертає притишене тепло Б 
лагідному хлюпоті хвиль.

Кожен, хто заходить до 
кімнати нашого КіДу, ми
моволі зупиняється перед 
цим полотном, зачудова
ний. Не байдужий до ньо
го і я. Але для мене це 
не просто пейзаж, не про
сто подарунок болгар
ських друзів. Картина на
гадує літо, яке дало мені 
друга.

Звати його Даніел. Як і 
я — він школяр. АЛені — 
чотирнадцять, йому — 
дванадцять. А тоді нам 
було на два роки менше. 
Я разом з делегацією кі- 
дівців Кіровограда при
їхав на екскуосію до Бол
гарії. В Толбухіні серед 
зустрічаючих звернув ува
гу на невеличкого хлоп
чика з густим кучерявим 
волоссям і прямим при-

і скверами, го
ворили про свої бать
ківщини, про справи ро
весників. В один з та
ких днів поїхали до моря, 
в Балчик, милувалися його 
пейзажами. -

Швидко минули двад
цять днів. Настав час роз
ставання.

— Обов'язково, обо
в’язково приїжджай, Да- 
ніел, в Кіровоград...

— Приїду.
Минув рік. І цього літа 

вже я зустрічав свого 
друга о рідному місті. Ко
ли побачив його усмішку 
у вікні автобуса з гостя
ми, здалося — немає 
щасливішої людини на 
СВІТІ від мене...

Не скінчилася наша 
дружба і тепер. Не осту
дили її ні відстань, ні час, 

ні те, що почуття свої зві
ряємо єдиному посеред
нику — аркушу паперу і 
конверту. Як і раніше, ра
дощі Даніела — мої ра
дощі, мої успіхи — гор
дість друга. Дев’ятого ве-

вітним поглядом голубих 
очей. Познайомились, а 
вже через годину стали 
нерозлучними друзями. 
Нам настільки було доб
ре разом, що Даніел ніза-
що не хотів розлучатися. 
І коли так само гостинно

ресня наша школа уро
чисто відзначила націо
нальне свято Болгарії. Я 
написав про це Данієлу. 
А днями отримав листів
ку від нього. Він пише, що
7 листопада буде великим 
святом для його сім’ї,

мене прийняли б сім’ї Да
ніела, оселя Ілієвих стала 
моєю рідною домівкою в 
Болгарії. Минали дні екс
курсій по країні, я завжди

для трудового Толбухіна, 
для всього болгарського 
народу.

Колись мені довелося 
читати, що друг в жит-

ті — це найцінніший 
скарб, і хотілося б сказа
ти спасибі тим, хто допо
міг знайти друга. Вже 
тринадцять років працює 
в нашій школі клуб ін
тернаціональної дружби 
«Глобус». Всі роки очо
лює його Борис Іванович 
Федоров. З допомогою 
вчителя географії сотні 
учнів зав'язали міцну 
дружбу з ровесниками в 
союзних республіках, в 
Польщі, Чехословаччині, 
Угорщині, Югославії, Мон
голії, НДР. Про кожен 
край, де живуть і навчаю
ться наші друзі, в кімнаті 
КІДу оформлено куточок 
або стенд.

Але найтісніша дружба 
єднає нас із болгарськими 
ровесниками. Дванадцять 
років тому наша школа 
стала колективним чле
ном товариства болгаро- 
радянської дружби. Що
року бувають у нас гості 
з братньої республіки, ви
ступають ті, хто побував 
на екскурсії в країні тро
янд, влаштовуються ви
ставки листів, що при
йшли з-за Дунаю. По 
краплинці збираємо ми 
відомості про братній на
род, його історію, побут, 
економіку, про дружбу, 
освячену кров’ю Шипки і 
визвольного походу 1944 
року. Оформляємо все в 
стенди, альбоми, передає
мо свої знання під час бе
сід, політінформацій жов
тенятам і піонерам.

Я вже писав про це Да- 
ніелу. А наступного літа 
сподіваюсь ще поїхати до 
Болгарії. Яка це буде ра
дість! Отже, до зустрічі, 
друже! До нової зустрічі, 
країно троянд!

іо. сивокпіь, 
учень 8 «Б» класу Кі
ровоградської серед
ньої школи № !4.

ШАЛЕНИЙ СВІТ

ЩЕ РЕКОРД...
А-тор Ксн Додд, і британського телебачен

ня, поставно світовий рекорд і був впнсиний 
у так звану «Книгу рекордів Гіннеса», До

цього реестру', як відомо, вписують найрізио- 
манітні ексцентричні і курйозні рекорди, по
ставлені жителями Великобританії. Новий ре
кордсмен, виступаючи з концертом на сцені 
ліперпульського театру «Ройал корт», зміг без 
зупинки протягом трьох годин випалиш двісті 
анекдотів. Ну що ж. рекорд — реклама, а без 
реклами на Заході ие проживеш.

ФУТБОЛНа канікули— четвертими...
Команди груп підготовки вищої, першої і другої 

ліг класу «А» та дитячих юнацьких спортивних 
шкіл відділів народної освіти закінчили перший 
етап чемпіонату країни з футболу.

Останній матч гені Кіровограда! провели на своєму полі 
з полтавським «Колосом». В другій половині гри на
ші земляки двічі примушували полтавчан розпочи
нати гру з центра поля. Автором двох голів був Олек- 
лсксандр Кочсргін.

Вихованці «Зірки» в осінніх змаганнях набрали десяті, 
очок з вісімнадцяти можливих і займають четверте міс
це в третій зоні серед українських колективів. Очолюють 
турнірну таблицю футболісти спортивної школи-інтерна- 
ту з міста Харкова.

Другий етап поєдинків розпочнеться у квітні 
1975 року.

ШАШКИ

ПРИЗЕР НЕЗЛД0В0ЛЕНИЙ...
В Знам’янці відбувся шашковий турнір в залік 

спартакіади міст Кіровоградщинй. Найбільш 
підготовленими виявились спортсмени Світловод- 
ська. Друге місце вибороли господарі майданчика, 
третє — кіровоградш.

Добре провели змагання суддя турніру, голова облас
ної шашкової федерації Леонід Арсентійовнч Медведсн- 
ко та відповідальний секретар Ганна Іванівна Майдукова.

Кіровоградців така призова сходинка, звісно, не задо
вольняє. Невже в обласному центрі немає хороших май
стрів? Є. Але міський споргкомітст не приділяє належ
ної уваги компонуванню команди, її підготовці до 
змагань. Красномовний приклад цього, було тс, що тіль
ки за день перед турніром спішно почали збирати 
команду.

У минулому році команда виборола перше міс
це і перехідний кубок, бо тому передувало багато 
змагань — командних і особистих, па першість 
ДСТ «Спартак» та області. В цьому році такої 
підготовки, на жаль, не було. І результат відомий.

Назрів час збагатити подібні змагання введен
ням стокліткових шашок — цю думку висловили 
капітани команд-учасввків.

В. ХИТРУК, 
кандидат у майстри спорту.

РУЧІІИИ МЯЧ !

Як завжди—„Авангард" попереду
Спортивний зал Олександрійської СШ № 1 був 

ареною поєдинків гандболістів. Тут проходили 
змагання з ручного м’яча результати яких вхо
дять до заліку обласної спартакіади міст. Без 
жодної поразки провели всі зустрічі жінки «Аван
гарду» та чоловіки «Буревісника», які захищали 
спортивну честь обласного центру. Па другому 
місці команди Знам'янки, па третьому — Олек
сандрії,

• ' -___г
«молодой КОММУНАР» - 
орган Кировоградского обкома 

ЛКСМУ, г. Кировоград..Ті Наша адреса і телефони Газета виходить 
у вівторок, четвер, 

суботу.

316050. ГСП, Кіровоград-50, вуп, Луначарськсго, 35. 
Телефони: відповідального секретаря та відділу 

комсомольського життя — 2-45-35, відділу пропаганди, 
відділу листів і масової роботи—• 2-45-36, відділу вій
ськово-патріотичного виховання та спорту — 2-46-87.

Друкарня їм. Г. М. Димнтрова 
обласного управління у справах видавництв 

поліграфії і книжкової торіівлі, 
м, Кіровоград, пул. Глінки. 2.

ПОГОДА
Вдень,. 12 листопада, по 

території області і місту Кі
ровограду передбачається 
мінлива хмарність, можли
вий невеликий дош. Вітер 
південно-західний. 7—10 мет
рів на секунду. Температура 
повітря по області 3—8, по 
місту — 5—7 градусів тепла.

А

t

Редактор В. ПОГРІБНИЙ,

СЕРЕДИ

ЧЄГПВЕ’Р

Теле
фільм

(М). 
з ша- 
fl они-

■ вівторок
ПЕРША ПРОГРАМА. 9.05 

Кольорове телебачення. Ра*Й 
нова гімнастика. (М)г 9.20 -г» 
Новинм. (Й). 9.30 — «Тобі;
юність». (М). Ю.ОО - Кольо
рове телебачення. Концерт, 
присвячений Дню- радянської 
міліції. (М). 15.35 — «Лісовий 
годинник». Лялькова вистава. 
(Харків). 16.30 — «Підкорена 
глибина». (Львів). 17.00 — Ко
льорове телебачення. «При
ходь, казко». (М). 17.30 —
«Людина і закон». (М). 18.09 
— «Клуб ділових зустрічей»» 
(Кіровоград). 18.30 — Кольо
рове телебачення. Міжнародл 
■пий турнір з хокею на приз 
газети «Известия». Збірна 
ЧССР — збірна Швеції. (Чс- 
хословаччииа). 21.00 — Про
грама «Час». (М). 21.30 — Ко
льорове телебачення. «У доб
ру путь». (ЛІ). 23.15 — НовіиД 
ми. (ЛІ).

ДРУГА ПРОГРАМА. 12.15 •— 
Кольорове телебачення. «По
езія». (К). 10.00 — М. О. Шо
лохов. «Проза воєнних років». 
(ЛІ). 17.00 — «Пісні рідного
краю». (Дніпропетровськ). 
18.00 — «На головних іщпрям? 
ках п’ятирічки». (Донецьк). 
18.15 — Реклама, оголошення'. 
(К). 18.30 — «Подвигу — ЗО
років». (Запоріжжя). 19.00 
Програма «Вісті». (К). 19.30 
«Кают - кампанія «Глобус». 
(Одеса). 20.15 — «Тслешкола 
механізатора». (К). 20.45 
«На добраніч, діти!». (КЬ 
21.00 — Програма «Час»; (ЛІ). 
21.30 — Художній телефільм 
«Угрюм-ріка». 2 серія. (К). 
22.50 — Вечірні новини. (К).

■—41'

ІІ
ПЕРША ПРОГРАМА.-9.05 -• 

Кольорове телебачення. Ран» 
нова гімнастика. (М). 9.20 — 
Новини. (М). 9.30 — Кольоро
ве телебачення. «У добру 
путь». (М). 16.10 — Наш ог
ляд. «Рсзерпн на службу ви» 
робннцтву». (Херсон). 16.45 
«Піонерський калейдоскоп», 
(Харків). 17.30 — «На ознаме
нування 30-річчя Перемоги». 
(Дніпропетровськ). 18.00 —•
«День за днем». (Кіровоград). 
18.10 — Оголошення. (Кірово- <- 
град). 18.15 — Кольорове те
лебачення. «Веселі нотки». 
(М). 18.30 — Кольорове теле
бачення. «На запитання теле
глядачів відповідає член-ко- 
респондент АН СРСР В. Г. 
Афанасьев». (М). 19.10 — Те
левізійний художній фільм 
«Таня». (М). 21.00 — Програ
ма «Час». (М). 21.30 — ' 
візійпий музичний 
«Скрипка Л. Когана». 
22.35 — «Першість світу 
хів». (М). 22.45 -
ви. (М).

ДРУГ/Ч ПРОГРАМА._..................._...........  16.40
— «Ми знайомимось з приро
дою». (Й). 17.00 — «Наука —- 
сьогодні». (М). 17.30 — Кольо
рове телебачення. «Умілі ру
ки». (М). 18.00 — Реклама,
оголошення. (К). 18.30 — Для 
юнацтва. «.Честь змолоду». 
(К). 19.30 — Тележурнал.
«Старт». (К). 20.30 — «В ім’я 
миру». (Львів). 20.45 — «На 
добраніч, діти!». (К). 21.00 — 
Програма «Час». (М). 21.30 -7' 
Художній телефільм «Угрюм» 
ріка». -3-я сепія. (К). 22.40 •
Вечірні гоп.....

ПЕРША ПРОГРАМА. 9.05 — _ 
Кольорове телебачення. Ран« 
нова гімнастика. (М). 9.20 -f 
Новики (М). 9.30 — «Таняз, 
Телевізійний художній фільм. 
(М). 16.00 — «Російська мо
ва». (М). 16.45 — «Шахова
школа». (ЛІ). 17.15 — Кольо» 
рове телебачення. «Книга у 
твоєму житті». Поезія 
М. Светлова. (М). 18.00
«Трудовий екзамен складено», 
(Кіровоград). 18.30 — «Грай, 
мій баяне». (М). 19.00 — «Л’е^ 
кінський університет мільйо
нів». (М). 19.30 — Кольорове 
телебачення. «Пісні про 
БАМ». (Лепіиград). 19.46 -f 
Кольорове телебачення. «До 
50-річчя утворення Туркмен
ської PCP і утворення Ком
партії Туркменистану. Про
грама Туркменського теле
бачення. (М). 21.00 — Програ
ма «Час». (Й). 21.30 — «Доку
ментальний екпан». (М). 22.50
— Новини. ЇМ).

ДРУГА ПРОГРАМА. 9.05 -ÿ 
Кольорове телебачення. Ран- 
кова гімнастика. (М). 9.20 
Новини. (М). 9.30 — «Таня»’.
Телевізійний художній фільм. 
(М). 15.30 — Наша афіша. (К)’. 
15.35 — Для дітей. «Сонечко»; 
(Одеса'. 16.05 — «Сільські об
рії». (Львів). 16.35 — «Рес
публіканськії фізи ко-ма тема
тична школа». (К). 17.05 —•
Для дітей. «Потапич». Ляль« 
кова вистава. (К). 18.00 —
«Слава робочим рукам». (К). 
18.30 — Для школярів. «Клуб 
трьох китів». (Донецьк). Ні.(ІО
— Програма «Вісті». (К). 19.30
— Концерт. (К). 20.45 -- «На 
добраніч, діти!». (К). 21-00 
Програма «Час». (М). 21.30 -• 
Художній телефільм «yrpiQM- 
ріка». 4-а серія. НО. 82.45 —» 
Вечірні новини. (К).
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