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Програму творчої праці 
на десяте п’ятиріччя на
мітила наша партія. «Де
сята п'ятирічка, — сказав 
товариш Л. І. Брежнєв у 
промові на жовтневому 
(19% р.) Пленумі
КГІТС, — це п'ятирічка ве
личезних масштабів і 
ликих економічних

і

ве- 
мож- 

ливостей». Перед країною, 
перед нашою партією і 
народом, підкреслив він, 
«відкривається величезна, 
захоплююче цікава робо- 

Робота надзвичайно
відповідальна. І від того, 
як ми будемо працювати, 
як будемо виконувати на
мічені плани, залежать 
могутність, авторитет і 
процвітання нашої Батьків
щини, благополуччя кож
ної сім’ї, добробут і щас
тя кожної радянської лю
дини».

Пленум ЦК КПРС схва
лив в основному проект 
десятого п’ятирічного пла
ну, а також проекти плану 
: бюджету на 1977 рік і по
становив внести їх на об
говорення депутатів най
вищого органу державної 
влади країни.

П'ята сесія Верховної 
Ради СРСР дев'ятого скли
кання почала роботу в 
Кремлі 27 жовтня.

Бурхливими, тривалими 
оплесками, стоячи, депу
тати і гості зустріли това
ришів Л. І. Брежнєва, 
ІГ ~В. Андропова, В. В. 
і ришина, А. А. Громико, 
А. П Кирипенка, О. М. Ко- 
сигіна, Ф. Д. Кулакова, 
Д. А. Кунаева, К. Т. Мазу
рова, А. Я. Пельше, М. В. 
Підгорного, Г. В. Романо
ва, М. А. Суслова, Д. Ф. 
Устинова, В. В. Щербиць- 
кого, Г. А. Алієва, П. Н. 
Демічева, П. М. Машеро- 
ва, Б. М. Пономарьова, 
Ш. Р. Рашидова, М. С. Со- 
ломенцева, І. В. Капітоно- 
ва, В. І. Долгих, К. Ф. Ка- 

Зимяніна, 
К. У. Черненка, Я. П. 
бова.

Було затверджено 
рядок денний сесії. До 
нього включено питання 
про Державний п’ятиріч
ний план розвитку народ- 
і^го господарства СРСР 

—ТС 1976—1980 роки, про 
Державний план і бюджет 
СРСР на 1977 рік, а також 
про виконання Державно
го бюджету СРСР за 1975 
рік; про проект- закону 
СРСР про охорону і вико
ристання пам’ятників істо
рії та культури; про за
твердження Указів Прези
дії Верховної Ради 
та інші.

З доповіддю про 
жавний п’ятирічний 
розвитку народного 
подарства СРСР на 1976— 
1980 роки і про Держав
ний план розвитку народ
ного господарства СРСР 
на 1977 пік виступив за
ступник Голови Ради Мі- 

КфДОрів СРСР, голова 
Держплану СРСР депутат 
М. К. Байбаков.

(Закінчення на 2-й оор.).
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комсомольсько-моюліжиого колективу молочнотоварної ферми № 1 колгоспу Імені Шевченка Ііовоукраїнсько- 
го району Степанида ЯКУБЕНКО, Ніна ЛУБЕНЕЦЬ і Галина ЧЕРНЕНКО від кожної із 15 закріплених за ними 
корів вже надоїли по 2500—3000 кілограмів молока при річному зобов’язанні 2.500 кілоірамів

Фото В. КОВПАКА.

СТОРІНКИ ПИШУТЬСЯ
В ТРУДІ ЖОВТНЕВА

ВАХТА

очолює 
поча- 

перед ювілей ного 
ознаменувався 

подією: за під- 
соціалістичного 
серед комсо- 

ко-

Шістдесят тижнів. Шіст
десят червоних сторінок 
літопису ударної вахти мо
лоді на честь 60-річного 
ювілею Великого Жовтня. 
І кожна з них особлива, 
неповторна, як сторін
ки талановито написаної 
книги.

їх поки що небагато, 
тих сторінок-тижнів. У ці 
дні дописується сьома, 
сьогодні найголовніша.

А для бригади токарів 
цеху № 5, яку 
Анатолій Скворцов, 
ток і 
змагання 
радісною 
сумками 
змагання 
мольсько-молодіжних 
лективів Кіровоградсько
го заводу тракторних гід
роагрегатів у третьому 
кварталі вона зайняла пер
ше місце. Бригада імені 
50-річчя Жовтневої рево
люції живе прагненням 
відзначити ще один слав
ний ювілей Жовтня ваго
мими трудовими здобут
ками.

Останнім часом молоді 
токарі стали виробляти в 
середньому щомісяця 121 
процент норми. Це на 6 

процентів більше, ніж пе
редбачено соціалістични
ми зобов’язаннями. . Але 
за межу те не вважають, 
бо впевнені, що можна 
зробити більше.

Майже всю продукцію 
члени колективу здають з 
першого пред'явлення. 
Майже, бо є ще дві деся
тих процента, до яких жо
ден із них не байдужий. 
Не повинно бути й двох 
десятих, адже для моло
дих токарів ударна вах
та — насамперед вахта 
якості. Право працювати з 
особистим клеймом здо
був Анатолій Скворцов. 
За це бореться весь ко
лектив, а орієнтир — дос
від бригадира.

З початку переджовтне
вої вахти бригада зеконо
мила інструментів і мате
ріалів на суму 52 карбо
ванці.

А. Скворцов, В. Лаври- 
ченко, О. Кубишкін — усі 
члени бригади пишаються 
тим, що вони носять ви
соке звання колективу ко
муністичної праці. І удар
ним трудом підтверджу
ють це звання.

А. РОМАШОК.

Трудящі Радянського Со
юзу! Боріться за втілення в 
життя історичних рішень 
ХХУ з’їзду КПРС, величної 
програми десятої 
річки!

Вперед, до нових 
у комуністичному 
ництві!

успіхів 
будів-

КПРС
Великої

(Із Закликів ЦК 
до 59-ї річниці 
Жовтнової соціалici ичної 
революції).

ДЕНЬ ПРАЦІВНИКІВ АВТОМОБІЛЬНОГО ТРАНСПОРТУ
Одного разу мій колишній одноклас

ник, нині впливовий відповідальний пра
цівник, якого довелося підвозити пізньої 
ночі із залізничної о вокзалу, співчутливо 
запропонував допомогу в тему, щоб я 
змінив професію.

— Ти так і зостався шофером? — без 
прихованого розчарування спитав він. — 
Та і'<е на таксі... Оці нічні зміни. Повна 
залежність від вередливих пасажирів. 
Приходь завтра до мене в кабінет, під
шукаємо щось краще.

Друга година попівночі. Після кадей- 
дсскоі.а замовлень і поспішливих рейсів 
я таки добряче стомлений А поруч спо
кійний, упевнений, гарно поставленв’ї 
начальницький голос, який обіцяє робоче 
■місце куди спокійніше І вже так стало
ся, що я пообіцяв неодмінно зайти на
ступного дня.

Але наступного дня випало не до по
ходеньок. Оце тільки заходив на подвір’я 
таксопарку, вітався на прохідній з вах
терами, з мийниками машин, із слюсаря
ми, як тривожне передчуття якоїсь біди 
вселялося в мою свідомість. Тривога пе
редавалася не тільки зі стриманих приві
тань, а навіть з мовчазних поглядів: зі 
схвильованих облич усіх, кого зустрічав. 
Пі. я не помилявся. Вже в диспетчер
ській уточнив, що тяжко захворів один 
із найстаріших шоферів Кузьма Сергійо
вич Пікітін. Доставили його в лікарню.

ПРИСВЯЧЕНО
ДНЮ

НАРОДЖЕННЯ 
КОМСОМОЛУ

Урочисто і святково від
значили п’ятдесят восьму 
річницю з дня народжен
ня Ленінського комсомолу 
юнаки і дівчата Кірово- 
градщини. В обласному 
центрі, в Будинку культу
ри імені Компанійця, від
бувся вечір, присвячений 
цій даті. Сюди прийшли 
комсомольські активісти, 
молоді переможці соціа
лістичного змагання, ве
терани партії і комсомолу.

З доповіддю «Комсо
мол — надійний помічник 
і резерв КПРС» на вечорі 
виступив перший секретар 
Кіровоградського 
кому ко/лсомолу Я. 
дар.

Від комсомольців 
молоді Кіровограда 
ступили: слюсар-інстру-
ментальник заводу «Чер
вона зірка» В. Суржиков, 
заступник секретаря комі
тету комсомолу середньої 
школи № 5 І. Канамар- 
ська, військовослужбовець 
гарнізону міста В. Гондя, 
ветеран комсомолу, сек
ретар міської ради вете
ранів комсомолу О. Ф« 
Петрова.

Учасники урочистого ве
чора послали вітальні лис
ти на адреси,ЦК КПРС тч 
ЦК Компартії України.

Більш як 350 центнерів 
цукрових буряків з гекта
ра видає оледра нива кол
госпу імені Жданова. ’РУ~ 
дівники цього ■ссподар- 
ства одними з перших у 
районі закінчили збирання 
коренів і при плані 2^50 
продали їх державі 3570 
тонн.

Понад завдання здають 
цукрові буряки колгоспи 
імені Куйбишева, імені 
Ульянова.

Буряківники району вже 
продали державі запла
новану кількість коренів, 
до свята Жовтня на прий
мальні пункти буде до
ставлене їх іще 5000 тонн» 

В ВАСИЛЕНКО, 
інструктор Свігловод- 
ського міськкому ком* 
сомолу.- - - - - - - - - - - - - І

Виховує колектив

Пас зібралося тоді багато в тіснувато
му лікарняному коридорчику. 1 всі в на
шій черзі для здачі крові запитували у 
медиків про одне: що треба ще для того, 
щоб полегшало Серіійовичу?

Очевидно, збочу наш шоферський гурт 
видавався збудженим, бо «па перегово
ри» до пас вийшов головний лікар і.^роз
питавши про наші клопоти, заспокоїв:

— Будьте певні, ваш товаоиш одужає 
найближчим часом.

І, вже по-змовніщькн підморгнувши,
додав з усмішкою: »

— Він тепер, хлопці, просто не має ■ 
права не одужати.

Майже дослівно то фразу повторив і І 
Кузьма Сергійович, коли одужав і повер- І 
нувся на роботу І

— Після того як Колосов. Білив. Ка* 
лапшик та інші паші подітнлися зі мною 

’ своєю кров'ю, я просто не мав права не 
одужати.

Біда, з якої треба було виручати на
шого товариша, не дала змоги скориста
тися ввічливим .запрошенням заити до 
начальницького кабінету і пошукати спо
кійнішого. місця роботи. Пізніше я зга
дав про не запрошення, та стало сором
но за свою хвилинну слабість І взагалі, 
як це мені могло прийти в голову: 
нули наших хлопців, бригаду’

поки*

І

І
(Закінчення на 2-й стер.).
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Десятий п’ятирічний 
план, сказав доповідач, 
харакгеризується рядом 
особливостей, які відпові
дають вимогам сучасного 
етапу економічного роз
витку країни. Зрослий ви
робничий потенціал дає 
змогу дедалі більше уваги 
приділяти соціально-еко
номічним питанням, і на
самперед підвищенню ма
теріального і культурного 
рівня життя радянських 
людей, поліпшенню умов 
їх праці та побуту.

Посилюється роль під
вищення ефективності су
спільного виробництва, ін
тенсивних факторів, на
уково-технічного прогресу 
в розв’язанні завдань роз
витку народного госпо
дарства.

Посилення соціальної 
спрямованості нашої еко
номіки дістає вияв у випе
реджаючому зростанні 
фонду споживання в на
ціональному доході. Його 
зростання і розподіл за
безпечують підвищення 
реальних доходів у розра
хунку на душу населення 

в п'ятиріччі на 21 процент. 
Середньомісячна заробіт
на плата робітників і служ
бовців збільшиться за п'я
тиріччя до 170 карбован
ців, або майже на 17 про
центів. А оплата праці 
колгоспників від громад
ського господарства — до 
116 карбованців, або на 
26 процентів.

У десятій п’ятирічці бу
де підвищено заробітну 
плату 31 мільйона праців
ників непродуктивних га
лузей. Наприкінці п’яти
річки передбачається по
чати новий етап підвищен
ня мінімальної заробітної 
плати, ставок і окладів ро
бітників і службовців.

Важливим джерелом 
збільшення реальних до
ходів трудящих є суспіль
ні фонди споживання. Ви
плати і пільги з цих фон
дів збільшаться за п’яти
річчя на 27 мільярдів кар
бованців і становитимуть 
на початок 1980 року 117 
мільярдів карбованців.

Комуністична партія і 
Радянський уряд виявля
ють повсякденну турботу 
про поліпшення житлових 
умов трудящих міста і се
ла. У 1976—1980 роках бу

дуть споруджені житлові 
будинки загальною пло
щею 550 мільйонів квад
ратних метрів. За роки 
п’ятирічки житлові умови 
поліпшать понад 50 міль
йонів чоловік.

Говорячи про розвиток 
соціалістичної індустрії в 
десятій п’ятирічці, допові
дач відзначив, що він ха
рактеризуватиметься най
вищими в історії нашої 
країни абсолютними при
ростами виробництва най
важливіших видів продук
ції. Загальний обсяг ви
пуску продукції групи «А» 
зросте більш як на 138 
мільярдів карбованців, що 
дасть змогу забезпечити 
народне господарство су
часним устаткуванням, ви
сокоефективною сирови
ною, матеріалами і енер
гією.

Особливе місце у ви
робництві промислової 
продукції займає випуск 
товарів народного спожи
вання. В цілому продукція 
групи «Б» збільшиться на 
32 проценти.

П’ятирічним планом пе-_ 
редбачається дальший 
значний розвиток сіль
ського господарства, яке 

має вирішальне значення 
для піднесення рівня жит
тя народу. Головним зав
данням лишається розви
ток зернового господар
ства. Необхідно закріпити 
і розвинути успіхи в цій 
галузі з тим, щоб дозести 
виробництво зерна на кі
нець п’ятирічки до 235 
мільйонів тонн. Намічає
ться також дальше збіль
шення виробництва інших 
культур.

Характеризуючи Дер
жавний план розвитку на
родного господарства 
СРСР на 1977 рік, допові
дач відзначив, що він є 
органічною складовою 
частиною десятої п яти- 
річки. Цей рік — рік шіст
десятиріччя Великої Жовт
невої соціалістичної рево
люції буде ознаменований 
новим могутнім піднесен
ням радянської економіки.

З доповіддю про Дер
жавний бюджет СРСР на 
1977 рік і про виконання 
Державного бюджету 
СРСР за 1975 рік виступив 
міністр фінансів СРСР де
путат В. Ф. Гарбузсв. Він 
повідомив, що Державний 
бюджет СРСР на 1977 рік 
складений у відповідності 
з завданнями народногос
подарського плану і за
безпечує необхідними ре
сурсами дальший розви
ток економіки і культури, 
підвищення народного 

добробуту, зміцнення обо
роноздатності країни.

Проект Державного 
бюджету СРСР поданий 
по доходах в сумі 238,о 
мільярда карбованців, по 
видатках — 238,6 мільярда 
карбованців, з перевищен
ням доходів над видатка
ми на 200 мільйонів кар
бованців.

Потім депутати присту
пили до обговорення до
повідей.

20 жовтня в кремлі дру
гий день працювала п'ята 
сесія Верховної Ради 
СРСР дев’ятого скликання. 
На роздільних засіданнях 
палат — Ради Союзу і Ра
ди Національностей — де
путати продовжили обго
ворення питань про Дер
жавний п'ятирічний план 
розвитку народного гос
подарства СРСР на 1976 
1980 роки, про Держав
ний план і бюджет СРСР 
на 1977 рік і про виконан
ня Державного бюджету 
СРСР за 1975 рік.

У своїх виступах депута
ти говорили про те, що 
десятий п’ятирічний план 
— це грандіозна програма 
дальшого нарощування 
виробничого і науково- 
технічного потенціалу кра
їни, зміцнення її оборон
ної могутності, зростання 
народного добробуту. 
Шляхи успішного вико
нання цієї програми вка

зано в промові товар;.,,, 
Л. І. Брежнєва на жог-Х 
вому (1976 р.) Пленумі 
ЦК КПРС.

Нова п’ятирічка харак. 
терна своєю масштабні-, 
тю, відзначали промовці, 
За багатьма найважливі
шими народногосподао^ 
ськими показниками абсо» 
лютні прирости будуТЬ 
значно вищими, ніж будь- 
коли раніше.

На сесії наводилися фак- 
ти, які свідчать про те,' щ0 
країна в доброму рИТмі 
почала п'ятирічку. За де. 
в ять місяців промисло
вість понад план реалізу
вала продукції більш тп. 
на 4,5 мільярда карбован-ДЬЗ 
ців. З великим піднесен
ням працюють у цьому 
році трудівники села. Про 
виконання зобов’язань 
уже рапортували хліборо
би 12 союзних і 12 авто
номних республік, 87 кра в 
і обласіей.

Промовці вносили кон
кретні пропозиції, спря
мовані на раціональне і 
економне використання 
матеріальних ресурсіа, 
підвищення ефективності 
капітальних вкладень, по
силення ролі якісних по
казників в усіх сферах 
господарської діяльності.

29 жовтня п’ята сесія 
Верховної Ради СРСР де
в'ятого скликання продов
жила роботу. (ТАРС),

іу і. сг.д, -тіу;-і

І

І
г

(Закінчення. Поч. на 1-й стор.).
Не подумайте, що наш колектив скла

дається з «одних тобі майже ангелів». 
Працюють у пас звичайнісінькі люди з 
усіма своїми чеснотами і вадами.

Трапляються вряди-годи порушення 
трудової дисципліни. Вистачає роботи 
товариському суду, де головує мій прия- - 
і ель, слюсар, комуніст Валентин Михай
лович Паскаль. Не сховаєш і тих прикрих 
фактів, коли наш медик Раїса Максимів
на Мазурова, несхибно дотримуючи пра
вил спецслужби, не дозволяє сідати за 
кермо автомобіля комусь із моїх колег. 
Обурюйся як завгодно, висловлюй невдо
волення, погрожуй, доводь, що аналізи 
на випари алкоголю ще від недільної 
пляшки пива на стадіоні, благай як зав
годно, а дозволу на виїзд з гаража не 
дістанеш.

Справа не тільки в тому, що один та
кий невиїзд коштує винуватцю 30—40 
карбованців преміальних за місяць. Спра
ва в і ромадському осуді порушника тру
дової дисципліни. Бо люди у пас такі, 
що без нагадувань стоятимуть у черзі, 
аби здати кров для хворого тозариша, і 
не посоромляться сказати міцне слово 
тому, хто починає йти не в ногу.

За останні роки в нашому колективі 
чимало зроблено для підвищення трудо
вої і соціальної активноегі особи. За 
цей час незмірно зросла' виховна функ
ція колективу, ще -тісніше склалися від
носини дружбі! і товариської взаємодо
помоги. Відповідальність особи перед 
колективом і колективу за особу — ось 
та найвиразніша риса сьогоднішнього 
виробничого життя водіїв таксопарку.

І
У розпорядженні нашого колективу 

багатий арсенал засобів виховного впли
ву. З-поміж них чи не найголовніші — 
соціалістичне змагання, матеріальні, й 
моральні стимули, сила громадської 
думки і позитивного прикладу.

Понад чотириста працівників у таксо
парку. І всі змагаються. Підсумки зма* 
гання підбиваємо щодня. Переможців 
відзначаємо не тільки матеріально. На 
мою думку, не менший вплив мають і 
каші моральні стимули. Нині, наприклад, 
серед шоферів іде наполеглива трудова 
боротьба за право бути сфотографова
ним біля прапора підприємства. Цей ве
ликий урочистий фотознімок партійна 
організація і дирекція таксопарку на
правляють разом з листом подяки в 
сім’ю переможця соціалістичного зма
гання. Як правило, такі листи посилають 
на травневі, жовтневі чи інші свята. І, як 
показує практика, кращого святкового • 
подарунка для трудової сім’ї не придба
ти ні матері, ні батькові.

Я не обмовився щодо подарунка від 
матері. Серед водіїв таксопарку збіль
шилась кількість жінок, які зарекомен
дували себе кращими, першокласними 
спеціалістами. Серед них чимало ударни
ків комуністичної праці. Та найчастіше 
переможцями у змаганні виходять Марія 
Миколаївна Прокопчук і Марія Петрів
на Складснко.

У своєму листі я не збираюся перелі
чувати всіх кращих трударів таксопарку. 
Бо навіть такий перелік зробити не так 
просто. Адже тільки сьогодні, на урочис
тих зборах, присвячених Дшо працівни
ків автомобільного транспорту, сорок
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шість водіїв за спільним рішенням пар
тійної організації та адміністрації одер
жать посвідчення «Гарантую зразкове 
обслуговування». І кожний із цих това
ришів заслуговує не простого переліку 
прізвищ. /А якщо вже спинятися на ко
мусь конкретніше, то, гадаю, ніхто з моїх 
колег не образиться, коли я виберу най- 
досЬідченішого за фахом і, певно, пай-досвідченішого за фахом і, певно, 
старшого за роками шофера Івана Па
насовича Кравченка, якому ще під час 
Великої Вітчизняної війни випало бути 
командиром відділення шоферів.

Раніше я мало знав про цю непоказну 
з виду, спокійну, роботящу людину. І 
тільки па свято якось, коли уважніше 
роздивився нагороди на його піджаку, 
з-поміж інших помітив і медалі «За обо
рону Сталінграда», «За бойові заслуги». 
Згодом дізнався, що в члени Комуніс
тичної партії Іван Панасович вступив 
теж на передовій, па партзборах, що від
бувалися під час перерви між важкими 
боями.

Про таких людей можна-говорити ба
гато. Я скажу одне. Добре, що такі лю
ди живуть і працюють поміж нас, гарту
ють нас словами і ділами, є для нас, мо
лодих, незмінним взірцем не тільки -в 
труді. На таких людей хочеться бути 
схожим в усьому.

Ближче познайомившись із колишнім 
фронтовиком комуністом Кравченком, я 
тепер розумію, чому молодий слюсар 
Ігор Никипелов після служби в армії 
повернувся працювати «під руку» до ін
шого ветерана таксопарку, до свого на
ставника Григорія Єлізаровича Настоя
щего. Ні, справа не тільки в тому, що ми того. Ні, справа

цього хлопця проводжали в армію, ли?-«Л 
з увалися з ним і т. д. Справа в тому, що Я 
Ігорю було куди і до кого повертатися, " 
що йому було і є з кого брати приклад 
що тут він почуває себе впевненим і по- І 
дрібним.

Відоме марксистське положення про І 
те, що тільки в колективі людина дістає І 
можливості для всебічного розвитку сво- І 
їх здібностей, досить переконливо ілю
струється фактами з життя нашого так- | 
соиарку. Адже саме тут стали майстра- І 
ми своєї справи, шанованими людьми І 
С. Б. Паргаманюк, М. Д. Сйгалов, Є. А. І 
Сухобрус, В. І. Водяник. Саме тут мій | 
приятель Стефан Сівак працював шофе
ром, заочно закінчує інститут і дістав _ 
призначення на посаду старшого механі І 
ка. Саме мої приятелі Мишко Ковальов І 
і Гриля Шворінь скоро теж одержать І 
дипломи механіків.

Хороші, роботящі хлопці. Працюють і 
вчаться. Заочників у пас багато. Всього 
ж у таксопарку, як я вже згадував, по- І 
над 400 працівників. І всі — мої друзі, І 
всі тут не чужі одне одному. Всі разом І 
ми й добилися того, що вийшли перс.мож- І 
цями в республіканському змаганні "7^" 
соларків, забезпечивши безаварійні реислЛ 
РИТМІЧНІСТЬ у виконанні МІСЯЧНИХ вироб- І 
ничих планів, економію пального, підвіг І 
щення продуктивності праці. А головне— І 
збільшується кількість подяк за зразкове І 
обслуговування пасажирів.

І попри всі труднощі (а вони у нас є), 
мене щодня тягне на роботу, тягне в наш І 
колектив І хан не ображається мій від- І 
ловідальиин однокласник, що так і не І 
зайшов я поговорити про краще місце І 
роботи. Передумав. Так і зостанусь шо- | 
фером.

В. ЛАПІН, 
шофер 1-го класу, секретар комсо
мольської організації автотранс- І 
портного підприємства Ю001.

lA/VVVVM

АЕРОПОРТ
Т?ОЛІІ після годинної подо

рожі літаком АН-2 вихо
диш па земну твердь, здається, 
Що вона теж іще похитується, 
як літак хвилину тому. У ву
хах —- монотонне гудіння, і хо
четься кілька разів ковтнути, 
щоб «пробити» слух. Та чисті 
пахощі трави або ж холодний 
подих блискучого снігу якось 
відразу повертають тебе до 
«норми», нанкрасномовнішс до* 

водять, що під ногами земля. 
Порт призначення — Голова- 
ІІІВСЬК. І ти, підхопивши свій 
нехитрий багаж (чомусь паса
жири місцевих ліній літають 
виключне з портфелями), по
спішаєш до селпша.

Всі проходять повз кабіни 
радіостанції, обминають неве
ликий будинок аеропорту. Але 
й віллі гаючи звідси, стараю

ться прийти точно, не засид
жуватись у залі чекання. Спра
ви є справи Тим часом у цьо
му маленькому, порівняно з Кі
ровоградським, аеропорту до
сить цікаво. У кожного з 
дев’ятії голованівських авіато
рів робота важлива: Саме аві
аторів, хоча піхто з них не лі
тає. Бо хіба могли б нормально 
працювати пілоти, якби Вале
рій Лнхенко та Микола Гарник 

пе тримали з ними надійного 
радіозв’язку? Чи почували б 
вони себе безпечно в синьому 
небі, якби метеоспостережниці 
Тамара Чепель та Надія Пла
хотнюк постійно не стежили за 
погодою? Колектив очолює 
Олег /Агафонов.

Авіатори працюють добре. 
Що значить «добре»? Є план. 
Цифри, карбованці Є люди,

котрі завжди поспі
шають ■ вилетіти. А 
ще є погода на тра
сі. І ці категорії пере
бувають у тісному 
взаємозв’язку, хоча

й не залеж-ать одна від одної.
У віконце за.приув чсрзспощокнй 

чолов’яга:
— Скажіть, будь ласка, на Кіро

воград буде літак?
— Повинен бути, — відповів Олег.
— За розкладом?
— Має прилетіти точно. Погода 

неначе нічого.
— Дивіться, іцоб точно, а то я ав

тобусом поїду! — попередиа Паса
жир.

Погода якраз і підвела. Кірово
град затримав рейс. А чоловік роз
дратовано кричав;

— Я ж попереджав! Тепер на ав
тобус не встиг! Навіщо обіцяти?

Олег заспокоював, та марно. Па
сажир вимагав книгу скарг. Зви
чайно, ііого скарги потім не враху
вали б, адже причина затримки 
цілком вагома, все ж неприємно. 
Бо в цьому віддаленому порту впни 
представляють всемогутній Аеро
флот. А честь фірми — над усе.

Той пасажир таки даремно 
хвилювався. Радисти зв’язали
ся з «бортом ■>, який летів з 
Гайворона, з’ясували, що є 
вільне місце, та н відправили 
чоловіка. І зовсім не погроза 
вплинула. Є погода, з ясним 
небом чи з туманами та доща
ми. І є люди, котрі завжди по
спішають вилетіти. А ВОШІ, 
авіатори, повинні постійно 
узгоджувати цілком виправда
ні бажання з реальними мож
ливостями авіації. Така робота.

Звичайно, подібних випадків 
небагато. Більшість рейсів воші 
приймають і відправляють нор
мально, згідно з розкладом. 
Щороку послугами Голова- 
нівського аеропорту користую- 
ТІ?с,8. 7—8 тисяч пасажирів.

Гіого колектив виконав план 
третього, а також план дев’яти 
місяців.

На «Великому Заході» ‘
вають кіровоградські авіатор// 
ворон, У.іьяновку, Головаїїівськ та 
Вільшанку) цей аеропорт — ш’«" 
більший. Він вважається базовим. 
Нині тут добудували новий зал че
кання, перон, заасфальтували доро
гу до шосе Добре знають Лаг® 
льотчики, котрі обслуювують 
«Великого Здходу >. Тут заправля
ють літаки сільськогосподарсько: 
авіації, звідси вони отримують шес
тигодинні метеопрогнози, ДИНІ про 
погоду на маршрутах. А то, бузає, 
негода застане літаки на лініях, 1 
нони поспішають до гостинного ра
зового порту. Чотирикрилі машічш 
перечікують грозу, а пілоти з >>Ра* 
хітеому авіаторському готелі звич
но клянуть енебссиу канцеляр:-”’ 
скучають, жартують і пригод'101 
всілякі історії.

Згодом розгодинюється, і И°‘ 
ни розлітаються за прнзнь’1Є:І" 
ням до аеропортів обдаси 

А взагалі з Голованізс:«-’• 
його трав’яного аербД^^Х’ 
можна полєїіїи ?. будь-Ял^?' 
нець Радянського Союзу. 5 пе-
ресадками, звичайно-

М. ВІДЕНКО.



ЗО жовтня 1970 року

„ОЦЕ ВІДЗНАКА!“
Лист надійшов від учи

тельки Кіровоградської се
редньої школи № 13 Н. І. 
Мостової, п якому говори
лось про незадовільну ор
ганізацію змагань юних 
футболістів 1966—1967 ро
ків народження. Зокрема, 
грубе порушення поло
ження про ці поєдинки до
пустив учитель фізкульту
ри середньої школи № 9 
В. С-. Бугаичук, виставив
ши на гру учнів старшого 
віку, не занесених у заяв
ку Футболісти тринадцятої 
десятирічки програли сво
їм старшим суперникам. А І 
підставних було відзна- і 
чеио.

Як повідомив редак- В 
цію завідуючий міськ- і 
вно М. М. Ніколаємко, 
факти, викладені в лис
ті, справді мали місце. 
Вчителеві фізкультури 
середньої школи № 9 
В. С. Бугайчуку оголо
шено догану, старшого 
суддю змагань В. Г. 
Ступака попереджено. 
Результати ігор коман
ди дев’ятої школи ану
льовано.

Директорам загаль
ноосвітніх шкіл і 
ДЮСШ рекомендовано 
взяти під контроль 

комплектування команд, 
звернути увагу на роль 
тренерів і вчителів 
фізкультури у форму
ванні характеру дітей.

»ЖолодкА комунара
«Порога редакціє!
Звертаємось до тебе по допомогу.

Фійп 'вЖЄ чотиРи Роки будують школу. Ще коли о селі була центральна са-
Ле,ііна^ почали роботи: звели стіни, поставили дах, вікна, двері. Згодом 

господарство об єднали з передовим, перспективним колгоспом «Победа». Та у нього, мабуть, 
своїх турбот вистачало. Не до будівництва нашої школи,'певно, було. Минулого року приступили 
оо штукатурних робіт, але через деякий час припинили їх. (Сказали, що кошти в новобудову 
вм.е складено великі, діла багато). Тепер, нібито, грошей немає в колгоспі, щоб довести до ладу 
восьмирічку. А дітям потрібні хороші умови для навчання. Приміщення ж старої школи ■ погано 
пристосоване для занять, та ще й дах протікає.

Може, приїдете, подивитесь, допоможете змін якихось добитися?
Батьки — жителі Олександрівни».

| АЛЕКСАНДР ІВСЬКА восьми- 
річна школа справді справляє 

враження малопристосованої для 
навчання. З першими осінніми до
щами де-не-де появилися мокрі 
плями на стелі, а у фізкабінеті 
штукатурка відвалилася від неї 
геть, оголивши дранку. Неприєм
ностей додає і сніг, що розтає на 
даху, проникаючи через битий 
шифер на горяще. Учні змушені 
час від часу змітати його звідти.

— Правда, голова виконкому 
сільської Ради Василь Данилович 
Литвиненко обіцяє найближчим 
часом нам допомогти. Підшукує 
дошки. Якось, звичайно, треба ре
монтувати дах. Біда в тому, що 
покрівля у нас — шифер старого 
зразка. Ного ніде тепер дістати. 
Не випускають уже. Та щось бу

демо робити. Треба, — розпачливо 
каже директор восьмирічки Мела
нін Петрівна Борщова. — Нова 
школа нам дуже необхідна. Адже 
сто чотири учні повинні навчатись 
у нормальних умовах, а не в ко
лись поспішно переобладнаному 
під школу приміщенні дитячого 
садка.

У кожній роботі майже завжди поча
ток здається далеким від кінця. З олек- 
сапдрівською школою так вийшло на
справді. В телефонній розмові із сек
ретарем парторганізації колгоспу І. В. 
Каразеем та головним 
В. Т. Шевченком з’ясувалося і 
Кошторисна вартість восьмирічки 
190 учнів — 238 тисяч карбованців. Бу
дівництво вела наймана бригада. Ко
лишньому голові колгоспу «Шлях Ле
ніна» чомусь неодмінно захотілося бу
дувати школу з туфу. І почали возити 
його з Вірменії’. Камінь, перевезення, 
особливо його обробка, вилились у ко

бухгалтером
таке.
і на

пійчину. (Новобудова ж із місцевих 
матеріалів — каменю і цегли — обі
йшлася б значно дешевше).

Роботи були ще далекі від за
вершення. а втрати наближались 
до 250 тисяч (якщо вірити папе
рам, будівництво вже обійшлося 
в 247 3’60 карбованців). Від послуг 
шабашників у зв’язку з цим дове
лося відмовитись.

Кажуть, краше не починати, ніж 
зупинитись на півдороя. Тож 
спершу не зупинялися, знайшли 
ще одну бригаду, довела вона до 
ладу стіни, дах, почала штукату
рити. Але колгосп «Победа» при
близно на той час закінчував спо
рудження восьмирічки на цент
ральній садибі — в селі Оникієво- 
му (до речі, теж із туфу. Вона 
обійшлася, за словами головбуха,
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в 500 тисяч карбованців при кош
торисній вартості 380 тисяч). То
му, відчуваючи деяку скруту з 
коштами, керівники господарства 
вирішили не утруднювати себе бу
дівництвом на двох фронтах, хоча 
для бажаючого досягти чогось, як 
відомо, труднощів немає. Адже 
знайшли 120 тисяч карбованців 
понад вартість, обумовлену кош
торисом! Та ще й спорудження ін
ших об’єктів (скажімо, житлових 
будинків) велося. Одним словом, 
виправдання, особливо коли його 
добре пошукати, нібито і є... На 
цьому и заспокоїлись.

А вдячність — хіба ж це не стимул 
для благодіь'іііш? Що школа потрібна, 
розуміють усі, в lO'.IV числі й ксріпіпі- 
кн колгоспу. І дітям, котрі вчаться в 
непріїстосопапіїх класах, вони теж 
співчувають. Самі ж, певно, батьки.

Зітхання видає біль, таж не 
звільняє від нього. Співчувати 
школярам на словах мало. Треба 
їм допомогти. За всяку ціну. Ре
ально її невідкладно Не забуваю
чи, що сказати, пообіцяти — не 
ще не означає -зробити. Отже — 
реальна, невідкладна допомога. 
Недаремно ж кажуть: двічі дає 
той, хто дає швидко. А кошти? їх 
можна знайти, якщо захотіти. А 
ще слід обов’язково простежити, 
щоб вони не перекочували в ки
шені шабашників, а матеріалізува
лись у новобудові. Та що там гро
ші! Добра думка людей буде куди 
ціннішою за них.

ІО. ДМИТРЕНКО, 
спецкор «Молодого комунара».

ТУТ не чути гудіння моторіз, засте
режливо не скрегочуть гальма. Не

має і відчайдушних пішоходів, які, нех
туючи законом інерції, перебігають зу 
лицю під самим носом у машини.

Однак усі невід’ємні атрибути автома
гістралі міста тут є (світлофори, дорож
ні знаки), є поаороти, тротуари...

Це дитяче автомістечко державної ав
тоінспекції, розташоване в Кірової рзд 
Ському парку імені В. І. Леніна.

Щоранку воно сповнюється заселим 
дитячим гомоном і сміхом — тут про
ходять заняття учнів початкових класів 
шкіл обласного центру. Сьогодні на 
практичному занятті «Рух пішоходів по 
тротуару вулиці та обочині дороги» 
другокласники школи № 17. Класний ке
рівник другого «А» Мирослава Пеірівна 
Вихозанець задоволена відповідями уч
нів. Оцінку «відмінно» вже дістали Вале
рій Гирич, Вітя Гаврилов та інші, хто 
добро запам’ятав і завчив дома мате
ріал минулого уроку.

«Елементи вулиць і доріг», «Перехрес
тя і їх види», «Сигнали регулюзальни- 
ка>> — ось тільки деякі з тем, що їх роз
глядали юні мешканці міста на своїх

уроках з правил дорожнього руху. Діти 
вивчають вірші, дивляться кінофільми, 
роблять екскурсії по місту.

Та найбільше задоволення і, мабуть, 
найміцніші знання дістають хлопчики і 
дівчатка на практичних заняттях в авто- 
містечку. Ось, оточивши тісним колом 
інструктора, зони засипають Євгена Гри
горовича Силенка запитаннями. Розпові
ді інструктора правил дорожнього руху 
цікаві й корисні, викликають вогник за
хоплення в дитячих очах. Цьому сприя
ють і знання Євгена Григоровича, здо
буті в автодорожньому інституті, і бага
тий життєвий досвід, і теплота у взаєми
нах із дітьми.

Інструктор обласної державтоінспекції 
по пропаганді празил дорожнього руху 
Любов Щербина — частий гість в азто- 
містечку. Є у лейтенанта міліції помічни
ки — загін юних інспекторів руху, де 
командиром комсомолець Леонід Лу- 
ньоа. Це тридцять п’ять старшокласни
ків середньої школи № 4. Учні не тіль
ки вивчають правила, а й проводять бе
сіди з малюками, патрулюють на цент
ральних вулицях міста, приймають екза
мени у юних велосипедистів. Цього літа, 
наприклад, понад двісті власників вело
сипедів успішно склали екзамени в ав- 
томістечку. Діти добре засвоїли прааила 
дорожнього руху і одержали довідки 
штабу юних інспекторів ДАІ на право 
управління велосипедом. ЛЕНКО,

Корисну справу робить обласна дер
жавна автоінспекція. Проте для Кірово
града не досить одного загону юних 
інспекторів руху. Як не досить і єдиного 
автомістечка. Зволікають обладнання 
такого містечка в дендропарку. А в ра
йоні Черемушок, що поруч нього, живе 
багато дітей.

Випадки дитячого травматизму ще 
часті на автомагістралях області. За де
в’ять місяців нинішнього року через по
рушення пішоходами правил дорожньо
го руху восьмеро дітей загинуло, а сім
десят вісім дістали тяжкі тразми. Ця 
сумна статистика свідчить, що на вулиці 
юні пішоходи почувають себе ще не зов
сім упевнено.

Хотілося б, щоб це зрозуміли ті, хто 
будівництзо дитячих містечок вважає 
справою несерйозною.

Л. КРАВЕЦЬ.
Фото М. ТЕРНЛВСЬКОГО.

Другокласних Валерій ГИРИЧ добре за- 
свої» матеріал, пройдений на минулому за
нятті.

Порушників правил дорожнього руху на 
вулиці Карла Маркса сьогодні не буде — ї,х 
зупинять юні інспектори ДЛ1.
ф Інструктор обласної державтоінспекції по 

пропаганді правил дорожнього руху Любов 
ЩЕРБИНА.
ф — Перехід заборонено, адже на світло

форі засвітився червоний вогник, — пояснює 
школярам інструктор автомістечка Є. Г. СИ-

Ф * Ф

Мене водили ви в краї далекі,
Де вічно зелено і де жара,
Де хвиль морських і чайок тужний 

клекіт,
Де вітру її снігу божевільна гра...

В Країну Мудрості мене водили, 
Вселили в мене до Добра порив, 
Дали мені упевненість і силу, 
Дали вогонь, щоб я в труді горів.

Коли я мерз, ви гріли серце й руки: 
Коли хворів — не зводили очей...
Спасибі, люди, за тепло її науку, 
За ваіпе безкорисливе плече!

•і* »I*

Скільки літ прожито!
Скільки з них утрачено!
За всесильне жито
Дорого заплачено.

Дні у даль туманну
Полетіли зморено. ,
Чималенько лану
Мною переорано.

Глибоко? Не знаю.
Не устиг замірити.
Та орав я чесно,
Можете повірити.

* ★ й

Хоч раз на рік усі діла
Залиш і вийди в поле
Тебе огорне сиза маа
І оп’янить роздолля.

В очах засвітиться вогонь, 
Віллється сила в груди, 
Прибуде м'якості в долонь
І ніжності прибуде.

Черпнеш прозорості роси
І голубіні неба...
Приходь до чистої краси.
А я прийду до тебе.

* * *

Ти знов нічого не сказала, 
А тільки вії опустила.
Та по очах я взнав: чекала
І в серці світле щось носила

* ♦ *

Листя зайнялося —
Дим пливе над садом.
— Осінь, жовта осінь! 
Ти журба чи радість?

Усміхнулась осінь
Кетягом калини,
І озвалась осінь 
Криком журавлиним.

Промінь сонця косий.
Листя пада, пада...
Осінь, мила осінь!
Ти журба чи радість?



4 сшор.

Коли в країні впроваджували новий 
комплекс ГПО, кращі фізкультурні акти
вісти області через газету ділилися досві
дом своєї діяльності, розповідаючи про 
перші старти майбутніх значківців, про
паганду фізкультури і спорту серед мо
лоді. участь юнаків і дівчат у будівницт
ві спортивних споруд. З провідними ко
лективами ----- ------- ........ ..
«Дружба» 
колгоспу 
району, олійжиркомбінату, машинобудів
ного технікуму, середньої школи Лі5 м. Кіровограда) редакція постійно під-

фізкультури (колгоспу
Н овоукраїнського району, 

імені Щорса Ульяновського

тримувала зв’язок, на кожному етапі 
маршу ГІ10 газета повідомляла про їхні 
здобутки, прагнучи цим самим інших по
кликати в число правофлангових.

Наприклад, інструктор по спорту Кіро
воградського олійжиркомбінату 'Михайло 
Мицель торік повідомив: «Розв’язали ще 
одну проблему — маємо власні спортив
ні майданчики, стрілецький тир. турбазу. 
Тож і показник масовості вищий».

А як справи тепер, через чотири роки 
і вісім місяців після старту нового комп
лексу ГПО?

ч.»

■

ПО BT О PH II і І С ТАРТ

І 'III ПЕРЕПІДГОТОВКА?
У Михайла Мицеля — та 

ж діловитість:
— Хочете побачити кра

щих стрільців — прийдіть 
завтра в наш тир. Там — 
перепідготовка, а якщо 
простіше, то повторні 
старти значківців. Секцію 
відвідують 34 ообітники, 
близько 300 фізкультур
ників. Більшість із них 
має значки ГПО. Але ж то 
за нормативами, які скла
дено давно. То ми повтор
но створили кілька груп і 
провели тренувальні за
няття. 1 це вже будуть за
лікові старти.

Так, тепер уже виразні
ший крок від масовості 
до майстерності: є ще 70 
значківців, 98 розрядни
ків. Це дало можли
вість згуртувати непогану 
команду багатоборців 
ГПО, яка успішно висту

пає й на республіканських 
змаганнях колективів своєї 
галузі. В минулі роки при
зерами булй* Л. Терещен
ко, В. Блинов, О. Моро
зов, В. Єрмолаєв, а нині з 
цими спортсменами мо
жуть порівнятися десятки 
значківців. Ось, наприклад, 
показник слюсаря Анато
лія Новохагнього: п’ять 
пострілів — 47 очок, під
тягування на переклади
ні — 13 разів, десятикіло
метровий лижний крос — 
45 хвилин.

— Ні, один інструктор 
неспроможний підготува
ти команду багатоборців 
до відповідальних поєдин
ків, — підкреслює М. Ми- 
цель. — Тому й під час 
обласних змагань на при
зи «Комсомольской прав
ды» деякі спортсмени ма
ли нульові оцінки. В од-

})^олодвй ЖОЛГуїГАр

на- 
інструк- 
фізкуль-

помічни- 
секцію 
слюсар

ному виді програми — 
виграш, в іншому — на 
фініші останній. Бо перед 
цими стартами — трену
вання на самоплив, 
дія — на одного 
тора чи вчителя 
тури.

А у М. Мицеля 
ків он скільки: 
плавання веде
І. Прохода, стрільців тре
нує завідуючий матеріаль
ним складом М. Загсруй- 
ко, волейболістів — на
чальник ТЕЦ В. Сопов, ша
хістів — головний енерге
тик В. Тарчук. У Мицеля— 
легка атлетика. У восьми 
секціях — 290 робітників.

Інструктор переглядає 
списки всіх тих, кого за
лучено до складання нор
мативів.

— Ось бачите: до ставу 
їздило автобусом понад

flüïit.iv . — ЗО жоввлвя 1970 р&хсу

X rj J-с

ЧОЛОВІК, 
а нормативи 
склали лише 
сімдесят. А 
це ті, кому 
треба ще 
потрену в а- 
тись у тирі. |] 
Дехто з ро
бітників то
рік під час 
метання гра
нати ледве 
сягнув соро- 
каметров о ї 

відмітки. Такі отримали 
срібні значки. Але ж вони 
не тренувалися п’ятнад
цять місяців. Отже, по
трібні повторні старти. 
Звичайно, трапляються й 
«важкі». Кличемо їх на 
змагання, а вони своє: «Я 
вже значківець!» І тоді ме
не виручають начальники 
цехів: «Ми теж вийдемо 
на перепідготовку!» Тому 
можна сподіватися, що 
якісний показник під час 
наступних стартів буде 
вищим. І «важкі» теж ма
тимуть успіх під час 
поєдинків багатоборців.

Можна сподіватися. Бо 
стаоти ГПО в колективі 
фізкультури олійжирком- 
бінату — щотижня, кож
ного вихідного дня. Масо
вість народжує майстер
ність. М. ВІНЦЕВИЙ.

фГ і

О Підбито підсумки 
турніру на кубок шахово
го клубу обласної ради 
«Спартака» серед чолові
ків. Змагання проводили
ся за олімпійською систе
мою. Після тижневої бо
ротьби перше місце і ку
бок обласної ради здобув 
учень 10 класу середньої 
школи № ІЗ м. Кіровогра
да Василь Ляшенко.

@5 Закінчились обласні 
змагання з російських ша
шок серед жінок і міжна

родних шашок серед чо
ловіків. Своєрідний дубль 
установив вихованець Кі
ровоградського Будинку 
піонерів В. Карман (тре
нер А. Березовський), який 
у вересні виграв чемпіо
нат області з російських 
шашок, а тепер — і чем
піонат області з міжнарод
них шашок. На другому 
місці — Іван Штомпель, 
на третьому—учень 8 кла
су школи № 14 Юрій Слю- 
саренко.

Чемпіонкою області з 
російських шашок стала 
інженер заводу трактор
них гідроагрегатів Тетяна 
Логвинова.

3 1 по 8 листопадаЛОН ЕД1ЛОК
ПЕРША ПРОГРАМА. 12.00

1 — Новини. 12.15 — Док. 
фільми. 13.15 — «У кон

цертному залі «Дружба». 14.50 
•— «На ланах республіки». 15.05 
*- «Співає ансамбль «Чайка».
15.15 — «На допомогу школі». 
Українська література для учнів 
З кл. 15.45 — Концерт симфоніч
ної музики. 16.30 — «Партійне 
життя». 17.00 — Телефільм «Ді
ти». 17.30 — «Вахта трудова пе
реджовтнева». 18.00 — Новини. 
18 15 — «День за днем». (К-д).

18 39 — «Людина і закон». (К-л).
19 00 — «Щоденник соціалістич
ного змагання». 19.45 — Багато- 
еерійнніі худ. телефільм «Дні 
Турбіпих». І серія, к. т. 21 00 — 
«Час». 21.30 — Багатосепійіїнй 
худ. телефільм «Дні Турбіпих». 
2 серія, к. т 22.45 — Фільм-кон
церт. к. т. По закінченні — но
вини.

ДРУГА ПРОГРАМА. 14 30 — 
Док. телефільм «Робітнича га
рантія». . 15.10 — «Творчість 
М. Шолохова». 16 10 — «Фільм— 
дітям». Короткометражні худ. 
телефільми. «Твір». «Мушкетери 
четвертого «А». 17.15 — «Хлоппі 
справжні». 18.00—Реклама, ого
лошення 18 30 — Для дітей. «Зі
рочка». 19 00 — «Вісті». 19.30 — 
«Екран молодих». 20.30 — Док. 
фільми. 20 45 — «На добраніч. 
Літи!». 21.00---- «Час» 2! ЗО —
Телеинстава. 22.55 — Повний.ВІВТОРОК
2ПГРША ПРОГРАМА. 9 00

— Новини. 9.10 - Ранкова 
гімнастика, к. т. 9 зо — 

«Дні Турбіни*». Багатосерійний 
яуд. фільм. 1 і 2 серії, к. т. 14 30 
— Док. фільми. 15 30 — Концерт 
академічного оркестру росій
ських народних інструментів 
Нейтрального телебачення і 
Всесоюзного радіо, к т. 16 30 — 
«Ваш сад», к. т. 17.00 — «Сг.і-

316050. ГСП, Кіровоград 50, аул. Пуначарськгго, 36. 
телефони: відповідального секретаря та відділу 
«омеомопьського життя—2-45-35, відділу пропаганди, 
відділу листів І масової роботи—2-45-36. відділу вій« 
ськоео патріотичного виховання та спорту -» 2-46 87.

БК 14595 

г.ає Микола Огреиич». 17 30 — 
«Вахта трудова переджовтнева».
18 00 — Новини. 18 15 — «Веселі 
нотки», к. т. 18.30 — «Країна 
передсвяткова», к. т. 19.15 —
Фільм-концерт «Грізні двадця
ті». 19 45 — Багатосерійний худ. 
телефільм «Дні Турбіпих». З се
рія. к. т. 21.00 — «Час». 21.30 — 
І. ИІамякін. «Головний екза
мен». Вистава. У перерві — но
вини.

ДРУГА ПРОГРАМА. 10.00 — 
Док. фільм «Товариш Серго». 
10.35 — Камерний концерт. 11.00 
— Новини. 11.15 — Науково по
пулярний фільм 11.40—«Шкіль
ний екран». Українська Тіітера- 
тура для учнів 10 кл. 12 10 — 
Телевусіапа 15.45 — «Рубежі 
десятої п’ятирічки» 16.15 — 
«Свято пісні». Музичний фільм. 
16 30 — Для дітей. «Хатипка- 
т-ертника». 17.00— «Москвичі на 
марші п’ятирічки». 17.30 — «Ви
ставка Буратіно». 18.00 — Рек
лама, оголошення 18 30 — Кон
церт 19 00 — «Вісті*. 19 ЗО — 
.Літературна передача 20.30 — 
Док Фільм «Стоїмо на сторо
жі*. 20 45 — «На добраніч. ді
ти!» 21.00 — «Час». 21.30 — Кон
церт артистів балету. По закін
ченні — новини.

СЕРЕДА

З ПЕРШ А ПРОГРАМА 9 00
— Новини. 9.10 — Ранкова 
гімнастка. к т. 9 30 — 

«■Виставка Буратіно». к т 16 ОТ 
— «Пні Турбіннх» Багатосерій
ний худ. телефільм 3 серія к т.
11.15 — «Клуб кічогодорожей» 
к т. 14.30 — Док фільми к т 
15.40 — А. Гайдар. «Військові 
таємниця». 16 10 — «Фільм — 
дітям». «Літо Сазата» к т
17.15 — «Відгукніться сурмачі!» 
к, т- 18 00 — Повив и 18 15 —
«День за днем» (К-д) 18.30 —
Репортаж із Центрального му
зею революції СРСР 10 00 — 
«Вісті». 19 ЗО - Кубок європей
ських чемпіонів 3 футболу.

Індекс 61197.

ПАОК (Салоніки. Греція) —
♦ Динамо» (К). к. т. В перерві— 
♦Тираж «Спортлото», к. т. 21.15
— «Час». 21.45 — «Спортивна 
програма» 1. Кубок УЕФА з

футболу. «Гонвед» (Угорщина)— 
«Шахтар» (Донецьк). 2 Л тайм.
2. Кубок володарів кубків з 
футболу. «М1К» (Угорщина) — 
«Динамо* (Тб). 2-й тайм Гіо 
закінченні — повний.

ДРУГА ПРОГРАМА. 1060 — 
«П’ятирічка ефективності і якос
ті». 10 50 — Музичний фільм 
«Веселі мелодії» 11.10 — Но- 
вини. II 15 — «Фільм концерт
♦ Молодість співає». 11 40 —
«Шкільний екран». Фізика для 
учнів б кл. 12.10 — «Інформація 
і науково технічний прогрес» 
12.40 — Худ телефільм «День 
моїх сипів*. 16.20 — «Вахта тру
дова переджовтнева» 16 50 — 
«Міжнародне життя». 17 20 —
♦ Пісня піонерська»-. 18 00 —
Реклама, оголошення. 18 ЗО — 
Ниркова програма. 19 00 —
«Твопчість паролів світу» 19 ЗО
— Концерт артистів Харків
ського театру опери та балету 
ім. М В Лисенка 20 45 — «На 
добраніч, діти’» 21.15 — «Час». 
21.45 — Худ Фільм «Актриса». 
«3.00 — Новини.ЧЕТВЕР
4ПГРШЛ ПРОГРАМА. 1000 

—♦Чарівна калоша». Ляль
кова вистава. 11.00 — По

шти 11.15 — «Споптивиа про
грама». 13.00 — Худ фільм 
«Актриса» 16 30 — Для школя
рів. «Знай і вмій». 17 00 —
»Вахта трудова переджовтнева».
17.30 — Фільм-конверт «Музика 
друзів*. 17.45 — «Золоті зірки 
України» Кіпонлпнс 18 0(1 — 
Новини 18 15 — «Казка про гуч
ний барабан». Мультфільм к т. 
18 35 — «Хочу все знати». Кіно
журнал к т 18 45 — «Лауреат п 
премії Ленінського комсомолу в 
галузі науки і темііки 1976 ро
ку». к т 19.15 — «Наука — ви« 
побіїнптву» (К-д) 19 4.5 — «На
ша біографія». Рік 1917 к т 
21 06 — «Час» 21 ЗО - Конперт 
Державного академічного ан
самблю іі.-'ролиргп танцю СРСР. 
к. т 22.25 — Фільм концерт з 
участю лауреата Міжнародних 
г- ИК'ПС'П М.ТПІ! Плтомсіїко к. т. 
По «аківчеппі — новини

ДРУГА ПРОГРАМА. 9 00 — 
Новини 0 іо — Ранкова гім
настика. 9 30 — «131 згукніться, 
сурмачі!» 10 15 — ■'Наші діти . 
Док фільми. 1! 15 — Концерт

Газета вихопить 
у вів горок, четвер, 

суботу.

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

поліграфії І книжкової торгівлі, 
м Кіровоград, вул. Гліиип, 2.
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духових оркестрів 14.30 — Док. 
телефільм «Я — радянський ро
бітник». 15 35 — Д Фурманов. 
«Чапаев*. 16.20 — «Шахова шко
ла». 16 50 — .-Москва і москви
чі». 17.20 — Концертний зал те
лестудії «Орля* 18.00 — Рекла
ма. оголошення 18.30 — Фільм- 
концерт «Музична прогулянка». 
10 ОС — «Вісті» 19.30 — Док. 
фільм. 20 15 — Естрадний кон
церт. 20.50 — «На добраніч, ді
ти'». 21 00 — «Час» 21.30 —
Худ телефільм «Мустанг — іно
ходець» 22 40 — Новини.П’ЯТНИЦЯ
5ПГРІІ1Л ПРОГРАМА. 9.00

— Новини. 9.10 — Ранкова 
гімнастика, к. т. 9 ЗО — 

Мультфільми. к. т. 11.15 —
«Після 76» к т 14.30 — Док. 
фільми 15 15 — «Фільм—дітям». 
«Був справжнім сурмачем». К. т. 
16.20 — О. Глазунов. -Шоста 
симфонія», к. т 16.55 — Урочис
те засідання, присвячене 59-й 
річнічіі Великої Жовтневої со
ціалістичної революції Святко
вий конверт к т В персоні — 
«Моя Батьківщина». Відео- 
Фільм. По закінченні — док. те
лефільми. 21 00 — «Час». 21 30 
— Чемпіонат СРСР з хокею. 
«Кпила Рал» (М) — «Спартак» 
(М). 2 і -З періоди, к. т. 22.45 — 
«ТлііцюпллшіііЙ зал», к. т. По 
закінченні — новішії.

ДРУГА ПРОГРАМА. 10 00 — 
Док. фільм • Сходшжн мужності 
і сили» 10 ЗО — Для ШКОЛЯРІВ. 
«Сурмач» 1100 — Новини 11.15 
— Концерт 12.00 — Худ Фільм 
♦Хлоп’ята їхали па фронт». 
15 30 — «Р'яхтя трудова перед
святкова» 16 00 — «Пнсі.моіинк

Глазунов. 
16 55 —
поис.вяче-

і иас». 16.20 — О. 
«Шоста симФочія» 
Урочисте засідання, 
не 59-й річниці Великої Жовтне
вої соціалістичної пепозюпіТ. 
Святковий концепт 19 00 —
«Вісті». ’9.30 — «Найдорожче».
20.15 — Фізьм ь'онперт «Сліпаю 
ппо тебе. Батьківщино!». 20 45— 
«На добраніч, літи!» 21 00 —• 
♦Час». 21.7) — Худ Фільм « Пе
ні» у Жовтні». 23 10 — Вечірні
певнішСУБОТА

6 ПЕРША ПРОГРАМА. 9 00
— Повніш. 9.10 — Ранкова 
гімнастика, н. т. 9.30 —

«Вірнії радянських поетів», к.т. 
10.00 — «Мистецтво, народжене

«МОЛОДОП КОММУНАР» - 
орган Кііровогрпдсиого обкома 

ЛКСМУ г. Кпровпгряп.

Тираж 59 700, 

п Жовтні». Твори радянських 
художників, к. т. 1030 — Му
зична програма «За вашими лис
тами». к. т. 11.00 — «Людина. 
Земля Всесвіт», к. т. 11.30 — 
А. Хачатурфі. Концерт для 
скрипки з оркестром, к. т 12.05
— «Поезія». В. Маяковськнй 
К. т. 12 50 — Худ. фільм «Земні 
і небесні пригоди», к. т. 14.00— 
Концерт па замотения -теле
глядачів 11.40 — «Трудові ра
порти Жовтню». 15 25 — Худ. 
Фільм «ЧерпЬне яблуко». 16.4."— 
Концерт симфонічної музики. 
І б 55 — Упочйстс засідання, при
свячене 59-й річниці.' Великої 
Жовтневої соні.?лістинної рево
люції к. т. 18.15 — Мультфіль
ми: «Крокодил Гена». «Чебу
рашка». «Шапокляк» к. т. 19 15
— «З любов'ю по жінки». Во
кальний ннкл О. Фельнмана на 
вірші Р Гамзатова, к. т. 19 30— 
Фільм спектакль «Визнання», 
к. т. 21.00 — «Час». 21.30— Про
довження фі.тьму-спектпклю. 
к. т. 22.05 — «Паша адреса — 
Радянський Союз», к. т. По за
кінченні — новини.

ДРУГА ПРОГРАМА. 1000 — 
«Над широким Дніпром». Фільм- 
концерт II 00 — Новішії. 11 15 — 
«При світлі соняшників». 12 15
— Для дітей. «Дзвеци. паша 
пісня» 12.45 — «Мультпанора- 
ма». 13.45 — Док. Фільм «Євро
пі потрібен мир*. 1-100 — Чем
піонат СРСР з хокею. ЦСКА — 
«Шш.тм'о» (М). В перерві — 
«Тираж «Спортлото». 16.15 — 
♦У світі тварин». 17.15 — «По
казові виступи радянських гім
настів». 18.00— Нови:'". 18.15 — 
Святковий концерт. По закін
ченні — іпФормлпірна програма 
«Вісті». 20 45 — «Па добраніч, 
діти!» 21.00 — «Час». 2С30 — 
«Спортивна програма». В пе
рерві — НОВИНИ.

НЕДІЛЯ

7 ПЕРША ПРОГРАМА. 9 50
—Москва. Красна площа. 
Військовий нарад і демон

страція трудящих. ШНІСПЯЧСІІІ 
59 (1 річниці- Великої Жовтневої 
соціалістичної революції, к. т. 
По закіпчеппі — сияткопнй піо
нерськії П концерт к. т 13.00 — 
«Жоитепь». Вірші рачянських 
поетів к т. 13.30 — Спектакль 
•Спляча красуня», к. т 16.10 — 
«11а арені нирку». Міжнароана 
ппограма. к т. 17 00 — Худ. 
фільм «Москва — Кассіопея», 
к. т 18.30 — «Клуб кіпопо.чоро- 
жей». к. т. 19 30 — Репортаж 
про військовий парад і демон- 
страцію трупяіцііх. присвячені 
59 її річниці Великої Жовтневої 
соціалістичної революції к. т. 
21.00 — «Голубий вогник», к. т.

ДРУГА ПРОГРАМА. 9 50 - 
Тіійсі.новий парад І демонстра
ція трудящих, присвячені 59-й 

річниці Великої Жовтневої со
ціалістичної революції. (Москва 
— Кіровоград). 1300 — «Соняч
не коло». Концерт. 13.30 — )1ок. 
Фільм «Живий Ленін». 13 5.1 -X 
Фільм концерт. 14.50 — «-Жовт
нева зоря над світом». Літера
турна передача. 15.50 — Худ, 
фільм «Гусп-лебеді летять».- 
17.05 — Для юпантва. «Салют 
Жовтню-. 17.35 — Мультф’льян. 
18.10—Фільм-концерт «Натхнен
ня». 19 30 — Репортаж про вій
ськовий парат і деморстрг нії 
трудящих, присвячені 59-й річ
ниці Великої Жовтневої соціа
лістичної революції 2! 00—Худ. 
фільм «Ленін у 1918 роні*. 22.4-ї 
—«Святкує Радянська Укр’-їка».ПОНЕДІЛОК

8 ПЕРША ПРОГРАМА. 9.00
— Новини. 9.10 — Райкова 
гімнастика для дітей, к. т.

9 30 _ «Будильник», к. т. 10 00 
—Служу Радянському Союзу!»- 
11.00 — «Казка про чотирьох 
близнят», к. т. 12.40 ■— Док ,те
лефільм «Наше добре ім’я», 
к. т. 15 30 —- «Музичний кіо^к». 
к. т 14.00 — «Лауреати Дер
жавних премій С.РСР 1076 року 
її галузі літератури, мистецтво, 
архітектури». 1-1-15 — «Пісні і 
танці народів С.РСР». к. т. 15.30 
— «Лауреати Державних пре
мій СРСР 1976 роке п галезі на
уки і техніки», к. т 16 00 — 
Мультфільми: «Віїїні Ilvx»,
«Віпиі-Пух йде в гості». «ВІІІІІІ; 
Пух в день турбот», к. т. 16.40-^ 
Худ. фільм «Отроки у Всесвіті», 
к. т. 18.00 — Повніш. 18.15 
«Кіропоградшпча святкова». 
Спецвипуск інформаційної про
грами (К-д) 18.30 — Док. фільм 
«Леонід Ілпіч Брежнєв у Ка- 
зохетані». к. т. 19 20 — «Піс- 
ня-76*. к. т. 19.45—«Радянський 
Союз очима зарубіжних гос
тей». к. т 20 00 — Телетеатр мі
ніатюр «13 стільців» к. т. 2! 0(1 
— «Час». 2130 — «Театральні 
зустрічі», к. т. По закінченні — 
повніш.

ДРУГА ПРОГРАМА. 10 00 — 
♦Святкує. Радянська Україна».
10.30 -- Худ Фільм «Наречена з 
Півночі». II 45 — Естрадний
концерт. 12.15 — Док Фільм. 
1945 — «Київ музичний». 13.30— 
Мулі>т(1)ілі,мп. 14.20 — «Слава 
солдатська». 15.00 — Чемпіонат 
СРСР з футболу «Спартак» (М) 
— «Шахтар» 16 45—Док. Фільм 
«Сибір». ВАМ. Наука». 17.45 — 
Конперт майстрів мистецтв.
19.30 — Док. Фільм «Леонід Іл
ліч Брежнєв v Казахстані». 19.20 
— «Вісті* 19.50 — «1 нтерклуб». 
20 50 — «Па добраніч, діти'». 
2100 — «Час». 21.30 — Худ. 
фільм «Петро Мартинович і ро
ки Великого Жовтня». 23.00 — 
Музичний Фільм. 23.15 — Чем
піонат СРСР з футболу. «Дина
мо» (Мінськ) — «Динамо» (KJ, 
2-Й тайм. (Віделзлппс)

Редактор М. УСПАЛЕНКО.
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