птон
У КРЕМЛІВСЬКОМУ
ШАЦІ З'ЇЗДІВ

ШОШЮТЬ МОСКВИЧІ
Святкування 63-ї річниці Великої
Жовтневої соціалістичної революції
МОСКВА. Нинішня річни
ця Жовтня святкується напе
редодні XXVI з’їзду КПРС.
Підготовка
до партійного
форуму визначає весь ритм
життя країни, і тому слона
«Жовтень» і «із’їзд» сьогод
ні нероздільні.
* 6 листопада в Москві, у
Кремлівському г.алаці з’їз
дів, відбулось урочисте за
сідання з нагоди свята. Бур
хливою овацією, стоячи, зу
стріли учасники засідання
керівників
Комуністичної
партії і Радянської держа
ви. З доповіддю «За ленін
ськими заповітами, по шля
ху Жоетня»- виступив член
ГІолітбюро ЦК КПРС, голова
Ради Міністрів СРСР М. О.
Тихонов.
7 листопада в столиці на
шої Батьківщини відбулися
Військовий порад і демон
страція представників тру
дящих.
Красна площа. Бурхливи
ми, довго не
стихаючими
оплесками москвичі і гості
столиці вітають керівників
Комуністичної партії і РаЛ донської держави. На Цент
ральну трибуну Мавзолею
піднімаються товариші Л. І.
Брежнєв, Ю. В. Андропов,
М. С. Горбачов, В. Б. Гри
шин, А. А. Громимо,
А. П.
Кириленко, А. Я. Пельше,
М А. Суслов,
М. О. Тихо
нов, К. У. Черненко,
П. Н.
Демічев,
Б. Б. Кузнецов,
Б. М. Псномарьов, М. С. Соломєііцєе,
!. В. Ко'пітонов,
В. ї. Доліих, М. В. Зимянін,
И. В. Русаков.
Член
Політбюро
ЦК
КПРС,
міністр
Оборони
СРСР Маршал Радянського
Союзу Д. Ф. Устинов об’їж
джає війська, поздоровляє
\
"х із святом. Потім він підні
мається на трибуну Мавзо
лею і виголошує промову.

Гримлять
залпи артиле
рійського салюту. Зведений
оркестр
виконує Гімн Ра
дянською Союзу.
Перед
Мавзолеєм у чіткому строю
пройшли слухачі військових
академій, вищих військових
училищ, підрозділи різних
родів
військ. Вражаючим
був марш бойової техніки.
Звучать фанфари. Строгі
кольори параду зміняються
святковим переливом барв,
серед яких основна — чер
вона. По площі йдуть пеле
ни демонстрантів з рапортами трудящих Москви про
виконання завдань п’ятиріч
ки, про успіхи В СОЦІалІСТИЧ;
йому змаганні. Все краще,
що
зроблено
трудовою
Москвою,
присвячується
з’їздові. Більш як 500 про
мислових
підприємств ви
конали
п’ятирічну. Багато
десятків тисяч трудящих за
вершили особисті річні зав
дання до
7
листопада.
Близько двох мільйонів чо
ловік — приблизно кожен
четвертий москвич — поліп
шили житлові умови.

Одними з перших вступа
ють на Красну площу пред
ставники заводу імені І. О.
Лихачова. Постійний супут
ник їх святкових походів —
макет автомобіля «ЗІЛ», з
початку п’ятирічки підпри
ємство випустило 7200 таких
машин понад план.
На площі — колона пред
ставників району, який но
сить ім'я Жовтня. Б кумачі
прапорів і транспарантів —
емблема
верстатобудівно
го заводу «Красньїй пролетарий». В усіх галузях на
родного господарства пра
цюють верстати
з маркою
підприємства.

(Закінчення на 2-й стор,).

МОГУТНЯ
ХОДА ЖОВТНЯ
Військовий парад і демонстрація
ТРУДЯЩИХ у Києві
У кумачі прапорів зно
ву прийшло радісне свято
па Радянську землю. У ко
лір революції вдягліїся
міста і села нашої респуб
ліки, і її столиця місто-гсрой Київ. На вулицях,
проспектах і буиьварах —
лозуши, панно,
траисилраптп, в яких відображено
досягнення киян, що зуст
ріли, як і всі радянські
люди, 63-ю річницю Вели
кого Жовтня новими звер
шеннями.
У всій своїй неповторній
красі постала перед жите
лями міста і їх гостями
головна площа столиці Ук
раїни — площа
імені
Жовтневої революції. На
фасадах
будинків
—
портрети основоположни
комунізму
ків наукового
К. Маркса, Ф. Енгельса,
вождя пролетарської рево
люції В. і. Леніна, портре
ти керівників КомупісНІЧ
НОЇ партії і Радянської
дер ж а ви. Гордо майорять
па флагштоках Державшій
прапор
СРСР. прапори
союзних республік. Нейт
ральну магістраль міста —
Хрещатик
прикрасили
Державний Герб Радянсь
кого Союзу, герби союзних
республік. На будинках —
вапно «XXVI з'їзду КПРС
— гідну зустріч!», «Кон
ституція СРСР — тор
жество ідей Жовтня!».
Всюди лозушті, що слав
лять Великий
Жовтень і
Комуністичну партію, за
кликають
самовідданою
працею відповісти на рі
шення
жовтневого
(1980 р.)
Пленуму ЦК

КПРС
і
жовтневого
(1980 р.)
Пленуму ЦК
Компартії України, гідно
зустріти
XXVI
з'їзд
КПРС.
Па трибунах передові
робітники і колгоспні ки.
відомі вчені, діячі культу
ри. Тут люді), чиї імена
невіддільні від біографії
вашої Батьківщини, — ве
терани революції, герої
громадянської і Великої
Вітчизняної воєн, право
флангові радянських п'я
тирічок. На Трибунах та
кож співробітники кон
сульств
соціалістичних
країн у Києві.
10 година
ранку. Над
площею звучить передзвін
Київських курантів. Під
оплески
присутніх
на
Центральну трибуну під
німаються товариші В. В.
Щсрбицький, О. Ф. Ватченко,
Г.
І. Взніснко.
О. П. Ляшко, І. О. Мозговий, І. 3. Соколов, В. О.
Сологуб, В. В. Федорчук,
О. С. Капто, ІО. П. Коломієць, Я. П. Погребняк.
У відкритій машині па
площу в’їжджає член По
литбюро ЦК Компартії Ук
раїни,
командуючий вій
ськами Чсрвоіюпрапорпоію
Київського військового ок
ругу, генерал армії І. О.
Герасимов. Він приймає
рапорт командуючого па
радом, першого заступника
ко м а 11 дуючого
військами
округу, генерал-лейтенант а
танкових військ ІО. П. Те
рентьева, об'їжджає вій
ська Київського гарнізону.
(Закінчення на 2-й crop.).

fl -1.Hilf
Кумачем прапорів, ра
діє ними усмішками роз
цвів цей день, 7 листопа
да, в обласному центрі.
Ніби магніт, притягувала
до себе все нові й нові ко

лони демонстрантів площа кої Рад народних депута
С. М. Кірова.
тів, ветерани партії, пере
На трибуні—члени бюро
довики
виробництва.
обкому і міськкому партії,
виконкомів обласної і місь (Закінчення на 2-й стор.).

Уряд Союзу Радянських Еерховних Рад
СРСР ї
Соціалістичних Республік 7. РРФСР,
керівники
міні
листопада
влаштував
у стерств І ЕІДСМСТЕ,
воєна
Кремлівському Палаці з їз- чальники, новатори вироб
дів прийом з нагоди • 63-ї ництва, діячі науки і культу
річниці Великої Жовтневої ри,
льстчики-космонавти,
соціалістичної революції.
представники
громадсь
На прийомі були присутні ких організацій.
товариші
Л. І.
Брежнєв,
На прийомі були визначні
Ю. В. Андропов, М. С. Гор діячі комуністичних і робіт
бачов, В. В. Гришин,
А. А. ничих партій.
Г’ромико, А. П. Кириленко,
Серед гостей були також
A. Я. Пельше, М. А. Суслов, глави дипломатичних пред
М. О. Тихонов, Д. Ф. .Усти ставництв, окредитсЕан: Е
нов, К. У. Черненко, П. Н. СРСР, зарубіжні гості, які
Демічев, В. В. Кузнецов. прибули в Моснву на торБ. М. Гюномарьов, М. С. жествз,
присвячені
63-й
Ссломенцев, І. В Капіюнов, річниці Жовтня, представни
B. І. Долгих, М. В. Зимянін, ки духовенства, журналісти.
К. В. Русаков.
На прийомі виступив Ге
секретар
ЦИ
У залі були члени і кан неральний
дидати в члени ЦК КПРС, • КПРС, Голова Президії Берчлени Центральної ревізій- ховної Ради СРСР Л. І.
ної комісії КПРС, депутати Боєжнсе.

.Виступ товариша А. І. БРЕЖНЄВА
Дорогі товариші і друзі!
І Шановні гості!
Центрального
1 Від імені
партії. Президії
(Комітету
Верховної Ради СРСР і Раїдянського уряду сердечно
вітаю представників радян
ської громадськості, які пе
ребувають у ЦЬОААу залі.
І у вашій особі, товариші,
я вітаю всіх учасників вій
ськового параду і святкової
(демонстрації
трудящих
/Аоскви, всіх наших співгро
мадян, які відзначають сьо
годні своє найбільше свято
|—річницю Великої Жовтне
вої соціалістичної револю
ції.
І Нам приємно також бачи
ли тут наших гостей — пред
ставників багатьох інозем
них держав.
І Десятки тисяч радянських
людей пройшли сьогодні по
історичній
Красній площі.
Воїни, як і належить їм, про
йшли із зброєю
в руках.
Робітники, службовці, вйені
та інші люди мирних про
фесій — з рапортами про
І трудові перемоги і заклика
ми до нових славних справ
у комуністичному будівниц
тві, з лозунгами зміцнення
миру і дружби між народа
ми.
У цьому добре ЕІдбиЛОСЯ
те, чим позначені життя нашої країни, політика нашої
пертії і держави, — впевнеіність у сеоїх силах, ектив■ на боротьба за міцний мир,
напружена творча праця в
ім'я щастя народу, в ім’я
комунізму.
Свято у нас нині особли
ве: країна завершує десяту
п’ятирічку вступає в новий
етап свого розвитку, йде на
зустріч XXVI з'їздобі сво
єї Комуністичної партії.
У минулому
п'ятиріччі
і було зроблено багато — в
господарському і культур
ному будівництві, в розвнт-

І

ну нашої соціалістичної де
по праву
мократії. Есі ми
цим пишаємося, Чимало є і
проблем, які ще вимагають
свого розЕ язання. На цьому
зосереджені
тепер думка
партії, зусилля
всього на
родуВеликі і відповідальні ді
ла чекають радянських лю
дей у НОВІЙ п’ятирічці --- Б
промисловості і сільському
господарстві, в будівництві
і не транспорті, у сфері на
уки і культури.
Побажаємо всім їм успіхів
і тЕорчих перемог на благо
народу!
А іноземних гостей наших
хочу запевнити, ще Радян
ський Союз буде незмінно
ЕІрний мирному
курсові
своєї зовнішньої
політики,
рішуче виступетимс проти
юнки озброєнь і воєнних
авантюр, за взаємовигідне
співробітництво
всіх дер
жав.
У цьому ми єдині з свої- •
ми союзниками — братніми
соціалістичними
країнами.
У цьому нас
підтримують
усі миролюбні люди, а це
значить — величезна біль
шість населення Землі.
Пропоную тост:
— За нашу ленінсьну партію!
— За
робітничий
клас,
колгоспне селянство і тру
дову
інтелігенцію
нашої
країни!
— За доблесних захисни
ків нашої Батьківщини!
— За міцний мир і успіхи
нашого мирного
комуніс
тичного будівництва!
* * *
Виступ товариша
Л. 1.
Брежнєва був
зустрінутий
тривалими сплесками.
Прийом пройшсЕ в обста
новці теплоти і сердечності.
Майстри
мистецтв дали
святкоеий концерт.

РГАРСІ.

ЙЙІ ЗБКОИУ КОМПАНІЇ УКРАЇНИ
10 листопада
відбувся
плену/л обласного коміте
ту пзптії. Розглянуто пи
тання про підсумки жовт
невого (1980 р.) Пленуму
ЦК КПРС і завдььня пар
тійних організацій області
що випливають з рішень
Пленуму і виступу
Гене
рального
секретаря ЦК
КПРС товариша Л. І. Бреж
нєва.
З доповіддю на пленумі
виступив пеоший секретар
обкому партії М. №. Кобильчаи.
В обговоренні доповіді
взяли участь В. М. Сідун
— перший секретар Свігловодського
міськкому
партії, Е. П. Рєйзбіх — го
лова обласної
планооої
комісії, М. М. Лисенко —
бригадир монтажників бу
дівельно-монтажного уп
равління тресту
«Олєк-

сандоіяважбуд», П. Я. Гідулянов — перший секре
тар Долинського райкому
партії А. И. Самборсьннй
— начальник Знгм янського відділка Одеської за
лізниці, Є. І. Сидоренко —
трактористка міжколгосп
ного підприємства по ви
робництву
яєць і м’яса
птиці
(МалоБисківський
район), К. М. Чєревко —
голова виконкому Кірово
градської міської Ради на
родних
депутатів М П
Громовий — перший сек
ретар
Знам янського
міськкому паотії Б. О.
Петренко —
завідуюча
фермою колгоспу «Черво
на комунз»
Новоархангельського
району В. І.
Карленко — директор кі
ровоградського
заводу
«Червона
зірка», Я. І.

Пушкаренкс — заступник
голови, секретар парткому
колгоспу
імені Еатутіна
Кіровоградського району.
М. О. Жердій — нечальник
обласного управління міс
цево! промисловості.
Із заключним
слоном
виступив М. М. Кобипьчан.
В обговореному питані-;'
пленум прийняв постанову
Пленум розглянув та
кож організаційні питання
В
зв’язку з переходом
Ф. П Дзядуха на іншу ро
боту пленум увільнив Йо
го від обов язків секрета
ря і члене бюро обкому
партії.
Секретарем
і членом
бюро обкому партії обра
но В. М. Щербину,
як:-Г
до цього працюеав пер
шим секретарем Кіроьо
градського райкому партії

і і ліалоШ* £080 року------ Я

В cmop.

'„МОЛОДЯЙ колегу*

МОСКВИЧІ
(Закінчення.
Поч. на 1-й стбр.).

Над однією з колон в’ють
тканини. Текся сонячні
з
стипьники «Трехгорки»
проносять
по
гордістю
площі рапорт: «За п’ятиріч
ку
з державним
Знаком
якості зипущено 67 мільйо
нів магріз тканин». Це в чо
тири рази більше, ніж у де13 ягій п’ятирічці.
Над колонами
демон
странтів лозунг: «Розрядка,
Співробітництво, безпека!»
Наша партія показує прик
лад боротьби за збережен
ня миру на землі, припи
нання гонки
озброєнь, за
згуртованість
країн соціа
лізму, світового комуністич
ного і робітничого руху.
Ідуть представники Тімірязєвського
району. І, як
завжди, поруч
з ними —
посланці підмосковних рад-

госпіз і колгоспів. Святкова
Москва вітає з їх особі всіх
землеробів
і тзаринНикіз.
Особливі оплески — трудів
никам Казахстану, бо на ни
ві республіки здобуто нову
трудову перемогу:
в дер
жавні засіки засипано більш
як мільярд пудів хліба.
На Красній площі — мо
лодь. «Разом з партією —
на працю і на подвиг!»
—
такий девіз юності, вірної
заповітам Леніна, такий де
віз її передового загону —
комсомолу столиці.
Про трудозі успіхи мо
лодь рапортувала партії, на
родові в день народження
Ленінського
комсомолу.
Вагомими є факти з цього
рапорту: відчутні результа
ти дав рух, початий москов
ським комсомолом, — зу. стріти 63-ю річницю рево
люції особистим трудовим
подарунком. Вирушив на нопобудови п’ятирічки Всесо-

юзний ударний зьгін імені Я!|
Олега Кошозого. Нинішнії и
звершення
молодих У31^’Яя
дуть у біографію Ленінсько- Ц
го комсомолу, як увійшли з
неї Дніпрогвс і Магнітка, ці- їй
лина і Братська ГЕС.
Ще раз прокочується по» Я
площі кумачева хвиля — я Я
червоними вимпелами са
лютує Жовтню неша юна »а
зміна. Юнаки і дівчата кля- Ял
нуться у
вірності спразі ЯІ
батьків, справі
резолюції. І
Вічно живі ~ ідеї Жовтня. І II
немов підтвердження, зау
чить пісня:
__
«И Ленин такой
молодой, ля
И юный Октябрь
! I
впереди».

* * *
63-ю річницю
Великого
Жовтня відзначили трудящі
всієї нашої країни. У містах
і селах відбулись урочисті
збори, пройшли демонстра
ції. Вони стали нсвим хви
люючим свідченням непо
рушної єдності партії і на
роду. Радянські ЛЮДИ Про- І
демонстрували
рішимість
добитися
нових трудових і]
успіхів, гідно зустріти ХХ7І ;
з’їзд КПРС.
(TAPCj.

МОГУТНЯ
ХОДА ЖОВТНЯ
(Закінчення.
Поч. на 1-й стор.).

що вишикувались па Хре
щатику, поздоровляє їх з
63-ю річницею Велик н
Жо втневої соці а л і (. ти ч. ю і
революції. У відповідь гри
мить могутнє «ура'».
Після об’їзду військ ко
мандуючий військами під
німається па трибуну і
проголошує промову.
1 знову над площею про
кочується
тисячоголосе
«Ура!». Мелодії Держав
них Гімнів СРСР і УРСР
зливаються з залпами
свягкового артилерійсько
го салюту. Звучать фанфа
ри. За традицією урочис
тий парад військ Київсько
го гарнізону, відкривають
барабанщики. Військов.й
парад • завершується уро
чистим маршем зведеного
оркестру.
Починається
святкова
демонстрація
трудящих.
На площу вливається ку
мачеве море прапорів —
йде головна колоца прапо
роносців. У серцях гірнсут-

піх дістають гарячий від
гук слова «Партії Леніна
слава!», «Великому Жовт
ню — слава!».
Над колоною — портре
ти К- Маркса, Ф. Енгельса,
В. І. Леніна. Свідченням
торжества всеперем а га ю
чих ленінських ідей є міц
ніюча з кожним днем мо
гутність нашої Батьківщи
ни Народжена генієм Іл
ліча, створена працею ба
гатомільйонної армії бу
дівників нового життя,
Країна Рад показує світо
ві справді невичерпні мо.кливос її соціалізму.
На
машинах
панно:
«П’ятирічці — ударний фі
ніш», «XXVI з'їзду КПРС
— гідну зустріч!». Як зак
лик до нових звершень па
славу Батьківщини сприй
маються слова товариша
Л. І. Брежнєва з промови
на червневому
(1980 р.)
Пленумі ЦК КПРС: «Під
готовка до нового з'їзду—
це могутня підойма підне
сення політичної і трудо-

сої активності як комушс.
тів, так і безпартійним».
Трудовими досягнення,
ми салютує Радянська Ук
раїна святу Жовтпя. За
дев’ять місяців завершало,
ного року п ятнрічкн обсяг
промислової О внробпнцтна
зріс па 2,6 процента, нц.
нищилась продуктивність
праці.
на 18 І>Р(,ЦСІЦІЙ
збільшився обсяг ВИргЦ.
ництва продуції вищої на.
тегорії якості.
Святкування 63-ї річній
ці Великого Жовтня ст ь
ло новим свідченням пенорушної єдності партії і
народу. Рапортуючи про
досягнуті
успіхи, кияни
ще раз продемонстрували
вірність високим ідеалам
Комуністичної партії, ре
волюційним традиціям, не.
похитну рішимість з чес
тю завершити десяту п’я
тирічку,
ГІДНО зустріїи
XXVI з’їзд К.ПРС.
Коли вечірні сутінки снустялися па місто, яскраво
спалахнули вогні і.іюмііііції. На площах, бульвари*
і в парках
відбулися на
родні гуляння. В небі ро».
цвіли букети вогнів свиткотого фейерверка.
(РАТАУ|.
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НІЙ МГРШМИ СТЯГШ

(Закінчення.
Поч. на 1-й стор.).

Святкову демонстрацію
починає зведена колона
школярів міста. Крокують
'її. кому завтра варити
сталь і вчити нове поко
лілая. створювати машини
І стояти на варті здоро
в'я. Йде зміна. Сьогодні
майже 12 тисяч учнів Кі
ровограда навчаються па
«4» і «5». Новим поштов
хом у боротьбі за глибокі
с.папня
стала естафета
ударшіх піонерських справ,
присвячена XXVI з’їздові
КПРС.
яку почали піо
нерські дружини Ленінсь
кого району.
«До з’їзду всією гру
пою — без трійок!», «Жод
ного відстаючого поруч!»
— ці почини
знаходять
конг.ретлі втілення у ву
зах і .-ередніх , спеціаль
них и .сіпальних закладах
Кіровограда. Дружною ко
лоною вступають на цент
ральну площу міста сту
денти педагогічного інсти
туту імені О С. Пушкіна.
Б жовтні цей вуз відзна
чив своє п’ятдесятиріччя.
Серед двадцяти двох з по
ловиною тисяч його ви
пускників багато майстрів
освітянської справи, за
служених учителів Укра
їнської РСР, відмінників
народної освіти.
На жовтневому марші
— колектив
інституту
ільськогосподарського ма
шинобудування. Майбутні
Інженери готують себе до
справді творчої праці. По
над 2 тисячі студентів
КІСМу об’єднані в 56
групах наукового студент
ського товариства, кон
структорських бюро. В на
уково-дослідній роботі бо-

руть участь більше 1500
юнаків і дівчат.
Захоплює
стрункість
шеренг, у яких крокують
майбутні трудівники ног.ітряних трас — курсанти
Кіровоградського вищого
льотного училища цивіль
ної авіації. А за ними—уч
ні технікумів, училищ. Ко
жен із цих навчальних за
кладів має свою яскраву
історію 1 прекрасне сього
дення. Наприклад, маши
нобудівному технікуму не
давно виповнилось півсто
ліття. Понад 14 тисяч йо
го випускників, висококва
ліфікованих спеціалістів,
працююнг-у різних куточ
ках нашої країни. Піші
650 учнів технікумх' вчать
ся на «4» 1 «5», а Олек
сандр Курочкін, Людмила
Перепелиця та Олександр
Каганович — ленінські
стипендіати.
Площу
заповнюють
святкові колони трудящих
Ленінського району — пе
реможця переджовтнево
го змагання.
Вже стало традицією,
що святкову ходу вироб
ничих колективів району
очолюють трудівники ор
денів Жовтневої Револю
ції 1 Трудового Червоного
Прапора заводу «Червона
зірка». Нині кожен день
червонозорівців позначе
ний напругою змагання за
успішне завершення деся
тої п’ятирічки 1 гідну зу
стріч XXVI з’їзду КПРС.
108 бригад, 2049 робітни
ків уже виконали п’ятиріч
ні завдання. Нинішнього
року підприємство освоїло
виробництво нових комбі
нованих агрегатів КА-3,6.

рять над колонами заво
дів «Цукрогідромагп», іме
ні С. М. Кірова, «Більшо
вик», «Новатор». йдуть
трудівники швейної фаб
рики. ЗО процентів
про
дукції цього підприємства
і.впускається
з держав
ним Знаком якості.
Економія та береш чпеість — ці слова
давно
стали законом для колек
тиву
взуттєвої фабрики.
Па 1981 рік взуттєвики
поставили собі
за мету
відпрацювати тиждень на
зекономленій сировині.
Чітким орієнтиром Д,’ІЯ|
На свитковом}' марші
заводчан стали
рішення все нові й нові колективи
жовтневого (1980 р.) Пле району. 1 кожному з них
нуму ЦК КПРС, висновки, є про що рапортувати в
викладені
у промові на цей святковий день.
ньому товариша
Л. I.
Полум’яніють над пло
Брежнєва.
Наприклад, щею прапори, транспаран
трудівники ливарного це ти, лунають святкові мар
ху сірого чавуну перегля
працівники
нули взяті раніше зобов’я ші. Цс йдуть
підприємств, установ, ор
зання і вирішили план ро
ку виконати до 27 груд ганізацій Кіровського ра
«Слава КПРС!»,
ня, виготовивши надплано йону.
вої продукції на 200 ти «XXVI з’їздові — гідну
— читаємо на
сяч карбованців, зеконо зустріч!»
мивши допоміжних мате транспарантах.
Колону очолює прослав
ріалів на 15 тисяч карбо
ленпй колектив
ордена
ванців.
Пошани» заводу
Поруч старших товари «Знак
шів, прославлених черво-’ тракторних гідроагрегатів.
позорівців; гордо. тримає! Цей рік знаменний для аг
крок молодь.
«Кожному регатників: підприємству
персдз’їздівському дню — виповнюється півстоліття.
воно ників імені XXV з’їзду! мо юнаків і дівчат, яті ви
півтори норми виробітку!^ I з кожним роком
КПРС із другого механо готовляють
електричні
— цей почни бригади стер- молодіє, впроваджуються
яку друкарські
нярок з ливарного
цеху нові технологічні лінії, складального цеху,
машини, що
лави очолює Володимир Бадов. відповідають кращим сві
ковкого чавуну, яку очо стають у робітничі
котрі Сьогодні на трудовому ка товнм стандартам.
лює Р.іра Драчук, дістав молоді заводчани,
широку підтримку в ком прийняли трудову ссгафе лендарі
колективу вере
ідуть площею
колони
сомольсько - молодіжних ту від старшого поколій сень 1981 року.
заводів «Металіст», ре
колективах підприємства. ня. З кожним
роком ко
18 вересня колектив за монтно-механічного УкрТак працюють бригади лектив збільшує
випуск воду радіовнробів виконав ремтресту, фабрики «Хімверстатників
Анатолія продукції з
державним п'ятирічний план реаліза побут», інших підприємств
Скарбового та зварників Знаком якості. Піші з по ції продукції, а 4 жовтня і організацій. Ідуть буді
Олексія Попова з другого
плав обсягу виробницт вельники, працівники иідмеханоскладального цеху, чесним п’ятикутником туг
формувальників Валерія випускають більше поло ва. Цю перемогу ' святку прнємстБ харчової промис
ють і молоді трудівники ловості. торгівлі, побуто
гішії виробів.
Олефіренка з ливарного
Заводчани
пишаються підприємства, які разом з вого обслуговування, тран
цеху сірого чавуну, сотні
вперше в спорту, медики. Лупають
тим, що в їхньому колек наставниками
молодих заводчан.
За червонозорівцями на тиві працює депутат Вер країні освоїли випуск не здравиці на честь КПРС,
Ради УРСР, де ресувних відеозап псуючих її Центрального Комітету.
площу
вступає колона ховної
станцій ко Трудящі славлять Вели
трудівників заводу дозую легат XXV з’їзду КПРС. телевізійних
чих
автоматів. «XXVI лауреат премії Ленінсько льорового зображення, те кий Жовтень.
з’їздові
КПРС — гідну го комсомолу шліфуваль левізійну
апаратуру, що
Іде трудова слава Кіро
зустріч!» — під таким де ниця Юлія Василівна Єв добре
зарекомендувала вограда.
візом змагаються робітни тушенко. I вона в цей день себе на Олімпіаді
80.
ки,
інженерно-технічні крокує в заводській колоні
А. РОМАНЮК,
Завод
друкарських
мапрацівники, службовці під
Бордо
тримають крок
В.
ГРИБ (фото],
ьчші
—
підприємство
мо

приємства.
члени комсомольсько мо
спецкори
«Молодого
Червоні прапори мано лодіжної бригади верстат лоде. І люди його молоді.
11 святковій колоні бачи
комунара».

Р— а листопада 1880 року

Аїо.поднй козіуяарі:
О АВЖДИ у них так. Недавно минув рік, як
вони одружені, а, здаєть
ся, нічого не
змінилося.
Такі ж пустуни, як і кіль
ка років тому, коли були
школярами.
Тепер Валі
вже повних двадцять, а
Толі — то й з гаком! І віч
сьогодні не хто-небудь, а
водій
потужного Т-150К,
депутат обласної Ради на
родних депутатів.
А втім, слід згадати все
спочатку.

ти і товариськості, такою
юністю і щирістю
віяло
від них, що назіть Анастасія Іванівна з нетерпінням
чекала приходу Толі.
Непомітно пролетіло дзі
роки. Валя закінчила шко-

МАЛЬВИ

ОНИ
познайомилися
тоді, коли Валя Малюгіна переїхала з рідного
села Федорівки в Тишківку, де почала ходити в де
в’ятий клас. У Федорівці,
на жаль (а тепер для Валі
— на щастя), була восьми
річка. Всім школярам упа
ли в око дзі
нерозлучні
федорівські
подруги --голубоока з білими куче
рями Валя і смаглява, моз
циганка, Ліда. Саме тоді
познайомився з подруж
ками трохи
старший за
них Толя Підлубнрй. З то
го часу щосуботи, а то й

лу, Толю призвели до лаз
Радянської Армії, і дівчи
на пообіцяла його чекати.
Нерідко буває так, що по
дібна дружба зостається
лише світлим спогадом у
серцях. Але Валя чекала.
Хоч було сумно. Роз’їхзлись еони з нерозлучною
Лідою в різні боки. Ліда—
вступати до якогось закла
ду в Ніжин,
а Валя — а
Уманський сільськогоспо
дарський інститут. І... оби
дві прозалилися.
— Знаєш що? — запро
понувала Ліда. — Ходімо
в бібліотеку, якраз два
працівники потрібні в ра
йонному центрі. Ти ж теж
книжки любиш, як і я.

частіше став він бувати в
домі привітної
Анасгасії
Іванівни,
де проживали
дівчата. У відносинах шкаляріз було стільки чисто-

У надійних руш
ОРАНКУ батьки при
водять своїх малюків
у дитячі садки. На роботі
вони спокійні: їхні діти —
в надійних і ніжних руках
ласкавих, умілих вихова
тельок і нянь.
Ніші в Кірової радьпраціоє 62 дитячих дошкіль
них заклади, в котрих ви
ховується понад 16 тисяч
маленьких жителів міста. З
кожним роком поліпшуєті.ся якісний склад педаго
гічних кадрів дитячих сад
ків. Лише за останні п'яті,
років у дошкільні заклади
міста прибуло понад 150
випускників вищих і серед
ніх спеціальних навчальних
закладів.
Колектив дитячого сад
ка № 55 заводу трактор
них гідроагрегаті!,
спра
ведливо називають моло
діжним. Майже дві трети
ни виховательок закладу
— недавні випускниці не-

АКІНЧУЮІЬСЯ видавни
чі жниза 1980 року. Різ
номанітною за темами, жан
рами, творчою манерою ав
торів виявилась видавнича
нива ювілейного року. 8же
коло ста поетичних, прозо
вих, масово-політичних ви
дань з маркою комсомоль
ського видавництва появи
лося на полицях книгарень
та бібліотек.

З

Нещодавно урочисто від^^чив комсомол
країни
славну дату — 60-річчя ви
ступу В І. Леніна на III з їз
ді РКСМ. До цієї події в
«Молоді»
видано
книгу
Б. Десятерика «Ленін. Жов
тень. Молодь». Читач разом
з азтсром /ложе простежи
ти місяць за місяцем і на
віть день за днем
факти
(тілоки факти), що відобра
жають ленінське піклування
про молодь.

Усе що пов'язане з ім ям
Володимира Ілліча,
неви
мовно дороге
кожному з
нас, тому так цікаво було
молодому читачеві ознайо
митися також
із збіркою
‘'Ленін і діти», до якої вві
йшли праці
та уривки з
праць зеликого вождя, його
Писги, записки з питань виі побуту
дітей. З
Документів ВИДНО,

ЯК дб-ів

про підростаюче покоління
глаза першої у світі соціа
лістичної держави.
Понад десять років юні
Жм'злі
свпа
Копистина
Хмельницької області зби-

За кілька
днів дівчата
вже видавали книги свсїлт
першим
читачам. Ця ви
падковість стала для Валі
визначальною: вона посправжньому
полюбила
роботу з бібліотеці і те-

МОЛОДА СІМ'Я
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3 сшор

дагогічіїїіх інститутів і пе
дагогічних училищ. Цей
дитячий садок — хороша
школа для новачка.
Ось хоча б такий прик
лад. Два роки тому після
закінчення Київського пе
дагогічного інституту при
йшла
в дитсадок Ірина
Миколаївна Крпвоніг. її
наставницею стала завіду
юча дитячим дошкільним
закладом, комуністка Єли
завета Максимівна Вихро
ва. Вона, діючи в тісному
контакті з партійною та
комсомольською організа
ціями, допомогла молодо
му педагогові
освоїтись,
увійти в робочу колію.
Тепер молода методист
ка вже з усмішкою згадує
перші дні своєї самостій
ної роботи, із завзяттям,
наполегливістю
бралась
Ірина Миколаївна за від
повідальні
доручення і з
честю викопувала їх. По-

пер уже сама запропону
вала Ліді:
— А давай спробуємо в
інститут
на заочний, га?
На бібліотечний
факуль
тет...
Цього разу щастя усміх
нулося подругам. Обидві
вони стати
студенткамизаочницями Харківського
інституту культури.
Другою радістю Вален
тини було
повернення з
армії Анатолія...
ЕРШ НІЖ відбулося ве
сілля сталася ще од
на приємна несподіванка:
ззільнилося м:сце в Тишкізській бібліотеці. Радос
ті Валентини не було меж.

П

довгу засиджувалась вона
вечорами
в бібліотеках,
методичних
кабінетах. 1
вміння, досвід згодом при
йшли. Сьогодні в педкабіііеті дитячого садка № 55
є чимало її методичних
розробок
рекомендацій,
занять, якими охоче кори
стуються колеги.
Вимогливість до себе і
відловідальність за дору
чену справу — ось що ха
рактеризує роботу преД:
сгавшіків молодого поко
ління
виховательок Г. І.
Тер пінніше, М. Е. ДзіоСчі,
II. Г. Щур, І. В. Скобли;:,
II. А. Петренко... Всі пра
цівники дитячих дошкіль
них закладів
почувають
волику відповідальність за
доручену справу і роблять
усе для того, щоб спокій
но було па серці
матері,
щоб радісно сяяли очі ма
люків.

М. 5ІДЕНКО,
методист па дошкіль
ному вязозанню місь
кого відділу народної
осзігн.

НА ТВОЮ КНИЖКОВУ полицю

І »
ОСІННІ ОБРІЇ «МОЛОДІ
рали матеріали для шкіль
ного музею 8. І. Леніна, від
даючи цій почесній справі
багато молодечого вогню.
Про досвід створення і ді
яльності цього музею роз
повідається 8 книзі В. Руба
на «Відповідальне доручен
ня».
... Минуть роки, століття,
та ніколи не забудеться ге
роїчний подвиг радянського
народу у Великій Вітчизня
ній війні. Величній даті 35річчя Великої Перемоги бу
ли присвячені документаль
на розповідь Героя Радянсь
кого Союзу, повного кава
лера
ордена
Слави 1. Г.
Драченка «Заради життя на
землі», повість О. Татарино
ва «Йшоз солдат», що роз
повідає про долю Героя
Радянського Союзу, рядо
вого бійця Григорія Прокопенка, а щойно
побачило
світ нове видання
роману
О. Фадеева про юних під
пільників Краснодона, ціка
во оформлене
художни
ком В. Пойдога.
Гарним
подарунком до
всесвітнього свята спорту
Олімпіади-80 — був аль
бом «Спортивні висоти Ук
раїни», що являє собою па
нораму розвитку фізкульту
ри і спорту з республіці.
КРІМ ювілейної літера
тури та книг, присвяче-

О

них знаменним датам у жит
ті нашої країни, вийшло чи
мало книжок
для комсо
мольського
активу. Це —
збірка «Питання ідейно-ви
ховної роботи в комсомолі >,
яка є хорошим помічником

у роботі по комуністичному
вихованню "молоді, ідейному
гарту юнаків і дівчат; публі
цистична розповідь А. Мос
каленка «Свобода для вов

ка»; спогади ветерана пар
тії, старого більшовика В. Є.
Васильєва «І дух наш моло
дий». Комсомольському ак
тивістові
стане у пригоді
збірка «Питання
організа
ційної роботи в комсомолі».

Для мережі комсомольсь
кої політосвіти видавництво
підготувало брошури та по
сібники, серед яких «Ученсвіт»,
ня, що перетворює
знань»,
«Основи правових
«Теоретичні семінари з ак
туальних питань марксист
сько-ленінської
теорії»,
«Основи комуністичної мо

ралі» та інші. Для тих, хто
працює з піонерами, вийде
з друку збірка «Піонерія на
марші», де говориться про
нозі цікаві форми і методи
піонерської роботи.
Широким колам читачів
видавництво адресує зміс
товну книжку І. Кичанозої

«Слухаю, думаю,
сперечзюсь», яка є своєрідним ді
алогом з молоддю про мо
ральність, честь, громадян
ськість, про конфлікти і су
перечності в житті, шляхи
становлення особи.
ЬОГОРІЧНИЙ розділ по
езії і прози представля

Ц

ли письменники різних по
колінь. Збірки Л. Вишеслав«Скозородинський
ського
Л. Горлача «Світокруг»,
вид», Н. Кащук «Вічний еогонь», В. Мозолевського «Ве
ретено», О. Підсухи «Чекан
ня зустрічі»—це лиш незнач
на частина з поетичного ар
сеналу року.
Найближчим
часом шанувальники пое

тичного слова зможуть при
дбати збірки
прекрасних
віршів М. П. Бажана «Бать
ки і діти»,
поезії
нові
Л. Дмитерка «Меридіани»,
«Сокнижку В. Женченка
нячний бік вулиці», збірху
поета,
віршів узбецького
..
комсомольської
лауреата
і.-______
премії Узбекистану Сайяоз.

Прозові
видання остан
нього кварталу завершаться
відомим романом Ю. Янозського «Вершники», новими
повістями
Р. Самбука —•
«Гіркий дим» та «Міст», ро
маном
Василя
Шевчука
«Велесич». Ті, хто захопжо-

югься літературою про при
годи, подорожі, фантастику,
з цікавістю прочитають цьо
горічний
випуск
збірки
«ППФ-80», що містить повіс
ті та оповідання радянських
і зарубіжних азторів на ці
теми.
Перекладну
літературу
предстазлятимуть
книжха
Т. Гарделя «Марія та її ве
ликий браг» — про юнацькі
реки Фрідріха Енгельса, по
вість відомого англійського
письменника. Дж. Олдріджа
«Дивозижний монгол», по
вість польського письменни
ка Б. Чешка
«Покоління»,
перша книжка трилогії сучасього англійського пись
менника
Стена
Барстоу
«Невже це кохання?».
ПІКУ РІК розширяються
■ читацькі обрії видавниц
тва. Сотні листів не тільки
від молодих читачів, а й від
людей старшого віку свід
чать про велику
популяр
ність видань «Молоді» се

ред численної армії книголюбіа. А це приносить рарість і впевненість у тому,
що книжки комсомольсько
го
видавництва
стануть
справжніми друзями бага
тьох нових читачів.

Відділ
пропаганди
книг
видавництва ЦК
ЛКСМУ «Молодь».

А пізніше було весілля.
Розмаїте, щаслисе. Голубі
ла на сонці річка Синюха,
пахло зеленою травою, і
вродлизиці-мальви загля
дали у світлі вікна.
— Оженизся,
кажеш,
брате? — тепло привітав
Анатолія секретар парторггнізації колгоспу «УкраїАндрійович
на» Василь
Кожухар. — Діло хороше,
треба вд-зоє
але тепер
впезненіше триматися на
землі,
А голозне — не
зганьби фамільної честі:
у всьому різняйся на сво
го брата, тракториста Лео
ніда...
— Росте наш Підлубний
нз очах, — казали про
нього і парторг, і спеціа
лісти.
Та найголовніша подія
ь житті Підлубних сталася
в березні. Ана’сгія назва
ли кандидатом у депутати
обласної ради народних
депутатів.
Хгопець
зж
розгубився.
— Та за що честь?
— За відданість
нашій
землі, — сказаз
тоді "Ва
силь Андрійович.

Л. ГНІДЕЦЬ.
с. Тишкізка
Доброзеличкізського
району.

КАНІКУЛИ»

ЗУПИНКА
СТАНЦІЯ
„ВЕСЕЛКА“
Хго з пас, шановні читачі,
знає, де знаходиться станція
з такою незвичною назвою?
Дорослим, ясно, вона не
всім відома, зате школи<
рам...
Піонерська гра по стан
ціях давно знайома юним
ленінцям усіх шкіл нашого
міста, А для хлопчаків і
дівчаток шостої десятиріч
ки, попа давно стала улюб
леною. Тому
в день свого
невеликого ОСІННЬОГО пере
починку — канікул — піоне
ри четвертих класів при
йшли до школи, щоб «про
мчати» піонерськими станці
ями «Історична», «Жовтне
ва», «Ботанічна», «Подвиг»,
«Веселка», «Пісенна»...
Шкільний актовий зал за
вирував, загомонів, Усі учні
зайняли свої місця. 1 відра
зу — тиша.
— Перша зупинка на стан
ції «Історична», — оголо
шує старша піонервожата
Світлана
Володимирівна
Ткач. — Хго з вас, піонери,
може розповісти про історію
створення піонерської орга
нізації?..
Свої
знання
показали
представники всіх піонерсь
ких загонів, за що автори
тстпс жюрі (кращі учні кла
сів) ставило відмінні й доб
рі оцінки. Л далі були роз
повіді про улюблених піоперів-героїв, роздуми вголос
над -тим, які риси характе
ру хотіли б запозичити шко
лярі у своїх ровесників ми
нулих років, декламування
віршів. З цим завданням
відмінно справився учень
четвертого «Б» класу Олек
сій Гора. Потім — конкурс
па краще виконання піонер
ських пісень, музичні ігри...
Та найбільше захоплення
викликало змагання гоїшк .
художників: хто найправиль
ніше і найшвидше зобра
зить па шкільній дошці своїх
улюблених казкових героїв.
Піонерська гра по стан
ціях так захопила учнів, що
навіть і?олп вона закінчи
лась, розходитись нікому не
хотілося.
Л переможцем стан чет
вертим «Б».

т.
м. Кіровоград,

ко ЛІЙ.

ЧИТАЧ РОЗПОВІДАЄ

ТУРИСТСЬКИМИ МАРШРУТАМИ

Нові свята,

УПУТНИК»-. Для то
го, хто цікавиться ту
С
ризмом. цс слово, говорять

нові обряди

багато. З червня 1958 року
за ініціативою молодіжних
організацій СРСР, насампе
ред Ленінського комсомол^
було покладено початок ді
яльності Бюро міжнародно
го молодіжного
туризму
«Супутник». Своїм народ
женням «Супутник»
зо
бов язанніі VI Всесвітньому
фестивалю молоді і студен
тів, іцо проходив у Москві
1957 року. 'Організаційнотехнічна структура, створе
на в період підготовки до
проведення фестивалю, виз
начила кістяк майбутньої
туристської організації. Зав
дяки постійній турботі мо
лодіжних організацій, при
активній підтримці з боку
партійних і державних ор
ганів БММТ «Супутник» пе
ретворилося за
ці роки у
велику бргаиізацію, яка ді
стала широке міжнародне
визнання в країнах усіх кон
тинентів.
Високий рівень обслуго
вування туристів, то відпо
відає міжнародним стандар
там, показало
БММТ при
прийомі гостей «Олімпіади80». У спортсменів, мільйо-

Цікавий тематичний ве
чір «Комуністичному по
буту — нові сеята і об
ряди» відбувся б середній
школі № ЗО
обласного
центру.
Вечір відкрила завуч
Т. П. Кострова. Потім пе
ред
старшокласниками
виступила
лектор Т. П.
Ракулепко.
Продовжен
ням лекції була розповідь
працівниці Кіровоградсь
кого обрядового салону
В. О. Жердій про радіснуй важливу подію в житті
— рекожної
людини
естрацію шлюбу.
Гість вечора — секре
тар партійної організації
заводу імені Кірова П. Л.
Кузнєцов —розказав при
сутнім про героїв праці,
трудові
династії свого
підприємства, нове свято
— посвячення в молоді
робітники.
По закінченні Ес-чора з
оглядом
інформаційним
розмішеної
літератури.
іна книжково-ілюстратпвиій виставці «Нові свята
і обряди», виступила за
відуюча бібліотекою імені
М. Оетровського В. А. 'ГеЛК'К.

Л. ЩЕРБАТЮК,
старший бібліотекар
бібліотеки
Імені
М. Оетровського.

ш-|

Вчора

pogo г р а д-|

щика уречи-!

сто відзначи
ла День

ра

дів людей па всій
планеті
назавжди залишаються в
серцях добрі
почуття до
Москви,
до олімпійського
руху, поїш проймуться гли
боким прагненням до вза
єморозуміння, дружби між
народами.
Чималу роботу
виконало БММТ «Супут
ник» Кіровоградського обко
му комсомолу. За нашими
путівками Ігри XXII Олімпі
ади побачили молоді передо
вики виробництва, перемож
ці соціалістичного змагання,
понад 120 чоловік побували
в .Москві і 120 — у Києві.
Добре попрацювали тут
співробітники нашого бюро
Ганна Бпкова та Валентина
Костюкова, яких за високу
культуру обслуговування ту
ристів нагородили грамота
ми ЦК
ВЛКСМ
та ЦК
Л КСМ України.
Нині склались такі основні
напрями діяльності БММТ
«Супутник»: організація мо
лоді в молодіжних таборах,
внутрісогозні подорожі ра
дянської молоді, міжнарод

ний молодіжний туристський
обмін.
Важлнвою формою розвитку туристських зв’язків,
інтернаціонального співро
перебування
бітництва є
юнаків і дівчат різних країн
у міжнародних молодіжних
таборах і центрах. Радянські
молодіжні табори розташо
вані в найбільш мальовни
чих місцях країни, мають
гелику популярність у всьо
му світі. Про деякі з них
хочеться розповісти доклад
ніше.
А КІЛЬКА кілометрів
від всес в і ті і ьов і дом о го
курорту «Сочі» серед суб
тропічної зелені знаходиться
міжнародний
молодіжний
табір «Супутника». Він роз
ташований
у мальовничій
долині річки Агура на бе
резі Чорного моря. В 311М0зіій час тут працює бассй.і з
підігрітою морською водою.
Відпочиваючі живуть у ста
ціонарних корпусах. Вечори
інтернаціональної дружби,
диспути, Дні
країн, що їх

СЕКОСЬ на податку літа
” г.ри вході на центральну
алею кіровоградського ста
діону
«Зірка»
появилася

он же досі закритий. За яку
ж провину покарано тисячі
робітників і службовців, уч
нів шкіл і технікуму? НІ
ЯКИХ вагомих
аргументів,
крім натяку на те,
що на

табличка, яка сповіщала, що
у зв’язку з реконструкцією
прохід через стадіон занри’ то. Саме прохід, бс десяти

Сьогодні
будь-який ста
Та для кого прохід, а для
Для більш
ян діон повинен широко відчи
кого вхід.
для всіх
двох
тисяч учнів п’ятої і нити свої ворота

ліції.

Нелс-гка служба праців- диться важко, та кожен ізі
пиків міліції Працювати них гордий за свою профс |
доводиться і в будні, і В7 СІЮ...
свята. Кожної хвилини во
На знімках: кра
ни готові до виконання щий інспектор дорожньозавдань. Охорона правопо патрульної служби Кіро
рядку. нагляд
за дотри воградської міської ДА-їі
манням радянських зако МВС комсомолець Воло
нів, виховання підлітків — димир КОШОВЕНКО; пе
ось лише деякі з багатьох ред нарядом молоді бійці
проблем, якими щоденно правопорядку.
займаються працівники мі
ліції. І хоч
інколи дово
Фото В. ГРИБА.

восьмої шкіл та коопераіивного технікуму, розташзваних за 100—150 метрів від
названого Бходу, це прак
тично було забороною коі ристуватися
стадіоном, де

і
,
’
1

ленко
не має можливості
долати такий бар єр. І наче
немає поблизу стадіону
проводять уроки на «п ятаччу» біля школи. Позбавлені
можливості проводити «уро
ки здоров я» групи подов
женого дня.
З нетерпінням чекали за
кінчення реконструкції, хоч
і не бачили її ознак. Пізні
ше з’ясувалося,
що ніякої
реконструкції немає. Стаді-

316050, МСП

м. Кіровоград,
вул. Лукачарського, 36.

Ка украинском языке.

Обсяг 0,5 друк. ари.
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оклик:

Ми часто еєдємо розмопро те, як наладити про
паганду фізкультури і спор

еи

ту. Побачити, як долають
рекорди чемпіони,—кращий
приклад початківцям. Але
ян їм пройти на стадіон у
дні змагань? Два кілометри

листопада

не

загорожу
обходити
кожному хочеться.

Перша програма

учнів
згаданих
Щодо
шкіл. Вони давно б /лали
Але де його
свій стадіон.

І

І

Знайшли інший — пере
лазили через
двометрову
металеву огорожу ближньо
го Еходу. На урок і з уроку
разом з викладачами. А ось
старший викладач фізкуль
тури школи N2 8 3. І. Тес

-iCL^

мабуть,
почується
«Не пускати!»

1

марно — на перехід міськи
ми кварталами. Спробували
прискорити цю справу—бі
гом, підтюпцем. Та на тро
лейбусній зупинці хтось із
школярів збив бабусю, і до
велося відмовитись від та
кого способу.

Г азета
екхсднть
у еіоюрок,
четвер
і суботу.

при вході на кіровоградсь
кий стадіон «Зірка» ось-ось,

«н
вони проводили уроки фіз
культури. Спробували вхо
дити з протилежного боку
— не виходить: майже по
левика
уроку втрачається

«Молодой коммунар» —
орган Кировоградского
областного комитета
ЛКСМ Украины.

З

60-мстрові
кам яві сходи
г.едуть до рукотворного мо
ря. Відпочиваючі
візьмуть
участь у
театралізованих
виставах «Зустріч аргопаппроводять самі гості табору, тів», «Викрадення золотого
дають змогу ближче ознайо- руна», «Проводи аргонаумитися з різними аспектами тів», у тематичних Дішх іидружбп,
герпаціопальиої
міжнародного
молодіжного
..........
........
руху, більше взнати про відвідають Тбіліський філіал
життя та інтереси молодого Центрального музею В. І.
покоління планети. Концер Леніна, Музей історії Грузії,
ти художньої самодіяльнос здійснять екскурсію по сла
Воєнно-грузинській
ті, зустрічі з цікавими людь ветній
ми — ветеранами праці, ді дорозі.
Для тих, хго цікавиться
ячами науки і мистецтва,
відомими
письменниками, відпочинком у міжнародних
таборах,
спортсменами, участь у фа молодіжних
кельних походах,
веселих БММТ «Супутник» пропонує
крававалах, морських свя путівки в сочинський «Су
тах надовго зостаються в путник» на період з 17 лис
топада по 4 грудня, в тбілі
пам’яті юнаків і дівчат.
Для відпочиваючих про ське «Золоте руно» — з 1
понується цікава екскурсій по 16 грудня. Крім того, в
на програма. Той, кого ваб листопаді бажаючі зможуть
лять краєвиди Кавказу, мо здійснити подорож у ту
же побувати в ботанічному ристському поїзді за марш
саду «Дендрарій», па ви рутом Харків —Київ—Го
сокогірному
озері Ріна, в мель — Брест — Мінськ •—
Вільнюс — Рига — Псков—
музеях міста Сочі.
Тбіліський
ніжнародили Новгород — Ленінград (2
молодіжний табір «Золоте дні) — Харків.
Тож поміркуйте і збирай
руно» знаходиться за 15 кі
лометрів від міста, на бе теся в доргу.
Т. БАРСОЦЬКИЙ,
резі Тбіліського моря. Звід
старший
референт
си відкривається неповтор
БММТ «Супутник».
на панорама Кавказьких гір.

стадіон,
мовляв, заходять
випиваки.
Допустимо. Але
річчями алея стадіону, яка ж для боротьби з поруш
с ніби продовженням вули никами громадського по
ці Гагаріна, була найкорст- рядку існують інші методи.
Любителі «бормотухи» про
І шим шляхом на зсеод для
І червонозорівців. які прожи- сочуються і в їдальні, парки
| всють на цій та
прилеглих та сквери. Виходить, їх теж
слід закрити?
І до неї вулицях.

дянської мі

ВКСд&Я.

11 листопада 1980 року
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Фізкультурні
бажаючих,
зобов’язані
в
працівники
денний час надавати спортивні споруди, обладнання
та інвентар школам, учили
щам, технікумам у безплат
не користування для прове
дення уроків фізкультури і
спортивно-масової
роботи
В Кіровограді,
виходить,
цьому заважають випиваки.

Нам заперечать: ми ж не
забороняємо, хай тільки хо
дять через інші Борота... А

люди не можуть робити иє
з-за згаданих вище причин,
тому десятки раз на дєиь
штурмують огорожу. Штур/лують на очах у працівників
стадіону, без заперечення з

їхнього боку. Отже, такий
спосіб проникнення на ста
діон вони
звели в норму.
Інакше який смисл тримати
Борота на замку?
Москва надала в розпо
рядження трудящих олім
пійські об’єкти. На унікаль
них спортивних базах зай
маються
тренуваннями
«групи, здоров’я»,
триває
складання нормативів
на

значок ГПО, проходять урскм фізкультури.
Всюди, в
кожному місті
і селі, над
стадіонами,
спортивними
майданчиками
— заклик:
«Ласкало
запрошуємо!» А

збудувати? В центрі
ААІста
поруч
стадіону
«Зірка»?

І
Вважаємо, що жоден архі
тектор не подасть
такої
і
ідеї.
і третє запитання керівниспортклубу «Зірка»:

НЕМ

скільки годин на
тиждень зайнята

добу, на
ця спорт-

рідверто:
база? Скажемо
-ут часто дуже тихо, Мало
хто із значківців ГПО заводу «Червона
зірка» може
того,
егзєол.жувати: після
як я склав нор/иатив, знову
йду на перепідготовку, тре

нуюся щодня. Рідко на ста
спортивне
діоні справжнє
свято — урочисте, красиве,
Навіть турніри
ЗсКЛИЧНЄ.
масштабу
тут
обласного
проводять без участі уболіЕальників. Б<х тільки до щи
рого господаря йдуть щирі
гості.

А хто доведе хлоп’ятам
зі школи N° 5, що у спорт

клубу «Зірка» тзкі господа
рі? Через роки ці дванад
цятирічні учні, які прийшли
у спортивний клас, щоб пі
знати висоту майстрів, теж
поповнять робітничу сім'ю.

8.00 — «Час». 8.50 — Гім
настика. 9.15 — Мульт
фільми «Канікули в
стокваїпііні». «Зубр». 9.40
— Художній фільм «Двада
цить днів беч війни». Гю
закінченні — Новини. 14 50
— 'Гній труд — ТВОЯ BIlCQr
та Документальні фільми.'
15.45 — Концерт молодив
солістів Державного Вели*
кого театру Союзу РСР.
16.40 — Рідна
природа*
17.00 — До національного
свята Народної Республіки
'Анголи — Дня незалежное";
ті. Програма телебачення
Анголи. 17.30 — Творчість'
юних. 18.00 — Людина І
закон. 18.30 — У кожному
малюнку — сонце! 18.45
у світі. 19.00
Сьогодні
Чемпіонат СРСР я хокею:
«Динамо»
«Спартак»
21.00 — «Час/.
(Москва).
21.45 — До ЮО-піччя а дня
народження О. Блока, «Мополог про Олександра Вл0>
каі>. По закінченні — Сьогодні у світі.

і

12 листопада
Перша програло
8.00 — «час». 8.50—Гім
настика. 9.15 — Мульт?
фільм. 9.35 - Клуб кіноі’Одорожсіі. 10 35 — Народна
творчість. Телеогляд.
По
закінченій — Новини. 14.30
— Новини. 1 1.50 — Науко';
во-популярпнй Фільм «Фддір Достосвсьний. ШтрихИ
до портрета». 15.40 — Ро
сійська мова. 16.10 — БІДгукніться.
сурмачі! 10.40
— Кіноппогпама «По Фін
ляндії». 17.00 — Грас Дер
жавний дмховий
оркестр
РРФСР. 17.30 -- Ми будує
мо БАМ. 18.00
Екран
збирає друзів 18 45 — Сьо
годні у світі. 19.00 — На
зустріч XXVI з’їзду КПРС.
Програма телебачення Ес
тонської
РСР. 21.00 —■
«.Часі». 21.45 -- Контрольна
для дорос іих». Цикл друіий. Передача ]. По закін
ченні — Сьогодні у світі.

Але ж дива: на їхній стежи
ні — зачинені ворота...

м.

дмитрієз.

ТЕЛЕФОНИ: відділ листів і масової
роботи, відділ пропаганди — 2-45-36;
відповідальний секретар, відділ учніесьнсї молоді — 2 46 87; відділ комсо
мольського життя, відділ військопопат ріотичного виховання та спорту —
2-45-35; фотолабораторія ■- 2-56-65;
нічна редакція — 3-03-53
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