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Сьогодні^

ХАЙ ЖИВУТЬ НЕРОЗРИВНА
ІНТЕРНАЦІОНАЛЬНА ЄДНІСТЬ
І БРАТЕРСЬКА ДРУЖБА НА

РОДІВ РАДЯНСЬКОГО СОЮ
ЗУ — ЖИВОТВОРНЕ ДЖЕРЕ

ЛО СИЛИ НАШОГО СУСПІЛЬСТВА!
Сьогодні невтомні охоронці правопорядку
відзначають своє професійне свято (3 стор.).

ВІЙСЬКОВИЙ ПАРАД І СВЯТКОВА ДЕМОНСТРАЦІЯ НА КРАСНІЙ ПЛОЩІ
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Великим Жовтеньї По
дія всесвітнього значення,
що відкрила нову епоху
в історії людства, вона
для кожного з нас — свя
то дуже особисте, в само
му прямому
розумінні
цього слова. Однією вели
кою, дружною сім'Сю, яка
об’єднала всі радянські
народи брати. тідзначаємо ми день народження
вашої великої матерІ-ВІгчизнн — першої на землі
робітничо
- селянської'
держави.
В пси день, осяяний не
меркнучим світлом жовт
невих прапорів, ми з осо
бливою глибиною відчу
ваємо непохитну єдність
партії і народу, заявляє
мо про свою вірніеть за
повітам великого Леніна,
про рішимість штурмува
ти нові рубежі комуніс
тичного творення. Почут
тя, які хвилюють кожно
го з нас, точно і ємко ви
словив товариш К. У.
Черненко: «Ми свою ре
волюцію вистраждали, за
хистили її. соціалізм по
будували — і тепер вті
люємо в життя велетен
ські плани розвитку краї
ни, дальшого поліпшення
життя народу».
Головна площа країни
в цей день справді Крас
на, багряна від кумачу,
що залив її, — кольору
революції, кольору Дер
жавного прапора Країни
Рад. У святковому вбран
ні паче сфокусовано най
головніше з того, чим жи
ве, за що бореться ра
дянський народ. Лозунги,
народжені
революцією,
— «Мир — народам»,
«Земля — селянам» пе
рекликаються з заклико.м,
що відобразив паші сьо
годнішні
прагнення:
«Вперед, до перемоги ко
мунізму!». .
Па трибунах для гос
тей — ветерани Комуніс
тичної партії 1 Жовтне
вої революції, герої гро
мадянської і Великої Віт
чизняної воєн, передови
ки виробництва — тру
дівники промисловості й
сільського господарства,визначні діячі науки і
культури,
космонавти,
численні зарубіжні гості.
Присутні глави диплома
тичних представництв, ак

редитованих у Радянсько
му Союзі.
Бурхливими, тривали
ми оплесками москвичі і
гості столиці вітають ке
рівників
Комуністичної
партії і Радянської дер
жави.
Па
центральну
трибуну Мавзолею В’. І.
Леніна піднімаються това
риші -К- У- Черненко,
Г. А. Алієв, В. І. Воротинков, М. С. Горбачов,
В. В. Гришин, А. А. Гроиико.
Г. В. Романов,
М. С. Соломенцев, М. О.
Тнхонов. П. Н. Деиічев.
В. І. Долгнх, В. В. Кузнецов. Б. М. Пономарьов,
В. М. Чебриков. М. В.
Знмяніп, І. В. Капітонов.
Є. К. Лигачов, М. І. Рижков.
Куранти на Спаській
башті Кремля відбивають
десять ударів.
Перший заступник мі
ністра оборони СРСР Мар
шал
Радянського
Со
юзу С. Л. Соколов прні’ь
має рапорт командуючого
парадом генерала армії
П. Г. Лушева, об'їжджає
війська
й поздоровляє
учасників параду зі свя
том Великого Жовтня. У
відповідь звучить трира
зове «Ура!».
Закінчивши
об’їзд
військ, С. Л. Соколов під
німається на трибуну "Мав
золею і виголошує промо
ву.
Над площею прокочу
ється могутнє, тисячоголо
се «Ура!». Гримить арти
лерійський салют. З гар
матними залпами злива
ються звуки Державного
Гімну Радянського Союзу.
Починається проходжен
ня військ.
Па брущатку Красної
площі вступають барабан
щики й фанфаристи — ви
хованці Московського вій
ськово-музичного учил 11 ща.
За давньою традицією, що
бере початок з 1940 року,
їм надається відповідаль
не й почесне право відкри
вати паради в столиці на
шої Батьківщини.
Красна площа — ніби
гігантський екран, па яко
му кадр за кадром вини
кають все нові картини
жовтневого
свяіа. Під
звуки урочистої увертю
ри строгі кольори, в які
був забарвлений військо
вий парад, зміцнюються

яскравими барвами, що
ввібрали, здасться, всі від
тінки сонячного спектра:
починається демонстрація
представників трудящих
столиці. Над колонами
майорить під осіннім віт
ром кумач стягів і транс
парантів, пливуть квіти,
гірлянди
багатоколірних
повітряних куль.
«Партія
і Ленін —
близнята браття...» Перед
грибулами рухається ма
шина з портретом велико
го Леніна, за нею прапор,
на якому сяють слова:
«Слава КПРС!»
Країна
Рад вступила в період
практичної підготовки до
чергового, XXVII з’їзду
КПРС. Оплесками зустрі
чає плота девіз «Від з’їз
ду до з’їзду — ленінсь
ким курсом». Непоруш
ність цієї генеральної лі
нії партії — переконливо
п род ем он стру вав жовтне
вий Пленум ЦК КПРС,
який відбувся незадовго
\до свята.
Під портретом Гене
рального секретаря ЦК
КПРС,
Голови Президії
Верховної Ради СРСР
К. У. Черненка його сло
ва — концентрований ви
яв справ і помислів радян
ського народу, монолітно
згуртованого навколо пар
тії комуністів: «Партія
твердо
йде
обраним
шляхом — шляхом ко
муністичного творення і
миру».
«Люди всієї планети!
Ширше розгортайте бо
ротьбу за заборону ядер
ної, хімічної та інших ви
дів зброї масового зни
щення!». Цей заклик на
шої вартії, який могут
ньо прокотився над свят
ковою Москвою, почутий
п усіх куточках планети
Земля. Ніби відповідаючи
на нього, сильні руни лю
дей різних рас і кольору
шкіри, зображені на яск
равому панно, переламу
ють смертоносну ракету,
що летить над земною ку
лею.
Працею
зміцнювати
справу миру — так ро
зуміють радянські люди
своє головне завдання у
нинішній складній міжна
родній обстановці, яка не
безпечно загоетрила<я з
Рвкінчеиня на 2-й стор.).

Новими успіхами в со
ціалістичному
змаганні,
патріотичними ініціатива
ми зустріли 67-у річницю
Великої Жовтневої соціа
лістичної революції трудя
щі Радянської України. З
гарячим схваленням сприй
няли трудівники МІСТ 1 СІЛ
республіки рішення жовт
невого (1984 р.) Пленуму
ЦК КПРС. положення і
висновки, що їх містить
промова на ньому Гене
рального секретаря ЦІі
КПРС, Голови Президії
Верховної Ради СРСР то
вариша К. У. Черненка.
У яскравому вбранні
центральна площа столиці
України, яка носить Ім’я
Жовтневої Революції. На
фасадах будинків — порт
рети К. Маркса, Ф. Ен
гельса, В. І. Леніна. На
будинку консерваторії —
портрети членів Політбюро ЦК КПРС. Численні
лозунги і транспаранти
сл авл ят ь
соціал 1 стичну
Бать ківщи ну, Кому 11 Істин
ну партію, людину праці.
Па свіжому осінньому віт
рі майорять Державшій
прапор СРСР, прапори со
юзних республік, які сим
волізують непорушну єд
ність братерство радянсь
ких народів.
На трибунах — почесні
гості:
ветерани партії,
учасники Великої Вітчиз
няної війни, ударники пер
ших п’ятирічок, передови
ки і новатори виробницт
ва, діячі науки і культури.
Тут же — члени Президії
Верховної Ради УРСР і
Ради Міністрів республіки,

Добірну коротних інформацію
по спортові читайте на 4 стор

Гордо майорять
стяги Жовтня
ВІЙСЬКОВИЙ ПАРАД І ДЕМОНСТРАЦІЯ

ТРУДЯЩИХ В КИЄВІ

керівники міністерств і ві иое. Він приймає рапорт
парадом,
домств, депутати Верхов командуючого
ної Ради СРСР і Верхов першого заступника ко
ної Ради УРСР,.генерали, мандуючого військами ок
генерал-лейтенанта
адмірали і офіцери Радян ругу
ської Армії і Військово- А. Д. Фоміпа, бгається з
Морського Флоту. Присут воїнами, які вншинувалнні співробітники* генераль ся на Хрещатику, поздо
них консульств соціаліс ровляє їх з 67-ю річницею
тичних країв у Києві.
і 'Великої Жовтневої соціа
10 година ранку. Над лістичної революції. У від
площею імені Жовтневої повідь гримить тисячого
Революції звучить мело лосе «Ура!».
дія київських курантів.
Командуючий військами
На центральну трибуну округу піднімається на
піднімаються
товариші трибуну і виголошує про
В. В. Щербицькнн, О. Ф. мову: Від імені і за дору
Ватченко, Ю. Н. Єльчен- ченням Центрального Ко
ко, Є. В. Качаловський, мітету Комуністичної пар
Б. В. Качура, О. П. Ляш тії України, Президії Вер
ко, І. О. Мозговий, В. О. ховної Ради і Ради Міні
Сологуб, О. А. Титаренко, стрів республіки він ві
О. С. Капто, Ю. П. Коло- тає і поздоровляє присут
мієць, В. Д. Крючков, С. Н. ніх з всенародним святом
Муха, Я. II. Погребняк.
- 67-ю річницею Великої
Кияни і гості столиці теп > І Совтневої соціал істнчпої
ло вітають керівників Ком революції.
Над площею прокочу
партії України і уряду рес
ється .могутнє «Ура!». Ме
публіки.
Гімнів
У відкритій машині на лодії Державних
йлощу виїжджає коман СРСР і Української РСР
із залпами
дуючий військами Черво- зливаються
нопрапорного Київського святкового артилерійсько
військового округу гене го салюту.
рал-полковник В. В. Оси[Закінчення ке. 2-й стер.).

Демонстрація трудящих в

НіроЕОград?.

--------- 2 стор.-----------------------------------------

- «Молодим

НЕМЕРКНУЧЕ СВІТЛО ЖОВТНЯ
(Закінчення.
Початок на 1-й стор.).

вини американської адмі
ністрації.
По Красній
площі проїжджають ма
шини з трудовим рапор
том Жовтню міста-гсроя
Москви: за десять місяців
1984 року продуктивність
праці
в промисловості
Зросла на 2.3 процента,
собівартість
продукції
знижено на 0.7 процента.
Понадпланової продукції
випущено па сотні міль
йонів карбовапців. У пат
ріотичному русі «40-річчю Великої Перемоги —
40 ударних трудових тиж
нів» беруть участь усі
робітничі колективи сто- '
лиці. Масового розмаху
набув рух: «Честь і слава
— по праці! ».
У рапорті радянського
народу Жовтню одним з
найвагоміших рядків ста
ло повідомлення про чу
дову трудову перемогу
на БАМі: на всій довжи
ні гігантської магістралі
на рік раніше строку від
крито наскрізний робочий
рух поїздів.
На Красній площі не
має бамівської колони.
Але колектив Всесоюзної
•ударної будови делегував
На жовтневе свято в сто
лицю своїх повноважних
представників. Ми роз
мовляємо з одним з них
— Героєм Соціалістичної
Праці
Іваном Варшав
ським. Вся країна стежи
ла за тим. як рухалися
назустріч одна одній з
сходу І заходу бригади,
якими керували наш спів
розмовник' і О. Бондар,
ниці теж Герой Праці.
Останню «золоту ланку»,
що зімкнула Байкале Амурську, друзі - супер
ники уклали разом.
— Ми лише підбили
підсумок нелегкій праці
наших
товаришів, які
розчищали тайгову ціли-

пу, відсипали земляне по~
лотно, наводили мости й
пробивали тунелі, — го
ворить Іван Миколайович.
—■ У
привітанні ЦК
КПРС учасникам будів
ництва
й експлуатації
БАМу підкреслено, що
магістраль будує вся кра
їна. На трасі пліч-о-пліч
працюють посланці всіх
республік, техніка й ма
теріали надходять до пас
з тисяч адрес. І сьогодні
з головної площі нашої
багатонаціональної Бать
ківщини від імені моїх
товаришів я хочу переда
ти величезне спасибі всім
радянським людям за до
помогу й підтримку.
В одних шеренгах з тру
довою гвардією столиці,
тримаючи
рівняння на
старших товаришів, кро
кує по Красній площі мо
лода зміна робітничого
класу — вихованці профе
сійно-технічних училищ.
202 міських ПТУ стали
основним джерелом при
пливу молодих кадрів у
народне господарство Мос
кви. Три чверті молоді,
яка вступає в самостійне
трудове ’ЖИТТЯ. здобуває в
них середню освіту, робіт
ничі професії 1 моральний
гарт.
Всенародним піклуван
ням оточене у нас юне по
коління. Лозунг «Усе най
краще — дітям!» для тру
дівників найбільшого в
країні універмагу «Дитя
чий світ» — конкретна
.робоча програма. Перед
святом у них було особли
во багато турбот, але про
давців цс тільки радувало.
— Майже весь паш ко
лектив — жінки, а отже,
матері та бабусі, — пояс
нює директор магазину
Л. Чала, яка йде разом
із співробітниками в свят
ковій колоні. — Готую
чись до розширеного про
дажу товарів, на які з 1

10 листопада 1984 року
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вересня знижено ціни, ми
в думці прикидали, як це
позначиться на сімейному
бюджеті. Прибавка поміт
на! Втілення в життя лі
нії партії на неухильне
поліпшення життя народу
ми маємо
можливість
спостерігати немовби оба
біч прилавка — 1 як про
давці, і як покупці. Особ
ливо приємно, що держава щороку витрачає близь
ко мільярда карбованців
на здійснення політики
пільгових роздрібних цін
па дитячі товари. Це теж
характерна прикмета на
шого, радянського спосо
бу життя.
Так, широкою є сфера
прикладання сил, вміння
і знань молоді. Тільки на
карті всесоюзних удар
них комсомольських бу
дов — 66 назв, і на кож
ній напевно можна зуст
ріти посланців москов
ської комсомолі!'.
Високо несе свій пра
пор трудова юність столи
ці. Кожен третій молодий
робітник міста — удар
ник комуністичної праці.
До свята великого Жовт
ня більш як 40 тисяч
юнаків і дівчат заверши
ли завдання чотирьох ро
ків п’ятирічки.
У колоні демонстрантів
— комсомольсько - моло
діжна бригада ремонтни
ків Миколи Логунова з
депо
Москва — Сорту
вальна. Молоді залізнич
ники вірні традиціям тих.
хто стояв біля джерел
«Великого почину», 1 пе
редають його естафету
друзям.
— Недавно на одному
з комсомольських суоотииків у нашому депо пра
цювали ремонтники брпгадп-побратима з НДР, —
розповідає Микола. —
Наша дружба з молодіж
ною бригадою Вальтера
Прохотта з заводу заліз

ничної механіки з міста
Бранденбурга почалась у
дні берлінського фестива
лю. Тоді ми й уклали до
говір про співдружність,
в якому є такі рядки: «У
нас спільні цілі, спільні
завдання. Чим краще ми
працюємо, тим міцніша
наша єдність, тим міцні
ші мир і соціалізм». Було
дуже приємно прочитати
у' виступі товариша К. У.
Черненка на зустрічі з
керівниками молодіжних
організації!
соціалістич
них країн високу оцінку
контактів молоді на різ
них рівнях. У них, під
креслив Костянтин Устипович, вагома передумова
до того, щоб узи дружби
і
співробітництва, які
зв’язують партії, держа
ви і народи країн соціа-.
лізму, міцніли ,1 примно
жувались. Кошти від суботника ми з німецькими
друзями перерахували у
фонд
XII Всесвітнього
фестивалю молоді і сту
дентів. Щасливі, що гос
подарями
всесвітнього
свята юності цього разу
будемо ми, молодь Краї
ни Рад. Виконуючи наказ
партії, постараємося зро
бити все, щоб воно стало
справді масовим, пере
конливим, антивоєнним,
антиімперіалістичним за
ходом юності всієї плане
ти.
Лунають пісні біля си
вих кремлівських стін. Піс
ні радості і надій, праці 1
миру. Люди, які принесли
їх на площу, люблять
свою землю I чесно пра
цюють па пій. Якщо по
трібно буде, вони зуміють
захистити її, як бувало ра
ніше. Але головна їх тур
бота — про мир. Це за
повітне слово Жовтень на
креслив на своєму прапо
рі в момент народження. І
в день 67-ї річниці Вели
кої революції воно, як 1
раніше, на наших прапо
рах, у наших серцях.
(ТАРС).

гордо майорять

жовтня

(Закінчення.
Початок на 1-й стор.).

Звучать фанфари. За
традицією відбувся вій
ськовий парад.
Потім
починається
святкова
демонстрація.
Звучать здравиці на честь
67-ї
річниці Великого
Жовтня,
Комуністичної
партії, радянського наро
ду. На головну площу
столиці України вступає
колона передовиків 1 но
ваторів виробництва, дія
чів науки і культури. По
переду — прапор містагероя Києва. Він у руках
бригадира токарів вироб
ничого об'єднання полі
мерного машинобудування
«Більшовик» Героя Со
ціалістичної Праці М. І.
Сукретпого. Почесне пра
во пронести на демонстра
ції перехідний Червоний
прапор ЦК КПРС, Ради
Міністрів СРСР. ВНРГІС,
і ЦК ВЛКСМ, яким сто
лицю республіки відзна
чено за досягнення висо
ких результатів у Всесо
юзному соціалістичному
•змаганні в минулому ро
ці, надано слюсарю-складальпику Герою Соціаліс
тичної Праці Г. М. Круг
лячу
Погляди
присутніх
звернені до портрета за
сновника Комуністичної
партії і Радянської дер
жави В. І. Леніна. Сьо
годні, як і завпеди, Ілліч
з нами. Заповіти вождя
революції живуть у сер
цях мільйонів, його вели
ку справу продовжують
все нові м нові покоління
будівииків комунізму
У святковій колоні —
портрети
Генерального
секретаря- ЦК КПРС, Го
лови Президії Верховної
Ради
СРСР товариша
і К. У. Черненка, членів

МИ ПРАПОР ЖОВТНЯ НЕСЕМО
ДЕМОНСТРАЦІЯ ТРУДЯЩИХ У КІРОВОГРАДІ

Сьогодні МІСТО вдяглося
по-святковому. Транспаран
ти, прапори, квіти, радісні
обличчя людей. Звідусіль
доносяться бадьорі слова
пісень на зразок: «Сегодня
мы не па параде, а к ком
мунизму на пути!..».
Десята
година ранку.
Центральна площа міста —
площа імені С. М. Кірова.
Звучать перші такти мар
шу. починається святкова
демонстрація. Першими па
площу вступають вчителі та
учні середньої школи Хз 5.
Цей колектив
завоював
право очолювати. колону
демонстрантів — школярів
Ленінського району Кіро
вограда. Десятирічка стала
переможцем районного зма
гання по підготовці школи
до нового навчального ро
ку, під час літніх канікул
старшокласники у колгоспі
«Україна»
Знам’янського
району в жонали робіт на
суму 14 тисяч карбованців.
З л. шамікіа лупають сло
ва дикторського тексту;

Слався од краю до краю. невий та жовтневий (1984 р.)
Вітчизно.
Квітни садами, піснями Пленуми ЦК КПРС і прий
лунай.
няті першою сесією Всрхоз.
Стій на кордонах
ної Ради СРСР 11 скликай,
одважно 1 грізно
День комунізму в трудах ця «Основні напрями ре.
наближай.
форми загальноосвітньої і

Перед трибунами прохо
дять школярі' СШ №№ 6, професійної школи».
За роки XI п’ятирічки в
22, 24, ЗО, 34.
У літніх трудових об'єд Кіровському районі збудо.
наннях Ленінського району
працювало 430 учнів. Воші
трудилися у колгоспах і
радгоспах, на виробничому
об’єднанні
по
сівалках
«Червона зірка», взуттєвій
фабриці, в ремонтно-буді
вельному управлінні. Виго
товили продукції на 38,5
тисячі карбованців.
Великою цілеспрямованою
роботою по дальшому вдо
сконаленню навчання і ко.
муністичного виховання під
ростаючого покоління зу
стрічає 67-у річницю Вели
кого Жовтня педагогічна
громадськість Кіровського
району. Новий животворний
приплі'.в сил і енергії в педкодективах викликалк квіт.

ну Г. М. Катеринич, П. Я.
Кареліш, Г. О. Шсхет, Б. К.
Журахівськнй, А. В. Ше
ховцова, Г. В. Ковпакова,
Т. О. Дубіпа.
Добрих результатів у тру

довому вихованні допома
гають добиватися школярам
базові шефські підприєм
ства — чавуноливарний за
вод (СШ № 10), меблевий
комбінат, трест «Кіровоградтепломережа»
(СШ
№ 9), завод «Гідроспла»
(СШ № 27),
виробниче
об’єднання сДрукмаш» (СШ
№№ 18, 19).
У колоні демонстрантів—
студенти Кіровоградського
педагогічного інституту іме
ні О. С. Пу шківа. Гордістю
студентства є Ленінські сти.
гййдіатп Ірина Неумнвана,
Валентина Баранова, Ірина
РалкЬ, Пушкіиський стипен
діат Світлана Ковтюк, стипендіат професійних Спілок
СРСР Людмила Чорново,
люк.
Під час третього трудово
го семестру студентські бу
дівельні загони вузу освоїли
капіталовкладень на 701
тисячу карбовапців. Загони
безкорисливої праці «ГІрлум я», «Факел», «Корчагінець», «Спектр» близько 13

стяга

Политбюро
ЦК КПРС.
Звучать слова жовтневих
закликів: «Хай живе Ко
муністична партія Радян
ського
Союзу!
Непо
хитна
єдність
партії
1
народу,
вірність
заповітам Великою Лені
на — запорука всіх на
ших перемог!».
Звучить здравиця: < Хай
живе Ленінський комсо
мол — передовий загін
молодих будівників кому
нізму!». В колонах разом
з людьми старших поко
лінь йде юність міста.
«Вчитися по-леиіпському
жити, працювати, бороти
ся» — ці слова стали де
візом тисяч юнаків і дів
чат, які активно включи
лись у рух за підвищення
продуктивності
праці.
У рядах демонстрантів
— наукова інтелігенція
столиці України.
(і
У святкових колонах
йдуть представники шістпадцятнтпсячного загону
вчителів Києва. Нинішній
рік для них особливий:
воші вже приступили до
практичного
здійснення
реформи
загальноосвіт
ньої і професійної школи.
У колонах демонстран
тів — діячі літератури і
мистецтва, ті, хто в своїй
творчості оспівує геро
їчну історію соціалістич
ної Вітчизни, її будівнячу сучасність, створює об
рази героїв нашого часу.
Святкова демонстрація
стала переконливим свід
ченням беззавітиої вір
ності трудящих Києва ле
нінським заповітам, спра
ві комунізму їх рішимос
ті віддати всі сили і еиер-;
гію втіленню в життя ріЛ
нюнь XXVI з’їзду наріїї Г
наступних Плепсмів ЦК
КПРС.

(РАТАУ).

тисяч карбованців передали
у Фонд миру, на дитячі бу
динки.
За 54 роки існування псд«_
інститутом підготовлено по
над 24 тисячі вчителів. Се
ред них багато відміннішії»
народної освіти, засл/женик
учителів УРСР.
Під звуки святкових мар
шів виходять на площу
представники професорськовикладацького складу інсти
туту сільськогосподарського
машинобудування.
Па семи факультетах ву
зу навчається більше 5 ти
сяч юнаків і дівчат, з них
200 — із 15 країн світу.
— Хай живе радянська
наука! — звучать
слова
диктора. Ура! — багатого
лосо відповідають колони.
йдуть колективи машино
будівного, будівельного тех
нікумів, технікуму механіза
ції сільського господарства,
технікумів радянської тор
гівлі та кооперативного.
Крокують викладачі та
учні музичного і медичного
училищ. Слідом за ними-—
вихованці
профтехучилищ
міста. Це завтрашній робіт
ничий клас. Виробництво
вимагає від сучасного робіт
ника високого рівня знань,
майстерності, ініціативи і
пошуку. А цього можна до
сягти лише завдяки всебіч
ному гармонійному розвит
ку особи.
У. .Кіровограді в тест
СІП У вчаться 4500 юпакіг»
і дівчат. У тому числі і 90
представників Демократич
ної Республіки АфганістанНародам Країни Рад зав
жди були притаманні РЙс!<
иролетарсьіхого інтернаціо
налізму, бажання допомог
ти народам інших країн у
часи важких випробувань.
Па святковому' марші —•
працівники металообробних
підприємств та підприємств
місцевої промисловості. Н
перших лавах крокують
(Зік)нченни на 1-й сте»з»-1-

10 листопада 1934 ройу

МИ ПРАПОР
жовтня НЕСЕМО
(Закінчення.
Початок на 2-й стор.).

рравофлангові соціалістич
ного змагання і новатори
Виробництва, ветерани вінии та праці, наставники мо
лоді.
Всенародне свято — 67-у
річницю Великого Жовтня—
трудівники обласного цент
ру зустрічають в обстановці
великого трудового підне
сення.
Над
святковими
колонами полум’яніють гас.
ла «Слава Великому Жовт
ню!», «Вітчизні — удар
ний труд!», «Ми — за
мир!». Ці слова співзвучні
настрою всіх, хто вийшов
Сьогодні на демонстрацію.
Червоний оксамит прапо
рів, транспарантів, різнобарв’я квітів грають над
колонами робітників, інженерно-технічшіх працівників,
службовців ордена «Знак
Пошани» заводу «Гідросіі/Й». Продукція підприєм
ства надходить на багато
Заводів України, Білорусії,
Російської Федерації, його

Змінюються оркссірн, зву
чать інші марші, гордо кро
кують робітничі колективи
різних підприємств — ре
монтно-механічного заводу
імені В. К. Таратутн, вироб
ничого об’єднання «Друк,
маш», чавуноливарного за
воду, заводів «Хімпобут»,
виробничого
«Металіст»,
об’єднання
«Вторчормет».
Крокує гордість і трудова
слава Кіровограда.
На головну площу міста
вступає колектив флагмана
сільськогосподарського ма
шинобудування — кірово
градського
виробничого
об’єднання
по сівалках
«Червона зірка». Передови
ки виробництва гордо не
суть Червоний прапор ЦК
КПРС, Президії Верховної
Ради СРСР, Ради Міністрів
СРСР та ВЦРПС, який вру
чено колективу за самовід
дану працю. Понад 80 і;олектнвіз у об’єднанні стали
послідовниками паї ріотпчної ініціативи формуваль
ників «П’ятирічку — до 7-ї

«Молодий

комунар»-------------------------------------- ,—_ З стер.

СЬОГОДНІ — ВСЕСВІТНІЙ ДЕНЬ МОЛОДІ

Якби мені дозелося ви
ступати
на
Всесвітньому
фестивалі молоді і студен
тів, який незабаром відбу
деться у Москві, я б сказаз
його делегатам: сьогодні у
нас немає більш важливої
проблеми, ніж збереження
миру. Всі учасники фестива
лю — люди різних
націо
нальностей, переконань, со
ціальних груп. Але якою б
мозою вони не говорили,
це має бути мова довір'я і

вона людям,
я знаю.
Як
мені забути те, що мій бать
ко повернувся з війни інва
лідом, що тринадцять тяж
ких
поранень ще й сьо
годні
приносять
йому
страждання. Як забути ме
ні про те, що тягар, який

взаєморозуміння.
На пла
неті не повинно залишити
ся місця для ядерних полі
гонів. Адже не може бути
мирного співіснування смер
тоносної зброї і людей доб
рої волі. І ми, представни.
ки молоді всього світу, по
винні
об’єднатися у своїй
боротьбі за мир, щоб про
тистояти загрозі третьої сві
тової війни. Я народився
після війни. Але що несе

ліг на плечі тих, хто кував
перемогу у тилу, підкосив
здоров'я моєї матері. Як
забути про війну, коли її
загроза нависла і над моєю
сім’єю? У кожного з вас є
своя сім’я. Кожен з вас хо
че, щоб щасливими росли
діти. Отже, бажання
наші
спільні. І лише об’єднавши
ся, народи всіх країн світу
зможуть запобігти ядерній
катастрофі. Від наших
зу-

відтвїрджчємо

життям

силь
залежить
планети.

майбутнє

Людина
а
сучасному
складному езіті — якою во
на має бути? Я вважаю, доб
рою і дбайлизою. І голов
не — небайдужою до всьо
го, що відбувається навко
ло неї. Саме такі, вважаю,
мої товариші по роботі. То
му є чимало підтверджень.
Приходить,
скажімо,
в
бригаду новачок. Ніхто не
пройде байдуже повз ньо.
го. Всі прагнемо
навчити
молодого робітника. І кож
ного з нас так учили.
Тільки із захопленням я
можу говорити про своїх
колег В. Непика, Ю. Ваку
рова, В. Яременка, В. Кули-

РЕКОМЕНДУЮТЬ НАЙКРАЩЕ
організацій. І, як лрази- ничний мусить знати їх,
ло, рекомендації
хлопці аби запобігти порушенням
І
якщо
підтверджують уже в пер правопорядку.
ші ж місяці роботи
по кількість їх зведено до
охороні громадського по- мінімуму, як у Сергія, —
це в першу чергу показ
рядку.
Торік восени
прийшов ник ефективності роботи
у наш
колектив
Сергій дільничного.
Виховання і
навчання
Скубун. Партійна організація комбікормового за молодого міліціонера у
від
воду, де Сергій працював нашому районному
внутрішніх
справ
технологом,
рекоменду ділі
вала його як сумлінного — постійне доручення мі
виробничника,
людину ліціонерів зі стажем. Но
принципову,
наполегливу вачок завжди має настав
в досягненні мети. Минув ника.
Один із найдосвідченірік. 1 видно — в міліцію
—
прийшла
не
випадкова ших наших старшин
Незаба
У нашому
районному людина. За короткий час В. О. Безуглий.
для ром він відзначатиме двад
відділі
майже
полови хлопець освоїв нозі
на особового складу — себе обов’язки. Дільнич цятиріччя роботи в від
внутрішніх
справ.
міліціонер
Сергій ділі
молодь, комсомольці і ко ний
Скубун обслуговує
біль Його портрет — на район
муністи.
двадцяти населених ній Дошці пошани. Тепер
Хлопці приходять у мі ше
ліцію здебільшого з тру пунктів району. За циф школу Володимира Олек
дових колективів, за ре рою — люди: різні за вда. сійовича проходить Юрій
Діль- Донець.
комендацією
первинних чею, характером.
партійних, комсомольських

Так, мабуть, у всіх ви
ходить — про важливість
своєї роботи ми найбіль
ше думаємо в день про
фесійного свята. В будні—
обов’язки, план, задуми,
втілення, для роздумів не
залишається часу. Чи то в
хлібороба, чи у сталевара,
чи ось у нас — людей, які
стоять на сторожі право
порядку і законів,
за
тверджених Конституцією.
Сьогодні хочеться ска
зати слово про молодих
міліціонерів, тих, у кого
лише починається неспо
кійна служба.

на, Д. Решетникова, М Б унатіна. І про те, які вони
цікаві люди, і як лрацюзати вміють. Не випадково за
підсумками роботи протя
гом тижня,
присвяченого
Вахті пам'яті, який
прохо
див на підприємстві, хлопці
вибороли першість. Комсо
мольці «Червоної
зірки*
перерахували у фонд фес
тивалю близько трьох ІИСЯЧ
карбованців. Є в тому і наш
внесок. Він — наше відпо
відь тим, хто загрожує ми
рові й свободі народів.

М. АНДРЮКОВ,
бригадир
комсомоль
сько-молодіжно; брига
ди формусальяии. з ли
варного цеху ковкого
чавуну
виробничого
об єднання по сівалках
«Червона зірка».
м. Кіровоград.

Серйозного,
змаючзго
наставника моє
Миколі
Галат, котрого влітку г.ам
рекомендувалі.
колгоспу іме.ч
< <е.рос
СЬКОГО. Уроки, ЯКІ МилО. .
НИНІ ДгГє дерЬіве. OlHCi.ua •
тор
старший
лвитенаг-.
міліції М. Г. чей.-іои,
юнак вас юсову за. йме et er
практиці не один ріп.
Міцна, боєздв м и ,.ол сомопьська організад
па
ШОГО колективу. /чЗЇОрЛтегного спеціаліста,
акгизного спілчанина виьр«
ли недавно на звітг-о-вл
борних зборах комсо/,.о;.ь
ці своїм ватажком — кому
міста Федора
Дрооен.,-.
Тісний контакт
у комсс
мольців із партійною ор
ганізацією
відділу.
Ми.
комуністи, певні — змін
ветеранам охорони г.ра.-.з
порядку росте гідна.

М. БОГЗД,
заступник начальника
Компаніївського
ра
йонного відділу внут
рішніх справ.

СЬОГОДНІ — ДЕНЬ РАДЯНСЬКОЇ МІЛІЦІЇ '

крема, працішшкп міліції
були членами Міжнарод
пої організації донимби
борцям революції. Через
МОДР вони подавали ма
теріальну допомогу грудя
...Опівдні 27 квітня 1921 іцпм капіталістичних кра
року банда, в якій нарахо їн. Наприклад, на зборах
Єлисаветвувалось до 250 багнетів і паргосередку
табель, увірвалася в село градської окружної міль
Велику Виску, де в той ції 21 червня 1923 року
час знаходилися Хрнстич, було вирішено всім кому
Чудесснко та ще кілька ністам відрахувати частіїміліціонерів, Незважаючи ну заробітної плати у фонд
на нерівність сил, праців- допомоги полії в’язням за
пики міліції вступпли в рубіжних країн і зверну
перестрілку з ворогами. В тися до особового склад}
бою з тими, хто чинив міліції із закликом поча
розправи над радянськії- ти збір коштів жертвам
ми громадянами, намагав репресій у капіталістичних
ся зірвати будівництво но державах.
вого життя, Хрнстич і ЧуЯк і в усіх радянській
дссепко загинули смертю людей та трудящих усього
героїв.
світу, звістка про смерть
Працівники міліції спри Володимира Ілліча Леніна
яли виконанню нродроз- викликала глибокий біли
версткп, збиранню про- у серцях працівників мілі
довольного податку, Мі- ції Єлпсаветградщпнп. На
ліціокери охороняли ирод- відкритих зборах тіартійзагони від нападів банд, ної організації міліції і
стерегли склади з сіль- карного розшуку Єліїсапро- ветградського округу, що
ськогосподарською
дукцією, вели боротьбу з відбулося 23 січня
1924
антнрадянською агітацією. року, було прийнято _реНапередодні і під час золюцію, в якій, зокрема,
продкампанії міліція роз •говорилося: «...Ми, співро
крила немало злочинів. бітники, ще рішучіше бу.
24 квітня 1922 року пра демо проводити в ЖИТТЯ
цівники восьмого району розпорядження і вказівки
Єлисавет гра дської повіт- Компартії і Радвладв. Спи
міліції знешкодили ^бан спокійно, дорогий вчителю.
дитів, які тероризували Твої заповіти, твої ідеї
жителів Новоукраінкн.
будуть проведені
нами
Відваги і мужності ви повиістю до переможного
магало викорінення кар кінця...».
ної злочинності. Тільки у
Свою клятву колектив
лнпні-серпні
1923 року робітничо-селянської
мі
співробітники
Єлпсавет- ліції
Єлпсаветградщиии
градської окружної мілі виконав.
Героїчні діліП
ції розкрили 10 (а було самовіддана праця, країн-,
заявлено про 9) убивств, революційні, бонові і тру
13 пограбувань, 26 ви дові традиції співробітнп
падків крадіжок сільсько ків міліції двадцятих років
господарських тварин, 75 продовжуються
багато
випадків крадіжок дер гранпою діяльністю пра
жавного та особистого цівппкїв органів внутріш
майна.
ніх справ орденоносної Кі
Охоронці правопорядку ровоградщкнп.
не залишались осторонь
в. АЛТУЄВ,
громадського життя. Зо- кандидат історичних наук.

У далеких двадцятих
(3 ІСТОРІЇ Міліції ЄЛИСАВЕТГРАДЩИНИ).

марка відома у п’ятдесяти
Чотирьох країнах світу. Всі
зусилля колективу спрямо
вані на успішне виконання
Продовольчої програми. Зафбд успішно справляється ззавданнями п'ятирічки по
зростанню темпів виробппцтза, продуктивності праці,
надпланового випуску за
пасних частіш до сільгосп
машин і товарів народного
споживання. За 9 місяців
1984 року забезпечено вико,
йання плану по всіх техніко,
економічних
показниках.
Зекономлено понад норму
147 тони чорних і 93 тонни
кольорових металів,
1558
тисяч кіловат-годин електро
енергії, 50 тонн умовного
Палива.
Трудівники заводу гаряче
підтримали патріотичну іні
ціативу передових підпри
ємств країни по розгортан
ню соцзмагапня на честь
ювілейних дат: 50-річчястахановського руху і 40-річчя
Перемоги радянського на
роду у Великій Вітчизняній
війні.
Вагомий рапорт про свої
здобутки склав святу і ко
лектив заводу радіовиробів.
Написи на панно, які про
пливають у колоні демон
странтів, свідчать, що підприемсіво постійно викопує
Йдаи випуску продукції’,
£18 заводчан уже справпддея з п’ятирічними плано
вими завданнями і працю
ють у рахунок 1986 року.
0 авангарді соцзмаганпя
йдуть колективи складаль
ного цеху
3. дільниці
Друкованих
плат № І б,
бригади радіомонтаж ликів
цеху № 6 (керівник Світла
на Донова/, заготівельного
Цеху № 17.

річниці Конституції СРСР».
Трудівники «Червоної зір
ки» успішно справляються
із завданням по надплано
вому підвищенню продук
тивності праці па 1 процент
і
зниженню собівартості
продукції на 0,5 процента,
йдучи назустріч 67-й річни
ці Великої Жовтневої со
ціалістичної революції, вони
виготовили понад план 209
сівалок, підвищили продук
тивність праці на 6,4 про
цента, реалізували понад
плац продукції на 2,2 міль
йона карбованців.
Б агатотпс я чпп іі кол ек т і їв
підприємства сповнений рі
шимості і далі збільшувати
свій внесок у справу кому
ністичного будівництва.
— Торжествуй, труд! —
лупають над площею слова.
Ставай для кожного радіс
тю. розкривай найкраще,
що є в людині.
«Революція — мудра, важ
ка і складна наука» — так
говорив В. 1. Ленін, КОЛИ 111,
нашій революції, ще и пів
року не .минуло. Тепер Ве
ликому Жовтню - 67. І чер
воні знамена, які гюлум ши
ють над площею, промов
ляють гордо: ми оволоділи
мудрою наукою, яку запові
дав Ілліч.
Гордо крокує
країною
шістдесят сьома осінь після
Жовтня. Але співає вона
весняних пісень: про розквіт
Союзу РСР, про _ щасливу
долю людей, що ного насе
ляють. про їх палке бажан
іш
ЖИТИ вВ мирі іІ дружбі З
ня жити
усіма народами світу.
З АФАНАСІЄНКО,
3. ГРИБ, І. КОРЗУН,
8. КОЗПАК |фото|.
7 листопада,
м. Кіровоград.

Після переможного за
кінчення
громадянської
війни трудящі Єлпсавегградщїініі, в тому числі і
працівники повітової мілі
ції, приступили до відбу
довні
промисловості та
сільського
господарства.
Партійні і радянські орга
ни тоді багато уваги при
діляли
організаційному
зміцненню міліції, посп.
лепню ідеологічної роботи
серед її особового складу.
Па службу в повітову мі
ліцію направлялися кому
ністи, комсомольці.
В перші роки після гро
мадянської війни перед мі
ліцією стояло завдання
номер один — ліквідувати
політичні банди. Операції
проти банд були тривали
ми, напруженими. Майже
шість діб' на- початку квіт
ня 1921 року співробітни
ки Єлнсавстградської міськ.міліції знешкоджували
куркульську банду, що ма
ла в своєму складі більше
50 багнетів. Між праців.
пиками міліції і бандита
ми відбулося кілька кро
вопролитних сутичок. Зав
дяки сміливим діям, стій
кості командирів і мілі
ціонерів банда була 7 квіт
ня остаточно розбита мі
ліцейським загоном і ар
мійським підрозділом біля
села Панчсвого ІІово.мпргородського району.
Навесні 1922 року доб.
ре екіпірована банда, в
якій були іі карні злочин
ці, систематичними панадами,
грабежами, роз.
боєм тероризувала жите
лів Устипівки та навколипні їх сіл. Зграя вмі.іо
маскувалася, і попасти на
на її слід було нелегко.
В кінці квітня співробіт
ники міліції виявили міс-

незнаходження банди і
завдали
їй
нищівного
удару.
Складовою частиною ро
боти міліції була бороть
ба з дезертирством, яке
тоді було джерелом і
резервом
внутрішньої
контрреволюції. Міліцією
Єлпсаветградського пові
ту тільки в січні 1921 ро
ку було затримано 223
дезертири трудового фрон
ту.
Операції проти внутріш
ньої контрреволюції
мі
ліція проводила як само
стійно, так і спільно з під
розділами Червоної Армії,
органами Всеукраїнської
надзвичайної комісії —
Державного Політичного
ЛіТКЧНОГО
Управління,
частинами
призначення.
особливого
Тісно взаємодіяли з мілі
цією комітети незаможних
селян. "
Активну участь у лікві
дації бандитизму брали
загони революційної само
оборони, які створювались
у селах і волостях з бід
ноти. Спрямовували бойо
ву діяльність загонів са
мооборони міліціонери.
Звільнення рідної зем
лі від бандитизму труди,
щпм
Єлисавстградщшіп,
співробітникам міліції да
лося ціною тяжких втрат.
У 1921 році в Голбвміліцію УРСР повідомлялося
про те, що в боротьбі з си
лами внутрішньої контрре
волюції гинуть представ
ники міліції та незамож
ного селянства Єлнсаветградщпнн. Серед тих, хто
поліг у боротьбі з класо
вим ворогом, були на
чальник шостого району
повітміліції комуніст В. М.
Хрнстич і міліціонер Чудесеико.

«Молодий

--------- 4 стор. --------Багатьом знайоме його
ім’я. Майже всім — його
голос. І дуже мало хто його
бачно на екрані телевізо
рів, хоча передачу, яку він
веде, дивиться вся нраїна.
За даними
соціологічних
досліджень, 58
процентів
молоді — постійні глядачі
передачі «Що? Де? Ког.н?.
26 процентів хлопців Г дів
чат дивляться цю популяр
ну передачу періодично.
Ось уже сім років існує
гра, яну придумав Воло
димир Якович Ворошилов.
І весь час він незмінний н
ведучий. Ми сидимо біля
екрана, «боліємо» за гля
дачів чи знавців, і рідно
задумуємося, що ж нас за
хоплює у передачі «Що?
Де? Ноли?». Ми придумує
мо для знавців хитромудрі
запитання і не помічаємо,
що одним із полюсів при
тягання є голос за надром.
Від нього залежить напру
жена нанва гри, відчуття
гострого протиборства.
Ми полюбили цю гру,
прийняли ’ її такою, якою
еона є. А що ж нас чекає
в майбутньому? Що сьо
годні відбувається на зні
мальних майданчиках те
лестудії?
На запитання
журналіста відповідає В. Я.
ВОРОШИЛОВ.
КОР.: — Володимире Яко
вичу. яку мету передбача
ла «Що7 Де? Коли?» сім ро
ків тому?
ВОРОШИЛОВ: —
Мета
нашої передачі — прище
пити бажання молоді ціка
во мислити. Досвід переда
чі підтверджує, що одне з
найбільших задоволень для
людини — думати.
Нині
головний недолік молодих
спеціалістів, котрі щойно

І

розподіляються і симпатії
глядачів.
КОР.: — Чи можуть знав
ці програти з рахунком
6:0? Чи не стане гра в дано
му випадку нецікавою? Чи
підбираєте ви питання так,
щоб цього уникнути?
ВОРОШИЛОВ: — Гра на
те і гра,’ щоб результат Ті
бус непередбаченим. Ми
не
підбираємо питання.

прийшли на виробництво —
невміння думати, приймати
самостійні рішення. І ось
ми беремо для своєї пере
дачі звичайних людей І
ставимо їх в енстремальну
ситуацію, коли вихід єди
ний: думати. А щоб знайти
правильну відповідь, необ
хідні здатність створювати
зразу нільна версій, умін
ня шеидко відібрати наи-

«Гра?
Репетиція життя!»
щоб
знавці обов'язково
програли. Однак я не впев
нений, що у випадку про
грашу гра буде нецікавою.
Один із хлопців лнось у
студії сказав, що гравець —
це та людина, в якої ви
вернуті назовні слух, зір,
пам’ять. Наші знавці своєю
пам'яттю можуть користу
ватися вже як професіона
ли. Питань до них надхо
дить дуже багато, а їх ви
бір — справа лотереї.
КОР.: — А як можна ста
ти знавцемї
ВОРОШИЛОВ: — У редак
ції
молодіжних
передач
місцевого телебачення над
ходять листи-заявки.
Ре
дактор проводить перший
відбір претендентів. Вони
приїжджають до Москви на
суботу і неділю. Ми зби
раємо чоловік двадцять і

оптимальніші. Ми і надалі
будемо орієнтуватися на
запитання, для відповіді на
які потрібні не просто
якісь знання
енциклопе
дичного характеру. Нам
дуже цікавий нешаблон
ний підхід до розв’язання
тієї чи іншої психологічної
проблеми. В процесі
гри
ми не раз були свідиами,
коли знавців рятувала ін
туїція одного з гравців.
КОР.: — Ви ставите пе
ред своєю передачею тіль:
ки пізнавальні завдання.
А чи не хвилюють езє пи
тання моралі?
ВОРОШИЛОВ: — Я невід
діляю думку від почуття.
Подивіться уважніше на єн.
ран — в процесі гри наші
знавці проявляють себе не
тільки інтелектуально, а й
моральне.
Відповідно ж

не в курсі того, то діє
ться в комсомольських
організаціях країни, рес
публіки, області. Газети

Іван є громадським роз
повсюджувачем
преси.

ми
використовуємо
у
своєму шкільному житті.
Такий приклад — неза.
баром
проводитиметься

— Бачте, дехто думає,
що обов'язки розповсюд
жувача преси в ТОМУ,
щоб правильно і вчасно
заповнити бланк і офор.
мити передплату у відділеи и і зв’язку, — міркує
Іван, — Це елементарні

охочіше передплачували
«Комсомольскую
прав

ду»,
«Комсомольское
знамя», «Молодий кому

нар», журнал «Комсо
мольская
жизнь». Ду
маю, треба насамперед
уміти пропагувати пресу.
Адже людей без захоплепь ис буває, Побесі-

Розмову записав
О. АНДРУСЕНКО.

діяльність підпільної ор
ганізації
«Спартак» у
Красногірці. Де шукати
відповідей?
Й Іван,
усміхаючись,
дивиться на мене.

І

І

цінну ініціативу, досвід
школярів області
ДОБЫ
дуєшся з обласної моло- І
діжної газети.
Безперечно, газета по-х І
радник, співбесідник. Са-

.

ме тому юний розповсюд
жувач преси Іван Шев
чук робить усе для того,

І

самому, як кажуть, тре
ба бути у курсі.
Іван Шевчук,
учень
1ь-го класу, — такий. Ба

гато читає, ділиться про
читаним з товаришами.
—> Пропагувати моло
діжну пресу вам треба
постійно,
— говорпть
він. — Адже я не уявляю
собі КОМСОМОЛЬЦЯ, ЯКИЙ

аби такни порадник був
у кожному домі. Допо
магають йому у
цьому
піонервожаті
Світлана
Анатоліївна Савельева і
Лариса Анатоліївна Гре-

і

бенюк, комсорги десятих

,

класів, весь комсомоле
ськин актив.,.
Після нашої розмови
і. Шевчук поспішав на
засідання комітету ком
сомолу. Сьогодні у кра
щих піонерів школи —
свято: їх приймають у
члені) ВЛКСМ.

В. ТЕЛіЖАН.
м. Знам’яние.

«Молодой коммунар» —

]
,

І

І

З метою з'ясування
Еашої думки про мік
рохвильову піч «Элек
троника»
просимо
відповісти на такі за
питання:
1. Чи відомо було
Е8М про
існування
мікрохвильової печі
«Электроника» до да
ної публікації?
(5) Так(1)._
Ні (2).
2. Чи вміщена в
публікації нова для
еєс інформація?
(6) Теи (1).
Ні (2).
3. Якщо так, то яка
саме?
(7) Використання
посуду із скла, фар
фору, паперу.
(8) Можливість при
готування продуктів
без масла, у власно
му соку.
(9) Швидке розмо
рожування.

(10} Приготування
продуктів без при
горання.
(11) Швидкість при
готування страв.
(12) Ефект сеіжоприготовленої страви
при розігріванні гото
вих кулінарних виро
бів.
,
(13) Зберігання в
продуктах ЕІтамінів.
(14) Інше.
4. Звідкіля ви взна
ли про існування печі
«Электроника»?
(15) 3 даної публі
кації.
(16) Від друзів, зна
йомих.
(17) Реклама в пе
ріодичній пресі.
(18) Реклама по те
лебаченню.
(19) Теклама по ра
діо.
(20) Випадково (в
магазині і т. п.).

орган Кировоградского

3*86050, А4ПС,

областного комитета

м. Кіровоград,

ЛКСМ Украины.
На украинской языке.

вул. Луначарського, 36.
БК 02534.

Командну боротьбу
ви
грали представники сіль

Обсяг 0,5 друк. ари.

(21) Інше.
5. На вашу дульку
чи є доцільним вико
ристання печі «Элек
троника» у сучасному
домашньому
госпо
дарстві поряд із зви
чайною газовою або
електропіччю?
(22) Так (1)
Ні (3).’
Еажко
відповісти
(2).
6. Якщо ви знали
про існування печі
«Электроника» і не
купили її, то чому?
(23) Висока ціна.
(24) Немає в прода
жу.
(25) Труднощі в ре
монті.
(26) Немає необхід
ності.
(27) Невпевненість
в надійності печі.
(28) Невпевненість
у якості приготовле
ної їжі.
(29) Відсутність про
дажу в кредит.
(30) Інше.
.7. Чи влаштовують
вас такі характеристи
ки печі «Электрони
ка»?
(31) ЗовнішТак Ні
ній вигляд
Так Ні
(32) Ціна
(33) Габа
ритні розміри
Так Ні
печі
(34) Габаритні розміри ро
бочої камери Так Ні
(35) Час при
готування їжі Так Ні
(36) Відповід
ність до сучас
них технічних
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САМБО. Тривають перші
обласні юнацькі спортивні
ігри. Турнір з боротьби
НАСТІЛЬНИЙ
ТЕНІС.
самбо відбувся на килимах
Бронзовим
призером V
спорткомплексу спортклу чемпіонаті
України
серед
бу
«Зірка»
Кіровоград
став лікар Кі
ського виробничого об’єд спартаківців
ровоградської міської сто
нання. по сівалках «Черво матологічної
поліклініки
на зірка». Переможцями в майстер спорту
Арнадій
окремих вагових катего Османос.
ріях стали юні самбісти з
обласного центру: Олексій
ФЕХТУВАННЯ. В десятку
рапіристів
Гаврилов. Юрій
Кривин- найсильніших
за
результатами всесоюз
сьний (обирЕа — маїиинобудівельнии технікум, пер ної першості центральної
ший з товариства «Дина ради товариства «Спартак»,
що відбулася в Алма-Аті,
мо», другий — з «Колоса»), увійшов курсант
Кірово
Євген Кирєєв («Спартак», градського вищого льотно
вище льотне училище ци го училища цивільної авіа
вільної
авіації),
Сергій ції кандидат у
майстри
Шпак («Динамо». СПТУ-1), спорту Ігор Федотов.
У відкритій
першості
Сергій Павленко
(«Дина
Ж
мо». СШ К? 13). Віктор Ба- Ростова-на-Дону з участю
рамба («Колос», виробниче фехтувальників Грузії, Ро
сійської
Федерації,
Унраїни
об'єднання
«Друкмаш»),
юні спартаківці КіропоградОлег Мельников («Колос», щини стали другими при
медучилище), Олег Ситник зерами в когнандній бо-^|^
(«Динамо». СШ № 5). Віта ротьбі серед шпажистів
лій Тутаєв («Спартак», ви шаблістів. У особистому^И*
ще льотне училище цивіль турнірі кіровоградець шпа
ної авіації). Вадим
Чере- жист Сергій Кулінко був
другим, а інший наш зем
вашко
(«Колос», «Друк ляк шабліст Олексій Памаш»). Олександр Дубенко зюк — третім.
(«Динамо», СШ Кї 24). Ва
силь
Федорчук («Колос».
СШ № 5).

Про смачну і корисну їжу потурбується
мікрохвильова піч «Электроника»

— У «Молодому кому
нарі»,—відповідає сам.—
Найшвидше
про якусь

дуєш, і виявляється, що
чимало про що охоче
хлопець читатиме в тій.
чи тій газеті... Для цього

ського спортивного топариства «Колос», які набра
ли 68 залікових очок.
4 очна менше у динамівців, третіми були спарта?
нівці — 25 очок. Ще на
турнірі
виступали пеі£
елективні
самбісти
Із
ДЮСШ
«Колос»
селища
Побузьного Голованівського району. Вони завоюва
ли два призових місця. .

К!

політатсстація,
учням
треба буде чітко відпові
дати на 35 запитань. Се
ред них є кілька і про

речі, Важливіше інше:
підібрати видання за впо
добанням кожного учня.
У десятих класах
най-

проводимо попередні ігри.
За два
дні претенденти
втрачають у вазі по півто
ра—два кілограми — таке
велике психічне наванта
ження. Потім
одержують
анкети, в які записують
прізвища ровесників,
з
якими хотіли б зіграти в
клубі. І, тоді дуже чітко
видно, хто ж повинен створюеаіи нову шестірку.
КОР.: — Що означає гра
длп вас? Чи не хочете ви
придумати щось нове?
ВОРОШИЛОВ: — В одно
му із тлумачних словників
є тане: «Гра — це репети
ція життя». Справді гра —
дуже серйозна справа. А з
приводу того, щоб придумати щось нове? Поки що
планів не маю.
КОР.: — Які у вас сто
сунки із знавцями?
ВОРОШИЛОВ: — Хлопці і
дівчата ставляться до мене
як до сильного партнера.
Так що стосунки досить
напружені,
КОР.: — І останнє: чому
ми ніколи не бачимо вас
на телеекрані?
ВОРОШИЛОВ: — Я граю
за телеглядачів. І не хочу,
щоб між командами теле
глядачів і знавців стояла
янась третя особа. Я
не
придумую І не ставлю сво
їх запитань. Я — не парт
нер. Хоча у цій справі є
мінуси. Якось у їдальні те
лецентру режКсер Ельдар
Рязанов показав мені свій
салат: «Ось бачиш, у ме
не салат із кропом, а в те
бе — без нього. А все то
му, що я в кадрі, а ти за
ним...».

Ми вважаємо, що вона:
— скорочує час приготування їжі в 3—4 рази,
— швидко розморожує будь-які продукти,
— готує і дає змогу розігрівати раніше приготовлені
продукти,
— залишає всі цінні поживні і смакові якості.
Страви в ній можна готувати й у власному соку без
затрат масла і жирів, і в посуді із кераміки, скла і па
перу.
А як вважаєте ви?

Ми зустрілися з Іваном
Шевчуком відразу після
уроків. Розмова вийшла
цікавою.
Перший рік

Піші передплату вів із
першого дня навчально
го року і за два місяці
кожен учень передплатив
газету чи журнал.

110 я метопа да 1984 року

ШАНОВНІ ТОВАРИШІ!

В області закінчилася передплата на періодич
ні видання. Тривала вона три місяці. Близько
шести тисяч громадських розповсюджувачів преси
брали в цій найактивнішу участь. Вони допомага
ли читачам вибрати необхідні газету чи журнал.
Серед тих, хто пропагував молодіжні видання,
учень Знам’янської середньої школи № 2 Іван
ШЕВЧУК. Про нього сьогодні розповідь.

НЕ ТІЛЬКИ

і
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вимог
Іак Ні
(37) Зручність
і простота в ко
ристуванні
Так Ні
(38) Кількість
ступенів регу
лювання по
тужності
Так Ні
(39) ВитрачуБбна потуж
ність
Так Ні
8. Ваші зауваження
і .пропозиції.
Повідомте,
будь
ласка, деякі відомос
ті про себе.
9. До якої соціаль
ної групи ви в даний
час належите?
(40) Учень (1).
робітник (2).
службовець (3).
колгоспник (4).
військовослужбо
вець (5).
домашня госпо- ■
дарка (6).
пенсіонер (7).
10. Освіта.
(41) Незакінчена се
редня (1).
середня (2).
незакінчена ви
ща (3).
вища (4).
11. Ваш вік (42—43).
12. Середньомісяч
ний прибуток на од
ного
члена
сім’ї
(44—46).
13. /'Аісце прожи
вання.
(47) Місто (1).
Село (2).
Заповнену анкету
просимо вирізати і
надіслати на адресу:
; 03045, г. /Лоснва,
ул. Неглийная, 20/2,
ММГіКТР, Анкета-ПЭ.
Рекламне агентстве
Московського вироб
ничого комбінату тор
гової реклами УКРО
«Электроника».

Газета спходить у вівторок,
четвер 1 суботу.
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видавництва
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