• Мир і творення
на стягах Жовтня
Військовий парад і демонстрація трудящих
иа Красній площі
Родом ми з Жовтня. 1
тому сьогодні особливо
гострим є неповторне по
чуття спільності І єднос
ті, приналежності до по
коління, якому Ленін за
повів найголовніше — бу
дівництво нового світу,
світу без насильства і во
єн. І тому Жовтень для
кожного з вас — цс клят
ва вірності революції, це
огляд звершень народу,
який
усвідомлює свою
відповідальність перед іс
торією.
Свято прийшло до нас
у гущі великих
ПОДІЙ
міжнародного і внутріш
нього життя, йому пере
дував -Пленум ЦК КІІРС,
який висвітив вузлові пи
тання генеральної лінії
партії,
її
економічної
стратегії, форм 1 методів
роботи в масах на винят
ково складному й -відпо
відальному відрізку істо
рії. Нинішній Жовтень
проходить під знаком но
вих мирних ініціатив Ра
дянського Союзу, наці
лених на досягнення стій
кої рівноваги у світі. Ми
відзначаємо його перед
Сесією Верховної Ради
СРСР, яка дасть старт
першому року нової п’я
тирічки, у переддень все
народного
обговорення
проекту Основних напря
мів економічного і соці
ального розвитку СРСР
на 1986—1990 роки і на
період до 2000 року. І,
нарешті, впевнена хода
сьогоднішнього
Жовтня
виводить нас на заключ
ний етап підготовки до
XXVII з’їзду КПРС.
Радіючи
кумачевому
вбранню свята, вчитую
чись у слова Закликів
ЦК КІІРС до 68-ї річниці
Великого Жовтня, ми па
че заново бачимо шлях,

Жовтень у наших сер
цях — тому що це славне
героїчне минуле нашого
народу.
Жовтень у наших ділах
— тому що це сьогодніш
ній напружений трудовий
день Батьківщини соціа
лізму.
Жовтень у наших ду
мах і сподіваннях — тому
що комунізм — це май
бутнє нашої планети.
«Слава Великому Жовт
ню, який відкрив нову
епоху в історії людства
— епоху переходу від ка
піталізму до соціалізму
і комунізму!». Цей транс
парант видно з усіх точок
площі.
На трибунах для гос
тей — ветерани Комуніс
тичної партії і Жовтневої
революції, Герої грома
дянської 1 Великої Віт
чизняної воєн, передови
ки виробництва, визначні
діячі науки і культури,
космонавти, численні за
рубіжні
гості. Присутні
глави
дипломатичних
представництв, акредпто
вані в СРСР.
Бурхливими,
тривали
ми оплесками москвичі й
гості столиці вітають ке
рівників
Комуністичної
партії і Радянської дер
жави.
На
Центральну
трибуну Мавзолею В. І.
Леніна піднімаються то
вариші М. С. Горбачов.
Г. А. Алієв, В. І. Ворот
ников. В. В. Гришин,
A. А. Громнко, Є. К. Ли
гачов, М. І. Рнжков, М. С.
Соломенцев, В. М. Чебриков, Е. А. Шеварднад
зе, П. II. Демічев, В. І.
Долгих, В. В. Кузнецов,
Б. М. Пономарьов, М. В.
Тализін, Б. М. Єльцин,
Л. М. Зайков, М. В. Зимянін, І. В. Капитонов,
B. П. Никонов, К. В. Ру

пройдений партією і краї
ною, віддаємо належне
більшовикам-лепінцям, ве
теранам партії, всім бор
цям за перемогу соціаліз
му. І заряджаємося но
вою енергією 1 вірою в
майбутнє, якими пройня
тий кожен рядок історич
ного документа, з яким
партія звернулася до на
роду перед своїм черго
вим з’їздом. Винесений
на всенародне обговорен
ня, проект нової редакції
Програми ленінської пар
тії націлив кожного з нас
і всіх разом на приско
рення маршу миру і тво
рення, розпочатого Бать
ківщиною соціалізму 68
років тому.
Лаконічна
сн мвол і і .‘а
цього маршу — у строго
му вбранні Красної пло
щі, яка приготувалася до
військового параду і де
монстрації трудящих. У
центрі площі на будинку
ГУМу — портрет Воло
димира Ілліча Леніна в
обрамленні
двох
дат.
<-1917—1985» — дистан
ція, пройдена
країною
під прапором ленінізму. 1
як підтвердження нашої
вірності цьому прапоро
ві — панно «Ідеї Жовтня
живуть і Перемагають»
Одну з ключових ідей —
побудову комунізму —
визначено в проекті но
вої редакції
Програми
КПРС як кінцеву мету
партії, що увібрала в се
бе найяскравіші ідеали і
сподівання людей праці
Важливий етап на шляху
до цієї мети — підготов
ка до партійного форуму.
«XXVII з’їздові КІІРС
— гідну зустріч!» — та
ким є головний лозунг
нинішнього
жовтневого
походу мільйонів.

саков. Тут же визначні
радянські воєначальники.
На трибуні — Гене
ральний
секретар ЦК
Робітничої партії Ефіо
пії,
голова Тимчасової
військової адміністратив
ної ради Соціалістичної
Ефіопії Менгісту Хайле
Маріям.
Куранти на Спаській
башті Кремля відбивають
десять ударів.
Кандидат у члени Політбюро ЦК КПРС, мі
ністр оборони СРСР Мар
шал Радянського Союзу
С. Л. Соколов приймає
рапорт командуючого па
радом
генерал-полковни
ка В. М. Архипова, об'ї
жджає війська і поздо
ровляє учасників параду
з святом Великого Жовт
ня У відповідь звучить
триразове «Ура!».
Закінчивши об’їзд вій
ськ, Маршал Радянського
Союзу С. Л. Соколов під
німається
на
трибуну
Мавзолею
і виголошує
промову.
Над Красною площею
прокочується могутнє, ба
гатоголосе «Ура!». Зву
чить Державшій Гімн Ра
дянського Союзу. Грим
лять гарматні залпи ар
тилерійського салюту.
Починається
проход
ження військ.
На площ}' вступають
барабанщики і фанфарис
ти — вихованці Москов
ського військово - музич
ного училища. За давньою
традицією їм надається
почесне право відкривати
паради в столиці нашої
Батьківщини.
Перед Мавзолеєм —
слухачі Військової акаде'мії імені М. В. Фрунзе.
Нині вона — один з най
важливіших центрів ра
дянської військової дум
ки. Разом з ветеранами
наших доблесних Зброй
них Сил у строю парадної
колоші — молоді офіце
ри. По брущатці кроку
ють вихованці Військовополітичної академії імені
В. І. Леніна — спадкоєм
ці легендарних червоних
комісарів.
[Закінчення на 2-й сторф

ШЛЯХОМ ЛЕНІНА,
ШЛЯХОМ ЖОВТНЯ
Військовий парад і демонстрація
трудящих у Києві
Найзначніші соціальні
звершення
двадцятого
століття сягають джерела
ми до Великої Жовтневої
соціалістичної революції
яка 68 років тому засві
тила над світом зорю сво
боди і соціальної спра
ведливості. Нинішнє свя
то Жовтня відзначається
на порозі
XXVII з’їзду
КПРС. У братнііі сім’ї
радянських
народів гід
ну зустріч
партійному
з’їздові готують трудящі
України. Звіряючи свої
справи по Леніну, бонн
наполегливо
працюють
над здійсненням рішень
квітневого і жовтневого
(1985 р.) Пленумів ЦК
КПРС, прагнуть успішн»
виконати завдання п’яти
річки, внести
вагомий
вклад у зміцнення могут
ності
Батьківщини. Чіг
ким орієнтиром, за яким
колективи
підприємств,
будов, установ, організа
цій вивіряють результати
своєї праці, будують пла
ни на майбутнє, став опуб
лікований в пресі проект
нової редакції Програмі
КПРС.
Червоними прапорами,
транспарантами й лозун
гами розцвічена головна
площа
Києва — імені
Жовтневої
революції.
Символами
непору шної
дружби народів гордо ма
йорять на осінньому віт
рі Державшій
прапор
СРСР, державні прапори
всіх союзних республік. У
центрі святкової компезп
ції — портрети К. Марк
са, Ф. Енгельса, В. І. Ле
ніна. Біля підніжжя мо
нумента на честь Великої
Жовтневої соціалістичної
революції
полум'янію І ь
квіти.
Київський! голов
поштамт прикрашає пан

но: «XXVII з'їздові КПРС.
— гідну зустріч!». Лозун
ги, транспаранти славлять
соціалістичну
Вітчизну*
Комуністичну партію, ра
дянський народ.
На гостьових трибунах
— ветерани вартії і ре
волюції, учасники Бели-,
кої Вітчизняної війни,
ударники перших п’ятирі
чок. передовики її ноЕатори виробництва, діячі
науки і культури. Тут же
— члени Президії Вер
ховної Ради УРСР і Ради
Міністрів республіки, ке
рівники міністерств і ві
домств депутати Верхов
ної Ради СРСР і Верхов
ної Ради УРСР. генера
ли, адмірали і офіцери
Радянської Армії і Вій
ськово Морського Флоту.
Присутні
співробітники
генеральних
консульств
соціалістичних країн у
Києві
10 година ранку. Над
площею імені Жовтневої
революції лупає мелодія
І і мінських ну ра н т ів
ІІа Центральну трибуну
піднімаються
товариші
В. В. ІЦербицький, Ю. Н.
Єльченко. Є. В. Качалов^
ський, Б. В. Качура, О. П.
Ляшко. І. О. Мозговий,
B. О. Сологуб, О. А. Ти
таренко. В. С. Шевченко,
О. С. Капто. Ю. П. Коломієць. В. Д.
Крючков,
C. Н. Муха, Я. П. Погреб
няк. Кияни і гості столи
ці тепло вітають керівни
ків Компартії України і
уряду республіки.
У відкритій машині на
площу виїздить команду-,
іочий військами Червонопрапорного
Київського
військового округу гене
рал-полковник В. В. Оси
пов. Він приймає рапорт
(Закінчення на 2-й стер.).

ТЛІННА НАША СИЛА!
Репортаж зі святкової демонстрації трудящих міста Кіровограда
Піднесений настрій у ти
сяч кіровоградців.
Народжується він не про
сто від червоної сторінки в
календарі. Перегорніть сто
рінки газет, послухайте дик
тора радіо: рекордні темпи,
ударні здобутки, успіхи в

навчанні... Така вже у пас
традиція: свято починається
з відповідальної і почесної
вахти — трудової. Успіхи
на ній і народжують підне
сений настрій.
Кіровограді прийшли до
свята Великого Жовтня з

хорошими трудовими здо
генсифікації
виробництва, Збудовано 72 тисячі квад з активною підготовкою до
бугкамн: план десяти міся впровадження пової техніки ратних метрів житла, здано XXVII з’їзду КПРС. з обго
ців року по обсягу реаліза і прогресивної технології в експлуатацію поліклініку, воренням важливих партій
ції промислової продукції приріст вироблюваної про нове приміщення автовок них документів — проектів
перевиконано, додатково по дукції зріс на 2,6 процента. залу...
нової редакції Програми
над завдання її реалізовано Досягнуто
68 років відділяють нас КПРС га Статуту Комуніс
запланованого
па 17,8 мільйона карбован показника по випуску това віл буремних днів револю тичної наріії Радянського
ців. За рахунок дальшої ів
рів паро іпого споживання. ції. Нинішнє свято співпало Союзу, схвалених жовтне
вим (1985 р ) Пленумом 11К
КПРС...
Центральну плоїш, міста
ніби заповняє кумачева по
вінь — ідуть прапороносці.
В їхніх руках — знамена об
ласті і міста, прапори і пе
рехідні прапори якими Кіровогралиіпна нагороджена
партією і урядам у різні ро
ки за високі трудові
здо
бутки в окремих галузях на
родного господарства. Зна
мена несуть знатні люди
міста; сопел них і молодий
робітник,
фрезеру вальній
заводу «Гілооспля-м депутат
Верховної Ради СРСР Іван
Григорович МЗ!і!”ЧГУЦЯ.
[Закінчення на 3-й стер.).

— 2 стор.

«Молодий

Мир і творення
(Закінчення.
Поч. на 1-й стор.).

Партія і Радянський
уряд постійно виявляють
пильну увагу до підготов
ки офіцерських кадрів,
вони дбають про підви
щення їх ідейно - теоре
тичного рівня, військовотехнічної культури, про
фесійної підготовки.
Нині в парадному строю
слухачі академій і кур
санти училищ, сини її ону
ки фронтовиків, цвіт і
маіібутнє
офіцерського
корпусу нашої Армії і
Флоту. Вони успадкували
від старшого покоління
високі морально - бойові
якості, безмежну любов
до соціалістичної Батьків
щини, постійну готовність
до її захисту.
У парадних колонах ба
гатьох
академій ідуть
офіцери, які відмінно про
явили себе в практичній
діяльності, гідно викону
вали свій інтернаціональ
ний обов’язок у Демокра
тичній Республіці Афга
ністан.
...Над черговою коло
ною майорить під вітром
біло-блакитний
прапор.
Ідуть курсанти й офіцери
Чорноморського вищого
військово - морського учи
лища імені П. С. Нахімова.
На площі — гвардійцідесантники. їх зміняють
курсанти
Московського
вищого
прикордонного
командного училища КДБ
СРСР імені Московської
Ради, морські піхотинці,
воїни дивізії внутрішніх
військ імені Ф. Е. Дзержинського.
...На брущатку вступа
ють колони московських і
калінінських суворовців,
ленінградських нахімовців. Замикають піший
стрій курсанти Московсь
кого вищого
загально
військового
командного
училища імені Верховної
Ради РРФСР.
Площа
паповиїбєтьсл
гуркотом моторів. З-за
Історичного музею з’явля
ються колонії
бойових
машин гвардійської мото
стрілецької
Таманської
дивізії імені М. І. Калініна. За ними йдуть підроз
діли Повітряно - десант
них військ. їх зміняють
танкісти, артилеристи, зе

нітні ракетні підрозділи
військ 1ШО. Колону бо
йової техніки замикають
підрозділи тактичних та
оперативно - тактичних
ракет.
В руках захисників
Батьківщини — могутня
й сучасна бойова техніка.
У проекті нової редакції
Програми
говориться:
КіІРС докладатиме всіх
зусиль до
того,
щоб
Збройні Сили СРСР були
на рівні, який виключав
би стратегічну перевагу
сил імперіалізму, щоб
усебічно вдосконалювала
ся обороноздатність Ра
дянської держави, зміц
нювалася
бойова спів
дружність армій братніх
соціалістичних країн.
Перед Мавзолеєм ше
ренги зведеного військо
вого оркестру. Змовкли
звуки стройового маршу,
і під урочистий сигнал
фанфар увесь величезний
простір
площі заливає
кумачеве море. Це коло
на прапороносців всту
пає
на
площу. Над
кумачем
прапорів
—
стяг з портретом В. І.
Леніна і транспарант «Зу
стрінемо XXVII
з’їзд
КІІРС ударною самовід
даною працею!».
«Хай живе Комуністич
на партія, керівна і спря
мовуюча сила радянсько
го суспільства!» — лунає
здравиця, підхоплена
дружним
«Ура!».
По
східцях Мавзолею вибіга
ють наймолодші учасники
свята — піонери. Вони
підносять
керівникам
КІІРС і Радянської дер
жави квіти й червоні бан
ти.
Візитна картка столиці
— горда емблема міста з
Золотою Зіркою Героя —
відкриває
демонстрацію
москвичів. Успішно за
вершують п'ятирічку тру
дящі столиці.
«Будемо
працювати
ударно, по-стахановському!» — з колони в коло
ну в кумачевому прибої
транспарантів
повторю
ється цей заклик. З ним
прийшли на Красну пло
щу московські будівельни
ки і транспортники, ма
шинобудівники ^текстиль
ники. «Стахаповець», «постахановському» — ім’я
простого шахтаря, який
показав приклад доблес

комунар»

на стягах Жовтня

ної праці, ось уже пів
століття живе не тільки в
нашій пам'яті, в історії
перших п’ятирічок. Воно
й сьогодні — символ іні
ціативи, символ бороть
би за все передове, проти
застарілого, віджилого.
Кожне покоління моск
вичів висувало
нових
продовжувачів
цього
славного почину. В ниніш
ній п’ятирічці справді стахановського розмаху на
була в Москві ініціатива
заводу «ЗИЛ» та об’єд
нання «Заря» по широко
му використанню досяг
нень науки в економії
трудових, матеріальних і
енергетичних ресурсів. І
в науковому пошуку, 1 в
проектній справі сьогодні
потрібні стахановці.
Високо тримають честь
заводської марки автозаводці, які за традицією
очолюють колону Проле
тарського району столиці.
Створені їхніми руками
грузовики добре відомі в
країні 1 далеко за її рубе
жами.
У шеренгах зілівців —
зведена
комсомольська
колона заводу. Це кращі
представники робітничої
зміни прославленого ко
лективу. Серед дванадцятіїтисячного загону пере
довиків, які достроково ви
конали особисті п'ятиріч
ні завдання, чимало мо
лодих.
— Вірність робітничо
му слову — основна риса
зілівців, — говорить слю
сар 10. А. Борейко, наз
ваний за підсумками галу
зевого
соціалістичного
змагання в числі пере
можців. — По Красній
площі в минуле свято
Першотравня ми пронес
ли транспарант з рядком
зобов’язань «Випустити в
подарунок XXVH з’їздові
партії 50 дизельних авто
мобілів ЗІЛ-169». Напере
додні 68-ї річниці Жовт
ня ми з гордістю рапор
тували Батьківщині, що
обіцяне зроблено.
У різнобарв’ї святкової
площі — острівець яскра
вих зірочок, що розсипа
лися, наче салют. «Зірко
ва» тема в оформленні
цієї колони не випадкова
— адже фабрика назива
ється «Космос». Тут ши
ють одяг. Для цього, як і
в створенні космічної тех-

піки, теж потрібен політ
фантазії і напруження
конструкторської думки,
точність і акуратність. І
швидкості «Космоса» теж
космічні. «До 25 листо
пада виконаємо п’ятиріч
ку, випустимо надплано
вої продукції на 4 міль
йони карбованців» — на
писано на транспаранті.
Швидкість потрібна «Кос
мосу» і для того, щоб
встигати за модою: протя
гом року моделі оновлю
ються на 70 процентів.
— «Хай живе героїч
ний робітничий клас Краї
ни Рад!» — звучить над
площею.
У масштабних програм
них настановах, накресле
них партією, розкрито ре
альні можливості приско
реного соціально - еконо
мічного розвитку країни.
І темпи цього прискорен
ня залежать сьогодні від
кожного з нас і в першу
чергу від комуністів. Над
колоною
прославленого
столичного заводу «Крас
ный пролетарий» полу
м’яніє транспарант: «Ко
муністи! Будьте в аван
гарді всенародного руху
за прискорення соціальноекономічного
розвитку
країни!». Тільки через
добре продуману еконо
мічну стратегію, сильну
соціальну політику і ці
леспрямовану
ідейно-ви
ховну роботу, взяті в їх
нерозривній єдності, як
було підкреслено на жовт
невому
Пленумі
ЦК
КПРС, можна активізува
ти людський фактор, без
якого не може бути роз
в’язане жодне з висуну
тих завдань. Питання сьо
годні стоїть саме так.
Наш Жовтень дав мо
гутній поштовх для зміц
нення міжнародної солі
дарності трудящих, друж
бі народів усіх країн. Не
вперше зустрічає в радян
ськії! столиці свято Сте
фан Железов. Він — ке
рівник комплексної брига
ди болгарської будівель
ної групи в Москві. Ра
зом з дружиною, маля
ром за професією, він
брав участь у споруджен
ні багатьох жилих 1 гро
мадських будинків, які
прикрасили наше місто.
Земляк Железова Пьотр
Ігнатов у Москві про
їздом. Він — начальник

ЛЕНІНА, ІШХ0М ЖОВТНЯ
(Закінчення.
Поч. на 1-й стор.].

командуючого парадом,
першого заступника коман
дуючого військами окру
гу
генерал - лейтенанта
А. Д. Фоміна, поздоро
вляє воїнів, що вишику
валися на Хрещатику, з
(?8-ю річницею Великого
Жовтня. У відповідь лу
нає триразове «Ура!».
Командуючий війська
ми округу піднімається
на трибуну і виголошує
промову.
Від імені і за доручен
ням Центрального Комі
тету Комуністичної пар
тії
України, Президії
Верховної Ради і Ради
Міністрів республіки він
поздоровляє усіх присут
ніх із всенародним святом
— 68-ю річницею Вели
кої Жовтневої соціаліс
тичної революції.
Над площею котиться
тисячоголосе «Ура!». Ме
лодії Державних Гімнів
СРСР 1 Української РСР
зливаються із залпами
святкового
артилерійсь
кого салюту. .
За традицією' урочис
тий парад військ Київ-

ського гарнізону відкри
вають барабанщики. За
ними йдуть колони слуха
чів військової Академії
протиповітряної
обо
рони
імені
Марша
ла Радянського
Союзу
О. М. Василевського, кур
сантів та офіцерів Київ
ського вищого військово
го авіаційного інженерно
го училища, Київського
вищого зенітного ракет
ного інженерного ордена
Леніна
Червонопрапорного училища імені С. М.
Кірова. Бездоганне рів
няння витримують шерен
ги
Київського вищого
танкового інженерного ор
дена Червоної Зірки учи
лища імені Маршала Ра
дянського Союзу І. Г.
Якубовського. Привітни
ми посмішками розквіта
ють обличчя, коли на
Хрещатику
з'являються
стрункі, підтягнуті юнаки
з червоними погонами су
воровців.
Наймолодших
учасників параду зміню
ють колони Васильківсь
кого військового авіацій
но-технічного
училища
імені 50-річчя Ленінсько
го комсомолу України,
Київського вищого війсь
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ково - морського політич
ного училища.
На марші — Київське
вище інженерне радіотех
нічне
училище
ППО.
Стрункими рядами прохо
дять курсанти та офіцери
створеного в березні 1919
року Київського вищого
військового Інженерного
двічі Червонопрапорного
училища зв'язку імені
М. І. Калініна. Перед три
бунами — колона одного з
найстаріших училищ на
шої країни — Київського
вищого загальновійськово
го командного двічі Чер
вонопрапорного училища
імені М. В. Фрунзе.
Хрещатиком у бойово
му строю пройшла могут
ня техніка.
Починається святкова
демонстрація.
Проголо
шуються
здравиці на
честь 68-ї річниці Вели
кого Жовтня, Комуністич
ної партії, Героїв праці.
На головну площу всту
пає колона передовиків
і новаторів виробництва,
знатних людеіі міста.
У святковій колоні —
портрети керівників Ко
муністичної партії 1 Ра
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дянської держави. Кияни,
як і весь радянський на
род, гаряче схвалюють
внутрішню 1 зовнішню по
літику КПРС, курс партії
па прискорення соціальноекономічного
розвитку
країни. Вагомими є досяг
нення трудящих міста.
Понад 55 тисяч трудівни
ків, колективи 6 тисяч
цехів, дільниць та бригад,
242 підприємств достро
ково завершили одинадця
ту п’ятирічку.
Разом з виробничника
ми йдуть колективи уче
них. їх міцніючі ділові
зв’язки сприяють якнай
швидшому впровадженню
наукових розробок, прис
коренню науково - техніч
ного прогресу. Ефектив
ною формою інтеграції
науки 1 виробництва ста
ли інженерні центри, що
народилися в Інституті
електрозварювання імені
Є. О. Патона АІІ УРСР,;
На святкову демонстра
цію колектив флагмана
української науки, всесвітньовідомого
центру
прогресивних методів зва
рювання 1 спецелсктрометалургії вийшов з вели

болгарської
будівельної
групи в Тюменськії! облас
ті/ його колектив споруд
жує в Сибіру- компре
сорні станції, жилі бу
динки.
— Думаю,
висловлю
спільну думку мого наро
ду, — говорить Ігнатов,
— коли скажу, що єд
ність поглядів, у тому
числі щодо корінних про
блем європейської і сві
тової політики, є тради
ційною не тільки для
болгаро - радянських від
носин, а й для всіх дер
жав — учасниць Варшав
ського Договору. Єдність
слова і діла керівники со
ціалістичних країн знову
продемонстрували на на
раді в Софії, вказавши
реальні шляхи зменшен
ня воєнної загрози і по
вернення
міжнародних
відносин у русло розряд
ки. Одностайно підтри
мавшії нові важливі про
позиції СРСР у галузі
роззброєння,
керівники
соціалістичних
держав
підтвердили
спільність
позицій братніх партій і
країн напередодні радян
сько - американської зу
стрічі на найвищому рів
ні.
Ще одна примітна ін
тернаціональна сторінка
нинішнього свята — тру
дове' рукостискання двох
братніх столиць — Моск
ви і Праги. На пам'ять
про нинішній день зали
шаться в цих країнах два
прекрасних храми друж
би —
станції
метро
«Празька» в Москві і
«Московська» у Празі,
споруджені
інтернаціо
нальними бригадами мет
робудівців СРСР і Чехословаччпни.
«ГІссніо дружбы запе
вает молодежь...» — лине
над площею. Дружно під
хоплюють слова цієї по
пулярної пісні, яка зву
чала недавно на XII Все
світньому фестивалі моло
ді, студенти Університету
дружби народів імені
II. Лумумби, що відзна
чив цього року 25-річчя.
В його стінах здобувають
знання посланці білий як

ста держав. Один з них—
Лакі Сіріл Мабаса з ПАР.
З відзнакою закінчивши
історико-філологічний фа
культет, він продовжив
освіту в аспірантурі по
темі, зв’язанії! з вивчен
ням досвіду боротьби ро
сійського пролетаріату.
— Саме в ній, у вашій
революції, яка здійснила
ся майже 70 років тому,
— з хвилюванням гово
рить Лакі Мабаса, —
джерела
сьогоднішньої
боротьби патріотів моєї
країни проти расистськоколоніального
режиму.
Місце людини в ПАР ви
значається кольором шкі
ри. Коли я вступив до Уні
верситету дружби наро
дів, я вперше дістав мож
ливість спілкуватися з
представниками багатьох
рас і національностей, жи
ти і вчитися з ними в
нормальних, товариських
умовах. Тоді я ще гострі
ше відчув весь жах расиз
му, всю нелюдськість на
ціонального гноблення. У,
Москві я пізнав чудові
якості радянського харак
теру — загострене став
лення моїх ровесників в
СРСР до тривожних по
дій на планеті, де б вони
не відбувалися, солідар
ність з усіма, хто боре
ться проти імперіалістич
ної політики агресії і на
сильства.
Останні колони демон
странтів пройшли через
історичний проїзд і наблизилися ДО трибун,;
Звучать здравиці на честь
Комуністичної партії Ра
дянського Союзу, радян
ського народу, всіх парбдів, які будують соціа
лізм. Керівники партії і
держави, воєначальники
вітають москвичів. «На
род і партія — єдині!» —
говорить
транспарант,
піднятий над шеренгою,
яка завершує демонстра
цію. Натхненне слово пар
тії наповнило новою енер
гією . і відповідальністю
діла й помисли радянсь
ких людей,
і річниця
Жовтня, як у дзеркалі,
відбила впевнену ходу
народу до творення, до
миру.

Репортаж з Красної площі вели кореспонден
ти ТАРС Л. ЄРМАКОВА, Я- ЛЛ1-ЗАДЕ, А. БЄліков, ЛІ. ЖЕЛЄЗНОВ, О. МОСКОВСЬКИЙ,
Л. ЧЕРНЕНКО.

ким панно, на якому
вражаюча
цифра
—
«1. 000 000 000». Такою
є загальна сума економіч
ного ефекту, одержаного
за п’ятирічку від реаліза
ції розробок учених і спе
ціалістів інституту.
Яскравою мозаїкою в
колонах колективів, що
випускають товари на
родного споживання, при
вертають погляд зразки
добротної продукції. її
демонструють Дарниць
кий шовковий комбінат,
швейне об’єднання імені
Смирнова - Ласточкіна,
взуттєва фабрика імені
10-річчя Комсомолу Ук
раїни.
У колоні трудівників
київського заводу «Арсе
нал» імені В. І. Леніна
— представники числен
них робітничих династій,
стахановці перших п’яти
річок, Герої Великої Віт
чизняної, післявоєнного
будівництва, молоді гвар
дійці одинадцятої п’яти
річки. Багато молодих
виробничників представ
ляють на демонстрації
колективи інших підпри
ємств. Крокуючи поруч з
кадровими робітниками,
вони уособлюють вірність
революційним
ідеалам,
славним бойовим 1 трудо

вим традиціям. Кожен тре
тій молодий
робітник
міста — ударник кому
ністичної праці. До свята
Великого Жовтня більше
тисячі комсомольсько-мо
лодіжних колективів, ві
сімнадцять тисяч юнаків
і дівчат виконали завдан
ня п’ятирічки.
У святкових колонахйдуть письменники і ху
дожники, композитори І
кінематографісти, актори
1 архітектори. Своє най
важливіше завдання вони
бачать у зміцненні зв'яз-.
ку своєї творчості з ЖНҐ’.
тям. Теми майбутніх книг,п’єс, картин вони знахо
дять у трудових колекти
вах.
Знову і знову над пло
щею лунають здравиці па
честь ленінської партії,
її Центрального Комітету,
на честь нашої Батьків
щини 1 радянського наро
ду. В ці хвилини найпов
ніше відчувається могут
ня 1 непорушна єдність
партії і народу, непохиг-.
па рішимість трудящих
Країни Рад йти під пра-і
пором Великого Жовтня,під випробуваним керів
ництвом партії вперед по
ленінському шляху, ДО
комунізму.
(РАТАУ).
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(Закінчення.
Поч. на 1-й crop.).

У розмаї червоних пра
порів виходять на площу
школярі міста. Серед них
учні шкіл № 14 і № 5 — пе
реможці
соціалістичного
змагання. За досягнуті ус
піхи у навчанні та вихован
ні учнів педколектив серед
ньої школи № 14 нагород
жений перехідним Черво
вим . прапором міськкому
^Шмпартії Україниі та міськвиконкому.
Колектив
школи занесено також на
міську Дошку пошани.

16 років па базі колгоспу
«Україна» Знам’янського ра
йону працює табір праці й
відпочинку
«Старт» СШ
Я? 5. Влітку тут трудилися і
відпочивали 240 старшо
класників. Вони просапали
20,5 гектара сільськогоспо
дарських угідь, зібрали 35
тони овочів та фруктів.
На високому рівні було
організоване соціалістичне
змагання у літніх трудових
об’єднаннях середніх шкіл
6, № 16, № 22. У ході
змагання всі учнівські брига
ди підтримали заклик: «XII
Всесвітньому фестивалю —
12 годин понад норму!». У
кожному трудовому об’єд
нанні старшокласників був
проведенні! день ударної
праці.
Зароблені учнями
кошти
перерахували
до
Фонду миру.
Справжньою кузнею осві
тянських кадрів став Кіро
воградський педінститут іме
ні О. С. Пушкіна. За 55 ро
ків він підготував понад 24
тисячі вчителів, серед яких
$агато майстрів педагогіч
ної ниви, відмінників народ
ної освіти, заслужених учи
телів республіки.
Ідуть школярі, студенти,
учні технікумів та професінйо-гехиічних училищ. Кро
кує юнь в колонах. Радісйі, щасливі обличчя. Гор
дий, упевнений крок. Те, що
комсомол — надійний по
мічник і бойовий резерв
партії, перевірено життям,
історичним досвідом.
Па площу вступає багато
тисячна колона працівників
Орденів Жовтневої Револю
ції і Трудового Червоного
Прапора виробничого об’єд
нання но сівалках «Черво
на зірка»—флагмана радян
ського сільськогосподарсько
го машинобудування. Яскра
ві панно розповідають про
трудові успіхи червоиозорівців у соціалістичному
Змаганні. Успішно заверше
на десятимісячна виробни
ка програма. Сьогодні 188
бригад і понад дві тисячі
робітників рапортували про
виконання п’ятирічки. В
шеренгах крокують кращі
виробничники, звитяжці п’я
тирічки.
Напередодні свята міську

Дошку пошани прикрасило
ім'я
комсомольсько-молодіжпої
бригади електрозварників Олексія Попова.
Колектив значно виперед
жає час, давно працює в ра
хунок XII п’ятирічки, але не
зупиняється па досягнуто
му, вишукує додаткові ре
зерви поліпшення якості і
прискорення темпів роботи.
Мир! Дороге і близьке
слово людям усього світу.
Найкраще ціну миру знають
сивочолі ветерани війни, які
крокують і в колоні червонозорівців. У роки Великої
Вітчизняної 11 заводчан ста-

ли Героями Радянського
Союзу, а М. І. Жосан — ка
валером Ордена Слави трьох
ступенів. ГІонад 600 імен
працівників підприємства за
несено
на
червонозорійськпй меморіал Слави —
стільки заводчан віддали
своє життя за честь, свобо
ду і незалежність нашої
Батьківщини.
Рішення останніх Плену
мів ЦК КПРС, цьогорічна
червнева-нарада в ЦК пар
тії з питань прискорення на
уково-технічного
прогресу
поставили перед колективом
проектно - конструкторсько
го інституту об’єднання не
відкладні завдання. 1 тільки
цього року колективом від
застосування. рацпропози
ція зекономлено близько
149 тйсяч карбованців.
Повз трибуну проходять
колективи заводу дозуючих
автоматів, підприємств місцевпрому,
електромереж
«Дпіпроенерго»,
заводу
« Ц у к р о г і д р о м а ш ». Стенди,
транспаранти, діаграми роз
повідають про досягнуті ус
піхи.
З особливо добрим на
строєм крокують будівель
ники і працівники будіидусгрії. Вагомих успіхів на
переджовтневій
трудовій

,Святкова демонстрація
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«Молодий комунар»

вахті добилися працівники
тресту
«Кіровоградміськбуд». Дитсадок по вулиці
Волкова, навчальний корпус
і майстерні МИТУ виробни
чого об'єднання «Червона
зірка» — ось пам’ятні авто
графи, зроблені цього року
будівельниками тресту.
У святковій колоні демон
странтів — трудівники трес
тів
«Кіровоградміськбуд»,
«Кіровоградмашважбуд». У
шеренгах — десятки пере
довиків, добрих знавців бу
дівельної справи: кавалер
ордена Трудового Червоно
го Прапора бригадир теслярів-бетонннків О. С. Медвідь, делегат XXVI з’їзду
Компартії України А. І. Ба
бич, бригадир комплексної
бригади М. С. Будницький.
Є в кого вчитися молодим
будівельникам! Гідно прий
мають естафету трудових
досягнень від старших това
ришів молоді комуністи Ми
кола Бойко, Надія Голубенна, Володимир Драненко.
«Трудящі всіх галузей на
родного господарства! Бе
ріть активну участь у реалі
зації комплексної програми
розвитку виробництва това
рів народного споживання і
сфери послуг!». Горді за
свою працю робітники, ін
женерно-технічні працівни
ки меблевого комбінату.
Колектив достроково вико
пав п’ятирічний план випус
ку товарів народного спо—
жизашія. Державний Зпак
якості становить 45,3 процента у загальному іобсязі
виробництва товарів шнрокого вжитку.
Кожна нова колона, но
вий колектив — нові трудо
ві дарунки святу Жовтня.
Перед трибунами проходять
працівники служби побуту,
комунального господарства.
У святкових колонах — пра
цівники
автомобільного
транспорту. В рядах демон
странтів — автомобілісти
тисячного колективу ДТП
10061. Цей колектив нині
попереду у передз’їздівському змаганні. Бадьорий на
стрій і в працівників авто
транспортного підприємства
10001. План десяти місяців
виконано по всіх технікоекономічних показниках. За
підсумками
соцзмагапня,
присвяченого 50-річчю стахаиовського руху, колектив
посів друге місце серед спо
ріднених підприємств Мі
ністерства автотранспорту
УРСР, визнаний перемож
цем соціалістичного зма
гання третього кварталу
1935 року серед АТП об
ласті й занесений на міську
Дошку пошани. До свята 32
водії рапортували про ви
конання особистих п^ітирічних планів.
Прапори, прапорі!... Йдуть
трудівники головного під
приємства виробничого об'
єднання «Траиссільгосптсхніка», тролейбусного управ
ління, автоколони № 3 Чер
каського автопідприємства
магістральних сполучень. А
ось иа центральну площу
виходять трудівники станції
Кіровоград. Є про що звіту

в Новгородці.

вати Жовтню! Державний
п’ятирічний план заванта
ження вагонів завершено
ще 5 вересня. На транспа
рантах, плакатах — досяг
нуті цифри. Вони вищі від
планованих показників.
Маєво знамен над пло
щею, шелест прапорів. Кро
кують трудівники Кірово
градського авіапідприємства,
поштамту, зв’язківці.
Майорять
над площею
святкові знамена. Йдуть ко
лони працівників торгівлі.
В її лавах багато молоді,
яка разом із старшими то
варишами бореться за ус
пішне завершення п’яти
річки. Найкращих показни
ків серед магазинів місько
го об’єднання «Промтовари»
добилися колективи магази
нів №№ 12, 4, 55. Магазин
№ 10, де завідуючим В. С.
Костенко, носить почесне
звання «Колектив комуніс
тичної праці».
З честю виконують свій
високий обов’язок — слу
жити народові, справі кому
ністичного творення — пра
цівники універсального тор
гового об’єднання «Кірово
град». Працівники прилавку
УТО за три квартали по
точного року одержали від
покупців сотні подяк.
Свого часу, підтримавши
ініціативу комсомольців міс
та Москви працювати під
девізом «За себе і за того
хлопця», дві комсомольсько-

молодіжні бригади
УТО
«Кіровоград» навічно за
рахували до свого складу
членів
підпільної комсо
мольської організації «Спар
так», що діяла під час Вели
кої Вітчизняної війни в
с. Краспогірці Головапівського району.
Здоров’я трудящих. Удень
і вночі, в будні і свята сто
ять на охороні цього най
більшого скарбу людства
працівники в білих халатах.
Усі свої знання і вміння,
щире серце, тепло і чуйність

Фото С. ФЕНЕНКА.

вони віддають кожному з
нас... Па площу впевненим
кроком вступають працівни
ки обласної лікарні. За ро
ки нинішньої п’ятирічки
зміцніла матеріальна база
цього закладу: відкрилося
пологове відділення, розши
рилося реанімаційне, здано в
експлуатацію
операційний
блок. Кількість ліжок нара
ховує нині 1140. У лікарні
трудяться спеціалісти висо
кої кваліфікації. Приємно,
що охорона здоров’я дові
рена молоді — серед пра
цівників лікарні вона ста
новить більшість.
На площі — трудівники
металообробних підприємств.
У святкових колонах йдуть
робітники і службовці орде
на «Знак Пошани» заводу
«Гідросила». їх помисли по
в’язані з успішним вирі
шенням п’ятирічного зав
дання, з гідною зустріччю
XXVII з’їзду КПРС. На під
приємстві, де працює багато
молоді, триває невтомний
пошук резервів підвищення
ефективності виробництва і
якості продукції. Прагнучи
зробиш максимальний вне
сок у реалізацію Продо
вольчої програми країни,
гідросилівці
добиваються
високих показників. Колек
тив заводу' занесено иа об
ласну Дошку пошани. За
підсумками другого та тре
тього кварталів колектив
«Гідросили» став призером
Всесоюзного соціалістично

лодих робітників.
Упевнено зростають обся
ги виробництва на чавуно
ливарному заводі. В аван
гарді соціалістичного зма
гання на честь наступного
партійного з’їзду йдуть ко
лективи
модельного, ре
монтно-ливарного, чавуно
ливарного цехів, комплекс
ної бригади комуністичної
праці
ремонтно-ливарного
цеху (бригадир Є. Ф. Селін)
та інші. Тримають марку
зразкових і КМК підпри
ємства.
В єдиній шерензі, плечем
до плеча вступають на пло
щу імені Кірова все нові й
нові колони трудящих. Ку
мачем прапорів, траспарантів, панно розквітає площа,
радістю сяють обличчя де
монстрантів. У безперервно
му потоці, що рухається че
рез площу, — взуттєвики,
працівники панчішної фаб
рики.
Над головами демонстран
тів майорять транспаранти
«Хай буде мир!», «Слава
КПРС!», «Ленін вічно жи
вий!». Гідну зустріч XXVII
з’їзду КГІРС, 116-м роко
винам з дня народження
вождя революції готують
трудящі області.
У маєві прапорів, транс
парантів, лозунгів па голов
ній площі міста — колона
Кіровоградського виробни
чого швейного об’єднання.
Широку підтримку у колек
тиві, зокрема, серед моло«

го змагання. Так тримати,
гідросилівці!
Біля трибуни представни
ки Кіровоградського заводу
радіовиробів. 70 процентів
загального обсягу продукції
заводу присвоєно держав
ний Знак якості. Тут велику
увагу приділяють вироб
ництву товарів широкого
вжитку: понад план їх ви
пущено на суму 165 тисяч
карбованців. На підприєм
стві широкого розмаху на
брав рух за прискорення
науково-технічного прогре
су, в якому беруть участь
500 винахідників і раціона
лізаторів. Економічний ефект
від впровадження рацпро
позиції!,
винаходів склав
близько 550 тисяч карбо
ванців. Серед майстрів но
ваторської думки багато
молоді.
Готуючи гідну зустріч свя
ту Жовтня, колектив ре
монтно-механічного заводу
імені В. к. Таратути виго
товив понад план продукції
на 324 тисячі карбованців.
Продуктивність праці проти
плану зросла на 3,2 про
цента.

З кожним роком зростає
випуск друкарських машин
«Ятрань». Колектив вироб
ничого об'єднання «Друкмаш» планує до кінця року
довести їх випуск за п’яти
річку до 494 351. У загаль
них здобутках об’єднання
вагомий внесок КМК, мо-

дпх швеГшків, знайшла іні»
ціатива швачки О. В. І щеп
ко — виконати у завершаль
ному році п’ятирічки два
річних завдання, а до дня
відкриття
XXVII
з'їзду
КПРС — план чотирьох мі
сяців першого року дванад
цятої п'ятирічки. На сьо
годні 414 виробничників ус
пішно справились з особис
тими п’ятирічками, 205 пра
цюють у рахунок наступно
го,
дванадцятого
п'яти
річчя.
Завершується демонстра
ція. Гіде колона працівників
кондитерської фабрики, пра
цівників побутового обслу
говування. В колонах кому
ністи, ветерани війни і пра
ці, комсомольці, передовики
виробництва.
Стоголосим «Ура!» відпо
відають демонстранти па
Заклики ЦК КПРС, вислов
люючи свою палку підтрим
ку ленінського миролюбно
го курсу партії, заявляючи
про свого рішимість втілити
в життя грандіозні намітки,
проект яких винесено на
всенародне обговорення. А
перспективи комуністично
го творення, які випливають
з останніх документів пар
тії, надихають трудящих на
ще кращу працю.
Репортаж вели
А. БЕЗТАКА,
В. ГРИБ (фото).
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Недавно мені як членові комсомольського педзагону довелося брати участь у проведенні в підшеф
ній середній школі № 5 тематичного тижня «Комсомолія тепловозоремонтноїо заводу — XXVII з'їзду
К.ПРС», а також Всесоюзною уроку «Ми твої, рево
люціє, діти», який відбувся на старті акції Ленін
ського комсомолу «Революційний тримайте крок».
(>змс напередодні я ознайомився з проектом нової
редакції Програми КПРС, і, зрозуміло, раз по раз
повертався думкою до її положень, спостеріїаючи й
аналізуючи факти свого життя.

БЕРЕМО УРОКИ
У ЖИТТЯ
Ці роздуми допомогли
мені краще й глибше зро
зуміти положення проекту
ноеої редакції Програми,
наповнивши їх конкрет
ним
змістом,
реаліями
життя мого рідного міста,
його комсомольської ор
ганізації. Я — кандидат у
члени КПРС, і можу сказа
ти, що мене
особливо
схвилював сам факт появи
проекту
нової редакції
Програми. Адже він є ви
раженням
об’єктивних
умов і потреб життя сус
пільства, він весь націле
ний на завтрашній день.
Але повернуся до того
Всесоюзного уроку. Тоді
я розповідав комсомоль
цям—восьмикласникам із
п’ятої школи і про те, як
продовжують у труді слав
ні революційні
традиції
більшовиків пори Велико
го Жовтня
сьогоднішні
комсомольці. І кажучи про
це, не міг не послатися
на проект нової редакції
Програми, на другу її час
тину, яка називається «Зав
дання КПРС по вдоскона
ленню соціалізму і посту
повому переходу до ко
мунізму». Зокрема, є там
такі слова: «Успішне вико
нання намічених завдань
партія пов’язує із підви
щенням ролі
людського
фактора». Я зрозумів ці
слоев так, що Е'д
праці,
від участі в громадських
ділах кожного з нас, і
комсол-.ольця, і комуніста,
залежить, як, якими тем
пами ми будемо наближа
тися до високої глети. По
ділився цими своїми дум
ками із школярами, роз

повів їм про тих, хто вже
сьогодні працює так, як
завтра має працювати ко
жен. І, звичайно, не міг
не згадати про КМК тока
рів механічного цеху на
шого заводу, де бригади
ром В. Островерчук, а
групкомсоргом О.
Рай
ський. В цьоглу колективі
сім чоловік. Серед них—
член КПРС, кавалер орде
на Трудової Слави III сту
пеня Олег Люльчак, якого
школярі добре знають і
поважають. Молоді кому
ністи Михало Рябоволик,
Віктор Паук, які теж тру
дяться в колективі, наго
роджені Почесними зна
ками ЦК BЛKCЛ^ «Моло
дий гвардієць п'ятирічки».
У проекті нової редак
ції Програ/ли КПРС не ви
падково появилися рядки
про те, що ефективність
науково-технічного
про
гресу залежить від того,
як ми еикористовуєгло ос
новні Фонди. І саме висо
коефективне використан
ня їх складає основу успі
хів
наших
передовиків.
Про себе я теж можу ска
зати, що виконання на
І ЗО—140 процентів змін
них завдань добиваюся у
значній мірі саме завдяки
цьому. І хочу сказати, що
в успіху справи немало
важить
саме
особисте
ставлення до
суспільних
справ.

Д. ДУМАНСЬКИЙ,
слюсар локоглотиеноскладапьного
цеху
Гайворснськогс тепловозоремонтногс
за
воду.

З ПОЧУТТЯМ
ГОРДОСТІ
Серед першочергових зав
дань по комуністичному
вихованню трудящих сто
ять удосконалення, пропа
ганда і впровадження в
побут радянських людей
нових свят, традицій і об
рядів. Вони у великій мірі
сприяють формуванню у
трудящих
комуністичної
свідомості, відданості ви
соким
ідеалам. Значну
роль у виховній роботі ві
діграє система радянських
сват і обрядів, які все
ширше
знаходять своє
практичне застосування в
діяльності паспортних апа
ратів органів внутрішніх
справ області.
Радянські традиції і об
ряди, народжені соціаліс
тичним способом життя,
покликані виховувати у
людей почуття гордості і
своєї особистої причетнос
ті до великої справи будів
ництва комунізму. Одним
з таких обрядів є вручен
ня юним громадянам Краї
ни Рад паспорта.
Організація проведення
вис окоде р ж а в 11 ого
акту
«Урочисте вручення пас
порта громадянина Союзу
РСР» здійснюється праців
никами паспортних служб
під керівництвом партійних
і радянських органів у тіс
ній взаємодії з обрядови
ми комісіями при виконко
мах місцевих Рад народ
них депутатів, комсомоль
ськими і профспілковими
організаціями.
Па місцях
підібрано
більше 300 державних на
ставників із числа пред
ставників партійних, ра
дянських, профспілкових
і комсомольських органів,
ветеранів війни і праці,
знатних трудівників кол
госпних полів і промисло
вих підприємств. Між ін
шим. питання підбору ви
конавців обрядів набирає
особливого значення. Доб
ре, коли виконанням по
чесного доручення зай
маються люди, що мають
багагнй життєвий досвід,

бойові і трудові заслуги,
а також певний хист для
виконання обрядових дій.
Володіють такими якос
тями і подають у цій спра
ві велику допомогу орга
нам внутрішніх справ Ге
рой Соціалістичної Праці
К. П. Дніпровська (емт
Повгородка), ветеран Ве
ликої Вітчизняної війни і
праці А. II. Кпстспь (м. Долннська), С. ГІ. Таран
(емг Усгииівка), голова
Лозуватської сільської Ра
ди Г. В. Блідар (Ульянов
ський район), Герой Соціа
лістичної Праці О. О. Ко
шурке з обласного центру,
учасник оборони Ленінгра
да В. М. Колосовськпй (Кі
ровоград) та інші.
У Ленінському
районі
м. Кіровограда паспорти
шістнадцятирічним вруча
ють біля монументів вої
нам, що загинули в боях
за свободу і незалежність
Батьківщини.
Змістовно
проходять такі торжества
в Кіровоградському, Світ
ло воде ьк о м у, Уст 1111 і вс ьк ому, 1 Іовоукраїнському та
інших районах.
Разом з тим у ряді ра
йонів ще не в повній мірі
забезпечено виконання ви
мог республіканської об
рядової комісії щодо це
ремонії вручення паспор
тів. Незадовільно постав
лена ця робота в Кіровському районі м. Кірово
града,
Вільшанському,
Онуфріївському та Компа
нії в с ь к о м у районах.
Органи внутрішніх справ
разом із комісіями по ра
дянських традиціях, свя
тах і обрядах постійно
працюють над підвищен
ням ідічїпо-виховпого зна
чення ритуалу урочистого
вручення паспорта гро
мадянам Союзу РСР.

В. МОЛОДЕЦЬ,
начальник паспортного
відділу управління вну
трішніх справ облЕИконкому.

ЕСКУЛАПИ
ГСАРГУЮЇЬ
— Що би так кричите,
хворий? Я ще не доторк
нувся до вашого зуба.
— Але ви наступили ме
ні на мозоль.
*

*

*

— Вам не можна ні пи
ти, ні курити, ні грати в
карти.
— Видно, у вас вже по
бувала /ло я дружина.

♦

У Світлани. Олександра і Сергія Швеців чудовий настрій. Все це від почуття
добре виконаної роботи. А вона у того, хто працює на радгоспній ниві, ніколи лег
кою не буває. Так і у них, молодих наслідувачів роду хліборобського. Олександр
працює механіком. Це йому були вдячні механізатори за добру роботу техніни під
час польових робіт. Сергій член ланки, яка працює на бригадному підряді. її очо
лює їх батько Степан Семенович. Свій хліборобський рік члени ланки закінчили
із значним перевиконанням взятих соціалістичних зобов’язань. На рівні своїх
мужчин працювала мати і дружина Ганна Степанівна. Вона теж стала переможцем
у соціалістичному змаганні. І наймолодший член сім’ї, Світлана, не порушила слав
ної сімейної традиції працьовитих. Навчаючись у місцевій середній школі, брала
активну участь у трудовому І громадському житті радгоспу «Устинівсьний». Нині
вона навчається в СПТУ, але разом із старшими братами, мамою і батьком зане
сена на районну Дошку пошани.
На знімну: Світлана, Олександр та Сергій приймають поздоровлення від
піонерів.

Фото М. САВЕНКА.

Устинівсьний район.

«Молодой коммунар» —

НАША АДРЕСА:

орган Чироеогредекого

316050. МПС,

областного комитета

м. Кіровоград,

ЛНСМ Украины.
На украинском языке.

вул. Луначарського, 36.
БК 02721

Обсяг 0.5 Друк. арн.

♦

*

— У мене болить права
нога.
— Це цілком природно
для вашого віку, — за
спокоює лікар.
— Ви помиляєтесь: і лі
вій нозі стільки ж років,
а вона не болить.

♦

*

*

— Я вже був у деох лі
карів, — скаржиться тов
стун лікареві, — один ме
ні порадив якомога біль
ше ходити, а другий — лі
куватися на курорті. Що ж
робити?
— Йти на курорт пішки.
(За матеріалами
періодичної преси).

«Час» 21.35 — Концерт ра
дянської пісні, 22.00 — Ін<
формаційна програма. 22.40
— Художній телефільм «Болодьчиио ясиття». 1 серія.

ТЕЛЕБАЧЕННЯ

НАШІ, РАДЯНСЬКІ ОБРЯДИ

д ЦТ (И програма)

11 ЛИСТОПАДА

д ЦТ (1 програма)
8.00 — «Час». 8.35—Мульт
фільми.
9.30 — Телефільм
«Протистояння*.
1 серія.
10.45 — Концерт Державно
го ансамблю пісні 1 танцю
<Тюльпан» Калмицької АРСР
11.20 — Новини. 14.30 — По
вини. 14.45 — Документаль
ні фільми. 15.25 -- «Знай і
умій». 11 ау ново -п із навал ьн а
передача
для
школярів.
15.55 — Мистецтво епохи Се
редньовіччя. 16.25 — Нони
пп. 16.35 — Творчість юних.
17.05 — Фільми — призери
XI Всесоюзного фестивалю
телевізійних фільмів «До
говір дорожчий за гроші».
Документальний телефільм
17.35 — «Ангола: 10 років
боротьби». Кіпоцарис. 18.45
— Чемпіонат світу зі спор
тивної гімнастики. 18.45 —
Сьогодні у світі. 19 00 — Ді
ла і люди. «Резерви еконо
мії».
Про досвід роботи
Держпостачу
Української
РСР но економії матеріаль
них ресурсів. 19.30 — Чем
піонат "світу зі спортивної
гімнастики.
20.00 — Теле
фільм -Протистояння». 2 се
рія. Частина 1 21.00—-Час».
21.35 — Телефільм «Проти
стояння». 2 серія. Частина 2.
22.45 — Сьогодні у світі.

А ЦТ (II програма)
8.00 — Гімнастика. 8.25 —
Документальний телефільм.
8.35, 9.35 — Історія. 8 клас.
9.05 — Російська мова. «Сло
во о полку Ігоревім». 10.05 —
Учням СПТУ. Суспільство
знавство.
10.35, 11.40 —
О. Блок. - Дванадцять». 10 кл.
11.05 — Наука і життя.. 12.10
— Учителю — урок музики
1 кл. 13.10 — Зоологія. 7 кл.
13.35 — Природознавство. 4
кл. 13.55 — Твоя ленінська
бібліотека. В. 1. Ленін. < Що
таке Радянська
влада?»
14.25 — Р. Бредбері. Сторін
ки життя і творчості. 15.10
— Новини. 18.00 — Новини
18.20 — Документальний те
лефільм. 18.30 — Ритмічна
гімнастика. 19.00 — Міжна
родна панорама. 19.45 —
Вечірня казка. 20.00 — Чем
піонат СРСР з футболу:
«Шахтар» — «Спартак». 2-й
тайм. 20.45 — Докумсіїтальпиіі фільм. 21.00 — «Час».
21.35 — Концерт радянської
пісні. 23.00 — Новини.

8.00 — Гімнастика. 8.15 __
Документальний телефільм
8.35, 9.35 — Природознав
ство. 2 клас. Восени в кол
госпі. 8.55 — «Аджарські за
мальовки».
Науково попу
лярний фільм. 9.05, 12.35 —
Французька мова. 9.55 — До.
кументальїііпі фільм. 10.05—
Учням СИТУ. Історія. Ленін
ська «Іскра». 10.35 — Ліри
ка С. Єсеніна. 11.05 — Учням
С1ГГУ. Естетичне виховання
11.35 — «Бути господарем
па землі». )2д05 — Шахова
школа.
13.05 — Лауреати
Державної
премії
СРСР
1985 |>. в галузі науки і тех
ніки. 13.50 — Російське мис
тецтво XVIII ст. Архітег<<^
ра. 14.20 — Сільська годі(^И
15.20 — Новини. 18.00 — лф
вини. 18.15 — Музичний кі
оск. 18.45 — «...До шістнад
цяти і старші». 19.30 — Чем
піонат СРСР з хокею. «Спар
так» — «Динамо» (Москва).
2 і 3 періоди. В перерві —
20.00 — Вечірня казки. 21.00
— «Час». 21.35 — Філйм
«Зникнення». 23.10 — Повії/
пп.

13 ЛИСТОПАДА

А ЦТ (І програма)
8.00 — «Час». 8.35 — Мульт
фільми. 9.05 — Документаль
ний телефільм. 9,35 — Теле
фільм «Протистояння». З се
рія. 10.40 — Заключний кон
церт конкурсу патріотичної
музики. 11.20 — Повний.
14.30 — Новини. 14.50—«Пе
ревірено практикою». Доку
ментальні телефільми. і 5.35
— Умілі руки. 16,05 — Нови
ни. Кі.10 — Концерт хору
хлопчиків м Саи-Фрапціеко.
16.40 — Стадіон для жіха
17.10 — Документальнії.!
фільм. 17.30 — Концерт ста?
повинної музики. 18.00 —
Зустріч школярів з двічі Ге
роєм Соціалістичної Праці
головою колгоспу ім. Фрун
зе
Бєлгородської області
В. Я. Горі ним. 18.45 — Сьсг
годні у світі. 19.00 — Світ і
молодь.
19.35 — Співає
А. Кудлай. 19.55 —Телефільм
«Протистояння». 4 серія.
21.00 — «Час».
21.35 —
«Композитор Борис Чайковськиіі». 23.00 — Сьогодні у
світі.

А УТ

12 ЛИСТОПАДА

А ЦТ (І програма)
8.00 — «Час». 8.35—Твор
чість юних. 9.05 — Доку
ментальний телефільм. 9.30
— Телефільм «Протистоян
ня». 2 серія. Чартіпіи 1 і 2.
11.30 — Новини. 14.30 — По
вний. 14.50 — Документаль
ні телефільми. 15.50 — «По
кликання». 16.20 — Новини.
16.25 — «Пісні Євгенія /Карковського». Фільм концерт.
17.00 — Школярам про хліб.
«Ціна хліба». 17.30 — «Вій
ськово-стратегічний
пари
тет». Документальний фільм,
і8.00 — Чемпіонат світу зі
спортивної гімнастики. 18.45
— Сьогодні у світі. 19.00 —
Сторінки російського бале
ту. 19.20 — «Програма на
шого життя». Обговорюємо
проекти Ції КПРС. 19.45 —
Новини. 19.50 — Телефільм
’'Протистояння».
З серія
21.00 —. «Час». 21.35 — «З
чрго починається Батьківщнііа...». Фільм-коїщерт за
участю
О. Покровсьного
22.45 — Сьогодні у світі.

А УТ

16.00 — Повніш. 16.10—Сріб
ний дзвіночок. 16.30 — Па
роль: «.Дружба». 17.00 —
Фрагменти з балету О. Глазунова сРаймопда
17.30 —
Кіноирограмі
Телефільми
«Мама Типі- «Три, чотири»,
18.00 — «Як працює безвідходна технологія» 3 досвіду
промислових
., .
підприємств
Львівщини 18.30 — Музич
ний фільм ' 1 хліб, і нішій»,
19.0)0 — Актуальна камера,
19.30 — «Слово за вами».
Громадська рада Укрнїпського телебачення І «1’обітпнчої газети» по впроваджеіппо передового досвіду.
20.15 — Вечірній
........... ..
концерт.
20.30 — Обговорюємо, про
понуємо. схвалюємо. 20.45 —
Па добраніч, діти! 21.00 —
«Час». 21.35 — Художній те
лефільм «Володьчипе жит
тя». 2 серія. 22.40 — Новини.
23.00 — «Наші гості». Ан
самбль
< Контемпоравул»
Молдавської РСР.

А ЦТ (II програма)
8.00 — Гімнастика. 8.15
Документальний телефільм.
8.35. 9.35 — Основи інфор
матики і обчислювальної
техніки. 9 кл. 9.05, 12.40 —г
Німецька мова. 10.05 — Уч
ням СПТУ. І. Тургенев. «Бать
ки і діти». 10.35. 11.40 —
Музика. З кл. 11.05 — Папі
сад. 12.10 — Історія. 10 мл.
13.10 — Естетичне вихован
ня. Естетичні фактори в
організації виробничого се
редовища. 13.40 — Сторінки
історії. Останні залпи війни.
14.20 — «Моїм молодим дру
зям». По сторінках творів
М. Прпшвіпа. 15.05 — Нови
ни. 18.00 — Новини. 18.15 —г
Документальний телефільмі,
18.35 — «Разом — дружна
сім'я». 19.00 — Служу Ра
дянському Союзу! 20.00 —
Вечірня казка. 20.20 — «Че
рез обставини, що склали
ся». «Місце під сонцем».
21.00 — «Час». 21.35 — «Тра
са». Художній фільм. 23.05
— Маленький концерт. 23 20
— Новини.

10.00 — Новини. 10.20 —
Міжнародна студія УТ. 10.50
— «Незабутні». Народний ху
дожник УРСР К. Трохпменко. 11.20 — Телефільм «Діа
лог з Іссик-Кулем». 11,40 —
Шкільний екран. Ю кл. Ук
раїнська література. <10 і
Яновський.
«Вершинки»
12.15 — Виступає Ленінград
ський ансамбль скрипалів.
12.45 — Новини. 13.00
«Зустрічі в Будинку кіно»
Республіканський кінофес
тиваль «Молодість-85» 16 00
— Новини. 16.10 — Срібний
дзвіночок.
16.30 — Фільмконцерт «інтродукція», 16.40
— На допомогу школі. «Лі
рика С. Єсеніна». 17.10 —
• Бережливість — резерв зро
станіні». Телефільм «Молоч
ні ріки». 18.00 — Лвтотран
спорт: правила без винятків.
18.30 — «Ліричний
дуст» (Наступний номер «Молодого
Фільм-копцерт. 19.00 — Ак комунара» вийде 14 листо
туальна камера. 19 30 —
пада ц. р.).
«Мода, мода, мода...». 20.20
— «Бережливість» — ре
зерв зростання». Телефільм
«Електрошлакове литво на
Редактор
підприємствах Києва». 20.45
Ю. СЕРДЮЧЕНКО.
— Па добраніч, діти! 21.00—
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