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З ЖОВТНЕМ ЗВІРЯЮЧИ КРОК
пи, якість і оріанізованість», 

та бережли-

ВІЙСЬКОВИЙ ПАРАД І ДЕМОНСТРАЦІЯ ТРУДЯЩИХ 
НА КРАСНІЙ ПЛОЩІ

Святкова атмосфера 69-ї 
річниці Великої революції 
ясно пройнята духом онов
лення, динамізму задумів і 
справ, якого надали країні 
і суспільству рішення XXVII 
партійного з’їзду.

Та ж, що й раніше у 
святкові дні, строго наряд
на Красна площа. Такі ж 
хвилюючі хвилини перед 
початком торжеств, покли
каних зафіксувати ще едну 
сторінку нашої історії. І 

^все-таки є щось непозтор- 
<^*ле, властиве сьогоднішньо

му святу. Це — особлива 
настроєність, яка панує в 
колонах маніфестантів. 

■ Співзвучна усьому нашому 
життю настроєність — на 
діла.

Сьогодні, як ніколи, нам 
є близькою і дорогою ле
нінська думка: найкращий 
спосіб відсвяткувати річни
цю Великої революції — 
це зосередити увагу на її 
нерозв’язаних завданнях. 
«Особливо доречне і необ
хідне подібне відсвяткуван-

ня революції, — підкрес
лював Володимир Ілліч, — 
в тих випадках, коли є ко
рінні завдання, ще не роз
в’язані резолюцією, коли 
треба засвоїти щось нове (з 
точки зору проробленого 
революцією до цього часу) 
для розв’язання цих зав
дань».

Засвоїти нове — ось той 
ключ, за допомогою якого 
радянське суспільство на 
крутозламі життя приступи
ло до здійснення м.асштаб- 
ної програми 
економічного
«Перебудова — справа всіх 
і кожного1» — рядок з 
жовтневих Закликів ЦК 
КПРС багато разів повто
рюється в святковому 
вбранні столиці. У ньому 
наряді проступає природ
на строгість і скромність. 
Його гідність сьогодні не в 
нашвидку пофарбованих 
фасадах і вітринному 
блиску головних вулиць, а 
в чисто прибраних дворах 
і провулках, не в паперово-

соціально - 
ОНОЕПЄННЯ.

му благополуччі рапортів 
і зведень, а в помітно підви
щеному затишку і якості 
жител, у більшій надійності 
торговельних прилавків.

На Красній площі все го
тово до військового пара
ду і демонстрації. В кож
ному камені знаменитої 
брущатки — відблиск її ку- 
мачевого вбрання. На фа
саді ГУМу — портрет Воло
димира Ілліча Леніна. По
ряд — два панно, що сим
волізують переклик історії і 
сучасності:

1917 — 
червоного 
промені в
мовані слова 
закликів Жовтня: «Вся вла
да Радам!», «Мир — на
родам!», «Земля — селя
нам!», «Фабрики і заводи — 
робітникам!».

1986 — червоний прапор 
з цифрою «XXVII» у стро
гому обра/ллонні лозунгів 
сьогоднішнього дня: «При
скорення соціально - еко
номічного розвитку», «Тем-

в’д величезного 
прапора 

майбутнє 
вічно

наче 
спря

жи в их

«Економія 
вість».

Заповнені ф , ....
гостей. На них —- ветерани 
ленінської партії, герої 
громадянської і Вітчизня
ної воєн, передовики граці, 
діячі науки і культури, кос
монавти. Присутні глави ди
пломатичних 
акредитовані

На Красній 
чать довго 
оплески, 
гості столиці 
рІБНИКІВ 
партії і Радянської 
ви. На центральну трибуну 
Мавзолею піднімаються то
вариші Горбачов М. С., Алі- 
єв Г. А., Воротников Б. І., 
Громико А. А., Зайков 
Л. М., Лигзчос Є. К„ Риж- 
ков М. І., Соломенцев М. С., 
Чебриков В. М., Шевард
надзе Б. А., Демічев П. Н„ 
Долгих В. І„ Єльцин Б. М., 
Тализін М. В., Бірюкова 
О. П., Добринін А. Ф.. Зи- 
мянін М. В., Модсодєв В. А., 
Никонов В. П., Разумов- 
ський Г. П„ Каппонов І. В. 
Тут же — визначні радян
ські военачальники.

На брущатиі завмерли в 
парадному строю війська 
Московського гарнізону.

трибуни для

представництв, 
в СРСР.

площі зву- 
не стихаючі 

Це москвичі Й 
вітають ке- 

Комуністичної 
держа-

(Закінчення на 2-й стор.).
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Так, — ми родом із 
Жовтня. 69 років тому у 
жовтні розпочалася наша 
Йвпрафія, наш шлях до 
Яянкої мсти. І тому сьо
годні особливо гострим є 
неповторне почуття спіль
ності і єдності, приналеж
ності до покоління, якому 
Ленін заповів найголовні
ше — будівництво нового 
світу, світу без насильства 
і воєн. Жовтень для кож
ного із нас — це клятва 
Еірності революції, не 
огляд звершень народу.

Глибоко символічним і 
знаменним є те, що одне 
з перших слів у перших 
декретах першої в світі 
пролетарської держави 
було слово «мир». Мир— 
народам, мир — матері, 
мир — дітям, мир — дер
жаві. І ленінська воля до 

гЕ

миру підкріплюється сьо
годні миролюбним кур
сом, здійснюваним КПРС 
і Радянською державою.

Гідними трудовими да
рунками зустріли свято 
кіровоградці. План деся
ти місяців першого року 
XII п'ятирічки по обсягу 
реалізації . промислової 
продукції перевиконано, 
додатково до завдання її 
реалізовано на 12,3 міль
йона карбованців. За ра
хунок підвищення інтен
сифікації виробництва, 
впровадження пової техпі- 

. ки і прогресивної техноло
гії приріст продукції, що 
випускається, зріс на 4,3 
процента.

Досягнуто заплановано
го показника по випуску 
товарів народного спожи
вання. Здано в експлуата

цію другу чергу 91-го кор
пусу виробничого об’єднан
ня по сівалках «Червона 
зірка», середню школу 
№ 20 на 1580 місць, 155 
будинків для потерпілих 
від аварії на Чорнобиль
ській АЕС в селі Сукачі 
Іванківського району.

У переджовтневому со
ціалістичному змаганні па 
честь 69-ї річниці Велико
го Жовтня чимало вироб
ничих колективів міста 
досяглії високих трудових 
показників. Сотні бригад, 
тисячі виробничників до
строково справились із 
завданнями першого року 
п’ятирічки.

Трудящі області, як і 
всієї Країни Рад, беруть 
активну участь у плано
мірному і всебічному вдо

сконаленні соціалізму па 
основі науково-технічного І 
прогресу, прагнуть якомо
га швидше подолати нега
тивні явища в соціально- 
економічному розвитку 
суспільства, надати йому 
динамізму і прискорення.

Кожніій день першого 
року дванадцятої п’яти
річки — цс вклад у вико
нання рішень XXVII з'їзду 
КПРС. А це значить — у 
зміцнення позицій соціа
лізму, збереження миру, 
в поліпшення життя кож
ної радянської людніш.

На вулицю міста ври
вається червоний вігер 
прапорів — невмирущих 
символів нашої віри у ле
нінську правду, віри у 
справу Великого Жовтня.

(Продовження 
на 2-й і 3-й стор.).
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Курсом миру
і творення

ВІЙСЬКОВИЙ ПАРАД І ДЕМОНСТРАЦІЯ
ТРУДЯЩИХ У КИЄВІ

Від пострілу «Аврори» і 
героїчного штурму Зимово
го бере початок біографія 
Країни Рад. І чим далі в іс
торію відходить цей день, 
тим яснішим стає значення 
пролетарської революції 

1917 року, яка ознаменува
ла всесвітньо-історичний по
ворот людства до соціаліз
му.

Разом з усім радянським 
народом трудящі республі
ки зустрічають 69-у річни
цю Великого Жовтня твор
чою працею, здійснюють 

глибокі перетворення в еко
номіці, в усіх сферах сус
пільного життя. Під керів
ництвом КПРС вони втілю
ють у життя рішення XXVII 
з’їзду партії, демонструють 
революційну наступність по
колінь, вірність спразі 
Жовтня.

Червоними стягами, тран
спарантами і лозунга/ли роз
цвіли 7 листопада міста • 
села республіки. У святко
вому вбранні — столиця 
України, її головна площа, 
названа ім’ям Жовтневої 
революції, Символа/ли не- 

I по.рушної дружби народів 
І майорять Державний пра- 
| пор СРСР, державні прапо- 
• ри всіх союзних республік. 
І Біля підніжжя монумента на 
] честь Великої Жовтневої 

соціалістичної революції — 
ЖИВІ КВІТИ.

На трибунах для гостей 
— ветерани партії, учасни
ки Великої Вітчизняної вій
ни, передовики і новатори 
виробництва, діячі науки і 
культури. Тут же — члени 
Президії Верховної Ради і 
Ради Міністрів республіки, 
керівники міністерств і ві
домств, депутати Верховнзї 
Ради СРСР і Верховної Ра
ди УРСР, генерали, адміра
ли і офіцери Радянської Ар
мії і Військово-Морського 
Флоту. Присутні співробіт
ники генеральних кон
сульств соціалістичних кра
їн у Києві.

10 година ранку. Над пло
щею урочисто лунає мело
дія київських курантів.

і На центральну трибуну 
піднімаються товариші В. В 
Щербицький, Ю. Н. Єльчен- 
ко, Є, В. Качаловський, Б. В. 
Качура, О. П. Ляшко, В. О. 
Сологуб, О. А. Титаренко, 
В. С. Шевченко, В. А. Іваш- 
ко, Ю. П. Коломієць, В. Д 
Крючков, В. А. Масол, С. Н. 
Муха, Я. П. Погребняк. Ки
яни і гості столиці тепло 
вітають керівників Компар
тії України і уряду респуб
ліки.

У відкригій машині на 
площу виїжджає коман
дуючий військами Червоно- 
прапорного
військового округу генерал- 
полковник
Він приймає рапорт коман
дуючого парадом, першо
го заступника командуючо
го військами округу ге
нерал-лейтенанта А. Д Фо- 
міна, вітається з воїнами, 
які вишикувались на Хре
щатику, поздоровляє їх з 
69-ю річницею Великої 
Жовтневої соціалістичної

урочистим 
Київського 

підрозділів, 
для участі в

революції. У відповідь лу
нає гучноголосе «Ура!»

Командуючий військами 
округу піднімається НЗ три
буну і виголошує промову.

Від імені і за доручен
ням Центрального Комітету 
Комуністичної партії Укра
їни, Президії Верховної Ра
ди і Ради Міністрів респуб
ліки він поздоровляє всіх 
присутніх із всенародним 
святом — 69-ю річницею
Великої Жовтневої соціа
лістичної революції.

Над площею прокочуєть
ся тисячоголосе «Ура!» 
Мелодії Державних Гімнів 
СРСР і Української РСР 
зливаються із залпами свят
кового артилерійського са
люту.

Починається 
парад військ 
гарнізону та 
які прибули
ньому. За традицією його 
відкривають барабанщики. 
За ними йдуть слухачі вій
ськової академії військової 
протиповітряної оборони 
імені маршала Радянського 
Союзу О. М. Василевсь ко
го, курсанти й офіцери Ки
ївського вищого військово
го авіаційнзго інженерного 
училища, Київського вищо
го зенітного ракетного ін
женерного ордена Леніна 
Червонопрапорного учили
ща імені С. М. Кірова.

На марші — Київське ви
ще танкове інженерне ор
дена Червоної Зірки учили
ще імені маршала Радянсь
кого Союзу І. Г. Якубовсо- 
кого. Оплесками зустріча
ють присутні стрункі шерен
ги Київського суворовсько- 
го військового училища. 
Суворовців змінюють кур
санти й офіцери Київського 
вищого військово-морсько
го політичного училища, 
Київського вищого інже
нерного радіотехнічного 
училища ППО імені марша
ла авіації О. І. Покришкін'а, 
Київського вищого військо
вого інженерного двічі Чер- 
вонопрапоонсго училища 
зв’язку імені М. І. Калініна.

На площу вступають під
розділи 
рішніх 
бойової 
товки
Західного 
округу, 
Відмінну 
ку демонструють 
й офіцери одного з найста
ріших військових навчаль
них закладів країни — Ки
ївського вищого загально
військового командного дві
чі Червонопрапорного учи
лища імені М. Ф. Фоунзе.

Найдосконалішу зброю 
вручила своїм доблесним 
захисникам країна Механі
зовану колону, яка вступає 
на Хрещатик, очолюють мо
тострільці. За ними про
їжджають зенітні і реактив
ні установки, грізні ракети.

Святковий огляд військ 
ще раз продемонстрував 
високу виучку і майстер
ність радянських воїнів, їх 
беззозітну відданість Кому
ністичній партії, готовність

Міністерства енут- 
справ ВІДМІННИКИ 
і політичної підго- 

Черзснопрапорного 
прикордонного 

воїни-десантники. 
стройову виправ- 

курсанти

Київського

В. В. Осипов.

(Закінчення на 2-й стор.|.
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З ЖОВТНЕМ ЗВІРЯЮЧИ КРОК
(Закінчення. 

Початок на 1-й стор.).
Майорять під вітром бойо
ві прапори.

Куранти на Спаській баш
ті відбивають 10 ударів. 
Перший заступник міністра 
оборони СРСР генерал ар
мії П. Г. Лушев приймає ра
порт командуючого пара
дом генерал - полковника 
В. М. Архипова, потім об'ї
жджає війська і поздоров
ляє учасників параду зі 
святом Великого Жовтня. У 
відповідь лунає триразове
«Ура!».

Закінчивши 
генерал армії 
піднімається 
Мавзолею і 
промову.

об’їзд військ, 
П. Г. Лушев 
на трибуну 
проголошує

к *
Над Красною площею 

прокочується могутнє бага
тоголосе «УраІ». Звучить 
Державний Гімн Радянсько
го Союзу. Лунає грім зал- 
піз артилерійського салю
ту. Починається 115-й парад 
військ.

За традицією першими на 
площу вступають вихованці 
Московського військово-му
зичного училища. З бара
банним дробом зливаються 
звуки тисячотрубного зве
деного оркестру.

На марші — слухачі вій
ськових академій.

Сьогодні в їх парадних 
колонах ідуть офіцери, які 
з честю виконували свій 
патріотичний та інтернаціо
нальний обов'язок у Демо
кратичній Республіці Афга
ністан. Серед них — Герой 
Радянського Союзу капітан 
І. Плосконос, брати-близня- 
та капітани Василь і Генна- 
дій Сиромятникози, наго
роджені медалями «За бо
йові заслуги», та багато ін
ших.

...Над черговою колоною 
майорить на вітрі біло-го
лубий прапор. Багато хто 
з курсантів і офіцерів Ви
щого військово-морського

училища підводного плаван
ня імені Ленінського комсо
молу недавно повернулися 
з далекого походу, де на 
практиці шліфували свої 
знання. На чолі колони — 
Герой Радянського Союзу 
контр- адмірал Є. Томко, 
удостоєний цього високого 
звання в мирний час.

Карбуючи крок, брущат
кою Красної площі прохо
дять гвардійці-десантники, 
курсанти Московського ви
щого прикордонного ко
мандного училища КДБ 
СРСР імені Московської 
Ради, морські піхотинці, во
їни дивізії внутрішніх 
військ імені Ф. Е. Дзержин- 
ського. Слідом за ними — 
колони московських і калі- 
нінських суворовців, ленін
градських нахімовців.

І, як завжди, замикають 
піший стрій вихованці Мос
ковського вищого загально

військового командного учи
лища імені Верховної Ради 
РРФСР.

Поступово наростаючий 
гуркіт моторів майже пере
криває могутні звуки зведе
ного оркестру. На площі 
колони бойових машин мо
тострілецької Таманської 
дивізії імені М. І. Калініна, 
однієї з перших у Радянсь
кій Армії удостоєної висо
кого звання гвардійської. 
Бронетранспортери та бо
йові машини піхоти руха
ються в такому бездоганно 
чіткому рівнянні, що звідси, 
з трибун, здається: усі вони 
зв’язані між собою неви
димими оку нитка/ли. Таку 
ж високу майстерність де
монструють і водії бойових 
машин десанту. їх зміню
ють колони гвардійської 
танкової Кантемирівської 
дивізії імені Ю. В. Андро- 
пова.

На марші — сучасна бо
йова техніка.

Завершується парад. Йо
го заключний акорд — 
проходження перед Мав

золеєм зведеного військо
вого оркестру.

Лунають фанфари. Стро
гі кольори й ритм параду 
змінюються переливом барв 
і розлогою мелодією пісні. 
Широко від краю й до краю 
площі розливається черво
ний колір. Це три з поло
виною тисячі прапоронос
ців — представники добро
вільних спортивних това
риств і ДТСААф супровод
жують чотири ілюміновані 
установки, які відкривають 
пролог демонстрації. На 
одній з них увінчаний наго
родами прапор столиці.

Зупиняються машини, і 
завмирає море прапорів. 
Злітають над голозами 
спортсменів квіти — тисяча 
гвоздик. Звучить багато
голоса здравиця: «Комуні
стичній партії Радянського 
Союзу — славаї». І під її 
розкоти вибігають по схід
цях Мавзолею піонери. Во
ни вручають квіти керівни
кам партії і держави.

А з боку Кремлівського 
та Історичного проїздів на
кочується нова кумачева 
хвиля. Дев ятьма потоками 
на всю широчінь Красної 
площі починається святко
вий похід трудової СТОЛИЦІ.

Панно зі знайомими об
рисами Кремлівського Пала
цу з'їздів, що пливе над 
посланцями Красної Прєсні, 
повертає нас до тих весня
них днів року, коли увага 
мільйонів людей на всій 
планеті була прикована до 
роботи XXVII з’їзду КПРС. 
Намічаючи плани корінного 
прискорення соціально 
економічного розвитку кра
їни, партія керувалася твер
дим переконанням: жива 
творчість народу — вирі
шальна сила прискорення.

— Упевнений, що самофі
нансування стане для нас 
важливим фактором при
скорення, ПІДОЙМОЮ в під
вищенні продуктивності 
праці та якості продукції,

— цю думку висловив 
чальник найбільшого 
ЗІ Лі автоскладального 
пусу І. Тарасов. — Пс 
госпрозрахунок зілівці ро
зуміють так: чим краще 
працюватимемо, тим біль
шим стане прибуток, а зна
чить, і фонд стимулювання.

Складний, напружений 
період переживає індустрія 
столиці. Перебудова наби
рає темп. Вона примусила 
по-новому, суворіше поди
витися на то, що ще г.чора 
задовольняло.

Вимогливість — одна із 
складових високої відпові
дальності. На плакатах і 
транспарантах урочистого 
походу слова цього побачи
ти не вдається. Це — не ло
зунгове, а сугубо ділове, 
насущне поняття, вважає 
головний електронік об'єд
нання «Красный пролета
рий» В. Позняк і пояснює:

— Кілька місяців в одно
му з наших виробництв 
працює позавідомча комісія 
Держстандарту СРСР. Спо
чатку цілі партії верстатів 
повертались назад у цехи 
для усунення недоліків. І 
хоча тепер більш як 90 
процентів продукції, що пе
ревіряється, здається з пер
шого пред явлення, 
залишається
ною турботою, 
січня такий 
роль чекає 
роблюване 
вання.

Виконувати меншою кіль
кістю більший обсяг робіт 
— смисл почину, з яким 
виступили білоруські заліз
ничники. Його вже підтри
мали трудівники одинадця
ти залізниць, а з нового 
року білоруський метод бу- • волічною була 
де впроваджено на всіх ма- нашої роботи, 
гістралях країни. Не зали- він. 
шилась осторонь від пере- 
будози і Московська заліз
ниця.

Кумач прапорів, транспа
ранти, пісні, посмішки... Йде

демонстрація. І в сьогод
нішній настрій спочатку на 
вписується думка про... чер
ги. Однак керівника одного 
з відділів спеціалізованого 
об'єднання по випуску чо- 

на- ловічих і дитячих сорочок 
«Мссква» П. Мирську ця 
думка не залишала у свят
ковий день:

— За десять місяців ко
лектив об’єднання, — гово
рить вона, — перевиконав 
план реалізації продукції 
більш як на три мільйони 
карбованців. Ось чому нас 
радуюіь черги покупців, 

які вишиковуються до нашо
го магазину на Сімферо
польському бульзарі. Згод
на, що це — певна незруч
ність для людей, але в той 
же час — і найкраща оцін
ка нашої продукції. Підви
щувати її нам допомагають 
прямі зв’язки з торговель
ними організаціями, 
немо шити лише то, 
ристується попитом, 
повний критерій.

«Народи світу! Посилимо 
боротьбу за оздоровлення 
міжнародної обстановки, 
конструктивне співробітни

цтво між державами!», «Не 
допустимо мілітаризації 
космосу!» — ці заклики, що 
багато разів повторюються 
сьогодні в робітничих коло
нах, зустрічають 
посланці різних 
гості свята.

У новій якості 
та прем.ії Ленінського ком
сомолу зустрів всенародне 
свято Анатолій Кривих, мо
лодий учений-фізик Інсти
туту атомної енергії імені 
І. В. Курчатова. Найвищу 
нагороду ВЛКСМ присуд
жено йому за участь у важ
ливих дослідженнях в галу
зі надпровідності л\атеріа- 
лів.

І — Вважаю, що дуже сим- 
мета цієї 

■ говорить 
З одного боку,

про створення 
для здійснення 
термоядерної 
мирних цілях,

ре- 
ке- 
ре- 
що 
не-

Праг- 
що ко- 
Це го-

якість 
нашою голов-

Адже з 1 
жорсткий конт- 
вже на все ви
нове устатку-

оплесками 
країн —

— лауреа-

йдеться 
акторів 
рованої 
акції в 
дасть змогу одержати
вичерпне джерело енергії 
д. я дальшого прогресу 
людства. А з другого, роз
криваються багаті можли
вості для вдосконалення 
комп’ютерів, іншої техніки 
для народного господарств^, 
ва. Пишаюсь, що , мені /ї 
групі моїх ровесників до
ручили вести такі складні 
дослідження. Взагалі до
вір'я до молодих — радіс
на прикмета перебудови.

Іде Красною площею, 
салютуючи Жовтню, моло
дість Москви. Готуючись до 
XX з’їзду ВЛКСМ, юнаки і 
дівчата прагнуть повністю 
проявити свій ентузіазм, 
творчість, у/ління в усік 
сферах життя, примножити 
свій, молодіжіний, внесок у 
перебудову.

Виступи молоді стали епі
логом урочисюго походу,, 
І знову площа наповнилася 
звуками маршів, повінню 
прапорів, букетами гзоздик.

«Хай міцніє революційна 
наступність усіх поколінь 
радянських людей — .апо- 
рука непереможності ідей 
і справи Жовтня!» — зву
чить здравиця. «Політику 
партії схвалюємо!» — тися
чоголосо лунає на всю ши
рочінь Красної площі.

Зустрічаючи нинішнє свя
то, вступаючи в сімдесятий 
рік існування першої □ сві
ті соціалістичної держави, 
радянські люди з задово
ленням бачать, якою пере
творюючою силою в історії 
стали ідеї Жовтня. Провід
ною зіркою є вони для 
трудящих усіх країн, для 
братніх комуністичних і 
робітничих партій, що 
йдуть шляхом зміцнення 
класової солідарності й 
співробітництва, в бо
ротьбі за мир і соціалізм.

Репортаж з Красної площі вели спеціальні ко
респонденти ТАРС А. БЄЛІКОВ, М. ЖЕЛЄЗ- 
ИОВ, М. ЗАХАРЧУК, В. КУЛИКОВ, О. МОС
КОВСЬКИЙ, В. ОВЧАРОВ, В. ПЕТРУНЯ.

Курсом миру 
і творення

(Закінчення.
Початок на 1-й стор.). 

у будь-яку хвилину з честю 
захистити батьківщину
Жовтня.

Звучать фанфари. Почи
нається святкова демонстра
ція трудящих міста.

Над колонами — портрет 
В. І. Леніна, засновника Ко
муністичної партії і Радян
ської держави. Сьогодні, 
як і завжди. Ілліч з нами. 
Заповіти вождя революції 
живуть у серцях мільйонів, 
його велику справу продоз- 
жуюто все нові покоління 
радянських людей.

Оплесками зустрічають 
трибуни колону ветеранів 
партії, війни і праці, пере
довиків і новаторів вироб
ництва, діячів науки і 
культури. Попереду — пра-. 
пор міста-героя Києва, пе-
рехідний Червоний прапор 
ЦК КПРС, Ради Міністрів 
СРСР, ВЦРПС і ЦК ВЛКСМ, 
яким нагороджено столицю 
республіки.

Над святковою колоною 
—- портрети керівників Ко
муністичної партії і Радян
ської держави. Кияни, як і 
весь радянський народ, га
ряче схвалюють внутрішню 
і зовнішню політику КПРС, 
прагнуть внести свій вклад 
у прискорення соціально- 
економічного розвитку кра
їни.

Вагомими є досягнення 
трудящих міста в першому 
році п’ятирічки. За десять 
місяців обсяг виробництва 
зріс на 5,2 процента. Понад 
План реалізовано продуй-

' вого

ції ча 132 мільйони карбо
ванців. На підприємствах 
міста набула великого по
ширення ініціатива «Кожній 
робочій годині — найвищу 
віддачу!», з якою виступили 
передовики і новатори ки
ївських підприємств — де
легати XXVII з'їзду КПРС. 
Багато колективів бере зо
бов'язання виконати плани 
двох років п’ятирічки до 
70-річчя Великого Жовтня.

Площа Жовтневої рево
люції зустрічає багатоти
сячний загін трудящих сто
лиці республіки. Першими 
йдуть трудові колективи 
Дарницького, Ленінградсь
кого і Ленінського районів 
— переможці передсвятко- 

соціалістичного зма
гання.

На транспарантах слова 
із Закликів ЦК КПРС: «Тру
дівники народного госпо
дарства! Боріться, за висо
ку якість продукції, за 
честь радянської марки!» 
Питома вага продукції най
вищої категорії якості ста
новить на підприємствах 
міста майже п’ятдесят про
центів. Нею відзначено лі
таки і високоточні верста
ти, електронно-обчислю
вальні машини і торговель
ні автомати, багато товарів 
народного споживання. Ра
зом з тим є невикористані 
резерви. У трудових колек
тивах дедалі ширше розпи
вається змагання під деві
зом «Машинам нових поко
лінь — найвищий світовий 
рівень».

• В колонах — трудівники 
виробничого об’єднання 

«Київський радіозавод», 
«Київметробуд».

«Перебудова — спраза 
всіх і кожного!» — цей 
жовтневий заклик видно ча 
транспарантах колективів 
багатьох підприємств.

З добрими результатами 
прийшли до свята трудівни
ки верстатобудівного ви
робничого об’єднання, ви
робничого об’єднав *і я
«Більшовик», корабели «Ле
нінської кузні».

На головну площу міста 
вступають передові буді
вельники. На великому пан
но — фотографії новобу
дов, зведених трудівниками 
домобудівного комбінату 

номер 1 за останній час. Во
ни достроково здали більш 
як чотири тисячі квартир. 
Будувати швидко, добротно 
— давня традиція колекти
ву. Добрий приклад пока
зує бригада Героя Соціалі
стичної Праці І. І. Бушми, 
яка активно впроваджує 
потоково - швидкісний мон
таж великопанельних будин
ків.

— Будівельники — люди 
наймирнішої професії, — 
говорить бригадир. — Ми 
споруджуємо будинки, щоб 
люди раділи, жили щасли
во. Ми гаряче схвалюємо 
зовнішньополітичний курс 
партії, спрямований на від
вернення загрози війни. На 
жаль, американська адміні
страція на догоду воєнно- 
промисловому комплексу 
США не прийняла радянсь
ких пропозицій ліквідувати 
в нинішньому столітті ядер
ну зброю. Священний обо
в'язок кожного з нас — 
працею зміцнювати могут
ність Батьківщини.

Повз трибуни проходять 
співробітники Інституту 
електрозварювання імені 
Є. О Пагона АН УРСР. 
Всемірно зміцнюючи зв’я
зок з виробництвом, ко
лектив зосереджує зу

силля на найважливіших 
напрямах науково - тех
нічного прогресу, добива
ється істотного приско
рення практичної реалізації 
розробок. Приклад патонів- 
ців наслідують колективи ін
ститутів проблем метаріало- 
знавства, проблем лиття, кі
бернетики імені В. М. Глуш
кова та інших наукових ус
танов. У цьому році вчені 
Академії наук республіки 
впровадили у народне гос
подарство країни 1120 ро
біт. Загальний економіч

ний ефект від використання 
розробок перевищив 800 
мільйонів карбованців.
-У святкових колонах ідуть 

письменники і художники, 
композитори і кінематогра
фісти, актори і зодчі.

«Песню дружбы запевает 
молодежь...» — лунає над 
площею. Ця популярна ме
лодія не раз звучала на 
міжнародному фестивалі 
«Пісня в боротьбі за мир», 
який відбувся недавно у 
Києві. Разом із стахановця- 
ми перших п’ятирічок, 
ударниками післявоєнного 
будівництва крокують мо
лоді виробничники заводу 
«Арсенал» імені В. І. Лені
на, інших колективів.

Знову й знову над пло
щею лунають здразиці ча 
честь ленінської партії, її 
Центрального Комітету, на 
честь нашої Батьківщини і 
радянського народу. У ці 
хвилини найповніше відчу
вається могутня і непоруш
на єдність партії і народу. 
Святкова демонстрація ста
ла переконливим свідчен
ням вірності трудящих Ки
єва ленінським заповітам, 
їх рішимості енергійно, на
полегливо втілювати в жит
тя рішення XXVII з'їзду 
КПРС.

(РАТЛУ).

Ми — родом
із революції

(Продовження. 
Початок на 1-й стор.).

Святковий марш кірово- 
градців відкривають пра
пороносці. Вони несуть 
знамена області і міста, 
прапор ЦК КПРС, Ради 
Міністрів СРСР, ВЦРПС 
і ЦК ВЛКСМ. прапор ЦК 
КПРС, Президії Верхов
ної Ради СРСР, Ради Мі
ністрів СРСР і ВЦРПС, 
яки?; трудящі області 
удостоєні в минулі роки 
за трудові перемоги у Все
союзному соціалістичному 
змаганні і які залишені на

Знамена несуть знатні 
люди міста: бригадир 
мулярів другого будівель
ного управління тресту 
«Кіровоградмашважб у д», 
кавалер ордена Трудової 
Слави третього ступеня, 
член бюро міськкому Ком
партії України А. І. Ба
бич, водій автотранспорт
ного підприємства Ю06І, 
делегат XXVII з’їзду Ком
партії України М. б. Ба
бич, в’язальниця панчіш
ної фабрики, кавалер ор
дена «Знак Пошани», де
легат XXVII з'їзду Ком
партії України Л. В. Бі-
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Ми—родом
(Закінчення.

Початок на 1—2 стор.}.
ІЗакінчення.

Лан, бригадир швачок ви
робничого швейного об'єд
нання, делегат XXVII з'їз
ду Ьл|^ртії України Л. І. 
Ьере^ТОепко, слюсир-скла- 
Дальннк виробничого об'єд
нання по сівалках «Чер
вона зірка», Герой Соціа
лістичної Праці, заслуже
ний машинобудівник УРСР 
р. О. Кошурко, вчитель 
Хімії середньої школи 
№ И, заслужений вчитель 
УРСР, нагороджена гра
мотою Міністерства освіти 
УРСР, делегат XXVII з’їз
ду Компартії України 
р. Л. Малнцька, ливарник 
Пластмас виробничого об'
єднання «Друкмаш», кава
лер орденів Трудового 

ЛІервоного Прапора, Тру
дової Слави третього сту- 
РН.11Я’ члсн обкому Компар
тії України, делегат XXVII 
з'їзду Компартії України 
Л. А. Малярова, форму
вальник заводу «Гідрбсн- 
ла», депутат Верховної Ра
ди СРСР І. Г. Машиягуца, 
Закрійниця фабрики індпо
шиття і ремонту одягу, 
занижений працівник 
.Сл^^ц побуту УРСР, ка- 
ралер ордена Трудової 
Слави третього ступеня 
О. Г. Рахманова, сверд
лувальниця виробничого 
Об'єднання по сівалках 
«Червона зірка», депутат 
Верховної Ради УРСР, 
Делегат XXVII з'їзду Ком
партії України О. П. Ціііо- 
8’яз.

На святкову вулицю ви
йшли разом із своїми на
ставниками школярі об
ласного центру. Вони ни
ні рапортують про свої 
Здобутки в навчанні, су
спільно корисній праці, 
громадській роботі. 69-ту 
річницю Великого Жовтня 
педагогічні колективи зу
стрічають, зробивши впев
нений крок на шляху до 
реалізації завдань партії. 
■Здійснюючи реформу шко
ли, педколектнви в цьому 
навчальному році взялися 
за копітку роботу за но
вими навчальними плана
ми нЛярограмами, що 
Сприяє підвищенню якості 
знань, практичних навиків 
.учнів. Вперше в ньому 
році за парти сіло 700 ді
тей шестирічного віку.

У колоні демонстрантів 
крокують представники 
учнівських колективів шкіл 
№№ 5, 14, 9, 22, 16—пе
реможці соціалістичного 
змагання за гідну зустріч 
І59-Ї річниці Великого 

Жовтня. їхній девіз: «Жод

ного відстаючого поруч, 
жодного порушника ди
сципліни, кожному учне
ві — глибокі і міцні знан
ня, робітничу професію!».

Вагомий вклад у вико
нання планів XIІ п’яти
річки вносять старшоклас
ники. Під час п’ятої тру
дової чверті в таборах 
праці і відпочинку і тру
дових об'єднаннях вони 
виконали робіт більше, як

па 600 тисяч карбованців. 
Зароблені гроші учні пе
рерахували у Фонд миру, 
фонд потерпілих під час 
аварії на Чорнобильській 
АЕС. Переможцями со
ціалістичного змагання 
стали табори праці і від
починку середніх шкіл 
№№ 5, 18, трудові загони 
старшокласників шкіл 
№№ 32, 14, 19. ремонтні 
бригади шкіл №№ 15, 21, 
школи-інтернату.

На святково прикраше
ну площу імені Кірова 
виходять стрункими ше
ренгами студенти і викла
дачі Кіровоградського дер
жавного педагогічного ін
ституту імені О. С. Пуш
кіна. За 56 років існуван
ня вуз підготував 27 ти
сяч учителів, за одинадця
ту п’ятирічку — 4132 спе
ціалісти. Нині на семи 
факультетах денної і за
очної форми навчання на
бувають професію вчите
ля близько 5 тисяч чоло
вік.

Об'єднаний студентський 
загін вузу з честю викопав 
узяті соціалістичні зобо
в'язання. Чотири загоні! 
безкорисливої праці —« 
(«Корчагінець», «Спектр»,

із революції
«Факел», «Полум'я») на 
зароблені 10 440 карбо
ванців закупили різне май
но для дитбудинків Кіро
вограда та Олександрій
ської школи-інтернату.

Третій трудовий семестр 
проходив і на полях об
ласті, де студенти збира
ли цукрові буряки, кар
топлю, фрукти. Одночасно 
вони читали лекції, давали 
концерти, шефствували 

над сільськими школами.
Нині на 6 факультетах 

Кіровоградського інсти
туту сільськогосподарсько
го машинобудування вчи
ться більше 4 тисяч сту
дентів. У тому числі 118 
чоловік із 15 країн Азії, 
Африки та Латинської 
Америки.

Інститут займає кілька 
сучасних корпусів, чудово 
обладнані аудиторії та*ла- 
бораторії. До послуг сту- 

техніка, 
конт- 

машппи, 
проск-

дентів телевізійна 
лінгафонні класи, 
рольно-иавчаючі 
відеомагнітофони, 
тори.

220 студентів вузу вча
ться лише на «відмінно». 
Ленінськими стипендіата
ми є Тетяна Азанова, Ган
на Хрипун, Василь Мігель, 
Володимир Гащнць. Вони 
в рядах демонстрантів.

Колектив інституту вико
нує великий обсяг науко
вих досліджень. 5 кращих 
винаходів експонувалися 
на ВДНГ СРСР та ВД14Г 
УРСР, відзначені медаля
ми і дипломами.

1986 року у студзагонах 
брали участь 330 представ
ників інституту, котрі 
освоїли 740 тисяч карбо
ванців капіталовкладень.

КОЛОШІ Кіровського 
району очолюють ве

терани війни і праці, пере
довики виробництва — 
люди, чиїми успіхами пи
шається район. Трудівни
ки. району по-удариому 
працюють у стартовому 
році дванадцятої п'яти
річки. План реалізації про
дукції за дев'ять місяців 
виконано па 101.7 процен
та, випуску товарної про
дукції на 100.2 процента, 
виробництва товарів на
родного споживання на 
100.9 процента. Па 7,1 
процента перевиконано 
завдання по наданню на
селенню побутових послуг.

Кумач прапорів горить 
над колонами робітників, 
інженерно-технічних пра
цівників, службовців орде
на «Знак Пошани» заводу 
«Гідроснла» імені XXV 
з'їзду КПРС. З почуттям 
гордості за свій вклад у 
зміцнення економіки рід
ної Вітчизни йдуть гідро- 
енлівці.

І Іовий приплив творчих 
сил і трудової активності 
викликав у робітників і 
службовців заводу черв
невий (1986 року) Пленум 
ЦК КПРС, який розглянув 
ключові питання економіч
ного і соціального розвит-- 

ку на п'ятирічку. Палке 
схвалення знайшло серед 
трудівників підприємства 
Звернення Центрального 
Комітету КПРС до трудя
щих країни по розгортан
ню всенародного соціаліс
тичного змагання за ус
пішне виконання і переви
конання п'ятирічного пла
ну. В кожному цеху, па 

кожній дільниці йде невтом
ний пошук резервів підвн- 

щенпя ефективності вироб
ництва, якості продукції. 
15 колективів заводу, під
тримавши патріотичний 
почин передових підпри
ємств країни, зобов'яза
лись завершити плай двох 
років дванадцятої п'яти
річки до 70-річчя Великого 
Жовтня.

Па площу вступає колек
тив Кіровоградського за
полу радіовиробів імені 
XXVI з’їзду К.ПРС. Вклю
чившись у соціалістичне 
змагання на честь 69-ї 
річниці Великого Жовтня, 
робітники, інженерно-тех
нічні працівники і 
бовці підприємства 
третього кварталу 
року по реалізації 
дуісцїї виконали на

служ-
план
1986
про-

100,3

років п'ятирічки —
70-річчя Великої 

соціалісти1!- 
Заспі- 
стали

процента, па стільки ж — 
по обсягу виробництва 
нормативно чистої продук
ції, па 101,2 процента — 
по продуктивності праці» 
З конвейєрів заводу схо^ 
дать 11 виробів з держав
ним Знаком якості, пито
ма вага яких в загально
му обсязі атестованої про
дукції складає 40 процен
тів.

■ Йдуть трудівники ре
монтно-механічного заводу 
імені Таратути. На заводі 
широко розгорнулося зма
гання під девізом: «План 
2-х 
до 
Жовтневої 
иої революції!», 
вувачами його 
бригада фрезерувальників 
і бригада слюсарів з ме
ханічного цеху. Нині за 
дострокове виконання пла
нів двох років борються 
колективи 21-ї бригади, 
двох змін, однієї дільниці. 
На передній фланг перед
жовтневого змагання у 
праці вийшли токарі меха
носкладального цеху № 2 
М. Дрозд і В. Жулшіська.

Впевнено тримають крок 
па жовтневому марші пра
цівники виробничого об'єд
нання «Друкмаш». З кож
ним роком збільшується 
випуск друкарських машин 
«Ятрань». Протягом трьох 
кварталів нинішнього ро
ку на виробничому об'єд
нанні виготовлено 
план 
на
4Н
реалізовано додатково до 
плану на 1 мільйон 170 
тисяч карбованців, в тор
говельну мережу'було від
правлено надпланових то
варів народного спожи
вання на 418 тисяч карбо
ванців.

Пливуть над 
демонстрантів 

понад 
товарної продукції 

суму в 1 мільйон 
тисяч карбованців.

колонами 
святкові

лег- 
побу-

прапори заводів «Цукро- 
гідромаш», «Більшовик», 
«Червоний Жовтень», іме
ні Кірова, виробничого 
швейного об'єднання «Ук
раїна», підприємств 
кої промисловості, 
тового і комунального об
слуговування, підприємств 
харчової промисловості.

НА ПЛОЩУ вступає ба
гатотисячна колона кі

ровоградського виробні!- 

чого об’єднання по сівал
ках «Червона зірка» —• 

флагмана радянського сіль- 
ськогосподарського маши
нобудування. Головне під
приємство об'єднання має 
високі урядові нагороди— 
орден Жовтневої Револю
ції та орден Трудового 
Червоного Прапора.

Над колоною майорять 
Червоний прапор підпри
ємства та пам'ятний Чср-. 
воппіі прапор ЦК КПРС, 
Президії Верховної Ради 
СРСР, Ради Міністрів 
СРСР та ВЦРПС, який бу
ло вручено червопозорів- 
цям за самовіддану пращо.

Нове покоління сівалок, 
технічний рівень яких не 
поступається перед кра
щими зарубіжними анало
гами, забезпечує підви
щення продуктивності 
більш, ніж у •'Півтора раза, 
індустріальне вирощуван
ня всіх культур і вивіль
нення при посіві понад 60 
тисяч механізаторів.

Разом з розробкою но
вої посівної техніки об'єд
нання проводить плано
мірну роботу по вдоскона
ленню конструкції вириб-. 
люваїшх машин, підви
щенню технічного рівня 
виробництва. В 1987 році 
більшість серійних машин 
буде модернізовано, строк 
їх служби в середньому 
збільшиться на один рік. 
Питома вага продукції ви
щої категорії якості за 
п’ятирічку зросте більш, 
ніж у п'ять разів.

Впевнено тримають чер- 
вопозорівці стратегічний 
курс на кардинальне при-, 
скорення науково-техніч
ного прогресу. Лише в 
цьому році впроваджує
ться понад . 400 одиниць 
сучасного устаткування. 
Створена нова комплскс- 
но-механізована дільниця 
верстатів з ЧІІУ. Понад 
50 роботів-маніпуля горів 
і комплексів з’явилось на 
заводі для механізації 
трудомістких і монотонних 
процесів.

Створено цех пластмас, 
який дасть можливість по
ряд з впровадженням ма- 
ловідходннх технологій 
забезпечити 70 процентів 
планового приросту вироб
ництва сільгоспмашин за 
рахунок заощадженого 
матеріалу. Введена в екс
плуатацію перша черга 
нового і не грументального 
цеху, створено самостій-. 
ниії цех товарів широкого 
споживання.

З усіх багатств, якими 
наділяла людину природа, 
немає скарбу, дорожчого 
від здоров’я. Здоров'я ра
дянських людей, підвищен
ня їх добробуту, поліп
шення умов життя було і 
є головною турботою Ко
муністичної партії, Радян
ського уряду.

Щороку міцніє і розви
вається медична служба 
Кіровоградщшш. Загін 
медичних працівників' об
ласті складається майже 
з 13 тисяч працівників. Ця 
цифра — найвища в істо
рії розвитку медицини на
шого краю.

Завершується демон
страція трудящих. Стого
лосим «Ура!» відповідають 
демонстранти на Заклики 
ЦК КПРС, висловлюючи 
палку підтримку ленін
ського миролюбного курсу 
партії, заявляючи про 
спою рішимість втілити в 
життя грандіозні завдан
ня XXVII з'їзду КПРС.

Вступаючи у 70-й рік 
існування першої в світі 
соці а ліс пічної держави, 
радянські люди відзнача
ють. якою великою пере
творюючою силою в істо
рії людства стали ідеї і 
справи Жовтня. Вони слу
жать провідною зорею для 
трудящих усіх країн.

Репортаж еепи 
Л. ЯРМОЛЕНКО, 

В. ГРИБ (фото5,



4 стер «Молодий комунар» И листопада 1986 року

і СЕРЦЯ НЕСПОКІЙНІ
На Заваллівському гра

фітовому комбінаті кожен 
шостий трудівник — мо-_ 
лода людина. І в тому, що. 
підприємство з місяця в 
місяць добивається висо
кої продуктивності праці, 
перевиконує виробничу 
програму, забезпечує ви
соку якість продукції, є 
вагомий внесок молодих 
графітників.

Серед первинних ком
сомольських організацій 
підприємства активністю

відзначається найбільш 
масова — автотранспорт
ного цеху. Молоді водії 
йдуть в авангарді соціа
лістичного змагання. Із 
завзяттям трудиться водій 
«БелАЗа-540» Олександр 
Багно. На перевезенні 
розкривних порід його 
щоденний доробок стано
вить 124 процента. З по
чатку року він заощадив 
2200 кілограмів дизельно
го пального. Економія чи
мала: на збеоеженому

пальному можна відпра
цювати 14 робочих змін.

Комуністичне ставлен
ня до праці показує груп- 
комсорг автоколони № 2 
водій Сергій Бурдейний. 
Він високопродуктивно 
використовує автомобіль, 
економить пальне. Недав
но передового виробнич
ника прийнято кандидатом 
у члени КПРС. Його наго
роджено Грамотою рай
кому комсомолу. Високих 
трудових успіхів доби-

ваються також водії Юрій 
Остросський і Вадим Ос- 
ташсвський. їх знають у 
селищі і як спортсменів. 
Обидва ,беруть активну 
участь у проведенні спар
такіади, виступають за 
футбольну команду «Аван
гард».

Школою мужності і ви
ховання стала служба в 
Радянській Армії для слю
саря по ремонту автомо
білів Олега Шпильового і 
тесляра виконробської 
дільниці Миколи Нагорно
го. Вони виконували ін
тернаціональний обов’я
зок в Афганістані. їх іме
на в числі кращих робіт-

ників підприємства. Дня
ми Миколу обрано секре
тарем комсомольської ор
ганізації 
дільниці.

Нині на 
курс на 
озброєння діючих потуж
ностей, освоєння і випуск 
нових видів продукції. 
Найактивнішу участь у на
уково-технічній творчос
ті бере комсомольсько- 
молодіжний колектив діль
ниці контрольно-вимірю
вальних приладів і авто
матики збагачувальної 
фабрики (керівник Мико- Сергія Гавловського. 
ла Пахович). Усі його О. ПАВЛИЧУК.
члени — раціоналізатори. Гайворонський район.

виконробської

комбінаті взято 
технічне пере-

Впроваджені ними 
пропозиції сприяли 
вищенню якості - 
ції, економії 
часу і зниженню 
ручної праці.

Тих, хто не шкодує ен
тузіазму, завзяття, заохо
чують морально і мате
ріально. Туристичними пу
тівками негороджено сек
ретаря комсомольська 
організації гірничого цеху 
Володимира Сукманюка, 
членів комітету комсомо
лу комбінату економіста 
Тетяну Слюсарук і водія

рац- 
під- 

продук- 
робочого 

затрат

■Д ЦТ (І програма)
8.00 — «Час». 8.40 — Те

лефільм «Михайло Ломоно
сов-?. Фільм 1 — «Від надр 
своїх». 1 серія. 10.00 — У 
світі тварин. 11.00 — Нови
ни, 14.30 — Новини. 14.50 — 
Сільські горизонти. Докумен
тальні телефільми. 15.35 — 
А. Мачаваріані. Симфонія 
№ 4 «Юнацька». 16.10 — Но- 
вини. 16.15 — Релігія і полі
тика. 16.45 — Співає Ф. Ка
симова, 16.55 — «Ангола: по 
слідах неоголошеної війни». 
Документальний телефільм.
17.45 — Прискорення. Гос
подарський механізм: шляхи 
перебудови управління еко
номікою у світлі рішень 
XXVII з'їзду КГІРС. 18.45 — 
Сьогодні у світі. 19.00 — Наш 
сад. 19.30 — Новини. 19.35— 
Телефільм «Михайло Ломо
носов». Фільм 1 —«Від надр 
своїх». 1 серія. 21.00—«Час».
21.40 — «Контрольна для 
дорослих». Передача 1. 22.50 
— Сьогодні у світі. 23.05 — 
Вас запрошує заслужений 
артист РРФСР К. Бєльди.
А УТ

10.00 — Новини. 10.20 — 
Фільм-концерт «Зустріч».
10.35 — Шкільний екран. 9 
клас. «Основи інформатики 
1 обчислювальної техніки». 
Складені команди. 11.05 — 
Співає і танцює вокально- 
хореографічний ансамбль 
«Верховина». 11.40 — Шкіль
ний екран. 10 клас. Україн
ська література. 10. Янов- 
ський. «Вершники». 12.10 —' 
Худоясній фільм «Увага! Всім 
постам...». 13.30 — Доброго 
вам здоров'я. 14.00 — Нови
ни. 16.00 — Новини. 16.10— 
«Срібний дзвіночок». 16.30 — 
«Народний депутат». 17.00— 
Ліричні мелодії. 17.15 —
«Вперед, орлята». 18.00 —
«День за днем». (Кіровоград).
18.15 — «Курс — прискорен
ня». Виступ секретаря 
облпрофради В. Г. Мізер
ної. (Кіровоград). 18.30 

'— Музичний фільм «Вниз по 
Волзі». 19.00 — Актуальна 
камера. 19.30 — Чемпіонат 
СРСР з хокею: «Сокіл» — 
«Динамо» (Рига). 2 і 3 пе
ріоди. 20.45 — На добраніч, 
діти! 21.00 — «Час». 21.40— 
«Слово — пісня». П. Мирний 
1 народна пісня. 23.00 — Но
вини.
А ЦТ (II програма)

8.00 — Гімнастика. 8.15 — 
Документальний телефільм. 
8.35, 9.35 — Природознав
ство. 2 кл. 8.55 — Науково- 
популярний фільм. 9.05, 13.25 
- Французька мова. 9.55 — 
«Геометрія для малюків. Як 
працюють трикутники». На
уково-популярний . фільм. 
10.05 — Учням СИТУ. Есте
тичне виховання. 10.35, 11.40 
'— Основи інформатики і об
числювальної техніки. 9 кл. 
11.05 — Шахова школа.
12.10 — «Каптемирівці». На- 
уково-попупярний фільм. 
12.25 — Музика. Б. Асаф'єв. 
13.55 — Карл Маркс і рево
люційна Росія. 14.25 —' «Віт
чизни гіршії сип». Про твор
чість М.’ Некрасова. 15.25 — 
Новини. 18.00 — Новини.
18.15 — < ...По шістнадцяти і 
старші». 19.(0 -- Ритмічна 
гімнастика. 19.30 — Чемпіо. 
кат СРСР з хокею. «Динамо» 
(Москва) — ОКА. 2 і 3 пе
ріоди. В перерві — 20 00 — 
Вечірня казка. 21.00—«Час».
21.40 — Фільм «Інспектор 
карного розшуку». 23.05 — 
Чемпіонат світу з важкої 
■атлетики. 23.25 — Новини.

'А ЦТ (І програма)
8.00 — «Час». 8.40 — Теле

фільм «Михайло Ломоносов».

Фільм 1 — «Від надр своїх». 
1 і 2 серії. 11.15 — Новини.
14.30 — Новини. 14.50 —
«Далеке — близьке». Доку
ментальні телефільми. 15.30
— Виступає фольклорний 
ансамбль «Румунська рапсо
дія-. 1G.05 — Новини. 16.10
— Стадіон для всіх. 16.40— 
Зустріч школярів з членом 
ЦК КПРС, Героєм Соціаліс
тичної Праці, депутатом 
Верховної Ради СРСР, кова
лем Мінського автозаводу 
Є. Шуляком. 17.25 — «Пісні 
Євгена Жарковського». 
Фільм-концерт. 18.00 — «Ви
йти переможцям:: Із бою 
злого..». Передача 2. 18.45— 
Сьогодні у світі. 19.00 — На- 
ука і життя. 19.30 — Нови
ни. 19.35 — Ш. Чалаєв. Квар-

тет. 19.-15 — Телефільм «Ми
хайло Ломопосов». Фільм 1 — 
«Від надр своїх». 2 серія. 
21.00 — «Час». 21.40—«Конт
рольна для дорослих». Пе
редача 2. 22.-10 — Сьогодні 
у світі. 22.55 — Світ і мо
лодь. 23.30 — Чемпіонат сві
ту з важкої атлетики.

А УТ
10.00 — Новини. 10.20 — 

Ранковий концерт. 10.35 — 
Шкільїп'їй скрап. 6 кл. Фі 
зика. «Сила тяжіння. Вага 
тіла». 11.05 — Р. Иазаров. 
«Російський льотчик». Тс- 
левистава. У перерві — 
12.55 — Новини. 14.00 —
Дисципліна поставок: міра 
відповідальності і честь під- 
приємства. 16.00 — Новини.
16.10 — Срібний дзвіночок.
16.30 — На допомогу школі. 
Культура російської мови. 
17.00 — Грає духовий ор
кестр. 17.30 — Олівець-ма- 
лювець. 18.00 — «День за 
днем». (Кіровоград). 18.15 — 
«Сонячне коло». Виступають 
художні колективи Кірово
градської середньої школи 
Ха 17. (Кіровоград). 18.55 — 
Оголошення. (Кіровоград). 
19.00 — Актуальна камера.
19.30 — Концерт класичної 
музики. 20.00 — Молодіжна 
студія «Гарт». 20.45 — На 
добраніч, діти! 21.00—«Час».
21.40 — «Осінні метаморфо
зи». Хореографічна компози
ція. 22.40 — Новини.

А ЦТ (II програма)
8.00 — Гімнастика. 8.15 — 

Документальний телефільм. 
8.35. 9.35 — Географія. 7 кл. 
Водні ресурси СРСР. 9.05.
13.15 — Німецька мова. 10.05
— «Із глибини віків!. Науко
во популярний фільм. 10.35.
11.35 — Історія. 9 кл. 11.05
— Батьківський день — су
бота. 12.05 — Контрольна 
для дорослих. 13.45 — Екран
— учителю. Зоологія. 7 кл.
14.10 — Драматургія і театр. 
М. Гоголь. «Ревізор». 14.55— 
Новини. 18.00 — Новини.
18.15 — Науково-популярний 
фільм. 18.30 — Служу Ра
дянському Союзу! 19.30 — 
«Наш дім». Тележурнал. 
20.00 — Вечіпня казка. 20 15
— Новини. 20.20 — Докумен
тальний телефільм. 20.30 — 
Чемпіонат світу з важкої 
атлетики. 21.00 —' «Час».
21.40 — Фільм «Рання іржа».
23.15 — Новини.

А ЦТ (І програма)
8.00 — «Час». 8.40 — Те

лефільм «Михайло Ломоно
сов». Фільм 1 — «Від паді» 
своїх». 2 1 3 серії. 11.00 — 
Новини.' 14.30 — Новини.
14.50 — «По Сибіру і Дале
кому Сходу». Документальні 
фільми. 15.35 — Фільм-кон
церт «Весілля на Тереку». 
16.05 — За безпеку руху.
16.10 — Шахова школа. 16.40

Новини. 16.45 — Докумен
тальний фільм. 17.30 —
Мультфільм. 17.45-r-B.-A. Мо
царт. квартет для форте
піано, скрипки, альта і віо-

З У по 16

листопада
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лончелі соль мінор. 1 части
на. 18.00 — с...До шістнадця
ти 1 старші». 18.45 — Сьо
годні у світі. 19.00 — Пи
тання теорії. 19.30 — Нови
ни. 19.35 — Грає духовий 
оркестр клубу «Восток». 
(Москва). 19.45 — Телефільм 
«Михайло Ломоносов». 
Фільм 1 — «Від надр своїх». 
З серія. 21.00 — «Час». 21.40
— «Контрольна для дорос
лих». Передача 3. 22.40 —' 
Сьогодні у світі. 22.55 —' «В 
сучасних ритмах». Концерт.
23.30 — Чемпіонат світу з 
важкої атлетики.

А УТ
10.00 — Новини. 10.20 — 

Музичний фільм «Розлітай
теся мрії мої». 10.45 — Зу
стріч з театром. Ленінград
ський малий драматичний 
театр. 12.00 — Камерний 
концерт. 12.30 — «Темп». 
Телерадіопереклик з проблем 
науково-технічного прогре
су. 13.30 — Новини. 13.45 — 
Концерт Інструментальної 
музики. (Кіровоград, на Рес
публіканське телебачення). 
16.00 — Новини. 16.10 —
Срібний дзвіночок. 16.30 — 
Республіканська фізпко-ма- 
тематпчна школа. «Програ
мування для мікрокалькуля
торів». 17.00—Народна твор
чість. 17.20 —«День за днем». 
(Кіровоград). 17.35 —' Слава 
солдатська. (Кіровоград).
18.30 — Актуальна камера. 
19.00 — Чемпіонат СРСР з 
футболу: «Динамо» (Київ)— 
«Металіст» (Харків). 20.45 —' 
На добраніч, діти! 21.00 — 
«Час». 21.40 — Художнім те
лефільм «Висока проба». 
1 серія. 22.50 — Новини.
А ЦТ (II програма)

8.00 — Гімнастика. 8.15— 
«Ліси, луги, болота». Науко
во-популярний фільм. 8.35
— Мистецтво кераміки. 9.35,
13.00 — Іспанська мова.
10.05—Учням СПТУ. Суспіль
ствознавство. 10.35, 11.35 — 
Етика 1 психологія сімейно- 
го життя. 9 кл. 11.00—Поезія 
М. 'Гихонова. 12.00 — Конт- 
польна для дорослих. 13.30— 
Екран — учителю. Загальна 
біологія. 9 кл. 14.00 —Фільм 
«Місто прийняв». 15.15 —
Новини. 18.00 — Новини. 
18.20 — Документальний те
лефільм. 18.30 — Сільська 
година. 19 30 — Ритмічна 
гімнастика. 20.00 — Вечірня 
казка. 20.15 —' Чемпіонат 
світу з важкої атлетики 
21.00 — «Час», 21.40—Фільм 
«І в сорок років ще мріють». 
23.00 —- Новини.

А ЦТ (І програма)
8.00 — «Час». 8.40 — Теле

фільм < Михайло Ломоносов». 
Фільм 1 — «Від надр своїх». 
З серія. 9.50 — Світ і мо
лодь. 10.25 — Новини. 14.30
— Новини. 14.50 — Докумен
тальний телефільм. 15.20 — 
Грає дует домр. 15.35 — Ро
сійська мова. 16.05 — Нови
ни. 16.10 — Співає народ
ний артист РРФСР 10. Ма
русі». І6.40 — Російський 
музей. Прикладне мистец
тво XVII! ст. 17.10 — Висту
пає ансамбль танцю 
«Юність» Палацу культури 
пррфтехосвітк м. Львова. 
17-30 — Герої М Носова на 
екрані. «Двоє друзів». 18.45
— Сьогодні у світі. 19.00 —
Проблеми — пошуки — рі
шення. Економічний меха
нізм інтенсифікації. 20.40 — 
Чемпіонат світу з важкої 
атлетики. 21.00 — «Час».
21.40 — Вас запрошує Дер
жавний академічний росій
ській! народний хор РРФСР 
ім. М. Пятницького. 23.05— 
Сьогодні у світі. 23.20 —
Фільм-концерт «Граєм джаз» 
про Всесоюзний джазовий 
фестиваль у Тбілісі.
А УТ

10.00 — Новини. 10.20 — 
Виробнича гімнастика. 10.30
— Художній телефільм «Ви-
сока проба». 1 серія. 11.40— 
«Колобок». Лялькова виста
ва. 12.20 — «Наші гості». 
Народна артистка СРСР 
Л. Чурсіиа. 13.30 — Новини. 
16.00 — Новини. 16.10 —
Срібний дзвіночок. 16.30 — 
На допомогу школі. Музика. 
«Творчість В. Косенка». 17.00
— «Колектив і пятирічка».
Українські ліспромгоспи в 
Сибіру. 17.35 — Циркова 
програма. 18.00 — Теле
фільм «Великому кораблю».
18.30 — Любителям хорової 
музики. 19.00 — Актуальна 
камера. 19.30 — Телепрес- 
клуб «Зворотний зв'язок». 
Про боротьбу з нетрудовими 
доходами в області. Відеоза- 
пне передачі від 17 жовтня. 
(Кіровоград). 20.35 — «День 
за днем». (Кіровоград). 20.45
— На добраніч, діти! 21.00— 
«Час». 21.40 — Художній те
лефільм «Висока проба». 
2 серія. 22.45 —' Новини.
23.10 — Футбол-хокей.
А ЦТ (II програма)

8.00 — Гімнастика. 8.15 — 
Документальний фільм. 8.35,
9.35 — Музика. З кл. 9.05,
13.10 — Англійська мова. 
10.05 — Учням СПТУ. За
гальна біологія. 10.35, 11.40
— Історія. 7 кл. 11.05 — Ма
мина школа. 12.10 — Конт
рольна для дорослих. 13.40
— Театр одного актора.
С. Юрський, В. Золотухин 
15.00 — Новини. 18.00 —
Новини. 18.20 — Клуб ман
дрівників. 19.20 — 3 скарб
ниці світової музичної куль
тури. Ф. Шопен. 20.00 — Ве
чірня казка. 20.15 —' Якщо 
хочеш бути здоровим. 20.30
— Етика і психологія сімей
ного життя. 21.00 — «.Час».
21.40 — Фільм «Ати-бати, 
йшли солдати». 23.00 — Но
вини.

А ЦТ (І програма)
8.40 — Грає оркестр ро

сійських народних інстру
ментів ЦТ і ВР. 9.00 — «Чо
го і чому». Передача для ді
тей. 9.30 — Рух без небез
пеки. 10.00 — Образотворче 
мистецтво. Огляд. 10.45 —
Пісні Є. Щекальова. 11.05— 
Для всіх і для кожного. 
11.35 —Джерела. 12.05 —
Лауреати Державних премій 
СРСР 1986 р. в галузі літе
ратури, мистецтва і архітек
тури. 13.30 — Концерт Дер
жавного симфонічного ор
кестру Союзу РСР. У пе
рерві — 14.30 — Новини.

оператор електроішо- 
клавішпих обчислюваль
них машин (вечірня фор
ма навчання);

бухгалтер промислових 
підприємств (вечірня фор
ма навчання).

15.25 — < Що таке нетрудові 
доходи?». Із циклу «Людина 
і закон». 16.40 — Новини.
16.45 — Очевидне — неймо
вірне. 17.45 — Народні ме
лодії. 17.55 — «Правда з 
перших вуст». Сім'я Локшн- 
нпх говорить з Америкою.
18.50 — Новини. 18.55 — До 
ювілею Великого Жовтня. 
«Історії немеркнучі рядки». 
Фільм «Шосте липня». 21.00
— «Час». 21.40 — «У суботу
в Ризі». Естрадна програма.
22.30 — Кубок Інтербачення 
з художньої гімнастики.
23.15 — Чемпіонат світу з 
важкої атлетики 23.45 —
Новини.
А УТ

10.00 — Новини. 10.20 — 
Ритмічна гімнастика. 10.50— 
Художній телефільм «Висо
ка проба». 2 серія. 11.55 — 
Концертний зал «Дружба».
12.50 — Новини. 13.05 —
«Доброго вам здоров'я».
13.50 — «В майстерні худож
ника». 14.40—«Наука і час».
15.10 — Фільм-концерт. «Все 
тобі, улюблена країно». 16.20
— «Факти свідчать». «Хто 
вони, тихі сусіди?». 17.20 — 
НТТМ. Аукціон ідей. 18.15 — 
Концерт ВІА «Апельсин».
18.45 — «Скарби музеїв Ук
раїни». 19.00 — Актуальна 
камера. 19.30 — «Сонячні 
кларнети». 20.45 — На доб
раніч, діти! 21.00 — «Час».
21.40 — Художній телефільм 
«Висока проба». З серія.
22.45 — Новини.
А ЦТ (II програма)

8.00 — Гімнастика. 8.20—' 
Документальний телефільм.
8.50 — Ритмічна гімнасти
ка. 9.35 — Ранкова пошта. 
10.05 — Міжнародний тур
нір з настільного тенісу.
10.50 — Світова художня 
культура. Р. Л. Стівенсон. 
Сторінки життя і творчості.
11.50 — На землі, в небесах 
і на морі. 12.20 — Що? Де? 
Коли? Телевікторина. 13.50
— Мультфільм. 14.10 —!
Реклама. 14.15 — Камера 
дивиться у світ. 15.15 — Ве
селі старти. 16.00 — «Фести
валі... Конкурси... Концер
ти...». 17.00 — Спортивна
програма. Чемпіонат СРСР 
з хокею: ЦСКА — «Спартак». 
В перервах — Чемпіонат сві
ту з важкої атлетики. 19.15
— Чемпіонат СРСР з футбо
лу: «Динамо» (Москва) — 
«Нефтчі». В перерві — 20.00
— Вечірня казка. 21.00 — 
«Час». 21.40 — Фільм «Ось 
повернувся цей хлопець».

А ЦІ (І програма)
8.40 — Ритмічна гімнасти

ка. 9.10 — «Будівництво і 
архітектура». 9.20 — Тираж 
«Спортлото». 9.30 — Будиль
ник. 10.00 — Служу Радян
ському Союзу! 11.00 — Ран
кова пошта. 11.30 — Клуб 
мандрівників. 12.30 — Му
зичний кіоск. 13.00 — Сіль
ська година. 14.0’0 — Дитя
чий гумористичний кіножур
нал «Єралаш». 14.10 — Здо-

КІРОВОГРАДСЬКИЙ
ОБЛАСНИЙ УЧБОВИЙ КОМБІНА

УПК ЦСУ УРСР

ОГОЛОШУЄ НАБІР УЧНІВ
НА 1986-87 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ

ров'я. 14.50 — Новини 14.55 
— Ритми Індії. 15.25 —
«Дзеркало сцени». 16.50 - В 
гостях у казки. Мультфіль
ми. 18.00 — Міжнародна
панорам і. 18 45 — Звучить 
арфа. 18 55 -- Світ рослин.
19.40 — Новини. 19.45 — До 
Дня працівників сільського 
господарства і переробної 
промисловості агропромис
лового комплексу. Концерт 
майстрів мистецтв. 21.00 —' 
«Час». 21.45 — Футбольний 
огляд. 22.05 — «Візьмімось 
за руки, друзі». Вечір автор
ської пісні. 23.40 — Кубок 
Інтербачення., з художньої 
гімнастики.
А УТ

10.00 — Новини. 10.20 — 
Ритмічна гімнастика, і0.50— 
Художній телефільм ■’Ч-ан-га 
проба». З серія. 11.55 З 
турботою про землю», іфуг- 
лий стіл працівників сіль- 
ського господарства, вчених 
і письменників в м. Полтаві.
12.50 — «Грані пізнання». 
Лауреати Державних премій 
СРСР 1986 року в галузі на
уки і техніки. 13.35 — Нови
ни. 13.45 — Студія «Золотий 
ключик». 15.00 — Сьогодні — 
День працівників сільського 
господарства і переробної 
промисловості, агропромис
лового комплексу. «Село і 
люди». 16.00 — Слава сол
датська. 17.00 — Перлини 
душі народної. 17.45 — Дня 
дітей. Худоясній телефільм. 
«Великий приборкувач». 
19.00 — Актуальна камера.
19.35 — Телефільм-опера
«Спокута». 20.40 — На доб
раніч,'діти! 21.00 — «.Час».
21.45 — Продовження теле-: 
фільму-оперй «.Спокута». 
23.00 — Новини.
А ЦТ (II програма)

8.00 — На зарядку ставай! 
8.20 — Фільм «Ось повер
нувся цей хлопець». 9.45 —' 
Мамина школа. 10.15 — Про-: 
грама Томської студії теле
бачення. 11.10 — Російська 
мова. 11.40 — Українські на
родні пісні у виконанні на
родного артиста СРСР А Со- 
лов'яненка. 12.10 Розпо-. 
відають наші ііоЛюндсн- 
ти. 12.40 — У свіо^'гварин.
13.40 — «Уроки Травкіш:».
14.30 — Кубок СРСР з вод
ного поло. 15.00 — Теле
фільм «Народжена револю
цією». Фільм 1. «Важка 
осінь». 16.05 — Із скарбни
ці світової музичної культу
ри. О. Скрябін. 17.00 — Чем
піонат СРСР з футболу: 
«Спартак» — «Арарат»; «Ди
намо' (Мінськ) — «Зеніт».
18.45 — Музична мозачса. 
19.13 — Мультфільм. 19.25 
— Світ і молодь. 20.00 —
Вечірня казка. 20.15 — Це 
ви можете. 21.00 — «Час». 
21 ІЗ — Грає духовий ор
кестр Казанського Суворов- 
ськеге- військового учили
ща. 22.10 — Кубок Інтерба
чення з художньої гімнасти
ки.
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