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ЛЕНІНСЬКИМ КУРСОМ жовтня
УРОЧИСТЕ ЗАСІДАННЯ В КРЕМЛІВСЬКОМУ ПАЛАЦІ З’ЇЗДІВ
Нейвидатнішою
подією
XX століття, яка сповістила
початок нової ери в житті
людства, ввійшла в історію
Велика Жовтнева соціаліс
революція. Вона ста
ла безприкладним злетом
істеричної творчості
мас,
які
розірвали
кайдан»
гноблення і експлуатації.

тичних країн,
президенти
і глави урядів ряду дер
жав, керівники комуністич
них і робітничих партій, ре
волюційно ■ демократичних,
національно • демократич
них партій, визвольних ру
хів, представники
соціал
демократії, видатні громад
ські діячі.

70-річчю Великого Жоз’ня присвячено спільне іурочисте засідання Централь
ного Комітетр/ КПРС, Вер
хевної Ради СРСР і Верхоа
мої Ради РРФСР, яке від
крилося е Москві 2 листо
пада. У Кремлівському Па
лац’ з їзд:в зібралися члени
і кандидати о члени ЦК
КПРС, члени Центральної
Ревізійної
комісії КПРС,
депутати
Верховних
Рад

Вступним словом спільне
урочисте засідання відкрив
член Політбюро ЦК КПРС
Голова Президії Верховної
Ради СРСР А. А. Громико.

Союзу
РСР і Російської
Федерації, посланці проф
спілок і комсомолу,
вете
рани партії, учасники гро
мадянської і Великої Віт

чизняної воєн, ударники
дванадцятої
п'ятирічки,
^^ісленні
зарубіжні гості,
які прибули б наш'іу країну
на ювілейні торжества, ди
пломатичний корпус, пред
ставники преси.

Десята година ранкіу. Оп
лесками зустріли присутні
товаришів Горбачова М. С.,
Бсротникова В. І., Громимо
A. А., Замкова Л. М., Лигачова Є. К„ Никонова В. П„
Рижкова М. І., Слюнькова
№. №., Соломенцева М. С.,
Чебрикова В. М., Шеварднадзе Е. А., Щербицького
B. В., Яковлєва О. М., Демічева П. Н„ Долгих В. І.,
Єльцина Б. М„ Соловйова
FO. П„ Тализіна М. В., Азо

ва Д. Т., Бірюкову О. П.,
Добриніна А. ф., Лук’яновз
А. І., Медведсва В. А., Ра-фш-свського Г. П., Капітонова І. В.
У президії також — ке
рівники союзних республік,
ветерани ленінської партії,
учасники Жовтневої рево
люції, герої ратних і трудо
вих перемог соціалістичної
Вітчизни, відомі вчені, май
стри культури, воєначаль
ники, визначні громадські
діячі.
Тут же — глави партійнодержавних і партійно-уря
дових делегацій соціаліс-

НАША
РОБОТА -

ПРО ЛЮДЕЙ
ТУРБОТА
У своїй промові на уро
чистому засіданні з нагоди
70-річчя Великої Жовтне
вої соціалістичної револю
ції М. С. Горбачов підкрес
лив, то перебудови! про
цеси у нашому суспільстві
— справа довгочасна, роз
рахована па перспективу.
Особливо
напруженими,
сказав він, будуть
най-

Звідси,
з стін Кремля,
сказе® він, ми поздоровля
ємо з святом весь радянсь
кий народ і кожного гро
мадянина окремо
У
нас
немає безіменних героїв.
Кожен повинен знати, що
його праця потрібна сус
пільству. Ця праця — чес
на, з повною віддачею —
кращий внесок в історичну
справу перебудови.
Справа Жовтня живе в
нашій країні, але не тільки
в нашій. її можна бачити в
успіхах країн
соціалізм/.
Вона — у ділах братніх ко
муністичних
і робітничих
партій,
у національно-визеольній боротьбі народів,
У русі всіх прогресивних
сил планети
за мир. Про
повагу до Радянської Дер
жави, до нашої партії і на
роду свідчить той факт, що
в сьогоднішньому святі рззом з нами беруть участь
163 делегації з 119 країн,
повідомив промовець.
Звучить Державний Гімн
Радянського Союзу.
Слово
для
доповіді
«Жовтень
і
перебудоіза:
революція продовжується»
надається
Генеральному
секретареві
Центрального
Комітету
Комуністичної
партії Радянського Союзу
М. С. Горбачову.

Доповідь товариша Гообачовз М. С., вислухана з
великою увагою, супрово
дилась тривалими оплеска
ми.

Що відчуває людина мо
го віку і життєвого досвіду
в ці урочисті й радісні дні
звернувся
до
учасників
засідання
член
КП°С
з
1917
року
москвич
К. П. Синозерський. Найб’льше
— гордість. Гор-

ближчі 2—3 роки, адже
нам треба привчити себе
працювати по-новому.
З
яким же настроєм ми, ком
сомол ьці-побутовики, сприй
маємо таку перспективу?
Відповіддю на слова пар
тії про необхідність поліп
шення побутового обслуго
вування людей, підвищення
якості продукції є наслідки
роботи нашого КМК в рік
70-річчя Великого Жовтня.
Якість виробів у пас (шиє
мо куртки) тільки висока
План десяти місяців вико
пали па 103 проценти. Віль
шанці знають: якщо замов
лсппя викопують такі моло
ді працівниці, як Т. Земля
на, В. Трохпмепко, О. Палііічук, обновка не лише

дість за стійкість, цілеспря
мованість і героїзм нашої
ленінської партії й радян
ського народу. Жовтень —
це всі ми, покоління рз
дянських людей, жи-за істо
рія країни. Жовтень — це
перетворення
сьогодніш
чіх днів.
Вивірений, точний погляд
на пройдений -країною іс
торичний
шлях,
сказав
учасник штурму Зимового,
дано в доповіді Генераль
ного секретаря ЦК КПРС

М. С. Горбачова. Проде
монстровано реалізм оці
нок кожного періоду будів
ництва соціалізму. Без за
хвалювання, але й-без при
меншення сили нашого су
спільства. Мені, як і всім
ветеранам партії, радісно
бачити, що повертаються
ленінський стиль керівницт

ва, ленінські традиції ціле
спрямованості,
реалізму,
опори на творчість мас.

Про високий патріотизм
радянських
людей,
який

ДОПОМІГ вистояти в годину
воєнних лихоліть, перемог
ти розруху, голод, відбуду
вати народне господарство,
досягти нинішніх високих
рубежів у всіх сферах жит
тя нашого суспільства, го
ворили керівник
бригади
слюсарі® - складальників
виробничого
об’єднання

«Ленинградский
металлический завод», двічі Герой
Соціалістичної праці В. С.
Чичеров, президент Акаде
мії
Наук
СРСР
Г. І.
Марчук, бригадир
комилесної
бригади
шахти
«Молодогвардійська»
ви

гертають трудящим реальне
почуття господаря країни
Творче освоєння спадщ
ин Жовтня, підкреслювали
промовці, дасть змогу кра
ще використовувати
нев*
черпні сили соціалістичної с
ладу, теоретичне багатство
наукового комунізму в розв язанні складних завдані,
поискорення і перебудов»-.

президент
Фінляндськ Ч
оеспубліки М. Койвісто.
Під
звуки
маршу
4
зал
вносяться
пране з

Учасників і гостей уро
чистого
засідання
вітал*
перший секретар ЦК ПОРП.
Голова
Державної
Рад*
ПНР В. Ярузельський, Гене
ральний секретар ЦК СЄПН.

піонерської організації іме
ні-В. І. Леніна, пам'ятні пра
пори Центрального Коміте
ту РКП(б) і ЦК.КПРС Учас
чинів урочистого засідання
прийшли привітати
пред
ставники радянської молоді
і піонери.

Голова’ Державної
НДР
Е. Хонеккер,

Ради
Гене

ральний секретар ЦК КПЧ,
Президент ЧССР Г. Гусак,
Генеральний секретар ЦК

БКП, Голова Державної Рл
ди НРБ Т. Живков, Гене
ральний секретар
Фра •цузької Комуністичної пар
тії Ж. Марше. У привітай
нях відзначалося, що Вели
ка Жовтнева соціалістична
революція
ознаменувала
докорінний перелом у сві
товій історії, кардинально
вплинула на дальший роз
виток людського суспільст
ва, прискорила його про
грес. Сама Країна Рад за 70
років перетворилась у су
часну соціалістичну держа
ву з могутнім економічним
і науково-технічним потен
ціалом, величезним міжна
родним авторитетом.

Підкреслювалось, що ре
алізація
ленінської
ідеї
мирного співіснування дер
жав з
різним соціальним
ладом у наш
ядерний вік

легендарного
крейсе.-з
«Аврора» — священна рлліквія
нашої
резолю.і ■
трапор Всесоюзної Лен.
ської Комуністичноі СпінМолоді прапор Всесоюзно7

На трибуні — московсь і
кий
робітних,
член ЦК|
ВЛКСМ М. Прохоров. Прав
да партії і пр&зда народу
— одна
нероздільна, за
явив він. І ніхто вже не по

годиться жити по-старому,
а молодь особливо. Жити
по-новому
—
це наука
складна, і ми зобев'язачі
нею оволодіти: на виробки
цтеі — робота на совість. у
навчанні — старанність і
навіть одержимість, у сім'ї
— моральна чистота, любов
до дітей, до дружини, до
батьків.
У громадянській
позиції — патріотизм, чес
ність і сміливість.

Ми розуміємо — право
бути лідером молоді не да
ється, його треба завойову
вати своїми вчинками, свої
ми справами.
Тільки гзк
можна стати опорою пар'і".

/Аолоде покол'ння готове
віддати енергію і жар своїх

сердець боротьбі за здійс
історичних рішень
набула особливого значен нення
ня. Життя та безпека наро XXVII з'їзду партії. Позиція
дів сьогодні дедалі тісніше комсомолу, всієї радянської
робничого
об'єднання
пов'язані у світовому мас молоді однозначна: пере
«Краснодонвугілля», Герой
штабі. Філософія і етика будова — це наша частина
Соціалістично’ Праці О. Я.
нового мислення про мир, революції! Ми готові, за
Колесников, директор Плямолодий
комуніст,
проголошена XXVII з'їздом явив
вінської середньої школи КПРС, конструктивні радян продовжити подвиг ветера
Латвійської
РСР
Е.
Я. ські ініціативи знаходять у нів партії, учасників грома
Купча. Промовці розповіли світової громадської думки дянської і Великої Вітчиз
про те. як зберігають
і дедалі
ширший
відгук. няної ВОЄН, усіх ПОКОЛІНЬ
примножують традиції Ве Людство
хоче,
нарешті, радянських людей, які пе
ретворили нашу країну в
ликого
Жовтня,
беручи жити з почуттям упевненос
могутню соціалістичну дер
участь у сьогоднішніх рево ті
в завтрашньому дні, у жаву.
люційних
перетвореннях, світі, вільному від зброї ма
П’онери вручили членам
усі покоління нашої багато сового знищення. Це — ре
національної Вітчизни. Де альна мета. Перший крок президії урочистого засі
дання квіти. З листопада за
мократизація,
гласність, до неї уже зроблено.
сідання продовжує робо-у.
економічні методи управ
Поздоровлення радянсь
ління, відзначали еони, по- кому
народс-зі
передав
(ТАРС).

буде гарного крою, але н
носитиметься довго.

словлспа на урочистому за
сіданні в Кремлі, на мій
погляд, найповніше харак
т. КРИВЕНКО,
теризує. настрій, прагнення
групкомсорг КМК цеху
і надії. радянських- людей.
№
1
Вільшанського
Наша історія багата на
райпобуткомбіиату.
видатні
події, старші поко
емт Вільшанка.
ління не раз на ділі утверд
жували комуністичні ідеа
ли. Тепер настала й наша
черга: працювати, юсподарювати по-новому, рішуче
ламати застарілі стереоти
пи, бюрократичні перепони.
Грандіозні переміни, що Перебудова,
як
сказав
почалися у всіх сферах на М. С. Горбачов, вступила у
шого життя, можна сміливо повий етан, коли задуми
назвати революційними, їх мають трансформуватися у
слід розглядати у контекс конкретні справи.
ті сімдесятирічної історії
Для мене і моїх товари
Країни Рад. Ця думка Ге ші в-моха11 і затор і в
так ою
нерального секретаря ЦК конкретною справою є мак
КПРС М. С. Горбачова, ви- симальне підвищення родю-

У КОНТЕКСТІ

ІСТОРІЇ

чості полів. Дещо в цьому
планів вже зроблено. Ска
жімо, механізовані ланки
радгоспу сміливо -впровад
жують різні форми колек
тивного підряду, неабиякий
ефект дало нам застосу
вання інтенсивних техноло
гій впрошування зернових і
технічних культур. Та м-.і
розуміємо, що основна ро
бота — попереду. Маю ІД
увазі не лише суто хлібо
робський труд, а й бороть
бу за утвердження наших
ідеалів. Більшість із моїх
товаришів готова до них
випробувань.

О. ШВЕЦЬ,
механізатор радгоспу
«Устинівськніі» Устинівського району.

Ціна 2 коп.

Трудящі Радян
ського Союзу! Ви»
сокоефектив н о ю
працею, реальним
внеском КОЖНОГО V
загальну
справу
прискоримо
про
грес соціалістичної
Батьківщини, успіш
но завершимо пла
нові завдання *987
року!
(ІЗ ЗАКЛИКІВ ЦК КІ1РС
ДО 7(1-Р1ЧЧЯ
ВЕЛИКОЇ
,і.()і:ТІ!ЕВОЇ
СОЦІАЛІС
ТИЧНОЇ РЕВОЛЮЦІЇ»

Зустріч
в обкомі
Компартії
України
В обкомі наї-Сі і ідбулася зустріч членів бюро
обкому Компартії України
з ветеранами взутії. Ве
ликої Жовтневої соціа
лістичної революції і гро
мадянської війни.
Зустріч відкрив перший
секретар обкому партії
М. Г. Самілик. За дору
ченням бюро обкому пар
тії і виконкому обласної
Ради народних депутатів
він тепло і сердечно по
здоровив ветеранів із на
ступаючим 70-річчям Ве
ликого Жовтня і днем на
родження Ленінського ком
сомолу. Побажав їм міц
ного здоров’я, довгих ро
ків життя, висловив гли
боку вдячність за їхній
трудовий внесок у справу
побудови соціалізму в на
шій країні.
Життя, діла і турбот»
ветеранів партії, праці і
війни постійно знаходять
ся в центрі уваги партії і
уряду. І в нашій області
партійні, радянські і гос
подарські органи багато
роблять для поліпшення
умов їхнього життя, по
буту, медичного І.б-луговувапня.
Перший секретар обко
му партії вручив кожно
му ветерапу-учаснику зу
стрічі письмові привітання
ЦК КПРС, Президії Вер
ховної Ради СРСР. ЦК
Компартії України, Прези
дії Верховної Ради УРСР
і Ради Міністрів УРСР,
пам’ятну медаль і цінний
подарунок. Піонери під
несли ветеранам букети
квітів. Учасників зустрічі
привітала молодь облас
ного центру.
Член КПРС з 1925 року
Л. П. Владимиров, інші
ветерани
сердечно подя
кували за зустріч, внявле-;
ну увагу і поздоровлення,
поділилися спогадами, за
певнили, що не шкодуючи
сил працюватимуть над
реалізацією політики пар
тії, курсу на перебудову і
оновлення, висловили по
ради щодо вдосконалення
стилю партійної роботи,
поліпшення ідейно-ПОЛІТП’Р»
ного виховання молоді.
Для учасників зустрічі в
приміщенні філіалу міська»
го Палацу піонерів і шкЛ
лярів було дане концерту

ГЛАСНІСТЬ ОБРАТИ КЕРМАНИЧЕМ
Через кілька днів радян
ський народ, все прогресив
не людство світу відзнача

тимуть славний

ювілей —

70-річчя Великої Жовтневої

соціалістичної

революції.

Нашій соціалістичній дер
жаві — 70 років. Свято на
родження Країни Рад за
традицією стало оглядом
комуністичного
творення.
Радянські люди гаряче під
тримують курс КПРС па
оновлення суспільства, пе
ребудову всіх сторін нашо
го життя. Демократизація
нашого життя все ширше і
яскравіше проявляється у
повсякденних справах, у
хроніці наших днів.
Завершилася Всесоюзна
патріотична акція комсо
мольців і молоді «Револю
ційний
гримайте кроні»,
присвячена 70-річчю Вели
кого Жовтня і XXVIі з'їз
ду КПРС. Масові заходи
заключного етану акції про
йшли під девізом виконання
рішень XXVII з’їзду партії,
XX з'їзду ВЛКСМ. Комсор-

Понад 10 років розшу
кував і систематизовуєав
матеріали про життя й
діяльність знатного зем
ляка, революціонера-ленінця І. С. Компанійця кіровоградець Л. Ф. Папченко. 1 ось цей труд за
вершено. На редакційно
му столі — документаль
на повість про І. С. Ком
панійця. В її основу покладено документи дер
жавного архіву та істо-

гам необхідно підбити під
сумки виконання Ленінсь
ких завдань, відзначити пе
редовиків важливої патріо
тичної акції. Цій роботі до
поможуть контакти з рада
ми ветеранів, музеями бо
йової і трудової слави тру
дових колективів і навчаль
них закладів.

Щоденник

|

групкомсорга:
листопад

Саме в атмосфері гласнос
ті, принциповості, критики
і самокритики
пройшли
звітно-виборні збори в гру
пах, цехових і первинних
комсомольських
організа
ціях. Юнаки і ’дівчата на
своїх головних зборах гли
боко проаналізували зроб
лене після
XX з’їзду
ВЛК.СМ. Проте не у всіх
комсомольських організаці
ях звітно-виборна кампанія
стала справжньою відвер

рико-краезнавчого музею
м. Кіровограда, Централь
ного архіву
Жовтневої
революції УРСР, спогади
учаснинів соціалістичної
революції сімнадцятого
року на Єлисавстградщині.
Пропонуємо увазі чита
чів уривок із докумен
тальної повісті Л. Ф. Папченка. Розділ має назву
«Плачуть» поміщики».

«Плачуть» поміщики
про перемогу
ЗВІСТКИ
Великої
Жозтневої

революції, про
роботу
другого
Всеросійського
з’їзду Рад і прийняті на
ньому декрети про зем
лю, про створення Радян
ського уряду, швидко до
котилися до села. Трудо
ве селянство сприйняло їх
із величезною радістю. Ні
арешти, ні жорстокі полі
цейські репресії не змог
ли зупинити зростання де
мократичних та револю
ційних виступів у Єлисаветградському повіті. Не
чекаючи
поміщицької
землі під
петлюрівської
Центральної ради, в бо
ротьбу включились
усі
верстви населення. На чо
лі мас були навчені біль
шовицькими
агітаторами
солдати; народ сам вирі
шував «земельне питан
ня». Заорювання меж по
міщицьких земель, захоп
лення хліба, інвентаря на
бирало повсюдного харак
теру. Ні обіцянки, ні ка
ральні загони вже
не
змогли зупинити револю
ційних селян.
В, І. Ленін надавав се
лянським повстанням ве
личезного значення. В них
він вбачав прояв загально
національної кризи. Вождь
писав, що перед лицем та
кого фанту, як селянське
Повстання, всі інші полі
тичні симптоми, навіть якбй вони суперечили цьому
назріванню
загальнона
ціональної кризи, не ма
ли б ніякого значення.
В газеті «Голос Юга»
(Єлисаветград) за 16 лип
ня 1917 року повідомля
лося, що біля готелю «Ро
сія» о 10 годині вечора
зібралось багато люду —
прийшли послухати солдата-більшовика Павла Не
году, який іу своїй промові
розповів, що являє собою
Тимчасовий уряд, що Керенському віри немає, бо
він обдурює солдатів і
народ.
Ще під час Лютневої ре
волюції повсталі визволи
ли з тюрем багатьох полі
тичних в’язнів, серед них
виявилися й брати Іван та
Іларіон Компанійці.
Іван
повернувся з дружиною

------------ 3 листопада ^987 року

«Молодий комунар»

2 стор.

Єлизаветою Тимофіївкою,
синами Іваном, Миколою,
Григорієм, Володимиром І
дочкою Олександрою до
дому. його поява у рідній
Владимирівській
волості
аквизівула боротьбу міс
цевих селян проти помі
щиків.
Іван Компанієць побу
вав у Великій Висці, Мар'янівці,
Володимирівці,
Канежі, П’ятоіванівці
та
інших селах, де виступав
і розповідав селянам про
боротьбу
російського
пролетаріату з капіталіс
тами і поміщиками, закли
кав їх до розподілу помі
щицької землі, інвентаря,
худоби, закликав об’єдну
ватися, вибирати комнеза-’
ми. Ізан Компанієць на
той час уже мав револю
ційний досвід боротьби і
розумів, що тільки біль
шовики приведуть народ
ні маси до щасливого
вільного
життя.
Його
зв'язки з Єлисаветградом
стають тіснішими. Обра
ний до Ради селянських
депутатів, він особливо
багато часу проводить се
ред селян, роз’яснюючи
політику більшовиків.
Поміщики почали сліз
но просити допомоги й
захисту іу Центральної ра
ди, 19 листопада 1917 ро
ку єлисаветградські
ла
тифундисти телеграфува
ли о Київ. Ось текст те
леграми, написаний зем
левласником
Сиротин
ським: «Лозунги петро
градського Леніна пере
кинулися на Херсонщину.
Розгром загрожує
найбагатшому Єлисаветградському повітові. Па моєму
хуторі Шпички Володимирівської волості несвідомі
селяни спільно з коміте
тами накинулись на зем
лю, розтягують корми,
реквізують продукти. Ме
ні загрожує розорення.
Прошу дати розпоряд
ження начальникам вій
ськових частин
негайно
придушити спалахи анар
хії. В Єлисаветграді необ
хідна присутність постій
ної сильної української

тою розмовою, підйомною і.
роботі. У деяких комсомоль
ських ватажків перевагу
віддали людям далеко не
наидостойнішим, ініціатив
ним. Кожен комсорг, кожен
комсомолець повинен зроби
ти уроки із звітно-виборних
зборів і не на словах, а на
ділі братися за виконання
рішень XX з'їзду ВЛКСМ і
XV з'їзду ЛКСМ України.
10 листопада — День ра
дянської міліції. Своє про
фесійне свято відзначати
муть охоронці правопоряд
ку. В органах міліції пра
цює чимало комсомольців і
молоді. Тож, комсорг, у
присутності всіх скажи теп
ле слово подяки тим ком
сомольцям, які добросовіс
но і самовіддано- несуть не
легку, але почесну і таку
потрібну службу.
Триває зимівля громад
ської худоби — складний і
відповідальний екзамен для
тваринників.
Поцікався,
комсорг, як працюють на
фермі КМК, молоді тварин
ниці. Чи організовано дійо
вс соціалістичне змагання?
Які умови створені для пра
ці і відпочинку? Вирішен

Її ^ЕцНАШОІ

іВ. к

ІСТОРІЇ
РЯДКИ,

часгини. Відберіть у насе
лення губернії зброю. На
селах щодня
реквізиції.
Поліція нездатна, проку
ратура
безсильна.
За
уповноваженням земель
них власників Сиротинський».
Значна частина поміщи
ків і великих орендарів,
налякана декретом
про
землю, вдалася до розба
зарювання народного доб
ра: розпродавали інвен
тар, запаси зерна та вся
кого майна. Селянська бід
нота. низові селянсьні ор
ганізації вживали енергій
них заходів для того, щоб
усунути поміщиків від ке
рівництва маєтками, ство
рювали органи селянсько
го нонтролю, брали на об
лік усе поміщицьке майно
й охороняли його. Управи
тель
Єлисаветградсьним
маєтком графа Капніста
повідомляв 7 листопада, що
сільський комітет призна
чив «свого управителя»,
якому колишній мусив пе
редати майно в присутнос
ті двох представників від
громади.
Всі панські економії пе
реходили у відання зе
мельних комітетів. Нама
гання поміщиків вивезти
з маєтків якомога більше
майна зустрічало рішучу
відсіч з боку революцій
них сільських комітетів.
У Володимирівській во
лості селяни слідкували за
тим, щоб поміщики не ви
возили із маєтків добра,
завертали його до сиріт
ських притулків або в зе
мельні комітети. Ленін
ський декрет про землю
перетворювався в життя,
незважаючи на те,
що
влада знаходилася ще в
руках буржуазно-націона
лістичної Центральної ра
ди, яка захищала інтереси
поміщиків, забороняючи
захоплювати
поміщицькі
землі селянам.
Іван Спиридонович Ком
панієць, боєць за селян
ські ідеали, виступив орга
нізатором
активної боботьби проти поміщиків,
ін знав становище у Володимирівській, Новомиргородсьній, Компаніївській,
Маловисківській та інших
волостях. В цей час його
обрали до
Єлисаветградської Ради солдатських і
селянських депутатів, де
він відав «селянським пи
танням», брав
активну
участь у роботі по розпо
ділу поміщицької землі,
згуртовував селянсьні маси
на боротьбу проти поміщи
ків, організовував їх на
створення земельних ко
мітетів. Виконання ленін
ських декретів про землю
і волю стало для І. С. Ком
панійця справою життя.
Прийшов час здійсненню
багатовікової мрії селян:
вони одержували землю,
Л. ПАПЧЕНКО.
м. Кіровоград.

ня цих та ряду інших пи
тань, комсорг, сприятиме
успішній роботі працівників
ферм взимку. Треба привес
ти в дію всі резерви, аби
продуктивність громадської
худоби не знизилася.
Почався новий навчаль
ний рік в системі партійно
го і комсомольського політ*
навчання в сільській місце
вості. Нині важливо урізноманітити форми иолітнавчання, якість занять. Гіолігнавчашія має стати важли
вою підоймою в діяльнос
ті кожного комсомольця,
кожної комсомольської ор
ганізації.
Не за горами зима. З
настанням холодів перей
дуть до занять у спортза
ли і закриті майданчики
спортсмени. Тому ти, ком
сорг, повинен ще раз пере
вірити, чи скрізь підготов
лені до роботи взимку
спорткомплекси, бази. Бо,
як показав минулий зимо
вий спортивний сезон, тут
було чимало проблем, недо
ліків.
Завжди
пам'ятай ком
сорг, що ти в перших лавах
заспівувачів всіх добрих
справ. Від твого ентузіаз
му, ініціативи і енергії у
великій мірі залежать успі
хи.

ВЕТЕРАН. Учитель історії середньої школи № 34
м. Кіровограда Г. І. АНТОНЕНКО. Фото Г. КОШКА

ЧЕКАЮТЬ ЗИМИ
З ОСТРАХОМ
Вони зайшли в редакцію
менше місяця тому, напочатку жовтил, поли вдень ще
добре гріло сонце, і ночі бу
ли теплі, наче літні. Така
теплінь буває щоосені, на
зивають її о народі баби
ним літом, але нинішнього
року осінь стояла як ніколи
лагідною.
З цього й почалася наша
розмова.
— Сьогодні тепло,
еле
думаємо ми про завтраш
ній день, холодний, — ска
зала тоді завідуюча магази
ном № ЗО продтерду Ленін
ського району м. Кірово
града І. Мусик. — боїмося,
що й прийдешня зима бу
де такою ж тяжкою для
нас, як і всі попередні. Не
вже немає виходу?
Ірина прийшла в редак
цію разом із секретарем ко
мітету комсомолу продторгу Тетяною Капінус. Після
серйозної розмови на звітновиборних
комсомольських
зборах.
— Комсомольсько-моло
діжний колектив магазину
№ ЗО — один з кращих у
продторзі, — сказала сек
ретар. — Працюють
без
скарг, без порушень пра
вил
радянської торгівлі.
Постійно колектив
серед
перших у змаганні КМК ра
йону: план виконують. Але
яких це коштує їм зусиль!
Особливо взимку...
Мешканці
Кіровограда,
оглянувшись на минулу хо
лодну зиму з тріснучнми
морозами, можуть лише по
співчувати продавцям. Ко
жен, хто заходив у хлібний
магазин, що на вулиці Лені
на, пригадає: в магазині хо
лод такий, що хоч собаку
ув’язуй, як кажуть. Продав
ці — у валянках, теплих ті
логрійках, закутані-занутушкані...
—* Про яку культуру об
слуговування може йти мо
ва при такій роботі? — за
питують, не знаючи кого,
продавці. — Були такі дні,
коли в торговому залі тем

Дозго ду. -• чекали ком
сомольці ремонтників. При
ходив
виконроб, оглядав
двері,
вітрину,
регістри,
прицмокував язиком, запи
пература опускалась, чесне сував
щось собі у книжеч
слово — до мінус 3, мінус 5 ку І йшов назад.
градусів. Як можна працю
На минуло/лу тижні я роз
вати в таких умовах?
повів про все це директо
Справді, чи часта ми, по
купці, задумуємось над цим, рові продторгу Л. П. Дзмколи заходимо в магазин.’ ченку.
Так, нам холодно, хоча ми
■— Зсе, що могли — зро
й рухаємось. А цілий день
вистояти за прилавком на били, — розвів він рука
холоді, чи на протягах?
ми. — Двері відремонтува
Двері з продовольчі ма ли, я трос особисто діста
газини протягом всього дня
не зачиняються: постійним вав. А те, що холодно... У
потік людським тримає їх нас більше половини мага
відчиненими, і цю обстави зинів
продовольчих у та
ну повинні були б врахову
ких
самих
умовах, бо зна
вати у першу чергу керівни
ки’продторгу. Ми ще по ходяться в житлових будин
слухаєм їх, а поки що про ках: ти там хоч 150 регістрів
наооліле продовжує розпо
відати керівник комсомоль постав, а тепліше не буде...
сько-молодіжного
колекти У нас в планах: переоблад
ву:
нання
магазину.
Треба
— Як ми торгуємо узим знайти когось на це діло.
ку?
Особливо нестерпно Це на перспективу. А на
до обіда, годі продаєм хліб найближчий час збираємось
нічного завозу. Доставля перевести магазин на са
ють нам його опівночі — мообслуговування — тоді
з 24.00 до 2.00. Вранці ми дівчата не стоятимуть на
застаєм його
замерзлим. протягах.
Твердий, як камінь. Ось і
— Як скоро це буде?
починаються сварки з по
— У першому кварталі
купцями з самого світанку.
наступного року.
— Десять років я беззмін
Перший нвартал
закін
но працюю в цьому мага чується весною, у березні—
зині, — говорить І. Мусик.— вже сонце ХОДИТЬ БИСОЧСНЬПродавцем була, старшим ко, і зі стріх вода капає.
Якщо слідувати виконанням
продавцем, тепер — заві наших планів, то якраз у
дуюча. І щороку в цю пору березні магазин буде перена самооб- -Др
у нас одна думка — про обладнуватись
слугоаування. А зимою?
завтрашній холод.
— А зимою все повтори
Ось нарешті вирішили од- ться, — говорить старший
відати редакцію, в редак продавець магазину Вален
цію, як правило, звертаю тина Лупан. — Я перша пі
ться тоді, ноли вже втра ду на лікарняний... По двічено всякі надії на поліп три продавщиці одночасно
шення справ, коли зневіря йдуть.
ються, що їхній голос почу
У кабінеті завідуючої ще
ють на всяких зборах.
можна нагрітись, а в торго
А було їх чимало. І пар вому
залі... Неправильно,
тійні, і профспілкові, і ком видне, підключили ті тру
сомольські... Ставилось зав би, оскільки вони холодні.,
жди гостро питання про по але ного це хвилює?
бут, писалась доповідна на
...Уже перші нічні й ран
ім’я
директора продторгу.
І нинішнього року, в пе кові морози нагадали нам
ріод підготовки до зими, про зиму. Дівчата комсо
продавці
поскаржились:
двері треба відремонтувати, мольсько-молодіжного ко
скло-вітрн.ча тріснула, і че лективу чекають її з остра
рез щілини та дірку (розмі хом. Як і п'ять років тому,
ром з нулак) дме холод, ре
гістри дуже слабо гріють в як і десять...
торговому залі...
8. БОНДАР.

ДЕВ’ЯТИЙ ТРАДИЦІЙНИЙ
Турніри
велосипедистів
на призи газети «Молодий
номунар» розігруються з
1979 року. Ось і минулої
суботи й неділі на Зава,
дівській
трасі зібралися
кращі велосипедисти рес
публіки — 138 учасників із
Вінниці, Миколаєва, Донець,
на,
Полтави, Ворошилов
града, Сум, Луцька, Черні
гова, Кіровограда.
Подаємо технічні резуль
тати змагань.
Індивідуальна гонка. Дів
чата. 8 км. 1. С. Поліщук.
2. І. Титаренко (обидві —
Кіровоград). 3. І. Семерен
ко (Полтаза).
Чемпіонат УРСР. ЧоловІ-

СЕРВІС

ґ-------------------------------ч

ки. 18 км. 1. в. Мзр.коз
(Луцьк). 2. С. Усик (Черні
гів). 3. С. Долинський (Пол
тава).

Периіість УРСР.
Юніо
ри. 16 км. 1. А. Лисогор
(Кіровоград). 2. О. Любич
(Чернігів). 3. С. Самарин
(Ворошиловград).
Першість УРСР. Юнаки.
10 км. 1. Ю. Стороженко
(Полтава). 2. М. Прозирай.
3. В. Караблін (обидва —
Кіровоград).
Індивідуальна
гонка.
Юнаки. 7,8 км. 1. І. Сердюк

(Суми). 2, 8. Караблін (Кі
ровоград). 3. В. Верьозка .4^;
(Чернігів).
Естафета 4 <8 км. 1. Кі
ровоград
(а. Лисогор.В. Бутковський,
О. Джепко, І. Синько). 2. Чеонігів.
3. Луцьк.

~ —---------------------------- — 3 стор.------ —
ЗАПРОШУЄМО ДО РОЗМОВИ

МОДНО - ГАРНО,
0

«Революційний Тримаймо крок!»
— під таким
девізом
недавно відбулися зустрі
чі учнів Новоукраїнського СПТУ № 38 з першими
комунарами району,
ве
теранами праці та Вели
кої Вітчизняної війни Г. І,
Поліітом, І. Г. Даниловим
та 8. Д. Одиницею.
Чимало цікавих
форм
культурно-масової роботи визначилось у ході про
ведення тижня
револю

цінної слави. Це насампе
ред тематичні конкурсіи
на кращу групову стіннів
ку,
політичний
плакат,
конкурс Інсценованої піс
ні «Червона
гвоздика»,
екскурсії до музею пар
тизанської слави у с. Кримк.и Миколаївської області.
Напередодні свята емо
ційно проходили
також
загальні збори учнів учи
лища, на яких гласно й де-

НАПЕРЕДОДНІ
свята

мократично були підбиті
підсумки соціалістичного
змагання між групами.
Під час проведення юві
лейних урочистостей пе
редбачено також влашту
вати ярмарок продажу
сувенірів, кошти від яких
перераховуватимуться
у
Фонд миру.
У передсвяткові дні ко
лектив училища значно
активізував ідейно-вихов-

ну роботу та організацію
дозвілля учнів у позаурочний час. Більшість
учнів не тільки беруть
участь у проведенні того
чи іншого заходу, а й без
посередньо стають їхніми
ініціаторами. Серед них
найактивніші Валерій Ва
сильченко, Наталка Долока, Лариса Кулик, Юрко
Кочерга та інші.
С. ГОЛОВАЧ,
учениця Новоукраїяського СПТУ-40.

8 аудиторіях вузів, технікумів. СПТУ Мінська можна зустріти юнаків і дівчат майже із ста країн світу. Мо
лодь стоїть за верстатами і складальними конвейєрами, трудиться у конструкторських бюро і лабораторіях. А у
вільний час вона вміє гарно відпочивати.
Фото В. ВІТЧЕНКА, А. СЕНЦОВА.
Фотохроніка ТАРС.

Збройних Сил СРСР І. О.
Заборі» та А. І. Тнндаренко, тренер »-спортсменп
С. Е. Кривоносов та В. В
картингістів,
парашутне Михсєв.
тів та любителів мбто
Військово
спортивний
спорту. На заняттях хлоп клуб
«Каскад»
став
ці вивчають основ» кой справжнім центром
вінотруювання » технічного ськово-патріотнчного внобладнання,
підвищують ховання молодь
свій рівень загальпо-вііїськової підготовки і фіА. БЛОХІН,
зичногб гарту
Секціями
член клубу учень III
курсу.
керують досвідчені настав
ники молоді — ветерани
м. Кіровоград.

ШКОЛА ГАРТУ
При СПТУ № 8 створе
но міський спортивно-тех
нічний клуб «Каскад».
Більше двохсот юнаків,
які навчаються в проф
техучилищах
обласного
центру,
мають
можли
вість щоденно змістовно і
цікаво
проводити
своє
дозвілля. При клубі пра
цюють секції:
стрільців,

ділових зустрічей» («МК» за 24 вересня
ної із Світловодського
цього року) на запитання кореспондента газети
У«КЛУ5!
«Яким вам бачиться СПТУ майбутнього?» начальникпрофтехучилища № 5, по

1

І
4

обласного управління профтехосвіти М. Г. Гайдамана
сказав: «Таким, щоб і знання можна було б у ньому
отримати високі, й естетичне виховання (це цікава
тема для окремої розмови)». Сьогодні газета продов
жить цю розмову спробою розповісти про одну з най
важливіших ланок естетичного виховання
самодіяльну художню творчість учнів та інженерно-педагогічних працівників.
за останні п'ять
потенїхній
рівень
ідейно-художній
що
настільки
піднявся,
важко робити якісь порів
няння.
Насамперед
це
сталося тому, що наші ви
хованці стали допитливі
шими. Просто брати участь
у художній самодіяльнос
ті для них уже недостат
ньо, зони прагнуть макси
мально виявити свої здіб
ності, тому йдуть у відо
міші колективи. По-друге,
керівники училищ почали
дивитись на художню са
модіяльність не як на роз
вагу, щось другорядне, а
стазити цю роботу
врівень з назчальним процесом, виробничим навчанням.
Як і колективи профкульспілкових закладів
тури та державних устаноа, наші училища взяли
активну участь у Другому Всесоюзному фестиваЛІ самодіяльної тзорчосприсвяченому 70-річВеликого Жовтня. Капро це не без гор-

АВІТЬ
років творчий
Н
ціал колективів та

Дсржкомітетом лрофтехосвіти були оголошені
республіканські
оглядиконкурси
за десятьма
жанрами. Наші колективи
гідно відстоювали честь
області: у восьми жанрах

дружжя Виноградових і
Ганусів з Голованівського
СПТУ № 38, Я. В. Лукшевіца та В. К. Бурагу з кі
ровоградських
профтех
училищ №№ 8 і 14. Во
ни — великі ентузіасти,
по-справжньому закохані
у мистецтзо, в художню
самодіяльність.
Нині колективи-лауреати
республіканських оглядів
й опорні колективи го
туються до творчих звітів

Книга в ЮНЕСКО
На триваючій у Парижі
24-й сесії
Генеральної
конференції ЮНЕСКО від
крито виставку видань і
публікацій цієї міжнарод
ної організації.
Серед енспонатів вистав
ки — підготовлено спеціа
лістами Держагропрому і
Доржпрофосвіти
Україн
ської РСР з участю комісії
УРСР у справах ЮНЕСКО
видання про систему про
фесійно-технічного навчайня спеціалістів сільського
господарства республіки.
(ТАРС).

вали керівниками. Адже,
де діти правду, сьогодні
загальноосвітня
середня
школа для профтехучи
лищ дає не найкращих
своїх вихованців. За при
кладами далеко не треба
ходити. Учасники народ
ного самодіяльного
ан
самблю пісні й танцю об
ласного управління профтехосвіти — учні проф
техучилищ обласного цен
тру. Більшість їх, особли
во юнаки, школу закінчили на «трійки», та й із ди-

ЕЛЕГАНТНО
роки тому я виріІсію' РИід»ла
обрати профе
кравця верхнього одя
гу. Вибір цієї спеціаль
ності був для мене не ви
падковим. Змалку мені по
добалось дивитися па лю
де», зодягнених у яскраві,
гарні сукні. Але ще під
літком па собі відчула, як
молодим не вистачає су
часного одягу. Нашого,
вітчизняного виробництва.
1 зараз переконана, що
моїм ровесникам бракує
естетичного смаку,
його
треба розвивати, а не
просто
сліпо
коритись
моді.
Незабаром но закінчен
ні СПТУ № 14 разом з
іншими дівчатами нашої
групп працюватиму на од
ному із швсі'шнх підпри
ємств області. Тому вже
сьогодні замислююсь над
питаннями: що
нового,
творчого принесемо на ви
робництво ми, випускники
профтехучилища?
Чим
стане для пас робітничий
колектив — лабораторією
творчого пошуку чи скри
нею застарілих нафталіно
вих принципів? Адже не
секрет, що нині наші ма
газини наповнені непри
вабливими, сірими спро
бами, які до того ій ще її
коштують дорогі
В нашому профіеху-..:
ліпні учні прагнуть розумі
ти прекрасне в людині,
гармонійність
розвитку
особистості. Після уроків
дівчата поспішають на за
сідання таких цікавих клу
бів за інтересами, як «У
світі прекрасного», «Гос
подарочка», на заняття
народного самодіяльного
вокально • інструменталь
ного ансамблю «Добрий
настрій» та інших гуртків
художньої самодіяльнос
ті. Однак більшість моїх
подруг
удосконалюють
свою професійну майстер
ність на уроках виробни
чого навчання і в гуртках
технічної творчості.
А як формує естетичний
смак у хлопців і дівчат об
ласного центру наш «Мінібудниок моделей»! Ось
уже п'ять років під ке

ка й матір йому замінила
бабуся. Після закінчення
восьмирічки вступиз до
СПТУ N2 2. Недовірливий,
замкнутий в собі, без дру
зів — ось таким його не
без наполегливості
вда
лося «заманити» в колек
тив. З рядового учасника
танцювального колективу
він виріс у провідного со
ліста, улюбленця ансамб
лю.
Свого часу майстер так
і не зміг зрозуміти Ген
надия. А зараз ми одер

ЩО МОЖЕ ХУДОЖНЯ САМОДІЯЛЬНІСТЬ
з десяти еони зайняли при
зові місця. Двом народним
самодіяльним колективам
(вокально - інструменталь
ному
ансамблю
«Гар-1
ний настрій» СПТУ № 14
та агітаційно-художньому
театрові СПТУ № 5 м. Світловодська) разом з дипло
мами І ступеня були вру
чені путівки для участі у
Всесоюзних оглядах. Агіттеатр
із Світловодська
уже взяв участь у Всесо
юзному огляді в АлмаАті і зайняв почесне тре
тє місце. А нещодавно ста
ло відомо, що за кількіс
тю балів наша область в
цілому посіла друге місце
в республіці.
Чиї заслуги в цьом# ус
піхові? Насамперед С. Г.
Акимової та І. М. Шабалі-

системи
профтехосвіти
Кіровоградщини в столиці
республіки, до участі в
концертах,
присвячених
70-річчю Великого Жовт
ня. І скрізь вони мають
виступити успішно.
Можливо, читачам видасться, що головне в
творчості
самодіяльних
колективів — успіхи, до
сягнення, перемоги в кон
курсах. Звичайно, завжди
присмно привезти з кон
курсу нагороду. Однак
успіхи — не самоціль.
Важливо, щоб учасники
художньої самодіяльності,
закінчивши училище, не
перестали спілкуватися з
мистецтвом, продовжува
ли брати участь в худож
ній самодіяльності трудо
вих колективів, самі ста

сципліною в них було не
все гаразд...
Сергій Афанасьєв, Олек
сандр Тріпак, Вадим Стенко, Борис Настасієнко при
йшли в ансамбль із СПТУ
№ 4. Третій рік виступа
ють еони з концертами
перед своїми
друзями,
воїнами, робітниками, тру
дівниками сільського гос
подарства, беруть участь
в обласних та республі
канських оглядах-конкурсах, відвідували Польську
Народну Республіку... Які
в них за цей час пройшли
зміни! І в характері, і а
спілкуванні між собою, і
в вихованні.
А Гена Чинцов?
Про
нього хочеться розповісти
окремо. Так склалися сі
мейні обставини, що бать

жуємо від нього листи з
Радянської Армії. В кож
ному — обов’язково якась
радісна новина. Перша —
як обрали делегатом на
обласну
комсомольську
конференцію. Згодом —
на
«відмінно» закінчив
школу сержантів. Остан
ня — керує танцюваль
ним колективом.
Ось це, мабуть, голов
не в нашій роботі, Мис
тецтво виліковує, виховує.
Тільки хай не складеть
ся враження, що в роз
витку самодіяльної ху
дожньої творчості — са
мі гаразди. Далеко не так.
В обласних оглядах-конкурсах останніми роками
призові місця займають
колективи
профтехучи
лищ Голованівська, Світ-

рівництвом викладача кон
струювання Світлани Вік
торівни Козуб дівчата з
нашого училища розроблягать моделі сучасного
молодіжного одягу, - виготовляють їх і демонстругать кращі зразки моделей на підприємствах, перед студентською та учнівською аудиторією. Учас
ники «Мінібудннку моде
лей» — часті гості проф
орієнтаційного кіноклубу
«Орієнтир», який працює
при дитячому кінотеатрі
«Мир».
Які результат» нашої
роботи, нашої творчості?
Ми виконуємо певне со
ціальне замовлення: шиє
мо. костюми,
спідниці,
блузки та інше на уро
ках виробничого навчан
ня. За рік таких замовлень виготовляємо майже
на 10 тисяч карбованців.
Проте хочеться
повніше
реалізовувати свої
можливості. Хочеться паблизити результати свого
творчого пошуку безносередньо до своїх ровеспиків: не тільки демонструваги перед ними ту чиіншу цікаву модель, а іі бачнтп їх, підлітків, у сстстпчно витриманому сучасйому одязі. Я маю на ува
зі вивчення і застосування
в нашій області досвіду
роботи фірми «Профтех»
міста Баку.
Разом Із дівчатами нашого СПТУ мрію про створеннп о обласному центрі
такого
спеціалізованого
магазину-салону, де б можна було купити або замо
вити ті чи Інші речі, пні
виготовляють училища об
ласті. Такий магазин-салон
нас, учнів СПТУ не тільки
практично наблизив би до
споживачів, допомагав би
вивчати їхні потреби й за
пити. Він насамперед дав
би можливість перевірити
себе як спеціаліста.
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Т. ДЕКУСАР,
учениця
III курсу
СПТУ № 14.

і

.

ВІД РЕДАКЦІЇ: А що '
думаєте про відкриття ,
фірмепного салопу-мага- (
зиму системи профтех(
освіти ви, шановні читачі? .
«Перспектива» чекає ва- (
ших листів.
.

ловодська,
Олександрії,
Бобринця. А кіровоград
ські? Адже й з кадрами
тут краще становище, й
профспілкові клуби пра
цюють у ведучих СПТУ
№№ 2, 4, 8, 9? Звичайно,
і тут є хороші колективи.
Скажімо,
агітбригада
«Зміна» й ВІА «Товариш»
із СПїУ № 4, ансамбль
ложкарів СПТУ № 2, на
родний духовий оркестр
та анса?.\бль
політичної
пісні
афганських учнів
СПТУ № 8. Але в інших
колективах цих
училищ І
ідейно-художній
різень
невисокий,
організувати фольклорні колективи, ду
хові оркестри чи оркестри
народних інструментів по
ки що не вдається...
Чимало проблем і в
профтехучили- ■
сільських
щах №№ 34 і 3, де й досі
бракує
висококваліфіко
ваних культосвітніх кад
рів. Та й самі ми, праців
ники Будинку художньої
та технічної творчості, ли
ше мріємо про власне
приміщення. Хочеться ві
рити, що ці проблеми
тимчасові, адже всім зро
зуміло: не може бути
гармонійного
виховання
учнів без художньої са
модіяльності.
Н. БРАЛКОВСЬКД,
художній керівник Бу
динку художньої та
технічної
творчості
обласного управління
профтехосвіти.

З листопада 1987 року

«Молодий комунар»

18.00 — Новини. 18.15 —
на». З серія «Лихоліття». — Новини. 13.55 — Урочне, нп.
мелодії.
18.30 —
21.00 — Час. 21.40 — Гово те засідання ЦК Компартії Народні
Програма Ленінградського
рять учасники урочистого України та Верховної Ради телебачення.
20.00 — Вечір
засідання. 21.50 — Футбол УРСР. присвячене 70-й річ ня казка. 20.15
С. Є.сеніїг.
Кубок УС.ФА. 1/16 фіналу. ниці Великої Жовтневої со «Айва Снєгіна». — 21.00
Час.
«Динамо» (Москва) — «Бар ціалістичної революції. Свят 21.40 — Фільм «Недільний
ковий
концерт.
Трансляція
еелоиа»
(Іспанія):
Кубокво

А ЦТ (і програма)
лодарів кубків. 1/8 фіналу. з Палацу культури «Украї тато». 23.10 — Новини.
7.00 — «90 хвилин». 8.35 «Динамо» (Мінськ) — «Реал» на». По закінченні — «Ак
камера». 21.00 —
— П’ять революційних пі (Сан-Себастьян, Іспанія). Під туальна
перерви 23.35 — Сьогод Чііс. 21.40 — Говорять учас
сень в обробці Ц. Торміса. час
ні у світі. 0.20 — Чемпіонат ники урочистого засідання.
9.00 — Документик ь и и й світ>з шахів.
21.50 — Ленініана XX сто
фільм. 9.30 — Симфонічні
нападаючий, чемпіон; мініатюри з творів радянсь
ліття. Прем’єра моновистаНагадуємо питання і по- кий
і
ни. 23.10 — Актуальна ка- А ЦТ (І програма)
12. Клуб — багатора ких композиторів. 9.55 —
даємо правильні відповіді світу.
<
мера. Вечірній випуск.
Спільне
урочисте
засідання
▲
УТ
зовий
володар
Кубка
євро

третього туру нашого фут- і
Центрального
Комітету
Ко

8.00 — Новини. 8.15 —
пейських чемпіонів, 15. Ав муністичної партії Радянсь
больного конкурсу.
10.00 — Новини. 10.15 —
Документальний
фільм
фільм
11.05
— А ЦТ (II програма)
«В Ульяновськ, до Леніна».
1. До 1970 року чемпіонів тор сотого голу в фіналах кого Союзу, Верховної Ради Док.
Радянських Соціаліс «На хвилі дружби». Концерт.
світу нагороджували куб чемпіонатів світу. 18. Відо Союзу
8.00 — Гімнастика. 8.20 8.45 — •Пісні наших битьтичних
Республік і Верхов Но закінченні — Новини.
Новини. 16.45
ком «Золота богиня». Але мий київський нападаючий ної Ради Російської Радян 16.30
— «Чого і чому». Передача ків». 9.10 «Поети — Жовт
ню». 9.40 — Москва. Крас
цей приз мав також назву довоєнного часу. 19. Герой ської Федеративної Соціа
на площа. Військовий па
лістичної
Республіки
на
оз

повісті
Лева
Кассіля
«Воро

«Кубок Жюля Ріме». З яко
наменування 70-річчя Вели
рад і демонстрація трудя
го чемпіонату світу «Золо тар Республіки». 20. Ра- кої Жовтневої соціалістич
щих, присвячені 70-й річни
та богиня» мала подвійну дянський арбітр, який об- ної революції Трансляція з
ці Великої Жовтневої соціа
Палацу з’їз.
слуговував матчі XII чем- Кремлівського
лістичної революції. По за
назву?
дів. ГІо закінченні — «Шлях
кінченні - Пісні і танці на
ВІДПОВІДЬ:
Перший піонату світу. 21. Кутовий Жовтня». Музичний теле
родів СРСР. 12.30 — Доку
фільм.
15.35
—
«Комуністи».
удар.
24.
Володар
призу
конгрес ФІФА після другої
ментальний телефільм «Роз
композиція. 16.55
світової війни відбувся в журналу «Огонск». 26. Іта-; Поетична
лив». 12.40 — «Трудівники
— «Уроки історії». Тележур
Люксембурзі 25 червня 1946 лійський футбольний клуб.; нал. 17.55 — Виступ зведспромисловості і сільського
господарства — лауреати
року. Саме на ньому прези 27. Стадіон в Ліверпулі.; ного духового оркестру авм. Москви.
Державних премії! СРСР
дента ФІФА Жюля Ріме бу 31. Єдиний свідок усіх фі ; топідпрнємств
18.45 — Сьогодні у світі.
1987 року». 13.40 -- Рево
чемпіонатів світу. • 19.00 — Чемпіонат світу з
ло обрано на новий строк. налів
люційні пісні. 13.50 -- Па
Взявши до уваги заслуги 33. Переможець Кубка аф ; шахів. 19.05 — Зліт MO.IOм’яті полеглих борців за ра
19.35 — Новини. 19.45
Ріме, конгрес вирішив, що, риканських чемпіонів 1979 • дих.
дянську владу. Хвилина мов
— Телефільм -Дні і роки
починаючи з 1950 року,
Миколи Багитіна». 2 серія. Срібний дзвіночок. 17.05 — для дітей. 8.50 — Грає Є. Kl чання. 14.05 — Г. Свиридов
«Катерина». 21.00 — На .Ленінські уроки», Репор- ein. 9.25 — Людина. Земля. • Патетична ораторія». 14.40
чемпіонати світу з футболу
спільному урочистому засі
з Київського філіалу Всесвіт. 10.10 — Мульт — Фільм «Гори. горн, моя
проводитимуться під наз
данні ЦК КПРС, Верховної тане
В. 1. фільм. 10.30 — «Дім на зоре». 16.10 — Мультфільм.
Центрального
вою «Кубок Жюля Ріме».
Ради СРСР і Верховної Ра Леніна. 17.20 музею
землі». Теленарис. 16.20 —
—
Республі
Фільм-вистава
ди РРФСР. 22.30 — С. Про. канська фізико-математична своїй
2. З якого року введено
11.00
—
Фільм «Береги в ту ■ Більшовики». Автор М. Шат
коф
’
єв.
Друга
сюїта
з
бале

2. 18.00 — мані» 1 серія. 12.05 — Кон ров. Під час перерви —
перерви між футбольними
ту «Ромсо і Джульетта». школа.заПередача
днем. (Кіровоград) церт Оренбурзького російсь 17.25 Новини. 18.50 — «В. І.
таймами?
23.00 — Футбол Кубок УЄФА. День
18.15 — Концерт дитячого кого народного хору. 12.35 Ленін. Сторінки життя». Кі1/16 фіналу «Вердер» (ФРН) колективу
художньої само — Фільм «Матвієва радість». нодокументи. 20.00 — «Вас
ВІДПОВІДЬ: 3 1892 ро
— «Спартак» (Москва). Під діяльності області.
(Кірово 14.10 — Новини. 18.00 — Но запрошує Ленінград». Му
час перерви — 23.45 Сьо град). 19.00 — Актуальна
ку.
ннин. 18.15 — Для всіх і для
годні
у
світі
програма. 21.00 —
3. Яка вага футбольного
камера, 19.35 — Кіно без кожного. Турбота про вето зична
Час. Репортаж про військо
•Документи
епохи»
гри.
м’яча?
ранів війни і праці. 18.45
20.35 — Вечірня гімнастика. Ритмічна гімнастика. 19.15 вий парад і демонстрацію
ВІДПОВІДЬ: Ще у 1935
20.45 — На добраніч, діти! Хокей.
Чемпіонат СРСР. трудящих, присвячені 70-й
році було прийнято вагу року. 34. Заключна частина } 9.30 — Концерт !‘.5б 21.00 — Час. 21.40 — Говс- ЦСКА — «Спартак». 2 і З річниці Великої Жовтневої
революції.
футбольного м'яча — від змагань. 35. Югославський ♦ Спільне урочисте засідання рять учаспикп урочистого періоди. Під час перерви — соціалістичної
засідання. 21.50 — Молодіж 19.50 Вечірня казка. 20.45 — 22.30 — Продовження музич
♦
ЦК
КПРС,
Верховної
Ради
396 до 453 грамів.
на
студія
<І
’
арт».
23.20
—
футбольний клуб. 36. Ста ♦ СРСР і Верховної Ради
Грають М. Рожков (балалай
програми • Вас запро
Після третього гуру не
камера. Вечірній ка) і Ю. Черной (гітара). ної
шує
ЛсНІНІТ.Л»
діон в Інсбруку.
} РРФСР на ознаменування Актуальна
випуск.
21.40 — Говорять учасники
втратили жодного очка 11
ПО ВЕРТИКАЛІ. 1. Бра» 70-річчя Великої Жонтнсцої
урочистого засідання. 21.50
учасників конкурсу. Цс — нільський захисник, чемпіон соціалістичної
революції.
— Великий симфонічний
Трансляція
з
Кремлівського
Кіровограді^
І- Черевно, світу. 2. Український фут- _ Палацу з’їздів. 16.30 — По А ЦТ (II програма)
оркестр Держтелерадіо СРСР А У1
запрошує у Концертну сту
B. Білоус, В. Манойленко, больний клуб. 3. Відомий} вніш. 16.40 — -Намисто».
9.00 — Концерт. 9.45 —
8.00 — Гімнастика. 8.15 ■
дію Останкіпо. Під час пе.
А. Авдеев, а також В. Ко бразильський футболіст, тре-» Передача для дітей 17.10 — Документальний
Київ. Площа Жовтневої ре
телефільм церви — 22.35 Новини.
День
за
днем.
Кіровоград).
валенко,
В.
Солодіев, пер. 4. Захисник, капітан} 17.30 — Інтерклуб. .КІрОЕО- 8.35, 9.35 — Світ, що пас
волюції. Військовий парад і
демонстрація
трудящих.
‘ М. Лонженко з Новомирго- московського «Терпедо»
оточує.
1
клас.
8.55
—
«Лис

«♦ град).
18.30
— Сонячне ко..
-ф
. -їм по
_
- •
♦ -тг.
— Актуальна ка ти до товариша». Но сторін
Присвячені 70-річчю Велйрода, Ю. Довбня з селища п’ятдесятих роках. 7.
Аргсн-}
^19.30
д°30 — 1 тільки музи ках творів Б. Горбатова.
кої Жовтневої соціалістичної
Полівка Онуфріївського ра тінський футбольний клуб.} мера.
революції. 12.15 — «Жовт
ка. 20.35 — Телефільм. 20.50 9.55 — --Енергія, подарова.
йону. В. Чистосердов та 8. Один з ініціаторів просе-} — На добраніч, діти! 21.00 — на сонцем». Науково-попу
невий стяг». Літературно-му.
лярний фільм. 10.05 — Уч А ЦТ (І програма)
зична' композиція. 12.30 -К
Час.
На
спільному
урочисто

Р. Каретний з Олександрії, дення
чемпіонатів світу.} му засіданні ЦК КПРС. Вер ням СПТУ.. Етика і психоло
Програма
«Братерство».,
C. Поливода з Малої Вис 10.
Чемпіон
СРСР 1973І ховної Ради СРСР і Верхов гія сімейного життя. Вихо
13.40
—
Симфонічна
музика.
7.00
—
«90
хвилин».
8.35
ки Одним очком лідерам року. 13. Італійський пінза-} ної Ради РРФСР. 22.30. — вання дітей в сім'ї. 10.35, Телефільм «Дні і роки Ми 13.50 — Пам'яті полеглих
поступаються
О. Балан, хисшік, олімпійський чем-} Художній фільм «Я крокую 11.35 — Історія. 9 клас. Ле коли Батнгіна». 4 серія «Дім борців за Радянську владу.
11.05 —
Москві». 23.45 — Акту нінська «Исісра».
Ю. Некрасов, В. Колесни піон. 14. Одне з міст, яке} по
господар». 5 серія - Повер Хвилина мовчання. 14.05 —
альна камера. Вечірній ви B. Катаєв. «Біліє парус оди інення».
фільм
-- -Новини. Документальний
11.00
ков, Д. Найденко, А. Мірош приймало XII чемпіонат сві-* пуск.
поний». 12.05 — Радянськії 16.10 — Фільм
— дітям. «Ко «Москва. Рік' 1917». 14.45 —
портретна
монументальна
і
ниченко, Н. Чорна (усі — ту. 16. Вічний володар Куб-*
Пісня скликає друзів. 16.55
скульптура. 12.35
< Лицар ли б не це дівчисько.. .».
Кіровоград), В. Маковець- ку європейських чемпіонів.} д цт (II програма)
Мультппанорама. 17.55 —
17.15
—
Експедиція
в
XXI
революції і поезії». Є.
ЧіІ.
( •.
Репортаж про демонстрацію
кий (Олександрія), Л. Куб- 17.
репц. 13.20 — Новішії. 18.00 століття. 18.15 — Лауреати трудящих
Гравець
донецького*
Кіровограда
— Новини. 18.15 — Співає і премії Ленінського комсомо присвяченуміста
ко (Гайворон). По 7 очок «Шахтаря» - учасник пер-| ГрІ'є00к-нтГЙн^”ор^
70-річчю. Вели
танцює
молодість.
18.30
—
лу
1987
року.
18.45
—
Сьона рахунку Кіровограда того матчу цього клубу у» . Концертино». 8.35 — «Це Клуб мандрівників. і9.30 — годні у світі. 19.00 — До кого Жовтня. ^Кіровоград).
Ю. Назаренка та о.іександ- вищій лізі. 22. Учасник ле-Х безсмертя моє». Фільм-кон- «Співдружність». Тележур ювілею Великого Жовтня, 19.00 — Актуальна камера.
20.00 — Вечірня казка. < Історії немеркнучі рядки». 19.45 — Художній фільм для
рійня Є. Ілюшенка.
гендарного «матчу смерті» в* церт. 9.30 — Симфонічні мі. нал.
20.15 — Із скарбниці світо Фільм «Ленін V Жовтні». дітей ' Безстрашний атаман».
„купона,,ому
Києві.
23.
Ста’
У четвертому турі учас
— Час. Репортаж про
вої
музичної
культури
— Час. 21.40 — «З 21.00
військовий парад і демонст
Франк. Симфонія ре мі 21.00
никам конкурсу пропонуємо ДІОН
діон у Тампере. 25. Відомий
Відомим»* чисте засідання Цснтральции і раль- C.
днем
народження,
часі».
Га

рацію трудящих. Присвяче
21.00 — Час. 21.40 —
розв'язати футбольний крос чехословацький клуб. 28. Во-* ного Комітету Комуністичної нор.
майстрів мис. ні 70-річчю Великої Жовтне
Говорять учасники урочис ла-концерт
тецтн
і
творчої
молоді
Ра

А партії
Радянського
Союзу.
ворд. Кожен з пас може ротар збірної 'Углпшіїиіі
соціалістичної револю
•Угорщини.}
Верхов11ої
Ради Союзу
ра. того засідання. 21.50
дянського Союзу в Держав вої
ції. 22.30 — Прем'єра ху
«Візьмемося
за
руки,
друзі».
додати до СВОЇХ залікових 29. Один із нападаючих ви дяноьких
Соціалістичних
авторської пісні 23.15 ному Центральному концерт дожнього телефільму -Ві
сум відразу 36 очок, адже за щої ліги радянського фут Республік і Верховної Ради Вечір
ному залі. Під час перерви сімнадцятирічні» 1 серія.
—
Повніш
— 22.50 Сьогодні у світі.
кожну правильну відповідь болу 50-х років. ЗО. Двора Російської Радянської Феде
Соціалістичної Рес
По закінченні — 0.25 Чем
нараховуватиметься
одне зовий олімпійський чемпіон ративної
публіки па ознаменування
піонат світу з шахів
А ЦТ (II програма)
очко.
Великої Жовтнезої
з футболу. 32. Польський» 70-річчя
<
соціалістичної
революції.
ПО
ГОРИЗОНТАЛІ: футбольний клуб.
8.00 — Гімнастика. 8.15 —
Трансляція з Кремлівського
А УТ
Свої відповіді надсилай Палацу з’їздів. По закінчен
5. Стадіон в Радянському
Революційний плакат. 8.45
— < Пісні наших батьків».
Союзі. 6. Один із найкращих те не пізніше, ніж через дс- ні — Музичний телефільм А ЦТ (І програма)
10.00 — Новішії. Ь'1.20 — 9.10 — 'Пости — Жовтню».
Жовтня». 18.00 —
бомбардирів першого чем сять днів з часу опубліку- «Шлях
7.00
—
«90
хвилин».
8.35
Документальний
фільм.
11.10
9.40 — Москва Красна пло
Новини. 18.15 — «...До шіст
піонату країни з футболу. вання кросворда.
надцяти і старші». 19.00 — — Телефільм • Іні і роки — Концерт. 11.40 — Шкіль ща. Військовий парад і де
Футбольні} Ритмічна гімнастика. 19.30 Миколи Батигіна». 2 серія ний екран. 10 клас. 12.15 — монстрація трудящих. . при
9. Частина екіпіровки фут
Успіху
♦ Музичний кіоск. 20.00 — «Катерина». З сепія • Лихо- Науково-популярний фільм свячені 70-й річниці Вели
боліста. 11. Західнонімець- знавці!
Вечірня казка. 20.15 — Грає ліття». 11.00 — Новини. 16.00 • 1917 рік. Лютий». 12.35
кої Жовтневої соціалістичної
І. Каллер (скрипка). 21.00 — — Новини. 16.10 — Тпо:і ле Новини. 16.30 — День за революції. По закінченні —
Час. На спільному урочисто пінська бібліотека В I. Ле днем. (Кіровоград). 16.40
Пісні і танці народів СРСР.
му засіданні ЦК КПРС, Вер піп «Більшовики повинні Срібний дзвіночок. 17.05
12.30 — Фільм дітям. - Ли
взяти
владу».
■
Марксизм
і
ховної Ради СРСР і Верхов
Культура російської мови царі Чорного озера». 13.40 —
повстання».
•
Поради
сто

ної Ради РРФСР. 22.30 —
17.35 — Концерт. 18,30 —
пісні. 13.50 —
Фільм «.Береги в тумані». 2 роннього». 16.40 — Коннерт Україна очима журналу • Со. Революційні
борців за
Пам'яті
полеглих
з
твопів
О.
Глазунова
17.00
£ серія. 23.45 — ДокументальХвилина
Радянську владу
ветекпіі Союз». 19.00 — Лк'
— Фільм — дітям. • І ось туальна
“ ний телефільм
—
Балет
мовчання.
14.05
камера.
19.35
—
Му

прийшов Бумбо...» 18.15 -- зичний фільм «Голос па- А. Хачатуряна «Спартак».
Сучасний світ і м’жнлпод- м’яті». 19.55 Документаль 16.20 - И
" ау ко по п опуля рн н й
НПЙ робітничий Її'»
■ Ідеї
16.30 — Виступає
Жовтня і сучасний світ», пий фільм. 20.45 — на доб- фільм
ім. М. ГГятннцького
діти! 21.00 — Час. хор
18.45 — Сьогодні у сві
сі: гі. рапіч, дітиі
- Мультфільм. 17.40
19.00 — Чемпіонат світу' з 21.40 «Привіт всім. Маркс». 17.25
—- Документальний теле
Вистава
Київського
театру
шахів.
19.05
—
А
гропром
А ЦТ (І програма)
18.30 — Мультфільм.
сьогодні і завтра. 19.35 — драми і комедії. Під час пе фільм.
18.40 — Концепт. 19.35 —Новини. 19.40 — Телефільм рерви — 22.40 Актуальна М.
Горький. «Пісня про Со
7.00 — -90 хвилин». 8.35 «Дні і роки Миколи Батигі- камера. Вечірній випуск.
кола», ‘Пісня про Буревіс
— Телефільм ■’Дні і роки па». 4 сепія «Цім і госпо
ника' 20.00 Вечірня казка,
Миколи Батнгіна». 1 серія дар». 21.00 — Час. 21.40 -20.15 — «Життя, віддане рС*
«Лешаки». 9.50 — Концерт. Говорять учасники урочис А ЦТ (II програма)
полюції».
М. Островський.
• По закінченні — Новини. того засідання. 21.50 —- Те
-J 2Г
21.00 Час. Репортаж про вій
16.00 — Новини. 1(5.15 — лефільм «Дні і роїш Мико
8.00 — Гімнастика. 8.20 — ськовий парад і демонстра
16.45 — ли Батнгіна». 5 серія, «ПоРосійська мова.
г
Мультфільм. 8.30 — Концерт цію трудящих, присвячені
«...До шістнадцяти і старші». вернений». 23.00 — Сьо
С’ ’годні хору
музучнлища ім Жовт 70-й річниці Великої Жовт
17.30 — Прискорення і пе У світі, 23.15 — Святковий
1
невої революції. 8.55 -- До. невої соціалістичної рево
ребудова. Товариш секретар. вечір з друзями.
зо
3/
J
і. у м е 11 тал ь н п й
телефільм. люції. 22.30 — Телефільм
Про першого секретаря Сум9.25 — Виступ ансамблю • Цемент»
я
гаїтського міськкому партії
дивізії ім. Ф. ДзержинськОго.
Д. Муслімзаде. 18.00 Футбол.
9.45 — Людина праці на су
Кубок УЄФА. і/16 фіналу. А УТ
часній сцені. 11.00 — Фільм
«Динамо» (Тбілісі) — «Вікто
р5
Новішії. 10.15 — • Береги в тумані». 2 серія
рія» (Румунія) Під час пе 10.00
рерви — 18.45 Сьогодні у Кінопрої рама • По Радячсь- 12.15 — Сільська година.
Редактор
Худож- 13.15 — Фільм «Заради кі’іь
світі. 19.45 — Телефільм ній Україні?/. 10.55
Ю. СЕРДЮЧЕНКО.
«Дні і роки Миколи Багиті- пій фільм «Жовтень». 12.10 кох рядків». 14.30 — Поїш
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