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РЕВОЛЮЦІЯ—В НАШИХ СЕРЦЯХ
Військовий парад і демонстрація трудящих
У жовтні 1917 року ми
пішли від старого світу,
безповоротно відкинувши
. Й1Я.О. Ми йдемо до нового
світу — світу комунізму.
З цього
шляху міг не
■.звернемо ніколи! — ця
історична клятва партії,
клятва радянського наро
ду прозвучала з трибуни
Кремлівського
Палацу
Зй’здів на спільному уро
чистому засіданні, при
свяченому ювілею Жовт
ня:
Минуло 70 років з того
дня, коли народ, звершив
ши; соціалістичну рево
люцію, став на шлях псрлюпрохідців, величезний
і- складний, сповнений ге
роїзму і драматизму, на
той єдиний шлях, пра
вильність якого підтвер
див час.
День народження Краї
ни Рад — наше найсвіт
ліше і найбільше свято.
Як завжди, його кульміна
ція — торжества па Крас
ній площі в Москві.
Вождь пролетаріату ди
виться на площу з панно
на фасаді ГУМу. Ілліч
усміхається — нам, про
довжувачам справи рево
люції. Цей документаль
ний портрет, теплий і лю
дяний. взято з фото- 1 кі
нокадрів'.
«Демократія,
перебу
дова, прискорення» — ці
слова, що стали концен
трованим
вираженням
змін, які відбуваються в
радянському
суспіль
стві, написані па панно
поряд з портретом вож
дя Жовтня.
Символіка
1987-го стає органічним
продовженням
закликів
1-917-го. Один з них, най
дорожчий для планети,
— «Мир — народам!».
Як сказав па урочисто
му засіданні в Кремлі
М. С. Горбачов, наш обо
в’язок — зберегти нашу
неповторну
цивілізацію,
само життя па Землі, до
битися торжества розуму
вад ядерним безумством.
Сьогодні убрання площі
скромне іі строге. Немає
пишних лозунгів, гучних

запевнень, пустої декла
ративності.
І
тільки
оформлення
Кремлівсь
кої стіни — нарядне, яс
краве. Воно виконане ху
дожниками в стилі націо
нальних народних свят.
Святково й багатолюд
но па гостьових трибу
нах. їх заповнили ветера
ленінської
партії,
ни
учасники Жовтневої ре
волюції. герої громадян
ської і Великої Вітчизня
ної
воєн,
передовики
праці, діячі науки і куль
тури. космонавти, воєна
чальники, громадські ді
ячі.
Тут же численні зару
біжні гост), дипломатич
ний корпус, представники
преси.
Оплескам и
зу стріл а
Красна площа керівників
КІ1РС і Радянської дер
жави.
На центральну трибуну
Мавзол сю
111 дн і ма ються
товариші Горбачов ІИ. С.,
Воротников В. І., Громикь
A. А., Зайков Л. М., Лигачов Є. К'.,
Никонов
B. П.,
Рижков М. І.,
Слюньков М. М., Соломенцев ІУІ. С., Чебриков
В. М., Шеварднадзе Е. А.,
Яковлев О. М., Демічев
П. Н,. Долгих В. І., Єль
цин Б. М., Тализін М. В.,
Бірюкова О. П., Добрішій
А. Ф., Лукьянов А. І.,
Медведев В. А., Разумовський Г. П., Капітонов
І. В.
Па трибуні Мавзолею
присутні глави делегацій
з соціалістичних країн,
ряду прогресивних дер
жав.
У святі брав участь
і
екіпаж
орбітальної
станції «Мир» —- космо
навти 10.
Романенко і
О. Александров. Центр
управління
польотом
включив для них пряму
трап сл я ці ю тел ере п ортажу з Красної площі.
ІІа брущатці площі в
парадному строю — вій
ська Московського гарні
зону. Паради були й за
лишаться яскравою де
монстрацією . непохитної

на Красній площі

вірності радянських вої
нів заповітам Леніна.
Куранти на Спаській
башті б'ють 10 годину.
Кандидат у члени ГТолі'гбюро ЦК КПРС. міністр
оборони СРСР генерал
армії Д. 'І'. Язов приймає
рапорт командуючого па
радом генерал - полков
ника В. М. Архшюва, об’
їжджає війська і поздо
ровляє учасників параду
з святом.
Генерал Д. Т. Язов під
німається на трибуну і
виголошує промову.
Прокочується багатого
лосе «Ура!». Звучить Дер
жавшій гімн Радянського
Союзу, лунає грім артиле
рійського салюту. На пло
щу першими
вступають
вихованці військово-музич
ного училища.
За традицією після ро
ти барабанщиків звичайно
йдуть слухачі академій.
Але сьогодні парад особ
ливий. у ньому відображе
ні славні віхи героїчної
історії доблесної Черво
лої Армії. Першою йде
рота прапороносців, яка
несе 150 червоних бойо
вих стягів частин і з’єд
нань, що прославилися в
роки громадянської війни.
Прапор ЦК РСДРП(б) —
в руках у Героя Радянсь
кого Союзу гвардії майо
ра Миколи
Кравченка.
І знову на марші рота
прапороносців. У строю
— бойові прапори частин
і з’єднань, які відзначили
ся в роки Великої Вітчнз
няної війни. Попереду —
легендарний, прапор
Пе
ремоги, який несе Герой
Радянського Союзу гене
рал-майор В. Ф. Здунов.
Карбованим кроком прохо
дить зведений полк воїнів
у формі солдатів ■ пере
можців Великої Вітчизня
ної.
Йдуть слухачі військо
вих академій.
курсанти
вищих військових училищ
— цвіт 1 майбутнє
офі
церського корпусу армії 1
флоту. Пожвавлення
на
трибунах виникає при по
яві суворовців, нахімов-
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ців — струнних, підтягну
тих юнаків.
За традицією
пінній
стрій- замикають курсанти
Московського вищого за
гально ВІ Й СЬ КО ВОГО КО МЭНД:
ного училища імені Вер
ховної
Ради
РРФСР.
Кремлівські курсанти бра
ли участь в усіх парадах,
крім одного — у
сорок І|
першому році: воші били
ся в окопах, грудьми за
ступаючи ворогові шлях
до столиці.
Музику зведеного ор
кестру заглушає нароста
ючий гуркіт моторів. Бу
динок Історичного музею
з двох боків1 охоплює за
лізшій потік бойових ма
шин гвардійської
мото
стрілецької
Таманської
дивізії імені М. І. Налініна. Високу
майстерність
демонструють і водії па
рашутно - десантного по
лку. Бойові машини де
сантннків змінюють
ко
лони гвардійської танко
вої Кантемировської диві
зії імені Ю. В. Андроно
ва. Одну з машин
веде
гвардії єфрейтор Сергій
Рябикін. родом з вороне
зького селища Кантеми-ровки. У роки війни саме
ця дивізія визволяла його
односельчан. Відтоді кра
щі з кантемировців про
ходять службу в прослав
левому з’єднанні.
Сьогодні в парадному
строю ми побачили воїнів,
які представляють майже
всі національності нашої
Вітчизни. Вірні сини со
Піаністичної Батьківщини,
вони знову заявили у при
вітанні учасникам
уро
чистого засідання в Крем
лі, що іі надалі
робити- б
муть усе від них залежне н
для успішного виконання н
свого патріотичного й ін [І
тернаціонального обов’яз- н
ку.
Проходять
самохідні
артилерійські установки,
бойові машини реактивної
артилерії, які ведуть родословну від знаменитих
«катюш», зенітно - раїшт(Закінчення на 2-й стор.|.

ВІРНІСТЬ
СПРАВІ ЛЕНІНА,
СПРАВІ ЖОВТНЯ
військовий парад і

демонстрація

ТРУДЯЩИХ у КИЄВІ

Яскраве й барвисіе жоаі •
незе вбрання столиці Укра
їни. Кумачеві стяги, транс
паранти — нагадування про
перші ообітничі демонстра
ції під червоними прапора
ми, перші київські маївки в
Голосіїзському лісі, героїзм
захисників
легендарного
«Арсеналу»,
«Шулявськоі
республіки». Київ пам’ятає і
шанує бійців ленінської ко
горти. Священна
пам'ять
про дні революції — в на
ших творчих буднях, вона в
піснях, які з самого ранку
звучать над містом, над го
ловною його площею
—
імені Жовтневої революції.
Біля підніжжя монумента
на честь Великої Жовтневої
соціалістичної
революції
полум’яніють живі
говіти.
Символами
непорушної
дружби радянських народів
майорять Державний пра
пор СРСР, державні прапоои всіх союзних республік.
Тисячі киян і гостей міс
та прийшли сьогодні
на
центральйу вулицю столиці
республіки. На трибунах —
ветерани партії,
учасники
Великої Вітчизняної
війни,
передовики і новатори -ви
робництва, діячі науки
і
культури. Тут же
члени
Президії Верховної Ради і
Ради Міністрів республіки,
керівники міністерств і ві
домств. депутати Верховної
Ради СРСР і Верховної Ра
ди УРСР, генерали, адміра
ли і офіцери
Радянської'
Армії і Військово - Морсь
кого Флоту. Присутні спів
робітники генеральних кон
сульств соціалістичних кра
їн у Києві.
Над площею звучить ме
лодія київських курантів —'
10 година ранку.
На центральну
трибуну
піднімаються товариші В. В.
Щербицький, Ю. Н. Єльченко, Є. В. Качаловський, Б. В.
Качура, В. А. Масол, І. О.
Мозговий,
В. О. Сологуб,
О. А. Титаренко, В. С. Шев

ченко, С. І. Турекко, КЗ. П.
Копомісць, В. Д. Крючков.
Кияни і. гості столиці тепло'
в:тають керівників Компар
тії України і уряду респуб
ліки.
На площу виїжджає
ко
мандуючий військами Червонопрапорнеге Київського
військового округу генералполковник В. В. Осипов. Вій
приймає рапорт командую
чого парадом,
начальника
штабу — першого
заступ
ника командуючого війська
ми округу
генерал-лейте
нанта М. М. Кал'ніна, віта
ється з воїнами, які виши
кувались на Хрещатику, по
здоровляє їх- з 70-ю річни
цею Великої Жовтневої со
ціалістичної революції.
У
відповідь звучить гучного
лосе «ура!».
Командуючий
військами
округу піднімається на три
буну і виголошує промову.
Під зв-уки святкового са
люту лунає над площею мо
гутнє «ура!». Звучать мело
дії Державних гімнів СРСР і
Української РСР.
Починається
урочистий
парад
військ
Київського
гарнізону і прибулих
для
участі в ньому підрозділі®.
За традицією його відкри
вають барабанщики.

На марші — Київське ви
ще танкове інженерне ор
дена Червоної Зірки учили
ще імені Маршала Радянсь
кого Союзу І. Г. Якубоаського, Київське суворовське
військове училище, Київсь
ке вище військово - морсь
ке
політичне
училище.
Строге
рівняння витриму
ють курсанти та
офіцери
Київського вищого Інженер
ного радіотехнічного учи
лища ППО імені Маршала
авіації
О. І. Покришкіна,
Васильківського військового
авіаційно - технічного учи
лища імені 50-річчя Ленін
ського комсомолу України.

(Закінчення на 2-й стор.|і

РЕВОЛЮЦІЯ-В НАШИХ СЕРЦЯХ
(Закінчення.
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їй комплекси, ракетні ус
тановки сухопутних військ.
Заключним
акордом
параду стало проходжен
ня перед Мавзолеєм тисячотрубного зведеного вій
ськового оркестру.
Звучать фанфари. По
чинається увертюра де
монстрації трудящих Мо
скви.
Звернемося знову
до
рядків літопису першої
•річниці революції: «Пло
ща являє собою величне
видовище. Сонце яскраво
освітлює хвилююче море
пурпурних прапорів».
І сьогодні
біля
стін
Кремля таке ж
червоне
море: в обрамленні
пра
порів над площею
—
портрет Леніна. Спалахує
факел, який
символізує
вогонь революції. Він за
палений від Вічного вог
ню на могилі Невідомого
солдата. Двадцять
років
тому він був принесений
до Кремлівської стіни
з
Марсового поля в Ленін
граді, яке зберігає народ
ну пам’ять про борців ре
волюції.
Історія оживає — від
творюється фрагмент пер
шої листопадової демон
страції 1918 року.
На площу накочується
нова хвиля кумачу.
На
брущатці — живі рухомі
цифри «XXVII». Звучать
слова: «Ленінським рево
люційним курсом XXVII
з’їзду КГ1РС —- вперед,
по шляху миру 1 -перебу
дови до кращого
життя
радянських людей!».
До Мавзолею біжать ді
ти. Вони вручають квіти
керівникам партії і дер
жави.
На Красній площі —
.Червоний прапор столиці.
Починається
де м о н с т р а
цій москвичів. Більш як
120 тисяч чоловік беруть
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в ній участь. їх шлях по
чався в нових
районах
міста, пройшов через ле
гендарну площу Повстан
ня, Комсомольську пло
щу, яка зустрічала членів
першого Радянського уря
ду, що приїхали з Петро
града.
Шлях у центр
Москви проліг повз за
вод, який носить ім'я Во
лодимира Ілліча, інші па
м’ятні, дорогі місця на
шої революційної і тру
дової слави.
Зірка Героя, ордени на
прапорі міста — свідчен
ня внеску трудящих Моск
ви в досягнення країни на
всіх етапах її розвитку.
І сьогодні трудовій столи
ці є про що рапортувати
Батьківщині. Місто пере
виконало план двох років
п'ятирічки по темпах зрос
тання обсягу виробництва
1 продуктивності
праці.
ГІонад 160 підприємств
працюють в умовах госп
розрахунку і самофінан
сування. Перекрито со
ціалістичні зобов’язання
по випуску продукції ви
щої категорії якості. Пе
ревиконано програму бу
дівництва житла, дитячих
дошкільних
закладів,
шкіл, поліклінік.
Ось кілька
інтерв’ю,
взятих
кореспондентами
ТАРС у святкових коло
нах. Говорять
учасники
урочистого
церемоніалу
«Вогонь революції».
А. Колпакова, член 61
льшовпцької партії з 1916
року: «Ми. встераїш, ра
ді, що нині годинник пе
ребудови звіряється з го
динником Жовтня.
йде
револЮц і й11 Є
011 о в л е н її я
нашого суспільства. І яс
но, що процес боротьби з
наслідками культу особи,
з застійними явищами —
необоротний. Народ кру
то, по-діловому береться
за перебудову. Значить,
мети буде досягнуто».
Л. Баринов, токар авто

заводу імені 1. О. Лихаче
ва, делегат XXV11 з ’їзду
Щ1РС: «На заводі йде ре
конструкція. її прикмети
в усьому: в нових корпу
сах цехів і сучасному ус
таткуванні в них. Але го
ловна реконструкція, на
мій погляд, відбувається в
людях, в їхніх
справах.
Зміни даються зовсім не
просто, часто з боєм.
А
інакше й бути не може».
Слово — 1V1. Шатрову,
драматургові: «Свято, яке
ми
відзначаємо, — Це
свято нової
революції.
Суть того, що відбуваєть
ся, я розумію як повер
нення до ленінської спад
щини, до ідеалів Жовтне
вої революції в первісно
му розумінні. Довгі роки,
незважаючи на пережиті
нами драматичні ситуації,
вони лишалися могутнім
акумулятором
нашого
життя. Жовтень сімнадця
того завжди залишиться
для нас прикладом умін
ня йти до кінця».
Жовтень відкрив лік но
вій епосі суспільного про
гресу, справжньої людсь
кої
історії.
86-річний
Джузеппе Оссола, кому
ніст - інтернаціоналіст,
учасник оборони радянсь
кої столиці в 1941 році,
звертається до нас з Ри
ма: «Дерзайте, шукайте,
йдіть уперед. Хочу поба
жати вашій країні, щоб
новий курс М. С. Горбачо
ва, як у нас називають те
пер внутрішню і зовніш
ню політику СРСР, увін
чався успіхом.
Впевне
ний, що так і буде. Адже
Великий Жовтень, запові
ти В. І. Леніна — надій
ний компас на нелегкому
шляху».
Вірність революції, за
повітам Леніна підтвер
дила
демонстрація
на
Красній площі. Країна Рад
вступила в нове десятиріч
чя жовтневої ери.

(Кор. ТАРС).

(Закінчення.
Початок на 1-й стор.).
Чітким є стрій курсантів
та офіцері® Київського ви
щого військового інженер
ного двічі Че-рвонопрапорного училища зв’язку імені
М. І. Ка-лініна. На
площу
вступають підрозділи внут
рішніх військ,
радянської
міліції, відмінники бойової
і політичної підготовки Червонопрапорного
Західного
прикордонного округу, вої
ни - десантники. Стройову
виправку
демонструють
курсанти та офіцери Київсь
кого вищого загальновійсь
кового командного
двічі
Червонопрапорного учили
ща імені М. В. фрунзе.
Коротка пауза, і над пло
щею чути наростаючий гул
двигунів. Механізовану ко
лону, що вступає на голов
ну магістраль столиці рес
публіки, очолюють
мотострілки. За ними йдуть зе
нітні, реактивні, самохідноартилерійські, ракетні уста
новки.

Кругла дата — не зви
чайна дата. Тож і в облас
ному цеп грі святкова де
монстрація 7 листопада по
чалася .не так, як минулі.
Ще
напередодні головна
площа міста прикрасилася
особливо нарядною ілюміна
цією, па будинку напроти
пам'ятника С. М. Кірову
з а п ул ьсу в а в
сті і .’і і з он а 1111 й
прожектор «Аврори», і на
віть при сіро-осінньому ден
ному світлі силует леген
дарного крейсера не гу
биться в розливі кумачу,
квітів, повітряних кульок.
Символ
революції видно
звідусіль.
На трибунах — партійні і
господарські керівники, ве
терани партії, на площі —
численні гості свята.
Вулицею Карла Маркса
пройшли будьоиівці, процо
котіла копитами кіннота,

проїхала
тачанка,
під
«Марш ентузіастів» прокро
кували ударники перших
п’ятирічок. 1 раптом у ра
дісну мелодію творення ври
ваються зловісні звуки —
війна! Солдати йдуть разом
з дівчатами у шкільній фор
мі і бальних платтях... Схи
лилися в напружених позах
біля мартенів працівники
тилу, біжать назустріч де
мобілізованим
солдатам
жінки з дітьми... Різні віхи
70-літньої історії Країни
Рад відтворили професіо
нальні й самодіяльні кіро
воградські артисти. Навіть
«живого» Леніна біля куре
ню в Розливі показали нам.
Революція
продовжу
ється, і вершити її, перебу
довувати наше життя завт
ра будуть сьогоднішні юні.
Ось вони вступають на пло
щу — учні кіровоградських

ки у черзоноармійських ши
нелях, дівчата у шкірянках і
червоних косинках.

На площу вступають пра
пороносці. Вони несуть пра
пор столиці Радянської Ук
раїни, поруч — прапори пе
редових підприємств містагероя на Дніпрі і трудових
колективів Київської
об
ласті.
Вагомі
результати
праці киян.
На площі Жовтневої ре
волюції — учасники
де
монстрації,
представники
трудящих столиці України.
На чолі колон — колективи
Печорського, Подільського
й Ленінградського районів,,
які стали переможцями со
ціалістичного змагання на
честь
ювілею
Великого
Жовтня.
Святковий огляд
військ
У перших рядах — тру
показав, що воїни на ділі дівники заводу
«Арсенал»
втілюють наказ партії
— імені В. І. Леніна. Під керів
підтримувати на належному ництвом більшовиків робіт
різні обороноздатність кра ники підприємства в 1917-му
їни, могутність її Збройних боролися за
встановлення
Сил.
Радянської влади в Києві й
Урочиста мелодія фанфар на Україні. В роки грома
сповіщає про початок свят дянської, змінивши коваль
кової демонстрації трудя ські молоти на гвинтівки,
щих Києва.
вени відстоювали завоюван
... Над центральними ву ня революції. Про ті героїч
зре
лицями
столиці
України ні дні нагадує макет
звучить голос Леніна. Істо шеченої кулями й осколка
рична промова вождя «Що ми заводської стіни.
таке Радянська влада?» по
Панно й транспаранти, що
вертає всіх у перші
роки пливуть над колонами По
соціалістичного
будівницт дільського району,
мовою
ва, коли молода республіка цифр
розповідають
про
відстоювала здобутки Жовт здійснення планіз п'ятиріч
ня. Справу Леніна і
«ого ки. Здалеку видно
макет
соратників, тих, хто на сві оибальського траулера
—
танку XX століття піднявся продукції корабелів «Ленін
на штурм старого світу, сьо ської кузні». В переджовт
годні продовжують онуки.
неві дні колектив
достро
Оплесками
зустрічають ково завершив виконання
суднобудізної
трибуни ветеранів револю здавальної
ції, громадянської
війни, програми нинішнього року.
Є у радянських
людей
героїв перших
п'ятирічок,
учасників Великої Вітчизня добра традиція: зустрічати
ної, післявоєнного відрод свята трудовими подарун
ження. Про славну біогра ками. До 70-ї річниці Вели
фію країни нагадують юна- кого Жовтня колектив за
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«Ты припомни, Россия,
как все это было, как пол
жизни ушло у тебя па бои,
как под песни твои проша
гало полмира, пролетело
полвека по рельсам твоим»...
Країні Рад уже нс півсто
ліття, а сім десятків років, і
пригадує вона за цей час
^ТІЛЬКИ, ІЦО не вмістити в
рдпу пісню, в одну книгу.
Першу у світі соціалістичну
[державу не замели вітри
'історії — вони її загарту
вали, багато чого навчили. І
в завтрашній
день вона
входить мудрішою, більше,
ніж раніше, переконаною в
рому, що її «планів громад
дя» стане реальністю. Впев
неності цієї додають слова
доповіді Генерального сек
ретаря ЦК КПРС М. С. Гор
бачова па
присвяченому
70-річчю Великого Жовтня
ур о ч 11 ет о м у з а сі д а н 11 і.

ВІРНІСТЬ
СПРАВІ ЛЕНІНА,
СПРАВІ ЖОВТНЯ

шкіл, і навіть звуки музики
не перекривають їх радіс
них голосів. Представники
шкіл №№ 22, 9, 5, 14, 18, 16
ідуть особливо гордо — во
ни переможці нередювілейііого змагання. Для дітей до
70-річчя Жовтня у Кірово
граді збудовано школу, дна
дитсадки з басейнами; для
них готуються нові підруч
ники, їх чекає трудова
практика на «Друкмаші»,
«Гідросилі», швейній фаб
риці.
ливарному
заво
ді, а влітку — чудові дні
у таборах праці і ві шочинку. У 20-й та 34-й школах
уже діють кабінети обчис
лювальної техніки з дисп
леями. Реформа школи обі
цяє ще багато нововведень.
Упроваджувати ж їх пе
дагогам — ТИМ. XI о вслід
за школярами виніс на пло
щу свої транспаранти, пра
пори. букети квітів. Чотири
тисячний загін студентів та
викладачів Кіровоградсько
го педінституту імені Пушкі
на пишається своїми кращи
ми студентами А. Федото
вою, ІО. Єременко, О. Ка
морою, Н, МукімовОіО, пи
шається своїми сгудзагопами, які цього року викона
ли робіт па 61 тисячу кар
бованців.
Слідом за
майбутніми
вчителями крокують завт
рашні інженери та їх на
ставники — колона інститу
ту сільгоспмашинобудуван
ня. Вуз готує спеціалістів для
27 країн. Кращі винаходи
студентів КІСМу демонстру
валися’на ВДНГ СРСР і
У.РСР; в інституті працює
12 колективів художньої са
модіяльності.
Диктор оголошує про на
ближення колони найстарі

шого навчального закладу
міста — Кіровоградського
машинобудівного технікуму.
Гордість його — народний
музей В. і. Леніна, спортив
ні досягнення клубу «Маши
нобудівник», новітнє облад
нання в лабораторіях. Гор
дість учнів
будівельного
технікуму імені Героя Ра
дянського Союзу В. Є. Колісниченка. які йдуть слі
дом — збудовані для рад
госпу «Устинівський» жит
лові садиби, перераховані в
Фонд миру 1500 карбован
ців. Успіхи в технічний твор
чості відзначають хлопців і
дівчат із технікуму механі
зації сільського господар
ства.
Один за одним проплива

воду
«Більшовик»
понзд
план реалізував продукції
майже на 6 мільйонів кар.
безанців. Завдання двох ро
ків п’ятирічки виконали тут
102 бригади.
У колені Київського три
котажного об’єднання іме
ні Рози Люксембург разом
з іншими ветеранами
-.а
молоддю
була
учасниця
стахановського руху Н. І.
Суміна. Як найціннішу ре
ліквію зберігає вона фото
графію з журналу «Рабзтница»: М. І. Калінін вручає
їй у Кремлі орден Трудово
го Червоного Прапора.
— Ми, ветерани, щасливі,
— говорить Надія Іванівна.
— Трудову естафету прий
няла гідна зміна. В об’єд
нанні на розширених зонах
тепер працює понад
130
в'язальниць. І молодь, і ве
терани готові трудитись на
благо Батьківщини, в ім’я
миру на Землі, за зміцнен
ня якого так
наполегливо
бореться наша партія. І ми
всім серцем
підтримуємо
мирні ініціативи.
«Комунізм — це
моло
дість світу, і творити ЙОГО
молодим!»^— звучить
над
колонами, в яких разом з
робітничою молоддю кро
кують учні, студенти. Бага
то з них нинішній навчаль
ний рік почали
у формах
студзагон.’зців, під час тре
тього семестру працювали
на будезах Західного Си
біру і Далекого Сходу, Ка
захстану і Нечорнозем'я.
Вступаючи у восьме де
сятиріччя Країни Рад, тру
дящі
столиці
республіки
сповнені рішимості внести
свій вклад
у революційну
перебудову (ВСІХ сфер сус
пільного життя. Це показа
ли жовтневі торжества, які
вилились
у демонстрацію
єдн-ості партії і народу.

(РАТАУ).

ють мимо площі плакати з
написами «Технікум радян
ської торгівлі», «Коопера
тивний технікум імені Сая»,
«Музичне училище», «Медучн.тиіце імені Мухіна» —
і всюди щасливі обличчя...
А ось появляються молоді
люди в однакових гарних
курточках і пальтах — учні
ПТУ міста.
Завтра вони будуватимуть
комбайни,
зводитимуть
житло, шитимуть одяг. А за
ними йдуть ті, хто робить
це сьогодні — працівники
підприємств міста.
Попереду — заводчани
«Т ідроси.тн», З транспаран
тів можна довідатися про
(Закінчення на 3-й стор.).
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«Молодий комунар»
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(Закінчення.
Початок на 1—2 стор.).

досягнення підприємства, що
успішно переходить на нові
технології, самофінансуван
ня і
самоокупність. 28
бригад і 600 робітників до
70-річчя Жовтня виконали
завдання двох років п’я-титМІКИ'
^високо над головами де
монстрантів
пропливають
портрети Маркса. Енгельса.
Леніна.

На виробничому ©6чтай
ні «Друкмаш» передових
бригад 26. В індивідуально
му змаганні перемогли токар
В. І. Ігнатенко, фрезеру
вальник М. Ф. Алімайкін,
ввК;ар - інструментальник
КЛЕ Гордієнко.
Слідом за трудівник гімн
виробничого
об’єднання
«Друкмаш» проходять ро

бітники, інженерно технічні
працівники й службовці ли
варного
заводу,
заво
дів «Металіст», об’єднан
ня «Вторчормет»,
заводу
«Хімпобут», ремонгно-механічного заводу імені Таратути.
Далі крокують будівель
ники. «Стріла гойднулася в
блакиті, панель на підмур
ки
кладе...».
Проходять
представники трестів «Кір о в о'г р а д б у д »,
управлінь

«Промбуд-2», «Жіітлобуд-2»,
об’єднання «Кіровоградаалізобетон».
Ідуть колони трудящих,
іци забезпечують наш до
бробут —• працівники меб
левого комбінату, м'ясоком
бінату, олієекстракційиого,
сокоекстракційного заводів,
комбінатів хлібопродуктів,
гідролізно-дріжджового за

воду, радгоспу «Тюльпан»,
заводу «Ремпобуттехніка»,
виробничого об’єднання «Кіровоградгаз».
Салютують
70-річчю революції монтаж
ники
управління
тресту
«Укркомунмонтажна л а дка», комунально - автотран
спортного
підприємства
№ І і 28, дорожно-ексилуаіаційного управління міськкомунгоспу.
У перших рядах наступ
ної колони — ударники ко
муністичної праці, водії ав
тотранспортного підприєм
ства 13501. Диктор називає
імена людей, котрими гор
диться підприємство. Це —
М. І. Пашпнских, В. Є. Григор’єв, С, І. Івако. Енергій
ними помахами рук вітають
трибуни
і гостей свята
транспортники — автомобі
лісти, залізничники, авіато
ри. За ними проходять пра
цівники торгівлі Кіровогра
да, серед них продавці ма
газину «Мелодія», що до 7
листопада
виконав план
двох років.
Ідуть святкові колони Ле
нінського району міс і а. Ви
робниче об'єднання по СІ
валках «Червона зірка»
лідер і в колоні району, і У
вітчизняному машииобу іуванні. У наступній п ятирічці
підприємство планує оно
вити .моделі .машин, що ви
пускаються. щоб переозброї
ти сільське господарство
країни високопродс к і явною
технікою.
За
виконання
завдань минулої п’ятирічки
83 червонозорівці одержали
ордени й медалі. Серед пра
вофлангових — В М. Дон
цов, Г. І. Меншиков. П. С.
Цуканов,
В. II. Пацюк,
А. В. Беляков.
Не поступається зарубіж
ним аналогам техніка, що її
випускає завод «Цукрогідромаш». За ного працівни
ками проходять мимо па.м’ягннка С. ДЕ Кірову, пра
цівники заводів, чиї назви
якраз «по темі» великого

ПРАВОФЛАНГОВІ ПОЧЕСНОЇ ВАХТИ
Бюро обкому Компартії України, виконком обласної Ради народних депу.
татів, президія обласної ради профспілок і бюро обкому ЛКСМ України роз
глянули підсумки соціалістичного змагання трудових колективів області на
честь 70-ї річниці Велиної Жовтневої соціалістичної революц *
Переможцями визнано і занесено на обласну Дошку пошани такі комсомольсько - молодіжні нолектиаи:
третьої видобувної
дільниці шахти
«Світлоиільська» виробничого об'єднан
ня ' Олександріявугілля» (керівник В. Т.
Шевченко);
КМК бригади в'язальниць Кіровоград
ської
панчішної фабрики (бригадир
Л П. Лебедєв);
комсомольсько - молодіжної колони
Виотивного депо станції Помічна
’янського відділення Одеської за
їці (керівник В. М. Мітус);

ОНА була створена з іні
ціативи В. І. Леніна від
разу після перемоги Вели
кої Жовтневої соціалістич
ної революції, 10 листопа
да, і ось уже 70 років ра
дянська міліція вірно слу
жить інтересам соціалісиічної держави, захитає
права і свободи радянсь
ких громадян.
Становлення і розвиток
органів міліції невід’ємні
від діяльності видатних
^тьшовиків-ленінців Ф. Е.
“иржинського. М. І. Калініна, Г. І. Петровсьжого,
К. Е. Ворошилова, В. В.
Куйбншсва, М. В. ФруіГзе.
Багато складних випро
бувань вішало на долю
червоної робітничо-селян
ської міліції.

В

Згадаймо легендарні 20ті рони. Напівозброєні малочисельні
загони бійців
червоної
міліції чинили
відчайдушний опір контр
революційним і анархічним
°андам. боролися із злоді
ями і спекулянтами, допо
магали втілювати в життя
перші декрети Радянської
плади. в нерівних крово■'•^олитних
поєдинках
з
трнулями і бандитами ли
ше в нашій області заги
нуло понад 200 відважних
0|иців правопорядку.

Е5 '-Історії міст і сіл КіРовоградщини» наводиться
приклад, як у запеклому

комсомольсько - молодіжної бригади
пересувної механізованої колони № 304
об’єднання
«Кіровоградоблагробуд»
(бригадир Г. О. Сороиоумова);
бригади апаратників імені XX з’їзду
ВЛКСМ цеху № 3 СвітловодськЬго за
воду чистих металів (бригадир І. М.
Єлисеева);
тракторної бригади № 1 колгоспу іме
ні Комінтерну Онуфріївського району
(бригадир А. І. Литвин).

бою з бандитами в 1921
році поблизу села Криничуватки загинув 21 боєць
об'єднаного загону внут
рішньої охорони. Цей за
гін складався з місцевих

Кращі революційні, бо
йові і трудові традиції за
позичило нове покоління
радянських
міліціонерів.
Нині для молодих праців
ників відкриваються ши
рокі можливості виявити
кращі індивідуальні якості

свята — «Більшовик», «Чер
воний Жовтень». За ними —
енергетики, швейники з ви
робничого об’єднання «Ук
раїна».
1 знову па марші — буді
вельники.
Будмонгажний
трест «Кіровоградводбуд»,
об’єднання «Кіровоградагробуд», управління «Гідроспецбуд». Складні пазви у
цих
підприємств, а ще
складніші завдання — «кувати п’ятирічку в сплетінні
дружних братніх рук».
Передовики - виробнич
ники, орденоносці, ветерани
війни і праці йдуть у пер
ших рядах колон «Побутрадіотехніки», виробничо
технічного управління зв'яз
ку, поштамту, об’єднань «Кі
ровограда» гогехобслуго в ування»...
За руку з мамою, на пле
чах у татка... Дітлахів із
сяючими від захоплення
оченятами (скільки квітів!
скільки мечики' .який гар

ний прапорець у руді!) ба
гато у всіх колонах. Ось і
ці малята яскравими куль
ками салютують святу. Бать
ки цих хлопчиків і дівчаток
працюють на швейній, пан
чішній, взуттєвій фабрйках,
заводі фільтруючого кізельгуру, в готелях, хімчистках,
ЖЕДах, ательє міста; вони
забезпечують жителів об
ласті паливом, ремонтують
одяг, взуття. 1 разом з усі
ма хочуть спокою і впевне
ності в майбутньому для
себе і дітей. Па їх транспа
рантах написи: «Ні — гонці
озброєнь!» «Мир — плане
ті!».
Па святкову демонстра
цію
прийшли працівники
УТО «Кіровоград», нродтор
ту Ленінського району, за
кладів громадського харчу
вання, облспожіївснілки, за
воду продтоварів, об’єднань
хлібопекарської та пивобезалкогольної промисловості,
об’єднання « М ед тех піка».
«Слава партії навіки, і
народу слава, хай міцніє й
розквітає Радянська держа
ва!» — слова диктора, чути.

певно, далеко від площі.
Вони знайомі нам, вони
співзвучні пашим мріям.
Ідуть працівники обласного
та міського здороввідділів,
обласних дитячих лікарні,
поліклініки, 3-ї міської лі
карні, диспансерів. Ідуть ос
вітяни, працівники дитячих
закладів, юристи, проекту
вальники, працівники уста
нов району, кінофікатори,
художники, бібліотекарі.
Мабуть, усім хотілося, щоб
день 7 листопада не летів
стрімко вперед, щоб про
довжувалося свято —- тим
більш, урочисте, що ювілей
не і що проходило на ново
му витку духовного і еко
номічного піднесення нашо
го суспільства.
Маршем духового оркест
ру завершилося святкуван
ня 70-річчя Жовтня па пло
щі імені Кірова.
Парад закінчився — рево
люція триває.
Репортаж зі святкової
демонстрації вели

Н. ДАНИЛЕНКО.
І. ДЕМЧУК |фото|.

Визнано переможцями соціалістичного змагання,
нагороджено Почесною грамотою ЦК КПРС, Ради
Міністрів СРСР, ВЦРПС і ЦК ВЛКСМ і занесено а
обласну Нн'игу трудових звершень на честь 70-річчя
Великої Жовтневої соціалістичної революції.

комсомольсько - молодіжну бригаду
юдіїв автобази об'єднання «Кіровоградоблагробуд» (бригадир В. В. Дудченко);
комсомольсько - молодіжну бригаду
фабрики < Індтрикотаж » (бригадир Т. Є.
Нарасюк);
комсомольсько-молодіжну
бригаду
слюсарів
механоскладального
цеху
№ 18 виробничого об'єднання «Черво
на зірка» (бригадир 10. А. Яриш);
комсомольсько-молодіжну
бригаду
по пошиттю верхнього одягу Кірово
градського виробничого швейного об'
єднання (бригадир В. П. Залевська);
комсомольсько - молодіжний колек

ризику, мужності.
Завжди діляться досві
дом із молодими міліціо
нерами на зустрічах у ко
лективах підрозділів мілі
ції наші ветерани С. А.

ЛЮДИ ВИСОКОГО ОБОВ’ЯЗКУ
— мужність, нмітливість,
партійних і радянських
творчий підхід до своєї ро
працівників, сільської бід
боти. і вони десятий разів
підтверджують це на ділі,
ноти, міліціонерів УстийівУ місті Світловодську
ського і Долипського від
група
злочинців скоїла роз
ділів МІЛІЦІЇ.
бійницький напад на гро
Ніколи не забудуться
мадянина П„ здійснила
ратні
подвиги працівни
крадіжку
грошей із сей
ків внутрішніх справ Кірофа та
пограбувала дві
воградщини в роки Вели
квартири. Для розкриття
кої Вітчизняної війни. По
злочину негайно створили
над 500 із них нагород
оперативну групу з місце
жено високими урядовими
вих
працівників міліції.
нагородами.
Протягом кількох діб пра
Заслуговує великої по
цівники
міськраЙвідділу
шани самовіддана праця
внутрішніх
справ В. О. Баохоронців соціалістичної
салик,
М.
І.
Калич та М. Л,
законності в роки після
Луньов встановили і заг
воєнного соціалістичної о
римали злочинців.
будівництва. І на ньому
Цей
приклад — лише
нелегкому етапі нашій мі
один
із
епізодів
нелегкої
ліції
доводилося вести
служби,
яка
завжди
пов’я
наполегливу боротьбу і»
зана з виконанням склад
залишками націоналісгичних оперативних завдань,
них банд, вступати в поє
що
вимагають точних і різдинок з розкрадачами со
носторонпіх
знань спеці
ціалістичної власності, ху
альних предметів, психоло
ліганами та іншими аптпгії людини, виправданого
громадськи м п елемента м ».

4 стер.

Шевченко, Г. П. Анисимоа, І. М. Мациков, В.М.
Липа, І. І. Мазуренко,
А. X. Краснокутський, чиї
життя — нелегкий шлях
боротьби за правопорядок,
соціалістичну законність.
Сьогодні ми щиро дякує
мо ветеранам за їхній бла
городний труд, батьківсь
ке піклування про молоду
зміну.
В наших умовах автори
тет міліції обумовлюється
насамперед професійною
освіченістю,
оператив
ністю, високою загальною
і правовою культурою спів
робітників.
Про чуйне, уважне став,
лення працівників міліції
ми нерідко читаємо в лис
тах, які надходять від гро
мадян до управління внут
рішніх справ. «...Дуже прошу Вас, — пише В. В. Дя«юров, ветеран
Велиної
ітчизняної війни з Новоукраїнського району, —
висловити сердечну ПОДЯ.
ну працівникам новоумра-

тив автогаража колгоспу імені Кірова
Олександрійського
району (керівник
І'. Д. Редько);
комсомольсько - молодіжний колек
тив автопарку колгоспу імені. Карла
Маркса Добровеличківського
району,
(керівник о. Г. Гарбар);
комсомольсько - молодіжну бригаду
монтажників цеху № по Олександрій
ського
електромеханічного
заводу
(бригадир Л. Ф. Дмитрієва);
КМК молочнотоварної ферми № 2 кол
госпу імені Тельмана Компаніївського
району (завідуючий Н. N. Крупяк).

СЬОГОДНІ — ДЕНЬ РАДЯНСЬКОЇ МІЛІЦІЇ'
їнської міліції, які швидко
розшукали
злодія,
що
вкрав у мене
машину, і
повернули мені її». «... Я
дуже вдячний працівникам
ДАІ Гайворонського РВВС
О. Д. ЯКОВЕНКУ і В. В. ВАСИЛЬЧУКУ за чуйність і
людяність. Вони допомогли
полагодити автомобіль, ко
ли він зіпсувався вночі се
ред степу у хуртовину», —
повідомляє А. П. Сивая,
мешканець селища Завалля Гайворонського району.

Таких людей, які гостро
відчувають нове, володі
ють високими професійнії
ми і моральними якостя
ми, в міліції багато. Це іі
оперативний уповноваже
ний карного розшуку Олек
сандрійського міського від
ділу внутрішніх
справ
Володимир Олександрович
Рижиков, дільничний інс
пектор міліції Добровеличківського районного від.
ділу внутрішніх
справ
Сергій Іванович Небеський, старший помічник ке
рівника
пожежогасіння
відділу пожежної охоро
ни УВС Віктор Миколайо
вич Очкала, міліціонер пат
рульно - постової служби
при УВС Олександр Юрі
йович Рогов, експерт-криміналіст Маловисківського

районною відділу внут
рішніх справ Володимир
Вікторович Наточий та ін
ші.
Важливим
ленінським
принципом в діяльності мі
ліції є нерозривний зв’я
зок із трудящими. Форми
тут безперервно вдоскона
люються і стають тради
ційними. Значний внесок у
справу боротьби з право
порушниками вносять доб
ровільні народні дружи
ни.
Добре зарекомендувала
себе на ниві охорони гро
мадського порядку, бороть
би з пияцтвом, нетрудови
ми доходами молодь кіро
воградського виробничого
об’єднання по сівалках
«Червона зірка», Світловодського заводу чистих
металів, Долипського цук
рового заводу та інших.

Святкуючи 70-річчя ра
дянської міліції, працівни
ки
органів
внутрішніх
справ роблять осе належ
не. щоб забезпачити зраз
ковий громадський поря
док у містах і селах, не
обхідні умови для творчої
праці І спокійного відпо
чинку трудівників області.

В. ЯКУНІН.

’

4 стор.

'А ЦТ (І програма)
і.00 — <90 хвилин». Ран
кова інформаційно-музична
програма. 8.35 — Прем'єра
художнього телефільму «Ві
зит до Мінотавра». 1 і 2 се
рії. 10.55 — Новини. 16.00—
Новини. 16.15 — До 70-річчя
радянської міліції. Докумен
тальні. фільми «Вулиця Мо
лодшого лейтенанта Степанова». «Перехрестя.», «Розшикується дорослий
друг
хлопчика». 17.15 — Новими.
17.20 — Телеекскурсія до
музею «Кабінет і квартира
В. 1. Меніва в Кремлі». 17.50
— «Здрастуй, музико!». 18.30
— Чемпіонат світу з шахів.
18:35 — Радянській міліції—
років. 19.50 — Прем єра
художнього телефільму «Ві
зит до Мінотавра». 2 серія.
21.00 — «Час». 21.40 — Про
жектор перебудови. 21.50 —
Нрем' ера
документального
телефільму «Держави
віч
на любов».
Московський
Кремль». Фільм 2 «Собори».
22.25 — Сьогодні у світі.
22.40 — «З любов'ю до Ро
сії». Концерт російського
народного
оркестру імені
М. Осипова.

10 листопада 19S7 року

«Молодий комунар»

20.00 — Вечірня казка. 20.15
— «Хоровод дружби». Ви
ступ народних колективів у
Концертному залі ім. П. ЧайА» УТ
ковешсого.
21.00 — «Час».
— Прожектор перебу
10.00 — Новини. 10.15 — 21.40
Циркова програма.
.... 10.35 — дови. 21.50 — «Якось через
Шкільний екран. 6 клас. Фі 20. років». Художній фільм.
зика.
11.05 — Програма 23.05 — Новини.
«Братерство». 12.15 — Ху
дожній
фільм «За даними
карного розшуку». 13.10 —
Новини.
16.30 — Новини.
16.40 — «»Срібний дзвіночок».
17.00 — Республіканська фізпко-математнчна
школа. ▲ ЦТ (І програма)
17.30 — Агропром: пробле
7.00' — «90 хвилин», Ранми і пошуки. Сімейний під нова інформаційно музичнгі
ряд на селі. 18.00 — Теле програма. 8.35 — Прем'єра
фільм «У реліктовім гаю». художнього телефільму «ВІ23.50
шахів.

Чемпіонат світу з

«Динамо» (Київ). Під час не-’
рервн — «День за днем».
(Кіровоград). 19.00 — Акту
альна камера. 19.35 — «Пе
ребудова і кадри». Репортаж
з розширеного бюро Олександрівського райкому пар
тії. (Кіровоград). 20.20 —
«Наші довідки:. (Кіровоград).
20.25 — Концерт. 20.45 —
Па добраніч, діти! 21.00 —
«Чає». 21.40 — Прожектор
перебудови. 21.50 — Худож
ній телефільм «Жменяки».
1 серія. 23.05 — Актуальна
камера. Вечірній випуск.

вярип
ключ»,
«Гарантія
якості». 18.45 — Сьогодні У
світі. 19.00 — Концерт, при
свячений Дню радянської
міліції. Трансляція з Колон
ного залу Будинку спілок.
21.00 — «Час». 21.40 — Про
жектор перебудови. 21.ои —
Прем'єра мультфільму «По
вернення блудного папуги».
22.00 - «Що? Де? Коли’».
Телевікторина.
Зустріч
команд СРСР - НРБ. Випуск
1. Трансляція з Софії. ПО
закінченні — Сьогодні у сві
ті. Чемпіонат світу з шахів.

фільму «Наближення». 19 ю
— «Це ви можете». 20 00 Д
Вечірня казка. 20.15 — Бас'
кєтбольний огляд. 21.00 -4»'
«Час». -21.40 — Прожектор
перебудови. 21.50 — «Милий,
любіш, коханий, єдиний »
Художній фільм. 23.00
Новини.

А ЦТ (II програма)

▲

7.00 — «90 хвилин». Раннова інформацітіо-музичіїи
програма. 8.35 — «Доярка і
пастух».
Науково популяр-,
ний фільм. 8.45 — Копце'рфансамблю
«Смерічка»
і
Н. Яремчука. 9.15
«Чого і
чому». 9.45 — Прем’єра, ху
дожнього телефільму «Візит
до Мінотавра». 5 серія. 11.00
— «Батьківський день —
субота». 12.30 — Міжнарод-.
пий фестиваль телепрограм
народної творчості «Весел
ка», «Диявол сховався у
смичку». (Угорщина). 13.05—;
«Для всіх і для кожного».
13.35 — Вокальний
цикл
Р. Паулса «Пісні вербової
сопілки». 14.00
«Спів
дружність».
Тележурнал.
14.30 — Новини. 14.40 —
Прем'єра короткометражно
го художнього телефільму
для дітей. «Дрег.іру.вгЗ^Кіикй». 14.55 — «Жнв.і приро
да». 15.55 — «Покликання».
Тележурнал. 16.40 — Всесо
юзне фольклорне свято в
Коломенському.
17.45
—
Зустрічі з академіком Б. Рлбаковим. 18.50 — Чемпіонат
світу з шахів. 18.55 —.
Мультфільми. 19.40 — Ноші-.
НИ. 19.45 — Прем'єра худож
нього телефільму «Візит до
Мінотавра». 5 серія. 21.00—.
«Час», 21.40 — Прожектор
перебудови, 21.50 — Грає
квартет ім. Шостаковича.
22.00 — «Що? Де? Коли?». Те
левікторина. Зустріч команд
СРСР — НРБ. Випуск 2.
Трансляція з Софії. По за
кінченні -- Новини.

8.00 — Гімнастика. 8.15 —
«Хто ти, Женя Сирота?».
Документальний телефільм.
8.35, 9.35 — «Світ, що нас
оточує». 2 кл. «Кожний знає,
що режим у житті всім не
обхідний». 8.55 — «Міцніше
броні». Науково-популярний
фільм'. 9.05,' 13.35 — Іспан
ська мова. 9.55 — Науковопопулярний фільм. 10.05 —
Учням СПТУ. Історія. Груд
неве збройне повстання в
Москві. 10.35. 11.40 — Ети
ка 1 психологія сімейного
життя. 9 кл. Любов і друж
ба-. 11.00 — Лірика С. Єсеніна. 11.30 — «Олексапдрів-

ут
10.00 — Новини. 10.15 —
Виробнича гімнастика. 10.25
— Народна творчість». 10.45
— Новини кіноекрана. 12.05
—Для дітей. «Вітер мандрів».
12.35 — Новини. 12.50 —
«Ровесник революції». Нарис
про знатного шахтаря Ге;
роя Соціалістичної Праці
0. О. Бє.чіка, 16.30 — Нови
ни. 16.40 — «Срібний дзві
ночок». (Кіровоград на Рес
публіканське телебачення).
17.00 — Карпатські візерун
ки. 17.20 — КІнопрограма
«По Радянській Україні».
18.00 — «День за днем». (Кі
ровоград). 18.15 — Телефільм

▲ -•
іо.ио — новини, ги.15 —
Концерт. 10.35 — Шкільний
екран. 9 клас. 10.05 — «Се
ло і люди». 11.40 — Шкіль
ний екран. 10 клас. Україн
ська література. 12.10 —
здоров'я».
«Доброго
вам
12.40 — Новини. 12.55 —
Для дітей. «Грай, іиарманіцику». Вистава.
16.30 —
Новини.
16.40 • - Срібний
У грузинському місті
дзвіночок», і7.00 — Концерт.
-17.45
- - — «Народний
-■■де1Іу.
тат». 18.15—«День за днем».
Зугдіді проходив чемпіонаг
(Кіровоград); 18.30 - До
70-річчя радянської МІЛІЦІЇ.
• Радянського
Союзу
(Кіровоград). 18.55 — С.тай*
стендової
стрільби
серед
дохвнлиика.
(Кіровоград).
шкіл вищої
спортивної
13.00 — Актуальна камера.
майстерності країни. 84
10.35 — На шляху перебудо
ви. 20.20 — Співають капіта
кращих стендовиків із 18
ни міліції брати Томиленки.
команд змагалися за пер
20.50 — На добраніч, діти!
шість. Збірна України (рес
21.00 — «Час.-. 21.40 — Про
жектор перебудови. 21.50 —
публіканська ШВСМ) по
Художній фільм «За даними
сіла
в загальнокомандно
карного розшуку». 23.00 —
Актуальна камера. Вечірній
му заліку сьоме місце. А
випуск.
ось кіровоградський днна-

Перший
у країні

1
і

А ЦТ (II програма)

мівець майстер
спорту
Костянтин Мандрик став
чемпіоном СРСР. В осо
бистій першості він пока
зав найкращий результат
— 161 очко із 175 можли
вих.

госпу «Тюльпан» Кірово
градська обласна органі
зація Українського това
риства мисливців та риба
лок провела традиційну
особисто-командну
пер
шість зі стендової стріль
би, присвячену 70-річчю
С. ТКАЧ.
Великої Жовтневої соціа
лістичної революції.
зі
Змагання проводились
но олімпійській програмі
з півфіналами та фінала
ми на круговому та тран
шейному стендах.
В командній першості
кращими стали спортсме
На стрілецько - мислив ни ДФСТ профспілок. А в
ському стенді поблизу рад- особистій
першості на

На честь

всенародного
свята

Фініш футбольного сезону

траншейному стенді пер
шим був майстер спорту
Андрій
Бобровицькпй.
Другим став кандидат у
майстри спорту Олег Бон
дар, третім — Вадим Віль
ний.
На круговому стенді
чемпіоном стан майстер
спорту Валерій Вільний.
Друге місце в Олександра
Чернова, третє — у Ігоря
Федотова.
Ці змагання завершили
спортивний
ссзон-87 у
стендовиків.
В. ТАТАРЧУК,
спортивний суддя.

Кишинівські

8.00 — Гімнастика. 8.15 —
«Всьому господар — місто».
Документа.; іншії телефільм.
25 жовтня фінішував чемпіонат країни з футболу серед команд шостої зони
8.35. 9.35 — Природознав
«ОГЛЯДИНИ»
другої
ліги. Підсумкова таблиця зони має таний вигляд:
ство. 2 кл Восени у колгос
пі. 8.55 - Науково популяр
ний фільм. 9.05, 13.00 — о
На всесоюзні змагання з
52 20 9 23' 57-63 49
М
О «Чайка»
І В 1-1 П
Французька мова. 9.55 — «І
автокроєу
на автомобілях
«Торпетой. хто з піснею...». Музика
52 34 12 6 125-48 80 ЧИ» .'Іп
«Таврія»
спеціальної
конструкції
52 18 10 24 53—63 46
е А* ' '* А • ч»
І. Дунаєвського. 10.55— Ро
52 28 16 8 85-38 72 «Судно
«Нива» Тр.
сійська мова 11.25 — Радян
«баггі» до столиці Молдавії
ський пейзажний жовопис
прибулії 48 команд з усієї
«Прикар
будівник»
52 17 10 25 52-65 41
20—30-х років. 11.55 — «Три
68
29
10
13
69
—
41
52
10
26
54
—
79
42
країни.
паття»
52
«Кристал»
16
проценти риску». Художній
Збірну
Кіроьоградщнпи
«Буковина» 52 27 13 12 81—46 67 «Закарпа’г
фільм.
13.30 — Новини.
13.35 — «Театр Володимира
цього разу нредстав.’щлн
52 16 10 26 59—73 42
52 25 14 13 64—45 64 тя»
СКА Од.
Маяковського». Передача 1.
гонщики
з
Олександрії
«Нафтовик» 52 24 15 13 72-48 63 «Торпе
18.00 — Новини. 18.15 —
12
67—
49
Найбільш
вдало
внетупив
«Поділля»
52
23
17
63
до»
Зп.
52
12
16
24
54
—
81
40
Ритмічна гімнастика. 18.45
— Народні мелодії. 19.00 —
Анатолій Гуймап, який по
«Океан»
52 26 9 17 68—50 61 «Шахтар» Пг. 52 И 18 23 40—59 40
Прем'єра документального
52 15 9 28 47—83 39
«Ворскла»
52 22 14 16 74—59 58 «Маяк»
•сів четверте місце.
фільму «Люблю грозу в на
57
«Зірка»
52
13
13
26
44
—
77
39
«Шахтар»
Г.
52
22
13
17
67-58
паяє мал...». 19,10 — 13 скарб
В. ЧЕБИШЕВ,
52 11 17 24 48—80 39
«Кривбас»
52 23 10 19 68—68 56 «Десна»ниці світової музичної куль
тури. С. Франк. Соната для
член комітету
пропа
52 22 12 18 72—59 56 «Динамо» ’ 52 10 19 23 37—55 39
«Спартак»
скрипки і фортепіано ля ма
ганди Федерації мото
38
52
20
54-47
53
52
6
ЗО
57-107
«Нива»
Ви.
13
19
«Новатор»
16
жор. 19.45 — Вечірня казка.
спорту УРСР.
52 11 15 26 41-67 37
52 19 14 19 50-53 52 СКА К.
20.00 — Трудівники промис
«Авангард»
♦
ловості і сільського госпо♦
дарства — лауреати
_.
...
ДерЖавних прем ііі СРСР 1987 р.
21.00
«.Час..'.. '21.40
’1.12 — 7.
Про- 18.30 — «День за днем». (Кі зит до Мінотавра». З і 4 се ський парк». Науково-попу «Юність в строю». (Кірово
»сектор перебудомп. 21.50 — ровоград). 18.45 — Телефільм рії. 11.00 — Новини. 16.00— лярний фільм. 12.05 — «Іде град). 18.30 — «Народна
«Проста історія». Художній «Співає ІІіна Матвієнко». (Кі Новини. 16.10 — Співає Дер альний чоловік». Художній творчість». Народні умільці
фільм. 23.15 — Новини.
ровоград). 19.00 — Актуаль жавна академічна хорова фільм; із субтитрами. 14.05— с. Розум іївки Олександрій
на камера. 19.40 — Чемпіо капела «Дойна». 16.45 — Новини. 14.10 — В. Астаф'єв. ського району. (Кіровоград).
нат СРСР з хокею. «Сокіл» Прем'єра
документального По сторінках творів. 18.00 — 19.00 — Актуальна камера.
Ритмічна На сесії Верховної Ради
(Київ) — «Хімік» (Воскре- телефільму «Вибір зроблено. Новини. 18.15
20.00 — Чемпіонат
сенськ). 2 і 3 періоди. 20.45 Що далі?». 17.15 — Новини. гімнастика. 18.45 — Реклама. УРСР.
— На добраніч, діти! 21.00— 17.20 — «Веселі старти». 18.50 — Лауреати Держав СРСР з хокею. «Сокіл» —
«Час». 21.40 — Про-,лектор 18.05 — «Коли ми разом». них премій СРСР 1987 р. в «Спартак». З період. 20.45 —
А ЦТ (І програма)
перебудови. 21.50 « Концерт, Про інтернаціональне вихо галузі літератури, мистецтва, На добраніч, діти! 21.00 —
присвячений 70 річчю
ра вання радянських людей. архітектури. 20.00 — Вечір «Час». 21.40 — Прожектор
7.00 — «90 хвилин». Ран дянської міліції. По закін 18.40 — Чемпіонат світу з ня казка. 20.15 — Музичний перебудови. 21.50 — Худож
кові інформаційно-музична ченні — Актуальна камера. шахів. 18.45 — Сьогодні у фольклор РРФСР. 21.00 — ній телефільм «Жменяки».
програма. 8.35 — Прем'єра Вечірній випуск.
світі. 19.00 — Прем'єра до «Час». 21.40 — Прожектор 2 серія. 23.00 — Актуальна
художнього телефільму «Ві
кументального
телефільму перебудови. 21.50 — Екран камера. 23.30 — Відповідає
зит до Мінотавра». 2 і 3 се А ЦТ (II програма)
«Хто піде за Травкіним?». зарубіжного фільму. «Кри мо на запитання глядачів.
рії. 11.00 — Новини. 16.00—
19.50 — Прем’єра художньо за». (Угорщина). 23.10 — Суботні зустрічі'.
Иевиви. 16.15 — Прем'єра
8.00 — Гімнастика. 8.15 — го телефільму «Візит до Мі Новини.
документального телефіль «Сільське господарство». Кі нотавра». 4 серія. 21.00 —
А ЦТ (II програма)
му «Уроки реконструкції». ножурнал. 8.35 — М. Шоло- «Час». 21.40 — Прожектор
16.45- — «Хай завжди буде хов. Сторінки життя і твор перебудови. 21.50 — Прем'є
8.00 — Гімнастика. 8.15 —
сонце». 17.10 — Новини. чості. 9.35. 13.15 — Німець ра документального теле
Прем'єра
документального
17.15 — «Ангола: весна три ка мова. 10.05 — Монумен фільму «Держави вічна лю
телефільму
«Дорога
його
бов».
Московський
Кремль».
вог і надій». Теленарис. 17.45 тальне
мистецтво СРСР
життя». 8.35, 9.35 — Казки
— Мультфільми «Гість», «Чо 10.35 — Богатирські обра Фільм І. «Великий Кремлів
Г.-К. Андерсена. 4 кл. 9.05,
лові ЧІЛІ», «Іржавий рицар». зи в музиці С Бородіна. ський Палац». 22.30 — Ве ▲ ЦТ (І програма)
13.30 — Англійська мова
18.15 — «Пісня далека й 11.05 — Твоя ленінська біб чірня Інформаційно-музична
7.00 — «90 хвилин». Ран 1005 — Учням СПТУ. Су
близька». 18.45 — Сьогодні ліотека. В. І. Ленін. Промови, програма’. ■
Роль
кова інформаційно музична спільствознавство.
у світі. 19.00 — Хвилини присвячені річницям Жовт
програма. 8.35 — «Візит до КПРС в умовах прискорення
поезії. 19.05 — «Наш сад». невої революції. 11.50 — ▲ ут
Мінотавра».’ Художній теле соціально-економічного роз
19.35 - Новини. 19.40 — «Проста історія». Художній
су
10.00 — Новини. 10.15 — фільм. 4 серія. 9.45 — «Ве витку соціалістичного
Прем'єра художнього теле- фільм.
— Новини. Інструментальна
музика. селі старти». 10.30 — Нови спільства. 10.35. 11.40 — Му
фільму «Візит до Мінотав 13.50 — 13.45
«Театр Володимира 10.35 — Шкільний екран. 10 ни. 16.00 — Новини. 16.15 — зика. з кл. Музика Росії.
ра». з серія. 21.00 — «Час».
— дітям. «Поліпі». 11.05 — «Наш сад». 12.10 —
21.40 — Прожектор перебу Маяковського». Передача 2. клас. Фізика. 11.05 — Муль- Фільм
— Новини. 17.25 — «Криза». Художній фільм.
дови. 21.50 — Прем’єра до 18.00 — Новини. 18.15 — типанорама. 12.05 — «День 17.20
ку ментального
телефільму «Людина і закон». Товариш народження кота Леопольда». «Краса для всіх». 17.55 — 14.00 — Новини. 14.05 —
Клятва
«Держави
вічна любов». інспектор. 18.45 — Я. Іванов. Вистава для дітей. 13.15—Но До Дня працівників сіль «Сторінки історі».
ІЇГосковський Кремль». Фільм Симфонічна поема «Лачпле- вини. 16.30 — Новини. 16.40 ського господарства I пере і'о,Ел,,бі- 1000 — Новини.
З «Тереми -. 22.20 — Сьогод сіс». 19.00 — Лауреати Дер — «Срібний дзвіночок». 17.00 робної промисловості агро 18.10 — Знайомтесь, зару
промислового
ком плекс у. біжний цирк. 18.55 — Прені у світі. 22.35 — На фести жавних премій СРСР 1987 р. — Чемпіонат СРСР з футбо Документальні
фільми «Вар- м єра науково-популярного
валях популярної музики. в галузі науки і техніки. лу. «Динамо» (Тбілісі)
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Телефони: редактора — 2-54-26: за
ступника редактора - 2-53-22; відпо
відального секретаря — 2.55-65; відді
лів: комуністичного виховання-4-66-79,
4-64-21; комсомольського життя та еко
номіки - 2-53-94; учнівської молоді І
соціальних проблем — 2.59-82; фотол.а?оігЙ:Т0₽і' — 4'64'21; оголошень —
4-28-96; коректорської — 3-61-83.

Обсяг 0,5 друк. арк.

Зам. № 5$»7.

Тиране 60 200.

А ЦТ (1 програма)

А УТ

10.00 — Новини. 10.35
Ритмічна гімнастика. 11.05-*’
Літературна карта України,
12.00 — Економіка плюс нач
ука. 1-2.30 — Кіноекран ДАІ,12.35 — Гі. Ол шпанський,
«Зірка німого кіно». Віїста»
ва. 14-.35 — Київський парус.
15.10 — Цирк молодих. ^1«
ровоград па Республікгря^е
телебачення). 15.35
дебя
рого вам здоров'я. 16.05 —•!
Художній телесрільм для ді
тей. «Стежина в небо». 16.45
—
Сатиричний . об'єктив.
17.10 — На головній вистав
ці республіки. 17.15 — Впер
ше па екрані УТ. Докумен
тальний фільм «Завтра свя
то».
17.35 — «Незабутні»;
18.45 — Скарби музеїв Ук
раїни. 19.00 — Актуальна
камера.
.19.35 — Конверт.
20.10 — Програма передач.
20.45 — На добраніч, діти!
21.00 —' «Час». 21.40 — Про
жектор перебудови. 21.50 —!
Художній фільм «Жменя
ки». З серія. 22.55 — Акту
альна камера. Вечірній ви
пуск. 23.25 — Світ поезії.

А ЦТ (II програма)
8.00 - Гімнастика. 8.15 —.
любий,
коханий,
«Милий
єдиний. >. Художній фільм.
іає2«ка.
9:25 — Ритмічна гімна^
па»ча
9.55 — Музична
«Ранкова пошта». 10:25 —’
Світова художня культура.
«Б. Кустодієв. За .листами і
спогадами». 11.10 — «Свій
між чужими, чужий між
своїми». Художній фільм.
12.45 — Мультфільми. 13.15
— Концерт
фольклорного
ансамблю «Медуииця». 13.35
— Спорт
і особистість.
В. Брумель. 14.10 — Вас за
прошує оперета. 15.05 -J
Г. Гауптман. «Перед заходом
сонця». Фільм-вистава. 17.45
— Чемпіонат світу зі стріль
би із пневматичної зброї.
18.05 -- Чеська філармонія
— молоді. І. Стравінськип.
Фрагменти
музики балет.у
«Весна священна». 1!100,,Д’
Футбол. Чемпіонат
СРСР.
«Торпедо» — «Atiapa'i^s--'*
тайм. 19.45 — Висту
товцевої. 20.00 — Вечірня
казка. 20.20 — Хокей. Чем
піонат СРСР. «Динамо» (Мо
сква) — «Крила Рад». З пе
ріод. 21.00 — «Час». 21.40—'
Прожектор
перебудови.
21.50 — «Таємниця Золотої
гори». Художній фільм 2-і.ии
— Новини.
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