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ПЕРЕМОЖНА
ХОДА ЖОВТНЯ

ВІЙСЬКОВИЙ ПАРАД І ДЕМОНСТРАЦІЯ ТРУДЯЩИХ
НА КРАСНІЙ ПЛОЩІ

Переможно звучить над
планетою
Жовтень.
луння пострілу

горде слово — 
У ньому — від- 

ж' у «Авроры» 
і гул великих будов п’яти
річок, відгомін травневого 
салюту на честь перемоги 
радянського солдата над 
фашистською чумою і гур
кіт мирних ракет, що летять 
у космічні далі, — все те, 
що увібрала в себе героїчна 
історія Країни Рад.

За астрономічним 
лендарем жовтень 
літ осені, але є 
календар — календар 
рії, за яким жовтень 
весна людства. День 
родженвя першої у 
держави робітників 
лян поклав початок новому 
літочисленню, відкрив епоху 
соціалістичного перетворен
ня світу.

У С8-й раз відзначають 
радянські люди, наші дру
зі в країнах соціалізму, 
брати по класу в усьому 
світі річницю Великої Жовт
невої соціалістичної рево
люції. Йдучи у святкових 
колонах, ми присягаємо на 
вірність великій справі ле
нінської партії, за яку бо
ролись революційні бійці, 
клянемося з честю нести ес- 
тафсту Жовтня, примножу
вати успіхи в комуністично
му будівництві.

«Творення» і «Мир» 
писано на нашому прапорі 
з історичного дня штурму 
Зимового. І хоча на землі 
сьогодні, як ніколи, тривож
но,’ радянський народ — 
першопроходець історії — 
впевнено дивиться в майбут
нє. Агресивному курсові ад
міністрації Білого дому, 
який загрожує людству тер
моядерною катастрофою, 
Комуністична партія і Ра
дянська держава протистав
ляють програму послідов
ної боротьби за мир. «У ра
дянського керівництва, — 
підкреслюється в Заяві то
вариша 10. В. Андропова,— 
нс виникає питання, якої лі- 

'ж вії додержувати в міжна
родних справах і в нинішній 
гострій обстановці. Наш 
курс, як і раніше націлений 
на збереження і зміцнення 
миру, на розрядку напруже-

ка- 
зе- 

й інший 
істо-

на- 
світі 
і се

на-

пості, на приборкання гонки 
озброєнь, на розширення і 
поглиблення співробітництва 
між державами. Такою є 
незмінна воля Комуністич
ної партії Радянського Со- 
юзУі всього радянського на
роду».

7 листопада над Красною 
площею Москви спалахнула 
кумачева заграва, відблиски 
якої лягли на сиві стіни 
Кремля. Святковою є голов
на площа країни, яка стала 
центром 
жества.

Довго 
лесками 
столиці вітають 
Комуністичної 
дянської держави. На цент
ральну трибуну Мавзолею 
В. І. Леніна піднімаються 
товариші Г. А. АЛІЄВ, 
М. С. ГОРБАЧОВ, В. В. 
ГРИШИН, А. А. ГРОМИ- 
КО, Г. В. РОМАНОВ, М. О. 
ТИХОНОВ, к. у. ЧЕРНЕН
КО, в. і. ....... .....
П. Н. " 
долгих, 
НОВ, “ 
РЬОВ, 
ЦЕВ, 
І. В. КАПІТОНОВ, 
РУСАКОВ, М. І. РИЖКОВ. 
Тут же — визначні радян
ські воєначальники.

На Спаськін башті Крем
ля б’ють куранти. Десята 
година. Член Політбюро ЦК 
КПРС, міністр оборони 
СРСР Маршал Радянсько
го Союзу Д. Ф. УСТИНОВ 
приймає рапорт командую
чого парадом генерала ар
мії П. Г. Лушева, об’їжд
жає війська і поздоровляє 
учасників параду із святом. 
У . відповідь звучить трира
зове «Ура!»

Закінчивши об'їзд військ, 
Д. Ф. Устинов піднімається 
на трибуну Мавзолею і ви
голошує промову.

Хвилями прокочується над 
площею тисячоголосе
«Ура!». Гримить артилерій
ський салют. Над Красною 
площею звучить Державний 
гімн Радянського Союзу.

На брущатку Красної 
площі вступають барабан
щики і фанфаристи — вихо
ванці Московського військо
во-музичного училища. Вони

наповнює рокіт 
З’являються бо- 

гвардійської

Жовтневого тор-

не стихаючими оп- 
москвнчі і гості 

керівників 
партії і Ра-

ВОРОТНИКОВ, 
ДЕМІЧЕВ, В. І. 

В. В. КУЗНЕ- 
Б. М. ПОНОМЛ- 
М. С. СОЛ ОМЕ ТІ

ЛІ. В. ЗИМЯНІН, 
к. в.

Трудом натхненним і
У день відзначення на

родження Країни Рад цент
ральну площу Кіровограда 
прикрасили червоні прапори, 
яскраві транспаранти, різ
нобарвні пишні хризантеми. 
На •видному місці—величез
не панно, де зображено пос
тать найдорожчої для всіх 

людніш — Володимира 
Ілліча Леніна.

Десята година ранку. Па 
трибуну піднімаються члени 
бюро обласного і міською 
комітетів Компартії Украї
ни, члени виконкомів облас
ної та міської Рад народ
них депутатів, численні гос
ті. Серед них на почесних 
місцях — учасники рево
люційних подій, громадян-

ської, Великої

Ціна 2 коп.

ним впливом рішень XXVI 
з’їзду партії, листопадового 
(1982 р.) і червневого
(1983-р.) Пленумів ЦК 
КПРС, ударною працею 
зміцнюють економічну та 
оборонну могутність Бать
ківщини. Це з новою силою 
проявилось на комуністич
ному суботнику 15 жовтня, 
який став святом ударної 
праці по всій країні.

Великий авторитет в усьо
му світі здобула миролюбна 
ленінська зовнішня політика 
Радянського Союзу. Гаря
чий відгук, одностайне схва
лення у радянських людей, 
прогресивної громадськості 
світу знайшли Заява това
риша Ю. В. Андропова, йо
го відповіді на запитання 
газети «Правда». В них — 
мудрість і твердість, реа
лізм і висока віповідальність 
за долю світу. Глибоко в 
серце кожного запали слова 
Юрія Володимировича, на
писані на одному з транс-] 
парантів: «Радянський Со
юз і далі робитиме все мож
ливе, щоб відстояти мир на 
землі».

На площу ринув вирую
чий радісний потік молоді. 
Йде юність Країни Рад, 
спадкоємці революційної, 
бойової і трудової слави 
старших поколінь.

Ленінський комсомол, 
який відзначив недавно 65- 
річчя, — надійний помічних 
І бойовий резерв Комуніс
тичної партії, передовий за
гін молодих будівників ко
мунізму. Школу громадянсь
кості, ідейного гарту в ного 
рядах проходять 42 міль
йони юнаків і дівчат. Ком
сомол шефствує над 135 
найважливішими ударними 
будовами п’ятирічки.

Глибоко символічно, що 
святкова демонстрація тру
дящих завершується мар
шем молоді. їй продовжу
вати безсмертну справу Ве
ликого Жовтня.

Радянський народ вірить 
у світле майбутнє соціаліс
тичної Вітчизни. Радянсь
кий народ вірить у світле 
майбутнє всієї планети, то
му що він — вірний захис
ник справи миру, він — 
стійкий і активний борець за 
розрядку міжнародної на
пруженості, за відвернення 
ядерної катастрофи. Сьо
годні людство знову почуло 
з Красної площі твердий го
лос 272 мільйонів радянсь
ких людей: «Світові — ми
ру!».

Вірність
Ленінському

і

прапору
Військовий парад і демонстрація 

трудящих у Києві

і
за традицією відкривають 
парад військ. За юними му
зикантами, демонструючи 
бездоганність строю, прохо
дять зведені батальйони 
військових академій.'

Площу 
двигунів,
нові машини 
мотострілецької Таманської 
дивізії імені М. 1. Калініна. 
За таманцямн йдуть повіт
ряно-десантні війська. їх 
зміняють танкісти, артиле
ристи, зенітно-ракетні під
розділи військ ППО. Коло
ну бонової техніки замика
ють тактичні і оперативно- 
тактичні ракети. Ця зброя — 
основа бойової могутності 
армії і флоту.

Перед Мавзолеєм — ше
ренги зведеного військового 
оркестру. Закінчився 111-й 
військовий парад на Красній 
площі. Він став переконли
вим свідченням могутності 
Радянських Збройних Сил, 
їх готовності дати негайну 
відсіч будь-якому агресоро
ві.

Демонстрацію трудящих 
відкриває колона святково 
прикрашених автомашин. 
На головній машині — порт
рет Володимира Ілліча Ле
ніна. Полум’яніє заклик: 
«Слава Великому Жовт
ню!». Шістдесят шість років 
тому в житті багатонаціо
нальної Росії відбувся до
корінний поворот: уперше 
народ став господарем сво
єї долі. Почався відлік но
вого часу для всієї планети. 
Соціалізм згуртував у 
дружну сім’ю понад сто на
цій і народностей нашої 
країни. Животворне джере
ло сили нашого суспільства 
— нерозривна інтернаціо
нальна єдність і братерська 
дружба народів 
го Союзу.

Художньо 
композиції на 
нах відображають 
напрями трудових звершень 
і планів нашої країни.

Радянські люди живуть 
працюють під благотвор-

Репортаж з Красної площі вели кореспонден
ти ЇАРС А. БЄЛИКОВ, М. БОРОДИНЯ, В. ДЖА- 
ЛАГОНІЯ, о. МОСКОВСЬКИЙ, С. МУТОВКІН, 
А. СИВЦОВ.

і

Вітчизняної
воєн, ветерани партії, ком
сомолу, праці.

Чіткі ряди прапоронос
ців відкривають святкову 
демонстрацію. А за нею, як 
широка, бурхлива ріка, на
площу вилилася колона 
школярів. Це їм, юним, ви
пало величезне довір’я: йти 
першими — як символ май
бутньої гідної ЗМІНІ) своїх
батьків. Лупають пісні про 
партію, Радянську державу, 
радісне, безтурботне дитин
ство. Золотими літерами 
кумачевих полотнищах юнь 
дає клятву на вірність на
роду, бойовим і трудовим 
традиціям старших поко
лінь. «Ні — ядерній війні!»,

Радянсько-

оформлені 
автомаши- 

основні

площі вели кореспонден-

Площа імені Жозгнесої 
революції, місто-герой Ки
їв — у торжествуючому 
кольорі кумачу. Під ленін
ським прапором 
66 років крокує 
ною ходою 
Сьогоднішнє 
народження 
Батьківщини 
міст і сіл Радянської Украї
ни зустріли новими патріо
тичними звершеннями. Тру
дящі республіки, як і весь 
радянський народ, з вели
ким патріотичним піднесен
ням здійснюють рішення 
XXVI з’їзду партії, листопа
дового (1982 р.) і червнево
го (1983 р.) Пленумів ЦК 
КПРС.

У святксєому вбранні, ву
лиці і площі міста, яке уро
чисто відзначило 40-річчя 
визволення від фашистських 
загарбників. З усіх його ра
йонів з самого ранку стіка- 
ються до Хрещатика багато
людні колони демонстран
тів.

10 година ранку. Над пло
щею-звучить мелодія ки
ївських курантів.

На Центральну трибуну 
піднімаються товариші
В. В. Щербицький, О. Ф. 
Ватченно, Ю Н. Єльченко, 
Є. В. Качапсзсьиий, Б. В. 
Качура, О. П. Ляшко, І. О. 
Мсзгсвий, Б. О. Сслогуб, 
О. А. Тнтсренко. О С Кап- 
то, С. Н. Муха, Я. П. Погреб
няк. Кияни і гості столиці 
тепло вітають керівників 
Компартії України і уряду 
республіки.

Член Політбюро ЦК Ком
партії України, командую
чий військами Червонопра- 
порного Київського військо
вого округу генерал армії 
І. О. Герасимов приймає ра
порт командуючого пара- 

I дом, першого заступника 
командуючого військами 
округу генерал-лейтенанта 
А. Д. Фоміна. Він об'їжд
жає вишикувані на Хреща
тику війська, вітається з сол
датами, сержантами, стар-

• шинами, прапорщиками,

ось вже 
перемож- 

наша країна, 
свято — день 
соціалістичної 
— трудівники

могутнє

військ 
військами

курсантами, офіцерами, по
здоровляє їх з 66-ю річни
цею Великої Жовтневої со
ціалістичної революції. У 
відповідь гримить 
«Ура!».

Після об’їзду 
командуючий
округу піднімається на три
буну і виголошує промову.

* * *
І знову над головною 

магістраллю столиці рес
публіки прокочується гуч
ноголосе «Ура!». Мелодії 
Державних гімнів СРСР і 
УРСР зливаються із залпами 
святкового артилерійського 
салюту.

Звучать фанфари. За тра
дицією урочистий парад 
військ Київського гарнізону 
відкривають барабанщики. 
За ними йде колона слуха
чів Військової академії і вій
ськової протиповітряної 
оборони імені Маршала Ра
дянського Союзу О. М. 6а- 
силевського. її очолює кан
дидат військових 
рал-полковник 
Л. М. Гончаров.

Чітко карбуючи 
площу виходять 
Міністерства 
справ, відмінники бойової І 
політичної підготовки Чер- 

. вонопраперного Західного 

. прикордонного округу.
, По Хрещатику в бойово- 
- му строю пройшла могутня 
■ техніка.
і Святковий огляд військ 
і на честь 66-ї річниці Еели- 
' кого Жовтня ще раз пере

конливо продемонстрував
• високу виучку і майстерність
• воїнів Радянської Армії Г 

Військово-Морського Фло-
• ту, їх безАдітну відданість 

партії і народові, постійну 
готовність у будь-яку хви
лину з честю захистити інте
реси нашої Батьківщини, 
країн соціалістичної спів
дружності.

...І ось над площею іме
ні Жовтневої революції 
зай/ласться зоря прапорів.

♦

наук гене- 
артилеріТ

крок, на 
підрозділи 
внутрішніх

(Закінчсвня на 2-й стор.).

всесильним
«ЛІпру — мир!», «Руки геть 
від Гренади!» — вимагає 
сьогодні молодість планети.

Нинішній навчальний рік 
у школах міста почався з 
Уроку миру, де йшлося про 
найголовніше із всіх прав 
людини: право на спокійне, 
мирне житія, про ріши
мість КПРС, нашої країни, 
народу зберегти землю від 
термоядерної катастрофи.

Школи Кіровограда ма
ють добру навчально-матері
альну базу. Відмінних ре
зультатів в обладнанні нав
чальних кабінетів і методич
ному забезпеченні занять 
добилися колективи СІП

(Закінчення на 2-й стор.).
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Вірність Ленінському прапору
(Закінчення.

Поч. на 1-й стор.).

Співають фанфари. Почина
ється святкова демонстра
ція. В колоні — багато пе
редовиків виробництва. Тут 
же ветерани партії, Великої 
Вітчизняної війни і праці, 
учасники визволення Києва, 
від німецько-фашистських 
загарбників. Попереду — 
прапор міста-героя. Він у 
руках шліфувальника вироб- 

• ничого об’єднання «Завод 
«Арсенал», Героя Соціаліс
тичної Праці А. Я. Дончен- 
ка. Почесне право пронести 
на демонстрації перехідний 
Червоний прапор ЦК 
кПРС, Ради Міністрів СРСР,

ТРУДОМ НАТХНЕННИМ
І ВСЕСИЛЬНИМ
ВІТЧИЗНУ ШІШ свою

(Закінчення.
Поч. на 1-й сігор.).

9, ІЗ, I I. Високому 
[5ївшо виховної роботи в ба
гатьох школах, зокрема в 
№№ 4, 11. 17, 32, сприя
ють ідеологічні комплекси, 
що включають ленінські кім
нати і музеї, кабінети політ
освіти, кімнати бойової і 
Трудової слави. Набула 
Дальшого вдосконалення 
Система виховної роботи з 
учнями в світлі вимог черв
невого (1983 р.) Пленуму 
ЦК КПРС.

А ось на площу вийшли 
студенти, учні технікумів і 
п р'офтех училищ, викл ад а ч і 
міста. Очолюють цю колону 
майбутні педагоги-студен ги 
Кіровоградського державно
го педагогічного інституту 
імені О. С. Пушкіна. Досяг
нення у них немалі — за 
здобутки у Всесоюзному 
соціалістичному змаганні 
вуз нагороджено Червоним 
прапором Міністерства ос
віти СРСР, ЦК галузевої 
профспілки. Більшість юна
ків і дівчат вчаться на «доб
ре» і «відмінно» Серед де

присутніх на 
трибунах звер-

ВЦРПС і ЦК ВЛКСМ, яким 
нагороджено столицю рес
публіки, надано машиністо
ві тресту «Будмехан[зація» 
Головкиївміськбуду, Герою 
Соціалістичної Праці П. О. 
Чумаку.

Погляди 
святкових 
нені до великого портрета 
В. І. Леніна, засновника Ко
муністичної партії і Ра
дянської держави. Ідеї вож
дя революції живуть в сер
цях мільйонів, його велику 
справу продовжують все 
нові й нові покоління будів
ників комунізму.

У святковій колоні — 
портрети Генерального сек
ретаря ЦК КПРС, Голови

монстрантів чітко карбують 
крок і ленінські стипендіат' 
— Тамара Городиська, Ва
лентина Баранова, Людмил.'. 
Мамалига, пушкінськнй сти
пендіат Сергій Колесник.

Студенти педінституту, як 
і всі радянські люди, ви
словлюють свою одностайну 
підтримку Заяві Генераль
ного секретаря ЦК КПРС. 
Голови Президії Верховної 
Ради Союзу РСР Юрія Во
лодимировича Андропова, 
внутрішній і зовнішній полі
тиці КПРС, Радянської дер
жави і готовність зміцню
вати справу миру у всьому 
світі. В інституті проводя
ться зустрічі з ветеранами 
партії, війни і праці, тема
тичні вечори. 29 жовтня, на
приклад, відбувся загально- 
вузівський мітинг, на якому 
був прийнятий лнег-протецт 
студентів до президента 
США Рейгана «Ні — гонці 
озброєнь!»

Ідуть студенти і виклада
чі Кіровоградського інсти
туту сільськогосподарсько
го машинобудування. На 
семи ного факультетах нав
чаються більше семи тисяч

Президії Верховної Ради 
СРСР товариша Ю. В. Анд
ропова, інших керівників 
ленінської партії і Радян
ської держави, 
здравиці на честь 
Центрального

Звучать 
КПРС. її 

Комітету. 
Кияни, як і весь радянський 
народ, гаряче підтримують 
і схвалюють внутрішню по
літику Комуністичної партії, 
її зовнішньополітичний
курс, спрямований на зміц
нення миру, приборкання 
розгорнутої реакційними 
силами імперіалізму гонки 
озброєнь, сповнені ріши
мості самовідданою працею 
зміцнювати економічну і 
оборонну могутність Бать
ківщини.

юнаків і дівчат, в тому''чис
лі і посланці багатьох країн 
світу. З року в рік вмінням 
трудитися в а совість слав
ляться сгудзагони вузу. 
Тільки цього року члени 
СБЗ освоїли сім мільйонів 
карбованців на різних об'єк
тах народного господарства 
Кіровоградщини і Тюменсь
кої області. Численний ко
лектив інституту виконує 
чимало наукових дослід
жень. які дали економічний 
ефект більше З мільйонів 
карбованців.

Лунають здравиці, що 
славлять мир, щастя, працю, 
комунізм. Це крокують учні 
технікумів і профтехучилищ. 
В їхніх руках — портрети 
В. І. Леніна, К. Маркса, 
Ф. Енгельса, керівників пар
тії та уряду, транспаранти, 
які розповідають про успіхи 
молоді в навчанні, спорті, 
художній творчості.

На центральну площу 
вступають колони Кіровсь- 
кого району. Йому, як пере
можцю соціалістичного зма
гання всіх трьох кварталів 
року, а також переджовтне
вої вахти, випала велика 
честь бути в числі персю- 
вих.

«Слава Великому Жовт
ню!», «Вітчизні — ударний 
труд!», «Хай живе .мир па 
землі!» — такі гасла в ру
ках працівників ордена 
«Знак Пошани» заводу «Гід- 
роспла». Гордість і слава 
цього згуртованого колекти
ву — передовики вироб
ництва, новатори: делегат 
XXVI з’їзду КПРС токар 
Л. М. Киртока, слюсар 
О. В. Ружин, слюсар-скла- 
дальник А. І. Соичук, полі
рувальник В.О. Прочанов.

Завод значно перевиконує 
завдання по зростанню тем
пів виробництва і вже ви
пустив понад план запасних 
частин на суму 2 мільйони 
карбованців.

Вагомий рапорт про свої 
трудові здобутки склали 
Великому Жовтню колекти
ви кіровоградських заводів 
радіовиробів і ремонтно-ме
ханічного, працівники ви
робничого об’єднання 
«Друкмаш», будівельників 
комбінату «Кіровоградваис- 
буд». Приміром, готуючись 
до свята, робітники тресту 
«Кіровоградміськбуд» вико
нали будівельно-монтажних 
робіт па II мільйонів ' 494 
тисячі карбованців — на 
10,4 процента більше, ніж 
торік, спорудили в обласно
му центрі 59333 квадратних 
метри житла. В рядах де
монстрантів — кращі буді
вельники: колективи, очолю
вані кавалером орденів Ле
ніна і Трудового Червоного 
Прапора лауреатом Дер
жавної премії УРСР С. М.

На марші — колона при
крашених машин. Здалеку 
видно тематичні панно 
«Слава Жовтню!», «Рішення 
XXVI з’їзду партії, листо
падового (1982 р.) 1 червне
вого (1983 р.) Пленумів ЦК 
КГІРС виконаємо!», «Сою
зом незламним республіки 
вільні». Повз трибуни 
плиоає велике панно 
ва героям битви 
ро!».

За традицією 
демонстрацію

про- 
«Сла- 

за Дніп-

святкову 
трудящих 

міста-героя відкривають пе
реможці переджовтневого 
соціалістичного змагання. 
Першими йдуть сьогодні

колони Залізничного, Ле
нінського і Радянського і

ГІсскорожною і М. І. Чехом.
Лунають звуки урочистих 

маршів, залиті багрянцем 
стягів колони Ленінського 
району. Вони йдуть з рапор
тами про свої трудові да
рунки Жовтню. З початку 
року підприємства району 
виробили і реалізували ба
гато надпланової продукції. 
2800 передових робітників, 
265 виробничник колективів 
виконали достроково зав
дання третього року одинад
цятої п'ятирічки. Серед них 
— Є. Є. Залсвська — робіт
ниця панчішної фабрики, 
котра вже виконала особис
ту п'ятирічку, О. М. Турчен
ко — робітник заводу «Цук- 
рогідромаш»; В. Ф. Омель
ченко — кавалер ордена 
«Знак Пошани», бригадир 
комплексної бригади буді
вельного управління «Гід- 
роспецбуд-2» та інші. )

На плоіцу вступає багато
тисячна колона трудівників 
виробничого об’єднання но 
сівалках «Червона зірка». 
Гордість підприємства —

КОМПАНОВКА.

Центральна площа селища. У дні ни
нішнього величного торжества тут зі
бралися передовики сільськогосподар
ського виробництва, представники робіт
ничого класу, службовці, учнівська мо
лодь, школярі, щоб відрапортувати про 
досягнення в труді, навчанні, покласти 
квіти на могили воїнів загиблих у грізні 
роки Великої Вітчизняної війни.

Право очолити святкові колони нада
ється переможцям переджовтневого 
соціалістичного змагання. Серед них — 
колективи автопідприємств, райсільгосп- 
техніки. Нинішній рік нелегким видався 
для водіїв. Та з поставленими завдання

ми вони справилися успішно. Особливо 
високопродуктивною працею відзначи
лися водії бригади, яку очолює член 
КПРС В. О. Непрозваний.

Ще на старті одинадцятої п'ятирічки 
виступила вона з патріотичним почином 
— завершити виконання планів п'ятирі
чок до 115-ої річниці з дня народження 
В. І. Леніна. За 'підсумками переджовт
невого соціалістичного змагання брига
да вже рапортувала про дострокове 
виконання планів 1983 року і трьох років 
п’ятирічки.

М. САВЕНКО. ,

гиаи тут 
відповідно 
укладених 
Високими

районів. Усі трудові колск- 
виконують плани 

до договорів 
з суміжниками. 

....... ........ є темпи зро
стання продуктивності праці 
на підприємствах.

Над святковою площею 
лунає заклик: «Хай жиое 
Ленінський комсомол — на
дійний помічник і бойовий 
резерв Комуністичної партії, 
передовий 
будівників 
Багатоголосим «Ура!» відпо
відають у колонах молоді 
голоси. Пліч-о-пліч з вето«- 
ранами крокують юнаки і 
дівчата.

Демонстрацію представ
ників трудящих Києва за-

загін молодих 
комунізму!».

його люди. В числі тих, хто 
очолює колону — кавалер 
ордена Леніна, депутат Вер
ховної Радій СРСР, брига
дир формувальників В. І. 
Гетьманець, депутат Вер
ховної Ради УРСР, токар 
Л. В. Чернсга, інші передо
вики виробництва.

Нині найголовнішим сво
їм завданням червонозорів- 
ці вважають збільшення 
виробництва Г поставок 
сільському господарству <ш- 
сокоякісіїих машин.

Чимало цінних починань 
народилося на «Червоній 
зірці». Зокрема, здобула 
широкого впровадження 
ініціатива бригади різальни
ків металу М. І. Данилова, 
схвалена бюро обкому 
Компартії України — боро
тися за економію і бережли
вість на кожному робочому 
місці. Бригада-ініціатор ра
портує святу про економію 
40 тонн металопрокату з 
початку року.

Повз трибуну проходять 
працівники заводів «Цукро- 

вершують прапороносці.
Святкування 66-ї річниці 

Великого Жовтня стало яс
кравим виявом єдності пар-, 
тії і радянського народу, 
переконливим — свідчен
ням вірності трудящих міс- 
та-герол Києва ленінським 
заповітом, справі комуніз
му, їх непохитної рішимості 
успішно виконати накрес
лення XXVI з’їзду КПРС, 
зробити новий крок по шля
ху будівництва комунізму.

$ * »

Ввечері над площами І 
вулицями міста-героя про
звучали залпи святкового 
салюту, спалахнули різно
барвні вогні фейсрзерка, 
задзвеніли пісні. Тисячі киян 
і гостей столиці брали 
участь у народних гуляннях, 
радісно відзначаючи свято 
Великого Жовтня.

(РАТДУ). і

¥

гідромаш», «Більшовик», 
«Червоний Жовтень», імені 
С. М. Кірова, швейного ви
робничого об’єднання «Ук
раїна», колективи будівель
них організацій.

Святковий похід триває. 
Проходять працівники сік? 
теми державної торгівліЛг 
спожнвчої кооперації, хар
чової промисловості, пред
ставники підприємств легкої 
промисловості, побутовою 
та комунального обслугову
вання. Всі вони гнівно за
суджують авантюристичну 
м і л іта ри стськ у п ол іти ку
СІ1ІА і вимагають: «Руки 
геп. від Гренади!». Всі кі- 
ровоградці, що проходять 
повз трибуну, вносять свій 
посильний вклад у справу 
збереження миру на землі. 
Найціннішим їхнім вкладом 
є ударна, високопродуктив
на', високоякісна праця на 
благо рідної Вітчизни— оп
лоту миру па планеті Земля.

Репортаж вели 
Т. КУДРЯ, 

В. ГРИБ (фото).
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, Від літопису нашої со
ціалістичної держави не
віддільна історія радян
ської міліції. Створена за 
ініціативою В. І. Леніна 
буквально на третій день 
після штурму Зимового, 
вона була одним з перших 
озброєних загонів дикта
тури пролетаріату, вірним 
захисником нового рево
люційного правопорядку і 
законності.

В перших числах люто
го 1920 року, після запек-

НА СТОРОЖІ

лих боїв з денікінцями ГЄг 
роїчні полки Червоної 
армії та партизанські заго
ни вступили у звільнений 
Єлисаветград.

Багато невідкладних 
справ чекало тоді на ма- 
лочисельні повітові пар
тійну та Комсомольску ор
ганізації. Одним з першо
чергових завдань життя 
вимагало створення пові
тової робітничо-селянської 
міліції. По лісах, у хуто
рах на ситих конях гуляли 
куркульські банди, воро
ги Радянської влади орга
нізовували різні змови, 
диверсії, убивства партій
них і радянських активіс
тів, членів комнезамів. Від 
їх злодійських рук загинув 
завідуючий повітовим зе
мельним уділом І. С. Ком
панієць, десятки інших ко
муністів і комсомольців.

У смертельний двобій з 
бандитською нечистю 
вступила щойно створена 
Єлисаветградська міліція, 
в двобій не на життя, а- на 
смерть.

Зникали, йшли в небуття 
одна банда за іншою, по
легшено зітхали розорені 
громадянською війною се
ла, повертаючись до мир
ної праці. Проте ця бо
ротьба не була безкров- 

„ пою для міліціонерів: не 
/•один комсомольський кви

ток пробила куля, випу
щена з куркульського об
різу.

Антон Усик, Петро Дмит
рів, Василь Чубар, Оме
лян Флор, Андрій Суха
нов, брати Гребенюки — 
ось далеко не повний пе
релік тих, хто загинув у

Десять днів у Палаці 
культури імені Компанійця 

^іила обласна виставна 
^буково-технічної творчос
ті молоді, присвячена 65- 
річчю ВЛКСГЛ. У ній взяли 
участь 35 підприємств і ор
ганізацій області, які пред
ставили близько 250 дію
чих моделей дослідних 
зразків, експонатів і стен
дів. На базі виставки про
ведена школа вивчення 
досвіду організацій НТТМ 
на олександрійському
електромеханічному заво
ді та в Кіровоградському 
інституті сільськогосподар
ського машинобудування.

І ось підбито підсумки
виставки.

Перше місце присуджено 
Кіровоградському ордена 
Знак Пошани заводу «Гід- 
росила». Два других — ви
робничому об’єднанню
«Олександріявугілля» і Кі
ровоградському • льотно- 
штурманському училищу. 
Треті місця зайняли Олек
сандрійський електромеха
нічний завод, обласне ви- 
ріаничо об'єднання по^ви- 
рг|,АКчо-технічному забез
печенню сільського госпо
дарства та Кіровоградсь
кий інститут сільськогос
подарського машинобуду
вання.

За активну участь у вис
тавці були вручені листи- 
подяки обкому ЛКСМУ, Об
ласних рад ВТВР і НТТ 
творчій бригаді раціоналі
заторів олександрійського 
заводу «Автоштамп» 
А. Г. Калашникову (керів
нику), Оленсандру Віннину. 
Леоніду ДІоРДІяЩеи“*’ В*; 
талію Шевченку, Миколі 

грізному 1920 в боротьбі з 
бандитизмом. Більшості з 
цих міліціонерів не спов
нилось і 20 рокія

...Це трапилось в Неру- 
баівському лісі на межі з 
Київською губернією. Кін
ний загін міліції зіткнувся 
з озброєною бандою, що 
нараховувала близько ЗО 
чоловік. Після короткої 
сутички банда сховалася 
о лісі. На розвідку викли
кався піти комсомолець 
Іван Лекарєв.

Молодий міліціонер на
трапив на бандитську за
сідку. Вороги оточили йо
го, пропонували перейти 
в їхню зграю, сподівалися 
з його допомогою знищи
ти міліцейський загін, про
те юнак категорично від
мовився.

Почався нерівний бій. 
Багато куркулів так і зали
шились лежати на тій галя
вині, проте сили були над
то нерівні. Чотири підступ
ні кулі вп’ялися в юнаць

ке тіло. Тільки тоді до ньо
го, обезкровленого і не
притомного, насмілились 
підійти кати. В безсилій 
люті вони порубали його 
шаблями.

Товариші відомстили 
бандитам за смерть ком
сомольця Івана Лекарєва...

Ті, хто сьогодні засту
пає на охорону громад
ського правопорядку, свя
то бережуть пам'ять про 
захисників завоювань
Жовтня в боротьбі з воро
гами Країни Рад. Естафе
ту славної героїчної зви
тяги передано в надійні 
молоді руки.

Кращих з кращих напра
вляють комсомольські ор
ганізації підприємств, кол
госпів, установ, райкоми і 
міськкоми ЛКСМ України 
на службу в органи внут
рішніх справ.

Більшість міліціонерів 
патрульно-постової служ
би Кіровоградського місь
кого відділу внутрішніх 
справ —- ко/лсомольці. На 
їх рахунку десятки затри
маних небезпечних злочин
ців, порушників громад
ського правопорядку.

Касьяну, інженеру-конст- 
руктору. електрозварни. 
ку Таріелу Рогаві, за
крійницям Кіровоградсь
кої фабрики індпошиву і 
ремонту одягу Тетяні Ми- 
рончук, Людмилі Пасічник 
та Наталі Пісочній.

Серед новинок, пред
ставлених на виставці мо
лодими раціоналізаторами 
заводу «Гідросила», — при
стосування для поновлення 
спрацьованих центрів на 
токарних верстатах (автор 
— токар ремонтно-механіч
ного цеху № 9■ Олександр 
Кубишкін) і спеціальний 
різець для відрізання і 
одночасного знімання двох 
фасок на деталях типу 
ШТИФТ (автор — інженер- 
технолог механоскладаль
ного цеху № 4 Микола Ци- 
гульськии).

За три роки Микола по
дав 7 рацпропозиція із 
загальним економічним 
ефектом 4900 карбованців. 
Він очолює раціоналізатор
ську цехову групу, до 
якої, крім досвідчених, 
входять і десять молодих 
робітників. Особливою ак
тивністю, за словами Ми
коли Цигульського, відзна
чається наладчин цеху 
Сергій Следь і механік це
ху Сергій Коренєв.

А ось закрійниця ательє 
№ 1 Кіровоградської фаб
рики індпошиву і ремонту 
одягу Тетяна Мирончук 
(завідуюча О. Д. Пікановсь- 
на) представила на вистав
ку свою нову модель жі
ночої сукні. Вона відзнача
ється простотою крою і 
водночас оригінальністю 
фасону. Тетяна довела, що

...10 жовтня цього року 
пізно ввечері злочинець, 
погрожуючи ножем, заб

рав у жінки сумочку з гріш
ми і документами і нама
гався якомога швидше від
далитись від місця злочи
ну. Проте далеко йому 
втекти не вдалося. Лише 
10 хвилин пройшло звідто
ді, як стурбований голос, 
запинаючись, повідомив у 
чергову частину міськеід- 
ділу про пограбування, і 
до того моменту, коли

СЬОГОДНІ - 
ДЕНЬ 
РАДЯНСЬКОЇ 
МІЛІЦІЇ

грабіжник був затриманий 
за прикметами. Завдання 
виконував комсомольсь
кий екіпаж автопатруля до 
якого входили Василь Са- 
жевський, Андрій Новожи
лов і Василь Яремчук...

Подібних прикладів з 
практики комсомольців Кі
ровоградського міськвід- 
ділу, де секретарем комі
тету комсомолу делегат 
XXIV з'їзду ЛКСМ України 
Василь Олексієнко, мож
на було б провести чима
ло.

Міліцейська комсомолів 
наполегливо навчається, 
багато молодих міліціоне
рів заочно здобувають ос
віту в школах міліції, тех
нікумах, інститутах, сум
лінно оволодівають сучас
ною технікою.

Одним з кращих знав
ців такої техніки по праву 
вважають члена комітету 
комсомолу УВС молодого 
комуніста експерта Воло
димира Совєтова.

Коли в Олександрії 
влітку нинішнього року 
трапилось декілька квар
тирних крадіжок і злочин
цеві певний час вдавалося 
зберігати своє інкогніто, 
на місце останньої крадіж
ки виїхав Володимир. Від 
досвідченого ока криміна
ліста не сховався і най
менший слід, залишений 
крадієм. А за лічені дні 
злодій був буквально «ви
рахуваний» експертом,

В. ПОСТОЛАТ1Й, 
інструктор ПОЛІТВІДДІ- 
лу управління внут
рішніх справ облви
конкому.

тканин, які корис- 
невеликим попи- 

можна

навіть з 
туються 
том у населення, .......... ..
створити справжній худож-Р 
ній виріб.

— На огляді новинокї 
молодих майстринь-закрій-£ 
ниць, які щомісяця прово-в 
дяться на нашій фабриці,! 
ми намагаємося показати! 
все нраще з того, що ство-| 
рила наша фантазія. Ці§ 
огляди — великий стимул 
у нашій роботі, — розпо-з 
відає Тетяна Мирончук.

Успіхи молодих новато-І 
рів області радують. Та,? 
безсумнівно, на порядну* 
денному залишається пи-5 
тання ще більшого пожвас-Е 
лення технічної творчості« 
молоді. А для цього най
перше необхідно приско-ї 
рити проходження цінних] 
пропозицій, щоб надихну.! 
ти на нові відкриття їх ав-І 
торів, підвищити за це! 
відповідальність нерів-| 
ництва підприємств і га-3 
лузей. Є над чим попра-І 
цювати і президії обласних 
рад ВТВР і НТТ, щоб на5 
наступному етапі огляду, 
який відбудеться в 1985 
році і буде присвячений 
115-ій річниці з дня народ
ження В. І. Леніна, учасни. 
ків було якомога більше.

Про це йшлося й на її! 
пленумі обласної ради 
ВТВР, зокрема у доповіді’ 
голови обласної Ради В. М.' 
Малишева. У наступному’ 
році молодим новаторам, 
раціоналізаторам треба по
працювати ще ефективні
ше, плідніше.

С. ТРЕНИЧ, І

СІОНІЗМ НА СЛУЖБІ ІМПЕРІАЛІЗМ^Ядерні шантажисти
Ще у 50-х роках Тель- 

Авів першим па Близько
му Сході почав створюва
ти новітню зброю. Біля її 
витоків стояли Сполучені 
Штати, які стимулювали 
еміграцію в Ізраїль вче
них, що брали участь у 
створенні американської 
ядерної зброї. Формально 
допомога США почалась 
з підписання угоди про 
співробітництво в ядерній 
галузі у липні 1955 року, 
в результаті чого Ізраїлю 
було поставлено науково- 
дослідний реактор, а по 
над 250 ученнх-ядерників 
пройшли курс підготовки 
в американських ядерних 
центрах.

У шістдесятих роках зу
силлями Сполучених Шта
тів у Дімоні був створений 
оточений ореолом загадко
вості атомний науково- 
дослідний реактор, а по
таємності там мали такий 
суворий характер, що в 
1907 році ізраїльські зе
нітки збили ракетою свій 
же військовий літак, який 
через помилку пілота на
близився до засекреченого 
району.

Без особливих усклад
нень діяльність ізраїльсь
кого центру ядерних дос
ліджень продовжувалась 
до червневої агресії в-1967 
році. До того часу Тель- 
Авіву вдалось приховати 
від'світової громадськості 
наявність у пустині Негов 
майже повного промисло
вого комплексу 3 Иіроб- 
ництва ядерної зброї, із
раїльська агресія посилила 
міжнародну ізоляцію Тель- 
Авіва і створила труднощі 
у постачанні реактора в 
Дімоні ядерним паливом. 
Але вихід і тут було знай
дено. І не останню роль у 
цьому відіграла ізраїль
ська розвідка «Моссадх

Прочитавши коротке по
відомлення свого резиден
та в Бельгії, шеф ізраїль
ської розвідки «Моссад» 
генерал Мсєр Аміт полег
шено зітхнув і дозволив 
собі трохи розслабитися. 
Нарешті віднайдено непо
ганий варіант.

В одержаній «Мосса- 
дом» інформації говори 
лось, що неподалік віл 
Антверпена на складі од
нієї бельгійської фірми 
зберігалась велика кіль
кість урану, видобутого 
на території колишнього 
Бельгійського Конго. На 
цей об’єкт і націлилась 
«Моссад». Для початку бу
ла необхідна надійна лю
дина, стан якої дозволяв 
би їй виступити у ролі офі
ційного покупця руди. Не 
обійшлось без допомоги 
ЦРУ, яке рекомендувало 
потрібну для цієї справи 
людину. Нею став бізне
смен з ФРН Шульцен.

21 березня 1967 року 
Він передав у Брюссель 
замовлення на купівлю 
понад 200 тонн урану, ні
бито потрібного фірмі для 
виробництва нафтохіміч
ної продукції. При цьому 
була обмовка, в якій міс
тилась вся ізюминка ізра
їльського плану — уран 
необхідно було піддати 
переробці па підприємстві 
в Мілані, Це давало мож
ливість вивезти урай *з 
Бельгії і морським шляхом 
доставити його в район 
Середземномор’я. Так і 
сталось.

На судно «Шеєрсберг», 
зареєстроване у спеціаль
но створеній "для цьою

суднохідній компа.н.. > .• > 
ло навантажено 560 кон
тейнерів з цінною сирови
ною. Сухогруз взяв курс 
на Геную, але до Італії не 
дійшов. Він загадково 
зник вже у Середземному 
морі. Як розповів потім 
кореспонденту західноні
мецького журналу
«Штерн» колишній агенг 
ізраїльської розвідки, 29 
листопада біля берегів 
Кіпру «Шеєрсбб’рг» зуст
рівся з ізраїльським танке
ром, на який і було заван
тажено контейнери з ура
ном. Незабаром вантаж 
опинився в Дімоні, атом
ному центрі Ізраїлю.

Але на цьому злочинна 
діяльність ізраїльських 
спецслужб по «добуван
ню» ядерної сировини не 
закінчується.

У 1969 році на складах 
компанії «Ньюмск», яка 
займається постачанням 
американським військово- 
морським силам матеріа
лів для ядерної зброї, бу
ло виявлено зникнення 
150 кілограмів збагаченого 
урану-230, якого вистачає 
для виробництва 10 атом
них бомб. Куди він дівся, 
для громадськості так і за
лишилось невідомим. Ре
зультати розслідування 
були доведені тільки до 
тодішнього президента 
США Л. Джонсона. Озна
йомившись з матеріалами, 
президент дав. вказівку 
евраву закрити, а доку
менти засекретити. 1 лише 
в 1977 році конгрес США 
спробував продовжній 
розслідування. Але до то
го часу одна частина до
кументів виявилась під
робленою, а інша — без
слідно зникла. І все ж да
ні про тісні зв’язки тодіш
нього глави американської 

рОТОКАЛЕЙДОСКОП ______

Артистка Державного цирку НДР Урзула Бьотхєр, пові
домляє агентство АДН, єдина в світі жінка, нотра з вели
ким успіхом виступає на міжнародних аренах з групою 
дрисированих білих ведмедів. Триметрові гіганти поляр
них широт послушно виконують розпорядження невисо
кої елегантної жінки. Фото АДН —ТАРС.

НРБ. Жительна міста Брацігозо Росиця Тилєва зи. о- 
риставши старовинні малюнки й документи, створила 
точну копію каравели «Свята Марая», на котрій Христо
фор Колумб досяг берегів Америки.

На знімку: Росиця Тилєва з моделлю «Ссятої Мари». 
Фото БТА-ТАРС.

компанії «Ньюмек» 3. Ша- 
піро з представниками із
раїльської атомної індуст
рії, які просочилися у пре
су, прямо вказували на те, 
що украдений уран був 
переправлений в Ізраїль. 
Щось подібне трапилось і 
в січні 1980 року на заво
ді по виробництву ядерно
го палива в штаті Півден
на Кароліна, де зник плу
тоній в кількості, достат
ній для виробництва 18 
атомних бомб. Це далеко 
не всі відомі факти неза
конного вивозу стратегіч
ної сировини за межі Спо
лучених Штатів, що став
ся при сприянні офіційних 
американських властей. 
Тривала агресія Тель-Аві
ва в Лівані має прямий 
зв’язок з наявністю в Із
раїлі певного ядерного 
потенціалу. Відчуваючи 
американську опіку, прав
лячі кола Ізраїлю йдуть 
на тяжкі злочини проти 
палестинського народу, 
цивільного населення Лі
вану.

В Тель-Авіві не проти 
вдатися до «атомної 
дубинки». Цей курс одер
жує мовчазне схвалення 
Сполучених Штатів, які 
хочуть мати «ядерного 
сателіта» на Близькому 
Сході.

Небезпека перетворен
ня Близького Сходу в аре
ну ядерного конфлікту ще 
більше підкреслює постій
ну необхідність досягнен
ня всестороннього врегу
лювання в цьому районі, 
шлях до якого відкрива
ють мирні ініціативи Ра
дянського Союзу.

В. МАРЧУК, 
кандидат історичних 
наук..
м, Київ.
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. КІ ВІЙСЬКОВІ час- 
" тини визволяли від 

фашистів Люшневате? 
Хто наші визволителі? 
Звідки родом? Де їхні 
рідні? А невідомі? Адже 
в них теж були імена... 
Такі питання хвилювали 
учнів нашої школи.

З чого ж розпочати 
пошук? Вирішили напи
сати в держархіви Кіро
вограда і Одеси (раніше 
Голованівський район 
входив до території Оде
щини). Перша відповідь 
надійшла з м. Одеси з 
будинку офіцерів (війсь
ковий кабінет). Полков
ник у відставці Шандн- 
гаєв повідомляв: «Через 
село Люшневате прохо
дила умовна межа між 
5 гвардійською армією та 
53 армією. 17 березня 
1944 року війська 53 ар
мії під командуванням 
І. М. Мав агарова своїми 
правофланговими з’єд
наннями вийшли до річки 
Південний Буг, в районі 
сіл Люшневате і Сабо- 
тивівка. Інші частини ве
ли бої за звільнення На- 
деждівки, Молдовкп, 
Роздолу. Ваше село мог
ло бути звільнене і пра
вофланговими з'єднання
ми 5 гвардійської армії, 
якою командував’ гене
рал-лейтенант О. С. Жа
дов. Зверніться в Радян
ський комітет ветеранів 
війни. Вони вам допомо
жуть».

І знову слідопити по
слали листи. Невдовзі 
нам повідомили адреси 
командуючого 2-им Ук
раїнським фронтом Мар
шала І С. Конева, гене
ралів О. С. Жадова і 
1. М Діан агарова.

Від них ми одержали 
фотографії з автографа
ми і листи, в яких пові
домлялося, що с. Люшне
вате визволяли частини 
95 гвардійської стрілець
кої лі'.і’.ізії (командир 

А. І. Олейников) та 233 
Кременчуцько - Зпам’ян- 
ської дивізії (командир 
І. М. Водоп’янов). З Го
ловного управління кад- 

'рів Міністерства оборони 
надійшли адреси коман
дирів дивізій. Біля тисячі 
адрес визволителів села 
стали відомими червоним 
слідопитам.

І ось уже однополча
ни зустрічаються в Моск
ві, Києві, Харкові, при
їжджають до пас. Всі 
дякують дітям, що допо
могли встановити зв'язки СТЕЖКИ
ЛЮШНЕВАТСЬКИХ

СЛІДОПИТІВі зустрітися з фронтови
ми друзями.* * 4«

«...Велике гвардійське 
спасибі вам, дорогі діти, 
за ту увагу, яку ви при
діляєте нам, воїнам-впз- 
волптслям, які залишили
ся в живих, і тим, хто 
віддав своє життя за виз
волення нашої Радянсь
кої Батьківщини від фа
шистів.

Я добре пам’ятаю 
с. Люшневате. Недалеко 
від нього — село Мол- 
довка», — пише колиш
ній воїн 95 гвардійської 
.стрілецької дивізії Г. К. 
Рпхлік, нині пенсіонер, 
житель Львова.

А які цікаві листи пи
шуть розвідники! Та ще 
цікавіше було слідопитам 
пройти разом з офіцером 
запасу П. М. Глухим ти
ми стежками, якими вів 
з групою радянських бій
ців у 1941 році проби
рався через Люшневате, 
окуповане гітлерівцями. 
Із захопленням слухали 
школярі розповіді визво
лителів під час зустрічей 
з ними над Бугом, там, 
ле в березні 1944 року 

вони форсували річку 
під вогнем противника.

Теплі, схвильовані 
листи сибірської матері, 
сивів, дочок, сестер, дру
жин, яких розшукали 
слідопити і повідомили 
про місце поховання до
рогих і рідних їм людей.

«Я цілую ваші малень
кі ручки, дорогі діти!»— 
пише з м. Жданова Л. І.

Погребняк, сестра загиб
лого в нашому селі снай
пера Анатолія Погребня
ка.

Орлятами, соколятами 
називають слідопитів се
стри загиблого І. Ф. 
Врублєвського з Красно
ярська.

Велику допомогу у 
пошуках нам подають 
працівники Голованівсь- 
кого військкомату. Крім 
того ми підтримуємо 
зв’язки з багатьма му
зеями.

Нещодавно ми розшу
кали рідних Григорія 
Микитовича Губського з 
села Косівки Олександ
рійського району,' проси
ли надіслати нам фото
графію воїна. У відпо
відь надійшов лист і фо
тографія двох кушів 
бузку. «Фотографії з 
Грпші не збереглося. Цей 
бузок він садив перед 
тим, як іти на фронт. Ми 
бережемо його як па
м'ять про нього». Та фо-. 

тографія — в альбомі 
з портретами визволите
лів села. А навесні косів- 
ці привезли в Люшнева
те великий букет бузку 
на Григорієву могилу. 
Поруч посадили кілька 
відростків. Розрісся сол
датський бузок. Кожної 
весни він вкривається 
буйним цвітом.

Тут ростуть і Стспано- 

ві тюльпани, які привез
ла з села Богданівни 
Знам’янського району 
сестра С. М. Іванова. 
Навесні вони полум'яні
ють, мов вічний вогонь.

$ * *
Слідопити вирушили 

в похід. Наприкінці дня 
стомилися. 1 ось почуло- 
лося:

— Привал!
Всі розмістилися в за

тінку під кленами. Поряд 
— криниця. Підійшла 
бабуся з відрами.

— Гарно тут, — ска
зав хтось.

— Так, гарно. А чи 
знаєте ви, діточки, що 
на цьому місці в березні 
1944-го загинув наш ку
леметник? Пого похова
ли під вербою, а потім 
перенесли в братську 
могилу. Леонідом його 
звали, не я добре пам'я
таю. Леонід Кролсвсць- 
кий. Того дня народився 
в мене сни. Ми нарекли 
його теж Льонею.

її синові, Леонідові 
Мендровському, скоро 
виповниться сорок років. 
Подвійне буде свято — 
його іменини і день 40- 
річчя визволення села від 
ворога.ДО 40-РІЧЧЯ ВИЗВОЛЕННЯ КІРОВОГРАДЩИНИ ВІД НІМЕЦЬКО- ФАШИСТСЬКИХ ЗАГАРБНИКІВ

Ще довго розповідала 
Ф. Мсндровська про 
мужність до цього часу 
невідомого кулеметника.

Знову в дорогу. Ось 
крайня хата, а далі — 
степ. Вже немолода жін
ка поралася на городі, а 
коли дізналася, що ціка
вить слідопитів, Ганна 
Берсгсля підійшла і роз
повіла:

— Цс було 16 березня 
1944 року. В селі ше 
нишпорили фашисти. Сві
тало. Коли цс раптом, 
як з-під землі, виріс ве
реді мною наш розвід
ник, озброєний автома
том. Молоденький такий, 
білявий. Стоїть і посмі
хається. Зраділа я і зля
калась за нього. Фашис
тів повно в селі: «Не йди 
туди», — кажу. А він: 
«Розвідник я, матусю, 
повинен йти. Якщо ЩОСЬ 
трапиться зі мною, запа
м’ятайте: Мандрикін
Олексії! Іванович я, 1925 
року народження, ейбі-

ряк, комсомолець». І п(. 
шов. Через деяких час 
автоматні черги розітну, 
ли ранкову тишу...

Поховали розвідника 
в садку, а потім в брат* 
ській могилі, як невід£< 
мого. Ніхто не знав, що 
в сільської жінки зберіг
ся короткий запис.

Слідопитів зацікавила 
могила невідомого сол
дата на протилежному 
березі Бугу. Вдалося 
дізнатися, ЩО це один 9 
53 комсомольців-добра- 
БОЛЬЦІВ, ЯКІ першими 
форсували ріку в районі 
села Люшисватого. В 
живих тоді залишилося 
12. Ми розшукали смі
ливців: Олександра Вой- 
теика з села Косівки 
Григорія Груєвка й 
с. Макарихп Знам’янсь
кого району, Григорія 
Мазура з м. Балти, 
інших їхніх бойових по- 

т
братпмів. Деякі з них 
пам’ятали і описали міс-
це захоронения свого дру
га Василя Бугайова. Па
м’ятали, що він із Зна
м’янського району.

Через газету «Серп і 
молот» знайшли рідних. 
Слідопитам написав 
Влас Бугайов з с. Плос
ке: «Василь Бугайов — 
то мій син...»

Тепер па місці захо
ронения комсомольця Бу
гайова височить обеліск, 
а вгорі полум'яніє п’яти
кутна зірочка. Для слі
допитів це велика подйй 
— стало відомо ще оди» 
ім’я.

Жива пам’ять народна. 
Ніколи не згаснуть под
виги радянських воїнів, 
котрі знищили фашизм і 
утвердили мир на землі.

Л. КУЧМАГРА, 
учителька, керівник 
загону червоних слі
допитів.
с. Люшневате, 
Голсванівський район.

ТЕЛЕБАЧЕННЯ ТЕЛЕБАЧЕННЯ iw рпіиндява ТЕЛЕБАЧЕННЯ с

/ ЕТ • ..:,:;ЖИ2)
GCC Пог.шні. 8.20 — До- 

• • •ГЖІЬЯИЙ телефільм «На 
с ■ •г.ґ!а-:-> 8.50 — Умілі
г--, і-и " О -- Клуб мандтйв- 
j’-.-rri:: іО.'ДО — ФІльм-кон-

«лі;,:: мною і музикою». 
(?’: п ' пеї -кий і музика).
11 О - Нслипи 14-30 — ІІо- 
шг.іі: 14'0 П’ятирічка — 
справа іожного Дсисумєн- 
тл.іьпі телефільми «Жива 
і , > • ’іл-р- бавовна бі-

15.30 Твоя ленінська 
Г ' ’.в -Спадщина для

: 6.(10—II Брамс.
■ ■•еі;-. № 1 для йюртепіано 

з ері •••стпом 16.50 — Новн- 
г.п 16 55 — Вчені — агоо- 

ПрОМИСЛОЕОМУ комплексу Під
москов'я. і 7.25 — Адреси 
>.:олоднх. 17.45 — Шахова 
школа. 18.15 — Ленінський 
університет мільйонів Пра
ця — суспільство — люди
на 18.45 — Сьогодті v світі. 
19.00 — У кожному малюн
ку — сонце. 19.15 — Сьогод
ні — День радянської міліції. 
Виступ міністра внутрішніх 
справ СРСР В В; Федорчу- 
ка. 19.30 — П Чайковськиіі. 
Квартет № 1. 20.00 — Доку- 
менталвннй телефільм за 
книгою Л. І. Брежнєва «Від
родження*. 21.00 — «Час».
21.35 — Концерт Державно
го симфонічного оркестру 
СРСР 22.30 — Сьогодні v 
світі

А УТ
16.00 — Новини. 16.10 — 

«Срібний дзвіночок». 16.30— 
Республіканська фізико-ма
тематична школа. Елементи 
комбінаторики. Передача 
перша. 17.00 — «Голубий ва
гон - Лялькова вистава. 17.45 
— Екран пошани Україн
ського телебачення 18.00 — 
«Телопост па ударній будо
ві» (Кіровоград). 18.15 —
«День за днем» (Кіровоград) 
18.25 — Оголошення. (Кіро
воград). 18.30 — Музичний 
Фільм «Фольклорні мотиви». 
19.00 — «Актуальна каме
ра». 19.30 — Сьогодні — 
Всесвітній день молоді. «Ін- 

терклуб». 20.30 — Фільм-кон- 
і;грт. 20.45 — Па добраніч, 
діти! 21.00 — «Час». 21.35 — 
Сьогодні — День радянської 
міліції. «Солдати правопо
рядку» 23.15 — Новини, 
д -ЦТ (II програма)

8 00 — Гімнастика 8 15 — 
Ні.УЬОВО-НОПУ.ІЯРІИІЙ фільм 
«Професія XXI століття».
8.35. 9.45 —Природознавство. 
4 кл. 8.55 — Науково-попу
лярний фільм «Теберда. міс
ця заповідні». 9.15. 12.30 — 
Іспанська мова. 10.05 — Спі
вочі голоси. 10.35. 11.40 — 
Фізика. 9 кл. 11.05 — Мами
на школа. 12.10 — Природо
знавство. 2 кл. 13.00 — Мис
тецтво режисера. 13.45 — 
Фільм із субтитрами. «Крах 
імперії». 15.20 — Новини. 
18.00 — Новішії. 18.20 — 
Фестивалі... Конкурси... Кон
церти... 19.00 — Служу Ра- 
дянському Союзу! 20.00 — 
Вечірня казка. 20.20 —
Фільм-концерт «В краю моє
му рідному». 20.30 — Всесо
юзний конкурс на кращу пе
редачу про ПТУ. «Твір на 
вільну темм». 21.00 — «Час».
21.35 — Фільм «І був вечір, 
і був ранок». 23 00 — Нови
ни.

А ЦТ (І програма)
8.00 — Новини 8.20 — Зу

стріч школярів з учасника
ми полярної експедиції газе
ти «Советская Россия». 9.20
— Фільм «Катерина Ворові- 
на». 10.50 — Танцює «Беріз
ка». 11.35 — Новіти. 14.30 — 
Новини. 14.50 — Докумен
тальні фільми. 15.25 — Твої 
таланти. ПТУ. Концерт. 16.05
— До національного свята
Анголи. 16.25 — Новини.
16.30 — Сьогодні І завтра 
підмосковного села. 17.00 — 
Російська мова. 17.30 — Ве
селі старти. 18.15 — Людина 
і закон 18.45 — Сьогодні у 
світі. 19.00 — П. Штраус. 
Вальс «На прекрасному го
лубому Дунаї». 19.15 — Те
лежурнал «Співдружність». 
19.50 — Телефільм «Інспек
тор Лосев». 1 серія 21.00 — 
«Час». 21.35 — Кіиопанора- 
ма. 23.35 — Сьогодні у світі.

А УТ
10.00 — Новини. 10.15 — 

Виробнича гімнастика. 10.25
— Концерт радянської музи
ки. 11.15 — Кінопрограма.
11.35 — «Незабутні». О. Виш
ня. 12.50 — Художній фільм 
«Стратити неможливо». 14715
— «Народна творчість». 16.00
— Новини. 16.10 — «Срібний
дзвіночок». 16.30 — На допо
могу школі. Поет революції 
В. Маяковськнй. 17.00 —
Фільм-концерт. 17.15 — Олі
вець — малювець. 17.40 — 
На порядку денному. 18.00— 
Концертний зал «Дружба». 
(Кіровоград). 18.40 —‘«День 
за днем». (Кіровоград). 19.00
— «Актуальна камера». 19.30
— Естрадний концерт. 20.10
— Сатиричний об’єктив...
20.35 — Фільм-концерт. 20.45
— На добраніч, діти! 21.00— 
«Час». 21.35 — Науково-по
пулярний фільм «Тварини 
відповідають». 22.55 — Кон
церт. 23.20 — Новини.
А ЦТ (II програма)

8.00 — Гімнастика. 8.15— 
Науково-популярний фільм 
«Дві розповіді про пам'ять».
8.35, 9.35 — Казки Г.-Х. Ан
дерсена. 4 кл. 9.05. 12.55 — 
Англійська мова. 10.05 — Уч
ням ПТУ. Загальна біологія.
10.35, 11.40 — Музика. 6 кл. 
11.05 — Природознавство’ 
Відповіді на листи. 12.10 — 
Ботаніка. 6 кл. 12.30—Зооло
гія. 7 кл. 13.25 — Мистецтво 
режисера. 14.10 — Головна 
лікарня республіки. Про рес
публіканську клінічну лікар
ню Молдавської РСР. 14 35
— Поезія М. Ісаковського
15.15 — Новини. 18.00 - Но^ 
вини. 18.15 — Паш сад. 18 45
— Чемпіонат СРСР з хокею: 
ЦСКА — «Сибір». У перерві
— 20.0.» — Вечірня казка 
21.00—«Час». 21.35-С Альо- 
шнн. «Якби...». Фільм-виста- 
ва. 23.50 — Новини.

А ЦТ (1 програма)
8.00 — Новини. 8.20 — На

уково-популярний фільм «Ко
ріння трави». 8.35 — Вистав
ка Буратіно. 9.05 — 4G-i) ти

раж «Спортлото». 9.15 — 
Для вас, батьки. 9.40 — Біль
ше хороших товарів. 10.10— 
Академії мистецтв — 225 ро
ків. 11.00 — Народні мелодії.
11.15 — Поезія. 0. Межиров.
12.15 — Переможці. Клуб 
фронтових друзів. Зустріч 
учасників форсування Дніп
ра і визволення Києва 13 45
— Наука і життя. 14.30 — 
Иовинп. 14.45 — О. Бородіи. 
До 150-річчя з дня народ
ження. 16.00 — Бесіда полі
тичного оглядача Ю. Летуно- 
ва. 16.30 — У світі тварин.
17.30 — К. Сеп-Санс. Фанта
зія для скрипки і арфи. 17.45
— Чемпіонат СРСР з хокею: 
«Сокіл» — -Спартак». 2 1 З 
періоди. 19.15 — Мультфіль
ми «гМауглі». «Хитра воро
на». 19.50 — Телефільм «Ін
спектор Лосєв». 2 серія. 21.00
— «Час». 21.35 — Концерт 
майстрів мистецтв. 22.55 — 
Чемпіонат світу з художньої 
гімнастики. 23.25 — Новини.

А УТ
10.00 — Повіти. 10.15 — 

Народні таланти. 10.40 —
Доброго вам здоров’я. 11.20
— «Дивовижний світ приро
ди». Кінопрограма. 12.00 — 
«Призначається побачення». 
Естрадно-розважальна пере
дача. (Кіровоград на Респуб
ліканське телебачення). 12.30
— Галузь, досвід, проблеми.
13.10 — Ц. Пуньї. «Собор Па
ризької богоматері». Балетна 
вистава. 15.35 — «З людьми 
і для людей». Теленарис про 
Героя Соціалістичної Праці 
ветерана Великої Вітчизня
ної війни, лікаря П. С. Лап- 
шипову. 16.15 — Циркова 
програма. 10.55 — II. Чай- 
копський. Симфонія № 2. 
17.40 — Скарби музеїв Ук
раїни. 17.55 — Телетурнір 
«Сонячні кларнети». 19.00 — 
«Актуальна камера». 19.40— 
Продовження тслетурніру 
«Сонячні кларнети». 20.45 — 
На добраніч, діти! 21.00 — 
-Час». 21 35 — Художній те
лефільм «Танкодром». 1 се
пія 22.50 — Новини. 23.00 — 
Тележурнал «Старт».

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

Якщо хочеш біти здоровим

8.30 —«Ранкова’пошта». 9.00
— Всесоюзний конкурс на 
кращу передачу про ПТУ. 
10.00 — Пісші-83. 10.35 — 
Документальний телефільм 
«Лікар з нашого села». 11.25
— Програма Киргизького те
лебачення. 12.40 — Клуб
мандрівників. 13.40 — На
уково-популярний фільм 
«Увечері двадцять четверто
го». 13.55 — Театральні зу
стрічі. 15.20 — Міжнародний 
огляд. 15.35 —Фільм — дітям. 
«Був справжнім сурмачем». 
16.45 — Музичний кіоск.
17.15 — Розповіді про пар
тію. «Це у серці було моє
му...». 18.00 — Москва. Ве
ликий зал консерваторії. У 
програмі твори II. Пагапіні. 
20.00 — Вечірня казка. 20.15
— Здоров’я. 21.00 — «Час».
21.35 — Фільм «Смак хал
ви».

А' ЦТ (І програма)
8.00 — Новини. 8.20 — До

кументальні телефільми. 
«Урок грації», «Відряджен
ня». 9.00 — «Запрошення у 
гори». Концерт. 9.30 — Бу
дильник-. 10.00 — Служу Ра
дянському Союзу! 11.00 — 
Здоров’я. 11.45 — «Ранкова 
пошта». 12.15 — Зустрічі на 
радянській землі. 12.30 — 
Сільська година. 13.30 —
Музичний кіоск. 14.00 —
Чемпіонат світу з художньої 
гімнастики. 15.00 — Клуб 
мандрівників. 16.00 — Теле
фільм «Народила мене мати 
щасливим». 17.15 — Міжна
родна панорама. 18.00 — 
Відбірковий матч чемпіонату 
Сиропи з футболу. Збірна 
Португалії — збірна СРСР. 
В перерві — «Якщо хочеш 
бути здоровим» 19.45 — Те
лефільм «Інспектор Лосєв». 
З серія. 21.00 — «Час». 21.35 
— Співають Липа Весні й 
Тиніс Мягі. 22.05 — Чемпіо
нат світу з художньої гім
настики 23 60 — Футбольний 
огляд 23.30 — Новини.

А УТ
16.00 — Повніш 10.15 — 

Загартуйте дитину. Передача

для батьків. 10.40 — Фільм- 
концерт. «Земле моя світ
ла». 11.10 — «Казка про ри
бака і рибку». Лялькова ви
става. 12.05 — Портрет, на
писаний голосом. Віреофільм.
13.10 — «Слава солдатська»,
14.10 — Співає М. ГнамЬі,.
14.30 — Е. Ростан. «Романти
ки». Вистава. 16.30 — Теле
фільм «Фальшивий німб». 
17.00 — Концерт. 18.00 —
Катруспп кінозал. 19.00 —■ 
«Актуальна камера». 19.30— 
Знімається кіно. 20.30 — 
Фільм-концерт. 20 45 — На 
добраніч, діти! 21.00 —«Час».
21.35 — Художній телефільм 
«Танкодром». 2 серія. 22.45— 
Новини. 22.55—«Світ поезії». 
Г. Табідзо.

А ЦТ (II програма)
8.00 — Гімнастика. 8.20 — 

Творчість юних. 9.00 — До
кументальні телефільми про 
спорт. «Запрошення», «Ба
сейн». 9.30 — Концерт на
родного вокального ан
самблю «Горизонт». 9.55 — 
Документальний телефільм 
«Сходи». 10.15 — Піаніст 
Дапг Тхай Шоп (В’єтнам). 
11.20 — Родом з дитинства. 
А. Платонов. «На зорі ту.’Жі' 
ної юності». 12.00 — їТ/-? 
Де? Коли? Телевікторина. 
13.25 — Документальний ек
ран. 14.25 — Телефільм «Вог
ненні дороги». 1 серія. 15.30
— Розповідають наші корес
понденти. 16.00 — О. Боро- 
діїг. Симфонія № 2 (-Бога
тирська»), 16.35 — Людина
— господар на землі. 17.25— 
Музичне життя горьковчан. 
}8.15 — Мультфільми «Айбо- 
лить і Бармалей». «Хто ска
зав «мяу». 18.40 — 
народної артистки СРСІ 
О. Образцово!. 19.30 — По 
музеях і виставочних залах. 
Ермітаж. Фільм 21. «Мисте
цтво країн Сходу». 20.00 — 
Вечірня казка. 20.20 — ,1^?«' 
піонат СРСР з хокею: ІІСКЛ
— «Трактор» 3 період 2І.ио
— «Час» 21.35 - Телефільм 
«Я чекатиму»
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