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ПРОЛЕТАРІ ВСІХ КРАЇН, ЄДНАЙТЕСЯ!
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Виходить і 5 грудня 1939 р.

П’ятниця, 10 травня 1985 року

Велич
народного
подвигу
УРОЧИСТІ ЗБОРИ
В КРЕМЛІВСЬКОМУ ПАЛАЦІ З'ЇЗДІВ
Весняний вітер розвіває
Повік славен ратний і тру
довий подвиг радянського прапори СРСР, союзних рес
народу у Великій Вітчизня публік перед Кремлівським
ній війні. Згуртовані воєди Палацом з’їздів. 8 травня
Ра
но партією Леніна, сини і сюди зібралися Герої
дочки всіх народів нашої дянського Союзу і Герої Со
Праці,
повні
неосяжної Батьківщини від ціалістичної
стояли в найзапеклішій бит кавалери ордена Слави і ор
Трудової Слави, які
ві честь і свободу своєї со дена
ціалістичної Вітчизни, вря приїхали на торжества з усіх
республік, пред
тували людство від фашист братніх
ставники трудящих столиці
ського рабства.
Думки і сподівання ра і Підмосков’я, воїни Радян
дянських людей, трудящих ських Збройних Сил.
Палац — в урочистому
усієї землі звернуті тепер
до серця Країни Рад — вбранні. Над сценою, в цент
Москви. У дні святкування рі якої скульптурний порт
40-річчр- Великої Перемоги рет В. І. Леніна, — цифри
її голос зн’ову звучить мо «1945» і «1985». У фойє —
прапори частин і підпри
гутнім закликом до миру.
ємств, які відзначились у
Народи нашої країни за
сувору годину, штандарти
воювали його ціною вели
зведених полків фронтів —
ких жертв. Ніхто не забу
учасників параду Перемоги
тий, ніщо не забуте. В су
на Красній площі.
ворих битвах воїни армії і
В залі — прибулі в СРСР
флоту,
бійці
народного
на святкування 40-річчя Пе
ополчення, партизани і під
ремоги
партійно-урядові
пільники
заступили шлях
делегації
соціалістичних
ворожим полчищам. Само
країн, представники кому
віддано
кували
грізну ністичних і робітничих пар
зброю, забезпечували фронт тій, партійно-урядові деле
усім необхідним трудівники гації країн, які визволили
тилу. Завоювавши перемо
ся, представники соціаліс
гу, радянські люди підняли
тичних, соціал-демократичз руїн тисячі міст і сіл, зро
них та інших партій, дер
бивши
нашу Батьківщину жавні діячі, представники
такою, якою ми бачимо її міжнародних демократичних
тепер, — квітучою, могут і зарубіжних громадських
ньою, спрямованою в май організацій, іноземні вете
бутнє.
рани війни. Присутні глави
Цей впевнений рух упе дипломатичних
представ
ред — результат
творчої ництв, акредитовані в
Ра
енергії мільйонів громадян дянському Союзі, радянські
нашої країни — робітників, та іноземні журналісти.
колгоспників,
інтелігенції.
Бурхливими,
тривалими
Готуючись
гідно зустріти оплесками зустріли присут
XXVII з’їзд
КПРС, вони ні товаришів М. С. Горбачо
сповнені рішимості працю ва, Г. А. Алієва, В. І. Воротвати краще, ніж учора, до никова, В. В. Гришина, А. А.
битися більшого в усіх сфе Громимо, Є. К. Лигачова,
рах
виробництва,
науки, Г. В. Романова, М. С. Солокультури, підвищити темпи менцева, М. О. Тихонова,
соціально-економічного роз В. М. Чебрикова, В. В. Кузвитку нашого суспільства, нецова, Б. М. Пономарьова,
рішуче усунути все, що за
важає цілому.
(Закінчення на 2-й стор.).

Перемога! Усі нескінчев.
по довгі 1418 днів і ночей
війни паш народ боровся і
вірив: вона прийде! Уже в
перший день війни з радян
ської столиці на весь світ
прозвучали слова, що їх народ-борець повторював, як
присягу: «Наша справа спра
ведлива, ворога буде роз
бито. Перемога буде за на
ми».
І перемога прийшла. Роз
громивши гітлерівський фашпзм, радянський народ і
його Збройні Сили під ке
рівництвом партії не тільки
відстояли свободу і неза
лежність
соціалістичної
Батьківщини,
захистили
справу Жовтня, а й принес
ли визволення народам Єв
ропи, врятували світову ції.
вілізацію.
40-річчю Перемоги радян
ського народу у Великій
Вітчизняній війні був при
свячений парад, який від
бувся 9 травня в Москві.
Па Красній площі завмер
ли чіткі квадрати парадних
колон військ. Є високий
символ у тому, що в одно
му строю з молодим поко.
ліпним захисників Батьків
щини стоять ті, хто завою
вав Перемогу. Ветеранами
називаємо ми їх сьогодні.
І.іі люди відстояли країну в
битві, тяжчої за яку історія
не знала. А потім їхні руки
підняли з руїн усе, що во
рог сподівався знищити на
вічно. Вони й понині
в
строю, ці люди з легенди.
Вигуками «Ура!», бурхли
вими, довго не стихаючими
оплесками москвичі й гості
столиці вітають керівників
Комуністичної партії і Ра
дянської держави. Па цент
ральній трибуні Мавзолею—
товариші М. С. Горбачов,
Г. А. Алієв, В. І. Воротни
ков, В. В. Гришин, А. А.
Громико, Є. К. Лигачов,
Г. В. Романов, М. С. Соло.
менцев. М. О. Тихонов,
В. М. Чебриков, П. Н. Демічев, В. В. Кузнецов, Б. М.
Пономарьов, М. В. Зимяпін,
В. П. Никонов, К. В. Руса
ков.
Кремлівські куранти, які
немовби
зберігають
під
своїм циферблатом спресо
вані сторінки історії, ронять
у лунку весняну тишу де
сять ударів.
Після об’їзду строю кан
дидат у члени Політбюро
ЦК КПРС, міністр оборо
ни СРСР Маршал Радян
ського Союзу С. Л. Соколов,
який приймає парад, підні.
мається на трибуну Мавзо
лею і виголошує промову.
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ПОДВИГ В ІМ'Я МИРУ
ПАРАД У МОСКВІ НА ЧЕСТЬ 40-РІЧЧЯ ПЕРЕМОГИ
Від імені і за дорученням
ЦК КПРС, Президії Вер
ховної Ради СРСР і Радян
ського уряду він поздоро
вив воїнів, ветеранів фрон
ту і тилу, всіх трудящих Ра
дянського Союзу, зарубіж
них гостей з 40-річчям Пе
ремоги.
Радянські воїни,
підкреслив міністр, тісно
згуртовані навколо Кому
ністичної партії і її ленін
ського ЦК, вірні героїчним
традиціям, напруженою рат
ною працею зміцнюють бо.
йову готовність частіш і ко
раблів. завжди готові гідно
викопати свій патріотичний
і інтернаціональний
обо
в’язок.
Над площею прокочується
триразове «Ура!». Звучить
Гімн Радянського Союзу. В
його величну мелодію вплі
таються залпи артилерій
ського салюту.
Вони — наче набат пам’я
ті, який повертає нас у той
незабутній травневий день
45-го. коли країна дізналася
про Перемогу. Власне, то
був не день, а ніч. По радіо
ще з вечора 8 травня було
оголошено, що передачі три.
ватимуть до пів на четвер.
ту ранку, і вся країна при
пала до тарілок радіодпна.
міків — невід’ємної деталі
воєнного побуту. На годин
нику Спаської башти було
2.10, коли в нічний ефір по
летіла радісна звістка —
Німеччина капітулювала...
Указ Президії Верховної
Ради СРСР про оголошен
ня 9 травня «Днем весна,
родного торжества» був на.
друкований у ранкових ви
пусках, але сили він набрав
ще до того, як був опублі
кований; всенародне тор
жество почалося тієї ж но
чі. Тисячі людей, не змов
ляючись, ринули на Красну
площу, до Ленінського Мав
золею. Минула тільки годи
на після звістки, переданої
по радіо, а Москва вся бу
ла у святкових прапорах.
Люди обіймалися, цілували,
ся. У ті години не було не
знайомих.
А увечері 9-го Москва від
імені Батьківщини салюту
вала доблесним військам
Червоної Армії, кораблям і
частинам
Військово-Мор
ського Флоту, які здобули
блискучу Перемогу, — трпд-

цятьма
артилерійськими тримав протитанкову обо
залпами з тисячі гармат...
рону. А після Перемоги, по.
Але повернемося в день вернувшись у рідну Тамань,
сьогоднішній. Шквал оплес сів за штурвал комбайна.
ків: зустрічає Красна пло Пізніше, ставши директором
ща Прапор Перемоги, який . нового
виноградарського
несе двічі Герой Радян радгоспу «Азовский». Ва
ського Союзу Маршал авіа. силь Іванович на свій страх
ції М. М. Скоморохов. У і риск зорав заросле бур’я
війну він був льотчиком-вн- ном, начинене смертю мінне
поле — особисто ВІВ 'боро,
нищувачем.
З особливим хвилюванням ну слідом за саперами. Те
проводжає поглядом Чер пер тут виросло красиве бі
воний прапор людина, ім’я локам'яне селище.
якої відоме кожному —
Кожна нагорода дорога
М. В. Кантарія.
воїнові, але були серед них
— Військова
рада 3-ї ті, що цінилися фронтовика
ударної армії, яка наступа ми по-особливому. До них
ла на столицю гітлерівсько належав орден Слави —•
го рейху, затвердила
де. найвищий знак солдатської
в’ять прапорів для вста- доблесті.
мовлення над рейхстагом-—
Знаменно, шо нагороду
за кількістю дивізій, — зга. для головного трудівника
дує Мелітон Варлам-Гзич. — війни було встановлено в
На древко нашого прапора один день з орденом «Пере
було нанесено п’ятий по мога», який вручався найрядковий номер, але дійти впщ- і воєначальникам. Ад
нам вдалося першими.
же вони тісно зв'язані —•
Оберігаючи прапор біль відвага солдата і талант
ше, ніж себе, штурмували полководця.
Михайло Єгоров і Мелітон
Більш як один мільйон
Кантарія найважчу і найго воїнів одержали за
роки
ловнішу за всю війну висо війни орден Слави II і III
ту. І ось вони на куполі
рейхстагу. Травневий вітер ступеня, близько двох з
розгорнув прапор, і він ку половиною тисяч стали його
мачем запалхкотів над Бер повними кавалерами. Право
ліном. Ворог відкрив шале на це звання давали три
ний вогонь. Про Прапор «Слави», але на грудях В. С.
Перемоги можна сказати, Палдіна, який іде площею
як про солдата: сім кульо в колоні повних кавалерів
солдатського ордена, ви
вих поранень...
Трибуни вітають тих, хто блискують на оранжево-чор
вкрив себе в роки Великої ній колодці чотири Зірки.
Вітчизняної
немеркнучою У війну траплялося, шо на
славою: на площі — колона городі непросто було знайти
Героїв Радянського Союзу. героя па розбитих фронто
В одній шерензі йдуть гене вих дорогах. Так сталося і з
рали і сержанти, рядові і Василем
Савелійовнчсм.
маршали. Сьогодні у
них Четвертий — понад «комподне звання: ветерани. Са лект» — орден Слави він
мовіддано й чесно викову, одержав через ...37 років
вали бійці свою ратну ро після війни, а нагороджений
боту. Подвигом назвали її ним був, як з’ясувалося,
не воші — Батьківщина. ще в 44-му.
Більш як 11 600 чоловік бу
Багато бачила на своєму
ли удостоєні в роки війни
звання Героя Радянського віку Красна площа, але
приймати у себе відразу
Союзу.
Давайте уважніше вдиви стільки прославлених ге
мося в людину, на грудях роїв їй не доводилося дав.
якої поруч із Золотою Зір но. Мабуть, з дня параду
кою за ратні заслуги сяє Перемоги в 45-му. Для нас
Зірка Героя Соціалістичної це — сторінка історії, для
Праці.
При
визволенні тих, хто тепер вступає на
Угорщини водій самохідної площу, — сторінка біогра
артилерійської
установки фії.
В. 1. Головченко, весь зра(Закінчення на 4-й стср.|.
іеншї, один кілька годин

Забуття не торкнеться героїв
Такого багатолюдного свя
та, певно, не пам’ятає Кіро
воград. Тисячі й тисячі ніровоградців і гостей міста
зібралися того дня на пло
щі Кірова та прилеглих ву
лицях. Серед них оточені
загальною увагою й ша
ною, заслужені
ветерани.
Вони всі при своїх бойових
нагородах. Урочисті облич
чя. святковий
настрій...
Сорок літ, сповнених тру
да. мирних справ завоюва
ли й прожили ЦІ ЛЮДИ.
Чотири десятиліття наш на
род не знає війни — завдя
ки їм, ветеранам, рядовим
і командирам в’йни

(Продовження на 2-й стор.).

*
*
♦
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

2 стар.-

«Молодий

ВЕЛИЧ
(Закінчення.
Поч. на 1-й стор.).

С. Л. Соколова. М. В. Зимяніна, В. ІП. Никонова, К. В.
Русакова.
У президії також заступ
ники
Голови
Ради Мі
ністрів СРСР, керівники ря
ду міністерств і відомств,
визначні воєначальники, ве
терани війни і праці.
Тут же — глави делегацій
соціалістичних та інших кра4
ІН.

Урочисті збори, присвяче
ні 40-річчю Перемоги
ра
дянського народу у Великій
Вітчизняній війні, відкриває
член Політбюро ЦК КПРС,
перший секретар
Москов
ського
міськкому
партії
В. В. Гришин.

Звучить Державний
Радянського Союзу.

Гімн

Під
звуки
військового
маршу в зал вносять Пра
пор Перемоги, що замайо
рів чотири десятиріччя то
му над повергнутим рейх
стагом, прапори трьох видів
Збройних
Сил СРСР. їх
встановлюють на сцені під
зображенням ордена «ГІеремогия. Поруч завмерла
почесна вахта.

комунар»

утиного
хана з великою увагою і не
раз супроводилась тривали
ми оплесками.
Про героїзм радянських
людей у роки війни, само
віддану працю в тилу, удар
ну роботу в післявоєнні ро
ки говорили у своїх висту
пах ветеран Великої Вітчиз
няної війни, механік
буді
вельно-монтажного
управ
ління № 4 Мосметробуду
Герой Радянського Союзу
О. С. Морухов, учасник пар
тизанського руху в Білору
сії, завідуючий лаборато
рією Інституту торфу Ака
демії наук республіки
Герой
Радянського
Союзу
Ф. О. Малишев,
ветеран
праці воєнних років,
СЛЮсар Пермського машинобу
дівного заводу імені В. І.

Леніна Герой
Соціалістич
ної Праці А. І. Мишланов,
президент
Академії наук
СРСР тричі Герой Соціаліс
тичної Праці А. П. Александров, голоза колгоспу
«Більшовик» Житомирської
області Герой Соціалістич
ної Праці Л. А. Любченко.

Промовці відзначали ве
личезне політичну і трудове
піднесення, з яким готува
лася наша країна до свого
трудящих
Слово надається Генераль свята. Мільйони
ному секретареві Централь брали участь з патріотично
ного Комітету КПРС М. С. му русі «40-річчю Великої
Горбачову. Він виступив з Перемоги — 40 ударних
доповіддю
«Безсмертний трудових тижнів»,, у комуподзйг радянського
наро ністичному суботнику, при
ду». Доповідь була зислу- свяченому знаменній даті.

... ■

Здійснюючи рішення бе рівським фашизмом.
Про
резневого
і
квітневого мовець. підкреслив, що йо
(1985 р.) Пленумів ЦККПРС, го
розгром
ліквідував
трудящі країни розгорнули смертельну небезпеку, що
соціалістичне змагання
за загрожувала всьому
люд
успішне виконання п’ятиріч ству, що в найскладніших
ки, гідну зустріч XXVII з'їз випробуваннях СРСР доаів
ду КПРС. Радянські люди безмежну політичну,
вій
цілком схвалюють і підтри ськову й моральну силу пер
мують
послідовний
курс шої соціалістичної держа
КПРС, спрямований на при ви,
народженої
Великою
скорення соціально-еконо- Жовтневою соціалістичною
мічного розвитку
країни, резолюцією,
ідеали
якої
вдосконалення усіх сторін радянський народ втілив у
життя суспільства.
життя.
Червоною ниткою У
зи.
Учасників урочистих збо
ступах проходила думка про рів вітали представники Ра
те, що ленінська внутрішня дянських
Збройних
Сил.
і зовнішня політика КПРС і Привітання
оголосив коРадянської держази близь мандир гвардійського мока й зрозуміла кожній ра. тострілецького полку
піддянській людині, З глибо. полковник А. Н. Столяров.
кою вдячністю
сприйняв
Велике і почесне завдан
наш народ зусилля
партії, ня, яке партія і народ по
її Центрального
Комітету, клали на Збройні Сили, —
спрямовані
на зміцнення як зіницю ока берегти пло
економічної та оборонної ди Великої Перемоги, охо
могутності Батьківщини, га роняти мирну працю радян
рантування миру та безпеки. ських людей та безпеку со
батьківщини,
На урочистих зборах ви ціалістичної
ступив член Президії, сек говориться у привітанні.
І
ретар ЦК Компартії Чехо- радянські воїни — від сол
словаччини Мілош Якеш. Від дата до маршала — глибо
імені делегацій братніх со ко усвідомлюють свою ви
ціалістичних країн він сер соку відповідальність перед
дечно подякував Централь народом за виконання цьо
ному Комітетові КПРС, Пре го священного обов'язку.
зидії Верховної Ради СРСР,
На зміну ветеранам при
Раді Міністрів СРСР за за йшли нозі покоління радян
прошення азяти участь у ських воїнів. Але непоруш
торжествах з нагоди 40-річ- ною для них була і зали
чя історичної Перемоги Ра шається вірність ленінсько
дянського Союзу над гітле- му заповітові — вчитись зій-

рогих йому людей дістала
ся Перемога. І тому вете
ран говорить на прощання:
— Бажаю читачам газе
ти,
всім
ніровоградцям,
всьому нашому народові
мирного життя.

Під бадьорі звуки вій
ськового духового оркест
ру колона рушає
містом
до військово-меморіального
кладовища. Попереду
не
суть пам'ятні прапори. Йде
сзятнова колона ветеранів,
її зустрічають кіровоградці, які стоять вздовж вули
ці, квітами, оплесками, ві
таннями... Слідом за вете
ранами
крокують воїни
місцевого гарнізону,
кур
санти
вищого
льотного
училища цивільної авіації,
представники громадськос
ті міста.

завжди, дони не буде
світі війни.

на

Члени бюро обкому Ком
партії України, виконкому
обласної
Ради народних
депутатів покладали квіти
до пам’ятника В. І. Леніну
в міському
парку
імені
В. І. Леніна, до обеліска
Слали героям
громадян
ської та Великої Вітчизня
ної воєн. Разом з ними бу
ли гості з братньої Болга
рії — члени делегації Толбухінського округу НРБ,
яку очолив секретар ок
ружкому Болгарської
Ко
муністичної партії Петер
Ніков. Згодом всі вони взя-

Із короткої розмови
зі
старшою медсестрою мі
ської лінарні N1 2 В. К. КО
ЛЕСНИК:

КОР.: Валентино
лівно, ви плачете...

Кири-

В. К. КОЛЕСНИК: Я пла
чу тому, що у вісімнадцять
років пішла на фронт, про
йшла всю війну, бачила
багатр горя, якого завда
ли фашисти нашому наро
дові, всім народам Європи.
Я плачу за бойовими това
ришами, які впали на полі
бою, яких мені, медсестрі,
не вдалося врятувати
на
полях Молдавії й України,
на підступах до Кавказу,
під Кенігсбергом і під час
боїв за Берлін... Це також
і сльози радості, хороші
сльози — бо живе наш на
род мирно стільки
років,
бо ми міцні й сильні, і ні
якому ворогові нас не здо
лать...

Забуття
не торкнеться
героїв
(Закінчення.
Поч. на 1-м стор.).

У такий день важко мов
чати, не можна, щоб не по
ділитись своєю радістю з
тим хто поряд, хто зрозу
міє п і розділить.

— Ну, як настрій? — до
линає до мене жартівливе
запитання. Це
люди, чиї
груди прикрашають
чис
ленні
нагороди — свідки
минулих боїв і перемог,
розмовляють між собою.
— Яя при
взятті
Від
ня! — відповідає у тому ж
тоні М. М. Солозйов, ко
лишній командир БТР; Ві
день він брав у 1945-му.
Нині працює інструкторолі
в обкомі ДТСДАФ. має без
посереднє відношення до
підготовки
молодого
по
повнення
радянських

Збройних Сил.

А тоді, при взятті Відня,
у Михайла Митрофановича
та його друзів-однополчан
був гарний настрій, тому,
що наближався кінець вій
ни, що перемога була не за
горами. До речі, за взяття
Відня М. М. Соловков, ка
валер багатьох
бойових
нагород, був
удостоєний
ордена Слави.
Потім
ще
брав участь в інших боях
і зустрів кінець війни на
землі братньої Чехослоздччини. Так простий росій
ський хлопець-сибіряк стаз
визволителем Європи. До
рогою ціною — ціною влас
ної кразі, ціною життів д<з-

На грудях у В. К. Колес
ник — орден Червоної Зір
ки, медаль «За бойові за
слуги», інші бойові
наго
роди. Тоді, коли Батьківщи
на нагородила її, вона бу
ла зовсім юною дівчинкою.
Вона була однією з сотень
тисяч радянських
юнаків
та дівчат, які безстрашно
стали на захист соціаліс
тичної Вітчизни. Вона
—
одна із покоління
пере
можців.

Тисячі ніровоградців при
йшло того дня на військо
во-меморіальне
кладови
ще, аби бути
присутніми
при запаленні Зічного вог
ню біля обеліска матері
Вітчизні.

І ось колона вступає до
військово - меморіального
кладовища. Урочисто
за
стиг почесний караул ко
ло пам’ятника Невідомому
солдатові. Майорять на ле
генькому
теплому
вітрі
прапори. Шелестить на де
ревах молоде листя. А ген
там далі, за парком, буй
но цвітуть білим цвітом
садки. Як і тоді, в сорон
п’ятому,.. Ян цвістимуть

У руках у ножного —
квіти, квіти... А на руках
у сивобородого
ветерана,
якого оточила молодь, їх
стільки, що й не вміщає
ться, і ветеран щедро роз
даровує червоні тюльпани
людям, що проходять по
руч. Але квітів не меншає,
бо кіровоградці
дарують
йому все нозі й нові буке
ти,,,

ли участь в урочистостях
в парну Перемоги.

травня 1985 року

ськовій спразі по-спразжньому, наполегливо оволо
дівати військовою майстер
ністю. Вони свято шанують,
дбайливо зберігають і при
множують
славні
бойові
традиції армії і флоту. їх,
як і вкритих сивиною вете
ранів, відзначають глибока

ідейна переконаність, вір
ність Комуністичній
партії,
безмежна відданість своєму

народові, стійкість і мужність, патріотизм та інтерна,
ціоналізм.
Пам’ятаючи про те, якою
ціною
дісталися
нашому
народові його свобода і

незалежність, воїни добре
розуміють: чим вищою бу
де готовність зірвати будьякі агресивні наміри імпе
ріалізму, тим менша імовір
ність того, що він наважи
ться на ядерну авантюру,
тим надійнішою буде без
пека Радянської держази.
Наче сам радісний і світ
лий травневий день запов
ЙОГО
нив зал Палацу: під
його
склепіння вливається МОЛОдість країни. Учасників уро
чистих зборів прийшли при
вітати представники радян
ської молоді.
У національних костюмах
народів нашої Батьківщини,
у робочих блузах, формі
студентських будзагонів, уч
нів ПТУ прийшли у Кремль
вірні спадкоємці славних бо
йових і трудових традицій

Знайомимось. Кіровоградець М. О. Потапенно, у часник боїз за Севастополь • і
Кавказ, усміхається з пиш
ну сиву бороду:
— Скільки мені
років,
питаєте? Та я ще зовсім
молодий — днями 85 ви
повниться. Ровесник сто

ліття, так би мовити. А у
війну — піхотинець.
Ось
бачите, на мені
піхотин
ський кашкет — спеціаль
но здягнув. аби видно бу
ло, ким я був у війну...
Велична музика звучить
над
військово-меморіаль
ним кладовищем.
Це все пісні про
минулу
війну,
про героїзм
ря
дових і генералів,
як мовиться. Од
пам'ятника
Не
відомому
солда
тові
од’їжджає
прикрашений гір
ляндою відкритий
автомобіль.
Це
Герой Радянсько
го Союзу М. Ю,
Єрещенко, депу
тат Верховної Ра
ди УРСР О. П. Ціпов’яз
та
офі
цер
Радянських
Збройних
Сил
Е. Г. Іванов, яко
го за
виконан
ня
інтернаціо
нального обов'яз
ку на землі ДРА
нагороджено ор
деном
Червоної
Зірки, везуть за
палений од Вічно
го вогню на мо
гилі
Невідомого
солдата
факел,
щоб запалити во
гонь біля щойно
відкритого мону
мента Матірі-Вітчизни. І ось по.
лум’я біля
під
ніжжя величного
пам’ятника запа
лало»
Члени бюро обкому Ком
партії України, облвикон
кому разом із гостями із
Болгарії
покладають до
його підніжжя вінки. А по
тім тисячі й тисячі кіровоградців
підходять,
щоб
вклонитися святій пам’яті
полеглих, щоб покласти бі
ля Вічного вогню квіти..,
Справді, не старіє пам’ять
народна. Незабутні втрати
нашого народу, незабутні
його жертви на алтар Пе
ремоги. Вічно
пам’ятати
муть про них і народи Єв
ропи, яким принесла виз
волення Червона
Армія
Житиме у віках вдячність
народна
воїнам Великої
Вітчизняної.

П. СЕЛЕЦЬКНИ.

радянського народу, ті, ко.
му продовжувати
справу
старших поколінь, будувати
світле комуністичне завтра,
надійно охороняти священ
ні рубежі Вітчизни, бороти
ся за торжество справи МИ
РУДо трибуни ПІДХОДЯТЬ МО
ЛОДИЙ
робітник, механізатор радгоспу,
студентка.
їхні
голоси з хвилюванням
слухають
учасники
урочистих
зооріз, до яких
звертаються
вони з при
вітанням радянської
молоді. У ньому підкреслюється, що безприкладні подвиги радянськях людей у
роки Великої Вітчизняної
війни, беззавітна відданість
соціалістичній Вітчизні, спра
ві ленінської партії незмінно
є високим прикладо/л для
кожного нового покоління,
кличуть до дальших успіхів
у комуністичному творенні.

Комсомол, радянська молодь безроздільно підтри
мують ленінську внутрішню/
і зовнішню політику Кому
ністичної пзртії і Радянської
держави.
На кілька хвилин зал за
повнюють наймолодші учас
ники урочистих зборів --піонери,
жовтенята. Вони
вручають весняні квіти чле
нам президії урочистих збо
рів, ветеранам війни і праці.
З великим піднесенням
учасники урочистих зборів
приймають вітальний лист
Комітетові
Центральному
КПРС, Президії Верховної
Міністрів
Ради СРСР, Раді
СРСР.
(ТАРС).

Увічнюючи ЛОДВИГ

В0ЇНІ8-ВНЗВ0ЯИЇЄІІВ
40-річ'ія Великої Пере
моги урочисто відзначено
в усіх містах і селах орде
ноносної Кіровоградщини.
Велике
театралізоване
спор пише свято відбулося
на новозбудозаному ста
діоні м. Долинської. По.
клавши
гірлянди Слави
біля пам'ятників загиблим
в ої н а м - зо м л я к а м,
іш зро.
лителям району від німець,
ко-фаіні.'сгськкх
загарб»
ликів, сюди прийшлії ко.
лнніпі фронтовики, учасни
ки Вами нам’яті — Вахти
миру. Молоді виробничий,
кп з колективів, які зара,
хували в свої бригади,
ланки, інші виробничі підрозділи героїв, склали рапортті про здобутки
в
праці, про участь у похо
ді «Шляхами слави батьків>.
Баї а іоліодіїиіі
мітинг
відбувся в селі Рівному
І Іовоукраїиськ'ого району,
де на приміщенні школи
№ 5 було відкрито мемо
ріальну донік\ па честь
Героя Радянського Союзу
І. І. Куніки, котрий від
значився під час форсу
вання Дніпра у вересні
19 ІЗ року. В Вобршщі па
стіні СІП № І встановле
но меморіальну дошку на
честь
-радянського дер.
жавіїого і партійного діяча
Л. Р. Кориіііця, який був
головою Раднарком\' УРСР
з 1939 по 1944 рр. В се
лі І Іовопавлііщі
Кірово
градського району вста
новлено обеліск па честь
І ероя Радянського Союзу
сержанта - артилериста
Д. II. Поліпікіна. Па честь
партизанів - підпільників
меморіальні дошки відкрито в Знам’янці, Олександ
рівні, Олександрії.
У багатьох населених
пунктах області, в школах,
будинках культури відкри
ті музеї бонової
(’.лани,
музейні кімнати, в парках
і скверах, де молодь са
дила алсї Пам’яті, і’яііи.
лпея
галереї Слави з
порт ре га м 11 герої в -зсі л я •
ків,

ВОЇНІВ-ВЧЗВО.'ИП елів

вищого краю.

Наш кор.
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СЛАВІ НЕМАЄ КІНЦЯ

’З1 РИНАДЦЯТА година дня. На стадіоні спортклу
бу «Зірка» маєво знамен. Тут починається ве
лике театралізоване спортивне свято, присвячене
40-річчю Перемоги. Диктор зачитує заповітні ле
нінські слова: «Ніколи не переможуть того народу,
з якому робітники і селяни з більшості своїй
узнали, відчули і побачили, що вони відстоюють
свою, Радянську владу — владу трудящих...»
Навколо футбольного поля проїжджають учас
ники автомотопробігу місцями героїчних битв Ра
дянської Армії в роки Великої Вітчизняної. В руках
спортсменів прапори Країни Рад і союзних респуб
лік. На спортивній арені з’являються колишні
фронтовики. Вони проносять полотнища з написа
ми: «Ми — із сорок першого», «Ми відстояли
Москву», «Ми визволяли Україну», «Ми визволяли
народи Європи», «Ми штурмували
Берлін». Над
стадіоном лунає здравиця на честь воїнів-пераможціз. Гордісні закличні слова:

— Фронтовики, носіть ордени,
їх дано Вам за Перемогу...

Йдуть фронтовики. .Серед них учасник оборони
Москви І. X. Дерев'янко, І. І. Семіченко, який
форсував Дніпро, учасник боїв за Україну І. О.
Мухамедов, відважний льотчик М. В. Карпоз, кот
рий штурмував Берлін...

Радісні, щасливі діти, внуки і правнуки ветеранів
біжать їм назустріч, зручають травневі квіти.
Колона фронтовиків шикується біля центральної
трибуни. їх, переможців, усіх тих, хто зібрався
на стадіоні, вітас з святом голова Кіровоградсько
го
міськвиконкому
К. М. Черевно. Він гозо_
рить про вікопомний подвиг радянського воїнавиззолителя, про всенародне трудозе піднесення,
з яким зустрічають радянські люди свято Пе
ремоги, про
високе
почуття
патріотизму,
з
яким живе і працює радянська молодь, що прий
няла естафету слави своїх батьків і дідів.
Починається театралізована частина свята. На зе
леному полі з’являється воїн з прапором. Про
ьього, прапороносця, який проніс наше непере
можне
червоне
знамено до
Берліна, падав,
але передавав прапор сяоім бойовим пооратимам, заучать величальні слова поета. Шикуються
підрозділи молодих воїнів. Як тоді, в грізному
сорок першому. Стрімка атака/ Одна, друга...
Тисячі атак було тоді, сорок років тому. Піднімає
ться прапороносець. Веде вперед
батальйони. І
ось уже він, наш прапор Перемоги, розвівається
над куполом рейхстагу.

Лине пісня про знамено, про
вигу радянського солдата. Воїни
зону^ які виконали фрагмент цієї
кують зеленим полем стадіону.
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безсмертя под
місцевого гарні
композиції, кро
А їм назустріч,

як і ветеранам — діти. Попереду — прапороно
сець.
Всенародне торжество — вільна наша країна.
Про її велич, про надії, що збулися — пісня. Зве
дений ансамбль провідних хорових колективів
міста тисячоголосо славить перший день миру:
Засівайся, земле
Щастям і любов’ю...
Але жива пам’ять про полеглих героїв. У кож
ному селі, з кожному місті стоять обеліски. Йдуть
сюди матері загиблих солдатів, йдуть їхні сини і
внуки... І тут, на стадіоні, з усіх кінців сходяться в
центр спортизної арени шеренги юиармійців, які
несуть гірлянди Слави. А на протилежній від цен
тральної трибуни стороні, де на живому фоні
тільки-но горіло величне слово «Перемога», над
шеренгами юнаків і дівчат у національних костю
мах високо піднялась постать жінки. Вона вся в чер
воному, величава, горда, то—Батьківщина-мати, яка
вічно пам’ятатиме своїх синів, що визволили її від
ворога. 1 назве вона всіх поіменно...
Так, їх назизали поіменно — почесних грома
дян Кіровограда Маршала Радянського Союзу І.С.
Конєва, генерал - полковника О. І. Родімцева, які
вели війська, визволяючи наш край зід ворога.
Згадали ім’я безстрашного артилериста Б. Г. Габдрахманова, який загинув смертю героя, не дазши
вийти гітлерівцям на нові позиції. Назвали Героя
Радянського Союзу партизанського
командира
О. С. Єгороза, Героя Радянського Союзу морякачорноморця Г. О. Курол'ятникова, ім’я якого тепер
носить один із сторожових корзбліз Чорноморсь
кого Флоту.
І знову заклично звучать сповз поета:
— Помните’
Через века,
через года, —
помните?
О тех,
кто уже не придет никогда, —
помните!
На стадіоні з являється автомашина, на якій
встановлена велика гільза з Вічним вогнем. До неї
несуть гірлянди Слави юнармійці. А жінка в чер
воному, як мати тоді, в сорок п’ятому, виголошує:
— Гей, повертайтесь скоріш із походу,
Будимо жити чесно і просто,
Так, щоб прожити за себе й за вас...
На високому помості, що підняли дужі руки
комсомольців, — моряк, танкіст, піхотинець, льот
чик. А поруч з ними жінка в червоному. Знову
звучить її наказ:

— Люди! Убийте війну!
Між шеренгами прапороносців, дівчат з коло
сом квітом, між рядами спортсменів звелися по
статі вихованців Ленінського комсомолу.
Звучать
їх монологи:

— Я — Гастелло. Я — промінь того факела, який
світить до кінця...
— Я — Юрій Смирнов! Я лише хвилина Пере
моги, а скільки у нас було .тих хвилин!
— Я — Олег Кошовий...
— Я — Зоя Космодем’янська...
Перед трибунами юнаки в робочих блузах. Во
ни звертаються до колишніх фронтовиків, говоря
чи про те, що їх подвиг тепер у наших думках і

ділах, у піснях наших. Звучать нові мелодії —
урочисті й закличні, тривожні, сумні і радісні. З
показозими вправами виступають юні гімнасти,
воїни - спортсмени,
які повсякчас підвищують
свою бойову готовність, ставши на варті Батьків
щини. А на живому фоні трибуни спалахують нові
величаві слова — «Мир», «Праця». Учасники свята
вітають ветеранів, які разом з своїми синами стали
на Вахту пам'яті — Вахту миру. Вони проходять
позз центральну трибуну. На їх грудях ордени за
доблесну працю поруч з бойовими нагородами.
1 ще одне яскраве видовище. Сотні юнок, три
маючи в руках золоті колоски, проходять полем
стадіону. Ніби роблячи новий засів, ніби квітчаючи
оновлену землю щедрим колосом,

— Ваше поле — символ груда і миру! — промо
висто звучать слова диктора,
І раптом стихли пісні про пшеничне поле і руки
хліборобські, про велич подвигу тих, хто підняв
наші міста і села з руїн. Там біля трибун замовкли
хори, стали в чітку шеренгу танцюристи і горністи,
барабанщики. А тут, в центрі поля, з'явився ма
ленький хлопчик:

— Егей, дідусі мої! Звуть мене Іван Петрович
Середа. Хто знає мого рідного дідуся, ім’я якого
мені дали. Йому було двадцять п ять. І більше вже
ніколи не буде. Скажіть, ви не чули, ви не бачили
мого дідуся!!.

Діти, діти... Бони заповнюють весь стадіон. З
прапорцями і блакитними парасольками, з стрічка
ми і букетами квітів. Над їх головами здіймається
велетенське полотнище — як купол планети. На
полотні — голуб миру. Щасливі, радісні внуки на
ших дорогих фронтовиків. Як і маленький Іванко
Середа. їм подарували цей щасливий день солда
ти, котрі переможно пройшли до травня 1945-го.
Звучали пісні «На вулиці миру», «День Перемо
ги». Прилились прапори військових з’єднань, які
визволяли Кіровоград у січні 1944-го. Стадіон виру
вав. Люди славили солдата-переможця, нашу рідну
партію, яка призела наш радянський народ до Ве
ликої Перемоги.

М. ШЕВЧУК,
В. ГРИБ (фото),
спецкори «Молодого комунара».
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ПОДВИГ В ІМ’Я МИРУ
т
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(Закінчення.
Поч. на 1-й стор.|.

У параді 45-го року разом
воїнами
Э
.радянськими
.
взяли участь брати по зброї
з Польщі. І знову, як 40 ро
ків тому, йде по брущатці
вздовж Кремлівських стін
разом з іншими ветеранами
Війська Польського 3. Ху
нта, ніші генерал, голова
Ліги оборони країни. 12
жовтня 1943 року він разом
із своїми співвітчизникам!',
пліч-о-пліч з радянськими
воїнами прийняв перший бій
під Лсніпо в Білорусії, по
тім були Смоленськ, Вар.
шава, Берлін.
— Ніколи не забуду, як
народжувалась і зріла наша
бойова співдружність, —
говорить він. — У першому
бою я був па спостережно
му пункті командира ра
дянської батареї, який ско
мандував: «За вільну і неза
лежну Польщу — вогонь!».
Важко передати, що в(дчу.
ли всі ми, польські воїни,
почувши ці слова, пройняті
духом
інтернаціонального
братерства!
У параді Перемоги взяли
участь і ветерани Збройних
Сйл Чехословаччвни. В бою
біля села Соїізловс, під
Харковом, звідки почалася
славна біографія
першого
чехословацького армійсько
го корпусу, прийняв бойове
«хрещення» Я. Махач. У
той час він був солдатом,
тепер - ■ генерал.
—
Традиції
бонового
братерства, які зміцніли у
спільній боротьбі з фашиз
мом. покладені в основу
Варшавського
Договору,
строк чинності якого подав
по було продеежспо. — го
попить ветспсп. — Гуман
цими і благородними є ділі
нашого оборонного союзу.
Bin нікому не загрожує
цілком присвячений захисти
пі миру. Історія навчила наг: льності. Поки і:е знято
загрозу міжнародній безле
пі, країни — члени Варшав
ського Договору і далі ро
битимуть vce необхідне, щоб
захистити себе віл будь
rviix посягань.
Ніщо, мабуть, не відобра
жало так яскраво паподшій
Вітчизхарактер Великої
роної. як масові й розчах
г -птпзанського руху. Flore
учасників називати виразно
н ‘очно: народні месники
Д т;і боротьби З НИМИ ГІТЛЄ
рігезже командування змуш-чш було знімати з фрон
т' і-п ж в ого десятого солда
та Але не не допомагало:
радянська земля залишала
ся нескореною. Більш як
мільйон патріотів воювали
в лапті* шнськпх формуван
нях, б 'll и.ко двох мільйонів
боро "••СЯ в ПІДПІЛЛІ. І ОСЬ
ВОНИ IITVTb площею в спіль
ному строю з поївами-пере.
можними — бійні фронте
за .чпіі< ю Фронту
— Страх був постійним
су путником
фашистських
окупантів, — рошові їає ко.
лишній командир І ї Боб
руйської бригади Герой Ра
дянського Союзу В. І. Ли
венцев. — Ніколи не забу
ду. яким постав перед нами
ві. шиений Мінськ. Всі 6v
липки, в яких розміщува
лися німці, були густо об
плутані колючим дротом
Ось як виходило:'фашисти
заганяли за нього Своїх во
рогів і жертв і самі ж лама,
галися сховатися за колю
чими гратами від кари. Не
вийшло!
Багатьом своїм
підручним фюрер обіцяв по
ЗО гектарів білоруських зе
мель м вічне користування,
а за.іовольпйтися їм дове
лось трьома аршинами...

На рівних увійшов у во
єнний літопис подвиг фрон
товиків і трудівників тилу.
І тому в парадних колонах
по Красній площі йдуть во
ни сьогодні у спільному
строю.
Меч Перемоги кувала вся
країна. Це не метафора —
констатація факту.
Наче кадри кінохроніки
відтворює марш зведеного
полку, який завершує істо
ричну частину параду. У
формі солдатів Великої Віг.
чнзняної
карбують крок
сьогоднішні воїни. На них—
каски, плащ-накидки, в ру.
ках — безвідмовні «ППШ».
їм впору шинелі батьків:
пильно стоять вони па вар
ті завоювань Жовтня, миру
і свободи. Обличчя у воїнів
мужні, молоді, як у тих, хто
захищав Батьківщину, виз.
воляв Європу, як у воїна,
що навічно завмер па п’єде
сталі у Трептов-парку, при
тиснувшії до бронзових гру
дей врятовану німецьку дів
чинку. Такими, ие встигнув
ши постаріти, багато з них
помирали. І такими ж по
вернулися до нас — у сво
їх синах і внуках.
Зволожуються очі у встерапів. Таке вже цс свято—
радісне і скорботне, Свято
мужності і пам'яті, незгас
ної. як вогонь, що на лає
зовсім близько звідси, на
могилі Невідомого солдата.
День Перемоги. Свято із
сльозами на очах.
Життя 20 мільйонів ра
дянських людей забрала вій
на. Якби нам'ять кожного
з них ми вшанували хвнлипою мовчання, вона трпвала б майже сорок років,
сорок!
Зверніть
увагу:
Стільки ж. скільки мовчать
гармати над пашим домом.
Це вони подарували нам
мир, і захищати його — наш
обов’язок перед полеглими...
ГІ.іуть спадкоємні військо
вої слави фронтовиків —
представники
академій
Збройних Сил СРСР. На
марші — слухачі військової
Академії імені М. В. Фруп
:е, одного з центрів радян
ської військової думки, найстарішої кузні командних
кадрів. Золотими літерами
вписані в літопис Перемоги
імена її вихованців — слав
ної когорти полководців Be
дикої Вітчизняної Г. К. /Ке
хова. К. К. Рокоссовського,
! С. Копєва, I. X. Баграми,
ма. Л. О. Говорова... Йдуть
вихованці військово-політпччої академії імені В. 1. Лсчіпа — нащадки червоних
комісарів, слухачі інших ви
щих навчальних
.аклалів
Армії і Флотхф
Теплими усмішками зустрі
чають трибуни появу па пло.
ті юних представників ар.
мії і флоту — суворовіїів і
нахі.мовпів. вихованців вій
ськових
училищ Москви.
Калініиа і Ленінграда. Bev.
bopomv 43-му країна прий
няла під свою опіку тисячі
хлопчиків — синів загиблих
воїнів, які вирішили
за
прикладом батьків обрати
професію захисника
Бать,
ківщини. Завершують vpo
чистий марш вихованні Мос
ковського вищого загально
військового командного учи
тиша імені Верховної Ради
РРФСР — кремлівські кур
санти.
і знову в гуркоті моторів
впивається в наш день істо.
рія. На марші
легендарні
«трпдцятьчетвіркн» — пай
кращі танки другої світової
війни, швидкохідні й манев
рові САУ-100 Ці грізні бо
нові машини, створені та.
лантом учених, майстерніс
тю робітників, які щойно

пройшли по площі, промили
ворога в танковій битві бі
ля Прохоровки, допомагали
визволяти Європу, штурму,
вали Берлін. Попереду у
відкритій машині — один з
тих, хто керував цією мо
гутньою
сталевою
лави
ною, — двічі Герой Радяп.
ського Союзу генерал армії
Д. Д. Лелюшенко.
На трибунах пожвавлен
ня — тягачі вкочують на
площу реактивні гвардійські
міномети,
яким окдпний
фольклор дав ім’я, що прийшло з пісні, — «Катюша».
Слідом ідуть ствольна арти
лерія, зенітні гармати. Во
рог на собі відчув зростаючу силу шквалу вогшо Ра
дянської Армії.
Сьогодні Радянська Ар.
мія спроможна
обрушптп
на потенціального агресора,
який здумав би посягнути
на безпеку Радянської кра
їни та її союзників, незмір.
но більш могутній і НИЩІВ
НИЙ удар. Це переконливо
продемонструвала заключ
на частіша параду, в якій
взяла участь сучасна бойо
ва техніка. Партія, народ
не шкодують зусиль, щоб
підтримувати обороноздат
ність Батьківщини па належ
ному рівні. У НИНІШНІЙ
складній міжнародній обста
новці це — сувора необхід
ність.
З війни паша країна ви
йшла з думою про мир, з
твердою волею не допусти,
ти повторення трагедії,1 яку
щойно пережило людство.
Але у політиків за океаном
були інші турботи. Пере,
можний 45-й ще не закін
чився. Радіюча Європа за
кидала квітами солдатіввизволнтслів з червоними
зірками на пропилених пі
лотках, які поверталися до
дому. Радянські й амери
канські бійці, які зустрілися
на Ельбі, ще пам’ятали теп
ло рук одні одних. А в цей
же час генерали з комітету
начальників штабів США,
сп’янілі
від споглядання
Цього ж дня ЦК КПРС,
оадіоактивного гриба над
Ради
Хіросімою, присували до се Президія Верховної
і Рада Міністрів
бе «список найважливіших СРСР
цілей, придатних для стра СРСР влаштували в Крем
Палаці з’їздів
тегічного атомного бомбар лівському
дування в СРСР». Список прийом з нагоди святкуван
був великий — загалом 20 ня 40-річчя Перемоги ра
радянських міст. Так, у сві дянського народу у Великій
ті, де ще не розвіявся поро, Вітчизняній війні. На при
ховий дим, починали готу йомі були керівники Кому,
вати нову війну — ядерну. ністпчної партії і Радянсько/
— З гіркотою доводиться держави, ветерани партії
визнати, що політики, які війни і праці, воєначальип.
визначають зовнішньополі кп, передовики виробництва,
діячі науки і культури, а та
тичний
курс Сполучених кож зарубіжні гості.
Штатів, напрочуд швидко
На прийомі виступив Ге
забули
благородний дух неральний
секретар
ЦК
співробітництва між нашими КПРС М. С. Горбачов.
країнами, — говорить вете
* *
ран зустрічі па Ельбі гене
рал-майор у відставці А. К.
Горлинський,
нагородже- • У червоному кумачі пра
пий у роки війни американ порів, у святковому вбран
ським орденом «За видатні ні — всі міста і села нашої
країни. Скрізь 9 травня від
заслуги».
Тільки за останні роки булись урочисті походи, ма.
Радянський Союз більш як сові мітинги, театралізовані
130 разів вносив конкретні художньо-спортивні впста
пропозиції, спрямовані на ви, покладення вінків і кві
приборкання тонкії озбро тів до пам’ятників радян
єнь, на зміцнення міжнарод ським воїнам, які віддали
ної безпеки, і більш як 130 життя в боротьбі з гітле
разів за океаном у відпо рівським фашизмом за сво
відь звучало категоричне: боду і незалежність соціа
«ні!». 1 все-таки радянські лістичної Вітчизни, за вря
люди — за природою опти туванпя людства від корич
місти. Ми віримо в розум, невої чуми. Особливо батав добру волю і сподіваємо толіікою і обшпрною була
ся, що вони переможуть. програма торжеств V Ле
Радий був переконатися, що нінграді, Волгограді, Києві
так само вважають мої аме. Мінську, інших містах-гериканські бойові друзі, які роях, які явили світові в
через чотири десятиріччя роки минулої війни приклад
знову з'єднали з нами руки стійкості іі мужності в бо
ротьбі з фашистськими вар
над Ельбою.
А парад тим часом три. варами.
(ТАРС).
вас. На марші — мотострі-

орган Кировоградского

316050, МПС,

областного комитета

м. Кіровоград,

ЛКСМ Украины.

зул. Луначарського, 36.

Нг. украинском языке.

лецька Таманська дивізія
імені М. І. Калініиа. У ве
ресні 41-го вона однією з
перших
була
удостоєна
звання гвардійської. Йдуть
бойові машини
повітряно
десантних військ. Урочистий
марш
радянської гвардії
продовжує танкова Кантемировська
дивізія
імені
10. В. Апдропова. На пло
щу
вступають артилерія,
війська ГІПО. Далеко навко
ло розноситься гуркіт важ
ких машин. На тягачах —
тактичні і оператнвио-тактнчні ракети...
— Ракетна зброя ради
кально змінила уявлення
про війну, про її масштаби,
по суті, усунула таке по
няття, як неуразливість, —
говорить двічі Герой Радянмького Союзу, льотчнк-космонавт СРСР генерал-лей
тенант авіації Г. Т. Берего.
вий. — Я фронтовик, у ро.
кп війни з літака бачив зсм.
лю — розбиту, понівечену,
затягнуту димом пожеж.
Страшно подумати, то ста
не з нею, якщо здійсняться
безумні заміри американ
ського президента про «зоряні війни».
Перебуваючи
в космосі, якось особливо
гостро розумієш: земля —
паш спільний дім. Усі ми
земляни, а отже — земляки.
У нас в космосі теж була
своя Ельба — спільний по
літ екіпажів «Союза» і «Агіо.
лона». Хотілося б, щоб ру
костискання, яким обміни
лися радянські і амернкан
ські космонавти, частіше на.
гадувало тим, хто бажає це
забути: наші країни можуть
співробітничати. Це наба.
гато краще віл конфрон
тації...
Урочисто звучить тисячотрубний військовий оркестр.
Відходить в історію ще
один парад на Красній пло
щі. Парад особливий: його
осіняв Прапор Перемоги,
обпалений війною. Прися
гаючи на вірність цьому
прапорові, мн сьогодні мріє
мо про інші перемоги — на
полях мирних битв, за життя, за майбутнє. За світ, в
якому не буде ІІІ воєн, ні
зброї.

* * *

*
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ПАМ’ЯТЬ
ЖИ
...Дівчинка зі скорбот
ним лицем і квітами в ру
ках застигла біля обеліс
ка, па якому прізвища,
прізвища, прізвища... На
зва цієї картини А. Пунгіна «Пам’ять живе» мог
ла б служити і назвою ху
дожньої виставки, присвя
ченої 40-річчю
Великої
Перемоги, що експонуєть
ся в Кіровоградському па
лаці культури імені Ком
панійця.
Пам’ять про визволите
лів землі нашої живе у
портретах героїв, жанро
вих полотнах і плакатах.
Вона живе у виплакаппх
очах жінки, що досі бере
же похоронку чи то на чо
ловіка чи па сипа (А. Даішлов, «День Перемоги»),
У пам'яті народній збе

«Шановна редакціє, мені
б хотілося дізнатися, які
новинки пропонує мода-85,
і, зокрема: як пошити на
рядне плаття; чи модний
стиль «кімоно»; чи будуть
ще носити брюки «бана
ни» і бриджі?

Наш кор.

лі,

призібрані

в

Джинсові і вельветові
ки з простроченими задні
ми

кишенями

вже

ВІДІ-

йшли. Блузки — з асимет
ричними застібками, коси

В. МАЛЕНКО».

ми, іноді майже горизон
тальними.

с. Войнівка,
Олександрійський район.

Довжина тримається на
рівні коліна. Для літа мож-

За класичні
фо р м и
Мода нинішнього року,
як і попереднього, не від
мовляється від дещо не
звичного «широкоплечого»
силуету, що досягається за
рахунок спущеної пройми
і того ж «кімоно». Однак
сміливо можна використо
вувати його лише в діло
вому одязі; в нарядному
безпечніше
наближатися
до класичних форм, що
повторюють природні лінії
тіла — підкреслена талія,

трохи розширена юбка.
Різноколірні вставки,
що
появилися в минулі роки,
залишаються, але стають

дрібнішими і переміщую
ться з верхньої в нижню
частину одягу. У верхній
популярні вставки з прозо

рих тканин у тон, можна з
аплікацією. Пояси краще
робити з тканини плаття і
акцентувати їх штучною

квіткою чи брошкою. До
речі, брошки, давно забу
ті, нагадують про себе все
настійливіше.
Наймодніші — з білого металу та
синтетичних тканин у ви

гляді квітів, метеликів, зві
рят,
листочків. Тканини
для святкового плаття —
батист, трикотин, шифон,
тонкий трикотаж із вкрап
ленням пуху ангорської
кози, крепдешин.

У повсякденному одязі
залишаються
модними
спідниці клітчасті із за
строченими складками та
однотонні, переважно світ-
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реглися спогади не тільки
про кров і біль, а й дпо
чуйність, милосердя,
богу про поранених
нїв. Ці спогади дістал!?вражаюче втілення в кар
тині
«Синок»
(автор
В. Перепічай).
Пам'ять
береже і місця, де колись
тривали пекельні бої, а те
пер тягнуться дерева у
міірнс небо (обознівські
краєвиди Б. Вінтснка). Те
ма миру знайшла промо
висте втілення в картині
А. ІІІаповалова «Сонечко».
Замилувала, безтурботна
поза хлопчика в оточенні
голубів ніби символізує
мир, спокій і щасливе ди
тинство, які дісталися нам
дорогою ціною і які будьщо треба зберегти...
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на шити плаття й коротші.
Брюки прямі, «банано
вий» силует ледь помітний.

Модні брюки із застібка
ми, клапанами та вставка
ми по бокових швах. Брид
жі доцільні будуть для
турпоходу, пляжу, курор
ту, морської прогулянки.
Залишаються в моді лег
кі світлі гольфи, шкарпет
ки і «плетені» босоніжки,
але ремінців на них стає
значно
менше.
Модне
взуття із закритою п’ят
кою і вільними пальцями.
З аксесуарів популярні
косинки і шарфики, об
кручені високо довкола

шиї. Вони можуть бути в
клітинку, з люрексом. До
нарядного плаття спробуй
те повісити на шию шарф
із такої ж тканини кінцями
назад. Шалі
пов’язують

довільно, але не накида
ють на плечі Сум.ки — ве
ликі, «пухлі», з болонцу
плащової тканини чи бре
зенту, можна різноколірні.
До нарядного туалету па
сують невеликі шкіряні су
мочки в тон одягу.

Наступний номер «Моло
дого комунара» вийде
травня ц. р.
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