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До 25-річчя битви за Дніпро і визволення Києва від німецько-фашистських загарбників

ПОДВИГ ГЕРОЇВ ЖИТИМЕ У ВІКАХ
Радісно і урочисто, сповнений гордості за свого 

випробуваного керманича — ленінську партію кому
ністів, за історичні перемоги соціалістичної Вітчизни 
на шляху до комунізму відзначає український народ, 
як і всі радянські люди, 51-у річницю Жовтневої ре
волюції. Нині свято Великого Жовтня збігається із 
знаменною датою — 25-річчям битви за Дніпро і ви
зволення Києва з фашистської неволі. На світанку 
6 листопада 1943 року над столицею Радянської Ук
раїни знову замайорів Червоний прапор. Доблесні 
війська Першого Українського фронту завдали гітле
рівцям нищівного удару і штурмом оволоділи древ
нім містом над Дніпром.

Дніпровська операція ввійшла золотою сторінкою 

у літопис Великої Вітчизняної війни, показала всьо
му світові, на які чудеса героїзму здатний радян
ський народ, керований Комуністичною партією. Сьо
годні трудящі України з глибокою вдячністю згаду
ють тих, хто не шкодуючи життя бився на берегах 
сивого Славутича і приніс визволення Києву, — ро
сіян і українців, білорусів і казахів, узбеків і вірме- 
иів, грузинів і латишів — усіх славних синів і дочок 
нашої багатонаціональної Вітчизни. На Дніпрі пліч- 
о-пліч з радянськими військами мужньо билися про
ти фашистів воїни Чехословацької бригади під коман
дуванням Людвіка Свободи, нині Президента Чехо
словацької Соціалістичної Республіки.

З часу розгрому Радянською Армією гітлерівських 

військ на берегах Дніпра минуло чверть століття. 
Піднялися з руїн, стали ще кращими наші міста і се
ла. Заново відродилися Київ і Дніпропетровськ, За
поріжжя і Чернігів, Кременчук і Черкаси — вся При
дніпровська земля, вся наша республіка.

Український народ свято шанує пам’ять тих, хто 
не дожив до світлого дня перемоги. Мужнім героям 
споруджуються пам’ятники і обеліски. З любов’ю 
зберігають трудящі кожну реліквію, кожен документ, 
які нагадують про те, якою ціною відвойовано щас
тя, кличуть людей до пильності, згуртованості, до 
невтомного комуністичного творення.

Промова товариша П. Ю. Шелеста
на мітингу в Нових Петрівцях 4 листопада 1968 року

Дорогі товариші! 
Шановні гості!
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Двадцять п’ять років тому на берегах 
Дніпра доблесні війська Радянської Ар
мії звершили небачений в історії по
двиг — здобули одну з найвидаїніших 
перемог у Великій Вітчизняній війні.

Грандіозна битва за Дніпро, за визво
лення Радянської України і міста Києва 
увійшла в славний літопис нашого наро
ду як зразок масового' героїзму, муж
ності і відваги радянських воїнів і парти
занів. В цьому проявилась їх беззавітна 
відданість Комуністичній партії, своєму 
народові, соціалістичній Вітчизні.

Битва на Дніпрі поряд з всесвітньо-іс
торичними перемогами Радянської Ар
мії під Москвою, Сталінградом, на Кур
ській дузі була вершиною військового 
мистецтва, одним з вирішальних етапів 
на шляху до перемоги над фашистською 
Німеччиною.

Дніпро — це велика, могутня ріка, це 
трудовий і поетичний символ України. З 
ним пов’язано багато визначних історич
них подій, з ним пов’язана вікова бо
ротьба нашого народу за соціальне і на
ціональне визволення. Не раз на його 
крутих берегах гриміли запеклі бої, 
стояли на смерть захисники своєї рідної 
землі. Але такої жорстокої, кровопро
литної битви ще не бачив наш сивий і 
гордий Славутич. Майже на тисячокіло
метровому фронті, по всьому При
дніпров’ю радянські війська зламали 
оборону гітлерівців і з ходу форсували 
Дніпро. Рухнув створений німецькою 
вояччиною закований у залізо і бетон 
«Східний вал».

Сотні тисяч солдатів, офіцерів і гене
ралів, не шкодуючи своєї крові і самого 
життя, йшли на смертельний бій з воро
гом, визволяли українські міста і села з 
фашистської неволі. Разом з ними муж
ньо билися народні месники — героїчні 
партизани України. Партизанські загони 
захопили і утримували до підходу ра
дянських військ 25 переправ на Десні, 
Прип’яті і Дніпрі. Немало воїнів, парти
занів, патріотів полягло смертю хороб
рих в боях за Дніпро, Київ.

Вічна їм слава!
Прошу світлу пам’ять героїв битви за 

Дніпро, які віддали своє життя за свобо
ду і незалежність нашої Батьківщини, 
вшанувати хвилиною мовчання.

Мужність і геррїзм радянських воїнів і 
партизанів у битві за Дніпро і визволен
ня Києва високо оцінили Комуністична 
партія і Радянський уряд. Дві тисячі 
п ятсот чоловік було удостоєно звання 
Героя Радянського Союзу. Тисячі воїнів 
нагороджено орденами і медалями. 
Шістдесяти п’яти військовим частинам і 
з єднанням було присвоєно почес
не найменування «Київських».

Немеркнучий подеиг героїв Дніпра ве
лично постає у пам’яті народній, оживає 
в піснях, легендах, у творчості мистець
кій, у трудових подвигах. За Дніпро і 
Київ, за землю сестри-України мужньо 
билися, проливали кров сини і дочки 
усіх народів Радянського Союзу.

З легендарної землі Лютізького плац
дарму ми, як і двадцять п’ять років то
му, звертаємо свої погляди до столиці 
нашої багатонаціональної Батьківщини— 
зореносної Москви. В цей урочистий час 
ми ще й ще раз стверджуємо: свобода і 
щастя України — в тісному єднанні і не
порушному союзі з усіма радянськими 
народами-братами.

Перемогу над лютим ворогом на бе
регах Дніпра кував весь радянський на
род. Не знаючи сну і втоми, не шкодую
чи своїх сил і здоров’я, трудівники тилу 
гартували грізну зброю для нашої слав
ної армії.

Ми ніколи не забудемо, що проти ні
мецько-фашистських загарбників на 
Дніпрі пліч-о-пліч з радянськими воїна
ми відважно билася Перша Чехословаць
ка бригада під командуванням Людвікз 
Свободи. Кров'ю, пролитою в боях проти 
спільного ворога, освячена дружба ра
дянського, чеського і словацького наро
дів. Ми свято бережемо і зміцнюємо цю 
дружбу і ніколи не допустимо, щоб во
рожим силам вдалося вбити клин між 
нашими країнами, ліквідувати соціаліс
тичні завоювання трудящих Чехословач- 
чини.

Український народ, як і всі радянські 
люди, одностайно схвалює і підтримує 
заходи Політбюро ЦК КПРС і Радянсько
го уряду, спрямовані на дальше зміцнен
ня і розвиток дружніх відносин між ра
дянським і чехословацьким народами.

Фашистські загарбники були вигнані з 
нашої землі. Перед очима постала жах
лива картина спустошення. Колись квіту
чі береги Славутича, місю-красень Київ, 
Дніпропетровськ, Запоріжжя, Чернігів, 
Черкаси та багато інших чудових міст і 
сіл були перетворені в згарища. В руї
нах лежали Дніпрогес, промислові ве
летні Придніпров'я. Були затоплені шах
ти і рудники Кривбасу, завмерли заліз
ниці. І сьогодні холоне кров у жилах 
від згадки про звірячі розправи гітле
рівських катів над радянськими людьми.

Щоб загоїти рани війни, потрібна була 
титанічна праця усього народу, трудовий 
героїзм — рівний подвигам воїнів на 
фронті. На заході ще багряніло небо від 
спалахів битв, а кияни, трудящі всього 
Придніпров’я, долаючи величезні труд
нощі і нестатки, відбудовували зруйно
вані заводи і фабрики, піднімали з попе
лу колгоспи. Вони зіддавали всі свої си
ли, щоб допомогти фронту, забезпечи
ти перемогу над ненависним ворогом.

На берегах могутньої української ріки 
розгорнулася велика трудова битва. Ми 
ніколи не забудемо той важкий час, з 
Москви і Уралу, Сибіру і Середньої Азії, 
з усіх кінців Радянського Союзу йшли на 
Україну ешелони з хлібом і металом, 
будівельними матеріалами і верстатами— 
з усім, що було потрібно для відбудови 
народного господарства республіки.

Самовіддана праця народу, братня 
допомога трудящих усіх союзних рес
публік підняли з руїн і згарищ наші 
міста й села. Пишно зазеленіли, забуяли 

береги Дніпра. Заново відродилася зем
ля Придніпровська. Відроджений Київ 
викликає захоплення усіх, кому довело
ся побувати в нашому чудовому місті.

Тепер вмілі руки киян виготовляють 
літаки і траулери, електронно-обчислю
вальні машини і найскладніші верстати, 
екскаватори і телевізори, штучні алмази 
і синтетичні волокна. Продукцію з мар
кою столиці України знають в усіх ку
точках Радянського Союзу, вона йде у 
80 країн езіту.

Гордістю, золотим фондом нашого 
Києва є його чудові люди, герої праці, 
передовики і новатори виробництва. 
Приємно і радісно відзначити, що серед 
них багато героїв битви за Дніпро, учас
ників боїв за визволення столиці Украї
ни. Вони здобували нашій Батьківщині 
славу в боях, а тепер примножують її 
своїм трудом.

Учасник битви за Дніпро Михайло Ві
талійович Міхеєв, Герой Радянського 
Союзу, нині працює слюсарем на Київ
ському авторемонтному заводі. І знову 
герой — на передовій, тільки тепер тру
дового фронту. Йому присвоєно почесне 
звання ударника комуністичної праці. 
Поруч з бойовими нагородами на гру
дях героя засяяв орден Трудового Чер
воного Прапора. Це визнання і відзнака 
його трудової доблесті.

На ратні подвиги вів бійців на берегах 
Дніпра Герой Радянського Союзу гене
рал-майор Іван Іванович Красноюрчен- 
ко. Тепер бойовий генерал у відставці. 
Але він у трудозому строю — очолює 
колектив Київського кераміко-художньо- 
го заводу.

Ми горді з того, шо серед героїв-ви- 
зволителів Києва був і наш уславлений 
земляк, підкорювач космосу, нині двічі 
Герой Радянського Союзу Георгій Тимо- 
фійович Береговий.

Товариші! Двадцять п'ять років тому 
відгриміли залпи війни над Славутичем. 
Зараз на берегах Дніпра знову йде вели
ка битва, але це битва — трудова.

Могутня, раніше неприборкана сила 
Дніпра стала на службу народові, на 
службу комунізму. Волею партії, само
відданою працею трудящих зведені по
тужні Каховська, Дніпродзержинська, 
Кременчуцька, Київська гідроелектро
станції, будується Канівська ГЕС.

Там, де колись земля була зрита око
пами, зранена бомбами і снарядами, ни
ні височать мальовничі міста і села, під
нялися нові фабрики і заводи, зеленіють 
поля і сади. Придніпров'я стало краєм 
індустріальних гігантів, металу, вугілля, 
нафти, досконалих машин і високих вро
жаїв. Голубими стрічками каналів на сот
ні кілометрів потекла животворна дніп
ровська вода у посушливі степи Півдня 
і Криму.

За чверть віку, що минув з часу істо
ричної битви на Дніпрі, виросло нове по
коління людей. Воно не знає страхіть 
війни, не чуло вибухів бомб і снарядів, 
посвисту куль. У нього мирне, світле і 
щасливе життя. Але молоде покоління, 
усі радянські люди свято бережуть па

м'ять про тих, хто віддав своє життя за 
рідну землю, за визволення людства від 
фашистської чуми.

Це про них в піснях про Дніпро спі
вається: «Хто в боях поліг, буде жить 
віки». Герої Дніпра житимуть у віках — 
у ділах і помислах наших. Вони без
смертні. Ніколи не згасне безмежна 
вдячність наших сердець і Вічний вогонь 
на могилі Невідомого солдата.

Відзначаючи 25-річчя битви за Дніпро 
і визволення Києва від німецько-фашист
ських загарбників, ми ще й ще раз схи
ляємо голози в глибокій шані перед 
пам’яттю героїв, які віддали своє життя 
в боротьбі за свободу, честь і незалеж
ність соціалістичної Батьківщини. До їх 
могил ніколи не заростуть стежки на
родні!

Товариші! Ми живемо в складній, на
пруженій обстановці. Міжнародний ім
періалізм все більше вдається до воєн
них авантюр, до спроб зупинити пере
можну ходу ідей комунізму. Ще ллється 
кров в'єтнамського народу, політичні і 
військові авантюри Ізраїлю та його по
кровителів продовжують залишатися 
центром напруженості на Близькому 
Сході. В Західній Німеччині знову підні
мають голови неофашисти, всілякі гітле
рівські недобитки. Лунають заклики про 
необхідність перекроїти карту Європи, 
про розширення «життєвого простору» 
за рахунок сусідніх країн.

Та не для того віддали своє життя 
мільйони радянських людей, щоб розго
рілося полум’я нової світової війни.

Комуністична партія і Радянський уряд, 
весь радянський народ роблять все, щоб 
ще вище піднести економічну і оборон
ну могутність Радянського Союзу, збе
регти мир, не допустити здійснення 
маньячних планів імперіалістів.

Імперіалісти розуміють, що радянські 
люди, відстоюючи здобутки Великого 
Жовтня, можуть застосувати проти воро
гів соціалізму грізну силу зброї Радян
ської Армії і Флоту і суворо покарати 
тих, хто зазіхне на мирну працю нашого 
народу, на завоювання соціалістичних 
країн.

На черговому жовтневому Пленумі ЦК 
КПРС були розглянуті найважливіші пи
тання економічного розвитку країни та 
зовнішньої політики партії і уряду. Рі
шення Пленуму — це бойова програма 
дій партії і всього радянського народу. 
Вона знаходить одностайну підтримку й 
схвалення робітничого класу, селянства, 
інтелігенції, всіх радянських людей.

Наш народ йде назустріч знаменному 
ювілею — 100-річчю з дня народжен
ня Володимира Ілліча Леніна. Через 
кілька днів ми будемо відзначати 51-у 
річницю Великої Жовтневої соціалістич
ної революції. Натхненною працею, ши
рокою хвилею соціалістичного змагання, 
успішним виконанням народногосподар
ських планів зустрічають трудящі Украї
ни, всі радянські люди ці визначні дати.

Нові трудові перемоги, нові здобутки 
в галузі економіки, науки і культури — 
це і є наш величний пам'ятник тим, хто 
брав участь у гігантській битві на Дніорі, 
всім живим і полеглим, всім, хто ціною 
свого життя захистив рідну радянську 
землю від фашистської нечисті.

Вічна слава героям битви за Дніпро і 
визволення Києва!

Слава героїчній Радянській Армії!
Великому, мужньому радянському на

родові—будівникові комунізму — славаї 
(Оплески).
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ПОДВИГ ГЕРОЇВ ЖИТИМЕ У ВІКАХ
Урочисте засідання в столиці України
Я Наприкінці дня 4 листопада 

центром святкування став яс
краво прикрашений Жовтневий

І Палац культури. Тут відбулось 
урочисте засідання партійних, 
громадських організацій Києва 
та області разом з представни
ками Радянської Армії, присвя
чене 25-річчю битви за Дніпре 
і визволення столиці України 
від німецько-фашистських за
гарбників. У залі зібралися 
учасники визволення міста-ге- 
роя, підпільники і партизани, 
старі більшовики, передовики 
промисловості і сільського гос
подарства, працівники партій
них, радянських, профспілко
вих, комсомольських і громад
ських організацій, діячі науки 
й культури, воїни, гості киян.

18 година. Тепло зустрінуті
• присутніми місця у президії 

займають товариші В. І. Дроз
денко. Н. Т. Кальченко, Д. С. 
Коротченко, І. К. Лутак, М. О. 
Соболь, О. А. Титаренко, П. Ю. 
Шелест, В. В. Щербицький, 
Ф. Д. Овчаренко, В. К. Климен
ко, І. С. Грушецький, а також

‘ заступник Міністра Оборони 
СРСР Маршал Радянського Со
юзу К. С. Москаленко, члени 
Президії Верховної Ради УРСР, 
заступники Голови Ради Мі
ністрів УРСР, командуючий вій
ськами Червонопрапорноїо Ки
ївського військового округу ге
нерал-полковник В. Г. Куликов, 
члени бюро Київських обкому 
і міськкому партії, виконкомів 

- обласної та міської Рад депута-
• тів трудящих, представники 

партійних і громадських орга
нізацій, герої битви за Дніпро 
і визволення Києва, старі кому
ністи, новатори виробництва, 
генерали і офіцери Радянської 
Армії, керівники делегацій, що 
прибули на свято.

И Вступним словом урочисте 
засідання відкриває перший 
секретар Київського міськкому 
партії О. П. Ботвин. Сьогодні 

и ми зібралися тут, говорить він, 

щоб в урочистій обстановці 
відзначити славний ювілей ге
роїчного подвигу. Разом з усі
ма киянами 25-річчя битви за 
Дніпро і визволення столиці 
України від німецько-фашист
ських загарбників відзначають 
як велике свято трудящі рес
публіки, воїни прославлених 
Збройних Сил СРСР, весь ра
дянський народ.

О. П. Ботвин сердечно вітає 
делегації, що прибули на тор
жества, учасників битви за 
Дніпре і аизвелення Києва, під
пільників та партизанів, які ге
роїчно діяли в окупованому 
місті, тих, хто відбудовував сто
лицю Радянської України, хто 
сьогодні своєю працею мно
жить його славу, славу міста- 
трудівника.

Трудящі міста-героя, продов
жує промовець, безмежно 
вдячні воїнам Радянської Ар
мії, які визволяли Київ від за
гарбників, вони зберігають свя
щенну пам'ять про тих, хто 
воював на берегах Дніпра. На
завжди у наших серцях зали
шаться імена героїв, які відда
ли своє життя за честь, свобо
ду і незалежність Радянської 
Батьківщини. Тов. Ботвин про
понує вшанувати їх пам'ять 
вставанням.

Усі підводяться з місць. У за
лі наступає урочиста тиша.

Потім промовець розповідає 
про те, які чудові зміни відбу
лися в місті, відродженому з 
руїн і попелу. Двадцятип'яти
річчя визволення рідного міста 
кияни зустрічають у розквіті 
творчих сил і енергії. Київ став 
тепер одним з найбільших про
мислових, культурних і науко
вих центрів країни. Більш, як у 
два рази зросла його житлова 
площа, майже в 12 раз збіль
шився випуск промислової про
дукції.

Тісно згуртовані навколо Ко-. 
муністично'і партії, кияни гідно 
несуть ленінську трудову вах

ту, дедалі ширше розгортають 
змагання на честь 100-річчя з 
дня народження В. І. Леніна, 
борються за здійснення рішень 
XXIII з їзду КПРС і XXIII з'їзду 
КП України, віддають усі свої 
сили величній спрасі будівни
цтва комунізму. Трудівники дві
чі орденоносного міста-героя 
Києва разом з усім радянським 
народом палко схвалюють і 
підтримують мудру зовнішню і 
внутрішню політику Комуніс
тичної партії і її ленінського 
Центрального Комітету.

Урочисте засідання оголо
шується відкритим. У залі зву
чить Державний Гімн Радян
ського Союзу.

Під звуки маршу вносяіь 
прапори міста-героя Києва, вій
ськових частин і з'єднань, які 
брали участь у битві за Дніпро 
і визволення Києва. Всі встають.

Бурхливими оплесками зуст
річають присутні пропозицію 
генерал-лейтенанта запасу, дві
чі Героя Радянського Союзу 
3. К. Слюсаренка про обрання 
почесної президії засідання в 
складі Політбюро ЦК КПРС.

Першим на засіданні висту
пив заступник Міністра Оборо
ни СРСР, Маршал Радянського 
Союзу К. С. Москаленко, під 
безпосереднім керівниц т в о м 
якого частини 38-ї Армії визво
лили столицю Радянської Ук
раїни. Він розповів про без
прикладний героїзм радян
ських чудо-богатирів, про спря
мовуючу і запалюючу роль Ко
муністичної партії в організації 
перемоги над ворогом.

Робітник заводу «Арсенал» 
імені В. І. Леніна Я. Л. Тита- 
ренко, завідуюча відділком 
радгоспу «Бучанський» Герой 
Соціалістичної Праці О. Ф. 
Шевченко, колишній секретар 
Київського підпільного міськ
кому партії Б. І. Петрушко, 
письменник-академік, Герой 
Соціалістичної Праці О. Є. 
Корнійчук, студентка Київсько

го державного університету 
імені Т. Г. Шевченка Катерина 
Ярема висловлювали почуття 
глибокої вдячності і щирого 
привіту тим, хто в жорстоких 
боях на фронтах і в підпіллі, в 
глибокому тилу на фабриках і 
заводах, полях і фермах кували 
перемогу над гітлерівськими 
загарбниками. Вони гозорили 
про нерушиму дружбу народів- 
братів, про Силу патріотизму і 
незламність духу, вихованих 
гартією Леніна радянських лю
дей. Промовці підкреслювали, 
що славні подвиги героїв бит
ви на сивому Дніпрі кличуть 
нинішні покоління радянських 
людей до подвигів трудових. 
Розгортаючи змагання на честь 
100-річчя з Дня народження 
В. І. Леніна, трудівники Київ
щини, весь український народ 
вносять гідний вклад у справу 
дальшого зміцнення економіч
ної та оборонної могутності 
соціалістичної Вітчизни — твер
дині миру і свободи.

На зборах виступили — ке
рівники делегацій міст-героїв, 
а також Єревана і Харкова. За
ступник голови Московської 
Ради Л. В. Дерибін, секретар 
Ленінградського міськкому 
партії В. А. Медведев, секре
тар Волгоградського міськкому 
КПРС 3. Ф. Дубровіна, перший 
секретар Севастопольсь кого 
міськкому КП України В. І. 
Пашков, перший секретар Оде
ського обкому партії М. С. Си
ниця, голови виконкомів мі
ських Рад депутатів трудящих: 
Брестської — І. М. Калілець, 
Єреванської — Г. І. Асратян, 
перший секретар Харківського 
міськкому партії 1. Ю. Лябога 
сердечно вітали жителів Київ
щини з знаменною подією. Во
ни відзначали грандіозні до
сягнення киян у розвитку еко
номіки, науки, культури, ба
жали їм нових великих успіхів 
у змаганні за гідну зустріч 
100-річчя з дня народження 
В. І. Леніна.

Зустрінуті оплесками, висту
пили також заступник міністра 
Національної Оборони ЧСС? 
генерал-полковник Мирослав 
Шмолдас, який брав участь у 
битві на Дніпрі у складі Пер
шої чехссловацької бригади під 
командуванням нинішнього 
Президента ЧССР Л. Свободи, 
а також керівник делегації вій
ськового з’єднання, яке носить 
почесне найменування «Київ
ського», учасників зборів віта
ли юні піонери.

Потім головуючий О. П. Бот
вин повідомив, що на адресу 
Київського міськкому КП Ук
раїни і виконкому міської Ради 
депутатів трудящих надійшла 
велика кількість вітальних лис
тів і телеграм з різних міст Ра
дянського Союзу, від учасників 
оборони і визволення столиці 
України, від колективів підпри
ємств, установ та організацій, 
зарубіжних друзів, окремих 
громадян. Під оплески присут
ніх він зачитав текст поздоров
лення Президента ЧССР Л. Сво
боди на ім’я першого секрета
ря ЦК КП України П. Ю. Ше
леста, Голови Президії Верхов
ної Ради УРСР Д. С. Коротчен- 
ка, і Голови Ради Міністрів 
УРСР В. В. Щербицького з на
годи 25-річчя битви за Дніпро 
і виззолення м. Києва.

Від імені міськкому партії і 
міської Ради депутатів трудя
щих, від імені учасників уро
чистого засідання О. П. Ботвин 
сердечно подякував всім, хто 
надіслав привітання, побажаз 
їм нових успіхів у будівництві 
комунізму і великого щастя в 
особистому житті.

З величезним піднесенням 
присутні прийняли вітальні лис
ти ЦК КПРС, Президії Верхов
ної Ради і Раді Міністрів СРСР, 
ЦК КП України, Президії Вер
ховної Ради і Раді Міністрів 
УРСР.

ТС

(РАТАУ).

Росте зміна.

Фото В. КОВПАКА.

@ ДСШ — БУДОВА КОМСОМОЛЬСЬКА

Валентина Андрющенко ходила зак
лопотана. З голови у дівчини ніяк не 
виходив отой рядок з газети: «Не від
чувається вогника в комсомольців ком
бінату «Буддеталь».

Валентина відкрила двері до кабінету 
директора.

— Володимир Тимофійович, що буде
мо робити? Будівельники чекають ' на 
ригелі і колони.

Володимир Тимофійович відірвався від 
паперів.

— Не гарячись. Сама ж знаєш — не 
готова ще опалубка для колон. Краще 
візьміть це діло під свій контроль...

Валентина Андрющенко про це й са
ма весь час думала. Знала вона й те, 
що не тільки опалубка затримує буд- 
деталівців. Гальмував справу і трудо
місткий процес виготовлення деталей.

Тож на черговому засіданні комсо
мольського бюро і повела мову про 
створення постів контролю за виготов
ленням колон і ригелів. Вирішили орга*

Новий 
хімічний 
комбінат

ПРАГА. Залузький син
тетичний завод у Північ
ній Чехії перетвориться 
у найбільший в Чсхосло- 
ваччині нафтохімічний 
комбінат. Іде генеральна 
реконструкція і розши
рення заводу, в резуль
таті чого підприємство 
повністю переключиться 

з місцевого бурого ву
гілля на переробку ра
дянської нафти.

Планом реконструкції 
передбачено також'спо
рудження тут нового 
нафтопереробного заво
ду потужністю в три 
мільйони тонн нафти на 
рік.

УСПІХИ корейських 
САДОВОДІВ

ПХЕНЬЯН. Великим 
попитом на внутрішньо

візувати три таких пости. Доручення от
римали кращі виробничники-бетонникн 
Сергій Лисенко і Таня Вареник, шту
катури Валентина Мокряк і Поліна 
Марченко, контролери Марія Цимбал і 
Ольга Кіп.

Після засідання комсомольського бюро 
до цієї справи підключились і «прожек
тористи». «Бойові листки» і «блискавки*, 
які вони випускали разом, били точно в 
ціль.

Проте комсомольці і молоді робітники 
комбінату цим не задовольнялись. Воли 
думали над тим, як все-таки підвищити 
темпи робіт.

Хлопці, знайшов! — вигукнув якось 
Василь Сакун, радісно розмахуючи па
пірцем.

Дивись тільки не загуби, — засмія
лись у відповідь його друзі — арматур
ники Едуард Ткач і Василь Ткаченко.

— А я серйозно, — і Василь Сакун по
клав перед друзями своє креслення. 
Ідея оригінального пристрою хлопцям 
сподобалась.

А через кілька днів з допомогою інже
нерів молоді умільці зробили спеціаль
ний кондуктор-шаблон. Це нововве
дення дало змогу буддеталівцям приско
рити хід робіт, а головне — робиш ар
матурні каркаси без браку. За короткий 
час вони виготовили всі ригелі та коле
ни, які в першу чергу треба було змон
тувати.

С. ЖУКОВСЬКИЙ.

му ринку країни корне-, 
туються яблука та інШР 
фрукти, вирощувані ко* 
ренськими селянами.

У цьому році в КНДР 
в середньому з КОЖНОГО 
гектара фруктових поса
док збирається до 20 
тонн-
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Який твій дім, друже?
Ми в світ прийшли успадкувати слави 
Діла і думи, й чесні мозолі, 
Батьків велику й полум'яну справу, 
Що утвердила силу на землі.

П ІД ЦИМ девізом, вірні батьківським 
заповітам, шляхами історії вирушили 

в дорогу комсомольські загони шкіл об
ласті. В кожному місті, районі в грудні 
минулого року розпочався огляд ро
боти комсомольських організацій шкіл 
«Шляхами комсомольської слави», при
свячений 50-річчю ВЛКСМ.

Мета його — вивчення історії комсо
мольської слави області, завдання __
зібрзти Фотоматеріали, документи, ре
ліквії про перших комсомольців, про 
роботу комсомольських осередків, зу
стрітись з колишніми комсомольцями, 
записати їх розповіді, оформити записи 
в літописах.

І ось, як підсумок копітких пошуків,---
історія комсомолу багатьох сіл і міст 
Кіровоградщини.

Чимало корисних справ записала кож
на шкільна комсомольська організація

ЛІТОПИС 
ПЕРШОГО 
ЕТАПУ

С. КУЛАГІНА, 
секретар обкому комсомолу.

і на свій рахунок, підходячи до знамен
ної дати — 50-річчя ВЛКСМ.

Глибоке оволодіння знаннями — най
перше завдання кожного комсомольця, 
навчитися працювати — це, перш за все, 
навчитися глибоко оволодівати знання- 

• ми. Вся ця робота була зосереджена в 
штабах «Знання» та «Наука» при коміте
тах комсомолу.

Всебічна допомога надавалась учням, 
які слабо встигають. Комсомольці регу
лярно займались з учнями молодших 
класів, наслідки цієї роботи кожного 
тижня висвітлювались на екранах ус
пішності. Між класами проводились ака- 
демзмагання. В Гайворонській СШ № 5 

Я вже декілька років постійно працюють 
В клуби цікавих завдань. Учні успішно роз- 
8 в’язують конкурсні завдання, проводять 
| наукові читання.
| Вже який рік в комсомольській ор- 
й ганізації Павлиської середньої школи 
о Онуфріївського району проводяться рей- 
І ди бригад, які допомагають відстаючим 

І учням. І як наслідок, — жодного невсти- 
1 гаючого.

Міцні зв язки у комсомольських орга
нізацій шкіл з колгоспами, радгоспами, 
промисловими підприємствами області. 
Виробничі колективи вручали на комсо
мольських зборах трудові путівки ком
сомольським групам шкіл. Виконуючи 
ці завдання, комсомольці провели ба
гато недільників по озелененню і благо
устрою міст і сіл.

Майже на 140 кілометрів протягну
лись зелені алеї, посаджені дбайливими 
руками школярів, зібрано близько 5 ти
сяч тонн металолому.

За останні десять років комсомольця
ми Новопразької СШ Олександрійсько
го району вирощено і передано кол
госпам близько 7 тисяч курчат і ЗО 
центнерів коконів тутового шовкопряда. 
Щорічно на полях виробничої бригади 
на базі колгоспу ім. Леніна вирощується 
55 гектарів кукурудзи, середній врожай 
якої становить 50—55 центнерів. Під час 
літніх канікул у школах працювали уч
нівські будівельні бригади, які брали 
участь у підготовці рідної школи до по
чатку нового навчального року.

З метою поглиблення інтересу до 
історії нашої країни, до історії рідного 
краю влітку 1968 року в похід вирушило 
близько 800 експедиційних загонів.

Надзвичайно цікаві матеріали з істо
рії комсомолу Кіровоградського району 
зібрали старшокласники Аджамської се
редньої школи.

Значно поповнились експонатами му
зеї, кімнати В. І. Леніна, відкрились нові 
розділи «В. І. Ленін і молодь». У біль
шості шкіл області пройшли конферен
ції за працями В. І. Леніна, в роботі яких 
брали участь комсомольці 20-х років.

У ритмі комсомольського життя не 
виходить з порядку денного питання 
«Нашій зміні — комсомольську турбо
ту». Кожна комсомольська група Кіро
воградської середньої школи N° 34 ста
ла колективним вожатим піонерського 
загону. Часті гості в школі шефи з вій
ськової частини. Із своїми старшими 
друзями пройшли піонери по місцях бо
йової слави Кіровоградщини, провели 
багато воєнізованих ігор. Комсомольці 
шкіл області готують собі надійну зміну.

Найкращих показників добилась ком
сомольська організація Онуфріївської 
середньої школи. її нагороджено Па- 
м ятним Червоним вимпелом ЦК ВЛКСМ.

28 жовтня на честь піввікового ювілею 
Ленінського комсомолу школярі, учні 
системи профтехосвіти, студенти, піо
нери і комсомольці прозвітували перед 
партією, перед народом.

Зустрівшись з ветеранами гартії і ком
сомолу, юнз зміна присягнула на вір
ність комуністичним ідеалам. Свою вір
ність вона доводить своєю працею в 
навчанні, своїм пошуком і дерзанням — 
всім своїм життям.

Гуртожиток. Як багато 
чекає від нього хлопець 
чи дівчина — теплоти і 
затишку, умов для праці, 
навчання та відпочинку.

Ось гуртожиток Кірово
градської швейної фабри
ки. Тут є червоний куток, 
де встановлено радіоприй
мач, телевізор. Обладнана 
побутова кімната, майстер
ня по ремонту одягу, кім
нати гігієни жінки. Регу
лярно випускається і стін
нівка. В кімнатах чисто, 
затишно. Непогано орга
нізовано відпочинок. Тож 
недарма—гуртожиток не
щодавно отримав другу 
премію Міністерства лег
кої промисловості УРСР.

Добре обладнано і гур
тожиток № 1 тресту «Кі- 
ровоградвуглебуд» в місті 
Олександрії. Є два черво
них кутки, на кожному по
версі—побутові кімнати, ду
шова, працює їдальня. Не
погано в гуртожитку по
ставлена виховна робота. 
Прочитано цикл цікавих 
лекцій, проведено диспут 
«XX сторіччя, молодь та її 
ідеали».

Слово похвали хочеться ска
зати і про гуртожиток Олек
сандрійського ремзаводу. З 
гарним смаком оформлені 
кімнати: тут живі квіти, кар
тини, естампи. Оформлено ці
каві стенди «За славу Батьків
щини», «Герої комсомолу», до 
ІОО.річчя з дня народження 
В. І. Леніна.

Та не всюди сподівання 
молоді про домашній за
тишок здійснюються.

Про який затишок може йти 
мова в гуртожитках будівель
ників «Трансбуд» та «Шлях- 
буд-2» м. Знам’янки, де пола
мані стільці й шафи, немає 
половиків, голі вікна, в кімна
тах немає гучномовців. Побу
това кімната відсутня зовсім, 
а пральня знаходиться в са
раї.

В гуртожитку Дніпров
ського комбінату (Крем- 
гес) побутова кімната пе
реобладнана в складське 
приміщення. Мабуть, то

му, що керівники комбіна
ту та комсомольські ва
тажки не дуже часті гості 
в гуртожитку (про це свід
чить і книга відвідувань, 
яка без жодного запису).

В гуртожитку Олександрій
ського заводу підйомно-транс
портного обладнана неохайні 
килимки на стінах. Тому меш
канці кімнат обліплюють сті
ни біля ліжок вирізками з 
журналів.

Багато мешканців гурто
житків висловлюють ба
жання, щоб створити при 
гуртожитках хоча б неве
ликі буфети.

Важливим є питання 
створення в гуртожитках 
кімнат для навчання. Ад
же більше половини меш
канців навчаються у вечір
ніх школах, технікумах, ву
зах.

Справжня біда в гурто
житках із спортивною ро
ботою. Під час перевірки 
спортивний майда н ч и к 
біля гуртожитку № 1 трес
ту • «Кіровоградвуглебуд» 
було завалено будівельни
ми відходами, біля ін
ших гуртожитків спортив
ні майданчики зовсім від
сутні. Мова йде не про бу
дівництво складних спор
тивних комплексів, які по
требують багато місця і 
великих коштів, а про еле
ментарні спортивні спору
ди: обладнання волей
больних майданчиків, вста
новлення тенісних столів, 
перекладин. До речі, не 
таких перекладин, як бі
ля гуртожитку тресту «Кі- 
ровоградпромбуд», що по 
вулиці Башкирській. Тут 
поставили перекладину на 
такій висоті, що мешкан
ці, щоб за неї вчепитись, 
ставлять метровий стовп
чик з цегли, або стають 
один одному на спину.

Якщо до цього додати, що в 
липневому номері журналу 
«Перець» було вміщено ма
теріал про спортивний май
данчик біля гуртожитку заво
ду «Червона зірка», на якому

РЕЙД ОБЛАСНОГО 
ШТАБУ 
«комсомольського 
ПРОЖЕКТОРА»

височить величезна купа- сміт
тя, та майданчик біля гурто
житку Кіровоградського агре- 
іатного заводу, де збудовано 
гараж, то коментарі щодо 
спортивного життя в гурто
житках зайві. Спорт за межі 
«козла» поки що не виходить.

Умови життя молоді в 
гуртожитку. Чи багато від 
них залежить? Так, багато. 
Як провів свій вільний час, 
як спав, що і де снідав, чи 
відновив свої фізичні і мо
ральні сили — від цього 
залежить його настрій, а 
значить •— і праця.

Близько 7 тисяч моло
дих робітників та колгосп
ників нашої області про
живає в гуртожитках. 
Більшість з них — члени 
ВЛКСМ. І кому, як не ко
мітетам комсомолу бути 
не рідкими, а частими гос
тями в гуртожитках, глиб
ше і пильніше вникати в 
життя і побут молоді, дба
ти про її повсякденний 
настрій. Не завадило б і 
товаришам із спортивних 
організацій частіше від
кривати двері гуртожитків. 
Адже саме там живе доб
ре поповнення великого 
запасу спортсменів.

Багато можуть зробити і 
самі мешканці гуртожит
ків. Мало виявляють вони 
ініціативи. Звичайно, під 
час рейду ми не мали 
змоги оглянути всі гурто
житки, не знаємо, як жи
вуть інші мешканці: хто 
краще, а хто гірше. Споді
ваємось, що ви нам напи
шите про це. Як ви живе
те, друзі? Який ваш дім!

Б. ясиновськии, 
заступник начальника 
обласного штабу «Ком
сомольського прожек
тора».

@ ЗМІНА ЗМІНІ НДЬ

ЧЕРВОНОПЕРИМИ птицями 
зліталися до Кіровограда, 

за ними шуміли сади і сквери, 
пробігали автобуси, ясніли 
осінні пелюстки хризантем. 
Летіли вони за журавлями, 
летіли стрічно журавлям, і 
перелітні курлнченькн не диву
вались: звикли бачити оцих
червонокрилих... А ще більше 
звикли бачити край невпіз
нанним. Полетиш восени, пе
резимуєш під гарячими афри
канськими скелями, а весною 
— додому. Лелечко, де ж той 
берег подівся? Здається, отут 
виводила влітку білошия жу
равка своїх пташенят, отут, 
серед ромашок І сокирок, во
дила їх понад струмком, а за

І

раз — немає берега... На йо
го місці з'явився сад, моло
дий сад тягнеться до сонця 
своїм наливним бруиням.

А в саду — червонокрилі 
птиці. Майорять на молодому 
вітрі, щебечуть лагідно, ще н 
журавликам привітно всмі
хаються.

— Хто ж ви будете?
— Ми — червоні галстуки.
Отак запитували не раз при

літні непосиди і чули одну й 
ту ж відповідь: «Наша домів
ка _ Новоукраїнська середня 
школа № 1... Ми з Тишківсь- 
кої восьмирічки... Ми народи
лися у Піщаному Броді...»

Журавлі летять далі, а чер
вонопері цього разу стишили 
свій лет в обласному центрі. 
Вони принесли з собою цінні 
вісті, вони спинялися перед 
комсомолією:

— З днем народження, наш 
вожатий!

І маленькі трикутні спалахи 
злилися ' в єдиний вогонь, у 
піонерський галетук-велет, і. 
зазвучав хор... У його мелодії 
не було заяложених слів, то 
був гімн праці молодшого 
брата:

— На честь ювілею Ленінсь
кого комсомолу зібрано 150 
тонн металевого лому, посад
жено 12137 дерев і кущів... — 
рапортує посланець Із степо
вої Пстрівщини.

— Тобі, комсомоле, в день 
твого народження 5328 піоне
рів Кремгесівщини рапорту
ють: завдання виконано! Юні

слідопити зібрали матеріали 
в Ленінські кімнати, зали, 
кутки бойової слави... Юні 
інтернаціоналісти відіслали ді
тям героїчного В'єтнаму де
сятки посилок, виростили не 

«один сад...
— Обіцяємо жити і працю

вати по Іллічу!
Рапортують долинці, улья- 

повці, добровеличківці. І ба
дьоро погойдується на вітрі 
полум'я піонерського галсту- 
ка-велеіа. і народжується в 
душі почуття прекрасного: 
зміна зміні іде. Молода, зав
зята.

Астрономи кажуть. що, 
перш, ніж у небі з’явиться 
нова зоря, на її місці спочат-

ку народжуються спалахи. 
Зблиски майже непомітні, та 
минає час і — небо зацвітає 
іцс однією квіткою. _ Отак і 
серед людей. Згадаймо лише 
братів Маркітанів, що зали
шилися вічним вогнем у віках, 
схилимо голови перед піонер
ською полум'яністю Толі Ко
мара... А, хіба це не геройст
во. не пам'ятник юності — 
сад... То велика символіка 
спраги, цвітіння, життя.

Зміна зміні іде.
— Шумить-вишумовуе осін

нім листом чотири парки... *
— Горять, не гайнуть сотні 

квітників...
— По селах зроблено 600 

виступів учасниками худож
ньої самодіяльності.

це _ голос червонокрилого 
посланця з Маловнсківського 
району. Звітує кожна піонер
ська організація, кожен піо
нер.

...І коли над містом опуска
ється ніч, коли хлопці і дівча
та полишають просторе примі
щення, піонерський галстук- 
велет не спить... Він весь • 
спалахи, вогонь, котрий наро
дився творити добро, не гас
нути ні перед бурями, ні в не
году. - ,

— Клянемось бути ГІДНОЮ 
зміною!

Та клятва породжена не 
словами, вона гомонить у сте
повому безмежжі молодим 
вітром, голубим садом, який 
сонячно запливає у росяний
горизонт.

В. ЮР’€В.

Е2АГАТО чудових філь- 
мів присвятили кіно- 

митці великому вождеві і 
вчителеві народів світу 
В. І. Леніну. «Ленін у 
Жовтні», «Ленін у 1918 
році», «Людина з рушни
цею», «Ленін у Польщі» 
та багато інших кінотворів 
доносять до нас подих 
Великого Жовтня і бо
ротьби за Владу Рад.

На кіностудії «Мос- 
фільм» створено нову ху
дожню історико-револю- 
ційну картину «Шосте 
липня». Автор сценарію 
М. Шатров не просто ек
ранізував свою одной

менну п’єсу, а створив 
хвилюючу кінорозповідь, 
поповнивши її новими епі
зодами, ввівши нових ді
йових осіб.

У фільмі розгортаються 
події лише одного дня — 
6 липня 1918 року. Та це 
був день, насичений на
пруженою боротьбою за 
існування молодої Радян
ської держави, день, що 
увібрав у себе цілу геро
їчну епоху.

Ми бачимо, як вороги 
революції — ліві есери---
зазіхають на завоювання 
Жовтня. Виступаючи на V 
Всеросійському з'їзді ро

бітничих, селянських та 
козачих депутатів, вони 
намагалися зірвати Брест
ський мир. В цей день лі
ві есери вбили німецько
го посла Мірбаха, щоб 
спровокувати війну з Ні
меччиною. В Москві вони 
вчинили контрреволюцій
ний заколот.

Геніальний стратег ре
волюції Володимир Ілліч 
розгадав плани ворога і, 
спираючись на підтримку 
народу, діяв впевнено і 
рішуче.

Ми бачимо на екрані 
поруч з В. І. Леніним 
Ф. Дзержинського,

„ШОСТЕ 
ЛИПНЯ"
Я. Свердлова, М. Подзой- 
ського, Г. Чичеріна та ін
ших соратників Ілліча.

Цей фільм — нова сто
рінка величного кіноліто- 
пису, присвяченого 100- 
річчю з дня народження 
В. І. Леніна.

На фото: кадр з фільму.
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ПОДВИГ ГЕРОЇВ 
ЖИТИМЕ У ВІКАХ
Багатотисячний мітинг

Восени 1943 року за двадцять кіло
метрів від Києва на околиці села Нові 
Петрівці знаходився командний пункт 
Першого Українського фронту. Звідси 
здійснювалось керівниці во однією з нан- 
видатніиіих олерацій радянських військ 
у Великій Вітчизняній війні — звільнен
ням столиці України. Тут і зараз все на
гадує ті вогненні дні. Збереглися ходи 
сполучення, бліндажі, лінії зв’язку.

Тепер поруч з колишнім командним 
пунктом височить на зеленому пагорбі 
пам’ятник-музей, споруджений на честь 
героїв битви на Дніпрі, його вінчає ве
лична постать воїна з автоматом у ру
ках, що символізує Радянські Збройні 
Сили, які очистили рідну землю від фа
шистської погані, принесли свободу на
родам Європи і нині пильно стоять на 
сторожі завоювань країн соціалістичної 
співдружності.

4 листопада на цьому історичному міс
ці зібралися тисячі представників трудя
щих міста-героя і орденоносної Київщи
ни на мітинг, присвячений 25-річчю битви 
за Дніпро і визволення столиці України.

Перед початком мітингу до підніжжя 
гам’ятника-музею поклали корзини з жи
вими квітами члени й кандидати у члени 
Політбюро ЦК КП України, члени бюро 
Київських обкому та міськкому партії, 
делегації міст-героїв, Єревана і Харкова, 
представники всіх районів столиці Ук
раїни.

...12 година дня. До пам'ятннка-музея 
піднімаються
партії і уряду України товариші В. 1. 
Дрозденко, Н. Т. Кальчеико, Д. С. Ко
ротченко, І. К. Лутак, М. О. Соболь, 
О. А. Титаренко, П. Ю. Шелест, В. В. 
Щербицький, Ф. Д. Овчаренко, І. С. Гру- 
шецький, В к. Клименко, делегація Мі
ністерства Оборони СРСР, на чолі з за
ступником міністра оборони СРСР Мар
шалом Радянського Союзу К. С. Моска
ленком, чехословацька делегація на чолі 
з заступником міністра Національної 
Оборони ЧССР, генерал-полковником 
Мирославом Шмолдасом, перший заступ
ник Голови Президії Верховної Ради 
УРСР С. О. Стеценко, заступники Голо
ви Ради Міністрів УРСР С. М. Андріа-

керівники Комуністичної

у Нових Петрівцях
нов, О. О. Бурмистров, П. Я. Розенко, 
І. Д. Степаненко, 11. Т. Тронько, Г. 1. 
Шевчук, перший секретар ЦК ЛКСМУ 
О. С. Капто, командуючий Червонопра- 
поріїим Київським військовим округом 
генерал-полковник В. Г. Куликов, член 
Військової ради — начальник політуп- 
равління ЧКВО генерал-полковник В. Я- 
Головній, двічі Герой Радянського Сою
зу О. Ф. Федоров, члени бюро Київських 
обласного і міського комітетів партії, 
члени виконкомів обласної і міської Рад 
депутатів трудящих, колишні воїни і пар
тизани — учасники боїв за Київ, генера
ли і офіцери Радянської Армії, новатори 
промисловості і сільського господарства. 
Присутні делегації з міст-героїв, Єрева
на і Харкова, представники генеральних 
консульств НДР, ПНР, ЧССР у Києві.

Вступною промовою мітинг відкриває 
перший секретар Київського обкому КП 
України Ф. П. Головченко.

Звучить мелодія Державного Гімну 
Радянського Союзу.

З великим піднесенням обирається по
чесна президія мітингу в складі Полит
бюро ЦК КПРС.

Слово надається члену Політбюро ЦК 
КПРС, першому секретареві ЦК КП Ук
раїни П. Ю. Шелесту, тепло зустрінуто
му присутніми. (Промова товариша П. Ю. 
Шелеста друкується в сьогоднішньому 
номері газети).

На мітингу виступили також колишній 
командир 240-ї стрілецької Дніпровсько- 
Київської Чсрвонопрапорної, орденів Су
ворова і Богдана Хмельницького дивізії, 
генерал-майор запасу, Герой Радянсько
го Союзу Т. X. Уманський, бригадир слю
сарів 3-го Київського авторемонтного 
заводу, Герой Радянського Союзу М. В. 
Міхсєв, голова колгоспу «Заповіт Ілліча* 
Сбухівськзго району Київської області 
О. В. Калиниченко, колишній командир 
партизанського з’єднання, Герой Радян
ського Союзу, письменник Ю. О. Зба- 
наиький, секретар комсомольської орга
нізації школи № 179 міста Києва Ігор 
Славинський.

Мітинг оголошується закритим. Уро
чисто лунає Державшій Гімн Україн
ської РСР.

5 листопада 1968 року

А ЗАВТРА
Майбутні воїни з Новомнргородського вій

ськово-спортивного табору (фото вгорі).

Щороку в лави Радянської Ар
мії вливається новий загін моло
дих воїнів. Серед них — і наші 
земляки, юні кіровоградці. При
ймаючи присягу, вони кляну
ться бути відданими справі 
Леніна, пильно стояти на сторожі завоювань 
Жовтня. Вітчизна довірила степовикам найно
вішу сучасну зброю, яка в руках наших зем
ляків — надійний щит від будь-якого агресора.

Комсомольці і молодь області повсякденно 
готуються дз захисту Вітчизни. Молоді патріо
ти набувають військових знань в технічних 
гуртках ДТСААФ, вивчають історію Збройних 
Сил в гуртках юних друзів армії. «Уроки муж
ності», які проводяться в школах, училищах, 
технікумах та інститутах, "стали справжньою 
школою виховання юного покоління. Походи 
по місцях революційної і бойової слави, зустрі
чі з ветеранами воєн духовно загартовують 
молодь.

У по.теякденному навчанні юнаки удоскона
люють свою бойову майстерність (фото право
руч).

Воєнізована гра учнів шкіл на околиці Кіро
вограда (фото ліворуч).

Фото В. ГАНОЦЬКОГО, 
С. В1НАРОВА, В. САВЧЕНКА, 
П. МАЛЄЄВА.

Слава

безсмертна
КИЇВ, 4 листопада. 

(РАТАУ). У ці дні, що пе
редують 25-й річниці ви
зволення Києва від ні
мецько-фашистських за
гарбників, трудящі сто
лиці України віддають 
шану тим, кому зобов'я
зані нинішнім розквітом 
міста, своїм щасливим 
життям під зорею Ра
дянської влади.

Найпалкіші слова лю
бові й поваги звертають 
кияни до засновника Ко
муністичної партії і Ра
дянської держави Воло
димира Ілліча Леніна. 
Зранку 4 листопада не- 
скінченим потоком ішли 
до пам’ятника великому 
вождеві робітники заво
дів і фабрик, представ
ники партійних, радян
ських, профспілкових і 
комсомольських органі
зацій, ветерани воєн, ко
лишні партизани і під
пільники, молодь, піоне
ри. До підніжжя пам’ят
ника було покладено 
корзини з живими квіта
ми від Київського обко
му КП України і облви
конкому, міськкому пар
тії і міськвиконкому, Вій
ськової ради Червоно- 
прапорного Київськ ого 
військового округу, гро
мадськості міста-героя.

Багатолюдно було вчо
ра біля обеліска слави, 
що височить на могилі

Невідомого солдата.
О 10 годині ранку до 

пам’ятника прибули ке
рівники Комуністи ч н о ї 
партії і уряду України. 
До підніжжя монумента 
вони поклали вінок від 
ЦК КП України, Президії 
Верховної Ради УРСР і 
Ради Міністрів УРСР. Бу
ло покладено також він
ки від Міністерства обо
рони СРСР, Військової 
ради ЧКВО, від обласних 
і міських партійних, ра
дянських і громадських 
організацій, від колекти
вів трудящих, від прибу
лих на торжества деле
гацій міст-героїв Моск
ви, Ленінграда, Волго
града, Одеси, Севасто
поля, фортеці -героя 
Бреста, міст Єревана і 
Харкова, делегації чехо
словацької Спілки ан
тифашистських бор ц і в, 
від генеральних кон
сульств НДР, ПНР і ЧССР 
у Києві.

Керівники партії і уря
ду республіки в той же1 
день поклали вінок до 
пам’ятника генер а л о в і 
армії М. Ф. Ьатутіну, під 
командуванням якого 
війська Першого Україн
ського фронту визволи
ли Київ від німецько- 
фашистських загар б н и- 
ків.

Вінки і квіти від пар
тійних, радянських, проф
спілкових орган і з а ц і й 
міста, від Військової ра
ди Червонопрапорного 
Київського військов ого 
округу, від воїнів місце
вого гарнізону було по
кладено до обеліска 
учасникам оборони Киє
ва, на могили полеглих 
воїнів-визволителів.

Напередодні 25-річно-

го ювілею битви за Дні
про столиця України зба
гатилася новими пам’ят
никами, споруджен и м и 
на честь героїв визво
лення Києва. Минулої не
ділі тисячі трудящих міс
та зібралися на Брест- 
Литоєському проспекті 
поруч з заводом «Біль
шовик» і комбінатом пре
си «Радянська Україна», 
щоб взяти участь в уро
чистій церемонії відкрит
тя монумента бойової 
слави радянських танкіс
тів, які саме в цьому міс
ці, подолавши упертий 
опір гітлерівців, увірва
лися у Київ.

А в іншому кінці міста, 
у Дарницькому лісі, то
го ж дня відкрито мемо
ріальний комплекс, що 
увічнив пам’ять радян
ських воїиів, які були по- 
звірячому закатовані фа
шистами у концтаборі. 
Основу меморіалу ста
новить висічена з грані
ту скульптурна група 
нескорених радянських 
людей.

На честь воїнів Пер
шої чехо словацької 
бригади під командуван
ням Людвіка Свободи, 
які пліч-о-пліч з Радян
ською Армією героїчно 
билися за визволення 
Києва від німецько-фа
шистських загарбн и к і в, 
споруджено обеліск на 
новому житловому маси
ві міста-героя — Нивках.

На відкритті монумен
та, що відбулося 4 лис
топада, була присутня 
чехословацька делегація, 
яку очолює заступник мі
ністра Національної Обо
рони ЧССР генерал-пол
ковник Мирослав Шмол- 
дас.

ВІТРИНА
ПЕРЕД

Радянська Україна». Спецви
пуск вістей.

Друга програма. 22.15 —
«Здрастуй, цирк». Прем’єра те
лефільму.

ПЛАТНИКА
пс-Тисячу двісті екземплярів 

редплатилн комсомольці облас
ного центру з 20 жовтня по 1 
листопада.

Втішні справи у онуфріївців, 
новоукраїнців, Олександрі вців. 
Насиченість молодіжною пресою 
там досягає від п’ятдесяти до 
сімдесяти екземплярів на сто 
комсомольців.

Проте, як і раніше, впевнено 
тримають останні місця олек- 
сандрійці (місто), крсмгесівці, 
гайворонці. За десять днів (з 
20-го жовтня по перше листопа
да) олександрійські міська і ра
йонна організації не передпла
тили жодного екземпляра об
ласної молодіжної газети.

Немає чим похвалитися ново- 
миргородцям, ульяновцям, кіро- 
воградцям (район), бобрннча- 
нам, знам’янцям, добровелич- 
ківцям. В цих районах лише 
третій комсомолець передпла
тив свою газету.

Хід передплати на «Молодий 
комунар» (станом на 1 лис

топада)

Примірників
Район (місто) '■ на 100

комсомольців

Онуфріївськнй 69
Новоукраїнський 58
Олександрівський 50
Голованівський 48
Компаиіївськнй 48
Петрівськнй 48
Новгородківськнй 46
Вільшанськнй 46
Устинівськнй 44
Маловисківськнй 44
Новоархангельсььий 44
Добровеличківський 39
Знам’янськнй 39
Бобрниецький 39
Долннський 37
Кіровоградський 36
Олександрійський 34
Ульяновський 33
Новомнргородськнй 29
Гайворонський 22
Кіровоград 22
Кремгесівськнй 22
Олександрія 18

Індекс 01197.БК 02401.

ПОКАЗУЄ КІРОВОГРАД
ВІВТОРОК, 5 листопада. 

Перша програма. 17.00 — «Дру
ге народження». (Одеса). 17.30
— «Товариш по партії». Репор
таж з музею В. І. Леніна. 
(Львів). І7.50 — «На шкільних 
шпротах». 18.30 — Слухачам
шкіл основ марксизму-ленініз- 
му. «Політекономія соціалізму». 
В. І. Ленін. «Чергові завдання 
Радянської влади». Передача 
друга. (М). 19.00 — }Телевісті.
19.20 — Музичний кругозір. 20.00
— «Коли мовчать гармати».
20.30 — Інформаційна програма
«Час». (М). 21.15 — Передача
для молоді. «Співає «Лада». 
(Кіровоград). 21.55 — Тобі, Ве
ликий Жовтень. (Кіровоград). 
22.10 — «Я люблю тебе, жит
тя». Концерт. (Кіровоград).

Друга програма. 21.15 — «На
ші прем’єри». Я. Ваш. «Профе
сор Вуйко», Телеспектакль.

СЕРЕДА, 6 листопада. Перша 
програма. 16.25 — «Наша афі
ша». (К). 16.30 — Для дітей.
«Олівець-Малювець». 17.00 — 
Передача, присвячена 51-й річ
ниці Великої Жовтневої соціа
лістичної революції. Передача 
з Кремлівського Палацу з’їз
дів. В перерві — телевісті. 20.30
— Інформаційна програма 
«Час». (М). 21.00 — До 25-річчя 
визволення Києва. «Друзі-одно- 
полчани». Концерт. (К). 22.00 — 
«Остання ніч». Художній фільм, 
(К.)

ЧЕТВЕР, 7 листопада. Перша 
програма. 9.20 — Передача, при
свячена 51-й річниці Великої 
Жовтневої соціалістичної рево
люції. Репортаж з Красної пло
щі і- Хрещатика. По закінченні 
демонстрації — «Країна моя лю
бима». Танці народів СРСР. 
(М). 14.00 — Програма кольоро
вого телебачення. «Комуніст». 
Художній фільм. (М). 15.50 — 
«Слава країни Жовтня». Свят
кова музична програма. (М).
16.30 — «Микола Бауман». Но
вий художній фільм. 18.05 — 
Г. Кисіль. «Музика». Телснопе- 
ла. 18.30 — «Літопис піввіку». 
Телевізійний багатосерійімй до- 
кументильннй фільм. «Рік 
1917». (К). 19.30 — Святковий
концерт. Репортаж «Стіл па 
240.000.000 персон». (М). 21.00 — 
Репортаж про військовий парад 
і демонстрацію трудящих. (М). 
22.15 — Святкові репортажі. (Кі
ровоград). 22.59 — Телефільм. 
(Кіровоград). 23.40 - «Святкує
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ВІВТОРОК, 5 листопада. 16.05 
‘ " 16.50 —

17.00 — 
(Одеса).

— Фільми для дітей. 
«Жовтню звітуємо». 
«Друге народження».
17.30 — «Товариш по партії». 
Репортаж з Львівського філіа
лу Центрального музею В. І. 
Леніна. (Львів). 17.50 _ «На 
шкільних шпротах». (К). 18.30 — 
Слухачам шкіл основ марксиз- 
му-ленінізму. (М). 19.00 — Теле
візійні вісті. (К). 19.20 — «Му
зичний кругозір». (К). 20.00 —

«Коли мовчать гармати». (К).
20.30 _ Програма «Час». (М). 
21.15 — «Професор Буйко». Те
левізійний спектакль. (К).

СЕРЕДА, 6 листопада. 16.10 — 
Актуальний екран. 16.30 — Для 
дітей. «Олівець-Малювець». (К). 
17.00 — Урочисте засідання і 
концерт, присвячені 51-й річни
ці Великої Жовтневої соціаліс
тичної революції. Трансляція з 
Кремлівського Палацу з’їздів. 
20-30 — Програма «Час». (М). 
”};00 — «Друзі - однополчани». 
(К). 22.00 — Художній фільм 
«Доктор Віра».

ЧЕТВЕР, 7 листопада. 9.20 — 
Передача, присвячена 51-й річ
ниці Великої Жовтневої соціа
лістичної революції. (Москва— 
Миколаїв). 14.00 — Художній 
фільм «Комуніст». (М). 15.50 — 
«Слава країні Жовтня!». Свят- 
копа музична передача. (М).
16.30 — Художній фільм «Ленін
У Жовтні». (М). 18.05 _ Г. Ки
сіль — «Музика». Телевізійна 
новела. (К). 18.30 — «Літопис 
піввіку». Телевізійний фільм 
«Рік 1917-й». (К). 19.30 — Свят
ковий копцерт-репортаж. (М). 
21.00 — Репортаж про військо
вий парад і демонстрацію тру
дящих. (М). 22.15 — Телевізій
ний фільм «Здрастуй, цирк». 
(М). 23.40 — «Святкує Радян
ська Україна». (К).
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