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7 ЛИСТОПАДА. (ТАРС). Сьогод
ні радянський народ, усе прогресивне 
людство урочисто відзначають 52-у річ
ницю Великої Жовтневої соціалістичної 
революції.

Трибуни святково прикрашеної Красної 
площі столиці нашої Батьківщини запов- 
нили передовики промислових підпри
ємств і будов, діячі науки і культури, 
воїни Радянської Армії, посланці з-за 
рубежу. Тут же — льотчики-космонавти, 
вчені, дослідники космічного простору.

На центральну трибуну піднімаються 
товариші Л. І. Брежнєв, Г. І. Воронов, 
А. П. Кириленко, О. М. Косигін, К. Т. Ма- 
зуров, А. Я. Пельше, М. В. Підгорний, 
Д. С. Полянський, М. А. Суслов, О. М. 
Шелепін, Ю. В. Андропов, В. В. Гришин, 
П. Н. Демічев, Д. Ф. Устинов, І. В. Ка- 
пітонов, К. Ф. Катушев, Ф. Д. Кулаков, 
Б, М. Пономарьов, М. С. Соломенцев. їх 
тепло, бурхливими тривалими оплеска
ми зустрічають присутні на площі.

О 10.00 із Спаських воріт Кремля під 
звуки маршу на відкритій машині виїжд
жає міністр оборони СРСР, Маршал Ра
дянського Союзу А. А. Гречко. Він прий
має рапорт командуючого парадом, 
командуючого військами ордена Леніна 
Московського військового округу гене
рал-полковника Є. Ф. Івановського.

Закінчивши традиційний об’їзд військ, 
які вишикувались на площі, міністр обо
рони піднімається на трибуну Мавзолею 
і виголошує промову.

• Нинішнє свято Жовтня, сказав А. А. 
Гречко, зідзначаєгься в обстановці все
народної боротьби за перетворення в 
життя історичних рішень XXIII з’їзду 
партії, дострокове виконання п’ятирічно
го плану. В ході всенародного змагання 
на честь 100-річчя з дня народження Во
лодимира Ілліча Леніна досягнуто нових 
рубежів у розвитку еконо/ліки.

Недавній груповий політ трьох косміч
них кораблів, відзначає далі міністр обо
рони, є видатною перемогою нашого на
роду в освоєнні Всесвіту, яскравим до
казом високого рівня розвитку радян
ської науки і техніки.

Дальших успіхів в будівництві соціаліз
му добилися трудящі братніх країн. Не
ухильно міцніє єдність соціалістичних 
держав, удосконалюється організація 
Варшавського договору.

А. А, Гречко підкреслив, що Комуніс
тична партія і Радянський уряд, вира
жаючи волю нашого народу, насущні ін
тереси трудящих усього світу, послідов
но і непримиренно борються за зрив аг
ресивних планів імперіалізму, за відвер
нення загрози нової світової війни

Великі завоювання Жовтня, справу ми
ру і соціалізму, сказаз міністр оборрни 
СРСР, надійно охороняють наші славні 
Збройні Сили.

. Звучить мелодія Державного Гімну 
Радянського Союзу. Гримлять залпи ар-
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ВІВТОРОК

Великий успіх землеробів
Трудівники сільського господарства Україн

ської РСР під керівництвом партійних органі
зацій, перетворюючи в життя рішення XXIII 
г'їзду КРПС і широко розгорнувши соціаліс
тичне змагання за гідну зустріч 100-річчп з 
дня народження В. І. Леніна, виростили доб
рий урожай зернових культур, організовано 
провели збирання І успішно виконали план 
продажу хліба державі.

На 5 листопада ц. р. в засіки Батьківщини 
засипано 12 мільйонів тонн (735 мільйонів пу
дів) зерна, в тому числі 7,2 мільйона тони 
пшениці. Значно перевиконано плани прода
жу продовольчих, круп’яних і фуражних куль
тур.

Продаж сільськогосподарських продуктів 
державі триває.
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Вітчизнапід жовтневими прапорами
Москва таврійського салюту, лунає могутнє 

«Ура!»
Починається парад військ.
Урочистим маршем пройшли по бру

щатці Красної площі слухачі військових 
академій, курсанти, представники бага
тьох родів військ Радянської Армії.

Люди, що досконало володіють сучас
ною бойовою технікою, ідейно стійкі, 
переконані в правоті справи, яку вони 
захищають, — таким є сьогодні особовий 
склад нашої армії, що стоїть на сторожі 
Країни Рад. Комуністична партія і Радян
ський уряд виявляють постійне піклуван
ня про зміцнення Збройних Сил СРСР. 
Наша армія має в своєму розпорядженні 
все необхідне для того, щоб дати гідну 
відсіч будь-якому агресорові.

Переконливим підтвердженням цього 
була друга частина святкового параду. 
По Красній площі пройшли мотострі
лецькі, повітряно-десантні, танкові, арти
лерійські підрозділи.

...На площі з’являються сріблясті ус
тановки зенітно-ракетних військ. В будь- 
яку погоду, вдень і вночі, вони охоро
няють небо над нашою Батьківщиною.

Потужні тягачі транспортують тактичні 
ракети — швидкі й маневрені. Потім іде 
більш грізна зброя — колона оператив
но-тактичних ракет.

На марші — підрозділ балістичних 
ракет Військово-Морського Флоту. На
дійним стражем морських рубежів Бать
ківщини став наш флот, основу ударної 
могутності якого становлять атомні під
водні човни-ракетоносці.

Закінчуючи парад, на Красну площу 
вступають ракетні війська стратегічного 
призначення. Попереду твердопаливні 
малогабаритні ракети на самохідних пус
кових установках.

За ними міжконтинентальні триступін
часті ракети на твердому паливі, пуск 
яких здійснюється з надійно захищених 
шахтних пускових установок.

Замикають парад стратегічні ракети, 
здатні доставляти ядерні заряди на 
об’єкти агресора в першу-ліпшу точку 
земної кулі...

Після військового параду і виступів 
фізкультурників відбулась святкова де
монстрація. Її завершила комсомольська 
колона — молода гвардія робітників і 
селян. Молодь — продовжувач великих 
справ, початих старшим поколінням. їй 
продовжувати нести запалений Жовтне
вою революцією факел вільної праці, 
рівності і братерства народів.

Жити і працювати по-ленінському. 
Безустанно множити багатства соціаліс
тичної держави, її оборонну могутність. 
Виховувати ідейних борців, відданих 
ідеалам Великого Жовтня. Зміцнювати і 
розширяти пролетарський інтернаціона
лізм, дружбу між народами всього сві
ту — в цьому смисл життя радянських 
людей. Святкова демонстрація — яскра
ве і переконливе підтвердження того, 
Країна Рад вірним ленінським курсом 
іде до комунізму.

Москва. Демонстрація представників трудящих. У колоні демонстрантів.
Фото В. СОБОЛЄВА. (Фотохроніка ТАРС).

Кіровоград
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Над містом червоне роз
крилля знамен, транспа
рантів, гасел. І, мабуть, від 
цього місто немов помо
лодшало, красивішим ста
ло. Особливо урочиста 
площа імені Кірова. В 
який вже раз вона бачить 
святкові колони трудящих, 
але ніколи не перестає ди
вуватися трудовим успіхам 
кіровоградців. Не пере
стає, бо з кожним роком 
множаться ці успіхи.

На площу вступає коло
на прапороносців. Попере
ду — портрети К. Марк
са, В. І. Леніна, безсмерт
не вчення яких стало до
роговказом мільйонів тру
дящих. Урочисто пропли
вають Прапор області з 
орденом Леніна, яким 
трудящі Кіровоградщини 
нагороджені за успіхи в 
будівництві комунізму, 
Пам’ятний прапор ЦК 
КПРС, Президії Верховної 
Ради Союзу РСР, Ради Мі
ністрів СРСР, ВЦРПС.

Із-за полум’я знамен ви
ринають машини, на яких 
макети, транспаранти, що 
розповідають про здобут
ки трудівників міста і об
ласті у передсвятковому 
змаганні.
(Закінчення на 2-й стор.) Йдуть червоногорівні.

Святковий прийом
Уряд Союзу Радянських 

Соціалістичних Республік 7 
листопада влаштував у 
Кремлівському Палаці з'їз
дів прийом з нагоди 52-ї 
річниці Великої Жовтневої 
соціалістичної революції.

На прийомі були члени 
Політбюро ЦК КПРС, кан
дидати в члени Політбюро 
ЦК КПРС, секретарі ЦК 
КПРС, члени і кандидати в 
члени ЦК КПРС, члени 
Центральної ревізійної ко
місії КПРС, ветерани партії, 
депутати Верховних Рад 
СРСР і РРФСР, міністри 
СРСР і РРФСР, голови ко
мітетів СРСР і РРФСР та ін.

4 Тут же були зарубіжні 
гості.

З вітальним словом перед 
присутніми виступив Гене
ральний секретар ЦК КПРС 
Л. І. Брежнєв. Колона студентів Кіровоградського Фото В. КОВПАКА.педінституту їм. О. С, Пушкіна.
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*Вітчизна—під жовтневим! прапорами
Київ

На радянську землю прийшло велике і 
світле свято—52-а річниця Великої Жовт
невої соціалістичної революції. Широ
кою кумачевою рікою розлилось воно 
по містах і селах України. Нинішній Жов
тень ознаменований всенародною під
готовкою до 100-річчя з дня народження 
творця Комуністичної партії і Радян
ської держави 8. І. Леніна, героїчним 
подвигом екіпажів трьох радянських кос
мічних кораблів, новими успіхами тру
дящих нашої країни на всіх ділянках ко
муністичного будівництва.

Красивий Київ у будь-яку пору року. 
Але особливо нарядний він у дні всена
родних торжеств. Свято одягло його бу
динки, вулиці й площі в пурпур. На осін
ньому вітрі майорять державні прапори 
Радянського Союзу, Української РСР, 
усіх братніх республік.

Як завжди в дні великих торжеств, 
маршрути трудящих столиці України зі
йшлись на Хрещатику — головній ма
гістралі міста-героя. Від зрешечених ку
лями стін «Арсеналу», з широких Дар
ницьких проспектів, від індустріальних 
велетнів і наукових закладів Жовтневого 
району — з усіх кінців міста під звуки 
революційних пісень і маршів стікаються 
сюди тисячі демонстрантів.

На трибунах — члени і кандидати в 
члени ЦК КП України, члени Ревізійної 
комісії КП України, депутати Верховних 
Рад СРСР і УРСР, представники партій
них, радянських і громадських організа
цій, ветерани ленінської партії, передо
вики виробництва, трудівники сільського 
господарства Київщини, діячі науки і 
культури, зарубіжні гості.

На центральній трибуні — член По- 
літбюро ЦК КПРС, перший секретар ЦК 
КП України П. Ю, Шелест, кандидат у 
члени Політбюро ЦК КПРС, Голова Ра
ди Міністрів УРСР В. В. Щербицький, ін
ші керівники Комуністичної партії і уря
ду України. _

Командуючий військами Червонопра 
порного Київського військового округу 
генерал-полковник В. Г. Куликов, прий
нявши рапорт командуючого парадом 
першого заступника командуючого вій
ськами ЧКВО генерал-лейтенанта В. М. 
Горбаня, об’їжджає війська, поздоровляє 
їх з святом, потім підіймається на три
буну і виголошує промозу. Від імені 
і за дорученням Центрального Комітету 
Комуністичної партії України і уряду 
республіки він вітає і поздоровляє учас
ників військового параду, трудящих Ра
дянської України і міста-героя Києва з 
52-ю річницею Великої Жовтневої со
ціалістичної революції.

Починається парад військ Київського 
гарнізону. Карбуючи крок, проходять 
славні захисники рубежів нашої Бать
ківщини, спадкоємці бойової слави ге

роїв громадянської і Великої Вітчизняної 
воєн, сини тих, хто на смерть стояв в 
окопах Сталінграда, хто підіймав прапор 
перемоги над Берліном.

Лише кілька днів минуло відтоді, ко
ли в республіці урочисто відзначалось 
25-річчя визволення Радянської України 
від німецько-фашистських загарбників. 
Про цю знаменну подію нагадує оформ
лення святкових колон, які величезним 
людським прибоєм вступили на широку 
асфальтну гладінь Хрещатика.

Численні панно, діаграми, плакати, бар
висті макети переконливо свідчать про 
торжество ленінських ідей, про непо
рушну дружбу народів нашої багатона
ціональної Батьківщини, про трудові ус
піхи українського народу, досягнуті під 
керівництвом Комуністичної партії.

Велично пливуть повз трибуни макети 
двох орденів Леніна і ордена Жозтневої 
революції. їх удостоєне Україна за ратні 
і трудові подвиги на славу нашій вели
кій Батьківщині. На всю широчінь вулиці 
простягнувся український рушник з на
писом:

«Живи, Україно, прекрасна і сильна,
В Радянськім Союзі ти щастя 

знайшла».
У святковому марші проходять послан

ці орденоносної столичної області, міс
та-героя. Представники десяти районів 
Києва з гордістю несуть прапори трудо. 
вих перемог. Під цими прапорами ідуть 
робітники заводів «Ленінська кузня», 
«Арсенал», імені Леніна, «Більшовик», 
«Точелектроприлад», Верстатів-автома- 
тів імені Горького та інших. Вони з гор
дістю доповідають партії, Батьківщині 
про виконання рішень XXIII з’їзду КПРС, 
XXIII з’їзду КП України, про успішне 
виконання нових підвищених соціалістич
них зобоз’язань, взятих на честь Ленін
ського ювілею.

Радістю світяться обличчя будівельни
ків. Це завдяки їх праці росте і стає ще 
прекраснішим місто-герой на Дніпрі. На 
його карті з’явилось багато житлових 
масивів, збудовано великі заводи, кіно
театри, громадсько-адміністративні бу
динки, палаци культури. І, як завжди, за 
доброю традицією, напередодні 52-ї річ
ниці Великого Жовтня тисячі сімей киян 
справили новосілля у світлих впорядко
ваних квартирах.

Проходять майстри мистецтв, студен
ти, школярі. Палко вітають з трибун уче
них, чиї досягнення в галузі фізики, кі
бернетики, математики, електрозварю
вання, в тому числі й космічного, мета
лургії, біології, хімії відомі далеко за 
межами республіки. Завершують демон
страцію стрункі шеренги фізкультурни
ків.

Кілька годин тривав святковий похід 
представників трудящих столиці України, 
який продемонстрував безмежну відда
ність українського народу справі Вели
кого Жовтня, справі комунізму.

(РАТАУ).

Ленінському ювілеєві присвячується
ПРАГА. Виставка уні

кальних фотодокумен
тів, які відображають 
тюиття і діяльність Во
лодимира Ілліча Леніна 
в період Великої Жовт
невої соціалістичної ре
волюції. громадянської 
війна і перших років со
ціалістичного будівни
цтва, відкрилась у вис

тавочному залі союзу 
чехословацько - радянсь
кої дружби на централь
ній Вацлавській площі 
Праги. Виставку органі
зував чеський Цент
ральний комітет союзу 
чехословацько - рад я н- 
ської дружби.

ХЕЛЬСІНКІ. Прогре
сивна громадськість Фін

ляндії проводить захо
ди , присвячені 100-річ- 
чю з дня народження 
В. І. Леніна.

У фінській столиці 
продовжується цикл ле
нінських семінарів. В 
місті Т урну відкрилась 
виставка, присвячена 
100-річчю з дня народ
ження В. І. Леніна.

Кіровоград
(Закінчення. Початок 

на 1-й стор.).

В. І. Ленін у своїй про
мові 7 листопада 1919 ро
ку, підсумовуючи досяг
нення Радянської влади за 
роки, говорив: «Останнім 
часом ми спостерігали 
<?собливо блискучий при
клад того, яким успіхом 
супроводилась наша ро
бота».

За півстоліття цих «блис
кучих прикладів» стало в 
стократ більше. Славлять 
Жовтень його творці та ді
ти і на землі, і в космосі, 
і в морі. Славлять Жов
тень і кіровоградці — хлі
бороби та шахтарі, маши
нобудівники та енергети
ки «66 тисяч тонн брикету 
вироблено понад план!» 
«Швейні підприємства ви
конали план на 102 про
центи!», «Державі прода
но 66,6 мільйонів пудів 
хліба», — ось лише деякі 
з їх рапортів.

За традицією демонст
рацію трудящих міста від
кривають школярі. В коло
нах хлопчики і дівчатка в 
червоних галстуках, із зі
рочками жовтенят, з ком
сомольськими значками на 
грудях, кому множити ' 
продовжувати славні^ тра
диції своїх батьків. Йдуть 
учні середніх шкіл № 2!, 
№ 3, № 26, № 34, № 6,
музичної школи... Над ко
лонами транспа ранти: 
«Спасибі партії за щасли
ве дитинство», «Заповітам 
Леніна вірні». Над коло
нами — прапори, квіти, 
портрети В. І. Леніна, ке
рівників партії і уряду.

Колона школярів — од
на з найбільш масових. 1 
це зрозуміло, адже освіті 
підростаючого покоління 
партія приділяє величезну 
увагу. Досить сказати, що 
лише в нашій області кіль
кість середніх шкіл зросла 
за післявоєнний час з 37 
до 256. Зараз понад 130 
тисяч дітей робітників і 
колгоспників області здо
бувають освіту в сучасних, 
добре обладнаних школах.

Площа імені Кірова по
чергово то розквітає гвоз
диками, то стає читальним 
залом, коли з'являється 
колона з томиками Леніна. 
Згодом — то волейболь
ним майданчиком, то спор
тивним рингом, коли де
монструють свою силу і 
грацію спортсмени. З кож
ним роком все вищою стає 
їх майстерність, зростають 
ряди. Якщо в 1954 році в 
області налічувалося 133 
тисячі фізкультурників, то 
в минулому вже понад 
329600.

«Заповітам Леніна ві£- 
ні», «Йдемо ленінським 
шляхом», — знову по
лум'яніє над колонами. Т.о 
клятву дають студенти Кі
ровоградського педаго

гічного інституту імені 
О. С. Пушкіна, інституту 
сільськогосподарс ь к ого 
машинобудування, учні ма- 
шинобудівельного, буді
вельного, кооперативно
го технікумів, учні медич
ного і музичного училищ, 
профтехучилищ. Вітер по
лоще червоні полотна. До
рогий Ілліч посміхається з 
портрета їм, майбутнім 
спеціалістам, майбутнім 
кваліфікованим робітни
кам. І вони рапортують Іл
лічу, рапортують Жовтню, 
як складають Ленінський 
залік, як працюють і вча
ться.

Успішно склали Ленін
ський трудовий залік мо
лоді трудівники Агрегат
ного заводу. Сьогодні во
ни йдуть в першій робіт
ничій колоні разом з вете
ранами свого заводу. За 
ними — робітники заво
дів радіовиробів, заводу 
«Червона зірка», ремзаво
ду «Укрсільгослтехніки»...

Йдуть бригади і ударни
ки комуністичної праці. 
Масовою колоною йдуть, 
бо рух цей масовий, в 
ньому беруть участь 
близько 100 тисяч трудя
щих області, а 36 тисяч 
уже здобули почесне 
звання.

В святкових колонах — 

будівельники, люди, які 
дарують нам радійть, Я’кі 
своєю невтомною працею 
змінюють обличчя міста. 
Яскраві, красиві колони, 
як і все те, що вони зво
дять. «Слава партії, Жовт
ню слава!» — г о р я т 
транспаранти.

«100 тисяч пар взуття 
понад план є!» — допові
дає колектив взуттєвої 
фабрики, колектив, який 
виступив ініціатором зма
гання за ленінський фонд 
економії, чий почин знай
шов палку підтримку в 
шахтарській Олександрії і 
на Знам’янському заводі 
залізобетонних опор зв'яз
ку, в усіх куточках об
ласті.

Про здобутки розпові
дають транспаранти над 
колонами робітників швей
ної, панчішної фабрик, 
всіх інших підприємств 
легкої промисловості, по
бутового і комунального 
обслуговування.

Демонстрація трудящих 
обласного центру 7 лис
топада стала оглядом хо
ду виконання соціалістич
них зобов'язань, взятих на 
честь 100-річчя з дня 
народження В. І. Леніна, 
ще раз підтвердила непо
рушну єдність партії і на
роду.

На святковій демонстрації — школярі міста. Крокують спортсмени.

Фото В. КОВПАКА.
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ХОРОШЕ 
ДАЛЕКО ЧУТИ
Є на заводі бригада
«Трудяться і живуть на

ші дівчата справді гіо-ко- 
муніітичному». Ці слова 
заступника начальника 
^паратного цеху Олек
сандрійського електроме
ханічного заводу С. М. 
Клочка пригадалися мені, 
йоли я переступив поріг 
дільниці, де працює ком
сомольсько - молоді ж н а 
бригада Лідії Зерхотуро-

<---------------- ----------------------- 

вої. Хоч усе приміщення 
було заставлені вкСокймй 
панелями до екскаваторів 
«ЄКГ-4», однак, тут зіяло 
затишком.

На стінах увагу привер
тали фотомонтажі, які роз
повідали про життя і ді
яльність В. І. Леніна, про 
нові досягнення науки і 
техніки, про відомих 
спортсменів нашої країни. 

В красивих рамках — По
чині грамоій, а над нилаи 
кілька червоних вимпелів. 
І .тут я почув неголосну 
пісню.

Ми любимо ПІСНІ 
йЫватй, — поділилась від- 
0ртідтю Ліда Верхотуро
ва. — Вони допомагають 
Н.а/д в роботі, здружують. 
Можето подумати, щб це 
просто красиві слова...

Зав’язалася розмова про 
будйі. про навчання, бригадні 
турботи і свята, кіно, книги. 
Уже через кілька хвилин ста
ло зрозумілим, що дівчат ці
кавить усе — від остайиїх нау- 
Йівих відкриттів до спортив
них досягнень.

— Знаєте, е у Чехова, — 
обмовилася Лідія, —. «У лю
дині все повинно бути прекрас
ним...» Так от людина, па мою 
думку, прекрасна І тим. то 
вона знає, чим захоплюється. 
Прекрасна і багата...

Ліда поправила зачіску. За- 
Меркла, Мабуть, чекала яки- 
Хось запитань. Хотілося запи
тати, чи задоволені дівчата 
еціею звичайною роботою. За
питав; «А не важко вам?»

...Монтаж панелей, який 
роблять дівчата, раніше 
виконувала чоловіча 
бригада. Справа в тому, 
що треба піднімати важкі 
блоки, щоб встановити їх 
на місце. І от, коли елект
ромонтажниці переходили 
на цю роботу, їх попере
дили: «Буде важко».

— А ми допоможемо,— 
сказали хлопці.

Відтоді вони й викону
ють роль вантажників, 
їіідвозять блоки, встанбв- 
Лфіоть на місце. А дівчата 
ведуть монтаж. Бригада з 
місяця в місяць мас чи 
не найвищий виробничий 
показник у цеху.

Багато виробів з-під ді
вочих рук йдуть на екс
порт. Зрозуміло, що й ви
моги до електромонтаж
ниць високі. Та кожна з 
них добре знає електро
техніку, уміє читати схеми 
і робочі креслення. Не
щодавно трудівниці успіш

но склали екзамени і 
одержали вищі розряди. 
Але тільки в стінах цеху і 
заводу їхні заняття не за
кінчуються. Аза Тараскіна 
та Іннеса Будило навчаю
ться в індустріальному тех
нікумі, Закінчує технікум 
Галина Рєзнік, Незабаром 
вона одержить диплом — 
буде чергове свято в 
бригаді.

Біографія у цієї бригади ще 
невелика. Та є В ній сторін
ки. якими можна пишатися. 
На честь 50-річчя ВЛКСМ 
бригада Л. Всрхотурової ви
йшла переможцем у змаганні 
серед комсомольсько-молодіж
них колективів Олексапдрії, її 
нагороджено пам’ятним Чер
воним вимпелом ЦК «ЙКСМУ. 
Не раз колектив завойовував 
перехідний вимпел цеху. Якби 
можна було показати життя- 
буття дівчат у процентах, то 
вийшло б, що вони живуть не 
«на всі сто», а на двісті від
сотків. 1 дійсно так. Все всти
гають зробити вчасно і до ла
ду. І норму виконати, і навча
тися, і нову пісню розучити. 
Оце вона і е. сьогоднішня ро
мантика буднів.

— Більше хочеться знати, 

більше зробити, — каже Ліда. 
— Такий характер у дівчат. Та 
й як же жити без цих бЯ- 
жаиь. без мрії, без мети?

Комуністична мораль — 
закон життя бригади. В 
усьому бути відвертим, 
справедливим, не терпіти 
недоліків, допомагати од
на одній. Так ведеться в 
колективі. Прийшла не
давно б бригаду Ніна Про- 
машкова. Зустріли її при
вітно. Всі гуртом навча
ють професії слюсаря- 
електромонтажника. Ніхто 
на словах не пояснюваз 
нрвенькій тієї моралі, за 
якою живе їхній колектив. 
Але ж Ніна добре все ба
чить, відчуває у відноси
нах. Сама старається бути 
схожою на дівчат. Добре, 
красиве, воно^ близьке 
кожній людині. Й недарма 
кажуть: хороше далеко
видно і чути.

В. КОЛЕСНИКОВ, 
працівник Олександ
рійської райгазети.

о У ЦК ЛКСМ УКРАЇНИ

Кращі 
загони 
чСяліЬЇГОеїШ- 
техніки»

ДО ДНЯ РАДЯНСЬКОЇ МІЛІЦІЇ

Ветерани міліції, що відчули на собі тягар другої 
світової війни. 1 післявоєнного періоду, загартувалися 
в горнилі боїв з німецькими фашистами і буржуазни
ми націоналістами, з великою радістю відмічають, що 
на зміну їм в органи внутрішніх справ приходить 
молодь — смілива, ініціативна, готова з честю проЦК ЛКСМ України і колегія 

об’єднання Ради Міністрів УРСР 
«Укрсільгосптехніка» прийняли 
спільну постанову, в якій підбито 
підсумки республіканського соціа
лістичного змагання комсомоль
сько-молодіжних механізованих 
загонів районних об’єднань та від
ділень «Сільгосптехніки» за три 
Квартали 1969 року.

Дев’ятимісячний план механізо
ваних робіт по докорінному по« 

-йбіпшенню земель, вказується в 
‘постанові, по системі «Укрсіль- 
госптехніки» виконано на 101,6 
процента, -а в грошовому виразі— 
на 100,2 процента.

Найбільш високих показників по 
виконанню соціалістичних зобо- 
а’язань, взятих на честь 100-річчя 
з дня народження В. І. Леніна, до
мігся комсомольсько-молодіжний 
механізований загін Погребищен- 
ського районного об’єднання 
«Сільгосптехніка» Вінницької об
ласті, який на 1 жовтня виконав 
річне завдання по основних видах 

/робіт по докорінному поліпшенню 
земель. Йому присуджено перше 

ьмісце в соціалістичному змаганні з 
врученням перехідного Червоного 
'прапора ЦК ЛКСМ України і 
об’єднання «Укрсільгосптехніка» 
та грошової премії в розмірі 400 
’’карбованців.

Друге місце з врученням пере
відного вимпела та грошової пре
мії в розмірі 300 карбованців 
присуджено комсомольсько-моло
діжному загонові Павлоградського 

/^районного об'єднання «Сільгосп
техніка» Дніпропетровської об

ласті.
На . третьому місці—комсомоль

сько-молодіжні механізовані за
кони об’єднань і відділень «Сіль- 

; урсптехніка»: Гайворонського — 
Кіровоградської області, Ново- 
Псковського — Луганської облас
ті, Снігурівського—Миколаївської 
Області, Каховського — Херсон
ської області, Юнаківського ~ 
Сумської області, які виконали » 
перевиконали плани робіт по до
корінному поліпшенню земель та 
забезпечили високопродуктивне 
використання машинно-тракторно
го парку і зниження собівартості 
гектара умовної оранки. Ці заго
ни нагороджуються Почесними 
Грамотами ЦК ЛКСМ України та 
грошовими преміями в розмірі 
200 карбованців.

Серед інших колективів, які ви- 
■£Гу;оякісно виконували завдання по 
докорінному поліпшенню земель, 
відзначено комсомольсько - моло
діжний механізований загін Ново- 
архангельського райоб’єднання 
“Сільгосптехніка» Кіровоградської 
області.

ЦБ
І ЇХ СВЯТО
Багатогранна і складна робота діль

ничного інспектора. Все життя наше про
ходить серед людей з їх різноманітними 
запитами, ускладненнями, але нам при
ємно, що виконуємо велику роботу по 
перевихованню окремих людей, ставимо 
їх на вірний життєвий шлях.

Але в цій роботі ми, штатні працівни
ки міліції, не самі. В тому, що дільниця, 
яку мені доручено, за останні п’ять— 
шість років не має жодного правопору
шення, чимала заслуга позаштатних 
дільничних інспекторів М. Є. Халявка, 
В. С. Митюка, Інспектора дитячої кімна
ти А. П. Короленка, командира народної 
дружини М. Д. Ракулёнка.

Хочеться від щирого серця поздорови
ти наших вірних помічників. Бо це і їх 
Свято,

о. ІЛЬЧИШИН, 
дільничий інспектор Знам’яисько- 
го відділу внутрішніх справ.

Володимир Власенко почав свою діяльність по охо
роні громадського порядку заступником начальника 
оперативної групи Кіровоградського міськкому комсо
молу, за його ж рекомендацією прийшов на службу в 
органи внутрішніх справ. Володимир відразу показав 
себе працівником здібним, вдумливим, товариші обра
ли його заступником секретаря комсомольської орга
нізації. ;_

Здібну молодь — посланців комсомолу і виробничих 
колективів — управління внутрішніх справ висуває 
па відповідальні посади. Тривалий час керує одним 
із відділів управління Георгій Харнчкін, важливими 
ділянками роботи в області керують Володимир Сле- 
безюк, Володимир Марчик та Інші молоді товариші.

Доброго слова заслуговують посланці комсомоль
ських організацій та колективів трудящих старший 
інспектор УВС Василь Босий та його колега Микола 
Умрихін, комсочольці-міліціонери Кіровоградського 
міськвідділу внутрішніх справ Володимир Власенко, 
Анатолій Осадчий. Василь Макущенко. Анатолій Тка
ченко. Всі вони вчорашні робітники, колгоспники, які 
обрали собі професію мужніх.

За бездоганну працю ватаго молодих міліціонерів 
нагороджено грамотами Міністерства внутрішніх 
справ, обласного управління та міського відділення. 
Серед нагороджених — відмінники міліції Анатолій 
Ткаченко та Василь Макущенко.

Робота в міліції — справа надзвичайно складна, 
тому відрадно, що в ряди її стає молодь — освічена, 
ерудована. з високою внутрішньою культурою.

О. ЯЦЕНКО, 
начальник відділу політико-вихов- 
ної роботи обласного управління 
внутрішніх справ.

Служба в міліції — це нелегкі будні, це безкомпро
місна боротьба з тими, хто заважає спокійно жити і 
працювати нашим людям, це зустрічі віч-на-віч з 
правопорушниками, які не завжди безпечні, це важ
кий щоденний обов’язок, який треба виконувати, не 
думаючи про почесті й нагороди.

За покликом серця йдуть на цю нелегку працю мо
лоді робітники, колгоспники, які пройшли трудову 
школу й одержали армійський гарт. Почесні 1 благо
родні обов’язки їх тісно пов’язані із захистом інте
ресів трудящих Радянської країни, зміцненням пра
вопорядку і соціалістичної законності, удосконален
ням методів роботи, розширенням зв’язків з громад
ськістю.

ПРОФЕСІЯ 
МУЖНІХ

Пильно стоять па варті спокою хлопці в синіх гаїпкетах (зліва направо); слідчий 
Олександрійського міського відділу внутрішніх справ, секретар парторганізаиії 1. о. 
Харнтоненко, слідчий Кіровоградського міського відділу внутрішніх справ С. О. Ва
сильєв, старшин інспектор карного розшуку УВС В. О. Босий, секретар комсомольської 
організації Кіровоградського обласного управління внутрішніх справ В. І. Власенко, 
інспектор Кіровогра.іського міськвідділу внутрішніх справ ІО В. Волобоєв.

Фото Б. КИЗІЛЯ.

довжувати славні тради
ції своїх батьків 1 стар
ших товаришів.

Молоді працівники об
ласного управління внут
рішніх справ високо три
мають авторитет радян
ської міліції. Юнаком по- 
чаи службу Петро Пар
хоменко, а тепер він — 
один з досвідчених пра
цівників карного розшуку.

БУТИ
ЧИ
НЕ БУТИ?

Була та пора, коли піч уже 
закінчилася, а ранок ще не 
наступив. Десь несміливо по
пискувала пташина, сіра сму
га горизонту ледь рожевіла.

Лейтенант Григорій Бабенко 
здригнувся від вранішньої 
прохолоди. Згадав: «Поспі
шайте, товаришу лейтенант, 
пограбовано магазин. Такого у 
нас в Озерах ще не трапляло
ся», А нащо було поспішати? 
Ні слідів, ні злочинців. Кого 
переслідувати, кого загриму
вати?

На спеціальних курсах під
готовки працівників міліції 
ВЧИЛИ, Що після ретельного 
обслідування місця пригоди, 
слід псе виявлене зафіксувати 
у протоколі. А що далі? Не 
такі дурні злодії, щоб діяти 
при свідках. Та й хто ходить 
по селу глухої ночі? Де взяти 
ТИХ СВІДКІВ?

Бути чи не бути Бабенку 
працівником міліції? Коли 
пГсля повернення з армії за
пропонували цю роботу, з ра
дістю погодився. Вона уявля
лася суцільною романтикою. А 
тут, кого ти в біса будеш пе
реслідувати?

Проте розчарування вияви
лося іпаидкоминучнм. До міс
ця пригоди виїхали старші то
вариші. З ними дільничний 
уповноважений села Молчанів- 
кн Озерської сільської гади 
відпрацював кілька можливих 
версій. Григорій Бабенко звер« 
нувся за допомогою до місце
вого населення. І не помилив
ся. Адже в селі всі знають 

один одного. Чоловіки і жін
ки. юнаки І Дівчата — всі в 
один голос запевнили, що се
ред сільських злодія бути не 
може Логічно було підозрю
вати когось із приїжджих. 1 
дійсно, незабаром Григорій за
тримав двох хлопців, які зве
чора вешталися біля клубу. 
Злочинці були з Світловод- 
ська.

Тоді в усій повноті відчув 
Григорій Бабенко, яка велика 
сила — громадськість. Без 
допомоги озерчан навряд чи 
вдалося б йому розкрити зло
чин.

З того часу вся робота 
дільничного уповноваженого 
по попередженню і розкриттю 
злочинів, завжди поєднується 
з роботою дружинників, ком
сомольських організацій, поза
штатних працівників міліції, 
громадських активістів.

У Григорія відпустка. Він 
може спокійно відпочивати, бо 
на дільниці залишилися його 
вірні заступники, поза
штатні дільничні уповноважені 
М. Кошман, М. Швець, О. Че
пурний О. Крупа, М. Пана
сенко. Він може на них по
кластися. бо не раз доводило
ся розкривати І попереджува
ти злочини.

Якось О. С. Чепурний одер
жав від правління колгоспу 
скаргу: невідомі розкрадають 
на фермі корми. На світапні 
він разом з дружинниками 
М. Рулепком та Г. Трегубен- 
ком організували рейд-перевір- 
ку охорони корміп. Лише під 
час цього рейду було поперед
жено три випадки крадіжки, 
з’ясовано умови, що сприяли 
розкраданню.

Добрий зв’язок лейтенант 
міліції Г. М. Бабенко підтри
мує І з комсомольською ор
ганізацією колгоспу імені 
Жданова. Тут організували 
комсомольський патруль по 
контролю за рухом автотранс
порту на чолі із секретарем 
комсомольської організації Ва

силем Вовком. Багато ним 
попереджено автопригод, особ
ливо під час перевозки вро
жаю.

...Одного осіннього дня кол
госпники, що поверталися з 
поля, повідомили Василю Вов
ку. що мимо них на шаленій 
швидкості проїхала автома
шина.

«Може трапитися нещастя», 
— промайнуло в думці комсо
мольського ватажка.

Разом з членами комсомоль
ського патруля Миколою Ру- 
депком. Леонідом Єременком 
Василь Вовк організував пе
реслідування автомашини. На 
двадцятому кілометрі від села 
п’яний водій залишив машину 
на залізничній колії, а сам на
магався втекти. Комсомольці 
вчасно зупинили потяг, а во
дія затримали. Ним виявився 
шофер Павлнського відділення 
«Сільгосптехніки» Валерій 
Рак. Винахідливість і сміли
вість комсомольців відвернула 
злочин.

Головне в роботі дільнично
го уповноваженого — це про
ведення профілактичних захо
дів по запобіганню правопору
шень. Повсякчасно підтримує 
зв’язок з дружинниками, по
стійно інструктує їх. навчає 
методів попередження право
порушень. виходить з ними на 
чергування. А з комсомольця
ми Григорієм Коряченком, Ва
силем Вовком. Миколою Шев
цем організував систематич
ний випуск сатиричної газети. 
Тут висміюються порушники 
громадського порядку, нероби 
І інші порушники сбиіалістнч- 
вого співжиття.

Вірно поставлена робота з 
громадськістю по дотриманню 
кожним мешканцем дільниці 
законності і норм соціалістич
ного співжиття сприяла тому, 
Що з кожним роком зменшує
ться кількість правопорушень, 
значно зміцнився громадський 
порядок п гелях

В. 1ЛАРІОНОВ.
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Конкурс-вікторина

Керівник клубу 
кандидат у майстри спорту 
Г. ДУБІВКА

ВІДПОВІДІ
НА ЗАВДАННЯ № 5

цієї

ному морозі до церкви, аби піп «зцілив» 
його свяченою водою. Бабуся, звичайно, 
по темноті своїй думала, що робить доб
ро. А воно обернулося бідою. Хлопчик 
тс тяжче захворів, хвороба ускладнила
ся, 1 внаслідок неї він осліп... Згасло 
сонце, зникло голубе небо, заплакане об
личчя матері, білі голуби над куполами 
дерев’яної сільської церкви. Здається, 
вже втрачено все...

Тд сила волі була такою могутньою, 
енергія — такою кипучою, настирність — 
незбагненною, що пін переборов усе. Зви
тяжна душа перемогла темряпу. Незрячо
го хлопчика віддали до Московської 
школи-інтернату для сліпих, І він з такою 
силою потягнувся до знань, до світла, 
що вже віщо не могло зупинити. Звід
ціль і починаються мандрівки Василя 
Єрошеика. Мандруючи по світу, він сам

У СЕМИ
СВЕТАХ

ЯКБИ хто сказав, що сліпий чоловік мо
же обійти весь світ, вивчити чужі мо

ви, написати і видати на цих мовах кни
ги, і що цими книгами він завоює чима
лу славу у світі, то це, звичайно, назва
ли б вигадкою. .Але такий чоловік справ
ді жив, він справді чимало помандрував, 
проїхав Німеччину, Бельгію. Францію, 
побував у Англії, де вчився в коледжі 
для сліпих, слухав лекції в Сорбонні. по
тім він подався на схід — був у Індії, 
Бірмі, Китаї, жив у Японії...

Одного цього переліку, мабуть, достат
ньо, щоб вважати цю людину винятко
вою. Але чоловік цей май неабиякий та
лант. Вій був чудовим музикантом, грав 
у оркестрі і, виступаючи з концертами, 
об’їздив чимало міст, і його скрізь за
хоплено зустрічали, як самобутнього му
зиканта, він мав приємний чистий голос 
і знав багато пісень. Цей чоловік 
за два місяці вивчив міжнародну 
мову — есперанто, а потім з таким 
же успіхом вивчив кілька європей
ських і кілька східних мов, вивчив 
так досконало, що. наприклад, на 
англійській він написав кілька на-' 
зон для дітей, які були видані і 
одержали схвальну оцінку критиків, 
а на японській мові він написав 
стільки творів, що став одним із 
найпопулярнішнх пнсьм спинків 
«країни ранкового сонця», його на
зивають класиком японської літера
тури, і в японській енциклопедії 
ім’я його стоїть поруч з іменами 
найелаветяішнх. літературних діячів
країни; щоб записати казки та легенди 
жителів далекої і суворої півночі, іде цей 
чоловік за полярне коло і вивчає мову 
чукчів. А всього він, цей дивовижно не
втомний чоловій, знав дев’ятнадцять 
мов... Нарешті, він був незрівнянним ша
хістом, одного разу на шаховому турнірі 
зайняв трете місце серед найсильнішвх 
майстрів країни.

Такі були його здібності.
Не менш сильним, відважним був пін 

у житті. Тільки те. іцо він. сліпий, від
важувався вирушати в далекі мандрівки, 
багато про що свідчить. Але під час цих 
мандрівок Із ним траплялися незвичайні 
пригоди. Так. у дев’ятнадцятому ропі у 
Владивостоці він поірапив до рук біло
гвардійців як «більшовицький агент.’». 
Йому загрожував суд, а там, можливо, і 
смертна кара. Та він з допомогою вірних 
друзів утік, на іноземному пароплаві до
брався в Шанхай, і там, переодягнений 
у костюм вантажника, який йому пере
дали китайські кулі, загрн.мований, з 
кошиком на спині, зумів сховатися від 
переслідувачів... А на далекій півночі, се- 

. ред вічних снігів, він відважився на со
баках без провідника поїхати у тундру. 
В дорозі його спіткала страшна хуртови
на. 1 в найнапруженішу хвилину собача 
упряжка відірвалася від саней і розтану
ла в сірому мороку... Одинокого сліпого 
поступово засипало снігом. Тільки чудом 
врятувався вів тоді.

Хто ж. ця людина? 1 чи. справді, вона 
жила па світі?
Т АК, ЙОГО називають людиною з ле- 
“ геидн. А ім’я його— Василь Яковлевич 
(Ярошенко — наш земляк, українець, на
родився він в 1899 році в селі Обухівці на 
Білгородщиві в селянській родині. В 
чотири роки хлопчик захворів на кір. А 
бабуся, яка дуже вірила п бога, схопила 
малого та її понесла по трндцятнградус-

-

вчиться й інших вчить. Він вчить сліпих 
дітей у Бірмі і разом з цим вивчає на
родну творчість цієї країни. Розповідає 
інтелігентам Індії про свою вітчизну і 
каже, що неминуче настане час, коли 0 
знедолені індуси стануть на шлях бо
ротьби за свободу. У Китаї співає ук
раїнських пісень; читає лекції про вели
ких російських письменників, працює ви
кладачем в Пекіиському університеті. В 
Японії В Єрбшеико прожив майже сім 
років, туз сформувався як письменник і 
невтомний поборник миру та дружби між 
усіма народами.
ЛІТЕРАТУРНА спадщина цього впнят- 
•* ново обдарованого письменника, мис
лителя дуже обширна. вона ще не тільки 
не вивчена а навіть і ис зібрана. Уже 
згадано було про ного перші дитячі каз
ки англійською мовою, а він писав усіма 
мовами, які знав. багато його статей, 
оповідань, казок.
мовою есперанто, в різних зарубіжних і 
вітчизняних виданнях. Перший вірш, на
писаний Єрошенком, починався щасливим 
акордом:

«Я бачу сонце, я бачу світло...»
Треба було серцем бачити, душею від

чувати світ, щоб оспівувати його, закли
кати людей до боротьби за щастя. В 
двадцятих роках в Японії вийшло ДРУ- 
ком зри збірки творів В. Єрошеика, зов
сім недавно там перевидано тритомне зі
брання його оповідань, казок, легенд. 
Зміст творчості цього самобутнього пись
менника її ідейна цілеспрямованість ви
ражена певно у вірші, який названо «Лю
бов до людей»:

Запалив я у серці вогонь. 
Хто здолає його загасить?
Ясне полум’я в грудях пала. 
Доки дихаю — вогник горить.
Доки житиму — хай він буя, 

.Зогріває осяюе нас.
Мій вогонь — то любов до людей. 
До свободи любов повсякчас...

багато його статей, 
легенд друкувалося

Г УМАНІЗМ, рівність, право людини на 
• свободу і працю утверджує В. Єро- 
шенко в своїх творах. По формі вони 
часто алегоричні, сповнені глибокого фі
лософського змісту, але повні дії, руху. 
Ось його казка «Тісна клітка». Вільний 
і всесильний тигр, потрапивши до кліт
ки, воліє краще вмерти, ніж жити в не
волі, він, пробираючись мимо сіл по 
лісу, набачився різпого рабства і бачив 
мужніх, що йдуть на смерть, аби позбу
тися життя в тісній клітці.

Сповнені теплим і щирим ліризмом 
його «Оповідки зів’ялого листочка». Це, 
як назвав їх автор, маленькі казки, етю
ди із шанхайського життя. Серед них чи 
не найкраща—оповідка «Країна Мрії».

«Була весна. Молоді листочки старого 
дерева співали зелений гімн і ясному со
нечку, і теплим замріяним вечорам, і 
таємничому місяцю, і загадковим зо
рям...»

І теплий легіт їм схвильовано розпові
дає:

«—О, зелені листочки, мої зелені брати
ки, уві сні я бачив чудесну країну. Снив
ся мені Острів Щастя... О. всіх чудес 
цієї Країни Мрії 1 перелічити не можна. 
Послухайте, зелені листочки, мої зелені 
братики, а нумо разом полетімо до Краї
ни Мрії!..»

Не важко здогадатися, яку Країну Мрії 
мав на увазі письменник. До цієї країни 
він весь час прагнув сам, він, відірваний 
від батьківщини, рвався у рідний край. 
1 як тільки стало можливим, піп повер
нувся до омріяного ним краю. Після 
довгих мандрів відвідав він рідне село, 
обійнявся 3 рідними і близькими йому 
людьми. В радянській країні сліпий 
мандрівник знайшов щастя. З 1924 року 
В. Єрошенко працював перекладачем У 
Комуністичному університеті трудящих 
Сходу, потім у школі для сліпих. Багато 
років прожив у Туркменистані, де був 
директором дитячого будинку-інтернату 
для сліпих, ДО речі, тут Він розробив 
туркменську абетку для сліпих. Вчите
лював довгий час і в Москві. 1 скрізь 
він не покидав кипучої громадської діяль. 
пості, активної літературної роботи.

Та здоров’я гіршало, і письменник пе
реїздить до рідної Обухівкн. Тут він ще 
плекав план — разом із своєю собакою- 
поводирем пройти пішки від Обухівкн до 
Владивостока, тобто майже через усю 
країну. Він до останньої хвилини залишав
ся вірним своїй нечуваній романтичній 
вдачі. За три дні до смерті закінчив ос
танній твір і сказав;

— Тепер я спокійний.
В селі Обухівці на могилі сліпого 

письменника споруджено пам’ятник із 
чорного граніту, вирізьблено слова і да
ти: «Єрошенко Василь Яковлевич. 1899— 
1952». В рідному селі його іменем назва
но школу.

Спадщина письменника стає надбанням 
широкого кола читачів. У місті Білгороді 
вийшов однотомник його творів під наз
вою «СЕРЦЕ ОРЛА». З’явилися статті 
про нього в багатьох періодичних видан
нях. Добру справу зробила київський 
літературознавець Надія Апдріанова- 
I ордієнко, нона зібрала чимало матеріа
лів про життя письменника, нею упоряд
кована найповніша збірка В. Єрошеика 
«Квітка справедливості», іцо вийшла цьо
го року у видавництві «Молодь».

Олександр МОТОРНИЙ. В

ПОКАЗУЄ КІРОВОГРАД
ВІВТОРОК, И листопада. 

Перша програма. 11,00 — Теле
вісті, (К). 11.10 — Кінонарнс.
(К). 11.35 — Фізика для учнів 10 
класу. »Електронні явища у ва
куумі». «Електронна промене
ва трубка». (К). 12.05 Кіно
журнал та художній фільм 
«Слідство триває». (Кіровоград).

17.40 — Телевісті. (К). 18.00 —
Для дітей. «Чудові східці».
(М). 18.30 — Ленінський універ
ситет мільйонів. (М). 19.00 —
Художній фільм «Серце Боніву-
па». IV серія. (К). 20.09
«Барви веселки». (Львів), 20.30 
— Програма «Час». (М). 21.15— 
■ Вечірня розмова». Передача, 
присвячена працівникам міліції. 
(Кіровоград). 22.00 — Художній 
Фільм «Слідство триває», (Кіро
воград).

Друга програма. 22.30 — 
ранька-69». (Одеса) 23.30 
левісті. (К).

СЕРЕДА, 12 листопада.
ша програма. 10.30 — Шкільний 
екран, (К). 17.00 — Новини. (М). 
17.15 — ^Промислова програма».

«Та-
Те-

Пер-

(Одеса). 17.-10 — Телевісті. (К). 
18.00 «Телевізійні ленінські 
читання». (Кіровоград). 18.20 — 
К.іноленініапа. «Ілліч у Лондо
ні». (Кіровоград). 18.30 — Про
грама УТ. 18.55 — Футбол. Ку
бок європейських чемпіонів. «Ди
намо» (К) — «Фіоревтіпа» (Іта
лія). (М). 21.00 .«Як завжди, 
завтра виходить «Правда». (М). 
22.00 — Програма українського 
кольорового телебачення. (К). 
23.00 —• «Легенда про пісню». 
(Харків). 23,30 — Телевісті. (К).

Друга програма. 2І.00 — Кіно
журнал та художній фільм 
«Шлях в Сатурн». (Кіровоград).

ЧЕТВЕР. 13 листопада. Пер
ша програма. 10.00 Новини. 
(М). 10.15 — До 50-річчя Першої

кінної армії. (М). 10.45 — Л. Ін- 
фельд. «Еваріст Галуа». Теле- 
вистава (М). 12.20 —- Для шко
лярів. «Твоє місце в житті». 
(М). 12.50 — Телевісті. (К). 17.40 
Телевісті.
хайте всі». ........     „
піонерських загонів. (Донецьк). 
18.30 — «Ленінський університет 
мільйонів», (М). 19.00 — Про
грама «Час», (ЛІ). 19.30 — «Ле
ніну присвячується». Музична 
передача. (К). 19.50 — В. Фінк, 
К. Вакуленко. ’«Лоїіжюмо, Па
риж». Телеспектакль. (Дніпро
петровськ). 20.30 Міжнарод
ний огляд. (К). 21.00 — «Па
літра». (Львів). 21.45 — Музич
на передача «Тиха сімейка». 
(М). 23.15 — Телевісті, (К).

ВІЛЬГЕЛЬМ СТЕИН1Ц, - 
перший в історії чемпіон світу— 

~був не тільки найсильнішим ша
хістом свого часу. Він був та
кож винахідником позиційного 
вчення, яке зіграло велику роль 
у розвитку шахового мистецтва. 
Стейніц висунув ряд теоретич
них положень, які і в паші дві 
не втратили свого значення.

ЕММАНУЇЛ ЛАСКЕР... Ця ти
танічна фігура шахіста-філосо- 
фа ще давно буде привертати 
увагу шахових істориків і літе
раторів. Ласкер розглядав ша
хову гру, як творчу боротьбу 
індивідуальностей. Велика поля 
до перемоги допомагала йому 
вести партію з граничною на
пругою сил. «Не можна бороти
ся з Ласксром — можна боро
тися лише з його ходами». — 
говорили сучасники. Ласкер 
один із перших зрозумів роль 
спеціальної підготовки до про- 

-тивннків.
ХОСЕ-РАУЛЬ КАПАБЛАНКА. 

Неабияке шахове обдарування 
Капабланки, яке виявилося Ще 
в ранньому дитинстві, яскраво 
освітило весь його творчий 
шлях. Знаменитий кубинець У 
період своєї найвищої слави до
вів шахову гру до досконалості. 
Глибоке позиційне чуття, філі
гранна техніка, віртуозне розі
грування простих позицій сумі
щалося в нього з динамічністю 
гри і неабияким комбінаційним 
зором. «Це був найбільший та
лант, який коли-небудь з’являв
ся на земній кулі», — писав 
О, Альохін після смерті Кана- 
блапкп.

ОЛЕКСАНДР АЛЬОХІН, При
страсне шукання нових шляхів 
у шахах було провідною зорею 
Альохіиа в його шаховій кар’є
рі. Справжній художник. Лльо- 
хін говорив про себе: «Для ме
не шахи не гра, а мистецтво». 
Він був вс тільки великим май
стром комбінацій, а в доскона
ло володів позиційними метода
ми гри, а в техніці розігрування 
закінчень не поступався Капа- 
бланці. Великий вклад Альохіиа 
в теорію дебютів.

МАКС ЕИВЕ. Завоювання 
ним титулу чемпіона світу було 
для багатьох сучасників неспо
діванкою. Але із період першо
го матчу з Альохіпим (1935 рік) 
він знаходився в розквіті твор
чих сил. Прибічник позиційпого 
вчення Ласкера. Еііве разом з 
тим приділяв велику увагу так
тичному удосконаленню і в Цій 
галузі добився значних успіхів. 
Певну роль в його перемозі над 
Альохіпим зіграла відмінна де
бютна підготовка. Голландський 
гросмейстер і зараз є справжнім 
енциклопедистом шахів. Ного 
всесвітньо відома дебютна карто
тека і глибокі дослідження в 
галузі ендшпіля користуються 
визнанням усіх шахістів.
. МИХАЙЛО БОТВИНИИК. 
Життя Ботвинника-шахіста тіс
но переплітається з життям Бот- 
випника - вченого. Цим, ма
буть, | пояснюється його особ
ливий підхід до шахів. «Для то
го, щоб виділитися серед май
стрів. — писав Ботвивник.. — 
необхідно привчити себе до ка
бінетної роботи за шаховою 
дошкою, вивчати етюди, історію 
шахів, розвиток шахових теорій, 
шахову культуру».

ВАСИЛЬ СМИСЛОВ. Після 
матч-турніру 1948 року, коли 
Смислов прийшов до фінішу 
слідом за Ботвинннком, за ним 
твердо закріпилася репутація 
«Другої дошки світу». Природна 
інтуїція дозволяє йому в най
простіших положеннях ПОСЛІДОВ-

но здійснювати позиційний тиск, 
І те, що серед гросмейстерів 
енстракласу з’явився рііслів 
«потрапити під прес Смислова», 
— кращий епітет його стилю. 
Особливу майстерність виявляв 
Смислов в ендшпілі.

МИХАЙЛО ТАЛЬ. «Морфі XX 
піну», «Шаховий автомат», — 
подібні заголовки згїмайоріли в 
газетах після тріумфального 
зльоту рижанина в кінні 60-х ро
ків, Таль — послідовник майст
рів атаки, таких як Іигорін, 
Шпільман, Альохін. Але Альо- 
хіц говорив, що майстер, про,- 
водячи комбінацію, повинен ба
чити її до кіпця, повинен вірити 
п її коректність. Таль же нав
мисно викликає на шаховій 
дошці неабиякі.ускладнення, ін
коли не бачачи, до чого вони 
приведуть. Якщо до Таля гово
рили лише про інтуїцію .пози
ційну, то він широко — 
свою шахову практику 
тивні комбінації».

ТИГРАН ПЕТРОСЯН, 
побудувати графік успіхів Пет
росяна, то швидкий злет в пе
ріод до 1950 року змінився ста
більною лірією: майже у всі* 
змаганнях він виступає успішно, 
не опускаючись нижче 2 — 3 
місця, але і першим стає Р<Д- 
ко. Причина цього — в неаби
якій надійності його гри. В цьо» 

- му відношенні він нагадує К-т- 
пабланку. Ботвинник так оха
рактеризував його стиль: «Пет
росян у першу чергу піклується 
про безпеку. Робить це піц ар
тистично, інтуїтивно і швидко, 
знаходячи способи знешкодити 
агресивні задуми противника».

БОРИС СПАССЬКИН. Важкий 
був шлях у нинішнього чемпіона 
світу до шахового Олімпу. Пер
ший матч з Т. Петросяном у 
19СЗ році він програв.' Три роки 
тому він ще був не готовий до 
матчу психологічно. В матчі 
1909 року Снасський всебічно під
готувався до матчу і ні в чому 
не поступався Петросяну.

Опозиція — цс положении ко- 
ротя перед королем противника 
на відстані одного поля (проти
стояння королів).

ВВІВ У 
«ііггуї-

Якщо

Володіння опозицією є вели* 
кою перевагою п пішакопому за» 
кінченій.

ІЦо ж розуміють під «володін
ням опозицією»? Якщо обидва 
королі знаходяться в опозиції і 
черга ходу за чорним королем, 
то опозицією володіють білі, а 
якщо навпаки — то чорні. На 
діаграмі приводиться положен
ня. де володіння опозицією до
зволяє білим виграти партію.

Осолодівши ОПОЗИЦІЄЮ 
після 1. Кр(]5 білі примуси
ли чорного короля поступи
тися дорогою, а потім чор
ний король був витіснений 
від своїх пішаків.

2. Етюд розв’язується так: 
І. Кріїї (дальня бокова 

опозиція, 
від, здавалося б, неминучої 
поразки). 1. ...Кре2, 2. Кр^2 
Кре 3 3. Кр^З КрД4 4. Крд4 
Кре З 5. КрдЗ і т. д. Після 

. 1. КрИі нічого не дає чор
ним 1. .,е4 з-за 2. Крс-2.

Білі рятуються

(К>. 18.00 «С.ту-
Ленінський огляд

Гімнастичні екзамени—
на «відмінно»

Наша адреса і телефони «МОЛОДОЙ КОММУНАР» — орган Кировоградского 
обкома ЛКС.МУ, г. Кировоград.

м. Кіровоград, вул. Луначарського, 36. 
Телефони: відповідального секретаря — 2-45-35, 
відділу військово-патріотичного виховання і спор

ту — 2-45-35, решти відділів — 2-45-36.
Друкарня ім. Г. М, Димитрова обласного управління 

по пресі м, Кіровоград, вул. Глінкн, 2.
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ХАРКІВ. (РАТАУ), Збірна команда гімнастів Мі
ністерства освіти Української РСР стала перемож- 
ницею перших Республіканських міжвідомчих юна
цьких ігор з спортивної гімнастики.

Абсолютною чемпіонкою стала 18-річиа гімнастка >з 
Дніпропетровська, член збірної команди республіки 
майстер спорту Ірина Юшкова («Авангард») —-72 8 
бала. У юнаків почесного титулу переможця удос
тоївся 16-річний Сергій Баранкевич — учень 10 кла
су І17-Ї інколи м. Одеси, що виступав у складі 
команди Міністерства освіти УРСР, Він набрав 109 4 
бала.

Редерер В. ПОГРІБНИЙ.
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