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У цей святковий день ПО
ГЛЯДІ! всіх чесних людей 
планети звернуті до Моск
ви, до її серця — Красної 
площі. Диханням жовтне
вих десятиріч овіяна ця 
площа.

Заповнені трибуни. Сьо
годні тут найпочесніші 
гості — ветерани Комуніс
тичної партії, учасники 
революційних битв за їіла- 
ду Рад. Це їм від імені 
партії і народу висловив 
глибоку вдячність товариш 
Л. І. Брежнєв напередодні 
революційного свята.

Стрілки Кремлівських 
курантів наближаються до 
десяіи.Тіад площею грим
лять оплески, лунають ви
гуки «УрзІ», «Хан жи
ве Жовтень!», «Слава 
КПРС!», «Ленінському 
Центральному Комітетові 
Комуністичної партії — 
слава!». Це москвичі і гос
ті столиці вітають керівни
ків Комуністичної партії і 
Радянського уряду.

На Центральну трибуну 
Мавзолею піднімаються 
товариші Л. І. Брежнєв, 
Ю. В. Андропов, В. В. 
Гришин, А. А. Громнко,
A. П. Кириленко, О. М. Ко- 
сигін, Ф. Д. Кулаков, К. Т. 
Аіазуров, А. Я. Пельше, 
М. А. Суслов, П. Н. Демі- 
чев, В. В. Кузнецов, Б. М. 
Пономарьов, М. С. Соло
менное, К. У. Черненко, 
І. В. Капітонов, В. І. Дол
гих, М. В. Знмянін, Я. П. 
Рябов, К. В. Русаков.

Десята година ранку. Із 
Спаськпх воріт па відкри
тій машині виїжджає член 
Політбюро ЦК КГІРС, мі
ністр оборони СРСР Мар
шал Радянського Союзу 
Д. Ф. Устинов. Прийнявшії 
рапорт командуючого вій
ськами ордена Леніна 
Аїосковського військового 
округу генерала армії
B. Л. Говорова, міністр 
об'їжджає війська, поздо
ровляє їх із святом. У від
повідь гримить могутнє 
«ура!».

Після об’їзду військ мі
ністр оборони СРСР підні
мається на трибуну Мав-

золею В. І. Леніна і виго
лошує промову.

І знову над площею хви
лями прокочується трира
зове «ура*». Гримлять зал
пи артилерійського салю
ту. ' Зведений військовий 
оркестр викопує Гімн Ра
дянського Союзу. Почи
нається урочистий марш 
військ.

Продемонстрували без
межну відданість народові, 
рідіїій Комуністичній пар
тії радянські воїни армії і 
флоту, готовність виступи
ти на захист Батьківщині), 
всієї соціалістичної спів
дружності.

На Красну площу вихо
дять юнаки і дівчата в 
червоних костюмах з пра
порами і вимпелами в ру
ках. Починається святкова 
маніфестація.

«Хай живе Велика Жовт
нева соціалістична рево
люція — головна подія 
XX століття, початок все
світньо-історичного пово
роту людства від капіта
лізму до соціалізму!» — 
звучить над рядами. У 
відповідь гримить трира
зове «ура!».

На площу вноситься 
прапор Москви — міста- 
героя, міста-трудівпика. 
Ного супроводить колона 
ветеранів Комуністичної 
партії — учасників рево
люції, Героїв Радянського 
Союзу, Героїв Соціаліс
тичної Праці, передовиків 
і новаторів виробництва. 
Над. ними майорять пра
пори московських підпри
ємств. Починається свят
кова демонстрація пред
ставників трудящих СТО
ЛИЦІ.

З червоними бантами ви
йшли па демонстрацію 
електромашинобудівн и кв- 
заводу імені Володимира 
Ілліча. Перші святкові бу
кети вони за традицією 
принесли сьогодні вранці 
до пам'ятника В. І. Леніну. 
Цього року іллічівці від
значили ювілей: десять ро
ків тому найкращі елек
тродвигуни ЗВІ першими 
в країні здобули вищу 
(Закінчення на 2-й стор.).

Країні Рад — шістдесят 
рокія. Як найбільш світле, 
найбільш радісне свято зу
стрічають ювілей соціаліс
тичної Вітчизни братня 
сім’я народів СРСР, всі 
чесні люди планети. Він 
ознаменований новими 
звершеннями в комуніс
тичному будівництві, твор
чою працею нашого ро
бітничого класу, колгосп
ного селянства і народнеі 
інтелігенції, які в єдиному 
строю з величезним під
несенням під випробува
ним керівництвом ленін
ської партії втілюють в 
життя історичні накрес
лення XXV з’їзду КПРС.

Святковий і урочистий 
вигляд має головна ма
гістраль столиці України— 
Хрещатик.

На трибунах герої пра
ці — переможці ударної 
ювілейної, вахти, знатні 
люди республіки, передо
ві трудівники ланів і ферм 
столичної області, пред
ставники партійних, радян
ських, профспілкових і 
комсомольських організа
цій, діячі науки і культури, 
воїни Радянської Армії. 
Поруч з ними — ветерани 
революції, Герої грома
дянської і Великої Вітчиз
няної воєн, керівники рес
публіканських міністерств, 
відомств і організацій, 
співробітники генеральних 
консульств зарубіжних 
країн у Києві.

Десята година ранку. На 
Центральну трибуну підні
маються товариші В. В. 
Щербицький, М. М. Бори- 
сенко, О. П. Ботвин, О. Ф. 
Ватченко, Г. І. Ващенко, 
О. П. Ляшко, П. Л. Погреб- 
няк, І. 3. Соколов, В. О. 
Сологуб, О. А. Титаренко, 
В. В. Федорчук, В. Ю. Ма- 
ланчук, Я. П. Погребняк.

У відкритій машині на 
площу в’їжджає кандидату 
члени Політбюро ЦК Ком
партії України, командую
чий військами Червоно- 
прапорного Київського 
Військового Округу гене
рал Армії І. О. Герасимов. 
Він приймає рапорт коман
дуючого парадом генерал-

лейтенанта Ю. П. Геренть- 
єва про готовність військ 
до урочистого маршу, по
здоровляє солдатів, сер
жантів, старшин, прапор
щиків і офіцерів з 60-ю річ
ницею Великої Жовтневої 
соціалістичної революції. 
У відповідь гримить мо
гутнє «УраІ».

За традицією парад 
військ Київського гарнізо
ну відкривають юні бара
банщики. По Хрещатику 
карбують крок слухачі за
снованої в рік 60-річного 
ювілею Великого Жовтня 
військової академії про
типовітряної оборони су
хопутних військ. їх зміня
ють слухачі Київського ви
щого Військового авіацій
ного інженерного учили
ща. Слідом за авіаторами 
йдуть курсанти Київського 
вищого зенітного ракетно
го інженерного ордена 
Леніна Червонопрапорно- 
го училища імені С. /А. 
Кірова. Оплесками зустрі
чають трибуни струнких, 
підтягнутих юнаків з чер
воними погонами суворов- 
ців. Кращим з кращих, 
комсомольцям і передо
викам навчання надано 
право взяти участь у па
раді.

На марші — вихованці 
Київського вищого Загаль
новійськового командного 
двічі Червонопрапорного 
училища імені М. В. Фрун- 
зе. Його біографія тісно 
зв’язана з історією народ
ження Радянських Зброй
них Сил. Майже шістдесят 
рокіз воно готує високо
кваліфікованих команди
рів, які відмінно знають 
військову справу. 15 ви
пускників училища, серед 
яких прославлені полко
водці — генерал Армії 
М, ф. Ватутін, генерал- 
майор І. В. Панфілов, удо
стоєні звань Героїв Радян
ського Союзу.

На площу, карбуючи 
крок, виходять курсанти і 
офіцери Київського вищо
го інженерного радіотех
нічного училища ППО. За 

(Закінчення на 2-й стор.).

Кіровоград. Святкові колонн

II ИНІШНЄ свято, що 
** вихлюпнулось на ву
лиці міста радісними ко
лонами трудящих, маєвом 
прапорів, знаменне, особ
ливе. І масштабом юві
лею, за котрим шість де
сятиріч розвитку Країни 
Рад по шляху Жовтня і 
недавно прийнятою 
вою Конституцією СРСР, 
яка втілила головні 
сумки цього героїчного 
шляху. І, славлячи шістде
сяту річницю Жовтня, 
зметнулися вгору червоні 
прапори на вулицях 
щах Кіровограда.

По - святковому 
чиста площа імені 
Кірова. В центрі її — ве
ликий портрет засновника 
Комуністичної партії,
творця Радянської дер
жави В. І. Леніна, портре
ти членів Політбюро ЦК 
КПРС. На трибуну підні
маються керівники облас
них та міських партійних і 
радянських органів, вете
рани партії, Великої Віт
чизняної війни, Герої Ра
дянського Союзу і Герої 
Соціалістичної Праці, пе
редовики виробництва, 
гості Кіровограда — де
легація Толбухінського 
округу Народної Респуб
ліки Болгарії.

Фанфари сповіщають 
про початок святкової де
монстрації. Під звуки уро
чистого маршу на площу 
ступає головна колона 
Попереду — знамено ор
деноносної області, Па
м’ятний прапор ЦК КПРС. 
Ради Міністрів СРСР, 
ВЦРПС і ЦК ВЛКСМ, пе
рехідний Червоний пра- 

_пор. У руках демонстран
тів — поотрети Карла 
Маркса, Фоідріха Ен
гельса, В. І. Леніна.

За традицією попереду 
колон трудівників міста 
крокують наймолодші 
учасники свята — школя
рі Кіровограда. З вітан
ням партії і народу йде 
радість, краса і надія на
шої землі. Єдиним при
вілейованим класом на
зивають молоде поколін
ня нашої країни. Великим 
піклуванням про нього 
пройнята й нова Конститу
ція СРСР, яка утвердила 
його права на щасливу, 
безхмарну юність. На 
турботу партії і народу 
учні відповідають відмін
ним навчанням.

Гордо прямують учні 
редньої школи № 34. 
комсомольську організацію, 
як і організації 6-ї. 13-ї та 
11-ї шкіл, визнано кращою 
серед тих. що з честю несли 
жовтневу вахту комсомолу, 
добивалися почесного права 
підписати Рапорт Ленінсько
го комсомолу ЦК КПРС до 
60-річчя Великого Жовтня.

Шовком спортивних зна
мен розквітла вулиця. Йдуть 
фізкультурники міста. З це
хів зі студентських аудито
рій, з риштувань новобудов 
несуть вони свою молодість і 
силу. А спорт — їхній під
ручний у житті, у праці. в 
навчанні. Проходячи повз 
трибуни, спортсмени викону
ють пізні вправи, утворюють 
дорогі для кожного з нас 
символи: «XXV», «60»
«КПРС».

Фізкультурників змінюють 
колони, в яких — викладачі, 
студенти вузів, учні техніку
мів та професійно-технічних 
училищ обласного центру.

но-

під-

і пло-

УРО- 
C. М.

се- 
їхню

Колективи підприємств, 
організацій, установ міста 
вишикувались у колони 
порайонно. Святковий по
хід відкрили трудящі 
ровського району. їм 
чим пишатися, є про 
звітувати. За дев'ять 
сяців ювілейного 
реалізовано понад 
продукції на 3,1 мільйона 
карбованців. У руках 
учасників святкового мар
шу — 
зунги. 
мир і працю, нову 
ституцію СРСР. Вони 
портують партії про 
трудові успіхи.

Очолює колону багатий 
робітничими традиціями 
колектив ордена «Знак 
Пошани» заводу трактор
них гідроагрегатів імені 
XXV з’їзду КПРС. У зма
ганні на честь 60-річчя 
Великого Жовтня агрегат
ники достроково, до 27 
вересня, виконали план 
трьох кварталів і вироби
ли надпланової продукції 
на 515 тисяч карбованців. 
Це майже 20 тисяч гідро
насосів різних наймену
вань. П'ять виробів за
водчан уже носять почес
ний п'ятигранник.

2250 трудівників удостоєні 
звання ударника комуністич
ної праці. Шліфувальниця це
ху № 2. депутат Верховної 
Ради УРСР. делегат XXV з’їз
ду КПРС. лауреат премії Ле
нінського комсомолу Ю. В. 
Євтушснко виступила з іні
ціативою «План двох років 
п’ятирічки — до 60-оіччя Ве
ликого Жовтня». її підтри
мали 312 робітників чотири 
бригади І дві дільниці. На 
передовиків п’ятирічки. на 
тих. хто трудиться нині в ра
хунок третього року п’яти
річки рівняють свій крок усі 
заводчани.

На транспарантах, що їх 
несуть трудівники заводу ра- 
діовнробів. — рапорти про 
виконання соціалістичних зо
бов’язань. План виробництва 
валової продукції заводчани 
перевиконали. Зекономили чи
мало електроенергії, палива, 
металу. Шести випобам заво
ду присвоєно пспжавнчй Знак 
якості.

Багато славних трудових 
починань народжується і по- 
шноюється на заводі. З почи
ном — до ювілею 
план двох з половиною років 
п’ятирічки 
лектив комсомольсько 
лодіжноТ бригади 
вальннків тслестудійної 
ратури цеху № 6. де бригади
ром В. С. Рябчешо. У перед
жовтневому ювілейному 
ганні він вийшов г 
цем. Нині на трудовому 
лендарі 
1978 року, 
п’ятирічки 
робітників 
— їхній 
ювілею.

Про свої здобутки ра
портують робітники заво
ду друкарських машинок, 
ремонтного заводу «Укр- 
сільгосптехніки», чавуно
ливарного заводу, заводу 
«Металіст», 
«Хімпобут». 
знамена, сяють 
усмішки людей, 
дзвінкі пісні.
міста славлять партію, 
країну, радянський народ 

Колону будівельників та 
працівників будівельно" 
індустрії, що вливається 
на площу кумачем прапо 
рів, очолюють 
підрозділів 
«Кіровогра два

Кі- 
с 

що 
мі- 

року 
план

транспаранти, ло- 
Кіровці славлять 

Кон- 
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свої

виконатн

виступив ко-
мо- 

цегулю- 
апа-

зма- 
перемож- 

ка- 
бригадн — грудень 
А план двох років 
вже виконали 640 
підприємства. Це 

трудовий дарунок

фабрики 
Майорять 

щасливі 
лунають 

Трудівники

колектив- 
комбінат 
ж б V Л»

- (Закінчення на 2-й стор.)
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Поч. на 1-й стор.). 
атесгаційну марку — дер
жавний Знак якості. Пер
ший двигун з почесним 
знаком тепер зберігається 
а Музеї революції СРСР. 
Тепер підприємство ви
пускає майже 50 типів 
електричних машин вищої 
категорії якості.

«Все—робітникам, все — 
трудящим!»—пі слова про
голосив В. 1. Ленін, висту
паючи на заводі напере
додні першої річниці Ве
ликого Жовтня.

Над колонами — нові 
рапорти, нові лозунги. 
«Ювілейній вахті — удар
ний фініш!», «Жодною 
відстаючою поруч!», «П’я
тирічці ефективності і яко
сті — першокласне устат
кування!» — девіз робіт
ників і спеціалістів завод) 
«Красный пролет арий». 
Кожен третій токар країни 
працює на верстатах з 
маркою цього підприєм
ства.

Романтичний сіімцол ре
волюції — червоні гвозди
ки принесли на демокечра
цію красиопрєсік'ші.і. Па
лаючий факел — емблема 
району — осявав багаль-

нонн бійців, які йшли на 
громадянську війну, ба
тальйони тих, хто просла
вив мужню Пресню в ро
ки Великої Вітчизняної, 
їх було 45 тисяч. Трид
цять сім є гали Героями 
Радянського Союзу. 1 в ти
лу краснопрєснеиці працю
вали, не шкодуючи себе. 
Завод «Красная Пресня» 
давав знамениті «Катюші», 
с'Ірьохгорка» одягала 
фронт. Битва з фашизмом 
була битвою за Жовтень.

У повені прапорів, тран
спарантів, художніх пан
но — знайомі назви: «Ком
прессор», «Фрезер», «Бо
рец», «Большевичка», «Рот- 
фропг», «Манометр». По
гляд вихоплює ілюмінова
ну карту СРСР: віл Моск
ви в найвіддалепіші куточ
ки розбігаються ■ вогненні 
промені. Це «географія» 
споживачів продукції «Ка
учука», 
заводу - 
позем'я, 
Тольятті 
Човпа.Хі Байкало-Лмурська 
магістраль, нафто-і газо- 
промисли.

Майорять над колонами 
жовіиеві заклики ЦК 
КПРС. Слсво партії звер

Серед адреса і ів 
- будов» Нечор- 

автогіїати в 
і Набережних

путе до радянського наро
ду, до всіх чесних людей 
планети. 
Жовтня, 
чаток 
Заклики 
ли програмою дій у най- 

' аідновідальніїні моменти 
історії.

По площі прокочується 
ще одна кумачева хвиля, 
крокують тисячі юнаків і 
дівчат; які представляю і ь 
всесоюзний студені СЬКИЇ! 
будівельний загін. Сімсот 
тисяч його бійців працю
вали влітку на будовах, 
заводах і фабриках, і рад
госпах і колгоспах, на 
транспорті і в сфері обслу
говування. Молодь країни 
з честю несе естафету тру
дових звершень старших 
поколінь.

Всенародне торжество в 
день шістдесятиріччя Ве
ликого Жовтня яскраво 
продемонструвало єдність 
паріії і народу, показало, 
па що здатна людина пра
ці, яка взяла в свої руки 
політичне керівництво су
спільством, то будує ко
мунізм.

Вірна прапорові Велико
го Жовтня, Країна Рад 
вступає в сьоме десятиріч
чя своєї історії’.

людей
У ньому — ідеї 

який поклав по
повому світові, 
партії завжди бу-

(ТАРС).

(Закінчення. 
Поч. па 1-й стор.).

И І в •

• КІРОВОГРАД •

ського вищого військово
го інженерного двічі Чер- 
вонопрапорного училища 
зв’язку імені М. І. Каліні- 
на. Слідом за колонами 
одного з найстаріших вій
ськових навчальних закла
дів країни, чітко карбую
чи крок, проходять повз 
трибуни підрозділи Мініс
терства внутрішніх справ 
УРСР, прикордонники.

Настає невелика пауза. 
І ось уже площу сповнює 
рокіт моторів: ідуть під
розділи мотострільців, ар
тилеристів, з'являються 
грізні ракети різноманіт
ного призначення. Вдень і 
вночі доблесні ракетники 
охороняють мирну працю 
Країни Рад. Завершує па
рад сталевий вал танково
го підрозділу.

Простір головної ма
гістралі міста заповнюють 
учасники святкової демон
страції. На кумачі прапо-. 
рів, лозунгах і транспаран
тах — червоний колір ре
волюції, багряний від
блиск Жовтня. Гарячими 
оплесками зустрічають 
трибуни панно, на якому 
портрет Володимира Іллі
ча Леніна — вождя рево
люції, з ім’ям якого 
нерозризно зв’язані ство
рення Комуністичної пар-

тії, народження першої в 
світі держази робітників і 
селян, всі грандіозні звер
шення радянських людей.

Над колонами — порт
рет незюмного поодоа- 
жувзча справи Леніна, ви
датного партійного і дер
жавного діяча нашого ча
су, Генерального секрета
ря ЦК КПРС, Голови Пре
зидії Верховної Ради СРСР 
^товариша Л. І. Брежнєва, 
портрети членів Політбю- 
ро Центрального Комітету 
КПРС.

«Ми — радянський на
род» — гордо полум’яніє 
на панно. Величезні фото
графії відтворюють герої
ку трудових буднів будів
ників комунізму. У суво
рих випробуваннях, мирній 
творчій праці в нашій краї
ні склалась нова історична 
спільність людей — ра
дянський народ.

З новою силою накочує
ться кумач прапоріз, зву
чить мідь оркестру — на 
Хрещатик вступає трудо
вий Київ, серце якого б’є
ться в єдиному ритмі з 
республікою, з усією краї
ною. Його удари вивірено 
за годинником десятої 
п’ятирічки. Вони втілені 
сьогодні в могутніх екска
ваторах, електронно-об
числювальних машинах, у 
надточних верстатах і при
ладах, райдузі яскразих

шозкозих тканин та інших 
товарах народного спожи
вання. Сьогодні більш як 
сго підприємств міста єх 
п/скаюгь майже тисячу 
найменувань виробів з 
державним Знаком якості. 
Освоєно випуск 579 нозих 
зразків машин, устаткуван
ня, приладів і матеріалів. 
50 тисяч трудівників сто
лиці достроково виконали 
план двох років.

Нарядними потоками 
вливається на площу мо
лодь — студенти столиці 
Радянської України. Кон
ституція вручила їм най
дорожче право — празо 
на щастя. Разом з радян
ською молоддю
Жовтень юнаки і дівчата з 
зарубіжних країн, які на
вчаються в київських ву
зах.

Завершуються торжества 
на Хрещатику. Але не сти
хають мелодії пісень про 
Жовтень, про нашу Радян
ську Батьківщину, про 
партію Леніна. Святкуван
ня 60-річчя Великої Жовт
невої соціалістичної рево
люції ще раз продемон
струвало беззавітну 
ність радянських 
все перемагаючим 
марксизму-ленінізму, 
волюційному 
непорушну 
навколо 
ністичної партії.

славлять

’ вір- 
людей 
ідеям 

ре- 
прапорові, 

згуртованість 
рідної Кому-

(РАТАУ).

(Закінчення. 
Поч. на 1-й стор.). 

Крокують 
тресту 
буд», 
Про їхні трудові 
ки розповідають 
транспаранти.

Прямує трудова 
Ленінського району, 
очолюють 
змагання, майстри 
кої продуктивності праці і 
високої якості роботи, ко
лишні фронтовики, на 
грудях яких сяють бойо
ві нагороди. Яскраві пла
кати і транспаранти в ру
ках учасників свята роз
повідають про трудові 
досягнення в ході соціа
лістичного змагання на 
честь 60-річчя Великого 
Жовтня.

Першим на площу ступає ба
гатотисячний колектив заводу 
«Червона зірка». Під завод
ськими прапорами крокують 
67 бригад, 1ІЬО робітників, 
які достроково виконали 
данин ювілейного року і 
пов'язались досгроково 
норі у ваш про виконання 
тнрічного плану. Серед них і 
члени бригади слюсарів-скла- 
дальїіиків. де бригадиром де
легат XXV з’їзду КПРС, Ге
рой Соціа.ііс пічної Праці 
О. О. Кошурко. В цьому ко
лективі народився чудовий 
почин — «До 60-річчя Вели
кого Жовтня — 2,2 річного 
плану». Ного підхопили па 
заводі понад. <0 бригад. Піз
ніше иагаю з них перегляну
ли зобов'язання і вирішили 
до ювілею пикона ги 2,5 річно
го плану. Самі ж ініціатори 
напередодні свята рапортува
ли про виконання плану 
ірьох років п’ятирічки.

У колонах де.моіістраіітіїї 
чимало молоді. Заводська 
юнь поруч ветеранів звітує 
про свої діла. А звітувати їй 
є про що. «6і)-річчю Великого 
Жовтня — 60
ударних тиж
нів!» — під та
ким девізом 
трудилися юна
ки і діяча і а на 
ювілейній жовт
невій вахті. 
Комсомольсько- 
м о .тоді м п і 
бригади О.-»По
пова, Л. Лрте- 
менка, Н. Стой
ко. А. Олексеи- 
ка рапортували 
про виконання 
п чану двох з 
половиною ро
ків. Три тисячі 
молодих завод
чан 
право 
свій { 
Рапорт 
ського комсомо
лу ЦК КПРС до 
60-річчя Вели
кого Жовтня.

Нескінчен
ним потоком 
рухаються ко
лони демон
странтів, ма
йорять знаме-

будівельники 
«Кірозоградсіль- 

облміжколгоспбуду. 
здобут- 
макети,

Кіровоград. Святкові

впборо.і її 
вписані 

рядох у 
г Ленін-

ко.юни.

гвардія 
її 

передовики 
висо-

зав-
зо-
ра- 

и’я-

не, лунають здравиці 
честь Комуністичної 
тії, Радянської 
Рапортують 
дізники дослідного 
ДУ 
заводів 
імені С. 
шовик», 
тень», 
вітають 
лектив 
швейної фабрики, 
продукція відома 
лям багатьох міст і 
країни. В середньому що
зміни з конвейєрів фаб
рики сходить 310 жіночих 
пальт сучасних "
25 процентів 
швейників — зі 
якості.

Трудові рапорти склада
ють взуттєвики, працівни
ки торгівлі, зз язку, об
ласних і міських організа
цій та установ, працівни
ки побутового обслугову
вання...

Довго ще не змовказ 
над містом святковий го
мін. Трудящі обласного 
центру відзначили найве- 
личніше зі свят — 60-річ
чя Великого Жовтня, ще 
раз продемонструвавши 
політичну зрілість, 
літну згуртованість 
ло Комуністичної 
непохитну вірність 
марксизму-ленінізму, 
соку трудову активність у 
боротьбі за успішне ви
конання рішень XXV з’їз
ду КПРС.

Святкові демонстрації і 
мітинги 
містах і

на 
пар- 

держави. 
ювілею тру- 

3380-
дозуючих автоматів, 

«Цукрогідромаш», 
. М. Кірова, «Біль- 

«Черзоний Жов- 
«Новагор». Тепло 
трудящі міста ко- 

Кірозоградської 
Його 

жите- 
сіл

моделей, 
продукції 

Знаком

моно- 
навко- 
партії, 
ідеям 

ви-

відбулися з усіх 
селах області.

Фото В. КОВПАКХ 
і Ю. ЛІЗАШНИКОВА.

ОЛЕКСАНДРІЯ
Жовтневу демон :грацію тру

дящих м. Олександрії яіі- 
крнла колона виробничою 
об’« дивини іО.нксандрі>:<у- 
тілля». Серед його колекти
вів — прохідницьг.і бригада 
шахти «Верболозівська» Івана 
Трохимоаичл Артсменка, ні..і 
напередодні св;па мстаиовнлл 
рекорд для шахт Дніпровсько
го бурову тільного басейну — 
пройшла протягом місяця 
1028 погонних метрів штрек» 
СВ1 тловодськ

У святковій колоні гідро
електростанції імені 50-річчч 
Великої Жоатіи-вої соціаліс
тичної революції поруч тих. 
ХТО ІВОДИВ І ЕС. пройшли мо
лоді ■иробиичники. З початку 
експлуатації станції, рапорту
вали' енергетики, 
25 мільярдів 
слекіроенері ії.

Вдруге підряд 
району першими 
градіциїн 
виконання плану продажу хлі
ба державі. Повз трибуну про
вели свою «Н'іпу» переможці 
соціалістичного змаїания се
ред молодих женців району 
брати Михайло та Іван Мель
ники з колгоспу імені Леніна. 
ГАЙВОРОН

Напередодні свята трудівни
ків Хащуватого, Мощеного 
і сіпо.н облетіла радісна звіст
ка: Рада Міністрів УРСР при
своїла їхньому господарству 
ім’я 60-річчя Великої 
побої соціалісти іної 
ції.

Колі оспники цього 
дзретва. які очолили

аироблсно
Ki лова r-i однії

хліборобі: 
на КІроьо- 

рапортують про

Жовг- 
рсволю-

госпо- 
_____ на де

монстрації хліборобську ко
лону. ознаменували свито гід
ними виробничими показни
ками: на кожному з 3000 гек
тарів зібрали по 35,3 центнера 
зерна, на кожному з 860 гек
тарів — по ,'.80 центнерів цук- 
роиих буряків. По праву удар
никами праці в колгоспі назв 
илюїь молодих трудівників — 
тракториста Миколу Скляра, 
комбайнера Григорія Біля пін
ської о. водіїв автомобілів 
Павла і Василя Яровенків. 
Воїн., як і всі юнаки та дів
чата господарства, внесли і 
спій вклад в український міль
ярд пудів хліба.
НОВІ ОРОДКА

«П'ятирічку — за чотири ро
мі». ініціаторами цього почи
ну, ЯКИЙ ПІДХОПИ.Ill КОМСО
МОЛЬЦІ і .молодь району, висту
пили члени комсомольсько- 
молодіжної бригади райміж- 
колгосибуду. де бригадиром 
Василь Кооильов, а групком- 
сорго.м Віктор Кумпаи. іні
ціатори гідно зустріли слав
ний ювілей. У святковій коло
ні вони пронесли свій рапорт: 
на трудовій вахті колектив па 
три місяці раніше, ніж плану
валося, виконав зобов'язання 
на честь славної дати і нині 
працює в рахунок квітня на
ступного року. За результата
ми змаїапня на честь СО-річчя 
Жовтня колектив виборов 
друге місце в області серед 
комсомольсько-молодіжних бу
дівельних колективів.
ГОЛОВАНІВСЬК

Панно і транспаранти теат
ралізованої колони «Етапи ве
ликого шляху», що пройшла 
центральною вулицею сглінц і, 
розповіли про те, яких здо
бутків добився радянський 
народ за 66 славних літ. Від 
серпа до новітніх «Няня» і 
«Колоса* — то шлях хліборо
бів. У районі появилися лю
ди нових професій: спікальни- 
кн. горнові, плавильники.

Хвилюючі спогади у всіх ви
кликали композиції «Черзоко- 
гаардійська тачанка», «Слава 
нескореному «Спартіку»!

У КОМСОМОЛЬСЬКІЙ колоні 
гордо пройшли ті, хто виборов 
прано підписати Рапорт Ле
нінського комсомолу ЦК 
КПРС до ьО-річчя Великого 
Жовтня. Прапороносець ко
лони — комбайнер колгоспу 
«Україна* комсомолець Олек
сандр Взріїнськпй.
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СЛ У ж В А
Дні
І НОЧІ

Та ось і сам Барс безпоміч
но ткнувся носом в асфальт. 
Схоже злочинець сів на пер- 
шнй-ліпіпий зустрічний транс
порт. У наступний етап опера
ції довелося включитися опе
ративним працівникам.

Міліціонери зустріли

ВЧОРА
КРАЇНА

САМОВІДДАНО НсС.УТЬ С.Л
ЇДК ЛЮБОВНО НАЗИВАЄ. НА
БПНИ.КИ ЩОРОКУ ПОСИЛАЮТЬ СВОЇХ КРАЩИХ СІїІіІВ НА СЛУЖБУ 
В ОРГАНИ МВС

II \ ФОТО: З ХОРОШИМ НАСТРОЄМ ЗУСТРІЧАЮТЬ СВЯТО МІЛІЦЮКБі 
РИ КІРОВОГРАДСЬКОГО МІСЬКОГО ВІДДІЛУ ВНУТРІШНІХ СПРАВ (ЗЛІ
ВА НАПРАВО): ЛІ. ВОЙЧЕНКО, О. ГОЛБАН, П. ЯЦЕНКО. .1. ДВОРЕЦЬ
КИЙ. А. БУРЛАЧЕНКО, І. МЕЛЬНИК. К КОВАЛЕНКО

> Оперативна група працівни
ків Знам’ямського 
відділу г 
тедефоипий ВИКЛИК 
Петрового з’явилася _______
Хтось із місцевих жителів ПО
ВІДОМИВ, що вранці, 
шись повудити рибу, 
мітив у колгоспному 
утопленика.

Та експер-. її встановили інше. 
Чоловік не шукав власної смерті. 
Ного, певне, вдарили чимось важ
ким і. щоб замаскувати злочин, 
СКИНУЛИ у ВОД}'.

— Барс, шукай! — наказав чо
тириногому другові молодший ін
спектор - кінолог старшина мілі
ції Віктор Муленко.

Собака впевнено взяв слід і до
біг уздовж стрімкого берега став
ка. Метрів через двісті наткнувся 
на якийсь сірий предмет, що ва
лявся біля зламаного куща вербо
лозу. То було пальто, яке скинув 
під час утечі вбивця.

— Молодець! — підбадьорив со
баку Віктор. — Пішли далі.

Собака знову рвонувся вперед. 
Він то щосили натягував повідок, 
то раптово зупинявся. озираю- 

' чнсь на господаря, ніби скаржив- 
ся, що йому таке завдання не під

Ж- ків міськрай-
внутрішніх справ на 

із села 
негайно.

зібрав- 
він по
ставку

склу.
Та провідник був незбла- 

гаиішм.' Наполегливо, але рів
ним голосом вій заохочував 
чотириногого друга до пошу
ку, а сам пильно оглядав міс
цевість, куди привів собака.

«Ще б трохи... Ще...» — 
старшина біг за собакою аж 
калатало в грудях серце. За 
чагарниками, що розрослися 
на краю села, виднівся клин 
озимини. Далі траса Знам’ян
ка — Кіровоград.

міліціонери зустріли кол
госпника, що приїхав з міста 

. Л роз-і на автобусній зупинці 
Минувся з громадянином, який, 
поспішаючи до автобуса, 
штовхнув його, колгоспника. 
Через деякий час за вказани
ми прикметами вбивцю було 
затримано у Знам’янці.

Не однії раз отак у розшуках 
злочинців і крадіїв допомагав 
знам"енським міліціонерам Барс. 
Та справжнім «бацеом» він став 
у руках досвідченого господаря 
старшини Мулеика.

Після повернення з лаз Радян
ської Армії Віктор вирішив слу
жити в міліції. Спочатку був по
стовим. А потім, коли звільнилось 
місце інспектора-кінолога. ком
сомолець Муленко погодився пе
ревірити свої здібності На ИОВІЙ 
роботі.

У виборі службової собаки йо
му допоміг працівник відділу кар
ного розшуку обласного управлін
ня внутрішніх справ лейтенант 
Неділько. Микола Іванович, при
страсний любитель і знавець 
службового собаківництва. — ча
стий гість піонерів і школярів Кі
ровограда. Хлоп’ята консульту
ються у нього про те, як догляда
ти і дресирувати тварин, він роз
повідає юнакам про службу в мі
ліції.

Жаль було Сергію Храпчеи- 
ку, нині учневі будівельного 
технікуму, розлучатися зі сво
їм улюбленцем, якого він при
віз аж із Дніпропетровська 
від родичів, та коли він узнав, 
якій справі служитиме Барс, 
із готовністю передав його 
лейтенантові Недільку.

ІЦо ж, може пишатися Сер
гій: собака потрапив у надійні 
руки і служить відмінно.

Т. ДМИТРІЄВ.
м. Знам’янка.

Хроніка полум'яних літ
(З ІСТОРІЇ МІЛІЦІЇ ОБЛАСТІ).

13 БЕРЕЗНЯ 1919 РОКУ
Штат міліції міста Єлисазетграда 

налічує 212 осіб, кінний загін — 50. 
У позі ті штат міліції — 630 осіб. 
У 22 райони направлено інструкто
рів. Запроваджуються стройові^ та- 
ііяття. Відкрилися клуб. бібліо- 

>1тска...
З ДОПОВІДІ ЗАВІДУЮЧОГО 

ПІДВІДДІЛОМ МІЛІЦІЇ 
ПРИ ВІДДІЛІ УПРАВЛІННЯ 
ДИМОВА.
4 ЛИПНЯ 1921 РОКУ

До редакції газети «Червоний 
шлях».

...На долю міліції випало вахтке 
завдання. Спочатку велася иороть- 
ба з дезертирством і конокрадами, 
із спекуляцією, організовувались 
кіііні підводи для доставки червоио- 
армійцш на фронти для боротьоя з 
білими, а з квітня 1920 року но цей 
день доводиться боротися з банда
ми Завіородньото, Іванова та інши
ми бандами петлюрівської о за
барвлення.Від рук бандитів загинули: в 
грудні ІТ20 р. — помічник яачал«»- 
пнка повітової міліції тов. Гимофги 
Поліщук, у квітні місяці 1921 р. 
дільничний начальник гов. Василь 
Христич.Міліцією знешкоджено ватажків 
банд Ільксвича, студента Вишнеіі- 
сьчого та захоплено в полон шта 
бандита Залізняка. З 19’21 РО_КУ ***' 
ліція с.зрізь допомагала збирати 
нродподатзк, брала участь у ноеш- 
ніїі кампанії.

З ЛИСТА НАЧАЛЬНИКА 
ПОВІТОВОЇ МІЛІЦІЇ.

1! ЧЕРВНЯ 1923 РОКУ
У Нерубайському лісі на .межіУ Нерубайському лісі на .межі з 

Київською губернією КІННИЙ резерв 
міліції зіткнувся з озброєною бан
дою до }р чоловік. Після перестріл
ки було послано на розвідку мо

лодшого міліціонера Лєкярева іза- 
••а, нін натрапив на засідку бакди- 

__ 7ів. Останні пропонували залиши-

тксь у них, та Лєкарєз відмовився. 
Бандити застрілили його і порізали 
шаблями.

З РАПОРТУ ВИКОНУЮЧОГО 
ОБОВ'ЯЗКИ НАЧАЛЬНИКА 
ПІДВІДДІЛУ МІЛІЦІЇ 
ДЗІОБИ.

1930 РІК
«...На селі до цьою часу майже не 

було жінок в органах міліції. Ляше 
оце недавно до Устинівської раймі- 
ліції стала на посаду міліціонера 
перша жінка — товариш Щукіна — 
комсомолка, біднячка. Вона актив
но працює нарівні з іншими мілі
ціонерами, УСПІШНО ВИКОНУЄ 
мені їй завдання, подекуди 
ляється з ними краще від 
чоловіка».

З ГАЗЕТИ «КІРОВ.СЬКА 
ПРАВДА».

1935 Рік
«...Ведучи боротьбу з безпритуль

ністю та бродячим елементом, ми 
через розподільні пункти IIК ВС 
пропустили 2040 дітей, з яких -00 
віддано для притулку в колгоспи, 
184 направлено до дитбудинку, реш
ту повернено батькам.

На селі організовано 18 бригад 
сприяння міліції, до складу яких 
увійшло 75 кращих коліоспників- 

ударннків».
ЗІ СПОГАДІВ ВЕТЕРАНІВ 
міліції.

1977 РІК
За сумлінне виконання службових 

обов’ятків. кмітливість і зразкову 
дисципліну заохочено понад тисячу 
співробітників. ЗО з них нагородже
но нагрудним знаком «Відмінник 
міліції». 8 занесено на дошки по
шани міст і районних грів об
ласті, 64 працівників обрано деиу 
татами місцевих Рад. (а

Серед особового складу організ 
управління внутрішніх справ понад 
70 процентів комсомольців. г.ст - 
фету бойової слави ветеранів мілі- 
т-П області гідно продовжує мо
лодь.  —

дору- 
справ- 
іншої о

ВІДЗНАЧИЛА

60-РІЧЧЯ

РАДЯНСЬКОЇ

МІЛІЦІЇ

Велику профілактичну ро
боту по боротьбі з автотран
спортними пригодами прово
дять працівники державної 
автоінспекції. В будні і в 
свата, вдень і вночі вони на 
бойовому посту.

На фото: інспектори ’ 
ДАІ сержант Л. ПЛАХО- 
T1W і молодший сержант 
В. ЛОМАКІН.

Фото Р. Є ЛЕЙ КІН А.

НАГОРОДА КРАЩИМ
Багато молодих співробітників Ленінського 

районного відділу внутрішніх справ м. Кірово
града сумлінно виконують покладені на і-«к< 
обов'язки*. виявляють високу пильність і само
відданість при охороні прав трудящих.

У змаганні, присвяченому 60 річчю Великого

Жовтня і 60-річчю радянської міліції, кращих 
показників серед комсомольців добилися В. М. 
Яценко, Д. -В. Дівиченко, В. І. Мар’яні, А. Ф. 
Крючков, О. С. Профатнло, А. П. Калінін та ін
ші. їх нагороджено Почесними грамотами Ле
нінського райкому ЛКСМУ. м. синеок, . 

капітан міліції, заступник начальника 
карного розшуку Ленінського РВВС.

S

НА ПОЕТИЧНІМ ОРБІТІ
Дитинство Дмитра Танського бігало босоніж звивистими 

стежками села Надлака Новоархангельського району. Тут іще 
з ранніх літ заврунилась у його душі любов до рідної зем-ті, 
що незабаром вилилась у перші поетичні рядки.

Служба в лавах Радянської Армії, напружені робітничі будні 
на «Червоній зірці», журналістська діяльність, комсомольська 
робота — все це неспокійні сторінки його біографії. _ ~

Ніші член обласного літературного об'єднання Дмитро Таи
ськин працює інструктором відділу політико-внховиої роботи 
обласного управління внутрішніх справ. Ного вірші друкува
лися в районних, обласних і республіканських газетах, в аль
манасі «Вітрила».

Пропонуємо нові поезії Дмитра Танського.

Рівновага
Де медозбір намарився бджолі,
Де сріблом сонця повняться протоки, 
Шаную врівноваженість землі, 
Вбираю її імпульси і токи.
А день, як птах, зліта у гожий час, 
Несе на крилах радощі й тризоги, 
Мені б створити зоряний запас
І з новим ранком зирушить в дорогу. 
Здається, встиг, і знову повезло; 
Сьогодні завершив потрібну справу, 
Віддавши їй душі тепло,
І стомлений упав з цілющі трави.

Батьківський дім
Батьківський дім —
Оця низенька хата, 
Дорожча за палаци кам’яні.
Добридень, мамої
Як здоров’я, тату?
Все наболіле викажіть мені.
Щораз до вас
Стрімка стежина сниться, 
Шовковиця гілляста і пізні...
Незрзджене дитинство яснолице
Там промайнуло
В синій далині.
Тож мрію і
Коло двору постояти,

Де з скронях дня лелеки клекотять. 
Батьківський дім.
Аж по великих святах
Збираєш нас —
Дівчаток і хлоп’ят.
Хай стукає
В шибки зеленовіття.
Тут місця і тепла достатньо всім. 
Але ж в далекий світ
Розбіглись діти.
Тісний для нас стає
Батьківський дім.

Бабине літо
Чим зарадити, що зронити, /
Як зцілити болісні сни?
Щоб хоч трохи бабине літо 
Потеплішало восени.
Вже не ті кольори і ззуки, 
Нзвкрадалося сивини.
Ніби зчора няньчила внуків, 
А у них вже свої сини, 
їм щаслива всміхнулась доля, 
Світлі гони і добрий день.
— Проведіть мене, ДІТКИ, в поле, — 
Мовить жінка, — і до людей.
Хоче вдосталь побачить світу.
О, якби ж то вона змогла 
Зупинити останнє літо 
Й журавлів на краю села!

” • ! '• ІД • . ■ ? )
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! ПРАПОРАМИ всіх брат- 

ніх республік розцві
ла того дня центральна 
площа Глодос. Тут у пе
реддень 60-річчя Радян
ської влади відкрито ме
моріал землякам, які за
гинули в роки Великої 
Вітчизняної війни. 577 
імен викарбувано на гра
нітних плитах. Імен тих, 
кому глодосяни зобов'я
зані сьогоднішнім щасли
вим днем.

Урочистий 
крив голова 
сільської Ради 
моленко.

— Відтепер

МІТИНГ ВІД- 
виконкому 
М. П. Яр-

це найсвя- 
щенніше місце землі гло- 
доської, — лунаю-ть над 
площею його слова. — 
Тут наша юна зміна, на
діваючи червоні галстуки,

Вогонь
пам’яті
Репортаж

присягатиме на вірність 
Батьківщини. Тут ветеран 
згадає свого товариша, 
який не повернувся з 
бою...

Перший секретар Ново- 
українського райкому 
партії А. М. Литвин від
криває меморіал. Спадає 
з обеліска покривало. Ве
теран Великої Вітчизня
ної війни кавалер двох 
орденів Червоного Пра
пора І. А. Мохонько за
палює біля його підніж
жя вічний вогонь.

Над площею — тиша. 
Хвилиною мовчання вша
новують 
м'ять 
які віддали життя за 
боду і незалежність 
шої Батьківщини.

Притихли школярі, 
лилися в скорботі 
ветерани.

Перед мікрофоном 
Мохонько.

— Мені випала честь 
запалити вічний вогонь 
меморіалу. Вогонь пам’я
ті. Пам’яті тих, для кого 
кожен із присутніх тут 
або ж син, або ж брат, 
або ж онук...

Іван Андрійович звер
тається до молоді села, 
закликає її продовжувати 
славні традиції його по
коління, покоління бать
ків.

У виступах голови кол
госпу імені Фрунзе, од
ного з ініціаторів ство
рення меморіалу В. М. 
Горбачова, керуючої дру
гим відділком цього ж 
колгоспу Д. І. Шевченко, 
Олега Литвикенка — ко
мандира загону червоних 
слідопитів, які встанови
ли понад 350 імен загиб
лих земляків, звучала 
тверда впевненість: гло
досяни не тільки збере
жуть славні традиції сво
го героїчного минулого, 
а й сповнені бажання при
множити їх у мирній пра
ці-

глодосяни па- 
героїв-земляків, 

сво- 
на-

схи- 
СИВІ

М. ДУМИЧ.
Новоукраїнськнн район.

«СІВАЧ» ЗАПРОШУЄ
13 ЛИСТОПАДА. Б ПРИМІ- 

П1ЕННІ РЕДАКЦІЇ ».МОЛО
ДОГО КОМУ! і АРА» ВІДБУ
ДЕТЬСЯ ЧЕРГОВЕ ЗАНЯТТЯ 
МІСЬКОЇ МОЛОДІЖНОЇ 
ЛІТСТУДІЇ «.СІВАЧ,.

ПОЧАТОК О 16-Г1 ГОДИНІ.

МЕДЖІД Агаєв, високий 
горець у папасі, по

пулярний як космонавт чи 
кінозірка. Йому шлють 
листи з усього світу — 
вчені і письменники, діти і 
дорослі. Він сам дивується 
своїй популярності, вва
жаючи, що не зробив за 
своє життя нічого винят
кового. Просто жив — і 
прожив уже 142 роки.

— Звичайно, для вас, 
городян, це, може, й бага
то, але у пас у горах не
зручно хвастати своїм ві
ком. Мій земляк Махмуд 
Ейвазов прожив 156 років, 
а Шіралі Міслімов із су
сіднього села Барзаву — 
167. Я їм у сини год
жусь, — каже найстаріший 
житель СРСР, а може, й 
планети Меджід Агаєв.

Гірське містечко Лерик, 
де живе мій співбесідник, 
не так уже й далеко від 
Баку: до нього яких-не- 
будь 300 кілометрів. Але 
щоб потрапити в гості до 
старика, мені довелося пе
ремінити чотири види 
транспорту. Останній вид 
на «екзотичніший — вер
хи — виявився і пайнебез- 
печиішнм: дорога за ту
тешніми мірками не така 
вже й погана, але напере
додні пройшов сильний 
дощ, і подорож стежкою, 
що раз у раз повисала над 
безоднею, у незвичного 
вершника викликає вельми 
своєрідні відчуття...

І ось ми сидимо в неве
ликій, вистеленій селян
ськими килимами кімнаті. 
За азербайджанським зви
чаєм гс подар пригощає 
ароматним чаєм, ввічливо

с
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ЗУСТРІЧ ІЗ ЦІКАВОЮ людиною

ПАРАДОКСИ ВІКУ
цікавиться здоров’ям моїм 
і членів сім’ї, питає, як ми 
доїхали, чи не 
чого по дорозі.

Мій співбесідник 
рухливий, колір 
нього свіжий. Він 
бачить і чує, лише 
зморшки нагадують про більш 
ніж похилий вік. Разом з на
ми головний лікар місцевої 
лікарні Мірзаджап Сафаров, 
який регулярно відвідує дов
гожителя. Свідчення лікаря: 
стан здоров’я старика завид
ний. пульс — 62 удари на хви
лину, кров’яний тчек—140/70.

— Либонь, спитаєте, як уда
лося стільки прожити’ — лу
каво усміхається Меджід. — 
Усі гості лише про це й го
ворять.

Що ж. дістати таку інфор
мацію з перших р«к заманли
во. Дошс жіии, не хворіючи, 
па думку старожила, допома
гає уклад життя, успадкова
ний під предків. Меджід Агаєв 
зовсім не п’є вина, харчується 
свіжою м'ясною." молочною та 
рослинною їжею, а головне — 
асе довге життя працює. 
Овець пасли його батько і дід, 
сам вій залишив чабанську 
справу, яка вимагала великої 
рухливості, лише три роки іо- 
му. Та сидіти беї діла не 
зміг — визвався охороняти 
колгоспні поля від худоби. 
Робота, на його думку, неваж
ка. але приємна — за день 
треба пройти 10—12 кіломет
рів. А голрі-на радість — на
род бачить, ідо старий Меджід 
ще на лсіцо ЗДЗТИІІЙ.

...До речі, більшість довго
жителів у республіці продов
жує активно трудитися. Се
стри Гюльбаджі і Саван Гу- 
сійновч. яким відповідно 112 
і 102 роки, — землячки Мед- 
и-.іда — із задоволенням в’я
жуть. люблять попоратися на 
городі. 112-річна Зібенда Шей- 
ддєва з міста Куба не одну 
годину ЩОДНЯ проводить біля

трапилось

сухорлявий, 
обличчя у 

дуже добра 
глибокі

килимоткацького верстата, 
вчить стародавнього мистецтва 
сусідських дівчаток. Взагалі, 
довгожителів в Азербайджані, 
згідно зі статистикою, більше, 
ніж будь-де па Землі: на 
кожні десять тисяч жителів 
тут припадає 49 чоловік, вік 
яких пересягну а за сто років. 
Найбільше таких глибоких 
стариків у Лерику, ЛсвкоранІ, 
Нагірному Карабаху.

— А що, батеньку, у вас у 
горах люди завжди 
довго?

— Сторічні старики в 
краях зустрічалися ____ _ .
Видно, корінь у нас особли
вий. І все ж тепер ___ ’
стало більше. Раніше людям 
заважали жити нескінченні 
сійни, хвороби. — задумливо 
каже старий. — Тепер у кож
ному селі лікар...

...В Азербайджані зник
ли віспа, холера, чума, 
дифтерія — хвороби, що 
забирали колись багато 
тисяч життів, немає масо
вої захворюваності маля
рією, тифом. На 5,8 міль
йона жителів республіки 
близько 60 тисяч лікарня
них ліжок, 17 тисяч ліка
рів. Для престарілих у 
столиці республіки Баку 
створено Зону здоров’я. 
Тут лікують незвичайними 
методами — працею, фіто
терапією (запахом квітів), 
таласотерапією (морськи
ми ваннами). 
ЩОРОКУ проходять 

спортивні змагання.
яких беруть участь 
80-річні легкоатлети.

— Правла, я ще жодно
го разу за все своє життя 
по допомогу до лікарів не

жили

наших 
завжди.

стариків

І 
в 

70—

звертався, — не приховую
чи гордості, каже Меджід, 
хитро поглядаючи на Мір- 
заджаиа Сафарова, кот
рий сидить напроти. — Я 
вважаю, іцо справжньому 
мужчині до ста соромно 
бігати по лікарнях. Най
кращі ліки, як на мене, — 
чисте гірське повітря, дже
рельна вода, сонце. Тепер 
люди часто хворіють то
му, що дуже багато ков
тають усяких таблеток і 
порошків. — Патріарх ви
разно глянув на свою мо- 
ЛОДУ ЛруЖИІіу — 83-рІЧНу міста. 
Кінаиоз, па десятирічного 
внука, що крутився поруч, 
який гідно представляє тут 
151 нащадка старого мед- 
жіда.

...Цікавий 
Азербайджану 
два демографічних рекор
ди — по відносному числу 
довгожителів, з одного 
боку, і по молодості насе
лення — з другого. Ста
тистика говорить, що в се
редньому це наймолодша 
республіка в країні. Вод
ночас середній вік жителів 
тут — 72 роки (на почат
ку століття — 49 років). 
А втім, є місто, середній 
вік населення якого не пе
ревищує ЗО років. Це 
Сумгаїт — новин індустрі
альний центр республіки, 
хімічні й металургійні за
води якого будувала мо
лодь. Інша відмітна риса

парадокс: 
належать

молодого міста: незвичай
но швидке зростання на
селення — в кожній сім’ї 
4—5 дітей.

— Ппм нас не здивуєш, — 
задоволено погладжує бороду 
Меджід. — У моє: молодшої 
дочки ІСпзбад.кі — 11 дітей. 
Л моя перша дружина наро
дила мені стільки ж синій. 
Вибачте, п моїй молодості в 
сім’ї лічили тільки синів — 
хлопець і в полі попрацює, і 
худобу пасе, і но дому що 
треба зробить. Тепер, звичай
но. інші часи. Оті у нас скіль
ки жінок 1 в кочгосиі, і в сіль
раді працює. Сільські дівчата 
разом з хлопцями їдуть до

, закінчують Інститути, 
повертаються вченими людь
ми — лікарями, інженерами, 
агрономами. Іїо моїх нащад
ках можна судити: чим мо
лодший. тим оезіченіший...

...За переписом 1897 року, 
письменні становили в Азер
байджані 9,2 процента насе
лення. Серед чоловіків про
цент письменності досягав ли
ше 13.1, а серед жінок — 4,2. 
1914 року було 976 загально
освітніх шкіл, три середніх

' *

спеціальних навчальних закла- L 
ди. вузів не було. За Персии-
сом 1970 року, письменність 
населення республіки станови
ла 99.0 процента. 1975 року г> 
республіці налічувалось 4013 
загальноосвітніх шкіл. 78 се
редніх спеціальних навчаль
них закладів. 17 вузів...

...Меджід Агаєв попро
щався з нами на околиці 
села. Усміхнувся: «Приїз
діть до нас частіше».

А. МОПАСТИРЕВА.

Это паша с
земля,

Это наша с

Новый день

Под копытами
пыль клубится.

Где-то всадник
с койя упал.

£ Но -о о)*

шквал
Нас сегодня зовет

за собою.

СПОРТ

Где-то красная 
конница мчится.

Припев.
Ураганной эпохи

Новый день над 
землею встал,

Но трубач не 
расстался с трубою. 

Припев.

тобой 
биография, 

над
землею встал,

Музыка А. МАЖУ КО В А.

Стихії О. ПИСАРЖЕВСКОИ,

Мокрый петер 
в лицо хлестал

На исходе октябрьской
ночи.

Новый день
на рассвете встал 

Над землею
светло и прочно.

Припев:
Мне нс думать об 

этом нельзя, 
В нс помнить об

этом не вправе я, 
тобою

НА ПРИЗИ ОБЛАСНИХ ГАЗЕТ
4 листопада на площі 

імені С. М. Кірова в Кіро
вограді вишикувались кра
щі легкоатлети навчаль
них закладів міста — знач
ківці ГПО, призери міських 
та обласних змагань.

І ось дано старт — 
старт ювілейної легкоатле
тичної естафети по вули
цях міста на призи облас
них газет «Молодий кому- 

та «Кіровоградська 
присвяченої

нар» 
правда», 
60-річчю Великого Жовтня.

Понад 300 юнаків і дів
чат демонстрували свою 
майстерність.

Щасливий фініш у спорт
сменів середньої школи 
№11 — вони випередили 
всіх своїх суперників. 
Команді цієї школи вруче
но кубок «Молодого ко
мунара» і диплом першо
го ступеня. Всіх членів 
команди-перемежниці на
городжено грамотами ре
дакції обласної молодіж
ної газети.

«Кіровоградської 
завоювали спорт- 
першої команди

Кубок 
правди» 
смени 
факультету фіззиховання Е 
педінституту (еони посіли В 
перше місце у змаганні ■ 
легкоатлетів вищих на
вчальних закладів).

Приз міськкому комсо- І 
молу вибороли учні буді- І 
цельного технікуму (пере- В 
могли у змаганні серед ® 
команд середніх спеціаль- 
них навчальних закладів). В

Ъ Наша адреса і телеФоі
Газета виходить 

у вівторок, четвер, 
суботу.

«МОЛОДОЙ КОММУНАР» - 
сріап Киропоїраленого обкома 

ЛКСМУ г. Кировограп. 
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П’ЯТНИЦЯ,
11 ЛИСТОПАДА

ПЕРША ПРОГРАМА. ■ 
Новини. 9.10 — К. т. Гімнастика.
9.30 — К. т. Телефільм «Ходін
ня по муках». 13 серія. 10.45 — 
К. т. «Вірність». Документа.! >■ 
пий телефільм із циклу «Батьки 
і діти». 11.40 — Для учнів 8 кла
су. Основи Радянської держави 
і права. 14.30 — «Твій труд — 
твоя висота». Кііюпрої рама.

К. т. Російська мова. 
К. т. Фільм «Вогники». 
К. т. «Веселі старти».
Новини. 18.15 — К. т. 

Мультфільм «Марусина кару
сель». 18.25 — К. т. Лауреати 
Державних премій СРСР 1977 
року в галузі науки і техніки.
19.10 — К. т. Концерт. 19.35 — 
К. т. «Наш Основний Закон».
19.30 — Телефільм «Народжена 
революцию». Фільм 1. «Важка 
осінь». 21.00 — «Час». 21.30 — 
К. т. Г.страдна програма. 2.2.55— 
К. т. Чемпіонат СРСР з багато
борства ГПО. По закінченні — 
новини.

ДРУГА ПРОГРАМА. 10.00 — 
Документальний телефільм «Рі
ка». 10.30 — аЗпай, люби, бере
жи». 11,00 — Новини. 11.15 — 
Фільм-концсрт «Весільна сюїта». 
11.40 — Для учнів 8 класу. Ос
нови Радянської держави і пра
ва. 12.10 — Телефільм «Сопне 
Бонівура». З серія. 16.35—«Юві
лейному рокові — ударний фі
ніш». Дніпровські металурги.
17.10 — «Хитромудрий сол
дат». Лялькова вистава. 18.00 — 
Реклама. Оголошення. 18.30 — 
Концерт оркестру народних ін
струментів Українського телеба
чення і радіо. 19.00—Вісгі. 19.30
— «Поезія». 20.00 — Фільм-кон
цсрт «Покликання». 20.50 — «На 
добраніч, діти!». 21.00 — «Час».
21.30 — Фільм «Справа Румян
цева». По закінченні — новини.

СУБОТА,
12 ЛИСТОПАДА

ПЕРША ПРОГРАМА. 9.00 — 
Новини. 9.10 — К. т. Гімнастика.
9.30 — К. т. «АБВГДсйка». 10.00
— «Для вас, батьки». -10.30 — 
К. т. «Ранкова пошта». 11.00 — 
К. т. «Більше хороших товарів».
11.30 — К. т. «Літературні чи
гання». В. Іванов. «Літера Т». 
12.00 — К. т. Концерт. 12.30 — 
К. т. «Архітектурний вигляд 
міста». 12.55 — К. т. Камерна 
музика С. Прокоф’єва. 13.25 — 
К. г. «Здоров’я». Про лауреатів 
Державних премій СРСР 1977 
року в галузі медиіцнні і біоло- 
іії. 11.10 — К. т. Телефільм 
«Пригоди Буратіио». 1 серія.
15.15 — К. т. Тираж «Спортло
то». 15.30 — К. т. «Очевидне — 
і‘еіімоііірпе». 16.33 — К. т. Те
лефільм «Ми з тобою, товари
шу». 16.55 — К. т. Мультфільми. 
17.25 — К. т. Документальний 
телефільм «Одеса» із цикіу 
«Міста і люди». 18.00 — Новини.
18.15 — К. т. Бесіда па міжна
родні геми політичного огляда
ча газети «Правда» )О. Жукова. 
19.00 — К. т «ПІспя-77». 19.40 — 
Телефільм «Народжена рево
люцією». Фільм 2. «Напад» 
21.00 — «Час». 21.30 — К. т. «Кі- 
іюпаиорама». 23.00 — Змагання

Р. АГАЄВ, 
кореспондент АГіН. 

Баку.

3 художньої гімнастики .. 
на — Софія. По закінченні^? 
новини.

ДРУГА ПРОГРАМА. 10.00 -» 
Телефільм «Серце Бонівура».
4 серія. 11.00 — Новини. 11.15 —'
«Хатинка-вертннкл». 11.45 —•
«Галузь: досвід. проблеми».
12.30 — Суботній репортаж. 13.00
— «Зайчик-задавака». Вистава. 
14.00 — «Твій цільний час». 14.45
— «Народні таланти-». Черкаська 
і;бласть. 15.40 — «Товари — на
роду». 10.10—Фільм «Ви Петька 
не бачили?» 17.20 — «Рсво.тю- 
ційніїй етюд». Коїшсрт камер
ної класичної музики. 17.50 — 
«Розквіт укоаїнської радянської 
науки». 18.20 — «На березі віч
ності». Пісенний цикл І. Карабі
на на вірші Б. Олійника. 19.0(1-? 
Вісті. 19.30 — Телефільми. 20.50
— «На добраніч, діти!» 21.00 — 
«Час». 21.30 — «Під прапором 
Жовтня». Звітують трудящі 
Харківської області. По закін
ченні — новини.

НЕДІЛЯ, 
ІЗ «ЛИСТОПАДА

ПЕРША ПРОГРАМА. 9.00 
Повний. 9.10 — К. т. Гімнастика 
для дітей. 9.30 — К. т. «Будиль
ник». 10.00 — «Служу Радян
ському Союзу!» 11.00 — К. т. 
«Вперед, хлопчаки!» 12.00—К. т, 
«Музичний кіоск». 12.30 - '7=—
«Сільська година». 13.30— Кг?! 
Співає Є. Сспксбасв. 
К. т. Хокей: «Динамо» (Москва)
— «Автомобіліст». ""-----
ловськ). 16.20 — К. т................
родиа панорама. 16.50 — К. т. 
Фантазія на теми пісень радян
ських композиторів. 17.00 —»
К. т. «Клуб кіиоподорожей». 
18.00 — Новини. 18.15 — К. т. 
■Мультфільм «Чарівний міше
чок». 18.30 — К. т. «Від усієї 
душі». 21.00 — «Час». 21.30 -? 
К. т. Концерт. 22.30 — К. Т- 
Змагання з художньої гімнасти
ки. Москва — Софія. Яо закін
ченні — попики. '

ДРУГА ПРОГРАМА.
- Документальний фільм 

белі, прийняв ім’я». 
«Сільські обрії». Колгосп 
Леніна Долинського району. 
(Кіровоград ні Республіканське 
телебачення). 11.20 — Л. Дми
терко. «Генерал Батутів». Ви- 
става. 13.25 — «Екран молодих». 
14.15 — «Міжнародне життя». 
14.45 — «Старти надій». 15.30 -« 
«Слава солдатська». 16.30 
Концерт. 17.25 — «Сонячне ко
ло». 18.00 — «Рідна природа», 
19.00 — Вісті. 19.30 — Телефільм 
«Веселий калейдоскоп». 20.30 —• 
Документальний телефільм «Х’/і 
цожинк і скло». 20.45 — «ИЛ1 
добраніч, діти'» 21.00 — «Час».
21.30 — Естпална програма. 22.20
— Кубок СРСР з вільної бс- 
ротпоп. ни закінченні — новини.

- К «*
-

14.00 —

(Спсрд- 
Міжна-

10.00
«Кора«

10.50. Л . 
імені '

316650. ГСП. Кіровоград 50. вуп. Луначарського, 36. 
Телефони: відповідального секретаря та відділу 
комсомольського життя—2-45-35. відділу пропаганди, 
відділу листів і масової роботи—2-45-36, відділу вій
ськово-патріотичного виховання та спорту — 2-46-87.

Друкарня їм. Г. М. Димитрова 
обласного управління у справах видавництв, 

поліграфії 1 книжкової торгівлі, 
м. Кіровоград, вул. Глінки. 2.

Наступний номер «Молодого комунара» 
вийде 15 листопада ц. р.
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