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пролетарі всім країн, єднайтеся!

/І Країн^Знат/ Учасникам VIII Всесоюзного 
зльоту пере моя« ці к походу 

но иіецах революційноТ9 
бойової і трудової слави 

радянського народу

КОЖНОГО року прихо
дить у наш дім святоІ г

дзвінкоголосого дитинства 
і! крилатої юності, заппіта 
золото у коси садів, сла- 
да на долоні прозорим со
нечком. Сьогодні 17600 
хлопчиків і дівчаток пер- 

. ший раз в житті покличе 
''“^шкільний дзвоник за парти, 

с бони, як маленькі стру
мочки, увіллються у 168-ти- 
сячне учнівське море Кі- 
ровоградщкни.

Після ударного третього 
трудового семестру цього 
вересня повернуться до 
своїх аудиторій студенти ви
щих і середніх спеціальних 
навчальних закладів. Будуть 
серед них і ті, хто вперше 
одержить студентські квит
ки. Тільки е кіровоградсь
ких інститутах сільськогос
подарського' машинобуду
вання та педагогічному ета
пи студентами денних, еє- 
чірніх та заочних відділень 
більше двох тисяч абітурісн- 

: тів.
Перший день учбового 

року сумлінною працею зу
стрінуть близько дванадця
ти тисяч учнів професійно- 
технічних училищ області, 

'Надійний резерв трудівників 
заводів і колгоспних ланів.

Перше ьересня свято і 
< для учнів, і для вчителів, а 

для молодого вчителя — 
ще і: іспит б житті. До пер
ших своїх уроків старанно 
готувалися е ці дні понад 
400 молодих педагогів.

Свято першого дзвоника 
п цьому році відбудеться 
напередодні ювілейної да
ти в житті радянського на
роду — 60-річчя Великої 
Жовтневої соціалістичної 

• революції.
Перше вересня — поча

ток здійснення мрій шко
лярів і студентства, батьків 
і вчителів. Воно близьке 
кожному з нас як незабутні 

і рони нашого дитинства і 
: юності. Тож від усісї душі 

вітаємо з цим світлим свя
том всіх вас, дорогі наші 
читачі!

Дорогі друзі!
Сердечно вітаю вас, усіх учасників Всесоюзного 

походу комсомольців і молоді по місцях революцій
ної, бонової і трудової слави радянського народу!

Ваш зліт проходить в Іваново — місті великих ре
волюційних, бойових і трудових традицій і присвяче
ним 60-річчю Великої Жовтневої соціалістичної ре
волюції. Під прапором Жовтня, під керівництвом Лс- 
нпГської партії радянський народ пройшов героїчний 
шлях. Він увінчаний історичними завоюваннями, які 
дістали переконливе відображення в проекті нової 
Конституції СРСР.

Благородні справи учасників походу гідні високої 
оцінки і глибокої поваги Людям старших поколінь, 
юність яких була овіяна гарячим подихом революції, 
характер і воля загартовувались па будовах перших 
п’ятирічок, у битвах Великої Вітчизняної війни, при
ємно усвідомлювати, шо комсомольці, юнаки і дівча
та вивчають і серцем сприймають героїчну історію 
Комуністичної партії і Радянської державі!, шану
ють пам’ять полеглих, оточують піклуванням ветера
нів. сім’ї загиблих воїнів, беруть активну участь у 
комуністичному будівництві.

З особливим почуттям вдячності звертаюсь до ве
теранів революції, партії і комсомолу, війни і праці. 
Ви, дорогі товариші, вносите неоціненний вклад у 
виховання підростаючого покоління, щедро передає
те молоді, свій революційний, бойовий і трудовий до
свід, навчаєте її мужності, відваги, працьовитості.

Необхідно і далі розвивати Всесоюзний похід, за
лучаючи до участі в цьому патріотичному русі всі 
загони радянської молоді, всемірно підтримувати 
прагнення юнаків і дівчат оволодівати революційним 
досвідом партії, допомагати їм глибше усвідомити 
вс-ляч подвигу радянського народу, пройнятися _ шс 
більшою відповідальністю за продовження героїчних 
звершень старших поколінь.

Дорогі друзі!
Виховуйте в собі комуністичну переконаність, ре

волюційну пристрасність, готовність захищати і 
продовжувати справу Великого Жовтня. Учіться жи
ти, працювати і боротися по-жовтневому, по-лспіпсь- 
кому, по-комуністичному.

Як найдорожчу святиню бережіть честь і славу со
ціалістичної Вітчизни, будьте полум’яними інтерна
ціоналістами, активними борцями за комунізм і мир 
на землі!

Бажаю вам нових успіхів у прані, навчанні, війсь
ковій службі, в комсомольській роботі

Л. БРЕЖНЄВ.

САД ШКІЛЬНИЙ ОСІННЄ
ВДЯГ ВБРАННЯ.

здрастуй, перший
ДЗВОНИК У ЖИТТІ!

ХАЙ У ДОЛІ ВАШІЙ ВСІ ПУТІ 
ЗІЙДУТЬ сонячними

, СХОДАМИ ЗНАННЯ!
Фото В. КОВПАКА.

Серцем 
сприймаючи 

подвиг!
Сьогодні починаються звіти і вибори в комсомольських організаціях країни. 

У листопаді-грудш відбудуться конференції районних, міських комсомольських 
організацій.

Для кожного члена Ленінського комсомолу нинішні звіт» і вибори набира
ють особливого змісту. Адже проходять вони в обстановці високого трудового і 
політичного піднесення, викликаного підготовкою до святкування 60-річчя Ве
ликого Жовтня та прийняття проекту нової Конституції СРСР.

МГОИ
ЖОРКі

Про 
надали 
групам 
заціям 
ЛОВІІНХ 
додні нам розповіли:

Олег КОЛОСОВ —. сек
ретар завкому комсомолу 
заводу «Червона зірка»:

— За звітний період на 
підприємстві з’явилося 20 
нових комсомольських груп. 
Тож нинішні звіти і вибо- 

*“ЬИ будуть не з легких. Збо
ри .мають відбутися г. 150 
групах і 35 первинних ком
сомольських організаціях. 
Готуватися до них завком 
почав одразу ж після опуб
лікування постанови ІДК 
ВЛКСМ <~ 
звітів і виборів в комсо
мольських організаціях кра
їни». Відбувся семінар 
групкомсоргів і секретарів

• те, яку допомогу 
комітети комсомолу 
і первинним органі- 
у підготовці до го- 
зборів року напере-

комсомольських організацій 
з порядком денним про під
готовку до звітів і виборів. 
Вперше завком підготував 
спеціальну добірку мето
дичних матеріалів па допо
могу комсомольським ва
тажкам.

В центрі уваги на зборах 
буде стояти питання підго
товки до ювілею Великого 
Жовтня. Зрозуміло, що у 
виступах спілчан піде мо
ва про конкретні діла на пе
реджовтневій вахті. Завком 
комсомолу разом з коміте
тами цехів, дільниць і від
ділів попередньо провів ог
ляд втілення ініціативи 'фе- 
роя Соціалістичної Праці 

«Про проведения О. О. Кошурка: «П’ятирічку 
—!_ - ------- — за роки! До 60-річчя

Великого Жовтня — 2,2 
річні норми!» Думаю, ре
зультати цього огляду до-

прнп-поможуть спілчанам 
циново оцінити і успіхи, і 
недоліки в своїй трудовій 
діяльності.

На звітно-виборних збо
рах продовжимо обговорен
ня проекту нової Конститу
ції СРСР. До 200 пропози
цій, доповнень, висловлених 
молодими червонозорівця- 
мп в ході обговорення ньо
го документа додадуться, 
без сумніву, нові. 14 верес
ня в одній із кращих цехо
вих організацій відбудеть
ся показовий Ленінський 
урок «Я — громадянин Ра
дянського Союзу».

Сергій МОВЧАВ — заві
дуючий відділом комсомоль
ських організацій Долип- 
ського райкому комсомолу:

— Інтерес до революцій
ного минулого країни в рік 
60-річчя Великого Жовтня

в сільської молоді зріс 
особливо. Враховуючи це, 
ранком разом із районною 
радою ветеранів партії і 
комсомолу на звітио-вибор- 
пі збори запросить відомих 
трудовими і ратними ді
лами людей. Спілчани зу
стрінуться з кавалером 
трьох орденів Слави М. 1. 
Сичовим. колишнім головою 
колгоспу «Дружба» М. Д. 
Вернягорою, героєм ниніш
ніх жнив молодим комуні
стом М. Ланкратовпм.

Повсюди вже закінченії 
звірку членів ВЛКСМ, ком
сомольські організації при
ведені до належної струк
тури, ягідно нових змін у 
Статуті ВЛКСМ. Районна 
комсомольськ а організація 
до головних зборів року 
готова.

ЗО СЕРПНЯ В ІВАНОВО ПОЧАВ РОБОТУ VIII 
ВСЕСОЮЗНИЙ ЗЛІТ ПЕРЕМОЖЦЮ ПОХОДУ 
КОМСОМОЛЬЦІВ і МОЛОДІ ПО МІСЦЯХ 
РЕВОЛЮЦІЙНОЇ, БОЙОВОЇ І ТРУДОВОЇ 
СЛАВИ РАДЯНСЬКОГО НАРОДУ, ПРИСВЯЧЕНОГО 
ХХУ З’ЇЗДОВІ КПРС ї 60-Р1ЧЧЮ ВЕЛИКОГО 
ЖОВТНЯ. ПРО ПІДСУМКИ 
ГОЛОВА ЦЕНТРАЛЬНОГО 
РАДЯНСЬКОГО СОЮЗУ

ВСЕСОЮЗНИЙ похід 36 
** маршрутами слави по 
праву називають масовим 
патріотичним рухом ра
дянської молоді. Він злив 
воєдино зусилля мільйо
нів юнаків і дівчат, спря
мовані на поглиблене ви
вчення історії нашої со
ціалістичної Батьківщини, 
героїчних традицій Кому
ністичної партії і радян- 

■ ського народу. Великою є 
сила політичного та емо
ційного впливу цього ру
ху, що викликає до життя 
багато патріотичних справ 

' й ініціатив, б яких втілю
ється глибока повага мо
лоді до подвигу старших 
поколінь.

Яскраве свідчення того
— ударна прєця радян
ської молоді пс виконай-

ПОХОДУ РОЗПОВІДАЄ 
ШТАБУ, МАРШАЛ 
І. X. БАГРАМЯН.

ню рішень XXV з'їзду 
КПРС, широко підхоплена 
всією молоддю країни 
ініціатива молодих ленін
градців «60-річчю Велико
го Жовтня — 60 ударних 
тижнів!» Сьогодні в кож
ній комсомольській групі, 
в кожному комсомоль
сько-молодіжному колек
тиві йде змагання за пра
во підписати 
нінського
Центральному Комітетові 
КПРС на честь цієї знамен
ної дати.

За два роки за маршру
тами слави радянського 
народу пройшли більш як 
ЗО мільйонів юнаків і дів
чат. Шляхи пошуку про
лягли там, де колись під
німались перші робітничі 

(Закінчення на 3-й стор.). 
_______ _______  Л

Рапорт. Ле-
КОАлССМОЛу
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Перше вересня:

Радість

РЛ50ЛГ — 
НАЙКРАЩЕ

Оцей останній тиждень, 
мені зд-зазлсся, тягнувся 
невимовно довго. Я навіть 
не втрималась і все-таки 
побігла до школи, хоч на 
календарі вперто аидніло- 
ся: серпень. А скільки бу
ло радості, коли зустріла 
гам наших нерозлучних 
Світпанку і Галинку. Вони 
недавно повернулись з 
міжколгоспного піонерсь
кого табору і теж не втер
піли, навідались до шко
ли. Потім ице зустріли Ми
колу із Сергієм і також 
дуже зраділи. Все-таки 
добре, що сьогодні перше 
вересня і ми знову зустрі
немось з нашому, тепер 
уже сьомо/иу, класі. Буде
мо разом розв'язувати за
дачі з фізики, писатимемо 
диктанти, захоплено слу
хатимемо розповіді нашо
го улюбленого вчителя іс
торії. Бо разом — Найкра
ще»

Н. СПІВАК, 
учениця 7 класу.

[Іовомиргородськкй 
район.

Чекання

ОЛЕНКА,
НАТАЛКА
І СЕРГІЙ

Вз»а прийшла до нашого 
класу, коли навчальний рік 
вже почався. Я сидів один — 
мій друг Сергій захворів пе
ред самим першим вереснем. 
Вільне місце було ще іі біли 
Миколи. Проте вона підійшла 
до моєї парти:

— Можна, и сяду тут? — 
і вибачливо посміхнулася. — 
Тут ближче до вікна -і дош
ки, а я г.с зовсім добре ба
чу...

Сергій хворів досі о — ці
лий місаць н іцодпи навіду
вав друга. , оіповідав йому 
новіти, пояснював новий ма- 
..•різ.і. І за першу чверть йо

му, яв і всім, висі лва.'іи к та
бель оцінки Та сидіти за од 
ніею мартом* з Олеіікою >: 
залишився до кіііцм дев'ято
го класу...

Днів кілька тому випадко
во побачив Оденку біли ніко
ли — попи вже вовернуласч 
під родичів, де иідлочивала 
плітку. Весело СМІІОЧЯСЬ, щось 
розповідала Наталці. теж 
нашій однокласниці, з кот
рою останнім часом подру
жилася найбільше. І раптом: 
я почув: «Ну то як, сідаємо 
разом?« Я не дочув, іцо від
повіла Олсіїка і тепер ду
маю: а якщо и прийду до 
клясу сьогодні найперший і 
займу оту парту, що ближче 
до аїкпа і дошки, можливо 
ьопа все-таки сяде біля ме
не?

ВОЛОДИМИР к.
І Іовоукраїнськнй райок.

іан

а
,,Молодий кохуклр{Є 1 вервсвлх і 377

Перше вересня»

Турбота 

.,ЩОБ 
ПА ВСЕ 
ШИТТЯ.

■?

ОСЬ-ОСЬ розіллється подвір’ям весела гіснл дзво
ника. Того с-амог#, котрий так поважно лежить на 

столі, перев яздпий чеовоною стрічкою. Ще МИТЬ І 
цей невеликий шкільний дзвоник проголосить поча
ток ног.сго навчального року. Проголосить звично, і 
так же звично стріпнуться білі фартушки, закивають 
голівками кзіги в дитячих руках, і шеренги святково 
вбраних хлопчиків і дівчаток вирушить у класи. Всі 
будуть радіти — знову з школу! І лиш найменші — 
хвилю-затись, бо це їхній найперший рік. Та ще наЙ- 
стерші. Бо в них — останній. Всіх їх проводжатиме 
поглядом добрий сивий чоловік. «Доброго дня, Бо
рисе Івановичу!» — бігтимуть до нього зранку діти. 
«Зі езятом Вас, Борисе Івановичу!» вклонятимуться 
педагоги. А він буде дивитися на них і думати про той 
рік — такий далекий, але такий пам ятний. Рік, що 
стаз найпершим не тільки для наймолодших. І про 
той клас, у якому, як у краплині моря, відбилася вся 
дог.я нашої країни.

...їх було сімнадцятеро — шістнадцяті, хлопців і 
одна дівчина. 1 їм було по сімнадцять. І країни, в 
і.кіії вони жили, б\ла їхньою ровесницею — йшов 
тисяча дев'ятсот тридцять четвертий рік. Вони не все 
і:.ім ята.ін. !іе вдалії вони я обличчя Омеляна Бога- 
Тіірепки -- ї л було всього 'ОДІ но три роки, коли його, 
командира нродвагоиу, зарубали бандити. їм було 
сііліжіі, ж коли денікінці закатували братів Олек
сандра і Гаврила Савченків. 1а воші зи.іли: ці люди 
запшу.'іи, аби могла жити народжена в боях молоди 
Країна Рад, аби вільно і 
щасливо могло жити все 

народжене в сімнадцятому.
”.....   країна.

сили її
Росла мужніла 

Рослії, набиралися 
ровесники. Були ще малю
ками, коли містом під бара
банний дріб уперше гордо 
прокрокували хлопчики і дівчатка з червоними гал
стуками па грудях. А через- деякий час одягнули їх 
самі. І були такими ж, як сотні школярів міста—-невга
мовними: жадібними до знань і небайдужими до 
їдкого, чим жили дорослі. А в сімнадцяті, — стани пай 
першими. Людям, котрі почали будугат.і соціалізм, 
потрібні були знання. Багато знані,. ! щоб здобуті; 
їх, семи іпкілі них років стало замало. Оі ь тому ї: 
була ні ікри і а в області перша середня школа. А во
ни, ровесники Жовтня, сталі; її першими дссягнклас-- 
і.иками. їх було сімнадцятеро — шістнадцять хлоп
ців і одна дівчина. І їм було но сімнадцять. І краї
на, в якій вони жили, Сула їх ровесницею — йшов 
тисяча дев’ятсот тридцять четвертий рік...

Г.гпи були ііізіпімн. Шур.і Флейшмпн. скажімо, 
буї. закоханий у театр. Душа Колі Черпнім була 
телі:іці — особливою прихильнії тю кприсгу-ізлнея 
теплого иі. Сьома Горсіпг любив математику 
/Кі.р;-. Зайцев після уроків відвідував балетну 
були різними. Та псі. як один, завжди поспішили 
зі січіїлі класним керівником Миколою Юрійовичем __ _
ла-.(.\: — па субстиики. Воші самі ремопіуг.з.и свою школу, 

отог.іялії нллііі о. збирали бібліотеку. 1 вчилися. Коли 
пмдчпі іридіїяіі, п'ятого їх вітати з закінченням середньої 
Ь'ко.ні. майже половина з них були відміппп.чами.

Ми понесемо сніп комсомольськім! заїТлл на великі за
воді:, в лаб «рагорії, інститути, електростанції.

Георгій Зайцев став лікарем. Семен Горешт —- 
конструктором, Олександр Тер іецккшї - інженером. 
Зміцніла і країна — їй незабаром мало вішовіш- 
тіісь двадцять чотири. Був тисяча дев’ятсот сорок 
перший...

Двадцяті, третього чертгня одягну:: 'військову фор
му Георгій Зайцев. А через кілька днів військлікар 
Зайцев на одній із залізничних станція формував 
санітарний поїзд — у тил відправляли тяжкопоране
них. Часу було.обмаль, і лікар поспішав. Та все ж 
біля одних носилок ніби спіткнувся: там лежав його 
однокласник Шура Флейшмлн...

Тоді, в далекому двадцятому гинули люди. котрі пішли 
захищати нове життя Тепер па захист своєї країни стали й

ВАЛГІІПІІІД МАРКОВА - ДОЯРКА КОЛГОСПУ сРО- 
ДІІНА» ЛОЛ.ІІІСЬКОГО району, вона пі рґможгць 
СОЦІАЛІСТИЧНОГО ЗМАГАННЯ ЗА ІШРШЕ ПІВРІЧЧЯ 
ПОНУ1:ПЯ6ГС РОКУ СЕРЕД МОЛОДИХ ДОЯРОК РА-

ТІЛЛСПТИНА НАГОРОДЖЕНА ПОЧІ.СІ 10,0 
ГС-.'О ДОЛМПС.ЬКОІ о РАЙКОМУ КОМСОМОЛУ. 
ПОДАРУНКОМ ТА ПЕРЕХІДНИМ 41 РВОННМ 
ЛОМ «.КРАЩІМ молодій ДОЯРЦІ».

ГРАМО-
ЦІНІНІМ
ВИМПЕ*

Фоте С. ФЕН ПІ К А.

завоювання. Чо- 
улюблепиця — 

Лейтенантом 
і .к. рядовим 

-"йшо'іезио"^'; :иіо тёр .ецькйіі. З перших днів идяг»>'4 
(І.ггемі. юмсорг шасу В.І.ІЄ1.ІН.І Мелеиц.о. сотням иОриігі- 
ник врятував житія у польовому гос.: ;• н Негрі» » ’
|.|:Й.. Січ-їми серцями заступили вони рідну землю, в.ллкн і 
герцем свого класу затулили її від ворожих куль Згорів у 
атаці їм.ій незмінний друг— перший клас.пш пері■ 
пи«< десятою — події під Сгаліпградо»! »\п»р. .і 
Гц-х , иг: !1е иовериувси додому Петро і'еі уі- — відмінна -. 
1.0 ІІ.І-ІІЙЙ ІТ..ІОВІІ Р-І.ТІІ АРУ ЖІІІ1Н. їй вони жпз-уть у іи- 1 
першої «..десятої о, в іим’иіі сьогоднішніх д-.‘Ся гиьл їси.п.ів. 
житимуть у нам'яті тих. хю завтра прийде нанчатисв в їх
ню школу

ІІ;і їхню долю випало на диво багато: бути одио- 
лі.ком г.айвсличіїішої держави світу, бути творцем 
її сьогодення і історії, її невмирущої слави, творцем 
її достатку. Інженери, хіміки, будівельники, педаго
ги, вчені лікарі, військові — це їхній клас. «Запоріж- 
сталь», будови Донбасу, науково-дослідні іястпту- 
ті! — це їхній клас. Усе, чого добивалася країна 
був їхній клас. З’являлися па карті нові соціалістич-

рони її ровесіїпкн. Вони захищали їх 
тири роки .іііілв ч-бе військлікарем їхня , 
е/.ннн діїинпіа-одііокласіїиця Шура Литвяяова. » 
медичної служби починав війну Олександр Буя

" яко Тер ■.ецькнй. З !!'?:• ”
і, часу В.і.чеі. і її.і Мелеиіьо,

ні держави, міцнів табір соціалізму — це їхній клас, 
їм Суло но сорок чотири, коли Країн і Раї відкрила 
нову еру в історії людства —вперше людина зуміла 
відірватися від Землі. І в тому, що ця людина — ра 
дітиська, була заслуга і їхнього класу Право па таке 
твердження записали вони cbofio кров’ю у священ
ній бап.і, своєю працею у повоєнні роки. Ще тільки 
навчався син Валентина Ме.тешкі — це вже пізніше

Однонласнини

4«» 9

Ось і. настало перше а», 
рес+ія. Знаю, що школяр 
чекали його з нетерпін
ням: сама здасться тільки 
вчора була такою. д 07 
сьогодні прийду в клас, 
не треба буде радо кида- 
тися на шию своїм Гі0. 
другам, захлинзючись. 
розповідати останні 
вини, вибирати собі 
кращу парту. Навіть 
я зайду в клас після 
(а так воно і буде), 
місце залишиться вільним. 
Відте.озр воно в 
центрі класу — за 
тельським столом.

А
том 
му? 
сто 
Дверях 
9«А» і сказати: 
день! Я — ваш 
керівник». А що, коли «е 
зумію стати справжнім 
другом оцим майже до
рослим юнакам і дівча
там? Адже це знайомство 
не на місяць-другий, як 
було на прзктиці, це — 
на роки.

Л. ОРЛОВА, 
випускниця Кірово
градського педагогіч
ного інституту імені 
О. С. Пушкіна.

но- 
НЭИ- 
коли 
всіх
М0£

самому
вчи-

г.
сьогодні мені 
стало тривожно.
Адже треба 

зайти до 
якого

ОіЛ-
Чо- 

лро- 
нзкласу, 

написано 
«Добрий :

і класику

над усе 
віддам і 
в нього 

і креслення, 
школу. Вчсі 

слідом 
Верхо-.

мало

вія сі ач авіаційним конструктспом. Ще був школя
рем Сергій Зайцев — син лікаря Зайцева — 
лиш через кілька років йому піди'. рилося небо і 
штурвал величного ТУ-134. Л в гому тріумфу ти
сяча дев’ятсот шістдесят першого року злилися во
єдино минуле і майбутнє країни, ,ч шачить і класу. 
Майбутнє їхнього класу — це їхні діти діти їхніх 
дітей, \чі еюгодаін.ііі десятикласники. І коли щора
зу урочне і о-вссслим епіком розлигає' .ся першо- 
глресневнй дзвінок, він сповіщає не тіл:»кн про поча
то:. іншого иавч.ільпогл року. Він сне и’щає всім, що 
їхній клас — живе! Бо живе збудована ними иай- 
і-е.тичіпіпа держава — Союз Радянських Соціалістич
них Республік.

...Ще мить і затріпоче з учнівських руках шкільний 
дзвінок. Сядуть зз пзрти юні десятикласники. Тоді, 
в тридцять чєтвеотому, був один такий клас в облас
ті. Нині, в сімдесят сьомому — їх сотні. Тоді в краї.й 
тільки починав відбуватися перехід шкіл .із десяти
річне незнання. Тепер у проекті Конституції вперше 
записано прево кожного на обов'язкову 
освіту. Це наша країна, — а значить і той 
десятий своїм житіям добився і гарантував 
нішньої юні це право.

«Доброго дня, Борисе Івановичу!»*, «Зі святом Вас, 
Борисе Івановичу!» Він зайде зараз до класу, Борис 
Іванови»- Федоров, учитель географії Кіровоград
ської середньої школи № 14. І, як сорок два роки 
тому, буде урок. Так само уважно слухатимуть його 
учні. І тільки карта світу, біля якої він стоятиме, буде 
трохи інакшою, ніж та, біля якої стояв тоці. Він роз
повість їм, як змінювалась карта, як змінювалось 
життя. І як це робили своїми руками тодішні десяти
класники — ровесники Жовтня.

Подяка

ВЧИТЕЛЬКО
МОЯ

середню 
першим 
Дії я ни-

м Кіровоград
Н. ПАСТУШЕНКО.

Сьогодні ми прийдемо 
до середньої школи № 5. 
Бо вже рік, як ми навчає
мося тут. Та вісім класів 
ми закінчували в стінах 
восьмирічної школи № 
І сьогоднішні першова- 
реснезі слова — нашому 
колишньому класному ке
рівникові Зої Василівні Ні- 
колаєвій.

ви чуєте нас, Зою Васи
лівно! Ми ніколи не за
будемо років, проведзних 
у Вашому класі. Тільки 
завдяки Вам він став од
нією дружньою сім'єю. Зи 
навчили нас розуміти пре
красне, любити езій край 
поважати дружбу. І мож
ливо, ми часом бували не 
зовсім праві, ви вчили нас, 
але ніколи не відбирали у 
нас найголовнішого — 
овоєї любові.

Н. БУТЛИК, 
учениця Кіровоградсь
кої СШ № 5.

• НАШ ОСНОВНИЙ ЗАКОН

РОБОТА, БЕЗ ЯКОЇ 
НЕ УЯВЛЯЄШ СЕБЕ

Празо нз вільну прзцю, здобуте 
нашими дідами в жозгні 1917 ро
ку, відстояне в буремні роки гро
мадянської війни, захищене бать
ками від коричневої чуми фашиз
му.

У статті 60 проекту нової Кон
ституції СРСР записано: «Обов’я
зок і спраза честі коленого здат
ного до праці громадянина СРСР 
— сумлінна праця у вибраній об
ласті суспільно корисної діяльно
сті».

Як бачимо, право на працю, на 
вільний вибір професій має кож
на радянська людина незалежно 
від національності, соціального 
стану, піросповідузання.

На комсомольських зборах, ко
ли ми обговорювали проект Ос
новного Закону, Люба Лук'яненко 
сказала:

Для нас це фантастика — 
уявити себе безробітним! У 
час, коли комсомольці і молодь 
країни зводять будову віку—Бзйкв- 
ло-Амурську магістраль?!

Віктор Полянецький:
Уязити себе безробітним? 

А як же з тими об язами «Запро
шуємо на роботу», «Терміново по
трібні...»?

Зоя Бевз:
Як бути безробітним, коли 

своє життя не уявляєш без улюбле
ної справи. .

Ліда Хрипун:
Для мене праця не просто 

засіб для задоволення матеріаль
них потреб, а творча необхідність 
смисл життя

Після таких відповідей з триво
гою думаєш про тисячі, мільйони 
Безробітних у країнах капіталу, 
лк Це страшно відчувати себе не
потрібним суспільству. Коли ніде 
прикласти молоді здорові руки 
коли набута дорогою ціною про
фесія не має застосування. Прик
ро д-ізитися на зневірених, злом
лених, без надії на будь-яку ро- 
ооту молодих людей. Нещодавно 
на сторінках газет друкувалось ко
ротеньке повідомлення; «у місг.

Гамбурзі дев'ятнадцятирічний 
Шмуль викинувся з вікна чопф- 
мадцятого поверху висотного бу
динку. Він вирішив ПОКІНЧИТИ З СО" 
бою після того, як зникла наймен
ша надія одержати будь-яку робо
ту».

Так трагічно обірвалось молоде 
життя Що робити тим ЕО-ти тися
чам юнаків і дівчат, які залиши
лись без роботи тільки у ФРгІ? А 
скільки їх в інших капіталістичних 
країнах?

Прочитавши ці страшні рядки, 
Ще глибше розумієш справжні 
суть капіталістичної «демократі"’ 
її «права» і «свободи», про які тв^ 
розпинаються буржуазні політики, 
про які день і ніч кричать радіо
станції «Голос Америкиа, «Вільна 
Європа» та інші.

8 той час, коли у «вільному” 
світі дозедені до відчаю молоД 
люди закінчують життя самогуб
ством, молодь Країни Рад натхи-^Jf 
по працює над виконанням істо
ричних рішень XXV з'їзду КПі^' 
Вирощує хліб, плаеить метал, б,* 
дує SAM — готує гідну зустр'4 
60-річчю Великого Жовтня. У {<к0" 
МУ — велич нашого соціалістично
го ладу, перевага радянсько. 
способу життя.

О. РЕЗН1ЧЕИК0.
смт. Побуз^єе.
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і
(Закінчення.
Пзч. на 1-й стор.) 
барикади і мчали з атаку 

кінної, де 
перша коп- 

і зводи-

бійці першої 
прокладалась 
госпна борозна 
лись пераенці соціалістич
ної індустрії, де вкрили 
себе безсмертною славою 
герої Великої 
зімни.
Слідопитами 
імена десяткіз 
ше не відомих 
подвиг увінчено в пам'ят
никах, експозиціях 130 ти
сяч громадських музеїв, 
кімнат і куточків слави, які 
стали справжніми центра
ми зійськозо-патріогично- 
го виховання.

Із заводського музею 
починається знайомство з 
підприємством для моло
дих робітників Волгоград
ського тракторного заво

Вітчизняної

відновлені 
тисяч ранї- 

героїз. їх

Серцем сприймаючи подвиг!
ду. Багато трудівників 
Московського електроме
ханічного зазоду імені 
Володимира Ілліча одер
жали комсомольські кзит- 
ки в музеї підприємства.

На місцях подвигу ра
дянського народу учасни
ки Всесоюзного походу 
встановили близько п'ят
десяти тисяч меморіаль
них знаків. Охороняють і 
впорядковують їх самі ді- 
їи. 8 Ростовській області, 
наприклад, щороку про
водиться операція «Обе
ліск», мета якої привести 
в порядок усі наявні в об
ласті меморіальні знаки.

Яскравим виявом синів
ського обов'язку стало

шефстео молоді над вете
ранами — інвалідами вій
ни і праці, сім'ями загиб
лих. «Рівняння — на ге
роїв війни! Ветеранам — 
комсомольське піклуван
ня!» — запропонували 
комсомольські і 
ські організації 
скоз’я. І сьогодні 
мільйони юнакіз 
шефствують над 
нами. «Обов’язок», 
лузання», «Увага» 
називаються 
операції, що їх проводять 
з Оренбурзькій, Куйби- 
шевській, Івзнозській об
ластях, у Татарії й Башки
рі!, в Києві, і Новосибір
ську.

піонер- 
Підмо- 

вже два 
і дівчат 
ветера- 

«Пі ч-
— так 

тимуріаські

Складовою частиною 
походу є і Всесоюзна ту
ристська експедиція «Моя 
Батьківщина — СРСР». За 
період між зльотами її 
маршрутами пройшло по
над 5 мільйоніз юнакіз і 
дізчат. Ще більше зміцні
ли такі форми 
патріотичного 
як Всесоюзні 
спортивні ігри 
і «Орлятко», 
патріотичні 
об'єднання. В 
залучається 
бонових традицій Зброй
них Сил СРСР, розвива
ється шефство над війсь
ковими частинами і під-

військово 
виховання, 
військоао- 
«Зірниця» 
військозо- 

клуби та 
них молодь 

до вивчення

розділами, підтримуються 
постійні зв'язки з вихован
цями, які проходять служ
бу в Радянській Армії та 
Військово М Орсько м у 
Флоті. Змагання молоді за 
празо гідно представляти 
Своє підприємство у пазах 
Збройних Сил СРСР ши
роко розгорнуто з Біло
русії, Курській області. 
Молоді робітники Курсь
кого заводу тракторних 
запасних частин підготов
ку до служби провадять 
під девізом «Ударно пра
цювати, відмінно служи
ти!»

Революційні, бойові І 
трудові традиції радян
ського народу — неоці-

ненна спадщина, яку не
обхідно дбайливо берегти, 
безустанно поповнювати 
і вміло використовувати в 
усій роботі по комуніс
тичному зйхозанню моло
дого покоління, 
дінни цими 
причетність 
старших 
мільйонам 
чат нашої 
справлятися 
ми, які поставив 
ними XXV з’їзд КПРС, на
дихають їх на нозі успіхи 
в праці й навчанні на 
честь ювілею Радянської

Оволо 
традиціями, 

до подзигу 
допомагають 

юнакіз і дів- 
країни гідно 

з зазданнл- 
перед

(ТАРС).

Шляками слави батьків • ЕКСПЕДИЦІЯ «СЛАВА»

ЕСКАДРОН
- ЙДЕ

В ІСТОРІЮ...

>> Вчора з Онуфріївни і Нозоукраїнки 
. в дорогу вирушили учасники 
обласного кінного агітпоходу 
«Вершники революції», присвяченого 
60-річчю Великого Жовтня.

Так, цими шляхами мчали вершники революції, тут 
ішли з бій ескадрони червоного козацтва і легендар
ні будьоннівці. А нині в дорозі онуки вершників ре
волюції. які з гордістю несуть Жовтневу естафету.

Два загони молодих степівча.ч, учзсників обласного 
кінного агітпоходу, вирушили вчора вранці з Нозоук- 
рз'їнки і Онуфріїьки. Разом з ними аетерани червоно
го козацтва Микола Семенович Шевченко і Терас 
Васильович Юшкезич. Після урочистого мітингу 8 
Нозоукраїнці, «а якому були присутні старі більшо
вики перші комсомольці району, молоді гвардійці 
п'ятирічки, ескадрон єзяз курс на Малу Тимошівку. 
Вісім кіннотників мчзли степом. Попереду тачанка, 
попереду комсомолець Станіслав Мороз — колиш
ній прикордонник і кращий кавалерист. А з ним ме
ханізатор колгоспу .«Дружба» Василь Ходар, мед
сестра Тетяна Шалреал. За ескадроном — автобус 
агігкультбригади Рівнянського сільського Будинку 
культури. Далі маршрут загону — до Комишуватого, 
Бобринця, Компаніївки, Кіровограда. Будуть зустрічі 
з учасниками революційних подій, героями Великої 
Вітчизняної війни, будуть тематичні вечори «Ми — 
онуки Жовтня», лекції, концерти.

Онуфріївський загін вчора першу зупинку зрооиз 
біля обеліска юному розвіднику Анатолію Комару, 
який повторив подвиг Олександра Мзтросова.

Юнаки та дівчата з обох кінних загонів 3 вересня 
прибудуть в Кіровоград і складуть свій рапорт під 
нас відкриття обласного зльоту учасників походу 
сШляхами слаги батьків».

(До, імі:о про обласний кінний похід «Взрніппк.т рево, 
ліоції» чіл.ій-і. п чергових і'ом-рах «/Ло-.одого комунара»).

В однотомному виданні * Історія міст і сіл УРСР. Кіровоград
ська область» в згадка такого змісту: «Весною 1919 року Зна
м'янка опинилася в центрі контрреволюційних банд І ригор'єва 
Третього червня головоріза вчинили ни території станції ї г, 
найближчих населених пунктах жахливий погром. Сюди були 
направлені значні сили Червоної Армії... У боях відзначився 
бронепоїзд імені ЛІ. А. Худякова. яким командував легендар
ний герой громадянської війни Анатолій Григорович Жслслнч- 
ков».

Хто він. цей незламний борець за встановлення і зміцнення 
Радянської влади? Які иіляхи-дироги привели екіпаж бронепо
їзда під орудою російського робітника-матроса в степові краї 
Єлисаветградщини 1919 року? Про це розповідає документаль
ний нарис, який ми пропонуємо увазі читачів.

Володимир Крамаренко 
Олександр Но&ориий

і.—
То були важкі член для молодої 

Країни Рад. період розгулу внут
рішньої контрреволюції — пай- 
крнвавіші сторінки літопису гро
мадянської війни .і Єллсавстград- 
ському її Олександрійському пові
тах. Якщо з поміщиками після ре- 
воліоцііших подій у наиюму краї 
було покіи’іеир відносно швидко 
й без особливих кровопролить, то 
боротьба з бурж’уазпо-паціоііаліс- 
тичиою Нейтральною радою, гайда
мацьким охвістям, білогвардійщи
ною була довготривалою і жорсто
кою. Тим більше, що сільська бур
жуазія в обох повітах па той час 
іще залишилась досить таки силь
ною.

Сільські г.тшаї цупко тримали 
бідноту в економічній залежності, 
вони люто ненавиділи Радянську 
владу, намагалися всіляко очорни
ти представників її органів на 
місцях, стріляли но них із куцаків- 
обрізів. Багатії робили все для 
того, щоб спрямувати револю
ційну енергію селян у націоналі
стичне русло. І все ж, усупереч 
цим потугам, народні маси під
тримували більшовиків, ішли за 
ними. Робітники й зубожнілі селя
ни піднімались на рішучий днооіі! 
із куркульськпмігбаидами та ін
шою контрреволюційною нечистю.

На той час н Олександрійському та 
Єлнсаветградсі.кому повіти х найбільшу 
небезпеку становили оіброєпі до зубіз 
заколотницькі зграї Григор’єва — ко
лишнього нічим непримітного дрібнот 
чииоіиіііка одного з олександрійських 
«прнсутствій». Підступний .•.в.чнтіорисг, 
вірнопідданий прислужник режиму Ско
ропадського й Петлюри, він. поли їхньо
му володарюванню, -іренітою. прийшов 
кінець, н.биго іі перейшов на бік Ра
дянської влади. Та це було, гак би мо
вити, зовніиіііс маскування, перевтілен
ня, як пізніше виячи іося. зрадника на
родних інтересів. Прикриваючись личи
ною поборииє а революційної справи, 
колишній штабс-капітан царської армії 
Григор’єв поступово оточує себе махро
вими петлюрівськими недобитками, бі
логвардійцями різних мас гей

Підоспів слушний .момент, і при
нишклий авантюрист заніс під
ступний удар у спину молодої Ук
раїнської республіки — підняв 
контрреволюційний, анти радянський 
заколот, який був одним із най
більших і пайзагрозливіших на 
півдні України. Його смертельна 
небезпека полягала ще й у тому, 
що бандитсько-анархістські зграї 
захопили в свої руки значну части
ну районів ближнього тилу Черво-

пої Армії, яка вела кровопролнт- 
ио-жорстокі бої проти останньою 
оплоту контрреволюції — деііікін- 
ців.
Озвірілі грягор’с аські зі раї грабували 

міста і села Олександрійського і С.ш- 
гавстградського повітів, знищували на
роди? добро, вбивали партійних пра
цівників і акіг.вісті:і. громили радян
ські установи. Про виключну напруже
ність юдішиьсіо становища, яке скла
лось у результаті гріп ор’евського зако
лоту можна судити хоча б із телеграми 
військовою комісара Олгксапдрійського 
повіту п штаб військового округу:

сПолітіі'іний стан у повіті, — допові
дна вій. — поганий. Великі грягор’ев- 
єькі банди і частина махновських банд 
переходять із волості v волость і ве
дуть брехливу агітацію проти Радян
ської влади головним чином нр.іпі 
Комуністичної ' партії, грабують насе
лення чинять єврейські погроми, руй
нують залізничні комунікації... Агіта
торам без риску ДЛЯ ЖИТТЯ u більшості 
волостей показуватись не мтжіп».

У фондах обласного державної о 
архіву зберігається велика кіль
кість нромовисі их матеріалів ир>> 
розгул григор’єшціиіи в нашому 
краї. Ш іях, де проходили банди 
зрадника, був рясно поли ній 
кров’ю. Вкупі з махновцями воин 
вчинили дикунські погроми в се-, 
лах Дмитрівні, Осісіичжці, па стан
ції Знам'янка. Заколотницька на
вала підступила до Єлисавсггра-
да.

Перед нами пожовклий віл часу 
номер газети «Известия» — органу 
Єлнсаветградської Ради робітни
чих. селянських і черионоармій- 
ськіїх депутатів за 14 травня 1919 
року. В ній вміщено «Повідомлен
ня з Єлисавсітрадського фронту» 
такого змісту:

«Понеділок, 12 травня. До 11-ї 
годині вечора розвідка доповіла 
опера і ніякімштабові, що між 
станціями Тренівка й Канатове 
просувається ешелон у напрямі до 
Єлнсапет града. Та ж розвідка че
рез деякий час повідомила, що 
розібрана нашими частинами за
лізнична колія ешелоном григо- 
р’єипіп ремонтується».

У цей скрутний момент па допомогу 
сліп апетгр.ідцям носі ішла бронепоїзд 
Анатолія Желе иіпкоіі і.

«З боку Ноиоукраїїіки. — читі-мо 
і; тому повідомленні, — за одержаними 
даними, и поспішному порядку йшов 
червоний броньокаииіі поїід, слідом із 
яким рухались ешелони червоних 
г.ійськ. Назустріч «іііськам виїхала 
дслсіація під виконкому. Вринепоїід і 
ешелони на першу ю.ч.иіу ночі прибулії 
на станцію Єлисавеггр ід.

О 7-й ГОДШІІ ранку ’. боту Капаючого 
почався наступ, якому передувала ар
тилерійська стрільба. Декілька снаряді» 
влучили ч місто У ні шовідь иа наступ 
гріп ор’євців Чернопд Армія риічочала 
ід'їітріївстул. Він вівс і иастільвв енер-

ІІІІІІО .І ДРУАІІО, що через чотири ГОДИ
НИ не тільки було припинено наступ 
обманутих солдатів, л іі частина іаіойу 
кинулась навтії ача.

ІІтіиоо армією пі.ібиішї пан
церник, захоплеіи» дві іармзгп, де- 
І ільїл кулеметів і -Wil чоловік узя
то Н ИОЛПЬ. Коли- наш прчвіпї 
фланг зіткнувся з правим флангом 
супрін пшінка, гри:ор'евці почали 
братись із нашими червоиоарміїї 
цими і складали збрию. Гіерсслі- 
дуваи.ія і рішає. Ііииі частини під
ходячі. до Ірслшки. Частина від
ступаючих І ритор>виш відкочу
ється в напрямі Аджзмки, інші — 
в напрямі Знам'янки».

Ком \ ніс: и II комсомольці Єли- 
савсігр-і.із і>іі|ііи<нл'і за будь-яку 
ціну боронити місіє, зайнилн пози
ції ill ІІІ.Ц-І \ ІІ.ІХ ДІЇ (1-ОГО її стійко 
захшц і ни м. І псе ж иш.-іняіи на 
цей раї % бою не було »кодиоі змо- 
п:. Сили виявилися нерівними.

Іідерціїїсі. Лп поиііово;о цешра, 
гр.ігор’євці по-звірячому ч розправ
лялася і більшовиками, радянськи
ми акт іівісіами. Іільки протягом 
15—17 ірашві вони вистежили її 

.розстріляли пона.т 31) членів Єли- 
савет. р-ддської Ради
Такий шаленіти розіу.і і ригор'єиції» 

набирай чимдалі загрозливішого харак
теру. 12 гравн-і Раднархом і Рада ро- 
бітпичо-сслянсш-ої оборони України 
гьерцуласи до Єлнеав.-ті радськогі» 
з’їзду Рад, який проходив у місті, "• 
пристрасним закликом — піднятії на 
боротьбу з гриюр’євщиііою всіх робіт
ників. селян, червоноарміч-діи, яким до
рога справа революції, справа Радян
ської їладії. Повітовий з’їзд приймає 
революцію про нещадну боротьбу з 
бэндами І ріпор’кв.і. Одразу ж ііісл-і 
•нон» її місті та довкотіішіііх селах 
формується кілька іаюіііп добровольців.

Усіма боновими операнічм-.і по лікііі- 
льції григор'сиського заколоту керувап 
відомий воєначальник легендарний ге
рой громадянської війни О. Я. Пархо
менко. Для боротьби і •; і.іииіками банд 
була мобілі :т. пана полонина робітників 
Єліїсавстграда. 23 травні регулярні 
частини Червоної Армії і допомогою » 
ори підтримці місцевих повстанських 
загонів дощенту розгромили гриіор’ек- 
ські зграї и місті й довколишніх селах.

В Олександрійському -іоніті іаколот- 
ИНКІ-.І ПО п’ятах, непідступно переслі- 
лувалн бійці іагоніп під командування.-і 
Іллі Діброви й Петра Несмачною. 
‘Е-рвінюармійські. Гсдн.іпнн тим часом 
перейшли у папа іі.нніі коигрнаступ про
ти заколоти".кін іі боку Катеринослава 
(ііііиі Дніпропетровськ! та Кременчука. 
Саме в цих бойових операціях особлнчо 
і: відзіїачппся екіпаж броііеної їда на 
чолі з балтійським ліатросом А.іаго.-іієм 
Желєзіїяковіїм. (•О.и.зтпсгий гуркіт 
іармаї ці.оіо паїїцерії.’ка на колесах 
лунав на залі иіичних перегонах м-ж 
Кременчуком Користівкою й Зиам ям
кою.

У НІЧ ІЬ'І 23 триіяія бу.і<! ..»ІЛЬІіе- 
ь.т О.іекс«'іид|іія. У б.іид «оіимшіа» 
паші бійці захопили •'» броііеііої-.дія. 
ЗО гармаї і ба-.аіо іншого іяіїсько- 
г.ого епоряджішіш. Заколотники 
сіііііііі.ііісь у мінних лещатах і ки
далися в розтіч. Через два дні 1Х 
було вибито зі Знам'янки. В жор
стоких боях із гріп ор ЄВСЬКІІМИ Ш-’- 
добигками тут знов іакп особливо 
прославилися бійці броішиоїзда 
А. /Келєзіїякова. то рухався з <>о- 
ку Одеси мере і Зиам ’яііськии за- 
лізничіїшї вузол до Дніпра. -V шс- 
нпків ви’.вольних боїв за Олек- 
сшідрію її Знам’янку спеніа п.иою 
телеграмою иоздоровп і В 1. Ленін.

Та емеріе.і..іш загроза не мину
ла. Організація рішучої відсічі 
коптррево ііоціііно-бі.іогвардііїськіїм 
силам ускладнювалась діями банд 
Лїахиа, який иа почаїкї іранця 
1919 року по-зралііііці.кіі іалишпв. 
фронт Червоної Армії під Кзіери- 
пославо.м. подався V Чорний ліс, 
де ішііїніов у коиіакг із іалишкпмч 
І |НІГО|і’< всі.ких головорі йн- і'1 
а в з її і юріїс і и-за прод aim' не змогли 
ЛОМОВІЇ І ПСІ. МІЖ собою — 21 сОр- 
пня в селі Оптовому Махни ибіш 
Грщ-ор'єва і. об’єднавши пошарпані 
зграї недобитків, кочан криваві 
рейди по двадцяти волостях краю(Далі буде).
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До 60-річчя радянської міліції

1 лересяя року —

ШУГАЮТЬ у чорне небо <лі язики по- 
лум'я. Наїудено гуде вогонь. Ще 

хічть — і перекинеться вів па іншу 
стріху...

Анатолій на ходу зриває з себе кітель. 
7с ж саме робить і Віталій Юхно. Кра
єм ока Дроник встигає помітити г.а ву
лиці веред будинком розпачливу по
стать.

«Рятуйте, люди!» — ріже слух відчай
душний крик. "

— Вода! — гукає Анатолій, вгледів- 
іі поруч колодязь. Віталій розуміє йо

го з півслова...
— і іа сусіднім лий!— кричить він. пе

редаючи перше відро. — На сусідній, бо 
займеться... Цього вже не врятуєш!

Анатолія і сам бачить, що палаючі бу
дівлі їм удвох пс шгасати, а язики по
лум'я починають лизати сусідшо стрі
лу... Ні, цього вони вже не допустять...

Рвучко перехиляє на тліючу стріху 
відро води...

Ще кішка годин тому інспектор кар
ного розшуку Анатолій Дроник був зов- 
сім далеко від ош.ого невеличкого села

ро\;античною назвою Трояика. Відбув
ши чергування, він допомагав дружині 
по господарству. І раптом телефонний 
дзвінок із міськвідділу міліції:

— У 'ірояпці бешкетує п’яний. Пробу
вав підпалити будинок... _

...Відтоді, як Анатолій із Віталієм по
чали поливати стріху, минула година. З 
допомогою інших людей пожежу вдало
ся приборкати.

Ще через кілька хвилин настигли ху
лігана. Якусь мить стояли навпроти. 
Двоє молодих .ХЛОПЦІВ V міліцейській 
■нормі і засліплений п’яною злістю палій 
із бритвою в руках.

Анатолій добре усвідомлював, що 
зброя небезпечна. Тому скористався мит
тєвою паузою, стьобнув мотузкою но 
руці з блискучим лезом...

Можливо, всі ці події стали для Ана
толія ще однією буденною справою 
служби: мовляв, усе обійшлося легко. А 
чи легко?

Усього шість років служить молодий

ТРИ Д0М
комуніст Анатолій Дроник в органах 
МВС. За цей час пройшов шлях під ря
дового міліціонера до інспектора карно
го розшуку...

Перше, що запам’яталось Анатолієві 
на новій посаді — це кілька незакіиче- 
иих справ, які залишив йому поперед
ник.

Серед них — одна «звичайна» крадіж
ка. 1971 року був пограбований кіоск 
№ 4 Знам’янської водолікарні. 1 товарів 
узято па невелику суму: цукерки, сига
рети, шоколад... Що ж іще може бути в 
кіоску будинку відпочинку? Винуватця 
розшукати не вдалося.

Анатолій вирішив довести справу до 
кінця. Сперту приглядався до всіх, хто 
міг би бути причетним до крадіжки.

Посилав десятки .запитів, аналізував 
кожну відповідь.

Робстії в Анатолія вистачало. Товари
ші обирають його секретарем комсо
мольської організації. Він готується всту
пати до Вищої школи міліції. Готується 
наполегливо і вперто. Неймовірно важ
ко викроїти для цього час. Та наполег
ливість виправдовує себе. Анатолій 
вступає таки до Вищої школи міліції...

Шість років. Шлях від рядового до 
лейтенанта, крок від пезакіпченої серед
ньої до вищої освіти, довір’я комсомоль
ців Знам’янського міського відділу внут
рішніх справ,.самоутвердження в житті 
— все це сходинки ; самовдосконалення 
Анатолія Дроника. За ’цей час багато 
складних' справ довів лейтенант до ло- 
і ічного завершення.:

Квартирна крадіжка. Вартість укра
деного — сімсот карбованців...

Приступивши до розшуків, Анатолій 
уже знав, шо подружжя Д. не ладило 
:йж собою і подало заяву на розлучен
ня. Значить, не виключено, що викраде
ні речі приховав хтось із них без відома

іншого. Тим більше, що ключі були в 
обох. Але ж крадіжку міг вчинити хтось : 
із близьких знайомих. Зрештою, кра- 
діжка могла бути справою р^к якогось | 
/гастролера». Крім усіх основних робо- ; 
чйх .здогадок, звичайно, були й інші, але ; 
спочатку Анатолій вирішив зупинитися і 
саме па цих. ' ■

Перша відпала відразу. У подружжя ■ 
було тверде алібі. Дроник почав про- і 
роблятп другу. Переговорив з усіма гос- і 
подарямп будинку, в якому жили по- > 
терпілі. ;

І тут поталанило. Двоє дівчаток-сту- 
дсігток пригадали, що бачили у день і
крадіжки, як із їхнього під’їзду виходив і
чоловік із великою валізою і сумкою. •
Здавалося, це вже була нитка від клу- і
бочка. і

Інспектор карного розшуку звернув і
увагу й па те, ию від сусідів у день зло- і 
чину виїхали племінник із дружиною і 
дитиною, які приїздили гостювати з Ір
кутської області. Жили воші без при
писки кілька тижнів... Записавши на ‘ 

-всяк випадок адресу гостей із Іркутська, 
Анатолій послав запит до Москви. Звід
ти підтвердили здогадку, четвертий рік, 
як Віталій Колесников утік із місць 
ув’язнення.

З дня крадіжки минуло півтори доби, . 
і. Дроник вирішив випередити Колесни
кова. вилетівши до Черемхового, куди, 
як він сподівався, той вирушив до ро
дичів.

У<;ьоіо три доби витратив інспектор 
карного розшуку, щеб встановити особу • 
злочинця, але затримати ного вдалося 
лише через десять місяців.
На слідстві виявилося, що затриманий 

готувався підробити документи (які він 
крав на кожній із квартир) не лише для 
себе, але й для дружніш і дитини, а по
тім виїхати до Казахстану.

Планам його не судилося здійсни
тися...

На рахунку в Анатолія Дроника вже 
чимало розкритих злочинів. Утверджу
ється він упевнено і сміливо.

Ю. ДМИТРЕНКО.

Фото В. КОВПАКА.

БОРОТЬБА КЛАСИЧНА

КІРОВОГРАДЦІ
СРІБНІ ПРИЗЕРИ
Протягом трьох днів у Будинку фізкультури заво

ду «Черві, іш зірка» розігрувався особисто-командний 
чемпіонат Центральної ради ДСТ «Авангард» з кла
сичної беротьби. Свою майстерність продемонструва
ли понад 120 спортсменів з одинадцяти областей 
республіки Наші .••.м.т.іки успішно провели поєдин
ки. Чемпіонські титулі і золоті медалі завоювали 
Станіс.і.'ш Рєдо.лбоі«. Генна тій Беспалько та Олек
сандр Демещенко. А бронза дісталася олександрія- 
і:ю Миі-олі Королю, кіроаограддям Олександру Уша.- 
кову і Сергію Луценку.

5 командному заліку наші борці після колективу 
Донецької області зайняли другу сходинку.

В. ТВЕРДОСТУІ1.

ФУТБОЛ

316050. ГСП. Кіровоград 50, вуп. Луначарською, 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 оиховання та спорту — 2-46-87.

То Наша адреса і тейд

„РАДИСТ“— 
„промінь“—2:1
Па стадіоні «Піонер» кіровоградський «Радист» зу

стрівся ■■ полтавським «Променем». У першому тай
мі жодній і.-, команд не вда іося добитися переваги 
— 0:0. Після відпочинку впевненіше діяли господарі 
майданчика. Вони частіше загрожували воротам гос
тей. Одна з атак прийс-сла успіх — на 52 хвилині 
Анатолій Камііїськип відкрив рахунок. Але через сім 
мі’ідин гості встановили рівновагу. А коли ДО фіналь
ною свистка залишилось менше десяти хвилин, удар 
Віктора Іщенка досяг мети — 2:1 — попереду кірово- 
тргдці.

З вересня «Радист» знову грає у себе вдома з пол
тавчанами, па неп раз з «Буревісником».

В. АЛЕКСЄЄНКО, 
суддя республіканської категорії.

БК 18865 Обсвг 0,5 друк, арн, Індекс 61197,

II А ФОТОГРАФІЇ гімна- 
** зист. Відкритий пог

ляд, високе чоло, непокір
не пасмо з-під кашкета... 
«Кожне насильство, про 
яке я дізнавався (...ходити 
до церкви в табельні дні, 
система шпигунства в 
школі і т. д.) було ніби на
сильством наді мною осо
бисто. І тоді я разом із 
купкою моїх 
(у 1894 р.) дав 
ротися зі злом 
нього подиху, 
моє серце і мозок чутли
во сприймали будь-яку 
несправедливість, образу... 
і я ненавидів зло», — на
пише Фелікс Едмундович 
через багато років.

Так. Він рано вступив у 
боротьбу з несправедли
вістю, насильством, крив
дою. У вісімнадцять років 
Фелікс уже як член литов
ської соціал-демократич- 
ної партії, сам навчаючись 
марксизму, веде гуртки 
ремісничих і фабричних 
робітників...

ровесників 
клятву бо- 
до остан- 

Вже тоді

ДО 100-РІЧЧЯ З ДНЯ НАРОДЖЕННЯ 
Ф. Е. ДЗЕРЖИНСЬКОГО

І«Фелікс Едмундович Дзержинський. Життя 
діяльність у фотографіях і документах»... Перегор
немо сторінки' Ювілейного видання, випущеного 
нещодавно московським видавництвом «Плакат».

Наступна сторінка книги. 
Дев’ятнадцятирічний Дзер- 
жнпський за письмовим сто
лом. Уже тоді він часто ви
ступає в друкованих органах 
литовської соціал-демократнч- 

статтях 
з

ної партії, і п його 
відчувається знайомство 
працями В. І. Леніна.

Він не .інше друкується 
нелегальних виданнях, але 
сам готує, іноді

в 
..... .......................... й 
.______ ’ .і навіть дру
куй на гектографі окремі но
мери « Ровел ьського робітни
ка»

У цей час за Дзерхпінськнм 
починається стеження. <Як ?.а 
своїми поглядами, так і за 
своєю поведінкою іа характе
ром особистість у майбутньо
му дуже небезпечна». — чи
таємо па одній з сторінок вп
ірни ку з донесення началь
ника ровельського жандармсь
кого управління віденському

«Ровельського робітнії-

ЯКЩО ВИ ХОЧЕТЕ НАБУТИ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІ
ТИ 1 СПЕЦІАЛЬНОСТІ. ВСТУПАЙТЕ В КІРОВО
ГРАДСЬКЕ МІСЬКЕ СЕРЕДНЄ ПРОФТЕХУЧИЛИ
ЩЕ № 2, ЯКЕ ГОТУЄ СПЕЦІАЛІСТІВ ДЛЯ КОМБІ
НАТУ «КІРОВОГРАДВАЖБУД!» — НАЙБІЛЬШОЇ 
БУДІВЕЛЬНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ НАШОЇ ОБЛАСТІ.

У групах із трирічним строком навчання училище 
" * ‘ ‘і по

та
, мулярів- 

штукатурів. лицювальчиків- 
_____ баштових кранів (дівчата); 

у групах із річним строком навчання — лицювальників- 
плитковиків

БЕЗ ВСТУПНИХ ЕКЗАМЕНІВ ПРИЙМАЮТЬ 
ЮНАКІВ І ДІВЧАТ ВІКОМ ВІД 15 ДО 20 РОКІВ, 
ЩО МАЮТЬ ОСВІТУ ЗА 8-10 КЛАСІВ.

готує столярів (будівельних), електромонтажників 
освітленню, освітлювальних і силових мережах 
електроустаткуванню, малярів (будівельних), 
монтажників конструкцій, . ........ . ......
плитковиків, машиністів
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прокуророві. Поруч фотогра
фія двадцятирічного Дзср- 
ЖНПСЬКОГО. фОТОКСПІЯ З 110- 
ремпої фотокартки. «Цс був 
ііого перший арешт і заслан
ня. В той перший раз, як і п 
усі інші, ві ї був сильний ду
хом і переконаний у правоті 
своєї справи ..» З листів було 
видко, шо і.іи непохитний.

Надзвичайно цікаво пода
ний у, збірнику пеоіод діяль
ності «залізного» Фелікса на 
посту голови ВЧК. Тут — і 
раніше непубліковані мате
ріали про діяльність чекістів 
на світанку Радянської влади, 
і фотодокументи, іно відобра
жають робочу Ф. Е. Дзержин- 
ськогс в різних радянських і 
господарських оогаиах, зокре-

язяаи

ма, на посту голови Вищої Ра
ди Народного господарства.?.

Заглянемо на останню , 
сторінку: «Меч і полум’я^ 
пролетарської революції 
Фелікс Едмундович Дзер; 
жинський усі сили своєї 
особистості, свого вели— • 
чезного темпераменту, 
свого розуму і солі від
дав боротьбі за класові 
інтереси пролетаріату...

На прикладі його життя, 
його діяльності і величі 
завдань, які він брав на 
себе, виховуються нові й 
нові покоління будівників 
комунізму»...

Юний друже! Якщо не 
зміг придбати цю книжку- 
візьми її в бібліотеках^ 
Погортай сторінки, познак 
йомся з життям і діяль} 
ністю лицаря революції, 
адже це і йому, вірному 
соратникові Леніна, за
вдячуєш ти своїм щасли
вим сьогоденням.

М. ДУМИ» "

Редактор М УС ПА ЛЕНКО.

Учнів забезпечують гуртожитком, парадни/л і робо
чим одягом, триразовим харчуванням, підручниками, 
еони одержують третину суми, заробленої ними на ви
робничій практиці. Час навчання б закладі зараховує
ться до трудового стажу.

Училище має чудовий сучасний навчальний корпус, 
у яко/лу обладнано кабінети і лабораторії. - майстерні, 
спортивний та актовий зали. Є спортивне літне містеч
ко, працюють гуртки технічної творчості, художньої 
самодіяльності, спортивні секції. Є спеціалізовані гру
пи зі спортивним ухилом класичної боротьби і вело
сипедного спорту, до свою спортивну майстерність’ 
учні вдосконалюють ПІД керівництвом досвідчених Трє-І 
неоів, майстрІЕ спорту СРСР.

Випускники-відмінники мають право вступати до ви
щих і середніх навчальних закладів на пільгових умо
вах, а також можуть бути направлені до вищих ) се
редніх навчальних закладів системи професійно-тех
нічної освіти, де навчання проводиться на певному 
державному забезпеченні.

Вступники подають заяву із зазначенням вибраної 
спеціальності, автобіографію, характеристику, сві
доцтво про народження (оригінал) або паспорт 
(пред являють особисто), документ про освіту, ДОВІДКИ з 
місця проживання і про склад сім’ї, медичну довідку 
(форма № 286), вісім фотокарток розміром 3X4 см.

Початок занять — зі вересня.
Адреса училища: 316026, м. Кіровоград, суп. Черво- 

нозорівська, 23. Телефон 2-38-49.
їхати до училища автобусами №№ 2, 14 — до зу

пинки «Вулиця Мічуріна», № 29 — до кінцевої зупинки 
або тролейбусом №2 — до зупинки «Буддеталь» чи 
«Вулиця Короленка». ■ >
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