
. .2^

Сьогодні прогресивне 

людство світу відзна

чає 112-у річницю з 

дня народження Воло

димира Ілліча Леніна.
Еиходить @ П

з 5 грудня 1939 р. 1 етвер, 22 квітня 1982 року •

ЛЕНІН ІДЕ ПО ПЛАНЕТІ 
В КО/КНУ СІМ’Ю ТРУДАРЯ. 
ВЖЕ Й У КОСМІЧНОМУ ЛЕТІ 
ЛЕНІНСЬКА СЯС ЗОРЯ.

СЛОВО ТВОРЦЯ-КОМУНІСТА 
ВСЮДИ, МОВ ПОКЛИК СУДЬБИ, 
СЛОВО БЕЛІ141І0Г.0 ЗМІСТУ, 
ДУМКИ, ТРУДА, БОРОТЬБИ.

З НИМ У МАЙБУТНЬОМУ ЛЕТІ 
БУДЕ ВСЕ ЛЮДСТВО ЗЕМЛІ. 
ЛЕНІН ІДЕ НО ПЛАНЕТІ
В СОНЯЧНІМ СЯЙВІ П ТЕПЛІ.

ЙДЕ Він ОД МІСТА ДО МІСТА, 
СЕЛАМИ В ДАЛЕЧІ ЛІТ.
СЛОВО. ІМ’Я КОМУНІСТА 
вічний вкарбовує слід.

(Платой ВОРОНЬКО, 
«Ленін іде по планргП).

В. І. ЛЕНІН. Травень 1921 року.
(Фотохроніка РАТАУ).

У ЗШХ МУЗЕЮ
Репортаж із Київського філіалу 

Центрального музею В. І. Леніна.
Володимирська, 57. Ця 

адреса відома всім радян
ським людям. Добре зна
ють її і зарубіжні гості 
Києва. Тут міститься філіал 
Центрального музею В. І. 
Леніна.

У сімнадцяти великих 
залах і фойє розміщено 
близько дев’яти тисяч ек
спонатів. Багатющий істо
ричний матеріал: фотоко
пії ленінських рукописів, 
примірники більшовицьких 
газет і прогресивних жур
налів, усі основні резолю
ції і рішення партійних 
з’ї'здів, конференцій, пле
нумів і нарад Центрально
го Комітету партії. Експо
нуються також особисті 
речі вождя, рідкісні фото
знімки.

Ось одна з фотографій. 
На ній зображено черво- 
ноармійців біля захопле
ного ними французького 
танка Цей танк, свій тро
фей, вони подарували 
В. І. Леніну. Поряд лист 
бійців до Ілліча. Ось що 
вони пишуть; «Дорогий 
Володимир Ілліч! Робітни

ки і селяни, не витримав
ши тяжкого ГеТЬМсКСЬКС- 
петлюрівського пригноб
лення, скинули насильників 
і відновили Радянську вла
ду.

Голодний, босий, роз
дягнутий, просуваючись по 
болотах і лісах, вів україн
ських партизан на нещад
ну боротьбу проти своїх 
ворогів. І ніяка техніка і ор
ганізованість ворогів ро
бітничого класу не могли 
встояти проти революцій
ного гніву повсталої бід
ноти. Навіть танки, ці су
часні чудовиська, народ
жені останньою війною, не 
встояли перед ОЄЕСЛЮЦІЙ- 
ною хвилею...»

Володимир Ілліч не за
барився з відповіддю. 
Ось фотокопія цього лис
та. Почерк — енергійний, 
швидкий — ленінський... 
Читаємо: «Штабові 2 Укра
їнської Червоної Армії і 
всім товаришам цієї Армії. 
2. 5. 1919 року. Висловлюю 
найглибшу подяку товари
шам Другої Української 
(Закінчення на 2-й стор.)»

На початку року, коли 
формувався паш комсо- 
м о.і ьсько - м ол од і ж в 11 іі ко
лектив, коли гуртом прий
мали соціалістичні зобо
в’язання, вирішили — зі
брати у цьому році не 
менше як по 255 центнерів 
цукрових буряків з гек
тара. Такий результат нам 
під силу, а на вищий бо
ялись замірятись ■— упер
ше ж вирощуватимем бу
ряки за індустріальною 
технологією.

ЧЕКАЄМО КЛУБ-400

Нинішнього року буряки за індустріальною техноло
гією вирощують усі механізовані комсомольсько-моло
діжні колективи иуряководів. Серед них і КМК із кол
госпу «Прогрес» Олександрійського району. Очолює но
го Микола ОЛІЙНИК. Сьогодні він розповідає, як ланка 
готувалась до посівної кампанії, про недавні будні на 
весняному полі.

Але розмова за «круг
лим столом», яку провела 
два місяці тому з молоди
ми буряководами області 
газета «Молодий комунар» 
і учасником якої я був, 
змусила нас переглянути 

.свої плани. Василь Жор
новий з Повоукраїпського 
району запропонував ство
рити «Клуб-400». Недавно 
він па сторінках газети 
підтвердив свою пропози
цію. Мої колеги, з якими 
я, до речі, навчався і в 
республіканській школі пе
редового досвіду по впро
шуванню цукрових буря
ків, пристали на його про
позицію. Таке соціалістич
не змагання молодих буря- 

ководів дасть позигпвні 
результати.

Як ми готували своє по
ле і техніку до сівби?

Восени виділили нам 
дев’яносто гектарів площі 
па пшеничному лапі. Злу
щили стерню, зорали грунт 
на глибину 35—37 санти
метрів, внесли по 8 цент
нерів мінеральних добрив, 
ще раніше поле одержало 
35 центнерів органічної 
поживи.

Лапка паша існує вже 

пе один рік. А коли дові
дались, що будем освоюва
ти нову технологію, в ко
лектив попросився інженер 
по експлуатації машіпю- 
тракторпого парку кому
ніст І. С. Гармаш. До їіаз- 
чаипя ми поставились сер
йозно. Щотижня головний 
агроном колгоспу І. ГІ. Бу
рий і головний інженер 
Петро Глущеико проводи
ли заняття. Члени • ланки 
ретельно конспектували 
лекції, обговорювали най
важливіші моменти техно
логії. У лютому кожен 
склав залік.

Техніку полагодили в 
намічені строки.

Вихід у поле став для

ВСУПЕРЕЧ 

НЕГОДІ
нас справжнім святом, йо- І 
го ми чекали з іістсричі- І 
ііям і з хвилюванням. Зі- І 
крили вчасно вологу, ви
рівняли площі. Від вирів
нювачів, які застосовують 
у більшості господарств, 
ми відмовились, ще торік. 
Чому? Вони, па пашу дум
ку, порушують структуру 
грунту. Не для вашого . 
глевкого чернозему — по- 
іаио розбивається груддя, 
зостаються горбики па по
лі. поле треба розрівня
ти, як грядку. Використо
вуємо шлейфбороии.

А потім були неспокійні 
дні сівби. Перешкоджали 
то сніг, до дощ. Та негода 
не могла порушити підне
сеного настрою, який па
нував у колективі. Друж
но працювали всі. Особли
во хотілось би відзначити 
Миколу Богачевського, 
Миколу Бабенка (минуло
го року він заслужив пра
во .одержати новий КС-6), 
І. С. Гармаша. Бездоганно 
у ці дні працювала лапка 
технічного обслуговування 
у складі зварника Вален
тина Лсонтснка і майстра- 
наладчика В. Є. Кпссльова.

Незабаром буряки зі
йдуть. Через тиждень- 
другий можна передбачи
ти результати нашої праці. 
Відповідальне ставлення 
кожного члена лапки до 
своїх обов’язків па сівбі 
нас обнадіює.

РАЙОННІ КОМСОМОЛЬ
СЬКІ ШТАБИ ПО ПРОВЕ
ДЕННЮ ВЕСНЯНО-ПОЛЬО
ВИХ РОБІТ ПОВІДОМЛЯ
ЮТЬ;

ОЛЕКСАНДРІВНА. Механі
затори колгоспу «Росія» в 
оптимальні строки і на ви
сокому агротехнічному 
рівні посіяли ранні ярі 
зернові культури і цукрозі 
буряки. Нині вони присту
пили до сівби соняшнику. 
Одночасно комсомольсько- 
молодіжна механізована 
ланка готує площі під маи- 

Незабаром механізатори колгоспу імен: Карла Маркса Петрівсьиого району 
почнуть сівбу кукурудзи. Нині вони швидкими темпами готують площі, відве
дені під цю культуру. Високих виробітків на культивації й боронуванні добива
ється комсомолець Григорій ПЕТРЕНКО — член механізованої ланки по виос- 
щуеанню кукурудзи. £ АНДрусЕНКА.

бутній засів нунурудзи. 
Перед у соціалістичному 
змаганні веде Іван Чудо- 
пал, котрий за три дні за
культивував 149 гектарів 
площі. По 82 гектари ма
ють на своєму рахунку 
трактористи Володимир 
Ружицьний і Станіслав Ус. 
На боронуванні успішно 
працює Леонід Романюк. 
Через кілька днів комсо
мольсько-молодіжна у пов
ному складі приступить до 
сівби кукурудзи.

ЗНАМ’ЯНКА. Три комсо

мольсько-молодіжні меха
нізовані ланки працюють 
у колгоспі «Родина». Одна 
з них — по вирощуванню 
цукрових буряків — вже 
завершила сівбу на всій 
415-гектарній площі. Цього | 
року механізатори. очолКЙ 4 
вані Юрієм Чебуковийд і 
прагнуть виростити і іЦ-> ч 
брати по 480 центнерів • 
коренів з гектара.

А КМК по вирощуванню 
соняшнику і нукурудзи на 
зерно сівбу тільни почина
ють. З перших днів лідер
ство в соціалістичному 
змаганні захопили>/Аінкові 
Володимир Руденио і Мико
ла Давриш. Змінні завдан
ня вони виконують на 115 
— 125 процентів. Ще ваго
міших виробітків на сіефі 
багаторічних трав добива
ється Микола Шапошник. 
Щодня трантором ЮМЭ-6 
він засіває, по 20 — 22 гек
тари площ. Це — майже 
півтори денних норми.



ТІ квітня 1^82 року
«Молодий комунар»

ит

імені С. Орджоні- 
Вона вміє багато 
збирати залізний

(Закінчення.По»і. на 1-й сгор.).
Армії з приводу надісла
ного в подарунок танка.

Цей подарунок дорогий 
нам усім, дорогий робіт
никам і селянам Росії як 
доказ геройства українсь
ких братіз, дорогий також
через те, що свідчить про 
познии крах Антанти, яка 
здавалась такою сильною.

Найщиріше вітання і 
найпалкіші побажання ус
піху робітникам і селянам 
України та Українській 
Червоній Армії.

Голова Ради Оборони 
В. Ульянов (Ленін)».

Особливе почуття охоп
лює кожного, хто прохо
дить залами музею. Увагу 
обов’язково привертає
фотокопія партійного
квитка N2 1. У цього доку
мента цікава історія.

Після переїзду Радян
ського уряду із Петрогра
да в Москву і де кінця 
життя Володимир Ілліч Ле
нін був членом партійної 
організації Замоскзоріць- 
кого району, брав у її ро
боті активну участь.

Під час перереєстрації 
членів Московської органі
зації ВКГІ(б) Володимир 
Ілліч 17 вересня 1920 року 
одержав у цьому райкомі 
партійний квиток за номе
ром 224332. Пізніше, після 
партійного перепису 1922 
року, номер його парт
квитка стаз 114412.

У 1927 році за рішенням 
ЦК ВКП(б) проводився об
мін партійних документів у 
зз’язку з уведенням КЭИТ- 
кіз єдиного зразка. Старі 
більшовики Ф. Воропаеву 
Д. Бєдний, ЛІ. Губельмеш, 
які працювали у Замоскво- 
ріцькому районі, запропо
нували закріпити навіки 
за засновником і вождем 
Комуністичної партії В. І. 
Леніним партійний квиток 
№ І.

Тож у березні 1927 року 
і був виписаний квиток ' 
№ 000000! члена ВКП(б) : 
на ім’я Володимира Ілліча ; 
Леніна.

...Коли відбувся останній : 
обмін партійних докумен
тів, Генеральний секретар 
ЦК КПРС товариш Л. І. 
Брежнєв особисто випи
сав партквиток нового 
зразка за № 0000001 на 
ім’я вождя світового про
летаріату.

За останні роки най
більше поповнилася ек
спозиція 17-го залу «Тор
жество ідей ленінізму». 
Це й зрозуміло. Докумен
ти і матеріали розповіда
ють про розвиток і зміц
нення країн соціалістичної 
співдружності, посилення 
їх авангардної ролі у світо
вому революційному про
цесі, про зовнішньополі
тичний курс і основні нап-і 
рями економічної політики ■ 
КПРС на сучасному отзпі, } 
виконання радянським на-| 
родом під керівництвом І 
партії рішень XXVI з’їзду 
КПРС на сучасному етапі, И 
про зростаючу керівну її 
роль КПРС у комуністич
ному будівництві.

г.

Доснонало оволодів своєю спеціальністю газоелектрозварник Салькіе 
цунрокомбінату Василь ГРИНЧУК. Змінні завдання комсомолець виконуй 
120-130 проценті^ фото в ґрибд.

м

ПЕРШИЙ КРОК — 
УЖЕ ДОРОГА 

лшші' йкТ'п ИЛИ**

ваджених рацпропозиція, 
три їх розробки захище-о 
авторськими свідоцтвами, 
д всього в школах поза
шкільних закладах, нз-

Не треба буде тепер 
прибирати вручну заліз
ничні колії від матеріалів, 
які висипалися з вагон.з. 
Цю важку працю взяла на 
себе колієприбиральна ма
шина, розроблена під ке
рівництвом досвідченого 
раціоналізатора - винахід
ника Д. Є. Бевзюка енту
зіастами з клубу юних тех
ніків при заводі «Запоріж- 
сталь» 
кідзе.
чого: 
лом, сипкі матеріали, очи
щати стрілочні переводи.

Тільки за останні два. 
роки на рахунку вихоаа і- 
ців цього клубу 25 впро-

о-ізпьно-вирОоничих комбі
натах України створено по
над 50 тисяч гуртків тех
нічної творчості, які об’єд
нали 340 тисяч хлопці? і 
дівчат — активних учасни
ків всесоюзного огляду 
«Юні техніки і натуралісти 
— Батьківщині». Працюю
чи за завданнями науков т- 
дослідних інститутів, під
приємств промисловості й 
сільського господарств, 
юні конструктоои ВНОСЯТЬ 
чимало цікавих препозиції 
по вдосконаленню вироб
ництва, механізації ручної 
праці й трудомістких про
цесів Сім мільйонів кар
бованців — такий еконо
мічний ефект від впровад
ження тільки в минулому 
році їх творчих знахідок.

О. ПЕТРУНЯ, 
кор. РАТАУ.

4

с. ФОМІН, 
слухач Вищої партій
ної школи при ЦК 
Компартії України.
м. Київ.

* * *
КОЛИ ВЕРСТАВСЯ НО

МЕР. Учора в Києві відбу
лося урочисто відкриття 
нового філіалу Централь
ного музею В. І, Леніна.

Викриваючи реакційну 
суть Центральної Ради, 
Раднарком звернувся з 
/Ланіфестом до українсь
кого народу, наголосивши 
на тому, що визнає його 
національне право і націо
нальну незалежність. Ви
магаючи від Центральної 
Ради припинення антира- 
дянської політики, він ви
знав Українську Народну 
Республіку. її право відо
кремитись від Росії або 
укласти договір з Російсь- 

. кою республікою про фе
деративні чи подібні взає
мовідносини між ними. 8

ного цеху заводу Ельворті 
на Єлисаветградщині^ (нині 
завод «Червона зірка») 
запевняли братів Радян
ської Росії: «Ми, револю
ційні робітники заводу 
Ельворті, стоячи на варті 
російської революції і 
всіх її завоювань, здобу
тих кров ю наших братіз, і 
тієї пролетарської політи
ки, яка тепер запроваджу
ється в життя вже майже 
всією Центральною Росі
єю, запевняємо, що у се
бе, на Україні, не дамо 
можливості всіляким уго
довським політиканам, які

боротьби за торжество 
світової комуністичної ре
волюції і тісніше співро
бітництво в галузі кому
ністичного будівництва».

Селянська конференція 
Єлисааетградського повіту 
(черзень 1920 року) за
кликала трудящих зміцню
вати єдність дій українсь
кого і російського народіз 
у боротьбі проти інтер
вентів, голоду ■ і розрухи. 
Виборці Єлисазетгрзда за
явили, що їхні делегати 
«підуть в ногу з робітни
ками радянської федера
ції і всіх країн на борогь-

Довгим і складним був 
шлях трудящих до ство
рення такої держави, 
якою є Союз РСР. Він — 
втілення у життя мрії кра
щих представників ви
звольного руху Росії про 
добровільний союз рівно
правних націй.

Лише більшовицька пар
тія, керуючись ленінським 
ученням, змогла перетво
рити стихійний і неоргані
зований рух мас у свідому 
і організовану боротьбу 
за перемогу соціалістич
ної революції і створення 
справжньої єдності націй 
і народностей на основі
соціалізму, їх рівнопра2-^аЕ^-^г:'-“’“л“- 
ності, дружби і братерсь-я 
кої взаємодопомоги.

Радянська федерація,^ 
вищою формою якої є ,4 
Союз РСР, створювалась^ 
вперше в історії людства.в 
Потрібна була справжняя 
революційна теорія для^ 
того, щоб обрати правиль
ний шлях, дати правильну 
і глибоку критику всім 
буржуазним напрямам в 
питанні створення цієї 
держави. Нації і народ
ності перебували на різно
му-рівні економічного і 
культурного розвитку, і 
необхідно було виявити 
все те, що їх зближує і 
об’єднує. В. І. Ленін пере
конливо довів, що вищим 
проявом демократизму в 
галузі міжнаціональних 
відносин є здійснення пра
ва націй на політичне са
мовизначення. II Всеро
сійський з’їзд Рад, що 
проголосив перехід влади 
до Рад, підтвердив не
від'ємне право націй і на
родностей Росії на вільне 
самовизначення. Це під
несло революційну актив
ність трудящих всіх націй 
і народностей країни, по
клало початок утворенню 
радянської 
державності, 
волю з’їзду, 
Радянської Росії 2 листо
пада 1917 року проголо
сив «Декларацію прав на
родів Росії» як непохитну 
програму своєї діяльності 
в національних відносинах. 
Він заявив, що в своїй ді
яльності неухильно відсто
юватиме рівність, суверен
ність народів Росії, право 
їх на політичне самовизна
чення.. проводитиме від
криту політику, яка веде 
народи до повного взаєм
ного довір’я і союзу. 
Тільки в результаті такого 
довір’я, говорилось у до
кументі, може скластись 
міцний союз народів Росії.

У зверненні «До всіх 
трудящих мусульманської 
Росії і Сходу» Радянський 
уряд підкреслив, що від
нині права всіх народів 
Росії оберігаються всією 
могутністю резолюції і її 
органів — Рад робітни
чих, солдатських і селян
ських депутатів.

На допомогу пропагандистам і слухачам 
шкіл комсомольського політнавчання і еко
номічної освіти.

національної
Виконуючи
Раднарком

ТОРЖЕСТВО
ЛЕНІНСЬКОЇ
НАЦІОНАЛЬНОЇ

а ■

о5і

грудня 1917 року Раднар
ком, ВЦВК РРФСР ЦК 
РСДРП (б), III Всеросійсь
кий з’їзд селянських депу
татів та інші організації 
звернулись до українсько
го народу і ще раз під
креслили його право на 
самовизначення, створен
ня суверенної національ
ної держави, встановлення 
повного народовладдя на 
чолі з Радою робітничих, 
солдатських і селянських 
депутатів.

Президія ВЦВК і РНК 
РРФСР визнали радянські 
республіки Білорусії Есто
нії, Литви і Латвії. Турбу
ючись про зростання по
літичної свідомості трудя
щих, партія допомагала у 
кожній республіці відкри
вати школи, театри, клуби 
та інші культосвітні уста
нови й налагоджувати ви
дання газет і журналів 
національними мовами.

У відповідь на безкорис
ливу допомогу росла і 
міцніла серед трудящих 
симпатія і дозір’я до ра
дянської російської нації, 
яка перебувала в аван
гарді боротьби за утверд
ження Радянської влади. 
Масового характеру наби
рав рух за встановлення з 
нею найтісніших зв’язків, 
дружби і братерського 
співробітництва.

Робітники інструменталь-

спекулюють на національ
ному питанні, зраджувати 
нас тут і наших братіз на 
півночі». Робітники, солда
ти і селяни наказували 
своїм делегатам на 
український з’їзд 
зміцнювати єдність 
Радянською Росією.

Виражаючи волю трудя
щих, І Всеукраїнський 
з’їзд Рад, що відбувся 11 
—12 грудня 1917 року в 
Харкові, оголосив про пе- 

влади до Рад 
солдатських і

I Все- 
Рад 

Дій з

рехід всієї 
робітничих, 
селянських депутатів. Він 
визнав Радянську Україн
ську Республіку федера
тивною частиною 
кої республіки, 
ЦВК встановити т 
терські відносини 
дящими Радянської Росії і 
закликав трудящих Украї
ни до міцного об’єднання 
з радянськими республіка
ми. І на цьолху шляху ук
раїнський народ досяг ве
личезних успіхів, перетво
ривши в життя ленінську 
вказівку про те, ш,о лише 
«при єдиній дії пролетарів 
великоруських і українсь
ких, вільна Україна мож
лива...»

В прийнятій Конституції 
НІ 3 їзд Рад УРСР оголо
сив рішення про вступ з 
Радянськими республіками 
<(в тісніше політичне 
О& €АнаННЯ для спільної

Російсь- 
доручиз 

тісні бра- 
і з тру-

бу зі світовою буржуазі
єю». Військово-революцій
ні, партійні, профспілкові 
організації та радянські 
установи повіту запевнили 
М. І. Калініна, що «асі їхні 
сили і засоби надходять у 
повне розпорядження Ра
дянської влади для роз
грому ворогів Радянської 
Росії і України».

Радянські республіки 
змогли перемогти ворогіз, 
відстояти свою свободу і 
незалежність, подолати 
труднощі, ліквідува~и 
фактичну нерівність і по
будувати соціалізм, лише 
об’єднавшись у міцний 
державний союз. Саме 
життя переконувало маси 
у правильності ленінсько
го курсу партії на міцний 
союз радянських 
владно 
магало від 
і розвитку 
об’єднання 
для того, 
максимального успіху в 
будівництві НОЗОГО Ж4ТТЯ.

В. І. Ленін очолив всю 
роботу партії по підготов
ці і утворенню СРСР чіт
ко розробив проект /тво
рення провідних основ 
конституційного устрою 
СРСР. Пленум ЦК РКП(б) 
що відбувся 6 жовтня 
1922 року, повністю під
тримав пропозиції 8 >. Ле
ніна, схвалив резолюцію,

націй,
і наполегливо єм

них зміцнення 
цього союзу, 

всіх ресурсів 
щоб добитися 

успіху в

доручив комісії розроби
ти проект закону про ство
рення СРСР для внесення 
його на з’їзд Рад.

Рішення партії про сів?- 
реиня вищої форми феде
рації були винесені на об
говорення трудящих. Вони 
знайшли з їхнього баку 
палку підтримку. 24 ве
ресня 1922 року в м. Єп.і- 
саветгрзді з промовою 
виступив М. 8. Фрунзе, він 
заявиз: «Радянська феде
рація стоїть на ногах над
звичайно міцно». Заслу
хавши доповідь про між
народне і внутрішнє ста
новище радянських рес
публік, Єлисавєтградсччлй 
позітоаий з’їзд Рад робіт
ничих, селянських і ч-гово- 
ноармійських депутат, а, 
що відбувся 12 — 1 І листо
пада 1922 року схвалив 
ленінську ідею утворення 
СРСР і доручив своїм де
легатам 
кому I 
з’їздах Рад «рішуче напо
лягати на негайному впро
вадженні у життя думки 
про об’єднання радтнть- 
ких республік у Союз Со
ціалістичних Республік». 
Делегат від Харківської гу
бернії зазначив 
з'їзді Рад УРСР,
Україні немає жодного се
ла, жодного підприємства 
де б з великою радісно 
не була зустрінута пропо
зиція про створення Со о- 
зу Радянських Соціалістич
них Республік».

ЗО грудня 1922 року І 
з’їзд Рад СРСР схвалив в 
основному Декларацію і 
Договір про створвчн-і 
СРСР і обрав Союзу
РСР. Рішення зду по
всюдно обговорювались. 
Вони дістали схилення 
трудящих усіх, радянськ ій 
республік, законодавче за
кріплення у Конституції 
СРСР. Про це йшлося о 
липня 1923 року на II се
сії ЦВК СРСР і ЗІ січня 
19'24 року на II Всесоюзно
му з’їзді Рад.

У постанові ЦК КПР~ 
«Про 60-у річницю утво
рення Союзу Радянських 
Соціалістичних Республік’ 
підкреслюється, що ство
рення Союзу РС? — ж*" 
зе втілення ідей Володи
мира Ілліча Леніна, ленін
ських принципів національ
ної політики. Розгорн/зс’ 
всенародний рух за гідНУ 
зустріч цієї знаменно' 
річниці, зросло прагнення 
кожної радянської людини 
зробити гідний вклад У 
піднесення могутності і 
авторитету Союзу РСР- У 
цьому виявляється життє
дайна сила ленінської на
ціональної політики.

на Всеукраїясь- 
ВсерОСІЙСоКЗ-лу

на VII 
що (.на

Л ГЛАЗОВ, 
голова науково-мето- 
димної ради обласно
го правління товарист
ва «Знання».
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І ЛЕНІН

1 КОЖНОМУ ДОМІ

І
 Олексій Максимович 

Горький розповідав що 
якось у Горках Володимир 
Ілліч Ленін, граючись із 
дітьми, сказав про ник:

— Вони житимуть уже 
І краще за нас...

Володимир Ілліч дуже 
любив дітей. Любив слу
хати їх, жартувати, грагис.і 
з ними. І для дітей ім’я 
Леніна дуже дороге.

У Маловисківській се- 
Іредній школі № 3 імені 

В. І. Леніна є цікава руко
писна книга «Ленін у на
шому домі». її написали 
самі учні. Книга складаєть
ся із тридцяти шести не
великих творів про «на-шо- 

Іго дорогого і
Леніна».

«Я живу у 
світлому домі, 
своя кімната. 
Тата і маму дуже люблю. 

І Я знаю, що наше нинішнє 
життя створене працею ба
гатьох людей. А шлях до 
щасливого життя 
Ленін. У мене є 
книг про нього, 
часто розповідають 

І про Леніна.
Олена МЕЛЬНИК».

«Я часто мрію про те. 
щоб до нас Ленін завітав 
щоб подивився, як ми жи
вемо, як навчаємося. /X я 

І йому розповідала б про 
свою школу, що носять 
його ім’я, свій клас. По
знайомила б зі своєю ма
мою. Я знаю, Ленін радів 
би разом зі мною нашому 
квітучому життю.

Наталка ПЛАКУІЦА'».
Опя КДПЛУНОВА інше, 

що «дідусь і бабуся часто 
розповідають нам з бра- 
тикола про роки Вели
кої Жовтневої соціаліс
тичної революції, про те, 

я як Ленін вказав шлях до 
і щасливого життя...» 
5 Не можна без хвилюван- 
I ня читати записи Сашка

«ШПАК»,

любимого

великому
У мене ч 

бібліотека.

аказав 
багато 
Батьки 

мені

«ЛАСТІВКА»
та інші

Неіі', ‘їй ай не з мага н н я,
присвячене прильоту пер
натих. провели юннати Чер
нівців. Команди «Шпак*. 
«Ластівка». «Лелека» та ін
ші змагалися в знатті фау-

і
і

І КМ 
ЖУГШ

1 В УЧИЛИЩ)
Радянська молодь ви-

МЕЛЬНИКА. У них — ди- ! 
тяча гордість зз своє міс- І 
то, за його людей і їх не
втомну працю:

Не забув би Леніну міс
то своє показати: кіно- І 
геатр. Будинок культури, 
лікарню, нову школу. Як 
би радів Ілліч, коли б по- І 
бачив, яке гарне наше 
місто, які працьовиті і заз- І 
зяті живуть люди тут.

А на прощання я б йому і 
низько вклонився і сказаз: і

— Спасибі Вам від усіх і 
дітей нашої країни за щас
ливе дитинство. дорогий 
Іллічу!»

Діти відверто заздрять 
сибірському хлопчикові 
Митькоаі, з яким у за
сланні дружив Ленін, і 
дівчинці з вірша «Ілліч і 
дівчинка», яка бачила Ле
ніна, відчула теплоту йо
го серця.

«У школі і вдома, — пи
ше Сергійко ПАЛИВОДА, 
— нам розповідають лоо 
те, що Ленін у дитячі рони 
був чесним і справедли
вим. наполегливим і ста
ранним... Я теж буду та
ким». Оксана БІЛЕЦЬКА: 
«Я багато читаю книг про 
дитячі та юнацькі роки Во
лоді Ульянова. Правку 
вчитися так, як він учився, 
бути такою непримирен
ною до зла і нелртзди, 
яким був він».

Юра БУБНОВ: «Я знаю, 
Ленін добре вчився. Мені 
теж хочеться бути схожим 
на нього, але в мене не 
вистачає ще сили волі».

«Ой як хочеться вирос
тити гвоздики, щоб пода
рувати їх дідусю Леніну!», 
— читаємо у творі Тетяни 
ШУЛІКИ.

, У кожному домі, у кож- 
> йому серці Ленін — 

близька, рідна, дороіа
■ всім людина.
і Т. КУДРЯ.

являє великий інтерес до 
---------*—————— 
вивчення творів В. І. Леці-

на, до літератури, яка від-

творює дорогий образ.

Обласна бібліотека для

ка веде широку проіпган-

ду теоретичної спадщини

В. І. Леиіиа, книг про всьо

го.

1
і.і: рідного краю, майстер
ності опорядження «квар

тир» для птахів. Учні підго
тували спеціальні стенди, 
випуски стінних газет, тема
тичні виставки малюнків. 
Яскраві свята зустрічі пта
хів. влаштовані обласною 
станцією юних натуралістів 
разом з організаціями Това
риства охорони природи, 

відбулися в багатьом 
лі'х Буковини.

(РАТаУ). 1

ЦЕ ПРО них французь
кий льотчик прослав

леного полку «Нормандія1 
— Неман» Франсуа д.?- 
/Коффра написав ці прч- 
стр-атиГ Т.'ГОПб?'

«...^Російські льотчиці, 
чи «нічні чаклунки», як їх 
називають німці, спліта
ють па завдання кожного 
вечора і постійно нагаду-

на бомба. Орієнтир вибра
ний правильно. «ПО-2» 
зробив вогненну трасу 
вздовж ешелону. Рвалися 
бомби. І Худякова вже не 
думала про те, що літак 
можуть збити фашистські 
зенітки, які знову обгоро
дили його суцільним вог
нем, .

... У Керчі відкривали 
пам’ятник комсомолці Ві
рі Белік. Після мітингу на 
площі в Палаці культури

майстрами спорту, спеціа
лістами різних галузей на
родного господарства. Всі 
— наставники молоді. Во
ни були і-е хорошими Ч 
чесними людьми, життя 
їхнє освітлене високими 
ленінськими ідеями —. 
жити, - боротись заради 
щастя людей.’

* « ♦
Чотири героїні прослав -

ВІКОПОМНЕіі; • Н

Урок мужності ведуть прославлен? ЛЬОТЧИЦІ 46-го

Напередодні 112-ї річни
ці з дня народження В. І. 
Леніна відділ обслугову
вання бібліотеки разом з 
бібліотекарем ТУ 
В. Марчпк гіро-зів и_.....
журнал «Будівник нового 
світу». У 
участь учні 
лодь міста.

Перша сторінка журна
лу називалася: «Слухаїііе, 
слухайте живе слово Іллі
ча». І Іріїсутні прослухали 
грамзаписи фрагментів 
виступу В. І. Леніна на III 
з’їзді РКСМ і промови 
«Що таке Радянська в.та-

Друга сторінка — «Бу
дівник нового світу» — 
розповіла про життя і ді
яльність вождя. У пій про
звучали грамзаписи спога
дів 11. К. Крупської, друзів 
і соратників В. 1. Леніна.

Третьою сторінкою жур
налу був огляд літератури 
«Пого життя — безсмерт
ний подвиг», який ознайо
мив учнів техучилища з 
художньою і документаль
ною літературою про Лені
на.

Про втілення ленінських 
ідей у життя, 
згуртованою 
роди нашої 
пальної країни 
зустріч 60-річчю утворен
ня СРСР, про ноаі велич
ні завдання, поставлені 
XXVI з'їздом КІІРС перед 
радянською молоддю, раз 
новіла остання сторінка 
журналу «В подвигу міль
йонів Ленін живий в.стдз». 
Було використано записи 
фрагментів виступів Л. 1 
Брежнєва. Прозвучало ба
гато пісень і віршів, при
свячених В. І. Леніну.

№ б 
усний

ньому взяли 
училища, мо-

гвардійського^Таманського^жі^^го авіаполку

ють про себе. Підполков
ник Бсршанська, 
тпрічна жінка, 
полком цих

тридця- 
комаидує 
чарівних

зібралнея колишні льот
чиці 4б-го авіаполку. Рап
том у задніх рядах під
нявся посивілий моряк і 
пішов до сцени: «Я хочу

леного авіаполку перебу
вають у ці святкові дні у 
Кіровограді. А. Ф. Худя
кова приїхала сюди разом’А 
зі своїми бойовими«чаклунок», які летять па

про те, як 
сім’єю ла- 

багатонаціс- 
йдуть па

О. БЕРЛЛ,
старший бібліотекар.

м. Кіровоград.

Книги із солдатських сумок
До 50-річчя виходу в світ книги М. Островського 

<'Як гартувалася сталь»

квиток, 
рідного 
матері, 
це бу-

Йшла велика битва з 
фашистськими заґарбаикп- 
мк Небаченим героїзм 
проявляли радянські воїни 
ка фронтах. Для них не 
було мети вищої ніж за
хист Батьківщини.

Комсомольський 
грудочка землі з 
ноля, фотографія 
коханої чи сипа
ли талісмани для радянсь
ких бійців. З ними вони че 
розлучалися в боях і похо
дах.’в окопах і землянках. 
Як не розст іза чися з кни
гою М. Островського «На
гартувалася сталь» 3 нею 
вони йшли в бій, умпралч.

Ось рядки з листа вої- 
пів-ко.ісомольців праців
ники- музею М. Остров
ского в Москві. Лист да- 
тованвй 1944 роком.

«Ми, молоді воїни Ст.т- 
лінгоадсьної армії генера
ла Чуйкова, звертаємося 
до вас, храни галів реліквій 
прекрасного життя улюбле
ного письменника радянсь
кої молоді, нашого ДРУ' з 
Миколи Островського...
Нам довелося так, як і 
Павлу Корчагіну, прозестн 
свої молоді рони на рат- 

-іі, в окопах і по- 
...і і гвин- 

у солдатській 
ми несли з собою 
«Як гартувалася 

і берегли и як 
знищує зоро-

ному полі, в око 
ходах, з нлинком 
тівкоіо... У С; 
сумці 
книгу 
сталь» 
зброю, яка ..
га... І коли ми повернемо
ся додому після перемоги, 
ми принесемо вам не один 
томик «Як гартувалася 
сталь» з простреленими і 
обгорілими сторінками,
щоб люди могли бачити, як 
разом з нами на всіх фрон
тах бився за Батьківщину 
її безсмертний син, наш 
друг і брат Норчагін-Ост- 
розсьний».

А ось спогади колиш-

щ.ої студентки з Ленінгра
да. партизанки Олени Бра- 
жек

«Ми збиралися у вільний 
час в землянці чи біля вог
нища і вдесяте перечиту
вали сторінки уже досить- 
тани потертої нниги: адже 
ми скрізь брали її з собою, 
і бувало так, що вона по 
два дні була в снігу, і по
тім ми підсушували її бі
ля вогнища. Ми не могли 
не носити її з собою — но
на була нашим путівником 
у боротьбі і вірним това
ришем. 1 якщо у важкі 
ХЕИЛИНИ хто небудь з хлоп
ців падав духом, варто бу
ло лише сказати: «Згадай 
Павку КориагінаІ». — ян 
скиглієві ставало соромно, 
І він першим просився на 
найнебезпечніші опера
ції».

Публікацію підготувала 
Н. ЗЕЛІНСЬКА.

легких бомбардувальни
ках. призначених для дій 
уночі. В Севастополі, Мін
ську, Варшаві, Гданську 
— всюди, де б воші 
появлялись, їх відвага 
кликала захоплення 
льотчпків-чоловіків».

Вони зустрічаються 
року двічі — 2 ----- 
8 листопада о Москві. А 
хто не може приїхати, то 
посилає телеграму па до
сить незвичну адресу. 
«Москва, сквер Великого 
театру, колишнім однопол
чанам 46-го гвардійського 
Тамапського орденів Чер
воного Прапора і Суворо- 
ва 111 ступеня авіаполку 
нічних бомбардувальни
ків».

Приїжджає на ці зустрі
чі і Антоніна Федорівна 
-Худякова, уродженка 
брянського села 
Свободка, яка нині 
в місті Олександрії — од
на з 23 Героїв Радянсько
го Союзу, прославленого 
авіаполку. І Іриїжджає.
щоб зустріти своїх сестер 
і згадати незабутнє.

РОЗВІДКА донесла: на 
станції у ворожому 

тилу скупчились ешелони 
з артилерією. Туди непо
мітно може добратися вно
чі тільки небесний тихо
хід «ПО-2». Снинути бом
би на фашистські голови 
доручають старшому лей
тенанту Тоні Худякооій.

Спочатку треба вико
ристати освітлювальні
бомби. Та гітлерівці засік
ли маленький тихохід, 
взяли його в лещата зе
нітних ліхтарів. І одразу 
нищівний вогонь по літа
ку. «ПО-2» втрачає висоту. 
Але він живий. Худякова 
робить стрімний маневр і 
виривається з лещат про- 

Хвилини зда- 
Станція 

її оборони
мо л ода

не
ВИ-

ВСІХ

< що-
2 травня і

Нова
живе

же історіє, 
ються вічністю, 
неприступна, 
ють зенітки. А 
льотчиця робить новим за
літ. Ось ешелон з гарма
тами. Команда штурману, 
і вже летить осаітлюваль-

побачити ту героїню, кої- 
ра рятувала нас у Криму, 
коли нас оточили». Це то
ді, коли Антоніна полеті
ла над дзотами і вигукну
ла: «Гей, браточкн! По
лундра! Ловіть картоп
лю» І та картопля була 
такою дорогою і потріб 
ііою, як снаряді!. Внручії 
ти тоді десантників міі 
лише маленький «Г10-2».

Подібних вильотів ге
роїні 46-го гвардійської о 
зробили більше 23 тисяч, 
926 з них — Худякова.

♦ » «

У міському краєзнавчо
му музеї Антоніна Федо
рівна працює на громадсь
ких засадах. Вона часто 
розповідає юнакам і дівча
там про своїх однополчан. 
Спочатку спогади про Ва
лерія Чкалова, про його 
заповітне: «Все своє життя 
до останнього подиху сід- 
дам справі соціалізму... 
Ось у цьому і є моє щас
тя». І розповідає про на
чальника штабу полку 
Ірину Вячеславівну Роко- 
больську, котра після вій
ни стала доцентом кафед
ри космічного проміння 
фізичного факультету
МДУ. А гвардії капітан 
Надія Василівна Попова 
разом зі своїм чоловіком - 
генерал-лейтенантом авіа
ції С. І. Харламовим слу
жила в різних гарнізонах, 
передаючи свою майстер
ність молодим авіаторам. 
Парторг полку Марія Іва
нівна Рунт стала кандида
том філологічних наук. А 
льотчик-інструктор Ніна 
Максимівна Распопова піс
ля Перемоги створила в 
Митищах музичну шнолу. 
Н. Є. Тропаревська з 1952 
року заслужений майстер 
спорту СРСР. На її рахун
ку 613 парашутних стриб
ків. Комсомольський вата
жок полку Олександра 
Хорошилова - Архангель
ська донтор економічних 
наук, професор, мати 
трьох дітей...

Всі вони стали вченими, 
журналістами, інженера
ми, діячами культури,

другами К. І. Плотничен- 
ко, О. С. Поповою, А. С. 
Розовою-Шашкіною.

Позавчора колишні
льотчиці побували в об
комі комсомолу. Дорогих 
гостей вітав перший сек
ретар обкому ЛКСМУ 
І. О. Шевченко. Ветерани 
розповіли про подвиги 
відважних льотчиць ком
сомольського полку, зга
дали епізоди зі своїх бо
йових біографій, поділи
лись досвідом своєї робо
ти по військово-патріотич
ному вихованню молоді. 
Піонери вручили героїням 
квіти, сувеніри, сфотогра
фувались з ними на згад
ку.

Відбулася також зустріч 
з курсантами КЛШУ, 
тизіста.ми
і анізації 
охорони 
рії та

ак- 
обласної ор- 

Товаристаа 
пам'яток істо- 

культури. А. Ф. 
Худякова, К. І. Плотничен- 
ко, О. С. Попова та А. С. 
Розова-Шашкіна провели 
відкритий урок мужності 
в середній школі № 19, 
на якому були присутні 
старшокласники всіх шкіл 
міста. Йшла розмова про 
безприкладний подвиг ра
дянських воїнів-визволи- 
теліе, про їхню дружбу, 
яка гартувалась на фрон
тових плацдармах. Вете
рани дали наказ моло
дим: з честю пронести че
рез усе життя знамено, 
яке передал'» їм батьки і 
діди. Жити — 
вірно служити!

Як наші дорогі 
ни, котрі й нині в

Вітчизні

ветера- 
строю.

М. ШЕВЧУК.
Н а знімку: під час 

зустрічі в обномі комсомо-

Фото 8. ГРИБА.
•5>

1
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УНІВЕРСИТЕТ

ЗДОРОВ’Я
Понад два роки функціонує народний університет 

здоров’я на базі клубу працівників державної торгівлі. 
Кі р о в о г радсі.кого кулінарного

ЧИТАЧ ПРОПОНУЄ

Єлухачамн його є учні____________________________
училища. Програма навчання включає такі теми: «Тур
бота Комуністичної партії про здоров’я підростаючого 
покоління», «Як правильно харчуватися під час підго
товки до здачі екзаменів», «Про шкідливий вплив а.іко-
голю на працездатність та навчання», «Курити — здо- 
ров’ю шкодити», «З фізкультурою дружити — довго 
жити», «Мікроби — друзі та вороги» тощо. Заняття тут
проводять досвідчені лектори — завідуючий відділом 
гігієни харчуваиня обласної санепідемстанції А. М. Чу- 
маченко, головний педіатр обласного відділу охорони 
здоров’я О. Г. Захарченко, головний нарколог області 
С. Д. Прокопенко.

ПЛАВПТИ 
ТРЕБ» ВЧИТИ

Минулого літа я опіігпв 
120 дітей, котрі відпочива
ли в піонерських таборах. 
Кожному ставив запитан
ня: «Чи навчився ти у піо
нерському таборі плавл-

Навчання в університеті 
не обмежується читанням 
лекцій. Практикуються й 
семінари, конференції, дис
пути, екскурсії, тематичні 
вечори і покази науково- 
популярних фільмів на те
ми санітарії та гігієни. 
Недавно з успіхом про
йшов вечір запитань і від
повідей на тему «Моді, 
здоров’я і краса». У ньому 
взяли участь завідуюча 
косметичним кабінетом.

ЧИТАЧ РОЗДУМУЄ

ЖИТТЯ 
ПРОЖИТЬ...

Коли в людини запиту
ють, як би воне хотіла 
прожити своє життя, то 
вона завжди відповідає; 
змістовно. Кожному хоче
ться залишити сліди своєї 
праці, доброти, людяності.

Я наечаюся в педагогіч
ному інституті. Скоро 
здам державні екзамени і 
працюватиму вчителькою 
української мови й літера
тури. А написати листа до 
редакції мене спонукало 
ст що.

Недавнє на занятті по 
спецкурсу з літератури ми 
провели диспут «В чому 
зміст життя?». Говорили 
про задоволення від без
доганних учнівських відпо
відей на уроках, про сі-

^ЧИТАЧПОБІДОМЛЯЄ на воді, будь-що намага
ються пошвпдше відзесгп 
їх подалі від водоймища. 
Бояться, «як би чого не 
ншїніло». А що з того бу- 

в.'к ? Діти тас 'іію, тіоодинці 
пробираються до манливої 
річки. Купаються нерідко 
в недозволених місцях. І

З ПОШТИ ВІДДІЛУ
І } ЛИСТІВ І МАСОВОЇ
І—РОБОТИ

О. М. Хмура, лікарі В. І. 
Синиця,' 3. С. Ткачук, 
В. І. Лобанов.

Після закінчення учили
ща юнаки та дівчата роз’ї
дуться на роботу в різні 
куточки нашої області. 
Певно, й знання, набуті 
в молодіжному універси
теті здоров’я, стануть їм 
.у пригоді.

А. МАКОБОЗ, 
лікар.

М. КІрОЕСГрбД.

мейне щастя, про радість 
творчої праці...

Я теж дуже часто заду
мувалась над цим. Коли 
діти, затамувавши подих, 
слухатимуть мої розповіді 
про тернистий шлях вели
кого Кобзаря, коли вони 
запалюватимуть разом з 
Лесею Українкою до
світні вогні, або в зажурі 
схилятимуть голови над 
полеглим на Золотій соп
ці Юрієм Брянським, я бу
ду безмірно щаслива. Без 
всього цього, знаю, не 
зможу вважати життя своє 
змістовним.

А що думають з цього 
приводу мої ровесники, ті, 
хто зараз пише контрольні 
з алгебри, робить досліди 
в хімічних кабінетах, під
бирає плаття для випуск
ного вечора, і люди з 
життєвим досвідом? Да
вайте подумаємо разом.

К. ДОНЦОВА, 
студентка педагогічно
го інституту імені 
О. С. Пушкіна.
м. Кіровоград.

Втілення краси, грації й молодості — ансамбль бального танцю <• КОНВА
ЛІЯ» обласного Будинну вчителя. Колективом нерує Б. Стрельбицьиа. Він не раз 
виступав на сценах республіканських театрів, часто радує танцювальним мис
тецтвом трудівників області. Ансамбль — лауреат республіканських конкурсів, 
дипломант І Всесоюзного фестивалю самодіяльної творчості.

Фото В. ГРИБА.

ЩИРЕ СЛОВО

СПАСИБІ,
МОЇ РІДНІ!

ШаноЕна редакціє!
Хочу розповісти вам про 

сеого дідуся Федора 

ти»? 1 не одержав жодної 
ствердної відповіді.

Як правило, піонерські 
табори розташовані п і бе
регах річок, оз.ср, ставків. 
У чому ж справа? А все, 
виявляється, дуже проста: 
деякі дорослі панічно бо
яться допускати дітей до 
води навіть там, де є спе
ціальні пляжі.

Нерідко' інструктори з 
плавання замість того, щоб 
навчати дітей триматися

Леонтійсвича Підгірного. 
Він прожив велике трудо
ве життя. Ветеран війни. 
Виростив трьох дітей, має 
шестеро онуків.

Я живу у своїх дідуся і 
бабусі. Вони мене вихову
вали, навчили любити рід
ну землю, людей. І ось я 
вже закінчую восьмий 
клас. Учуся добре. І цим 
віддячую рідним людям 

рискують при цьому вго’.іу- 
ти, адже плавати не вмі
ють.

До початку піонерського 
літа залишається не так 
багато часу. Пора подума- 
Тікпро те, як краще органі
зувати навчання дітей п.і і- 
вапіпо. Адже повноцінніш 
відпочинок па воді зміц
нінь їх фізично, загартує 
характери.

А. КОХАН, 
кандидат медичних 
наук.
м. Олександрія.

за любов їхню, за ласку, 
за доброту.

Велике спасибі Вам, до
рогі наші дідусі й бабусі! 
За наше щастя, відвойова
не вами у тяжких боях, 
за мирне небо над наши
ми головами.
Світлана ПОЛТОРАЦЬКА.

с. Захарівна,
Світловодський район.

СПОРТ

ЗА ПРОГРАМОЮ
УШ ЛІТНЬОЇ
Зовсім недавно на кіро

воградському стадіоні спорт
клубу «Зірка» було урочис’о 
відкрити новий весняно-літ
ній сезон. І одразу на стар
ти вийшло сотні іонініз і 
дівчат. Визначились пере
можці обласного турніру з 
піонерського чотириоорства, 
де відзначились учні Солгу- 
іівсьної середньо! шкоти 
Гайворонського району. Ста
ли відомі нові імена хмпіо- 
нів з багатоборства і Гіи обл- 
ради «Колос». Готуючисо до 
ґижня фізичної культури і 
спорту в УРСР, вся молодь 
комсомольського віку Кіро
воградського заводу радіо- 
виробів разом зі старшими 
товаришами взяла участь у 
масовому легкоатлетичному 
КРОСІ, прИСВЯЧеНОМу ДНЮ 31- 
родження В. І. Леніна. Три
вають старти III республі
канських молодіжних спор-Х 
тивних ігор.

З метою дальшого удоско
налення фізкультурно оздо
ровчої і спортивно-масової 
роботи на підприємствах і 
будовах, у колгоспах і рад
госпах та навчальних зак
ладах Укрпрофрада, ЦК 
ЛКСМУ, Спорткомггет УРСР і 
ПК ДТСААФ УРСР нрііііня.тч 
спільне рішення про прове
дения VIII літньо! республі
канської спартакіади. Зоно 
зобов’язує ради і! комітети 
профспілок, комітети комсо
молу. спорткомітсти, коміте
ти ДТСААФ розгорнути ро
боту по підготовці й прове
дению' VIII Спартакіади 
УРСР, зосередивші; зусилля 
на організації масових поп- 
тивних змагань з усіх виді з 
спорту, багатоборства комп
лексу ГГІО та спортивних 
свят безпосередньо на під
приємствах. у навчальних 
закладах, колгоспах і рад- 
і оспах, а також за місцем 
проживання з максимальним 
охопленням трудящих і уч
нівської молоді. Ставиться 
вимога змагання проводити 
л неробочий час. у вихідні 
й святкові дні.

А

БОРОТЬБА КЛАСИЧ
НА. В Кривому Ролі розі
грано першість спортивних 
клубів і колективів фіз
культури республіканської 
ради спортивного товари
ства «Авангард» з класич
ної боротьби. Перемогли 
атлета місцевого спорт
клубу «Богатир». Команда 
кіровоградського спорт
клубу «Зірка» посіла п’яте 
місце серед 15 колективів.

Успішно виступив кіро
воградський майстер спор
ту Володимир Коржинсь- 
кий. Він був найсильиішим 
серед борців вагової кате
горії до 90 кілограмів. 
Срібним призером у ваго
вій категорії до 82 кілогра
мів став майстер спорту 
Олександр Алтухов.

:’ґ $

На дорозі
Був звичайний березневий день. Сержант міліції Сер

гій Бойко чергував разом з громадським автоінспекто
ром Василем Мартиновим — уже не вперше вони разом 
на маршруті. Машина проїжджала мимо автовокзачу. 
15 година дня. І раптом...

З Кіровського райвідділу міліції повідомляли: із зу
пинки поблизу універмагу на Балашівці вкрадено авто
машину ЗІЛ-ІЗО синього кольору, номер такий-то... За 
кермом — невідомий.

Сергій замислився на 
хвилину. Подумки поста
вив себе на місце викрада
ча. Куди той подався па 
автомобілі? В центр місти? 
Навряд. Адже там його 
найшвидше затримають. 
Та й рух по вулиці Тере
шково! тимчасово припи
нено — ремонтується до

рога. Отож залишається 
інший варіант —Маловис- 
ківське шосе.

— Василю, швидше па 
північно-західний-' виїзд з 
міста! — наказав сержант. 
Сам по рації викликав 
старшого сержанта Михай
ла Щетнніна.

І ось уже

вікном «Москвича» сту
дентські гуртожитки
КІСМу, останні житлові 
будинки міста. На шосе — 
потік автомашин. Але си
ньою ЗІЛа серед них не 
видно. Аж на восьмому кі
лометрі ХЛОПЦІ помітили 
вантажний автомобіль, що 
нагадував розшукуваний. 
Наблизилися. Не справді 
бvв енній ЗІЛ-ІЗО 
№ 90—81 КДО.

Та молодик за кермом 
ЗІЛа не зупинився на ви
могу автоінспекторів, а 
сильніше натиснув на газ. 
По його дивній поведінці 
Щетинін здогадався: «П я- 
ний, коли б лиха не трт-

майнули за ' пилося!»

Попереду загорілося 
червоне вічко світлофора. 
Та Іван Шапарепко (так, 
як згодом виявилося, зва
ли злодія) навіть не при
гальмував. І одразу по
платився. Ковзнувши з 
розгону лівим боком кабі
ни об бампер «Колхіди», 
що заїжджала до автоза- 
правочиої станції, синій 
ЗІЛ відлетів убік до бе
тонного бордюра шосе. 
Машина зупинилась...

Ця історія — лише епі
зод у роботі державної 
автоінспекції міста. У по
служному списку комсо
мольця Сергія Бойка чи
мало успішно виконаних 
завдань.

П'ять років ЗВ'ЯЗУЮТЬ 
його зі службою безпеки 
руху. Прийшов Сергій в 
ДАІ одразу після армійсь
кої служби разом зі своїм 
другом Володимиром Крав

ченком. Так уже у них 
склалося — з дитинства 
разом Училися разом у 
міській середній школі 
№ 5. служили в одному 
армійському підрозділі. 
Якось кілька місяців тому 
розповідали мені про те, 
як на Ііущівці двоє автоін
спекторів, ризикуючи со
бою, затримали викрада
ча мотоциклів. Як виявило
ся, то були Володимир і 
Сергій...

Стрункий, по-армійсько
му підтягнутий, Сергііі 
Бойко знову заступає на 
свій пост. Важко передба
чити, яким буде чергуван
ня. Але ясно одне — він 
не розгубиться в складній 
обстановці. Адже за ним 
— його друзі, його віра, 
нарешті, його професійне 
вміння, гартоване й пере
вірене дорогою.

Відбулися обласні зма
гання з класичної бороть
би у залік III спортивних 
ігор молоді. Перше місце 
зайняли атлети обласної 
ради спортивного товари
ства «Авангард». На дру
гій і третій сходинках — 
команди обласних рад то
вариств «Трудові резерви» 
і «Колос».

У своїх вагових катего
ріях чемпіонами ігор ста
ли авангардівці Віктор 
Жмихун, Сергій Платопов, 
Андрій Гудак, Олександр 
Алтухов, трудрезервівці 
Сергій Романов. Анатолій 
Вольний, Володимир
А.іексєєвець і Сергій Ми- 
колаєнко, а також Олек
сандр Гаваза («Колос») і 
Василь Крикотненко («Бу
ревісник»).

В. о. редактора 
А. РОМАНЮК.

Д. ТАНСЬКИЙ, 
громадський корес
пондент «Молодого 
комунара».

«Молодой коммунар» — 

орган Кировоградского 

областного комитета 

ЛКСМ Украины.

На украинском языке.
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