
ПРОЛЕТАРІ ВСІХ КРАЇН, ЄДНАЙТЕСЯ!

Виходить з 5 грудня 1939 р.

в кожній справі лінія з НИМИ!

лліча рівнятися у праці
Високими трудовими показниками

зустріли 113-ту річницю з дня народ

ження В. І. Леніна гірники Балзхіась-

кого вуглерозрізу виробничого об’єд

нання «Олексаядріявугілля». Завдіч-

' ня першого кварталу третього року

л'ятирічки зони виконали на 11Ö про- Виконати річний план до 40-річ“я

визволення Олександрійського райо-
понад одинадцять тисяч тонн палива. ну від фашистів, яке трудящі району

С. Пазлов].

центів; країна додаткозо одержала

.М. ПОСВИСТАК, 
завідуючий ВІДДІЛОМ комсомоль
ських організацій райкому 
ЛКСМУ.
смт Петрове

ніст В. Фурмацев, групкомсорг —

*
аі лідирують сьогодні комсомолки 
Любов Дерев’янко та Ніна Лопаген- 
ко.

святкуватимуть 6 грудня, — 7аке зо
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Ці квітневі дні позначені особли
вим трудовим піднесенням юнаків і 
дівчат Кіровоградщини. Свої здо
бутки у праці вони присвячують 

13-й річниці з дня народження вож- 
світового пролетаріату.

Колектив нашої молоч
нотоварної ферми успіш
но попрацював у минуло
му році: від кожної ко
рови надоїли по 3490 кі
лограмів молока, усі до
ярки достроково справи
лись із соціалістичними 
зобов’язаннями, взятими 
на честь 60-річчя утво-

мою чотиритисячні рубе
жі. Для цьогох відповід
на кормова база, значно 
поліпшилися за останні 
роки умови праці на фер
мах. Саме за досягнення 
такого результату — по 
чотири тисячі кілограмів 
молока від корови — ви
рішили боротися в ии-

КМК: СЛОВО 1 ДІЛО

гс

п 
ле я

репни СРСР. КМК дру
гий раз підряд виборов 

-£?ріиість у районному 
соціалістичному змаган
ні, став одним із пере
можці?. трудового супер
ництва в області. Зви
чайно, мені, як і моїм 
подругам по роботі, ра
дісно на серці за досягну
ті успіхи, але залишаєть
ся палке бажання не 
спочивати на лаврах, а 
трудитися ще краще, ще 
ефективніше.

Великі завдання ста
вить перед нами, тварин
никами, Продовольча 
програма, чітким дорого
вказом стали рішення 

’■-•XXVI з’їзду КПРС і XIX 
з’їзду ВЛКСМ, де г.ідчу- 
кається особлива турбота 

І про розвиток громадсько- І го тваринництва. Якщо 
І зважити всі наявні мож-
I лпвості, то можна з упев-

II нсністю сказати, іцо<для 
доярок нашого колгоспу

^ТЙвиїші стати вже йор-

нішньому році члени на
шого комсомольсько-мо
лодіжного колективу.

Завершальнії!: етап зи
мо во -ст і іі л о во г о утри
мання громадської худо
би — завжди 
напружений, 
тому, що кормів 
час залишається обмаль, 
поживні властивості їх 
різко знижуються. Тож 
для досягнення високих 
результатів доводиться 
дояркам докладати всіх 
зусиль, досвіду і май
стерності. Як і торік, V 
першому кварталі ми 
планували одержати віл 
кожної корови по 800 
кілограмів молока. Зав
дяки старанності дівчат, 
їхньому вмінню економ
но витрачати фураж, 
правильно готувати його 
до згодуваиня цей показ
ник вдалося перекріпи 
н і 40 кілограмів. А Світ
лана Гера, Людмила Рєз- 
га, групкомсорг КМК Те
тяна Павлик надоїли від

найбільш
Справа в 

у цей

корови по 1000 і більше 
кілограмів молока.

Кілька днів тому пер
ший секретар райкому 
комсомолу Наталя Полі
щук вручила колективу 
перехідний Червоний 
прапор обкому ЛКСМ 
України і грамоти райко
му комсомолу. Радості 

• дівчат не було меж. Під
готували сюрприз і воші: 
рапортували про достро
кове виконання п’ятимі
сячного плану по вироб
ництву і продажу молока 
державі. ’ Цю трудову 
перемогу ми присвятили 
113-й річниці з дня на
родження В. 1. Леніна. 
До речі, найвищої про
дуктивності громадської 
худоби з початку весни 
ми досяглії саме під час 
Всесоюзного ’ ленінського 
комуністичного суботпп- 
ка, коли надоїли від ко
рови по 8,6 кілограма 
молока

Отже, 
один рубіж. Та попере
ду наполеглива робота. 
Будемо й надалі зміцню
вати трудову дисциплі
ну. застосовуватимемо 
передові методи роботи, 
підвищуватимемо профе
сійну майстерність з 
тим, щоб успішно спра
витись із соціалістични
ми зобов’язаннями сео- 
цевпипого року одинад
цятої п'ятирічки.

В. ГРИГОРЕНКО, 
керівник комсомоль
сько • молодіжного 
колективу доярок 
колгоспу імені Калі- 

< ніна.
Нозоархангельський 

район.

Цього Едалося добитися насампе
ред завдяки надійній роботі машин і 
механізмів. Своєчасний і якісний ре
монт їх здійснює комсомольсько-мо
лодіжний колектив енергомеханічно.’о 
цеху (керівник В. Куделя, секретар 
цехової комсомольської організації 
А. Викова). Він, третій призер мину
лорічного обласного соціалістичного 
змагання серед К»МК вугільної про
мисловості, наполегливо бореться за 
підтвердження звання колективу ко
муністичної праці, робить вагомий 
внесок у Всесоюзний комсомольський 
рахунок економії та бережливості — 
цього року вже заощадив понад сто 
кіловат-годин електроенергії і дві 
тонни металу.

* * *
По-ударному трудяться в ці дні і

члени іншого КМК, який за підсумка

ми обласного молодіжного змагання

на честь 60-річчя утворення СРСР ви

боров друге місце серед колективів

легкої промисловості. Це КМК

Петрізського філіалу виробничого

швейного об’єднання «Україна» (ке

рівних М. Ісзк, секретар комсомола-

ської організації Л. Ззвгороднянсы а).

подолано іще

і

Протягом перших трьох МІСЯЦІЗ 
швачки випустили продукції на 10 
тисячі карбованців, що на сім тисяч 
карбованціз більше, ніж передоачено
планом.

Велику роль у досягненні ~ та*°г3 
успіху відіграє запроваджений у Ні . 
метод бригадного підряду. Та голов
не — творче ставлення до справи 
кожної трудівниці. В колективі ДВ.І- 
надцять ударників комуністичної 
праці. В індивідуальному сулерниц.-

V

Підсумки роботи в першому квар
талі свідчать, що вони успішно вихо
дять на намічені рубежі. Додатково 
перевезли понад двісті тонн вантажів 
і виробили понад план 55 тисяч тон
но-кілометрів. На рахунку економії 
бригади 620 кілограмів пального. 
КМК працює без порушень трудової 
дисципліни.

За успіхи у соціалістичному змаган
ні семеро водіїв із вісімнадцяти удо
стоєні комсомольських нагород.

Г. ПАВЛЕНКО, 
інженер райсільгосптехяіки, член 
бюро райкому ЛКСМУ.
м. Олександрія.

* V 4:

13 квітня рапортувала про вико-

нання місячного завдання телефоніст-

на Компаніївської міжміської телс-

фонної станції Любов Дем’янець.

Вона — ударник комуністичної пра
ці, керівник комсомольсько-молодіж
ного колективу, який постійно доби
вається високих результатів. Примі
ром, план першого кварталу року він 
виконав на 108 процентів.

Свій трудовий здобуток Люба при
святила 113-й річниці з дня народ
ження Б І. Леніна.

Л. НІКОЛЕНКО, 
групкомсорг КМК міжміської те
лефонної станції, 
смт Компаніївка.

ТЕЛЕГРАМА В НОМЕР

ЧЕРВОНИЙ ВИМПЕЛ - КРАЩОМУ
ІІа черговому засідан

ні бюро Новоукраїнсько- 
го райкому комсомолу 
було підбито підсумки 
соціалістичного змагання 
комсомол ьсько- МОЛОДІЖ
НИХ екіпажів на сівбі рач-

ніх ярих. Переможцем 
став екіпаж із колгоспу 
імені Ватутіна. очолюва
ний комсомольцем Воло
димиром Козаченком. За 
чотири дні він посіяз 
зернові на 274 гектарах.

Володимира Козаченка, 
нагороджено перехідним 
червоним вимпелом рай
кому комсомолу.

Нині комсомолець го
тує площі під кукуруд
зу. що вирощуватиметься 
за індустріальним мето 
дом. норми виробітку ви
конує Еіа 150—180 про 
центів.



пінський урок «Лише в праці разом з робітниками й

селянами можна стати справжніми комуністами» ком

сомольці спсціаіьвого конструкторської о бюро О.ізк-

взяли участь 130 членів ВЛКСМ, а також головний

сандріііського електромеханічного заводу. У ньому

ЛЕНІНСЬКИЙ 
УРОК

«Молодий комунар»

Одними з перших на Кіровоградіцині провели Ле-

інженер СКВ Б. А Наумов, секретар партійної орга-

нізації цеху І. П. Глушко та член заводського коміте

ту комсомолу Сергій Пилипенко.

ЗВ’ЯЗОК ІЗ життям
На тому занятті комсомольці деталь

но вивчили працю В. І. Леніна «Три дже
рела і три складові частини марксизму», 
яка була опублікована рівно сімдесят 
років тому. В ході обговорення основну 
увагу слухачі звертали на тс, що дана 
праця, як і вся спадщина вождя світово
го пролетаріату, не втрачає своєї акту
альності її сьогодні. Більшість хлопців і 
дівчат з конструкторського бюро має ви
щу і середню спеціальну освіту. Отже, 
кожному з них уже доводилося вивчати 
твори Володимира Ілліча Леніна. Комсо
мольці розуміють, що вивчення творів 
Володимира Ілліча сприяє дальшому 
ідейному загартуванню.

Урок цей особливий. Він дозволить по
глибити знання, які молодь здобуває на 
заняттях теоретичного семінару «Науко
во-технічний прогрес та ефективність ви
робництва».

Особливо активну участь в обговорсп- 
Ів; взяли Людмила Ренська, Ірина Шкуг 

та Наталка Сваволя.

Оскільки тема заняття досить чітко 
вказує на необхідність постійного живого 
з’язку з масами, з повсякденним життям, 
було дано досить детальну оцінку робо
ти комсомольської організації.

Секретар комсомольської організації 
цеху Наталія Сваволя запропонувала 
намітиш завдання по виконанню Продо
вольчої програми на літній період. Вирі
шено: в цьому році комсомольці будува
тимуть свинарник па заводському відго- 
дівельному пункті, допомагатимуть за- 
і «мовляти корми для худоби та вирощу
вати овочі у колгоспі імені Шевченка.

Ленінський урок — один із багатьох 
заходів, спрямованих на виховання в 
молоді комуністичної ідейності, свідомої 
дисципліни праці її організованості, по
треби самовіддано працювати, неприми
ренності до недоліків,

М. ЧЕРЕДНИЧЕНКО, 
секретар комітету комсомолу Олек
сандрійського електромеханічного 
заводу. 1

21 квітня 1983 року------

Школа-
меморіал

З 18 ПО 24 КВІТНЯ У КОМСОМОЛЬСЬКИХ 
ОРГАНІЗАЦІЯХ ОБЛАСТІ ПРОВОДИТЬСЯ 
ТИЖДЕНЬ МОЛОДОГО ЛЕКТОРА ПІД ДЕВІ
ЗОМ: «ЕСТАФЕТА МИРУ В РУКАХ МОЛОДО
ГО ПОКОЛІННЯ ПЛАНЕТИ».

№• омсомольця м и 
ми стали зовсім не

давно, тому протягом звіт
ного року вчилися всього: 
відповідальніше ставитися 
до свого головного обо
в’язку — добре вчитися, 
виконувати комсомольські 
доручення, проводити збо-

На весняній сівбі відзначився комсомольсько-моло
діжний екіпаж колгоспу імені XX з’їзду КПРС Гіетріз- 
ського району у складі тракториста Віктора ЗУБКА і 
сівачів Сергія КЛЄПІКОВЛ та Анатолія ПИРОЖЕНКА 
(на знімку зліва напраьо). _

Фото С. АНДРУСЕНКА.

приготувати корми на на
ступний день. Інші ж, най
менші, просто понудьгува- 
ти або попросити у стар
ших дозволу зробити 
справжню дорослу справу 
Ну, а Наталка і Валя бува
ють там на кожній перерві. 
Для Чнстопільської шкіль-

навчання цих комсомоль
ців. Не раз хлопців за
слуховували на зборах, по
відомляли батьків, але ус
піхи поки то малопомітні. 
Т}т би вчасно зреагувати 
секретареві комсомольської 
організації, забити трпво- 
іу акадсмсектору (його

Це в наших силах
У рамках тижня — обласний агітпохід, який 

відкрився у Центральному лекторії товариства 
«Знання». Маршрут — Кіровоград — Долииеька— 
Усгинівка — Бобринсць — Компаніївка. Серед 
учасників агітпоходу—лектори обкому комсомолу, 
агітбригада «Вогник» Палацу культури імені 
Жовтня. Вони виступають перед трудівниками 
промислових підприємств, колгоспів і радгоспів.

19 квітня у Кіровоградському міському військ
коматі перед відправкою призовників до лав Ра
дянської Армії відбувся мітинг, на якому теж го
ворилося про захист миру. Виступаючі — люди 
різних поколінь — закликали майбутніх воїнів за
хищати мирний спокій людей нашої країни, від
дано служити своєму народові, Батьківщині.

Наш пер.

R І П звіти і

Що може_
ВИБОРИ В ШКІЛЬНИХ 

комсомольських 
ОРГАНІЗАЦІЯХ

малочиельна?
—

тш ти роботя
На XXVI з’їзді КГІРС 

наголошувалося, що «вся 
ідейно-виховна робота по
винна вестися жваво і ці
каво, без штампованих 
фраз і стандартного набо
ру готових формул».

Ці вимоги мають особли
ве значення для підвищен
ня суспільно-політичної ак
тивності студентської мо
лоді, формування у неї 
пропагандистських навиків, 
які потрібні для виховання 
підростаючого покоління. 
Ректорат, партійна і ком
сомольська' організації ка
федри суспільних наук пед
інституту значну увагу у 
розв’язанні цих завдань 
приділяють школі молодо
го лектора. Вдосконалю
ючи форми і методи ПІДГО
ТОВКИ молодих агітаторів, 
рада ШМЛ прагне повні
ше використовувати най
більш ефективні з них, 
зокрема, конкурсп-турнірн 
на кращого лектора-сту- 
дента.

Недавно в інституті від
бувся такий турнір, при
свячений 113-й річниці з 
дня народження В. І. Ле
ніна. З цікавими рефера
тами виступили В. Хар
ченко («В. І. Ленін — 
творець партії нового ти
пу»), О. Москаленко («Мс 
лодь та

пі») і багато інших. Пере
можці турніру представля
ли вуз па обласному турі 
республіканського конкур
су.

Щоб підготовка молодих 
лекторів відповідала зрос
лим теоретичним і мето
дичним вимогам, чимало 
зусиль докладають викла- 
дачі-наставнпки Ф. К. Бє- 
лявін (керівник ШМЛ). 
О. М. Цигульська. Н. О 
Толмачова, П. А. Тарасен- 
ко, А. П. Бойчук. Напри
кінці березня завершився 
обласний тур II республі
канського конкурсу. В ньо
му брали участь студенти 
педагогічного інституту, 
інституту сільськогоспо
дарського машинобудуван
ня та вищого льотного 
училища цивільної авіації. 
Перше місце було присуд
жене Андрію Дацсикю, 
друге зайняли Валентина 
Харченко та ~ 
Москаленко, на третьому— 
теж студенти педінституту 
Олена Жуковська і Ната
лія Фощій.

Регулярне проведенні 
подібних турнірів сприяє 
кращій підготовці молодих 
бійців ідеологічного фрон
ту.

Олександр

, '.о- 
ідеологічна бо

на сучасному ета-

працівник 
рамки 
студент».

В. ВЛАСЮК, 
багатоти- 

«Радянський

рп...» Так почав свій ви- і 
ступ на головних зборах • 
року секретар комсомолі»- : 
ської організації Чисто- , 
пільської восьмирічної | 
школи Вільшанського ра- ; 
нону восьмикласник Олег 
Хрипун. «У цьому питан- і 
ні відмінно спрацювали всі 
спілчани, тому відбуваль- 
щпіш і нудьги тут не було. 
Але ось у чому наш прора
хунок: прийняті рішенні 
не завжди виконувалися 
до кінця і як слід. Це, перш 
за все, моя провина як 
комсомольського ватаж
ка...»

Ше на початку навчаль
ного року перші збори по
становили: кожному ком
сомольцеві дати доручен
ня. Ірина і Валерій Коляди 
дуже люблять дітей. Тому 
і стали загоновими вожа
тими у молодших класах. 
Вони організовують для 
підшефних веселі ігри та 
вікторини, читають книж
ки, допомагають виконува
ти і перевіряють домашні 
завдання. Іра і Валсра 
охоче працюють із жовте
нятами, а ті в свою чергу, 
ні дня не можуть прожити 
без своїх вожатих. Семи
класницям Наталці Ко
вельській і Валі Мосінзовій 
доручили очолити лапку 
юних кролівників школи. 
Кролеферма — місце, де 
завжди можна побачити 
мало не всіх учнів восьми
річки. Одні — чергові — 
двічі на день приходять 
сюди, щоб вагодувати 
тварин, почистити клітки,

ної кролеферми не харак
терні надто високі показ
ники, але те, що і кормами 
для тварин запаслися, ви
рощуючи люцерну, буряки, 
кукурудзу на пришкільній 
ділянці, і чудове літнє 
приміщення для утриман
ня молодняка зробили, — 
вагомий успіх шкільної 
комсомолі!.

Або ще таке: учениці 8 
класу Ліда Мельник, Валі 
Ковбасюк, Наталка Дапо
ва задумали провести ве
чір, присвячений 8 Берез
ня. Почали роботу ці ком
сомолки, а потім • до них 
приєдналися всі члена 
ВЛКСМ, Зате який вечір 
вийшов! Нікого байдужим 
не лишив.

На порядку денному од- меблів комсомольська ор
них із останніх зборів бу- —'—:-----
ло поліпшення якості 
знань комсомольців Чисто- 
нільської восьмирічки. 
Серйозно, по-діловому тоді 
говорили спілчани про свій 
основний обов’язок — доб
ре вчитися. Прикро, але в 
комсомольській організації 
всього один відмінник — 
Олег Хрипун. В. Ковбасюк, 
1-І. Дапова, Л. Мельник, 
II. Швець та інші дівчата 
вчаться без трійок. Так, 
саме дівчата. Представни
ки ж сильної статі мають 
у своїх щоденниках суціль
ні «задовільно». І цс не 
тому, що Ігорю Плохотніо- 
ку, Віктору Білому, Вікто
ру Немировському важко 
лається шкільна наука. 
Лінощі плюс незібраність, 

>— ось причина поганого

очолює Н. Дапова) та ор
ганізувати предметні гурт
ки, засідання клубу весе
лих і кмітлизпх. Але ні 
О. Хрипун, пі II. Ланова, 
ні інші комсомольці не зу
міли поставити то справу 
на належний рівень.

Коли переступаєш поріг 
восьмирічки, відразу по
мітна особлива чистота в 
школі. Дотримується (і ко
жен учень. Старші піонери 
і комсомольці самі приби
рають шкільне приміщен
ня. У кожній класній кім
наті, кабінеті підлога, сті
ни, віцна ніби щойно по
фарбовані і побілені. На
справді ж останній ремонт 
тут робили три роки тому. 
А от щодо збереження

Музей відкривається в 
школі пам’яті В. 1. Леніц,] 
Він буде частиною держав
ного історичного заповід
ника «Горкп Ленінські^ 
Доля нього старовинно; u 
двоповерхового флігел І 
дорога серцю кожної ра
дянської людніш: його іс
торія нерозривно зв’язана 
з ім’ям вождя революції. *

У тяжкі роки громадян
ської війни Володимир |л_ 
ліч знаходив час подбати 
про дітей. З ініціативи 
В. І. Леніна і II. К. Круп- 
ської в 1920 році у Горнах 
було відкрито дитячий бу
динок, а незабаром тхг 
почала працювати школа 
першого ступеня. ІЛЛІЧ 
часто зустрічався з діть
ми, і кожна така зустріч 
була для -них святом.

Пізніше дитячий будинок 
перетворили в школу-іи- 
териат імені В. І. Леніна. 
А коли в 1936 році поруч 
з флігелем піднявся трііііо-L 
верховий будинок деся тці 
річки, назвали її школою 
нам’яті В. І. Леніна. Тепер 
не навчальне містечко, ек
спериментальна база Ака
демії педагогічних на\к 
СРСР.

Старий флігель було ви
рішено реставрувати. Нау
кові працівники Академії 
спільно з колишніми вихо
ванцями школи, співробіт
никами центрального му
зею В. 1. Леніна і будк.ч- 
ку-музею В. 1. Леніна в 
Горнах буквально по кри
хітках збирали відомості 
про інтер'єр будинку. На 
підставі архівних матеріа
лів, спогадів старожилів 
було розроблено темаги- 
ко-експозпційний план ме
моріального музею. Вже 
діє перша черга меморіалу. 
Пройдемо по ного залах.

У вступному розмісти
лась ілюстратнвпо-док\- 
ментальна експозиція, 
розповідає про величезне 
піклування В. 1. Леніна, 
Комуністичної партії про 
виховання підростаючої о 
покоління.

Переходимо в меморі
альну частину музею. Ос.» 
навчальний клас школи 
першого ступеня. В ньому 
повністю відтворено обста
новку тієї далекої пори, 
поруч — зал зборів зі сце
ною. Тут же — піаніно, 
подароване дітям М. 1- 
Ульяновою. Подарунок на 
ті часи надзвичайно цін
ний.

Увагу відвідувачів при
вертають рідкісні фотогра
фії, документи, книги, під
ручники двадцятих років, 
зошити колишніх учнів 
школи, примірники першо
го піонерського журналу 
«Барабан».

На другому повсрсі^де 
ще працюють пеставра-:-/- 
рн, вирішено

ч

галізація попрацювала ма
ло. Хоч і проводили рей
ди по перевірці їх справ
ності, але дієвість цих за
ходів була невисокою, а 
ремонтна бригада з числа 
старшокласників існує ли
ше на папері.

Звітно-виборні збори не 
залишили байдужими жод
ного комсомольця. Всі ви
ступаючі об’єктивно і кри
тично оцінювали роботу 
свою та організації за звіт
ний період. Багато говори
ли про шефську роботу, 
трудову діяльність, спорт... 
Все це переконливо свідчи
ло про те, як багато може 
малочиссльна комсомольсь
ка, яка нараховує всього 
Дванадцять спілчан.

т. СТОРОЖУК.
Вільшанський район,

реставр«'4''
_____ відтворити 

фрагмент кімнати виховану 
ців дитячого будинку 1 
школи. Тут же розмісти гь- 
ся експозиція «В. І. Ленін 
і розвиток народної освіти 
в СРСР». Повністю мемо
ріал намічено ввести в Д”О 
до 66-ї річниці Великої 
Жовтневої соціалістичної 
революції.

Меморіальний музей у 
Горках Ленінських Лас[*’ 
можливість вести біль . 
поглиблену роботу по в 
вченню і пропаганді ле1" ' 
ської ідейної спадЩ’И > 
досягнень Радянської мі 
жави в галузі народної оі 
віти, ефективніше в|,х0"'- 
вати учнів на ПІ)ІІК,П 
життя і діяльності вождя-

А. СИВЦОВ, 
кор- ТАРО-

Горки Ленінські, 
Московська область. /,
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- експеди-
~ ція радянської молоді 
«Моя Батьківщина _
СРСР». Учасникам пропо
нують такі всесоюзні тема
тичні маршрути: «Пам’ят
ні ленінські місця», «Доро
гою Великого Жовтня», 
«Ніхто не забутий, ніщо не 
забуїе», «Будні великих

ПЕРЕДМОВА ДО ОБЛАСНОГО 
ТЕМАТИЧНОГО МАРШРУТУ 
«ПО ЛЕНІНСЬКИХ МІСЦЯХ»

та

будов», «Ордени Вітчизни 
ї на знаменах комсомолу», 

«Дорогами дружби» 
і «Вітчизни вірні сини».

Група кіровоградців не- 
а давно повернулася з подо- 
і рожі по першому маршру- 
| ту. Із захопленням вони 

розповідали про побачене 
| і почуте в Центральному 

музеї В. І. Леніна в Моск
ві, в Ленінському меморі
альному комплексі в Улья
новську, в Ленінградсько
му, Бакинському, Київсь
кому, Львівському філіа
лах Центрального музею 
В. І. Леніна, на квартирі- 

. музеі В. І. Леніна в Пско
ві...

Пам’ятні ленінські місця 
є і в нашій області.

Ось парк імені Леніна в 
обласному центрі. Майже 

■ щодня до підніжжя па
м’ятника Леніну лягаогь 
квіти. Це один із перших 

І бронзових пам’ятників 
І вождю на Україні. Вста

новлений він у 1925 році. 
Висота бронзової фігури 

. 2,6 метра, п’єдесталу — 
чотири. Проект скульпто- 

I ра Академії мистецтв 
М. Г. Манізера.

У перші дні окупації міс
та гітлерівськими загарб
никами він був зруйнова
ний. В 1944 році, через 

І два місяці після визволен
ня Кіровограда від ворогів 

' військами Другого Україн
ського фронту, бюро об
кому КП(б)У і облвиконком 

' прийняли рішення про від
новлення пам'ятників В. І. 
Леніну та С. М. Кірову, 

і Першого травня того ж

Яких Ф;

<<■
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МУЗЕЙ БЕРНАРДА ШОУ
Оточений мальовничим парком невеликий двоповерховий дім у містечку 

Ейот Сен-Лоренс у передмісті Лондона дорогий ножному англійцю. Тут майже 
півстоліття прожив чудовий англійський письменник, драматург, сатирик і му
зичний иритик Джордж Бернард Шоу. У стінах цього будинну народились його 
знамениті твори — «Пігмзліон», «Андронл і лев», «Візок з яблунами» та багато 

І ІНШЦХ,, ( , , ) • • Г..І

Будинок-музей письменника часто називають «куточком Шоу», Десятки ти
сяч людей — шанувальників театру і сатиричного жанру — приїздять сюди з 
усього світу, щоб ушанувати пам’ять улюбленого письменника, на мить загли
битися в атмосферу шиття людини, що залишила безсмертну літературну спад
щину.

Фото В. НОШОВОГО. 
Фотохроніка ТАРС.

ПОДОРОЖ

«Молодий комунар»

Свято у

майбутніх

року кіровоградці побачи
ли на п’єдесталі незабут
ню фігуру Ілліча. Пам’ят
ник було відлиго в гіпсі э 
форм, що збереглися в 
блокадному Ленінграді. 
Зюдом народний худож
ник РРФСР М. Г. Манізер 
виконав модель у бронзо
вому варіанті.

6’стнаму, Кампучії, Лаосу 
Куби Болгарії, НДР.

Експонати, записи в кни 
зі відвідувачів розповіде 
ють про зміни в нашому
краї і про те, що ленінсь
кі ідеї переможно кроку
ють по всій планеті.

Кожний музей Леніна, а 
е вони і в школах, і на за
водах, і в сільських будин
ках культури, — по-сеосму 
цікавий, доповнює невми
рущий літопис любові на
родної до вождя.

Цікава й історія кожно
го пам’ятника В. І. Лені
ну, а їх в області зарессі- 
ровано і взято під охорону 
понад вісімдесят. Олє-с- 
сандрійці,

’ гордістю 
що перший у місті пам-ят- 
ник В. І. Леніну ентузіасти 
звели своїми руками в 
1935 році — відлити бюст, 
встановили на гранітному 
постаменті. Коли до міста 
увірвалися фашистські за
гарбники, робітники Гри
горій Денисович Мірошни
ченко, Іван Іванович За
харченко, Сидір Савович 
Кудря, ризикуючи життям, 
вночі зняли і закопали 
£юсг. У грудні 1943 року, 
коли радянські війська ви
зволили Олександрію від 
ворога, бюст знову встано
вили.

У Світловодську на цент
ральній площі пам'ятник 
В. І. Леніну відкрито 5 
листопада 1965 року. Ав
тор — київський скульп
тор В. Вінайкін. А на про
спекті Карла Маркса є теж 
дорогий світловодцям па
м’ятник В. І. Леніну, істо
рія якого почалася в 1921- 
му. Тоді з ініціативи учас
ників міжкооперативної 
конференції було оголо
шено збір коштів на па
м’ятник. Купили скульптур
ний портрет В. І. Леніна, 
каменярі села Табурища з 
місцевих монолітів вигото
вили постамент. У роки 
Великої ВІТЧИЗНЯНОЇ війни 
патріоти вберегли погруд
дя від ворогів і встанови
ли на попереднє /лісце у 
визволеному Новогеоргі- 
ївську. В середині 50-х ро
ків, коли у зв’язку з будів
ництвом Кременчуцької 
ГЕС Новогеоргіівськ ви
явився в зоні затоплення, 
пам’ятник 
но в нове 
водськ.

Олек- 
наприклед, з 

розповідають,

Часто ветерани партії, 
комсомолу, зустрічаючись 
з піонерами, молоддю, 
розповідають про історич
ні події на Єлисаветград- 
щині та на нинішній Кіро- 
аоградщині, що нерозрив
но пов’язані з ім’ям і 
справою Ілліча.

Революційні події в на
шому краї, становище тру
дящих привертали увагу 
ленінської газети «Искра». 
На її сторінках було на
друковано ряд матеріалів, 
присвячених життю робіт
ників і селян Єлисавег- 
градщини. Зокрема, в но
мері від 15 серпня 1903 
року повідомлялося про 
діяльність Єлисавегград- 
ської організації РСДРП: 
«... перша серйозна спро
ба створити міцну органі
зацію увінчалася повним 
успіхом».

Революційному рухові в 
нашому краї багато уваги 
приділяли більшовицькі га
зети «Вперед», «Пролета
рий», «Правда». В останню 
лише за перші чотири мі
сяці з дня виходу слиса- 
ветградські автори надіс
лали 16 кореспонденцій. 
Про все це можна довіда
тись, побувавши в музеї 
В. І. Леніна в Кіровоград
ському машинобудівному 
технікумі. Відкритий він 
до 105-ї річниці від дня 
народження вождя. Пра
цює на громадських заса
дах. У музеї побувало по
над 50 тисяч відвідувачів, 
серед них гості з усіх со
юзних республік Радянсь
кого Союзу, а також із

.X;’

було перенесе- 
місто Сбітло-

в. ЦВЯХ, 
журналіст.
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будівельників
Здається, ніби вчора 

там, де зараз виструнчи
лись корпуси училища, був 
пустир. Нині не можна без 
хвилювання згадувати по
дії того часу. Не шкодую
чи сил, енергії, педагогіч
ний колектив ПТУ разом зі 
своїми вихованцями робив 
усе, аби їхній навчальний 
заклад став справжньою 
кузнею робітничих кадрів.

І от минуло перше деся
тиріччя в історії училищ-з.

...У святково прикраше
ному залі багато весняних 
квітів, гостей. Серед них— 
випускники минулих років, 

батьки нинішніх учнів, шко
лярі.

Урочисті збори, присвя
чені ювілейній даті, від
крив директор ПТУ Олек
сандр Петрович Кирилов. 
Він розповів про станов
лення навчального закла-

Що звичайно вказують у кіноафішах! Назву 
фільму, прізвища зайнятих у ньому відомих акто
рів і час початку сеансів. Назвати ім'я режисера в 
прокаті не вважається рекламним моментом. Але 
адміністрація кіровоградського кінотеатру «Ком
сомолець», анонсуючи мосфільмівську стрічку 
«Вокзал для двох«, повідомила, що постави« її 
Ельдар Рязансв. Бо ж глядач, пам’ятаючи і люб
лячи його «Іронію долі», «Службовий роман», не 
промине нагоди подивитися ще й

ТРАНЗИТНИМ

далеким і не
сьогоденна ж

Тема його не нова для 
сценаристів Е. Рязанова 
і Е. Брагінського. Як і в 
двох уже названих кар
тинах, зустрічаються 
уже не юні чоловік і 
жінка, і все прожите зда
сться їм 
значним, 
сповнене тепла і світла. 
А завтра? Автори фільму 
не обіцяють назавжди 
поєднати закоханих, як 
того чекає глядач від по
дібних історій, зате да
ють нам змогу протягом 
двох серій зважувати та
ку можливість, спостері
гаючи за симпатичними 
героями.

Гіравда, спочатку сим
патію викликає тільки 
Плаїон Рябінін (О. Бзсі- 
лашвілі) — скромний, ін
телігентний, благородний 
і гідний співчуття — взяв 
на себе вину дружини і 
має постати перед су
дом. Кращі ж якості Віри 
(Л. Гурченко) розкрива
ються поступово. Як ре
тельний реставратор злу
щує невмілу мазанину з 
шедевра, так знімає на- 
шерування вульгарносіі з 
чутливої душі засмиканої 
невлаштованим життям 
жінки Платон, волею ви
падку закинутий на вок
зал чужого міста.

Випадковість, умовність 
у фільмах Рязанова не 
розчаровують 
кістю — вони 
ють розвитку 
никіа якої ми 
чимо в реальному житті 
або хотіли б бачити. У 
«Вокзалі для двох» до 
останніх належать хіба 
що головні дійові особи. 
Решта ж — переважно 

надума- 
допомага- 
дії, учас- 

щодня 6а-

ду, його трудові й навчаль
ні успіхи, заслуги педаго
гічного й учнівського ко
лективів. На торжестві ви
ступили секретар Кіроась- 
ного райкому ЛКСМУ 
м. Кіровограда В. Сокот- 
н;ок, заступник начальника 
обласного управління 
профтехосвіги Г). М. Пасіч
ник, директор Кіровоград
ського ПТУ № 4 Г. Я. Муха, 
працівник облміжколгосп- 
буду М. П. Рябоконь, 
учень профтехучилища 
№ 8 І. Темченко.

Ювілярів прийшли при
вітати молодші друзі — 
школярі з підшефної деся
тирічки № 13, які виріши
ли поповнити ряди робіт
ничого класу.

По закінченні урочистої 
частини присутні перегля
нули велику концертну 
програму, а також взяли 
участь у спорті еному свя
ті.

Т. МИКОЛАЙЧУК.

Заклали
два парки

У травні комсомольсь
кій організації Малоннс- 
ківського району випов
нюється 60 років. Спілча
ни прагнуть зустріти юві
лей високими виробничи
ми показниками.

Знаменній даті присвя
чуються й інші дарунки. 
Недавно при в’їзді до 
районного центру з боку 
Кіровограда і з боку се
ла Крзснопілкн було за

ДУМКИ, ВІДГУКИ, 
РЕЦЕНЗІЇ

люди ділові в майже 
кримінальному розумінні 
слова. Деякі з них добре 
вписалися б у телесеріал 
«Слідство ведуть знав
ці».

Скажімо, «дядя ЛАиша» 
(Н. Мордюкова). У її на
пханому антикваріатом, 
иилимами і електронною 
технікою домі оператор
ська камера найбільше 
виділяє зляпаний домо- 
рощеним маляром жіно
чий портрет — його нік
чемність підкреслює чер
виве нутро спекулянтки 
краще від усяких слів. І 
проти свого Андрія 
М. Михалков настроїв 
глядача по всіх статтях: 
він і принижує Віру, і не 
гребує нечесним заробіт
ком. Поведінка Юлі 
(А. Вознесенська) хоч і 
не дає підстав зарахува
ти її до кампанії вище
згаданих суб’єктів, зате 
прояснює, чому ця над
міру активна особа й до
сі самотня...

Цей примітивний світ 
ке фоні вбогого дорож
нього сервісу —благодат
не поле для сатири, од
нак за весь сеанс можна 
й не згадати, що поста
новник працює в коме
дійному жанрі. Автори 
фільму не висміюють 
прямо зло — здебільшо
го вони його просто де
монструють. Це можна 
вважати черговим штуч
ним прийомом — ганим 
чином випробовуються 
почуття Плвтона до жін
ки в середовищі, яке для 
нього чуже, а для неї — 
звичне. Приміром, відве
ди хтось підняту для уда- 
РУ РУКУ Андрія — як би 

кладено два парки за
гальною площею один 
гектар Маленькі ялннкп, 
каштани, липи посадили 
молоді виробничники 
цукрового заводу із. уч
нями середньої школи 
№ 4 та школярі міської 
десятирічки № 3.

В. ВАСИЛІВ.
м. Мала Виска.

Чергова /

прем’єра
З успіхом пройшла 

прем’єра ппетаьн «Аль
пійська балада» за повіс
тю білоруського письмен
ника Василя Бикова па 
сцені Більш анського ра- 
Сопного будинку куль
тури. Це чергова прем’є
ра місцевого народного 
театру, у якого чимало 
шанувальників не лише 
у Вільшанському районі, 
а й далеко за його межа
ми.

Постановку здійснив 
режисер театру Віктор 
Джамілашвілі. У голов
них ролях зайняті вчи
тель історії місцевої де
сятирічки Олег Гончарен
ко, завідуюча вавчаль- 
гою частиною центру ес
тетичного виховання На
таля Джамілашвілі, сто
ляр художньої майстерні 
ранпобуткомбінату Олек
сандр Коваль, методист 
районного будинку куль
тури Неяя Новак.

Наш кор.
емт Вільшанка.

ми довідалися, на що го
товий Рябінін заради Ві
ри? А знати нам це конче 
необхідно, тому що ми
нуле Платона деє піде і а- 
еи бажати йому кращого 
майбутнього. Чи буде во
но для обох таким же 
щасливим, як два тран
зитних дні в Заступінсь- 
ку?

Щодо героїні Л. Гур
ченко сумнівів немає: до 
коханого, який для неї 
світло у вікні в буття 
граще й чистіше, вона з 
радістю поїде за триде- 
в ять земель. Платон теж 
присвячує Вірі чи не най
кращу в житті музику. Та 
дуже вже швидко адре
сована їй мелодія зміню
ється «чимось ритміч
ним» для підпилого пош
ляка... Або пригадаймо 
сцену зустрічі (на мою 
Думку, тут О. Басілашві- 
лі зіграв найліпше) у 
місцях «не дуже відда
лених». Надто вже вихо
ваний Рябінін (і не такий 
уже голодний), щоб сто
ропіти при вигляді смач
них наїдків. І надто тала
новитий Рязанов, щоб 
вмонтувати цей фрагмент 
заради необхідного мет
ражу картини. Можливо, 
режисер знає, а його ге
рой підозрює, що дещо 
для цієї самобранки Віра 
прихопила зі столу після 
клієнтів, як це не раз ро
била... І може (дотримає
мось залізничного коло
риту фільму), «вагончик 
тренегея — перрон ос
танется», Тобто хтось по
їде, а хтось залишиться. 
Відвели ж автори стрічки 
для двох усього лиш вок
зал...

У фінальній сцені, 
правда, їм дістається за
сніжена безлюдна доро
га, зате сидять на ній 
все-таки вдвох, спина до 
спини, відчуваючи тепло 
один одного. І МИМОМОЛІ 

в пам'яті оживають за
ключні рядки чеховської 
«Дами з собачкою»: 
«Здавалося, що ще неба
гато — і рішення буде 
знайдено, і тоді почнеть
ся нове, прекрасне жит
тя; і обом було ясно, що 
до кінця ще далеко-да
леко і що найскладніше 
і найважче тільки почи
нається».

Н. ДАНИЛЕНКО.
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тсмеїю звшя народного
...Бальний танець... Ним 

захоплювалися завжди. 
Людина, яка добре танцює, 
відчуває неповторне задо
волення від легкості своїх 
рухів. Бальний танець є 
ефективним засобом орга
нізації відпочинку молоді, 
дає їй можливість змістоз-

но провести вільний час.
Останнім часом в облас

ті сформувались 
яльні колективи, 
яких поглиблено 
ться вивченням 
танців, 
родний ансамбль сучасно
го бального танцю «Ритм»

самоді- 
учасники 
займаю- 
бальних

Самодіяльний на-

Світловодського районно
го будинку культури — по
стійний учасник міських 
та республіканських кон
курсів бальних танців, де 
незмінно займав призові 
місця, нагороджувався 
дипломами та грамотами.

Обличчя будь-якогоОбличчя

творчого колектизу визна
чає його репартуар. Він у 
«Ритму» багатий: класичні 
ганці, сучасні бальні танці 
різних народів. Це, зокре
ма, композиції бальних 
танців народів 
«Ми з України», 
єдиній», «Ятраночка», а та
кож «Танго», «Самба», 
«Ча-ча-ча» та інші.

Говорячи про успіхи ан-

СРСР — 
«В сім’ї

самблю, не можна не ска
зати про заслуги його ке
рівника Ірини Миколаївни 
Шабаліної. Працюючи ме

тодистом районного будин
ку культури з хореографії 
та керівником ансамблю 
«Ритм», вона зуміла ство
рити життєздатний колек
тив однодумців.

Міністерство культури 
УРСР присвоїло ансамб-

лю «Ритм» звання народ
ного. Такої нагороди ко
лектив удостоївся за ак
тивну пропаганду мистецт
ва бальною танцю, висо
кий ідейний рівень репер
туару і виконавську май
стерність.

С. КОРНИЦЯ, 
обласного 

народної
методист 
Будинку 
творчості.

€СтартНі»
У клубі

футболу
З настанням весняно-літ

нього спортивного сезону 
значно пожвавилася робо
та клубу любителів футбо
лу при СК «Зірка». До 
складу його правління вві
йшли ветеран футболу, ко
лишній гравець «Зірки» 
В. Заходякін, машиніст за
лізничної станції «Кірово
град» В. Нівалов, старший 
тренер дитячо-юнацької 
футбольної школи спорт
клубу «Зірка» О. Кацман, 
завідуючий відділом міськ
кому комсомолу О. Коно
ненко, заслужений тренер 
УРСР В. Третяков, елек
трик А. Жердієв та інші.

Чітко виконується пер
спективний план роботи 
клубу. Згідно з ним на по
чатку квітня у Палаці 
культури імені Жовтил 
проведено зустріч любите
лів футболу' з командою 
«Зірка». Понад 600 кір’о- 
воградців та гостей міста 
тепло зустріли спортсменів, 
вислухали повідомлення 
старшого тренера коман
ди В. Самохіна про підго
товку до сезону, висловили 
свої побажання і заува
ження. Протягом сезону 
подібні зустрічі буде про
ведено безпосередньо на 
підприємствах, в інститу
тах. технікумах, профтех
училищах.

ОБОК-В АВІАТОРІВ БАСКЕТБОЛ

На -високому рівні про
йшли змагання з баскетбо
лу на кубок облради ДСТ 
«Спартак» серед команд 
навчальних закладів. На 
турнірі дівчат у фінально
му матчі зустрілися спорт
сменки Кіровоградського 
медичного і торгового 
училищ. Майбутні праців
ники прилавка з перших 
же хвилин віддали ініціати
ву суперницям, які дозоли

ЧИСЛІ ПРИЗЕРІВ НАСТ!Лтенн1с

Успішно виступили юні 
спартаківці області на пер
шості Укрради ДСТ «Спар
так» з настільного тенісу 
серед юнаків і дівчат у Бо
рисполі Київської області. 
В загальнокомандному за
ліку вони посіли третє при
зове місце. А наші дівчата 
вибороли «срібло».

З особистому турнірі 
учениця Кіровоградської

Дещо змінена система 
відзначення футболістів за 
результатами матчів. За
мість нагородження най
більш активних гравціз 
ооох команд-суперниць ни
ні клуб і міськком комсо
молу' відзначатимуть одно
го кращого гравця зустрічі. 
Це — додатковий стимул 
для поліпшення гри всієї 
команди.

Клуб узяв під контроль 
випуск програм до фут
больних матчів, радіожур
налу «Футбол-83», що по
ліпшило їх якість. Почато 
також вікторину з фут
больних правил — в про
грамці на матч «Зірка» — 
«Новатор» і в радіожурна
лі, що переданий па стаді
оні. Принцип вікторини — 
від найпростішого до 
складного. Цього разу її 
учасники мають відповісти 
на запитання, які розміри 
футбольного поля, м’яча; 
чому суддя, призначаючи 
удар в бік команди, що 
провинилася, в одних ви
падках підіймає руку, в ін
ших пс робить цього; в 
яких випадках суддя може 
відмовити команді в заміні 
м’яча по ходу гри?

Протягом сезону буде 
поставлено віл 10 до 15 се
рій запитань. Переможця 
вікторини чекає нагорода 
— футбольний м’яч з авто
графами футболістів і тре
нерів «Зірки».

В. ГЕТЬМАНЕЦЬ, 
депутат Верховної Ра
ди СРСР, голова прав
ління клубу любителів 
футболу.
м. Кіровоград 

гру до переможного кінця.
Серед юнацьких команд 

першими були баскетбо
лісти вищого льотного 
училища цивільної авіації, 
які у вирішальному по
єдинку завдали поразки 
своїм колегам з льогно- 
штурманського училища.

В. ПЕРЕВЕРЗЄВ, 
інструктор облради 
ДСТ «Спартак».

СШ № 14 Тетяна Подолян 
впевнено перемогла своїх 
суперниць з Ворошилов- 
гР®да, Запоріжжя, Львова 
і піднялась на найвищу 
сходинку п’єдесталу поша
ни. Звання чемпіонів здо
були в Змаганнях дівочих 
пар Тетяна Подолян і Оле
на Козашевич.

П. СЕРГІЙЧУК.

настазником Л. Левченка.

талант
— Потрійний стрибок,— 

почав тренер, — це склад
ний вид легкої атлетики. 
Він потребує від спортсме
на швидкості спринтера, 
доброї стрибучості і бук
вально сталезих м’язів. 
Саме такими якостями ви
різнявся Лезченко, коли 
сім років тому прийшоз до 
мене на перше тренуван
ня. До цього зін займався 
потрійними стрибками в 
Донецьку, де досяг різня 
першого спортивного роз
ряду. Леонід не скаржив
ся на відсутність належ
них умов для тренузань, а 
старанно працюзав. Спо
добався мені його напо
легливий і цілеспрямова
ний характер, вміння не 
шкодувати себе на трену
ваннях. Ці чудові риси, як 
повітря, потрібні спорт
смену, котрий намагається 
досягти високих показни
ків. Недарма з Леоніда 
непогані результати з ін
ших видів легкої атлетики: 
на стометрізці — перший 
розряд, у стрибках в дов
жину — кандидат у майст
ри спорту. Коли потрібно, 
Левченко захищає честь 
області і з цих видів. Що 
ж стосується потрійного, 
то на Україні він поступа
ється лише майстрам 
спорту міжнародного кла
су М. Мусієнку («зимово
му» чемпіону Європи) та 
О. Яковлеву (минулорічно
му «зимовому» чемпіону 
СРСР). Вони й будуть ос-
повними суперниками на
шого земляка на VII! 
Спартакіаді УРСР. Особис
те досягнення Леоніда — 
16 метрів 61 сантиметр.

Безумовно, майстер
спорту Л. Левченко є ліде
ром збірної області з лег
кої атлетики.

...Коли я вперше побачив 
Леоніда (це було на тре
нуванні) — стрункого, 
ставного з заклопотаним 
обличчям, то подумав: з 
такого слова не витягнеш. 
Завітавши до нього додо
му в невеличку, але за- 

КАНДИДАТ У ЗБІРНУ

пишну кімнату малосімей
ного гуртожитку, я не че
кав, що першим розмову 
почне саме Леонід...

Народився він у Донець
ку, там же й пройшло йо
го дитинство. Як і для ба
гатьох місцевих хлопчиків, 

улюбленим заняттям був 
футбол. У четвертому кла
сі займався плаванням. 
Якось в середню школу 
№ 26, де вчився Леонід, 
завітав Володимир Івано
вич Средній — тренер із 
спортивної школи. Приди-

це зрозумало: зін готується до вирішальних стартіз

за програмою VHI Спартакіади УРСР. Нарешті зуст

рів його на стадіоні спортклубу «Зірка», де йшли

тренування. Так уже вийшло, ідо спочатку відбулася

розмова з Володимиром Костянтиновичем іванцем,

...Знайти Леоніда було справою досить важною, і

вившись до хлопця на уро
ці фізкультури, запропо
нував відвідати легкоат
летичну секцію. Леонід 
став стрибати у висоту. 
Через два роки його осо
бистий рекорд досяг 
1 метра 90 сантиметрів, 

Поліпшити його так і не 
вдалося. Якраз у той час 
проходило тестування із 
усіх видів легкої атлетики. 
Відтоді потрійний стрибок 
назавжди увійшов до його 
життя.

І ось в січні 1979 року 
прийшов великий успіх — 
на чемпіонаті центральної 
ради ДСТ «Авангард» він 
став майстром спорту. 
Своїм найвищим досягнен
ням здібний спортсмен зо
бов’язаний тренеру В. К. 
Іванцю.

— Мій наставник із тих 
людей, яких ще треба по
шукати, — з гордістю го
ворить Леонід. — Він — 
тренер першої категорії, 
колишній’рскордсмен об- ■ 
ласті з бігу на 400 метрів 
(рекорд не перекритий 
вже понад 15 років). Крім 
того, дев’ятнадцять найви
щих досягнень з області з 
легкої атлетики належать 
його зихованця/д.

Пригадую, як у мене з 
інституті набралося забор
гованостей з різних пред
метів. На цій підстазі ви
ник конфлікт з тренером. 
Володимир Костянтинович 
тоді позторюваз: «Спразж- 
ній спортсмен ніколи не 
плететься з хзості, тим 
більше — в навчанні». Вже 
дазно надолужено прогая
не. Я вдячний тренеру за 
своєчасне втручання.

Леоніду часто не везло, 
і на VII Спартакіаді УРСР, 
коли в останню мить най
кращий товариш донечча
нин Павло Лобанов випе
редив на один сантиметр. 
І на всесоюзній першос-і 
товариства «Труд», коли 
програв все тому ж П. Ло
банову три сантиметри. І 
на чемпіонаті УРСР мину
лого року, де, показавши | 
високий результат, достро
ково вибуз із змагань, по
шкодивши п’яту.

Хай не завжди вдавало
ся успішно вирішувати по
ставлені завдання, однак 
Леонід завжди віддавав 
боротьбі всі сили, на будь- 
яких змаганнях боровся 
так, ніби це буз головний 
старт у його житті.

Левченку до снаги най
вищі рубежі, бо він зі сво
їм тренером додержується 
простої і разом з тим 
глибокої життєвої істини 
«Праця талант прикрашає!»

Яким-то він буде, на
ступний стрибок Леоніда 
Левченка?

А. БЕЗТАКА, 
грозладський корес
пондент «Молодого 
комунара».

На знімку: Леонід ЛЕВ
ЧЕНКО, майстер спорту із 
потрійного стрибка, сріб- 
ниіі призер чемпіонату Ук
раїни 1982 року та зональ
ного Кубка СРСР 1983 ро
ку, увійшов у десятчу і 
кращих спортсменів Кіро- 
воградщини минулого року.
Фото 3. ЧЕРЕДНИЧЕНКА. і
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