
ВІД ЗАЛПУ „АВРОРИ“ ДО КОСМІЧНИХ СТАРТІВ!
Пролетарі всіх країн, єднайтеся!
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пло- 
ста- 
все- 
гра-

Будь-який су- 
може бути зби- 
або в крайньо- 

двома такими

гул моторів, 
самохідні гу-

диплома- 
військові

територією, 
масний літак 
тип однією 
му випадку 
ракетами.

Наростає 
Показуються
сеничні установки. Військо
ві частини, озброєні ядер
ними та іншими ракетами— 
основна сила сухопутних 
військ. Будь-якої точки зем
ної кулі здатна досягти ра
дянська ракетна техніка. Та
ку техніку має і 
морський флот.

військово-

з’їзду
честю

них рішень XXII 
КГІРС. Москвичі з 
пронесли прапор столиці че- 

" рік ударної 
Промнсло- 

достроково 
десяти

рез перший 
двадцятирічки. 
вість Москви 
виконала план 
ців. Будівельники 
москвичам понад 85 
квартир.

Могутню трудову

міся- 
здали 
тисяч

ходу 
країни, яка будує комунізм, 
чути в святковому гулі де
монстрації.

Рік, що минув після XXII 
з’їзду КПРС, дав Вітчизні
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7 листопада. Красна 
ща столиці як завжди 
ла в цей день центром 
народного свята. На її 
пітних трибунах зібрались
державні і партійні діячі, 
робітники і колгоспники, 
представники науки і куль
тури. Тут же іноземні гості. 
Присутні члени 
тичного корпусу, 
аташе посольств.

Ті, що прийшли на свято, 
палко вітають товаришів 
Л. 1. Брежнєва, Г. І. Воро
нова, А. П. Кириленка,Ф. Р. 
Козлова, О. М. 

Косигіна, О. В. 
Куусінена, Д. С. 
Поляне ь к о г о 
М. С. Хрущова,
В. В. Гришина, П. Н. Демі- 
чева, Д. Ф. Ільічова, Б. М. 
Пономарьова, які піднялись 
на центральну трибуну Мав
золею.

Рівно десять. У відкритій 
машині з воріт Спаської 
башти виїжджає на площу 
приймаючий парад міністр 
оборони СРСР Маршал Ра
дянського Союзу Р. Я. Ма- 
линовськпй. Він об’їжджає 
війська, поздоровляє їх.з 
святом. Потім міністр пі
діймається на трибуну Мав
золею і виголошує промову.

Хвилина затишшя, і почи
нається урочистий марш 
військ. Бездоганну виправ
ку демонструють слухачі 
військових академій, кур
санти — моряки і прикор
донники, вихованці суво- 
ровських училищ.

... З боку Історичного му
зею чути гуркіт моторів. На 
бронемашинах і бронетран
спортерах проносяться гвар
дійці Таманської мотострі
лецької дивізії імені М. І. 
Калініна. їх машини не 
знають перешкод ні на су
ші, ні на воді. А ось танки 
Кантеміровської дивізії. Во- 
ни також не знають пере
шкод як на суші, так і на 
воді, і здатні виявляти во
рога в денних і нічних умо
вах, влучним вогнем 
знищувати ного.

Колону артилерії 
кають довгоствольні 
тужні гармати, 
жуть руйнувати 
оборонні споруди
забезпечувати безперешкод
не просування своїх військ.

На площу вступають ра
кетні війська. Повільно 
йдуть самохідні автомобіль
ні установки з реактивними 
системами. їх зміняють зе
нітні ракети, ті самі, що 
добре відбили охоту у аме
риканських шпигунів-роз- 
відннків літати над нашою

гармат

зами- 
надпо- 

Вони мо- 
будь-які 
ворога і

підрозділи 
стратегіч- 
— голов-

ве-

На площі — 
ракетних військ 
ного призначення 
ного виду Збройних Сил Ра
дянського Союзу.

Радянські вчені розроби
ли, а інженери, техніки, ро
бітники сконструювали ра- 
кети-гіганти, що їх
зуть по Красній площі по
тужні гусеничні тягачі. Ра
кети стратегічного призна
чення — останнє досягнен
ня сучасної науки і техніки. 
Це вони викреслили з воєн
ної стратегії поняття гео
графічної неуразливості.

♦
Ще дзвенить брущатка 

мостової від гуркоту тяга
чів і транспортерів, а до Іс
торичного музею вже підхо
дить багатотисячна повідь 
свята.

Сині, червоні, золотисті 
шеренги заповнюють площу. 
Це починають традиційний 
святковий виступ москов
ські фізкультурники.

Діти — «екіпажі» чоти
рьох космічних кораблів 
«Восток», що прибули на 
площу, — біжать до Мавзо
лею. Школярі підіймаються 
на трибуну. І ось вже в ру
ках у керівників партії і 
уряду букети квітів.

На площу вступають пра
пороносці районів. Над ко
лонами — портрети велико
го Леніна, портрети керів
ників Комуністичної партії і 
Радянського уряду, слова 
«Комунізм побудуємо!» На 
чолі районних колон — ко
лективи найбільших заводів 
і фабрик столиці.

Проміння сходячого Сон
ця, і на їх фоні велика роз
крита книга 
КПРС. її символічне зобра
ження в кожній колоні, її 
світло — в кожному серці. 
Для радянських людей 45-й 
рік Жовтня пройшов під 
знаком виконання історич-

• )

* *

Програма

МОСКВИ
НА КРАСНІЙ ПЛОЩІ

нові потужні домни в Тулі, 
Липецьку і Череповці. По
чали рухатись турбіни вели
ких теплових електростан
цій в Білорусії і Азербайд
жані. Машинобудівники да
дуть за рік народному гос
подарству понад 178 тисяч 
нових металообробних вер
статів: верстатний парк
країни став найбільшим у 
світі. Посівні площі зросли 
на 11 мільйонів гектарів — 
це майже дорівнює терито
рій Чехословаччини. Буді
вельники зведуть за рік 
житлові будинки загальною

площею 82 мільйони квад
ратних метрів — це дві 
Москви!

Найпростіші слова, най- 
зрозуміліші: «Мир, Праця, 
Свобода, Рівність, Братер
ство, Щастя» панують сьо
годні на Красній площі. 
Цей девіз комуністів знай
шов відгук у трудящих 
всієї Землі. В усі кутки пла
нети летить з Красної пло
щі палкий заклик:

«Народи всіх країн! Будь
те пильні, викривайте імпе
ріалістичних паліїв війни! 
Активніше боріться за за-
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безпечення міцного і неру
шимого миру!».

«Ми з тобою, острів Сво
боди!» — кажуть москвичі. 
На панно — Фідель Кастро 
і М. С. Хрущов.

Лунають на трибунах оп
лески, коли серед червоних 
прапорів і стягів піднімаю
ться прапори соціалістичних 
країн. Демонстранти слав
лять нерозривну єдність 
братніх народів, які йдуть в 
одному строю до загальної 
мети — комунізму.

Палкі привіти йдуть з 
серця нашої країни наро

де—

дам, які порвали кайдани 
колоніалізму і будують но
ве життя.

Вирує, торжествує свят
ковий похід будівників ко
мунізму. Людському морю, 
здається, : емає кінця. Шов
кові стяги, панорами, яскра
ві цифри перемог, звуки 
святкових пісень і маршів— 
все злилося в урочистий 
гімн — гімн миру, праці, 
комунізму.

♦ » *
Багатолюдні святкові де

монстрації відбулись також 
в Ленінграді, Мінську, Таш- 
кйіті та інших містах і се
лах країни.

(ТАРС).

Святкування 45-х роковин Великого Жовтня
«Авро- 
народ- 
Старти 

стали

Легендарний залп 
рьі» сповістив про 
ження нового світу, 
космічних кораблів 
символом величної ходи на
шої Батьківщини, яка бу
дує комунізм. Святом здійс
неної мрії по праву нази
ває людство світлі рокови
ни Великого Жовтня.

У яскравому вбранні — 
древній, але вічно молодий 
Київ, столиця 
України — 
сестри в ленінській 
ній сім’ї 
Вирують 
вулиці 
сквери міста-героя, розкві
тають 
горять 
звертаються до людей сло
вами жовтневих закликів 
ЦК КПРС, написаних 
численних полотнищах.

Нарядний і величавий 
вигляд має Хрещатик, його 
прикрашають численні пан
но, транспаранти,
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Радянської 
рівноправної 

‘ і друж- 
союзних республік, 
людським потоком 
площі, бульвари і

тисячамн 
кумачем

посмішок, 
прапорів,

на

присвя-
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чені 45-м роко
винам Великої 
Жовтневої со
ціалістичної' ре
волюції, першій річни
ці історичного XXII з’їз
ду КПРС. Знайомий і доро
гий серцям мільйонів тру
дящих образ В. І. Леніна... 
Привітно посміхається наш 
любимий Володимир Ілліч з 
величезного червоного пра
пора, що прикрасив білока
м’яний будинок виконко
му Київської міськради. 
Вздовж Хрещатика — пор
трети членів Президії 
пінського Центрального 
мітету КПРС.

10 раз б’ють київські
ранти. На урядову трибуну 
біля монументального бу
динку міської Ради підні
маються керівники Кому
ністичної партії і уряду Ук
раїни товариші 
щенко, Н. Т. 
Д. С. Коротченко, 
Підгорний, І. С.

в Києві виголошує про
мову, 
мелодії 
жавних 
і УРСР, 

салюту.

Звучать
Дер-
Гім- 

грнм-

проходять
Незламну 

Радянській

ле-
Ко-

ну-

О. 1. Іва- 
Кальчеико, 

М. В. 
Сенів, 

П. 10. Шелест, В. В. Щер- 
фбицький, М. Д. Бубновський, 
«А. Д. Скаба, В. К. Климеи- 
4 ко, заступники Голови Ради 
4 Міністрів УРСР П. Я. Ро- 
Тзенко, П. Т. Тронько, за- 
Іступник Голови Президії 
о Верховної Ради УРСР С. А. 
4 Ковпак та інші, 
ї Командуючий 
4 Київського військового 
ф ру гу П. К- Кошовий об’їжд- 
4жає підрозділи, поздоров- 
♦ляє воїнів з святом, потім 
4 піднімається на трибуну і

військами
ок-
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піонери. У кожного з них 
на грудях полум’яніє гал
стук — частка червоного 
прапора, овіяного немерк
нучою славою боротьби за 
справу комунізму. Група 
дітей біжить до трибуни. 
Вони вручають керівникам 
партії і уряду України бу
кети яскравих живих квітів.

Гримлять оркестри, йдуть 
ударники і колективи кому
ністичної праці. Це їх народ 
назвав розвідниками май
бутнього. В нашій респуб
ліці вже близько 5 мільйо
нів трудівників 
участь-у русі за

величез

нів СРСР 
лять залпи

Прозвучали фанфари, уро
чистим маршем 
колони військ, 
могутність
Збройних Сил, грізну бойо
ву техніку продемонструва
ли на параді солдати і офі
цери Київського гарнізону.

Та ось замовкли звуки 
військового маршу, і на 
Хрещатик ринуло людське 
море. Повз святкові трибу
ни стрімко мчать мотоцик
лісти. Над ними
ні червоні прапори з слова
ми з великого Комуністич
ного маніфесту XX сторіч
чя — Мир, Праця, Свобода, 
Рівність, Братерство і 
Щастя.

Гордо майорить овіяний 
славою прапор двічі орде
ноносної столиці України. 
Біля прапора йдуть Герої 
Соціалістичної Праці, ве
терани боротьби за владу 
Рад, учасники оборони і 
визволення Києва. Слідом 
за ними по центральній 
магістралі міста крокують
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беруть 
комуніс

тичну працю. В перших ря
дах цього чудового 
сучасності виступає комсо
мол — помічник і

руху

резерв 
партії. Юнаки й дівчата з 
гордістю несуть макети ор
денів, якими відзначені за
слуги. ВЛКСМ перед на- • 
шою любимою Батьківщи
ною. Випробуваний у важ
ких боях, в героїчній праці, 
славний 
ні готовий 
який наказ

Святкове 
моистрації

(Закінчення на 2 стор.).

комсомол і сьогод- 
виконати будь- 
партії і народу, 
оформлення де- 
розповідає про
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Святкування 45-х роковин Великої Жовтневої со
ціалістичної революції.

На знімках: (зліва) демонстранція трудящих міста 
Кіровограда; (справа) — парад військ -----
гарнізону на Красній площі.

Фото В. Ковпака

Московського
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Святкування 45-х роковин Великого Жовтня
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(Закінчення).

успіхи трудящих республі
ки в боротьбі за достроко
ве виконання семирічного 
плану, за перетворення в 
життя накреслень Програ
ми КПРС. З небувалим під
несенням працює молодь в 
усіх кутках республіки. Ва
гомий вклад вона внесла в 
будівництво Кременчуцької 
ГЕС, Черкаського 
штучного волокна, 
проводу «Дружба», 
хлібороби борються 
щоб буяла земля
ська золотистою пшеницею, 
високими врожаями «коро- 

■ леви полів», цукрових буря
ків та інших культур, нови
ми успіхами в піднесенні 
тваринництва.

В колонах демонстрантів

заводу 
трубо- 

Молоді 
за те, 
україн-

гзердою ходою 
крокує студент
ська 
яка йде в нау
ку

молодь,
в Києві

ку від верстатів і 
байнів. Вона готова 
заклик рідної партії виру
шити туди, де потрібні її 
знання, енергія, завзяття. 
Студентів, як і всіх радян
ських людей, 
наша країна 
свята здійснила запуск кос
мічної ракети до Марса, 
зробивши новий важливий 
крок у вивченні космічного 
простору і планет сонячної 
системи.

В святкове оформлення 
колон органічно вплітаю
ться численні панно, які 
відображають наполегливу 
і послідовну боротьбу ра
дянського народу за

!
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хисту любимої Вітчизни.
Урочисте святкування 

45-річчя Великого Жовтня в 
Києві перетворилося в яс
краву демонстрацію і...

розрядку між
народної на
пру ж е н о с т і. 
Над людським 

потоком ■— тисячі лозунгів, 
які схвалюють мудру полі
тику Радянського уряду, 
тверді і рішучі дії його 
глави — Микити Сергійови
ча Хрущова, що зірвали 
плани американських агре
сорів.

До трибуни наближає
ться ліс різнобарвних шов
кових знамен і вимпелів. 
Звучить бадьорий життє
радісний марш фізкультур
ників. Вулицю на всю ши
рочінь заповнили спортсме
ни і дотсаафівці. Попереду 
колон — майстри спорту, 
чемпіони світу, переможці 
міжнародних змагань. ІОна- 

. ки й дівчата демонструють 
силу, спритність, фізичний 

мир, гарт, свою готовність до за-
2?-----------------------------------------------

ком
па

л —

радує, що 
напередодні

праву демонстрацію моно
літної згуртованості укра
їнського народу навколо 
рідної Комуністичної пар
тії і Радянського уряду, 
його готовності внести свій 
гідний вклад у здійснення 
історичних рішень XXII 
з’їзду КПРС.

М. ЛУЦЕНКО, 
Е. РИБАЛЬЧИК, 

кор. РАТАУ.

• ••

ТОРЖЕСТВА В КІРОВОГРАДІ
Ще не згаслії неонові вог

ні, а на вулицях обласного 
центру стали появлятися 
барвисті групи кіровоград- 
ців. В їх руках сонячно 
іскряться квіти, а з вуст 
зринає тепла мелодія пісні. 
Червоне маєво прапорів і 
транспарантів яскраво по
лум’яніє в

школярі міста. Ось колона 
школи-інтернату № 2 імені 
Гагаріна. На червоному 
полотнищі чіткий напис — 
«Пам’ятай, ми вчимося без 
другорічників!».

Свою любов до праці, 
гордість за космічні звер
шення нашої країни демон
струють Великому Жовтню

вперті поєдинки, з веслами 
«пропливають» каноісти, 
дзвенять рапіри фехтуваль
ників... Особливу увагу при
вертає група кіннотників 
обласного товариства «Кол
госпник». Під звуки вальсу 
на своєму улюбленому гри
вастому «спортсменові» 
майстер спорту Юрій Му-

радянській 
міліції
Тобі сьогодні сорок 

п'ять —■
Велика, славна дата.
Дозволь подяку передать 
Урочисто в це свято
За вірну службу скільки 

літ
Звитяжному народу...
Прийми заслужений уклін 
Як вищу нагороду.

І. кононов. 
Плакат В. ЖАРІНОВА. 

Фотохроніка ТАРС.
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«п’я- 
оздоблені 

буднів.

падає на 
листя осе- 

непо-

Десята година ранку. Все 
гучніше й гучніше гримить 
маршова музика, відчуває
ться особливе пожвавлення 
на головних вулицях: імені 
Леніна, імені Карла Марк
са, на площі імені Кірова.

Зачало урочистого похо
ду колишеться на десятках 
прапорів національних рес
публік, перед якими возве
личується велике панно з 
портретом Володимира Іл
ліча Леніна. На панно кра
сується два слова 
Жовтень». І знову 
десятки знамен, 
трудовою славою.

Б’ють барабани,
крокує міська піонерія. На 
їх транспарантах 
гірки», святково 
цифри трудових

Якось раптово стихає му
зика. Чутно, як 
асфальт дзвінке
ні. Це триває якусь 
мітну мить, і знову вибухає 
море музики. Перед нами— 
колона молодих кубинців, 
які навчаються в Бобрн- 
неЦькому училищі механіза
ції сільського господарства. 
Непереможно майорить пе
ред колоною прапор неза
лежної Куби, смаглі юнаки 
виконують свій національ
ний гімн. В їх руках порт
рети Леніна, Фіделя Кастро, 
Хрущова.

— Віва Куба! — чується 
звідусіль.

— Ми з тобою, Куба! —« 
схвильовано скандують кі- 
ровоградцї.

За кубинськими друзями 
знову йдуть піонери і

«МОЛОДИЙ КОМУНАР»
10 листопада 1962 р., 2 стор.

,чл

»V

і вихованці інших шкіл. В 
їх колонах макети міжпла
нетних кораблів, качани ку
курудзи. гороху.
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— «45-й 
знамена, 
овіяних

«о
X"

Гордо

■
Над площею чується:
— Хай живуть радянські 

студенти!
Нескінченною колоною 

проходять майбутні вчителі 
Кіровоградського педаго
гічного інституту імені Пуш
кіна, студенти будівельного, 
машинобудівельного техні
кумів... В святково випрасу
ваних форменках йдуть уч
ні технічного училища.

Біля центральної трибу
ни—фізкультурники і спорт
смени Кіровограда. Від 
легкого подиху вітру розві
ваються прапори спортив
них товариств «Авангард», 
«Спартак», «Трудові резер
ви». ІОні боксери на імпро
візованих рингах імітують

• .•А'.У/’•Х-Х*

рашов виконує чарівний та
нок.

Колону червонозорівців 
прикрашають десятки пра
порів, транспарантів. Робіт
ники звітують Великому 
Жовтню: за десять місяців 
цього року завод дав Віт
чизні 77.914 сівалок, в це
хах підприємства трудиться 
792 ударники комуністич
ної праці.

За червонозорівцями гор
до крокує підприємство ко
муністичної праці — Кіро
воградський олійжиркомбі- 
нат. Йдуть швейники, пан- 
чішники, робітники агрегат
ного заводу...

Багатотисячну колону де
монстрантів замикають кі
ровоградські дотсаафівці.

і

Святкування відбулися 
також в містах Олек
сандрії, Знам’янці, Бобрин- 
ці, Ново-Українці та інших 
райцентрах і селах області.

О ВІСТКА про перемогу Жовтневої ре- 
волюцїі в Петрограді швидко доле

тіла до Слисаветградського повіту. По
лум'я запеклої боротьби з небувалою 
силою охопило степове містечко. / вже 
21 грудня 1917 року було створено Єли- 
саветградську Раду, до складу якої 
ввійшли передові робітники більшовиць
кого гарту.

Але в місті продовжувалося двовлад
дя: Рада робітничих депутатів з однієї 
сторони і буржуазно-націоналістична Ра
да з другої. Опорою останніх була міс
цева буржуазія та білогвардійські бан
ди. Отже з метою охорони громадської 
безпеки створювалися загони робітничої 
міліції.

З повною перемогою радянської влади 
Єлисаветградський військово-революцій- 
ний комітет в лютому 1919 року ство
рив повітову робітничо-селянську мілі
цію, Це був орган, до основних обов'яз
ків якого входило слідкувати за загаль
ним революційним порядком. Міліція ■ 
була своєрідною червоноармійською ти
ловою частиною.

А в степах і селах повіту розгулюва
ли банди. Вони тероризували населен
ня, вбивали партійних працівників, ак
тивістів. Тірацівники міліції сміливо бо
ролися з різномасною нечистю. В кінці 
1920 року Новоархангельська міліція 
мужньо вступила в бій з бандою Попо
ва. В нерівному герці загинув начальник 
міліції т. Мойсеєнко та багато його то
варишів. Сотні працівників Кіровоград
ської міліції в ті буремні роки віддали 
своє життя за велику справу револю
ції.

Період мирного соціалістичного будів
ництва для міліції продовжував зали
шатися періодом напруженої боротьби 
проти дрібнобуржуазних елементів. В 
цей же час була оголошена справжня 
війна самогоноварінню, грабіжництву і 
хуліганству. Так міліція перетворилася 
в орган охорони громадської безпека. 
Вона пильно стежить за проведенням в 
життя законів і рішень 
місцевих органів влади, 
із злочинністю, оберігає 
власніть

В березні 1920 року в Петрограді в 
Палаці Уріцького відбулася перша кон
ференція міліціонерів. Делегатів конфе
ренції палко привітав Олексій Максимо
вич Горький, Тоді письменник сказав:

— За міліцейською службою Д за мі
ліціонерами я спостерігаю давно, і пере
конався, що. вони дійсно є друзі наро
ду; вони вклали всю свою душу в свя
ту справу захисту скривджених...

центральних і 
веде боротьбу 
соціалістичну

висока оцінка 
на зорі 

Вірні

діяльності Ра- 
її існування, 
сини Вітчизни 

ПЛІЧ’О-

з нами —

Це 
дянської міліції

Грізний 1941-й. 
змінюють сині шинелі на сірі, 
пліч з усім народом захищають рідний
край. Багато працівників міліції Кірово- 
градщини брали активну участь у пар
тизанському русі: серед них — майор 
О. І. Голубєв, старший лейтенант В. ЛІ. 
Крисько, рядовий І. П. Тумановський її 
інші. ЗЯ

Особливим авторитетом користувався 
серед партизанів секретар Кіровоград
ського підпільного обкому партії, нині 
начальник обласного управління охоро
ни громадського порядку комісар міліції 
3-го рангу Михайло Михайлович 
Скирда.

Давно відгриміли бої. Радянські люди 
будують комунізм. І поруч
вірні сини партії — люди в синіх ши
нелях. Вони завжди на передньому 
краї, завжди в неспокої. Тисячі передо
виків виробництва, сільського господар
ства, об'єднаних в добровільні народні 
дружини, є справжніми помічниками на
шої славної міліції.

З великим почуттям громадською 
обов'язку- несуть свою почесну вахту 
шофер Кіровоградського агрегатного 
заводу т. Гулідов, робітниці швейної 
фабрики т.т. Шестаковська та Красно- 
кутська і багато інших юнаків і дівчат 
з червоними пов’язками.

В сучасних умовах розвитку нашого 
суспільства поруч з створенням мате
ріально-технічної бази комунізму на пер
ше місце виступає завдання комуністич
ного виховання трудящих. В зв’язку з 
цим міністерства внутрішніх справ союз
них республік перейменовано в міністер
ства охорони громадського порядку. Це 
високе довір'я працівники міліції ви
правдовують з честю.

На Кіровоградщині багато сміливих 
працівників міліції, Якось, чергуючи па 
своїй дільниці, дільничний уповноваже
ний лейтенант Музика помітив палаю
чий будинок В. Ісаєнка. Музика кинув
ся у вогонь і врятував двох дітей. Лей
тенант міліції Білий в нічний час всту
пив у перестрілку з бандитами бі.Ш 
магазину і, затримавша їх, врятував 
громадське добро.

Так, вдень і вночі люди в синіх ши
нелях стоять на сторожі інтересів на
роду, чесно несуть свою трудову вахту 
на благо рідної Вітчизни.

В. ДОЛГАНОВ, 
заступник начальника УОГП викон
кому Кіровоградської обласної Ря
ди депутатів трудящих.

. ПАРТІЯ—ГОРДИЙ ПРАПОР
Десь минуле — як димний кратер 
Із надіями пересохлими. 
Наша партія — гордий прапор, 
Що шумить над всіма епохами.
Десь минуле: старці, корони, 
йдуть літа із гіркого тугою 
Від кривавих воріт Нерона 
До престолу Миколи другого.
Десь минуле — як залп «Аврори» 
Гинуть замки в сліпій апатії.
На багнетах — вогненні зорі,
В серці часу велике — Партія... 
Дні спішать, мов летять по компасу.
Наших справ виростають крила.
Ми читаємо в синім космосі
Таємниць зоретканий килим.

гордий прапор
Рідна партія,
З нею вперше 
Шлях торуєм до зір-світів.
т, ЯЄЮ ИДЄВ1 ДО ВИСОТНЙХ звершень, 

их, що Ленін нам заповів.
роками звірені,

Вона в нас
Сяйвом партії опромінені.
о ояа а нас міцножилим коренем, 
о нею завше ми невпокорені.
і не можна нам іншу мати 
п“ не може бУть інша мати. 
К нЛ™УЛЄ ~ як димний кратер 
із надіями пересохлими. 
Наша партія — гордий прапор 
Що шумить над всіма епохами. ‘ ’

Валерій ГОНЧАРЕНКО.

1?„..Над^ями пеРесохлими.
— гордий прапор,

г



О Начальник районного Відділення міліції Леонід Дми-’ 
трович Лєсін міцно потиснув руку, запропонував сіс
ти. Запаливши цигарку, посміхнувся, тут же цілком 
серйозно заговорив:

— Значить, про міліцію хочете писати? Це добре. 
Давно пора розповісти людям про наші трудові будні 
Чогось особливого, пригодницького не шукайте: "пра
цюємо, як і всі звичайні люди будь-якої професії.

Задзвонив телефон. Леонід Дмитрович підняв труб
ку. З його уривчагої розмови стало ясно, що дзвонять 
десь з виробництва, комусь потрібна термінова 
помога.

— Через хвилину виїжджаю, — кинув швидко і 
же додав, — сам приїду... Ви »мене чуєте?..

Мені вдалося вгледіти незвичайний блиск його

до-

тут

сі-
рих очей. Навіть по тому як ця не по роках енергій- 
..- ""."""З поклала телефонну трубку, відчувалосяна людина поклала телефонну 
хвилювання.
_ Я поспішаю, — пояснив на ходу. — Йдіть до на

ших хлопців. Поговоріть з ними. Не старайтесь виби
рати кращих. У нас всі сумлінно несуть службу.

Одним з перших, з ким мені вдалося познайомитися, 
був Володимир Тюхтій. Кремезний юнак середнього 
зросту, якому так пасує темносиня форменка з сержант
ськими погонами, скупо розповів про себе. Виріс у кол
госпі «Заповіт Леніна» цього ж району, працював 
трактористом. Після служби в армії — в міліції.

— Хочу, щоб у нашому районі був ідеальний поря
док, — так і сказав Володимир начальнику, коли йо
го приймали на роботу.

З того часу минуло лише шість місяців. Оце, здава-
®--

&

За відмінні успіхи в охо
роні громадського порядку 
ЦК ЛКСМУ нагородило 
почесними грамотами трьох 
наших земляків.

Зліва направо: оператив
ний уповноважений Бобри- 
нецького відділення міліції 
Володимир ГОРЄЛОВ, мо
лодший лейтенант Олек
сандрійського міського від
ділення Володимир РО
МАНЕНКО, оперативний 
уповноважений Бобринець- 
кого відділення лейтенант 
Олександр ЯШАН.

Лї ОСК.ВА. Не перший рік. 
працює в 110 відділен

ні міліції столиці дільнич
ний уповноважений Г.І. 
Гаврин. Скромного лейте
нанта добре знають меш
канці району, в якому пра
цює Гаврин. Його поважа
ють за сердечне відношення

готовність зав- 
допомогу, 'ЛИЛІ »-* -- .

непримиренність до хуліга* 
нів і злочинців. Особливо 
любить Він дітвору. Варто

до людей, 
жди прийти на

нів і злочинців.

Г. І. Гаврину появитися, як 
його зразу ж оточують 
хлопчики і дівчатка. Вони 
знають, що для них у «дя і

крадіїз,прик.мет 
негайно.

Розбита
дощ змив 
а пограбування за-

шибка у 
усі сліди

лося б, і вся трудова біографія комсомольця. Вона 
коротка, без особливих сенсацій. Немає в ній і якихось 
«виробничих показників», по яких можна було б су
дити про Володимирову роботу. Але вже одна під
тягнутість, начищені до блиску гудзики, смужечка бі
лосніжного комірця переконують, що перед нами люди
на прекрасної вдачі.

— Оце закінчу школу робітничої молоді та й подам
ся вчитися на юриста.

Сьогодні у Володимира багато роботи. Там, дивись, 
хтось дебоширити почав, а там — із складу дошки 
цуплять. По-комсомольському підходить юнак до кож
ного правопорушення, по-діловому напучує на вірний 
шлях кожного, хто збочує з прямої життєвої дороги.

То й не дивно, що в нього багато друзів. Серед 
них — десятки дружинників, просто хороших знайомих 
товаришів. Попробуйте найглухішої ночі покликати 
на допомогу шоферів автоколони Леоніда Залужного 
та Віктора Яворського — завжди підуть за Володями- ' 
ром, виручать з нанскрутнішого становища. І літні лю
ди добре відзиваються про сержанта міліції.

Немало турбот і в старшого оперативного уповно
важеного карного розшуку Миколи Івановича Богда
нова. До міліції надходить та чи інша заява, яка спо
віщає про злочин. В ній майже ніколи не повідомляє
ться про правопорушників, яких потрібно негайно роз
крити, довести їх злочин. Доводиться не рахуватися 
ні з часом, ні з відпочинком.

Якось забігає до міліції завідуюча ларьком № 37 
Л. П. Павичам.

— Ви знаєте, лише перекусити вийшла... Повернула
ся, ну, не більше, як через п’ять хвилин, а сумочку з 
грішми, немов корова язиком злизала.

Оце і всі відомості. Ніяких тобі 
ніякого сліду. А розшукати треба, і

Микола Іванович почав діяти, 
вікні ларька ні про що не сказала, 
грабіжників. Минав день за днем, 
лишалася таємницею. х

Втомившись, Богданов зайшов 
присів на лавочці. Раптом до його слуху донісся дзень
кіт пляшок, кашель.

— Пий, Вігька, мені не шкода!
— Не можу...
— Пий, кажу! . .
Де й втома поділася в уповноваженого. Підхопився, 

визирнув з-за кущів. А там, на тінистій алеї, сиділо 
четверо. Розпивали вино. Той, хто пропонував кожному 
з «коришів» сьорбнути напій, був Анатолій Бубликов, 
його знав Богданов як хлопчину без певних занять.

Виникла підозра. Тим більше один говорив, що чув, 
як Бубликов хвалився, що в нього, мовляв, сьогодні ба
гато грошей... .

— Головне в моїй роботі, — говорить М. І. Богда
нов, — вчасно натрапити на вірний слід, щоб без 
зайвих зволікань прихопити злодіїв.

І це йому вдається. Допомагає досвід, спеціальна 
самоосвіта. Та чи не найбільшу роль відіграє в успіхах 
Миколи Івановича його любов, пристрасть до своєї 
професії.

Справді, коли серед інших професій стрічаються лю
ди, які працюють за принципом — аби день до вечора, 
то серед працівників міліції такого не побачиш. Вони 
психологічно, кожним нервом вростають у свої писані 
й неписані обов’язки, чесно несуть трудову вахту по 
охороні громадського порядку.

Ось із відрядження повернувся оперативний уповно
важений відділення старший лейтенант Олексій ІІІес-

. так. Кілька днів і ночей провів він у одному з сіл 
району, розбираючи справу про хуліганство. Схудлий, 
почервонілі від безсоння очі багато про що говорили.

— Що скаже начальник? Знову віддали хулігана на 
поруки...

, Настала коротка, але тривожна мовчанка. Ще мить, 
І її було розвіяно впевненим голосом оперативного 
уповноваженого:

до міського парку,

К-

БУДНІ НАШОЇ РАДЯНСЬКОЇ НАРОДНОЇ...

/Кори» завжди знайдеться 
час і для цікавої розповіді, 
і для корисної поради.

На з н і м к у: Г. І ГАВ
РИН серед юних мешканців 
свого району.

Фото Б. Трепетова 
та С. Преображенського. 

(Фотохроніка ТАРС).

Володимир Тюхтій.

— Все-таки я йому вірю.
Хто був оцей «він»? Просто недоречно та й непотріб

но було розпитувати. Головне те, що працівник міліції 
знайшов вірний ключик до душі людини, яка зробила 
недобрий крок.

Не погодитися з думкою О. Шестака просто не мож
на. Є цілий ряд фактів, коли він віддав на поруки 
і крадіїв громадського добра, і самогонників, і дебо- 
ширів. Всі вони стали на чесний трудовий шлях, на
віть не припускають думки, щоб вчинити щось анало
гічне минулому. Так, не резберись Шестак достеменно 
зі справою тракториста колгоспу імені Шевченка Во
лодимира Бракожиці, давно б той сів на лаву підсуд
них. Адже за те, що він побив односельчанина Олек
сандра Мудрьоху йому за законом передбачалося не 
менше трьох років позбавлення волі.

— Ні, — вирішив оперативний уповноважений. — Хай 
судять його самі колгоспники.

Враховуючи те, що це трапилося з В. Бракожицею 
вперше, односельчани взяли його на поруки.-І не по
милилися. його поведінка є прикладом для інших.

_  Немає.«невиправних» людей, — твердо заявляє 
Л. Д. Лєсін. — Є лише невимогливі, невпевнені у свої 
сили вихователі. І особливо прикро стає, коли чуєш

який

до завдань 
до купівлі

Бубликова? 
що Одар-

сили вихователі. І особливо прикро стає, коли 
про «несправимих» від самих вчителів.

Начальник відділення міліції має неабияку рацію. 
Взяти хоч би й того ж Анатолія Бубликова, 
вкрав гроші. Вчився в Новоукраїнській середній шко
лі № 6. Не зумівши знайти підхід до хлопця, педаго
гічний колектив на чолі з директором Б. М. Кофманом 
«сплавили» Анатолія у вечірню школу. Цей крок теж, 
певно, позначився на дальшій долі підлітка. Він став 
більш вразливішим, недовірливим, замкнутішим.

День за днем затуманювалися очі хлопця чимось 
недобрим. Завідуючий районним відділом культури 
О. А. Чудак, довідавшись про нахил Анатолія до кі- 
нотехніки, віддає його під опіку кіномеханіка Одар- 
ченка в с. Звірівки. Виховання зводилося 
«дістати» динамік, сідло до мотоцикла;
самогону.

Чи знав О. Чудак, в які руки віддає 
Звичайно, знав. Але йому було байдуже, 
Ченко штовхає юнака на злочинний шлях.

І над цим питанням глибоко задумуються у відді
ленні міліції. Л. Д.- Лєсін вже розробив план створен
ня юних народних дружин у школах міста. Учні-дру- 
жинникп будуть вести боротьбу не лише з дрібними 
крадіжками та хуліганськими вчинками, а й з неуспіш
ністю. Цей приклад заслуговує на увагу інших відді
лень міліції області.

... Над містом пізня осіння ніч. Тиша. Лише чути 
в провулках приглушені кроки чергових міліціонерів, 
дружинників. Вони завжди готові всим єством борони
ти оцю принадну тишу осінньої ночі. А люди’проки
даються вранці, йдуть на роботу і майже ніколи не 
думають про ту велику турботу скромних людей у си
ніх шинелях, про ту безкорисливу службу юнаків і дів
чат з кумачевими пов’язками.

В. ЮР’ЄВ 
спецкор «Молодого комунара», 

м. Новоукраїнка.

УБУДЬ - ЯКУ погоду, 
вдень і вночі заступа
ють в наряди наші славні 

міліціонери, оберігаючи спо
кій і труд радянських гро
мадян.

Щодня, часто ризикуючи 
життям, працівники міліції 
дають немало прикладів 
відваги, винахідливості і 
самопожертвування. Вони 
завжди повні рішимості 
виконати свій обов’язок в 
боротьбі з правопорушника
ми, з усіма, хто заважає нам 
будувати комунізм.

Своє свято працівники мі
ліції Російської Федерації 
зустрічають під лозунгом 
«Від окремих відмінників— 
до відмінних колективів, від 
окремих хороших дільниць 
— до міст і районів справж
нього громадського поряд
ку, до різкого зменшення і 
повної ліквідації злочин
ності в республіці».

На знімку: провідник
службової собаки Є. В. Ка- 
мушкін і його друг Марон. 
На їхньому рахунку немало 
затриманих злочинців. Не 
втече порушник закону і на 
цей раз.

Фото Б. Трепетова 
та С. Преображенського. 

(Фотохроніка ТАРС).
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Пам’ят
І. СТАРОДУБЦЕВ

Біля Лозоват- 
ської сільської Ра
ди стоїть чотири
гранний обеліск з 
граніту. Це — мо
гила Андрія Ан
дрійовича Щирого, 
що загинув від 
рук німецьких оку
пантів в 1918 році.

Обеліск нагадує 
лозоватцям про їх 
славного земляка, 

__  більшовика, який 
за свободу своєї любимої Батьківщини.
народу, полум’яноговірного сина 

віддав життя_ __ . .
Біля пам’ятника ростуть квіти. Кожної весни їх висад
жують тут жителі села і учні місцевої школи.

Спитайте лозоватців, і вони розкажуть вам багато 
цікавого про А. А. Щирого. «Андрій Андрійович — наш 
революціонер, — з гордістю говорять старики. — Він 
з царем і поміщиками боровся. А у вісімнадцятому ви
ступив проти окупантів німецького кайзера».

Спогади людей старшого покоління, бажання відо
бразити коротке, але прекрасне життя Андрія Щиро
го, долю його синів і спонукали мене взятися за перо. 
Нехай наша молодь знає, якою ціною завойовувалась 
свобода.

шлях вступив її чоловік. Хай же йде і надалі цією до
рогою!

Ольга нечутно наблизилась до Андрія, обняла:
— Бережи себе! — гаряче прошепотіла. — Заради 

наших дітей бережи!
Він відчув тепло її рук, запах білого, немов льон, 

волосся. Не хотілось розлучатися, але потрібно. Обе
режно відвів руки дружини, ніжно поцілував її, по
тім дбайливо прикрив дітей.

— Мені час...
Незабаром при світлі місяця його постать майнула 

на березі Інгула і зникла в кущах верболозу.

.А НДРІИ стояв, скутий кайданами, в приймальній по
міщика Марущака. Сьогодні вранці його схопили 

німці. Трапилось це настільки несподівано, що Щирий 
навіть не встиг вихопити зброї.

В м’якому кріслі сидів німецький обер-лейтенант, в 
другому — Марущак. Біля них вертівся перекладач.

— Що, піймався, клятий більшовик? — горланив, 
бризкаючи слиною, Марущак. — Якже, поміщиків ски
нули, волі їм захотілося. Тільки не вийшло по-вашому. 
Бачиш, повернувся я з панамн-німцямн, і вас знов при
мушу спини гнути.

-— Не буде цього, — зціпивши зуби, відповідає Ан
дрій. — Бути Україні вільній. А німців, і вас, холуїв, 
народ вижене.

Марущак скочив з крісла і кинувся, було, на біль
шовика, але його зупинив німець. Через перекладача 
він почав допит.

— Я знаю, — крадькома заговорив обер-лейтенант,— 
вн хоробрий російський .унтер-офіцер. Ви воювали про
ти нас, але ми вміємо цінувати сміливих. Розуміємо: 
вас захопили хвилі російського бунту, який називають 
революцією. Ми звільнимо вас при умові, якщо вн бу
дете відповідати на всі наші запитання.

— Ніколи! — вигукнув Андрій. — Не марнуйте ча
су, панове. Я вірю в революцію, в її перемогу.

Офіцер,, граючи наганом, наблизився до Щирого.
— Значить, не скажеш! —
Коротким ударом пістолета він збив полоненого 

ніг.
Допит з катуваннями продовжувався до вечора, аж 

поки з Бобринця не надійшло розпорядження відпра
вити заарештованого в комендатуру. В комендатурі 
мордування тривало ще кілька днів. Все тіло Андрія 
було посічене канчуками і шомполами. Але дух його 
ворогам не вдалося зламати.

Ночами, коли кати робили перерву, Андрій ще раз 
перебирав у пам’яті прожиті роки.

...Напередодні війни він покохав дівчину, одружив
ся і став батьком трьох дітей. Потім війна, фронт. В 
1915 році його нагородили георгіївським хрестом, а 
невдовзі другим, третім, четвертим. Він став повним 
георгіївським кавалером. В 1916 році йому присвоїли 
звання унтер-офіцера. І ось саме тоді Андрій познайо
мився з більшовиком, молодим солдатом Єрмолаєвим. 
Той розкрив Щирому очі на суть імперіалістичної вій
ни, розповів про Леніна.

В 1917 році Андрій Ан т,- 
рійович на все життя зв’я

ТЇІКНА хати були завішані двома старими ковдрами.
На столі чаділа гасова лампа, тьмяно освітлюючи 

суворі обличчя людей. Серед них виділяється хазяїн: 
плечистий, смуглявий, чорне волосся гладко зачесане, 
комір військової гімнастьоркн розстебнутий. Це — во
жак сільської бідноти Андрій Андрійович Щирий. Він 
тихо говорить:

— Завтра, в дві години ночі збір біля скелі. Висту
паємо вранці. " 
дати вивезти 
зав на купку 
розповсюдити 
в боротьбі з 
йдуть російські брати. В повіті діють партизани, на на
шому боці й угорська інтернаціональна бригада. Але і 
нам не можна сидіти, склавши руки.

Розходились опівночі поодинці, щоб, бува, не на
трапити на німецьких патрулів.

В хаті залишились Андрій, його дружина Ольга. Троє 
дітлахів — Іван, Андрійко і зовсім маленька Олюша— 
спали на земляній підлозі. Ольга замислилась. Чомусь 
їй згадався той вечір, коли Андрій вперше поцілував 
її і весело проговорив:

— Завтра чекай на старостів.
А потім задумливо додав:
— Тільки неспокійний я, Ольго. Важко тобі буде зі 

мною.
Ольга не злякалась. Може, через те, що сильно лю

била цього худорлявого високого парубка з циган
ським обличчям і чорними очима. Вона, всупереч волі 
батьків, зв’язала з ним свою долю на все життя. Оль
га прекрасно розуміє, на який небезпечний і важкий

Кн иі и на їй их земляків

Головне — перехопити обоз з хлібом, не 
його в Німеччину. А ось це, — він пока- 
від руки написаних листівок, — потрібно 
серед населення. Роз’яснюйте людям, що 
німцями ми не одні. Нам на допомогу з

зав себе з партією Леніна... 
В безсилі він стискує по
калічені руки, мало ще зро
бив для великої святої спра
ви. Але нічого, його това
риші продовжать шо бо
ротьбу.

... За день до розстрілу Андрій, після чергового кату
вання, лежить в камері. Раптом скрипнули двері. На 
порозі він побачив дружину з дітьми в супроводі офіце
ра.. Пересилюючи біль, Андрій з трудом ПІДВІВСЯ 1 ТИ
ХО запитав:

— Навіщо ви дітей сюди привели?
— Будемо робити тобі боляче, щоб загово

рив, — розсміявся німець.
Ольга, бліда немов стіна, не відводила погляду від 

чоловіка. -Діти притислйсь до неі, широко розкривши 
оченята. „

— Залиште нас вдвох, — попросила у офіцера Оль
га. — Мені він усе розповість.

— Гут, — погодився той і вийшов.
Ольга кинулась до чоловіка. Сльози залили її об

личчя.
_  Тату, що у тебе на руках? — запитав маленький 

Андрійко.
— Це — колечка, синку, запам’ятай 

рослим — про все дізнаєшся.
Трохи заспокоївшись, Ольга швидко 

відати:
— Хліб німці так і не вивезли. Його 

ші. Вони переказували, щоб ти готувався до втечі.
...Перед світанком Андрія Андрійовича Щирого роз

стріляли. Допомога друзів запізнилась.
В сонячний день 1919 року майже вся Лозоватка 

прийшла на відкриття пам’ятника своєму землякові 
Андрію Андрійовичу Щирому. В повітрі лунало дзвін
ке, полум’яне слово голови ревкому:

— Товариші, Щирий Андрій Андрійович віддав своє 
життя за наше щастя, за новий лад. Будемо ж буду
вати його, не покладаючи рук!

Біля постаменту стоїть Ольга, порядч з нею діти. 
Старший, Іван, шепоче:

— Тату, ми тебе ніколи не забудемо. Станемо таки
ми. як ти.
Ії ШЛИ роки. Радянський народ будував нове, вільне 

життя. Здійснювались п’ятирічки, зростали корпуси 
могутніх заводів, фабрик. Виростали і діти героя- 

- більшовика. Іван закінчив педтехнікум і пішов працю
вати сільським вчителем в Аджамськнй район. Менший 
Андрій — став працівником газети.

Коли в сорок першому фашистська навала посуну
лась на нашу Батьківщину, брати пішли захищати те, 
що завойовував їх батько. Смертю героя загинув Анд
рій. Іван залишився на підпільній роботі. Але одного 
разу його схопили окупанти. Через 23 роки після за
гибелі батька перед німецьким офіцером з гордо під
нятою головою стояв син Андрія Андрійовича Щирого.

— Я нічого не скажу!
Зимової ночі він був розстріляний.
... Ось про що розповідає скромний обеліск в центрі 

села Лозоваткн.

Компаніївський район.

їх. Станеш до

ломала розпо-

перехопили на-
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жать: клуби комуністичної 
моралі, кімнати по пропа
ганді комуністичного завт
ра, організація тематичних 
вечорів на віддалених око
лицях села, диспути тощо.

Особливо цікаві ті части
ни брошури, в яких розпо
відається про громадські 
форми роботи, що широко 
впроваджуються на Кірово- 
градщині. Читач дізнаєть
ся про те, що в нашій об
ласті понад 7000 громадян 
обрано в клубні і бібліотеч
ні ради, понад 1100 осіб, 
працюють керівниками ху-< 
дожньої самодіяльності. І: 
таких прикладів безліч. Не-« 
дарма через всю брошуру« 
червоною ниткою проходить; 
ідея залучення громадсько-< 
сті до культосвітньої ро-1 
боти. ;

Автор вдало розкриває^ 
досвід масово-політнчноїі
роботи клубів і бібліотек.^ 
Цей розділ написаний в ці-^ 
кавій і жвавій формі. Роз
повідається про кращий до
свід маяків культурно- 
освітньої роботи області 
Неоніли Могильної, Євдо- 
кії Калашник, Валентини 
Петренко та інших.

Великий інтерес викличе 
у читачів розділ «На сце
ні — народні таланти».

В цілому брошура є хо
рошим посібником для 
культармійця в його по
всякденній роботі. Кожен, 
хто прочитає цю брошуру, 
дістане певне уявлення про 
те, яку велику і відпові
дальну ділянку роботи ви
конують культармійські за
клади області по втіленню 
в життя рішень XXII з’їзду 
КПРС.

О. ЯРОШЕНКО.

5 Новий пасажирський літак «ИЛ-62», створений ко- 
| лективом, який очолює генеральний конструктор, дві- 
< чі Герой Соціалістичної Праці, лауреат Ленінської 
> премії С. В. Ілюиіин. Ця машина, призначена для 
| безпосадочних рейсів на далекі відстані, рівні за 
г дальністю траси Москва—Нью-Йорк, бере на борт 18'2 
| пасажири. Чотири реактивних двигуни конструкції 
| Героя Соціалістичної Праці М. Д. Кузнецова і від- 
| мінні аеродинамічні форми лайнера дозволяють роз- 
5 вивати крейсерську швидкість до 900 кілометрів на 
| годину.
| Фото Н. Нілова. (Фотохроніка ТАРС).
^'«аалл«а*ааа«лааал«лалалааалллаллл«лалллаллаалала<«ллаллла.л«л«а« ааааа.

Редактор П. МАРЧЕНКО.

ласного управління культу
ри О. Жеребцов — поста
вив за мету допомогти пра
цівникам культурно-освіт
ніх закладів краще розгор
нути роботу по пропаганді 
рішень XXII з’їзду КПРС, 
в організації та проведен
ні масових заходів, тема
тичних вечорів, вечорів за
питань і відповідей, чита- 

лекцій, 
бесід. Брошура складається 
з семи розділів. Особливу 
увагу автор звернув на про
паганду матеріалів XXII 
з’їзду КПРС, а також на 
те, якими методами і 
ся ця пропаганда, 
працівникам буде 
довідатись про нові 
роботи, які виникли 
танній час. До них

шень. Нові 
ваються і перед працівни
ками культури. Ніколи ра
ніше партія не ставила пе
ред працівниками закладів 
культури такі відповідальні 
і важливі завдання.

Активізація діяльності 
культурно-освітніх закла
дів, збагачення змісту, 
форм і методів виховної ро
боти серед мас, зміцнювати цьких конференцій, 
зв’язки своєї діяльності з - - -
життям народу — ось ос
новні питання, що висвіт
люються в недавно випу
щеній брошурі «Високе по
кликання культармійців*.*

і
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* О. Жеребцов. Високе 
покликання культармійців. 
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во-газетне видавництво, 
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