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ЗВЕРНЕННЯ
ДЕЛЕГАТІВ РЕСПУБЛІКАНСЬКОГО 
ЗЛЬОТУ СТУДЕНТІВ
ДО ВУЗІВСЬКОЇ МОЛОДІ
РАДЯНСЬКОЇ УКРАЇНИ
Дорогі друзі, студенти і студентки Радян

ської України!
З почуттям великої гордості за свою соціа

лістичну Вітчизну, з глибоким усвідомленням 
свого обов’язку перед партією і народом, до 
вас звергаємось ми, делегати реснублікансько- 
то зльоту студентів.

Прибувши з вищих навчальних закладів 
міст-героїв Одеси і Севастополя, індустріаль
ного Харкова і древнього Львова, уславленого 
Донецького краю і чарівних Карпат, робітни
чого Придніпров’я і хліборобського Поділля, 
з усіх областей рідної України, ми виконуємо 
вашу волю і на священних берегах Дніпра, в 
столиці республіки місті-герої Києві урочисто 
заявляємо;

— що студентство Радянської України було, 
є і назавжди залишиться вірним справі Кому
ністичної партії, заповітам великого Леніна;

— що найсвітлішою нашою мстою є бороть
ба за перемогу комунізму.

Як усе живе на землі тягнеться до сонця, 
так і ми своїми найдорожчими помислами 
лицем до рідної матері — славної партії ко
муністів. У могутнім перегуку промислових 
гігантів і казковому буянні золотого колосся, 
у величних здобутках науки і розквіті куль
тури, у блакитних космічних трасах і розкритті 
багатств надр землі — скрізь ми бачимо

•— розум партії,
— волю партії.

—; силу партії,
— славу партії.

І немає для пас більшого іцастя як втілюва
ти о життя її мудрі накреслення, віддавати 
свої знання і сили величній справі комуністич
ного будівництва.

Усім серцем ми сприймаємо і підтримуємо 
внутрішню і зовнішню політику Комуністичної’ 
партії і Радянського уряду, яка відображає 
життєві інтереси трудящих, спрямована на 
неухильне зростання економічної і оборонної 
могутності нашої країни, на приборкання ім
періалістичних агресорів, зміцнення миру і 
дружби між народами усього світу.

Лін пишаємось тим, що живемо в країні, яка 
першою повалила несправедливий експлуата
торський лад і звела поличну будову соціаліз
му, забезпечивши своїм громадянам вільне і 
щасливе життя. •

З презирством і гнівом ми осуджуємо той 
світ, що паразитує па стражданнях трудящих, 
де панує пригноблення людини людиною, де 
па основі вовчих законів капіталізму визискує
ться людська праця, принижується’ людська 
гідність, зневажаються найблагородніші по
чуття людини;

(Закінчення на 2-й і 3-й стор.)

Т^УВАЮЧИ на навчан- 
нях і тактичних за

няттях і спостерігаючи за 
злагодженою роботою 
молодих льотчиків, мо
ряків, ракетників, я часто 
думаю про «людину з 
рушницею», з якої почи
налася наша армія. І ми
моволі порівнюю її, зна
йому за книгами і кіно
фільмами, з юнаком, що 
управляє нині грізною 
стратегічною ракетою. 
Як не схожі вони, ці дві 
людини, що носять одне 
горде ім’я — воїн Країни 
Рад. Але як багато у них 
спільного: ідейна пере
конаність, беззавітна від
даність народові своєму, 
готовність до подвигу в 
ім’я його.

Народ створював пашу ар
мію. Він направляв у неї 
кращих своїх сипів. Кому
ністи і комсомольці цемен- 
гупали її ряди.

Двадцять п’ять тисяч ком
сомольців стали бійцями 
Червоної Армії в роки гро
мадянської війни. Кожний 
п’ятий з них був удостоєний 
вищої нагороди молодої рес
публіки — ордена Червоного 
Прапора. 1 весь комсомол в 
цілому теж стаз орденонос
цем.

А коли через двадцять 
років настав час нових 
випробувань, комсо
мольці поряд з комуніс
тами, як і раніше, висту
пили в авангарді воїн
ського строю.

Багато військових з’єднань 
І полків повністю комплек
тувалися молоддю. Комсо
мольці створювали загоїш 
винищувачів танків, були 
ініціаторами снайперського 
руху — знищувати против
ника з першого пострілу, 
брали широку участь у пар
тизанському русі, вели ге
роїчну розвідувальну роботу 
в тилу ворога...

І знову бойовий орден на 
нрапорі ВЛКСМ. Три з по
ловиною мільйони комсо
мольців нагороджених. В 
тому числі сім тисяч — Зо
лотою Зіркою Героя. Чи не 
не яскраве підтвердження 
ратних подвигів комсомолу в 
роки війни!

Але і в роки миру не
роздільні долі нашої ар
мії і комсомолу. Ще в 
1922 році Центральний 
Комітет комсомолу за
кликав молодь надати 
допомогу Червоному

У ШИНЕЛІ
СОЛДАТА
РОЗПОВІДАЄ ПОМІЧНИК НАЧАЛЬНИКА 
ГОЛОВНОГО ПОЛІТИЧНОГО УПРАВЛІННЯ 
РАДЯНСЬКОЇ АРМІЇ 1 ВІЙСЬКОВО- 
МОРСЬКОГО ФЛОТУ
ПО КОМСОМОЛЬСЬКІЙ РОБОТІ
майор О. ЗІНЧЕНКО.

Флотові. 1 
половина 
складу нашого флоту бу
ла комсомольською.

IX з’їзд ВЛКСМ прого
лосив: «Комсомолець — 
на літак!» Ось тоді по су
ті і почалася радянська 
бойова авіація.

Славну традицію пов
сякденного зв’язку з ар
мією комсомол продов
жує сьогодні.

З комсомольськими пу
тівками йдуть у військові 
училища майбутні офіцери. 
Більше десяти тисяч вій
ськово-технічних гуртків, де
сятки військово-морських 
клубів, понад ЗО тисяч за
гонів юних друзів Радян
ської Армії і Військово-Мор
ського Флоту, льотчиків, 
прикордонників створені по 
всій країні за ініціативою 
комсомолу.

Недавно я побував у гос
тях у воїнів-танкістів. Був 
на заняттях по водінню бо
йових машин. Умови були 
дуже складні, а за важеля
ми — в основному перво
літки. І комсомольці вирі
шили разом пройти трасу. 
Спочатку по маршруту про
йшов на своєму танку один 
із кращих механіків-водіїз 
частини. І зразу ж, ледь ви
стрибнув з машини, розповів 
товаришам про особливості 
траси, описав, де і які не
безпечні ділянки. В резуль
таті весь підрозділ виконав 
навчально-бойове завдання 
на відмінно.*

Так сьогоднішні воїпи- 
комсомольці виконують ле
нінський наказ: «Вчитися
військовій справі належним 
чином». _____

Готуючись до 100-річчя дуючими родів військ.
В учбових класах, на 

полігонах, в морі і в по
вітрі шліфують свою 
майстерність еоїни-ко.м- 
сомольці, надійні захис
ники нашої Батьківщини.

ЗУСТРІЧ
В ОБКОМІ

ЛКСМУ

вже через рік 
особового

тами ленінських ідей. 
Проводяться Ленінські 
уроки, Ленінські читан
ня. Готують їх найкращі, 
найбільш кваліфіковані 
пропагандисти. Діють по
літичні клуби, в яких сол
дати й матроси знайом
ляться з найновішими 
досягненнями сучасної 
науки, техніки, культури. 
Створюються к омсо- 
мольські штаби, щоб ор
ганізувати і контролюва
ти виконання соціалістич
них зобов’язань членами 
ВЛКСМ.

Інтенсивною, творчою 
діяльністю сповнені буд
ні армійського комсомо
лу. Комсомольці крейсе
ра «Кіров» наприклад, 
почали боротьбу за еко
номію пальних і мастиль
них матеріалів, електро
енергії, палива. Авіатори 
ордена Леніна Москов
ського військового окру
гу виступили з почином: 
добитися скороч е н н я 
строків підготовки до бо
йового вильоту і взаєл\о- 
замінності в наземних 
екіпажах і групах. А такі 
почини, як боротьба за 
міжремонтний пробіг 
танків, оволодіння су
міжними спеціальностя
ми, були навіть узаконе
ні наказами міністра обо
рони і головнокоман-'

від дня народження вож
дя революції, комсо
мольські організації ар
мії і флоту прагнуть до 
того, щоб всі воїни стали 
активними пропагандис-

Командир тільки-но дякував 
Йому за сумлінну службу. А за
раз віч стоїть в парадній вій
ськовій формі перед своїми то
варишами, відповідає на поздо
ровлення. Рядовий Євген Барка
лов- справді заслуговує неаби- 
якої похвали. Спеціаліст другою 
класу, воїн-спортсмен, агітатор, 
він користується великим авто
ритетом серед своїх товаришів, 
командирів. Нещодавно Євген 
^тав секретарем комсомольської 
організації підрозділу. В тому, 
що кожен другий воїн підроз
ділу класний спеціаліст — теж 
чимала заслуга Барканова.

А вчора його покликали в об
ком комсомолу. Тут відбулася 
вустріч з відмінниками бойової і 
політичної підготовки Кірово
градською гарнізону. Лейтенант 
Юрій Власов, єфрейтор Віктор 
Хохлов, сержант Микола Пара- 
тюшкін, молодший сержант Ва
силь Ткачук, старшина Анатолій 
Додонов, рядовий Михайло Ла- 
ііоізич — це лише частина тих 
воїнів, які стали в шеренгу по
руч з Євгеном Баркановнм. їх 
вітали члени бюро обкому ком
сомолу. А воїни розповіли про 
свої будні, про те, як вчаться 
володіти військовою технікою, 
як займаються спортом, відно- 

л_ чивають.
3 нагоди 51-ї роковини Радян

ської Армії 1 Військово-Мор
ською Флоту велику групу від
мінників бойової і політичної 
підготовки було нагороджено 
Почесними Грамотами обному 
ЛКСМУ,
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НА СТОРОЖІ ВІТЧИЗНИ, НА СТОРОЖІ МИРУ
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ЗВЕРНЕННЯ
ДЕЛЕГАТІВ РЕСПУБЛІКАНСЬКОГО 
ЗЛЬОТУ СТУДЕНТІВ
ДО ВУЗІВСЬКОЇ МОЛОДІ 
РАДЯНСЬКОЇ УКРАЇНИ

(Закінчення. Початок на 1-й стор.).

Радянське студентство — однії із загонів мо
лодого покоління, що виросло під зорею Ве
ликого Жовтня. Разом з своїми ровесниками, 
які працюють на заводах і фабриках, у кол
госпах і радгоспах, ми є спадкоємцями всього, 
що в тяжкій боротьбі і наполегливій праці 
здобуто героїчним радянським народом. В єди
ній комуністичній організації молоді — Ленін
ському комсомолі робітники, колгоспники, 
представники ііггслігепції, студенти і учні ви
ступають як монолітна, згуртована, енергійна 
армія будівників комунізму, як надійний ре
зерв і бойовий помічник великої партії Леніна.

Ми розуміємо, яке велике завдання покладає 
на комсомол і всю радянську молодь історія —• 
з честю донести до повної перемоги комуніз
му Червоний прапор революційної, бойової і 
трідопої слави рідної Вітчизни. Щоб викона
ти його, необхідно опанувати революційною 
теорією маркснзму-лснінізму, збагатити свою 
пам’ять всіма надбаннями людської думки, 
озброїтись багатим досвідом старших поколінь, 
перейняти від наших батьків їх мужність і 
стійкість, працьовитість і оптимізм, гарячу ві
ру у торжество справи комунізму.

З почуттям полум’яної любові ми виголошує
мо щирі слова подяки рідній Комуністичній 
партії, Радянській державі, які зробили все 
для того, щоб ми зростали справжніми коваля
ми своєї долі, забезпечили юнакам і дівчатам 
найкращі умови для всебічного розвитку, від
крили широкий шлях до освіти і науки, до 
творчої праці і культури. Молоді Країни Рад 
надані такі широкі права і можливості, яких 
не знали жодні часи і епохи.

РАДЯНСЬКИЙ СТУДЕНТ - ЦЕ ПОВНО
ПРАВНИЙ ЧЛЕН СОЦІАЛІСТИЧНОГО СУС
ПІЛЬСТВА. Він має право обирати і бути об
раним дп органів державної влади. Його полі
тичні свободи і особисті права, як і кожною 
радянського громадянина, забезпечені пов- 
пою, остаточною перемогою соціалізму в 
СРСР.
Для молодої радянської людини властивий ве

ликий потяг до суспільно-політичної діяльнос
ті. Через партійні, комсомольські і профспілко
ві організації, своїх представників у радах ву
зів і факультетів, наукові, культурні і спортив
ні товариства, учбові і стипендіальні комісії, 
студентські ради, пресу ми беремо активну 
участь в управлінні справами пузу, в організа
ції студентського життя. На зборах грома і- 
сі.ких організацій і студентських колективів 
груп, курсів, факультетів, вузів ми широко і 
відверто обговорюємо політичні, професійні, 
культурні і побутові питання.

Вузівська молодь веде велику громадсько- 
корисну роботу серед трудящих, активно від
гукується на всі визначні події, які відбуваю
ться о нашій країні і за рубежем.

МИ МАЄМО ПРАВО НА ОСВІТУ. Не майно
вий стан, не соціальне походження, не націо
нальна належність, а лише особисті здібності 
і нахили визначили вибір нами професії і роду 
занять. Нас навчають висококваліфіковані про
фесори і викладачі. Нам широко відкриті две
рі бібліотек, лабораторій і учбових кабінетів. 
Безплатне навчання, про що лише можуть 
мріяти наші ровесники в капіталістичних краї
нах, державні стипендії, гуртожитки — все для 
нас, друзі.

МИ МАЄМО ПРАВО НА ТРУД. Нам нічого 
боятися за завтрашній день. Кожному після 
закінчення вузу забезпечується робота за фа
хом — на заводах і шахтах, полях і будовах, 
п дослідних інститутах і школах. Вітчизні по
трібні допитливий розум і гарячі серця, по
трібні паші знання і сили. І кожний із нас 
справою чесгі вважає працювати там, де паш 
труд ііайпотрібпішнй для Батьківщини, для 
народу.

МИ МАЄМО ПРАВО НА ВІДПОЧИНОК. 
Для пас — студентські спортивно-оздоровчі 
табори, профспілкові будинки відпочинку і 
санаторії, спортивні зали, стадіони, туристичні 
бази, Палаци культури і клуби.

і все це нам гарантує Радянська держава, 
найдемокрагичиіша у світі Радянська Консти
туція.

У наших правах, у активній громадсько-полі
тичній діяльності знайшла вияв справжня сво
бода молоді Країни Рад. 1 що можуть проти
ставити цьому захисники буржуазних «сво
бод»! Чи не «свободу» для молодих людей 

умирати на полях загарбницьких воєн? Чн не 
«свободу» залишатися исосвіченими, якщо не
має коштів на навчання? Чн не «свободу» бег- 
робіття?

Волелюбна молодь світу відкидає такі «сво
боди». Радянська молодь пишається своїми 
правами, своїми справжніми свободами, щас
тям бути громадянами вільної соціалістичної 
Батьківщини.

Водночас, ми добре розуміємо, що не може 
бути прав без обов’язків. Ставши до лав ра
дянського студентства, ми за покликом своїх 
сердець шили на себе велику громадську від
повідальність перед Радянською державою, 
Комуністичною партією, рідним народом.

НАШ ОБОВ’ЯЗОК — З ЧЕСТЮ НОСИТИ 
ВИСОКЕ ЗВАННЯ РАДЯНСЬКОГО СТУДЕН
ТА. ПАТРІОТА І ГРОМАДЯНИНА; ніколи не 
забувати, що мн діти трудового народу, плоть 
від плогі І кров від крові робітничого класу, 
колгоспного селянства, радянської інтелігенції: 
завжди і всюди активно боротись за перетво
рення а .життя комуністичних ідеалів; бути го
товими із зброєю в руках стати на захист за
воювань Великого Жовтня.

НАШ ОБОВ’ЯЗОК — ЗБЕРІГАТИ І ПРИ
МНОЖУВАТИ ГЕРОЇЧНІ ТРАДИЦІЇ СТ\Р- 
ШНХ ПОКОЛІНЬ, свято шанувати пам’ять 
героїв соціалістичної революції, ударників ін
дустріалізації країни, організаторів перших 
комун і колгоспів, безстрашних воїнів та пар
тизанів, усіх тих, хто своєю працею возвели
чував Вітчизну, виборював і виборов для нас 
право щасливо жити і «іполодіватн висотами 
людських знань.

Мн, студенти Радянської України,—інтерна
ціоналісти, Ми любимо свою Батьківщину —

великії» Радянський Союз, свою квітучу рес
публіку — складову частину багатонаціональ
ної Радянської держави — пишаємось її інду
стріальною могутністю, неозорими колгоспни
ми нивами, чарівною природою, нам чужі 
будь-які прояви націоналізму і національного 
чванства. У кожному нашому вузі вчаться 
представники, різних націй, вони складають 
єдину і монолітну братерську сім’ю. Серця 
всієї української молоді сповнені чуттям єди
ної родини з народами всіх радянських рес
публік. МИ БУДЕМО ЯК ЗІНИЦЮ ОКА БЕ
РЕГТИ ЛЕНІНСЬКУ ДРУЖБУ РАДЯНСЬКИХ 
НАРОДІВ.

Завжди і всюди ми залишаємось вірним» 
бойовому девізу комуністів планети: «Проле
тарі всіх країн, єднайтеся!» Нам дорогі і 
близькі інтереси світового революційного руху, 
який з кожним роком набирає нових сил, зав
даючи нищівних ударів но імперіалізму.

Молодь соціалістичних країн виступає єди
ним фронтом у боротьбі за побудову нового 
суспільства. Наші серця сьогодні разом з ге
роїчною молоддю В’єтнаму, яка в боротьбі з 
американськими агресорами виявляє справжні 
зражи революційної стійкості, мужності і від
ваги. Ми гнівно засуджуємо імперіалістичну 
політику Сполучених Штатів Америки.

Лїи щиро вітаємо студентство. 
селянську молодь капіталістичних 
активно допомагають трудящим у 
за свободу і соціальний прогрес, 
проти загроз» війн» на Близькому ... .
ти ізраїльської вояччини, реваншизму 1 відрод
ження фашизму в Західні» Німеччині.

Разом з тим у нас викликає почуття болю те, 
що в деяких країнах частина студентів вияв
ляє політичну незрілість, підпадає під вплив 
провокаційних елементів та міжнародних реак
ційних кіл, стає знаряддям окремих 
родни.х груп, збочує з магістральних 
боротьби за соціальний прогрес.
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ІНАШ ОБОВ’ЯЗОК - ПОСТІЙНО 
ЩУВАТИ РЕВОЛЮЦІЙНУ ПИЛЬНІСТЬ.

З класових позицій оцінювати явища суспіль
ного жнтг.ч, активно пиступатн проти будь- 
яких проявів ворожої нам ідеології, кріпити 
дружбу всієї демократичної молоді і студент
ства світу, широко розгортаючи боротьбу за 
мир, проти війн», за безпеку народів.

Дорогі друзі! Через якийсь час ми одержимо 
дипломи радянського спеціаліста. Від нашої 
майбутньої діяльності в значній мірі залежа
тимуть дальші успіхи у здійсненні планів ко
муністичного будівництва. Ось чому партія і 
уряд вимагають від нас добре вчитися, напо
легливо оволодівати марксистсько-ленінською 
теорією. Цс не лише особиста справа кожного 
з пас, цс загальнонародна справа. Країна ба
жає мат» таких спеціалістів, які б на грунті 
глибоких знань і твердих ідейних переконань 
могли сміливо і кваліфіковано вирішувати 
найскладніші питання суспільного і науково- 
технічного прогресу.

НАШ ОБОВ’ЯЗОК ПЕРЕД НАРОДОМ — 
НАПОЛЕГЛИВО ОВОЛОДІВАТИ ЗНАННЯ
МИ, СВЯТО ВИКОНУВАТИ ВЕЛИКИЙ ЛЕ
НІНСЬКИЙ ЗАПОВІТ - УЧИТИСЯ, УЧИТИ
СЯ І УЧИТИСЯ. Свідоме ставлення до за
нять і самостійної роботи, прагнення до на
укових пошуків, невгамовна допитливість — 
усе цс має бути властивим кожному з нас. 
Студент зобов’язаний виховувати в собі борця 
за соціалістичну дисципліну праці, за розви
ток комуністичних відносин, бути взірцем ор
ганізованості і взаємодопомоги. В наших ко
лективах не місце тим, хто погано вчиться, 
порушує норми соціалістичного співжиття, 
нехтує високим званням радянського студента. 
Своїм сумлінним навчанням ми покликані 
віддячити людям, які створюють матеріальні 
блага суспільства і постійно турбуються про 
наше радянське студентство.

Великий Ленін заповідав молоді кожний 
крок навчання, виховання і освіт» поєднувати 
з боротьбою робітників і селян за перемогу 
нового суспільного ладу. НАШ ОБОВ’ЯЗОК — 
ВОДНОЧАС З НАВЧАННЯМ ВНОСИТИ І 
СВІЙ ВКЛАД У СТВОРЕННЯ МАТЕРІАЛЬ
НО-ТЕХНІЧНОЇ БАЗИ КОМУНІЗМУ. Хай ак
тивна участь кожного з нас у суспільно-корис
ні» праці за фахом, у «третьому трудовому 
семестрі», в громадсько-політичній діяльності 
станс яскравим виявом наших комуністичних 
переконань!

Так розуміємо ми, делегат» республікансько
го зльоту студентів вищих учбових закладів, 
свої обов’язки і твер’до переконані, що так 
розумієте їх і всі ви, наші товариші і друзі. 
То ж сумлінним ставленням 
відновімо на велике довір’я і 
дають на нас партія і народ.

Нині радянський народ, 
людство готуються до відзначення ІОО-рІччл з 
дня народження В. І. Леніна. Образ Леніна 
великого стратега соціалістичної революції, 
геніального вождя і вчителя світового проле
таріату, невтомного борця за свободу і щастя 
трудящих завжди буде для нас немеркнучим 
взірцем. Усім життям своїм Ленін показав 
нам приклад органічного злиття громадсько
го і особистого, самовідданого служіння спра
ві робітничого класу, великої працездатної-1 і 
і високої культури, революційного ентузіазму 
і організованості.

1 немає нічого вищого і благороднішого, ніж
— жити по-лснінськн,

— вчитися по-леіііиськіг.
— працювати по-лсніпськи,

— служити своєму народові і партії 
по-ленінсььа!

Ми звертаємось до тебе, студентство Радян
ської України: віддамо ж всі наші сили, знан
ня і енергію величезній справі комуністичного 
будівництва!

Хай живе Комуністична партія Радянської о 
Союзу!

Рідній Вітчизні — слава!

Делегат» зльоту студентів вищих 
учбових закладів Української PCI*.

м. Київ.
лютий 1969 року.

Н-ська повітряно-десантиа частина на навчаннях. Під
розділ самохідних установок з десантом на марші.

Фото Л. ПОЛ1КАШИНА. (АПН)«

БУДЕМО

У кімнаті бойової слави Крем- 
гесівської середньої школи .М 8 
па стіні, у рамці під склом, ви
сять три грамоти. Серед них — 
нагорода республіканського ко
мітету ДТСААФ, якою відзначе
но молодих дтсаафівців. що ви
йшли переможцями республікан
ського огляду-конкурсу оборон- 
но-мзсової роботи загальноосвіт
ніх шкільних первинних органі
зацій ДТСААФ.-

Цих успіхів дтсаафівці домог
лись завдяки повсякденним ста
ранням голови оборонної органі
зації школи ЛІ. Д. Білявського. 
Колишній фронтовик, що стояв 
не на життя, а на смерть в боях 
з ворогами у місті легендарної 

.слави — Сталінграді, офіцер за
пасу Микола Данилович Біляв- 
ськпй велику увагу приділив 
військово-патріотичному вихо
ванню школярів. З цією метою 
тут проводяться зустрічі з учас
никами революції, громадян
ської та Великої Вітчизняної 
воєн. Вони розповідають про 
мужність, героїзм і відвагу ра
дянських людей у боротьбі з во
рогами Країни Рад.

Останнім часом у гостях У 
школярів побували учасник ре
волюції, громадянської і Вели
кої Вітчизняної воєн, що бачив і 
слухав В. і. Леніна, П. Ковален
ко, Герой Радянського Союзу 
т. Єлісєєв.

Школярі листуються з випуск
никами десятирічки, які зараз . 
служать в армії. Серед них — 
Павло Єпішев, Микола Шахмап.

Приїжджаючи у відпустку, ко
лишні наші вихованці відвіду
ють рідну школу, де їм влашто
вуються теплі зустрічі. Воїни 
розповідають про службу в ар
мії, закликають своїх молодших 
друзів оволодівати основами 
наук, займатись спортом, загар
товувати себе фізично і духовно, 
шоб стати гідними захисниками 
рідної Вітчизни.

Дтсаафівці школи влаштову
ють походи місцями бойової 
слави 66-ої гвардійської стрі
лецької Полтавської дивізії, яка 
форсувала Дніпро у грізні дні 
осені 1943 року, ведуть пошук 
рідних, близьких героїв, що по
лягли смертю хоробрих, визво
ляючи Правобережну Україну 
від німецько-фашистських за
гарбників.

Юні слідопити розшукали ма
тір старшого сержанта Михай
ла Незиаєва, який затнув смер
тю хоробрих під час форсуван
ня Дніпра. Марія Дмитрівна 
приїздила в гості до школярів. З

цієї нагоди було проведено уро
чисту лінійку, на якій учні прий
няли матір героя в почесні п:о- 
нерп, розповіли, як вони дбай
ливо доглядають могили воїнів.

Гурток слідопитів, де старос
тою учениця 9-го класу Наталія 
Мнхайленко, листується з ба- < 
гатьма рідними воїнів, що заги
нули в битві за Дніпро.

З великою любов’ю і майстер
ністю юні патріоти обладнали 
кімнату бойової слави, де «на
ставлено стенди; «Надійний гцит 
Батьківщини», «Герої громадян
ської і Вітчизняної воєн», «Ге- 
рої-земляки».

Великою популярністю у шко
лярів користується стрілецький 
спорт, яким захоплюються де
сятки юнаків та дівчат. Тут сис
тематично проводяться внутрі- 
шкільні змагання. Переможці бе
руть участь у міських та облас
них поєдинках. Школа пишає
ться своїми чемпіонами, серед 
яких снортсмени-розрядник І 
Віктор Кравець. Володимир Яки- 
мець, Микола Котюха, Володи
мир Зозуля.

Юні дтсаафівці охоче відві- 
дують заняття радіо- та авіамо
дельного гуртків, у яких нара
ховується понад 60 чоловік. Під 
керівництвом вчителя фізики 
Павла Павловича Губенка шко
лярі лаштують радіоприймачі 
тощо.

Микола Данилович добиває
ться, щоб всі випускники ніко
ли, які йдуть па службу в ар
мію, склали нормативи комплек
су «ГЗБ», стали спортсмспамн- 
розрядннками.

Великі плани у М, Д. Біляв
ського па майбутнє. Готуючи 
гідну зустріч 100-літньому юві
лею з дня народження В. І. Ле
ніна, Микола Данилович вирі
шив організувати гурток по ви
вченню автомобіля, секцію під
водного плавання, спорудити з 
допомогою шефів — заводу за
лізобетонних конструкцій і ви
робів — тир.

Герой Сталінграда часто роз
повідає юним дтсаафівцям про 
мужність, героїзм і відвагу сеоїх 
побратимів із 37-ої гвардійської 
стрілецької дивізії, яка вела 
запеклі. кровопролитні бої у 
місті над Волгою в районі бари
кад та тракторного заводу, що- • 
денно відбиваючи численні ата
ки ворога.

Слухаючи розповіді свого 
вчителя, юнаки та дівчата уявно 
переносяться у грізні дні Вели
кої Вітчизняної війни, коли 
радянські люди проявили чудеса 
мужності, відваги і героїзму у 
боротьбі з гітлерівськими за
гарбниками. Школярі дають 
клятву бути такими, як їх бать
ки, старші брати і сестри.

М. ВЕНЦКОВСЬКИП. 
учитель Кремлівської серед
ньої школи робітничої мо
лоді № 2.

jyjAHOP I-HMEHKQ!

— Вітаю тебе, Степане 
вичу, щиро вітаю. Героїв у 
полку прибуває. І де еони тай 
руться? Всі груди в орденах і 
лях, а йому замало...

ПІДПОЛКОВНИК СОЛОПОВ, КО'!;.-., 
825-го штурмового авіаполку, бЬ; 
чи розгубленість свого засіущ^а 
вдоволено засміявся.

— Зацікавився тобою, СіДе 
сам Голова Президії Ber>j^~<:a^ 
ди. І тут, бач, така ейрід^-.,. 
полковник підморгнув офіцсра-Р'.; 
з’юрмилися побіля команд-рі; • 
продовжував далі у тому ж х-: :. -в. 
лнво-іитрнгуючому ТОНІ. — [г 
ше, біжи по пляшку. Німець 
чує, а Маршал Новиков не 
чить...

І коли почав стихати шквая 
набравши серйозності, ж 
цінсь, командир «левітаніво 
голосом (так, принаймні, : 
йому) повідомив, що Степан 0. 
ііовпч Німенко Указом П 
Верховної Ради СРСР узо:.л.М!,і 
паіїпочеснішого звання — 
дянського Союзу.

Привітання друзів, жар-«.. А 
Степанові не віриться. У вухаяче 
вати хтось понапихав, ледь •; 
доноситься якесь слово «герм

...І як не дивно, сам по раз п::о- 
му згадував з усмішкою, а щ 
лися чомусь майорові того 
вірніше, тієї літньої ночі, napjjini 
збори. Навіть не вони самі, а цркі 
питання, котрі сипались йог.Дід 
друзів і товаришів по школі.

Традиційно «Розкажи 
не зайняло багато часу. у
двадцятирічного курсанта об’ща- 
пої військової школи імені ВШК 
була ще коротенькою.

Народився 19 грудня 19Н року * ■»лі 
Красносіллі Єлнсамтградківш'чо ра
йону. Коли було сім неповних літ. ійла 
з життя мати. Виховувався у діда, ОїК- 
сія Даниловича Німепка. Був піїскгем. 
А з 1930 року підлітком переїхі» Ш- 
сквн, жив у тітки. Тут закінчив 5 на
сів. Потім працював учнем пекар» на 
Арбаті, підручним булочного чД-за. 
Тоді ж прийнятий до лав B.TKC. 8 
1930 році добровільно вступив ось Щ’*, 
— і Степан розвів руками, покїпєін, 
що саме з оцими молодими ровесый^н 
і завчасно посивілими команднрк«» ка‘ 
ми молодої радянської авіації, вів 
вчиться і служить.

А от на запитання одного і:ко
мандирів: «Як ви практично уе
дете, що здатні бути герое:!?» іг.е 
зовсім точно, але дуже б.іпм&|Д° 
істини) взяв та буркнув: <0-к°- 
ли вручать мені орден, тоді >мі

іа- 
іа.

впевнитесь, ЩО дер 
городжують...» І.за 
дувата. І сміх, і г 
правда, говорив це. 
■О ПЕРШЕ згада 

року, коли йоге 
раціях з білофіїша 
кірко, Виборга і с 
було нагороджено о 
Зірки. Довго не м 
на його грудях не 
якийсь там осоаві 
чок, а таки ж орде:

Вдруге пашіли 1 
від давно сказаних 
лом літ і обпа.тепн 
слів у незабутньо: 
майже одночасно, ■ 
пі, йому вручили а 
уявляєте собі — а? 
Червоного Прапор

війни першого 
ступеня і Олек
сандра 
ського.

А це ось втре
те довелось зга
дати. пам’ять 
примусила відно
вити ті слова на 
партійних збо
рах. слова двад- 
цят^о-гаїго юна
ка. їх хто в -----
му віці 
про 1 
славу, 
дуть 
перші 
всіх газет Союзу 
і, зрозуміло, про 
нагороди? Адже 
як приємно йти 
по Москві І слухаті 
шепчуть: «Он, он, ба< 
шов... Ну, той сани 
«Правде» знову писал

А зараз йому 6} 
тири. Без чотйрьо 
жав він горілиць н 
дромній траві і с< 
ся мирним довоєнн

І полковник Ні.м 
І 7 ЛИПНЯ 1944

• лось штур.мув; 
З першого ж захс 
цистерну з пальни:

цьо- 
мріє

ї> ОБЛАСНИХ АРХІВАХ зберігайся багато документа 
що розповідають про боротРУ трудящих /і.рово- 

градщини за зміцнення Радять-- влади. Серед них —- 
чимало листів і телеграм бійця* ервоної Армії, .о 
пристрасні слова що говор«» іР° велике прагненню 
степівчан перемогти клятого яким хотів задуши, 
ти молоду Радянську ФУДяш^вили про
свою готовність бороті Йможногі ^нця з во- 

Р°«О« ужЄ три рокн
в одчайдушнім боротьбі з Р0С,*?оУс£ ‘ за звільнення 
азією, а також з буржуазією
від Вікового рабства Р?*'™*".. Оситнязької ВОЛОСТІ, 
вали в своїй постанові ^тв року. _ Ми, е<- 
з бравшись на збори ^..Ліодяку нашій захисни- 
яя»<и, шлемо товариську и кутніми ударами зняла 
Ці Червоній Армії, яка ^колчак, Денікін, а та- 
оловн такмм гадам, як д ^Врангелю, якому вже 

кож останньому царському • ц\(хо моря».
^',С^Є ° В0^3-пСГ>^И БІЙЦЯМ Про Перші 

ОБІТНИКИ і селяни Р° ;Про перші парост- 
ТРУДОВІ успіхи В МІСТІ И 7ианої трудової д’яль- 

ки нового життя. Прагнення «

ІЬКОГО.

4



„МвяадиЖ комуну _S
22 лютого 1969 року

д|АИОР НТМЕНКО.»

— Вітаю тебе, Степане Олекс і 
внчу, щиро вітаю Героїв у иашох«» 
полку прибуває. І де вони Так- 
руїься? Всі груди в орденах і Ме 
лях. а йому замало... 41

Підполковник Солопов, коман 
§25-го штурмового авіаполку' ба, 
чи розгубленість свого заступай ч- 
вдоволено засміявся. 431

— Зацікавився тобою, Степ
сам Голова Президії Веохдвнгл 
ди. І тут, бач, така спр^^^- 1__ '
ПОЛКОВНИК підморгнув Офіцерам «ГІ 
з’юрмилися побіля’ командира ; 
продовжував далі у тому ж =
ливо-інтрнгуючому тоні. .— 
ше, біжи по пляшку. Німець не .то
чке, а Маршал Новиков не поба
чить...

І коли почав стихати шквал, сьг у 
набравши серйозності, виструнчив
шись, командир «левітанівські ,ії 
голосом (так, принаймні, здавалось 
йому} повідомив, що Степан Олс- сі- 
новнч Німенко Указом Прсзі тії 
Верховної Ради СРСР 
найпочеснішого звання 
донського Союзу,

Привітання друзів, 
Степанові не віриться. 
вати хтось понапихав, 
дс-яоситься якесь слово «герон

«>г-
а-

УДОСТОЄІ !ІЙ
- Героя !’а-

жарти... А 
У вуха н аче 

ледь чу ПО

...І як не дивно, сам не раз по то
му згадувак з усмішкою, а прига 
лнея чомусь .майорові того веч< >а, 
вірніше, тієї літньої ночі, парт іні 
збори. Навіть не вони самі, а деякі 
питання, котрі сипались йому від 
друзів і товаришів по школі.

Традиційно «Розкажнбіограф ю» 
це зайняло багато часу.’Вкл раф; і у 
двадцятирічного курсанта об’ємі іа- 
пої військової школи імені BL1BK 
була ще коротенькою.

Нарадився 19 грудня 1911 року в селі 
Красносіллі Єлисаветградківського ра
йону. Коли було сім неповних літ, пішла 
з життя мати. Виховувався у діла, О іек- 
сія Даниловича Німенка. Був підпасичем. 
А з 1930 року підлітком переїхав до ’Ло
сем, жпв у тіткн. Тут закінчив 5 кла
сів. Потім працював учнем пекаря на 
Арб.тті, підручним булочного 9а‘
Тоді ж прийнятий до лав ВЛКСМ в 
1930 році добровільно вступив ось сюди, 
— і Стенай розвів руками, показун>чн, 
L,--------------- ,--------------.
і завчасно посивілими командирами, -1
і _____ _____
вчиться 1 служить.

А от на запитання одного із 
маидирів: «Як ви практично Д 
дете, що здатні бути героєм? » 
зовсім точно, але дуже близь»4' 
істини) взяв та буркнув: «От 
ли вручать мені орден, тоді

la-

впевпптссь, що держава і уряд на
городжують...» І зараз соромно зга
дувати.’ І сміх, і гріх. Але ж таки 
правда, говорив це.

ВПЕРШЕ згадав у квітні 1940 
року, коли його за участь в опе

раціях з білофіпнамн в районі Усі- 
кірко, Виборга і острова Кайвісте 
було нагороджено орденом Червоної 
Зірки. Довго не міг звикнути, що 
на його грудях не звичайнісінький 
якийсь там осоавіахімівськпй зна
чок, а таки ж орден, справжній ор- 
де.’Л'Ч?

Вдруге пашіли Степанові щоки 
від давно сказаних, присипаних пи
лом літ і обпалених порохом війни 
слів у незабутньому 1944-му. Тоді 
майже одночасно, у серпні і верес
ні, йому вручили аж три (ні, вп 
уявляєте собі — аж три!) ордени: 
Червоного Прапора, Вітчизняної

лалп сусідні автоматний. На дорозі 
створилась «пробка», противник у 
паніці кинувся тікати. Скористав
шись замішанням, Німенко ще три
чі вийшов на ціль і знищив кілька 
автомашин. При повторному вильо
ті, в цей же день на одпому заліз
ничному перегоні відважний пілот 
сміливо атакував ешелоп і з першо
го заходу прямим попаданням бомб 
знищив паровоз.

Через два місяці після цього бою, 
будучи ведучим десяти «Ілів», у ра
йоні станції Ертлі Німенко атакував 
ціль і, провівши чотири заходи, 'зни
щив автомашину з боєприпасами і 
спецмашину. В цьому бою літак 
майора було серйозно пошкоджено. 
Та, незважаючи па небезпеку, він 
зібрав усю свою групу і благополуч
но довів її до аеродрому.

29 вересня знищив дві гармати, а

ЛЮДИ З КРАЇНИ МУЖНОСТІ,

ВИЛЬОТІВ—1500...
війни першого 
ступеня і Олек
сандра Нев- 
ського.

А цс ось втре
те довелось зга
дати. пам’ять 
примусила відно
вити ті слова на 
партійних збо
рах. слова двад- 
цятл^/.'лго шна

пс мрів 
подвиг, про 

якій бу- 
відведеиі 
сторінки

с. НІМЕНКО.

що саме з оцими молодими ровесник-.
і завчасно посивілими командирами, ам- 
ми молодої радянської авіації, він з* ₽

• ЗЄ-
(пе 
до 

ко- 
с а мі

ка. /ґ хто в цьо
му віці 
про І 
славу, 
дуть 
перші 
всіх газет Союзу 
і, зрозуміло, про 
нагороди? Адже 
як приємно йти 
по Москві І слухати, як вслід тобі 
шепчуть: «Он, он, бачиш, ото ж він пі
шов... Ну, той самий... У вчорашній 
«Правде» знову писали...»

А зараз йому було двадцять чо
тири. Без чотирьох місяців. І ле
жав він горілиць на вигорілій аеро
дромній траві і солодко посміхав
ся мирним довоєнним спогадам.

І полковник Німенко згадував.
1 ^7 ЛИПНЯ 1944 року йому довс- 
х • лось штурмувати ' автоколону. 
З першого ж заходу він влучив у 
цистерну з пальним, від якої зала-

в складі групи вивів з ладу дві мі
нометні батареї.

Ось що пише в нагородному листі 
Степана Олексійовича командир 
полку:

«На своєму бойовому рахунку майор 
Німенко мас знищеної живої сили І тех
ніки противника: 8 танків, 56 автомашин, 
19 гармат, 1і залізничних вагонів, два па
ровози. 13 дзотів, склад з пальним, три 
склади з боєприпасами, 7 мінометних то
чок, понад 1300 солдатів і офіцерів про
тивника.

За період його перебування на посту 
заступника командира полку, полк здійс
нив 1300 успішних бойових вильотів.

За мужність і героїчні вчинки, виявле
ні при виконанні бойових завдань у бо
ротьбі з німецько-фашистськими загарб
никами, за проведені 26 вильотів, за 
втрати, нанесені ворогові, і за прапнть- 
не виховання своїх підлеглих майор Ні^ 
менко Степан Олексійович гідний вищої 
урядової нагороди...»

З 1956 року полковник Німенко в 
запасі, але час для зустрічей із за
гонами допитливих у червоних 
галстуках він знаходить завжди, 
вважаючи своїм обов’язком від
строчити звільнення в запас неста
ріючого серця. А й насправді, чи 
звільниш у запас серце, яке пізнало 
радість перемоги?

Володимир ЧАБАНЕНКО, 
краєзнавець.

с. Краспосілля-
Олсксапдрівського району.

СЕРЕД хвилюючих тем, які розкриває наше постич- 
не слово, не останнє місце займає тема ратного 

подвигу, солдатських буднів, У віршах і піснях, пое
мах і романах прославляється радянський воїк-виз. 
водитель.

За перо беруться ! ті, хто у грізних боях відстою
вав країну від фашистської навали, і ті, хто п мир
ний час стояв на варті миру і безпеки, і ті, хто завт
ра одягле солдатську форму.

Наш земляк старшина Микола Галиченко у двобої 
з ворогом кував перемогу, а у короткі хвилини пере
починку відкривав зошита і писав вірші про своїх

бойових друзів. 1 зараз Микола Федорович Галичен
ко раз у раз повертається у віршах до військової 
теми.

Віктор Гапоцькіїй кілька років тому демобілізу
вався з армії. Нелегка служба у арпілериста-вини- 
щувача танків. Тривоги, марші в будь-яку погоду, 
учбові стрільби. 1 знову ж гаки — у вільні години 
заповітний зошит.

Л учень десятого класу Владислав Грнцель знао 
про війну і про солдатську службу лише з розпові
дей, книг, кіно. Ллє видно, що його глибоко захоп
лює тема солдатської відданості Батьківщині,

І ТОЙ. ХТО СТОЯВ В ОКОПІ...

Николай ГАЛИЧЕНКО

ПОСЛЕ НАЛЕТА

Полосатым багрянцем подерпут закат, 
Словцо бинт свежей кровью пропитан, 
У лафета бойцы, как живые, лежат.
Рядом «юнкере» дымится сбитый.
Взрыз фугаски друзей моих крепко связал — 
Балагуров, Ивана и Грыця,
И застыл в голубых приоткрытых глазах,
В окровавленных черных петлицах.
В ноздри лезет взорвавшейся бомбы тротил, 
Гильзы воздухом дышат горячим,
II зенитка над ними, свой ствол опустив, 
Будто мать над сынами плачет.
И хотя рассечен был синхронный прибор — 
Сухожильем свисала проводка,
За ребят мы стервятников били в упор 
Разъяренной прямой наводкой.

ХЛЕБ
Словно гром среди ясного неба
Над землей прокатился звеня:
Парень в урну швырнул кусок хлеба, 
Будто выстрелил прямо в меня.
Он не ведал, как страшно смотреть мне

На его непростительный грех,
Как в окопе сыром, в сорок третьем
Я мечтал о ржаном сухаре.
Как блокаду прорвав жизни ради, 
Шли солдаты по ломкому льду.
И какою ценой ленинградец 
Перенес в дни осады беду...

ПАМЯТЬ
Лучи прожекторов, обшарив темень ночи, 
Скользнули по десантным катерам...
Мы, тишь ночную разрывая в клочья, 
Бросались за борт с криками «Ура». 
По грудь вода. В руке над головою 
Заледеневший скользкий «пэпэша». 
Захлебывалась встречною волною 
Открытая матросская душа...
Л ныне там, где прежде' вышли к скалам, 
Где бескозырки вал за валом нес, 
В морские дали смотрит с пьедестала 
Мой однолеток — бронзовый матрос.
А за косой в синеющем тумане 
Обходит траулер сигнальные буи.
И пэснц рыбачки к солнцу, к жизни манит 
Десантников — ровесников моих.
Но моряки в пучине спят, не слышат — 
Теперь ничем не разбудить ребят...
Л небосвод, как молниями вышит — 
То чайки белой памятью парят. 
Печальный крик их буря не Заглушит, 
Не поглотят суїробьі облаков...
Крилатые о волны быотся души 
Не вышедших из моря смельчаков.

I HI IIPIIII ІІ СОЛДАТ...

ВГіКПАГі-іИУ АРХІВАХ зберігаєтеся баї ато документів, МАСНИХ АРХІВАХ зо Р бу трудящих Кірово.
що розповідають пр н^ьКОї влади. Серед них —.

.радщини за зміцнення ^йгіям Червоної Армії. То 
чимало листів і телеграм про велике прагнення
пристрасні слова, що гов . оГЗ/ який хотів задуши-
степівчвн перемогти клятого Трудящі уявили про
Т!> МОЛОДУ Радянську ' переможного^г/нця з во-
саою готовність борот^^
рогами. робітничо-селянська кров

«Ось уже три роки ллєть *сьКо-українською буржу- 
е одчайдушній боротьбі з Р° ьрго світу за звільнення 
азйю, а також з буржуазією - селян, — підкреслю- 
від віиоаог© рабства робіт” Оситнязької волості,
«зли в своїй постанові ХЯЇ&_2ада “І920 ₽ОКУ« — Мм, се' 
зібравшись на збори 7 л*с аЛКу подяку нашій захисни- 
пяни шлемо товариську й л Могутніми ударами зняла 
Ці Червоній Армії, яка св£1д~н,ч, Колчак, Денікін, а та- 
0/5ОЭИ таким гадам, як кею Врангелю, якому вже

кож останньому царської-V ц0рного МОРЯ”- 
приготовлено Місце в в°да відали бійцям про перші 
РОБІТНИКИ і селяни РоВл селі, про перші парост-

I * Трудові успіхи в місті И ■ аКтивної трудової діяль- 
' ки нового життя. Прагнення г-_

В солдатском лексиконе
есть два слова, 

Но смысл великий в этих
двух слозах. 

Когда мне трудно, повторяю снова, 
Себе приказываю:

—.Шире шаг! 
Они — то слово друга, то приказ, 
Не писанный в уставах

и присяге.
Но так нужны они были

подчас
Для твердости в солдатском 

нашем шаге.
... Идет в пыли уставшая пехота, 
Темнеют гимнастерки на плечах, 
И вдруг прикажет по колонне

наш комроты; 
— Гвардейцы, слушай! Шире шаг! 
Поднимем головы,

распоавим плечи круто, 
И не пугают километры впереди. 
И раздается в эту же минуту 
Нэд стооем: « веселей,

солдат, гляди!»
В солдатском лексиконе

есть два слова, 
Они солдат меняют на глазах. 
Когда мне трудно, повторяю снозэ, 
Себе приказываю:

— Шире шаг?

ДОРОГИ
Пот смахнув пилоткою со лба, 
Я взглянул вперед, куда наш путь уходит 
Вдоль дороги спелые хлеба
Клонят колос в тучном плодородьи. 
Теплый ветер чуть шуршит в хлебах, 
Губы сушит мне полынным зноем. 
Я зерно ржаное раскусил в зубах, 
Желтое, доспевшее, тугое.
Пот смахнув пилоткою со лба,
8 ритм движенью ставлю крепче ноги. 
Вдаль уходят спелые хлеба.
Вдаль идут солдатские дороги.

І МАЙБУТНІМ БОЇН

авіаспортклуб!
О

пості, встановлення мирного життя в країні висловлює 
телеграма селян села Гаївки, послана червоноармійцям 
на польський фронт:

сіЧ» селяни Гаївки, заслухавши доповідь тов. Рускола про 
внутрішнє становище, палко вітаємо Радянську владу і 
Червону Армію... Ми з свого боку обіцяємо повну допомогу 
Радянській владі, всіаг, чим тільки зможемо... Хай живе на
ше гасло «Хто ие працює, той не їсть».
Партійні організації Єлисаветградщини організовува

ли постачання частин Червоної Армії продовольством і 
фуражем, збирали для бійців теплу одежу. Комуністи 
повіту чекали завершення битв і повернення бійців до 
мирної праці.

«Дорогі товариші чорноморці! — звертався секретар 
Слисаветтрадського районного партійного комітету до 
моряків Чорноморського Флоту. — Справою честі ко
муніста бути в рядах першого в світі Червоного Робіт
ничо-Селянського Флоту. Поряд із захистом інтересів 
трудящих, ви вчитесь, будуєте, виховуєте з себе свідо
мих політично грамотних громадян. Всі ми, комуністи і 
комсомольці, що працюємо на селі, всіма думами нале
жимо вам, червоні орли, краса і гордість Революції. Кін
чайте з інтервентами. Ми чекаємо вас на ниву соціаліс
тичного будівництва».

Листи на адресу Червоної Армії, написані трудящими, 
с частиною героїчної історії нашого народу, є переконли
вим свідченням тісного зв’язку мас з Червоною Армією. 
Вони передають почуття й думи трудової людини, і їх 
не можна читати без «.плювання. ( пдрх0МЕНХ0. 

науковий співробітник партархіву 
Кіровоградського обкому КП Ук
раїни.

У вересні минулого року міський відділ народної освіт, оголосив конкурс на 
кращий літературний твір серед школярів Кіровограда. За п ять місяців нинішнього 
навчального року члени жюрі переглянули вже понад сто учнівських творів. Майже 
двісті школярів міста надіслали на конкурс свої повели, нариси, казки, вірші. *И)П" 
вертають увагу казки учениці СШ № 13 Тетяни Великої, вірш четвертокласниці цієї 
ж інколи Дінн Спіріної «Зустріч з Леніним», твори па вільну гему учнів 25-ої серед
ньої школи, оповідання Олександра Козєва «З йменням Ілліча» (СШ № -і).

В творчому доробку школярів —• твори про партію, комсомол, Вітчизну, віршовані 
рядки про Радянську Армію, нариси про нашого сучасника. ,

Напередодні свята - 5І-Ї річниці Збройних Сил відбулося перше засідання Жюрі 
конкурсу. Відібрані кращі роботи початківців. Серед «их і вірші десятпклас 
Владислава Грпцсля (СІП X» 11),

початківців. Серед «<іХ і вірші десятикласника

І

И никто 
НЕ ХОТЕЛ 
УМИРАТЬ
Был апрель. Все вокруг оживляя 
И огонь зажигай сердец.
Шла весна, зеленея и .зная, 
Что войне наступает конец. 
Вог уж снег серебристый

растаял, 
И цветы распустились опять, 
Был апрель. Скоро Первое мая. 
И никто нс хотел умирать. 
Синий воздух с дрожаньем 

я силой. 
Разливаясь, звенел, как струна, 
Потому что весна наступили, 
Потому что кончалась война. 
Но звенел он не громом 

разрывов, 
Л весенним напевом грачей,

II весенней красою разливов, 
И весенним журчаньем ключей. 
Вновь взошедшее солнце ласкало 
В дымке белой луга и поля 
И п лугах золотистых купал«», 
Разум, сердце II глаз веселя. 
Л солдаты, тс видя картины, 
Стали паши края вспоминать: 
Наши горы, луга и равнины... 
И никто не хотел умирать 
Но война нс жалела, не ждала, 
Пули с визгом вонзались в песок... 
Чтобы вырвать змеиное жало, 
Нужен был лишь последний 

бросок.
II мешал батальйоиу прорваться 
Бивший с дома в упор пулемет. 
— Надо к дому кому-то 

пробраться, — 
Вдруг сказал капитан. — Кто 

пойдет?
Небо рвали снаряды и пули. 
Стала роща от дыма сера. 
На вопрос «Кто пойдет?» — 

все шагнули. 
Хоть никто нс хотел умирать. 
Л вперед поползли три минера,

Тола пачки неся на спине. 
Вот уж двое «сталось их вскоре 
Против дота па этой войне. 
Бот остался один, по нс сдался, 
Л вперед полз сквозь пули и дым, 
Хоть один возле дота остался, 
Но душой и товарищи с ним. 
Вот подложен заряд — и ни

капли 
Негу сил, чтоб вернуться назад, 
Уже руки и ноги ослабли. 
Пот и пули уж рядом свистит. 
...Взрыв раздался громовым 

раскатом, 
Будто надвое день расколов, 
И «Ура!» закричали солдаты — 
Батальйон в наступленье пошел. 
Л вокруг оживала природа, 
Вот и дым уже стал оседать. 
Ul.ni вперед батальйони и взводи; 
II никто не хотел умирать.

Владислав ГРИЦЕЛЬ, 
ученик 10 класса Кирово
градской средней школы 
№ II.
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• ПОДВИГУ МОЛОДИХ КІРОВОГРАДЦІВ МИНАЄ 25 ЛІТ

ДІТИ 
ЗАЛИШИЛИСЬ
ЖИВИМИ

погнав 
туди, 
лігва.

Над Інгулом вже не бу
ло чути кулеметних черг. 
І важкий фашистський чо
біт вже не ступав мальов
ничими берегами річки. 
Над степом була благо
датна тиша. А радянський 
воїн-визволитель 
гітлерівських катів 
на захід, до його 
1 все ж тривога ще довго 
не залишала степівчан. 
Ворог, покидаючи нашу 
землю, залишив після се
бе не одного сівача 
смертей і зла. То тут, то 
там тишу ненароком роз
колювали вибухи снаря
дів і мін, що не вибухну
ли раніше. І знову був 
плач матерів. І знову діти 
залишались сиротами. 
Щоб назавжди люди по
збулись тієї тривоги, тут, 
в степу, за Кіровоградом, 
у двобій зі смертю знову 
вирушали десятки мужніх 
людей. То були здебіль
шого юнаки та дівчата, 
які зустрічали свою вісім
надцяту весну. Команда 
молодих сміливців за ко
роткий строк розмінува
ла понад тридцять гекта
рів суцільних мінних по
лів, обстежила і знищила 
мінні гнізда більше як на

сте-ста тисячах гектарів 
пу.

Напередодні свята 
51-ї річниці Радянс 
Збройних Сил до редак
ції зайшов високий ху
дорлявий чоловік. Назваї 
своє ім’я. Це був слюсар 
Кіровоградського агрегат 
ного заводу Микола Се 
менович Мерещенко. Ко 
ли йому було сімнадцят 
літ, тоді, в 1942 він одя- 
нув шинелю. Після визво
лення нашого краю від 
німецько-фашистських за
гарбників сержант 297 
Слов’янсько - Кіровоград
ської-дивізії Микола Ме
рещенко стає інструкто
ром молодих мінерів, які 
добровільно прийшли на 
курси в Кіровоградський 
обласний комітет Тсовіа- 
хіму. Потім очолив ра
йонну команду мінерів. До 
сержанта Миколи Мере- 
щенка йшли цілі групи 
молодих добровільців з 
Кіровограда і навколиш
ніх сіл. Микола Семено
вич коротко згадав про 
свої юні роки. А потім — 
спогад про товаришів:

— Рятуючи життя ін
ших, не один боєць нашо
го загону не вернувся до 
свого дому. Та зате се- 

ЛІ. С. МЕРЕЩЕНКО.

ред нас все-таки менше 
сиріт. І вже ніхто не по
боюється, що раптом в 
степу розірветься снаряд 
чи міна. Заради сьогод
нішньої тиші, тоді, 25 літ 
тому, мужньо дивилися 
смерті у вічі молоді кіро
воградські мінери.
Часто згадую вісімнадця

тирічну Любу Бондарен
ко,

...Вона готувалась до ве
сілля. І раптом звістка: в 
Бережинці діти знайшли 
«іграшку». Дівчина од
разу туди, в глинище, де 
гралися сільські хлоп’ята. 
І невдовзі знайшла там 
великий склад ворожих 
боєприпасів. Прибули ін
ші мінери. Міни й снаря
ди зірвали. А на тому 
місці з’явилась Еелика

яма, на дні якої 
почало пульсувати 
джерело. Тепер 
на тому місці став. 
Влітку там купа
ються діти. І ніхто 
з них не знає, що 
там, де нині сере
дина водоймища, 
двадцять п’ять літ 
тому лежали 
смертоносні мета
леві «іграшки».

Того ж дня нам 
повідомили, що в 
лісі в небезпеці 
пастухи. В хащах 
н а міну потрапи
ла корова. Пер
шою виїжджає в 
ліс Люба Бонда
ренко. Виявилось, 
що там були під
вісні міни. Гітле
рівці замаскували 
їх на віттях дерев, 
протягнули од них 

плетиво дротів. До вечо
ра працювала в лісі Лю
ба Бондаренко зі своїми 
друзями. Коли сонце до
котилось до темної стріч
ки далекого бору, дівчина 
сказала пастухам, які си
діли збентежені на галя
вині:

— Можете йти в село, 
дорога безпечна.

А в четвер нас покли
кали в село Безводне. 
Там на міні підірвалось 
троє дітей. Перед тим, як 
вирушити з хлопцями на 
місце події, зайшов до 
Люби. Вона стояла перед 
дзеркалом і приміряла 
весільний вінок.

— Ми в Безводне, Лю
бо, — кажу їй. — А ти вже 
йди просити на весілля.

— Ні-ні, я ще встигну.

І вона теж поїхала в 
Безводне. Там ми знай
шли авіаміни. Вони були 
в землі на глибині 35—40 
сантиметрів. Два дні пра
цювали мінери. В суботу 
діставали з землі остан
ню вибухівку. Я сів писа
ти акт про закінчення ро
боти. А Люба Бондарен
ко з Володимиром Лагу- 
тою, Сашею Смирновим, 
Федором Горшаковим, 
наблизились до розкопа
ної ями.

Я ще й не написав пер
ших рядків, як повітря 
хитнув вибух. То зірва
лась остання міна. І по
ранила моїх товаришів. 
Прибігла медсестра, пе
рев’язала рани. Та Федя 
вже й не дихав. А Люба 
лежала, присипана зем
лею. Коли підняли її, по
бачили знівечене тіло, 
обличчя — поплямоване 
осколками. Цівки крові 
струменились на шиї, 
омивали оголену ногу...

її поклали в домовину 
у весільному вбранні...

Ще один випадок. Мої 
хлопці натрапили на ве
ликий склад боєприпасів. 
Він був добре замаскова
ний в яру. Розкопали 
земляну стіну — і раптом 
двері. За ними — десятки 
різнокольорових прово тривог...

ВІД РЕДАКЦІЇ: Микола Семенович Мерещенко 
розповів лише про окремих своїх товаришів. А хоті
лося б знати якнайбільше про життя Люби Бонда
ренко і Феді Горшакова до того, як вони загинули. 
Як складалася доля інших мінерів, що залишилися в 
живих! Ми звертаємось до юних слідопитів Кірово
градського району та міста Кіровограда, комсомоль
ських активістів, живих колишніх бійців загону роз
повісти про ті тривожні дні <945—4946 років. Хотіло
ся б мати фотодокументи про юних патріотів, спога
ди колишніх мінерів.

дів. На цей раз нам до
велось напружитись чи 
не найбільше. Адже до 
кожної коробки з снаря
дами і мінами були про
тягнуті блакитні і червоні* 
металеві нитки. Маленька 
необережність чи по
милка — і міг бути вибух. 
Все ж проводи були ро
з’єднані, а міни знешкод
жені. Нам довелось пра
цювати з світанку і до ве
чора. Кожен боєць коман
ди був зайнятий ділом. 
Виконуючи це завдання, 
особливо відзначився Са
ша Смирнов. Нам стали 
відомі секрети німецьких 
мін. Одкрили «почерк» 
ворожого маскування 
складів з боєприпасами.

І таких випадків було 
десятки. Беручись за ро
боту, хлопці і дівчата не 
знали страху. Вони ряту
вали інших. А про себе 
думати було ніколи.

Люба Лисенко, Микола 
Сергієнко, Володимир Ла- 
гута, Люба Бондаренко, 
Саша Смирнов, Федір 
Горшаков—це лише окре
мі сміливці нашого заго
ну, які добровільно пі
шли на курси мінерів і 
допомогли кіровоград- 
цям позбутися останніх

■ООНА, львівська журналістка 
•^*Ружена Гришкевич, приїхала 
до нашого степового міста, 
коли на каштанах вже з'яви
лась принада білого квіту. 
Перше знайомство з Кірово
градом. А потім згадка про 
«Ятрань», прославлений тан
цювальний ансамбль. Дівчина 
хотіла зустріти ятранців на 
сцені. А їй сказали:

— Цими днями концертів 
не буде. Але ви можете поба
чити подібні барви в іншому 
місці.

І Ружені запропонували по
бувати в педінституті.

— Евечері — концерт.
Виступала хорова капела.

Львів’янка була в захопленні:
— Це справжній професіо

нальний хор.
Будь ласка, напишіть мені, 

якими будуть кроки цих двох 
колективів далі, — попрохала 
студентів.

Писати було про що. Хоро
ва капела невдовзі зробила 
мандрівку по Дніпру, висту
пала перед металургами і ко
рабелами, зустрічалася з хлі
боробами Черкас і моряками 
Севастополя. А танцюристи
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з «Юності» побували в Бель
гії.

І раптом несподіванка: худож
ній керівник хорової капели 
С. Дорогий їде працювати до Ки
єва, інший колектив очолив і на
ставник танцюристів В. Слободе- 
нюк. Хвилювання в ректораті, в 
комітеті комсомолу: чи зуміють ці 
два талановиті колективи утрима
тись на визначеній висоті.

Та побоювання були марними. 
В інституті з’явився новий фа
культет: музично-педагогічний. І
хорову капелу поповнили здібні 
молоді музиканти, співаки. А до 
танцювального ансамблю прийшли 
вихованці Кіровоградського Пала
цу піонерів, студійці з «Ятрані». 
«Юність» очолив соліст «Ятрані» 
Борис Кокуленко. А хорову капе
лу — випускник Одеської кон
серваторії Борис Прнтула.

Тричі на тиждень збирались 
самодіяльні співаки і танцю
ристи на репетиції. По кілька 
годин тривали заняття. Борису 
Притулі до певної міри було 
легше — він працював з юна
ками та дівчатами, які добре 
знали музичну грамоту, розу
мілись у хоровому мистецві. 
А в ансамблі були й такі, 
яким треба було починати все з 
альфи. Та копітка робота Бо
риса Кокуленка принесла по
трібний першоквіт. Вже че
рез два місяці студентам з
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«Юності» аплодували хлібо
роби Ульяновського та Кірово 
градського районів. Самоді
яльні актори мали успіх і на 
сцені обласної філармонії. 
«Молдавська сюїта», «Жайво
ронок», український народний 
танець «Гопак», туркменський 
танок «Джигіти» в постановці 
Б. Кокуленка вабили своєрід
ним візерунком, темперамен
том.

Ансамбль і виразні художні 
барви були помітні в звучанні 
пісень, що виконувала стоголоса 
хорова капела. «Ленін» В. Вір
менина . (соліст Л. Коломієць), 
«Колодники» О. Дави донка, 
«Щедрик» М. Леонтовнча, «Сонце 
заходить» В. іконннка, «Рекві
єм» В. Моцарта, «Попутна пісня» 
М. Глінки, «Поговір» . Д. Россіні, 
«Цо молодь іде» 1. Дунаєвського, 
«Бий, дзвоне, бий» С. Козака, 
«Революція іде» К. Данькевича — 
ось кращі зерна значно поновле
ного репертуару хорової капел». "

Наприкінці минулого року в 
інституті — звістка: у співаків і 
танцюристів незабаром знову по
їздка до Києва. Напружені годи
ни репетицій. Нові пісні, нові тан
ці. Навіть під час зимових кані
кул не було перепочинку. До Кі
ровограда приїхав професор Оде
ської консерваторії В. Дубров- 
ський. А в танцюристів «Юності» 
порадником був керівник «Ятрані» 
заслужений діяч мистецтв респуб
ліки А. Кривохижа.

Зам. № 911.

ВІТАЄ 
СЛАВУТИЧ

І ось степівчан вітає Славу
тич. Хорова капела і танцю
вальний ансамбль приїхали до 
Киева, щоб виступити перед 
учасниками першого респуб
ліканського зльоту студентів- 
активістів вищих учбових зак
ладів України.

Коли писались ці рядки, з 
Києва подзвонили:

’ — Вже дали три концерти. 
Нас вітали студенти і виклада
чі сільськогосподарської ака
демії, хлібороби села Кодаки 
Васильківського району, ро
бітниці Дарницького шовко
вого комбінату. З нами висту
пає народний артист респуб
ліки Сергій Козак. Він — наш 
соліст. А завтра виступ пе
ред учасниками зльоту.'

М. ВІНЦЕВИЙ.

На знімку: виступав хорова 
капела педінституту.

ХРОНІКА ЗМАГАНЬ
Ф Три дні в Кіровограді гостювали спорт

смени Волгоградського сільськогосподарського 
інституту. В спортивному залі ДСТ «Аван
гард» відбулося шість товариських матчіп з • 
ручного м’яча. Чоловіча команда кіровоград
ською «Буревісника» виграла у волгоградців 
з рахунком 19:15. А спортсменки з цього това
риства зазнали від гостей поразки (11:13). 
Переконливу перемогу (31:24) здобули спорт
смени «Авангарду», Зустріч між спарт.зківця- 
ми і волгоградськими спортсменами закінчи
лась з рахунком 25:26.

ф Закінчилась першість обласної ради 
ДССТ «Колос» з волейбола. Чемпіонами то
вариства стали кіровоградські спортсмени. На 
другому місці спортсмени Новомнргородського 
району. На третьому — голованівці.
0 Цікавими були змагання між юними 

фехтувальниками Кіровограда та .Миколаєва, 
Зустріч представників дитячих спортивних 
шкіл обох міст закінчилась з рахунком 2:2.

В особистому заліку перемогу здобула юна 
спартаківка ■ Л. Семенко (рапіра). Призово 
місце також зайняли Кіровограді О. Грабар 
(шабля), В. Петренко (рапіра), миколаївський 
спортсмен 10. Костирко (шпага).
0 КІРОВОГРАД,- На «Червоній зірці» три

вав третя заводська спартакіада «За працю і 
довголіття», присвячена 100-річчю від дня нач- 
родження В. І. Леніна. В лютому вирішили 
помірятися силами лижники, баскетболісти, 
волейболісти, важкоатлети, шашкісти, буде 
визначено, в якому цеху найкраще займаються 
виробничою гімнастикою.

Оне закінчилися змагання заводських ша
хістів, що виступають у другій групі. Пере
можцями стали спортсмени відділу праці Й 
управління. На другому місці — команда від
ділу технічного контролю, на третьому — ре
монтно-технічного цеху.»—

Теіеекнн
ф ПОКАЗУЄ КІРОВОГРАД 
понеділок, 24 лютою, перша програма.

16.55 —- Гіаша афіша. (К). 17.00 — Для школя
рів. .«Ліра». (К). 17.40 — Мультфільм. (К).
17.50 — Для юнацтва. «Ровесник». (Донецьк)* 
18.30 — «Ленінський університет. мільйонів»', 
Основи марксистсько-ленінської філософії, 
«Категорії матеріалістичної діалектики». Пе
редача перша. (М). 19.00 — Телевісгі. (К). И).2і> 
— Творчий вечір Л. Кагаиової. (Львів). 20.40 — 
Паші оголошення. (Кіровоград). 20.45 — Кіпр-, 
журнал та художній фільм «Ніжність». (Кіро
воград). 22.15 — До фестивалю болгарської 
драматургії. (М).

Друга програма. 10.45 — Програма коморо-, 
його телебачення. (М). 12.15 — Телсвісті. (К), 
12.25'—'«Ліго 1943 року». Художній фільм. (К)-
21.50 — «Іван Т-руш». Кінспарнс. (Львів).

ВІВТОРОК, 25 лютого. Перша програма, 
11.00 — Телсвісті. (К). 11.10 — Кіножурнал та 
художній фільм «Люди з фургонів».'(Кірово
град). 12.45 — «Запрошення до танцю». 
Фільм-концсрт. _ (К). 17.00 — Паша
афіша. (К). 17.05 — О. Серафимович. -інва
лід». Телефільм. ([<). 17.40 — Реклама. (X).
17.50 — Для Школярів. «Увага, свисток». (Оде
са).- 18.30 — «Троя ленінська бібліотека». Пра
ця І!. І. Леніна «Що робити?». (М). 19.00 — — 
Телсвісті. (К). 19.20 — Естрадний концерт. (К:-4^- 
ровоград)? 20 20 — Реклама. (К). 20.30 — ін
формаційна програма «Час». (М). 21.15 — Кі
ножурнал та художній фільм «Люди з ф} і>- 
гонів». (Кіровоград).
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