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Центральному Комітетові
Комуністичної партії Радянського Союзу 
Генеральному секретареві ЦК КПРС, 
Голові Президії Верховної Ради СРСР 
товаришеві Леоніду Іллічу БРЕЖНЄВУ

Делегати XXIV з’їзду Ле
нінської Комуністичної Спіл
ки Молоді України від імені праця, відмінне 
комсомольців, усіх юнаків і 
дівчат республіки звертаю
ться до Ленінського Цент
рального Комітету Комуніс
тичної партії Радянського 
Союзу, до Вас, дорогий 
Леоніде Іллічу, зі словами 
сердечної і синівської вдяч
ності за безустанне піклу
вання про благо і щастя ра
дянських людей, процвітан
ня соціалістичної Батьків
щини, зростання її міжна
родного авторитету.

Комсомольці і молодь Ра
дянської України одностай
но схвалюють і гаряче під- . 
■гримують мудру внутрішню 
і зовнішню політику нашої 
партії, плодотворну, творчу 
діяльність Центрального Ко
мітету КПРС, його Політ- 
Єюро на чолі з видатним 
політичним і державним ді
ячем сучасності, вірним 1 
продовжувачем справи ве
ликого Леніна товаришем 
Леонідом Іллічем Брежнє
вим.

Як керівництво до дії 
сприйняли ми настанову 
XXVI з’їзду КПРС про те, 
що найважливіше, найголов
ніше в роботі комсомолу — 
це формування покоління 
людей політично активних, 
які знають справу., люблять 
позою і вміють працювати, 
завжди готові до захисту 
стосі Батьківщини. Наш а

відповідь на цей наказ пар
тії — високопродуктивна 

навчання, 
активна громадська діяль
ність.

Неоціненну допомогу 
. комсомолові у формуванні 
активної життєвої позиції 
підростаючого покоління 
подають ваші, дорогий Лео
ніде Іллічу, книги «Мала 
земля», «Відродження», «Ці
лина» і «Спогади», які не
суть у собі заряд величез
ної політичної скли, прой
няті глибоким соціальним 
оптимізмом, вірою в неви
черпні можливості нашого 
соціалістичного суспільства.

Продовжуючи революцій
ні, бойові і трудові традиції 
радянського народу, комсо
мольці і молодь республіки 
підтверджують свою безза- 
вітну відданість ідеалам, ко
мунізму ударною працею, 
наполегливою роботою по 
втіленню в життя історичних 
рішень XXVI з’їзду КПРС, 
листопадового (1981 р.)
Пленуму ЦК КПРС.

При активній участі ком
сомольців і молоді респуб
ліки споруджено найважли
віші народногосподарські 
об’єкти — шахти імені Ле
нінського комсомолу Украї
ни і «Комсомолець Донба
су», нові енергоблоки на 
Ровенській, Чорнобильсь
кій АЕС, перші черги кана
лу Дніпро—Донбас, Дніст-

ровського гідровузла та ін
ші новобудови.

Гідний вклад у дальший 
розвиток сільськогосподар
ського виробництва вносять 
молоді трудівники села. 
Тільки за останні чотири ро
ки 685 тисяч юнаків і дів
чат оволоділи механізатор
ськими професіями, 80 ти
сяч чоловік направлені за 
комсомольськими путівками 
для роботи в громадське 
тваринництво.

Шириться патріотичний 
рух «Одинадцятій п'ятиріч
ці — ударну працю, знання, 
ініціативу і творчість моло
дих!» Більш як 15 тисяч мо
лодих виробничників, 703 
комсомольсько - молодіж
них колективів до дня від- 
кочття нашого з’їзду вико
нали плани двох років п’я
тирічки

Республіканська комсо
мольська організація при-ч 
йшла до свого XXIV з’їзду 
політично й організаційно 
зміцнілою, тісно згуртова
ною навколо рідної Кому
ністичної партії. готсвсю 
завжди в усьому бути її бо
йовим помічником, удар
ним загоном будівників ко
мунізму. Причетність до за
гальнопартійних, всенарод
них справ і звершень нади
хає усіх нас, народжує твор
чу ініціативу і високу відпо
відальність за свою роботу.

ДЕЛЕГАТИ XXIV З’ЇЗДУ ЛКСМ УКРАЇНИ.

іРозуміючи складність 
напруженість завдань ни
нішнього року і п'ятирічки 
в цілому, критично оціню
ючи досягнуте, з’їзд комсо
молу республіки намітив 
шляхи дальшого поліпшення 
ідейного, трудового і мо
рального виховання моло
дого покоління, організацій
но-політичного зміцнення 
комсомольських рядів, під
вищення бомовитості пер
винних організацій.

У комсомолу немає інших 
цілей, ніж цілі партії. У ньо
го немає іншого шляху, ніж 
вказаний Леніним шлях бо
ротьби за комунізм!

Від імені комсомольців, 
усіх юнаків і дівчат респуб
ліки запевняємо Централь
ний Комітет КПРС, Політ- 
бюро ЦК, Вас, дорогий Лео
ніде Іллічу, що віддамо усі 
свої сили, знання і творчу 
енергію справі Жовтня, 
справі комунізму, новими 
успіхами в праці і навчанні 
зустрінемо XIX з’їзд Ленін
ського комсомолу і 60-річ- 
чя утворення СРСР.

Хай живе наша велика ба
гатонаціональна Батьківщи
на — Союз Радянських Со
ціалістичних Республік!

Хай живе Комуністична 
партія Радянського Союзу 
— розум, честь і совість 
нашої епохи!

В ЇСЬОМЇ РІВНЯТИСЬ М КОМУНІСТІВ
Завершився XXIV з’їзд ЛКСМ України

Вірність молоді республі
ки справі Леніна, Комуніс
тичної партії, прагнення 
юнаків і дівчат бути гідними 
революційних, бойових і 
трудових традицій радянсь
кого народу, йти в перших 
рядах будівників колсунізму 
яскраво продемонстрував 
XXIV з’їзд ЛКСМУ. який 

*6 квітня, завершив свою ро
боту в Києві. Протягом двох 
днів у столичному Палаці 
культури «Україна» йшла 
велика розмова про діяль
ність комсомольських орга
нізацій оеспубліки, про під
вищення їх ролі в мобіліза
ції юнаків і дівчат на вико
нання рішень 
КПРС, завдань, 
Генеральним

і Ці( КПРС, Головою Президії 
Верховної Ради СРСР то
варишем Л. І. Брежнєвим,

XXVI з’їзду 
висунутих 

секретарем

шляхи посилення комуніс
тичного виховання молоді.

У роботі з’їзду взяли 
участь керівники Комуніс
тичної партії України і Уря
ду республіки В. В Щєр- 
бицькнй, О. Ф. Ватченко, 
Г. І. Ващенко, І. О. Гераси
мов. Б. В. Качура, О. П. 
Ляшко, І. О. Мозговий, 
І. 3. Соколов, В. О. Сологуб, 
О. А. Титаренко, В. В. Фе
дорчук, В. Ф. Добрим, 
Ю. Н. Єльчєнко, О. С. Кап- 
то, Є. В. Качалсвський, 
Ю. П. Коломієць, Я. П. По
гребняк, перший секреіар 
ЦК ВЛКСАА Б. М. Пастухов.

Делегати глибоко, по-ді
ловому обговорили допо
відь першого се-еретаря ЦК 
ЛКСМ України А. І. Корні- 
єнка «Звіт про роботу Цент
рального Комітету ЛКС/Л 
України і завдання комсо-

/польських організацій рес- 
виконанню рі • 
з’їзду КПРС і

публіки по 
імень XXVI 
ХХУ| 3’ЇЗДУ Компартії Уіс- ' 
раїни» 1 зеіт ревізійної ко
місії ЛКСМ України, з яким 
виступив її голова А. Д. Ка- 
пустін.

У своїх виступах послан
ці комсомольських органі
зацій республіки Підкрес
лювали, що як заклик до 
нових творчих звершень,- як 
бойову програму дій сирий- 
няли вони надихаюче при
вітання Центрального Комі
тету Компартії України, 
промову на з’їзді члена По
літбюро ЦК КПРС, першого 
секретаря ЦК Компартії Ук
раїни товариша В. В. Щео- 
Єицьцого.

Промовці наводили прик
лади високої трудової ак
тивності, теорчої ініціативи

Від імені багатомільйон
ного загону комсомольців і 
молоді республіки делегати 
XXIV з’їзду- Лсніцської Ко
муністичної Спілки Молоді 
України шлють Централь
ному Комітетові Комуніс
тичної партії України гаря
чий комсомольський привіт, 
і слова щирої вдячності за 
батьківську увагу, безустан
ну турботу про виховання 
молодого покоління.

Юнаки і дівчата республі
ки, як і всі радянські люди, 
всім серцем схвалюють і 
безроздільно підтримують 
ленінський політичний курс 
нашої партії, плодотворну 
практичну діяльність Цент
рального Комітету КПРС, 
його Політбіоро на чолі з 
полум’яним борцем за спра
ву миру 
ральни.м 
КПРС, ■■ 
Верховної Ради СРСР това
ришем Леонідом Іллічем 
Брежнєвим.

Для всіх нас життя і ді
яльність Леоніда Ілліча 
Брежнєва є прикладом без
межної відданості справі 
Комуністичної партії, само
відданого служіння своєму 
народові, соціалістичній 
Вітчизні.

Як заклик до нових твор
чих звершень. як бойову 
програму дій сприйняли 
комсомольці і молодь нади
баюче привітання Централь
ного Комітету Компартії 
України, промову на з’їзді 
члена Політбюро ЦК КПРС, 
першого секретаря ЦК Ком
партії України товариша 
В. В. ІЦсрбішького. Високе 
довір’я комуністів юнь рес
публіки виправдає конкрет
ними ділами, успіхами у 
здійсненні рішень XXVI з’їз
ду КПРС. листопадового 
(1981 р.) Пленуму ИК 
КПРС, XXVI з'їзду Компар
тії України. 
. Ми ясно розуміємо, що 
комуністичне ставлення до 
праці, висока ефективність 1 
якість роботи, економія та 
бережливість в усіх галузях 
народного господарства, від
мінне навчання — наша свя
щенна справа і комсомоль
ський обов'язок.

ДЕЛЕГАТИ XXIV З'ЇЗДУ ЛКСМ УКРАЇНИ.

і комунізму Гсііс- 
секретарем ЦК 

Головою Президії

Прагнучи гідно зустріти 
XIX з’їзд ВТКСМ і 60-річчя 
утворення Союзу РСР; мо
лоді виробничники беруть 
активну участь у патріотич
ному русі «Одинадцятій п'я
тирічні — ударну пращо, 
знання, ініціативу і твор
чість молодих!». Понад 400 
тисяч з них достроково, до 
1 грудня 1981 року, завер
шили планові завдання пер
шого року п’ятирічки. До 
дня відкриття нашого з’їзду 
700 комсомольсько-молодіж
них колективів рапортували 
про виконання планів двох 
років п'ятирічки.

Відповідальним доручен
ням партії комсомолові є 
марксистсько - ленінське за
гартування молоді. Ми бу
демо й надалі наполегливо 
виховувати у юнаків і дів
чат стійкі ідейні переконан
ня, активну життєву пози
цію. високі якості патріогів- 
інтернаиіоиалістів, прагнен
ня примножувати свій вклад 
у зміцнення економічної та 
оборонної могутності нашої 
любимої Батьківщини.

XXIV з’їзд ЛКСМУ все
бічно і критично проаналізу
вав підсумки діяльності рес
публіканської комсомольсь
кої організації, намітив шля
хи дальшого вдосконалення 
стилю і методів роботі) ко
мітетів комсомолу; поліп« 

і шення ідейно-політичного, 
трудового і морального ви
ховання молоді.

Ми, юнаки і дівчата Ра
дянської України, пишає
мось героїчними ділами ко
муністів, вчимось у ппх по- 
ленінському жити, боротись 
і перемагати.

Запевняємо рідну партію, 
що тричі орденоносний ком
сомол України — бойовий 
загін ВЛКСМ — завжди ви- 
конуватиме заповіти велико
го Леніна, ще з більшою 
енергією 1 і 
виховуватиме

, дівчат 
, вміння

Хай 
партія 
загін КПРС!

Слава Комуністичній пар
тії Радянського Союзу — 
натхненнику й організатору 
всіх наших перемог!

ще з 
наполегливістю 

у юнаків 1 
готовність, волю і 
будувати комунізм, 
живе Комуністична 
України — боновий

молоді які переконливо 
підтверджують вірність те
кінського передбачення: 
«Тільки в праці разом з ро
бітниками і селянами мож
на стати справжніми кому
ністами». Делегати говорили 
про високу честь бути при
четними до великих звер
шень радянського народу, 
здійснювати під керітницт- 
вом партії грандіозну про
граму тсорення.

На з’їзді називались яс
краві цифри і факти, що ха
рактеризують вклад молоді 
у здійснення завдань п’яти
річки. Так більш як піз- 
мільйона молодих киян 
включилися в патріотичний 
рух «Одинадцятій п'ятиріч
ці — ударну працю, знан
ня, ініціативу і творчість 
Л'.олодих!». З них три з по
ловиною тисячі зобов’яза
лися до відкриття XIX з'їз
ду ВЛКСМ виконати плано
ві завдання двох років п'я
тирічки. 24 ешелони над
планового антрациту від-

(Закінчення на 2-й стор.).

Пленум ЦК 
ЛКСМ України

Відбувся Пленум ЦК ЛКСМ України, обрано XXIV 
з’їздом ЛКСМУ. Пленум розглянув організаційні питан
ня. До складу бюро ЦК ЛКСМУ обрані: М М. Бака, 
В. П. Борзов. 10 М. Волков. В. Б. Врублевська, Л. М 
Іванчук, А. 1. Корнієнко. О. П. Козюра. М. А. Кравчен
ко. 10. М. Маршавін, В. І. Мироненко. І. Я- Сапань, Б. В. 
Солдагонко, Д. І. Ткач, О С. Федосеев. В 1. Ццбух.

Кандидатами в члени бюро ЦК ЛКСМУ обрані.’О. О 
Андрійка, В. М. Жила, 10 І. Константинов. О. С.~Криз- 
нов. А. Д. Моргун, П. 1. Попомарьов, ІО 1 Шаповал.

Пленум обрав першим секретарем ЦК ЛКСМ України 
Л. І. Корпієнка, другим секретарем — Б. В. Солдатеича, 
секретарями — В П. Борзова. В. Б Врублевську,- В. 1. 
Мпронспка, 1. Я- Сахапя, Д. І. Ткача.

Перший секретар ЦК ВЛКСМ Б М Пастухов вручив 
В. С. Плохію, колишньому секретареві ЦІ< ЛКСМУ, 
який нині працює першим таступпнком голови Держав
ного комітету УРСР по професійно-технічній освіті вищу 
нагороду комсомолу — Почесний знак ВЛКСМ — за 
багаторічну плодотворну роботу по комуністичному ви
ховаймо молоді.

Відбулося засідання ревізійної комісії ЛКСМ Украї
ни, обраної XXIV з’їздом ЛКСМ України. Головою реві
зійної комісії обране А. В. Дуйровського

{РАТАУ).
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I VCbOMV РІВНЯТИСЬ
НА КОМУНІСТІВ

t>

ІІоч. на 1-й crop.), 
травив на честь з'їзду ком
сомолу України тільки один 
донецький колектив — ДІЛЬ
НИЦЯ № І ордена Жовгне- 
еої Революції шахти «Кому
ніст» •— ініціатор обласного 
змагання «XIX з їздові 
ЕЛКСМ — 19 ударних де
кад». Вагомим трудовим 
подарунком форумові мо
педі республіки стала ко
лона IV надпланивих трак
торів. випущених юнаками 
і дівчатами Харківського 
тракторного. Понад 409 ти
сяч юнаків і дівчат Дніпро
петровщини зустріли з їзд 
тижнем найвищої продук
тивності праці.

Делегати розповідали про 
участь молоді в дальшому 
розвитку сільськогосподар
ського виробництва, здійс
ненні продовольчої програ
ми. На кожному другому 
гектарі вирощують кукуруд
зу і на кожному четверто
му — цукрові буряки ком
сомольсько-молодіжні ко
лективи Хмельницької об
ласті. Під девізом «Тварин
ництво — ударний фронт 
молоді» працюють сільські 
юнаки і дівчата на Черка
щині. Більш як 500 десяти
класників рекомендовано 
тут до складу районних ком
сомольсько-молодіжних за
гонів, які працюватимуть нз 
фермах.

Делегати по-ділоаому 
аналізували досвід органі
зації соціалістичного зма
гання, підвищення рівня 
трудової і виробничної дис
ципліни. Мова йшла про ге, 
що у вихованні свідсмого, 
творчого ставлення до пра
ці слід повніше використо
вувати можливості комсо
мольсько-молодіжних ко
лективів, мобілізуючий
приклад передовиків.

Велику увагу на з’їзді бу
ло приділено завданням по
силення ідейно-політичного 
виховання молоді, форму
вання у юнаків і дівчат гли
боких, твердих комуністич
них переконань. високих 
моральних якостей, активної 
життєвої позиції. Делегати 
говорили про необхідність 
ще ширшого використання 
в полііичному, класовому 
загартуванні молоді рево
люційних. бойових і трудо
вих традицій радянського 
народу. Молодь повинна в 
усьому рівнятись на кому
ністів, вчитися у них ло-ле- 
ьінському працювати і пе
ремагати. Підкреслювалася 
важливість посилення вій
ськово-патріотичного вихо
вання підростаючого поко
ління.

У багатьох виступах йшлз 
м.оєа про шляхи зміцнення 
первинних комсомольських 
організацій, підвищення їх 
бойовитості, активізацію 
внутріспілкової роботи, ви
ховання комсомольців в ду
сі суворого додержання 
Статуту ВЛКСМ. Говорило
ся про необхідність напо
легливіше вдосконалювати 
стиль і методи роботи комі
тетів комсомолу, в перш/ 
ііергу районних і міських, 
поліпшувати підготовку і 
виховання комсомольських 
ікадріз.

і >рпвіт і побажання нових 
космічних висот в 
лах 'і починаннях 
делеіатам з’їзду 
ченням своїх і 
г ьотчик-космснавт 
двічі Герой Радянського 
Союзу П. Р. Попович. Він 
говорив про міцну і давню 
дружбу, яка об’єднує льог- 
чиків-космонавтів з молод
дю республіки. П. Р. Попо
вич висловив упевненість, 
що молодь Радянської Ук
раїни порадує Батьківщину 
■новими трудовими досяг
неннями.

Делегатів вітали воїни 
Червонопрапорного Киїзсь- 
ксго військового округу, які 
запевнили ленінську партію, 
комсомол у тому, що радян
ські воїни й надалі пильно 
стоятимуть на варті завою
вань соціалізму, що вони в 
будь-який момент готові ви
конати свій патріотичний і 
інтернаціональний обов’я
зок.

Прямо зі з’їзду під добрі 
напутні слова делегатів зи- 
рушиз на ударний фронт 
п’ятирічки — вугільні шахти 
і будівництво атзмних елек
тростанцій загін молодих 
ентузіастів. Рішенням бюро 
ЦК .ЛКСМУ загону присвоє
но ім’я XXIV з’їзду ЛКСМ 
України.

На з’їзді виступив пер
ший секретар ЦК ВЛКСМ 
Б. М. Пастухов.

В одноголосно прийнятій 
резолюції з’їзд схвалив ді
яльність Центрального Комі
тету ЛКСМ України по ко
муністичному вихованню 
молоді, мобілізації юнакіа і 
дівчат республіки на здійс
нення 
XXV і XXVI з'їздами КПРС, 
XXV і ..............
партії 
дом ВЛКСМ і XXIII з'їздом 
ЛКСМУ. В ній намічено ши
року програму вдоскона
лення роботи комсомоль
ських організацій по даль
шому розвитку політичної і 
трудової активності молоді, 
комуністичному вихованню 
юнаків і дівчат.

З'їзд затвердив звіт ре
візійної комісії ЛКСМ Ук
раїни.

Обрано керівні органи 
ЛКСМ України — Централь
ний Комітет і ревізійну ко
місію.

З великим піднесенням 
делегати з’їзду прийняли 
вітальні листи ЦК КПРС, Ге
неральному секретарю ЦК 
КПРС, Голові Президії Вер
ховної Ради СРСР товарише
ві Л. І. Брежнєву і ЦК Ком
партії України.

З'їзд оголошується за
критим. Присутні співають 
партійний гімн «Інтернаці
онал».

У залі довго не стихає 
овація. Як непорушна клят
ва звучать слова «Ленін — 
партія — комсомол». Вони 
підтверджують: для молоді 
немає вищої честі, більшого 
щастя, ніж в усьому 
жди йти за партією, 
ймаючи у комуністів рево
люційну пристрасність, гли
боку комуністичну переко
наність. вірність прапорові 
марксизму-ленінізму.

і усіх ді- 
передав 
за дор/- 

товаришів 
г СРСР,

завдань, поставлених

XXVI з’їздами Ком- 
України, XVIII з’їз-

і зав- 
пере-

(РАТАУ).

ТУРБОТИ
молодих
НОВАТОРІВ

Повністю усунути ручну 
пращо дає змогу комплек
сно механізована прок іпіл 
лінія, впроваджена* на За
порізькому домобудівно >1 
комбінаті. Розробили її 
учні і майстри МИТУ-ЗІ.
Макет цього потоку --
один з 300 експонатів вис
тавки технічної творчості 
молоді, що відкрилась н

»1'

«Молодий комунар»
УРОЖАЙ-82

КОЛЕКТИВ
У ТВЕ РД Ä У ЕТЬ С Я

На зекономлених

У БРИГАДІ ДЕЛЕГАТА

надумали нони 
комсомольсько- 

КОЛЄКГ.ІВ І ВИ-

За чотири робочих дні, як 
і зобов’язувалися, посіяли 
ранні ярі зернові культури— 
ячмінь, овес і горох — тру
дівники колгоспу «Прапор

Кокош, 
Тетяна 
Kiran, 

закінчу-

В. БОСЬКО, 
другий секретар Ново- 
миргородського райко

му ЛКСМ України.

ПОЗИВНІ «ЧЕРВОНОЇ 
_ _____________ СУБОТИ.

товці грунту і сівбі молоді 
механізатори Валентин По-

—8 квітня 1982 року

ліщук, Михайло 
Станіслав Потапов,

В. ГУРслКО, 
інструктор райкому 
комсомолу.

Головажвський район.

комунізму» Олександрійсь
кого району. Щодня пере-

• л

змагаються
класи

тих ДНІВ НЕ ЗМОВКНЕ СЛАВА

І ВДАРИВ

О. ПАЛАНТ, І 
нор. РАТАУ. ■ Наш ко°-

«НАБАТ»

виконували норми на иідго- Шмига і Катерина
. • : Нині комсомольці

г>ть сівбу однорічних трав.
Колект и з 

ком сом о л ь- 
сько - моло
діжної трак- 
т о р н о ї 
бригади в ці 
дні працює 
й за свого 
товариша — 
гр у п к о м- 
сорга трак
торної, де
легата XXIV 
з’їзду ком- 

. сомолу к- 
раїни Мико
лу Музаф і- 
рова. 
змінний 
робіток 
легата, 
його товари
шів —- 120 
•—125 про
центів.

На знім
ках: кращі
молоді сіва
чі господар
ства Михай
ло КОКОН! 
і Станіслав 
ПОТАП 
(угорі); 
вальні 
регати 
полі.

Фото 
В. ГРИБА

хронікально-доку-

Г-иста Дмитра 
кінорежисера 
ренка привабила 
вість, спираючись

||Е МОГЛИ дочекатись 
"" тепла молоді механіза
тори колгоспу імені Компа
нійця; кортіло вивести носій
ці агрегати и поле. Нетерпін
ня їхнє можна зрозуміти — 
|ЦЄ взимку 
створити 
МОЛОДІЖНИЙ
пробувати себе при першій 
же пагоді. А нею мала бути 
посівна кампанія. Секретар 
комітету комсомолу, моло
ділі механізатор Людмила 
Багно, довго радилась з 
комсомольцями, керів і "і ха
ми господарства, як краще 
організувати роботу в полі. 
От тоді ü знайшли спільне 
рішення —• ДЛЯ ТОГО, щоб 
вчасно і високоякісно про
вести сівбу ранніх зерно
вих, (для КМК виділили 
площу 300 гектарів). слід 
щодня засівати не менше 
30 гектарів поля. 100 робо
чих годин — за такий строк 
зобов’язалися вони впорати
ся із споїм завданням.

В кінці березня після три
валих морозів, які відстро
чували час першого хлібо
робського виходу в полз, 
пройшов раптом теплий- до-

щнк, а оже касту иного .хни 
.холоди скорилися. Гри—чо
тири дні, протягом яких, про
грівалася земля, комсомоль
ці ігз .марнували дарма, за
кривали вологу, те раз 
прискіпливо оглядали посів
ні агрегати, а на початку 
квітня перше добірне зерно 
лягло в грунт

Сьогодні Володимир Со
болев, Федір Доброчольсь- 
кий, Леонід Новак, Віктор 
Козачок, Віктор Евтушенко, 
Мико-іа АІаркушенко та ін
ші члени комсомольсько-мо
лодіжного на чолі із секре
тарем комсомольської орга
нізації Людмилою Багно — 
у йолі. З ентузіазмом тру
дяться молоді механізатори.

Понад ЗО гектарів клану за
сівають.

—- Не маємо права пра- амптлпійПОУ 
цювати інакше, — говорит^ іС|ЛОЛ<1А 
комсомольський ватажок. —- 
Колектив утверджується, а 
цс для нас багато важить. 
Надто ж пригнулося сіл ги 
високоякісно у дні роботи 
XXIV з’їзду' комсомолу Ук
раїни.

Прагнення комсомольців 
колгоспу імені Компанійця 
підтвердилися високими 
сьогоднішніми результатами 
— па 17—20 процентів пере
виконують вони денні нор
ми.

У лідери змагання 
ШОВ КОМСОМОЛЬСЬКО-М 
діжний колектив ремонті 
механічного цеху Повузь, 
го нікелевого заічи. 
(бригадир Д. Титарсь? 
групкомсорг О. Мішу«), і 
карі добилися не ті.-,.-,; 
найвищих виробітків, а 
зуміли зекономити ЧИМ..; 
металу, електроенергії, 
тильних матеріалів.

Зваживши свої м.і 
вості, КАЇК дав слово 
день «червоної суботі:., 
працювати зміну на зеко- 
11 омлєн их матеріалах
електроенергії, а у б.'- 
леї: ІИСЬКОГО Суботі! ЯКІ! 
рс-рахуватп 100 карб:« 
цій.

60-РІЧЧЮ СРСР -
60 УДАРНИХ ТИЖНІВ

ініціатива ОН

Що-

о В

Включившись у Всесо
юзне соціалістичне змі
тання за гідну зустріч 60- 
річчя утворення СРСР, 
КМК Василя Лісничого ви- 
рішив ЩОМІСЯЦЯ ВІДОоХС- 

вувати у Фонд миру ДВАД
ЦЯТЬ карбованців.

У комсомольсько-моло
діжному колективі —шість 
чоловік. Працюють вожа* 
операторами в цеху конг-' 
рольно - вимірюзальнис 
приладів і 
Сальківського 
заводу. Кожен із молодих 
робітників має високу ква
ліфікацію. Комсомольці 
В. Климчах, О. Грабо-с:- 
кий, О. Волуйко освоїли 
спеціальність слюсаря-ре- 
монтника. Від того, на
скільки чітко функціонува
тиме складна апаратура, 
що контролює процеси 
цукроваріння, значною мт- 
рою залежить ритмічна 
робота підприємства,
якість продукції.

В. ПИЛИПИШИН.
Гайосронський район.

автоматши 
цукрозого

ДО 112-ї РІЧНИЦІ
З ДНЯ НАРОДЖЕННЯ

В. І. ЛЕНІНА

класів
№ 3 міст? К 
проводять ’•< 

3.40.1G*

обласному центрі. Експо
зицію присвячено з’їздам 
комсомолу.

Багато робіт, представ
лених тут, уже впровад
жено у виробництво. На
приклад, молодіжний ко
лектив під керівництвом 
інженера Олександра Лео
нова з об’єднання «Пере
творювач» спроектував і 
змонтував блок управлін
ня автоматизованою галь
ванічною
ГОВ.ІСПІІІО 
плат. Юні новатори ведуть 
наполегливий творчий по-■[ Білецьківка на Полтавщині, 
шук. ’ ~

М. КЛИМЕНКО, 
кор. РАТАУ.

лінією но виго- 
друкованнх

Міцно обнялися старі бо
йові друзі, примовляючи:

— Овід! Корчагін! Бруз- 
жак! Жаркий! '

Так і відобразив їх об’єк
тив кінокамери. Конспіра
тивні клички, які самі по 
собі надихали на подвиг, 
носили сорок років тому 
учасники підпільної комсо
мольсько-молодіжної гру
пи «Набат», що діяла в селі

I
urrл4ОПІ ü IXU па і iw,| | cö кЦИНІ.

Про боротьбу відважних 
підпільникіз проти фашист
ських загарбників розкаже

документальна стрічка «Не
скорений «Набат», зйомки 
>коі завершила в Кремен
чуцькому районі Українська 
студія хронікально-доку
ментальних фільмів. Сцєна- 

Мусієнка і 
Ігоря Сліса-

• з можли- 
на бага

тий документальний матері
ал, показати джерела пат
ріотизму радянських людей 
ЗБ язок часів і поколінь' 
сьогоднішню долю села з 
Юроїчним минулим.

Сьогодні Білецькіака — 
велике впорядковане село 
Полтавщини, центральна са
диба радгоспу «Більшовик» 
Кременчуцького району. 
Одна з головних вулиць но
сить ім’я «Набату». Тут і зу
стрілись учитель з Кірово
градської області Василь Ус, 
дніпропетровський учений 
Петро Кравченко, викладач 
технікуму з Ровенщини Ва
силь Хорольський, житель 
Кременчука Іван Кравченко 
та інші колишні підпільни
ки.

Учні 4—6 
ІІЬОЇ школи 
ровограда 
сячник по збору м; 
му, присвячений 112-ІІ рі4’ 
ніші з дня народження 
В. І. Леніна. У першу 
боту квітня -воші зшр-к1!1 
12 тонн металобрухту

Класи змагалися за пер* 
шість. Найбільше і здаля 
учні • 6 «Б» класу ’ 
тонни. Особ.іш 
і працьовитістю відзнач 
лпсь Наташа Фадеева, » 
лера Вайцеховськші 
гінко Турман (6 «Б> клзС^ 
Саша Шевченко. Бз—• 
Сибірський. Олег І з3" 
(6 «А» клас). Саша лЛ 
гол — (5 «А» клас)', Сзн^ 
Козаков та Наташа 
нанська (4 «Б» клас).

Керували роботою 
шз піонервожата .’1> 
ла Таран та органі: 
позакласної роботи 
Василенко.



8 квітня 1982 року «Молодий комунар» З стор.
ЛИСТИ КОМСОМОЛЬЦЕВІ

ЛЮДИНА СЕРЕД ЛЮДЕЙ І 8 ЕОН ІД Наумович Туй- 
" « rVMOR ДПАШЛг ...л йл.

Я пишу ці рядки напере
додні XIX з їзду комсомолу. 
Мос бажання звернутися до 
вас у ці дні природне. 
З’їзд стане великою подією 
не ТІЛЬКИ для тих, хто носить 
комсомольський значок, а й 
для тих, хто, як прийнято на- • 
зати, вже «за віком» вибув 
з КОМСОМОЛЬСЬКОГО строю. 
Вік у даному разі —поняття , 
формальне. Вихованці Ле
нінського комсомолу, МИ 
лишилися з ним назаэжди.

оступивши до лав ВлКСМ 
п'ять з лишком, десятиріч то
му, 1928 року, я багато ро
ків пробув у самій серцеви
ні «молодіжної бучі». Ге, 
про що ви, сьогоднішні юна
ки і дівчата, знаєте лише з 
книжок та кіно, для мене — 
живі, гарячі сторінки влас
ної моєї юності. На донець
кій землі ходив з друзями 
в рейди «легкої кавалерії» 

■— боровся з безладдями,
таврував ганьбою рвачів, 
нехлюїв, ледарів. У роки ко
лективізації виїздиз у села, 
допомагав будувати колгез- 
пи, воювати з куркульнею. 
Е моїй комсомольській ан
кеті появилися записи: «об
раний секретарем осеред
ку», «обраним членом бю
ро», «секретарем, комсо
мольської організації при
кордонного загону», «за
тверджений помічником на
чальника гюлітвідділу по 
комсомолу»...

У трудових і ратМих буд
нях, не шкодуючи поту і 
крові, не шкодуючи- й сам.о- 
го життя свого, служили ми 
комсомолові. Батьківщині, 
беззавітно захищали її.

Осі. чому ваш з’їзд — це 
по праву й мій з’їзд. Ось 
чому готуючись до нього, 
я захотів висловити вам, мої 
молоді друзі, кілька запо
вітних думок, що лягли на 
душу.

У своїй книжці «Зустріч з 
юністю» я написав, що про
жив неначе дза життя. Од
не — власне, до п’ятдесяти 
з лишком років, а друге — 
разом з молодіжною брига
дою на заводі «Электроси
ла». І це друге моє життя 
не менш багате подіями, не 
менш насичене враженнями, 
ніж перше, хоча в нього 
ввійшла чверть віку бойо
вої служби. Здавалося б, 
яке може бути порівняння— 
багато років був у прикор
донних військах, воював лід 
Ленінградом, під Сталінгр.ч- 
дом. А на заводі що? Слю
сарний верстат. Напружена

корма виробітку, Цехозі 
«неув'язки»:.. Комусь із цар і 
видасться все це неприваб
ливим, позбавленим роман
тики.

Зовнішньо, може, й так 
Але я, коли ставав на'робо
ту на «Электросилу», дума» 
інакше. За моїми плечима 
була сувора школа життя, я 
добре розумів: з усього, що 
є на землі найголовніше 
для робочої людини — ма
ти можливість уранці мир
ного дня ввійти в заводську 
прохідну, е шахту, на будо
ву, ззяти в руки інструмент 
і попрацювати на совість. Не 
для красного слівця так ка
жу. Переконаний у цьому. 
Ссь чому, вже будучи пол
ковником у відставці, я по
дав заяву з проханням при
йняти мене слюсарем на 
«Электросилу».

Подумайте самі: мені бу
ло за п ятдесят, держава за
безпечила хорошою пенсі
єю, міг би СПОКІЙНО жити із 

сім сю «на заслуженому 
відпочинку•/. Тз комсомол і 
партія, котрі виростили ме
не, вчать: усі свої сили від
давай на благо народу! і 
ще одна обставина; у мене 
росли двоє дітей, син і доч
ка. Володі йшов тої пори 
одинадцятий рік, а Галочці 
й шести ще не минуло. Не 
міг я допустити, щоб вони 
бачили — батько вранці ні
куди не поспішає, ніякого 
обов’язку перед суспільсг- 

і вом у нього нема. Звідки ж 
тоді у дітей візьг/.етьси своє 
поняття обов’язку? Якими б 
виросли вони, якби бачили 
свого батька тільки відпочи-’ 
ваючим? Без особистого 
прикладу всі наші проповіді 
для них — звук пусі и і. Ме
ні радили: підбери, Степане 
Степановичу, собі робітку 
якомога легшу, нэкурну, так 
би мовити... Але й такої по
ради не дозволила мені 
прийняти стара комсомоль
ська закваска.

Є, думаю, дза головних 
багатства в нашому жит'і. 
Про перше я тільки-но го
ворив: це праця. Що 5 не 
сталося, вона не зрадить. А 
друге неоціненне багагстзо 
в житті радянської людини 
— колектив. Чим би ти не 
займався, який би пост не 
займаа, колектив цінуй над 
усе.

Попрацювавши на «Элек
тросиле», придивившись до 
новачків-підлітків, я запро
понував об’єднати їх у 
боигаду. З того дня й егззекой правды»).

наставником, по-батькізсь- 
кому відповідальним за долі 
гідлітків, котрим завод зо
бов'язаний був дати «путів
ку а життя». Ось коли прак
тика ще раз довела, що ко
лектив — найкращий і, ма
буть, найбільш впливовий 
вихователь для людини, яка 
починає свою трудову біо
графію.

Одному, без гідтримкіч» 
нелегко. Праця стає і гор
дістю, і щастям не з першо
го дня. Перш ніж прийде 
успіх, треба подолати і на
громадити багато що Є та
ке поняття: «опір матеріа
лу». Але чинять опір не тіль
ки дерезо чи метал. Багато 
що треба й людині з собі 
подолати. Позинна впевне
ною стати рука, чіпкою дум
ка, повинна ввійти у плоть і 
кров звичка добиватися ме
ти. Тоді і тільки годі поя
виться майстерність. Допо
могти подолати всі трудно
щі на шляху до неї мзжуго 
соратники по сп'льній спра
ві. В ньому й полягає сила 
колективізму.

Колективові під силу пе
рековувати характери, на
віть найзажчі. Правомірно 
порівняти його з великою, 
дружною сім’єю, а ми знає
мо, якою великою силою в 
становленні людини є 
справжня сім'я.

Десятки моїх вихованців 
називають мене. «Батя». Але 
якщо подивитися в корінь, то 
виховував їх, звичайно, не я 
сам. Саме бригада ставала 
для кожного новачка колек
тивним наставником, у^ила 
майстерності, виховувала 
тверді життєві принципи.

У юності майбутнє життя 
здасться нескінченним. А 
тим часом воно таке корот
ке (це я з висоти своїх сім
десяти років кажу), що не 
встигнеш і оглянутись, як 
пробіжить. Є тільки один 
вірний спосіб подовжити йо
го, не втративши жодної 
хвилини: на совість працю- 
нати, більше встигати. Вико
ристати здібності, талант, 
які тобі відпущено приро
дою, на користь і на радість 
людям — жити і працювати 
разом з людьми, пліч-о-пліч 
з ними.

Герой 
Праці.
Ленінград.

С. ВПЧЕНКО, 
Соціалістичної

(Прес-бюро «Комсомоль-

гунов вважає, що йо
му поталанило. З першого 
ж дня Великої Вітчизня
ної війни у небі. Згадую
чи бойоаі ьильоти, а їх 

239, він й
як зали-

чи бойоаі 
було за війну 
досі дивується: 
шився живий?

Взяти хоча 
розвідку в глибокий тил 
ворога, коли екіпаж їхньо
го грізного Ь-25 одержав 
завдання сфотографувати 
аеродром противника в 
Радомі. Нашому команду
ванню було відомо, що 
тут базується багато фа
шистських літаків. Відомо 
також було, що аеродром 
щільно прикритий зеніт
ною артилерією. Цілодо
бово чергують у небі 
зграї винищувачів, діє ра
діолокаційна станція. Діс
татися сюди непоміченим 
майже неможливо. Отже 
— прориватися через за
слін...

— Викликає нас комзн-

б виліт на

вже в темряві і без освіт
лення (ліхтарі були розби
ті). ніхто із членів екіпажу 
не зміг піднятися з крісла. 
У таких польотах сивіють 
льотчики.

Уранці техніки-ремонт- 
ники нарахували 237 про
боїн. Літак довелося спи
сати. Наступної ночі наша 
авіація завдала Радому 
масованого бомбового

став. Уранці 9 травня 19<’5 
року штурман Туйгунов 
піднявся у небо, щоб про
сто помилуватися чим. І 
ніби вперше за стільки 
років побачив, яке воно 
блакитне і чисте —- мирне 
небо. Внизу буяла зелен
ню земля, квітували сади. 
Там же й рясно чорніти 
страшні сліди війни.

Та б усіх на устах цвіле 
одне слово: «Перемога!»

У цей день майор Туй
гунов одягнув парадну 
форму, подивився у дзер
кало і но впізнав себа. 
Ного груди прикрашали 
Золота Зірка Героя, два 
ордени Леніна, два — 
Червоного Прапора, дза 
Червоної Зірки, ордени 
Олександра Невського, 
Вітчизняної війни І ступе
ня, медалі. А на скронях 
пробивалася сивина.

Після Перемоги ще ці
лих 15 літ Л. Н. Туйгунов

ДУЖІ КРИЛА

В. ГРИБ.
Фото автора.

ШІСТЬ РОКІВ ПРАЦЮЄ 
КОМСОМОЛКА КАТЕРИ
НА ЛИПОВА НА КІРОВО
ГРАДСЬКІЙ ПАНЧІШНІЙ 
ФАБРИЦІ.
ЧЕННІ 
ШКОЛИ 
ФАХ

ПО ЗАКІІІ- 
СЕРЕДНЬОЇ 

ОПАНУВАЛА 
В'ЯЗАЛЬНИЦІ. А 

Невдовзі вийшла пе
реможцем у змаган
ні ЗА ЗВАННЯ «КРА’ЦЛ 
по професії», взявши 
СОЦІАЛІСТИЧНЕ ЗОБО
В’ЯЗАННЯ ВИКОНУВАТИ 
ЗМІННІ НОРМИ НА 108 
ПРОЦЕНТІВ. КОМСО
МОЛКА ПЕРЕКРИВАЄ 
ЦЕЙ ПОКАЗНИК НА 11,3 
------------------------- від-

ДУКЦІЇ. ДБАЮЧИ ПРО 
ЗМЕНШЕННЯ ТЕХНІЧ
НИХ ВІДХОДІВ, МОЛО
ДА В’ЯЗАЛЬНИЦЯ ЗЕ
КОНОМИЛА НА СЬОГОД
НІ 18 КІЛОГРАМІВ ПРЯ
ЖІ ПРИ РІЧНОМУ ЗОБО
В'ЯЗАННІ ЗЛ.

ПРОЦЕНТА ПРИ
МІННІЙ якості

дир ескадрильї, — роз
повідне Леонід Наумович, 
— і каже: «Ось тут десь 
вони гніздяться, біля Ра

дома. Може, сто, а може, 
двісті. Ваше завдання — 
точно виявити об’єкт, зня
ти на фотоплівку. Врахуй
те — вже два екіпажі ми 
втратили. Надто 
захист із землі і з 
Бояться, гади».

Командир 
Мельников - 
валий, надійний. Це я знай. 
Та й хлопці всі — орли. 
Але тут чи. не все залежа
ло від 
мене, 
точно 
друге 
летіти 
мога ближче до цілі. І го
ловне — з першого захо
ду вдало сфотографувати 
об’єкт...

Напевно, ворожі спосте
рігачі їх помітили. До Ра
дома залишалися десятки 
кілометрів, а Б-25 
пив 
ний вогонь. І 
хмари. Змінили 
йшли 
знову 
вогню. Почали маневрува
ти. У літаку з'явилися про
боїни. А тут ще й винищу
вачі стали насідати.

«Що робити далі?» — 
чує в навушниках Туйгунов 
голос Мельникова. — 
«Треба показати, що ми 
відлітаєм. Тікаємо, розу
мієш?» — вигукнув штур
ман. Нарешті відірвалися 
від винищувачів. Ще один 
захід. Знову невдача. Ще і 
ще... Удари, тріск. На щас
тя, мотори і фотоапарату
ра не ушкоджені. Зна
чить, ще є шанс виконати 
завдання. Он вона— ціль...

Пройшли краєм аеро
дрому. Туйгунов відзняв 
кілька десятків метрів 
плівки. Але це не те. Тре
ба весь об’єкт, вздозж і 
впоперек. Попросив
Мельникова зайти ще ра
зок. Знизилися, потім із-за 
лісу взяли різко вгору. 
Ворожі зенітники петчо, 
не чекали цього. Вони роз
губилися, від несподіван
ки і запізнилися з вогнем. 
Леонід одразу ж піймав 
об'єкт в окуляр.

Завдання виконано. Те
пер треба будь-що зберег
ти результати фотозйом
ки. Та раптом різкий удар 
струсонув машину. Замовк 
правий дригун.

— Тільки висока май
стерність Мельникова до
помогла нам дістатися до 
свого аеродрому, — роз- 
повідає Туйгунов. — Коли 
приземлилися, а сідали

НА КОНКУРС---------
«НАС ЄДНАЛО

БРАТЕРСТВО»

сильний 
повітря.

екіпажу 
льотчик бу-

штурмана, тобто від
ГІо-псрше, треба 

витримати курс. По- 
— постаратися під- 
непоміченими яко-

потра- 
у перехресний зеніг- 

Шугнули в 
і курс. За- 

з іншого боку. І 
потрапили в зону

удару. Майже всі літаки 
на цьому аеродромі, а їх, 
як стало відомо понад 
200, були знищені.

За виконання цього бо
йового завдання весь екі
паж був нагороджений ор
денами, а Туйгунов удос
тоєний звання Героя Ра
дянського Союзу. Було це 
5 листопада 
якраз 
річниці

1944 року, 
напередодні 27-ї 

Зсликого Жовтня.
* * *

ж року комсомо-Того 
лець Леонід Туйгунов стаз 
комуністом. 
СВІЙ боЙОБИЙ 
ман Туйгунов 
Берлін, уже 
Перемоги.

А перший 
літ був 23 червня 1941-го 
в напрямку до Бреста. 
Служив тоді Туйгунов у 
складі 203-го полку дале
кої бомбардувальної авіа
ції. Червонокрилі соколи 
знищували бойову техніку, 
важливі комунікації воро
га.

Під час Курсько-Орлов
ської битви пітак, на яко
му літав штурман Туйгу
нов, виявляв крупні угру
повання сил гітлерівців і 
громив бомбами танки і 
артилерію, механізовані 
колони, аеродроми воро
га. За успішне виконання 
завдань Леонід Туйгунов 
був нагороджений орде
нами Червоної Зірки та 
Червоного Прапора. Йому 
достроково приезоїли 
звання старшого 
нанта.

На заключному 
війни жорстокі бої 
рілися в районі Зеєлоесь- 
ких висот неподалік від 
Берліна.

— Наш екіпаж, — при
гадує Леонід Наумович,— 
мав завдання бомбити 
військові укріплення. А 
вони тут були міцні, спо
руджені в кілька ліній. Всі 
відчували, що 
близька, 
хагться.
бійців 
хвилину 
я^зпу 
війна.

Останній 
виліт штур- 
здійскив на 

в пореддено

бойоаий ен

лейте-

етапі 
разго-

перемог а
ЩО ворог ЕИДИ- 

I кожен з наших 
старався хоч на 

приблизити ту 
мить, копи стихне

служив у Збройних Силах 
СРСР, вчив молодих льот
чиків освоювати штурман
ську справу, допомагав 
гартувати юні крила, про
кладати дорогу в 
Так і не вдалося 
Ьу побувати в 
Красноярську. Та 
туди вже не було до ко
го. Мати жила в іншому 
краї. Брати і сестри (а їх 
було в сім’.’ п’ятеро) 
роз'їхалися хто куди 
Батька не пам’ятає. Було 
Льоні всього п'ять місяців, 
коли його тата, червоного 
бійця, в 1920 році вбили 
колчаківці.

Приїхав полковник за
пасу Л. 1-І. Туйгунов з 
Олександрію з усім сімей
ством — з дружиною, си
ном і дочкою. І довелося 
починати трудову біогра
фію спочатку — із слюса
ря на рудоремонтному за
воді. Без відриву від ви
робництва закінчив зразу 
два відділення індустріаль
ного технікуму, — з від
знакою. Одержав диплом 
гірничого механіка.

Як здібного спеціаліста, 
Л. Н. Туйгунова запросили 
працювати 
апараті 
об’єднання «Олсксандрія- 
вугілля». І ось уже майже 
20 років він провідний ін
женер відділу механі <- 
ної служби.

Леонід Наумович звер
нув увагу, що я крадько
ма розглядаю листи і те
леграми на його столі. їх 
було з десяток.

— Поздоровляють. За
прошують на зустріч, — 
став пояснювати. — Це 
ось пишуть однополчани. 
В день Перемоги знову зу
стрінемось.., А це червоні 
слідопити просять надіс
лати спогади. Це учні 
профтехучилища запро- 

і| шують на вечір. Це ось із 
народного краєзнавтого 
музею Олександрії, теж 
запрошують виступити.

Леонід Наумович пере
глядає гіоштбві відправ
лення і додає.

— Мій і:с.".с::дср ::р 
жен день розписаний. Ось 
тільки за
ступав у 
ред призовниками, у сьо
мій школі, в третьому 
профтехучилищі... Турбот 
вистачає.

I цей радісний день на-

небо.
Гуйгуно- 
рідному 

й їхати

в керівному 
виробничого

календар на ко-

останні дні ви- 
військкоматі пе-/

Е. КОЛЕСНИКОВ, 
член обласного літ
об’єднання.

м. Олександрія.
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«Фізкультура— 
найголовніший

▲

«ХЛОПЦІ 
ПІДЛІДНІ

КОЖЕН УЧЕНЬ 
СПОРТСМЕН.

ПРАВО
ЕИСТУПАТИ У

ЛЮБЛЯТЬ
ЗАПЛИВИ...>

ФІНАЛІ,

предмет)) — ТАК ВВАЖАЮТЬ У СОЗОНІВСЬКІЙ 
СЕРЕДНІЙ ШКОЛІ ,

ДЕСЯТИ РІЧНОГО Сср- 
гУіка Боброва запи

тали:
— На кого б ти .хотів 

бути схожим?
Вій трохи подумав і 

відповів:
— На вашого вчителя 

фізкультури.
— Цс ж чому?
•— Бо вій цуже прудкий 

і сильний. Гирею Василь 
Андрійович грається, як 
м’ячем, на перекладині за
робляє всякі чудасії, а по
тім ще й підтягнеться ра
зів з двадцять; ставок не- 
ренлива, чотири рази за 
один мах, може пробіг ги 
до Кіровограда і назад, у 
Соаопівку, не стомившись. 
Одного разу він розклав 
тридцять п’ять иихівнпць 
і в усіх нас виграв. А іде 

наш учитель уміє стрілят.і 
із заплющеними очима...

Учні по-доброму зазд
рять йому. З тім їм зав
жди цікаво. Ось він підхо
дять у коридорі до п'яти
класників і починає роз
мову про гімнастику.

— Знаєте, коли її поча
ли робити в Росії? Ще у 
вісімнадцятому столітті. 
Суворов запровадив гім
настику в армії. В Суз
дальському полку він увів 
ранкові гімнастичні впрт- 
вп.

Влаштував В. А. 1 
пуренко якось вечір спор
тивної слави. На ньому 
виступали з покази німі 
вправами студенти факуль
тету фізвпхов ;'ІІ1Я ПСДІІІС- 
т 11 ту т у. Демонстрував 
свою майстерність на гім
настичних снарядах і сім 
учитель фізкультури А на
ступного дня до нього при
йшлії старшокласники і 
попросили записати їх у 
секції спортивної гімнасти
ки. Василь Андрійович 
вислухав їх і сказав:

—* Щоб мати високі ре
зультати в цьому виді 
спорту, треба починати 
тренуватись ще з п’ятп- 
шесги років. У ДЮСШ, 

наприклад, беруть першо
класників.

Вчитель порадив стар
шокласникам:

— Заведіть собі спеці
альний зошит і з першого 
тренування' записуйте су
б’єктивні та об’єктивні 
дані про фізичні і мораль
ні зміни. 1 обов’язково по
чинайте свій день з ран
кової зарядки.

Зібрав він в окрему гру- - 
пу любителів бігу. Гільки 
надворі розвидняється, а 
і ісчпііуренко разом з юна
ками і дівчатами вже ро
бить перше коло па стадіо
ні, потім через село мчать 
вони до ставу.

А що в школі, після уро
ків? У спортзалі, па шкіль
ному стадіоні щодня люд
но. Ось Василь Андрійович 
скликає шестикласників і 
готує їх до дитячої спор
тивної гри «Старти надій'», 
а учнів молодших класів 
— до «Олімпійських схо
динок». Консультує Непі 
нуренко фізоргів Ригу 
Ярофеєву, Ірину Міллер 
Сергія Тарасевича, Лари
су Андрееву і дає їм за
дания для роботи з май
бутніми значківцями ГПО. 
Ірина Міллер, скажімо, на 
вогневому рубежі вибпзлє 
98 очок із ста можливих. 
Сергій Тарасевич — 97. 
О і і передають пі юні 
стрільці своє вміння ін
шим школярам.

* * ♦
Про те. як поставлена 

робота по фізичному вихо
ванню в Созонівській се
редній школі, свідчать від
повіді на анкету «Моло
дого комунара» «Коли ти 
на старті?» (вона надру
кована в газеті ІЗ берез
ня). Ось перша з них:

1. Скільки разів на тиж
день тренуєшся за про
грамою нормативів комп
лексу’ ГПО?

Щодня.
2. Яку позицію займає 

щодо організації змагань 

з багатоборств ГПО комі
тет комсомолу?

Комсоргам дано дору
чення: працювати з май
бутніми значківцями нарів
ні з фізоргами, допомага
ти їм організовувати 
спортивні змагання з бага
тоборства ГПО, дбати про 
іе, щоб кожен комсомо
лець склав залік з фізич
ної і військово-технічної 
підготовки.

3. Скільки масових спор
тивних турнірів відбулося 
в твоєму колективі фіз
культури цього року, яка 
кількість значківців ГПО 
взяла участь у них, скіль
ки підготовлено розрядни
ків? Вкажи імена кращих, 
їхні результати.

Фінішували спартакіад
ні поєдинки з настільного 
тенісу, легкої атлетики, зи
мового багатоборства 
ГПО, спортивної гімнасти
ки, баскетболу, легкої ат
летики, піонерсько "О чоти
риборства, відбулися
«Старги надій», легкоатле
тичний крос. В останньому 
виді змагань взяло участь 
139 учнів; . 49 з них вико
нали розрядні нормативи. 
Ганна Чорна Оксана Ко
лотій, Геннадій Будьмо та 
Анатолій Пл'іилснко мали 
результати другорозряд-іи- 
нів. Па «Стартах надій» 
найспортивнішим класом 
визнано шостим.

4. Що заважає тобі і 
твоїм товаришам займа
тись фізкультурою і спор
том ?

Ні юго. Ми обладнали 
разом з Василем Андрі
йовичем цілий спортивний 
комплекс, де є сектори 
для занять баїатьма вида
ми спорту, в спортзалі 
встановили нестандартне 
обладнання.

5. Чи включився ти у 
перепідготовку після того, 
як отримав значок ГПО?

Василь Андрійович ска
зав: «Значок ГПО — це 
нагорода. Але вчорашньою 
славою хвалитись нічого». 
І на уроці мужності нага
дав слова Миколи Ос трой
ського: «Не достойний ге
роя той, хто добре бився 
на фронтах, а тепер не 
може бути передовим бій
цем». Тож після отримання 
значка ми віє більше тре
нуємось, щоб стати розряд
никами з багатоборства 
ГПО».

* # *

Один день на тиждень 
(у середу) в нього немає 
уроків. Годі 1 Ісчіпіорспко 
їде в Кіровоград. Щоб зу
стрітися з тренерами 
Д1ОС1ІІ облепор гком іте гу 
і порадитись з і’г.мп, як 
ще більше активізувати 
роботу секцій А після обі
ду Нсчнпурсяко знову 
вертається в село — його 
там чекають кращі легко
атлети школи і колективу 
фізкультури обласної сіль
ськогосподарської дослід
ної станції. Почнеться чер
гове заняття в «Клубі 
спринтерів і снайперів».

... На автобусній зупин
ці я запитав молодого ко
муніста Василя Нечппу- 
релка:

— Чим ;ке ви приворо
жили них хлопців, то воті 
не можуть без вас ані хви
лині!? В школі ж практич
но немає такого учня, 
який би активно не зай
мався фізкультурою.

В очах сільського вчите
ля промінець лукавинки:

— А хто ж із хлопців не 
хоче бути високого зросту? 
Ог я і розробив спеціаль
ний комплекс вправ для 
тих, хто швидше хоче під
рости. Пропоную вправи 
для кращої осанки. Щоб 
були гарними і стрункими. 
От і все чаклування.

М. ШЕВЧУК.
Кіровоградський район.

У першій п’ятірці
Змагання з плавання за 

програмою другої спарта
кіади спортивних клубів 
педвузів України відбули
ся в Донецьку. В них взяли 
участь і представники Кі
ровоградського педагогіч
ного інституту імені О. С. 
Пушкіна.

Кандидат у майстри 
сперту Дмитро Гедзь за
воював два чемпіонські 
титули в плаванні на спи
ні. Дистанцію 100 метрів 
він подолав за 1 хвилину 
3,7 секунди, а 200 Метрів 
— за 2 хвилини 19 секунд.

Кандидат у майстри 
спорту Лариса Лещукова 
у плаванні брасом на 20Э 
метрів показала час 3 хви
лини 02 секунди, за що 

Восьмикласниця Пс.бузьної середньої школи Гопо- 
ванівсьного району Тетяна КИРИЛОВА відносить гру 
в шахи і до занять спортом, і до кульгурно-млеової 
роботи. їм Бона віддає значну частину свого вільного 
часу. Шахи допомагають дівчині у навчанні, розви
вають логічність мислення, гартують волю. На облас
ній спартакіаді сільських та селищних Рад народних 
депутатів серед дівчат Танк посіла перше місце.

Фото В. ФАЮКА.

одержала срібну нагороду. 
Першорозрядник Олек
сандр Білов зайняв четвер
ті місця у плаванні на 100 
метрів стилем батерфляй 
і 400 метрів у комплексно
му плаванні.

У командному заліку кі- 
ровоградці після спорт
сменів Дніпропетровсько
го і Київського інститутів 
фізкультури та Вороши- 
ловградського педінститу
ту піднялися на четверту 
сходинку.

П’ять кіровоградців здо
були право виступати у фі
нальних поєдинках, шо 
проходитимуть в першій 
половині травня в Дніпро
петровську.

В. ШАБАЛІН.

До красот
підводного 
світу

Любителі рибної nouni
— постійні відвідувачі Бі
лого озера на Харківщині
— нерідко бачать, як при
булі сюди спортсмени 
спочатну проводять на бе
резі інтенсивну розминку,

11 а потім, одягши гідрокос
тюми і приладнавши на 
спину яскраво-жовті ак
валанги, йдуть під воду.

— Особливо наші хлопці 
люблять підлідні запливи.
— розповідає нерізник 
клубу підводників харків
ського фізико-технічного 
інституту АН УРСР Воло
димир Кушнір. — Вода 
узимку — напрочуд чиста, 
і весь простір під льодя
ним склепінням нагадує 
казковий світ. Невимовна 
краса!

НАПРУГА БОРОТЬБИ. Фото В. ГРИБА.

МАРШРУТАМИ ГПО

ВСІЄЮ БРИГАДОЮ - НА СТАДІОН

В. ДОЛГАНОВ, 
кор. РАТАУ. ,

«Фізкультуру і спорт — 
на службу п'ятирічці» — з 
таким закликом виступи
ла торік бригада Віталія 
Бузовєрова із заводу «За- 
поріжсталь». Почин підхо
пили трудівники Іншого 
запорізького підприємства 
— «Дніпроспецсталі», і те
пер під цим девізом пра
цює тут більшість комсо
мольсько - молодіжних 
бригад.

Один З 1ПІХ — колектив, 
що обслуговує радіально- 
кувальну машину, ліпім 
керує Євген Барков. Ком
сомольці регулярно переви
конують змінні завдання, 
якість продукції відмінна. 
Більшість виконала і під
твердила норми ГПО. бере 
активну участь у всіх 
спортивних змаганнях.

Регулярні заняття фізич
ною культурою, виробнича 
гімнастика, участь у спар
такіадах стали для трудів
ників «Дніпроспецста.чі» 
звичайною справою. Солід
на спортивна база — п’я- 
тизальний будинок спорту,

водна станція, тенісний 
корт, басейн, стадіон
'Олімпійські надії» — дає 
змогу культивувати вісім
надцять видів спорту. Що
року понад дві тисячі за
водчан виконують норми ГПО.

Дбають па підприємстві 
і про фізичне загартування 
дітей робітників. Захоплю
юче проходять змагання 
«Батько, маги, я — ту
ристська сім’я», що прово
дяться заводським турклу- 
бом «Горизонт». Разом з 
батьками сини й дочки 
займаються на спортивній 
базі, а незабаром для них 
відкриється спортклуб 
за місцем проживання — 
в мікрорайоні металургів. 
З повним навантаженням 
Діс і заводська ДЮСШ.

Л. ВЛАСЮК, 
нор. РАТАУ.

В. о, редактора 
А. РОМАНЮК.

Jia украинском языке.

«Молодой коммунар» — 

орган Кировоградского 

областного комитета

ЛКСМ Украины.
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