
ПЛЕНУМ
ЦК ВЛКСМ

Москва, 4 лютого, (кор. ТАРС), 
Сьогодні у конференц-залі готелю 

І «Юність» відкрився пленум ЦК 
ВЛКСМ. Він присвячений обгово
ренню підсумків грудневого 
(1969 р.) Пленуму ЦК КПРСізав- 

• данням комсомольських організа
цій.

З доповіддю на пленумі виступив 
перший секретар ЦК ВЛКСМ Є.М. 
Тяжельников.

У роботі пленуму бере участь се
кретар ЦК КПРС І. В. Капітонов.

НАШ ЛІТЕРАТУРНИЙ КОНКУРС

ЛЕНИНСКИЕ ЕЛИ
(По распоряжению Совнаркома у 
Мавзолея В. И. Ленина были посаже
ны любимые Ильичем серебристые 
ели).

Серебристые задумчивые ели
Под Симбирском, в Шушенском 

н в Горках!
Словно таинство, родное имя Ленин, 
Синий ветер повторял негромко. 
К вам в часы нечастого досуга 
Шел Ильич, усталый и больной.
Вы тогда грустили грустью друга, 
Укрываясь в дымке голубой.
Вы стояли стройными рядами.
Охраняя солнечный покой.
Что же, ели, что случилось с вами
Той январьской снежною зимой?
Постояв п отчаянном молчаиьи.
В траур головы седые уронив.
Вы в тот год вс плакали ль ночами,
Все не веря в растапанье с ним?
И тогда направили на службу
К Ильичу своих вы дочерей...
Словно память о хорошей дружбе, —•
Елочки у входа в Мавзолей!

Лиза ШВЕЦОВА.
м. Кіровоград.

В перед’ювілейному ленінському році хлібороби орденоносної Кірозоградщини поклали на все
народний стіл запашну паляницю вагою — понад два з половиною мільйона тонн. Вони подали до 
столу і десятки тисяч тонн м'яса. Однак виробництво його могло б бути більшим, якби за остан
ні роки не сталося зменшення поголів’я худоби.

Нинішнього року області* мас продати державі 125 тисяч тонн м’яса, або майже на 13 тисяч тонн 
більше, ніж торік. А це означає, що треба збільшити поголів’я4 великої рогатої худоби і свиней 
до таких розмірів, які б гарантували виконання і перевиконання планів.

Важливим резервом підвищення продуктивності тваринництва є збереження молодняка вели
кої рогатої худоби, свиней і овець. Від того, як будуть доглянуті з першого дня телята, поросята, 
ягнята, залежить кінцевий результат: вихід м’яса. Вирішальну роль у цій справі відіграють люди, 
які працюють по догляду за молодняком.

Цими днями на фермі № 1 колгоспу імені Леніна Ульяновського району відбулась районна на
рада молодих тваринників. Темою їхньої розмови була турбота про збереження молодняка. Учас
ники наради прийняли звернення до всіх молодих тваринників області, в якому закликали докласти 
всіх зусиль, щоб повністю зберегти зимово-весняний і наступні виходи молодняка.

Комсомольці Ульяновського району виступили з ініціативою великого державного значення. 
Якщо ти комсомолець і працюєш у тваринництві — твій обов'язок ділом відгукнутися на 
їх заклик. Пам’ятай: тобі скажуть щире спасибі, якщо і ти зробиш вагомий внесок у збільшення 
виробництва м’яса. Хам повниться достатком всенародний стіл!
(Розповідь про районну нараду молодих тваринників вміщуємо на 1-й і 2-й сторінках).

„НАЗВАЛИ її ЗОРЬКОЮ“
• Василь Кулик обирає профе

сію тваринника.
О Допомагає наука,
• Шефами стають піонерські 

загони «Гвоздика», «Бригантина» 
і «Факел»

ЧАСТКА СВІТУ

Ферма як ферма. У повітрі телятника вловлюється 
запах свіжовибіленої стіни. Звідки пін? Так і є. В 
останній секції закінчується побілка. Тому так світло 
и приміщенні.

...Цьому хлопцеві двадцять п’ять, 11а фермі вже 
третій рік. Потрапив сюди, завдячуючи випадкові. 
Якось, ще працюючи на різних роботах, кілька разів 
підвозив корми на ферму. Зайшов провідати Толю 
Грабчака. Отак і залишився пізніше на фермі...

Звичайно, кожна нова справа вимагає, щоб її 
вивчили. Винися і Василь. Звертався за допомогою

ЦЕ БУЛО в день народження комсо
молу — 29 жовтня 191ІК року. На уро

чистій лінійці учні прийняли рішення — 
зустріти ювілей Ілліча найкращими ус
піхами у навчанні і громадсько-корис
ній роботі. А до цього в групах кожен 
комсомолець взяв особисті зобов’язання 
до цієї дати. У них наголошувалось на 
поліпшенні успішності, участі в гурт
ках художньої самодіяльності, спортив
них секціях, організації дозвілля, вико
нанні громадських доручень.

Отож, коли було опубліковано Поло
ження про Ленінський залік, у нас під
готовка до нього вже фактично почала
ся. А 12 квітня 1969 року ми провели 
розширене засідання комітету комсомо
лу, де обговорили питання про хід 
цього заходу. Тоді ж була створена 
громадсько-політична комісія. До її 
складу ввійшли секретар партійного 
бюро технікуму, секретар комітету ком
сомолу, викладачі суспільних наук 
-- ~ " - - члени

викладачі
М. С. Галаган та Д. Д. Таран, 
комітету комсомолу.

Громадсько-політична комісія 
мендувала для вивчення такі

реко- 
_________ _______ ___ твори 
В. 1. Леніна: «Завдання Спілок молоді», 
«Про кооперацію», «Великий почин».

Для підготовки до проведення Ленін
ського заліку були підключені праців
ники бібліотеки, читального залу. Вони 
підібрали спеціальну літературу, облад
нали книжкові виставки — «До 100-річ- 
чя з дня народження В. І. Леніна», «На 
допомогу політіиформатору», «До тебе, 
молодь, звертається Ленін», закупили 
близько ста примірників творів Леніна. 
У ВЕРЕСНІ минулого року в усіх гру

пах ми провели комсомольські збо
ри з питанням про хід Ленінського залі
ку. Справа в тому, що на перші курси 
прибуло нове поповнення. Ленінський 
залік першокурсники почали складати 
ще в школі. Виявилось, що праці «Зав
дання Спілок молоді», 
цію», «Великий почин» 
вчали. Тому учні групи 
курсу агрономічного

«Про коопера- 
вони вже ви- 

_____  _ _ _ _ «А» першого 
курсу агрономічного факультету взя
лись за вивчення прані Леніна «З чого 
почати?», група «Б» цього ж факульте
ту — «Як організувати змагання».

Новачки взяли також свої зобов’язан
ня на честь ювілею вождя.

Звісно, не все йшло гладко при ви
вченні ленінської теоретичної спадщи
ни. Багато зустрічалось незрозумілого. 
Ми передбачали це. Тому члени гро
мадсько-політичної комісії, а також 
викладачі Г. І. Кулик, В. В. ісаєв, Г. 1. 
Носова, Д. А. Голубець майже щодня 
проводили консультації індивідуально 
і в групах. Разом з цим проводились 
зустрічі з старими більшовиками, ком
сомольцями 20-х років, які поділились 
своїми спогадами.

У зв’язку з великим поповненням 
комсомольської організації передостан
ній етап заліку тривав до кінця грудня.

Як було заплановано, 3 грудня члени 
громадсько-політичної комісії разом з 
груповими керівниками почали прийма
ти залік. Проходив він у формі співбе
сіди. Кожен учень мав конспект, де бу-

до старших, ділився сумнівами з Анатолієм, Зараз 
наздоганяє товариша за виробничими показниками.

Молоді віком Анатолій і Василь. Тож за звичко» 
і називають їх молодими тварипникамн. Та коли го
ворити про досвід, про трудові здобутки, то ні Ана
толія, пі Василя молодими назвати но можна.

СЕКРЕТ МУДРОСТІ
Так уже повелось у тваринників артілі, що двічі 

на місяць Сава Матвійович Соколюк, головний зоо
технік, приходить на ферму як лектор. Двічі на мі
сяць на фермі — зоовстнавчання.

Цього разу тема занять «Збереження новонарод
женого молодняка».

Тут, на фермі № 2, буй випадок, коли доярка чи 
то загаялась, чи злегковажила і напоїла теля па 
годину пізніше, ніж того вимагав режим. Теля за
хворіло, і пже ні догляд, ні медицина не змогли 
запобігти ного загибелі. На цьому випадку й зупи
няється Сапа Матвійович.

— А вам, молодим, особливо слід вивчити передові 
методи вирощування молодняка. По-перше, досвіду 
у нас ще обмаль, По-pyre, загальноосвітній рівень 
дає вам змогу добре засвоїти основи зоотехнії...

(Закінчення на 2-й стор.).

Н2 15 (1183).

ЧЕТВЕР
5 ЛЮТОГО 

1970 р.

Ціна 2 коп.

СТУДЕНТСЬКА 
ВСЕСОЮЗНА
КАЗАНЬ, 3 лютого. (Кор. 

ТАРС). Сьогодні в Казані 
ському державному увіведС 
ситеті імені В. I. Ульянова-^ 
Леніна відкрилась загально
союзна інтернаціональна 
студентська наукова нон- 

- ференція. Тема її «В. І. Ле’ 
НІН — вождь і вчитель тру
дящих всього світу». В ній 
беруть участь 140 юнаків і 
дівчат із країн Європи, Азії, 
Африки та Латинської Аме
рики — представники зару-і 
біжних студецтів, які на
вчаються в радянських ву« 
зах.

ли старанно викладені основні положен
ня ленінських праць.
ЛСЬ відповідає другокурсниця бухгал- 
и терського відділу Лариса Путиико- 

па. її розповідь присвячена роботі Ле
ніна «Про кооперацію». Члени комісії 
задоволені. Лариса детально зупиняє
ться на обстановці, яка передувала на
писанню цієї праці, з якого приводу во
на була написана, викладає основну ТТ 
суть.

— А чи не могли б ви розповісти про 
те, як ідеї Ілліча перетворюються в 
Життя? — запитують ученицю.

1 дівчина впевнено наводить прикла
ди із свого району. Відчувається, іцо 
вона добре попрацювала не лише над 
першоджерелами, а й грунтовно вивчи
ла історичні, архівні документи.

> ЙДЕ ЛЕНІНСЬКИЙ ЗАЛІК

Як ми бачим

У відомості проти її прізвища стави
ться «п’ятірка».

За Ларисою відповідає Світлана Шу- 
ригіна. У неї питання — робота Леніна 
«Завдання Спілок молоді». Світлана не 
менш детально передає зміст роботи, 
обстановку на третьому 
молу.
- А як ви розумієте __

«вчитися комунізму»? — запитують її.
— Це значить, — говорить вона, — 

що, як вказував Володимир Ілліч, по
трібно, щоб наша молодь «не замикала
ся у свої школи і не обмежувалась ли
ше читанням комуністичних книг і бро
шур. Тільки в праці разом з 
камн і селянами можна стати 
німи комуністами».

Навівши цю цитату, Світлана 
дить до прикладу.

— Учні нашого технікуму 
курсу, зокрема), не лише добре вча
ться, а й працюють. Агрономи, наприк
лад, допомагаючи підшефному колгос
пові «Правда», очистили 8 тисяч цент
нерів кукурудзи, допомагали у збиранні 
овочевих культур.

Світлану зупиняють і ставлять у залі
кову книжку також відмінну оцінку. А 
мені хотілося б продовжити П відпо-

з’їзді комсо-

тезу Леніна

робітнн- 
справж-

иерехо-

(нашого

відь. Бо наші учні не менш успішно 
склали і трудовий залік.

Коли були складені останні екзаме
ни, ніхто не залишив технікуму. Всі 
працювали на своєму учбовому госпо
дарстві — збирали врожай. А видався 
вік на славу. Учні третього курсу пла

нового відділу виростили по 875 центнерів 
цукрових буряків на кожному гектарі. 
Добрий урожай соняшника инростнли 
учні групи «Б» третього курсу агроно
мічного факультету.

Не менш організованими були учні і 
під час роботи в підшефних колгоспах. 
Першокурсники бухгалтерського відді
лу очистили 1 перебрали у колгоспі «Ук
раїна» 4966 центнерів гібридної куку
рудзи Учні агрономічного факультету 
не залишили поля, поки не була виве
зена остання машина з цукровими бу
ряками.

Під час цієї роботи вони провели 
декілька вечорів відпочинку з молоддю 
села, давали концерти для трудівників 
ферм.
О ЦЕ поєднання суспільно-корисної ро- 
” боти з навчанням і дало відрадні 
результати, із 470 учнів 202 склали за
лік на відмінно. Найкраще підготовле
ними виявились груш «А» першого та 
другого курсів бухгалтерського відділу 
(секретарі комсомольських організацій 
Т. Куйбіда та Н. Бездітна).

Підсумовуючи пройдені етапи заліку, 
слід відзначити їх надзвичайно пози
тивний вплив.

У пас значно поліпшилась успішність. 
Більшість учнів навчається на «добре». 
А тридцять — лише на «відмінно».

Особливо помітний здниг у вивченні 
суспільних наук. На сьогоднішній день 
ми не маємо не тільки незадовільних 
оцінок. Трійки лічені.

Але поряд із позитивним треба пказа- 
ти на недоліки у проведенні зл.тіну. 
Деякі учні не досить активно брали 
участь у співбесідах, виявили невміння 
конспектувати матеріал, пов’язувати йо_ 
го із сучасністю.

Все це ми враховуємо при підготов
ці до завершального етапу заліку.

5 січня комсомольці технікуму прове
ли теоретичну конференцію на тему 
«В. і. Ленін — великий друг молоді». 
На ній були підведені підсумки перед
останнього етапу заліку.

Зараз ми продовжуємо вивчення біо
графії Леніна, організовано вивчаємо 
Тези ЦК КПРС «До 100-річчя з дня на
родження В. І. Леніна», матеріали між
народної Наради комуністичних та ро
бітничих партій та матеріали ill Всесо
юзного з’їзду колгоспників. На групо
вих зборах та лінійках учні звітують 
про свою успішність, участь у громад
сько-корисній роботі, про знання ленін
ської теоретичної спадщини.

В. БОГУСЛАВСЬКИЙ, 
секретар комітету комсомолу 
Знам’янського сільськогос
подарського технікуму.

На фото; п ятнкласннкп Богданівської восьмирічної школи Улья
новського району Вітя Баланюх, Боря Бабій, Таня Соколюк, 
»аня Клімова та Рая Ковтонюк на фермі.
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Молодиіі комунар2 СТОП
5 лютого 1070 року
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Олено! •А що ви йому їсти

приходять Ilio-

руки. 
Віро.

зоотехнік°району ІвадГтиігоиомч* T3yap,HHHHKiB- Головний
І. ГАЙДУКЕВИЧ, 

головний зоотехнік Ульянов
ського районного управління 

сільського господарства.

як оце телятко

йде охоче. Там 
можна погЛіі- 
шорсткі язіікїі

З.вердеежлГ'Я
молодих тваринників Ульяновського району 

до юнакіз 7а дівчат області, зайнятих на вирощенні 
молодняка сільськогосподарських тварин.

Сьогодні кожний день наближає нас до знамен
ного Ленінського ювілею. Комсомольці і молодь 
прагнуть зустріти цей день новими успіхами в 
комуністичному будівництві, вони включились у 
всенародне соціалістичне змагання на честь 
100-річчя з дня народження В. І. Леніна.

Ми, представники молоді Ульяновського району, 
яка працює на вирощенні молодняка сільськогос
подарських тварин, як і всі радянські люди, з ве
ликим хвилюванням стежили за роботою 1ІІ-го 
Всесоюзного з'їзду колгоспників. З їзд накреслив 
конкретні завдання: невпинно збільшувати вироб
ництво продуктів землеробства і тваринництва, до
биватись їх здешевлення, поліпшувати якість, пов
ністю задовольняти потреби країни в найрізнома
нітніших сільськогосподарських продуктах.

Перед трудівниками сільського господарства сьогодні, 
зокрема, стоїть велике і відповідальне завдання — збіль
шення виробництва продукції тваринництва.

Тваринники Ульяновського району домоглися значних 
успіхів у розвитку громадського поголів’я худоби. Вони 
вийшли па перше місце в області по виробництву тва
ринницької продукції. Вихід молодняка великої рогатої 
худоби но району становить 92,5 на 100 голів, у тому чис
лі у колгоспі імені Шевченка — 104,5, у колгоспі імені 
Горького — 100,9, у колгоспі «Росія» -- 95,8. Вихід поро
сят становить по району 17,5 голови від основної свино
матки, а в таких колгоспах як імені Леніна та імені Орд- 
жонікідзс — більше 20. Приріст живої ваги молодняка її 
окремих господарствах району складає 900 — 1100 грамів 
на добу.

Добру шану здобули тваринники старшого покоління— 
В. ЛІ. Пілецька (колгосп «Родина»), В. ЛІ. Федоза (кол
госп ім. К. Ліаркса), ЛІ. П. Семенюк (колгосп ім. Леніна). 
Лі. П. Яворська (колгосп ім., Ульянова) та інші.

Серед молодих тваринників, уже сьогодні можна назва
ти кращих — Марію Лїушинську з колгоспу імені Щорса. 
Василя Кулика з колгоспу Імені Леніна, Катерину Єчнну 
з колгоспу «Росія», Тамару Руденко з колгоспу імені 
Шевченка, Тамару Залізняк з колгоспу імені Горького та 
інших.

Лін усвідомлюємо, що ці показники були б набагато ви
щими, якби в кожному господарстві на кожній фермі до 
вирощування молодняка підходили творчо, використову
вали досвід..передовиків, застосовували науково-обгрун- 
товані методи вирощування тварин. Велику роль у цьому 
покликана відіграти наукова організація праці, зоотехніч
не навчання тваринників, сумлінне ставлення до виконай, 
пя своїх обов’язків.

Підрахувавши свої резерви, ми зобов’язуємося 
в 1970 році:

довести приплід великої рогатої худо
би до 95 голів на 100 корів і нетелів, поросят— 
до 17 голів на основну свиноматку, овець — до 
100 ягнят на вівцематку при стопроцентному їх 
збереженні;

домогтися щодобового приросту молодняка ве
ликої рогатої худоби до 950 грамів, поросят—250 
грамів віком до двох місяців;

забезпечувати зразковий санітарний стан тва
ринницьких приміщень;

боротись за високу культуру виробництва 
на кожному робочому місці;

організувати соціалістичне змагання на кращого 
молодого тваринника ферми, артілі, району.

Ми звертаємось до всіх тваринників області, які 
працюють на вирощуванні молодняка, підтримати 
наш почин.

Ми звертаємось до всіх комсомольців та піоне
рів — учнів сільських шкіл — взяти шефство над 
доглядом за молодняком, організувати загони 
юних тваринників, які б надавали посильну допо
могу колгоспним фермам.

Ми звертаємось до майбутніх випускників шкіл 
поповнити ряди молодих тваринників області з 
тим, щоб справа вирощування молодняка та худо
би стала справою молоді.

Не пошкодуємо сил, уміння й енергії, викорис
таємо наші знання і досвід, силу молодих рук і за
пал комсомольський для виконання завдань, по
ставлених партією і урядом перед сільськими тру
дівниками по значному збільшенню поголів'я 
громадського тваринництва!

Прийнято на районній нараді молодих тва
ринників Ульяновського району.

На фото: група учасників районної наради молодих тваринників у 
'Іеніїїа. ' «!

(Закінчення).
Віра Тофан та Володя Константин 

па фермі недавно. Тож І Ьигаїіь 
них не бракує.

Володя дещо сором’язливий хлопець. 
Ніби між іншим підходить після за 
нять до головного зоотехніка:

— Що я можу конкретно робити 
сьогодні, щоб досягти приросту такб- 
кого, як скажімо, у Толі Грабчака?

— Оснопнс, Володю, режим.

ЗАГОНОМ НА ФЕРМУ
На ферму дітвора 

такі гарні телятка. їх 
дити, підставити 
спої теплі

— Тітко 
зветься?

— Тітко 
даєте?

Отак щоразу, коли 
нори.

Якось після дитячого концерту — 
знову екскурсія по фермі. Таня Соко- 
люк не намилується на маленьке ру
дувате створіння.

— Ой, та воно ще на ніжках не
міцно стоїть!

— Я б хотіла його доглядати. Аби 
то можна.

— Чому ж но можна, — підпоиідає 
Віра Олександрівна Семенюк. При
ходь, Таню, допомагатимеш.

— I и хочу.
— 1 я...
Задзвеніли дитячі голоси.
Назавтра прийшли всім загоном.
— Лін, піонери загону «Гвоздика», 

вирішили допомагати вирощувати те
лят.

тваринницькому містечку колгоспу імені

„НАЗВАЛИ її ЗОРЬКОЮ
Перше чергування відбулося того ж 

вечора. Біля однієї групи — дівчатка: 
Галя Окопна, Люда Замкова, Оля ПЛ- 
іїасюк. Біля другої — хлопчики: Петп 
Чоповськпй та Володя Гунчак.

А на ранок у школі тільки й розмо
ви:

—• Ліаріє Володимирівно! Ми теж пі
демо на ферму, — хпн.ШюТься НІоіїе- 
рй загону «Факел»,

— Ми теж, — у відповідь «Бриган
тина»..,

— Доведеться дозволити дітям, « 
звернувся до старшої піонервожатоі 
директор школи В, Г. ДсмчинС^- 
кий. — Добру справу затіяли піонери.

Так учні Богданівської посьмирічнбї 
школи імені П. Поповича взяли шсфС- 
Тро над тваринницькою фермою № 1 
колгоспу імені Леніна.

РОЗМОВА В КОМІТЕТІ
— Все це добре, Валерію. Та хоче

ться. щоб хоч раз зібрались ми, Мо
лоді тваринники, поговорили. Адже 
скільки ще є иевирішених питань. Л 
ми навіть добре не знаємо один одно
го. По правді сказати, не так уже нас, 
молодих, і багато в районі. Он механі
затори, ті в молодіжні бригади об’єд
нуються, доярки — в молодіжні фер
ми, а ми...

Валерій Левченко, секретар комітету 
комсомолу артілі, замислився.

міг він сказати у відповідь на дош
кульні, але правдиві Володині слова.

Приїхавши в Ульяновку, Валерій 
перш за все завітав до райкому комсо
молу. Валентин Давидяк, перший сек
ретар райкому вислухав його уважно,

— Діло говориш, Валерію. Район 
наш передовий по виробництву тва
ринницької продукції. А от з молоди
ми тваринниками, відверто кажучи, 
ми ще не допрацьовуєм ми вже намз- 
пїлн зібрати їх, поговорити. І знаєш, 
де ми це зробимо? У вашому колгоспі.

— Чому саме в нас? Є кращі.
— Не скромничай.! у вас є що пока

зати. Та справа не в тому. Адже Нам 
потрібно повести ділову розмову, от
же, говорити і про хороше, і про не
доліки не забути...

Нарада відбулась. Молоді тварин
ники з артілей ім. Шевченка, ім Ор- 
джонікідзе, ім. Горького та інших 
знайшли багато про що говорити. Тут, 
у Будинку тваринника, і народилось 
звернення ульяновців до всіх молодих 
тваринників області. Звідси й вируши
ли вони в похід за достаток, за висо
ку культуру виробництва тваринниці 
кої продукції.

Б. КУБАНСЬКИЙ.
Колгосп ім. Леніна
с. Богданівна Ульяновського району.

СІМ’Ї НАШІЙ РОСТИ

Помножившії 
молодих рух. 

всього близь* 
було читати

Що на

15 0МН0ЖСІ1ІІЙ ДОСВІД
З почуттям законної юрдосіі тваринники нашого райо

ну зустріли звістку про нагородження ульяновців пере
хідним Червоним прапором обкому''КГ1 України та обл
виконкому за збільиіешія виробництва і заготівель про
дуктів тваринництва. Безумовно, тваринники району до
моглись значних успіхів у роботі. Досить сказати, що 
вихід молодняка великої рогатої худоби по колгоспах 
району становить 92,5 на 100 голів, поросят — 17,5 від 
основної свиноматки, приріст живої ваги молодняка в 
окремих господарствах дорівнює і 100 грамам на добу. 
Ми це усвідомлюємо, ставимо перед тваринниками зав
дання по значному збільшенню поголів’я тварин в ціло
му по району, по Стопроцентному збереженню молодняка.

Одним з невнрішеннх повністю питань є питання, кому 
саме працювати біля тварин. Думка схиляється до мо
лоді. Скажемо відверто, загальноосвітній рівень трудів
ників старшого покоління дещо нижчий. аніж у молоді, 
із свого боку працівники старшого покоління набули 
неабиякого досвіду роботи в тваринництві. "------ ----
цей досвід на знання молоді, на завзяття 
можна досягти неабияких результатів.

На жаль, у районі вирощують молодняк 
ко п’ятдесяти юнаків та дівчат. Радісно _____
в районній газеті «Ленінець» виступ молодої свинарки 
з колгоспу ім.Горького Тамари Залізняк, яка заклика
ла випускників сільських шкіл після закінчення школи 
ітн працювати на ферми, відповіді школярів. Цей же 
іцклнк пролунав, і з трибуни районної паради молодих 
тваринників,

На фото: Тамара Залізняк, одна з наймолодших тва 
рннпиць району.

На свиноферму я піш
ла працювати після за
кінчення 8-го класу Ве
лико - Троянської серед
ньої школи. Щоправда, 
навчання я не залишила, 
продовжую навчатись у 
вечірній школі.

Працюю, як бачите, 
недавно. Тож і доСвїд 
маю невеликий. Проте 
кожного дня з радістю 
приходжу в це просторе 
приміщення. - 
«підопічні», 
знають мене і

Спочатку я працювала 
на дорощуванні поросят 
віком від двох до чоти
рьох місяців. Потім по
просилась до свинома- 
тбк.

Тут мої
Вони вже 
чекають.

Не можу не згадати з 
г]одякою Марію Терен- 
тіївну Пустовіт, яка так 
багато допомагала мені 
в перші дні роботи, За,- 
раз ми працюємо такок 
ііоруч.’ І в неї, і в мене на 
догляді по 27 свинома
ток, однакові і соціаліс
тичні Зобов'язання: одер
жати на кінець року 
670 поросят. Звичайно, 
зобов язання Ми ьикб- 
наємо,

У себе на фермі ми 
поставили справу догля
ду за поросятами на нау
кову основу.Тож і поста
вали собі за мету досяг
ти стопроцентного збё- 
РЄ)ЦЄННЯ поросят і ще 
щоб десь у ДВОМІСЯЧН0-

му віці вони йшли ВІД нас 
у групу дорощування 
здоровими, потрібної на 
ги.

Приємно те, 
Фермі вже не я одна м'<5- 
лрда свинарка. Має групу 
свиноматок Ганя Гладка на відгодівлі поросі 
працює Дуся Богачук.
Нещодавно „а ферму 
прийшла Віра Мельник У 

и5° с'м’* наша 
-.іїДЄ ?Єдалі поповнюВа- 

ро6ота «’««а * 
цікава, і вдячна.

Тамара ЗАЛІЗНЯК, 
свіщарка колгоспу 
їм. Горького.

& Великі Трояни 
Ульяновського району.



___ _—3 стор. ——-

ВИ НАМ 
ПИСАЛИ

жДобрнй день, дорога рецак« 
ція! Пишемо до вас листа І хо
чемо, щоб ви нам допомогли. 
Вже кілька місяців ми без 
електричного освітлення, вийшов 
З ладу трансформатор. У нас у 
кожного діти, їм треба готувати 
уроки. Та й взагалі, хіба можна 
зйраз без електроенергії? Дуже 
просимо не відмовити у нашо
му проханні і заздалегідь вдяч
ні вам за турботи.

Жителі села Верхівців 
Кіровоградського району».

Голова виконкому районної' 
Ради депутатів трудящих М. Ли
сенко повідомив редакції: «Жи
телі села Верхівців тимчасово 
не користувалися електроенер
гією, тому що вийшов з ладу 
силовий трансформатор. Зараз 
колгосп «Заповіт Леніна» має 
трансформатор, який буде вста
новлений найближчими днями».

Студент Кіровоградського інс. 
тнтуту сільськогосподарського 
машинобудування Крилов про. 
сить пояснити, де можна навчи- 
тясл^одитй мотоцикл. Пого то- 
вар?С' теж хотіли б у зимовий 
Період набути прав мотоцик
ліста.

Ми звернулися де керівни
ків Кіровоградського автомо
токлубу з проханням відповісти 
Па запитання студентів. Вони 
пояснили, що зараз набирається 
група учнів. Плата за навчан
ня — ЗО карбованців. навчаю
ться курсанти півтора місяця.

«Дорога редакція! Я здала до
кументи в Кіровоградський тех
нікум радянської торгівлі, але 
потім мої життєві плани зміни
лися. Кілька разів я просила 
надіслати документи на мою ад
ресу, але відповіді не одержу
вала. Люба Лункова.

с. Мар'янівка
Маловисківського району».
Цс — перший лист. А ось 

другий.
«Завдяки вашій допомозі я 

одержала документи з техніку
му. Дозвольте від щирого серця 
подякувати вам за допомогу».

Любу Луньову цікавить ще 
одне питання: де можна набути 
професію радиста і яку для 
Цього потрібно матії освіту.

Професію радиста можна на
бути в Кіровоградському проф
техучилищі № 1 (вул. ініціатив
на. 16). Для цього потрібно мати 
середню освіту.

ПОЧАТОК 
БІОГРАФІЇ

О.ія стояла і схвильовано розповідала:
— Я народилася в Новоукраїнці. Після за

кінчення школи навчалася в Кіровоградському 
медичному училищі. А оце працюю третій рік 
фельдшером...

За дві хвилини дівчина розповіла всю свою 
біографію. А я сидів на партійних зборах і ду
мав про те, що часто за скромними фразами 
ми не помічаємо гарних справ наших людей.

Оля СІльчепко прийшла в нашу лікарню 
зразу після закінчення медичного училища. І 
тільки з Ті появою пожвавішали справи комсо
мольської організації. Олю обрали секретарем. 
Вона організовувала цікаві збори, піклувалась 
про регулярний випуск стіннівки. Молодь лі-

$ СПРАВИ НАШІ, ПОБУТОВІ

ВСЕ почалося ось з чого. Керів
ників колгоспу «Комінтерн» 

Бобринецького району хвилюва
ла така проблема: як у негоду 
дізнатись, чи не скисло молоко 
на віддаленій фермі в селі Кор- 
жевому? Воно, звісно, можна 
було б його врятувати — посла
ти гінця. Але кожен боїться за
мочувати в лісосмузі: раптом 
зЬГЯЙяе в багнюці. До села під 
двтзегради не така вже й від
стань довга — два кілометри. Та 
навколо степ. І їхати ніхто не 
наважувався...

— Оце ми так сперечаємось, 
мабуть, вже два чи три роки. — 
почав, було, хтось з правлін
ців. -— Господарство наше ба
гате. Час уже й бруківку ви
стелити. Там же таких 140 дво
рів. Скрутно людям без гарної 
дороги. Збудуємо і вирішимо на. 
іду проблему — матимемо добре 
сполучення з віддаленою брига
дою...

— Це ясно, — підвівся збен
тежений голова колгоспу І. О. 
Кириленко. — Колись збудуємо. 
А зараз мене хвилює одне: як 
там молоко?

— От би телефон! — знов}* по
чулось осторонь.

— Це — вже думка. Звісно, 
потрібен телефон.

І ось знову проблема: куди 
протягти провід, щоб він був 
йайкоротший, щоб найменші 
витратити коштів? На ферму? 
Не годиться. У клуб? Там не 
завжди хтось е. Нарешті, блис
кавична пропозиція:

— Від телеграфної лінії най
ближче хата тракториста Олек
сандра Ярошенка. А його дру
жина — листоноша. От і буде 
передавати, коМу слід наші те
лефонограми...

Сказано — зроблено: дві годи- 
ЕІдаги. телефон встановлено 

У коридорі буднику механізато
ра Ярошенка. Якраз вчасно. Бо 
яадпорі заметіль, і знову бід- 
$?вся голова колгоспу про Мф- 
(І9К0. А тепер є рятунок — є іе- 
ЖСВЄ'1’ Оп,ш,0ЧЇ Дзпоіі»в У Кор-

— Віро, негайно на ферму.

Бідони зараз ніякий тягач не 
доставить у Бобринець. А щоб 
молоко не скисло, хай розберуть 
люди. Так і передай...

— О, тепер, жінко, не за
пізнишся ти ніколи на роботу, — 
жартував чоловік. — Телефон 
розбудить.

Слова його були пророчими. 
Бо з того дня Віра Арсентіївна 
Навіть уві сні чула тривожні 
дзвінки.

А 
МОЛОКО 
СКИСЛО...

Л насправді:
— Віро, біжн до бригадира, 

хай негайно на засідання прав
ління їде, — це з колгоспної 
контори.

— Що там накоїли ваші хлоп
ці? Передайте, щоб з’явилися у 
відділення міліції.

— Алло! Коржеве? З пожеж
ної вас турбують. Там все га
разд у вас?

Л згодом ще й таке:
— Коржеве!.. Як би мені діда 

Кирила до телефону? Або пере
кажіть, щоб на сватання при
йшов...

Рознесла Віра Арсентіївна 
листи, газети. Передала телефо
нограми. І від голови колгоспу, 
і 3 району, і від кума Гаврила. 
Повернулась додому і в долоні 
сплеснула: на порозі побите 
ерло — хтось вікно витиснув. 
Сусіди пояснювали:

— Тут п Одного курятник заго
рівся, То треба було подзвонити, 
а ключа не могли знайти...

Найбільш людно в хаті Яро
шенків увечері. З усіх кінців се
ла сходяться дзвонити яб теле
фону: той у Бобринець, ТОЙ У 
Кіровоград, той у сусіднє село. 
І отак до пізньої ночі.

»Молодив комунар“ -5 лютого 1970 року—•

І. ПРОЦЕНКО,
доцент Кіровоградського педінституту

«ВЕЛИКА, СПРАВЖНЯ 
ЛЮДИНА СВІТУ ЦЬОГО»

карні виступала з концертами в колгоспах, п 
профілакторії «Гірник». Комсомольці взяли зо. 
бов'язання оволодівати суміжними професіями. 
Активно працював гурток «Кругозір». І за 
кожною хорошою справою стояв секретар. 
Серйозна в роботі, весела під час дозвілля, 
Оля вміє захоплювати людей, вести за собою.

На партійних зборах виступив головний лі
кар міської лікарні № З В. А. Полтавець. Він 
сказав тс-тлі слова про Ольгу СІльчепко:

— Цс добре, що в партію йде такс поповнен
ня, як Оля.

Потім секретар партійного бюро лікарні В. І. 
Бабічев запитав:

— Хто за тс, щоб комсомолку Олю Сіль- 
ченко прийняти кандидатом у члени КПРС?

і всі комуністи проголосували «за».

А. КОХАН.
м. Олександрія.

Л оце вже перед ранком при
біг Яків Іванюк:

— Відчиніть! Я — в лікарню! 
і вже в телефонну трубку:
— Дружина моя тяжко хвора. 

Пришліть, будь ласка, лікаря.
З Бобрннця йому відповідь:
— Не доїде машина, дорога 

погана...
Вдосвіта знову з колгоспної 

контори дзвонили:
— Завідуючий фермою потрі

бен...
Віра Арсентіївна не стерпіла:
— Мені ж зараз у Бобринець 

за газетами п’ять кілометрів 
треба міряти, а потім цілий 
день ще розносити їх.

До телефону підійшов Кири
ленко:

— Нічого, Віро, не станеться, 
як пробіжиш зайвих два кіло
метри. У тебе діти є. Пошли од
ного п один кінець, іншого — в 
другий. Л телефон — це громад
ське доручення... У кожного з 
нас воно є.

...Воно б, може не варю де
тально писати про всю цю істо
рію. Але якось одного січневого 
дня в Бобринці на автобусній 
станції мені знову довелось чу
ти про той телефон.

— Та поїду я з цього села і 
все. Розумієш, хлопець до мене 
дзвонив з Кіровограда, а мені 
ніхто не повідомив вчасно. Лін 
посварились. І тільки тому, що 
в гітки Віри хата була замкнена.

— То тільки через телефон?
— Телефон — це початок. У 

пас навіть фельдшера в селі не
має. I хлопці з села повтікали. 
Л з сусідніх сіл не йдуть, бо 
бояться черевики погубити в до
розі...

Отже, проблема, виходить, не 
тільки п тому, що на фермі мо
же молоко скиснути, якщо вчас
но не примчить у Коржеве ГІ- 
нець, якщо Віра Арсентіївна 
відмовиться носити телефоно
грами...

М. ВІНЦЕВИЙ,
Бобрипецькнй район.

ЛЕНІНСЬКА ТЕМА В ЛІТЕРАТУРІ ДЛЯ ДІТЕЙ ТА ЮНАЦТВА 

(Продовження. Початок в газеті 
№ 14).

Разом з тим у вірші показується виключна 
працездатність В. І. Леніна, який вночі обмір
ковував і писав, а вдень ходив на косовицю. 
Вдалим художнім прийомом — розмопою тат
ка з гостем — поетеса показує хлоп'ятам, хто 
такий був гість, розкриває світове значения В. І. 
Леніна і готовність трудящих Росії йти за ним 
на штурм царизму. Просто н переконливо ма
лює Н. Забіла образ В. І. Леніна й тс неза
бутнє враження, яке він залишив у серці лю
дей.

Ім’я Леніна відоме в цілім світі, 
Знають Леніна усі найменші діти, 
Слово Леніна в серцях ми несемо, 
Справу Леніна ми далі ведемо.
Цією короткою кінцівкою-епілогом поетеса 

вдало підкреслює світове значення В. І. ЛснІ- 
йа, всенародну любов до великого вождя, а та
кож обов’язок кожного піонера свято викону
вати ленінські заповіти.

Наші діти і юнаки люблять іпори, де зобра
жено діяльність В. І. Леніна як творця і керів
ника першої в світі Радянської держави. До
сить назвати оповідання В. Бонч-Бруєвича «У 
перші дні Жовтня» (про керівництво В. І. Ле
ніним Жовтневим збройним повстанням у Пет
рограді), О. Кононова «У Смольному» (зустріч 
В І. Леніна з селянамн-ходаками), «Суботнпк» 
(участь В. 1. Леніна у Всеросійському субот- 
нику 1 травня 1920 року). «Поїздка в Кашино» 
(В. І. Ленін на відкритті Кашипської електро
станції), Л. Радіщева «Справа державної ва
ги» (зустріч Голови Раднаркому з червоноар- 
мійцями і поїздка з ними в теплушці) та ін. В ОПОВІДАННЯХ С. Виноградської «Концерт

Шаляпіна». «Ювіляр» відтворено високі ес
тетичні смаки В. І. Леніна, захоплення музикою 
і театром. Ленін любив Шаляпіна, музику Бет
ховена і Чайковського.

Письменниця розповідає, як Московська Ра
да організувала для робітників, громадських 
І партійних організацій столиці концерт Шаля- 
піна. Перед початком концерту в залі Велико
го театру з’явився В. І. Ленін. Коли відкри
лася завіса І на сцену став виходити знамени
тий співець, глядачі замітили В. І. Леніна. За
лунали бурхливі оплески і вигуки: «Лс-сн-і-ін!» 
Могутній гул. мов буря, наростав з новою сп
лою. Ленін змушений був залишити театр.

А в цей час співав Шаляпіп «Дубинушку», І 
«Вулицю», співав усе найкраще для народу, І 
який звершив революцію.

В. І. Ленін, який любив мистецтво I схиляв
ся перед талантом Шаляпіна, пішов з театру. 
Із двох тисяч глядачів, які аплодували Іллічу 
в пориві палкої любові, ніхто не гадав, що 
В. І. Ленін покинув концерт: йому було не
зручно перед великим російським співцем.

На другий день Марія Іллінічна (з якою 
працювала в редакції «Правды» авторка опові
дань) згадувала: «Брат повернувся додому обу
рений. «Наша публіка, каже, не вміє поводи
тись на концерті. Ідуть слухати Шаляпіна, а 
влаштовують овації Леніну... Це неповага до 
артиста!» (С. Виноградская, Искорка, Расска
зы о В. И. Лепине. «Детская литература», М., 
1964. стр. 39).

В оповіданні підкреслюється нс тільки любов 
В. І. Леніна до мистецтва, але й його простота 
і скромність, бажання не виділятись у колек
тиві.

М. Горький у нарисі «В. І. Ленін» відзначає 
найвиразнішу рису характеру Ілліча — його 
простоту. Він «простий, як правда». (М. Горь
кий, В. І. Ленін, «Дніпро», К.. стор. 23).

Принагідно згадаєм, <цо й К. Маркс па за- о 
питання про те, яка, па його думку, якість У 
найцінніша п людині, відповів: «Простота». І

Н. К. Крупська у спсгадах «Паш найкращий І 
друг», змальовуючи В. І. Леніна, як прекрасну Ц 
і цільну людину, сповнену любов’ю до трудя
щих, відзначає його простоту. «Всі знають йо
го простоту. — пише попа. — його веселий, за
разливий сміх. Але все ч нього було підпоряд
коване одному — боротьбі за життя для всіх 
світле, освічене, заможне, сповнене змісту, ра
дості. Понад єсе його радували успіхи в цій 
боротьбі. Особисте V нього зливалось само 
собою з його громадською діяльністю. (Н. І(. 
Крупская. Наш самый іучіііий яруг, Дстпіз, 
1961, стр. 39).

Оповідання С. Внньїрадської «Ювіляр» до
сить красномовно характеризує ленінську прос. 
тоту 1 скромність, його високу духовну культу
ру. У 1929 році московські більшовики виріши
ли відсвяткувати 50-річчя В. І. Леніна. Повідо
мили про цс ювіляра, але пін рішуче відмо
вився. Так і сказав, що нізащо не приїде.

Та ювілей все ж таки відбувся. Виступали 
М. Горький, М. Ольміііський. А. Луначарськнй, 
робітники, поети. А Голова Гадпаркому тнмча-. ! 
сом сидів у своєму кабінеті її Кремлі і не чув Ц 
ювілейних промов. Лише в кіпці умовили В. І. 
Леніна приїхати хоч на концерт. послухати 
улюблену музику.

В. І. Ленін прибув з умовою, щоб його 
звільнили під ювілейного торжества. Ілліч з 
великою увагою слухав музику Чайкопсі.котп, 
Патетичну сонату Бетховена...

Так на третю весну революції відзначили в 
Москві п’ятдесят років ленінського життя. 
«Вже сідаючи и машину. В. І. Ленін усе пов
торював:

— Спасибі, товариші! Спасибі! Прекрасна 
музика! Не знаю, як промови, не чуй, слава 
богу. Але музика була чудесна...

Ленінська скромність і працьовитість прав
диво розкрита також в опопіданні Л Ра іішсва 
«Новий костюм».

У художній ленініані, у творах рідних жанрів 
для юних читачів провідне місце посідає тема 
«Ленін і діти». З великим педагогічним так
том і чуттям В. І. Ленін умів розмовляти з 
дітьми, заглянути в їх душу, бути для них 
щирим порадником і другом. Предметом особ
ливої уваги В. І. Леніна та ного соратників 
були юні учасники боротьби за встановлення 
Радянської влади. «Діти революції» — під та
кою назвою вони ввійшли п художній літопис н 
боротьби за владу Рад.

Серед численних творів дитячої та юнацької 
літератури відзначимо такі, як «Друга рево
люції» Л, Гумилевського, «Хлопчик з ІІарв- 
ської застави» М. Большипцова, «Багата лю
дина» Б. Смольянова. «Прапори над містом» 
Л. Жарикова, «Петроградський хлопчик» 
О, Копиленка, «За владу Рад» О. Дончснка, 
«Дівчинка із Смольного» В. Бичка тощо.

Так, у творі «Петроградський хлопчик» 
О. Копилснко показує боротьбу трудящих за 
встановлення Радянської влади 1 керівну роль 
ленінської партії збройним повстанням. Підго
товка до штурму Зимового палацу подається І 
крізь призму сприймання десятирічного Мики
ти, сина со.чдата-більшопііка.

(Закінчення на 4-й стор.). і

Пост славить В, І. Леніна — вождя і вчи
теля трудящих, який усе життя навчав 
інших, присвячував усі сили і знання на тс, 
щоб створити «величну і світлу державу», 
яка «очолює нині но праву розкутий оновле
ний світ». Ніщо но злякало В. 1. Леніна у 
прагненні до великої мети.

Закінчується вірш зверненням до молодого 
покоління, яке свято береже заповіти Іл
ліча, із вдячністю наслідує великого вождя 
в житті і праці, прагнучи бути таким, як 
Ленін. ВІД ІМ.СНІ мільйонів юних ленінців, 
яким належить майбутнє, поет урочисто про
голошує як клятву:

І в прагненні більше трудитись, 
Як прапор, підносимо клич: 
— Учитись, учитись, учитись, 
Як вчився любимий Ілліч! 
Бо ми — найщаслнвіші, друзі: 
То він для дітей трударів 
У вільнім Радянськім Союзі 
Широкі дороги підкрив!

Велике місце в художній ленініані посіда
ють твори про більшовицьке ПІДПІЛЛЯ, в яких 
висвітлюється самовіддана революційна ді
яльність В. І. Леніна та його соратників у 
важкі роки реакції і поліцейського терору.

У книзі Є. Драбкіпої «Балада про більше- 
внцькс підпілля» постає перед нами все жит
тя В. І. Леніна: від раннього дитинства до 
останнього більшовицького підпілля, коли 
пождь пробирається в Смольний перед штур
мом Зимового палацу. Письменниця добре зна
ла героїв підпілля, жила серед них, булаосо- 
бисто знайома з В. І. Леніним, Н. К. КРУП- 
ською, тому її розповідь овіяна тією непід
купною простотою і достовірністю, що падає 
творові особливого звучання. В. І. Ленін діє у 
повісті не тільки як організатор і керівник Ве
ликої Жовтневої соціалістичної революції, він, 
передусім, гуманна людина, прекрасний това. 
рнш і дисциплінований член партії. «Чим далі 
минає час, — стверджує автор, — тим могут
ніше підноситься на загальному фоні Історії 
людства Ленін і його соратники — люди, яким 
ми перш за все зобов’язані великою Жовтне
вою перемогою 1917 року».

Серед великих епічних творів про В. І. Лені
на слід відзначити повісті М. Прнлежаевої 
«Під північним небом», «Надзвичайний рік». 
«Три тижні спокою», В. Канівця «Хлопчик і 
жар-птиця», «Ульяновп», де образ Леніна роз
крито багатогранно. динамічно, підкреслено 
його внутрішню красу і силу.

Характерні риси вдачі В. І. Леніна в часи під. 
пілля і заслання розкривають оповідання «ІЦо 
таке 24 години» Г. Петровського. «У курені» 
3. Бядулі, «В грудневу ніч» Н. Ходзп, —Ялка- 
ла» С. МІрера, «Будинок на Виборзі» М. Ново- 
селова, «Шу-иіу» Г. Кржнжаповсі.кого. «Ми- 
рось з Пороніно» Г. Кирнлюка...

Старий більшовик Г. Петровськнй розповідає 
про ленінський стиль роботи, що відзначався 
точністю й акуратністю, умінням використати 
кожну хвилину. В. І. Ленін знав, що революцій
на справа не терпить зволікання І байдужості. 
До В. І. Леніна, що проживав під Краковом, 
приїхали російські комуністи для поради. Після 
напруженої праці всі відпочивали. Раптом Во
лодимир Ілліч перервав свій відпочинок, щоб 
відправити пошту. Здивованим товаришам він 
пояснив, що поспішає. Адже пошта о селі 
працює тільки годину, 1 якщо він не встигне 
сьогодні розіслати всі резолюції, то вони пі
дуть на 24 години пізніше. А рішень наради 
чекають товариші в Парижі, Лондоні, Берліні. 
У Росії революційне піднесення, а тому запіз
нюватись не можна.
V ОВАЮЧИСЬ під шпигунів Корейського, В. І.

Ленін деякий час перебував у курені біля 
станції Розлив (опов. «У курені»), В. 1. Ленін 
невтомно працював, готуючи робітників і сол
датів столиці до збройного повстання проти 
Тимчасового уряду. У простому курені у В. І. 
Леніна визрівали величні плани боротьби за 
світле майбутнє. Він пірни у перемогу над 
буржуазією.

Хвилюючі сторінки з життя В. І. Леніна роз
криває оповідання «В грудневу ніч». Як ста
ло відомо, петроградська охранка вирішила за 
всяку ціну вислідити В. 1. Леніна і заарешту
вати. Життя пождя в небезпеці. Товариші по 
партії порадили йому перебратися з Петро, 
града у Фінляндію. В. І. Ленін виїхав поїздом 
до станції Або. У цей час у вагон пробрався 
матернії шпн.к, сподіваючись на станції затри
мати небезпечного «державного злочинця» 
Ульяпова. Схилившись на столик, Ілліч непо
мітно спостерігав за споїм ворогом. Всю доро
гу до найближчої зупинки між ними відбуває
ться таємний небезпечний двобій. Хто виграє 
цей поєдинок?

І Ленін вийшов переможцем, обманувши 
поліцейського а'гента. Майже 20 верств у ніч
ній темряві пройшов він пішки, поки не потра. 
нив на конспіративну квартиру. Та виявилось: 
у порту Або повно переодягнених шпиків. Тоді 
В. І. Ленін зважується на рішучий небезпеч
ний вчинок. Виїзні по морській затоці, минаючи 
ополонки і крижини, він з трудом добрався 
до найближчого острова, щоб, таким чином, 
виїхати пароплавом у Швецію. Так велика си
ла волі і витримка допомогли В. 1. Леніну 
вийти із найскрутнішого становища, пам’ятаю
чи про завдання партії. Подорож у грудневу 
піч була справжнім подвигом.

Ховаючись від переслідувань, В. 1. Ленін 
змушений був виїхати у Фінляндію. Під пріз
вищем робітника Іванова він жив на хуторі 
Ялкала біля озера Кафі-Ярві (опов. «Ялкала»). 
Перебування В. І. Леніна в Ялкалі лишило 
незабутні враження у фінської родини. Госпо
дарі здогадувались, хто в них мешкає, знали, 
що його розшукують, але вони були твердо 
переконані, що їх гість щирий друг трудящих 
і прагне їм щастя. Оповідач підкреслює лю
бов і пошану до В. і. Леніна господарів і їх 
дітей, розкриває ту рису характеру вождя, 
яку М. Горький називав «магнетизмом, що 
притягав до нього серця й симпатії людей 
праці». (М. Горький, В. І. Ленін, «Дніпро», 
1969, стор. 34).

Аналогічний епізод із життя В. І. Леніна, ко
ли він, перебуваючи па озері Кафі-Ярві в під
піллі, готував народ до генеральної битви з 
Тимчасовим урядом, показано і її поезії Н. За
біли «Хатинка над озером». Цс зразок сус
пільно-політичної лірики для дітей.

Крізь світосприймання дітей автор малює 
образ цієї особливої людини — її простоту, 
любов до трудящих. Двоє фінських хлоп’ят по
любили В. І. Леніна з першого погляду, хо
дили з ним у ліс на прогулянки, па рибалку. 
В. І. Ленін навчає їх російської мови.
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«ВЕЛИКА, СПРАВЖНЯ 
ЛЮДИНА СВІТУ ЦЬОГО»

(Закінчення).

У творі змальовуються нелюдські умови жит
ія робітників, загнаних у темні, сирі підвали, 
куди й сонце не проникало. Контрастом до 
злиденного животіння родини Микити й Тані 
є розкішне паразитичне життя фабриканта 
Лапшова, сина якого навіть до школи возять 
фаетоном.

Комуністична партія і В. І. Ленін, підкрес- 
люе автор, ліквідували що соціальну неспра
ведливість; здійснились мрії трудящих; після 
перемоги Великого Жовтня робітники перебра
лися з підвалів у світлі кімнати пана Лапшова, 
діти Микити й Такі пішли до школи.

Оповідання «Петроградський хлопчик» скла
дається з семи невеличких самостійних новел, 
н яких зображується підготовка до збройного 
повстання, процес формування політичної сві
домості Микити, його сутичка з сипом Лапшо
ва, участь хлопчика у боротьбі з буржуазією, 
зокрема допомога революційному загонові у 
розгромі юнкерів. Остання новела так і нази
вається «Маленький більшовик», в якій зобра
жено Микиту — юного борця за нове життя.

«Хлопчик з Нарвської застави» восьмиріч
ний Дмнтрнк — герой однойменного оповідан
ня — з гордістю згадує, що йому пощастило 
побачити В. І. Леніна і разом з революційни
ми матросами штурмувати Зимовий. У пер
ший день народження Радянської держави він 
крокує в колоні червоногвардійців, сповнений 
світлої радості і торжества перемоги.

Світлий образ безіменної дівчинки, якій су
дилося в Смольному зустріти В. І. Леніна і 
бути свідком Жовтневого повстання, змалював 
В. Бнчко у поемі «Дівчиика із Смольного». До
ля героїні зображена на фоні буремних рево
люційних подій у піч па 7 листопада 1917 року:

Л вночі ударив грім «Аврори», 
Захитавсь Зимовий, затрусивсь, 
Прапор наш червоний звився вгору, 
V широку, у пебесну вись,

О ХУДОЖНІХ творах про В. І. Леніна відтво. 
м рено велику ленінську дружбу з дітьми, гли
боку любов юних громадян до свого вождя, 
який створив для них щасливе і радісне ди
тинство. Кращі художні зразки на цю тему 
вміщені в збірниках «Ленін і діти», «Найдо
рожчий друг». У них постає В. 1. Ленін як вір
ний найдорожчий друг дітей.

В оповіданні «Става» С. Внноградська роз
повідає історію життя маленького хлопчика 
Слави Озовського, що захопила навіть В. к 
Леніна. Слава — син революціонера — вирос
тає мужнім і розсудливим хлопцем. Це про 
нього В. І. Ленін згодом скаже: «Так, рано 
мужніють діти в наш революційний час».

На перший погляд, здається, він не звершує 
нічого героїчного. У часи реакції і терору 1 
революційних битв у незабутній 1917 рік він 
зібрав повний комплект «Правды», Ці газети, 
прокламації і листівки, як дорогу реліквію, 
він зберіг в умовах підпілля, ризикуючи жит
тям. Сталося так, що В. 1. Лепіну вкрай був 
потрібний повний комплект «Правды», який 
виявився у Славки. Вчинок Слави, його само
віддана праця і мужність схвилювали В. І. 
Леніна, викликавши почуття гордості за нашу 
молодь, за и відданість революції.

Так почалася дружба Слави Озовського зг 
В, І. Леніним. З дозволу Слави за кордоном 
виготовили мікрокопію комплекта <; Правды», 
одну з яких подарували юному архівісту. Славі 
Озовському пощастило побувати на конгресі 
1 і 1-го Інтернаціоналу, слухати виступи В. і. 
Леніна та інших діячів міжнародного робітни
чого руху.

Пройшли роки. Завершилась Вітчизняна вій
ка, і унікальна колекція комуніста Озовського 
разом з фотокопіями дожовтневої «Прапды» та 
іншими матеріалами поповнили музей В. І. 
Леніна, ЯК ЖІІВІ свідки історії.

У популярних оповіданнях «Ялинка в Со
кольниках» О. Кононова, «Подарунок Ілліча» 
П. Макрушепка, «Ковзани Ілліча» М. Сергеева, 
«Машенька» А. Карасьова відтворено дружбу 
В. 1. Леніна з дітьми. (На цю ж тему створе
ні картини А. Варламова «В. І. Ленін з діть
ми», М. Жукова «В. І. Ленін на ялинці в Со
кольниках», «Ілліч з дітьми»).

Надовго залишиться в пам’яті учнів Соколь- 
ннцької ніколи новорічна ялинка, на якій був 
присутній сам Ленін. Велика дружба зв’язує 
учнів Кремлівської школи з В. І. Леніним. Воло
димир Ілліч знаходив час, щоб порозмовля
ти з юними друзями і був завжди в курсі їхніх 
справ. Знаюча захоплення дітей спортом, він 
дав розпорядження комендантові Кремля дозво. 
лити користуватися їм спортивним кабінетом, 
де навчалися курсанти. Та найбільше полюби
ли школярі грати у футбол. На жаль, не було 
справжнього м’яча. І вони звернулися до са
мого Леніна за допомогою. Це було незвичай
не прохання: молода Радянська Росія пережи
вала великі труднощі, футбольні м’ячі не ви
роблялися. В. 1. Ленін не забув обіцянки. І 
незабаром делегація школярів одержала 
справжній футбольний м’яч — подарунок 
Ілліча.

Оповідання «Маленький супутник великих 
днів» Л. Кассіля, ЛІ. Поляиовського розкриває 
зворушливу дружбу Горі Лозгачова, прийомно
го сина Єлізаровпх, з В. І. Леніним. Горушка, 
як любовно називав його Ілліч, став свідком 
знамениих подій. Він часто бував у В. І. Ле
ніна, жив разом з ним у Горках, допомагав 
хворому Іллічу. Пам’ять хлопчика зберегла 
назавжди всі деталі про дні й години, проведе
ні з В. І. Леніним.

Гора, Георгій Якович Лозгачов-Єлізаров. 
нині інженер, персональний пенсіонер — автор 
книги спогадів «Незабутнє», про дні, прове
дені з великим вождем та його соратниками.

До кращих творів радянської літератури, в 
яких розповідається про життя і діяльність 
великого.вождя, належать поезії С. Михалкова 
«В музеї В. І. Леніна» і П. Тичини «Слухаєм 
про Леніна». Обидва твори відзначаються своє, 
рідною композицією, формою світосприймання 
від особи дітей і головне — вдалим поєднан

ням розповіді про вождя з сучасністю, з жит
тям щасливої радянської молоді.

Діти прийшли в музей Ілліча, — так починає 
свою розповідь С. Михалков. У цікавій і До
ступній формі поет уміє допссти найскладніші 
поняття, розповісти про жнття-подвнг, про ве
лич В. І. Леніна. Поет ніби разом із своїми 
читачами переходить із залу в зал, де кожний 
експонат, кожна річ наочно відтворюють сто
рінки великого життя. Поет дає можливість 
реально відчути предмети, зігріті «його руки 
теплом», які стали для кас священними релік
віями:

і дорога нам кожна річ, 
Збережена під склом, 
Та річ, яку тримав Ілліч, 
Зігрів своїм теплом.
Перо, його він в руки брав,
Він цим писав пером.
Годинник... з нього пізнавав,
Що час у Раднарком.
Хвилююче враження справляють на читачів 1 

рядки вірша про життя В. І. Леніна біля стан
ції Розлив. Так, змальовуючи окремі деталі і 
розповідаючи про той чи інший епізод з жит
тя великого Леніна, С. -Михалков знайомить 
читачів із складними суспільно-політичними 
подіями, які, немов живі картини, постають 
перед їх очима; вони хочуть більше дізнати
ся про жвття і діяльність вождя трудящих.

твір завершується картиною сучасної дійс
ності, сповненою глибокого громадського зву
чання, У музеї В. І. Леніна піоперн дають 
клятву партії бути гідними високого звання 
юних ленінців:

Клянемося так на світі жить,
Як вождь великий живі 
Вітчизні рідній так служить, 
Як Ленін їй служив.

(У такому ж плані написала книга «В гостях 
у Леніна* — автор збірки оповідань Є. Мар. 
Читаючи книгу, ми ніби побуваємо на екскур
сії в кремлівській квартирі Ілліча, бачимо ре
чі, які зберігають пам’ять про нього).

У вірші «Слухаєм про Леніна» показано лю
бов дітей до В. I. Леніна, його роль у створен
ні Країни Рад. Розпочинається твір квітучою 
картиною природи, яка служить фоном для 
розвитку дії:

Як в саду заграв ріжок —
Вийшли ми на моріжок.
Там. де вишня, де струнка, —-
Посідали ми кружка.
Діти настільки захоплені читанням, що не 

помічають краси природи, вони уважно слуха
ють розповідь про життя В. І. Леніна:

А нам теє і байдуже,
Бо ми слухаємо дуже:
Книжку старша розгортає,
Нам про Леніна читає.

ЧАС від часу в розповідь про життя й револю
ційну діяльність В. 1. Леніна поет вставляє 

рефрени, що підкреслюють ставлення дітвори 
до прочитаного:

...Ми ж тут додамо свого:
— Як ми любимо йогої
П. Тичина показує, що книга про титанічне 

життя Леніна дітям дуже сподобалась, вона 
вдихає свіжі сили, викликає радість, піднесе
ність, бажання жити й працювати так, як 
заповідав Ілліч. Діти по-новому сприймають 
навколишню дійсність, щасливе життя, заво
йоване в боях проти царизму. Закінчується 
вірш могутнім акордом слави вождеві Леніну 
за щасливе і радісне дитипство.

Ліричний пірш А. Малишка «Я кого лиш ба
чив на портреті» — це портретна зарисовка ве
ликого вождя. Розповідь ведеться від першої 
особи у формі спогадів. Скупими художніми 
барвами любовно змальовуючи зовнішпій облік 
Ілліча (відомий з портретів), у «простенькому 
кашкеті з молодим освітленим лицем», поет 
виділяє такі деталі, як «ленінське чоло», йо
го людяний, добрий погляд, що сповнює теп
лотою кожного трудівника. У тому погляді — 
людська радість і мука, сяйво революції і залп 
«Аврори», що відкрили нову еру для люд
ства. У промовистих художніх деталях ленін
ського портрета підкреслюється внутрішня си
ла і привабливість вождя, його людяність і 
безсмертя Ленінських ідей:

Не забуду заграви пророчі. 
Той портрет у школі на стіні. 
Ленінські живі і мудрі очі 
Вічно в душу дивляться мені.
В українському фольклорі образ В. 1. Леніна 

порівнюється а сонцем, ясним соколом, гір
ським орлом — символом мужності, відваги 1 
далекоглядності.

Леиіп сонцем угорі 
Нам світив дорогу, 
Батьки, діти й матері
Йшли на перемогу, — 

співається в одній з пісень про боротьбу нашо
го народу за встановлення Радянської влади і 
торжество ленінських ідей.

Таким же збірним образом сонця, що освіт
лює шлях до комунізму, що рушить гори і рі
ки, і народжує весну людства, виступає ленін
ське ім’я у вірші В. Бичка «€ сонце в народу 
велике». У художню тканину твору майстерно 
вплетена словесна анафора, що підкреслює не
порушну єдність радянського народу навколо 
Ленінської партії. До партії, мов матері, спря
мовані серця її синів і дочок. «Є мати в наро
ду дбайлива». «Є серце в народу невтомне»,— 
так оспівує поет діяльність ленінської гвардії, 
її мужпість і непохитливість.

То партія мужніх, стальних комуністів.
То ленінська славна сім’я!
Знаменний ювілей — 100-річчя з дня народ

ження В. і. Леніна — радянські письменники 
збагачують новими художніми творами для 
дітей та юнацтва. Правдиво її талановито по
казати велич В. І. Леніна і безсмертя ленін
ських ідей, наполегливо боротись за те, щоб 
юне підростаюче покоління звіряло свої вчин
ки і помисли по Іллічу — такс почесне завдан
ня стоїть перед творцями нашої літератури, а 
також усіма тими, хто покликаний навчати і 
виховувати молодь засобами художнього 
слова.

ПЕРЕД СЕЗОНОМ
НА ЩО РОЗРАХОВУЄ «ЗІРКА»

Для любителів футбола період міжсе
зоння здається набагато тривалішим, ніж 
пін є насправді. Цього не зможе зрозуміти 
тільки той, хто байдужий до футбольних 
змагань.

Чекати початку сезону лишилося вже 
небагато. А поки що прихильників «Зірки» 
цікавить, які зміни сталися в команді, як 
вона готується до наступних відповідаль
них поєдинків, на яке місце може розрахо
вувати п цьому сезоні тощо.

Минулої неділі «Зірка» виїхала у Крим 
па тренування. До цього наш кореспондент 
зустрівся з новим начальником команди 
майстром спорту, заслуженим тренером 
РРФСР Володимиром Григоровичем ДОБ
РІ КО В И ЛІ і попросив його відповісти па 
запитання, іцо хвилюють болільників фут
бола. Ось шо він розповів:

— Кіровоградську команду знаю давно. 
Я тренував її ще в 1963 році, коли вона 
виступала в класі «Б». І пізніше не раз 
спостерігав її гру. Зокрема, торік був при
сутній на календарній зустрічі між «Зір
кою» і сімферопольською «Таврією».

Наша команда — цс зіграний колектив, 
до складу якого поряд з досвідченими 
гравцями входить і здібна, перспективна 
молодь. Більшість футболістів відзначає
ться неабиякою технікою володіння м’ячем.

Порівняно з минулим роком особливих 
змін у складі команди не сталося. З різних 
причин пішли від нас Олександр Єрмаков, 
Тіїт Луйк, Валерій Бровченко, Анатолій 
Хропов. З перших чисел січня до регуляр
них тренувань приступили воротарі Леонід 
Колтун, Іван Барамба, захисники Анатолій 
Кравченко, Анатолій Максименко, півзахне. 
пики Володимир Дерябін, Віктор Сучков, 
Андрій Товт, Борис Петров, Юрій Касьон- 
кін, нападаючі Віктор Квасов, Андрій Гай
кович, Віктор Ступак, Іван Аніщенко.

Повернувся в команду Юхим Спрнкут. 
Після демобілізації з армії приїхали Ген- 
надій Гусєв з Талліиа і Віктор Прнгорко, 
який грав за ЦСКА, а потім — за одеський 
СКА. Виявили бажання виступати за нас 
Олександр Єрьомін, якнй до цього грав у 
московському «Локомотиві», і Микола 
Зуєв — колишній футболіст одеського 
«Чорноморця».

Перемогли 
юніори 
Москви

0 ПОКАЗУЄ КІРОВОГРАД
СУБОТА, 7 лютого. Перша 

програма. 9.05 — Кольорове 
телебачення. Гімнастика для 
всіх; (М). 9.50 — Новини. (М). 
9.45 — Передача «Здоров’я». 
(М). 10.15 — Музично-розва
жальна програма. (М). 10.45 — 
Кольорове телебачення. «Па« 
літра». (М). 11.15 — Карпат»
ська смерічка. Концерт. 
(Львів). 11.45— Музичний тур
нір міст. (Ворошиловград — 
Брянськ). 12.45 — В ефірі «Мо. 
лодість». (Молодь Киргизії). 
(Фрунзе). 13.30 — Телефільм» 
«Марш комуністичних бригад».

(Дніпропетровськ). 13.45 — 
Реклама «Служба побуту». 
14.00 — «На меридіанах Ук
раїни». 14.30 — Народний те- 
леуніверситет. (М). 16.10 —
«Телевізійний екран пошани». 
(Донецьк). 10.45 — Журнал 
.«Піонсрія». (Включення Дні
пропетровська та Донецька). 
17.30 — «Світ соціалізму». (М). 
18.00 — Програма передач. 
(М). 18.05 — Літопис піввіку. 
Багатосерійний документаль
ний телефільм. «Рік )922». (М). 
18.50 — Кіножурнал «Нови
ни дня». (М). 19.00 — Чсмпіо. 
иат Європи з фігурного катай- 
пя. Спортивні танці на льоду. 
Довільна програма. (Ленін
град). 22.00 — Художній фільм 
«День ангела». (М). 23.10 —

Вечірні мелодії.
НЕДІЛЯ, 8 лютого. Перша 

програма. 9.05 — Кольорове 
телебачення. Ранкова гімнас
тика для дітей. (М). 9.15 — 
Новини. (М). 9.30 — Для шко
лярів. «Будильник». (М). 10.00 
— «Музичний кіоск». (М). 10.30

Команда поповнилась за рахунок моло
дих, здібних гравців. Ми покладаємо надії 
на вихованців груп підготовки «Зірки» 
Олександра Смиченка, Юрія Лівшиця, 
Сергія Полтавцева, студента першого кур
су факультету фізичного виховання Кірово
градського педагогічною інституту Георгія 
Самойлова, учня машинобудівного техні
куму Сергія Самикова та інших.

Заняття п спортивному залі проводили 
шість раз на тиждень. Основну увагу при
діляли підвищенню техніки володіння м’я
чем, фізичній підготовці. До програми за
нять входили: гімнастика з елементами 
акробатики, легка і важка атлетика тощо.

У Ялті перебуватимемо до 21 лютою. 
Днів на 10—12 приїдемо додому і знову 
повернемося на свою базу в Крим. Тут 
проводитимемо тренування до початку ка
лендарних hop.

Під час перебування в Ялті продовжува
тимемо вдосконалювати техніку й тактику 
гри, загартовуватимемо здоров'я футбо
лістів. Значну частину часу відведемо на
лагодженню зіграності в лапках і між ни
ми. Плануємо контрольні матчі з іншими 
командами нашої ліги та першої групи 
класу «А», які в цей час також перевія
тимуть у Криму,

ІЦе рано висловлювати прогнози щодо 
місця, яке займе «Зірка» у наступному 
сезоні. У нащій підгрупі досить сильний 
склад команд. Найбільш грізними супер
никами, очевидно, будуть футболісти жи
томирського «Автомобіліста», запорізького 
«Металурга», сімферопольської «Таврії». 
одеського і львівського СКА, миколаївсько
го «Суднобудівника». Нікого з рахунку не 
доводиться скидати. Всі прагнуть якнай
краще підготуватися до сезону, і очки до
ведеться відвойовувати у важкій, напруже
ній боротьбі. Одне можна сказати, що є 
всі підстави виступити значно краще, ніж 
торік. Таке завдання і ставить перед со
бою наш колектив.

На фото: футболісти «Зірки» тре
нуються у своєму спортивному залі.

Фото А. ДІБРОВНОГО.

ОДЕСА, 3 лютого. (РАТАУ). Сьогодні закінчилися оса,- 
бнето-комаидпі змагання на першість СРСР з фехтуван
ня серед юніорів. Звання переможців виборювали збірні 
команди союзних республік та міст Москви і Ленінграда.

В особистому заліку серед шаблістів перше місце з ай- 
няв Москвич Петро Ренський, а переможцем з шпаги сгав 
його земляк Олександр Солснков.

У рапіристів па перше місце вийшов представник ук* 
раїиської команди Аркадій Волошин, а серед дівчат —* 
москвичка Валентина Бурочкіиа.

В загальнокомандному заліку перемогли юніори Моск
ви, друге місце зайняла команда РРФСР 1 третьої Біло
руської РСР. •

— «Село па нашій Україні». 
(Херсон). 11.30 — Для школя
рів. «Дитяча творчість»« 
(Включення Львова). 12.00 — 
До 100-річчя з дня народження 
В. І. Леніна. Фестиваль само» 
Діяльною мистецтва України. 
Звітує Закарпаття. (Ужгород). 
13.00 — Для воїнів радянської 
Армії і Флоту. .«Сторінки муж
ності». (Брянськ). 13.30 — Кя? 
мертон доброго настрою. (К1® 
ровоград), 14.00 — Чемпіонат 
Європи з фігурного катання- 
Чоловіки. Довільна програма. 
(Ленінград). 17.50 — Кольоро? 
не телебачення. Клуб кию» 
мандрівників. (М). 18.50-у. Ко”» 
церт майстрів мистецтв Кирги
зької РСР. (Фрунзе). 20.00 -»• 
Інтербачення. В ефірі «Мо-1,-‘* 
дість». (М). 21.00 Міжна
родна програма «Сім Д’’”*’* 
(М). 21.45 — Художній філь » 
«Материнське поле». Е|Ф1’Д:ІІД 
цтво студії Киргизії. 23.0') •
Чемпіонат Європи з фігурною 
катання. Чоловіки. Доцільна 
програма (Ленінград)-
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ПОГОДА
Вдень 5 лютого по території області і Кіровограду 

чається хмарна з проясненнями погода, в північно-західин.- 
районах місцями — слабкий дощ з снігом, в місті можлн«111' 
мЛ„п пьгЛ01ц лСІІ'г.?м’ І)ЛІ1К0?! місцями слабка ожеледь- ту- 
‘піт»« ?ІТС|г зпх ]Ц!П П0МІРВНЙ До сильного. ТсмпсрзіУР11 по
вітря по області — 1 — 6, по місту — 4-е градусів тепла. „
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