
ПРОЛЕТАРІ ВСІХ КРАЇН, ЄДНАЙТЕСЯ!

зігрЙнГнир. ®Вівторок, квітня 1980 року

ПРАІІОІ* ЮНОСТІ—ЛЕНІНІЗМ
Невичерпне джерело 

натхнення з боротьбі мо
лодого покоління планети 
за мир і соціалізм, проти 
імперіалізму, колоніаліз
му й расизму — велика 
ленінська спадщина. Про 
це говорилось на міжна
родному молодіжному 
семінарі «Ленін і молодь», 
який відкрився 18 квітня 
у Москві і присвячений 
110-й річниці з дня народ
ження вождя світового 
пролетаріату.

У роботі семінару, ор
ганізованого ЦК ВЛКСМ 
і Комітетом молодіжних 
організацій СРСР, беруть 
участь молоді посланці з 
53 країн Європи, Азії, 
Африки і Латинської Аме
рики. Вони обговорюють 
актуальні питання бороть
би молоді за торжество 
соціальної справедливості,

за мир і комунізм, обмі
нюються досвідом, нагро
мадженим у цій боротьбі.

З доповіддю про діяль
ність Ленінського комсо
молу, який послідовно 
втілює з життя заповіти 
Ілліча, виступив перший 
секретар ЦК ВЛКСМ Б. М. 
Пастухов. Він зідзначиз, 
що юнь Країни Рад збе
рігає і примножує тради
ції інтернаціоналізму. В 
єдиному строю з усіма 
прогресивними молодіж
ними організаціями
ВЛКСМ виступає на захист 
миру, бореться проти ім
періалізму й реакції. Ра
дянська молодь солідарна 
з зарубіжними ровесника
ми, які відстоюють справ
жню свободу і незалеж
ність своїх країн.

(Кор. ТАРС).

ТУТ КРОКИ ІЛЛІЧА ЛУНАЛИ
Одержані з музеїв Євро- 

пи матеріали, зв’язані з 
ім’ям В. І. Леніна, експону
ються в Ленінській кімна
ті, що відкрилась в Одесь
кому медичному училищі 
№ 1.

Пошук документів про 
вождя першої в світі со
ціалістичної держави учні 
почали два роки тому. Во
ни здійснили похід по ле
нінських місцях. Зібравши 
свідчення революційної ді
яльності вождя в нашій 
країні, зав’язали листуван
ня з музеями тих міст, де 
Володимир Ілліч працював 
в еміграції. З столиці Анг
лії надіслали в Одесу фо
токопії листів. посилки

з макетами будинків, 
листівками, фотографі
ями. що розповідають про 
перебування В. І. Леніна в 
Лондоні, де під його ке
рівництвом проходив III 
з'їзд РСДРП.

Ці, а також багато інших 
експонатів, що надійшли 
з Данії, Чехоеловаччини. 
Фінляндії, стануть яскра
вим ілюстративним мате
ріалом для доповідей і ре
фератів. з якими майбутні 
медики виступили на нау
ковій конференції <Тут 
кроки Леніна лунали». Во
на відбулася напередодні 
дня народження вождя.

В. ДЕНИСКО, 
кор. РАТАУ.

ГЕРОЇЧНІ 
СТОРІНКИ

КИЇВ. (РАТАУ). У своєрідний переклик 
комсомольців різних поколінь вилилась 
сьогоднішня зустріч у ЦК ЛНСМУ з кава
лерами ордена Леніна. Ветеранів, чиї 
трудові і ратні подзиги в рони радянсь
ких п’ятирічок і на фронтах великої Віт
чизняної війни стали для молоді зразком 
безззвітного служіння справі великого 
Леніна, рідної Комуністичної партії, теп
ло вітав перший секретар ЦК комсомолу 
України А. І.Корнієнно.

З хвилюванням слухали юнаки і дівча
та розповідь тих, хто удостоєний найви
щої нагороди.

Героїчні сторінки історії Великої Віт
чизняної війни, будівництва комсомоль
ських шахт ожили у спогадах одного з 
внззелителів Києва, колишнього коман
дира комсомольського взводу, який пер
шим закріпився на Лютізьному плац
дармі, Героя Радянського Союзу М. М. 
Павлова і бригадира гірнинів очисного 
вибою шахти «Вінницька» виробничого 
об’єднання «Шахтарськантрацит». на
ставника молоді П. Є. Венгера. Свідчен
ням того, що естафета поколінь у надій
них руках, що норчагінці вісімдесятих 
з честю несуть прапор з образом дорого
го Ілліча, став виступ оператора машин
ного доїння колгоспу імені Кірова Пере- 
яслав-Хмельницького району Київської 
області. Лауреата премії Ленінського 
комсомолу, депутата Верховної Ради 
СРСР Василя Глоби.

За антивну роботу по комуністичному 
вихованню молоді і в зв’язку з 50-річчям 
встановлення ордена Леніна ветерани 
війни і праці були нагороджені Почесни
ми грамотами ЦК ЛНСМУ і пам'ятними 
подарунками.

* * ♦
Напередодні учасники зустрічі покла

ли квіти до пам’ятнина В. І. Леніну, 
зробили екснурсію по місту, побували в 
редакціях республіканських комсомоль
ських газет.

Задивлюся на небо синє, 
З серце хлюпне хвиля тепла... 
Ти великого, Земле, сина 
Людям в день цей колись дала. 
Гей, історику, мудрий вчений, 
Спізчуваємо всі тобі, 
Бо не вивчити слово Ленін 
До кінця, до його глибин, 
Вся ж у ньому нова епоха, 
Майбуття життєрадісний квіт. 
Нам відкрита для нас дорога 
Через весь планетарний світ. 
Ми пс ній переможно й гордо 
Свій карбуємо крок твердий, 
І повсюдно прості народи 
В наші братні стають ряди... 
На ланах і в космічних далях, 
В праці молота і пера 
Ім’я рідне знаменом стало 
Віри, мужності і добра... 
'Задивлюся на небо синє — 
В серце хлюпне хзиля тепла.., 
Ти безсмертного, Земле, сина 
В цей квітневий нам день дала!

Михайло РОДИНЧЕНКО.
с. Олександрівна, 
Долинський район.

НОРМУ
ЗА ДВІ

Дружно 
нінський 
суботник
молодь Кіровоградського

ГОДИНИ
зийшли на ле- 
комуністичний 

комсомольці і

заводу радіовиробія. 
Більшість із них працюва
ла на робочих місцях. 
Уже через дві години піс
ля початку роботи молоді 
трудівники сімнадцятого 
цеху доповіли про вико
нання виробничої норми. 
Всього за 19 квітня ком-

сомольці та їхні старші то
вариші виконали робіт на 
145 тисяч карбованців. 
Кошти перераховано дз 
фонду п'ятирічки.

С. КОЛЕСНИКОВ, 
громадський корес
пондент «Молодого 
комунара».

СКАЗАНО -

Ми йшли на зміну з по
чуттям виконаного обо
в’язку. До ювілейної дати 
наша комсомольсько-моло

діжна бригада бралася ви
конати п’ятирічну. 1 вико
нала!

У день ювілейний у нас 
іще одна приємна новина 
— за підсумками першого 
кварталу нас визнали пе
реможцями серед комсо
мольсько-молодіжних ко
лективів заводу,

(Закінчення на 2-й стор.). Фото В. Гриба.БУДЕ ПАРК ПЕРЕМОГИІ:
пноикиї



Я схаор „Молодя* комуилр(і -___ .— 22 квітяя 1980 poxy

ДІАЛОГ ІЗ ТОВАРИШЕМ ЛЕНІНИМ

«МАЙБУТНЄ
НАЛЕЖИТЬ МОЛОДИМ»

Ілліч... Кого зі своїх 
вождів народ називав 
отак зворушливо просто? 
Кому з таким довір’ям і 
такою надією иесли з най
дальших сіл свої турботи 
і мрії? Вдумайся, ровес
нику, в це просте, але 
найвеличніше з імен. Вду
майся, як зробили це 
майже дві тисячі юнаків і 
дівчат Кіровоградщини, 
котрі прислали нам до ре- 

Ідакції свої листи, в яких 
ділилися з вождем свої
ми найпотаємнішими мрі
ями, успіхами, гордістю 
за долю рідної Вітчизни. 
І не дивно, що саме чита
чі віком від десяти до 
дев’ятнадцяти років стали 
найактивнішими учасника
ми діалога з В. І. Леніним.

Володимир Ілліч усе 
своє життя вчився сам, 
навчав інших, особливу 
увагу приділяв молоді. 
Слід згадати хоча б його 
крилаті слова: «Ми — 
партія майбутнього, а 
майбутнє належить моло
дим», звернені, здавало
ся б, безпосередньо до 
кожного з нас, хто живе в 

[радянський час у суспіль
стві розвинутого соціа
лізму. Ленін усе життя 
своє був молодим у най
повнішому розумінні цьо
го слова, і стільки 
не прожив на світі, 
вався б молодим, 
то й вічно молоде 
ське вчення. Це ье 
невичерпне джерело ре
волюційної теорії, це — 
наше сьогодення, ідейний 

в компас кожної радянської 
I людини. І ми керуємось 

ним ^повсякденному жит- 
Іті. Тож і сповнені триво

гою за мир на земній ку
лі, турботою про щаслизе 
життя людей усіх країн 
рядки листів Галини Бо
рецької із с. Плоско-За- 

I бузького Вільшанського 
району, Світлани Клюй із 
середньої школи № 13 
м. Кіровограда, Жанни 
Слюсаренко з Олександ
рівни, Олени Вовченко, 
Олександра. Даценка з 
Голованівська та багатьох 
інших. У кожному листі 
наші читачі висловлюють 
подяку В. І. Леніну, ство- 

I реній ним Комуністичній 
партії, Радянському уря
дові за увагу, за піклуван
ня про підростаюче поко- 

I ління.
Одним із головних пи

тань, на якому зосеред
жував увагу В. І. Ленін, бу
ло питання освіти. Виступа
ючи перед молоддю на III 

г з їзді комсомолу 2 жовт- 
[ ня 1920 року, Володимир 
І Ілліч указував, що кожен

хто вважає себе комуніс
том, повинен чітко усві
домлювати: тільки на ос
нові освіти, міцних знань 
він може стати активним 
помічником партії в бу
дівництві комунізму. І мо
лодь учиться. Вчиться ко
мунізму. Більшість із на
ших авторів — учасники 
Ленінського заліку. їхній 
діалог з В. І. Леніним під 
час громадсько-політичної 
атестації вилився у звіт 
перед вождем, старшими 
товаришами — комуніста
ми, звіт про те, що встиг 
зробити кожен комсомо
лець за свої дев’ятнад
цять років. Про це напи
сали нам Володимир Ба-

ти про наші 
досягнення в 
радянськом у 
будівницт в і, 
науці, техніці, 
в галузі ос
віти, В мисте
цтві, народ
ному госпо
дарстві. А по

тім кожен спитав би про 
те, що його особливо 
хвилює. Турботи ЦІ не 
особисті, ХВИЛЮЄ школярів | 
далеко не власне благо
получчя. Вони мислять 
значно ширшими категорі
ями. Тут і схвильованість 
напруженістю міжнарод
ної обстановки, і одно
стайна підтримка політики 
КПРС, і турбота про до
лю своїх ровесників у 
країнах капіталу... За ряд
ками діалога постає нова, 
радянська людина-інтер- 
націоналіст, борець ..-а 
мир, за перемогу ленін
ських ідей.

Беручи активну участь

б він 
зоста- 
Тому- 
ленін- 
тільки

СКАЗАНО -
ЗРОБЛЕНО

(Закінчення.
Поч. на 1-й crop.).

Великий вплиь »«а ре
зультати праці робить на
ставництво. Воно дає змо
гу бригаді мати високі по
казники, високий рівень 
дисципліни і культури ви
робництва. Тим-то лише 
протягом першого кваріа- 
лу нинішнього року гли 
випустили додаткової про
дукції на суму майже то 
тисяч карбованців.

Я вже говорив про удар
ну працю своєї оригади, 
дільниці, другого механо
складального корпусу,
всього колентиву підпри
ємства. Ми, наприклад, 
під час свята праці вико
нали змінне завдання до 
десятої години РаннУ* 
рахували до енладу НМН 
нашого земляка космонав
та Леоніда Івановича По
пова і зароблені за нього 
гроші перерахували до 
Фонду миру.

Сьогодні — ювілейний 
день. У минулу зміну ми 
вирішили відзначити 110-у 
річницю з дня народження 
В. І. Леніна найвищою 
продуктивністю праці, з 
тим, щоб надалі розвивати 
і стимулювати соціалістич
не змагання, впроваджу
вати прогресивні форми 
організації роботи, нові 
ще не виявлені резерви 
підвищення якості продук
ції. Все це спрямовується 
на те, щоб не тільки_ сьо
годнішня зміна, а й на
ступні були змінами удар
ної праці, праці по-ленін- 
ському.

В. БАДОВ, 
бригадир комсомоль
сько - молодіжної 
бригади імені XXV 
з'їзду КПРС Кірово
градського заводу 
тракторних гідроагре
гатів.

бенко із Світлсводсьиа, 
Андрій Лук’янчук, Петро 
Васильєв, Микола Щер
бань з Олександрії, Олена 
Царюк, Євген Ситник, 
Юрій Приймак з Кірово
града... Вони підкреслю
ють у своїх листах, що, 
виконуючи заповіти Лені
на, робітнича молодь ста
вить питання 
працювати, 
тільки відмінно 
якісно.

Найбільша 
листів надійшла 
лярів. Це листи-роздуми, 
листи-звіти, листи-мрії, 
листи-сумніви... , Багато 
про що хотілося б пого
ворити їх авторам з Іллі
чем. Передусім розповіс

Якось на уроці мужнос
ті старшокласники спита
ли мене: «Який день у ва
шому житті був найщасли- 
вішим?» Мені не треба 
було замислюватись, і я 
відповів: день Перемоги! 
Ми, радянські воїни, щас
ливились, що здолали за
пеклого ворога і виконали 
свій священний обов язок 
перед Батьківщиною. За
читав я тоді своїм юни/л 
друзям рядки з першої 
«Службової книжки чео-

не просто 
а працювати 

і добро-

кількість 
від шко-

у житті своєї соціалістич
ної Вітчизни, вивчаючи 
марксистсько - ленінську 
теорію, матеріали і доку
менти XXV з’їзду КПРС, 
XVIII з’їзду ВЛКСМ, пра
ці Генерального секрета
ря ЦК КПРС, Голсби Пре
зидії 
СРСР 
Брежнєва, в яких 
дівчата знаходять 
віді на всі актуальні 
тання сучасності, 
мольці і молодь 
завжди і в усьому підтри
мують ленінську 
ню і внутрішню 
КПРС. Учасники 
з товаришем 
іще раз одностайно під
твердили це.

Верховної 
товариша

Ради 
Л. І. 

юнаки і 
ВІДПО- 

пи- 
комсо- 
країни

зовніш- 
політику 
«Діалога 
Леніним»

П’ЯТИРІЧКУ-
ДО ЮВІЛЕЮ

Цс було наприкінці ми
нулого року, і руикомсорг 
Михайло Козьма скликав 
своїх хлопців па комсо
мольські збори. Вони не 
фантазували. Домінувала 
думка: ми — хлібороби, 
отже, ваша справа — ви
рощувати хліб і робити це 
якнайкраще. Тоді меха
нізатори взяли підвищені 
зобов’язання на наступ
ний рік, рік ленінського 
ювілею. А Михайло не міг 
розлучитися з думкою при 
щось незвичайне.

— Я, хлопці, візьму О ГОЙ 
списаний Г-/4, — сказав 
він, — і зроблю з НЬОГО 
іграшку.

— Схаменись, Михайло, 
— відраджували його, — 
то ж купа металолому.

і а переконати в цьому 
його не вдалося. Твердої 
вдачі хлопець. Михайло 
не хоче згадувані, скіль
ки днів і вечорів віддав 
він старенькій машині. 
Зроблено — і крапка. За
те зараз любо глянути на 
гусеничний трактор. Його 
важко відрізнити від пі':, 
що надійшли в колгосп з 
ремонтної майстерні рай- 
сільгосптсхнікп. Михайло

вирішив на цій машині вес
ти весняно-польові роботи.

І веде їх. Чітко й гра
мотно. У переддень ленін
ського комуністичного су- 
ботлпка молодий механі
затор вийшов на закриття 
вологи. Погода була пога
на. Пронизливий вітер, 
надто зволожена рілля. 
Сонце то вигляне з-за 
хмар, то знову сховається. 
Але бажання працювати 
було велике. Та й своїм 
хлопцям групкомсорг хо
тів подати приклад. Стан 
боронувати вибірково. А 
коли ввечері підсумували 
зроблене, побачили, що 
молодий комуніст закрив 
вологу на сотні гектарів. 
Це значно більше норми.

Особливо ретельно ю- 
туваася Михайло до учас
ті в ленінському комуніс
тичному суботнику.

І ось свято праці поча
лося. Уточненими маршру
тами пішли машини із 
зерном, з тукани, Полями 
мандрує пересувна ре
монтна майстерня.

Завітав і головний 
агроном Володимир Сер
гійович Тнмофіевко. Пере
вірив норму висіву, глиби
ну загортання насікші. 
Все правильно, все чудо
во. Робота йде ритмічно. 
Екіпаж Михайла Козьми 
значно перевиконав узяті 
па день «червоної суботи» 
соціалістичні зобов'язан
ня.

А як справи у решта 
хлопців, котрі минулого 
року дали слово виконані 
п’ятирічку до 110-ї річ
ниці з дня народження 
В. І. Леніна? Чи зробили 
воші намічене? Зробили. 
До дня народження Іллі
ча особисті п’ятирічні пла
ни виконали тракторист 
Володимир (ЛІСНИК, шофер 
Віктор Гіроводіяи та їхні 
товариші. Справився з на
міченим завданням і грун- 
комсорг третьої трактор
ної бригади Мнхай ю 
Козьма.

Н. ПРОВОДІЯН, 
заступник голови кол
госпу імені Леніна по 
роботі з молоддю, 
емт Новгородка.

Відкриття 

найдорожчого
Ленін. Уперше це ім'я 

я почула від мами, і воно 
відразу ж стало невід
дільним від найдорожчих 
мені слів — «мама», 
«Батьківщина». Бідгсді 
щоразу відкриваю для се
бе дорогий образ, вника
ючи в думки і справи Іл
ліча, вимірюючи за найсу- 
ворішими критеріями та
ке коротке, але таке ве
лике життя, і неспромож
на до кінця виміряти йо
го.

Бо виміряти його не 
можна.

Стаєш жовтеням, носиш 
біля серця маленьку зі
рочку і хочеш бути схо
жим на Володю Ульянове. 
Тобі пов’язують черво
ний галстук — прагнеш

бути таким, як гімназист 
Ульянов. Вступаєш у ком
сомол — рівняєшся на 
Леніна. Простота, скром
ність, доброта і принципо
вість — ці звичайні люд
ські риси зробили його 
справді великим. Там, де 
був Ленін, назавжди зни
кали метушня, засідатегь- 
ство і пусті декларації. 
Починалася робота.

Ленін. Він проходить че
рез буття кожного з нас 
— чи то складаєш ти Ле
нінський залік, чи то зві
туєш про виконання ком
сомольських доручень, ЧИ 
то проводиш перший у 
житті Ленінський урок на 
першій педагогічній прак
тиці в школі... - І, знову й 
знову відкриваючи в бу
денності його небуден
ність, усвідомлюєш, як це 
все-таки непросто жити 
по-ленінському, боротися, 
вчитися.

Вже тільки ставши сту
денткою педінституту, я 
повністю зрозуміла, що 
значать ленінські слова: 
«Вчитися, вчитися, вчити
ся». Вчитися., не тільки 
для того, щоб знати, а й 
щоб донести свої знання 
до дитячих сердець, на
повнити їх любов ю до 
творчості; пізнання. Мож
не навчити їх усього — 
грамоти, розбиратись у 
фізиці, хімії, літературі, 
але можна забути про 
одне, маленьке — про 
порядність. Без цього бу
дуть приреченими наші 
старання виховати справді 
нову людину, чому такого 
великого значення нада
вав Ленін. Цього теж тре
ба вчитися.

Сьогодні Леніну 110 ро
ків. До цієї дати ми го
тувались. Ми зобов язува- 
лися зустріти її успіхами 
в навчанні, ударною пра
цею. Рада сьогодні сказа
ти Вам, Іллічу, що слова 
свого ми дотримали. При
чому всі до одного. Бо у 
Вашому році вдбоє, втроє 
соромніше закриватися 
сіренькими трійками, бути 
байдужим і малодушним.

А працелюбність свою 
ми довели на «червоній 
суботі», яку теж назива
ють Вашим ім ям. Наша 
група — одна з тих в ін
ституті, які уклали дого
вір на творчу співдруж
ність із робітниками за
воду «Червона зірка». 
Цього дня ми працювала 
разом з ними в цехах, ви
конували і перевиконува
ли виробничі НОХЭМИ.

Справді з неабияким 
творчим запалом і душев
ним піднесенням про
йшла наша «червона субо
та». І в цьому — прекрас
на риса сучасності, яку 
ще шість десятиліть тому 
передбачив Ленін.

Йому нині ми присвячу
ємо ЕСІ свої успіхи. Бо 
сьогодні — його свято.

А. ПАШОЯОК, 
студентка ІІІ курсу 
факультету англійсь
кої мови Кіровоград
ського педінституту, 
ленінська стипендіат
ка.

СЛОВО ВЕТЕРАНА

«Радянському народові довелося в перший період 
війни випити гірку чашу поразок і невдач. Але ніно- 
ли радянських людей не залишала тверда віра в пе
ремогу. їх запалювали ідеї великою Леніна, який 
говорис про героїв Жовтня: «... дамо собі клятву йти 
по їх слідах, наслідувати їх безстрашність, їх геро
їзм. Нехай їх лозунг стане лозунгом нашим... Цей ло
зунг — «перемога або смерть».

Л. І. БРЕЖНЄВ.

воноармійця», розгляну
тої В. І. Леніним. У ній, 
стверджуючи образ воїна 
Країни Рад, держава ро
бітників і селян давала 
йому наказ: «Тебе при
звав трудовий народ, і 
справа, для якої ти при
званий, — твоя власна 
справа... Червона Армія 
битиметься тільки з тими, 
хто наважиться чиниіи 
опір волі трудового наро
ду, хто захоче відібрати у 
нього землю і все надбан-

ня і накинути на його раб
ську петлю. Вона захища
тиме тобе і твоїх братів, 
їй служити — служиіи 
своєму трудовому наро-. 
добі. Зрадити її — зради
ти народ, її еороги — 
твої вороги. Її перемоги 
— твої перемоги, а пораз
ка її — твоя загибель. 
Вона — ти сам. Служи ж 
їй, як самому собі». /

Перечитуючи майбут
нім воїна// рядки із запо
вітів Ілліча про захист

рідної Вітчизни, я знову й 
знову згадую наших слав
них земляків, воїнів-кіро- 
воградців, які стали на
шою гордістю, славою. З 
ім’ям Леніна вони йшли в 
бій і перемагали. Бо ідеї 
нашого незабутнього вож
дя були для нас, бійців 
41-го, і прапором, і 
зброєю.

Згадаємо нашого зем- 
» ляка з Усїинівського ра

йону двічі Героя Радянсь
кого Союзу Олексія Юхи
мовича Мазуренка. Він 
якось сказав: «Я пишаюсь 
тим, що народився в селі 
Ленінці, що першу найви
щу нагороду отримав за 
ллісто великого Леніна — 
наш нескорений Ленін
град». У роки Великої Віт
чизняної війни О. Ю. Ма- 
зуренко здійснив близько 
300 успішних бойових ви-

■ ■ ■ ІЗ ПРАПОР
льотів, потопив кілька де
сятків ворожих кораблів.

Він постійно вчився — в 
аероклубі, в школі мор
ських льотчиків, учився в 
бою. І навіть ставши вже 
генерал-майором авіації, 
знов і знов учився. Тан 
як заповів Ленін. Бо Ілліч 
вважав, що найбільш вірні 
справі революції люди 
будуть знищені противни
ком, якщо не досить на
вчені.

Згадаймо нашого зем
ляка з Онуфріївського 
району Олексія Калюжно
го, який зі своїми бойо
вими побратимами оборо
няв від ворога Севесто-

поль. Дзот №11 був не
приступний. Падали на 
нього бомби, йшли на 
сміливців лави озвірілих 
фашистів. Севастополь 
протримався в 1941—1942 
роках 250 днів, а б 1944- 
му радянські воїни зім'я
ли оборону противника 
за чотири дні. Дехто на 
Заході нині Еважає це за
гадкою історії. А «розгад
кою» є звичайні біографії 
таких синів нашої Вітчиз
ни, як Олексій Калюжний, 
Коли ослабла рука пора
неного моряка-чорномор- 
ця і вже не могла стис
кати автомат, він узяв ог
ризок олівця. Олексій пи-
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ЛЮДИ ЛЕНІНСЬКОЇ ДОБИ

Г Від юнги до консула СРСР у кпаїнлх- клався життєвий шлях Семена Миі’я» лСходУ т,пио- 
тенка, людини незвичайно? біо оаЙ ,’Ча Лепе'- 
відваги і героїзму Урод-кенепь и »’ Динови;існої комуніст з 1917 р8куР Лепетенко був гшсііиком"гщ'

Про один з епізодів житій і боротьби нашого зел - 
ляка з Ьальннболот розповідається в цьому нарисі.

Б. КУМІВСЬКИЙ.

І. Леніна, 
підкралася 

сподівалися

«Керчи» 
«Суднам, 

ганьба зраднинам РосЇї!
кілька 

червня

Я. М.

«Не- 
міно- 

_ ________ лише 
моряни. Боягузи і

і

З стор

БАТЬКІВЩИНИ

1942 року в 
розповідав у

У Палаці нультури імені Жовтня обласного центру відбувся вечір «Космонав
ти виростають на Землі». Гості- иіровеградців була мати підважного ісроя-зем- 
ллна, космонавта Л. І. Полова — ТЕТЯНА ОБСІІЕНА (на фото — ДРУга„спР^,°'Уї Фото В. ГРИБА.

вівся, поправив безкозир
ну. — Треба пройти еше
лоном, попередити всіх 
наших, щоб були напого
тові. Роз’яснити ситуацію. 
Може, й на провокатора, 
що подібні чутни плодить, 
натрапимо.

За Крнстнчем слідом 
мовчки вийшли Боярсь
ким і Сапронов.

«Знову те ж саме, — по
думав Лепетенно. — Вихо
дить, мало виконати на
каз уряду. Треба ще пе
реконати в його доціль
ності не одну сотню моря
ків. І, виявляється, не 
тільки морянів. Доля фли-

ВИПРОБУВАННЯ ВІРНІСТЮ
Рівномірно постукують 

на стиках рейок колеса 
поїзда. Семен Лепетенко 
лежить на верхній полиці, 
насунувши на очі безко
зирну, і, здається, дрімає. 
Та невеселі думни не да
ють морянові заснути. Ми
моволі зринають у пам’я
ті спорожніла, мертва га
вань, безпомічні, без будь- 
яких ознак життя міноно
сці на буксирі та поодино- 
ні постаті моряків на палу
бах приречених кораблів, 
ув’ять ескадрених міно- 
лосців, лінкор «.Свободная 
Россия», залишилися на 
дні моря о Новоросійсь
ку...

З ДОКУМЕНТІВ: 
«Зважаючи на явні на

міри Німеччини захопити 
судна Чорноморського 
флоту, які знаходяться в 
Новоросійську... Рада На
родних Комісарів на по
дання Вищої Військової 
Ради наказує Вам з одер
жанням цього знищити 
всі судна Чорноморського 
флоту 1 комерційні паро
плави, що знаходяться в 
Новоросійську...

В. І. ЛЕНІН».
18 червня 1919 рону... 

Цей день неможливо буде 
викреслити з пам’яті мо- 
рянів-чорноморців. А
скільки з них так і не 
змогли примирити серце з 
розумом і вважають ди

рективу про знищення 
-Чиїоту мало не контррево
люційною. Значить, і він, 
комуніст Лепетенко. не 
все Ще зробив, аби донес
ти до свідомості своїх ТЬ- 
варишів залізну логіку 
ленінсьних міркувань. 
Спочатку він і сам піддав
ся було невеселим дум
на». Але ж умови Брест
ського миру не давали 
змоги навіть відповідати, 
на систематичні провока
ції німців, продовженням 
згубної для Країни Рзд 
війни була б усяка спроба 
збройного опору... Скільки 
разів за останній місяць 
доводилося Семенові ви
ступати перед моряками- 
чорноморцями! Суперечки 
до хрипоти з екіпажами 
кораблів, підбурюваними 
есерами та меншовиками, 
мітинги, мітинги, неймо
вірне напруження волі — 
все це тепер у минулому. 
Та чомусь не ставало лег
ше від почуття чесно ви
конаного обов’язку. Розу
мів Семен: іншого виходу 
у чорноморців не було, але 
серце не хотіло миритися 

тим, що він уже не сту
лить на палубу есмінця 
«Лейтенант Шестакои», 
котрий став йому таким 
же дорогим, ян і невелич
ка хатина в Кальниболо- 
тах на Єлисаветградщині, 
за сотні кілометрів від 
Чорного моря. Чомусь
пригадалося обличчя ко
мандира «Лейтенанта
Шестакова» Сергія Аннен- 
ського, перед тим як той 
востаннє звертався до екі
пажу есмінця. Тане об
личчя, певне, буває у муж
ньої людини, яку ведуть 
на страту або у якої не
вимовне горе...

— Семене! — обірвав 
хтось ланцюжок неприєм
них спогадів. Лепетенко

розплющив очі. Перед ним 
стояв стривожений моряч
ці еста «овець.

— Чуєш, Семене? Тіка
ти тобі треба. Негайно.

— Це ж чого?
— Матроси з «России» 

казали, що тебе, як голову 
суднового номітету, В 
Нраснодарі арештують ра
зом з усіма, хто топив 
флот. І... розстріляють... 
Як провокатора і ворога 
революції...

Семен сів на полицю. В 
очах зблиснули колючі 
вогники смішинок.

— Чого ж до Краснода
ра чекати?

— Там війська, солдати 
з Балтсьного фронту. Ка
жуть, що вони, довідав
шись про наш ешелон, го
туються нас не пропусти
ти, вважають, що ми з 
німцями заодно...

— Звідки такі дані? 
Матрос знизав плечима.

ту, безперечно, турбує не 
тільки чорноморців».

Чомусь знову пригада
лися слова командира 
«Лейтенанта Шестакова» 
Сергія Анненського; 
хай на еснадрскому 
носці зостаються 
мужні ----- ---------- -
шкурники нам не ПОТРІб; 
ні. Наказую боягузам і 
шкурникам залишити мі
ноносець».

... Команда вже знала, 
що на н долю разом з мо
ряками «Керчи» випало 
найважче — топити ес- 
надру. Напередодні Лепе
тенко, Боярсьнин. Кристич 
переконували своїх това
ришів у вимушеній необ
хідності таного нрону. Об
ставини ускладнились
тим, що в ніч на 18 черв
ня флагманський корабель 
«Воля» і шість есмінців 
взяли нурс Севасто
поль.

ютьсл із загальним стано
вищем країни та її вій
ськових СИЛ. Підтверджу
ємо наказ: негайно знищи
ти кораблі. У противному 
разі флот буде оголоше
ний поза законом.

Голова РНК В. І. ЛЕІ11П 
толова ЦВК 

СВЕРДЛОВ».
На флагштоці

підняли сигнал: ,.„ЇМГІ<ДП,, 
Щ?.. Севастополя:

...Лепетенко за
днів — з 12 по 17 ______
— разом з іншими більшо- 
еикамн^агітаторами побу
вав майже на всіх кораб

лях еснадри, 
виступав на 
численних мі
тингах, роз’яс
нюючи, що єди
но правильний 
вихід із ситуа
ції, яна склала
ся, — потоп
лення флоту.

Не всі могли відразу 
зрозуміти це, але більшість 
підтримала більшовиків. 
Революційні моряки вико
нали наказ В. ‘ ” 

...Небезпека
— ніж __ _______

Тихорєцька зу- 
чорноморців наї-

З ДОКУМЕНТІВ:_  у кубрику так гово
рили...

Лепетенко зіскочив з 
полиці і присів біля Крис- 
тича та Сапраловг, моря- 
нів-більшовиків, з якими 
разом з перших до остан
ніх хвилин виконували на
каз Леніна.

— Що скажете?
— Есери знову воду ка

ламутять. — Кристич під-

«... Німецька військова 
влада хоче підбити фльг 
на яку-”ебудь авантюру, 
щоб зайняти Новоро
сійськ... Тоді вона оволодіє 
флотом по праву війни і 
використовуватиме йою 
проти нас і проти союзни
ків. Відповідальність за це 
падає па голови безумців 
1 злочинців, які не раху-

раніше, 
морями, 
стріла 
жаченнми багнетами. Мат
роси приготувалися до 
відсічі. На перон ніхто не 
сходив. Солдати оточили 
вагони. Обличчя у них бу
ли рішучі. сердиті. Ось- 
ось могла початися пере
стрілка. Лепетенко вмить 
оцінив ситуацію, вийшов 
з вагона.

— У чому річ, товари
ші?

— Ямі мй тобі товариші! 
Флот загубили, а тепер — 
товариш'і...

— Наказано арештувати 
всіх, хіо гопив кораблі...

Псчусши це, хтось із 
морзкіс РОЗСМІЯВСЯ;

— Спробуйте! Нас тут 
півтори ТИСЯЧІ штиків. Не 
так цс просто зробити...

Почалася словесна пере
стрілка. Семен з полег
шенням подумав, що в 
перші хвилини вдалося 
уникнути кровопролиття. 
Янщо почалися розмови, 
то можна дійти істини. 
Лепетенко вибрався на 
дах вагона, звівся на по- 
єсн зріст і, зірвавши з 
голови безкозирку, ПІДНІС 
догори руну.

— Зараз баки забивати
ме, — нинуе хтось із на
товпу. Семен обернувся 
на голос:

— Ні, товариші! Забива
ти баки я вам не збира
юсь. Просто розкажу як 
ми, більшовики-чорноглор- 
ці, виконали наказ Лені
на... Послухайте, поспів
чувайте нам і зрозумійте, 
що інакше чинити бу
ло неможливо...

Солдати слухали уваж
но. А коли Лепетенко роз
повідав, як прощалися 
чорноморці зі своїми ко
раблями, Семен помітив 
як заблищали у декою 
зеоложені непроханою 
сльозою очі. «Повірили! — 
забилося радісно серце... 
І продовжував: — На до
повіді начальника Морсь
кого Генерального штабу 
Беренса, в якій військові 
специ детально аналізува
ли становище Чорномор
ського флоту б Новоросій
ську, Ленін власноручно 
наклав резолюцію: «У
зв’язну з безвихідним ста
новищем флот знищити 
негайно». Зроблено це бу
ло після того, як усі спро
би домовитися з німець
ким урядом мирно НІ до 
чого не привели...»

Лепетенко 
майже годину, 
переконливе 

фронтовиків... 
моряками 
вирушив далі. — _
днів півторатисячнии 
гін чорноморців приоув 
до Москви. До складу Де
легації моряків, яку прий
мав у Кремлі В. І. Ленін, 

і пощастило потрапити 
Семенові Лепетенку.

• В. КАЛИНИЧЕНКО, 
Ю. ДМИТРЕНКО.

виступав 
Спокійне, 

.....— пояснення 
більшовика задовольнило 

Ешелон з 
благополучно 

За нілька 
за-

У СЕРЦІ

3 історії пам'ятника В. І. Леніну в Кремлі
У січні 1966 року із Мос

кві відбулася виставка 
проектів пам’ятника В. 1, 
Леніну для Московського 
Кремля.

Конкурс викликав вели
кий інтерес багатьох 
скульпторів та архітекто
рів. Досить сказати, що в 
ньому брали участь такі 
відомі майстри радянської 
пластики, як М. Томським, 
М. Манізер, Л. Ксрбель, 
Г. Іокубоніс, В. Бородай 
та багато інших. У резуль
таті першого туру (в ньо
му взяли участь понад 
п'ятдесят авторських ко
лективів) до участі в дру
гому турі було відібрано 
шість творчих груп. Серед 
них — у складі скульпто
ра В. Панчука та архітек
тора С. Сперанського.

Кілька слів про скульп
тора, чиєї роботи фігура 
Ілліча вже понад десять 
років стоїть у Московсь
кому Кремлі.

Вевіаміп Борисович 
Пінчук народився в неве
ликому селищі в нинішній 
Житомирській області. 
Вчився у відомих радян
ських скульпторів В. І, 
Мухіної (на Виставці до
сягнень народного госпо
дарства СРСР височінь її 
композиція «Робітник і 
колгоспниця») та у 0. Т. 
Матвєєва. З 1930 року 
живе в Ленінграді. Ось 
основні роботи 13. Пінчук»; 
«В. І. Ленін у Розливі», 
«Ленін на трибуні», пам’
ятник Володимиру Іллічу 
біля лікарні, котра носить 
ного ім’я, — в Ленінграді, 
а також в Оренбурзі та 
Красноярську. До вико
нання пам’ятника Леніну 
для Кремля він підійшов 
уже зрілим і досвідченим 
майстром.

Свою роботу скульптор 
і архітектор почали з по
шуку місця для установки 
пам’ятника і зупинилися 
па верхньому сквері біля 
Іваповської площі. Місце, 
де мав стояти монумент, 
диктувало свої умови. 
В. Пінчук пригадує:

«Поступово визначилась 
думка, що тут, у сформо
ваному віками ансамблі, 
серед ного чудового гро
маддя монумент повинен 
бути не дуже великим за 
розміром і не чітко верти
кальним за вирішенням. 
Хотілося, щоб фігура Ле
ніна бачилась на близькій 
відстані, щоб коло неї 
можна було постояти, по
сидіти, щоб створювалось 
враження: Ленін мовби 
перебуває серед пас».

Скульптор працював 
над ескізами, потім над 
метровою фігурою, ретель
но при цьому, вивчаючи 
фотоматеріали, кінокадри, 
читаючи твори, листи Ле
ніна, спогади про нього.

До січня проект було 
закінчено і показано па 
вже згадуваній виставці в 
Москві. Знайомство з ро
ботами інших авторів до
помогло Пінчуку побачи
ти ряд недоліків у власно
му проекті, які він нама
гався усунути вже під час 
створення моделі в паїу- 
ральпу величину. Б пій він 
значно перекомпонував фі
гуру, зробив її активні
шою, ближчою до гляда
ча.

У грудні 1966 року ав
тор почав ліппги фігуру в 
натуральну величину па
м’ятника, тобто висотою 
в 3,5 метра. Коли роботу 
в основному було закінче
но, її привезли до Цент
рального виставочного за
лу Москви. 22 квітня 1967 
року тут відкрилася вис
тавка проектів другого 
туру. В. Пінчуку і С. Спс- 
равському, за його підсум
ками, було доручено вико
нати пам’ятник у матеріа
лі і встановити в Кремлі.

Протягом усього літа 
скульптор працював над 
гіпсовою моделлю мону
мента. Потім її відлили у 
бронзі. А 2 листопада 
1967 року перед величез
ною кількістю народу, у 
присутності керівників 
партії та уряду, зарубіж
них гостей відбулось уро
чисте відкриття пам’ятни
ка.

Коротко розповівши про 
історію створення пам'ят
ника Іллічу в серці нашої 
Батьківщини, мені хочеть
ся ще раз наголосити на 
складності і відповідаль
ності такого завдання. Па 
підтвердження наведемо 
слова ще одного відомого 
радянського скульптора, 
члена-кореспондента Ака
демії мистецтв СРСР, 
який також багато працю
вав над образом Леніна, 
Г. Нероди:

«Ленінська тема в мис
тецтві справді має можли
вість для необмеженого 
розвитку як у ставкових, 
так і монументальних 
творах. Радянські талано
виті скульптори старшого 
покоління і наші сучаснії-- 
кн створили ряд першо
класних художніх творів, 
які здобули загальне ви
знання і любов народу. 
Ми знаємо, що народ че
кає від пас, художників, 
нових творів про великого 
генія революції, про Воло
димира Ілліча Леніна. З 
почуттям хвилювання і 
великою відповідальністю 
підходимо ми, діячі мис
тецтва, до розроблення та 
осмислення тем, присвя
чених образу вождя».

І ЗБРОЯ

Я по- 
що ми 

Моряки-

сав свосю.кров ю: «Бать
ківщино моя! Земле 
Руська. Я, син Ленінського 
комсомолу, його вихова
нь, бився так, як підка
зувало мені серце, 
мираю, та знаю, 
переможемо.
чорноморці! Тримайтеся 
міцніше, знищуйте фа
шистських скажених псів! 
Илйтау воїна я виконав. 
Калюжний».

Цю священну сповідь 
треба повторювати моло
дим знов і знов.

У Центральному музеї 
Збройних Сил СРСР се
ред експонатів € партій
ний квиток № 4790369,

пробитий кулею, скропле
ний кров’ю старшого лей
тенанта Платона Петрови
ча Ткаченка. Це про ньо
го, відважного танкіста, 
комуніста-ленінця, 25

грудня 
«Правде» 
своему вірші Микола оа- 
жан:

Ты

І

слышишь, мать, 
мотора вой!

То — сын, то — воин 
твой 

Платон Ткаченко 
молодой 

Ведет машину в бой... 
якби він нині був се

ред нас, то теж повторив 
би слова першого космо
навта світу Юрія Олексі
йовича Гагаріна, які ти,

ЮНИЙ друже, маєш 
м'ятати завжди: «Наше 
житія, все, до остан
ньої кровинки, 'до остан
нього подиху, належить 
прекрасній Соціалістичній 
Батьківщині».

Так можуть сказати, гак 
можуть жити лише ті, хто 
пройнятий ленінською ві
рою, ленінською правдою 
— жити, творити, йти в 
бій за свій народ, за свою 
землю. А таких у нас 
мільйони. І тому непере
можна 
Армія,

наша Радянська 
і тому непере

можний наш великий ра
дянський народ.

В. ВЕРХОЛАНЦЕВ, 
голова обласного 
штабу учасників похо
ду комсомольців і 
молоді «Шляхами 
слави батьнів», Герой 
Радянського Союзу.
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ПРОПАГУЄ 
БІБЛІОТЕКА

У читальному залі Кі
ровоградської міської біб
ліотеки' № 12 завжди 
людно. За столиками — 
робітники, студента, учні 
технікумів і .шкіл. У їхніх 
картках, записано багато 
ленінських . праць, книг 
про Володимира Ілліча.

Відвідувачі, котрі ви
вчають твори вождя,, ак
туальні. проблеми ленініз
му, добре знайомі з геоло
гом Петром Олексійови
чем Страшних. Він часті
ше від інших приходить 
до читального залу, як 
член ради бібліотеки брав 
участь у проведенні Ле
нінського уроку «По-лс- 9 пінському жити, працюва
ти і вчитися». Під час 
підготовки до нього до
помагав юнакам і дівча- 
та:м самостійно копспекту-

актпвну виховну роботу 
серед молоді, пропаганду 
ленінських праць, широке 
їх роз’яснення. На озбро
єнні бібліотекарів, акти
вістів — величезний арсе
нал форм і методів пропа
ганди рішень партії та 
уряду, політичної літера
тури.

У читальному залі 
оформлено книжкові вис
тавки «Образ Леніна в 
поезії, літературі, мис
тецтві», «Вічно живий у 
серці народу», «Велика 
спадщина», «Молоді про 
Леніна,» «Ленінським 
курсом — до комунізму», 
куточок «Ленін і діти».

З великим інтересом 
приходять читачі на що
тижневі читання. Відбу
ваються воші у формі кон
ференцій, вечорів книг, ус-

учнів молодших класів, 
наприклад, часто органі
зовують ранки. На все 
життя запам'ятають дру
гокласники середньої шко
ли № 22 Оксана Цима та 
Олександр Стульчиков 
один із них — «Як правда 
простий, як істина вели
кий». Беручи участь у 
конкурсі читання віршів 
про В. І. Леніпд, івони 
стали переможцями, і їх 
нагородили книгами про 
життя вождя.

У читальному залі 
оформлено куточок ідео
логічного працівника. Тут 
зібрано методичні й біблі
ографічні матеріали па 
допомогу у пропаганді 
партійних та комсомольсь
ких документів, створено 
картотеку, що стала в 
пригоді слухачам системи 
комсомольської політосві
ти, які вивчають біогра
фію В. І. (Леніна.

Бібліотечна робота — 
робота з людьми, вона не 
визнає байдужості. Пра-

добраніч, діти!» 21.00 ■— 
«Час». 2І.35 — М. Заруд-
ний. «Пора жовтого лис
тя». Вистава. У перерві — 
Новини.

1

Вівторок, 22 квітня
Перша програма

8.00 — «Час». 8.50 — 
Гімнастика. 9.15 — «Улюб
лені сторінки». Вистава- 
концерт. 10.45 —Концертні 
увертюри Ф. Мендельсона. 
ІІо закінченні — Повніш.
14.30 — Новини. 14.50 —
Док. фільми «Смольний, ка
бінет Леніна». «Слово то 
нариша Леніна». «Сибірсь
ка вулиця Леніна». 15.45 
— Щасливе дитинство. 
Концерт. 16.25 — Твоя Ле
нінська бібліотека. «Дитя
ча хвороба «лівизни- р 
комунізмі». 16.55 •—
Л. Бстховеи. Соната № 9 
для скрипки і фортепіано.
17.30 — «Адреси молодих*.
18.30 — У кожному малюн
ку — сонце! 18.45 — Сьо
годні у світі. 19.00 — Пе
редовий досвід — всена
родне надбання. «Джерела 
успіхів». 19.35 — Ленін у 
серці моєму. Концерт. 
20.00 — Док. фільм «Ленін 
1 час». 21.00 — «Час».
21.35 — Хокей: збірна
Швеції — збірна Канади. 
В перерві — 22.10 — Сьо
годні 3' світі.

Четвер, 24 квітня
Перша програма
14.30 — Новини. 14.50

— Док. фільми до Міжна
родного дня солідарності 
молоді. 15.25 — Шахова
школа. 15.55 — Концерт
народної артистки Латвій
ської РСР І. Граубіпь (фор
тепіано). 16.25 — Чемпіо-
пат Європи з класичної 
боротьби. 17.05 — Ми бу
дуємо ВАМ. 17.35 — Твор
чість народів світу. 18.05
— Ленінський університет
мільйонів. «З іменем Лені
на». 18.35 — «Хочу все
знати». Кіножурнал. 18.45 
-- Сьогодні у світі. 19.00
— Прапороносці трудової
слави. 19.15 — Хокей.
ЦСКА — «Динамо.» (Моск
ва). 21.00 — «Час». 21.35
— Музичне життя. По за
кінченні — Сьогодні 
світі.

у

Друга програма

ватн ленінські праці, го
тувати реферати. Таку ж 
роботу провадили і про
вадять нині й інші акти
вісти — інженер І. Ф. Да
видов, електрослюсар Г. І. 
Швидкий, вихователь 
гуртожитку Т. І. Забой, 
художник В. О. Посохов.

Готуючи гідну зустріч 
110-й річниці з дня народ
ження В. І. (Леніна, колек
тив бібліотеки, очолюва
ний И. Т. Осипенко, веде

них журналів, бібліогра
фічних оглядів літерату
ри. Зокрема, тільки в бе-. 
резпі і квітні зроблено 
бібліографічні огляди 
«Ленін і Жовтень», «Ле
нін — вождь революції», 
«Образ, сторений на ві
ки», влаштовано конфе
ренцію по книзі В. Капів- 
ця «Ульяяовп».

Значну увагу приділя
ють роботі з учнями і мо
лодими робітниками. Для

цівникп бібліотеки, акти
вісти прагнуть залучити 
до здійснення заходів 
Якомога більше відвідува
чів. Участь у них лишає 
в серцях юнаків і дівчат 
глибокий слід, викликає 
інтерес до творів В. І. Ле
ніна та книг про нього.

Ю. ДНІПРОВСЬКИЙ.
На знімну: П. О. 

СТРАШНИХ допомагає 
І. ЛАСКУТОЗІЯ та Г. ГНИ- 
ЛЮК дібрати літературу.

Фото азтора.

10.00 — Новини. 10.15
— Документальний фільм 
«Три весни Леніна». 11.25
— Фільм-копцерт «Ніж
ність». 11.40 — «Шкільний 
скрап». 10 клас. Українсь
ка література. 12.15 — Ху
дожній телефільм «Поєди
нок». 16.00 — Новини.
16.10 — Для малят. «Сріб
ний дзвіночок». 16.35 — 
«Палітра». Республікан
ська художня виставка, 
присвячена 110-річчю з 
дня народження В. І. Ле
ніна. 17.30 — ВідеоФільм
«Найдорожче». 18.00 —
Л. Дичко. Кантата «Ленін* 
18.30 — «Актуальна каме
ра». 19.00 — Чемпіонат
СРСР з футболу: «Дана 
мо.» (Київ) — «Локомотив» 
(Москва). У перерві — 
К. т. «Дети, за днем*. (Кі
ровоград). 20.45 — «На
добраніч, діти!» 21.00 — 
«Час». 21.35 — Художній
фільм «Розповіді про Лені
на». По закінченні •— Но
вини.

Середа, 23 квітня
Перша програма

ДУМКИ, ВІДГУКИ, РЕЦЕНЗІЇ

Село, а в ньому людя
У дзох передостанніх 

номерах львівського жур
налу «Жовтень» за мину
лий рік під рубрикою «Рін 
п’ятирічки — четвертий» 
видруковано документаль
ну повість Юрія Коваля 
«.Село, а над ним — леле
ки». Наш земляк відомий 
як автор новел та опові
дань. Документальна по
вість — це перша спроба 
письменника в цьому жан- 
Р'-Звичного, класичного 
сюжету в позісті читач не 
знайде... На початку твору 
автор образно змалював 
картину сучасного при
карпатського села, зустріч 
лелек, які весною повер
таються до своїх осель, 
народну любов до чорно- 
білих птахів. Зворушлива 
розповідь голови виконко
му Дідушнцьної сільради 
І. М. Стельмаха кореспон
дентові про зміни, що ста- 
лися в селі за часів Ра
дянської влади. Автор, зі
ставляючи сучасність із 
минулим, показує, яким 
була село колись, яким во
но є тепер, якими були 
великодідушицькі люди, 
якими вони є нині і яки
ми будуть у майбутньому. 
З канву повісті Ю. Нова.'їь 
вплітає статистичну та 
біографічну довідки, роз

повідь директора Малоді- 
душицької восьмирічної 
школи І. Т. Одинака, опи
си, характеристики, що їх 
дають службові особи ге
роям.

Прикарпатські села воз
з’єдналися з Радянською 
Україною у вересні 1939 
року. Після неповних двох 
років нового, світлого 
Життя над краєм опустив
ся морок фашистської оку
пації. 1944 року на При
карпаття знову прийшла 
воля. Багато принарпатців 
піднялося на священну вій
ну э ворогом, половина з 
них полягла смертю хо
робрих. Чимало великоді- 
душицьмих громадян заги
нуло від рук бандерівсь
ких убизць. Старе розта
ло, як сніг, у хвилях но
вого життя. 1948 року У 
Зелииих Дідушичах знову 
організувався колгосп.

Крім образу голови ви
конкому сільради, автор 
глалює призабливі образи 
завуча середньої школи, 
секретаря вчительської 
партійної організації, кра
щого пропагандиста, каза- 
лера ордена «Знак Поша
ни» Р. П. Кравчук голо
ви нолгоспу «Заповіт Іл
ліча» Б. 3. Василіва та ба
гатьох інших. Для ножно
го з них знайдено яснраві

деталі, що коротко і влуч
но характеризують героя. 
Описуючи набінат голови 
колгоспу, Юрій Новаль за. 
значає: «Навіть дві таб- 
личин з дбайливо виписа
ними гаслами, здається, 
почеплені не стільни для 
Того, щоб їх читали сто
ронні, а щоб вони не роз
миналися з поглядом го
лови. «Хто хоча зробити — 
шукає спосіб» і «Хто не 
хоче зробити — шукає 
причину».

Села Дідушнцьної сіль
ради будуються, краща
ють, люди живуть щасли
во. Повертаються до кол
госпу ті, що нолись ви
їхали. Тридцять сім меш- і 
канціз села з пошуках 
шматка хліба подалися до 
Аргентіни, Канади, Сполу
чених Штатів Америки. 
Додому повернулося тіль
ки четверо. «Чи сняться 
тим. — пише Ю. Коваль,

— що вціліли в жорнах 
капіталістичного світу, го
ри Карпати, чи літають у 
їхніх снах гарні чорно-білі 
птахи над рідним селом»

Документальна повість 
Юрія Коваля глалює пре
красне радянське село, 
що нелегкими дорогами з 
глибин нашої історії при
йшло в сучасність.

Микола СУХОВ, 
голова новомирго- 
родського літоб’сд» 
наннл «іВись».

8.00 — «Час:». 8.40 — 
Гімпастика. 9.05 — Теле
фільм «Безсмертна пісня:». 
10.20 — У світі тварин. По 
закінченні — Новини. 
14.30 — Новини. 14.50 — 
Док. фільм «Будується се
ло Нечорнозем’я». 15.40 — 
Мамина школа. 16.10 — 
Чемпіонат Європи з кла
сичної боротьби. 16.45 — 
Російська мова. 17.15 — 
Відгукніться. сурмачі, 
17.45 — Життя науки.
Академія наук Естонської 
РСР. 18.30 — Веселі нот
ки. 18.45 —• Сьогодні у
світі. 19.00 —' До 60-річчя 
Азербайджанської РСР і 
■Комуністичної партії оес- 
публіки. Віісті п кандидата 
у члени Ііолітбіоро ЦК 
КПРС першою секретаря 
ЦК КП Азербайджану Г. А'. 
Алієпа. Док. фільм. . Кон
церт. 21.00 — «Час*. 21.35 
— Що? Де? Коли? Телевік- 
торииа. По закінченні • 
Сьогодні у світі.

Друга програма
10.00 —• Повний. 10.10 —; 

<3 музичної Ленініани». 
10.40 — ВідеоФільм «Най
дорожче». 11.10 — «Паліт
ра». 16.00 — Новини. 16.10
— Для малят. «Срібний 
дзвіпочоїг». 16.30 — К. т. 
«Людина і закон». (Кіропо- 
град). 17.00 — «Пісня скли
кав друзів». 16.00 — Рек
лама. Оголошення. 18.30
— ,К т. «Любителі духової 
музики». (Кіровоград па 
Республіканське телеба
чення). 19.00 — «Актуаль- 
на камера'». 19.30 — К. т. 
«І все ж таки 
Музична 
програма. 
20.05 — К.

вальс-А 
розважальна 
(Кіровоград).

____ ... т. «День за 
днем». (Кіровоград). 20.20 
— К. т. Оголошення. (Кіро- 
воград). 20.25 — «Місто
Леніна». Кінорепортаж з 
Ульяновська. 20.45 — «Па

Друга програма
16.00 '—• Новини. 16.10

— Для .малят. «Срібний 
дзвіночок». 16.35 — Доку
ментальний фільм «Слово 
про Леніна». З циклу «Ле-. 
пінський альбом-. 17.00
— «Телепост па ударній
будові». 17.15 — «Кібер-
нетичннй дітотрон». Діло
ва телегра для школярів. 
Передача 3. 18.00 — К. т. 
«Народна творчість». Лкп- 
пязький фольклорно-етно
графічний музей па Кірр- 
воградщині. (Кіровоград 
на Республіканське теле
бачення). 18.30 — «Акту
альна камера». 19.00 —-
Чемпіонат СРСР з хокею: 
«Сокіл» (Київ) — «Торпе
да» (Горький). 1 і 2 періо
ди. У перерві — К. т. 
«День за днем». (К-д). 
20.25 — Фільм-коп
церт (К-Д). 20.45 — «Па
добраніч, діти!» 21.00 — 
«Час». 21.35 — Чемпіонат 
СРСР з хокею: «Сокіл.» — 
«Торпедо». З період. 22.10
— Сьогодні — Міжнарод
ний день солідарності мо
лоді. «Інтерклуб». По за
кінченні — Новини.

Субота, 26 квітня І
Перша програма

8.00 — «Час». 8.40 •— 
Гімнастика. 9.05 —
АВВГДейка. 9.50 — ДлЯ
пас. батьки. 10.20 — Біль
ше хороших товарів. 10.50
— Олімпіада-80. 11.35 —
Народні мелодії. 11.45 — 
Коло читання. 12.30 — Ти
раж- «Спортлото». 12.45 — 
«Переможці». Клуб фрон
тових друзів. 14.00 — Ер
мітаж. «Римський порт
рет». 14.30 — Новини.
14.45 —• .Комора Сошці.
15.45 — Лауреати Ленін- . 
ських премій 1980 року -п ’ 
галузі літератури, мис
тецтва і архітектури. 16.55
— Очевидне — неймовір
не. 17.55 — Співає народ- . 
на артистка СРСР О. Бар- 
діла. 18.10 — Виступ по
літичного оглядача В. Бе
кетова. 18.40 — М. Рим- І
ськнй-Корсаков. Музична 1 
картина «Садко». 18.50 — | 
Док. телефільм «Сила жит
тя». 19.50 — Авторський 
вечір Р. Рождественського 
(21.00 — «Час»). 23.00 —
Чемпіонат СРСР з спор
тивної гімнастики. По за
кінченні — 23.45 — Нови
ни.

Друга програма
Новини. 1О.В7<_ 
річчя Велико) 
«Морська сла- 

" - КІ-.
ціка-. 

«Доброю 
12.45 — 

Лялькова 
— «Сати-

10.00 —
— До 35-і
Перемоги. . __
ва Вітчизни». 11.15 
попрограма «У світі 
вого». 12.15 — 
вам здоров'я», 
«Два майстри».
вистава. 13.40 ____
рпчний об’єктив». 14.00 — 
Телетурнір «Сонячні клар
нети». 15.45 — Докумен
тальний телефільм «Зима 
і весна 1945 року». З 1 4 
серії. 17.55 — Для дітей. 
«Олівець-малювецй». 18.20
— «Актуальна камера».
19.00 — Чемпіонат СРСР з 
хокею: «Сокіл» — «Авто
мобіліст». 1 і 2 періоди 
20.25 — «Ліричні пісні
М. Таривердієва». 20.45 — 
«ІІа добраніч, діти!» 21.00
— «Час.». 21.35 — Чемпіо
нат СРСР з хокею: «Сокіл»
— «Автомобіліст». З пері
од. 22.10 — Художній
фільм «У добрий час*. По 
закінченні — Новини. f

П’ятниця, 25 квітня Неділя, 27 квітня
Перша програма
8.00 — «Часі». 8.40 •— 

Гімнастика. 9.05 — Зуст
річ юнкорів телестудії 
«Орля» з Героєм Соціаліс. 
тичної Праці капітаном 
дпзель-електрохода «Ле
нин» В. Кириловим. 10.05 
~ Телефільм «Наприкінці 
літа». По закінченні — ІІо- 
вини. 14.30 — Новини.
14.50 — До Дня свободи 

Кіцопрограма.
Підмосковні зу-

Португалії.
15.20 — 
стрічі. 15.50 — Умілі ру
ки. 16.20 — .Концерт май
стрів мистецтв Кара-Кал- .. ------ -- --> _ Е

Фільм
18.45 —• 
19.00 —

стріп мистецтв ___
пацької АРСР. 17.10 
гостях у казки. ' 
«Найсшіьнішиіі». 
Сьогодні у світі. ___

«Співдруль 
Арії з опер 

лауреата 
конкурсів , ПГС п’л

Тележурнал 
ність». 19.45 - 
У виконанні 
міжнародних ________
ІО. Марусина. 20.05 — Те
лефільм «Жив собі пастрО 
ювач». 21.00 — «Час».
21.35 — Ермітаж. «Римсь
кий портрет». 22.05 — 
Сьогодні у світі. 22.20 •
Кінопакорама.

Друга програма
10.00 — Новини. .10.18 

— «Техніка для ланів». „ 
(Кіровоград па Республі
канське телебачення). 
10.35 — Документальні
телефільми. 11.15 —
Фільм-копцерт «Коли ми 
закохані». 11.40 
«Шкільний екран». 8 клас. 
Історія. 16.00 — Новини.
16.10 — Для малят. «Сріб
ний дзвіночок». 16.30 — 
«Народні таланти».. 17.00 
«Зустріч з юнгою Юрком». 
17.30 — Мультфільм. 17.40

і — «Палітра». 18.00 —К.т. 
і «День за днем». (К-д).

18.15 — К. т. — Теле
фільм. (К-д). 18.25 — К. т! 
Оголошення. (К-д). 18.30 —

• «Юні господарі
1 |9.00 — «Актуальна каме

ра», 19.30 — «В ефірі —■ 
пісня». 19.45 — «Слідами
наших виступів». Засідай-, 
ня громадської ради якос
ті Українського телеба
чення і «Робітничої ^газе- 
ти». 20.45 — «ІІа добраніч, 
діти!» 21.60 — «Час». 21.35 
— До 35-річчя Великої 
Перемоги. іКонцерт ан
самблю пісні 1 танцю Чср- 
вонопрапорного Чорномор
ського флоту, У перерві —■ 
Новини.

Перша програма
8.00 — «Час». 8.40 — 

Гімнастика. 9.05 — Грає 
лауреат міжнародних кон
курсів Л. Тимофеева. 
Фільм-копцерт. 9.30 — Бу
дильник, 10.00 — Служу
Радянському Союзу! 11.06 
— «Здоров’я». 11.45 —-
«Ранкова пошта». 12.15 — 
Будівництво і архітектура. 
Кіножурнал. 12.30 — Сіль
ська година. 13.30 — Му
зичний кіоск. 14.00 — До 
35-річчя Перемоги. Теле
фільм «Па все життя, що 
залишилось». 4 серія. 
15.05 — Сьогодні — Все
світній День поріднених 
міст. 15.20 — Екран зби
рає друзів. 16.20 — Про
грама. присвячена 2-й річ
ниці квітневої революції в 
Афганістані. . 17.40 —
Мультфільм. 18.00 — 
народна панорама. 18.4в — 
«Розділи великої книги». 
Фільм 5-й. 19.45 “
Р. Штраус. Перша, сюїга < 
вальсів з опери «Кавалер 
троянд». 20.00 — Клуб кі- 
■иоподорожей. 21.00 
«Час». 21.35—Концерт ака
демічного російського на
родного хору ім. П ятниць- 
КОГО. 22.20 - Док. теле
фільм про спорт. По за
кінченні — Новини.

Друга програма

і гп

землі:».

10.00 — Новини. 10.1л 
—. Сьогодні — Всесвітній 
День поріднених міст.. До
кументальний телефільм 
«Мости дружби». 11.05 — 
В. Ряхн. «Полювання на 
вовків». Вистава. 13.05 — 
Для школярів. «Олімпійці 
в нашому дворі». 13.40 — 
Фільм-копцерт. 14 05 
«Актори і ролі». 15-00 —- 
«Слава солдатська». 16.оу 
— «Компас туриста». 16.4а 
-_ Студія «Золотий клю
чик». 18.00 — «Зірки Пе
ремоги». МІСТО-ГЄРОЙ Київ. 
19.00 — «Актуальна каме
ра». 19.30 — Музичний те
лефільм «Мелодії кохан
ня» 20.45 — «На добраніч, 
діти!» 21.00 — «Час». 21.35 
•— До 35-річчя Великої Пе
ремоги. Художній фільм 
«у бій ідуть тільки стари
ки», По закінченні — но
вини.

Редактор 
М. УСПАЛЕНКО.

J

І аМолодой коммунара — 

орган Кирогоградского 
областного комитета 
ЛКСМ Украины.

На украинском языке.

Газета 
виходить 
у вівторок, 
четвер 
0 суботу.

316050, МСП

м. Кірозоград,

вул. Луначарськоіго, 36.

відділ листів І масової роботи, відділ 
пропаганди — 2-45-36; відповідальний 

В,ДО,Л учнівської молоді — 
2-46-87; відділ комсомольського »ниття, 
відділ війсьяовгі-патріотичного вихо
вання та спорту — 2-45-35; фотолабо- 
п‘лТ'>)гіП “ 2‘5б-65; нічна реданціл »— 3*03’53»

Друкарня імені Г. М. Димитроаз 
видавництва 

«Кіровоградська правда» 
Кіровоградського обкому 

Компартії України, 
м, Кіровоград, вул. Гпінки, 2-
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