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У Москві, на одній 
повних магістралей столи
ці — вулиці Горького, сто
їть триповерховий черво- 
нокам’яний палац із біло 
сніжним портиком. Це — 
Центральний ордена Лені
на музей революції СРСР. 
Тут зібрано унікальні екс
понати і матеріали, які 
розповідають про найваж
ливіші періоди історії на
шої Батьківщини.

Сьогодні ми запрошуємо 
наших читачів здійснити 
заочну екскурсію по трьох 
залах музею, присвячених 
безпосередньо Великій 
Жовтневій соціалістичній 
революції.

Проходимо через ворота 
з гранітними дрімаючими 
левами наверху, повз шес
тидюймову гармату, з якої 
в жовтні 1917 року рево
люційні війська обстрілю
вали контрреволюціонерів, 
що засіли в Кремлі, і опи
няємось у просторому вес
тибюлі. Чекаючи, поки чер
гова група екскурсантів 
звільнить роздягальню, 
зробимо короткий екскурс 
в історію самого музею...

Тут. у розкішно оздобле. 
них просторих залах пале
ну. з 1881 року знаходився 
Англійський клуб, членами 
якого були так звані естов. 
пн> суспільства. Однак і ці 
стіни чули іноді «крамоль
ні» промови. В палаці бу
вали О. С. Пушкін, О. С. 
Грибоедов, декабристи. Ще 
раніше, коли в будинку 
жив відомий свого часу 
пост М. М. Херасков, тут 
збиралася ложа російських 
масоиів. бували М. І. Новії, 
ков. ЛІ. В.'Карамзін.

Цікаво, що під час мос
ковської пожежі 1812 року 
ця своєрідна пам'ятка ар
хітектури XVIII століття 
зберіглася чи не єдина по 

• всій вулиці.
1922 року п колишньому 

-храмі безділля». як його 
називали москвичі, з іні- 

і піатшш і з участю ТЛ. І. 
Ульяпової та А. В. Лупа- 
чарського було відкрито 
виставку «Червона Моск, 
ва». Вже наступного року 
вона перетворилася в ісго 
рнко-революційннй музей 
столиці.

і Популярність його серед 
населення всієї країни зро
стала. і 9 травня 1924 року 
Президія Центрального Ви. 
коиавчого Комітету Союзу 

І РСР під головуванням М. І. 
Каліпіїнь прийняла постано- 
».У — реорганізувати Істо 
пико-рсволіопійний музей 
Москви в Державний му
зей певолюції СРСР.

...Широкі СХОДИ вед VI І, 
пас на другий поверх. Під 
пімаємось туди і проходи
мо в сьомий зал.

Спочатку переглянемо 
документальний фільм «Бе
резень 1917», що показує
ться тут же, в затишному 
кінозалі. Маємо змогу по
бачити справді унікальні 
кадри. Ось уперше за всю 
історію Російської імперії 
па вулицях міст країни

(Див. 2-у crop.).

Твердо йдучи курсом XXV бралися 6 листопада вМос- 
------- иПВ'’ ............ м К|}|, у КрЄМЛІВСЬКОМу Пв- 

лаці з'їздів, ветерани пар
тії, передовики і новатори 
виробництва, діячі науки і 
культури, керівники мініс
терств і відомств, воїни Ра
дянської Армії і Військово- 

пред-

з’їзду КПРС, радянський 
народ прийшов до славної 
революційної дати з нови
ми досягненнями в ко
муністичному будівництві. 
Зросло в цьому році вироб
ництво промисгової про
дукції. Переборюючи вакс- Морського Флоту, 
кі погодні умови, самовід- ставники трудящих Підмос- 
дано боролися 
землероби.
вищується 
культурний 
трудящих.

Миролюбна ленінська зов
нішня політика Комуністич
ної партії і Радянської дер
жави — надійний щит про
ти агресивних підступів ім
періалізму й реакції. Широ
ку підтримку народів усіх 
континентів дістали нові ра
дянські пропозиції на ко
ристь миру і розрядки, ви
сунуті в промові Генераль- нова, К. У. Черненка, П. Н. 
кого секретаря ЦК КПРС, Демічева, В. В. Кузнєцова, 
Голови Президії Верховної Б. М. Пономарьова, М. С. 
Ради СРСР Л. І. Брежнєва 
на торжествах у НДР. Вони 
мають величезне значення 
для зміцнення миру та без
пеки в Європі і на всій пла
неті.

З святковим настроєм, з ні діячі міжнародного 
гордістю за успіхи Батьків- муністичного 
щини Великого Жовтня зі- руху.

ков'я. Тут відбулось урочис
те засідання Московської 
Реди народних депутатів І 
міського комітету і. 
присвячене святкуванню 62-ї 
річниці Великої Жовтневої 
соціалістичної революції.

Бурхливою овацією, стоя
чи, зустріли учасники засі
дання товаришів Л. І. Бреж
нєва, Ю. В. Андропова, 
В. В. Гришина, А. А. Гро- 
мико, А. П. Кмриленка, О. М. 
Косигіна, А. Я. Пельше, 
М. А. Суслова, Д. Ф. Устн-

Соломекцева, М. О. Тихо- 
нова, І. В. Капітонсва, В. І. 

Довгих, М. В. Зимякіна, 
К. В. Русакова, №. С. Горба- 
нова.

У президії також визнач- 
ко- 

і робітничого

У залі — численні зару
біжні гості, 
мати.'

Урочисте
крив голова виконкому Мос
ковської Ради В. Ф. Про- 
мислов.

Тепло зустріли учасники 
засідання -члена Політбюро 
ЦК КПРС, секретаря ЦК 
КПРС А. П. Киркленка, який 
виступив з доповіддю «Пра
пор Жовтня — прапор ми- 

КПРС, ру і творення».
Доповідь була вислухана 

з великою увагою і не раз 
переривалась тривалими оп
лесками.

Урочисте засідання закін
чилось. Під склепінням" за
лу звучить Державний Гімн 
Радянського Союзу.

Потім відбувся святковий 
концерт, який пройшов з 
великим успіхом. На ньому 
були присутні керівники Ко 
муністичної партії і Радян
ської держави.

» * *

Урочисті засідання, при 
свячені 62-й річниці Вели
кого Жовтня, відбулися в 
столицях союзних респуб
лік, інших містах країни.

(ТАРС).

УРОЧИСТІ ЗЕОРИ 0 КІРОВОГРАДІ
Шостого листопада в об

ласному музично-драма
тичному театрі імені М. Л. 
Кропивницького зібрали
ся передовики промис
лових підприємств, бу
дов, транспорту, ветерани 
партії, учасники боротьби 
за встановлення Радян
ської влади, молодь, воїни 
місцевого гарнізону.

Урочисті 
ставнинів 
длнських 
організацій міста,

збори пред- 
партійних, ра- 
I громадських 

присвя-

РЕВОЛЮЦІЙНИМ ІДЕШМ

радянських, 
організацій

чєні 62-й річниці Великого 
Жовтня, оголошуються від
критими. Лунають Держав
ні Гімни СРСР та УРСР. 
Під бурхливі оплески оби
рається почесна президія 
в складі Політбюро ЦК 
КПРС на чолі з товаришем 
Л. І. Брежнєвим.

З доповіддю про 62 у 
річницю Великої Жовтне
вої соціалістичної револю
ції виступив секретар об
кому Компартії України 
А. І. Погребняк.

Учасники зборів надісла
ли вітальні листи на адре
си Центрального Комітету 
КПРС, Президії Верховної 
Ради СРСР, Ради Міністрів 
СРСР, Генерального секре
таря ЦК КПРС, Голови Пре
зидії Верховної Ради СРСР 
Л. І. Брежнева та ЦК Ком
партії України, Президії 
Верховної Ради УРСР і 
Ради Міністрів УРСР.

Для учасників зборів бу
ло дано святковий концерт.

Сьогодсннл нашої Бать
ківщини, грандіозні успіхи, 
досягнуті на всіх діляннах 
комуністичного будівни
цтва, наочно втілюють те, 
за що йшли у бій солдати 
революції. Приклад Країни 
Рад надихає народи, які 
борються за своє соціальне 
і національне визволення, 
а її історичний досвід вка
зує шлях до нового, щас
ливого життя.

Вчора, б листопада, у 
Києві відбулося урочисте 
засідання Київського мі
ськкому партії і міської 
Ради народних депутатів 
разом з представниками 
партійних, 
громадських
міста, воїнами Радянської 
Армії і Військово-Морсько
го Флоту, присвячене С2-й 
річниці Великої Жовтневої 
соціалістичної революції. 
Зал Палацу культури «Ук
раїна» /заповнили знатні 
трудівники різних галузей 
народного господарства, 
ветерани війіііі і праці, дія
чі науки і культури, мо
лодь.

У глибшії сцени на чер
воному полотнищі — ба
рельєфний портрет заснов
ника Комуністичної партії 
і Радянської держави Во
лодимира Ілліча Леніна. 
Золотом сяє повита лавро
вою гілкою цифра «02». 
Почесну варту біля бойо
вих прапорів несуть пред
ставники всіх родів військ.

Тепло зустрінуті присут
німи, місця у президії зай
мають товариші В. В. Щер-

бицькнй, М. М. Борисенко, 
О. П. Ботвин, О. Ф. Ват« 
чємко, Г. І. Ващенко, О. П« 
Ляшко, П. Л. Погребняк, 
1. 3. Соколов, В. О. Соло« 
губ, О. А. Титаренко, В. В. 
Федорчук, і. О. Герасимов, 
О. С. Капто, Я. П. Погреб« 
няк, члени Президії Вер
ховної Ради і Ради Мі
ністрів УРСР, члени бюро 
Київських міськкому і об
кому партії, виконкомів 
міської і обласної Рад на
родних депутатів, ветера
ни партії, передовики і но
ватори виробництва.

Урочисте засідання 
крив голова виконкому 
ївської міської Ради 
родпих депутатів В. 
Згурський.

Звучать Державні Гімни 
СРСР і Української РСР,

Учасники засідання з 
піднесенням обирають по
чесну президію у складі 
Полії бюро ЦК КПРС па 
чолі з Генеральним секре
тарем ЦК КПРС, Головою 
Президії Верховної Ради 
СРСР товаришем Л. І, 
Брежнєвим.

З доповіддю про 62-у 
річницю Великої Жовтне
вої соціалістичної револю
ції виступав кандидат у 
члени Політбюро, секретар 
11К Компартії України 
О. С. Капто.

Для учасників урочисто
го засідання було дано 
великий святковий кон
церт.

ВІД- 
Ки
па*
Л.

(РАТАУ).

У невеликому степовому селі з гарною 
назеою — Жовтневе, що в Новомирго- 
родському районі, живе восьмирічна Те
тянка Трофимова. Симпатична — з роз
кішним русявим волоссям і бламитними- 
блакнтними очима. Вчиться вона в друго
му нласі місцевої восьмирічки. Відмінни
ця. А ще Таня — жовтеня.

Жовтеня із
Так записано в історії се
ла...

села Жовтневого
революції. Важко їм жи
лося. Вчитися не мали 
змоги, а працювали нарів
ні з дорослими...

ІІа березі Великої Висі 
розкинулось Тетянчнпе се
ло. Спочатку воно написа
лося Кпамардвим. а па 
честь ЗО річчя Великого 
Жовтня волею мешканців 
стало Жовтневим.

Красиве село. Школа, 
Будинок культури, бібліо
тека. медпункт, дитячий 
садок, поштове відділення 
прикрашають іїого. Гор
дість Жовтневого — його 
люди. 39 колгоспників за 
ударну працю відзначено 
урядовими нагородами. А 
в роки Великої Вітчизняної 
війни в окупованому фа-

Рік тому, напередодні 
річниці Великої Жовтневої 
соціалістичної революції, 
на грудях у Тані засяяла 
п'ятикутна жовтенятська 
зірочка. Так, мабуть, почи
нається громадянин Краї
ни Рад. І Таня знає: своїм 
щасливим дитинсівом во
на, як і мільйони Іванків, 
Марійок, Петриків, зобо
в’язана великому Леніну, 
своїй мамі, бабусі, доб
рим людям...

— Бабуню, поглянь, яку 
я книжку принесла! — ра
дісно вигукує Таня. — 
«Ванька» називається. Ме
рія Савісна, наша вчитель- Листами Крамаровому дія- 

ла молодіжна підпільна ка, недавно розповідала , - -• - -
нам про життя дітей до

ла молодіжна підпільна 
група. Очолювали її комсо
мольці О. Hex і В. Коваль.

— Читала мені онука 
«Взньку» не раз. І щоразу 
однаково боляче сприй
мала вона долю свого ро
весника, хлопчика Вані, у 
якого не було дитин
ства, — розповідає бабуся 
Тані Віра Юхимівна. — 
Сльози бринять на її очах, 
коли читає про те, як бі
долаха просить дідуся за
брати його від злого ха
зяїна, що б'є його за най
меншу провину...

Любить Тетянка і пра
цю. Ця любов перейшла 
до неї і від бабусі-кол- 
госпниці, і від мами- 
доярки. Дівчинка охоче 
допомагає старшим по 
господарству, та найбіль
ше задоволення дістає еід 
роботи на городі.

я. А восени по- 
попрацював

Якось навесні сказала 
бабусі:

— Давай змагатися. Ви
діли мені ділянку землі. 
Що ти садитимеш на го
роді, те і
бачимо, хто 
краще.

Дбайливо 
дівчинка картоплю, цибу
лю, моркву, посаджені 
власними рученятами. Не 
дозволяла нікому порати
ся на її діляночці. Свого и 
добилася — врожай був 
на славу.

У «Зірочці», де зірко
вою Таня, Сашко Кушніров 
відстає в навчанні. Дівчин
ка щоразу перевіряє зо
шити, щоденник хлопчика, 
допомагає йому 
уроки. А разом з 
дею Донченком готує еї

доглядала

готувати 
Воло-

тання малюкам, яких сьо
годні, 7 листопада, при
йматимуть у жовтенята.

— Таня, — каже вчи
телька Марія Савівна Дон
ченко, — то моя перша 
помічниця...

Отака Тетянка Трофимо
ва — жовтеня 
Жовтневого, 
симпатична, 
всюдисущна.

А я думаю 
Великий
Жовтневе, 
ступність від великого 
малого. І кааг.а;;::. 
ни хлопчиків і дівчаток 
то наша надія, наша зміна, 
наше майбутнє. То наша 
доля, то доля народу, Бать
ківщини.

Т. КУДРЯ, 
спецкор «Молодого 
комунара».

Новомиргородський 
район.

із села 
Маленька, 

працьовита.

що. 
Село

На-
I навпаки. Мільйс-

> ось про 
Жовтень.

Жовтеня.

: і

■|



2 епюр.
ЗВІТИ І ВИБОРИ В КОМСОМОЛІ

(Продовжений. 
Початок на 1-й стор.).

вільно проходять колоші 
демонстрантів з революцій
ними лозунгами. «Миру!», 
«Землі!», «Хліба!» — вима
гають транспаранти в ру
ках робітників, селян, сол
датів. Обличчя в усмішках.

1 Радість в очах. Усі слуха
ють ораторів-більшовиків, 
іцо повернулися з царських 
тюрем і заслань. А ось кі
нокамера вихопила істо
ричний епізод одного з 
перших у світі засідань 
Ради робітничих та сол
датських депутатів. Дво
владдя... Складна політич
на обстановка в країні... 
На скрапі — широким пла
ном стаття Леніна в 
«Правдо» «Про двовлад
дя». Ми ще побачимо її на 
одному зі стендів музею.

А зараз уважно вдивляє
мося в обличчя перших де
путатів народу. Ці люди 
стояли біля колиски Жовт
невої революції.

...Шс .кілька хвилин хро
ніки, і ми знову в залі, і Іо- 
серсдині—скульптурна фі
гура Володимира Ілліча 
Леніна. Па новішії зріст 
вождь стоїть, тримаючи в 
опущеній донизу правій 
руці конспект Квітневих 
тез... Він щойно повернув
ся в Росію і очолив бо
ротьбу більшовиків за пе
рехід від буржуазно-демо
кратичної революції до со
ціалістичної.

Знайомимося з експона
тами того періоду. Ось де
легатські квитки депутатів 
Рад, пожовклі листівки, 
постанови Пстрої радської 
і Московської Рад про 
8 годіїїшин робочий день; 
газети, що випускались у 
центрі і на місцях у період 

. двовладдя.
Привертає увагу дер

жавна печатка Тимчасово
го уряду. Зовні це той са
мий двоголовий орел, ли
ше позбавлений царськікч 
регалій, а під ним — неве
личке зображення Таврій
ського палацу. Від екскур
совода ви обов’язково но
чуєте, що навіть зовнішня 
форма печатки паче вира
жає суть політики буржу
азного уряду: «Ми відмі
нили лише іе, чого не мож
на було не відмінити, і збе
регли все, що можна було 
зберегти».

Немає потреби підкрес
лювати роль революційних 
моряків у підготовці і про
веденні Жовтневого по
встання. Тому особливу 
цікавість у відвідувачів 
музею викликає рідкісна 
фо.тоїрафія —знімок засі
дання суднового комітету 
лінійного корабля «Ган
гу нг» Балтійського флоту. 
Зробив знімок один з мат
росів «Гангунга» С. С. Го
дунов, колшішій член суд
нового комітету, учасник 
штурму Зимового палацу. 
Він же її подарував ного 
музею в рік 50-річчя Жовт
невої соціалістичної рево
люції.

До речі, слід наголоси
ти, що, по суті, сам парод 
став творцем Музею рево
люції. В усі роки його 
існування і піші люди не
суть сюди дорогоцінні сі
мейні реліквії, унікальні 
експонати. Тепер фонди 
Музею налічують понад 
мільйон експонатів і про
довжують постійно ПОПОВ-
шоватись...

Квітень 1917 року па- ■ 
м’ятний, тим, що в Росію з | 
еміграції повернувся В. І. І 
Ленін. Кілька стендів у за І 
ЛІ прііс.вячсііі ній події. І 
Ось Володимир Ілліч у І 
групі російських соціал-де
мократів у Стокгольмі Зі ■ 
березня 1917 року, фото- І 
копія опитува.тьиого лист- І 
ка, заповненого ним па І 
прикордонному пункті в І 
Тбріїсо, тощо. Поруч — ■

Міська
комсомольська 
конференція

У суботу XXII звітно-виборною конфе
ренцією комсомольців міста Олександрії 
почався наступний етап звітів і виборів 
у комсомольських організаціях облает,.

ПопаЛ 700 делегатів зібралися в 
Палаці культури шахти «Сві їлопіль- 
ська», щоб підбити підсумки дворічної 
роботи міської комсомольської організа
ції, намітити шляхи для дальшого здійс
нення рішень XXV з’їзду КПРС і XVIII 
з’їзду ВЛКСМ п’ятирічного плану.

• Із доповіддю на конференції виступив 
перший секретар міського комітету ком
сомолу Григорій Штетя.

Він, зокрема, відзначив, що за звітний 
період 1100 молодих о.іенсандрійців на- 
городжено нагрудними знаками ЦК 
BJ1KCM «Ударник-77» і «Ударник-?»». 
П'ятьом комсомольсько-молодіжним ко
лективам присвоєно почесне звання —

„ М ОЛОДИІЇ КО МІН Л Г“—- --------- ---
колектив імені 60-рІччя ВЛЦС:.Ї.в5Очпеію- 
-му числі — колектив робітників ОЧПС І »- 
і о вибою шахти «Світлопільська». ДС СЄ- 
рівішком В. П. Шестапал. бригада 
ваг* фабрики діаграмних 
очолю« молодий комуніст 
ний. 420 хлопців і дівчат 
трудяться в рахунок останньою 
н лтирічкй. , ,Разом з тим доповідач, і промовці 
порили про недоліки, які ще маї-иь 
це в роботі КОМСОМОЛЬЦІВ 1 МОЛОДІ.

У роботі конференції взяли учасіЬ. 
В. Д.‘Бабій — завідуючий відділом ор
ганізаційно-партійної роботи обкому 
партії, М. О. Духомлнн — заступник за
від} ючого відділом організаційно-пар
тійної роботи обкому партії, В. І. Мяс- 
ііяпкіп — перший секретар Олександ
рійського міськкому партії, О. О. Скіп
ко _ перший секретар обкому Л1\САІ> .

ІІа конференції виступив завідуючий 
відділом орга нізаціііііо-ііартіїїиої росо і п 
обкому партії В. Д. Бабій.

Обрано міськком ,’ІК.СМІ, ревізійну 
комісію, делеіатів на обласну комсо
мольську конференцію.

♦ Ж <
Відбувся організаційний пленум Олек

сандрійського міськкому комсомолу. Пер
шим секретарем ММ ЛКСМУ обрано Гри- 
горіп Штетю, другим — Володимира &е- 
сараба, сенретарем-завідуючим відділом 
учнівської молоді — Наталію Шевчук.

. ,і «Зйг- 
паперів. яку 

М. Ф. ПІДгор- 
Олександрі' 

року
ІО 

міс-

Т листопада року

Відмінною працею зустрів 62-у річницю Великого 
Жовтня слюсар кіровоградського заводу «Цукрогідро- 
маш» кандидат у члени КПРС Віктор ГАСАНЄНКО. Він 
виконав завдання чотирьох років п’ятирічки.

Фото В. ГРИБА.

«19 березяя 1919 року 
загальні збори червоно- 
армійців міста Єлисавет- 
града дали клятву під чер
воним прапором револю
ції відплатити світовому 
класу катів, які розтерзали 
паризьких комунарів за 
спробу скинути вікові лан
цюги рабства, що не да
вали вільно зітхнути біль
шості людства. Поклялись 
дощенту • зруйнувати всі 
кайдани, знищити плоди 
капіталістичного гніту і на
завжди покінчити з цар
ством панів та експлуата
торів...

А. КУЗНЕЦОВ». 
(Березень 1919 р.).

«Москва, Раднарком, то
варишеві Леніну.

Урочисте засідання 
представників пролетар
ських організацій і черво
ного гарнізону м. Єлиса- 
ветграда в день святку
вання 3-ї річниці Жовтне
вої революції вітає у Ва
шій особі вождя світового 
пролетаріату і через Вас 
Раду Народних Комісарів, 
яка здійснює диктатуру 
пролетаріату. Вітаючи Вас, 
ми клянемося з корінням 
знищити бандитизм, цей 
продукт петлюрівсько- 
куркульського розгулу на 
Україні, і відбудувати де 
4-ї річниці напівзруйнова- 
не народне господарство.

Голова зборів 
П. ХАРИТОНОЗ»».

(Листопад 1920 р.).
«Москва, Кремль, това

ришеві Леніну.
Дорогий Ілліч! Ми, кур

сант» шостого випуску 
військово-політичних кур
сів... у день річниці черво
ного Жовтня, а також річ. 
ниці курсів шлемо дружно 
й натхненно всесвітній 
революції свій палкий при
віт 1 обіцяємо за прикла
дом усіх п’яти попередніх 
випусків так само стійко, 
чесно та беззавітпо відда
ти всі свої сили па бороть, 
бу з проклятою буржуа 
зіек» і на створення єди
ного всесвітнього комуніс
тичного царства праці.

м. Єлисаветград». 
(7 листопада 1920 р.).

«Співробітники повіто
вої ЧК разом з червоноар- 
мійцями Н-ської частини 
військ ВЧК, заслухавши до
повідь тов. Совєткіна, 
Красношеєва і Громбулі 
про безвихідне економіч
не становище селян і ро
бітників Поволжя, поста
новили: відрахувати про
тягом двох тижнів по чвер
ті фугца хліба і півмісяч
ний оклад жалування.

X. ЛЕОНЮК. 
(11 серпня 1921 р.).

ті 11 повітовий з’їзд ком
незамів Єлисаветградсько- 
го повіту, вітаючи свою 
вождя товариша Леніна, 
заявляє, що, незважаючи 
на нечузані злигодні.., 
твердо стоїть на варті ре
волюції і наполегливо про
сувається вперед на фрон
ті праці.

Одночасно з цим з’їзд 
вважає зайвим виїзд на

Генуезьку конференцію 
товариша Леніна, лам’я 
таючи шалену злобу бур
жуазії проти вождя світо
вої революції. З їзд вва
жає досить авторитетною 
делегацію, обрану сесією 
ВЦВК для розв’язання пи
тань порядку денного кон
ференції.

III з’їзд комітетів не
заможних селян €пи- 
саветградського пові
ту Миколаївської гу
бернії».

(Не пізніше квітня 1922 р.).

РОЗ, СПРЕНЖИН».
«Москва, Кремгіь, Ле

ніну.
Дорогий вождь!
Сьогодні, святкуючи ве

ликий день 7 листопада, 
ми, частинка світового 
пролетаріату, робітники 
Малозисківського цукро
заводу А'.иколаїеської гу
бернії, радіючи твоєму 
одужанню, вітаємо тебе. 
Цей день ми ознаменуємо 
початком виробництва на 
своєму заводі, чим вноси
мо й свою частинку праці

'Ä крицю І
Пригадуєте, у Лесі Українки: «Слово, чому ти не 

твердая криця, що серед бою так ясно іскриться? Чом 
ти не гострий безжалісний меч, той, що здійгла вражі 
юлови з плеч?» Через двадцять один рік після на
родження цихтгенівльних рядні?, створена В. І. Лені
ним партія більшовиків, перст аориьшн палке револю
ційне слово в діло, зробила його зброєю правди і спра
ведливості, зброєю, набагато міцнішою за тверду кри
цю, ‘безжальнішою за гострий меч, зброєю, оволодів
ши якою, пролетаріат розломив навпіл капіталістич
ний світ і проголосив нову, світлу еру в історії люд
ства...

...СЛОВА,
— власноручно виведені незграбними руками селя-

нина-лікнепівця, що тільки вчора вперше побачив 
трактора й раптом осмислено відчув себе господарем 
землі і власної долі; .

— збережені аркушем уцілілого в сімейному архіві і 
листа діда-чекіста;

— вирізьблені газетними ряднами нестримної ра
дості діачини-пілота, що приземлилася щойно після 
першого самостійного польоту...

Живі, друкован. чи написані від руки. ВОНИ завжди 
були своєрідними цеглиНками, з яких вибудовується 
думна.

Збережені архівно о цнотливістю пожовклих арку
шів, сьогодні вони для нас — дорогі свідки подій, що

встали нашою історією. АЛЕ 8АРГО ЗУПИНИТИСЬ ІІА 
Я НИХ ПОГЛЯДОВІ ЧИТАЧА, І ВОНИ ЗАГОВОРЯТЬ; гаря- 
І чим подихом громадянської війни, твердою впевненіс

тю у світле майбуття, незнаною ніколи в історії люд
ства турботою простого люду до свого вождя, почуг- 

I тям Інтернаціоналізму, державним піклуванням про 
я дітей, безприкладним ентузіазмом, комсомольською 
1 заповзятістю...
V.

І

«Раднаркому.
Сьогодні, 1 Травня, согоп 

робітників і селян спаявся 
міцним цементом, який 
буде твердим фундамен
том для будівництва кому
ністичного суспільства.

У день 1 Травня цін, ро
бітники 3-го держзаводу 
«Червона зірка* і селяни 
сіл Слисаветградськоіо по
віту. шлемо привіт доро
гому вождеві Володимиру 
Іллічу Леніну і бажаємо 
якнайшвидшого одужання, 
а також бачити знову това
риша Леніна коло керма 
радянського корабля і 
вносимо пропозицію, щоб 
товариш Ленін не присту
пав до роботи до свого ціл
ковитого одужання.

Хай наше і здравствуя 
великий пролетарський 
вождь товариш Ленін!

- Уповноважені від се
лян: БУРЕНКОВА, ПАВ
ЛЕНКО, КОБЕЦЬ, БІ
ЛАН, СЕМОНЕНКО, 
ЛУКІН.
Уповноважені від ро
бітників: ГУРЧЕНКО, 
БУРЛАКА, КАРПОВ, 
БЕЗЛАТНИИ, ФЕДО-

в твою волику справу.
Хай живе чесна проле- 

гарська праця!
Завком Мапозисків- 
ського заводу».
(Листопад 1922 р.).

«Рідна наша мати! Ваш 
син, а наш дорогий друг і 
товариш, Герой Радянсько
го Союзу Юхим Ілліч Сте- 
рін 13 березня 1944 року 
загинув смертю хоробрих. 
Він похований у селі Ье- 
резувагці Кіровоградської 
області, біля школи. На 
його могилі ми, артиле- 
рисіи, поклялися відомсти
ти за життя нашого бойо
вого друга і товариша.

Парторг батареї Д. Ди
кунові».

(1944 р.).
Є ще два листи у Т. й. 

Стеріної, російської жінки 
з Челябінська, син якої а 
дев’ятнадцять років здійс
нив свій подвиг, визволяю
чи Кіровоградщину від ні
мецько-фашистських за 
гарбників:

«Здрастуйте, мої дорогі! 
Вітаю з 26-ю річницею Ве
ликого Жовтня!

Воюю непогано. Наго
роджений орденом Чер
воної Зірки. Як ви живете, 
як навчаються сестри? По 
ьідомте, да зараз батько. 
Чи маєте від нього лис
ти?..»; «Мої дорогі! Ука
зом Президії Верховної 
Гади СРСР від 20 грудня 
1943 року за успішне фор
сування ріки Дніпро мені 
присвоїли звання Героя 
Радянського Союзу...»

...Тоді, б Сою на дніпров
ській переправі, лейтенант 
Стерін підбив дві ворожі 
самохідні установки,' зни
щив 12 гітлерівсьннх сол
датів і офіцерів.

А за подвиг під Березу- 
ваткою його посмертно на
городили орденом Вітчиз
няної війни II ступеня.

Патріотичний почин ком. 
сомол ь ці в і Кіровограде Ы ТО
ГО заводу «Червона зірка» 
знайшов палкий відгук у 
колгоспах Ново; еорі і'ів- 
ськшо району. В і,гол. ос
пах «До заможного жн;ія» 
Та яовобал ківсько ї сільра
ди відбувся мітинг. Комсо
молки Вовк Ольга, Васи
ленко і ляна, Гончар Гетя- 
на тут же. на мітингу, 
внесли по 2000 ісарбованців 
гот пікою коя.на. Вовк .. Ію- 
ба — 1500 карбованців.

Безмежну любов до Бать
ківщини і Червоної Армії 
виявив КОЛГОСПНИК Т. 11О- 
грібняк Лимон Павлович. 
Він вніс готівкою 25 000 
карбовнпцін.

Усьоіо тут же, на мітин 
і у. на побудову танкової 
колони «Кіровоградськяіі 

- комсомолець-> було внесе
но готівкою 75 тисяч кар. 
бованціь.

вили неподалік, біля !їа- 
дунських порогів, перший 
намет. Тепер тут дві елек
тростанції — Братська і 
Усть-Ілімська, що стали 
долею цілого покоління..

Працюватимемо на «Брат 
ськгесбуді». Шкода, що 
ми трохи запізнилися; в 
кінці року Усть-Ілімська 
ГЕС прийматиметься дер
жавною комісією. Але ні

чого. В комітеті комсомо
лу заспокоїли: вже веду
ться підготовчі роботи на 
місці майбутньої — Богу- 
чанської. Отже, буде і 
нас своя ГЕС. Швидше 
до роботи!»

Олена ТУРЧАК, 
Марина КАЛЮЖНА. 
(Серпень 1979 р.).

Усть-Ілімськ.

в
б

т.

адже

Помічна 
через 
районів,
величезне, 
наша комсо-

наша
До- 

про- 
КІЛЬКИ

Але

З газети. 
(29 лютого 1944 р.).

Ноаогеоргіївськ знову 
відбудовується... Обозний 
завод «Більшовик» поряд 
з відбудовою почав ви
пуск продукції, вже виго
товлено 200 возів. Налаго
дила свою роботу мебле
ва артіль імені Кірова і 
вже випустила меблів на 
50 000 карбованців, 4 гон
чарні артілі виробили на 
200 000 карбованців по
суду...

Місто оживає з кожним 
днем — відкрито 5 шкіл, 
працює клуб. Медичну до
помогу населенню пода
ють лікарня, амбулаторія, 
диспансер, аптека. Працю
ють лазня, перукарня, 
їдальня. Налагоджує’ ро
боту торговельна мережа 
міста.

І. ШАМРАЙ, 
голоза райплану. 

(14 квітня 1944 р.). 
Кіровоград. 

Обком ЛКСМУ.

«...Ось ми і в Усть-Ілім- 
ську. Місто сподобалось 
відразу. Тайга навкруги, 
Ангара — гарно! Зустріли 
земляка — Колю Набоку, 
теж з Кіровограда. Він 
уже справжнім сибіряком 
став. Як тільки приїхали, 
пішли на Ангару. Хороша 
було і хвилююче: чверть 
віку тому, у жовтні, двад
цять комсомольців поста-

Н-ська застава. 
«Здрастуйте, друзі? 
Пише вам учорашній 

прикордонник, а сьогод
ні — будівельник «малого 
БАМу»» Іван Нечипоренко. 
Знали б ви, як я скучив за 
вами всіма, за заставою, 
сопками і нашим Рексом. 
Та сумувати ніколи, 
я — «бамівець».

Звичайно, будоза 
невелика. Залізниця 
линська — 
ляже лише 
маленьких 
значення її

Бригада
мольсько-молодіжна, хлоп
ці в основному недавно з 
армії. Всі рвуться до ро
боти. Гарячі. I наче й уто
ми їм немає: тільки засі
ріє — всі на колії, 
ми перші. Ми тільки 
маємо. І дарма, що 
цілий день — сніг. І 
тут, у степу, колючий. Бу
дівельникам 
вузькоколійки 
важче було, 
наша носить 
гіна...»

ізан НЕЧИПОРЕНКО, 
(Лютий, 1976 р.).

Залізниця Долинська — 
Помічна.
Сзітлоаодськ. Міськком 

комсомолу.
«...Вже другий МІСЯЦЬ МН ' 

вчимося на майярів-штука- 
турів. Доводиться тіерекеа. 
ліфіковуватнся. адже у 
Світловодську ми праціова- 
ін па заводах і в устано

вах. Скоро підемо на бу- 
ДОЕу.

«Атоммкпі» не охопиш 
одним поглядом. Уже сто
ять два величезних корку- 
с ч. І щодня прибувають зі» 
комсомол і.ськимп путівка 
ми нові й нові загони буді
вельників з України і Се 
редньої Азії, Білорусії і 
Вірменії.

Кожен день тут—якийсь 
незвичайний. Бо ж на очах 
творяться великі, яезвп- 
чайні справи. Навіть не ві 
риться, що й ми. посланці 
Кіровоградіцинн. скоро 
вкладемо частинку своєї 
праці в «Атоммаш».

Світлана ГОНЧАРОВА, 
Галя ГРЕБЕНКО, 
Люба ШЕЛЕСТ. 

(Серпень 1979 р.).
м. Воягодонськ,
Ростовська область.

Адже 
почи
наєте» 
вітер

Боярської 
набагато ;

А бригада**? 
ім’я Корча- і



7 листопада I8Y9 року

У РЕВОЛЮЦІЮ

газета

„МОЛОДИ п КОМУН А P“ч З ст-ор.
листи з сьогодення І

К^чіішач

Тиждень к)ИТАЧ РОЗПОВІДАЄ

1
І

І

(Продовження).

копія ленінських Квітневих 
;ез, ІЗ ЯКИМ« ВІН виступив 
па зборах більшовиків по 
Прибутті и Росію.

Серед листів до редак
ції більшовицьких газет, 
представлених на стендах’;’ 
привертають увагу мате
ріали про надруковану 
вперше біографію В. І. Ле- | 
иіна, Першоиоштовхом дз 
її опублікування в *Со.і- 
да і ськой нр а йде» (13 трав
ня 1917 року) був лист 
солдатів 8-ї кіпно-артнле- 
рінської батареї від 24 
квітня 1917 року. Вони ці
кавились у Петроградській 
Раді робітничих та селян
ських депутатів життєвим 
шляхом тою, хто стояв 
біля керма революції. Ле
нін почав відповідати на 
ці листи, але круговерть 1 
подій не дала змоги заклі- І 
нити йому роботу над біо- 1 
і рафією. Гиді ІІ.'К. Круп-■ 
ська написала статтю

і Сіорінка з історії росій- І 
І ської соціал-демократи- І 

иої партіє», в якій і розно- І 
віла про життя та револю- І 
цінну діяльність Б. І. Ле- | 
ціна. Ця стаття й сталі 
першою надруковапою бі- ■ 
ографкто вождя.

Курс ка збройне ио- І 
остання — такий епіграф і 
можна було б узяти для І 
експозиції насту шин о за- ■ 
лу. Вона присвячена по
діям травня—жовтня 1917 І 
року. ’Іут — матеріали І 
і Всеросійського з’їзду сс- І 
■іянських депутатів, глибо- І 
КО ХБНЛЮЮЧІ рядки ЛЄІІІН- І 
ського «Відкритого листа 
до делегатів Всеросійсько- - 
іо з’їзду сс.іяшьких дспу- І 
гаїїв», у якому чітко ви- І 
значено аграрну програму І 
партії більшовиків*. «Уся g 
земля належить народові. 
Всі поміщицькі землі по- _ 
винні без викупу відійти І 
до селян...».

Серед експонатів, що 1 
відбивають боротьбу пар- І 
тії іа армію, вашу увагу | 
приверне обвуглений по
мер «Солдатской принди >. ■ 
12 травня 1917 року він І 

•рів разом з редакцією І 
газети, яку підпалили іон- І 
керн. Згоріло близько 40.1 
тисяч примірників газети, ■ 
що призначалися солда-_ 
там в окопи, на фронт. «Ти
ше кілька номерів уда.юся 
врятувати редакторові га
зети, членові партії з 1912 
року А. Ф. І.імну-Жснев- 
ському.

Цершом V Всерос і йсько - 
му з’їздові Рад робітничих 
га солдатських депутатів, 
що відбу вся на поча і ю. 
червня І9І7 року, ярпевя- 

►<чєіі'.і відому картину О. Ку
лакова «Є така ряртіаі'- 
вона прикрашає одну зі 
стін залу, 
побачити * 
мови В.
ставлення 
уряду, и 
революційну 
більшовиків.

А ось ряд матеріалів, що 
липневу 
4 липня

5

І
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і тіш іІ сщішня
зяитяжну

Долю, 
світові

••трудової слави
«ХАРАКТЕРНО: НЕ ТІЛЬКИ ЧЛЕНИ КОМСОМОЛЬ

СЬКО-МОЛОДІЖНОЇ ПРАЦЮВАЛИ 8 ЦІ ДНІ З ПОВ
НИМ НАВАНТАЖЕННЯМ...»

партія!», 
одну 

. Тут же можна 
стенограму про- 
I. Леніна про 
до Тимчасового 
якій викладено

програму
І

І
 характеризують 

політичну Кризу',

Тимчасовий уряд розстрі
ляв мирну демонстрацію 

І трудящих Петрограда. По
чалися репресії проти пар
тії більшовиків, револю
ційних робітників і солда
тів. Об’єктив невідомого 
фотографа у вічннн сам мо
мент розстрілу демонстра- 

І ції. Цей знімок можна по
бачиш серед інших експо
натів. .

■■ -Аагу відвідувачів при
вертає номер га^тп 
«Правда» з білою ноло- 

Ісок». Коли в ніч на 1 линия 
» редакції зрозуміли, що 
стримати маси від висту
пів уже неможливо, ВІДОЗ
ВІ І’К партії про утриман
ня рід демонстрації було 
ісрміиоігу знято з номера.

(Закінчення на 4-й стор.|.

Великий Жовтень широ 
но розчинив брдму нової 
світлої епохи людства, де 
рушійною силою суспіль
ства стали мирна праця, 
високий патріотизм і гума
нізм громадян Країни Рад. 
Саме Жовтень породив 
справжню турботу про ро
бочу людину. 1 мені, як го
ловному лікарю цехової 
поліклініки заводу «Черво
на зірка», хочеться" в дні 
свята говорити найтеплі- 
шими і наищирішими сло
вами про цю турботу.

На нашому підприємстві 
на варті здоров я завод
чан пильно несуть службу 
8 здоровпунктів — вісім 
капілярів могутнього орга
нізму підприємства. Серед 
них особливо хотілось би 
виділити санпости коваль- 
сько-пресоаого цеху, ме
ханоскладального цеху 
№ 4 і корпусу № 90, де 
завідуючими О. О. Пред- 
теченська, В. О. Бобрише- 
ва та О, М. Сірижевська. 
Цехові здоровпункти по
дають першу медичну до
помогу робітникам безпо
середньо на робочих міс
цях. 'Вони ж — перші у 
профілактиці хвороб. їх
ню роль важко сьогодні 
переоцінити.

На «Червоній зірці» пра
цюють мої колеги з бага
толітнім стажем. Скажімо, 
старша медична сестра 
Н. О. Бутенко трудиться 
тут понад сорок років. За 

і ЦІЄЮ цифрою --- ДОВОЄН
НИЙ час, вогненні дороги 
Великої Вітчизняної і по- 

I воєнні ліга відбудови на
шої країни, небаченої тру
дової звитяги радянських 
людей. І тут, поруч завод
чан, на передовій невтом
них мирних буднів завжди 
були і залишаються люди 
в білих халатах.

Турботи 
диків—це 

І на, дуже 
І невтомна

охорони здоров я 
нозорівців. У нашому ар
сеналі нова апаратура, су
часні ефективні 
зіоіерапевтичні 
ри, лікувальна 
ра, грязі (їх доставляють з 
Одеси)... Все це, звичайно, 
безплатно.

З наших турбот народ
жуються і наші оптиміс
тичні сподівання на май 
бутній день рідного підпри
ємства. Дуже приємно, що 
за останні чотири роки за
водчани стали хворіти рід
ше. Поставити' непроник
ний заслін кожній хворо
бі — наше завдання. Ми 
першими в місті почали 
диспансеризацію всіх ро
бітників заводу. Сподіває
мось, що скоро нам допо
магатиме ЕОМ.

7 листопада вулиці Кі
ровограда охопить кума
чевий вогонь прапорів і 
транспарантів. Як завжди 
на Жовтневу демонстра
цію разом із заводчанами 
вийдемо і ми — медики. 
І в це велике всенародне 
свято мені хочеться від 
щирого серця побажати 
всім червонозорівцям міц
ного здоров'я (як лікар), 
особистого щастя (як жін
ка), крилатих ударних буд
нів (як заводчанка).

Л. АУЛІНА, 
головний лікар цехо
вої лікарні заводу 
яЧервона зірка»«

Понад п’ять тисяч листів 
отримала редакція «Моло
дого комунара» нинішньо
го року. Ці змережені 
ряднами скромні аркуші 
криляться надіями і розду
мами молодих .робітників 
і учнів, митців і педагогія...

У кожному з конвертів— 
іскрина неспокійної і да
лекосяжної мрії. Мрії про 
мирний день, 
працю і світлу 
яку просурмили
безсмертні сурми Велико
го Жовтня.

Від посірілу «Аврори» 
до старту космічної ране 
ти шлях вимірюється 62 
роками боротьби, мужнін 
ня і розквіту радянського 
народу, цілою епохою 
торжества ленінської прав
ди.

Ми будуємо світ. Будує
мо себе. Будуємо ко?лу- 
ністичне завтра. Живемо 
щиро, відверто, не крию
чись ні від кого і не хо
ваючись від самих себе.

Про це — рядки наших 
читачів.

Важко тепер сказати, 
хтЪ першим подав пропо
зицію, — про ударну тру
дову вахту па честь 6'2-ї 
річниці Великою Жовтня 
заговорили всі члени ком
сомольсько - молодіжної 
і рупії ремонтників.

— Усі трудящі нашої 
країни готують святу тру
дові дарунки, — говорив 
на коротких зборах груп- 
комсорг Віктор Роздайбі- 
да. — Давайте подумаємо 
разом, що мп зможемо. 
Тільки конкретно.

...Колектив райсільгосп- 
тєхііікп спеціалізується па 
ремонті тракторів МТЗ-50, 
МТЗ-52 і кукурдзозби- 
ральшіх комбайнів «Херсо
нець-?». Комбайни поки що 
не надійшли з господарств. 
А трактори стали надхо
дити згідно з графіком 
Обсяг робіт великий, ви
стачало б робочих рук. І 
вирішили члени комсо
мольсько-молоді ?кної про-

весні 1ИЖДСІІІ» трудової 
вахти — полагодити шість 
тракторів при нормі п’ять.

Першу машину почали 
складати ЗІ жовтня. Пав
ло «Іойїра взявся за двн- 
< уи — це ного улюблена 
справа і виробничий обо
в’язок. До вечора двпгу н 
урівноважено попихкував 
синім димком. Олександр 
Юркіп закінчував профі
лактику переднього моста, 
Валерій Говорун — зад
ньою. Довгенько довелося 
поморочи і пси 
складальникові 
зміни передач 
Джсмелюку ■—

слюсарсш- 
коробкн 
Миколі 

недбайли
вим був господар цієї 
шшш.

Наступного дня все 
вторилося' спочатку, 
цей раі машина попалася 
не така занедбана, діло 
пішло веселіше. До кіпця 
зміни відремонтували дру
гу і приступили до третьої. 
Олена ІІідопригора, добра

ми-

заводських ме- 
їхня поасякден- 
відповідальна і 
служба на варті 

черво-

ліки, фі- 
процеду- 

фізкульту-

Фото

ського
Л. ТАРА-

СЕНКА.

З Н І М - 
вулиця 
у Світ-

газоелектроззарни- 
Ю. Даниленка — 

нозоселіа 60 квар- 
якому

ЧИТАЧ РОЗПОВІДАЄ

ЧИТАЧ ЗАПИТУЄ

помічниця слюсарів, уда. 
еано хмурилася: забіга
лась, МОВЛЯВ, ХШІ.'ШНН 
вільної не мала за зміну.

Та ніхто їй не вірив, бо 
то тут, то там чувся її 
дзвінкий голос, у цеху 
часто зринав молодий ба
дьорий сміх. Робота лади
лась, і не було причин для 
поганшо настрою.

Характерно, що це тіль
ки члени комсомольсько- 
молодіжної груші працю
вали в ці дні з повним на
вантаженням, — у ремонт
ній майстерні всі старали
ся їм допомогти: хто сліп 
вом, а хто ділом. При
наймні піхто не відмовляв 
молодилі ремонтникам —• 
пі токарі, пі інженеру, ні 
майстри.

Так усі п’ять днів ми
нули. Група додержала 
свого слова.

...Закінчилися в колгос
пах та радгоспах району 
польові роботи. Механіза
тори інші готують машини 
до відправки на ремонт. Л 
працівники райсільгоси- 
техніки планують у корот
кі строки поставити її на 
лінійку готовності з гаран
тією надійності під час бо- 
ротьбн за врожай-80.

В. КУШНІЄНКО, 
інженер Маподисків- 
ської райсільгосптею 
піки. .

ВИ НАМ ПИСАЛИ... І

Г-Ж

Оркестр тисяч труб

У святкові шати одягну
лося робітниче сели
ще Власівка. Його кварта 
ли немовби помолодшали 
і посвітлішали.

З кожним роком це се
лище стає ще кращим, су- 
часнішилХ. Мешканці Вла- 
сівки з честю підтриму
ють традицію — напере
додні всенародних свят 
справляти новосілля.

Ось і сьогодні на Жовт
неву демонстрацію вийде 
сім’я 
ка С. 
сім'я
гирного красеня, з 
житимуть робітники під
приємства виробничого 
об'єднання «Дніпроенер- 
гобудіндустрія».

н а х: 
Леніна 
ловодську: щас
ливі новосели 
з сім’ї С. ДА
НИЛЕНКА □ но
вій квартирі.

Ю. ДЕРУЖИН-

А, Світловодськ.

Працею 
слазвнЗ

Комсомольсько-молодіж
на бригада рсмоитпо-мс- 
хаііічлоіо цеху Побузько- 
го нікелевого заводу, де 
брніадиром Микола Лє>~ 
зіпіськиіі, до 61-ї річниці 
Ленінського комсомолу і 
С2-Ї річниці Великого 
Жовтня перевиконала свої 
зобов’язання.

Зараз молоді виробнич
ники трудяться в рахунок 
червня І980 року.

Г. КОРОТКИХ.
смт Побузьке.

Захоплююча 
поїздка

Недавно члени кірово
градською учнівського на
укового товариства «Гло
бус» відвідали держав- 
ниіі дендрологічний запо
відник ДІЇ УРСР «Софії«- 
ка», що в місті Умані.

Старшокласники також 
ознайомилися з визначни
ми місцями райцентру па і 
Черкащині. Ця поїздка на
довго залишиться в нашій 
пам'яті як чудова сторін
ка подорожі но рідному 
краю.

Р. ДАЙДАКУЛОВ.
м. Кіровоград.

і

Наша Галинацій оркестр тисяч труб, бо 
складався він з 21-10 учас 
пиі.іп.

Бойовими загонами про
пагандистів передового 
досвіду показали себе аіі- 
-гаційні бригади — учасни
ки заключного обласного 
конкурсу з цього жанру, 
який проводився в Кірово
граді. Серед кращих — ко
лективи Рівшшського сіль
ського клубу № 2, Рівняй, 
ського та Йомічі мінського 
сільських будинків культу
ри, народні 
агітбригади _ .
ського Палацу культури 
«Ювілейний» . та Нетрі;: 
ського районного Будинку ІІО(іиіп ппшшапі і.і»,» ти..- і-і-ІІТУЧИстсрність аматорів, ідейно-- ■

.............,11 ----- Звання народного само, 
діяльного театру присное, 
но драмколектипам Ново- 
українського Палацу куль- 
тури -»Ювілейний» та Мало, 
виспіве ького районного
Будинку культури, народ, 
його самодіяльного во
кального ансамблю при
своєно чоловічим вокаль
ним ансамблям Іїовоміїр- 
юродського та Кірово- 
ірадського районних бу
динків культур«.

листи, ської одноактної п'єси. XX~ Редакція одержує ______
в яких читачі просять роз- ювілейна театральна весна, 
повісти про сільських ама
торів сцени, про їхні здо
бутки. Друкуємо розповідь 
методиста Кіровоградсько
го обласного будинку на
родної творчості Г. О. Вой- 
ченна.

Коипіе свято, а особливо 
свято _ Великого Жовтня, 
обов'язково став ше й 
звітом колективів худож
ньої самодіяльності. Своє
рідний іспит самодіяльні 
артисти тримають на тра
диційних оглядах.

В оглядах художньої сії. 
модіял ьиості, що пройшли 
в області в січні — лютому 
цього року, взяли участь 
52П і державні клубні 
клади, які об'єднують 
на., 77 тисяч аматорів.

Були проведені VII 
ласішії іючі.урс сільських 
драматичних колективів Ші 
країну лошановку радиш

за. 
по
об-

IX обласне свято театра.їь. 
ного мистецтва, обласні!.і 
конкурс агітбригад, облас
ний конкурс нокально-ін- 
стр ум ситая ьн і їх а не а м бл): і.

Безперечно, вони сприя
ють дальшому розвиткові 
всіх нидів і жанрів худож
ньої самодіяльності, підви
щують виконавську май- 
(__ ,...!.... ....... . . .
художній рівень їхньою 
репертуару. Обласний орг
комітет неодноразово від
значав високий рівень про- 
ведення оглядів у Ново- 
миргородському. Вільшап- 
< і.кому, опуфріївському. 
Гайворонеькому. Олександ
рі йсьтсому. Повоархаигсль- 
ському районах.'

Цікаво' пройшло IV об
ласне свято музики — 
марш парад духових ор
неє грій під девізом «Сурми 
п'ятирічок». Це був справах.

самодія.чьні 
ІІоноукраїн-

Коли Галина закінчила 
вісім класів, правління 
колгоспу направило її на 
бухгалтерський відділ сілі,- 
с ькогосподарського тех 11 і - 
куму. Дівчина закінчила 
його з відзнакою і стала 
вчитися па. економічному 
факультеті Одеського сіль 
ськогосгіодарського Іпсти- 
туту. На останньому курсі 
відмінніші запропонували 
Вступити ДО аспірантури. 
«Ні, я люблю своє село*.— 
відповіла Галина Верегсля 
і повернулася до рідної 
домівки

Так і працює вона скф 
номісто.м колгоспу імені 
Карпа Маркса. Молодий 
спеціаліст завжди в гущі 
життя. Вона - комсомоле- 
< і,кий активіст, член пїта- 
бу червоних слідопитів, 
драмгуртківсць.

Н. КУЧМАГРА^

с. Люшнювате, 
Голоаанівський район.
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Наше безсмертя
Одне з центральних 

місць у залі займають до
кументи і матеріали,, прп- 

і свячені VI з’їздові 
РСДРП(б). Серед них — 
рукопис ленінської .роботи 
«.Політичне становите (чо- 

І тири тези)», брошура «До 
лозунгів», фотографії яле- 

Інів Центрального Коміте
ту партії, обраних з’їздом, 
и а й важливіші р езол юці ї

. з’їзду.
Велику цікавість у вось

мому залі викликають шн- 
Іроко представлені мате

ріали про Червону гвар
дію, яка на той час (жов
тень 1917 р.) налічувала у 
своїх лавах 200 тисяч чо
ловік. Десятки фотодоку
ментів з Петрограда, Мо- 

I сквп, України, реліквії 
в Жовтневої революції — 
І чсрвопогвардійські зпа.у.с- 
й па, трилінійна гвинтівка і 
І ручний кулемет системи 

«Гочкіс». що були па _ оз- 
Іброєипі червоногвардійців, 

одяг, особисті речі рево
люційних моряків і солда
тів — усе це подовгу за
тримує біля себе допитли
вих екскурсантів.

І Тут же виставка праць 
Б В. і. Леніна, написаних 
В 1917 року.
І Серед експонатів 9-го 
І залу, присвяченого пере

мозі Великого Жовтня,
І особливу цікавість впкли- 
I кає макет Смольного — 
1 штабу революції, 
І кується документ, 
І підписаний

як головою 
■ полюцій ного 
І Т>т 
I зброя, якою 
■ жовтнева перемога: 
| мст «максим», гвинтівки.

патрони, шаблі... 1, звичай- 
9 но, зацікавлять вас бездо

ганно виконаний макет 
крейсера «Аврора», деякі 
особисті речі моряків ко
рабля.

Я Діорама художника 
| Є. Дешалита «Штурм Зп- 
] мойого палацу» допоможе

УЯВИТИ той момент, коли 
революційні маси почали 
штурм фортеці.

в Перемогу Великої Жовг- 
| нсвої соціалістичної рево- 
I люції закріпив у своїх рі- 
[ шбпнях II Всеросійський 
І з'їзд Рад робітничих та 
І солдатських депутатів. ІІа 

картині художника І. Сс- 
Іпебряпого зображено ви- 

“туи В. І. Леніна на з’їзді 
26 жовтня 1917 року. Екс
позицію доповнюють пер

ші державні документи ре
волюції, що перемогла. — 

І «Декрет про мир», «Дек
рет про землю», за яким 
селяни одержали у своє 
користування 150 мільйо
нів гектарів землі.

...У музеї 42 зали. Ми 
ознайомилися ?іише з де
нними експонатами -трьох 
із них. Але славні реліквії 
величного шляху радян
ського народу далеко не 
вичерпуються навіть екс
позиціями всіх залів му
зею. У сховищах Музею ре
волюції. його фондах, бага
тій бібліотеці величезна 
кількість фотографій, до- 

нументів. речових реліквій. 
Крім того, музей мас свої 
філіали.

Вони ще чекають зустрі- 
з вами.

чі

же

вами.

експо- 
упсриіс 

В. 1. Леніним 
Військово-рс- 
комітет^.

зберігається 
здобувалася 

куле-

Кінофільми і радіо,
і поеми, балади

Донесли до нас правду 
урочисто і радо,

Факти перших повстань, 
факти битв тих шалених,

А єство їх — по креві, 
єство їх — по генах,

В нас вливалось нєвік, 
вирувало й бриніло

У екстазі захоплень,
і щастя, і гніву

Проти хижих і згих буржуазних
спотворень..,

В нас са/гих відбувався
процес перетворень,

Що дорівнює сумі всіх пройдених верств — 
ВІД коня і вола

до сучасних ракет.
РЕВОЛЮЦІЯ ЖИТИМЕ

В НАШИХ НАЩАДКАХ!.. 
...Пам’ятаю прострелену „

батьківську шапку, 
Синій опік на скроні —

фашист не поцілив...
Революцію вбити несила, 

несила!
Пам’ятаю цілинного степу акорди,
Пам’ятаю тайгу, 

величаву і горду
І відродження світле,

як сонячний день..,
Станьте струнко, світи! •— 

РЕВОЛЮЦІЯ ЙДЕ!
с. Володимирівна, 
Кіровоїрадський район.

Леонід НАРОДОВИЙ
»ЯННВЯвКЯПВВК

Молодість
...Комісари, комісари, 
Розкажіть мені, 
Як вас кулі колисали 
В бойовім вогні.

Неспокійне, звихрене 
Плем’я молоде.
Комсомол пас виховав, 
Партія веде.

...Переможемо —
ви знали, 

Віщий блиск в очах. 
Вас за віру розпинали 
Вороги в ночах. 

Молодими хвилями 
У життя йдемо. 
Не були безсилими 
І не бу-де-мо!

...Ви, порубані, пс в’яли, 
В грудях бився гнів. 
Ви ще стільки в ями 

вклали 
Клягих ворогів.

Павка іі піші бореться. 
Він — ровесник вам. 
Знаєм: там, де Боярка, 

Починався БАМ. 
...Ви пройшли Сиваш 

і Київ, 
Рідний край увесь. 
Перед вами ворог 

скиглив,

Мов приблудний псс. 
Ми—брати з Матросовнм, 
Кров зріднила пас. 
В долі не попросимо 
Звільнення в запас.

...Ваше слово, наче 
прапор,

Кликало у бій.
Знову падали ви 

прямо
Па передовій. 

Нам поліг Гагаріиа — 
Поклик і урок.
Даємо гарантію: 
Наш не схибить крок.

...Відгриміло. 
ВІдкрссало.

Пасма сивини.
Комісари, комісари, 

‘Грізних днів СПІШ.
День новин виблискує, 
Нам підвладний час. 
Комсомол колискою 
Став для вас і пас.

...Громадянської 
горністи,

Сурмачі тривог. 
Комсомольці, комуністи, 
Ми — для перемог!

м. Кіровоград,

Костянтин ЛЕСЬЄВ

Кумачеве
розкрилля

«Аерори» постріл вирвав чес з пітьми. 
Людині горді крига дав для злету. 
Весною людства — гак назвали ми 
Той світлий день, що сколихнув планету, 
Червоний цвіт над світом запалав, 
Замайоріло знамено червоне... 
Воно до бою підняло мільйони, 
Народ мій з ним круті шляхи здолав. 
Куємо світлу долю в боротьбі, 
Повіривши у сонячні світання, 
Сказали в жовтні:

«Ні, ми не раби!» 
Трудящих світу кличем до єднання. 
Бо тільки в ньому тих незламна міць, 
Хто чує слово правди незрадливе. 
Усім, хто ЕІрить в майбуття щасливе, 
Про світлий мир «Аврори» залп гримить,

с. Солгутове, 
Гайворонський район.

7 ЛИСТОПАДА

ПЕРША ПРОГРАМА. 8.00
— «Час». 8.50 — М. Песков. 
Кантата «Клятва Батьків
щині». 9.15 — «Моя Моск
ва». Док. телефільм. 9.45— 
Москса. Красна площа. 
Військовий парад і демон, 
страція трудящих, присвя
чені 62-й річниці Великої 
Жовтневої соціалістичної 
революції. По закінченні — 
евлтновин піонерський кон
церт. 13.15 — «Великому 
Жовтню». 13.45 — Теле
фільм «Дивні пригоди Де
ниса Корабльова». 1 серія. 
14.50 — Пісні і танці наро
дів СРСР. 15.35 — Мульт
фільми «Жовтневий марш». 
«Будьонівка». «Ми малює
мо >. 16.00 — До Міжнарод
ного року дитини. Док. 
фільм «Держава дітям». 
16.40 — «Незабутні кіно
стрічки». «Ленін у 1918 ро. 
ці». Художній фільм. 18.25
— «Голубий вогник». 21.0' 
-- Репортаж про військо 
вий парад і демонстрацію 
трудящих, присвячені 62-й 
річниці Великої Жовтневої 
соціалістичної революції. 
22.00 — Кубок УЕФА з 
футболу: «Динамо» (Київ)— 
«Банік» (Острава, ЧССР). 
2-й тайм. Кубок європей 
ських чемпіонів з футболу; 
«Динамо» (Тбілісі) — «Гам. 
бург» (ФРІІ). 2-й тайм.

ськовип оркестр». 13.30 -- 
Телефільм «Дивні пригоди 
Дениса Корабльова». 2 се 
рія. 14.35 — Лауреати Дер
жавних премій СРСР 1979 
року в галузі літератури, 
мистецтва й архітектури. 
15.50 — На арені цирку. 
16.35 — Зарубіжні гості 
Москви. 16.50—Мультфіль
ми: «Пригоди Хоми». «Ве
села карусель». <1Іу. по
стривай!» 12-й випуск. 
17.20—Фільм-копцерт «Піс
ні 0. Пахмутової». 18.15 — 
Фільм «Втеча містера Мак- 
Кінлі». 1 і 2 серії. 21.00 —• 
«Час». 21.35 — Телетеатр 
мініатюр «13 стільців». 
22.45 — Док. телефільм 
«ІІа старт запрошуються...» 
По закінченні — новини.

ДРУГА ПРОГРАМА. 10.00 
— «Святкує Радянська Ук
раїна». Інформаційний ви
пуск. 10.40 — «Сонечко». 
Концерт. 11.15 — Худ. те
лефільм «Стара фортеця». 
5 і 6 серії. 13.25 - -------
у всесвіт». 14.00 
пячні кларнети». 
«Іптерклуб». 16.05 
Фільм «Четверта 
17.30 — «Пісня
друзів». 18.15 — 
ридіани». 19.15 - 
альна камера». 
М. Стрельников, 
ка». Вистава. 20.45 
добраніч, діти!».
«Час». 21.35 — Продовжен
ня вистави «Холопка». По 
закінченні — новини

- «Кроїш 
— «Со- 
15.15 — 
— ХУД. висота», 
скликає 

«Кіпоме-
- «Акту. 
19.45 — 
«Холоп-

«11а 
21.00 —

9 ЛИСТОПАДА

ДРУГА ПРОГРАМА. 9.45
— Київ. Площа імені Жовт
невої революції. Військо
вий парад І демонстрація 
трудящих, присвячені 62-й 
річниці Великої Жовтневої 
соціалістичної революції. 
По закінченні — «Святкові 
фанфари». Концерт. 13.15
— «Сонячне коло». 13;45— 
«Знайомство зблизька». 
14.45 — Худ. фільм «Вели
ка - космічна подорож». 
15.50 — Муз. фільм. 16.40— 
Мультфільм. «Як козаки 
олімпійцями стали». 17.00
— Кубок УЕФА з футболу: 
«Динамо» (Київ) — «Ба. 
пік» (Острава, ЧССР). 18.45
— «Візерунки на льоду». 
19.25 — Худ. фільм «Голу
бі блискавки». 20.50 — «ІІа 
добраніч, діти!» 21.00 — 
Репортаж про військовий 
парад і демонстрацію тру
дящих, присвячені 62-й 
річниці Великої Жовтневої 
соціалістичної революції. 
22.00—Фільм-коннсрт «Піс. 
ня щастя». 23.15 — К. т. 
«Кіроноградщина святко
ва». (К-д).

8 ЛИСТОПАДА

Екскурсію провів 
Ю. ДМИТРЕНКО, 

спецкор «Молодого 
комунара».

316050, МСП

БІГ 3434'3. Обсяг 0,5 друк. ари.

ПЕРША ПР01РАМА. 8.00 
— Новини. 8.20 — Гі’.інас. 
тика. 8.45—Вірші про ком
сомол. 9.15 — Концерт ан
самблю народного танцю 
Молдавської РСР «ІКок». 
9.50 — Трудівники промис
ловості і сільського Г0СІІ0. 
царства — лауреати Дер- 
жавних премій СРСР 1979 
року. 10.50 — «Дружба». 
Турнір юних. Міжнародні 
.змагання з спортивної гім
настики. 1150 — Лауреати 

' Державних премій СРСР 
1979 року в галузі науки і 
техніки. 12.35 — Фільм- 
концерт «Спогади про вій-

10.50 — «Дружба».

{«Молодой коммунар» 
орган Кировоградского 

I областного комитета
ЛКСМ Украины.

На украинском языке.

Газета 
виходить 
у вівторок, 
четвер 
і суботу.

ПЕРША ПРОГРАМА. 8.00
— «Час». 8.40 — Гімнасти
ка. 9.05 — Для вас. батьки.
9.35 — АБВГДейка. 10.05— 
Більше хороших товарів
10.35 — «Ранкова пошта». 
11.05 — «Переможці». Зу
стріч ветеранін Північною 
флоту. 12.20 — «По музеях 
і виставочних залах». Дер- 
жавшій Російський музей. 
Скульптура XVIII ст. 12.50
— «Хочу все знати». Кіно-
журнал. 13.00 — Чемпіонат 
СРСР з хокею: «Спартак» 
«Крила Рад». У перерві — 
новини. 15.15 — Мульт
фільм «Лисиця й заєць». 
15.30 — До Дня радянської 
міліції. «За велінням сер. 
ця». Теленарис. 16.00 —
Телефільм для дітей. «Був 
справжнім сурмачем».

,:іо — ней- 
— До Між- 

дитппп.
Концерт 
19.10 —

Будильник. 
10.00 — Служу Радянсько
му Союзу! 11.00 — В гос
тях у казки. Телефільм 
«Пригоди Буратіно». 1 се
рія. 12.30 — Сільська годи
на. 13.00 — Чемпіонат
СРСР з хокею: ЦСКА — 
«Динамо» (Москва). В пе
рерві — тираж «Спортло
то». 15.15 — Музичний
кіоск. 15.45 — Клуб кіно- 
подорожей. 16.45 — Сьо
годні —. Депь радянської 
міліції. 17.00 — Концерт 
художніх колективів радян
ської міліції. 18.00 — Між
народна панорама. 18.45 — 
Мультфільм «Загадкова 
планета». 19.00 — Чемпіо
нат СРСР з футболу: «Спар
так» — «Шахтар» 2-й тайм. 
19.55 Телефільм «Любов, 
пожежа і Помпієро...» 21 00
— «Час». 21.35 — Вечір ар
тистів оперети. 22.35 —
Док. телефільм «Ці дивні 
руки». По закінченні — 
новини.

ДРУГА ПРОГРАМА. 10.00
— Новини. 10.15 —' Кон
нерт. 10.45 — «Сьогодні — 
День радянської міліції». 
11.00 — «Музична пошта». 
11.50 — О. Штейн. «Всп- 
сія».. Вистава. 1-1.10 — ЕІ- 
деофільм «З думою про 
землю» 15.00 — «Співають 
сестри Байко». 15.30 —
Лауреати Депжавиих пре
мій СРСР 1979 року. 16.00

«Катрусіш кінозал», 
17.00 — «Кіномозаїка».
18.00 — «Сьогодні — Все
світній день молоді». 13.00 

«Актуальна камера». 
19.30 — «Служимо Вітчиз
ні. служимо народові». 
20.45 — «Сьогодні — День 
радянської міліції». Виступ 
начальника обласного уп
равління внутрішніх справ 
М. Т. Попова. (Кіровоград). 
21.00 — «Час». 21.35 —
Худ. телефільм «Найостав- 
нішиіі день». По закінчен
ні — повнив.

11 ЛИСТОПАДА

17.10 — Очевидне 
мовірие. 18.10 — 
народного року/ 
«Веселі нотки», 
юних вокалістів. ___
Фільм-вистава. 'А'. Пінчук. 
«Небо — Земля». 21.00 — 
«Час». 21.35 — Показові 
виступи найсильніших ра
дянських гімнастів. (Лон
дон). По закінченні — но
вини.

ДРУГА ПРОГРАМА'. 10.00
— Новини. 10.15 — Для ді
тей. Худ. телефільм «Стара 
фортеця». 7 серія. 11.20 —• 
Муз. фільм «Ленінградські 
соловейки». 12.05 — Для 
дітей. «Гра». Вистава. 12.55
— Концерт майстрів мис
тецтв. 15.00 — Чемпіонаг 
СРСР з футболу: «Карпа, 
ти» (Львів) — «Факел» (Бо- 
ронеж). 16.50 — Док. теле
фільми. 17.40 — «Вперед, 
орлята!» 18.15 — «Танцюй
те з нами». 19.00 — «Акту, 
альна камера». 19.30—Кон
церт майстрів мистецтв 
УРСР. 20.40 — «На добра
ніч. діти!» 21.00 — «Час». 
21.35 — Худ. фільм «Весе, 
лі хлоп’ята». По закіпчен. 
ні — новини.

ПЕРША ПРОГРАМА. 9.05
— «Роби з нами. роби, як 
ми. роби краще за нас». 
10.05 — Фільм «Любов, по
жежа 1 Помпієро..,» 14.50
— Документальні фільми.
15.40 — Шахова школа.
16.10 — «Знай і вмій». 16.55
— Концерт. 17.30 — Дітям 
про звірят. 18.00 — Москва 
і москвичі. 18.30 — Віпші
— дітям. 19.00 — До Дня
незалежності Анголи. Ківо- 
поограма. 19.50 — Фільм 
«Місце зустрічі ЗМІНИТИ 110 
можна». 1 серія. 21.00 —
— «Час». 21.35 — «Г 
дим балет Росії».

ДРУГА ПРОГРАМА. 10.00
— Новини. 10.10 — «Гос
подарський механізм: особ
ливості і проблеми». 10.40
— «Знай, люби, бережи».
11.10 — Художній фільм
— «Веселі хлоп’ята». 15.55
— Для малят. «Срібний 
дзвіночок». 16.15 — «Рік 
четвертий, ударний». 17.05

«Слава солдатська». 
18.00 — Фільм-копцерт.
18.30 — «Актуальна каме
ра». 19.00 — Чемпіонат
СРСР з футболу: «Динамо» 
(Київ) — «Пахтакор». 20.45
— «На добраніч, діти!» 
21.00 — «Час». 21.30 — Ху
дожній Фільм «Євгенія 
Гранде». По закінченні — 
новини.

1Мо.'і'Х'і

10 ЛИСТОПАДА

(Наступний номер «Мо
лодого комунара» вийде 
о неділю. 11 листопада).

ПЕРША ПРОГРАМА. 8.00 
— «Час». 8.40 — Гімнасти
ка для дітей. 9.05 — Кон
церт ансамблю віолончеліс- В. о. редактора 

В. СТУПАК.
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