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ДО КОМУНІСТИЧНОЇ ПАРТІЇ

ДО РАДЯНСЬКОГО НАРОДУ
Дорогі товариші!
Комуністична партія Радянського Со
юзу, весь радянський народ зазнали
тяжкої втрати. З життя пішов вірний
продовжувач великої справи Леніна, по
лум’яний патріот, видатний революціо
нер і борець за мир, за комунізм, най
визначніший політичний і державний
діяч сучасності Леонід Ілліч Брежнєв.
Уся багатогранна діяльність, особиста
доля Л. І. Брежнєва невіддільні від най
важливіших етапів в історії Країни Рад.
Колективізація й індустріалізація, Вели
ка Вітчизняна війна і післявоєнне відрод
ження, освоєння цілини і організація до
сліджень космосу — це і віхи біографії
славного сина робітничого класу Леоні
да Ілліча Брежнєва. Скрізь, куди б не
направляла його партія, Леонід Ілліч
беззавітно, з зластивими йому енергією
і наполегливістю, сміливістю і принципо
вістю боровся за її великі ідеали.
З ім’ям товариша Брежнєва, з його
невтомною роботою на постах Гене
рального секретаря Центрального Комі
тету КПРС і Голови Президії Верховної
Ради СРСР радянські люди, наші друзі в
усьому світі справедливо зв'язують по
слідовне утвердження ленінських норм
партійного і державного життя, вдоско
налення соціалістичної демократії. Він
мудро спрямовував діяльність ленін
ського штабу партії — її Центрального
Комітету, Політбюро ЦК, показуючи зра
зок умілої організації дружної колектив
ної роботи. Йому належить видатна роль
у виробленні і здійсненні економічної
та соціально-політичної стратегії партії
на етапі розвинутого соціалізму, у виз
наченні і реалізації курсу на піднесення
народного добробуту, в дальшому зміц
ненні економічної та оборонної могут
ності нашої країни.
Неминущими є заслуги Леоніда Ілліча
Брежнєва у формуванні й проведенні
політики нашої партії на міжнародній
арені — політики миру і мирного співро
бітництва, розрядки і роззброєння, рі
шучої відсічі агресивним підступам ім
періалізму, відвернення ядерної ката
строфи. Великим с його вклад у згурту
вання світової соціалістичної співдруж
ності, у розвиток міжнародного комуніс
тичного руху.
Поки билося серце Леоніда Ілліча, йо
го помисли і діла були цілком підпо
рядковані інтересам людей праці. З ма
сами трудящих його завжди зв’язували
кровні, нерозривні узи. У свідомості ко
муністів, сотень мільйонів людей на всіх
континентах він був і залишиться вті
ленням ленінської ідейності, послідовно
го
інтернаціоналізму, революційного
оптимізму і гуманізму.
Тяжкою с втрата, якої ми зазнали, гли
бокою є наша скорбота. В цю гірку, го
дину комуністи, всі трудящі Радянського
Союзу ще тісніше згуртовуються навко
ло ленінського Центрального Комітету
КПРС, його керівного ядра, яке склалося
під благотворним впливом Леоніда Іл
ліча Брежнєва. Народ вірить у партію,
її могутній колективний розум і волю,
всім серцем підтримує її внутрішню і
зовнішню політику. Радянські люди доб
ре знають:
прапор
Леніна, прапор
Жовтня, під яким здобуто всесвітньоісторичні перемоги, — у надійних ру
ках.
Партія і народ озброєні величною про
грамою комуністичного творення, роз
робленою XXIII—XXVI з’їздами КПРС.
Ця програма неухильно
втілюється в
життя. Партія і далі робитиме все для

піднесення народного добробуту на ос
нові інтенсифікації виробництва, підви
щення його ефективності і якості ро
боти, виконання Продовольчої програми
СРСР. Партія і далі виявлятиме всемір
ну турботу про зміцнення союзу робіт
ничого класу* колгоспного селянства і
народної інтелігенції,
про зміцнення
соціально-політичної та ідейної сдності
радянського суспільства,
братерської
дружби народів СРСР, про ідеологічне
загартування трудящих у дусі марксизму-ленінізму і пролетарського, соціаліс
тичного інтернаціоналізму.
Незмінною с воля радянського народу
до миру. Не
підготовка до війни, що
прирікає народи на безглузду розтрату
своїх матеріальних і духовних багатств,
а зміцнення миру — ось провідна нит
ка в завтрашній
день. Ця благородна
ідея проймає
Програму миру на 80-і
роки, всю
зовнішньополітичну діяль
ність партії і Радянської держави.
Ми бачимо всю складність міжнарод
ної обстановки, спроби агресивних кіл
імперіалізму підірвати мирне співісну
вання, зштовхнути народи на шлях во
рожнечі і воєнної конфронтації. Але це
не може похитнути-нашу рішимість від
стояти мир. Ми будемо робити все не
обхідне, щоб любителі воєнних авантюр
не захопили Радянську країну зненацька,
щоб потенціальний агресор знав: його
неминуче чєкас нищівний удар у відпо
відь.
Спираючись на свою могутність, ви
являючи величезну пильність і витрим
ку, зберігаючи незмінну вірність миро
любним принципам і цілям своєї зовніш
ньої політики, Радянський Соют наполег
ливо боротиметься за те, щоб відвер
нути від людства загрозу ядерної війни, ;
за розрядку, за роззброєння.
У цій боротьбі з нами братні країни
соціалізму, борці за національне і со
ціальне визволення, миролюбні країни
всіх континентів, усі чесні люди землі.
Політика миру виражає корінні життєві
інтереси людства, і тому за такою полі
тикою — майбутнє.
Радянський народ бачить в партії сво
го випробуваного колективного вождя,
мудрого
керівника й організатора. В
служінні робітничому класові, трудово
му народові — найвища мета і смисл
усієї діяльності партії. Непохитна єд
ність партії і народу була і залиша
ється джерелом незламної сили радян
ського суспільства. КПРС
свято доро
жить довір’ям трудящих, постійно зміцнює свої зв’язки
з масами. Народ на
практиці переконався, що наша партія
при будь-якому
повороті подій, при
будь-яких випробуваннях
залишається
на висоті своєї історичної місії. Внутріш
ня і зовнішня політика КПРС, розробле
на під
керівництвом Леоніда
Ілліча
Брежнєва, і далі проводитиметься по
слідовно і цілеспрямовано.
Життя і діяльність Л. І. Брежнєва буде
завжди надихаючим прикладом вірно
го служіння Комуністичній партії і ра
дянському народові.
н

і

Від Центрального Комітету Комуністичної партії
Радянського Союзу, Президії Верховної Ради СРСР,
Ради Міністрів СРСР

Центральний Комітет Комуністичної партії Радянського Союзу,
Президія Верховної. Ради СРСР і Рада Міністрів СРСР з глибо
кою скорботою сповіщають партію і весь радянський народ, що 10
листопада 1982 року, о 8 год. ЗО хв. ранку раптово помер Генераль
ний секретар Центрального Комітету КПРС, Голова Президії Вер
ховної Ради СРСР Леонід Ілліч Брежнєв,
Ім’я Леоніда Ілліча Брежнєва — вірного продовжувача вели
кої ленінської справи, полум’яного борця за мир і комунізм —
завжди житиме в серцях радянських людей і всього прогресивного
людства.
У ЦК КПРС, Президії Верховної Ради СРСР
і Раді Міністрів СРСР
Центральний Комітет КПРС, Пре
зидія Верховної Ради СРС1 і 1 ада
Міністрів СРСР постановила
1 У зв'язку з кончиною Генераль
ного секретаря ЦК КПРС
Голови
Президії Верховної Ради СРС1 Лео
ніда Ілліча Брежнєва оголосити ь
кра*нІ траур 12. 13. 14 і 15 листопада

Центральний Комітет Комуністичної 1982 р.
У день похорону В початкових,
партії
Радянського Союзу, Президія
Всрхочної Ради СРСР, Рада Міністріз восьмирічних і середніх школах нав
_
СРСР висловлюють впевненість у тему, чальних занять не проводити.
2. У момент поховання тіла Леоні
що комуністи, всі радянські люди ви да Ілліча Брежнєва провести гармат
являють високу свідомість і організова ні залпи в Москві, в столицю ■ сонних
ність, СВОЄЮ
—:----самовідданою
творчою республік, V містах-героях Ленін.. лді,
працею під
^.?Р-'.°НИ4ТВом ленінської Волгограді, Одесі, Севастополі, Ново
партії забезпечать виконання
.
------- 1
планів російську, Керчі, Тулі, у форгсці-гекомуністичного' :^
" ■ ВНИцІва' дальший
рої Бресті, а також у містах Калнш розквіт нашої соціалістичної
—ї
Батьків- граді, Львові, Ростові-на-Дону, Ну ибищини.

шеві, Свердловську,

Новосибірсь

Читі, Хабаровську, Владивостоці, Сєвероморську, Дніпропетровську, За
поріжжі і Дніпродзержипську.
У цей же час зупинити на п’ять хви
лин роботу всіх підприємств і органі
зацій по всій території Радянського
Союзу за винятком підприємств без
перервного виробництва:
провести
протягом. трьох хвилин салют гудка
ми на фабриках, заводах, залізницях,
на суднах морського і річкового фло
ту3:
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Центральний Комітет КПРС, Пре
зидія Верховної Ради СРСР і Рада
Міністрів СРСР утворили комісію по
організації похорону Леоніда Ілліча
Брежнєва під головуванням т. Андррпова 10. В.
Постановлено поховати Л. І. Бреж
нева на Красній площі.

13 листопада 1982 року

«Молодий комунар»

10 листопада 1982 р. на сімдесят
шостому році
життя раптово помер Генеральний секретар Цент
рального Комітету Комуністичної партії Радянського
Союзу, Голова Президії Верховної Ради СРСР, чотирижди Горой Радянського
Союзу і І ерой Соціа
лістичної Праці Леонід Ілліч Брежнєв. Пішоз з життя
видатний діяч Комуністичної партії і Радянської дер
жави, міжнародного
комуністичного і робітничого
руху, визначний теоретик і талановитий організатор.
Все його велике яскраве життя було до останку від
дане великій справі Жовтня, партії Леніна, інтересам
трудового народу, будівництву комунізму.
Леонід Ілліч Брежнєв народився 19 грудня 19С5
року в місті Дніпродзержинську, в сім’ї робітникаметалурга. П ятнадцятирічним юнаком він прийшов
на металургійний завод, де у великому
і славному
трудовому колективі дістав робітничий гарт. Сімнад
цяти років Л. І. Брежнев
вступив у комсомол, а з
1931 році егаа членом Комуністичної партії.
Після закінчення технікуму Л. і. Брежнєв працював
землевпорядником у Курській губернії, а Білорусії
та на Уралі. І ут він полюбив землю, нелегку і дуже
потрібну людям селянську працю.
Повернувшись у рідне місто, Л. І. Брежнєв пішоз
учитися в металургійний інститут, де одночасно вико
нував відповідальні партійні і громадські доручення
— секретар парткому факультету, голова профкому,
а потім секретар парткому інституту. Після закінчен
ня інституту працював на заводі, служив в армії у
Забайкаллі, був на радянській і партійній роботі.
Обраний у 1939 році секретарем Дніпропетровсь
кого оокому партії, Л. І. Брежнєв вів велику роботу
по організації виробництва військової техніки,
З перших днів
великої Вітчизняної
війни Л. І.
Брежнєв — у діючій армії. Важкими
фронтовими
дорогами пройшов він, воїн, комуніст, політпрацівник, від Новоросійська до Праги. Будучи заступником
начальника політулравління Південного фронту, прт:?л начальником г.олітсідділу 1В армії, начальником
політупразління 4-го Українського фронту, він брав
участь у розробці і здійсненні ряду великих операцій
Радянської Армії на Кавказі, у Причорномор’ї, з
Криму, на Україні, брав участь у визволенні народів
європейських країн від фашистських загарбників. З
ім ям комісара Брежнєва зв'язаний безприкладний
подвиг радянських воїнів на Малій землі. На Пара
ді перемоги в Москві як комісар зведеного полку
Л. І. Брежнєв закінчив свій фронтовий шлях.

У 1946 році Л. І. Брежнєв обраний першим секре
тарем Запорізького, а потім Дніпропетровського
оОкомів КП^б) України. Під його Безпосереднім ке
рівництвом Було відбудовано такі гіганти нашої ін
дустрії, як Залсріжсталь, Дніпрогес, металургійні за
води Дніпропетровська і Нікополя, рудники Криво
ріжжя.
У 1950—1952 роках Л. І. Брежнєв — перший сек
ретар ЦК Компартії Молдавії. Він багато зробив для
розвитку промисловості, соціалістичної перебудови
сільського господарства, піднесення
культури цієї
однієї з наймолодших тоді союзних республік.
У 1954 році Л. І. Брежнєв
обраний другим, а в
1955 році — першим секретарем ЦК Компартії І(ззахстану. Всього себе він віддавав освоєнню цілини,
був у перших рядах бійців великої битви за вели
кий казахстанський хліб. І в тому, що цю битву ви
грано, що Казахстан став однією
з головних жит
ниць Батьківщини, —• неминуща заслуга Л. І. Брежнєеа.
На XIX і наступних з'їздах партії Л. І. Брежнєв
обирається членом
Центрального Комітету КПРС.
Був кандидатом у члени Президії ЦК КПРС, секре
тарем ЦК КПРС (1956—1957 роки), членом Президії
ЦК КПГ'С (1957—1966 роки), а з 1966 року — членом
Політборо ЦК КПРС. У 1958—1966 роках він буз
членом бюро, заступником голови і головою бюро
ЦК КПРС по РРФСР.
Л. І. Брежнєв
був депутатом
Верховної Ради
Ради
Верховної
СРСР 3—10-го скликань, депутатом Верховної Ради
РРФСР 5—10-го скликань, депутатом Верховної Ради
_ Молдавської РСР 3-го скликання і Верхозної Ради

Це н трал я • а а а я їя
оті ітет
КПРС

Казахської РСР 4-го скликання, Буз членом Президії
Верховної Ради СРСР (1965—197/ Р°Й' г«>лозок’
Президії Верховної Ради СРСР (1960 1964 роки і
,
ІУ77 року).
.
и лрг
У 1964 році на
жовтневому Пленумі ЦК Г.і іґсЛ. І. Брежнєва
обрано першим секретарем, а з
1966 році — Генеральним секретарем ЦК НІ їРч..
його невтомною теоретичною, політичною і органі
заторською діяльністю нерозривно зв язаний даль
ший розвиток і зміцнення Комуністичної парти гадянського Союзу. Ізердо додержуючись учення I
заповітів 8. І. Леніна, він безустанно дбав, щеб гаотія дедалі повніше здійснювала роль керівної і спря
мовуючої сили радянського суспільства, організато
ра і натхненника будізничої творчості мільйонних
мас, політичного авангарду радянського народу.
Л. І. Брежнєву належить неоціненна заслуга у від
новленні, зміцненні і розвитку ленінських норм пар
тійного життя і принципів керівництва, зміцненні
зв’язків партії з масами. Як Генеральний
секретар
ЦК він забезпечив дружну, колективну роботу Цент
рального Комітету, його
ГІолітбюро. Багато узаіи
зі. І. Брежнєв приділяв удосконаленню
діяльності
республіканських, крайових,
обласних, міських, ра
йонних і первинних партійних організацій.
Л. І. Брежнєв ьніс величезний вклад у здійснення
планів комуністичного Будівництва в нашій країні, ь
основу економічної і соціальної політики партії Бу
ло покладемо принципові
настанови ХХііі
XXVI
з їздів КііРС про будівництво розвинутого соціаліз
му і перехід до комунізму. Проблеми розвитку со
ціалістичної індустрії, аграрної політики, важливою
ланкою якої є і Іродовольча програма, підвищення
ефективності виробництва, його інтенсифікації, вдо
сконалення суспільних відносин, комуністичного ви
ховання трудящих, — усі ці питання творчо розроб
лені партією,
її Центральним Комітетом на чолі з
Л І. Брежнєвим.
Л. І. Брежнєв був головою Конституційної комісії,
і по мою доповіді Верховна Рада СРСР після всена
родною обговорення і схвалення прийняла з 19/7
році нову Конституцію СРСР, яка дала новий могут
ній імпульс розвиткові соціалістичної
демократії.
Багатогранною і плодотворною була діяльність Л. І.
Брежнєва на посту глави Радянської держави. Вона
сприяла підвищенню авторитету органів народної
влади, вдосконаленню їх роботи.
Героїчною працею народу створена могутня мате
ріально-технічне база розвинутого соціалізму. З єд
нання досягнень науково-технічної революції з переваіами соціалізму дає змогу забезпечити прогрес з
усіх галузях економіки. Партія і держава повсякден
но дбають про благо народу, про
зростання його
матеріального і культурного
рівня, Багато
уваги
Л. І. Брежнєв приділяв проблемам
науково-техніч
ного прогресу, зростання продуктивності праці, по
ліпшення якості роботи, розвиткові
продуктивних
сил Сибіру і Далекого Сходу, освоєнню космосу.

Л. І. Брежнєв виявляв велику турботу про розвиток
партією марксистсько-лені нського
вчення,
його
творче застосування. Стійкий марксист-ленінець, зін
вніс значний вклад у теорію наукового
комунізму
в розробку вчення про зрілий соціалізм, про шляхи
його дальшого вдосконалення і розвитку.
Протягом багатьох років Л. І. Брежнєв очолював
Раду Оборони СР-Р, повсякденно дбав про радян
ські Збройні ^или, які надійно
охороняють /нирну
працю радянського народу,
є оплотом загального
миру на землі. Йому було присвоєно найвища війсь
кове звання Маршала Радянського Союзу.
Спираючись на ленінську спадщину, Л. І. Брежнєв
глибоко аналізував міжнародне
становище роз
становку сил нз світовій арені, конкретні шляхи від
вернення світової термоядерної
війни. Праці Л І
Брежнєва з питань вмни
і миру мають основопо
ложне значення для радянської зовнішньої політики.
Великий патріот, Л. І. Брежнєв був інтернаціоналіс
том у найглибшому, ленінському
розумінні ЦЬОГО
слова. Зв язении тисячами ниток
із своїм народодл
«*" завжди розумів і приймав близько до серця долі

Зі річні ДІ31
Іісрховпої Ради
СРСР

і прагнення інших народів. Зін багато зробив, щоб
можливості і могутність перііюї країни
соціалізму
максимально служили справі !миру( справі взаєморо
зуміння і дружби між народами,
плодотворному і
взаємозбагачуючому співробітництву.
Відданість ідеям інтернаціоналізму
знайшга яс
краве втілення*» зусиллях і безустанній турботі Л. І.
Брежнєва про зміцнення братерської дружби, спів
робітництва з країнами свіювої соціалістичної спів
дружності, про бойовий союз марксистсько-ленінсь
ких партій соціалістичних
країн на основах рівно
правності, взаємно: поваги і взаємодопомоги.
Л. І. Брежнєв безустанно працював над
зміцнен
ням і розвитком плодотворних всебічних зв язків з
країнами, які визволились від колоніального гніту,
стали на шлях соціалістичної орієнтації, на шлях бо
ротьби за соціалізм, з усіма народами, які борються
за політичну й економічну незалежність.
З ім ям Л. І. Брежнєва зв язане поглиблення і вдо
сконалення зв'язків з братніми комуністичними пар
тіями всього світу на новому,
відповідальному і
складному етапі розвитку світозого комуністичного
руху. Він високо цінив самовідданість братів по кла
су, їх відданість ідеям комунізму.
Л. І арежнєв залишиться з історії як великий бо
рець за мир. Він глибоко розумів катастрофічну неоезпеку війни
в наш ядерний зік. Йому належить
натхненна і мобілізуюча ідея, яка облетіла весь світ,
— ідея про те, що найперше
праео людини — це
право на життя.
Під керівницівом Л. І. Брежнєва наша партія роз
робила і затвердила на ХаГ/ з їзді Програму мир/,
розвинуту на Аа7 і XXVI з їздах іхі ІРс, висунула (за
гато наиоільших миролюбних ініціатив. Це допома
гає постійне підгримувати в міжнародних відносинах
атмосферу розрядки і співробітництва, активно вес
ти Ьоротьоу за мирне співіснування, проти сил агре
сії та імперіалізму. /*\ир і соціалізм ще міцніше уві
йшли у свідомість мільйонів як нерозривна ціле.
иі. І. орежнєва відзначали висока партійність, біль
шовицька
принциповість, скромність І людяність.
Бін оуа близьким і дорогим усім радянським людям.
За видатні заслуги перед Комуністичною партією
і Радянською державою в комуністичному будів
ництві, за великим особистий вклад у перемогу ра
дянського народу
над німецько-ц^ашистськими за
гарбниками у Великій Вітчизняній війні, за активну і
плодотворну діяльність по зміцненню економічної та
оборонної могутності Радянського Союзу і невтомну
працю в боротьбі за мир та безпеку народів Л. І.
Брежн.з був чотири рази удостоєний звання Героя
Радянського Союзу і звання Героя
Соціалістичної
ПраціВін був нагороджений орденом «Перемога», вісь
мома орденами Леніна, двома орденами Жовт
невої
Революції, двома
орденами
Червоного
Прапора, орденами Богдана Хмельницького II сту
пеня, Бітчизняної війни і ступеня, Червоної Зірки,
почесною зброєю і медалями СРСР. Йому було при
суджено золоту медаль імені Карла Маркса, присво
єно звання лауреета Ленінської премії.
За заслуги перед комуністичним, робітничим і на
ціонально-визвольним
рухом, у боротьбі за мир
Л. І. Брежнєв був тричі удостоєний
звання Героя
Народної республіки Болгарії, тричі — Героя Німець
кої Демократичної Республіки, Героя Монгольської
Народної Республіки і Героя праці МНР, тричі — Ге
роя ЧССР, Героя Республіки Куба, Героя праці Соціелістичної Республіки В'єтнам, нагороджений найви
щими нагородами Польської Народної Республіки,
Угорської Нарсдьої Республіки, Соціалістичної Рес
публіки Румунії, СФРЮ, КНДР, Лаосу та багатьох ін
ших держав. Він був лауреатом міжнародної Ленін
ської премії, Димитрсвської премії, нагороджений
«Золотою медаллю миру» імені Ф. Жоліо-Кюрі.
Комуністи, радянські люди,
наші друзі за рубе
жем, усі, кому дорогий мир на землі, схиляють голо
ви, віддаючи данину глибокої поваги пам'яті видат
ного керівника
Комуністичної партії і Радянської
держави, найвизначнішого політичного діяча нвшзгг
часу.

1’ада
Міністрів
СРСР
ЕЙКЙ

У ці скорботні дчі ра
дянські люди схиляють го
лови перед світлою пам яттю
Леоніда
Ілліча
Брежнєва, життєвий шлях
і діяльність якого є зраз
ком беззавітної відданос
ті ідеалам Великого Жовт
ня, самовідданого служін
ня партії, народові.
На траурних мітингах,
що повсюди проходять у
трудових колективах рес
публіки,
промовці говорягь про величезну роль
Леоніда Ілліча >у виробленні й здійсненніі економічної
і соціально-політичної стратегії партії на
етапі розвинутого соціа
лізму, відзначають його
неоціненний вклад у реа
лізацію курсу на підне
сення народного добробу-

гу,
підкреслюють
його
виняткові заслуги у спразі
дальшого
підвищення
економічної і оборонної
могутності нашої країни,
зміцнення миру на Землі.
Траурний мітинг відбув
ся на Дніпровській ГЕС
імені З. І. Леніна.
— Для нас, ветеранів
Дніпробуду,
які добре
знали
Леоніда
Ілліча,
особливо відчутним є біль

втрати, — сказав учасник
відродження
Дніпрогесу
Г. П. Задко. — У тяжкий
час відбудови ГЕС він ді-

лиз з нами і свята трудо
вих перемог, і суворі буд
ні будови. Маючи вели
чезний
організаторський
талант, більшовицьку ці
леспрямованість, безмеж
ну віру в творчі сили тру

дящих,
товариші
Л. І.
Брежнєв вселяв ів людей
тверду впевненість У кінцевому успіху справи. У

хвилини всенародної скор
боти ми, ветерани Дніпообуду, урочисто клянемось
навічно зберегти в серцях
світлу пам'ять про нат
хненника
відродження

Дніпрогесу, комуніста ле

нінського гарту Леоніда
Ілліча Брежнєва і запевня
ємо Центральний Комітет
нашої
партії, Президію
верховної Ради СРСР, Ра-

АУ Міністрів СРСР, що
своєю самовідданою пра
цею будемо примножува
ти героїчні традиції дніЛІ° /Д,В4'3'
закладені
ієонідом Іллічем.
Тяжко усвідомлювати
Що настало битися сео-

»іий ’Х"ойшоа

П'Г₽ІОТв:

пройшов
великий
життєвим Шлях від робіт-

ника до керівника радян
ської держави, — сказав у
своєму виступі на траур
ному
мітингу колективу
Харківського тракторного
заводу
наладчик, Герой
Соціалістичної Праці М. І.
Калашников. — Але біль у
наших серцях не ослабить
самовідданих
зусиль,
спрямованих на виконан
ня намічених партією зав

дань. Ми,
тракторобудів
ники, ударною вахтою пам яті відзначимо гіркі дні
тРауру, зробимо все, щоб
збільшити випуск енергонасичених тракторів. З по
чатку року на рахунку у
колективу ХТЗ вже сотні
надпланових орних машин.
Трудівники
підприємства
сповнені рішимості до кін
ця грудня набагато збіль-

■ЦамІ М
шити
колону тракторів,
випущених понад план.
багатолюдні траурні мі
тинги відбулись на завО'
дах
«Ленінська
кузня»
«Більшовик»,
«Червоний
екскаватор» у Києві, на
дніпропетровських
заво
дах імені Петровського
імені Карла Лібкнехга, на
донецьких шахтах імені га
зети
«Социалистический
Донбасс», імені Горького
імені Засядька,
у львів
Соких об’єднаннях «Елен
трон»,
«Автонавантажу
вам», імені В. І. Леніна, ін
ших великих
підприємст
зах республіки, на будо
вах, у колгоспах і радгос
пах, у навчальних закла
дах, установах та орган
заціях.

(РАТАУ).
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«Молодий комунар»

З стор

Центральному Комітетові
Комуністичної партії Радянського Союзу,
Президії Верховної Ради СРСР,
Раді Міністрів СРСР
Комуністи, всі трудящі
Радянської України з гли
боким сумом сприйняли
звістку про кончину видат
ного діяча Комуністичної
партії і радянської держа
ви, світового комуністич
ного руху, полум’яного
борця за мир і комунізм,
Генерального
секретаря
ЦК КПРС, Голови Прези
дії Верховної Ради СРСР
Леоніда Ілліча Брежнєва.
Все життя Леоніда Іллі
ча
Брежнєва — вірного
продовжувача справи ве
ликого леніна без залиш
ку віддане служінню ра
дянському народові, вті
ленню в життя генераль
ної лінії нашої партії,
зміцненню її керівної і
спрямовуючої ролі. Слав
ний син робітничого класу,
товариш
Л. І» Брежнєв
втілив у собі чудові якос
ті цього найпередовішого
класу сучасності — велике
почуття
пролетарського
єднання, беззавітну відда
ність ідеалам комунізму,
непохитну віру в їх іор-

жестзо. Вій глибоко розу
мів інтереси і сподівання
трудового
народу, був
зв язаний з ним тисячами
ниток.
На крутих поворотах
історії нашої держави Ле
онід Ілліч Брежнєв незмін
но був на передньому краї,
на найбільш ударних ді
лянках. Він пройшов крізь
суворі випробування Вели
кої Вітчизняної війни. З
його ім'ям і невтомною
діяльністю зв’язані славні
сторінки
післявоєнного
відродження, цілинної епо
пеї, освоєння
космосу,
швидке піднесення нашої
Вітчизни до вершин еконо
мічного і соціального про
гресу.
Керівник
ленінської
школи, Леонід Ілліч Бреж
нєв мав у вищій мірі здат
ність приваблювати до се
бе людей, утверджувати
атмосферу довір я, ділови
тості і творчості. Він спов
на володів високим полі
тичним мистецтвом у сво
їх рішеннях і діях відоб-

ЦЕНТРАЛЬНИЙ КОМІТЕТ
КОМУНІСТИЧНОЇ
ПАРТІЇ УКРАЇНИ

ня економічної і оборонної
могутності нашої великої
багатонаціональної соціа
лістичної
Батьківщини.
ражати дух І корінні пот Під його керівництвом на
реби нашого бурхливого, XXIII—XXVI
з’їздах
пленумах Цент
динамічного часу, згурто КПРС,
вувати і спрямовувати ро рального Комітету було
боту найшириіих народних вироблено курс на інтен
мас, діяльність колектив сифікацію виробництва і
ного керівного ядра КПРС підвищення його ефектив
— ленінського Централь ності, визначено сучасну
ного Комітету і його По- аграрну політику, широку
програму соціальних пе
літбюро.
Організаторський талант, ретворень, зростання на
політична мудрість і про родного добробуту.
Послідовний інтернаці
зорливість Леоніда Ілліча
Леонід
Ілліч
з особливою силою проя оналіст,
вились на вищих постах Брежнєв багато зробив
нашої партії і держави. для здійснення ленінської
політики
Товаришеві Л. І. Брежнє національної
ву належить історична за КПРС, зміцнення братер
дружби
народів
слуга в тому, що в нашій ської
партії і країні міцно ут СРСР, морально-політич
вердились ленінські норми ної єдності нашого сус
суспільства
і принципи керівництва, пільства —
соціалізму.
обстановка монолітної єд розвинутого
ності, поваги і високої ви Український народ завжди
пам’ятатиме, що багато
могливості.
Леонід Ілліч Брежнєв років яскравою життя Ле
Ілліча
Брежнєва
вніс видатний вклад у оніда
розвиток теорії і практи були гісно зв’язані з нашою
ки наукового комунізму, в республікою. Вій завжди
розробку
і здійснення безустанно дбав про роз
внутрішньої і ЗОВНІШНЬОЇ виток її економіки, науки
політики КііРС, у зміцнен- і культури.

продовжувача справи Леніна, сина Ко
муністичної партії і радянського наро
ду, видатного політичного і державного
діяча сучасності,
невтомного борця за

Глибоким болем відізвалась у серцях трудящих Кіроаоградщини, як і всіх радянських людей, звістка про раптову кончи
ну Генерального секретаря ЦК КПРС, Голови Президії Верховної
Ради СРСР Леоніда Ілліча Брежнева. На траурних мітингах, що
проходять в області, робітники, колгоспники, інтелігенція відда
ють данину поваги пам'яті вірного продовжувача . великої ленін
ської справи, полум’яного борця за мир і комунізм, заявляють
про свою рішимість ще тісніше згуртуватись навколо партії кому
ністів, зробити все, щоб ще кращою і могутнішою була наша со
ціалістична Батьківщина, служінню якій віддаз усе своє життя
Леонід Ілліч Брежнєв.

СЛОВА
ГЛИБОКОЇ

СКОРБОТИ
Сумна звістка про тяж
ку втрату, якої зазнали
Комуністична партія, весь
радянський народ, неви
мовним болем відгукнула
ся в серці кожного трудів
ника заводу «Червона зір
ка», проектно - конструк
торського інституту «ГІосівмаш» та проектно - конструк і Орського технологіч
ного • інституту «Грунтоиаш», які зібралися па
траурний мітинг, присвячений вшануванню пам’яті
Генерального
секретаря
Центрального
Комітету
КПРС, Голови Президії
Верховної Ради
СРСР
Леоніда Ілліча Брежнєва.
Хвилина мовчання. Скор
ботно схилили голови ве
терани праці, молоді ви
робничники.

Секретар партійного ко
мітету заводу 10. І. Гіухар
зачитує Зверненая Цент
рального Комітету КПРС,
Президії Верховної Ради
СРСР,
Ради
Міністрів
СРСР до Комуністичної
партії, до радянського на
роду.
Схвильовано
звучать
слова кавалера ордена Ле
ніна ветерана партії І. 1.
Пастушенка:

— Мені, старому кому
ністу, — каже
він, —
особливо тяжко усвідоми
ти, іцо із життя пішов
Леонід Ілліч Брежнєв —
видатний діяч Комуніс
тичної партії, Радянської
держави і міжнародного
комуністичного руху, лю
дина. безмежно віддана
справі Леніна. З висоти
прожитих років нам, ко
муністам старшого поко
ління, добре видно ті ве
ликі зміни, які сталися за
останні десятиліття, ус
пішне виконання грандіоз
них за масштабами соці
ально - економічних і иолітнчних завдань ми пот

в’язуємо з ім'ям Леоніда
Ілліча Брежнєва.
Хай же світлою пам’ят
тю про дорогого Леоніда
Ілліча буде дальше про
цвітання нашої соціаліс
тичної Вітчизни, ударний,
самовідданий труд заради
зміцнення її могутності і
міжнародного авторитету.

Виступає бригадир ком
сомольсько - молодіжної
бригади штампувальників
депутат обласної Ради на
родних депутатів Л. Костецька:
— Для всіх пас,
схвильовано каже вона, —
Леонід Ілліч Брежнєв був
і назавжди
залишиться
взірцем
самовідданого
служіння Батьківщині, ле
нінській партії, справі ко
мунізму. Невтомний бо
рець за мир, соціальний
прогрес, щастя і дружбу
всіх народів, Леонід Ілліч
здобув повагу і безмежну
любов усіх чесних людей
планети. З батьківською,
турботою ставився кіп-до
молоді. Від імені ко.мсо-

мир і комунізм Генерального секретаря
ЦК КПРС. Голови Президії Верховної
Ради СРСР Леоніда Ілліча Брежнєва.
Світла
пам’ять про Леоніда Ілліча
Брежнєва, комуніста, полум’яного патрі
ота, людину виняткової доброти' і сер
дечності, мудрого, уважного наставника
і вчителя молоді вічно житиме у наших
комсомольських серцях.
. Ми, комсомольці, всі юнаки і дівчата
області, запевняємо, то у відповідь на
Звернення
Центрального
Комітету
КПРС. Президії Верховної Ради СРСР,
мольців заводу запевняю,
юнаки і дівчата завжди
будуть надійними помічни
ками і бойовим резервом
Комуністичної партії, гід
но
продовжуватимуть
славні революційні, бойові
і трудові традиції нашого
народу, вірним сином яко
го був Леонід Ілліч.
Па
мітингу
висту
пили
колишній
фрон
товик і
учасник
від
будови
«Заноріжсталі»,
кавалер орденів Леніна та
Жовтневої Революції, слю
сар ремонтно - механічно
го цеху 3. Р. Волощук, де
путат
Верховної
Ради
УРСР, кавалер
ордена
Леніна токар механоскла
дального цеху № 2^ Л. В.
Чернега, завідуючий від
ділом
проектно - кон
структорського інституту
А. В. Божор.
Учасники траурного мі
тингу направили телеграму-співчуття Центрально
му Комітету КПРС, Пре
зидії
Верховної
Ради
СРСР
Раді
Міністрів
СРСР’

Па траурному мітингу
виступив перший секретар
обкому Компартії України
М. Г, Самілнк.

ПАМ’ЯТЬ
НЕ ЗГАСНЕ
Нічим не молена виміря
ти втрату,
якої зазнали
Комуністична партія, ра
дянський народ, все про«

вує свої ряди навколо ле
нінського
Центрального
Комітету, який непохитно
і впевнено веде наш народ
по шляху комуністичного
будівництва. Сила нашої
партії, партії великого Ле
ніна — у нерозривній ед-'
пості з масами, в умінні
згуртувати
трудящих і
спрямувати їх до досягнен
ня найвищих цілей народу
і держави. Правильність’
політики
Комуністичної;
партії Радянського Союзу
перевірена десятиріччями
боротьби, вона привела
трудящих країни до історичних перемог,
Народ України,
радянські люди, безмежно
довіряє рідній партії і ЇЇ
Центральному Комітетові,
твердо йде за партією, ак
тивно підтримує її внут
рішню і зовнішню політи
ку.
Робітничий клас, кол
госпне селянство, інтеліген
ція республіки сповнені рі
шимості зробити все для
втілення в життя історич
них рішень XXVI з’їзду
КПРС, безсмертних ленін
ських заповітів.

РАДА МІНІСТРІВ
УКРАЇНСЬКОЇ
РСР

ПРЕЗИДІЯ
ВЕРХОВНОЇ РАДИ
УКРАЇНСЬКОЇ РСР

Центральному Комітету КПРС,
Президії Верховної Ради СРСР,
Раді Міністрів СРСР
Глибокою скорботою озвалась у сер
цях- комсомольців і молоді Кіровоград
ської області, як і всього
радянського
народу,
звістка про кончину
вірного

Найважливішою упра
вою життя Леоніда Ілліча
Брежнєва було згуртуван
ня світової соціалістичної
співдружності, міжнарод
ного комуністичного і ро
бітничого руху на випро
буваних принципах марксизму-ленінізму і проле
тарського інтернаціоналіз
му.
Своєю наполегливістю і
мужністю в захисті загаль
ного миру та безпеки на
родів, відстоюванні роз
рядки, у присіченні підсту
пів агресивних кіл Імперіа
лізму, відверненні загрози
термоядерної війни Леонід
Ілліч Брежнєв здобув най
глибшу повагу всього про
гресивного людства, висо
кий міжнародний автори
тет. З його ім'ям народи
планети по праву зв’язу
ють розробку і здійснення
радянської Програми ми
ру, великих зовнішньопо
літичних ініціатив, спрямо
ваних на поглиблення вза
єморозуміння і міжнарод
ного співробітництва.
У що скорботну юдину
Компартія України — бо
йовий, випробуваний загін
КПРС ще тісніше згурто-

Ргди Міністрів СРСР до Комуністичної
партії, до радянського
народу будемо
берегти і примножувати традиції Кому
ністичної партії і народу в боротьбі за
мир, будемо наполегливо продовжувати
справу, якій присвятив усе своє яскраве
життя Леонід Ілліч Брежнєв, будемо
віддавати всі свої сили,
знання і та
лант справі
зміцнення економічної та
оборонної могутності, процвітання нашої
великої Вітчизни, боротьбі за комунізм.
КІРОВОГРАДСЬКИЙ ОБКОМ
ЛКСМ УКРАЇНИ.

гресивіїс людство. З жит
тя пішов видатний борець
за мир Л. І. Брежнєв.
Траурний мітинг від
бувся
вчора на Кірово
градському
заводі трак
торних гідроагрегатів.
— Леонід Ілліч починав
свій шлях у робітничих ла
вах, — сказав учасник Ве
ликої Вітчизняної
війни,
кавалер орденів Червоної
Зірки та Жовтневої Ре
волюції слюсар цеху № 1
1. В. Казачинський. — І
хоч пізніше Леонід ІЛЛІ 1
Брежнєв був па держав
ній та партійній роботі, ми
завжди вважали, що вій
залишається в наших ря
дах. Бо він повсякденно
піклувався про робітничий
клас.
— Діяльність товариша
Брежнєва особливо значи
ма для пас,
матерів, —
п родов жил а ш л і ф у в ал ьп ц ця цеху № 2, мати трьох
дітей, передовик виробниц
тва
В. І. Шелест. — В
останні десятиріччя боро
тьба за мир
і щасливе
життя людей усієї плане
ту була нерозріщно пов’я
зана з іменем Леоніда Іл
ліча. Пам’ять про нього
завжди буде у взаємозв’я
зку зі словом «мир». На
шим дітям я найбільше ба
жаю чистого мирного не
ба, за яке боровся керів
ник нашої
партії і дер
жави.
Майстер цеху № 4, сек
ретар цехової комсомоль
ської організації
М. В.
Шуневич наголосив на то
му, .що
настанови' Л. І.
Брежнєва радянській мо
лоді є програмою дій для

нинішнього і майбутнього
поколінь молодих будів
ників комунізму,
— У ці траурні дні мо
лодь цеху зобов'язується
виконувати
денні норми
на 120—130
процентів.
Хай
наша самовідданапраця буде
своєрідним
пам’ятником Леоніду Іл
лічу. Я закликаю молодь
тісніше згуртуватися нав
коло Комуністичної партії
і всі силі; віддати справі,
якій усе життя
служив
Л. І. Брежнєв.
На мітингу виступ/ш го
лова виконкому обласної
Ради народних депутатів
В. 1. Желіба.
У мітингу взяла участь
перший секретар Кіровського райкому Компартії
України О. К. Тугічіенко.
*
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У траурних мітингах, пкі
відбулися
в колективах
виробничого
об’єднаний
«Олександріявугілля», Кі
ровоградського
авіа під
приємства, вищого льотно
го училища цивільної аві
ації. колгоспу імені Лені
на Знам'ямського району,
комбінату
«Кіровоградважбуд»,
Олександрій
ського електромеханічного
заводу, взяли
участі, і
виступили члени бюро об
кому Компартії України
Л. Ф. Кібець, В. К. Дримченко,
А. 1. Погребняк,
В. М. Щербина, В. О. Сокуренко, К. А. Шевчук.
Траурні мітинги
про
йшли в багатьох
інших
трудових колективах об
ласті.
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О листопада 1982 року —

«Молодий комунар»

КНИГИ І
...........
НАШИХ
ЗЕМЛЯНІ
— Наших
дослідників
відділяє від
дебюту у
Зсесвіті 13 років. Пам’ять
про це —
зварювальна
установка
«Вулкан», іде
зберігається в музеї Ін
ституту електрозварюван
ня імені Є. О. Патона АН
УРСР, співробітники яко
го якраз і були першовід
кривачами орбітальних ек
спериментів серед учених
республіки.
Зварювання в космосі,
вперше у світі здійснене
з допомогою цього апа
рата 16 жовтня 1969 року.

го нові космічні турботи.
— Але, як говориться,
почин сильний
підтрим
кою...

— Цей випадок винят
ком не став.
По шляху,
прокладеному патонівцями, пішли невдовзі колек
тиви інших наукових уста
нов республіки. В їх числі,
наприклад, співробітники
Інституту
молекулярної
біології
і генетики АН
УРСР, під егідою якого ПІД
час радянсько-американ
ського
експерименту
«Союз—Аполлон» вивчав

жерея. Адже хоч яка ба
тата на корисні речовини
їжа, спеціально приготов
лена на Землі для косміч
них раціонів, хоч як по
повнюється і урізноманіт
нюється вона
з допомо
гою вантажних транспорт
них кораблів,
космонав
там однак дуже хочеться
свіжої зелені — вона їм
просто необхідна.
— І це вже стало реаль
ністю!

— У принципі
— так.
Ще екіпажі
«Салюта-4»
мали
свій
орбітальний

Лабораторії
у Всесвіті
ознаменузало народжен
ня космічних технологій.
Тих, самих, про які мріяв
академік С. П. Корольсз.
Слідом за зварюваль
ним на орбіті було прове
дено інші експерименти, в
тому числі міжнародні, в
яких активну участь брали
патонівці. В ході їх пере
вірялися різні ідеї вчених
— гро вирощування цін
них монокристалів, одер
жання
тонких плівок і
фольг, створення напів
провідникових і компози
ційних матеріалів, висзкочистих металів, керамі
ки. Мета всіх цих дослідів
— навчитися одержувати
матеріали часом з унікаль
ними властивостями.
Є в інституті електро
зварювання
і апаоат, до
якого, образно кажучи, ще
не підходить визначення
«музейна
реліквія». Це
установка «Випаровувач»,
що діяла на станції «Салют-6» під час
польоту
Володимира Ляхова і Ва
лерія Рюміна, а потім Ле
оніда Попова
і Валерія
Рюміна. Саме ії успішна
робота дала змогу радян
ським
матеріалознавцям
переконатися в тому, що
вони готові е разі потреби
наносити в космосі
по
криття, одержувати мате
ріали і вироби методом
випаровуванням і конден
сації. Підбадьоривши вче
них і спеціалістів, апарат
«прирік» себе
на довге
життя, і попереду у ньо

—

і

ся ріст мікроорганізмів в
умовах космічного польо
ту. Вчені цієї ж установи,
а також Інституту ботані
ки АН УРСР брали участь
у радянсько-французько
му експерименті «Цитос»
Про значення цих дослід
жень свідчить
той факт,
що їх учасники удостоєні
Державної премії Україн
ської РСР у галузі науки :
техніки.
— Отже, результати і
цього експерименту під
бадьорливі!

— Цінними є, насампе
ред, самі досл'ди. Адже
не секрет,' як бракує в
космосі земних відчуттів.
Тривалий час космонавтів
оточують одні й ті ж сті
ни, панелі приладів, метал
і
пластик,
монотонний
шум працюючого устатку
вання. Потреба в живому
паростку, зеленому стеб
лі відчувається далеко від
рідної планети
особливо
гостро. Але не тільки для
«психологічної підтримки»
потрібна косм.ічна оран

У ФОНД
СОЛІДАРНОСТІ

«Молодой коммунар» —

орган Кировоградского
областного комитета

ЛКСМ Украины.
На у нраяпёком языке.

— і, наприкінці, давайте
спробуємо заглянути
в
майбутнє.

Минуло чверть століття з часу запуску в СРСР пер
шого у світі штучного супутника Землі — першого
польоту людини у Всесвіт.
З того часу радянська
космічна наука і техніка досягли величезних успіхів.
До освоєння Всесвіту причетні і вчені України. Про
це розповідають академік — секретар
Відділення
фізико-технічних проблем матеріалознавства, акаде
мік АН УРСР І. М. Федорченко і академік — сек
ретар Відділення загальної біології, академік АН
УРСР А. М. Гродзінський.

МИ — ІНТЕРНАЦІОНАЛІСТИ

«У пас друзі на всій пла
неті» — такі тематичні ве
чори стали традиційними
в комсомольських органі
зація?: Знам’янського ра
йону. На них молоді тру
дівники розповідають про
свої
інтернаціональні
зв’язки, про дружбу з за
рубіжними
ровесниками,
про збирання коштів до
фонду солідарності.
Повноправним
членом
комсомольсько • молодіж
ного колективу, де групкомсоргом Лариса Мама
лига, став герой-спартакі-

ЗУСТРІЧІ
ДЛЯ ВАС

вець Михайло Громовий.
Комсомольці неху поточно
го ремонту локомотивного
депо значно перевикону
ють норми
виробітку за
свого загиблого ровесни
ка, а зароблені на нього
гроші і премії пересила
ють до Фонду солідарнос
ті. Тільки за І0 місяців ра
хунок Михайла Громово
го сягнув майже 2 тисяч
карбованців.
Зробити
свій внесок у
фонд солідарності праг
нуть і комсомольці
Саблино-Знам’янського нук-

решті, надіі справдилися.
В біоблоку, доставленому
на Землю з
орбітальної
станції «Салют-7>. космо
навтами
Світланою Сабицькоіо Леонідом Попо
вим і Олександром Серебровим, виявлено стручки
з насінням арабідопсиса—
трав’янистої рослини з сі
мейства хрестоцвітних
У насіння, вперше одер
жаного
в космосі, нор
мальні зародки, які мають
і корінець, і сім ядолі. А
це значить, що
рослини
можуть успішно розвива
тися в умовах космічної
невагомості.
В галузі фізіології рос
лин результати
дослід
жень досить підбадьорли
ві. Зокрема, не биявлєно
будь-які
порушення в
білковому синтезі. Одер
жано
також інші цікаві
відомості.

«город».
Але
тепер, у
зв'язку
з
тривалою
експлуатацією станцій, пи
тання стоїть значно шир
ше. Зокрема, як примуси
ти культури розвиватися
«від насіння до насіння».
Адже до останнього часу
в умовах космосу росли
ни не бажали цвісти й пло
доносити. Чому? Є дуже
багато думок. Наприклад,
ми вважаємо, що поряд з
відсутністю сили ваги, що
позначається на рості рос
лин. на них
негативно
впливають і відхилення в
/иеханізх і виведення про
дуктів
життєдіяльності.
Інакше кажучи, налагод
жений на Землі
обмін у
Всесвіті сповільнюється, а
з часом і взагалі припиня
ється — його продукти на
че «зависають» у неваго
мості.
Треба сказати, що, навіть
одержуючи негативні ре
зультати
експериментів,
вчені не впадали у еідчай, продовжували напо
легливі пошуки. І ось, на-

розаводу. колгоспу «Шлях
Ілліча», ПМК-144.
Молоді
працівники лі
нійного відділу
міліції
станції Знам’янка внесли
частину особистих заощад
жень,
а старшокласники
Володям прівської серед
ньої школи — гроті, за
роблені під час виробничої
практики.
Тільки недавно молодь
району
перерахувала до
фонду солідарності біль
ше 2 тисяч
карбованців.
Стільки ж грошей з ком
сомольсько-молодіжної ко
пняки має надійти до кін
ця НИНІШНЬОГО року. Мо
лоді трудівники району
зароблять їх під час ком
сомольських
суботнпків,
трудових
операцій і де
сантів.
Р. ДАЙДАКУЛОВ.

Знам’янський район.

— При всій норовистос
ті проблем
невагомості,
вчені Ьсе ж з упевненістю
дивляться в майбутнє. Тим
більше, що задуми, які на
роджуються в земних ла
бораторіях, дедалі успіш
ніше реалізуються у Все
світі. Космонавти
милу
ються орхідеями, здатни
ми переносити тривалий
орбітальний поліг. З допо
могою космічних техноло
гій уже здійснюються де
які ремонтно-відновні опе
рації на «Салюте». В га
лузі матеріалознавства те
пер розглядаються і більш
заманливі ідеї. Зокрема,
використання так званих
конст
трансформованих
рукцій, які, складаючись
на Земл- в малі габарити,
транспортуються у Бсесвіт
і з допомогою спеціаль
них установок перетворю
ються в тонкі
профілі -з
фольги.
З неї в умовах
невагомості цілком можна
створити великогабаритну
споруду, здатну сгати ла
бораторією або навіть ви
робничою дільницею.
Сказане доречно
до
повнити словал\и
Сергія
Павловича Корольова: «Те,
що здавалося нездійснен
ним протягом століть, що
ще вчора було лише смі
ливою
мрією, сьогодні
стає реальною мрією, а
завтра — звершенням...»
Розмову вів
В. ЧАМАРА,
кор. РАТАУ.

ЕСТАФЕТА
ТВОРЧОСТІ У СИНА
Клятвою МОЛОДОГО по
коління вічно пам’ятати
подвиг радянського солда
та, який відстояв мир на
землі, звучить симфонічна
поема
«Меморіал» хар
ків’янина Павла Яровшіського. її прийнято до ви
конання симфонічним ор
кестром обласної філар
монії.
Ідея її створення наро
дилась у композитора, де
легата
XXIV
з'їзду
ЛКСМУ при знайомстві з
Українським
державним
музеєм Історії
Великої
Вітчизняної війни в Киє
ві 3 хвилюванням розгля
дав зібрані тут матеріалі!

ЙОГО ГЕРОЇ -

МИ, СТЕПОВИКИ
Збірка «Весняний день»
Миколи Григорівн присвя
чена людям українського
радянського села — пра
цьовитим, мудрим степови
кам. від природі! наділе
ним добротою, гумором,
палкою любов’ю до рідної
землі-годувальнпці. Нове
видання, яке щойно поба
чило світ у видавництві
ЦІ< ЛКСМУ «Молодь»-це друга книжка автора
(«Серпнева тиша» — так
називалася перша, видана
на початку 70-х років).
Микола Олександрович
Григорії» (справжнє пріз
вище Григор’єв) родом із
Олександрівського району.
В 1955 ропі закінчив Кі
ровоградський педінститут
імені О С. Пушкіна. Пра
цював учителем російської
мови і літератури побли
зу Гайворона. Ніші живе і
трудиться в Ірпені Київсь
кої області. Та його корін
ня в отчому краї, у пеозорйх степах, біля Кам’яної
криниці із чистою і свіжою
джерельною водою.
У книзі згадуються міс
та і села нашої області —
Ставпдла, Бовтіпика, Розумівка, Гайворон. Златополь (Гуляй-Поле), Новомнргород, Знам’янка, Кі
ровоград. Але збірка при
ваблює не тільки цим.
Автор уміє тонко й
правдиво
вимальовувати
взятих із життя героїв. То
му її запам’ятовуються
вони.
Ось голова
колгоспу
Юрко Завірили
(опові
дання «Весняний день»).
Він один з тих. кому народ
довіряє, за ким іде. У ді
яльності кожного керівни
ка на першому місці по
вніша бути людяність —
таким є кредо голови кол
госпу. І не викликає сим
патію читачів.
Секретар парткому Ро
ман Гнатович з того ж
. твору. У минулому тан
кіст. Горів у танку, вижив
тоді, коли вже і вижити,
здавалося, не можна було.
Тепс-р уже літня людина,
покалічений, він може дня
ми не злазити з трактора.
«Кремінь чоловік», — ка
жуть про нього.
Ось учитель геометрії
Зіповій Мпроііовнч з одп’оіменного
оповідання.
наочні свідчення
відва
ги і героїзму. І серед них
— особисті речі
свого
батька Бориса Яровнпського, кавалера
багатьох
бойових нагород,
який
пройшов фронтовими до
рогами
від Сталинграда
до Берліна. У нього, нині
відомого
. українського
композитора.
для якого
тема
патріотизму — го
ловна у творчості, немов
прийняв естафету
моло
дий автор.
Павло Яровпнськіій —
вихованець Харківського
інституту
мистецтв.
У
класі найстарішого педа
гога В. Т. Борисова. про
йшов добру школу май
стерності і працьовитості.
Вже в студентські роки за
сюїгу «Русь» був удосгоє
ний диплома -республікан
ського огляду
творчості
молодих композиторів. Він
є автором симфоній «Па
м'яті С. П. Корольова» і
«Джордано Бруно», сим
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Він сказав якось, що вчи
телям помилятися недо
пустимо — «Душу скалі
чити можна». Хіба можіїа
не симпатизувати такому
герою?
Високі помисли і і» Те
рени Рясного («Скирто
прав»), який працює фу
ражиром па фермі, а в
жнива — скирти кладе. І
вже так вивершує ожере
ди, що пі в дощі не заті
кають, ні у вітровій їх не
зриває. Та найдужче хоче
Терень, щоб його спіш ви
росли совісними людьми.
Цікаво виписаний образ
молодої вчительки Марії
Андріївни (повість «Сух^н
Ташлик»), яка змале'.эу
вчить дітей бачити те, що
близько. Бо, як говорить
Гордій Нелинь, —' сучасні
діти далекі світи в теле
візорі бачать, а що під
боком діється не знають.
Тож і веде учителька шко
лярів у Розумівку, де ге
нерал Раєвський похованпй, а звідти — пішки
Кам’янку, в музей Пушкі
на і Чайковського.
Мова автора багата на
порівняння,
афоризми.
«Порожні
колоски
за
дираються
вгору,
на
литі
ж зерном
хиля
ться од ваги». «Лппа ко
ріння глибоко пускає, од
землі сили набирається й
стоїть собі
сотні літ»,
«Нема руки — це не таке
вже лихо... От хто каліка
душею — ото страшно!»
— такі вислови ми запа
м’ятовуємо.
по; горюємо
їх у буденних розмовах. І
в ньому їхня сила.
Уміло й ТОНКО зма^твц
вує автор пейзажі рідно
го краю. Немов на полотні
художника виписані кар
тини поля, сільського кра
євиду, степу. Він помічає
характерні деталі, вміє
відшукати єдине й точне
слово, яким передає і са
мобутність природи степо
вого краю, і свою любов
до неї. «Парує тепла зем
ля — аж сиво в полі»,
«Пливли в небесній про
сипі журавлі, волочили за
собою вечір», «Ранками
білі осінні тумани падали
холодною росою на остан
ні яблука в садах».

г. поздняк.
м. Мала Виска.

фонічної поеми
«Киїз»,
присвяченої.
1500-річчю
матері . міст
руських,
балету «Даико», багатьох
камерних
і
вокальних
творів.
.
Павла Яровппського
відзначає сміливість у ви
борі тем та їх вирішенні,—
говорить про свого вихо
ванця заслужений
діяч
мистецтв УРСР В. Т. Бо
рисов. — Мого творчість
емоційна. Він добре знає
оркестр, відчуває природу
кожного інструмента.
Зараз ГІ. Яровпнськіій
звернувся до темп комсо
мольської героїки.
в. ПІКОВСЬКА,
йор. РАТАУ.

Наступний номер «Моло
дого номунара»
вийде 15
листопада ц. р.
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