
Вчора вранці у парку імені Леніна з нагоди наступної 69-ї річниці Великого 
втня відбулося урочисте покладання квітів до пам’ятника вождя революції.

На знімку: до підніжжя пам’ятнина В. І. Леніну покладають квіти члени 
бюро обкому партії та виконкому обласної Ради народних депутатів.

Фото В. ГРИБА.

ВІДПОВІДЬ ЗУСТРІЧ ЗА «КРУГЛИМ столом»
М. С. ГОРБАЧОВА

V

ІНДІЙСЬКІЙ
ШКОЛЯРЦІ

Дорога Правіла!
Я, па жаль, з деяким 

запізненням ознайомився 
з листом, якого ти надісла
ла мені і 
Ганді.

Радий.

панові Ра.чжіву

школадші 
ApTvw| я

що індійській 
і сподобалось в 
який став справж

ньою школою дружби для 1 
дітей з різних куточків 
земної кулі. Я побував в 
Артеку минулого року і 
побачив не на власні очі. 
Справді, радянсько-індій
ська дружба гідна стати 
прикладом добрих відно
син для інших країн. Во
на плодотворна тепер і 
обіцяє стати що плодо
творніше» в майбутньому.

А тепер — про головне, 
що я хочу сказати, відпо
відаючи на твій лист. Як
що діти, яким властиво 
співати і сміятись, дума
ють сьогодні про загро
жуючу небезпеку — зна
чить, дорослі повинні усві
домити, що сеіт справді 
підійшов до критичної ме
жі. Є тільки один шлях 
па Jjg; безодні: знищи
ти ядс/Ліу зброю, більше 
не виробляти і не вдоско
налювати її. Радянський 
Союз готовий діяти саме 
так і закликає до нього 
всі країни світу. Звичай
но. дорога буде не прос
тою. чи дійдемо МИ ДО МС
ТИ — залежить не тільки 
віл нас.

Про майбутнє нашого 
спільного дому — плане
ти Земля — треба дбати 
0С:м разом.

Ну, а Радянський Союз 
не ПОШКОДУЄ зусиль, щоб 
тобі і твоїм ровесникам 
рости, вчитись і творити 
добрі діла на мирній пла
неті.

Бажаю щастя й успіхів.
З г^гтоіо

М. С. ГОРБАЧОВ.

У Центральному лекто
рії відбулася зустріч за 
«круглим столом» з питань 
розвитку соціально-куль
турної сфери в Кіровогра
ді та області.

На зустрічі, що вже 
входить у традицію, на за
питання комсомольців та 
молоді міста відповідали 
заступник голови облви
конкому Т. Т. Дмнтренко, 
заступник голови міськви
конкому В. М. Суворов. 
заступник начальника об
ласного управління куль
тури 10. І. Компанієць, 
секретар обкому ЛКС.М 
України О. Котов, заступ
ник завідуючого відділом 
пропаганди й культмасової

Небайдужість — саме 
ця безцінна людська 
якість об’єднує чималу 
групу авторів. І їх самих, 
і тих, про кого вони пи
шуть в газету. Ось, скажі
мо, заворг Новомиргород- 
ського райкому комсомо
лу А. Стояв ділиться з 
редакцією: «Про напрями 
перебудови в комсомолі 
неодноразово велась роз
мова серед працівників 
райкому комсомолу, його 
активу. Думок чимало. 
Але головна — перене
сення центру ваги в пер
винні комсомольські ор
ганізації, де працюють 
навчаються юнаки і дів
чата». А на звітно-вибор
них зборах на Капітанів- 
ському цукрокомбінаті, 
розповідає автор, говоря
чи про перебудову, ком
сомольці зазначали, що 
бачать її в будь-якій, хоч 
і невеликій, але конкрет
ній спраЕІ. Це може бути 
й допомога дитсадку у 
будівництві ігрових спо
руд, павільйону для про
гулянок дітей у непогоду, 
і спорудження спортив
них майданчиків, і участь 
у будівництві об’єктів 
соцкультпобуту тощо.

«Для перебудови робо
ти ко/лсо/лольськоі орга
нізації треба ширше за
стосовувати випробува
ний метод критики і са
мокритики, — пише нам 
секретар парткому шах
ти «Новомиргородсьна» 
А. Німенко. — На комсо
мольських зборах ще не- 

роботи обкому комсомо
лу І. Кріїкуненко, редак
тор газети «Молодий ко
мунар» 10. Сердючепко, 
голова облепорткомітету 
О. П. Берсзаи, перший 
секретар міськкому ком
сомолу В. Кулик. Було 
обговорено, зокрема, пи
тання створення молодіж
них житлових комплексів, 
поліпшення водопоста
чання Кіровограда, завер
шення будівництва нового 
драмтеатру, реконструк
ції траси для змагань з 
мотокросу в Завадівці та 
ряд інших питань.

Наш кор.
м. Кіровоград.

рідко помічаєш, що кри
тика часом поверхова, 
безадресна. А б той же 
час комітет комсомолу 
недостатньо вникає у стан 
справ трудового колекти
ву, не завжди може дати 
правильну оцінку окре
мим фактам. Більше ува
ги слід звертати сьогодні 
спілчанам на питання еко
номії матеріальних ре
сурсів, зниження собівар
тості видобутку вугілля

Наоди
підвищення продуктив
ності праці».

Про випускників Пере- 
гонівської середньої шко
ли, які залишились пра
цювати у рідному селі, 
розповідає у своєму листі 
М. Чуб з Голованівського 
району: «Пішли працюва
ти помічниками комбай
нерів в радгосп Леонід 
Левицький і Сергій Кар- 
мазановський, тракторис
тами — Василь Ладика і 
Василь Іщенко (вони ра
зом з атестатами одержа
ли посвідчення тракто
риста), робітницею в рад
госп пішла працювати 
Світлана Горбатюк, а в 
колгосп імені Кірова — 
Лілія Черевченно. Так бу
ло і в попередні роки 
ток буде й надалі — /мо
лодь залишається там, де

«ЮВЕЛІРИ»
Майстри, колійні робіт

ники, монтери, механіки 
польової колони № 1 ко
лійної машинної станції 
№ 63 ще раз перевіряють 
готовність до виходу на 
чергову укладку. Треба 
провести капітальний ре
монт 2,1 кілометра колії 
трохи більше ніж за 5 го
дин технологічного «вік
на». Такого тут ще не бу
ло.

Рух поїздів па дільниці 
припинено, у роботу вклю
чаються важкі колійні ма
шини. Знято рейково- 
шпальну решітку, зрізає
ться старий баласт. Ось на
став час засипки нового. 
Могутня рука колієукла
дального крану вкладає 
лавки колії на підготовле
ну щебеневу «подушку». 
Звичайно, одразу точності 
не доб'єшся — тут нажать 
людські руки і пильне око. 
Помилок бути не може, ад
же збільшений зазор, не
правильно підбита шпала 
чи не вілрихтована колія 
можуть привести до не
безпечних наслідків. Ко
жен колійник з бригади 
майстра — комсомольця 
Миколи Гудснка — цс 
добре пам’ятає. їхня ро
бота тому повинна бути 
точною, ювелірною, в ос
новному саме від них за
лежить якість роботи всієї 
колони. .А в тому, що ко
лектив колійної етапнії 
нині здає в експлуатацію 
майже 70 процентів капі
тально відремонтованих 
колій з оцінкою «підмін
но». є заслуга п бригади 
М. Гудепка.

Закінчилися години «вік
на». новими коліями 
пішли вантажні й паса
жирські поїзди.

сьогодні потрібні їхні 
сильні молоді руки».

Повідомила газеті адре
су для журналіста — бу
дівельний майданчик на 
вулиці Полова — і вете
ран Великої Вітчизняної 
війни кіровоградка Н. К. 
Холодовська: «Прекрас
на у нас молодь, — пише 
Ніна Кузьмівна. — Хто не 
згодний зі мною, хай по
дивиться, як працюють 
хлопці і дівчата...».

нці з усіма
Прискорення науково- 

технічного прогресу — 
потреба часу. І, зрозумі
ло, вона стала провідною 
темою засобів масової 
інформації і пропаганди. 
Як відомо, питання рекон
струкції і технічного пе
реозброєння підприємства 
часто розглядає корпункт 
«МИ» на виробничому 
об’єднанні по сівалках 
«Червона зірка». І цього 
разу думки спеціаліста 
про стан реконструкції 
підприємства записав наш 
громадський кореспон
дент Р. Пюбарськнй:

«Заступник начальника 
ГСКБ по науковій роботі 
Кишинівського виробни
чого об’єднання «Плод- 
сільгсспмаш» /А. К. Пав
ленко у свій час закінчив 
наш КІСМ, проходив прак-

З КОЛІЙНОЇ МАШИННОЇ
По рейках бази снуїои 

козлові крани, перенося
чи шпали, розвантажую
ться старі рейково-шпаль
ні решітки, навантажую
ться нові. Чималий обсяг 
вантажно - розвантажу
вальних робіт припадає 
на то ділянку. Уміло ор
ганізовує роботу механіз
мів комсомолець Анатолій 
Діхтяренко. Анатолій від
мінно освоїв роботу май
стра, іде в авангарді тру
дового суперництва.

Ще важка праця у мон
терів, нешвидко крокуєшо
сюди науково-технічний 
прогрес. Чимала доля 
ручної праці поки що ро
бить що професію мало 
привабливою. Але монте
рам колії Анатолію та 
А р к а д і ю Н і кол а єв 11 м.
Олександру Шаймарта- 
нову не звикати — сум
лінні, роботящі хлопці. 
Розуміють важливість 
своєї роботи, постійно ви
копують і перевиконують 
доведені завдання. Комсо
молець Іван Шаповалов 
має хороші результати як 
•'зварник. Постійно вико
нують доведені завдання 
й монтер колії Тамара 
Уткіна. молоді комуністи 
Володимир Лозап та Юрій 
Луцепко.

Нині у колійній машин
ній станції механізація 
трудомістких процесів до
сягла 87,6 процента. Тут 
потужне крапове госпо
дарство. працюють сучас
ні колієукладальні, щеб- 
псочисиі та інші машини.

тику на «Червоній зірці», 
а у вересні нинішнього 
року був учасником Все
союзної наради працівни
ків /Лінсільгоспмашу на 
базі цього підприємства, 
і ось, що він сказав:

«Я радий змінам, що 
сталися на підприємстві за 
цей час. Помітні зрушен
ня у використанні робо
тотехніки, нового прогре
сивного обладнання в ба
гатьох цехах підприєм-

ОГЛЯД ЛИСТІВ

ства. Запам'яталися діль
ниці верстатів з ЧПУ в 
механоскладальних цехах 
№ 3 та № 18, в інстру
ментальному цеху. Озна
йомившись з роботою це
ху пластмас, ми переко
налися, що обсяг впро
вадження у виробництво 
виробів значно зростає і 
по номенклатурі, і по ви
дах продукції».

Про нову цікаву дисер
тацію молодого інжене
ра проектно-конструктор
ського інституту кірово
градського виробничого 
об'єднання по сівалках 
«Червона зірка» комсо
мольця Г. Штильфуса роз
повів наш громадський 
кореспондент М. Ножиов: 

«Установка нового ме
ханізму на сівалках, за 

Лиш одна нііііравіїо-лід- 
бивпо-рнхту вальна маши
на за годину може підби
ти 1200 шпал, замінивши 
десятки робочих рук. Еко
номічний ефект віл її 
впровадження склав <4,2 
тисячі карбованців. Брига
да цієї машини па чолі з 
молодим інженером-тех- 
пологом Валерієм Єрьо- 
мепком з чесно справила
ся з.освоєнням складної 
техніки.

У вдосконалення тех
нологічних процесів ваго
му частку прані приносять 

люди творчої думки Ли
ше цього року тут пода
но і впроваджено понад 
20 рацпрппозшіій з еко
номічним ефектом майже 
15 тисяч карбованців. 
Кращі новатори КМС — 
ветерани Д. Б. Знмарсв, 
Д. Я. Пимбал. Характер
но, що шляхом батьків 
пішли і їхні спіш — ком
сомольці Олег та Сергій. 
На своєму рахунку хлопці 
вже мають по кілька ра
ціоналізаторських про
позицій. Активні тут та
кож спілчани Гепнадій 
Дронін Володимир Ману
ла, Сергій Мпхайлов.

Уже наявні темпи допо
могли колійникам успішно 
викопати соціалістшші зо
бов’язання — до 69-ї річ
ниці Великого Жовтня ка
пітальним ремонтом охо
пити 68 кілометрів колії.

О. ГОЛОБОРОДЬКО. 
м. Знам'янка.

попередніми даними, за 
рахунок підвищення рів
номірності заділу в грунт 
посівного матеріалу зер» 
нотуковими сівалками 
дасть змогу підвищити 
урожайність в межах від 
5 до 15 процентів».

Більше матеріалів про 
моральний клімат комсо
мольсько-молодіжних ко
лективів, первинних ком
сомольських організацій 
хотіли б бачити на сторін
ках газети С. Іванова,
A. Волкова з Допинського 
району. Про проблеми ро
боти учительських ком
сомольських організацій 
просять нас розповісти 
учителі І. Ліновецька, 
Н. Воронянсьна, 0. Коваль
чук з цього ж району та 
інші.

Відповідність ударних 
комсомольських будов на
шим комсомольським тра
диціям — цю тему відділу 
запропонував заворг Не- 
воукраїнського РК ЛіІСМУ
B. Мизін. Його ж підтри
мав агроном М. Ковпак з 
Новоукраїнського району.

Ми обіцяємо бути уваж
ними до ваших побажань 
і пропозицій. Як завжди, 
раді вашим листам і ,з не
терпінням чекаємо щодня 
післяобідньої пори, КОЛИ 
в редакцію приходить 
пошта, ваші листи, дорогі 
наші читачі.

Відділ робітничої мо
лоді і внутріспілно- 
кового життя. ,^і
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2 стор «Молодий комунар» 6 листопада 1986 року

к

(Закінчення. І і II подачі 
були опубліковані

□ №№ 129, 131 за 28 жовт
ня і 1 листопада).

3.
ВІДСІЧ ' ■ 

ЧОРНІЙ ЗРАДІ
І Тії АВЕСНІ 1919 року 
І -4 Єлисаветградом 
В висла грізна небезпека. 
З Наприкінці квітня в райо

ні міста Олександрії ви
ник антирадянський зако
лот, очолюваний колишнім 
офіцером царської армії 

п Григор’євим. Першого 
І травня, одразу ж після де

монстрації трудящих, ста- 
■ ло відомо, що григор’єв- 
° ські банди наближаються 
П до Єлисаветграда. В той 
И же день вся комсомоль
ці ська організація міста пе- 
М рейшла на казармений 
в стан. Наступного ранку 
Ї комсомольський загін зай

няв оборону на підступах 
до Єлисаветграда, недале
ко від станції Канатово.

Комсомольці трималися 
9 стійко. В бою загинуло 

дев’ять юних бійців. На 
вимогу бандитів здатися 
комсомольці відповідали 
категорично: «Ніколи не 

І здамося. Битися будемо, 
| поки вистачить сил, до 

І останньої краплини кро
ві». Але сили були нерів- 

“ ними і 12 травня григор’єв- 
П ці вдерлися в місто. Бан- 
Н дити по-звірячому 
І правлялися

активом та 
и Тільки 9-го травня 

стратили в
§ тридцять

роз-
з радянським 
більшовиками.

вони
Єлисаветграді 

членів міської

Ради і .комуністів. Гіід -.-є 
єврейського погрому за
гинуло понад 3 тисячі 
мешканців міста.

Партія і комсомол пішли 
в підпілля. Під їхнім ке
рівництвом на підприєм
ствах створювалися все 
нові і нові робітничі дру
жини, які разом з черво- 
ноармійськими частинами 
в кінці травня розбили 

заколотників і відновили 
в місті владу Рад. Знамен
но, що проти заколотни
ків у районі Єлисаветгра- 

да — Знам’янки пліч-о-пліч 
з єлисаветградцями боров
ся тоді окремий фран
цузький взвод.

У нінці Травня Григор’єв 
був розбитий, але не пов
ністю. Наскони його банд 
на місто тривали ані до 
липня 1919 року. В боях 
за визволення рідного міс
та полягло багато комсо
мольців. У жорстокому бою 
на залізничній станції 
Єлисаветград загинув один 
з комсомольських вожаків 
19-річний юнан О. Мурав- 
чик. В момент, ноли пере
важаючі сили противника 
привалися на станцію, він, 
не випускаючи з рук гвин
тівки, крикнув товаришам: 
«Хай що буде, те й буде, 
але я буду захищатися до 
кінця і не відступлю».

І не відступив.
Після розгрому Гри- 

гор’єва в комсомольській 

організації залишилося 
всього 15 осіб. Довелося 
фактично занозо утворю
вати комсомольський ко
мітет.

Тим часом, комсодлоль- 
ська організація Єлиса- 
ветграда оформилась од
нією з перших на Україні. 
Ще до з'їзду комсомолу 
України Єлисаветград- 
ський комітет бере участь

підготовці 
спілки

У 
Ми-

у роботі 
створення єдиної 
молоді республіки, 
травні 1919 року в 
колаєві відбулась конфе
ренція комсомольських 
організацій півдня. Три 
дні працювали делегати . 
Одеси, Єлисаветграда, 
Каховки, Очакова та Ми
колаєва. Вони говорили 
про фізичне виховання і 
військове навчання моло
ді, про активізацію комсо
молу на селі, про об'єд
нання дітей 
загони юних 
поповнення 
ної Армії.
вирішила зібрати губерн
ський з’їзд комсомолу.

З’їзд почав роботу че
рез місяць. На ньому бу
ло обрано губком. До 
його складу ввійшов і 
представник від комсомо-

- ... " Й'І ітиіт Іі*ІіЬ

робітників у 
чонівців, про 
рядів Черво- 
Конференція 

лії Єлисаветграда тов. Ма
ловажний. З’їзд ухвалив 
бойкотувати спілки бур
жуазної молоді, вести ши
року культосвітню роботу 
на селі, виривати молодь 
з-під впливу куркулів та 
інших ворожих елементів.

26 червня 1919 року в 
Києві почав роботу перший 
з'їзд комсомолу України, 
який об'єднав усі револю
ційні організації молоді 
в єдину Комуністичну 
Спілку Молоді України. На 
з'їзді делегатами від Єли- 
саветградщини були тт. Ко- 
рецька і Наумов.

Навіть в обстановці без
перервних воєнних сути
чок комсомол проводив 
значну політмасозу робо
ту серед трудящих. При 
комсомольському комі
теті щоденно працювала 
читальня. Комсомольці ви
ступали з лекціями, в яких 
давали більшовицьку від
повідь на злободенні пи
тання. Ось на пожовклих 
від часу сторінках газети 
«Комуніст», що видазала- 
ся тоді в Єлисаветграді,— 
з-поміж багатьох різних 
поточних заміток читаємо 
оголошення:

«Спілка Комуністичної 
Молоді влаштовує в четвер, 
5 червня, о 6-й годині лек
цію на тему: «Що несуть 
робітникам і бідноті Гри- 
гор'єв, денікінці і союзни
ки?». Прочитає лекцію 
т. Яновська. Вхід для ро
бітників безкоштовний».

Робота серед молоді 
ускладнювалася тим, що 
поряд з виникненням і ді
яльністю комсомольської 
організації, в місті певний 
час існували різні дрібно
буржуазні організації, як 
наприклад, спілка соціа
лістичної молоді, спілка 
учнів та інші. З цими ан- 
типролетарськими орга
нізаціями, що претенду
вали на керівництво мі
ською молоддю, довелося 
вести вперту боротьбу. І 
завдяки значній політико- 
виховній роботі комсомо
лу серед молоді, ці кла
сові ворожі організації 
завоювати вплив на юнь 
не змогли і скоро розпа
лися.

«НІ БОГ, НІ ЦАР
І НЕ ГЕРОЙ...»

оЛІТКУ і восени 1919 ро- 
“■* ку робітникам Єлиса- 

ЇЗ с

інших
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місто 
і
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ветграда разом з трудя
щим селянством довелося 
вести кровопролитну бо
ротьбу як проти денікін- 
ців, так і проти 
контрреволюційних 
броєних банд. На
налітали і петлюрівці, 
махновці, і зелені, і різні 
шовіністичні загони, всіля
кі інші «батьки» й 
мани. 

Відомий письменник наш 
земляк Павло Гельбак, що 
був свідком тодішніх по
дій у Єлисаветгр'аді, в 
своєму романі «Мій ровес
ник» пише про це так: 
«Єлисаветград опинився в 
центрі військових шляхів. 
Траплялося, що влада в 
місті змінювалася по кіль
ка разів на день, або од
ночасно правили містом 
кілька властей. Відходили 
білі, приходили червоні, їх 
заміняли зелені. Розвелося 
безліч різних банд. І кож
на вважала себе владою».

У цей один з найкри- 
тичніших моментів соціа
лістичної революції, як 
оцінив Ленін, робітники 
Єлисаветграда піднялися 
на боротьбу за владу Рад. 
В складних умовах підпіл
ля працювала міська ком
сомольська -^організація, 
яка закликала робітничу 
молодь до боротьби з во
рогами. З її участю було 
створено підпільну дру
карню. Багато комсомоль
ців пішло на фронт.

Жахливе свавілля «бать
ків» і отаманів поглиблю
вало господарську розру
ху і знесилювало револю
ційні кадри. Економічне 
життя в місті завмирало. 
Перестали диміти фабрич
ні і заводські труби, не 
рухався міський транспорт.

Єлисаветградські робіт
ники вітали постанову Ра
дянського уряду про мобі
лізацію в зв’язну із загро
зою денінінських військ та 
інших банд. На своїх збо
рах від 1 липня 1919 року 
вони схвалили таку резо
люцію: «Негайно з’явитися 
всім на збірний пуннт для 
вступу в ряди Червоної 
Армії».

В січні 1920 року части
ни Червоної Армії з допо
могою місцевих партизан
ських загонів визволили 
Єлисаветград від денікін- 
ських військ і 1 лютого в 
місті остаточно встанови
лася Радянська влада.

Уже через день відбу
лися загальні збори мі
ського комсомолу. Було 
обрано комітет в складі 
комсомольців Сільського, 
Серебрянського, Орєхо- 
ва, Зорєва, Міжорського. 
В резолюції зборів гово
рилося: «Загальні збори

членів Комуністичної СпІЛ- І 
ки Молоді, заслухавши І 
ДОПОВІДЬ ТОВ. СІЛЬСЬКОГО І 
про діяльність ініціативної | 
групи по відновленню І 
Спілки, приймає його до Е 
відома і, твердо вірячи в І 
перемогу всесвітнього І 
пролетаріату над гідрою 9 
капіталу, закликає черво- І 
ну молодь в ряди Спілки я 
для побудови нового тру- І 
дового ЖИТТЯ».

Незважаючи на склад- І 
ність обстановки, уже в І 
лютому в місті віднови- І 
лася робота радянських | 
установ, партійної і ком
сомольської організацій | 
та профспілок.

Під керівництвом міської 
комсомольської організа
ції почали створюватись 
комсомольські осередки 
на підприємствах і уста- | 
новах міста. Першими від- | 
гупнулися молоді друка- І 
рі, які створили комсо
мольський осередок уже 
в лютому 1920 року. Його 
очолили С. Розумовський, 
І. Сагал, М. Сарапін.

Робітнича молодь по
тягнулася до Ленінського 
комсомолу. В місті було 
відкрито комсомольський 
клуб і бібліотеку. Комсо
мольська організація при
діляла велику увагу за
хисту дитячої праці. У 
відділі праці міської Ради 
члени комсомольські 
комітету щотижня проЖ- 
дили співбесіди з пра
цюючими дітьми.

До жовтня 1920 року в 
Єлисаветграді було за
вершено націоналізацію 
всіх промислових і тор
говельних установ, керів
ництво якими перейшло 
до рук їхнього справж
нього господаря — ро
бітників.

Громадянська війна за
кінчилась перемогою тру
дящих над буржуями та 
поміщиками. Починалась 
епоха великого будів
ництва. Із запалом присту
пив комсомол 
града до 
нованого 
дарства. 
які ще 
гвинтівку, 
лопату.

Єлисавет- 
відбудови зруй- 
війною 

Руки 
вчора 
взяли

госпо- 
молодих, 
тримали 
молот і

П. БЕЗТАКА, 
завідуючий кафедрою 
історії КПРС Кірово
градського держачо
го педагогічного^ін- 
ституту імені О. С. 
Пушкіна, доцент.

СТО ДОРІГ — ОДНА твоя

ПЕРШИЙ КРОК ДО МРІЇ
Степ і техніка вабили 

Сашка змалечку. Ще як 
учився в Олександрій
ській восьмирічній шко
лі, то літні канікули 
проводив у полі. І до 
чого ж радий був 
хлопець, коли хоч чи
мось міг допомогти ко
мусь із знайомих трак
тористів або принаймні 
посидіти поруч З НИМ, 
зблизька дивитися, як той 
легко і вправно веде по
тужну машину.

Зразу ж після закін
чення восьмого класу 
комсомолець Сашко Пет
рович вступив до I туль
ського СИТУ № 34, що 
недалеко від його села, 

тут же в Устинівському 
районі. Адже саме це 
училище готує тракто- 
рнстів-машиністів широ
кого профілю. Так 
хлопець зробив перший 
крок до здійснення своєї 
мрії. Близько 140 юна
ків і дівчат стали його 
новими друзями. Хтось 
із них захотів як і Саш
ко стати «універсалом», 
хтось просто тракторис
том третього класу, ін
ші автоводіями катего
рії «С», або ж водіями з 
кваліфікацією слюсаря. 
Дівчата в більшості вча
ться на швачок.-моторис- 
ток.

Майбутні спеціалісти 

і вчаться, і живуть по
руч. Спільні турботи, 
спільне дозвілля й роз
ваги. А оскільки близько 
сотні з них комсомольці, 
то ще більше гуртують 
їх і спілчанські інтереси. 
Дівчата й хлопці беруть 
участь в роботі гуртків 
художньої самодіяльнос
ті, готують «Комсомоль
ський прожектор». ви

пускають стінгазети. 
Призвичаєні до порядку, 
вони дбають, щоб і в се
лі, і на полях, і у вироб
ничих приміщеннях рад
госпу «Інгульськнй» не 
було й найменших пору
шень громадського спо
кою. Тому щодня можна 
бачити, як вулицями се
ла впевнено крокують 
юнаки з червоними по
в'язками па руках. Си
стематичні заняття по 
охороні громадського по
рядку проводить з ком-- 
сомольцями старший 
дільничий інспектор ра 

ионного відділу внутріш
ніх справ капітан міліції 
Сергій Петрович Без
верхий.

На знімках: ком
сомолець Сашко ПЕТРО
ВИЧ і майстер виробни
чого навчання П. М. 
АРСІЄНКО на практич
них заняттях; дозорці 
громадського порядку 
(зліва направо): Володи
мир ГОРБАТЕНКО, Ігор 
СОСІН, Олександр ОР
БАН. капітан С. П. БЕЗ
ВЕРХИЙ, командир заго
ну Юрій ГОРДІЙЧУН, 
Олег ШАПОШНИКОВ, 
Олександр ЦАРЕНКО пе
ред виходом на чергу
вання.

Фото В. РУДЕНКА.

Надихнули образи 
революціонерок

Цикл графічних арку
шів «Жінки в революції» 
створила молода харків
ська художниця Любов 
Померанцева. Портрети 
Інеси Арманд, Розалії 
Землячки, інших борців за 
світле майбутнє людства 
представлені на виставці 
в Харківському худож
ньому музеї.

Задум відобразити пре
красні й героїчні образи 
революціонерок 'ШИЯіК у 
випускниці ХарЖського 
художньо-промислового ін
ституту, коли вона вирі
шила взяти участь у Все
союзному конкурсі живо
пису 1 графіки «В. І. Ле
нін '1 ленінські місця в Си
біру», організованому з 
Ініціативи Ш у шенської 
картинної галереї. У па
м’яті Л. Померанцевої 
ожили дитячі враження 
про життя в далекому си
бірському краї, розповіді 
старожилів про Володими
ра Ілліча і Надію Костян
тинівну, їх перебування в 
Шушснському. І молода 
художниця вирішила ви
пробувати свої сили.

Важка робота тривала 
кілька місяців. Нарешті 
графічні аркуші (^дн від
правлені в ШуТЖіське.

С. ЛІГОСТАЄВА, 
кор. РАТАУ.



6 листопада 1986 року «Молодий комунар» З стор.

ВЖ ВІЙСЬКОВО- і
ПАТРІОТИЧНОГО ВИХОВАННЯ!

СИНИ ПОЛКІ
Ця розповідь про юних героїв, уродженців Кірово- 

градщіши. Не все відомо про них, сліди їхні загуби
лися на безкраїх просторах Вітчизни. Автор користу
вався лише архівними документами та спогадами 
учасників тих подій. Хай ця публікація послужить 
поштовхом для пошуків червоних слідопитів.

тя чув від дорослих (та її 
себе не малюком він вва
жав — вже скоро п’ятнад
цять), що у німця техніки
багато, сила-сплснна і так 
просто його не здолати. 
«А я сиджу вдома, біля 
мами» — дорікав собі вже 
вкотре. «Ні, тільки на 
фронт! Тепер буду розум
нішим, мене не втримає
те».

ПІД ПРАПОРИ, 
0ВІ1
СЛАВОЮ

Чудове осіннє надве
чір’я. По-святковому одяг
нені юнаки та дівчата по
спішають до Палацу куль
тури імені В. І. Леніна, що 
знісся високо в небо на 
крутому березі рукотвор
ного Кременчуцького мо
ря. Звідси линуть мело
дії пісень періоду Вели
кої Вітчизняної війни. У 
просторому концертному 
залі поруч з юнаками та 
дівчатами — ветерани вій
ни і праці, воїни, звільне
ні у запас з лав Радян
ської Армії і Військово- 
Морського Флоту, пред
ставники партійних, радян
ських, комсомольських, 
дтсаафівських організа
цій міста Світловсдська, 
які прибули сюди з наго
ди проводів молодих ви
робничників на військову 
службу. Серед майбутніх 
воїнів — Олег Воронцов, 
Олександр Морозов, Ігор 
Сидін, Олександр Дьяков 
та інші комсомольці. На
станови їм дають Герой 
Радянського Союзу, ко
лишній штурман полку 
авіації далекої дії, пол
ковник у відставці Л. Н. 
Туйгунов, підполковники у 
відставці В. С. Беляєв, 
А. І. Камчатний, М. Д. 
Шевченко. Ветерани пе
редають бойову естафету 
молодим, які змінять ци
вільний одяг на військову 
форму і стануть під бойо
ві прапори Країни Рад.

Військовий комісар Світ- 
ловодського військкома- 

С. Костюшко оголо
сив М.ччлз Міністра обо

рони СРСР Маршала Ра
дянського Союзу С. Соко
лова «Про звільнення з 
рядів Збройних Сил СРСР 
у запас військовослужбов
ців, які вислужили вста
новлені строки дійсної“ 
військової служби, і про 
черговий призов грома
дян на дійсну військову 
службу в жовтні—грудні 
1986 року».

З напутніми словами до 
майбутніх воїнів зверну
лись секретар Світловод- 
ського міського комітету 
Компартії України Н. П. 
Бочарова і другий секре
тар міськкому комсомо
лу Г. Г. Третяк.

Герой Радянського Сою
зу, полковник у відставці 
Л. Н. Туйгунов зачитав на
каз призовникам, закли
кавши їх бути гідними бо
йової слави ветеранів.

Майбутніх воїнів сердеч
но привітав відмінник бо
йової і політичної підго
товки, молодший сержант 
Сергій Баришев, який при
був у короткотермінову 
відпустку додому.

Затримавши подих, слу
хали присутні в залі хви
люючу розповідь Івана 
Таранця, який виконував 
інтернаціональний обов'я
зок у складі обмеженого 
контингенту радянських 
військ у ДРА. Він наго
роджений орденом Чер
воної Зірки.

Від імені матерів май
бутніх воїнів сердечно ві
тала працівниця Світло- 
водської центральної ра
йонної лікарні В. О. Ри- 
жук, син якої також йде 
на військову службу.

Майбутні воїни дали 
обіцянку чесно виконати 
свій синівський обов’язок 
перед Батьківщиною.

М. ВЕНЦКОВСЬКИЙ, 
член Світловодського 
міського комітету 
ДТСААФ.

БУМ
ГВАРДІЙЦЮ 
ЧОТИРНАДЦЯТЬ _

Виписка з червоноармій- 
ської книжки єфрейтора 
Дзигала Михайла Корні- 
йовича: «Рік народження 
— 1930. Місце народження 
і постійного проживання— 
Кіровоградська область. 
Рік призову — добровіль
но, достроково, 1944. Про
ходження служби — 81 
гвардійський стрілецький 
полк 25-ї гвардійської 
стрілецької дивізії. Кінна 
розвідка. Гвардії єфрейтор 
з 26 червня 1944 року».

...У травні 1944-го полк 
форсував Південний Буг, 
а ще через кілька днів — 
Дністер. Наші війська го: 
тувалися ліквідувати знач
не угруповання ворога в 
районі Ясс і Кишинова, 
Гут і одержав бойове хре
щення юний розвідник 
Михайло Дзигал.

Кілька місяців точилися 
жорстокі бої па території 
Угорщини. Німці захища
лися тут відчайдушно, ро
зуміючи, що з втратою 
свого останнього бастіону, 
настане неминучий крах. 
Єфрейтор Дзигал брав 
участь у прориві оборони 
противника під Будапеш
том, а потім — у розгромі 
і знищенні ного у столиці 
Угорщини. Юний гвар
дієць за хоробрість і кміт
ливість був удостоєний ме
далі «За відвагу».

ІЗ ДОКУМЕНТА. До
відка. Видана... Дзнгалу 
Михайлу КорнІйовичу в 
тому, що йому за відмін
ні бойові дії у боях з фа
шистськими загарбниками 
при оволодінні містом Бра- 
тіславою наказом Верхов
ного Головнокомандую
чого від 4 квітня 1945 ро
ку... оголошена подяка. Та
ку ж подяку юний боєць 
одержав і раніше за фор
сування ріки Малий Ду
най і взяття сильно укріп
леного угорського міста 
Комерно.

Коли Мишко Дзигал їхав

па баскому коні вулицями 
визволеної Братислави, на 
ного грудях поряд з ме
даллю «За відвагу» сяяв 
орден Вітчизняної’ війни 
2-го ступеня.

Останній запис у черво-

...Першого 
тл Кравченко 

як 
на

разу
з 

ми, як завжди, 
лися на річці, 
сонце, вода була 
прозора. Яка ж то 
вода і сонце! Та ще друзі 
навколо, з ними весело, ці- 
каро. Влаштували змаган
ня — хто швидше перепли-

Пе- 
хлопця- 

купа- 
Пєкло 
тепла, 

нраса—

Путівку на фронт їй дав разом з сотнями інших юна
ків і дівчат московський комсомол. І тан само, як і ро
весники, пішла вона на захист рідної землі. В День на
родження комсомолу віддати данину пам’яті Зої Носмо- 
дем’янсьній прийшли на Новодєвиче нладовище сотні 
людей. Вони брали участь у відкритті монумента на 
честь відважної патріотки, створеного скульпторами 
О. ^-Комовими.

рЯГ знімну: монумент на честь відважної патріотки. 
Фото В. ВЕЛІКЖАНІНА, С. ЬЕЛИЧКІНА.

(Фотохроніка ТАРС).

Перша поміч в бою. Фотохроніка ТАРС.

поармійській книжці єф
рейтора Дзигала зробле
ний 8 травня 19-15 року. 
Цього дня наші війська 
прорвали оборону против
ника у Чехословаччині, 
визволили столицю 
публіки Прагу, 
сонце 9 травня...

рес-
Сходило

КЕРМО ІЗ РУК
глянув 
очима

НЕ ВИПУСКАВ
Рішення прийнято — не

гайно тікати на фронт. 
Він десь тут вже, недале
ко. Біля Кіровограда, ран
ками видіїіються червоні 
заграви і чути глухі вибу
хи. Ось-ось німці дійдуть 
сюди, до Пової Праги. ГІе-

во на протилежний берег. 
Петя любив плавати.

— Хло-о-о-пці, додо-му-у! 
Хтось стояв біля греблі 

і розмахував рукою.
Так у їхнє мирне життя 

увірвалася війна. Доки 
прибігли з річки — біля 
військкомату натовп. Ма
йор Абдула складав довже
лезного списка.

— А ти нуди? — 
він короткозорими
на Петра. — Теж мені во
яка. Додому негайно, а то 
скажу матері, вона на
воює...

— Все одно втечу, — 
буркнув Пстько, і побрів 
вулицею.

Не вийшло і вдруге. Вже 
зовсім було приготувався: 
і харчів припас у дорогу, 
і сорочку про запас взяв. 
Ще з-за дня пішов на бе
рег, зарився в копицю сіна, 
складену на лузі. «•Стем
ніє — і до міста. А там 
розберемось». Сонного йо
го виявила у сіні мати.

Цього разу йому повез
ло. Через село відходила 
наша частина. Цілий день 
курною вулицею йшли за
пилені, знесилені солдати, 
худі коні ледь переставля
ли ноги, тягнучи за собою 
побиті осколками гарма
ти. Під вечір почув у кінці 
вулиці гурніт моторів — у 
село входив автобронеди- 
візіон. Петро змішався з 
червоноармійцями...

Майже щодня доводи
лося приймати бій. Від
ступали, знекровлюючи во
рога. Під Запоріжжям 
частина вкотре потрапила 
в оточення. Кілька годнії 
не вщухали атаки ворога. 
Наші воїни трималися до 
останнього патрона. Петро 
з кількома червоноармій
цями пробився з кільця 
оточення. Загинув би, ма
буть, якби не старшина 
Кузнецов. Він замінив 
хлопцеві на фронті бать
ка.

Отак удвох і опинилися 
в іншій частині. Як не до 
водив новому командиру, 
що він уже боєць бувалий, 
понюхав пороху — все ж 
не переконав. Петра Крав
ченка зарахували вихован
цем (під час війни так 
називали синів полків) 
Польового армійського 
продовольчого складу 
№ 2508 6-ї армії Півден
но-Західного фронту на 
посаду писаря.

Можливо, так і був би 
при паперах Петро, якби 
не випадок. Шофера «по
луторки» поранило; а на 
передовій чекали боєпри
пасів. Недаремно ж 
хлопець служив колись в 
автодивізіоні — машину 
водити навчився.

ІЗ ДОКУМЕНТА. Петро 
Кравченко на своїй маши
ні доставляв продоволь
ство на передові позиції 
частин. На зворотньому 
шляху вивозив поранених 
бійців і командирів. Та
ким «човниковим» спосо
бом і їздив шляхами вій
ни. Перемогу зустрів _ у 
Бреслау. Відзначений ба
гатьма бойовими нагоро
дами.

Ю. МАТІВОС, 
краєзнавець.

ДО ОТЧОЇ СЛАВИ

Сторінки пам’яті
У Недогарській восьми

річній школі Олександ
рійського району стало 
традицією — влаштовува
ти героїко-патріотичні ак
ції не лише в дні знамен
них дат, а постійно впро
довж всього навчального 
року.

Три роки тому тут бу
ло організовано загін слі
допитів «Пошук». Його 
члени вирішили створити 
свій музой бойової та 
трудової слави.

Головні розділи музею 
— «Вони залишились віч
но молодими», «Минуле й 
майбутнє села», 
гарське підпілля», 
нашого району»,
визволяли наше село».

Цікавим виявилося жит
тя мешканця села Павла 
Корнійовича Розсохи, який 
ось уже 66 років у партії. 
В роки громадянської вій
ни він воював з ворогами 
молодої Країни Рад, про
йшов шлях від рядового

«Недо- 
«Герої 
«Вони

бійця до командира ес
кадрону. У далекому 1920 
році, будучи бійцем кін
ної армії, П. К. Розсоха 
прийнятий в ряди більшо
виків. Громив Дснікіна, 
Колчака, а потім віднов
лював Радянську владу в 
Астраханському краї. Пер
ший комуніст на селі, з 
орденом Червоного Пра
пора на грудях, він був 
делегатом VIII з’їзду Ко
муністичної партії Ук
раїни.

Запам’яталася слідопи
там зустріч з Михайлом 
Юхимовичем Супруном. 
Він розповів, як .його ма
ти 
«Як 
кий 
сени. Гляди сину, щоб під 
старість ти щось мав у 
засіках свого серця».

У 1929 році в колгосп 
привезли перший трактор. 
На ньому і зробив першу 
борозну а Недогарках Ми
хайло Супрун, і це поле до 
цього часу називають Су

по-
«Лі-

давала йому наказ: 
засієш своє поле, та- 
і врожай збереш во-

пруновим полем.
За час проаедення 

шукової експедиції 
топис Великої Вітчизняної»
проведено анкетування 
тих, хто залишився живим 
з 289 односельчан, які 
пройшли вогненними шля
хами, захищаючи -рідну 
землю від німецько-фа
шистських загарбників.

Постійно поповнюється 
музей новими експона
тами. Старі пожовклі фо
тознімки, листи-трикутни- 
ки, портрети... Зібрано ба
гато матеріалів про за
гиблих. В музеї експоную
ться листи, особисті речі, 
нагороди тих, хто не по
вернувся до рідних домі
вок.

Одна з вулиць села на
звана іменем Героя Ра
дянського Союзу Михай
ла Мочалова, який визво
ляв Недогарки. З його рід
ними також листуються 
пошуковці. Листування з 
воїнами - визволителями 
продовжується. 1 ВІД ми»

часто приходять у відпо
відь листи з новими мате
ріалами для музею. По
повнився музей докумен
тами про воїнів 144-го 
штурмового авіаційного 
полку, в якому став Ге
роєм Радянського Союзу 
двадцять один пілот, 214-го 
Олександрійського стрі
лецького полку, де свого 
часу служила Гуля Коро- 
льова, 139-го танкового 
полку, 91-ї гаубичної ар
тилерійської бригади, яка 
закінчила війну в Берліні.

Під керівництвом свого 
наставника А. Т. Криулен- 
ко слідопити провели ве
лику роботу, налагоджую
чи зв'язки з ветеранами 
91-ї артилерійської Олек
сандрійської Червонопра- 
порноі ордена Богдана 
Хмельницького бригади. 
Звання «Олександрій
ської» їй присвоєно за 
успішні дії під час визво
лення нашого міста та 
району.

Невеликий музей вико
нує велику справу у вихо
ванні підростаючого по
коління. Загін «Пошук» 
піклується, щоб пам’ять 
про героїв залишилася на
вічно

М ЛЕБІДЬ.
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СТОРІНКИ ІСТОРІЇ

Ті, що ловлять вітер
На пагорбах, осяяні світ

лом вранішнього сонця, 
немов казкові велетні на 
варті, стоять вітряки. Че
кають хоч найменшого по
руху вітру, який вдихнув 
би в них життя. Без нього 
вони — мертві. Ось уже 
зашелестіло потривожене 
листя, трава покрилась 
хвильками, як від бризом 
вода на морі, і зрушили з 
місця крила...

Ще древні єгиптяни і 
китайці користувались віт
ряними млинами за кілька 
тисяч років до нашої ери. 
У долині Нілу досі збе
реглись залишки кам’яних 
млинів II—І ст. до н. е. 
Це були так звані бара
банні млини. Вітер давив 
на лопасті, які знаходи
лись в барабані-ящику, і 
повергав колесо, яке, в 
свою чергу, провертало 
жорна.

А у V)! столітті н. е. в 
Персії . ...... :
млини з крилами. У VIII— 
ЇХ ст. воші з'явились у 
Європі і на Русі. Починаю
чи з XIII століття, вітряки 
знайшли дуже широке за
стосування в Англії, Данії 
та Голландії. Млини не 
тільки мололи зерно, а її

качали воду, приводили в 
дію верстати.

Зараз ио всій країні є 
ще багато діючих вітряків, 
але їх головна економічна 
функція — молоти зерно 
на борошно, та і’і другоряд
ні функції, давним-давно 
вже відмерли. Залишилась 
одна — морально-естетич
на. Вітряні млини разом з 
іншими аналогічними спо
рудами давніх часів свід- 
чать про досить високий 
рівень розвитку механіки 
у ваших предків. Щоб 
збудувати хороший вітряк, 

’ потрібно було добре ви
рахувати кут нахилу кри
ла відносно осі крутіння, 
розрахувати його площу, 
масу, продумати безвід
мовну систему передачі 
крутильного моменту 
колесо та жорна.

Дивлячись на ні спору
ди, ми з пошаною думає
мо про старих майстрів, 
які могли енергію своїх 
задумів втілити в життя, 
давши не тільки практичну 
користь. Відомі вітряні 
млини у вигляді багатопо
верхових теремків, грізних 
фортечних башт, церков і 
навіть у вигляді голів і 
фігур легендарних героїв

на

були винайдені

та казкових драконів. І 
тут, у здавалось би пов
ністю заземлених і прак
тичних речах, був простір 
для фантазії, могла розі
гратись уява і розкритись 
талант майстра...

На території Онуфріїв- 
ського району в селищах 
Деріївка та Вишнівці зна
ходяться два вітряні мли
ни, будівництво яких да
тується кінцем XIX — по
чатком XX століття. Точ
ніше, знаходилось два, бо 
від одного, деріївського, 
внаслідок пожежі зали
шився тепер лише каркас. 
Прикро, що ті люди, пря
мим обов’язком яких було 
слідкувати за цілісністю 
державного майна у своє
му селищі та районі, так 
недбало поставились до 
цього. Досі навіть не вста
новлена причина пожежі, 
що поглинула цей чудо
вий витвір дідівських рук, 
який міг радувати очі по
колінь нащадків. М. Горь
кий сказав, що «істинна 
краса, так же як і істинна 
мудрість, дуже проста і 
всім зрозуміла».

Зовсім інше відношення 
до історико-архітектурних 
пам’яток можна бачити на

прикладі села Вишнівці. 
Майже одночасно зі зло
щасною пожежею у Дері- 
ївці почалась реставрація 
виш швецького вітряка. Во
на ведеться на кошти кол
госпу «Росія», правління 
якого разом з виконкомом 
Вишнівецької сільради 
народних депутатів про
явили ініціативу в цьому 
питанні.

Зараз реставраційні ро
боти по відновленню віт
ряного млина знаходяться 
на завершальному етапі. 
На його першому поверсі 
планується розмістити не
величке кафе, яке б пра
цювало у літню пору. На 
другому ж поверсі буде 
знаходитись сільський му
зей, експонати якого роз
казуватимуть сучасникам 
про колишнє життя села.

Хотілось би від щирого 
серця сказати спасибі тим 
людям, які, не чекаючи 
вказівки згори, самі вирі
шили взятись за діло, збе
регти для потомків те, 
іцо є частиною історично
го надбання народу. Всі 
ми повинні залишити щось 
після себе прийдешнім по
колінням, а не знищити те, 
що залишене нам у спад
щину. Бо ж, як сказав ко
лись Гіппократ, «життя 
коротке, а шлях мистецтва 
довгий...».

О. КОВАЛЕНКО.
Онуфріївський район.

ТЕЛЕБАЧЕННЯ

і НДР. Ніколи не ску
чає на дозвіллі без спра-

■ ни (іЗ-літііій жестянщик
■ Еріх ЕРЛІХ із Поршдор

фа. Ось уже 12 років 
піп захоплюється... пи
таннями будівництва. На 
невеличкій ділянці в його 
саду за цей час виросло 
ціле «місто», будівлями п 
котрому є знамениті ар
хітектурні споруди з різ
них куточків республіки.

Фото АДН — ТА^С.

ДУМКИ, ВІДГУКИ, РЕЦЕНЗІЇ

МИ ЧИ МУТАНТИ?

8 ЛИСТОПАДА 
А ЦТ (І програма)

8.00 — «Час». 8.40 — Кон
церт радянської пісні. 9.10 — 
Мультфільми. 9.55 — Твор
чість народів світу. 10.25 — 
Лауреати Державних премій 
СРСР 1986 р. в галузі про
мисловості і сільського гос
подарства. 11.25 — С. Про
кофьев. Соната № 2 для 
флейти і фортепіано. 11.55 
— Телефільм «Нас водила 
молодість». З серія. 13.00 — 
Чемпіонат СРСР з хокею. 
«Спартак» — «Динамо» (Мо
сква). 15.15 — «В. І. Ленін. 
Сторінки життя». Прем’єра 
багатосерійного телефільму 
«І настав 1917». Фільм 2. 
«Жовтню назустріч». 16.25— 
Новини. 16.30 — Фільм балет 
«Валенсіанська вдова». Му
зика А. Хачатуряна. 17.15— 
У світі тварин. 18.15 —
Мультфільми. 18.50 — Но
вини. 18.55 — Фільм «Закон
ний шлюб». 20.25 — «Со
нячний клоун». Цирковий 
огляд за участю народного 
артиста СРСР О. Попова. 
21.00 — «Час». 21.40 — Зу
стріч суботнього вечора, іїо 
закінченні — Новини.
▲ УТ

10.00 — Новини. 10.20 — 
Концерт ансамблю револю
ційної пісні Харківського 
заводу «Серп і Молот». 10.40
— Прем'єра фільму «Ленін. 
Цілеспрямованість». 11.00 — 
«Жовтневі акорди». Концерт.
12.40 — Лауреати Держав
них премій СРСР 1986 року 
в галузі промисловості. 
13.10 — Новини. 13.25 —
Художній телефільм для ді
тей. «Макар-слідопит». З се
рія. 14.20 — «Село і люди*. 
Лауреати Державних премій 
СРСР 1936 року в галузі 
сільського господарства. 
15.00 — «Автограф». Народ
ний артист УРСР. компози
тор О. Білаш. 16.00 — Сту
дія «Золотий ключик». 16.50
— «Пісня — зброя». Моло
діжна програма за мате
ріалами І Міжнародного мо
лодіжного фестивалю полі
тичної пісні'. 17.50 — Кіно- 
мозаїка. 19.00 — Актуальна 
камера. 19.35 — «Українські 
візерунки». Естрадна про
грама. 20.25 — Докумен
тальний телефільм «Якщо 
тобі довірили». 20.45 — На 
добраніч, діти! 21. ) j - «Час».
21.40 — Художній телефільм 
«Матрос Желєзняк». 2 серія. 
23.00 — Новини.
А ЦТ (II програма)

8.00 — Гімнастика. 8.15 — 
Фільм «Формула світла».
9.40 — Ритмічна гімнасти
ка. 10.25 — Ранкова пошта. 
10.55 — Стадіон для всіх. 
11.25 — Мультфільм. 11.45— 
Фільм-опера. «Даля». Автор 
Б. Дваріонас. 13.25 — Кіно- 
паиорама. 15.05 — «Роздуми 
про музику». Зустріч з 
піаністом Михайлом Плетньо- 
вим. 16.05 — Документаль
ний телефільм. 16.25 —
Фільм — дітям. «Здрастуй. 
Москва». 17.55 — Концерт 
народного артиста СРСР 
М. Магомаева в Центрально
му концертному залі. 20.00

- Вечірня казка. 20.15 —
Новини. 20.20 — Докумен
тальні фільми про спорт. 
2100 «час». 21.40 — Ек
ран гіригодницького фільму. 
«Один і без зброї».

мічна гімнастика. 9.10 — До-, 
кументальний телефільм, 
9.20 — Тираж «Спортлбто'Й
9.30 — Будильник. 10.00
Служу Радянському Союзу! 
11.00 — Ранкова пошта.
11.30 — Клуб мандрівників.
12.30 — Музичний КІОСКІ
13.00 — Сільська годинні
14.00 — Лауреати Державних 
премій СРСР 1986 р. в галу- 
зі науки 1 техніки. 14.45 
Твори І. Стравинського у ви
конанні лауреата міжнарод
них конкурсів Б. Петруїпащ 
сысого (фортепіано). 14.55тЙ 
«В. І. Ленін. Сторінки жит» 
тя». Прем’єра багатосїрі^ 
ного телефільму. «Г настав 
1917». Фільм 3. «У се-Є.^-Г- 
рішальний і останній»,
— Новини. 16.20 — Концерт? 
Державного російського на
родного хору РРФСР ім. Пят- 
ницького. 18.00 — Міжна
родна панорама. 18.45 
Телефільм «Додатковий при
буває на другу колію». 1 і 2 
серії. 21.00 — «Час». 21.45
— Футбольний огляд. 22.15
— «Ритми планети». Кон
церт артистів зарубіжно! 
естради. 23.20 — Чемпіонат 
світу з важкої атлетики. 
23.50 — Новини.
А УТ

10.00 — Новини. 10.20 
Ритмічна гімнастика. 10.50-—' 
Наука і час. 11.30 — Р. На
заров. «Російський льот
чик». 14.20 — Новини. 14.30
— Слава солдатська. 15.30—:
В і деоф і л ь м «Право- бравуїп- 
ки». 16.00 — Чемпіонат
СРСР з футболу: «Нефтчі»
— «Динамо» (Київ). 17.45 -ч
Катрусин кінозал. 18.45 —'
Скарби музеїв України. 
19.00 — Актуальна камера,- 
19.30 — Телетурнір «Соняч
ні кларнети». 20.45 — На 
добраніч, діти! 21.00 —1
«Час». 21.45 — Художній 
фільм із субтитрами. «Свій 
серед чужих, чужий серед 
своїх». 23.15 — Новини.
А ЦТ (II програма)

8.00 — На зарядку ставку 
8.15 — Документальний 
лефільм. 8.35 — «Ми -.
юність робітничого класу». 
Концерт самодіяльних ко
лективів профтехосвіти 
РРФСР. 9.10 — Докумен
тальний телефільм. 10.00 —' 
Із скарбниці світової музич
ної культури. О. Глазунов. 
Симфонія № 8 у виконанні 
академічного симфонічного 
оркестру Московської фі
лармонії. 10.15 — Російська 
мова. 11.15— — Програма 
Новосибірської студії теле
бачення. 11,55 — Реклама. 
12.00 — Очевидне — неймо
вірне. 13.00 — Чемпіонат 
СРСР з хокею: «Крила Рад»
— ЦСКА. 15.15 — «Відомі 
твори. Відомі виконавці». 
Грають Віктор і Тетяна Ш- 
кайзеи. 15.55 — За безпеку 
руху. 16.00 — Фільм вистава 
Центрального театру Ра
дянської Армії - Стріла Ро
бін Гуда» 18.00 — Чемпіо
нат СРСР з футболу: «Дика, 
мо» (Тбілісі) — «Динамо» 
(Москва). Під час перерви—. 
Якщо хочеш бути здоровим. 
19.45 — «Про Москву з три
вогою і надією». Докумен
тальний фільм. 20.00 — Ве
чірня казка. 20.15 — Нови
ни. 20.20 — Водне поло. 
Кубок європейських чемпіо
нів. Півфінал. «Динамо» 
(Москва) — «Уйпешт Држа» 
(УНРі. 21.00 — «Час «1.45
— «Дзеркало сцени /РГезт- 
ральнніі огляд.

Ті, хто йшов па сеанс, 
сподіваючись побачити на 
екрані бойовик чи фільм 
жахів, були глибоко роз
чаровані. Але якщо їх не 
приголомшило тс, що було 
показано, то це межа люд
ської байдужості.

«Листи мертвої люди
ни».

Листи до вже вбитого 
сипа.

Листи в нікуди.
Перша повнометражна 

кінострічка молодого ре
жисера Костянтина Лопу- 
шанського, знята за сце
нарієм, написаним разом 
із В. Рпбаковим з участю 
Б. Стругацкого, була од
разу ж помічена критика
ми і оцінена ними як подія 
на радянському екрані.

Завдяки чому фільм, у 
якому немає інтригуючого 
сюжету, примушує, зата
мувавши подих, стежити

за вчинками дійових осіб?
Учений Ларсен, людина 

зі світовим іменем, лауреат 
Нобелівської премії, у 
бомбосховищі після ядер
ного вибуху крутить дипа- 
момашину і при світлі 
тьмяної лампочки виводить 
рядки: «Дорогий Ерік...». 
Здається, лише він один 
вірить у те, що світ ще 
відродиться, що не може 
такого бути, щоб на всій 
землі не знайшлося куточ
ка, де б людина не зна
йшла собі місця під чис
тим небом, ясним сонцем, 
без радіоактивних опадів, 
без атомних вітрів, іцо 
гублять усе живе. І за те, 
що вчений не хоче змири
тися з думкою про заги
бель людства, його вва
жаю ть бо ж е в і л ы і н м І

Ледве починаєш згаду
вати окремі епізоди «Лис
тів мертвої людніш», зга

дувати зруйноване місто, 
трупи людей на вулиці, па
лаючу землю, уже не мо
жеш не думати над причи
нами того, що сталося на 
екрані. Стискуєшся пру
жиною, стискуєш кулаки, 
стежачи, як фільм звинува
чує байдужість. Бо саме 
вона, та ще черствість ве
де людство до кінця. Є пе
релякані діти, котрі пере
жили загибель планети. 
Але воші хворі, тож для 
них немає місця в схови
щі! Є лікар, чиє гуманне 
призначення — рятувати. 
Але він про нього забуває 
і прирікає дітей на смерть.

Є у фільмі деякі спірні 
моменти, затягнуті епізо
ди, наприклад, бесіди під 
час обідів у підвалі му
зею з фарфорових тарілок 
золотими ложками. Але за 
ним не губиться думка про 
те, що втрата людиною 

культурних цінностей, втра
та свого лиця і надій в ек-

стремальній ситуації тіль
ки наближає фатальний 
кінець. Все ж основним 
символом фільму є віра в 
людський розум.

Учений Ларссн, роль 
якого чудово грає Ролап 
Бпков, знає, що тільки ді
ти, котрі поки ще не 
пройнялися байдужістю, 
котрі можуть ще хоч чо
мусь радіти (новорічній 
ялинці з обгорілої гілки 
невідомо якого дерева), 
можуть врятувати люд
ство. Вони вірять словам 
Ларсона, його надії на 
майбутнє.

У фіналі стрічки діти 
йдуть шукати обітовапу 
землю, в яку вірив Лар- 
сен. І ми віримо, що вони 
знайдуть її. віримо, що. 
продовжуючи писати в зо
шиті замість Ларсена. 
створять нову культуру, 
початок якої був покладе
ний багатовіковим розвит
ком людства, не враховую
чи того, останнього етапу.

Фільм ■— пересторога, 
фільм — заклик, фільм — 
віра в розум.

(Наступний номер «Моло
дого комунара» вийде 

7 листопада ц. р.).

В. СОРОКІН.

«Молодой коммунар» 
орган Кировоградского 
областного комитета 
ЛКСМ Украины,

На украинском языке.
БК 00855.
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9 ЛИСТОПАДА
А ЦТ (І програма)

8.00 — «Час». Я.40 — Рит-
Редактер

Ю. СЕРДЮЧЕНКО.
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