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У Центральному Комітеті КПРС 
і Раді Міністрів СРСР

Центральний Комітеї КПРС і Рада Міністрі» 
СРСР розглянули питання про заходи по удоско- 
паленню і здешевленню апарату управління. В 
прийнятій у цьому питанні постанові вказується, 
що здійснення галузевого принципу управління, 
втілення в життя нової системи планування та 
економічного стимулювання, Дедалі ширше впро
вадження у народне господарство автоматичних 
систем керування, електронних і обчислювальних 
машин створюють потрібні умови для дальшого 
удосконалення апарату управління і скорочення 
витрат на ного утримання.

ТВОРЦІ ХЛІБОРОБСЬКОЇ СЛАВИ
ВІДБУЛАСЬ ОБЛАСНА КОНФЕРЕНЦІЯ КОЛГОСПНИКІВ

Обласна державна філармонія. Вчора 
тут відбулась обласна конференція кол
госпників орденоносної Кіровоґрадщиин.

З доповіддю «Про проект Приміриого 
Статуту сільськогосподарської артілі і 
завдання по дальшому піднесенню сіль
ськогосподарського виробництва облас
ті» виступив перший секретар Кірово
градського обкому КП України М. М. 
Кобильчак. Він навів багато фактів і 
цифр, які красномовно свідчать про гі
гантський крок вперед, який зробило 
сільське господарство області з часу ор
ганізації колгоспів. Якщо колись серед
ній урожай озимої пшениці на Кірово- 
градщипі становив 15 центнерів, то зараз 
у нас збирають по 35—40 і більше цент
нерів з гектара. Цього року середня вро

жайність зернових в області (без куку
рудзи) склала 27,4 центнера з гектара. 
Державі продано 833 тисячі тонн хліба. 
Набирає темпів розвиток тваринництва. 
Новий Примірник Статут, який буде прий
нято на III Всесоюзному з’їзді колгосп
ників, сприятиме дальшому зміцненню і 
зростанню економіки кожного колгоспу.

В обговоренні доповіді виступили 
близько 15 делегатів.

В прийнятій резолюції учасники кон
ференції схвалили проект Приміриого 
Статуту сільськогосподарської артілі. 
Були обрані делегати на республікан
ський і III Всесоюзний з’їзди колгоспни
ків. Учасники конференції з великим під
несенням прийняли вітального листа ЦК 
КП України та ЦК КПРС.

Знайомтесь: «алхімік». Тільки стійте! Довідник професій облиште у спокої, будь ласка. Бо 
тільки в середньовіччі водилися справжні алхіміки. А Таню Вовченко товариші по роооті на
зивають так жартома. Вона ж бо — справжня хазяйка в «хімічному царстві» Ульяновського 
цукрового заводу. А коротше кажучи, змінний хімік. її трудова біографія на підприємстві 
почалася чотири роки тому, після закінчення технікуму. Щиро полюбила свою роботу Тоня, 
з серцем ставиться до неї. І за це їй — повага всього колективу.

Зараз Толя заочно навчається на другому курсі Одеського технологічного інституту. 
Значить, бути їй ще кращим спеціалістом!

Фото А. БОЙКА.

Сто мандатів
ЗРАЗКИ ЇХ ВИРОБІВ БУЛИ НА ВИСТАВЦІ 

«ВЗУТТЯ-69» У МОСКВІ

Головний інженер Кі
ровоградської взуттєвої 
фабрики № 28 Леонід 
Арсенович Малий, роз
повідаючи про будні ро
бітників, не міг не похва
литися:

—Наш внесок за п'яти
річку — 500 тисяч пар 
взуття понад план. На 
сьогоднішній день мас
лю вже 485 тисяч. Так 
що, як видно, робітники 
«перевиконають» і своє 
перевиконання.

Раціонально плануван
ня і розробки моделей 
дали змогу трудівникам 
фабрики пошити 224 ти
сячі пар взуття за раху
нок зекономленого то
вару.

Фабричний комітет 
комсомолу щомісяця 
підводить підсумки зма
гань на кращих робітни
ків по кожній професії. 
У березні 1970-го кра
щим з кращих буде вру

чено сто перехідних ман
датів.

Лариса Платонова, за
крійниця, і рубщик Ми
кола Яковенко можуть 
похвалитися перемогою 
на змаганнях, що недав
но відбулися тут. На них, 
як відзначив Леонід Ар- 
сеноаич, не тільки виз
началися кращі спеціа
лісти. Це прекрасна фор
ма поширення досвіду, 
навчання молодих взут- 
тєвиків.

Останнім часом на 
фабриці впроваджують
ся нові, кращі зразки. 
На виставці «Взуття-69» 
у Москві від Кіровоград
ської фабрики їх було 
представлено 12 еидів. 
Це переважно дитячі чо
бітки, черевички. А вже 
в 1970 році по відзначе
них на огляді зразках 
буде виготовлено 50 ти
сяч пар взуття.

Більше половини пра
цюючих на підприємст
ві — молодь. У першому 
цеху працює комсомоль

сько-молодіжна бригада 
закрійників — 9 дівчат. 
Цей колектив заявив про 
себе вже давно. Про 
нього заговорили на 
фабриці, ставили в при
клад іншим. Чому? Ком
сомолки зекономили 
вже 45 тисяч квадратних 
дециметрів верхнього 
шкіояною товару, з 
яких 20 тисяч зекономи
ли бригадир Валентина 
Сіваченко і Людмила 
Монастирська. їх подру
га Любов Полецька зао
щадила 12 тисяч квад
ратних дециметрів під
кладки.

Кожного тижня по чер
зі дівчата проводять 
грунтовні, добре підго
товлені політінформацїї. 
Тут народилася хороша 
традиція: на спеціально
му стенді під рубрикою 
«Сьогодні у світі» що
денно можна перечиту
вати цікавий за змістом 
і тематикою матеріал з 
газетних вирізок. Робіт
ниці вивчали працю В. І. 

Леніна «Завдання Спілок 
молоді», разом успішно 
склали три етапи Ленін
ського заліку.

Всі ідеї і плани викла
даються і обговорюють
ся спільно. Коли ж при
ходить нова людина в 
бригаду, влаштовують 
збори, знайомлять но
веньку з справами ко
лективу. Скоро, як роз
повіла групкомсорг Т. 
Новицька, буде така сво
єрідна посвята в члени 
їхньої дружної сім'ї Ва
лентини Верховодової. 
Тоді працюватимуть вде
сятьох.

Трудитися і тільки — 
для них мало. Є тут свої 
артисти. Он Галя Гнида. 
Дівчата переконували 
мене, що, коли вона чи
тає вірші чи прозові 
уривки на сцені, то на
віть приглушеного шепо
ту не почуєш в залі. I 
грамоту за третє команд
не місце з стрільби на 
першості ДСТ «Аван
гард», яка тепер красу

ється в комітеті комсо
молу, допомогли здобу
ти спортсменки Валя Си- 
ваченко та Лариса Ігна- 
генко.

Колектив не розпада
ється за прохідною фаб
рики. Ходили всі на гас
тролі Кишинівського ро
сійського драматичного 
театру. А годі влаштува
ли обговорення п'єс 
«Друга». «Традиційний 
збір».

—Є в нас і суперники, 
до того ж — серйозні. 
Комсомольсько - моло
діжна бригада другого 
оздоблювального цеху,. 
Там ватажком Валентина 
Гордєєва, передова ро
бітниця, — розповіда
ють дівчата.

Дівчата вчаться. В кож
ної — середня освіта, З 
бригадир і Люба По- 
лецька скоро закінчать 
Дніпропетровський по
літехнічний технікум.

А. НЕЧИТАЙЛО.
м. Кіровоград.

ПР ПОЛІТВИДАВІ України 
вийшов з друку заключ

ний, третій том видання «Ук
раїнська РСР у Великій Віт
чизняній війні Радянського 
Союзу 1841—1045 рр». В ньому 
охоплюється період 1944— 
1045 років. висвітлюється 
участь Радянської України 
в завершальному етапі Ве
ликої Вітчизняної війни, 
розповідається про початок

ЛІТОПИС
ГЕРОЇЧНИХ
РОКІВ

відбудови народного госпо
дарства республіки.

Тритомна праця підготов
лена до друку Інститутом 
історії партії ЦК КП Ук
раїни — філіалом Інституту 
маркензму-леніиізму при ЦК 
КПРС з участю науковців 
Інституту історії АН УРСР, 
викладачів вузів республіки, 
воєнних істориків.

(РАТАУ).
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ПРОСТО, АЛЕ
Звітно-виборні КОМСОМОЛЬС Ь К І 

збори в артілі «Україна» були 
призначені на шосту вечора. Спо
віщали про це розклеєні оголо
шення.

Я сиджу в червоному кутку 
контори правління колгоспу з 
секретарем комсомольської органі
зації Іваном Фадєєвим. Ми роз
мовляємо про підготовку до збо
рів. Я непомітно спостерігаю за 
Іваном. Хвилюється, немов перед 
відповідальним екзаменом. А я 
знаю Івана її іншим — спокійним, 
зосередженим, вимогливим до се
бе й товаришів. Про таких, як 
він, кажуть: «В нього є підхід до 
людей». Гак, є. Він уміє перекону
вати молодь, організувати її. Іван 
Фадеев хороший товариш, щирий 
безкорисливий друг Проте...

— Іноді пе встигаю робити всі 
справи, — по-дружньому зізнає
ться він, — До всього руки не до
ходять.

А вони й не дійдуть, якщо одні. 
А з Фадєєвим інколи таке трап
ляється: хоче зробити все сам. 
Але ж ватажок хороший той, хто 
зуміє добитися, щоб кожний член 
комітету активно і уміло викону
вав доручену йому ділянку комсо
мольської і громадської роботи. Я 
кажу про це Івану, і він, на хви
лину замислившись, киває:

— Так, це вірно...
Наближається вечір. Іван раз у 

раз виходить а коридор. Мені 
здається, що в нього на думці од
не: «Чи всі прийдуть?».

Враз надворі загомоніли голо
си. До приміщення зайшла група 
дівчат і хлопців. Потім іще. Бли
зько сьомої години, 
чались. Іван звітує 
комітету — як він 
ініціативу і зусилля 
молоді иа здійснення 
сомольської організації, як; 
точку вніс кожний член Е? 

збори розпо- 
про роботу 
спрямовував 

колгоспної 
заходів ком- 

яку час- 
ВЛКСМ

цьою рику у зросіаиая артільної 
економіки. І саме, коли секретар 
почав говорити про внутріспілкову 
роботу, про комсомольську дисци
пліну, рипнули двері, і в примі
щення зайшли троє комсомоль
ців, серед них — завідуючий клу
бом А. Коваленко.

— Ось вам наочний приклад, як 
деякі товариші дотримуються ди
сципліни, — з гіркотою мовив 
Іван. — Дуже рідко відвідують 
збори Т. Левіна, С. Куй та 
А. Мельниченко їх немає і сьо
годні? Кому, кому, а «прожекто
ристам» час серйозно зайнятись 
ними...

Потім комсомольці обговорюва
ли доповідь. Називали імена своїх 
товаришів, які добиваються доб
рих успіхів па виробництві. Це 
передова доярка артілі В Сатан, 
механізатори А. Гудзь і Г. Гак- 
май. Критикували тих. хто на по
чатку року брав високі зобов’я
зання, але працював без вогника. .

1 рун гойні зауваження були зроб
лені і на адресу комітету. Бо не 
завжди він контролював виконан
ня власних пропозицій. Так, комі
тет в свій час кинув клич виходи
ти на недільники по збиранню 
хліба, заготівлі кормів. Але ж ли
шився байдужим до того, що де
які комсомольці не взяли участі в 
них. Комітет комсомолу не раз 
вказував завідуючому клубом 
А. Коваленку, що потрібно ожи
вити культурно-масову роботу. 
Але не спромігся ні спитати по- 
справжньому з нього, ні допомог
ти йому.

Наприкінці було затверджене 
рішення. Комсомольці в а мітили 
конкретні завдання ао підготовці 
колгоспної молоді до Ленін
ського ювілею. Завдання серйоз
ні. Вони будуть здійснені, якщо 
всі комсомольці, а особливо чле
ни новообраного комітету, будуть 
ініціативними, невтомними у по
шуках цікавих форм роботи, по
слідовними в досягненні поставив- 
ної мети.

В БУРЯКОВ,
позаштатний секретар До- 
линського райкому ЛКСМУ<
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АВИ БУВ ПОЧАТОК
Комсомолець Віктор Макогон працює на брикетній фабри

ці Недавно. Та яка мова може йти про стаж, коли йому не
має ще й вісімнадцяти? Ллє є таке прислів’я, більше схоже 
на комплімент: хоч з молодих, та ранній. Воно якраз до 
Місця у цій коротенькій розповіді...

В цехах у пас е повітряні трубовнводи. Вони забезпечують 
постійну вентиляцію і видалення пилу з цехів. Ступінь роз
рідження повітря в трубовнводах вимірюється манометрами.

Діяли манометри справно, але завдавали нам багато зай
вих турбот: міліметрова шкала покривалась вологою, коли із 
ШЛангу обмивали робочі місця, і швидко забруднювалася, 
псувалася.

Віктор взяв одного разу манометр в руки, довго роздив
лявся, щось прикидав. І придумав. Він запропонував папе
рову шкалу вміщувати в скляну трубку, а кінці її закупо
рювати.

Пропозиція молодого слюсаря електроцеху Віктора Макого
на була схвалена. Думка юного раціоналізатора знайшла 
практичне застосування. Віктор гідний похвали, і не стільки, 
мені здається, за той економічний ефект, який дала його 
пропозиція, скільки за те. що він душею вболівав за свою 
фабрику, лю'Чіть свою роботу, шукає і знаходить в пій ба
гато цікавого. І, звісно, росте як виробничник.

Що Ж до цієї пропозиції — то аби був початок. Кмітливий 
хлопець, активний комсомолець, треба вірити, ще не раз по
радує товаришів корисними і цікавими знахідками.

О. ЯКОВЕНКО, 
старший інженер бюро технічної інформа
ції, раціоналізації та винахідництва Семе- 
нівсько-Головківської брикетної фабрики.

Це вже стало традицією. 
Кожної осені, на початку на
вчального року, в гості До 
учнів навчально-виробничого 
цеху заводу «Червона зірка» 

приходять гості, шановані осі-

ма люди: старі комуністи, Те- був Олександр Олександрович 
рої Радянського Союзу, Герої Башашнн, полковник у від- 
Соціалістичної Праці, кавале- стапці, старий комуніст. Ного 
ри орденів Леніна, партійні, груди прикрашає орден ЛевІ- 
радянські працівники. на. Такий же орден поруч Із

Цього разу серед гостей «Золотою Зіркою» — у майстра

четвертого механосклвдельно- 
го цеху Івана Романовича 
Усенка, учасника Великої Діт- 
чизііяііої війни, Героя Радян
ського Союзу. Він теж завітав 
до юних.

І ось присутні п залі слуха
ють прості й сердечні слова 
старших товаришів, звернуті 
до них. Олександр Олександ
рович говорить про те, як 
виховувати якості, необхідні 
молодим будівникам комуніз
му: Ідейну переконаність, лю
бов до праці, до справи, якій 
ти служиш.

Запам’яталася і розповідь 
І. Р. Усенка про традиції ге
роїчного робітничого класу 
нашої країни.

На фото: учні зі своїми 
гостями О. О. БАШАШИНИМ, 
І. р. УСЕНКОЛї та секрета
рем партійної організації ко
вальсько-виробничого цеху 
Л. А. БАРЛІАКОМ.

Фото А. ФАЛЬКОВСЬКОГО.

УНІВЕРСИТЕТИ

У В. 1. ЛЕНІНА МИ ВЧИМОСЯ ЖИТИ 1 БОРОТИСЯ, МРІЯ
ТИ І ВЕРШИТИ СПРАВУ КОМУНІЗМУ. ВЧИМОСЯ постій
но — в ГУРТКАХ І ПОЛІТИЧНИХ КЛУБАХ, САМОСТІЙНО 
ОПАНОВУЮЧИ ТЕОРЕТИЧНУ СПАДЩИНУ ВОЖДЯ. СТАТТІ, 
ЩО З СЬОГОДНІШНЬОГО ДНЯ БУДУТЬ ПЕРІОДИЧНО ВМІ

ЩУВАТИСЬ в «МОЛОДОМУ КОМУНАРІ» ПІД ЦІЄЮ РУБРИ
КОЮ, ДОПОМОЖУТЬ МОЛОДИМ КРАЩЕ ОЗНАЙОМИ
ТИСЯ ЗІ СКАРБНИЦЕЮ ЛЕНІНСЬКОЇ ДУМКИ.

ЛЕНІН ПРО ТРУДОВЕ 
ВИХОВАННЯ МОЛОДІ

ТИЖНЕВИК «ЕКОНОМІЧНА ГАЗЕТА» ОПУБЛІКУВАВ 
§ТАТТЮ ПЕРШОГО СЕКРЕТАРЯ ЦК ВЛКСМ ЄВГЕНІЯ 
ТОКЕЛЬНИКОВА «ЛЕНІН ПРО ТРУДОВЕ ВИХОВАННЯ 
МОЛОДЬ. АГЕНТСТВО ПРЕСИ НОВИНИ ПРОПОНУЄ 
У£АЗІ ЧИТАЧІВ ЦЮ СТАТТЮ З ДЕЯКИМИ СКОРОЧЕН-
нями.

ТРОМУНІСТИЧНОМУ вихован- 
ню молоді, залученню юна

ків і дівчат до активного будів
ництва нового суспільства В. І. 
Ленін надавав винятково велико
го значення. «Посилюйте, юні 
товариші, вашу роботу..., — за
кликав Володимир Ілліч, — щоб 
із свіжими молодими силами 
приступити до будівництва ново
го, світлого життя». Будівниками 
комунізму, підкреслював Ленін 
в історичній промові на III з’їзді 
комсомолу, повинні бути всі мо
лоді люди.

Ленінський комсомол на протязі 
своєї піввікової історії керується ЦИ
МИ вказівками. Комсомольці, мільйо
ни молодих людей під керівництвом 
Комуністичної партії, разом з Ус<м 
народом перебороли розруху в перші 
роки Радянської влади, брали участь 
в Індустріалізації країни і колекти
візації сільського господарства, у піс
лявоєнному відновленні і розвитку 
народного господарства. Сьогодні в 
промисловості, будівництві, на тран
спорті. в торгівлі і сфері обслугову
вання трудяться більше 24 мільйонів 
молодих робітників, спеціалістів і 
службовців. Мільйони юнаків I дів
чат працюють у колгоспах і радгос
пах. Молодь — велика сила, яка по-

кликана відіграти важливу роль у 
будівництві комунізму, у здійсненні 
накреслень В. І. Леніна, нашої партії.

Ленін настійно вимагав, щоб 
комсомол «виховував всіх з мо
лодих років у свідомій і дисцип
лінованій праці». Праця повинна 
для кожної людини стати пер
шою життєвою необхідністю. 
Дуже важливо, щоб юнаки і дів
чата відчували задоволення 
своєю роботою, любили свою 
професію, вкладали у труд всю 
свою душу, всю свою молоду 
енергію. Це положення глибоко 
обгрунтовується в Постанові ЦК 
КПРС «Про 50-річчя ВЛКСМ і 
завдання комуністичного вихо
вання молоді», виступі Генераль
ного секретаря ЦК КПРС Л. І. 
Брежнєва на урочистому плену
мі ЦК ВЛКСМ, присвяченому 
50-річчю комсомолу.
<Т К ВИХОВАТИ любов до про- 

фесії? Мабуть, починати це 
виховання потрібно в школі. 
«Вся шкільна робота, — писала 
Н. К. Крупська, — повинна бути 
побудована так, щоб допомогти

людині обрати професію». Щоб 
любити професію, треба її пра
вильно обрати. Уривчасте, а ча
сом і просто невірне уявлення 
про робітничі професії в значній 
мірі пояснюють легковажне 
ставлення деякої частини підліт
ків спочатку до навчання, а по
тім і до трудової діяльності.

«Дні відкритих дверей», які прово
дяться епізодично, екскурсії на за
води й фабрики ис можуть у повній 
мірі вирішити цю проблему. Тому ми 
спрямовуємо зусилля комсомольських 
комітетів на тс. щоб вони питання 
професіональної орієнтації молоді 
вирішували разом з господарськими, 
науковими організаціями. Величезні 
можливості для цього мають під
приємства. Так, на ростовському за
воді «Красный Аксай» дитяча тех
нічна станція допомогла вибрати 
спеціальність більше, ніж тисячі Ді
тей. 400 з них трудяться зараз на 
заводі.

У сьогоднішнього випускника 
школи досить високі вимоги до 
змісту праці. А тому новим зміс
том наповнюються відомі слова 
В. І. Леніна про те, що комуніс
тичне суспільство треба будува
ти на особистій заінтересованос
ті. На особистій — значить не ли
ше матеріальній, але й на заін
тересованості в змісті праці, в 
підвищенні її продуктивності. То
му не можна, зокрема, допуска
ти, щоб випускника школи вчили 
лише виконанню елементарних 
операцій. Необхідно турбуватися 
про його майбутнє, дальше удо
сконалення, професійний ріст. 
Там, де така робота проводи
ться, наявний інтерес і до робо
ти, і до загальноосвітнього на
вчання. На Кутаїському автомо
більному заводі, наприклад, вчи
ться кожний п’ятий молодий ро
бітник. Навчання тут визначає 
реальне просування по ступенях 
професіональної зрілості.

На передових підприємствах країни 
(таких, як московський завод «Крас
ный пролетарий». Магнітогорський

металургійний комбінат, заводи 
«Ростсельмаш», Горьковський авто
мобільний) запроваджено перспектив
не планування росту кваліфікації, 
при якому робітник поступово підні
мається по східцях професійної май
стерності, одержуючи одночасно не
обхідні загальноосвітні знання.

Враховуючи велику важливість 
проблеми, ЦК ВЛКСМ у червні 
минулого року прийняв спеці
альну постанову «Про участь 
комітетів комсомолу в поліп
шенні професійно-технічного на
вчання і підвищенні кваліфікації 
молодих працівників на вироб
ництві». Цією постановою визна
чені важливі напрямки роботи 
комсомольських організацій з 
новачками. Ми націлюємо ком
сомольські організації на те, щоб 
вони ставали застрільниками 
прогресивних форм навчання, 
слідкували за дотриманням вста
новлених строків навчання.
ВІДОМО, яку важливу роль

В. І. Ленін відводив змаган
ню, підкреслюючи не тільки його 
економічний бік, але й політич
ний, виховним, моральний.

У молоді прагнення до зма
гання особливо розвинуте. В 
той же час юнаки й дівчата ви
магають від організації змаган
ня свої вимоги, зв’язані з їх ві
ковими особливостями. Це при
мушує нас шукати такі форми 
змагання, які були б близькі і 
зрозумілі молодим трудівникам.

Молодих приваблює в конкур
сах дух змагання, оперативність 
і наочність у підведенні підсум
ків. Беручи участь у конкурсі, 
молоді робітники мають можли
вість проявити себе, повірити в 
свої сили, загартувати характер. 
Будучи специфічно молодіжною 
формою змагання, конкурси 
повністю відповідають тим ви
могам, які В. І. Ленін пред’являв 
до соціалістичного змагання: 
гласність, порівняльність резуль
татів і можливість практичного 
повторення досвіду.

Радянська молодь стоїть на 
передових позиціях науково- 
технічної революції. «Мова йде 
про те, — говорив товариш Л. І. 
Брежнєв на XIX Московській мі
ській конференції КПРС, — щоб 
організувати справді масовий 
рух молоді за оволодіння висо
тами сучасної науки і техніки».

Це завдання логічно випливає із 
вимог В. І. Леніна взяти . на 
озброєння всю науку, техніку, ■
всі знання. Для його виконання [і
зараз склалися необхідні умови.
Широкі соціально-економічні і П
культурно-політичні ЗМІНИ, ЯКІ У
відбулися в країні, наклали свій ;
відбиток на молоде покоління 
працюючої молоді.

В той же час треба ще немало 
зробити, щоб буквально кожний | 
комсомолець, кожна молода лю
дина стали активними бійцями 
науково-технічної революції. Ця 
революція — одна з найважли
віших справ, у яких комсомол 
проявляє сьогодні, користуючись 
висловом В. І. Леніна, «свою іні
ціативу, свій почин», 
у ЖЕ БІЛЬШЕ РОКУ, як в ком-
& сомольських організаціях 
Донецької області створені ро
бітничі факультети науково-тех
нічного прогресу. їх девіз: «Від 
техмінімуму — до техмаксиму- 
му». Тут розвиваються і міцні
ють традиції робфаків 30-х ро
ків, у яких пролетарська молодь 
в короткі строки здобувала не
обхідний мінімум технічних і за
гальноосвітніх знань. Мета ді
яльності нинішніх робфаків: 
«Молодим робітникам — інже
нерні знання».

В технічній творчості молоді 
ми бачимо важливий спосіб фор
мування у неї свідомого став
лення до праці, класової зрілос
ті і громадянства. Трудова ак
тивність молоді невід'ємна від 
її політичної зрілості, відданості 
комуністичним ідеалам, непри
миренності до будь-яких проявів 
ворожої ідеології, готовності за
хищати великі завоювання соціа
лізму.

Йдучи назустріч ювілею В. І. 
Леніна, радянська молодь, як і 
раніше, прагне своєю творчою 
працею свято берегти і дотри
муватися його заповітів. У ході 
масового перед'ювілейного зма
гання з’являються сотні і тисячі 
нових героїв праці. Беручи 
участь о Ленінському заліку, мо
лоді люди пам’ятають, що в 
першу чергу — це звіт про їх ■ 
трудові звершення, про їх вклад | 
у загальнонародну боротьбу за 
комунізм. “

© За партою — 
робітник

ШКІЛЬНА 
ПОЗАШТАТНА

Ті, що у свій час закінчили цю школу, 
заходять сюди у вільні хвилини, під час 
відпусток. Це =- В. Закохай по — дирек
тор автоцідприемства № 10062
м. Олександрії, Е, Гідульяиов — інже- 
иер-мет’алург э м. Харкова, С. Черед
ниченко — геолог з Камчатки, М. Ли
га — майбутній кандидат медичних ч 
наук... Багатьом дала путівку в жит- ’ 
тя вечірня школа робітничої молоді 
№ 4 м. Олександрії.

В математичному кабінеті школи, е 
щит зі словами М. Лобачевського: «Лю
дина народилась, щоб стати господа
рем, царем природи. Але мудрість, в 
якою вона повинна управляти, не дана 
їй від народження. Вона добувається 
навчанням».

Слід сказати, що педагогічний процес 
в школі відповідає словам великого ма
тематика. Взяти хоча б показник успіш
ності, що складгє 97,3 процента, а від
відування — 84,5 процента за рік. І це 
тоді, коли в школі навчаються робітни

ки з електромеханічного та авторемонт
ного заводів, з заводу підйомно-тран
спортного обладнання’ та інших під
приємств. Люди, яким доводиться пра
цювати у різні зміни. їздити у підряд- 

. жеїшя.
Про педагогічний колекгігв, який від

дає всі сили і знання учням, можна ска
зати багато хорошого. Але мені хоче
ться зупинитись на іншому. На роботі 
позаштатної шкільної комсомольської 
організації.

Чому саме так вона називається? Бс 
ця організація — нестатутна, непервпнна. 
Звісно, вона не має права приймати в 
комсомол, але покликана сприяти роботі 
вечірньої школи. До її складу входять 
комсомольці, які працю поєднують із 
навчанням. Очолює її Олег Табачко. 
Організація налічує 179 комсомольців. 
Це. звичайно, велика сила. Тому жоден 
захід в школі — літературні та матема
тичні вечори, зустрічі з передовиками 
виробництва, тематичні уроки не прово
дяться без участі комсомольців. Ось ди
спут на тему «У орлиної влади орлят 
мільйони». Він був повністю підготов
лений комсомольцями разом з учителем 
літератури В. Д. Чередниченко. Учнями 
виготовлено понад 200 навчальних при
ладів. Серед них е досить складні: при
лад для демонстрування незалежності 
руху, закону Джоуля-Лепиа. Скон
струйована В. Скляром, Я. Вишяиївець*

ким та П. Єржовим машина «Думка-1» 
здатна приймати заліки і екзамени від 
учнів.

Багато в обладнанні школи допомага
ють підприємства, робітники яких нав
чаються тут. Так, при допомозі, яку по
дав електромеханічний завод, було об
ладнано кабінет програмового навчання. 
Апаратуру монтували учні школи, комі 
СОМОЛЬЦІ.

В основному колектив школи силь
ний у навчати. Досить сказати, що 40 
учнів закінчили навчання з золотими, 
а 20 — із срібними медалями. Але, чого 
гріха таїти, є й такі, що несумлінно 
ставляться до навчання, без поважних 
причин пропускають уроки. Тут знову 
на допомогу приходить комсомольський 
актив, члени якого повідомляють керів
ників підприємств про успішність їхніх 
робітників. Недбайливих учнів заслухо
вують па засіданні комсомольського ко
мітету школи, а то й на зборах. Кілька 
разів збори проводились безпосередньо 
в тих класах, де найгірші були справи 
з навчанням.

Шкільний комітет підтримує тісний 
зв'язок з організаціями підприємств. 1 
це дає свої позитивні наслідки. Частими 
гостями в школі бувають М. Анісі мо- 
ва — комсорг з електромеханічного, 
Г. Закохайло ~ з заводу підйомно- 
транспортного обладнання. Л. Погріб
ний —- з авторемонтного. Вони цікав-

ляться своїми комсомольцями, бувають 
присутніми на уроках, а коли потрібно, 
організовують рейди «Комсомольського 
прожектора». Доводиться декому черво
ніти перед усім своїм робітничим колек
тивом.

Ось цей контакт між педагогічним ко
лективом,. позаштатною комсомольською 
організацією і комсомолом підприємств 
є одним з важелів, що підіймає навчаль
ний про.цес. На жаль, ще не всі комсо
мольські ватажки розуміють значення 
цього контакту. Зовсім з поля зору ви
пало питання про загальноосвітнє нав
чання а міськзмішторзі (секретар комі
тету комсомолу Р. Горобець), відділу 
робітничого постачання (колишній сек- 
/парп-’ Ку™33)’ автобази №23 
(II. Білоус), автотранспортного під
приємства № 1001*1 (Р. Слободян).
Важливість цього питання доводиться 
їм, на жаль, роз яснювати на засіданні 
оюро міськкому комсомолу.

Зараз колектив четвертої школи робіт
ничої молоді домагається того, щоб по
казник успішності рівнявся 100 процен
там, щоб з о48 учнів не було жодного 
невстигаючого. Можливості для цього є, 

колектив може досягти такої успіш
ності.

м , п. БОЛІЛИЙ.
ОРГВІДДІЛОМ міськкому комсо-

м. Олександрія.



25 жовтня 1969 року---- _ ________ _
„ ...... ТВ|Й РОВЕСНИК ЗА РУБЕЖЕМ

„Молодий комунар0 8 crop.

R ІДЛУНЛЛИ позивні з «Якби хлопці всієї 
** землі», І на авансцену Зимового театру Со« 

'Пінської філармонії вийшли молоді співаки ■— 
учасники ПІ Міжнародного Фестивалю моло
діжної політичної пісні. Міцно взявшись за 
руки, воин співали разом з усім залом Гімн 
демократичної молоді. В цьому дружному хо
рі не вистачало лише одного голосу: співачка 
Фазія Япсон запізниласц_ на відкриття свята. 
?ал співав, а за вікнами театру шелестіла зо- 

отим листям тепла сочинська осінь.
...У цей же час на вимиту дощем бруківку 

Гамбургу з гітарою в руках вийшла Фазія. 
Вона була на чолі колони демонстрантів, які 
несли плакати «Геть фон Таддсна!», «Неофа
шизму не пройти!». Співачка-аптифашнстка 
розуміла: її сильний голос потрібен більше

ІлЬщ apf[Г
Фазія Янсон

( всього тут, де вирішувалася доля виборів У 
бундестаг. Вона розуміла: її пісні протесту 
допоможуть зупинити послідовників фюрера, 
які рвуться до влади. Фазія співала свою 
улюблену пісню «Ніколи не стій в стороні». 

Представниця ФРН запізнилася на Фссін- 
валь на три дні. І в ті ж дні газети повідоми
ли, іцо жоден неофашист не пройшов у бун
дестаг.

І ось. нарешті, в останній конкуріннй День 
фестивалю, струнка смуглява співачка з гіта
рою в руках піднялася на сочинську естраду. 
Десь далеко залишилися поліцейські з бранд- 
Л^йтамн, молодчики, що несамовито кричали 

■*«хайль». Всюди були одні лише друзі. Яку 
пісню виконати для них? Співачка на мить 
задумалась. Взяла гітару і дзвінко заспівала 
«Ніколи не стій в стороні».

І зал притих. Зал розумів, що ця сувора 
пісня долинула звідти, де йдуть класові бої.

— їхня зброя — брандспойти, наша зброя — 
пісні, — це було першим, що сказала Фазія 
журналістам, які оточили її після концерту.

На імпровізованій прес-конференції вона 
розповіла про свої пісні, про своїх друзів-ан- 
тифашистів, про свою роботу і життя. Доля 
цієї співачки справді незвичайна.

Фазія Янсон народилась у Гамбургу в 1929 
році. її батько був консулом Ліберії. Мати — 
проста німецька жінка — працювала покоїв
кою в консульстві. Дівчинка, в жилаіс якої 
текла негритянська кров, рано дізналася, що 
таке фашизм. П’ятнадцятирічну Фазію кинули 
в концтабір лише за те. то в неї була темна 
шкіра.

В таборі під Гамбургом вона зазнала страж
дань і катувань фашистів, майже щодня вона 
дивилася з очі людям, яких відправляли на 
смерть. В таборі під Гамбургом вона дізнала
ся про людську безкорисливість і дружбу, яку 
виявили до неї нові друзі. Фазія познайоми
лась з російським військовополоненим. Звали 
його Миколою. Радянський солдат розповідав 
дівчинці про свою велику батьківщину і про

дружбу народів, для яких не Ісвуе різниці у 
кольорі шкіри. Микола і Фазія часто впівго- 
лосу наспівували Інтернаціонал. «Три таикіб 
ти» й інші радянські пісні. До них нерідко 
приєднувалися військовополонені французи.

— Цііі людині я зобов’язана всім хорошим, 
Що е у мене, — сказала Фазія журналістам. — 
Допоможіть мені розшукати його. Крім імені 
Микола, про нього я знаю тільки те, що ро
дом він з-під Одеси, Я вірю, що він живий і 
повідомить про себе.

...Вирує зал Сочинського театру. Одна за 
Другою загораються емблеми країн — учас
ниць фестивалю. На екрані під сценою з’яв
ляються квіти Болгарії. Угорщини. НДР, Іта
лії, Куби... 1 знову, тепер уже під час заключ
ного концерту, з являється з незмінною гіта
рою Фазія Янсон.

Звучить мелодія «По долинах І 
по горах». Співачка виконує її 
так, як співав цю пісню її ра
дянський друг Микола. І для 
Фазії, І для Миколи в знайомій 
всім мелодії є свій особливий 
зміст. Вони чекали пісню, з 
якою Радянська Армія несла 
народам Європи свободу.

І для всіх, хто був у залі, роз
крився цей підтекст старої пар
тизанської пісні. Сьогодні вона 
звучала як гімн армії-визволи-

тельці, як вдячність народів, які позбавились 
від ярма фашизму. Зал почав аплодувати в 
такт мелодії І підспівувати виконавиці.

...Формально Фазія Янсон виступала * на 
фестивалі поза конкурсом. Але вона була ду
шею фестивалю, і якби у жюрі був приз за 
таке звання, він був би вручений західноні
мецькій співачці.

Сотні людей, і Фазія п тому числі, сердечно 
поздорозили лауреатів Сочинського фестивалю. 
Овацією були нагороджені чудова дівчина з 
Болгарії Емілія Маркова, граціозна кубинка 
Лурдес Гіль, чарівна полька Мариля Родовнч, 
наш співак Володимир Гаврилов і його угор
ський друг Чаба Етвеш... і овації, і квіти, і 
призи були ними заслужені. Молоді артисти 
співали пісні про нелюдськість війни. про 
Щастя жити і працювати в мирі.

Кожному, хто виступав, менше двадцяти 
п’яти. Про другу- світову війну вони знають 
тільки із розповідей старших. І тільки в од
нієї учасниці Фестивалю — Фазії Япсон иі 
пісні Викликали конкретні спогади минулого.

Коли було влаштовано прощальний прийом 
на честь учасників фестивалю, західнонімець
ка співачка взяла слово.

— Я пропоную тост за Радянську Армію. — 
сказала вона. — Я зобов’язана їй своїм жит
тям І своєю свободою.

Фазія Япсон приїхала в пашу країну з на- 
дією знайти друга. Вона знайшла тисячі дру
зів. Після концертів до неї підходили вдячні 
слухачі, вони тиснули їй руки, дарували квіти.

Два сувеніри, які Фазія повезла з собою на 
батьківщину, будуть для неї особливо дороги
ми. Це — ваза з вилитими в кришталі черво
ними гвоздиками, піднесена журналом «Моло
дой коммунист», І барельєф на дереві, надісла
ний молодими будівельниками Братська. У 
барельєфа символічна назва — «По полинах і 
по горах». Ці подарунки багато нагадають 
нашому другові Фазії Янсон.

В. КЛИМЕНКО, 
кор. ТАРС.

Г

15 жовтня в США був проведений загальнонаціональ
ний День протесту проти війни у В’єтнамі. Десятки 
мільйонів американців вийшли па вулиці з лозунгами і 
плакатами, на яких було написано: «Миру!», «Поверніть 
додому наших солдатів!», «Негайно припинити війну у 
В’єтнамі!». За визнанням американського агентств.. 
ІОНІ, це була «наймасовіша антивоєнна демонстрація за 
всю історію Сполучених Штатів».

На знімку: молоді жителі Нью-Йорка під час ма
сового антивоєнного мітингу па Уолл-стріті.

Фото Г, БОРОВИКА. (АПН).

ЛЕНІНУ 
ПРИСВЯЧУЄТЬСЯ

СОФІЯ. (ТАРС). «в. 1. Ле
нін — геніальний продовжувач 

•справи Маркса і Енгельса, за
сновник КПРС і Радянської 
держави, великий вождь і 
вчитель світового пролетаріа
ту» — так зветься тема на
ціонального студентського кон
курсу на кращу роботу про 
життя і діяльність Ілліча. 
Конкурс проводиться за Рі
шенням секретаріату Цент
рального Комітету Димнтров- 
ської Комуністичної Спілки 
Молоді і Міністерства народ
ної освіти Болгарії. Він при
свячується 100-річчю з дня на
родження В. І. Леніна.

Напередодні Ленінського 
ювілею у Карні відбудеться 
національна студентська кон
ференція но підсумках кон
курсу і нагородження _ пере
можців. Кращі роботи будуть 
опубліковані п молодіжній 
пресі. ,
ПРОТИ НЕОНАЦИЗМУ

БОНН. (ТАРС). Як сповіщає 
газета «Унзере цайт», пред
ставники молодих металістів 
Ессена прийняли резолюцію, в 
якій відзначається, що в За
хідній Німеччині продовжує 
існувати неонацистська небез
пека.

Звертаючись до політичних 
партій, представлених у ново
му скла з і бундестагу, учасни
ки конференції молодих ро
бітників-металістів заклика^ 
ють їх вжити заходів. щоб 
«позбавити поживного грунту 
дальший розвиток фашист
ських Триденній V нашому 
суспільстві».
ЖЕРТВИ РЕПРЕСІЙ

ГУАЯКІЛЬ. (ТАРС). Одного 
убито І кількох чоловік пора
нено в результаті поліцей
ських репресій проти учнів 
середніх шкіл Гуаякіля. Учні 
провели демонстрації, вима
гаючи знову відкрити коледж 
«Сесар Борха-Лавайєн», за
критий урядом, Еквадору. Цей 
захід був прийнятий у відпо
відь на протести студентів 
проти поліцейських розправ.

Над книжкою 
земляка

ПРИЧЕТНІСТЬ 
ДО СВІТУ
Пригадується, як чимало років тому/ 

прочитав я в оиуфріївській районній га-» 
зеті невеличкого вірша. Не беруся пе
реповідати його. Власне, навіть при ба-» 
жанні я не зміг би цього зробити, не по- 
грішивши проти істини. Бо ж навіть наз-» 
ва вірша загубилася в пам'яті. Єдине,- 
що висвітлюється крізь відстань у часі— 
образ білої вишні, про яку мовилось -в 
отих рядках.

Зате закарбувалося прізвище авто
ра — В. Терен, та ще враження, язїє.по- 
лишив у мені його твір. Було то цілісне 
відчуття чистоти, урочистості поетового 
настрою.

А чи не в цьому покликання поезії— 
підпорядкувати собі людську душу, 
владою слова не настирливо, але все
поглинаюче нав’язати свою волю?

І ось переді мною —- перша книжка 
Віктора ТЕРЕНА, нашого земляка з 
Павлиша, який, як свідчить біографіч
на довідка, закінчивши Харківський 
авіаційний інститут, працює нині інже
нером на одному з київських заводів.

Книжка видана «Радянським письмен
ником» під непретенїійною, але зобов’я
зуючою назвою «Причетність».

Чи ж виграна автором дистанція в 
часі — від перших публікацій до уза
гальненого надбанку, чи не розчинилося 
в словесному поросі оте первинне від
чуття цнотливості буття?

Коли квартали вечір огоріа, 
Коли синіє місто пелехато. 
І світяться, як лампи, листопади, 
До пас тоді приходить чистота...

«І світяться, як лампи листопади» — 
це не просто впучна деталь, а й один з 
кардинальних пунктів широкої автор
ської програми світообстеження. Цитова
ні рядки — з вірша «Чистота», як па 
мій погляд, дуже характерного ДЛ5Г-Те
река. Мовиться в ньому про оту ду
ховну просвітлінь, гонку вібрацію душі, 
яка «іде від листя » зорі, від пізніх 
трал. від гордих яворів» І далі:

І щось близьке і всім єдине ждем. 
Від.срнвши чола довгожданій стрічі. 
Світліє зір. Душа воскресла тричі — 
Прозорістю, зорею і дощем.
І ми йдемо до нашого начала — 
До вічних трав, до листя і степів. 
I знову так пречисто і повчально 
Себе ми повертаємо собі... -

Останній катрен значущий і багато
плановий. Бо ж творчість — не тільки 
пошук, а й поштовх до самоочищення, 
внутрішнього відродження.
Т>ІКТОР ТЕРЕН, як поет — на порі, 

коли все попереду, а погук життя 
звабливий і обіцяючий. Тому мотив чис
тоти, святковості в книжці — наскріз
ний.

Вже осінь, наче Київська Софія, 
Дерев піднявши бані преясні, 
Легка і златоглава яскравіє... 
Сей дивний храм померкне день нри дні- 
Тут млосна міль в очах карміну танок, 
Бурштин і неба клична висота.

Цноти і мудрості правий пристаноя, 
Твоя благословенна чистота...

(«Вже осінь, наче Київська Софія»)
Або:

Остання ласка дня! Вона — врочиста... 
І світла острови під ліхтарями 
Чекають нас, довірливі І чисті.

(«Вечірній сонет»).
Щоправда, пильне споглядання своєї- 

внутрішньої сутності не заважає поету 
розуміти інших. Навпаки: тільки завдя
чуючи максимальній зосередженості, сі* 
мозаглибленню, стає можливим осяг* 
ненця доцільності й духовної місткості 
людського оточення. Не випадково 
поезія «Маленька роль», в якій мови
ться про ‘актора, що «грав селян, весе
лих скоморохів», — одна з кращих ре
чей у книжці. Тонко і ненав'язливо уза- 
гальшоється автором усвідомлення зна
чимості непомітної, але такої необхід
ної для людей праці, здавалося б, дру
горядного актора:

І щось було в його невидноті 
Таке недільно-чисте, неподільне, 
Без чого б 1 життя осиротіло, 
Без чого б і театр осамотів.

З «Маленькою роллю» перегукується 
«Цирк», хоча останній дещо позначений 
чужим впливом.

Автор «Причетності», чи го б пак лі
ричний герой — людина складного вну
трішнього світу, ювелірних душевних 
порухів. Поет часто тяжіє до світлотіні, 
півтонів, пастельної м’якості бар-з. І це 
гарантія довговічності і сили його го
лосу. якому не загрожуе-завчасна хри
пота від бажання перекричати інших. 
Він надто серйозно усвідомлює всю 
складність свого покликання, щоб зрива
тися на фальцет.

Але більшість Теренових поезій пород
жені отією особливою душевною тональ
ністю, яка дає право твердити про дра
матичність авторського світосприймання, 
■у ЗБІРЦІ Терека чимало сонетів. І за- 
*7 кономірно. Прискіплива структура 
бачення ліричного героя, гнучкість дум
ки якнайкраще самовизначаються в .дій, 
освяченій віками найдисниплінованішій 
поетичній формі.

Суворі ямби «Сонета комунарів» та 
«Сонета Бруно» врівноважуються під
водними рифами «Білого сонета», аква- 
рельність «Карпатського сонета» мирно 
сусідує з камерністю інтонацій «Схви
льованого сонета».

Терен часто дбає про іпегрументовку 
рядка. Тому звукопис — органічна ча
стка його творчої практики: «присмерк, 
як присок, присипав лист», «осінній 
смерк, він сам себе не стерпить».

Інколи за рахунок алітерації та певно
го інтонаційного малюнка поету вдає
ться сягнути тієї грані, яка зближує 
поезію і музику:

Зір переблиски. 
Хвиль переплески. 
Над веселим садком 
Перелесники.

П ІСЛЯ ВСЬОГО СКАЗАНОГО немає 
*’ бажання говорити про вади цієї 
книжки. Хоч. безумовно, вона б виграла, 
коли б редактор позбавив прав грома
дянства отакі вірші як: «Шумить шале
но березневий вир» і т. д. Навряд чи 
прикрашають поетову палітру «спектри 
зір. що шелестять па пальцях» і «віч
ний рух в любу погоду».

Та не будьмо надто прискіпливими. 
То, можливо, тимчасові вади зростан
ня. Адже, вирушаючи в далеку доро
гу, беруть з собою найнеобхідяіше.

В. БАЗИЛЕВСЬКИЙ.

Член обласного літературного об’єднання Микола Лн- 
роженко нещодавно побував у Карпатах. Краса оновле
ного краю надихнула автора на теплі поетичні рядки.

ПОТІЧОК
Полонино, полонино, 
Ти, карпатський краю, 
Спої щирі коломийки 
Я про вас співаю.
І нехай ті коломийки 
Будуть невеличкі, 
Аби були такі чисті, 
Як гірські потічки.

ДРУЖБА 
СКОРОЧУЄ 
ВІДСТАНІ

Ось уже шість років У 
Лодзі діє молодіжний клуб 
польсько-в’єтнамської ДРУ«- 
би, організований при ліцеї 
імені С. Внспяньського.

Польські юнаки 1 дівча
та — члени клубу — допо-

магають своїм в’єтнамським 
друзям, які вчаться на 
лодзинських підготовчих кур
сах ДЛЯ вступу у вузи ви
вчають польську мову. Бонн 
знайомлять їх з історією 
своєї країни, з її традиція
ми, культурою, мистецтвом, 
а самі з великим інтересом 
слухають розповіді в’єтнам
ських гопаків про трудові 
будні героїчного В етнаму, 
про його боротьбу за свобо
ду і незалежність. Так за
роджується дружба, і немає, 
мабуть, свята, яке не було б 
відзначене разом.
’ Зрозуміло, що став сумно,

коли доводиться розлуча
тись. Закінчивши підготовчі 
курси, в’єтнамські друзі 
роз’їжджаються вчитися в 
інститути й університети 
Польщі, а закінчивши їх, 
їдуть працювати на батьків
щину.

Ало час не стирає доброї 
пам’яті. І на адресу клубу 
в польському місті Лодзі 
приходять з далекого В'єт
наму листівки 1 листи, які 
говорять: дружба но слабне.

С. ЖУКОВ.
(ТАРС).

-Л чя

Я забуваю про вірші, 
Про все, про все, 

моя горянко.
У мене свято на душі, 
Як ти одягнеш вишиванку.
У мене радості без меж, 
Як заплетеш у коси 

стоічку, 
Як над потічком заведеш 
Тієї пісні про Марічку. 
Дивлюся в очі голубі 
І бачу небо, полонини... 
Уся відбилася в тобі 
Дівоча врода України.

ДНІСТЕР
Над Карпатами хмарка — 
Хтось білило розтер.
Я люблю задивлятись 
У прозорий Дністер.
Є застояні ріки — 
В них на дні тільки мул. 
Дністер чистої вроди, 
Дністер — щирий гуцул.

ТЕРТІЙ
Знаєте, що таке Тертів? 
Звідки вам знати було, 
Тертів, сказати б вам, 

перше, 
Перше карпатське село. 
Файно підошви обтерши, 
Можете далі ступать. 
Тертів, сказати б вам, 

перші, 
Перші ворота Карпат.

Що можна відчувати, крім жалю 
До того, хто не бачив вас, Карпати? 
Я вже степам сказав своє «люблю», 
Але і вас не можна не кохати.

Який художник фарби добирав? 
Легенди ці з якої взято книжки?

Неначе ватра, вечір догоря,
І кедри йдуть на гору, мов опришки,
Я вам від степу передам привіт
І жайворонком знов у степ полину,- 
Стоять Карпати і чарують світ, 
Стоять Карпати і до сонця линуть.

М. ПИРОЖЕНКО.
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КВІТИ—

ВИРІШУЮТЬ ЗБОРИ

ПРО ЩО МРІЄ 
ПЕТРО СНЄГІРЬОВ

В Олександрійському краєзнавчому музеї 
відкрито художню виставку. Вже сама рекла
ма говорить про те. що виставка не зовсім 
звичайна: в буденний шрифт реклами вплітає
ться химерне коріння. Матеріалом, який по
служив Петру Снєгірьову для створення своє
рідних фігур, було коріння та гілки дерев.

За скляними вітринами, часто на підстав
ках, розмістились своєрідні творіння. Осі. ані
малістична серія «На болоті», «Бридке каче
ня», «Кінь». «Динго». «Каштанка». Є тут і 
знаменита «Собака Баскервілів». Природа 
вже підготувала форму, авторові залишилось 
лише зробити кілька надрізів дерева, в дечо
му «уточнити» пічного творця, і наплив коре
невища перетворюється на фантастичну голо-

яу незвичайної собаки, котра майже на смерть 
перелякала молодого Генрі і завдала стільки 
клопоту неперевершеному детективу. А по
руч — легка, ніби прозора у своїй стрункості 
фігура птаха, що, гордо піднявши голову, на
бирає висоту.

В арсеналі світового мистецтва є багато Вс- 
р.ер. Це і Мілоська, і Кнідська, і безліч Венср 
більш нових часів. А знаєте, що е те й Венс- 
ра Лузька? Чому саме Лузька? Бо автор 
знайшов цей незвичайний корінь в місті Луга 
Ленінградської області. На диво пластична фі
гура, хоч знову ж так« автор скористався з 
форма, вже знайденої природою.

Своєрідний матеріал та притаманне Петру 
Євлампіевичу почуття гумору дозволили йому 
створити багато гумористичних фігур. «Скіль
ки літ, скільки зим!» — такий собі добрий чо
лов’яга, розвівши широко рукн і не зовсім 
твердо тримаючись на ногах, ось-ось обійме 
свого старого знайомого.

Темпераментний Ідальго готується до бою з 
супротивником звичайно ж, заради дами серця. 
Хлестаков розповідає про те, як «десять тисяч 
одних кур'єрів...» І все це ДОСИТЬ спокійно 
сприймає Мустафа. що ліниво розлігся проти 
сонця. Бо, бачте, «Мустафа на пляжі».

Та є серед робіт олександрійського інженера 
і справді драматичні фігури. Оглядаючи їх, 
дивуєшся, наскільки точне око і багату уяву 
потрібно мати, щоб знайти драматичні, а то й 
трагічні ноти в хитросплетінні природних лі
ній. «Важка дорога» — це вже не просто 
зігнута Фігура подорожнього. Це розповідь 
про тяжку долю людини. Глибокий відчай пе
редає і скрючене в горі тіло блазня.

Говорити про роботи Сиєгірьова можна ба
гато. Про його любов до природи, про Цікаві 
образи, про своєрідне поєднання допитливості 
натураліста і багатої уяви художника. Назву 
ще одну роботу — «Гімн сонцю». Струнка ви
довжена фігура з піднятими руками нагадує 
той глибокий душевний рух диригента, який 
ннкрешуе з оркестру чисті і благородні звуки.

Творчих задумів у Петра Сиєгірьова багато. 
Ви, напевне, помітили, що чимало його персо
нажів мають літературне походження. Він 
любить і знає літературу. Зараз працює над 
серією літературних героїв. Гуг буде і Жак 
Пагаиель, і Дон Кіхот, і Швейк, і дід Щукар.

...Поки ще сонце не сховало від людей свого 
тепла. Петро Євлампіевнч працює на по
двір’ї. Після роботи, звичайно. А навколо 
нього юрмляться дітлахи.

— Дядю Петре, а що це?
— А як вн це робите?
— Попробувати можна?
Він дає комусь у руки стамеску, підказує, 

де саме потрібно відняти шматон деревини, 
щоб вийшов, скажімо, коник.

Хоч хотілось би і більшого. Вже котрий рік 
П. Снєгірьов мріє про майстерню, де б він міг 
навчати підлітків цій чудовій справі.

Хочеться вірити, що примі
щення, зрештою, знайдеться, 1 
ще вірнться, що роботи олек
сандрійського інженера поба
чать не лише його земляки. Бу
ло б добре, аби обласний Бу
динок народної творчості орга
нізував виставку кореневої 
скульптури в обласному центрі. 
А в тому, що вона матиме не
абиякий успіх, сумнівів немає.

Щоб привернути увагу громадськості 
до виявлення і збереження пам’ятників 
історії та культури Кіровоградщини, а 
також поширювати знання про ці па
м’ятники, президія правління обласної 
організації Товариства охорони пам’ят
ників історії та культури і редакція газе
ти «Молодий комунар» проводять вікто
рину «Пам’ять», присвячену 100-річчю 
з дня народження В. І. Леніна.

Вікторина проводиться у два тури.
Перший тур триватиме до 31 грудня 

1969 року, другий — з 1 січня до 1 квіт
ня 1970 року.

ВІКТОРИНА, ПРИСВЯЧЕНА 
100-РІЧЧЮ З ДНЯ НАРОДЖЕННЯ 

Б. І. ЛЕНІНА

Відповіді оцінюватимуться не лише за 
точність, а й за повноту. Кращі будуть 
опубліковані на сторінках газети. Під
сумки підбиватимуться по кожному туру 
зокоема.

На переможців першого туру віктори
ни чекають грамоти та грошові премії^

Перша — 50 карбованців,
Друга — 30 карбованців,
Три третіх — по 15 карбованців кожна.
Відповіді надсилати з поміткою «Вік

торина «Пам’ять» на адресу: Кіровоград, 
вул. Луначарського, 36, редакція газети 
«Молодий комунар».

1. Назвіть соратників В. І. 
Леніна, які бували в нашому 
краї. Що вн знаєте про їм 
життя і діяльність.

2. В якій праці, В. І. Леніна 
згадується про Єлисавстград- 
щнну? З якого приводу? Де і 
коли гвір був написаний?

Колгоспник артілі імені XX з’їзду КПРС С. Є. Го
стрий, копаючи погріб, натрапив на могилу невідо
мого солдата. В ній було знайдено останки загибло
го воїна, бритву, загорнуту в газету «Красная звез
да» за 1942 рік, наконечник древка і витки з шовко
вої бахроми до прапора, а також гудзик від шекелі 
з зіркою. Всі прикмети свідчать, що це — радян
ський солдат. Старожили пригадують, шо на тому 
.місці в роки війни був окоп.

Нещодавно жителі села перенесли останки героя 
до братської могили. Тут відбувся мітинг, присвяче
ний світлій пам’яті бійця, який загинув за нашу 
Батьківщину. До підніжжя пам’ятника воїнів лягли 
вінки і квіти. Присутні хвилиною мовчання вшану
вали пам’ять невідомого солдата, прах якого нині 
покоїться в братській могилі. Комсомольці і молодь 
села взяли шефство над цим священним місцем.

Г. позняк.
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Редактор В. ПОГРІБНИЙ.
Тираж 47000.БК 02837.

с. Суходольське 
Дрлннського району.

ФУТБОЛ

ДЕВ’ЯТЬ ВІДОМИХ
Ви значилися вже дев’ять команд з шістнадцяти, які ви

ступлять у фіналі чемпіонату світу з футбола. До збірних 
Мексіки, Англії, Бельгії, Уругваю, Бразілії, Швеції. Перу і 
Сальвадоре добавилася 22 жовтня команда ФРН. що вніра
да в цей день у Гамбургу в шотландців — 3:2.

Крім матчу ФРН — Шотландія і СРСР — Північна Ір
ландія. 22 жовтня відбулися ще три зустрічі підбіркового 
турніру на першість світу. В Кардіффі збірна НДР завдала 
поразки команді Уельса — 8:1. В третій групі, де виступають 
ці суперники, не зіграні два матчі: Італія — Уельс і Італія — 
НДР. Найбільша кількість очків поки що у німецьких фут
болістів — 5. у італійці»—— 3, у збірної Уельса жодного. 
Можна передбачити, шо доля путівки в Мексіку вирішиться 
в зустрічі Італія — НДР 22 листопада.

Роттердам став місцем «змагань» збірних Голландії і Бол
гарії. Результат — нічия — 1:1. Голландці, набравши 7 очків, 
завершили відбіркові ігри, а ось болгарським футболістам, 
що мають стільки ж очок, треба зіграти ше дві зустрічі.

Найпереконливіший рахунок — 3:0 був зафіксований 
22 жовтня в Будапешті, де зустрічалися команди Угорщини 
і Данії. Перемогу святкували господарі, яким залишилося 
зіграти 5 листопада з ірландцями. У випадку нового успіху, 
угорці наберуть однакову кількість очок (9) з чехословацьки
ми футболістами, що вже закінчили боротьбу, і тоді все ви
рішить додатковий матч них двох збірних.

(ТАРС).

м. Кіровоград, вул. Луначарського, >6. 
Телефони: відповідального секретаря —• 2*41*35, 
відділу військово-патріотичного виховання і спор

ту — 2-45-35, решти відділів — 2-45-36.

Індекс 61197»

Б. КУМАНСЬКИЙ, 
власкор «Молодого 
комунара*.

м. Олександрія.
На знімках (згори вниз): 

«Скільки літ» і «Мушкетер», 
«Гімн сонцю», «Зліт».

Фото А. ГНЕНЕНКА.

ф ПОКАЗУЄ КІРОВОГРАД 
НЕДІЛЯ, 26 жовтня. Під

програма. 9.00 
настика для „ 
Новини. (М). 
ник». (М). 
кіоск. (М), 
«Здоров’я». 
школярів, «Лукомор’я». (Ленін
град). 12.00 — «Історією народ
жений». Передача перша. (ЛІ), 
12.-30 — Заслужені архітектори 
Вірменії. (М). 13.00 — Наша
афіша. (К). 13.05 — Телефільм. 
(К4-. 13.45 — -Молодість древ
нього міста». (Чернівці) 14.30 — 
«Побут і ми». «Краса жінок». 
(М), 15.00 — До і00-річчя з дня 
народження В. 1. Леніна. Фес
тиваль самодіяльного мистецтва 
України. Звітує Полтавщина. 
16.00 — Для воїнів Радянської 
Армії і Флоту. (Алив-Ата). 16.30 

___ • . 
кїномандрівників».

твір 
(М). 

землі». 
Чемпіонат 
«Динамо»

Перша
Э — Ранкова гін- 
дітей. (М). 9.15 -

9.30 — «Буднль- 
10.00 — Музичний 
10.30 — Передача 
ГМ). 11.00 - Для

— «Фізкульт-прпвїт». (К). 17.30
— «Клуб 1.1-------:д,’_
(М). 18.30 — «Останній
Рембрандта». Кіноварне.
18.50 — «Господарі
(Одеса). 19.00 — 
CPGP з футбола:

Ко?літет комсомолу на
шого колгоспу хвилювало 
важливе питання — пе~ 
редплата на періодичні 
Еидання і, в першу чергу, 
— на комсомольські. Бу
ло вирішено: якщо ти 
комсомолець, то як мо
жеш без свого друкова
ного органу, не знати, що 
роблять сусіди, як жи
вуть, що їх турбує, як го
туються вони зустріти 
ювілей Володимира Іллі
ча? А про все це може 
розповісти нам , обласна 
газета «Молодий кому
нар».

Рішень, як звичайно, бу
ло кілька. Тут і індивіду
альна робота з юнаками і 
дівчатами, і пропаганда 
молодіжної преси. Але що 
б не вирішував комітет, 
без комсомольців ці рі
шення залишаться безре
зультатними. І ось питан
ня передплати ми винесли 
першим на комсомольські

збори. 1 не помилилися: 
воно хвилювало не лише 
членів комітету.

Юнаки і дівчата вірно 
зрозуміли ту величезну 
роль, яку відіграє моло
діжна преса у вихованні 
молоді. Сьогодні вже 
можна з впевненістю ска
зати, що комсомольські 
збори не пройшли дарем
но: всі тридцять три ком
сомольці колгоспу перед
платили газету «Молодий 
комунар», більшість одер
жуватимуть також «Мо
лодь України», а такі як 
Олексій Коваленко, Павло 
Крикун, Микола Добро- 
вольський, Андрій Вели
кий, Борис Грім, Таня За- 
гена передплатили по три 
і більше друкованих мо
лодіжних видань.л. скічко, 

секретар комітету ком
сомолу колгоспу імені 
Леніна.

Олександрійський район.

3. Де 1 коли споруджено цей 
пам’ятник? Що ви знаєте про 
героя?

4. Назвіть імена ваших зем
ляків — двічі Героїв Радян
ською Союзу і двічі Герої 
Соціалістичної Праці. Коли і 
за що удостоєні вони цього 
звання?

5. Одни з героїв французь
кого руху Опору, Герой Ра
дянського Союзу у свій час 
навчався на КІровоградщиш. 
Хто вій і що ви знаєте про 
його подвиги?

6. Назвіть, які населені пунк» 
ти нашої області були звіль
нені першими і останніми ПІД 
німецько-фашистських загарб
ників, якими арміями та під
розділами і в який саме час»

7. «Он был в Смоленске щит, 
В Париже — меч России»»

Кому написана ця епітафія? 
Хто її автор?

8. Назвіть пам’ятники архі
тектури в нашій області, які 
охороняються державою. Роз
кажіть про історію одного з 
них.

9. Більш як 150 письменни
ків народилися на Кіровоград- 
тині. Кого з них ви знаете? 
Чиї музеї е в області?

(Київ) «Днпамо» (Мінськ). 
Другий тайм. 19,45 — Кіножур
нал. (К). 20.00 — До Дня парод- 
женпя комсомолу. «Серце Боні- 
вура». IV серія’ (М). 2І.00 — 
«Європа: події, країни, пробле
ми». (М). 21.45 — Вечір артис
тів оперети. (К). 22.45 — «Спор
тивний тиждень». (М). 23.00 — 
«Камертон доброго настрою». 
(Львів). 23.30 — Телевісті.

ПОНЕДІЛОК. 27 жовтня. Пер
ша програма. 18.00 — «Ми. — 
молода гвардія». Прем’єра те
левізійного багатосерійного до
кументального фільму. 1 серія. 
(М). 19.00 — Інформаційна про
грамо «Час». (М). 19.30 -- «Лі
топис ленінського віку*. «Еко-

воміка і політика в епоху дик
татури пролетаріату». (Кірово
град). 19.45 — Кіноленініаиа. 
«Олександр Ульянов». (Кірово
град) 20.15 — Наші оголошен
ня. (Кіровоград). 20.20 — «Гос
подарі землі». (Донецьк). 20.30 
— «Радість творчості». До Все
союзної виставкл-конкурсу са
модіяльних художників. (На 
Москву) 21.00 — Кінопрограма. 
(Кіровоград). 22.25 — «Театраль
ні зустрічі». «Після гастпалей». 
(Ленінград). Телевіс
ті. (К)

«Сівач»
запрошує

«МОЛОДЭП КОММУНАР» — оргап Кировоградского 
обкома ЛКСМУ, г. Кировоград.

ДрукБрня їм. Г. М. Димитрова обласного управління 
по пресі, м. Кіровоград, вул. Гліпки. 2.

Завтра в приміщенні 
редакції газети «Моло
дий комунар» відбуде
ться заняття молодіжної 
літературної студії «Сі
вач». Двері літстудії від
криті для тих, хто про
бує своє перо на ниві 
красного письма, хто за
коханий у художнє слово.

Початок о 16-й годині.

10. Хто автор цього пам’ят' 
пика? Що відомо вам про в*1' 
латного земляка, якому вста" 
новленпй цей пам’ятник?

ста,ЧІочУ 
ч Ім’ям че- 

партизан- 
він, то вИ
населених 

пунктів нашої' області булфм- 
напнеана «Святкова кантата», 
хто її автор, на якому визнач
ному торжестві її виконали 
вперше?

новлсшій цей нам’:
11. Будівництво 

«Зірка» пов’язане 
кіста, командира 
ського загону. Хто 
про нього знаєте?

12. В якому з


	1140-1p
	1140-2p
	1140-3p
	1140-4p

