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роду вітали 

/ліськкому КП 
В. І. Власова,

міськкому ком-

ПОРЯДКУ ДЕННОМУ
з ПЛЕНУМІВ РАЙКОМІВ КОМСОМОЛУ

- ---= ДЕНЬ
ПОЧАТОК. МАЙБУТТЯ

Першокурсники Кіровоград
ського педагогічного інституту 
збираються на подвір'ї вузу.

Інститутський прапор, над 
колоною студентів з квітами. 
Букети лягають до підніжжя 
пам’ятника Леніну.

А потім вишикувані ряди по- 
серйознілих першокурсників. 
До них звертається ректор 
Інституту Федір Гнатович Овча- 1 
ренко: 1

— В Радянському Союзі ос- . 
віта перетворилась у важливу 
Державну справу. Ви повинні 
розуміти, що берете на себе ( 
велику відповідальність — від- і 
нові дальність майбутнього вчи
теля. <

Студентка четвертого курсу ’> 
(Іілкипито-." ------

Сорочин передає 
старшокурсників:

--- Г , . . ----- , ... о п^аці, 
романтиками в житті, прекрас
ними душею, будьте вчите- 
лямиї

— Клянусь! Клянусьі Кля
нусь! — скандують шеренги. 

На небі — сонце, але 
здається, що урочисті
ебличчя освітлює проміння 
цього полум’я — вогню сту
дентства.

М. ВІДЕНКО.
На фото: (вгорі) посвяченая в 

студенти в Кіровоградському 
педагогічному інституті імені 
Пушкіна. (Внизу) ректор інсти
туту Ф. Г. ОВЧАРЕНКО вручай 
символічний студентський кви- 

___ г__ _ ток Валентині ЯЗЛОВЕЦЬКІЙ — 
факультету англійської мови першокурсниці філологічного 
Ленінський стипендіат Галина ‘1 ‘ фОТО В. КОВПАКА.
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Пленум Гайворонського РК ЛКСМУ 
обговорив питання , «Про робо
ту комсомольських організацій 
району по виконанню рішень XXIV 
з’-їзду КПРС 
раїни».

. Пленум розглянув також організа
ційне питання. В зв’язку з виїздом на 
навчання він увільнив від обов’язків 

-першого секретаря РК ЛКСМУ Ваисо
вича В. А.
; Першим секретарем обрано Світ

лану Іванівну РУСАНОВУ.

ПРОЛЕТАРІ ВСІХ КРАЇН. ЄДНАЙТЕСЯ!

МС-^ЛИЧ
ЬКОГО ОБКОМУ АКСИН

Рік Еидання
XII

ВЕРЁСНЯ .
U971 р.

Багато гостей прибуло 
на, свято першого дзво
ника у Кіровоградську 
середню школу № 5, і це 
ще більше підняло уро
чистість лінійки. Учнів та 
вчителів з 
опального 
секретар 
України 
секретар 
сомолу Тамара Губська, 
будівельники, що кілька

років тому спорудили 
приміщення школи, бать
ки, а також ті, кому пер
ший раз у перший клас 
іти через рік, — вихо
ванці дитячого садка.

Цього хвилюючого дня 
— 1 вересня діти покла
ли квіти до пам’ятника 
Володимиру Іллічу. Ле
нінським уроком розпо
чався навчальний рік.

І. ЧОРНОГОРЕЦЬ.

Секретарем РК ЛКСМУ обрано 
Олександра Івановича РЕЗНІКА.

В роботі пленуму взяли участь 
секретар райкому КП України В. М.

ІКОНЧННЮ рішено п 4- ПІГГЧМта XXIV з’їзду КП Ук- Яхниця та секретар обкому ЛКСМУ 
М. П. Грошовий, який вручив район
ній комсомольській організації пере
хідний Червоний прапор ЦК ВЛКСМ 
«За успіхи у виконанні рішень XXIV 
з’їзду КПРС».

З $
Відбувся пленум Ульяновського РК 

ЛКСМУ, який проаналізував роботу 
комсомольських організацій колгос-

пів «Росія» та імені Леніна по вико
нанню рішень XXIV з’їзду КПРС, XVI 
з’їзду ВЛКСМ та XXI з'їзду ЛКСМУ.

Пленум розглянув організаційне 
питання. В зв'язку з виїздом на на
вчання Давидяка В. А. пленум увіль
нив його від обов’язків першого сек
ретаря РК ЛКСМУ.

Першим секретарем РК ЛКСМУ об
рав Миколу Григоровича РЕДЬКА.

В роботі пленуму взяли участь сек
ретар РК КП України А. Д. Головерда 
та секретар ОК ЛКСМУ А. І. Васи
ленко.

5 ВЕРЕСНЯ— 
РЕСПУБЛІКАНСЬКИЙ 

НЕДІЛЬНИК
В республіці продовжується 

ударний двомісячник по заготівлі 
кормів. Аби залучити до цієї важ
ливої державної справи якомога 
більше молоді, ЦК комсомолу Ук
раїни постановив:

ПРОВЕСТИ 5 ВЕРЕСНЯ ЦЬО
ГО РОКУ РЕСПУБЛІКАН
СЬКИЙ МОЛОДІЖНИЙ НЕ
ДІЛЬНИК ПО ЗАГОТІВЛІ КОР
МІВ ДЛЯ ГРОМАДСЬКОГО ТВА
РИННИЦТВА, ПОЛІПШЕННЮ 
ЛУК І ПАСОВИЩ.

До недільника — два дні. Два 
дні — на роз’яснювальну роботу, 
яка б забезпечила участь у неділь
нику всіх юнаків і дівчат 
градщини.

Міськкомам, райкомам, 
там комсомолу первинних 
зацій 
лодь на недільник.

Юнаки й дівчата! 5 вересня —> 
день ударної праці. Молодь села, 
всі — на недільник! Молодь міста, 
всі — на допомогу працівникам 
сільського господарства!

комі те- 
оргаш- 

слід мобілізувати всю мо-

Капіталістичне суспільство побудова
не на жорстоній експлуатації трудящих 
капіталістами. В гонитві за надприбут
ками підприємці не зупиняються ні перед 
чим, аж до використання дитячої праці, 
гіна приносить їм величезні прибутни.

В промислово розвинутих капіталіс
тичних країнах трудяться десятки тисяч 
неповнолітніх робітників. На підприєм
ствах Італії, напринлад, зайнлго близько 
300 тисяч дітей віном до 14 років. Чет
верта частина всіх найманих сільсько
господарських робітників у США — це 
діти від 6 до 16 років. Зараз у Греції 
Нараховується 4В тисяч дівчаток віном 
під 10 до 14 ронів, які працюють на тек
стильних фабриках.

Основна причина широкого поширення 
дитячої праці d країнах капіталу криє
ться в тлінних умовах життя пролетар- 

ХіС енних сімен і у вигоді, яку її застосу
вання приносить капіталістам.

Так, в Англії тепер нараховується 
більше 500 тисяч сімей, які живуть ниж
че офіційного рівня життя. В Італії се
редня заробітна плата, включаючи всі 
категорії трудящих, складає 75 — 80 ти
сяч лір на місяць, тоді лн для задоволен
ня елементарних запитів сім’ї, що мас двох дітей, необхідний прибуток в 120

ДІТИ—ЖЕРТВИ
тисяч лір, нижче яного починаються 
злидні.

Згідно даних державного відомства со
ціального забезпечення Ізраїлю, опублі
кованих в липні 1970 рону, більше 160 
тисяч, тобто четверта частина всіх єв
рейських дітей віком до 14 років постій
но недоїдають і голодують.

Недавно західнонімецький журнал 
«Штерн» опублікував статтю «Гетто сум
них дітей», в якій належним чином опи
сує умови життя підлітків в сім’ях бід
няків: «Сім’я Ейнмейрів живе в невелич
кій двокімнатній квартирі. Крім батька 
та матері, тут живуть ще десять дітей. 
Кухні, ванни, туалету у них немає. При
міщення опалюється з допомогою старої 
залізної пічни».

У ФРН нині нараховується більше 500 
тисяч чоловік, що складають армію бід
них І знедолених. Як свідчить автор на- 
седеної нижче статті, більша частина 
їх - Діти. , , хТаким чином, тисячі і тисячі дітей та 
підлітків у буржуазних нраїнах змушені

«ВЕЛИКОГО» БІЗНЕСУ
працювати внаслідок тяжчих матеріаль
них умов у сім’ї. У вік бурхливого науко
во-технічного прогресу підприємці прирі
кають їх на неосвіченість, некваліфіко- 
вану і малооплачувану працю.

Діти на капіталістичному виробництві 
енладають найбільш експлуатовану і 
дискримінуючу частину робітничого 
класу. За ту ж роботу, що і дорослі, під
літки одержують значно меншу оплату.

З рону в рік на капіталістичних під
приємствах збільшується число виробни
чих травм і професійних захворювань 
серед дітей і неповнолітніх робітників. 
Нестримна інтенсифікація праці, антиса
нітарні умови і порушення ПІДПОКСМЦЯМИ 
законів про охорону праці підлітнів па
губно впливають на молодий, незміцні
лий організм.

Не так давно дитячі газети сповіщали 
про нещасний випадон на одній із копен
гагенських фабрин, жеотвою якого стала 
тринадцятирічна шнолярна Вібена Ніль- 
сон. В зв’язну з цим прогресивна преса

ШАЛЕНИЙ
■■■■■■ ■ НІ

СВІТ

Данії підкреслювала, що, хоча в країні 
прийнятий закон, що забороняє підліт- 
нам молодше 16 ронів ставати до верста
та, нараховується багато підприємств, де 
нелегально зайняте велике число непов
нолітніх.

Такі фанти, що свідчать про експлуа
таторську сутність капіталістичного ла
ду, коли праця дітей, підлітнів . непов
нолітніх с однією з важливих статей при
бутків підприємців.

Прогресивна громадськість капіталіс
тичних нраїн вважає своїм найважливі
шим обов’язком боротьбу за повну забо
рону використання дитячої праці на ви
робництві. Під керівництвом комуністич
них і робітничих партій демократичні 
організації виступають на захист моло
дого покоління, вимагають введення і су
ворого дотримання підприємцями чамо- 
нодавства про працю неповнолітніх.

А. НІКОЛАЄВ. 
(АПН).
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ЗВІРКА—ЗАХІД
ДО АКТИВНОСТІ

і Кіровоградському

за-

ДУМКИ, ВІДГУКИ. РЕЦЕНЗІЇ

Це було кілька років тому. Хо Ші Мін 
серед радянських моряків.

Фото з журналу «Фрайє вельт».

„МОЛОДИЙ КОМУНАР“

і Устинівського 
облікові карт- 

багагьох комсомольців

1

поетових 
узагаль- 

Задушш- 
іасом по- 

! ПНШЄ
«Є ТІЛЬКИ друзі^ Й ТІЛоКИ вороги

ВЕРЕСНЯ у всіх первинних комсомольських орга
нізаціях області проводиться Всесоюзна річна 

звірка складу членів ВЛКСМ. Вона допоможе наве
сти зразковий порядок в обліку, сприятиме підне
сенню дисципліни, організованості, р 
мадсько-політичної активності кожного 
ця.

Те, що звірка цього року співпадає з 
ливими політичними подіями в житті 
ських організацій, як проведення

розвитку гро- 
J комсомоль-

такими важ- 
комсомоль- 

, . , .... і звітно-виборних
зборів, підготовка до районних і міських конферен
цій, проведення Всесоюзного Ленінського заліку 
«Рішення XXIV з їзду КПРС — в життя!», вимагає 
від працівників міськкомів і райколлів комсомолу 
уважного підходу до цієї кампанії. Необхідно прове
сти змістовні семінари секретарів комсомольських 
організацій, детально проінструктувати комсомоль
ських працівників і активістів на місцях, спланувати 
роботу так, щоб б кожній організації звірка''членів 
ВЛКСМ закінчилась до звітно-виборних зборів, на 
яких треба проаналізувати її підсумки, намітити за
ходи по усуненню недоліків.

Практика минулого року показала, що не всюди 
з комсомольцями проводяться індивідуальні бесі
ди, їм не роз’яснюють правил зняття і прийняття 
комсомольців на облік, не всіх членів ВЛКСМ охоп
люють дорученнями. В комітетах комсомолу Улья-

новського
районів в

не було внесено зміни, що 
відбулися в житті юнаків і 
дівчат, в картках інших — 
не відзначалося про здачу 
Ленінського заліку «Ми 
справі Леніна і партії вір
ні». В Олександрійському 

, , ,,____ , міськкомах, Добровеличківсько-
му, Ульяновському і Новоархангельському райко
мах ЛКСМУ деяким комсомольцям-жінкам не були 
переоформлені комсомольські облікові картки, що 
треба було зробити в зв’язку зі зміною їх прізвищ. 
В багатьох комсомольських організаціях не практи
куються урочисті проводи з комсомолу юнаків і 
дівчат, яким сповнилось 28 років. Всі ці випадки 
призводили до того, що багато комсомольців попа
дали в рахунок «невідомих».

Аналіз показує, що кожний третій комсомолець, 
який вибув із організації, не знявшись з обліку, — 
випускник загальноосвітньої школи, профтехучи
лища, технікуму. Тому доцільно звірку розпочинати 
з учбових закладів, а в сільській місцевості одно
часно проводити звірку в колгоспах і школах. Пер
ший крок — наведення порядку в картках персо
нального обліку, списках членів ВЛКСМ.

З підсумками звірки складу членів ВЛКСМ необ
хідно ознайомити всіх комсомольців на зборах, ак
тивах, пленумах. Це сприятиме організаційно-полі
тичному зміцненню первинних організацій, успішно
му виконанню завдань, поставлених перед комсо
молом XXIV з’їздом КПРС.

яр ПАМ ЯТЬ назавжди вріза- 
ж’ лись рядки одного листа. 
Його показав мені в Ханої 
в’єтнамський поет Те Лан Вьсн. 
«...Щоб написати, треба багато 
душевних сил. Вдень доводиться 
йти в похід чи відбивати ата
ки карателів, ховатись від 
бомб, чи працювати на полях. 
Ввечері, коли берешся за перо, 
відчуваєш себе зовсім знеси
леним. І тільки напишеш ян;ій- 
небудь десяток рядків, як на
валюється приступ лихоман
ки...»

— Хто автор листа? 
питав я Вьєна.

— Один поет. Він б'ється за
раз в Південному В’єтнамі. — 
Мій співбесідник протягнув ме
ні сірий конверт з червоними 
квітами.

«...Я дуже люблю писати, си
дячи за столом біля вікна, яке 
виходить на тихе озеро, чи у 
фруктовий сад. Але я більше 
довіряю тому, що написано у 
важних умовах. Той, хто вміє 
цінувати світло слабкої скал
ки, турбується про світло, яке 
живе в серці людини».

Світло в серці людини... В 
ім’я цього світла десь на пів
денно - в’єтнамському фронті 
йде зараз в атаку разом з б<й- 
цями Народних збройних сил 
визволення поет — ДРУГ Те 
Лан Вьєна. В ім’я цього світ
ла в застінках Пуло-Кондра, в 
сайгонській в’язниці Тіхоа, в 
казематах Бьєнхоа і Куїньйона 
знемагають тисячі не злама
них тортурами в’язнів. Півден
но - в’єтнамські патріоти гордо 
несуто прапор національного 
визволення, який було піднято 
Серпневою революцією, що 
продовжила справу Великого 
Жовтня в Південно - Східній 
Азії.

Для ножного народу немає 
більш дорогих релГнвій, ніж ті, 
які пов’язані з бойовими рево
люційними сторінками його іс
торії. Ось уже 26 років вєт- 
намсьний народ свято зберігає 
традиції Серпня 1945 рону. Він 
відстоює їх с мужній боротьбі 
проти агресора, на зенітних та 
берегових батареях, на заводах 
І фабриках, рисових -іолях та 
чайних плантаціях ДРВ. 0 го' 
рах Контума і дапьгі Меконга, 
о джунглях Тайнінл і на випа
леній напалмом землі Нуангчі 
_ в Південному В’єтнамі.

...Легендарна площа Бадінь, 
де 2 вересня 1945 РокУ’,в«®^ 
коли відгриміли останні залпи 
другої сзітової війни, і завер
шилась Серпнева революція, 
було проголошено Демократич
ну Республіку В’єтнам...

Традиції в’єтнамської рево
люції... Вони виникли в „тяж
кому 1930 році о ході боїв за 
встановлення влади Рад в про
вінції Нгеан. Компартія Індо
китаю пронесла їх через нелегкі боротьбу з французьки
ми колонізаторами І ЯПОНСЬКИ- 
ми мілітаристами Вони втіли
лись в побідній ?°ПрН®ВІИв ре’ 

роки

Форпост . СОЦІ?- 
’'•.‘-У ЩоДСННО-СХІДНІЙ Азії.
П,ЗМпинити ШЛЯХ народам Ін- перопинити саободи та чеза- 
5?жнос”. Але не лоорзми по-

рсмоги, а ланцюгом ганебних 
поразок стала для Вашінгтона 
розв’язана ним війна. Мужня 
боротьба в'єтнамського народу 
показала, що народ, котрий 
послідовно відстоює своє свя
щенне право на свободу і не
залежність, народ, на боці чно- 
го Радянський Союз, все про
гресивне людство, неперемож
ний. 1 листопада 1968 рону 
США були змушені піти на 
припинення бомбардувань ДРВ. 
потім сісти за стіл ЧОТИроОЛ- 
сторонніх переговорів в Пари
жі. Ескалація агресії перетво
рилась е ескалацію поразок ін
тервентів на всіх фронтах — 
воєнному, політичному, дипло
матичному.

. Традиції Серпня 1945 року в 
Південному В’єтнамі продов
жують Національний фронт 
визволення, Тимчасовий рево
люційний уряд. Справедіиза 
позиція представників ДРВ та 
ТРУ РПВ на нараді в Парижі 
зустрічає повне розуміння і 
підтримку СРСР, інших соціа
лістичних країн, всіх миролюб
них сил планети. Останні мир
ні пропозиції делегації ТРУ 
РПВ із семи пунктів, рішуче 
підтримані ДРВ. відповідають 
норінним інтересам в’єтнамсь
кого народу, є реалоною і ефек
тивною основою для політич
ного врегулювання в'єтнамсь
кої проблеми.

Радянський Союз завжди 
був, с і буде поборником спра
ведливої справи в’єтнамського 
народу. За останні 16 років у 
ДРВ за допомогою країни 
Жовтня було збудовано і вве
дено в експлуатацію понад 145 
різноманітних об’єктів. Зараз 
тут вводяться в дію крупні під
приємства металообробної, хі
мічної, енергетичної, вугільної 
промисловості, які мають важ
ливе народногосподарське та 
оборонне значення. Як завжди, 
в цьому в’єтнамцям допомага
ють радянсьні люди. Підписа
ні днями нові угоди про надан
ня Радянським Союзом ДРВ 
безкорисливої додаткової допо
моги в зміцненні обороноздат- 
ьссті стали ще одним проявом 
соціалістичної солідарності.

Вашінгтонська адміністрація 
викооистозує всілякі маневри, 
аби дезорієнтувати світову гро
мадську Думку, розколоти ре
волюційний рух, виграти час 
для перегрупування сил, під 
новими приводами посилити 
атаки проти національно-г.из- 
єольної боротьби народів Пів
денно-Східної Азії. Радянські 
люди докладають всіх зусиль, 
щоб всемірно кріпився фронт 
підтримки в'єтнамського наро
ду, розширювались ряди бор
ців проти агресивної політини 
США в Індокитаї.

Рішучими діями на всіх 
фронтах — військовому, полі
тичному, дипломатичному, як 
відмічала газета «Нян зан», 
в'єтнамський народ доб’ється 
нових успіхів. Послідовна бо
ротьба проти іноземних загарб
ників лежить в основі тради
цій Серпневої революції, тра
дицій, рні живуть і сьогодні.

М ІЛЬІНСЬКИЙ, 
член центрального прав
лінні! Товариства радянсь
ко - в’єтнамської дружби, 
член Радянського комітету 
підтримки В’єтнаму.

\(АПІІ).
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В. ПАII \сюк, 
зав. сектором обліку і статистики 
обкому ЛКСМУ

У мальовничій місце
вості, неподалік від міс
та Світловодська, на бе
резі Кременчуцького мо
ря, розкинув свої наме
ти обласний піонерський 
табір працівників елект
ропромисловості «Дру^ 
ба».

Понад 900 
ленінців відпочивало

юних 
~ У 

піонерській здравниці з 
початку літа. І кожний 
повернувся 
сповнений 
від ДНІВ перебування 
таборі. Педагогічний 
лектив, керований 
СВІДЧЄНИМ вчителем,
беззмінним начальником 
табору В. Л. Ковадло та 
старшою піонераожзтою 
Л. Г. Конишево-о зробив 
все, щоб зацікавити ді-

І кожний 
додому, 

враженнями 
У 

ко- 
до-

та >
ЦК»

ку
на

Оформлене піонерами 
за назвою своїх загонів; 
«Юність», «Романтик», 
«Червоні вітрила»...

Скільки старання 
вигадок вкладено в 
справу!

Тут і макет земної 
лі з написами «Мир»
багатьох мовах, і черво
на гвоздика — символ 
революційної слави, і ус
міхнені обличчя друзів— 
дітей всіх рас, які жи
вуть під гарячим сонцем 
на нашій планеті.

І знову юні ленінці ши
куються в урочистій ти
ші. Швидко йде здача 
рапортів, звучать девізи 
загонів. Від імені вожа
тих, знамено дружини 
вручає мотористка Світ- 
ловодського заводу бу-

ЗУСТРІЧ
ПОБРАТИМІВ
тей. Тут і «Зірниця», і 
численні походи та екс
курсії по рідному краю, 
і свято Нептуна...

А найпам’ятливіший 
для них день — зустріч 
друзів двох таборів.

До них, на відкриття 
останьої зміни піонер
ського відпочинку при
були їх давні друзі — 
вихованці Олександрій
ського табору «Чайка». 
Зустріч вилилася у 
справжнє свято,

...Табірна алея майо
рить червоними галсту
ками. Під звуки духово
го оркестру, під гучні 
оплески йдуть численні 
загони гостей. Від імені 
світловодчан голова ра
ди дружини Ірина Ковад
ло пов язує ■■ ..........
табору 
Миколі Олександровичу 
Шанюку 
стук, приймаючи його до 
лав почесних піонерів. 
Йде дружний обмін по
дарунками та сувеніра
ми. Всі 170 олександрій- 
ців одержують від госпо
дарів символ дружби — 
червоні гвоздики. І щіль
но обійнявшись, гуртом 
йдуть до стадіону.

Всіх болільників запро
шують оглянути табірне 
містечко, л ю б о з н о

начальнику
олександрійців

червоний гал-

дівельних 
Валентина 
Лунає Гімн Радянського 
Союзу і на високу щоглу 
здіймається прапор на
шої Батьківщини.

* Лягають до підніжжя 
символічного пам ятника 
молодогвардійцям буке
ти живих квітів...

А потім проходить 
конкурс на кращу заго
нову пісню. Починаються 
ігри, танці, розваги.

Коли вечірнє сонце 
потонуло за горизонтом, 
спалахує піонерське вог
нище, осяваючи шасяиві 
обличчя піонерів.

До пізнього вечора не 
вщухав гомін серед лі
сової гущавини і лише в 
сутінках і 
прощання, 
адресами, 
шають до автобусів.

...Щедре піонерське лі
то залишилося, як радіс
ний спомин минулого. А 
сьогодні, в перервах між 
уроками, збившись у го
мінливу зграйку, учні із 
запалом розповідають 
про табір, про день зу
стрічі 
лі дні 
чинку.

конструкцій 
Гуртовенко.

наступає пора 
. Обмінявшись 

друзі виру-

ДРУЗІВ, про весе 
літнього відпо

І. КАРАНУ, 
вчитель Свігловот- 
ської СШ № 8.

ВЗ

„ЗАКОН ЛЮБОВІ 
Й НЕНАВИСТІ ДІЄ“ 
КІРОВОГРАДСЬКИЙ поет Во-

лодимир Базилевський запро
понував читацькому загалу свою 
четвергу поетичну збірку «Гоїш». 
У видавничій анотації на книгу 
пишеться: «Вища мета людини на 
неозорих гонах життя — вагомий 
творчий набуток. Вона об’єднує 
хлібодара і будівничого, вчителя 
і митця, яким автор присвятив 
своє слово».

Читаємо вірші... Збірка відкри
вається розділом «Ізійшли мов
чазні сніги». Це — розділ-заспів, 
розділ-кредо поега. Поминаючи 
деякі декларативні моменти цьо
го розділу («Призігай мене, сві
те», «Починаю життя з «пологу* 
тощо), варто сказати, що автор 
не претендує тут па вишукану 
оригінальність, щиро настроює се
бе і читачів на добрі звершення у 
житті:

«Г1:д немислимі ці диаа
В березілля снаги попросимо.
Щоб і наші трудні слова 
Проросли, ян відважні 

проліски».
Після першого прочитання ці 

рядки не вражають. Але за ними 
— вагоміш зміст: заради підконт- 
тл нового людина не повинна бо
ятись труднощів, в цій справі во
на мас кооперувати свої зусилля з 
природою. Зміст підкоряє — і 
якось гіоощаєш авторові наближену риму.

Йдемо далі іонами 
спостережень, асоціацій, 
нень. Це — цілий світ, 
вий. Трохи повільний, 
білений. Світ, у якому, як „пшс 
В. Базилевський у сонеті «Силует»:

«Є тільки друзі й тільки вороги, 
Закон любові й ненависті діє».

Керуючись першим з цих зако
нів, поет у вірші «Святосвіт» ство
рив образ матері ' ~ 
хвіртка, пережухла 
кульбаба на вітрі, 
ва»), спостеріг і 
книги жінок, які 
мовби душу готують до 
задумався над тим, чому 
селянці, 
до сина, «ночами плачегься... 
п'ятім поверсі», 
гляді на життя, 
доскопі, відграшоють думки про 

прані хлібороба 
розбуя.чнм соком

(«Скособочена 
трава. Мов 

дорога го.то- 
запроснв до 

«білять хати, 
свята», 
старій 

яка приїхала гостювати 
на 

В поетовому по- 
нсмов у калей-

благоро детво 
(«Наллється 
злак, і чисте жннзо виповіпіть 
господу»), лікаря, що повертає 
людині' до життя («Я помирав, 
та кожен ного порух проймав ме
не, як блискавка жива»), поета 
(О рсмеслої Пости — теж склярі, 
ладнають шиби для душі людсь
кої).
£? В ЗВІРЦІ вірші сильніші і 

слабші. Цс, очевидно, законо
мірно, бо й писались вони різно
го часу, і задуми в них різні. А 
від вагомості задуму залежить 

задум ніби 
па глибинні

Так,

штовхнути людство па траіпі ка
тастрофи, поет пише:

А меч стримить над потоптом 
століть — 

Німотний лицар дикої забави. 
До нього підступитися —дарма — 
Стримить той меч, і смерть у 

нім дріма.
Це звучить як пересторога і за

клик до людей доброї волі: завж
ди бути готовими до боротьби з 
ворожими для миру силами. Гут, 
щоправда, викликає заперечення 
передостанній рядок. Він занадто 
песимістичний, пасивний.

Закон любові діє і тоді, коли 
Володимир Базилевсысий ните 
про Пазла Грабовського. І. К. Кар- 
чепка-Карого. А. Малиш <а. В. О. 
Сухом пінського. Вони — духовні 
вершини в нашій культурі, нау
ці. І можна лише привітати праг
нення молодого поета глибоко 
зрозуміти суть їх творчості, від
найти якісь психологічно-мораль
ні, часові зв'язки між сьогоден
ням і минулим, колії ці люди жили і творили.0 КРЕМО .хочеться сказати про 

пейзажну лірику поста. Тут ав
тор керується словами незабутньо
го! о М. Рильського, які бере епі- 
' иа?’>0М До олного 3 СВОЇХ віршів: 
* Іасом можна висловить пейза
жем те, для чого слів нема люд* 
ських». у кращих віршах циклу 
«петоркаві трави» та інших по
езіях В. Базилевськин намагаєть
ся не лише змалювати красу при
роди, а и зрозуміти її одвічні та- 
інегва. Мого цікавить, наприклад,

езіях В. Базилевсысий

роди, а н зрозуміти її

від вагомості г~- 
багаго. Серйозний 
«провокує» поета 
роздуми, яскраві образи... Так, 
приміром, сталось у «Тривожному 
сонеті». Поета тривожить доля 
людства. Земля для того, щоб її 
краяли плуги, але є ще й мечі, 
які затято занурюються в рахман
ний світ. Узагальнюючи в образі 
неправедного меча реакційні си
ли, коїрі завжди намагались

про що думає вечірній 
Ні ще тільки цвітуть, 
бачить мить, коли сад

Стоятиме задумано і стоого 
яМ}„ нарасоллю сивої імли, Віддавши все, не ждатиме 
с - НІЧОГО,Байдужим до хвали і до хули.

ЯКось забуваєш, що мова йде 
ік сказано так по-

У В' Базилевсьчого 
11ейзаіК!« заради пейзажів) 

и^пл“°гВую'ІН ирироду. він, як правило, бачить за нею людину. Про- 
те хотілося б зауважити, що а но- 
1<? пейзажній і медитативній ліри
ці іноді відчутний вплив М. Рн.іь-

сад. Яблу- 
а пост вже

у



2 вересня 1971 року „МОЛОДПЛ КОМУНАР"

І

слявх
закрутився на місці інший — і і 

. фашистів захлинулась. А тут нам 
мога підоспіла... Згодом за цей 
вручили мені медаль.

Йшли рони. Сергій закінчив з 
хвальною грамотою середню школу 
лі Панчевому, ---------

на його прохання — таки зважили, на
правили в ракетники. Тепер у династії

пройшов 
дороги, 

форсую- 
Віслу, та

Коли приходило свято, батько одягав 
нового костюма. Аж вісім медалей сяя
ло на грудях. І кожна з них — за под
виг, звершений на фронтах Великої Віт
чизняної війни. В такі хвилини Сергій 
Барбой з особливим захопленням ди
вився на батька, радістю і гордістю сві
тились його допитливі очі. Сергіїв бать
ко, нині бухгалтер колгоспу, 
ще юнаком нелегкі фронтові 
пройшов через вогонь і воду, 
чи десятки річок, серед них і 
Одер.

— Підростеш, закінчиш школу — і 
теж артилеристом станеш, — говорив 
синові Федосій Петрович. — Адже це в 
нас, можна сказати, вже сімейною тра
дицією стало...

Сергій знав, що в роки Вітчизняної 
війни артилеристом був не лише батько, 
а й дід Петро Карпович. Він теж має ме
далі. Щоправда, Петро Карпович служив 
у важчій артилерії, пройшов з боями 
рідну Україну, визволяв Польщу, славне 
місто Варшаву... Батьно ж Сергія слу
жив у протитанковій 45-міліметровій ар
тилерії, завжди перебував на передньо
му краї, з боями пройшов Україну, Поль
щу, Прибалтику, дійшов аж до Берліна.

— А за що тобі медаль «За відвагу» 
дали? — допитувався якось Сергій.

— Бачиш, сину, ми тоф на фронті 
менше думали про медалі1, — якосэ су
воро мовив Федосій Петрович. — 
Більш за все думали про те, щоб швид
ше перемогти фашистів, знищити їх... 
Немало полягло моїх фронтових побра
тимів на полях битв, особливо ж тяжкі 
втрати щоразу несли ми, артилеристи 
переднього краю... Одного разу в роз
палі бою я помітив, що лишився біля 
гармати в живих один. А тут знову су
нуть фашистські танки. І, знаєш, така в 
мені ненависть і лють закипіла, що аж 
приріс до гармати, посилаючи снаряд 
за снарядом. Запалав передній танк,

ФУТБОЛ

з епюр

атака
■ П'Д-

бій Барбоїв з'явився ще один артилерист, 
та ще який — з сучасною зброєю! Лис
ти теплі і щирі, летіли додому, скупо 
повідомляли про службу, успіхи і труд
нощі. Ще й рік не минув, коли Федосій 
Петрович та Антоніна Іванівна отрима
ли листа з військового підрозділу, де 
служив їх син. Командири щиро дяку
вали батькам за виховання хорошого 
сина, повідомили, що він став відмін
ником бойової і політичної підготовки, 
запросили батьків приїхати в гості, зу- 

, стрітись з воїнами.
— І ми поїхали, — розповідає- Федо

сій Петрович. — Радісною і хвилюючою 
була ця зустріч. Мати навіть сльози не 
могла сховати: ой і змінився наш Сергій. 
Став стрункішим, підтягнутим, а війсь
кова форма ще з кількома знаками во
їнської доблесті так пасує йому до ли
ця...

Ф. П. Барбой зустрівся з молодими во
їнами, поділився спогадами про фронто
ві будні Великої Вітчизняної війни, роз
повів про великий подвиг радянського 
народу.

— Вам, дорогі наші сини, Батьківщи
на Довірила найдорожче — берегти мир 
на землі. Так будьте ж гідні цього до
вір’я, свято бережіть свою Вітчизну, 
вміло опановуйте грізну зброю, щоб да
ти нищівну відсіч будь-якому агресоро
ві, якщо він посміє напасти на нашу 
землю.

...Коли вже від'їжджали з підрозділу, 
батько поклав руку на плече сина-воїна. 
Трохи помовчали.

— Зчаю, тобі буде 
батько. — Та ніколи 
труднощами, сміливо 
очі небезпеці, пам’ятай, ти воїн, 
ник... І батьківський наказ пам'ятай...

Дід, батько, а тепер їх онук і 
син — відважні гармаші, люди з пле
мені мужніх і сильних, тих, хто завжди 
на посту, на варті Батьківщини.

І. РОМ/ХНЕНКО, 
наш позаштатний кореспондент, 

село Панчеве,
ІІовомиргородською району.

по- 
се-

і-
. .. —/ в

., одночасно опанував . 
професією тракториста. Тому не вагав
ся, яку дорогу обрати в -нитті.

— Попрацюю в полі, — сказав бать
кам, — А там скоро в армію йги...

— Добрий воїн вийде з Сергія, — не 
раз говорили старші товариші по праці 
напарник Сергія Володимир бовза, 
Олександр Погрібний, які вже відслужи
ли в армії і розумілися в цій справі.

А Сергій лише мріяв про армійську 
службу. Неодмінно хотів, щоб його по
слали в артилерію, та ще в ракетні вій
ська. Якось поділився своїми думками з 
батьком.

— Будеш просити у військкоматі, — 
відповів на те батько. — Скажи, що хо
чеш піти дорогою діда та батька, хо
чеш стати артилеристом... Хоч і нелегка 
служба в артилерії, зате яка почесна!

Проводжали Сергія в армію друзі по 
школі, по праці — вся бригада механі
заторів зібралась. І вчителі, і сусіди. 
Напутнє слово від імені земляків виго
лосив голова сільської Ради Борис Пе
трович Синьоокий:

— Ми віримо, Сергію, що ти викона
єш з честю наш наказ, станеш відмін
ним воїном.

...Нелегкою видалась служба, особли
во перші її місяці. Та Сергієві повезло:

Вдячність.
Фото І. Цуркана»

ЗАМІНИ БУЛИ КОРИСНИМИ
Приємне враження справили позавчо

рашні супернини кіровоградської «Зір
ки» — футболісти севастопольського 
«Авангарду». Переважна більшість з них 
— високого росту, атлетичного енлзду, 
добре фізично підготовлена. Правда, за 
техніною гри вони поступаються перед 
кіровоградськими споотсмензми. Але 
важно собі уявити, що така команда 
займає вісімнадцяте місце в турнірній 
таблиці першої зони.

Особливо невдало виступають авангар- 
дівці в останніх турах. Перед приїздом до 
нашого міста вони зазнали оозгромної 
поразки (0:4) в Сумах від сп зртаківців, 
пні були лише двома сходинками вище за 
них, в себе дома одну зустріч звели вні
чию, а другу також програли (1:2).

Очевидно, і наші земляки розраховува
ли на легку перемогу. Вони почали гру 
без потрібного ізогнина. А гості — навпа
ки, вже на першій хвилині примусили

нашого молодого воротаря Валерія Юр’є- 
ва включитися в гру (за хуліганський 
очинок у попередній зустрічі з херсон
ським «Локомотивом» воротар основного 
складу Олесій Іонов не мав права вийти 
на цю гру).

І пізніше севастопольці часто і небез
печно загрожували взяттям воріт. Ак
тивніше заграли і господарі поля, але 
жодній з номанд довго не вдазалося від
крити рахунок.

Розв'язка настала на 56-й хвилині. За
хопившись атакою, кіровоградці лишили 
без нагляду центрального нападаючого 
гостей. Останній, скориставшись цим, ви
йшов один на один з Юр’єаим і пробив 
точно в ціль.

Скоро після цього в нашій команді від
булися дві заміни. Замість Віктора Суч
кова на поле вийшов Юрій Касьонкін, 
Анатолія Максименка замінна Юрій Лів- 
шиць. Ці заміни пішли на користь. Не-

нелегко, — сказав 
не пасуй перед 
дивись уперед, в 

захис-

забаром Касьонкін зрівняв рахунок, а за 
сім хвилин до фінального свистка судді 
матчу Олексій Кацман визів свою коман
ду вперед.

Перемігши з рахунком 2:1, «Зірка» 
зміцнила своє турнірне становище.

Наступний тур — сьогодні Кірово
градці знову гратимуть на своєму полі. 
Вони прийматимуть сімферопольську 
«Таврію».

Наводимо результати матчів між ін
шими командами першої зони: «Суднобу
дівний» (Миколаїв) — СКА (Одеса) — 
3:1, «Будівельник» (Полтава) — «Локомо
тив» (Херсон) — 1:1, «Спартан» (Суми) — 
«Таврія» (Сімферополь) — 0:1. «Шахтар» 
(Кадіївка) — СКА (Львів) — 2:0, «Хімік» 
(Сєвєродонецькі) — «Спартак» Івано- 
Франківськ) — 0:0, СКА (Київ) — «Аван
гард» (Тернопіль) — 1:2, «Дніпро» (Чер
каси) — «Динамо» (Хмельницький) — 1:0, 
«Локомотив» (Вінниця) —«Буковина» (Чер
нівці) — 1:1, «Металург» (Жданоз) — 
«Торпедо» (Луцьн) — 2:0, «Шахтар» (Гор- 
лівка) — «Горинь» (Ровно) — 3:2.

Ось і настав вересень, перехідний мі
сяць від літа до осені. Характеризується 
він загальним зниженням температури, 
порівнюючи з серпнем, заморозками на 
поверхні грунту та збільшенням можли
вості заморозків в повітрі, різким по
слабленням грозової діяльності.

Цього року середня місячна темпера
тура повітря у вересні передбачається 
14 — 17 градусів, на 1 — 2 градуси ви
ща на норму. Місячна кількість опадів 
становитиме у нашій області 34 — 50 
міліметрів. В першій половині місяця 
буде переважно малохмарно, сухо, ли
ше місцями можлива гроза, короткочас
ний дощ; вночі та ранком місцями ту
ман. Температура вночі 12 — 17, вдень 
24 — 29 градусів.

В другій половині місяця буде мінлива 
та значна хмарність, місцями дощі гро
зового характеру, вночі та ранком місця
ми туман. Температура знизиться вночі 
до 4 — 9, вдень до 15 — 20 градусів, в 
середині третьої декади вночі до 2 — 7 
градусів тепла, на поверхні грунту місця
ми заморозки, вдень 12 — 17 градусів 
тепла. Вітер протягом місяця переважа
тиме східний та південно-східний.

Сьогодні чекається мінлива хмарність, 
вітер південно-східний, поміо.чий до силь
ного. Температура повітря 21 — 26 гра
дусів тепла.

ського. Йдеться не про пряме 
наслідування, а про якусь ін.’она- 
ційно-стичьову співзвучність, зов
нішню манеру вис іов і'оч *ння. Ав
торові варто уникати надмірного 
цитування улюблених поетів (хоч 
би з гювагн до читача).
А ТЕПЕР прослідкуємо, як діє у 

книзі В. Базилевського «за
кон ненависті». Поет .гнівно карає 
анонімника, який за «небесною 
усмішкою» приховує свою «облес
ну душу», себелюбця, нездатного 
на справжню дружбу та любов, і 
фарисея, ханжу, котрим лицемі
рить там, де мова йде про святе 
для людини. У віршах «Билиця 
про заздрість», «Лист четвертий» 
та інших автор воює проти нега
тивних рис у свіїомосгі людей, 
намагається зрозуміти, з якого 

■2 Трунту вони виростають.
Людинознавчий аспект цих 

ДеЯКИХ ІНШИХ 3
— та
незаперечдеяких інших віршів незапереч

ний. Проте і тут є «втрати вироб
ництва». Невмотяиовйчігм вида
ється вірш <0 господи, за віщо 
кара ця?» Це слова Сальєрі, кот
рий запереч^'є свою вісту у смер
ті Мзцарта. Ось закінчення вірша.

— Даома, Сатьсрі. — гримнуло 
з-за хмари, —

Ти ненавидів, тож неси покару* 
Десь там, у корені авторсько

го задуму, очевидно все було зро
зумілим, але у вирішенні подано 
Цю думку художньо непереконли
во. суперечливо.

З-поміж, в основному, рівних за 
ідейно-художнім рівнем віршів 
важко виділити якийсь один, про
те думається, що справжнім ДУ’; 
ховним епіцентром збірки є поезії 
циклу «Склярі», а також вірш 
«Муки творень — народження му- 

зокрема такі його рядки:
«Світе любий, трударю великий, 
Сивий воле на полі труднім, 
Все зайшлося народження 

криком
У зеленому царстві твоїм, 
все у русі — в жазі

Все в

Наше

- Наші 

повсямдення, 
зусиллях — сади й 

соло» І, 
слово — з твого ОДКрОЗвННЯ, 
злети — то злети твої*-

ну ОВА книга поста — завжди 
свято. І не лише для автора, 

а й для читачів, шанувальників 
його творчості. Святкуючи нову 
книгу Володимира Базилевського 
не можна не висловити бодай 
кількох побіжних критичних зау
важень иа його адресу. Книга де
що аморфна, їй бракує ціліснос
ті. як томатитої, так і структур
ної. Тут сім розділів, деякі з іінх 
об'єднують, по п’ять—шість вір
шів і явно' не вичерпують себе. 
Більшість віршів збірки спрямо
вані своїми смисловими вектора
ми у минуле, в роздуми над літе
ратурно - мистецькою творчістю, 
її сенсом тощо. Цс, звичайно, по
трібно, ! в деяких випадках — 
повчально. Однак маю подибує
мо віршів про власне сучасність і 
сучасників, перипетії, в яких від
бувається їх духовне становлен
ня. Від автора' четвеотої книги 
можна було чекати, що він підні
ме глибші пласти суспільної сві
домості, розширить свої тематичні 
обрії саме за рахунок нашого 
сьогодення. Тут варто підкресли
ти, що сучасність — не лише ча
сова. а й морально - стична ка
тегорія, і в такому вигляді вона,, 
звичайно, мешкає в деякій 
тині віршів В. Базилевського.

Одну з своїх пбезій автор 
чинає словами: «Кожна мить 
грані проростання...» Тож хочемо 
побажати Володимирові Базнлсв- 
ському: хай кожна мить на гонах 
його творчості проростає щедрим 
колосом, приносить читачам нові 
думки, образи, насолоду від при
четності до пізнання разом з по
етом ВИРУ ЖИТТЯ в усіх його різ- 
"ов"ямх- л НАРОДОВИИ, 

член обласного лігературно- 
то об’єднання.
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Гроза в Кіровограді Фото М. ТЕРНАВСЬКОГО.

місто 
(М).

СУБОТА, 4 ВЕРЕСНЯ. 
ПЕРША ПРОГРАМА. 9-05 — 
Гімнастика для всіх. (М). 
9.30 — Новини. (М). 9.45 — 
Кольорове телебачення. Ес
традний концерт. (М). 10.15
— Для дітей. «Подорож у 
казку». (М). 10.45 — Пере
дача «Здоров’я». (М). 11.15 
— Наша афіша. (К). 11.20
— «Світло дружби». (Оде
са). 11.50 — Нове — 
Таиікент. Теленарис.
12.20 — Вистава Ростов
ського театру музичної ко
медії. (К). 14.50 — «В Шах- 
матово до Блока». Телена-

• рис. (М). 15.20 — «Самоцві
ти». (Ужгород). 15.50 — «На 
меридіанах України». (К).
16.20 — Кольорове телеба
чення. «У світі тварин». 
(М). 17.40 — Кольорове те
лебачення. Музичний 
фільм. (М). 18.00 — Нови
ни. (М). 18.05 — «Пошук». 
(М). 18.50 — Кольорове те
лебачення. «Музична па
літра». Прем'єра фільму- 
нонцерту. (М). 19.50 — Пре
м’єра документального те
лефільму. «Цей дивний 
спорт». (М). 21.10 — Про
грама «Час». (М). 21.40 — 
Кольорове телебачення. 
«Страх». Прем’єра теле
спектаклю. І ч. (М). 23.10 — 
Чемпіонат світу з класич
ної боротьби. (Болгарія). 
23.40 — Концерт. (Ловів).

ДРУГА ПРОГРАМА. 11.00
— Енран сгудента-заочни- 
иа. Історія КПРС. «Вступ. 
Історія КПРС як наука». 
(К). 11.35 — Вища матема
тика. «Вступ». (К). 12.45 — 
Англійська мова. «Грама
тична будова англійської 
мови». (К). 13.20 — Нарис- 
на геометрія. «Вступ». 
Предмет нарисної геомет
рії». (К). 19.00 — Художній 
фільм «На дикому березі». 
II серія. (К). 20.30 — «На 
добраніч, діти!», (К). 21.00
— Телефільм «Тривожні 
ночі в Самарі». 1 та 2 се
рії. (К).

НЕДІЛЯ. 5 ВЕРЕСНЯ. 
ПЕРША ПРОГРАМА. 9.05
— Гімнастика для дітей. 
(М). 9.15 — Новини. (М).
9.30 — Для Школяоів. «Бу
дильник». (М). 10.00 —
«Музичний кіоск». (М).
10.30 — Сьогодні Всесоюз
ний день працівників наф
тової і газової промисло
вості. (М). 11.00 — Концерт. 
(М). 11.30 — Наша афіша. 
(К). 11.35 — «Газ Прикар
паття», (Чернівці), 11.50 — 
Художній фільм «Капітан
ська дочка». (М). 13.30 —
Українське кольооове те
лебачення. «Олівець-малю- 
вець». (К). 14.00 — Кольо
рове телебачення. Для ді
тей. Мультфільм. (М). 14.25 
~ °ПІН'Є Радянської 
Армії і Флоту. (М). 14,55 —

Казка для дітей. «Жили со- . 
бі та були собі». (Дніпро
петровськ). 15.25 — «За
кон і ми». (К). 15.50 — Ху
дожній фільм «ЦІ невинні 
забави». (К). 17.00 — Ко-
льорове телебачення. Клуб 
кіноподорожей. (М). 18.00
— Новини. (М). 18.05 — 
Кольорове телебачення. 
Музичний фільм «Співає 
іоУ«ІМ Магомаев». (М). 
*9.25 — «Розповідь про 
театр». (М). 21.00 — Про
грама «Час». (М). 21.30 — 
кольорове телебачення. 
«Страх». Прем’єра теле
спектаклю. II ч. (М). 22.55
— чемпіонат спігу з кла- 
оИЛНг°' б0Ро0тьби. (Болгарія). 
23.2^ — Ноенни. (М)

ДРУГА ПРОГРАМА. Ек
ран студента - заочника 
Другий курс 11.00 - а.' 
гліисьна мова. (Н). 11 35 _ 
Вища математика. (К).‘і2 45
— Фізика. (К), поп Л 
Т^етична «маніна Ж).

«Осінні
’ич„| «У-

17.45 ~ Теложі?ТИГОрсь"’- вожні ночі в £'2ЬМ. \Три- 
рія. (К) 19 пвпСамаРі». 3 с®’ 
хових оркестпіп>< <пЗЛТО йу" 
ві __ „ц?сстрів». в переп
ік). 21 з0Лобран1ч, діти!», 
фільм ,Худон'ній
якір». (Н) ДИНа кидає
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ОДНА КРОЛЕМАТКА З ПРИПЛОДОМ ДАЄ ЗА РІК 100 КІЛОГРАМІВ М’ЯСА

ПІДМОГА М’ЯСНОМУ ЦЕХУ
Організація кролеферм в 

колгоспах і радгоспах, розве
дення кролів любителями — 
колгоспниками, робітниками, 
школярами — дуже виїідна 
справа.

Соковите і ніжне- кроляче 
м’ясо за смаком нагадує м я- 
со птиці. Воно поживне, СЕІД- 
л-інним дієтичним продуктом. 
Це знають всі, але мало кому 
відомо, наскільки кролятина 
корисна в порівнянні з м’ясом 
інших тварин. Кролятина ллає 
нейвиший вміст білка (21,5 про
цента) ' навпаки — невеликий

вміст холестерину, який ви
кликає недокрів я, ожиріння, 
захворювання серцево-судин
ної ’ системи, печінки, В кро
лятині багато лецитину, що 
припиняє розвиток цих хвороб. 
До того ж кроляче м'ясо доб
ре засвоюється організмом 
людини. Тому кролятину ко
рисно споживати і дітям, і до
рослим.

З кролячих шкурок і пуху 
виготовляють чудові теплі ре
чі: жіночі кофти і светри, ди
тячі костюмчики, хустки, рука-

Бички, шиють красиві шапки, 
коміри. 1

Кролі — скороспілі і плодю
чі тварини. Від кролематки за 
рік можна одержати чотири 
окроли і реалізувати понад 40 
кроленят та стільки ж шкурок. 
Від однієї кролематки і її при
плоду можна одержати близь
ко 100 кілограмів м яса.

З цих прикладів видно, що 
розводити кролики вигідно-

Це дасть для населення на
шої країни сотні тисяч тонн 
додаткового м’яса, сотні міль
йонів шкурок, тисячі тонн пуху.mOiiEP.lL

ВИРОЩУЙТЕ КРОЛІВ!

КРІМ

КРОЛІВНИЦТВО НЕ ПОТРЕБУЄ ДОРОГИХ КОРМІВ

£

Наша адреса і телефони
м Кіровоград, вуп. Луначарського, 36. 

Телефони: відповідального секретаря — 2-45-35, 
відділу військово-патріотичного виховання і спор- 

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

'Ч:

«МОЛОЛОЛ КОММУНАР», оргап Кировоградского 
обкома ЛКСМУ. г. Кировоград,

НАПУСТИ
І МОРКВИ

Кролівництво вигідно тим, що 
не потребує дорогих кормів. Зав
дання в тому, щоб підібрати та
кі корми, які були б найбіпьш 
поживними і легко засвоювались 
організмом. Слід також запам'я
тати, що ні м’яса, ні гарної шкур
ки при недостатньому годуванні 
кролів одержати не можна.

З ранньої весни і до глибокої 
осені основним для кроликів є 
зелений корм: з бобових — ко
нюшина, люцерна, серадела, ес
парцет, чина лугова, горох, вико- 
вівсяна і вико-горохова суміші, із 
злакових — овес, жиго. Можна 
також давати кульбабу. лопухи, 
подорожник, пирій, полин, бадил
ля-моркви, буряка, картоплі і 
різні бур'яни з городу.

Щодоби зелених кормів дорос
лим кроликам необхідно давати 
від 400 до 1 000 грамів, молодня
кові — 100—400 грамів.

Кролі добре поїдають капусту, 
гарбузи, буряки, турнепс, кар
топлю, свіжі кухонні відходи. Спо
живання кролями великої КІЛЬ

КОСТІ капусти і червоного стопо 
вого буряка може викликати зах 
ворювання.

Взимку зелені корми заміню
ються сіном, силосом, плодами 
подрібненими сухими гілками де
рев. Концентровані корми слід 
давати у малих дозах.

Як і всі травоїдні домашні тва
рини, кролики відчувають потре
бу в солі. Для її задоволення до
сить розчином солі оббризкува
ти корми, а поїти кроликів реко
мендується теплою ЧИСТОЮ во
дою.

Годувати кроликів слід 2—3 ра
зи на добу.

Кролеводи повинні також знати 
отруйні трави. Це — лютики, по
стріли (сон-трава- вовчий постріл, 
луговий постріл), чемериця, піз
ньоцвіт, гладушник великий, ци
кута, болиголов, молочаї, южни- 
ця болотна, волошки рогаті, гір
чиця дика, редька дика, фіалко
вий корінь болотний, кукіль по
сівний, кріп кінський.

СЕБЕ
Пайиигіднішо розводи

ти кроликів крупної ско
роспілої породи, які при
стосовані до місцевих 
умов і найбільш витрива
лі. мають високу продук
тивність і -можуть 003- 
м пожуватись н різних 
умовах утримання і го
дівлі.

Намагайтеся мати на 
фермі або ж в особисто
му господарстві кро інків 
крупної породи. Самки і 
самці основного стада 
повинні бути ЧИСГОЧО1- 
рідні, розводити слід од
ну чи дві породи.

Практика розведення 
вітчизняних порід кро
лів показала, що най
кращими якостями від
значаються соіблясті- і 
чорно-бурі, крупні шин
шили. Вони найбільш 
скороспілі: їх шкірки
гарного кольору.

Особливо вигідно роз
водити крупних білих пу
хових кроликів, оскільки 
вони крім м’яса і шкірок, 
дають ще її пух, який ви
соко ціниться (до 60 крб. 
за один кілограм).

На Україні найбільше • 
розповсюдження одержгі- ■ 
.чи такі породи кроликів:" 
радянська шйіппн’ла, сі
рий велетень, білий вело ’ 
тень, сріблястий, віден
ський голубий, чорнобу- 
рий, ангорський. Ці по
роди розповсюджені й у 
пас на Кіровоградщйні.

На малюнку: породи
кролі в, які розводять на 
Кіровоградщйні (зверху 
вниз) — радянська шин
шила, сірий велетень, бі
лий велетень, сріблястий, 
віденський голубий, чор
но-бурий, пуховий.

РОЗВОДЬТЕ КРУПНІ СКОРОСПІЛІ ПОРОДИ1 КРОЛІВ»

На «рото внизу: в таких ніедах ростуть
кролики.

Фото Ю. ЛІВДШНИКОВД.

БК 00348.

звірорад- 
гос.іі -Червона 
Поляна> іДзб- 
ро вели ч к і в- 
сьхий район) 
функціонує од
на з паіібіль- 
піих У країні 
члеміичих кро
леферм.На фото лівр' цомсомол- 

Вчля Син- Валентина 
Владимирова та 
Ніна Аркан зва
жую.ь впроніе- 
іих ними ь'Р°- 

.інків, яких ВІД- 

.іра златим уть 
на продаж на; 
селению нашої 
області.

Індекс G1197,

Багаторічна практика передових кролівницьких 
господарств, наукові спостереження підтвердили, що 
найкращим способам є кліткове утримання кролів. 
Воно дає можливість правильно вести роботу но роз
селенню. зокрема, добирати на плем’я крайніх тварин, 
парувати і одержувати окроли н найкращі строки, 
правильно годувати кролів, одержувати високоякісну 
іикіркову, пухову і м'ясну продукцію, правильно вес
ні облік, своєчасно провадити профілактичні заходи, 
тощо.

Клітин д ія кролів роблять з різних будівельних мя- . 
теріаіін: дерева, саману, глипоплесу, цегли, очепету. 
Найчастіше роблять дерев’яні клітки, використовую
чи для цього дошки, ящикову тару, будівельні відхо
ди. Для даху можна використати будь-який будівель- 
пий матеріал: листове залізо, толь, шифер.

Для економії матеріалів і місця, здешевлення вар
тості. клітки роблять подвійні або цілим блоком но 
8 10 штук, односторонні або двосторонні, два- або
триярусні. Клітки повинні бути просторі, щоб кропі 
могли вільно рухатись. Площа підлоги однієї клітки —

ке менше 0.7 — 0,8 квадратних метрів. Клітин вста
новлюються на стовпах висотою 70—89 сантиметрів 
Якої б конструкції не була клітка, вимагається щоб

ML?*” 
' Z- Ж

І

3 металевої сітки або дерев’яних лейокНині баїато юсподарств користуються іппч плітками з постійним гніздовим вІдЖин™^ 
відгороджують перегородною третшґу І&іт ш па такого помешкання 130, піприна - н"? àh1 
ЙК' СТ1П’'" 70 ~ - 5S

В перегородці (блпкче до передньої СТІННІЙ і 
СОТ1 10 ~ 12 сантиметрів Від Ні щогп ії< бп. 
розміром 20x20 сантиметрів. Таке розташУв 3 
стіпюіШУЄ ЛІаТКУ РОбНТП Г”і:,до біяя зади у

' Висоту маточного відділення влаштопуютг -ж • 
сантиметрів, а не на всю висоту кпіїї-н 5 м \1,а. ’35 забивають дошкою. Дверці вавіп\ють пепеп’8 ’?Х "ог° 
ш. розміром 85x35 Сантиметрів ‘ у гІІ^р®аяпі> !ціль* 
часті (65x45 сантиметрів) у ііопмпппм«Ч°ао?у’. с,'г* підлогу у гніздовому під\іУс„ніРс.Хт{ еуці-ичу’'!“’ 
Щану, з нахилем наперед на 5 — 6 '’У Д0‘
Для годування травою і сіном укрКілююн’^Ши' Яс’?а 
ШМИ кормов іми відділеннями, зам оюнв’.н сус’д-
городку. Ясла роблять ;> двох затяг 1 1ІСРе*
мок (60x50x35 сантиметрів), які встаношр„^И0ю ра' 
упоперек перегородки. З переднього боку ЯрЬпП0ХИЛ0 
маються відкритими. В холодну ’Г° ,°„У ™Па за)І”' 
утеплюють Підстілкою, а сітчасті шюпні Уї П,ДЛОГУ солом якими матами або фанерою. Л ер ' 3?кРНвають

Встановлювати клітку слід па сузглчг,,
му, захищеному від вітрів міст. підвпіцево-

Утримуйте кролів у клітках!

на ви-
> лаз, 

іаіівя лазу 
OJÏ, теплішої

Друпарня їм. Г. М. Димитрова, обласного управління 
во пресі, м. Кіровоград, пул. Гліик», 2.
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