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Нові мінродобрива
Діяння на ріст і розвиток рослин цезію та рубідію —я 

хімічних елементів, які досі не застосовувались у сіль
ському господарстві, визчилн українські біологи. Вияви
лось, що ці новачки, як і їх відомі вже «побратими» — 
бор, молібден та інші, мають цінні властивості.

Об’єктом досліджень стали «стартові» механізми про
ростаючого насіння. Обробка його малими дозами цезію 
і рубідію викликала істотні зміни: скоротився строк ви
ходу його із етапу спокою, активізувався ряд фермен
тів — прискорювачів біохімічних процесів. Зокрема, ру
бідій справляє позитивний вплив на фермент ліпазу, що 
розщеплює жири народжуваної рослини. Це підвищує 
енергію проростання насіння, забезпечує більш дружні 
сходи. «

Корисні властивості показав ще один новачок у сім'ї 
мікродобрив — літій. Він має здатність посилювати вби
рання рослиною сонячної енергії, а отже, і асиміляцію 
поживних речовин. В остаточному підсумку це дає зиачч 
мий приріст урожаю.

(РАТАУ). а
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Механізаторський 
всеобуч 
у Бобринецькому 
районі

Коли сьогодні говорять про 
високу культуру землеробства, 
то мають на увазі, не в остан
ню чергу, високопродуктивне 
використання техніки, рівень 
оснащеності машинами, забез
печення кадрами механізаторів.

Господарства району щороку 
отримують нову техніку. Лише 
минулого року в автотрактор
ний парк надійшло 162 трак
тора, 29 автомашин, значне по
повнення очікують і нинішньо
го року. Такому рівню зростан
ня індустріалізації сільського 
господарства має відповідати 
високий рівень підготовки ме
ханізаторських кадрів. Яка ж 
роль у цьому комсомольців? 
Вже стало традицією: щоро
ку на комсомольських зборах 
первинних організацій розгля
дати питання про оволодін
ня юнаками і дівчатами меха
нізаторськими спеціальностями. 
Зборам цим передує копітка 
робота: члени комітетів ком
сомолу вивчають і аналізують 
стан забезпеченості механіза
торськими кадрами всіх діля
нок господарства протягом ро
ку. Направлення молоді на 
навчання ведеться продумано, 
планомірно. Райком комсомо
лу організовує зльоти моло
дих механізаторів. На них завж
ди запрошуються слухачі кур
сів, учні училищ.

Декілька років тому при 
райкомі було створено групу 
контролю технічного всеобучу. 
До неї ввійшли партійні та 

комсомольські працівники, 
спеціалісти сільського госпо
дарства. З часом коло завдань 
групи зросло. Тепер це — 
штаб технічного, всеобучу. Чле
нами його с і керівники госпо
дарств та організацій, праців
ники райвно, районної газети 
«Честь хлібороба». Штаб роз
робив план підготовки моло
дих механізаторів для госпо
дарств району, контролює за
безпечення плану набору в 
училища, на короткотерміно
ві курси та на курси підвищен
ня кваліфікації трактористів 
без відриву бід виробництва.
Для підготовки механізатор

ських кадрів в районі є всі 
можливості. Профтехучилище 
№ 2 готус трактористів-маши- 
ністіа широкого профілю. Ми
нулого року тут мали навчати
ся 52 чоловіки з району. Рай
ком комсомолу та штаб по 
технічному всеобучу зобов’я
залися перевиконати план на
бору. І сьогодні в училищі на
буває спеціальності механізато
ра 104 юнаки і дівчини. На 
5 чоловік більше навчається 
зараз на п’ятимісячних курсах 
шоферів,

На курсах трактористів при 
районному відділенні «Сіль
госптехніка» вчаться 26 чоло
вік, на курсах підготовки шо
ферів при автопідприємстві— 
42. 913 механізаторів без від
риву від виробництва цього 
року підвищать свою кваліфі
кацію, В деяких господарствах 
вже давно не відчувається 
труднощів з кадрами завдя
ки добрій підготовці кваліфі
кованих механізаторів у місце
вих школах. Зараз 218 школя
рів оволодівають спеціальніс
тю тракториста, водія. Добре 
поставлена робота у Витязів- 
ській середній школі, де 150 
юнаків і дівчат вивчають авто
справу.

Для успішного оволодіння 
сільськогосподарськими про
фесіями важливим фактором є 
матеріально-технічна база. Ке
рівники колгоспів, райоб'еднан- 
ня «Сільгосптехніка» добре ро
зуміючи, що механізатор — 
головна фігура на селі, облад
нують шкільні пункти всеобу
чу, забезпечують технікою. 

Для послуг школярів, які ово
лодівають механізаторськими 
професіями, трактори різних 
марок, 5 автомашин.

ЩОМІСЯЦЯ на курсах підго
товки проводяться комсо

мольські збори, на які запро
шують секретарів комсомоль
ських організацій тих госпо
дарств, що направили юнаків 
на навчання. Позастатутну ком
сомольську організацію ство
рено на курсах підготовки 
шоферів при ДТСААФ. Очо
лив її інструктор райкому 
комсомолу Микола Кирилов.

Райком комсомолу, штаб по 
технічному всеобучу практикує 
в СГіТУ N2 2 та на курсах про
ведення вечорів, зустрічей з 
передовиками сільського гос
подарства. В СПТУ № 2 часті 
гості колишні випускники цьо
го закладу Герой Соціалістич
ної Праці, бригадир трактор
ної бригади колгоспу імені 
XX з’їзду КПРС С. О. Гончар
но, Герой Соціалістичної Пра
ці, бригадир тракторної брига
ди колгоспу «Комінтерн» І. К. 
Гниляк, ірактористка колгоспу 
імені Свердлова, комсомолка, 
кавалер ордена Леніна Вален
тина їелих. А на недавньому 
вечорі «Будьте щасливі» в 
колгоспі імені Кірова багато 
теплих слів було сказано на 
адресу колишніх випускників 
курсів механізаторів та СПТУ 
№ 2, а нині — членів комсо
мольсько-молодіжної бригади 
Володимира Сендзюка. На свя
то були запрошені секретарі 
комсомольських організацій 
господарств. Такі ж вечори 
вони проведуть згодом у се
бе вдома.

КОЛГОСПНА нива чекає мо- З 
лодих рук. Районна комсо

мольська організація, штаб 
технічного всеобучу роблять 
все для того, щоб забезпечити 
колгоспи і радгоспи молоди
ми кваліфіковани/ли механіза
торами А це дасть можли
вість високопродуктивно вико
ристовувати техніку, боротися 
за високі врожаї.

О. РОЖКОВАН, 
перший секретар Бобри- 
нецького райкому комсо

молу. І

В МИНУЛОМУ РОЦІ ГАЛИНА НЕДЄЛКОВА З КОЛ
ГОСПУ «40-РІЧЧЯ ЖОВТНЯ» ВІЛЬШАНСЬКОГО РАЙОНУ 
НАБРАЛА ГРУПУ НЕТЕЛІВ. А ВЖЕ В КІНЦІ РОКУ КОМ
СОМОЛКА ВИПЕРЕДИЛА СВОЮ СУПЕРНИЦЮ ПО ЗМА
ГАННЮ — КЛАВД1Ю ДРАГОЄВУ. УСПІШНО ТРУДИТЬСЯ 
ГАТЧИНА І НИНІШНЬОЇ ЗИМИ.

НА ФОТО: ДОЯРКА ГАЛИНА НЕДЄЛКОВА.
Фото І. ЦУРКАНА.

ФОРМУЄМО ВЕЛИКОВАГОВІ
Щодня біля «Екрзну змагання», 

що встановлений на ставнії Зна
м’янка, збирається багато заліз
ничників. Серед них обов’язково — 
члени комсомол ьсько • м олод і жн ої 
зміни № 1. Не цікавість вабить їх 
сюди ,а бажання звати, як попра
цювали вчора, що ще можна зро
бити сьогодні, щоб ділом відповіс
ти на вимогу року — швидше, кра
ще, дешевше.

Комсомольсько-молодіжна зміна 
№ І, яку очолює комуніст В. Г. 
Довженко (групкомсорг Валевти- 

на Самброс) план року зобов’язав 
лась виконати до 25 грудня. Зав
дання січня по кількості відправ
лених вагонів тут виконали на 
102.5 процента. За місяць сформоч 
вано важковагових поїздів при зо* 
бов’язапні 14,4—14,7. Зараз серед 
комсомольців і молоді зміни ши
риться змагання за скорочення 
простою вагонів.

о. п-інчук 
помічник складача вагонів 
станції Знам’янка.

/-

МАЙЖЕ щосуботи обласна молодіжна 
газета друкує на своїй четвертій сто

рінці куток «Бажаємо щастя». Тут по
даються прізвища тих, хто всіупає в 
шлюб, молодих людей, які добровільно, 
за великим людським почуттям поєдну
ють свої долі, створюють молоду радян
ську сім'ю.

Це своєрідний знак уваги. І, можливо, 
він не може зрівнятися із силою того 
тепла і ласки, які виявляють■ молодим їх 
батьки, молодші чи.старші брати і сестри, 
друзі, знайомі, але й звичайним поздо
ровленням через газе і у хочеться додати 
до тієї радісної події для юнака і дівчи
ни ще один світлий промінь, підкреслиш 
її значимість. Поздоровлення — на адре
су тих, хто реєструє свій шлюб в облас
ному центрі, де щотижня скріплюють 
свій союз підписами близько 80 юнаків і 
дівчат, а за минулий рік ■— 4384. На Кі- 
ровоградщині ж щомісяця з'являється 
сотні подружніх пар.

Сотні великих радостен. Радостей, що 
надовго запам’ятаються, що іноді засму
тяться життєвими незгодами. І, коли ви
словитися дещо образно, сотні великих 
відповідальностей. Відповідальностей на 
все життя, до останнього подиху. 1 при 
тому не тільки за союз, п який вступили, 
за його міцність і непорушність, його 
громадянську віддачу, честь і. авторитет, 
а й за нові життя ног-их людей, які по
повнюють створену сім’ю.

І якщо торкнутися питання уваги до такої 
щасливої, радісної події з бону громадськості, 
комсомольських та профспілкових організацій, 
то в цьому знайдеш повсюдно щонайкращі 

приклади. Урочисті реєстрації шлюбів, насад
ження алей молодожонів, комсомольські вссіл. 
ля, подарунки від завкому профспілки чи 
правління колгоспу, врученая ключів від нової 
квартири, виступ на весіллі учасників худож
ньої самодіяльності І проведення самих ве
сіль, гучних, насправді святкових, таких, що 
надовго запам’ятаються І своїм музичним 
оформленням, і своєрідним сценарієм, промо
вистими тостами...

О НАКИ уваги юнакові і дівчині, які 
° щойно повернулися з бюро ЗАГСу, 
постійно і в різноманітних формах вияв
ляють в Гаіїворонському, Спітловодсько- 
му, Новоукраїпському, Долішському ра
йонах; Тут такі знаки стають основою 
новях радянських обрядів, безрелігійних 
Ь своїй ідейній суті, народних — 
своєю масовістю, яскравістю і красою. В 
цих випадках комітети комсомолу ста
ють застрільниками найцікавіших захо
дів, аби порадувати молоді пари, зроби
ти подію в особистому житті справжнім 
знаменням.

Хоч проведенню самих весіль у багатьох, ба
гатьох випадках можна зауважити: чи но до
пускаємо ми великої заііинни у спиртних на
поях? Кожен батько і мати прагнуть до того, 
щоб пкомс-гп щедрішим зробити стіл для сипа 
чи дочки. Це природне прагнення І воно, в та

кож ознакою достатку наших радянських лю
дей, їх и едрості і хлібосольності. Але навряд 
чи можна похвалити ті випадки, коли весілля 
перетворюються у дсо-тридениу безпробудну 
пиятику, яка для окремих її учасників про- 
дсгжується чи ие цілий робочий тиждень. 
Крім всього іншого, — часто спричиняються 
бійки, образи, сварки, шо накладають плями 
на таку святкову подію в житті юнака і дівчи
ни, -• такі випадки говорять про безкультур’я 
І, напевне, вони не б добрим зарядом у пер
шому щ оці молодої сім’ї.

Якраз тут і слід первинній комсо
мольській організації виявити максимум 
творчості у самому сценарії весілля, щоб 
воно було більше музичним святом, ці
кавою самодіяльністю, а не звичайним 
«гарячим» столом.

Нерідкі випадки вінчань і хрещень но
вонароджених дітей. Це наслідок слаб
кої антирелігійної роботи взагалі, вихов
ної — комітетів комсомолу, зокрема. По
дібне частіше трапляється в Звам’ян- 
ському, Новомпргородському, Бобри- 
ненькому районах.
ТТ РОТЕ безрелігійність обрядів •— тема 

окремої, серйозної розмови, а тут би 
хотілось підкреслити ціпу комсомоль
ської уваги до молодої сім'ї у «передве
сільний» і «пісяявесільний» періоди. Са
ма подія вступу в шлюб майже в кож
ному комітеті комсомолу — на черзі дня. 
А що передує цьому? У нас ще рідкі ви
падки, коли групкомсорг, члени комсо
мольського комітету підказують пра
вильне рішення юнакові чи дівчині напе
редодні вступу в шлюб, дбають про те, 
щоб у цьому молоді люди виходили з 
глибоких життєвих критеріїв, високої ко
муністичної моралі.

Подібне можна сказати і про увагу до 
молодої сім’ї після перших кроків по
дружнього життя. Чимало питань роз
глянуло бюро Онуфріївського райкому 
ЛКСМУ, комітети комсомольських орга
нізацій швейної фабрики, Байдаківської 
брикетної фабрики міста Олександрії 
щодо впровадження нових обрядів, в.то
му числі тих, які стосуються реєстрацій 
шлюбів, звіздин тощо. Але тут, як і май
же повсюдно, з поля зору вкладають 
суттєві проблеми становлення молодої 
сім’ї, її життя, її інтересів.

Комітет комсомолу, безперечно ж розгляне 
на своєму засіданні факт розлучення, які в 
паш час не така вже рідкість. А підказати 
своєчасно подружжю, принципово стази н ч за
хист справедливості, засудити безчестя, бай
дужість до-справ сімейних чоловіка чи .дру
жини, підказати хороший приклад — це все 
ми вважаємо справою лише самої сім'ї. Ми 
терпляче чекаємо сигналу від НЬОГО чи від 
НЕЇ, хоч добре знаємо причини розладу, діємо 
за старезним правилом: «В чужій сім’ї біс 
розбереться».
ТРОМІТЕТАМ комсомолу.разом з проф- 

спілковими оргзпізащями слід розро« 
бити перш за все принцип, засоби вихов
ного впливу на молоду сім’ю. Ні, не дріб
ної опіки, невипрзвданого втручання че
кає молода сім'я, а уваги, поради досвід« 
чених людей, принципової’, оцінки її жиг- 
тя. Як виховується дитина, як сім'я від
почиває, чим цікавиться — це ге елемен
тарне, в чому має бути освічений кожен 
комсомольський активіст.

Кажучи-слова: «Міцна сім’я — міцна 
держава»,- ми почуваємо загальну відпо
відальність за кожну нову радянську 
сім’ю. І ми дійсно відповідальні.



Р ІКТОР давно мріяв про ін
ститут. Йдучи до школи, 

щоранку зустрічав групки 
юнаків і дівчат, які з чосоли- 
ми жартами поспішали з гур
тожитку в інститут. Безпереч
но, заздрив їм. І будь-що пра
гнув після десятирічки здавати 
екзамени на фізмат. «Найго
ловніше, думав він, скласти 
вступні екзамени, а там дип
лом майже забезпечений»».

На жаль, такої думки при
тримується чимало абітурієн
тів, тих, хто зарахований на 
перший курс. Трохи сумний 
парадокс: під час вступних ек
заменів у юнаків і дівчат з’яв
ляється велика енергія: вони 
не розстаються з книгою, 
конспектують, відвідують кон
сультації... Під час співбесіди 
приголомшені викладачі ді
знаються, що від них зале
жить доля вчорашніх випуск
ників шкіл: виявляється ко
жен з них майжо з дошкіль
ного віку мріяв стати лише 
фізиком чи математиком, фі
лологом чи Інженером. В ко
мітеті комсомолу катастрофіч
но збільшується список числа 
учасників художньої самодіяль
ності, спортсменів (майже май
стрів спорту), активістів —- ко
жен вступник виявляє в себе 
раніше небачені таланти. І ви
кладачі, комсомольські ватаж-

ки радісно потирають руки: 
оце так набір, з ними ж гори 
ворочити можна.

Та прозвучав перший дзві
нок, затихли наповнені гамо
ром інститутські коридори, 
вляглися хвилювання і як за 
помахом чарівної палички ку
дись зникають і «геніальні» 
декламатори, І спортсмени

знань, що « наслідком слаб
кої самостійної роботи сту
дентів, безвідповідального 
ставлення до практичних і се
мінарських занять.

Громадська активність де
якими комсомольцями розу
міється як формальний запис 
якогось доручення групи чи 
комітету комсомолу. За офі-

иісфамн, помічниками вихователя. 
Та лйшо кілька чоловік проводять 
більш-менш цікаву роботу з діть
ми. Окремі ж, певно, своїх підшеф
них 1 в очі не бачили. Безперечно 

студент людина зайнята. Але 
тправа в тому, що на речі, які зов
сім далекі під майбутньої професії, 
час знаходиться, а для, скажімо, 
набуття практичних навичок робо
ти з дітьми — роботи організатор
ської. яка так знадобиться а май
бутньому, — часу не вистачав.АМПЛІТУДА АКТИВНОСТІ

ВІД АБІТУРІЄНТ А-ДО ДИПЛОМАНТА
(немає кого виставити за збір
ну факультету), а енергійні 
активісти довгий час не вичи
няють двері комітету комсо
молу. До того ж вже на пер
ших семінарських заняттях ви
являється, що та безмежна 
енергія в багатьох кудись без
слідно щезла і в записниках 
викладачів з’являються за
грозливі знаки запитання.
ТТ ОДОЛАВШИ бар'єр вступ- 

них екзаменів, певне чис
ло студентів вважає, що моїй 
досягнуто, А саме заспокоєн
ня веде до того, що для ок
ремих з них літні і зимові се
сії стають непереборною пе
решкодою, знижуєтеся якість

цінними документами, такого 
студента можча віднести до 
«дуже активних», насправді к< 
практика показує зовсім 'нше, 

Наведемо хоча б один приклад. 
Комсомольські організації кірово» 
іранських вузів — педагогічного і 
Інституту сільськогосподарського 
машинобудування — організації 
сильні. Насамперед, вмінням спря
мувати роботу а потрібному руслі, 
за багатьма ініціативними почи
наннями. В той же час деякі сто- 
рони комсомольського життя, СВІДО
МОЇ громацської активності студен
тів хоча І не випускається з поли 
зору, але перебувають на другому 
плані.

Однією з прогалин в роботі ор
ганізацій можна вважати шефство 
над -важковнховуванчми* підлітка
ми. До 3(Ьх комсомольців інституту 
сільськогосподарського машино
будування прикріплено учнів з шкіл 
міста. В списках воин числяться

9

Тим більше — иашезвер- 
нення до першокурсників пе
дагогічного інституту —- шеф
ство над «важковихоз/вани- 
ми» — це початок шляху до 
професії педагога, можливість 
з перших кроків перевірити 
себе в рол| вихователя. І ко
му, яр не майбутнім вчителям 
вести перед, показувати при
клад для наслідування. Але 
часто тут, мабуть, спрацьовує 
та ж сумнівна теорія: головне 
навчання, сесії, диплом, а там 
•— побачимо. Звичайно, таку 
інерцію можна побороти на
самперед чітким контоолем 
комітету комсомолу над ро
ботою шефського сектора, 
ВСІЛЯКОЮ ДОПОМОГОЮ, підтрим-

кою новачків, заслуховуванням 
їх звітів на засіданнях коміте
ту комсомолу тощо. Такої ж 
роботи у згаданих вузах, на 
жаль, не проводиться. -

Нещодавно ЦК ЛКСМУ^"“ 
Укрпрофрада та МВССО УРСР 
прийняли спільну постанову 
про республіканське змагання 
з суспільно корисної праці се
ред студентів ВИЩИХ І учні» 

• середніх спеціальних учбових 
закладів на 1973—1975 роки, 
Воно передбачає дальше роз
гортання організації суспіль« 
но корисної праці, активіза
цію участі студентів і учнів у 
боротьбі за перетвоооння з 
життя рішень партії І уряду, 
Присвячується змагання ус
пішному завершенню завдань 
дев’ятої п'ятирічки. При під
битті підсумків враховувати
муться всі види суспільно ко
рисної праці і серед них по
ряд з успішним навчанням, 
проведенням політико-вихоа- 
ної, агітаційно - пропагандист
ської, культурно-масової —« 
різнобічна робота з дітьми.

Вже з перших днів, місяців 
перебування студента у вузі 
від його ставлення не лиш» 
до навчання, але й до громад
ських доручень можна судити 
про майбутню віддачу його, 
як спеціаліста, про споавжнку^ 
міру захопленості своєю про$ _ 
фесією.

10 1973 РОЦІ наш кол- 
госп за трудові успіхи • 

в соціалістичному змаган
ні відзначений Ювілейною 
Почесною грамотою ЦК 
КП України, Президії Вер
ховної Ради УРСР, Ради 
Міністрів УРСР і Україн
ської республіканської ра
ди професійних спілок. В 
тому є заслуга комсомоль
ської організації госпо
дарства. Добре працювали 
молоді трактористи В. Ку-

СТВОРЕНО
черонко, В. Кармвзін, 
В. Руденко, доярки-комсо
молки Л. Яременко, Р. Ку- 
харевська. 1 нині вони се
ред правофлангових у со
ціалістичному змаганні; 
Молоді механізатори в 
третьому, вирішальному 
році дев'ятої п'ятирічки 
зобов’язалися виростити 
100-центнерний урожай

МЕХАНІЗОВАНІ
кукурудзи. Вже створено 
механізовані ланки, на 
площі внесено значну 
кількість органічних доб
рив, Комсомолець, , агро
ном М. Лободенко розро
бив технологічну карту 
внесення мінеральних 
добрив одноразово з висі
вом зерна в землю. Моло
ді механізатори підвищу-

ють свою кваліфікацію а 
агротехнічній школі, дояр
ки колгоспу борються за 
3-тисячні надої.

Г. ГИРБА, 
секретар комсомоль
ської організації кол
госпу імені Карла 
Маркса Маловнсків- 
ського району.

ГГОУПТИЧНИЙ ГАРТ

місячник 
ОБОРОННО- 
МАСОВОЇ 
РОБОТИ

ЮНАРМІЙЦІ
СПІВАЛИ
«ЗЕНІТКУ»

Як учасницю Сталін- 
градської битви учні Світ- 
ловодської СШ № 2 за
просили мене на вечір 
бойової слави. Вчителька 
історії. Лідія Іванівна Ви
нокурова показала мені ’ 
сценарій цього вечора, 
який вона зробила разом 
ЗІ своїми вихованцями. І . 
я вже наперед знала 
це буде цікава розмова.

...До школи завітали во- ' 
їни-ветерани. Школярі іх 
Зустрічали з квітами. Юн- 
армійці співали «Зеніт
ку», потім «Катюшу», А 
Старшокласники, які не- 
щрдавно побували на бе
регах Волги, передали 
для шкільного музею па- 
котик з волгоградською 
землею, грамоту, якою 
рони були удостоєні у 
Волгограді, виступаючи з 
концертом перед ветера
нами війни.

А ще слухали спогади 
Колишніх артилеристів, 
зв'язківців. Завуч школи 
Ф. І. Корінний розповів 
школярам про історію 
Своїх бойових нагород.

Такі вечори о школі 
влаштовуються система
тично. Особливо цікаво 
тут проходять уроки муж
ності. Нині вони приуро
чені 55-й річниці Радян
ської Армії та Військово- 
Морського Флоту. Три« 
ває розмова про виз
вольну місію радянських 
воїнів, готовність наших 
їинїв повторити подвиг 
батьків.

П. ПОПОВА, 
завідуюча міською 
бібліотекою № ї, 
учасниця Сталинград- 
ської битви.
м. Соїтловодсьгг,

Г *

ВІН СИДИТЬ ї сором’язливо по« 
сміхається. Змужнів од тієї зустрічі. 

Роздався в плечах, засмагло , від вітру 
обличчя, брови — ніби крила чайки в 
польоті. І лише сірі очі та кучерявий 
чуб — ті ж. Від посмішки на рожевих 
щоках проступили ямки. Микола, вид
но, згадує щось своє.

По хвилі заговорив гихо й поволі.
... Дитинство. Пройшло воно в рідно- ... _____ г...............................

му селі Лебединці. Тут же полюбив тех- . захстанської області. Миколі доручили 
піку. Бувало візьме в руку білий вузлик відразу групу молодих комбайнерів. Він 
" *!............... ' працював старанно, намагався бути

прикладом для товаришів. За 35 днів 
поклав у валки пшеницю па площі 600 
гектарів, намолотив 
перів зерна, 
там, у 
пу Каза 
ну, зро 
Микола: 

■ло вибрав він 
потримаю кермо. — просить, свою хлібо-

сіяв, влітку збирао золотисту пшеницю, 
восени орав, а взимку ремонтував тех
ніку.

Минулого року Микола Пташник ра
зом з своїми товаришами Василем І\о- 
зяром з Новосілки, Миколою Корнер 
вим з Перегонівкн, Миколою Олексю- 
ком з Наливайки поїхали $ Казахстан. 
Радо зустріти українських хлопців у 
Сергіївському районі Північно-Ка-

Коли в райкомі комсо
молу мова зайшла про 
кращих пропагандистів, 
Перший секретар райко
му Світлана Русанова на
звала прізвище Зої Сте
панівни Грицзй. В цьому 
році минуло рівно двад
цять відтоді, як вона пра
цює пропаган
дистом комсо
мольської політ
освіти.

Давно при« 
йшли до неї ав
торитет визнан
ня. І зовсім не-

Зараз досвідчений про
пагандист ведо гурток ос
нов соціалістичної еконо
міки а сільському госпо
дарстві. Різний склад слу
хачів. Більшість має се
редню освіту. I до кож
ного необхідний якийсь 
«свій»,

ПОТІК, 
що

давно до подяк, 
нагород райкому 
та обкому ком- ЗУПИНЯЄТЬСЯ

з їжею, біжить навпростець ріллею і 
гукає: I

~ Та-т-у-у-у! Та-т-у-уІ
Хлоп'ячий голос покриває гуркіт трак« 

тора і лине ген-ген туди, де сірою сму
гою тужавіє горизонт.

стежить за вправними рухам»' 
рук. Пишається ним: який 

сильний! А як править маши-
г

Микола 
батькових 
спритний, 
кою!
~ Дай. . . ■ .

Т здається йому, що то він крає землю, робську про
що сонце по-змовницькому підморгує І " фесію. дуже 
сипле золоті промені... " * потрібну лю-

Коли закінчив місцеву школу, подав- дям. .А в пе- 
ся до Голованівського сільського лроф* реддепь золо- 
техучнлшца. Два роки навчання і — того ювілею 
Микола механізатор широкого профілю.. країни Мико- 
Потім служба в рядах Радянської Ар- лина радість 
мі?.. ------- ----------

А як повернувся до рідного села, звіс
но, за першими розпитами: як служило- 
ся, за що одержував подяки, з ким 
подружився, — неодмінно поставало ще

подвоїл а с ь. 
Ного, як і ін
ших механіза
торів країни, 
що відзначи-

одно, котре, як зауважив Микола, чи ке 
найбільше бентежило рідних, близьких, 
друзів. Всім кортіло дізнатися: зали
шиться Микола в рідному колгоспі, чи, 
як деякі хлопці, подасться із села. Спе
ціальність має таку, з якою легко міг 
би влаштуватись і в місті.

Бували хвипннщ коли Микола й сам 
вагався, як вдіяти. Зробити остаточний 
вибір допоміг голова колгоспу імені 
Котовського Микола Іванович Іванов. 
Ніби між іншим, під час розмови запро
понував навідатись в тракторну брига
ду, подивитися, скільки нової техніки 
придбав колгосп за останні роки, а за. 
одно зайти і до майстерні — там теж 
з’явилися нові верстати.

Зустріч із товаришами по роботі роз* 
тривожила душу. І лишився хлопець у 
колгоспі. В колективі прибавилось та
ких же молодих механізаторів, як вій 
сам,

І знову .Микола, як ! рапіш, весною

близько 7000

сомолу приєд
налася ще одна — най
більш важлива і пам’ятна 
для неї, їй присвоєно по
чесне звання заслужено
го працівника кулзтуои 
УРСР.

А починалося так. Рай
ком комсомолу запропо- 
нував їй очолити гурток.

Нелегко тоді було. Не 
вистачало знань. Вечора
ми до півночі проенджу-
вала над конспектами 
першоджерел. Зоя доб
ре могла розповідати
прочитане, однак, писала 
повний текст виступу. 
Складала по кілька разів 
план, безжнл->но пере
креслювала окремі місця, 
готувала навіть, по кілька 
варіантів. Зона працюва
ла, і працювала не-збияк. 
І якою то була радість 
для Зої ГрицаЙ, коли в 
кінці бесід вона бачила в

лись па збиранні врожаю в Казахстані, 
нагородили медаллю «За трудову доб
лесть».

Вік з тих, з ким працюєш із задово
ленням, кому можеш без вагань довіри
ти будь-яку роботу. Це — думка лю
дей, які добре його знають. Хто вдни? 
Анатолій Олежевськнй — бригадир 

’ Тракторної бригади, Олександр Крав
ченко — комбайнер.

Нині Микола Пташник навчається на 
курсах шоферів при ДТСААФ. Хоче, ма
ти ще й четверту спеціальність. А насту
пить- весна, юнак знову зустрічатиме 
райки в полі; Вонп народжуватимуться 
з щебету птахів, сизого туману і сонця, 
чи в теплому дощі, м’якому шурхоті 
трав і листя,

ю.; пугач.
На фото: Микола Пташник.

Фото автора,
с. Лебедштха, ;
Голованівський- район.

очах слухачів вдячність, 
що вони підходили до 
неї, запитували гро не
зрозуміле, ділилися про
читаним.

З часом, кажуть, при
ходить досвід. Це пра« 
вильно.

— Проте не слід' вва
жати, — каже Зоя Степа
нівна, — що працювати 
стає легко. Ні. Життя ви
магає навчатися, розши
рювати світогляд.

Часто заходить в біблі
отеку І краща доярка 
колгоспу комсомолка Ка
терина Трохимчук, І Зея 
Степанівна (тут вже як 
бібліотекар) віднайде 
тературу про -передовГ * 
методи одержання висо
ких надоїв.

3. С. Грицай ?.рчвчає 
гуртківців мислити кате
горіями державними. А’ 
точніше, під кутом вимог, 
які стоять перед тоудіїи 
никами сільського госпо
дарства. Коли бесідували 
про зернові і технічні 
культури, були запрошені 
заслужені трудівники міс
цевого колгоспу імен! 
Крупської — кавалери 
орденів Леніна агроном 
Ю. Д. Трохимчук га лан
кова Н. Ф. Скрипник. Ве
ни поділилися власними 
думками і спостережен
нями щодо одеожання 
високих сталих возжаїв. 
Не менше одного разу 
на тиждень поопагачдист 
обов’язково побуває на 
фермі або ча тракторно
му стані. Усе її цікавип», 
а вже потім взнане і по
бачене вона використає
на заняттях.

О. МІЩЕНКО. 
спецкор «Молодого V 
комунара».

с. Мощене,

ПІСЛЯ ВИСТУПУ «МОЛОДОГО КОМУНАРА»ЯК ХОЧУ, ТАК І кручу“' 9?
Під таким заголовком в номері «Молодого комуна

рам за ЗО січня цього року було вміщено скаргу мо
лоді X) гора Шевченкового, що в Онуфріївському ра- 
иомі,^ па незадовільну роботу сільського клубу.

Як повідомив завідуючий Онуфріївським районним 
£ї'5.І1ик.0М кУльтУР»т- Чумаченко, питання роботи клу- 

ВІДДІЛУ- Факти підтвердились.
. Й • ' Сслоп було вказано на допущення ке- 

ДОо1Е‘Ві иам,чепо конкретні заходи для їх усунення. 
Нп?одалня гРак™чн°і допомоги в Шевчен- 

ківськгш Сільський клуб виїздили методисти РБК Бу- 
ло аміцнено матеріальну базу клубу. *



15 лютого 1913 року „МОЛОДИЙ КОМУНАР“
Варта солдатів правопорядку

«НА ВИЇЗД 
ГОТОВИЙ!»

Копи місто спить, особливо вільно мріється. Ліо- 
ри відпочивають, набираючись сил для нового тру
дового дня, а ти не просто несеш варту, а охоро
няєш спокій людей. І ти не один. З тобою — ТИ
СЯЧІ...

Молодший сержант міліції Володимир Васильович 
Кутюк служить в органах міліції третій рік. Син хлі
бороба, відслуживши службу в армії, вирішив про
довжити її солдатом правопорядку.

Перший рік роботи в органах внутрішніх справ 
запам’ятався йому. Особливо той, урочистий день« 
Молод: працівники УВС, вишикувавшись біля па
м’ятника полеглим воїнам-визволителям Кіровоград 
да, чеканили:

—- Приймаю присягу і клянусь до кінця залиша
тись вірним своєму народові, соціалістичній Батьків
щині, буду чесним, мужнім, дисциплінованим.„

Ніхто не пам’ятає випадку, щоб комсомолець Во
лодимир Кутюк відступив .від своїх слів.

...Це було в минулому році. Закінчивши роботу, 
8. Кутюк пізно вночі повертався додому. В районі 
Новомиколаївки його увагу привернув невідомий 
громадянин з ломом в руках, який прямував до 
школи. «Що йому потрібно о другій годині ночі?» 
— майнула думка. Вирішив прослідкувати за ним. 
Аж ось почувся брязкіт скла. Він побіг до примі
щення школи. Та невідомий вже встиг залізти у 

' ~ вікно.
Г Треба діяти! Володимир швидко покликав на до

помогу людей, а сам зайшов у приміщення.
Відчинивши двері учительської, він побачив, як 

невідомий зривав з вікон штори. В столах все вже 
було перевернуто. Володимир крикнув: «Стій! Що 
робиш?» Невідомий розгубився, завмер на місці. 
Обшукавши злодія, міліціонер виявив у нього нема
ло речей, які він використовував при грзбузанні 
квартир. Невідомого доставили в міський відділ 
внутрішніх справ. Ним виявився громадянин, якого 
давно вже розшукувала міліція.

Злочин було попереджено.
Служба у Володимира нелегка. Від того, як буде 

підготовлена автомашина, як вчасно він виїде на 
тривожний виклик, часто залежить життя людини. І 
коли б його не запитав: «Як тобі служиться?», зав
жди відповідає: «Добреї». Добре тому, що знайшов 
себе в цій роботі, що вона прийшлася йому до 
Душі. „

Працює без аварій, заощадив багато мастила та 
бензину, машину завжди тримає у бойозій готовно
сті, відпрацював за рахунок особистого часу з рей
сах по боротьбі з порушниками громадського пра
вопорядку близько ста годин.

За бездоганну службу за підсумками минулого 
року В. Кутюк вийшов переможцем соціалістично
го змагання. Наказом начальника УВС йому присво
єно почесне звання «Кращий шофер міліції», а йо
го портрет занесено на стенд Пошани.

Л. ПАПЧЕНКО.
м. Кіровоград.

І «я

З епюр»
З НАШОГО КРАЮ

"ПІН ЇХАВ у рідне село. Засну- 
чені очі, схвильований вираз 

обличчя говорили самі за себе: у 
людини горе. Командира супро
водили кілька червоноармійців. 
Вони знали, то словами горю пе 
допоможеш, і теж їхали мовчки.

Так, вони їхали па похорон до 
Села Якимівки, теперішнього Ма- 
ловисківського району, звідки на 
фронт прийшла сумна звістка: 
померла мати Юцевича — на. 
пальника штаб}’ кавалерійської 
бригади Г. І. Котовського.

Перед від’їздом Юцевича Ко- 
тояський наказав йому взяти 
взвод червоноармійців і кулеме
та, мовляв, час тепер неспокійний, 
гуляють банди, треба бути обереж
ним. Але Юцевнч відмовлявся від 
такого посильного конвою і нам а- 
гався переконати свого команди-РАЗОМ З котовський

Авторові цього нарису пощастило кілька разів зустрічати
ся в Москві з нашим земляком Костянтином Хомичем Юде
ничем, колишнім начальником штабу кавалерійської бригади 
Г. І. Котовського. Разом з Котовськмм Юцевич бився з біло
гвардійцями на Київщині, бив Юденича, банди Петлюри, ви
зволяв Одесу, а на ТамбовщинІ знищував банди Антонова, о 
суворих боях і походах відстоював завоювання молодої Ра
дянської Республіки.

ра в тому, що нічого не станеться.
— Кажеш, нічого не стане

ться? — заперечив Котовський. — 
Дивись, який Ілля Муромець 
знайшовся! Наказано взяти взвод 
з кулеметом — і ніяких розмов: 
начальники' штабу бригади, на
скільки мені відомо, не валяються 
під кожним кущиком...

На це Юцевнч відповів:
— Коли так, то па похорон ма

тері я пе поїду. І так бійців не 
вистачає, а ви без потреби ки
даєте цілий підрозділ, наче я зби
раюсь штурмувати ворожі укріп
лення.

Котовський, ось уже кілька ро
ків пліч-о-пліч пройшовші! з своїм 
начальником штабу по фронтах, 
знав: якщо вже Юцевнч щось ска
зав, то так і буде, слово у нього 
■міцне. ГІо-людському комбригові 
стало жаль начальника штабу і 
він, людина, яка ніколи не давала 
найменшої можливості ухилятись 
від виконання свого наказу, па 
цей раз все ж поступився твердим 
правилом і сказазс

—• Добре, їдь, Хомичу, як зна
єш. Хоч і один. Але навіщо та
кий риск?!

— Нічого не буде зі мною, Гри
горію Івановичу. Ось побачите, 
їхатимемо тільки вночі, глухими 
шляхами.

Ось вже й Якимівка, Сільчанн 
здивованими очима дивились на 
вершника, що був підперезаний 
широким поясом, у портупеях че
рез плечі, з наганом і шаблею. 
ІОцевич їхав перший, а чотири 
вершники, що супроводили йо
го — трохи позаду.

— Та це ж Костя. Хоми 10це- 
вича Костя, — сказав хтось із 
селян.

— А й справді він!
— Хто б міг подумати?! Буя 

босий безштанько, а тепер який 
герой!

Так, це був вік, Костик, у ми
нулому хлопчак, а тепер началь
ник штабу прославленої бригади 
Котовського. Хіба ж можна було 
його не впізнати? Ті ж волошко
ві, замріяні очі, той же уважний,

зосереджений погляд, такий же 
стрункий, з високо піднятою го> 
ловою. Тут, у рідній Якимівш\ 
вія знав кожну хату, як і кожний 
мешканець села знав його, Коя 
етика...,.

2 ся^

/"і ІМ’Я ХОМИ Юцевича була 
багатодітного. Жилі! вони у 

постійних злиднях і нестаткак. 
Одні діти трохи підростали і вми
рали, інші виростали І впрягались 
у поміщицьке ярмо. Не минув 
цього ярма і Кости. Панські діти 
з семи літ йшли до школи, а Ко
сти в такому хс віці — до папа. 
Працював багато, заробляв мало. 
Селяни шукали виходу з тяжкого 
життя. Хотіли хоч чимось пом- 
ститись над поміщиком. Підпалю
вали його хліб, маєтки. Тихенько 
робив так і Костик, вважаючи, 
що цим вія теж допомагає боро
тись з поміщиками. Горілії стіж
ки хліба, будівлі. Та нічого оселі 
не змінювалось.

Що робити? Залишити Якнмів- 
ку? Поїхати до міста? Це, звичай
но, зробити не важко, але Костик 
побоювався: адже він неписьмен
ний, не має ніякого фаху. Бать
ко не заперечував — можна й до 
міста, все ж таки на одного їдака 
в сім’ї буде менше. Та хотілося, 
щоб Костик хоч трохи походив 
до школи,

ї. БРАТЧЕНКО.
На фото: група котовців. Перший 

зліва ~ К. X. ЮЦЕВНЧ.
(Далі буде). .1
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ВІЗИТНА КАРТКА
Філателія, напевне, найпоширені

ший вид колекціонування. Згідно 
приблизних підрахунків. 100 міль
йонів людей земної кулі збирають 
марки. Бути філателістом нині й 
легко, й важко. Легко, тому іцо 
марки можна купити у філателіє»
тичних магазинах, придбати спеці

альні абонементи па нові випуски. 
1к складно тому, що з тих пір, як 

1840 році п Англії вийшла перша 
марка, в світі випущено понад 200 
тисяч знаків поштової оплати.

У своїй кинз! «Філателія в шко« 
лі» Французький педагог і філате
ліст Даніель Лезобр наводить істо
рію народження першої поштової 
марки.

Розповідають, пише Д. Лезобр, 
Що думка про введення поштової 
марки виникла в англійського ко- 
ролсвського поштмейстра Роуленда 
Хілла зовсім випадково. Він нібито 
рндів в одній шотландській харчев
ні 1 спостерігав, як служниця спе
речалася з поштарем, відмовляю
чись взяти листа, якого не було 
чим оплатити. Справа в тому, що 
доставку листа тоді оплачував не 
відправних, як нині, а той, хто 
одержує, і Іноді людина, яка вда
валася до послуг пошти, відправляв 
™ пус™й конверт, наносячи на 

Умос’'ичн позначками тс, що 
ПОВІД°МНТИ. Поки пош- 

и-Ґ Л’Д«У’«ував сумУ оплати (ру-: 
.к_ и_. зале>кала від відстані, на 
кс - Л. ₽іавлявся лнст>. адресат 
Ьстагав дізнатися про ВСе. що йо

му було потрібно. Ось саме тоді 
Роуленд ХІлл запропонував ввести 
єдиний поштовий тариф для всіх 
простих відправлень певної ваіи. б 
травня 1840 року в Лондоні з'яви
лась у продажу перша поштова 
марка вартістю в один пенні, а ос
кільки вона була віддрукована чор- 
яою фарбою, то 1 ввійшла в істо» 
рію під назвою «чорного пенні».

Незабаром перші поштові марка 
випустили й інші країни. В Росії 
вона з’явилася в 1858 році. Як пра
вило. ці поштові мініатюри були 
одноманітні за своїми сюжетами. 
На ник зображалися державний 
герб чи портрет керуючого монар
ха.

Перші поштові марки Країни Рад 
вийшли в день першої річниці Ве
ликого Жовтня — 7 листопада 191,4 
року. На них була зображена рука 
з мечем, що рубала кайдани.

Відтоді у нас 8 країні вийшло по
над чотири тисячі марок. Справжні 
твори мистептва, наші марки роз
повідають всьому світові про слав
ний шлях Радянської Вітчизни, про 
героїчні справи нашого народу.

Візитною карткою країни назвав 
марку відомий діяч міжнародного 
робітничого руху Георгій Димнт- 
ров. Цс дуже влучне визначення. 
Розглядаючи марки, ми дізнаємося 
про важливі події з житті тієї чи 
Іншої держави, ЇТ вядаТнид пись
менників, вчених | . державних дія
чів, про флбру Іі фауну, про тек- 
нічиї й наукові досягнений.

Про марки ми й хочемо тобі сьо
годні розповісти. Можливо, прочи
тавши ці рядки, ти сам захочеш 
приєднатися до неспокійного племе
ні колекціонерів.

Звичайно, найкраще може розпо
вісти про філателію людина, яка 
сама нею захоплена. Тому ми на
даємо перше слово драматургу Вік
тору Сергійовичу Розову.

«Марки! Який вихор почуттів під
німали вони в наших юнацьких ду
шах! — пригадує Розов. — Шукати, 
знайти, принести додому, бережно 
покласти в зошит чи підручник, а 
потім з насолодою розглядати її 
малюнок, діінаватисп, з чим був 
зв’язаний він — з великою битвою, 
геніальним відкриттям, подорож
жю...

Я зараз захоплений марками Ра
дянського Союзу. I особливо люб
лю марки періоду перших років — 
марки РРФСР. Цікавий був час. 
Люблю пошук. Ось, наприклад, чув 
я від когось з філателістів, що бу
ла підготовлена до друку в 1921-му 
чи 1922-му марка з портретом Ана
толія Васильовича Луиачарського 
— марка так І не вийшла, але ме
ні поталанило, і зовсім недавно, 
здобути її пробний відтиск. Дуже я 
був задоволений. Говорять існува
ла подібна марка I з портретом 
В. І. Леніна, яку хотіли видати ще 
за життя Володимира Ілліча, але 
Ленін запротестував, сказав, що це 
не скромно.

Що таке для меле філателія? 
Перш за все захоплення. Захоплен
ня і відпочинок. Пізнання і пошук. 
А де пошук, там і пристрасть, 1 
здоровий азарт. А з таким почут
тям жити цікавіше».

«Пригадуючи свої дуже давні 
ШКІЛІ.НІ роки, коли я вперше поці
кавився філателією, — говорить і 
композитор Д. Кабалевський, — мо
жу сказати, що колекціонування 
марок збагатило мої знання в різ
них галузях, особливо, в географії, 
оскільки «географічний» зміст пе
реважав у марках того часу».

Серед марок, виданих у нашій 
країні, десятки мініатюр, присвя
чених Володимиру І.ілічу Леніну, 
Вони розповідають про місця зв'я
зані а життям I діяльністю Володи
мира Ілліча, про картини й скульп
тури, присвячені йому, про без« 
межру любов народу до свого вож
дя, вірності його справі. Особливо 
багато марок, зв’язаних з Іменем 
Леніна, вийшло в рік, коли вся кра» ї 
Іна, все передове людство урочисто 
відзначали 100-річчя з дня народ
ження вождя реаолфції. •<

Численні радянські марки зна
йомлять ипс з тим, як ярок за кро«

ком людина освоювала космос. Ми 
можемо знайти на них і зображен
ня супутників Землі, і космічні 
станції, запущені в Радянському 
Союзі до далеких планет, І порт
рети гсроїг.-космонавгіа. Льотчик- 
космонавт СРСР А. Леонов І ху
дожник А. Соколов створили спеці
альну серію марок, шо дозволяють 
поглянути нам на космос очима 
художників.

А якщо ти був па Виставці до
сягнень народного господарства 
СРСР у павільйоні «Космос», на
певне, Звернув увагу па філателіс
тичну експозицію «Шлях до зірок», 
В її створенні брали участь І доч
ки першого космонавта. За це 
ОлепцІ і Галі Гагаріннм у Зоряно
му містечку були вручені почесні 
нагороди — медалі «Юний учасник 
ВДНГ СРСР*.

Марки •— пе справжня філателіс
тична енциклопедія життя нашої 
країни. Каталог радянських марок 
займає понад шістсот сторінок. 
Уяви собі, що всі ці багатства по«

трібіїо перемістити в клясери, аль
боми, на аркуші, паперу, розложнт« 
по розділах, зробити потрібні під
писи.

Як правильно вибрати шлях у 
цьому безмежному філателістично
му океані?

Напевне, найправильнішим буде 
те, що ти вибереш собі якусь тему 
для своєї колекції. Наприклад, 
«Великі люди нашої Батьківщини». 
Ми думаємо, шо на багатьох мар
ках ти зустрінеш імена, про які ма
ло ще лосі чув. Адже бути колек
ціонером — цс не значить бездум
но, одна до одної наклеювати мар
ки. Справжній колекціонер зобо
в'язаний знати якнайбільше про тс.
що зображено на марці. Падалі т« 
можеш розширювати свою колек
цію, Ті тематику. Короткі яскравії 
надписи, конверти зможуть її зро
бити книгою, цікавою для всіх.

Отже, бажаємо тобі пізнати ра
дість колекціонування, Щастн тобі!

Е. ГОРТИНСЬКИЙ.

ї,

;-’-ї

СПІВАЄ ХОР.КІРОВОГРАДСЬКОГО ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОГО
УЧИЛИЩА ^2, фото Л. ПЕЧЕНЮКА,
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Пі Лйж музичнмі хвит
.ДОЖЕ, топ цих міркувань з приводу дебю

ту молодого автора занадто категоричний? 
Бо ж € у книжці, котрою вони викликані, ок
ремі гарні рядки, строфи і навіть вірші. Мож
ливо, перше, чисто емоційне враження надто 
хитке, аон ним вивір, ти об'єктивність оцінок? 
Спробуймо розібратися:

Я з квітів тих, що вранці над Сулою 
Дарують келихи ромашкового щему, 
Я з вншеиь тих, що з кожною весною 

1 Плетуть вінки полтавським вареченнм.
І Я з тих пісень, що пахнуть полем, болем, 
І Билинно-гордим хліборобським родом,

З джерел цих п’є моя смаглява дела 
і Дзвінку, цілющу, найсвятішу воду!
І Зрозуміле авторське прзінсипа означити бо- 
I дай пунктирно, якщо не кредо, то принаймні 
і спою індивідуальну приналежність до чогось, 

хоча б і до тих джерел, з котрих не дуже 
І! оригінальна «смаглява доля> п е цілющу во- 
Ц ду. Зрозуміла й позн- 
|| цін редактора, який, 

спонуканий надією
І на майбутнє зростан-

I и ня автора, пнр.ідив 
Ц чого, чи то иак лірич-
II ного героя, в дорогу 
|| о одежі з таких-сякнх

загальників. Але да- 
| руйте, поезін тут і не 

! ночувала. Годі, бо 
Ц розворушити читача 
У нудним переліком, в 
II котрому поєднався 
!| очевидний несмак — 
|| чого варті хоча б оті 
Ц «келихи ромашкового 
|| щему» з невнправда- 
|| ною претензійністю. 
|| Одначе, вірш програм- 
|| ний і, може, не варто 
П так прискіпуватись, 
и важливо, що за ним? 
|| Хоч, якщо казати по- 
|| щирості, ми знаємо і 
]| немало прекрасних 
|| «відхилень» від йор-
I ми — поетичних кииг, 
І| які спроможні діяти з 
И иершого ж рядка, 
!| строфи. Та звернімо
ві ся до тексту. Ось
|| «Дума про матір». Мимохідь зауваживши, що 
і! танцювальний ритм вірша прямо дисгармонує 
з з назвою <3' ким не трапляється!) пробуєш роз- 
и будити неповоротку уяву ну хоча б оцим:
|І Мирі?), тепер твоїх дітей колише,
И У садах гийдае буйноивіть,
; Твоя мова соннежаром дише..,

..................
Н 1 мільйонним голосом над світом
II Пісня твоя райдужно дзвенить.
|1 Задаремне! Либонь, не треба бути фахів- 
и цем, аби визначити діагноз ве такої пже й рід- 
и кісної болячки — схематичний текст з усіма 
II його чинниками поверховості, спрощеності та 
І) несмаку.

Ллє утримаємось па хвилину від спокуси ко- 
5 монтування і почитаймо ще:
11 Від насолоди він (день, ред.) примружив очі. 
У| Та й річка зупинилася принишклії.
|| А я дивився і не міг збагнути:
II Він справді пив чи цілувався з нею?
II Такий синтез інформації про те, як «день 
І| припав губами до красуні Ворскли, щоб вга- 
|І мувати полудневу спрагу».
Ц Або:
|| Ми теплим берегом брели. Без слів.
II Закоханий в твої смагляві плечі,
9| Останній промінь ревно затремтів,
|| Припав до персів захмелілий вечір
Ц І ~~ онімів.
її Чого більше тут — наївної безпорадності, чи 
11 надуманості?

У світлі розпочато” «Литературной газетой» 
розмови про змістовність поезії, Ті громадин- 

Іськість і проблематику, її відповідальність пе
ред сучасником — дивним анахронізмом сприй
маються подібні рядки.

НАД КНИГОЮ 
МОЛОДОГО АВТОРА

Звичайно, не обов'язково виголошувати пуб
ліцистичні монологи. Кожен обирає свою фор
му. Великий досвід російської радянської 
поезії псрснонує в тому, що часто душенині) 
порух, висловлений тихо й щиро, набирає ви
няткової вибухової сили, діє на нас безвід
мовно магічно. А хіба не найбільшому з май
стрів радянської української поезії — М. Риль
ському належать слоаа — «часом можна ви
словить пейзажем те, для чого слів нема люд
ських». Та суть, очевидно, не лише в гранич
ній відвертості, без якої взагалі немислима 
поезія, а й у багатстві, розмаїтості, врешті- 
решт гармонійності душевного світу ліричного 
героя, спроможності йою викликати емоційну 
віддачу в інших.

АРІІі’ЯЗКОВіСТЬ настроїв, інфантильність 
думок — ахіллссова п'ята книжечки мо- 

лодою автора. Монологи, тут виголошені, від
верто нецікаві, вони не викликають исоціації.

Автор не байдужий 
до мініатюр, він час
то намагається са- 
мовнразнтися кілько
ма рядками. Ось 
вірш, присвячений 
Борису Гмнрі:

Ліричний бас — 
це батько плаче.

1 все. Або:
А може, там, десь 
між твоїх зіниць, 
І починається 

та ніжність 
українка? 

Багатозиа ч н і є т ь 
оцих поезій удавана, 
навмисна. Бонн одно- 
внміриі, а тому не 
полишають нічого, 
опріч тієї ж таки 
претензійності. У цьо
му зв'язку хотілося б 
зауважити, що аз:ор 
активно поділяє за
хоплення японськими 
танка і хокку (корот
кими піснями), які 
деякі поети прагнуть 
пересадити на укра
їнський грунт. Однак 
таке механічне пере

садження, як правило, не дає наслідків, і 
сприймається як стороннє тіло. Причина зро
зуміла. Запозичуючи формальні прийоми, ав
тори забувають про неможливість наслідувати 
внутрішньому духові оригіналу, викликаного 
до життя експромтом і японською національ
ною традицією.

До безмежжя, мабуть, можна нанизувати Л 
oui рядки:

Гайвороння розбудило ранок, 
Седов ї розбудили ніжність, 
Я розбудив жінку...
Мій СІНІ усміхнувся сонцю.

Поклавшись на дієвість самого факту, поет 
жорстоко прорахувався, бо ж відомо — прав
да факту погребує ще художнього осмислення. 

Чи є в збірці поезія? Є. З приємністю пере
читуєш ну хоча б оцю строфу:

Моз сонях сонце вип’ють горобці, 
Приляже тиша під стіжком вдовино. 
Дуби над шляхом, мов старі пенні 
Замисляться над цим осіннім плином.

Щирістю, мелодійністю, (хоча і не завше са
мостійною) приваблюють «Дзвони» і «Пісня». 
Але їх занадто мало у представленому автор
ському набутку, аби бодай урівноважити плю
си і мінуси. В кращому разі вони заслугову
ють на окрему добірку.

На тлі здобутків поезії сьогодення дебют 
молодого автора спрап.іяе прикре враження.

До всьою сказаного лишається прилучити 
анкетні дані. Автор — В ЖЕНЧЕНКО, назва 
збірки «СТРУНА», Вийшла у світ у видав
ництві «Молодь»,

В. БАЗИЛ ЕВСЬКИЙ, 
член Спілки письменників України.

СОХ
Музыка В.'Баснера. Слова М. Матусовского. 

Лишь только подснежник распустится в срок, 
Лишь только приблизятся первые грозы, 
На белых стволах появляется сок — 
То плачут березы, то плачут березы. 
Как часто пьянея средь ясного дня, 
Я брел наугад по весенним протокам, 
И Родина щедро поила меня 
Березовым соком, березовым соком. 
Заветную память храня обо всем, 
Мы помним холмы и проселки родные, 
Мы трудную службу сегодня несем 
Вдали от России, вдали от России. 
Где эти туманы родной стороны 
И ветви берез, что над заводью гнутся, 
Туда мы с тобой непременно должны 
Однажды вернуться, однажды вернуться. 
Открой нам, Отчизна, просторы свои, 
Заветные чащи открой ненароком — 
И так же, как прежде, меня напои 
Березовым соком, березовым соком.

0 ПОКАЗУЄ КІРОВОГРАД

П’ЯТНИЦЯ, 10 ЛЮТОГО. 
ПЕРША ПРОГРАМА. 9.35 
Кольорове телебачення. Казка 
для дітей «Золотоволоска*-. 
(К). 10.35 — Кольорове телеба
чення. Ліричний нарис «Осінь 
в Болдіно». (М). 11.15 — Толе-| 
вісті. (К). 11.25 —• «Шкільний 
екран». (К). 12.15 —- Телефільм 
«Справа життя». (К). 13.00 ->• 
Концерт. (К). .10,05 — «Наука 
сільському іосподарству». (М), 
1045 — Для школярів. «До та
ємниць живої природи». (М). 
17.15 — «Зустрічний план а 
дії». (*° *’"'п— -Хроніка

———.«з

із ЛЮТОГО МИНУЛО 
100 РОКІВ з дня 
НАРОДЖЕННЯ 

Ф. І. ШАЛЯПІНА 
(1873—1938), 

РОСІЙСЬКОГО 
СПІВАКА І АКТОРА.

ЛЯ II АР 
СЦЕНІЧНОЇ 
ПРАВДИ

«Для того, шоб... образ 
Мав реальні, жипєві риси, 
щоб він захоплював глядача 
своєю сценічною виразністю, 
зовсім не потрібні театраль
ні куліси, ие потрібен окре
мий костюм, можливо, не 
потрібна і сцена. Пісня, що 
виконується в концертному 
залі, може викликати щирі
стю виражений те ж вра
ження, що А уривок з «Бо
риса Годунова», виконува
ний на сценЬ.. За допомо
гою чого цс досягається? 
Якими засобами? Тями ж, 
що І там. Сценічною прав- 
.дою*.

Ці слова наложать Федору 
Івановичу Шаляпіну,

Шалнпін був одним з иай- 
вндатніших представників 
російського реалістичного 
мистецтва. За свою багато
річну акторську діяльність 
він створив незабутні обра
зи Мефістофеля («Фауст», 
Гуно), Сусаніна («Іван Су- 
санін», Глінки), Бориса, 
Варлаама, Пимена, Доси- 
фея («Борис Годунов», «Хо
ванщина» Мусоргського). 
Галицького («Князь Ігор» 
Бородіна), Мельника («Ру
салка» Даргомижського), 
доиа Базіліо («Севільський 
цирульник» Россіяі), Демо
на («Демон» Рубін штейна) 
та багато Інших.

Майстер камерного співу, 
Шаляпін глибоко розкривав 
красу народної пісні. При
сутність народної пісні •

його програмі — явище ха
рактерне і важливе. Співак, 
що вийшов з народу, вихо
ваний на пісні народу, він 
ніс її в аудиторії, будучи 
пропагандистом пісенної 
творчості. Артист відбирав 
для виконання ті пісні, які 
містили в собі велику соці
ально загострену тему. Ось 
чому в його виконанні зву
чали «Дубинушка», «Степан 
Разін» та інші.

Шаляпін мав сильний, 
надзвичайно красивою тем
бру і широкого діапазону 
голос, здатний переламати 
най тонші порухи людської 
душі. Створені ним образи 
завжди відзначались єдніс
тю музичного 1 драматично
го матеріалу, великою сце
нічною правдою.

Редактор S. ПОГРІБНИЙ.

(г'/ї) Наша адреса і телефони
ГСП,» Кіровоград 50, вут Луначврсміого, 36. 

Телефони: відповідального секрвтаря та відділу 
жом сокольського життя — 2-45-35, відділу пропаганди, 
відділу листів І масової роботи — 2*45*36, відділу а«- 
сьиово-патріотичного вимвання та спорту ~~ 2*46-87,

БК 0HS4, індекс §1197, ,■

Вистава юних 
гуртківців
Після того, як зроблені 

уроки, школярам Гайворона 
не потрібно довго думати 
над тим, де провести своє 
дозвілля. До їх послуг му
зична та спортивна школи, 
різноманітні гуртки на стан
ції юних техніків та в ра
йонному Будинку піонерів. 
Для них відкриті зали ди
тячої бібліотеки та бібліо
теки в школах міста.

Фотооб’єктив зафіксував 
один з таких моментів. Ви 
бачите піонерок Гайворон- 
ської СНІ Лі 2 Наталку Гра- 
бовецьку та Наталку Розку 
за улюбленим заняттям. 
Дівчатка активні учасниці 
лялькового гуртка при ра
йонному Буднику піонерів. 
Юні аматори показали вже 
виставу «Пригоди в лісі» 
піонерам 1 школярам міста.

Фото В. ЗЕМНОРІЯ.

тижня». (Кіровоград). 18.10 -« 
«Товариш пісня», (м). 19.90 — 
«Світ соціалізму», (іп). 19.30
— спільний рейд обласного те
лебачення, радіо і редакції 
газети «Кіровоградська прай
да» но впровадженню передо
вого досвіду. (Кіровоград). 
19.оО — О. Остривськин і
М. Соловйов. «Світінь та ие 
гріє», фільм-спскеакль. (Лі). 
21.ио — Програма «час». (Лі). 
21.30 — Продовження фільму- 
спектаклю «Світить та не 
гріє». (Лі). 2245 — інтербачен
ня. «Співає народний артист 
СРСР В. Норснка». (Вільнюс)^ 
23.15 — Новини« (ЛІ). >,

.. ¥
ДРУГА ПРОГРАМА. 11.15 --Х.

«Шахова школа», (Лі). 1145 —• 
«Запрошує концертна .студія». 
(Лі). 13,9а — Репортаж «пам’я
тайте». (Лі). ІЗ.чи — Програма 
документальних фільмів. (Лі). 
І/.ии — «Товари для народу». 
(К). 17.30 — «цкраи молодих». 
(К,. 13.00 — Ліузнчннн фільм 
«композитор Левко миханло- 
пнч ревуцькин». (К). 18.30 — 
Реклама, оголошення, (К). 
іи.Ои — інформаційна програ
ма «Вісті». (д). 19.30 — «Порт
рет мигця». (К). 20.45 — «<іа 
доораіпч, діти!». (К). 21.00 —• 
Програми «Час», (яі). 21.30 — 
Художній фільм «самотність». 
Друга серія. (К). 22.35 — Ве
чірні новини. (К).

НОВЕ ОЛЕКСАНДРІЙСЬКЕ 
МІСЬКЕ ПРОФЕСІЙНО- 
ТЕХНІЧНЕ УЧИЛИЩЕ №7 

ПРОВОДИТЬ НАБІР УЧНІВ 
НА 1973—1974 НАВЧАЛЬНИМ РІК

З СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ:
зі строком навчання 3 роки
малярн, штукатури, лицювальнихи-плнтковики-мо- 

заїстн, слюсарі-сантехнікн, монтажники по монтажу 
стальних та залізобетонних конструкцій, електрогазо
зварники, слюсарі будівельні, столяри будівельні.

На ці спеціальності приймаються юнаки та дівчата з осві
тою 8 класів. Зараховані до училища мають можливість на
вчатися в 9—10 класах денної школи, що діє на базі учи
лища.

Зі строком навчання 2 роки:
столяри-теслярі, маляри-штукатури, монтажники 

конструкцій-електрозварники, монтажники конструк- 
цій-мулярн, слюсарі-монтажники по загальномонтаж- 
ннх роботах та обладнанню загального призначення, 
електрогазозварники, покрівельники-ізолювальннки 
по гідроізоляції.

Учні з середньою оевпею, які вступили на ці спеціальності, 
навчаються за скороченими програмами і одержують стипен
дію в розмірі 23 карбованці 50 копійок, учні з восьмирічною 
освітою знаходяться на повному державному забезпеченні, 

зі строком навчання 1 рік:
малярн, штукатури, теслярі, мулярн, лицювальни- 

ки-плитковими-мозаїсти, монтажники конструкцій, 
трубоукладачі.

До училища приймаються особи віком 15 років і 
старші.

Демобілізовані воїни навчаються за скороченою програмою 
і одержують стипендію в розмірі 75 карбованців на місяць. 
Всі учні забезпечуються гуртожитком. Під час виробничої 
практики учні одержують 33 проценти від заробленої суми. 

Початок занять і вересня 1973 року, а для демобілізованих 
з лав Радянської Армії та десятикласників з 15 числа що
місяця, по мірі комплектування груп.

Вступники подають такі документи: заяву на ім'я дирек
тора, автобіографію, паспорт або свідоцтво про народження, 
документ про освіту, довідку з місця проживання, характе
ристику, б фотокарток (4x3), довідку про профілактичні щеп
лення.

Адреса училиша: м. Олександрія, вул. Нагориа, 
їхати автобусом «А» до зупинки «ОМИТУ № 7». 
__________________________________ ДИРЕКЦІЯ.

Газета виходить 
у вівторок, четвер, 

суботу.
Друкарня їм. Г, М. Димитрова 

обласного управління у справах видавництв, 
поліграфії І книжкової торгівлі, 

м. Кіровоград, вул. Глінки, 2.

«МОЛОДОЙ КОММУНАР» е» 
орган Кировоградского обкома 

ЛКСМУ, г. Кирпзоград.
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СУБОТА, 17 ЛЮТОГО. ПЕР
ША ПРО) РАМА. 9.00 — Про- 
«рама передач. (іл). 9.05 — 
Кольорове телебачення. Гім
настика для всіх. (Лі). 9.2і) .
Повніш. (М). ОДО — Для 
школярів, «сила і грація», ію- 
казоиі виступи спортсменів. 
(Лі). Ю.ОО — кольорове телеба
чення. Телевізійний докумен
тальний фільм «Радянська 
Вірменія». (Лі). 11.00 — Му
зичний турнір, (Лі), 1145 —
актуальні проблеми науки і 
культури, (лі). 12.15 — «Кіно- 

Н стрічки минулих років», (М).
13.15 — Чемпіонат світу з хо- 
кея з м'ячем. Зоїрна СРСР —. 
зоїрна Норвегії, другий тайм. 
(ЛІ). 14.15 — «Зустрічний план 
в дії». (Лі). 14.30 — Кольорове 
телебачення. «Грає сстрадн^- 
оркестр «Голубий екран». (ГоуГ 
Іо.ио — Кольорове телебачен
ня. Програма мультфільмів. 
(Лі). 15.30 — Науково-популяр
на програма «Здоров'я», (іп). 
10.00 — Кольорове телебачен
ня. «Музичні зустрічі». (ЛІ). 
1045 — Кольорове телебачен
ня. «У світі тварин», (лі). 18.00 
— Новини. (Лі). 18.10 — Ху
дожній фільм «Польський аль- 

Я Сом». 1 серія. «Марія», (Лі). 
Н 19.30 — Кольорове телебачен

ня. Чемпіонат СРСР з хокся. 
«Динамо» (Лі) — «Крила 
Рад» (М). 20.15 — «По кон
цертних залах Москви». (Лі).

.21.00— Програма «час». (Лі). 
21.30 — Кольорове телебачен
ня. Телевізійний театр мі
ніатюр «13 стільців», (лі). 22.35 
— Спортивна програми. По 
закінченні — новини, (Лі).

ДРУГА ПРОГРАМА. 12.30 — 
Програма передач. (К), 12.35 — 
Концерт Уральського народно
го хору. (Сімферополь). 13.10 
— Телевізійний екран кінолю- 
битсля. (Запоріжжя). 14.10 —і 
Програма передач. (К). 14.15 — 
Кольорове телебачення. Для 
юнацтва. «Паростки». Кон
церт. (К). 1445 — Для юнац
тва. «Орієнтир». (Донецьк). 
15^0 — «З дорожної о олокно- 
та». (К). 10.15 — Для дітей. 
«Мандрівки Гнатика-юннати- 
ка». (Дніпропетровськ). 1'5.50 
— «Піонерський калеіідосцс'/лі, 
(Харків). 17.30 — «Кршпта, 
конкурс, конкурс». (К). ш45 
— Інформаційна програма 
«Вісті». (К). 19.15 — Художній 
фільм «Непідсудний», (К). 
2045 — «На добраніч, діти!». 
(К). 21.00 — Програма «Час». 
(М). 21.30 — «Ласкапо запро
шуємо». Концерт. (К). 22.30 — 
Мультфільм для дорослих. 
(К). 2240 — Вечірні нови
ни. (К).

ПОГОДА
Вдень 15 лютого на території області І міста Кіро* 

вограда передбачається значна. хмарність, в першій 
половині дня туман, ранком слабка ожеледь. Вітер 
південний, 5—9 метрів па секунду. Температура по
вітря в області 0—4, в місті 2—4 градуси тепла.

За даними Українського бюро погоди, 16—17 лю
того буде хмарна з проясненнями погода, місцями 
слабкі опади, туман. Вітер південний, 3—7, часом 
5—10 метрів на секунду. Температура повітря вночі 
плюс 2 — мінус.З, при проясненнях до мінус 6, вдень 
1—6 градусів тепла.


	1656-1p
	1656-2p
	1656-3p
	1656-4p

