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Матеріали,

Працівники
агропромис
лового комплексу! Приско
рюйте інтенсифікацію сіль
ськогосподарського
вироб
ництва! Добивайтесь надій
ного забезпечення
країни
продовольством і сільсько
господарською сировиною!
Примножуйте свій вклад
у реалізацію Продовольчої
прої рами!

ні

В. ШУЛЬГА.

Новомиргородський
район.

вміще
сторінці,
читача

з деякими аспектами
виконання

вольчої

Продо

програми у

Новомиргородському
—
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НАШ СУЧАСНИК

...У колгосп імені Чкалова Галина
Студінська
приїхала з Ровснської об
ласті. Деякий час знайо
милася з роботою тварин
ників, здружилася з ко
лективом і вирішила зали
шитися працювати на фер
мі № І. Дівчина не поми
лилася у своєму виборі.
Адже колектив
доярок
очолює Клавдія Гнатівна
Пустовойт
— комуніст,
досвідчена доярка, чуйна
людина. Саме їй і завдя
чує Галина своїми перши
ми успіхами.
З першого дня
перебу
вання в новому колективі
дівчина виявила такі риси,
як наполегливість
у ро
боті, вміння берегти робо
чу хвилину, намагання по
стійно підвищувати свою
професійну майстерність. 1
головне — бажання бути
попереду в соціалістично
му змаганні. ГІрн восьмимісячпому завданні
1602
Галина надоїла по 2382 кі
лограми молока піл коро
ви
Як вважає сама молода
доярка, успіх
можливий
лише за умови небайдужо
го, творчого ставлення до
праці.
А як допоміг Галині до
свід старших подруг, кра
щих доярок господарства
В. Г. Дубель, К. М. Шамарьової! їхні уроки май
стерності стали для Студінської ще однією схо
динкою до успіху.
Одночасно з виробничим
до Галини
приходить і
громадське визнання.
її
приймають у члени КПРС,
обирають членом парткому колгоспу. Тепер у ко
муніста Студінської є свої
учениці, яких вона навчає
працювати на совість,
з
вовною віддачею. І моло
ді майстри молочного цеху
Л. Шамарьова, М. Полі
щук, Є. Погоріла вже мо
жуть звітувати
про свої
перші здобутки.
— Високе звання кому
ніста, — говорить Галина,
— зобов'язує бути попе
реду як у
праці, так і в
громадському
житті. Це
особливо актуально зву
чить сьогодні, коли наша
країна виконує Продоволь
чу програму. Колектив на
шої ферми
з року в рік
знаходить нові ресурси ви
соких надоїв.

цій

ознайомлять

(Із Закликів ЦК КПРС).

УСПІХ
ПРИХОДИТЬ
ДО ЗАВЗЯТИХ

на

О СЕ на цих полях роди" ло і родить, та ще й
як! У різні роки тут пше
ниці збирали по 60, куку
рудзи у зерні по 100, яч
меню по 70, буряків по
400 центнерів з гектара.
Були навіть кавуни-пудовики. Ріками лилося про
со, насіння соняшників.
А от гречка не родила.
Хіба це врожай по 12, а
то й по 8 центнерів з гек
тара?
Було на те чимало при
чин. І одна з них та, що
ця
культура входила в
«та інші». Головні — пше
ниця, кукурудза, ячмінь,
соняшники, цукрові буря

родне прислів я, серед
них і
заповітне — «Яке
насіння, таке й коріння»,
її головний кабінет — на
другому поверсі вагової.
Там —
снопи,
стебла,
мішки і мішечки з етикет
ками. Але найчастіше во
на в полі, на рідній насін
нєвій ділянці.
У кожного насіння своя
історія, своя краса. Гран
часта, як самоцвіти, висо
коврожайна гречка сорту
«Шатилівська-5». Доведе
на майже до 100 процен
тів схожості, лежала вона
в затишних вибілених за
сіках... У реалізації Про
довольчої програми греч
ці нині належить почесне
місце. І вона, молода жін

у полі
гречка
ки, а «та інші» — нині
вже жито, соя й квасоля.
І гречка теж. Головним
увага й пошана, найбіль
ша турбота. Головним —
кращі поля, кращі попе
редники, добрива, постій
ний догляд.
Гречку ж сіяли де прийдеться і коли прийдеться.
Вродить — добре. Не вро
дить — теж не біда. За
неї не дуже питають, не
дуже лають.
І ось раптом цього не
такого вже й сприятливо
го для сільського госпо
дарства року на п’ятому
полі
другого відділку
колгоспу імені Куйбишева
гречка видала по 20 цент
нерів з гектара. А плану
вали врожайність, брали
соціалістичні зобов’язан
ня одержати по 14 цент
нерів. І ось раптом...
— А чому раптом? —
дивується головний агро
ном колгоспу Володимир
Пилипович Босько. — Зов
сім ні. Продовольча про
грама,
настанови партії
націлили нас на збільшен
ня врожайності круп’яних
культур. Гречка у нас ста
ла теж головною...
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ДРУГИЙ
поле.

П’яте
Масний чорно
зем... Напевне, його бачи
ла в уяві агроном-насіннсвод Віра Миргородська.
Вона ще молода, зовсім
недавно закінчила техні
кум,
повна сил, енергії,
любить свою
справу...
Знає не одне мудре на
еідділок.

ка, знає, скільки найсмач
ніших страв можна приго
тувати з гречки! І запаш
ний суп, і знамениті греча
ники, і кашу з маслом і
молоком, що, як кажуть у
народі, сама себе хвалить.
Віра настояла на тому,
щоб гречці віддали ста
ранно зоране поле.
На
весні його добре оброби
ли, внесли чимало міне
ральних і органічних доб
рив. Віра просила сівачів:
— Пам’ятайте про нор
му, додержуйтесь її — по
центнеру на гектар...
Ішла весна. На землю
ступив квітень.
Поле не
засинало ні на мить, там
не припинялася робота...
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Р РЕЧКА вважається піз
ньою культурою: вона
боїться весняних примо
розків. Лягали в землю її
зерна
після
того,
як
вправилися з
кукуруд
зою — у квітні.
Засівати вирішили ши
рокорядним
способом.
Агрегати
на пан вивели
досвідчені
механізатори.
А з ними — й молоді
хлопці трактористи Мико
ла Пономаренко, Микола
Крейтор, Віталій Стоян,
Віктор
Добровольський,
Олександр Сорочан...
Зійшла
«шатилівська»
густо, як ряска. Підніма
ється, міцніє, набирає сил,
увіходячи в теплий до
щовий травень. Міжряд
дя розпушували — і стеб
ла зачервоніли. А ще че
рез день сталося диво —

ніби
білосніжна хмара
опустилася між зелені лі
сосмуги, що обабіч полів.
Гречаних полів...
Голова колгоспу Анато
лій Кузьмич Чорноіваненко наказав вивезти сюди
колгоспну
пасіку.
Він
звернувся з проханням до
власників пасік:
— Даємо вам транс
порт. Вивозьте вулики в
поле.
І сіренькі хмаринки на
голубому
небі ставали
свідками, як кружляли,
гули від світанку й до ве
чора
над
білосніжним
гречаним полем бджоли.
Запиливши рослини, нес
ли вони у свої різнокольо
рові будиночки нектар...
' Бджоли. Варто, мабуть,
погоеорити й про них. Не
есі знають,
що там, де
бджоли запилюють рос
лини, урожай збільшуєть
ся
на 3—4 центнери з
гектара! Не варто забу
вати і про другий урожай,
що його дає гречане поле
— мед. Своєрідний еін з
гречки,
червонуватий,
смачний. І для здоров’я
дуже корисний.
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ОК
почали
падати в
стерню серпневі зорі,
до червонуватих планта
цій підійшли комбайни.
Почалися гречані жнива.
Молоді
водії Микола і
Михайло Погрібні ледве
встигали відвозити зерно
на тік.
У такі напружені годи
ни в повітрі ніби висіло
одне запитання:
— Скільки?
На ваговій відмахували
ся:
— Почекайте, зробимо
підрахунки...
Першість у соціаліс
тичному змаганні виборов
другий відділок, зібрав
ши на круг по 20 центне
рів. Перший і третій по
17.
А ось іще красномовніші
цифри: планувалося
реалізувати державі 1400,
а продано 5000 центнерів
гречки!
Держава виплачує за
центнер гречки по 40 кар
бованців та ще доплачує
за сортність надбавку 4
карбованці. Отже — 44.
Якщо відкинути всі затра
ти, гречка дала колгоспо
ві не багато- не мало —
понад 250 тисяч чистого
прибутку...
А на ринках купувати
муть крупу з «куйбишевської»
гречки... Є вро
жай...
Гречка вийшла з
розряду неосновних куль
тур, стала головною.
м. СТОЯН,

громадський
корес
пондент
«Молодого
комунара».

Новомиргородс ь к и й
район.

районі

З турботою
про врожай
прижи
Вічними турботами про нас луже добре
майбутній урожай живе лась. Комсомольсько-моло
хлібороб. Сівба змінюєть діжні екіпажі сіяли озимі
ся обробітком та піджив в тому ж складі, що і ярі.
ленням
рослин. Триває Кожен
секретар комсо
боротьба за одержання ви мольської організації пос
інформував
про
соких врожаїв’ А після — тійно
турботи про
новий ужи свою роботу райком ком
нок.
Період
важливих сомолу. У районній газе
сільськогосполар с ь к и х ті «Червона зірка» систе
кампаній
— це відпові матично друкувалися ма
дальна пора не лише для теріали про роботу комсо
сіхлібороба, а й для ідеоло мольсько-молодіжних
гічних
працівників. Так, вальних екіпажів. В числі
працівники райкому ком кращих тут постійно нази
Сніс.аренко
сомолу разом з адмініст вали Ольгу
«Комуніст»),
рацією
колгоспів уком (колгосп
плектовують комсомольсь Сергія Ткачснка (колгосп
ко-молодіжні
колективи, імені Шевченка) та Люд
постійно висвітлюють ре милу Багно (колгосп іме
зультати їх прані, прово ні Компанійця).
У кожному колгоспі ра
дять бесіди, .нагороджен
ня передовиків. Сьогодні йону було створено агіт
хочу розповісти про те, як бригади. Тільки не о усіх
організовано
ідеологічне господарствах вони пра
забезпечення
важливих цюють так, як. наприклад,
сільськогосподарських ро агітбригади колгоспів «Ко
біт у районі.
муніст», «Прогрес»,
імені,
XXII
Під чає будь-якої сіль Шевченка та імені
ськогосподарської кампа з'їзду КПРС. Члени агіт
«Про
нії головним залишається бригади колгоспу
забезпечення гласності со грес», наприклад, протя
ціалістичного
змагання гом жнпв дали п’ять кон
Ось. наприклад.
під час цертів. із творчим звітом
жнпв па центральній пло їздили в Олександрійський
щі Попом нргоро та було ви- район.
За участь у художній
віпісно стенд «>К:;ііва-83»,
хочеться
на якому щодня змінюва самодіяльності
Валентині
лися цифри і прізвища кра подякувати
Меланії
щих молодих комбайнерів, Кармазпній та
жаткарів, водіїв. Не менш Федоровій — секретарям
важливе завдання праців комсомольських організа
ників райкому комсомолу цій колгоспів «Прогрес» і
— вручення нагород пере «Комуніст», я також Вікдовикам,
кандидатури торг Бадовському та Ма
яких
затверджуються з рії Шинкарук — заступ
із кол
участю
комсомольських никам комсоргів
організацій та адміністра госпів імені Шевченка та
ції колгоспів. Ще задовго імені Чкалова.
до будь-якої
сільськогос
Як відзначаємо
пере
соціалістичного
подарської
кампанії рай можців ■
ком. спираючись на талі змагання? Просто в полі
райкому
із колгоспів, укомплекто представники
вує комсомольсько-моло комсомолу
вручали кра
діжні колективи і надалі щим молодим механізато
постійно слідкує за їх ро рам
вітальні телеграми,
ботою. Районний штаб по лпетп-подяки
обкому
контролю
за якістю зби ЛКСМУ та грамоти райко
рання врожаю
система му ЛКСМУ. Передовики
тично
проводить рейди всіх
сільськогосподарсь
Так. за період жнив члени ких кампаній заносились у
рейдової бригади побува Книгу пошани комсомоль
ли в усіх колгоспах райо ської організації району,
ну. їх цікавила
не лише нагород жувалися значка
робота, а й
харчування, ми ЦК ЛКСМУ «Золотий
умови життя молодих ме колос» та «Майстер-уміханізаторів.
Результати леїіь». а за підсумками ро
рейді в-перевірок
завжди ку
«Молодий гвардієць
можна
побачити або у п'ятирічки» Отже, хороша
«Комсомольському
про праця кожної молодої лю
жекторі», або на
сторін дини. сумлінність і ста
ках районної газети «Чер ранність у роботі не за
вона зірка».
лишаються поза
увагою
Ось уже
третій рік у районної
комсомольської
кожному господарстві ра організації
йону сівальпі екіпажі час
Т. ДМИТРЕНКО,
то очолюють секретарі ко
перший секве’ас НоВОМИСГҐ»^-»ПЛ .- и 0 г о
мітетів
комсомолу. І [я
Фопча опгапічпчії плані '
сайке.1'-; :-е --омол«

«Молодий комунар» _________________ _ ________ _20 жовтня 1983 року ----- —

1 стер

до нових
ЗУСТРІЧЕЙ,
ФЕСТИВАЛЬ
Яскравою демонстрацією солідарності
юнаків і дівчат СРСР і НДР, їх вірності
революційним ідеалам став
VI фести
валь дружби молоді двох братніх країн,
що проходив у столиці Радянської Ук
раїни.
Посланці ВЛКСАА і СВНМ обмінялися
досвідом
роботи по комуністичному
вихованню підростаючого покоління, на
мітили шляхи
дальшого
розширення
всебічного
співробітництва. Відбулись
мітинги і маніфестації, під час яких пос
ланці СРСР і НДР гнівно засудили мілі
таристські плани нинішньої адміністрації
США та її союзників по НАТО, вислови
ли гаряче прагнення і надалі самовідда
ною працею зміцнювати могутність со
ціалістичної співдружності.
Гості зустрілися з молодими робітни
ками і колгоспниками, діячами літерату
ри і мистецтва, ветеранами
революції,
війни і праці, побували на
трасі газо
проводу
Уренгой—Помари—Ужгород,
відвідали міста комсомольської
слави
Краснодон і Боярку. В рамках фестива
лю діяв клуб «Дружба—фройндшафт»,
Широкою і цікавою була культурна про
грама.
16 жовтня
учасників фестивалю в
місьному Палаці
піонерів і шнолярів
імені М. Острозського
тепло зустріли
юні кияни. Тут
відбулося свято «Хай
завжди буде сонце». Господарі
Палацу
розповіли, що напередодні фестивалю в
усіх областях України пройшла естафета
юних борців за мир. У ній взяли участь
понад три мільйони школярів.
Німець
ких друзів щиро привітали члени місьного клубу інтернаціональної дружби, які
підготували виставку «Наш друг — НДР».
Потім свою майстерність продемонстру
вали юні спортсмени, танцюристи, нулінари.

Цього ж дня у Палаці культури "«Ук
раїна» відбулось урочисте
закриття VI
фестивалю дружби молоді СРСР і НДР.
Найбільший зал столиці
республіки,
прикрашений державними
прапорами
НДР, СРСР і УРСР, немовби розцвів від
усмішок молоді. Промінь
прожектора
яскраво висвітлює емблему фестивалю:
сплетені в міцному потиску руки на
фоні червоного
і голубого
стягів із
значками 6ЛКСМ і СВНМ. На
юнаках і
дівчатах — яскраві шарфи
з написами
«Дружба-фройндшафт», «СРСР — НДР»,
у багатьох в руках
червони гвоздики,
транспаранти, що славлять мир, дружбу,
братерство.
На сцену піднімаються
керівники І
члени делегацій ВЛКСМ і СВНМ, почесні
гості фестисалю.
До мікрофона підходить перший сек
ретар ЦК ЛКСМУ В. І. Мироненко. П'ять
днів, сказав в’н * у місті-герої Києві про-

ходили заходи VI фестивалю
дружби
молоді СРСР і НДР. Ці насичені подіями
і зустрічами дні надовго запам'ятаються
юнакам і дівчатам нашого міста.
Слово надається кандидатові в члени
Політоюро ЦК СЄПН, першому секрета
реві Центральної Ради
Спілки Вільної
Німецької Молоді Е. Нренцу. Кожен з нас,
сказаз
він, від’їжджає з незабутніми
враженнями. У наших
серцях живуть
картини прекрасного Києва — міста, що
піднялося з руїн і попелу, міста на кві
тучій нині українській землі.

КМК: СЛОВО І ДІЛО

Друга зміна також продуктивна

Тут ми знову з усією переконаністю
заявили: народ НДР завжди буде труди
тись, боротись і перемагати пліч-о-пліч
3 Радянським Союзом! Дружба з Краї
ною Рад — справа наших сердець. Во
на для нас те джерело, з якого ми чер
паємо мужність і оптимізм.
Подібно до того, як ви, дорогі друзі, з
піднесенням виконуєте сьогодні рішення
XXVI з’їзду КПРС, члени Спілки Вільної
Німецької Молоді,
ставши на трудову
вахту миру, здійснюватимуть рішення X
з’їзду СЄПН. Ми готуємось по-ударному
зустріти 35-у річницю утворення НДР і
40-річчя визволення від
гітлерівського
фашизму. Ми будемо продовжувати на
шу боротьбу за мир, проти безрозсудної
політики американського імперіалізму,
спрямованої на розпалювання
воєнного
психозу, гонку озброєнь.

Є. Кренц передав
представникам ЦК
ВЛКСМ пам’ятний прапор ЦР СВНМ.
Це було прекрасне свято, яке
зали
шиться в пам’яті кожного з його учасни
ків, сказав у своєму
виступі перший
секретар ЦК ВЛКСМ В. М. Мишин. Впи
сано ще одну хвилюючу сторінку в лі
топис непорушної дружби юнаків і дів
чат наших країн, Ленінського комсомо
лу і Спілки Вільної Німецької Молоді.
Наш фестиваль став справжнім фору
мом однодумців. Він проходив в обста
новці повної єдності поглядів і братер
ської сердечності.
Викликають глибоке задоволення під
сумки фестивалю, головний
з яких —
дальше зміцнення нашої інтернаціональ
ної єдності на основі непохитної вірності
ідеям Маркса, Енгельса,
Леніна. Ми
твердо впевнені
в тому, ідо контакти,
які зав'язались у ході фестивалю, сприя
тимуть дальшому розвиткові наших пло
дотворних зв’язків у найрізноманітніших
напрямах. Вони стануть новим стимулом
у праці, навчанні, зроблять життя орга
нізацій ВЛКСМ і СВНМ ще більш яскра
вим, насиченим, цікавим.
В. М. Мишин передав друзям з НДР
пам'ятну медаль із зображенням вож
дя німецького робітничого класу Ернста Тельмана.
Учасники фестивалю направили листи
на адресу ЦК КПРС і ЦК СЄПН.
Фестиваль оголошується
закритим.
Звучать Гімни НДР, СРСР і УРСР.
На урочистому закритті
фестивалю і
святковому концерті були присутні чле
ни Політбюро ЦК Компартії
України
секретарі ЦК Компартії України
Б. В,
Качура і І. О. Мозговий, перший секре
тар Київського міськкому партії Ю. Н.
Єльчанко, кандидат у члени Політбюро
секретар ЦК Компартії України О. С.
Капто. Були також надзвичайний і пов
новажний посол НДР в СРСР Е. Вінкельман, генеральний консул
НДР у Києві
3. Хьольдтке.
[РАТАУ].

U. землі
піровофіїїсші
Другий орден Леніна
вручено
комсомолу в
день 30-р;чного ювілею
за активну участь у від
будові народного госпо
дарства.

І

Коли у штаб авіацій
ної частини, розташова
ної неподалік
Берліна,
доставили кілька пакун
ків з документами, які
фашисти при відступі не
встигли знищити, радян
ські офіцери звернули
увагу на фотографію. З
літака було сфотографо
вано руїни великого під
приємства.
— Та це ж моя «Чер
вона зірка», — схвильо
вано вигукнув Гіетро Сидяк, один з перших ком
сомольців заводу. — Ось
тут була
прохідна... А
ось на цьому місці, в ба
гатоповерховому корпу-

сі складалися перші сі
валки.
Весна 1945-го принес
ла не тільки радість Пе
ремоги, але й відчуття
горя. Міста й села Кіровоградщини лежали в
руїнах. Бажання якнай
швидше залікувати запо
діяні війною рани викли
кали небачений ентузі
азм молоді.
У труді кувався харак
тер
нового покоління
черзонозорівців. На по
жовклих сторінках про
токолів комсомольських
зборів тих часів можна
прочитати: «Розглядали
питання про участь у від
будові. Постановили: за
прикладом
комуністів
відпрацювати
кожному
по 200 годин на відбудо
ві заводу». То була са
мовіддана I
героїчна
праця, що тривала май
же два роки. Із руїн на

очах піднімалися
старі
корпуси,
розгорталося
будівництво нових. За
короткий строк на відбу
дові, реконструкції і бу
дівництві було освоєно 19
мільйонів карбованців.
У першому році чет
вертої п’ятирічки перед
червонозорівцями стоя
ло конкретне завдання:
не знижуючи темпів від
будови, у
порівнянні з
1945 роком
збільшити
випуск посівних машин у
9 разів.
Комсомольці і
молодь активно включа
ються в рух за комуніс
тичну працю. У багато
тисячному колективі пер
шим цього
почесного
звання
удостоюється
комсомольсько - моло
діжна бригада стернярок з ливарного
цеху
сірого чавуну, очолюва
на Галиною Бардіною. В
цей же час на заводі по-

— Сьогодні у форму
вальному цеху працює
кілька бригад, — повідо
мив секретар
партійною
бюро заводу конструкцій
швидкомонтажних споруд
виробничого
об’єднання
«Дніпроенергобудп р о м»
Анатолій Григорович Хомич. — Можете
у будьякій побувати.
З усіх КМК
навмання
вибрав бригаду, очолюва
ну Костянтином Бакутою...
— Он наш
Кости, на
крані
зараз, — сказав
юнак у зеленій залізній
касці. .
— Він що, хіба кранів
ник? — здивовано перепи
тав робітника.
Той
посміхнувся по
блажливо.
— Ми
ВСІ
дев’ятеро
членів бригади маємо по
кілька суміжних спеціаль
ностей.
Підійшов
бригадир —
смагляволиций,
молодий
чоловік
з акуратно під
стриженими чорними вуса
ми.
— Бакута,
— коротко
відказав і натягнув ру
кавиці. Нетерпляче окинув
поглядом лінію, і ам пра-

цювали його хлопці та дів
чата, і бригадирові нале
жало бути з ними.
— В кількох словах про
змінне завдання, — розу
міючи становище, попро
сив я.
— Тридцять три кубо
метри залізобетонних плит
підлоги маємо виготовити.
— А вправитесь?
— Звичайно, Я ще до
початку зміни перевірив—
усе для роботи є: і арма
тура, і електроди, і бетон.
Все залежить від нас...
— Ко-остя!
І Бакута
поспішив до
форм, де Володимир Ко
вельський, Микола Суховенко. Зінаїда Корсінська
та інші члени бригади ро
били план. Ті обов’язкові
33 кубометри
продукції
для
швндкомонтованих
споруд, яких чекають за
мовники на багатьох енер
гетичних
новобудовах
країни,
які допомагають
заводу вийти на визначені
рубежі п’ятирічки.
Начальник цеху Микола
Іванович Даниленко так
охарактеризував бригаду і
її керівника:
— Молодці. Працелюби.

Свідомістю високою від
значаються. Молодий ко
муніст Костянтин Бакута
спокоєм і діловитістю бе
ре. Бригада плани постій
но перевиконує, з високою
якістю. Всім би так на
заводі працювати...
Цифру виконання плану
бригадою за ту зміну до
велося виправляти. Не 33
кубометри
залізобетону
видала комсомольсько-мо
лодіжна,
а 51! Півтори
норми!
Бригада Бакути своїми
трудовими успіхами спро
стовує ту хибну думку, що
друга зміна малопродук
тивна. В обидві
зміни
КМК трудиться
стабіль
но, перевиконує завдання,
набагато
випереджаючи
трудовий календар. А це
значить, що
річний план
буде виконано і, можливо,
перевиконано
до Дня
енергетика. Як і записано
в соціалістичних зобов’я
заннях.
В. СОКУРЕНКО,
громадський
корес
пондент
«Молодого
комунара».

м. Світловодськ.

Галина Іванівна Коваленко працює викладачем географії
в Устинівській се
редній школі. Великий педагогічний досвід допомагає їй в організації позанласної
роботи, якою вона безпосередньо керує. Вчителька часто
організовує екскурсії
школярів у поле, на луки, щоб вони мали змогу побачити красу рідного краю.
На знімку: Г. І. Коваленко із учнями на прогулянці.
Фото М. САВЕНКА.

чинає функціонувати спе
ціальне конструкторське
бюро по створенню но
вих посівних машин. По
ряд з досвідченими тут
почали працювати тала
новиті молоді конструк
тори Г. Шокіна, С. Вин
ницький,
С. Манякін,
В. Дмитренко. Освоєння
випуску
нових машин
для посіву зернотрав’яних культур, кукурудзи,
соняшника, цукрових бу
ряків, розкидача
міне
ральних добрив дозволи
ли витримати
заплано
ваний темп
збільшення
випуску продукції.
Комсомольці області,
відбудо в уючи
свої
міста і села,
водн о час
брали актив
ну участь у
зведенні республікансь
ких ударних будов.< Так,
Маловисківська, Новгородківська, Новоукраїнська, Златопільська, Долинська
та Петрівська
районні
комсомольські
організації взяли шефст
во над Дніпровською ГЕС
імені В. І. Леніна. На її
відбудову було відряд
жено 220 комсомольців.
Сотні юнаків і дівчат по
їхали в Донбас відрод
жувати зруйновані шах
ти.
Серед сільської моло
ді ширилося
змагання
за вирощування високих
врожаїв
сільськогоспо
дарських
культур. у

1946 році молоді трудів
ники Нової Праги ство
рили чотири комсомоль
сько-молодіжні бригади
і 12 ланок по
вирощу
ванню високих врожаїв.
Справжній трудовий ен
тузіазм проявив тут ко
лектив комсомольськомолодіжної тракторної
бригади,
очолюваної
П. Бугайовим (за підсум
ками роботи
за рік ця
бригада виборола третє
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НАРОДЖЕННЯ
КОМСОМОЛУ
місце у
всесоюзному
соціалістичному змаган
ні). Ланки
М. Нагорної
та М. Ушакова з колгос
пу імені Леніна одержа
ли по 305 центнерів цук
рових буряків з гектара.
Силами молодих енту
зіастів у Новгородківському районі було ство
рено 48 комсомольськомолодіжних ланок по ви
рощуванню
врожаїв
сільськогосподарсь к и х
культур.
Комсомольці

взяли під свій контроль
клуби і
хати-читальні,
випускали стіннівки, ор
ганізували 62 молодіжні
гуртки для вивчення по
літики партії і уряду. Во
сени 1946 року за успіш
не виконання планів пер
шого року післявоєнної
п'ятирічки Новгородківську районну організа
цію було
нагородміено
перехідним
Червовим
прапором
обкому,, ,
ЛКСМ України.
Значну практичну 1 до
помогу правлінням кол
госпів надавали спілчани
Добровеличківської І ра
йонної комсомольської
організац і ї.
Вони прове
ли
кілька
суботник і в,
недільникі в,
впорядкув али вулиці сіл, ремонтува
ли школи, садили дерева.
На заклик комсомольців
693 піонери збирали вро
жай зернових культур і
виробили 20647
трудо
днів. У 1947 році Добровеличківська
районна
комсомольська організа
ція була нагороджена
Червоним прапоромЧ^С^

влкем.

У цей же час
в рес
публіці і країні стало
широко
відоме
їм я
Олександра Васильовича
Гіталова. На республі
нараді вік вИ"
канській
на
змагання
кликав
‘
За трУП. Ангеліну.
довим
<су перництвом
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ВІТЕР
МАНДРІВ

ПІВДЕННИМ
Щороку кращі мандрів
ники Кіровоградщини зби
раються на обласний зліт.
У змаганнях на комбінова
ній смузі перешкод вони
демонструють свою вправ
ність і спритність, уміння
долати труднощі, які зу
стрічаються на маршрутах
у пішоходному, гірському,
водному, велосипедному
та інших видах
туризму.
Нинішній п'ятий обласний зліт туристів Кірово
градщини
проходив на
Південному Бузі, там, де
в нього впадає невелика
річка Корабельна. У зма
ганнях на смузі перешкод
перемогли туристи з клу
бу «Радист»
Кіровоградського заводу радіозиро< бів, який уже багато ро
ків очолює робітник цьо
го
підприємства
Юрій
Огородов.
Переможці
одержали
золоті медалі
за першість на смузі пе
решкод і кубок. Другими
за підсумками зльоту бу
ли хлопці та дівчата Кіро
воградського виробничо
го об'єднання «Друкмаш»,
третіми — члени команди
Кіровоградського спеціалізованого
управління
№ 125.
Наш йор.

я-1

ЦРРГГШГ
і

ЗАСІДАННЯ
КІНОКАУБУ

У приміщенні кінотеат
ру «Мир» відбулося пер
ше у цьому навчальному
році засідання профорієн
таційного кіноклубу «Орі
єнтир».
На ньому йшла
розмова про професії, які
можна здобути в Кірово
градському
середньому
МПТУ № 4.
Із вступним словом ви
ступила старший методист
Будинку художньої і тех
нічної творчості обласного
управління профтсхосвіти
О. А. Порнуян. Заступник
директора училища з нав
чально-виховної
роботи
П. О. Дрозд ознайомив при
сутніх з добрими традиція
ми МПТУ № 4, розповів про
його випускників
— ни
нішніх передовиків вироб
ництва,
заслужених лю
дей праці. Серед них —
кавалер ордена Знак По
шани майстер виробничо
го навчання училища Г. А.
Руденко.
методист по профорі
хуБудинку

єнтації

дожньої

Робочі спецівки на сол
датські шинелі змінять цієї
осені 14 молодих робітни
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В. БЄЛОШАПКА.

смт Олександрівна.

H. САДКО,

СТАНУТЬ
^СОЛДАТАМИ

слідкувала вся країна.
В 1948 році колектив
малопомічнянців
досяг
найбільшого виробітку в
країні на
п’ятнадцяти
сильний трактор (по 1872
гектари) і одержав по
22,4 центнера жита з гек
тара на 165-гектарному
клині. За прикладом гіталовціз працювали сотні
комсомольсько - моло
діжних колективів облас
ті. .Значна частина колеквиростила і зібрала
з кожного
гектара по
25—40 центнерів пшени
ці, жита. Серед
послі
довників О. В. Гіталоза
були вихованці комсомо
лу області
Л. Шліфер,
Г. Шевченко, Д. Войтишин, О. Махинько,
які
пізніше стали
Героями
Соціалістичної Праці.
Справді масового ха
рактеру набрало соціа
лістичне
змагання
в
1948 році, коли молодь
області підхопила почин:
«Річний план — до 30річчя ВЛКСМ!» На трудо
ву ударну вахту
стало
понад 5 тисяч
молодих
робітників Олександрій
ського
буровугільного
б^^гну. На шахті № З
«Е^идаківська» відзначи
лася комсомольсько-мо
лодіжна лава вибійників
Михайла Сергієнка. Ком
сомольці, які стали ви
бійниками, спочатку пра
цювали
на
відбудові
шахти. За короткий строк
оаолоділи
професіями
шахтаря, працювали ви-

ків
ордена
Трудового
Черзоного Прапора заво
ду Другого імені Петровського
цукрокомбінагу.
Днями до лав Радянської
Армії їх проводжав ко
лектив
підприємства. В
клубі заводу цукрокомбінату зібралися робітники
підприємства,
школярістаршокласники, ветерани
Великої Вітчизняної війни
та праці, батьки майбутніх
воїнів. Теплими напутніми
словами вітали юнаків ве
теран Великої Вітчизняної
війни та праці М. І. Іванов,
директор цукрокомбінату
І. Л. Щербина, секретар
парткому В. Ф. Пустовий,
школярі підшефної шко
ли. Від імені батьків ви
ступила В. С. Тюхтій.
Майбутні
воїни запев
нили присутніх, що з чес
тю виконають
свій свя
щенний обов’язок перед
Батьківщиною, а після по
вернення з лав Радянсь
кої
Армії
продовжать
славні традиції
ордено
носного заводу.

творчості
управління

I технічної

обласного

Профтех-

освіти.

сокопродуктивно.
Пра
вофланговими стали Гри
горій Бенько
та Воло
димир Чельцов,
які за
зміну
виконували дві
норми. А Микола Рабулець при
завданні 12
тонн видавав
на-гора
щозміни не менше ЗО
тонн бурого вугілля.
завзято
Енергійно,
працювали на трудовій
вахті молоді залізничники Знам’янки. Тут вели
ким авторитетом корис
тувався комсомольськомолодіжний колектив па
ровоза, очолюваний Ар
хипом Луняченком. Тіль
ки у жовтні ювілейного
року цей колектив зеко
номив 12 тонн пального.
А молодий токар вагон
ного депо станції Зна
м’янка Василь Семенков
напередодні
30-річчя
ВЛКСМ працював у ра
хунок 1952 року.
За дострокове вико
нання зобов’язань в юві
лейному році змагалися
1500 комсомольсько-мо
лодіжних ланок в’язаль
ниць, майже 1100 транс
портних бригад, які пра
цювали
на
вивезенні
хліба державі, 52 ком
сомольсько- молодіжних
комбайнових агрегати.
Ланка Ніни Скляр з
колгоспу імені Калініна
Олександрійського
ра
йону з кожного гектара
зібрала по 34,3 центнера
озимої пшениці, по 36,4
центнера жита. Високі
врожаї зернових
куль

З стор

В школах обласного
центру проводяться тиж
ні боротьби за мир. Ак
тивно пройшов
такий
тиждень у середній шко
лі № 13. Учні всіх класів
написали лист
в штабквартиру НАТО, відвіда
ли місця, пов’язані з ре
волюційними, бойовими
та трудовими традиція
ми радянського народу.

На знімку: семиклас
ники середньої
школи
№ 13 покладають квіти
до обеліска Слави.

Фото
ю. ДНІПРОВСЬКОГО.

м. Кіровоград.

Відгомін літа, яке щойно
минуло, відчувається в ба
гатьох листах із останньої
пошти відділу. Наш гро
мадський
кореспондент
І. марант зі Світловодська
пише про учнів Мнронівської і Великоскелівської
восьмирічок Світловодського району, котрі під час
літньої
трудової чверті
працювали на городах і
пасли
телят у колгоспі
імені В. Ульянова. Правлін
ня господарства нагороди
ло школярів цінними пода
рунками, сувенірами
і
книгами. Серед відзначе
них — Микола Швець,
Анатолій і Віра Малови,
Марина Мумінова, Анато
лій Окунєв, Сергій Григо
ренко.
Чимало рядків свого лис
та і. Карант відвів розпо
віді про будні розташова
них на березі Кременчуць
кого моря піонерських та
борів «Дружба» і «Чайка».
Там відпочивали діти ро
бітників електростанції і
підприємств електротехніч
ної промисловості
облас
ті. Мешканці «Дружби» не
пригадають
жодного дня
зміни, який не був би за
повнений чимось пам'ят
ним: зустрічами з ветера
нами війни чи праці, війсь
ковою грою на місцевості,
футбольними
матчами,
спортивними естафетами,
трудовими
десантами у
лісгоспзаг... А в серцях
піонерів «Чайки» глибокий
слід залишив візит ровесників-днмитровців із Толбухіна
(НРБ). Юні пред
ставники двох братніх кра
їн розповідали про своє
навчання', відпочинок-, за
хоплення,
обмінювалися
адресами. «Хай завжди бу
де сонце]» — злітала над
верхівками високих сосен
пісня російською і болгар
ською мовами. Цей заклик
переплітався з іншим, у
якому
сконцентрувалося
прагнення
прогресивних
сил усього світу: «Хай зав
жди буде мир!»
Дружина «Сонячна» піонертабору «Чайка» і на ді•лі підтвердила свою відда-

Спогад про минуле
і погляд у майбутнє
о

ність справі миру
— всі ще вміє знаходити спільну
району.
гроші, зароблені
на зби мову з малюками», — так Олександрійського
— але вже намітила собі
ранні помідорів і огірків у наш громадський
корес життєву дорогу. Хочу пра
колгоспах імені Чапаєва та пондент Л. Носенко 3 Комцювати у текстильній про
«Дніпро» Світловодського паніївського району оха мисловості,
стати моталь
району,
перерахувала до рактеризувала свою зем ницею чи прядильницею».
Радянського фонду миру. лячку В. Стефашок. І до Ці професії можна набути
«Ні — війні, миру — мир!» дала: «З такими даними у Харківському текстиль
— під таким девізом про саме йти працювати піо- ному технікумі. І-іого адре
йшов у таборі конкурс по нервожатою». 1 Валентина са: 310022, м. Харків, вули
літичних плакатів,
пере пішла. За рік роботи у Зеця Даннлевського, 3.
можцями якого стали Оле ленськііі десятирічці встиг
Київське музичне учили
на Гуща і Вікторія Телят ла добре зарекомендувати ще імені Р. Глієра (252015,
ник. Пам’яті загиблих у себе. Під її керівництвом м. Київ, вулиця Толстого,
Великій Вітчизняній була школярі організували по Зі) Лій називаємо цю ад
присвячена факельна ма стійну шефську допомогу
ресу на прохання восьми
ніфестація,
влаштована місцевим тваринникам. ви класниці Я. Мороз із села
піонерами після зустрічі з ступали перед колгоспни Новогригорівки
Долішсьветеранами війни ЛІ. И. Бо- ками з концертами.
і.ого району
(Люба хоче
рнсенком і Ф. П. ШаршадЯк і завжди, у редакцій стати співачкою). Адресу
кіним. Про все це ми до нії! пошті є листи з погля називаємо, але не радимо
відалися з листа В. Бара- дом у майбутнє — із за поспішати з поїздкою за
банової і Г. Соколовсьиої, питаннями
щодо вибору нею. Любі варто самокри
котрі працювали в «Чайці» професії.
тично проаналізувати свої
під час літніх канікул.
«Виробництво
сьогодні здібності — час ще є. Ад
Питанням
збереження чекає від технічних учи же професія співачки, ик
миру
на планеті чільне лищ не ремісника, настро і взагалі артиста, ставить
місце відводилося і на за єного на певний вид про до вступника особливі ви
няттях школи комсомоль фесійної роботи, а особис моги. Які саме? Про це де
ського активу, які недавно тість мислячу, висококва тально писав «Молодий ко
проходили
в обласному ліфіковану,
справжнього
мунар» 5 березня
цього
центрі. Слухач школи 1. Ло- го с і юда ря
вироби п цтва ».
року у статті «Жовте світ
потов повідомив нам, що Ці слова прозвучали в Кі ло світлофора».
учасники
навчання
—
ровоградському ТУ-6 на
Що ж стосується інших
секретарі шкільних комсо урочистій лінійці, присвя листів
проханнями роз
мольських організацій —- ченій початку навчального повісти із про
особливості
за один день заробили на
року. Викладач
училища окремих професій
— стеж
збиранні яблук у колгоспі М. Полтаранін у своєму те. друзі, за нашими
ви
імені Енгельса Кіровоград листі націлює учнів проф пусками «Вітрила», «Пер

ського району 105 карбо техучилищ на виконання спектива»,
«Аудиторія».
ванців. які теж поповнили цієї вимоги: «Щоб стати Там ви зможете знайти від
рахунок Фонду миру.
такими спеціалістами, ви повіді па запитання.
що
«У Ко.мпаніївській
се повинні
навчатися напо
редній школі добре навча легливо і старанно. І жод вас цікавлять. Пишіть нам.
лася.
очолювала комсо ної хвилини не втрачати
Відділ учнівської
мольську організацію де марно».
«Ще рік я навчатимусь
сятирічки. Брала участь у
і студентської
пише Тетя
роботі різних гуртків, лю у школі, —
молоді «МК».
Праги
бить мистецтво і спорт. А на Ш. з с. Нової

—спорт ————■

тур зібрали
молодіжні
ланки Марії Яцини з кол
госпу
«Новий
шлях»
Онуфріївського району,
Ніни Юр’євої з колгос
пу імені
Шевченка та
Ольги Пухар
(колгосп
імені Куйбишева) Рівнянського району.
У
передсвятковому
змаганні
відзначилися
тисячі молодих трудівни
ків області. До дня юві
лею майже 7000 кіровоградців виконали
річні
завдання, дворічні нор
ми — 826 робітників, п’я
тирічні — 102. Напере
додні свята про виконан
ня річних завдань рапор
тували 505 молодих шах
тарів
Олександрії, 22
комсомольці
виконали
особисті п’ятирічки.
На честь юзілею ком
сомольці і молодь об
ласті посадили
38 пар
ків і скверів, 250 гекта
рів полезахисних
смуг,
відремонтували і збуду
вали 232 сільських і кол
госпних клуби, 11 бібліо
тек, 6 будинків культури.
Життя міцно ставало
на рейки мирної праці.
Напередодні
30-річчя
ВЛКСМ у нашому краї
були відремонтовані всі
промислові підприємст
ва. Переважна більшість
колгоспів і радгоспів по
врожайності вийшла на
довоєнний рівень.
Ю. ЛІВАШНИКОВ.

огляд пошти

оавтр а—спарта кіадаі

і

Бюро обкому
ЛКСМУ,
президія обкому ДТСААФ,
колегія
обласного відділу
народної освіти, колегія об
ласного управління
профтехосвітн, комітет по фізич
ній культурі та спорту при
облвиконкомі і штаб цивіль
ної оборони області прийня
ли постанову «Про прове
дення обласної спартакіади
допризовної та
призовної
молоді по фізичній і війсь
ково-технічній
підготовці
на приз імені героїв-молодо-

гвардійців». Мета спартакі
ади — дальше удосконален
ня підготовки юнаків до за
хисту Вітчизни, їх фізичної
загартованості, поліпшення
оборонно-масової
роботи
серед, молоді, активне залу
чення її до опанування тех
нічними і військово-прик
ладними знаннями та навич
ками.
Змагання, що відбудуть
ся 21—23 жовтня, проводя
ться з таких видів:

Це
був
принциповий
матч. Адже
на початку
сезону ужгородці у себе
»дома з мінімальним
ра
хунком 1:0 завдали пораз
ки кірозоградцям.
З перших же хвилин гри
господарі
запропонували
високий
темп. Вони не
тільки атакували великими
силами, а й вміло захища
лися. Га не
менш вдало
Діяв (і захист гостей з во
ротарем Сергієм Страшненком.
Триває двадцять друга
хвилина матчу.
Одну з
атак «Зірки»
красивим
ударом
завершує
Ігор

Черненко. 1:0. До перерви
Черненко та Михайло Ка
лита мали ще кілька шан
сів збільшити
рахунок,
але їхні
удари були не
влучними.
Другий тайм розпочався
новими атаками «Зірки».
На сорок сьомій хвилині
Сергій Улицькиіі б’є вище
перекладини,
через дві
хвилини реальну можли
вість ДЛЯ
взяття
поріг
упускає Валерій Самофа
лов. Наприкінці
матчу
Ярослав Бобнляк з кіль
кох метрів
не влучає у
ворота.
Кіровограді не
зуміли використати і гой
момент, коли суддя рес
публіканської
категорії
Борис Мочалін (м. Херсон)
за порушення
правил по
просив
з ноля
гравця
«Закарпаття», і гості гра
ли меншим складом.
Хоча «Зірка* добилася

1) стрільба з автомата
АКМ по мішені;
2) крос 1000 метрів;
3) плавання 100 метрів;
4) метання гранати;
5) розборка і зборка ав
томата АКМ;
6) змагання
з цивільної
оборони;
7) фігурне водіння авто
мобіля;
8) подолання воєнізова
ної полоси перешкод.

ФУТБОЛ
дуже важливої перемоги,
все ж цю зустріч
можна
назвати матчем невикори
станих можливостей.
Кіровограді виступали
у такому складі: Б. Фила
тов.
В.
Самофалов,
О. Смнченко, С. Улнцькнй,
О. Іванов,
В.
Димов,
ІО Ковальов
(Я. Боби
ляк), І. Черненко (С. Ку
черенко),
М.
Калита,
В. Петрик (С. Мурадян),
О. Трегубенко.
Наступний — передос
танній тур—у п’ятницю, 21
жовтня. «Зірка.» його про
веде у себе вдома. Вона
прийматиме «Прикарпат
тя» з Івано-Франківська.
В. ШАБАЛ1Н.

---------- 4 стор.

«Молодий комунар»

І М’Я письменника Миколи Кравчука відоме ук
раїнському читачеві, все час
тіше і частіше з'являється во
но в критичних стаїтях, літера
турних оглядах різних періо
дичних видань, книги новеліс
та не залежуються в магази
нах. У таких випадках кажуть:
письменник знайшов свого чи
тача. Природно, в читача ви
никає підвищений інтерес до
особи письменника, його біог
рафії.

Народився я 1929 року п
селі Ситківцях
(нинішнє село
Голодькн) Тетіївського району
на Київщині. З восьмирічного
віку живу в м. Тетісві, виїжд
жав з нього на кілька років:
іцоб
закінчити
Львівський
культосвітній технікум і Київ
ський педагогічний інститут.
Двадцять чотири
роки пра
цював на вчительській роботі
— директором школи, заступ
ником директора, никладаче^/
української мови й літератури,
З 1980 року — на творчій ро
боті.
«нрасному
в
Вправлятися
із дитинства,
письмі»
почав
щось друнував, одначе справжнім початном своєї творчості
вважаю липень 1967 рону, коли
були опубліковані у «Вітчизні»
новели «Оляна», «Криниця під
вікном» і десь через місяць у
«Літературній
Унраїні»
—
«Шафранні яблука».
Перша
збірка новел «Криниця під вік
ном» вийшла
в 1969 році. У
70-х роках видано книжки «Гір
кий цвіт полину» й «На нове
літо». В кінці 82 о’-иу пимшла

25 вересня 1982 року) запере
чував ту
думну, що
новел
сьогодні в нас пишуть мало й
неохоче. В основі літературно
го процесу на Україні нині, як
і раніше, лежить оповідання,
— говорив він. Що скажете ви
з цього приводу!
— Варто дещо уточнити від
повідь Є. Гуцала. В основі ни
нішнього літературного проце
су справді лежить оповідання
— їх пишеться
й друкується

20 жовтня 1983 року -------- -

того, щоб нарешті всім прийти
до спільної думни: оповідання
(новела) — САМОСТІЙНИЙ ве
ликий (і цілком солідний) жанр,
РІВНОПРАВНИЙ із іншими, зонрема з романом. І «мала» ця
проза ТІЛЬКИ ЗА ФОРМОЮ, а
не за художньою
вартістю й
тим значенням, який вкладає в
загальний розвиток літератури.
Тож було б добре, щоб опові
дання в нас, на Унраїні, вважа
лося не тільки
«екзаменацій
ною роботою» молодих «абіту
рієнтів» при вступі в літерату
ру, а СЕРЙОЗНОЮ РОБОТОЮ

і
хвалою. І потім у кожному
слові хвали (я так розумію) є
якась частна
надії, а звідси й
авансу. Тому при доброму сло
ві про мої новели найглибшим
моїм клопотом
є те, щоб не
розчарувати, не підвести нікого
в майбутньому.
І ще одне. Колись
Олек
сандр Довженко писав у авто
біографії: «Я думаю, що в мис
тецтві треба рухатись на пози
тивних імпульсах. Я був багато
хвалений і не раз осуджений

Коли торік у вересні журналісти
нашої газети запитали Євгена Гуца
ла про те, хто, на його думку, стане
лауреатом республіканської
премії
імені нашого земляка Юрія Японсь
кого у 1983 році, він одним із перших
у короткому списку українських но
велістів поставив ім’я Миколи Крав
чука. Недавно («Літературна Украї
на» від 1 вересня цього року) літера
турна громадськість республіки, чи
тачі вітали другого лауреата премії
за кращі оповідання року. Ним удо
стоївся бути за збірку новел «Крини
ця під вікном» («Дніпро», 1982 р.) та
новели «Дерев’яні ходики з блакит
ною зозулею» і «Циганська підкова»
(журнал «Вітчизна», № 7 за 1983 р.)
письменник Микола Іванович Крав
чук.
Наш кореспондент побував на батьківщині лауреата і попросив відповісти
кілька запитань.
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BE ЗРАДИТИ СВОЇЙ ЛЮБОВІ
збірка «Незаймана вода». Ви
давництва
«Советский писа
тель»
(78 рону) й
«Дніпро»
(82 року) видали книжки виб
раних новел. Онремі новели пе
рекладені на болгарську й угор
ську мови.

— Ваше, Миколо Івановичу,
переконання:
письменником
народжуються чи стають?
— Питання далеко не нове, й
оригінально
відповісти мені,
мабуть, не вдасться. Перекона
ний, що без доброї частки «бо
жого дару» в усякому виді мис
тецтва
немає
чого робити.
Особливо в літературі. Тут, як
ніде, відчутна ота «навчеііість»,
або, як хтось прозвав її «графоманство», котре, на мій пог
ляд, заважає розвитку літера
тури, і щонайперше — форму
ванню літературних смаків, лі
тературної грамотності читачів.
Одная і без навчання (тут я
маю на увазі не літінститут, а
вправи
численні літературні
.
'
_
називаємо
пишучого й те, що
обійтися
роботою над
__ , собою)
__Т__
не можна. Надзвичайну роль у
формуванні літературного та
ланту, вважаю, відіграє читання.
Думку ппо те пі» ТРЄБ* Б'ПЬШЕ ЧИТАТИ, НІЖ ПИСАТИ, я
підтримую гаряче. Бо що ново
го може сказати читачеві пись
менник, коли він знає
менше
від читача. А тимчасом я знаю
чимало літераторів, особливо з
поетичного цеху, які. не відчу
ваючи глибоної тяги до читан
ня, мають чисто обивательське
коло інтересів, судять про все
примітивно, а поряд Із цим посальєрівськи
претендують у
своєму вмінні віршоскладати
на місце сепед
відомих чи й
визначних. Так що справжній
письменний — це талант плюс
щоденна побота по його вдос
коналенню.

»'OMVMRnn.

багато. Однак, як правило, ба
гато пишуть оповідань молоді,
частіше починаючі письменни
ки. Зрілі ж прозаїни пишуть їх
мало, а то й зовсім
відійшли
від новелістики. І тут принагід
но хотілося б висловити деякі
думки про новелу як жанр, про
його долю.
Недавно один знайомий літе
ратор сказав
мені: «Миколо
Івановичу, пора вже переходи
ти до романів... Знаєте, якесь
воно
солідніше...» 1 у видав
ництві при виході
останньої
збірки почув подібне: «А коли
вже буде роман хоч на арку
шів двадцять?..» «Ріка почина
ється з струмка, а прозаїк —
з оповідання, нарису». — про
читав я років два тому в од
ній статті
поважного автора
«Літературної України».
огак
із чиєїсь необачної
руки ви
пурхує то там, то там «літера
турознавча» думка, .що нібито
новелістика
—
підготовчий,
навчальний етап до
великої
прози (читай: до «справжнього
прозаїка»). А якщо
прозаїк і
• закінчується»
на оповіданні,
то виходить, що вій «незакшчсниіі>,
неповноцінний? Яким
же вважати, наприклад, того ж
таки Василя Стєфаника з його
60-ма попелами?
Чи Григорія
Косинку іі Григора
Тютюнни
ка? А Чехов, Бунін, Купрін. Ва
сильченко.
Коцюбинський,
проспор Меріме. Йордан Пов
ков, Стефан Цвейг, Тьомьоркепі. Акутагава Ркйюске,
іарт
Врет. Едгар По. О. Генрі... так І
не навчилися писати
романи.
Лев Толстой же і Максим Горь
кий написали
найкращі спої
оповідання («Крейцерова сона
любов») Під
та». -Про першу
кінець творчості (після створоманів).
А
рения основних
Гончаров і Достоєвськиї__ напитворчості
тільки
салі! II КІПЦІ
1J1OIV<3_________________
оповіпо кілька
маловідомих
ne- писав їх зовдань. ' Бальзак
—.........
сім.
Одним словом, мені здається,
що не треба більш предметних
і переконливих
доказів для

«Молсдой коммунар» —

НАША АДРЕСА:

орган Киросо’-радского

316050, МСП,

областного комитета

м. Кіровоград,

ЛКСМ Украины.

вул. Луначарського, 36.

— Ваші літературні уподо
бання! І чи не змінилися во
ни тепер у порівнянні з сере
диною шестидесятих років, ко
ли перші ваші новели
були
опубліковані у «Вітчизні»!
— На це питання мені легко
відповісти, бо ще здавна відчу
ваю любов
до кількох пись
менників, а оскільки я, здасть
ся, однолюб, то не зрадив їх і
сьогодні. Це — Васильченко,
Стефаник,
Косинка, Головко,
Чехов, Бунін. Шолохов, Паустовський.
Пізніше до цього
списка додалися Григір Тютюн
ник, Гуцало,
Шукшин, Астаф’єв, Белов. Распутін,
Друце,
Айтматов і чадіть л^пекий ма
кедонець
Бідоє
Подгорець.
Кілька покіг тому я несподіва
но наблизив лп гдоеї дчщ| оосійських «урбаністів» Георіія
Семенова й Чагібїна. На жаль,
на Україні «міська» література
розвинена слабо.
сьогодні її
високоталенов»$т6 м геойозно
репрезент-'С ТІЛЬКИ
ТПООЧІСТЬ
Шербл,/а “•
111-'пимиа.

— ЄвгЄи Г...,ппЛ
терв’ю ЧіМопопьй

тггу’'

На украинском языке.

п
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для багатьох зрілих прозаїків
— тоді піднявся б його худож
ній рівень
і мистецька вар
тість.

— Сьогодні впевнено гово
рять про нову, молоду літера
турну хвилю в українській про
зі...
— На мій погляд,
вона
справді є. Третій рік я впоряд
ковую збірник кращого опові
дання року, мушу підряд чи
тати всі новелістичні публіка
ції в періодиці й прийшов до
висновку, що серед широкого
потоку найчастіше невиразної,
несміливо-вторинної,
злітературизованої
«малої»
прози
видно чимало справді талано
витих прозаїків. Це (назву пи
ше
десять імен)
— Василь
Шкляр, Василь Портяк, Лариса
Копань, Олександр
Глушко,
Олексій Микитенко,
Валентин
Тарнавський,
Надія Ковалик,
Вячеслав Медвідь, Зіновій Лег
кий, Любов
Пономаренко. І

відчувається, що цей приплив
зростає. Наприклад, місяць то
му впали
мені в очі цілком
зрілі й справді художні опові
дання Петра Махнюка й Петра
Антоненка.

— Критики ваші
твори оці
нюють здебільшого (можна на
віть сказати — як правило) по
зитивно. Чи не
розхолоджує
це? Бо можна
ж повірити у
свою безпомильність,
бездо
ганність.
— Думаю, що
ножна пова
жаюча себе й критично мисля
ча людина мусить знати справ
жню ціну тієї роботи яну вона
робить. Тоді її важко збити зі
шляху істинного як хулою, так

Обслг 0,5

за свої роботи і прийшов до
висновку, що мірою
поступу
творчого життя повинно бути
добро, а не зло. І значно лег
ше і продуктивніше працювати
з позитивними імпульсами, ніж
з негативними». Я повністю поділяю ці мудрі думки.

— Миколо Івановичу, ви переважно пишете
про сільсь
ких людей. Чи не в тому один
із секретів вашого успіху, що
живете серед своїх героїв!
— Секрету давно вже немає
— всі письменники знають про
переваги життя серед своїх ге
роїв, тільки, на жаль, далено
не всі користуються цими пе
ревагами. А тимчасом відчува
ється. що багато творів'про се
ло навіть здібними
авторами
пишуться приблизно.
на умо
глядно-книжній основі.
Звичайно, сьогодні не варто
перебиратися всім письменни
кам сільської тематики на село,
але жити там якийсь час. як це
роблять у Росії, скажімо. Астаф’св. Белов, Распутін, необхід
но. Бо одноденні
(переважно
врочисто-парадні)
наїзди-екскурсії
майже
нічого
для
справжньої творчості не дають.
І ще: треба, по-моєму,
не
просто жити серед своїх геро
їв. ТРЕБА ЇХ ЛЮБИТИ. Я пере
конаний. що всі холодні, сухі й
пісні творіння, нотрі не зачіпа
ють нашого серця,
робляться
завжди нехай і вправною
РУкою, але без любові.

— Ваша думка про мову лїтературного твору!
Михайло
Коцюбинський писав, що мова
— це половина, якщо не біль
ше,
цінності
літературного
твору.
— Ііа жаль, мову — єдиний
матеріал художнього твору —з
невідомої причини мало дослід
жує сучасна
критика. Скажу
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прямо: я переконанні) против
ник літературної рафінації без
дикого
нівелювання мови пе
раз був змушений сперечатися
з редакторами — відстоювати
право на життя, наприклад та
кііх елі»: приїжджати (а не hr
me приїздити), чемодан
(а не
лише валіза), допіру (а іго»лилише щойно), затим (a liej^a.
ше відтак — між іншим, слово
характерне' тільки для заходу
України), стакан
(а не лише
склянка), здибати (а не лише
стрічати), жити
(а не лише
мешкати), думати
(а не лише
гадати) та чимало інших. Вва
жаю, що письменник (і редак
тор теж) не повинен боятися
час від часу, в міру, необхідно
го. включати в тканину твору
(навіть в авторську мову) живе
народне слово (навіть діалект
ного походження), як це завжди
робили наші великі
поперед
ники в літературі іі сміливіше
роблять сьогодні справжні ху
дожники слова в Росії.
I тут
доречно нагадати висловлюван
ня двох сучасних
російських
письменників, яких я люблю. I,
звичайно, якби мав прано, під
писався б під цими цитатами:
«... Уж не считаем ли Mbljtjv
рой чуть ли не признаком k$W>
туры — говорить па языке ниве
лированном, бесцветном?.. Де
ло писателя — напомнить и по
лузабытые слова, давать
нм
новую жизнь, писать вырази
тельно. по-русски.
обогащать
язык, и не выдуманными сло
вами, а теми, которые употреб
ляют миллионы»
(Віктор Дстаф'єв). I ще : die призывая
писать диалектным языком я
вместе с тем стою
за полное
использование народной рече
вой стихии. В
родительскую
суму надо постоянно доклады,вать, пополнять ее. иначе опа
оскуднеет. Каждый год я ста
раюсь бывать в сибирской де
ревне. слушать ее разговор, на
поминать его» (Валентин Распутіи).

— Критика не раз підкрес
лювала, що Микола Кравчук у
новелах викриває суть сучас
ного міщанства.
Наприклад,
ваша книга «На носе літо.'.чліосить недвозначну назву. Дущо
вас як письменника ще хвилюс
зараз найбільше?
— Думаю, що й надалі бага
толике міщанство буде стано
вити мій неослабний інтерес —взагалі це проблема в літера
турі (як і в житті) ще на довгі
часи. Але, крім цього «вічного
героя», цікавить мене ще й
справжній герой.
Наприклад,
молода людина сучасного села
з усім її
духовним світом І
«філософськими
вимірами»
життя. Хочу глибше розібратися
в психології, особлива
стосунках із землею, сьогод*
нішнього трудящого селянина,
підданого випробуванню, ска
жімо, таких процесів, як укруп
нення колгоспів,
об’єднання
сіл, стимулювання приватного
сектора, загального o^jjoTyрення села. Приглядаюся бєсь
час і до особи сільського ке
рівника й сільського інтеліген
та —
зустрічаються
цікаві,
справжні люди.

—У ваших творах багато жі
нок...
— Люблю їх... А якщо сер
йозно, то давно вже прийшов
до висновку, що ЖІНКА ВИЗ
НАЧАЄ ВСЯКЕ СУСПІЛЬСТВО.
Від жінки залежить І те. яким
саме має бути чоловік.
Це за
ставляє мене уважніше придив
лятися до жінки, досліджувати
Ті психологію (а вона складна
й цікава) в різних
життєвих
ситуаціях і, щонайперше, в сто
сунках із чоловіком.

— Миколо Івановичу, чи доводилось вам бувати на Кіровоградщині?
— На жаль, не доводилося.
Мрію побувати в краю Тобілевичів, Кропивницького Г^ровського.

— Земляки Юрія Яновського
чекають ваших
нових творів.
Що ви можете їм на це ска
зати?
— Скажу, що буду писати т)
нові твори. Крім новел на різ
ні теми, хочу ближчим часом
написати
новелістичний цикл
про
вчительство.
Пишеться
вже кілька років
автобіогра
фічна повість, звичайно, в но
велах. Хочеться писати й для
дітей, що для мене
ПОКИ Щ<5
найскладніше.
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