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«Кабінет о квартира
В. І. Леніна у Кремлі»
Видавництво «Московский робочий» випустило 

У світ друге, доповнене видання книги «Кабінет і 
квартира В. І. Леніна у Кремлі».

Це докладний путівник по музею. Тут наведено 
опис робочого кабінету В. І. Леніна у Кремлі, біб
ліотеки, квартири, в якій жила сім’я Володимира 
Ілліча. Путівник розповідає про зустрічі вождя з 
робітниками і селянами.

Нове видання добре ілюстроване. Вмішено і де- 
„які рідкісні знімки.

(Кор. ТАРС).

Москва.

СЕРЦЯ З ТОБОЮ, ПАРТІЄ!

Ліногравюра В. КОЛІСНИЧЕНКА,

Учасники V Всесоюзної на
ради молодих письменників 
надіслали лист на адресу 
Центрального Комітету КПРС.

У ці дні, пишуть молоді лі
тератори, з особливою силою 
відчувається значимість часу, 
в який нам припало щастя 
жити, працювати, творити. 
Весь світ готується до 100- 
річчя з дня народження вели
кого вождя революції — Во
лодимира Ілліча Леніна. Ми 
ясно усвідомлюємо, що збаг
нути справжню правду життя, 
правду мистецтва можна лише 
постійно радячись з Іллічем. 
Ми бачимо вище своє покли
кання в тому, щоб творчість 
наша була від першого до ос
таннього рядка глибоко пар
тійною, глибоко народною, ви
сокохудожньою.

Повсякденне піклування пар
тії про ідейну чистоту нашої 
літератури і мистецтва, їх тіс
ний зв’язок з завданнями ко
муністичного будівництва ціл
ком і повністю відповідає 
прагненням радянських худож
ників. Ми добре розуміємо, що

творчість може бути плідною 
лише тоді, коли вона черпає 
свою силу в житті народу, 
служить його інтересам. При
туплення ж почуття відпові
дальності перед суспільством, 
відхід від принципів партій
ності і народності неминуче 
ведуть до творчих невдач, ідей
них зривів.

Нам довірено могутню зброю 
— слово, говориться далі в 
листі, і ми вчимося володіти 
ним у Максима Горького і Во
лодимира Маяковського, Ми
коли Островського і Олександ
ра Фадєєва, у багатьох чудо
вих майстрів радянської бага
тонаціональної літератури. Ми 
розуміємо, яку величезну від
повідальність беремо на себе, 
заявляючи про свою готовність 
бути учнями великих майстрів 
літератури соціалістичного ре
алізму.

На нашій нараді, яка пройш
ла в обстановці великої заін
тересованості і високої вимог
ливості до праці молодих, ми 
працювали під керівництвом 
визнаних майстрів нашої про

зи, поезії, драматургії та кри
тики. їх дружні поради, доб
розичливий і уважний розбір 
наших перших творів — все це 
стало для нас школою май
стерності, школою громадян
ського змужніння.

і в цьому знаходять свій яс
кравий вияв непорушний зв’я
зок поколінь радянських пись
менників, спадкоємність слав
них традицій нашої радянської 
літератури.

Будь-які спроби буржуазної 
пропаганди збити з правильно
го шляху нашу творчу інтелі
генцію приречені .на провал, 
підкреслюється наприкінці лис
та. Нерозривною є єдність на
шого життя з героїчною боро
тьбою наших батьків і стар
ших братів. їх подвиги, вмін
ня вистояти в нанзапеклішій 
сутичці — найважливіший орі
єнтир. Кожний з нас, якщо буде 
потрібно, стане на захист со
ціалістичної Вітчизни, як це 
зробили герої-прикордонникн 
на ріці Уссурі.

4 (ТАРС).

ВІТРУ 1 СОНЦЮ БРАТ...
ТП ЕОЛОГИ — народ дещо збалуваний 

на романтику. Неві місця, екзотичні 
краєвиди ніким ше не сходжені стеж
ки. І кожного разу щось цікаве, непов
торне, Сюди, на Кіровоградщину, я теж 
їхав з передчуттям зустрічі з новою для 
мене природою, з новими людьми. І хоч 
мені довелося багато де побувати, та 
мушу сказати, що ваш край має своєрід
ну красу...

Як і скрізь, куди заносить нас неспо
кійна наша професія, зразу ж включив
ся в роботу експедиції, бо ж головне 
для геолога — це не милування краєви
дами, які б чудові вони не були, а по
всякденна розвідка скарбів землі. У 

! будь-яку погоду — чи то заметіль, чи 
крижаний вітер — геологи завжди на 
своєму посту.

На південній околиці Олександрівни п’ят
надцять років тому з’явилася перша бурова, 
і з того часу важко уявити ваші степи Се;; 
іеологів. € їм вже чим і похвалитися. Розві- 

Ї. дані великі запаси горючих сланців, доброго 
палива і хімічної сировини. Розвіданих запа- 

ч сів вистачить для того, щоб забезпечити 
кілька електростанцій потужністю понад 
мільйон кіловат кожна. Крім того, з відходів 

І сланців можна виготовляти будівельні мате
ріали, а смолу використовувати для удобрен
ня полів. Експедиція також детально розві
дала поклади бурого вугілля під Олександ
рією. Зараз там будується Світлопільська 
шахта, проектна потужність якої 1,5 мільйони 
тонн на Рік. Це буде найпотужніша шахта в 
Дніпровському буровугільному басейні. Ус
пішно вирішене питання водопостачання Смі
ли, Золотоноші, що п Черкаській області. Роз
відано такой; запаси води для Кіровограда.

Степ, який раніше родив лише хліб, 
поступово відчиняє двері своїх підзем
них комор. Варто лише постукати в ті 
двері. За геологами прийдуть будівель
ники, а згодом і експлуатаційники.

Зараз ми в основному займаємося 
розвідкою корисних копалин та пошука
ми підземних вод. Та не менш важли
вою є і розвідка будівельних матер:а- 
лів — каменю, глини, піску. Забезпечен
ня будівельної індустрії цими матеріала
ми — таке завдання завтрашнього дня.

В геологи йдуть люди одержимі. Бо 
не кожний витримає умови, в яких нам 
доводиться працювати. Не хочу цим 
сказати, що наша робота для якихось 
особливих людей, але мені хочеться за
стерегти декого, хто за романтикою, 
не хоче побачити специфіки нашої ро
боти, вже не кажучи про фізичне на
вантаження.

Скажіть мені, <пі легко техніку-геологу Ма
рії Степансць сім місяців з дванадцяти про
вести в полі, віддалік від- сім’ї, цивілізації? 
Та крім труднощів польового життя у комсо
молки є ще любима робота, яка, мабуть, і 
компенсує дівчині тимчасову відсутність тих 
благ, якими інші користуються щодня — 
кіно, танці, концерти, телебачення і т. її. В 
геолоіозйомочній партії М. Піддубного, де 
працює Марія Степансць, — всі чоловіки, і 
вона, одна серед них, ділить разом з ними 
всі труднощі. Пізно восени попа повертається 
на базу експедиції для обробки польового ма
теріалу. 1 тоді Марія надолужує згаяне під 
час перебування в полі. В самодіяльності — 
вона. Організатор вечора — вона. Найвеселі- 
іиа в компанії — вона.

• НАШ СУБОТНІЙ ГІСТЬ
Григорій Степанович ДУБОВСЬКИП нашим суботнім гостем 

став не випадково. Завтра люди, яких він представляє зараз на 
сторінках «Молодого комунара», святкуватимуть День геолога. 
Гідрологи і бурові майстри, колектори і лаборанти -■ всі вони 
причетні до однієї з найромантнчніших на землі професій, до 
професії геолога.

Є у геологів такий термін — «польовий стаж». Не взагалі 
стаж, як у кожного із нас, □ — польовий. Тобто такий, який 
складається із років, проведених безпосередньо в полі, в пошу
ках підземних скарбів. Так от він у Григорія Степановича ста
новить двадцять два роки. За цей час геолог брав участь у 
розвідці корисних копалин на Далекому Сході і в Казахстані, 
па заході України і в зарубіжних країнах, яким Радянський 
Союз надає безкорисливу допомогу. А кілька місяців тому буз 
призначений начальником Південноукраїнської геологічної екс
педиції, яка розташована в Олександрівні.

І слово його сьогодні буде про людей експедиції, які вже 
відкрили чимало підземних комор і з якими йому ще доведеться 
багато зробити.

А молодий спеціаліст Віра Веселова? 
Всього рік працює вона в експедиції піс
ля закінчення геологорозвідувального 
технікуму, та вже заслужила повагу ко
лективу сумлінною працею. Спортсмен
ка, вірний товариш — якості, які серед 
геологів ціняться над усе.

Думаю, юні друзі, що вам своїм ве
селим характером сподобається і стар
ший хімік експедиції Зіна Устинська. 
Член комсомольського бюро, пропаган
дист гуртка «Наш Ленінський комсо
мол» — ці громадські доручення ком
сомолка виконує старанно, як і свою 
основну роботу. її, як і багатьох із нас 
(така вже наша робота), теж спіткала 
доля геолога — жити в розлуці. Зінин 
чоловік Євген в складі сільсьногоспо 
дарської групи розвідує в Йсмені запа
си води.

Для шофера Івана Коваля поняття 
«нельотна погода» відносне. Його маши

на готова в будь-яку погоду виїхати в 
поле. Недарма ж юнак носить звання 
ударника комуністичної праці.

Зима нас мучила бездоріжжям. Весна теж 
не балує. Надриваються машини, геологи не 
розлучаються з чобітьми. Та ждуть геологів 
ііерозвідані місця, і вони переборюють і роз- 
грузлі дороги, і холодну неустаткованість 
тимчасових жител. Зранку, одягнувши цупко
го плаща, виїздить у поле заступник головно
го геолога Д. Ф. Володій. Сьогодні він побу
ває в буровій бригаді В. М. Медведева. 
Справи у буровиків йдуть добре, треба їм 
повідомите, що план першого кварталу вони 
виконали на 11G процентів. Старший геолог 
експедиції В. К. Грабовськнй тільки вчора 
повернувся з бригади О. С. Перерви. Там теж 
план по бурінню виконали непогано — на 
105 процентів. Бурові бригади, які очолюють 
комуністи В. М. Медведев і О. С. Перерг.а, 
вважаються кращими в експедиції.

Новий день приносить нові турботи. 
І нові відкриття. Вони по праву розді
ляються на весь колектив експедиції, бо 
кожен тут в якійсь мірі причетний до 
пошуків підземних скарбів. Бо кожен — 
геолог.

Нагороди 
Батьківщини 
спортсменам
На багатьох зарубіжних стадіонах звучав Гімн 

нашої країни на честь перемоги радянських 
спортсменів. їх досягнення відомі всьому світові. 
З квітня в Кремлі відбулося вручення нагород ве
ликій груп! тренерів і спортсменів. їх нагородже
но за успішний виступ на XIX літніх Олімпійських 
іграх і видатні спортивні досягнення.

Від імені нагороджених заслужений майстер 
спорту Б. Н. Лагутін палко подякував Централь
ному Комітетові і Комуністичній партії, Президії 
Верховної Ради СРСР і Радянському урядові за 

Л . батьківське піклування про спортсменів. Він за
певнив, що спортсмени, працівники фізичної куль
тури і спорту зроблять все для того, щоб гідно 
захищати спортивну честь Країни Рад.

Заступник Голови Президії Верховної Ради 
СРСР С. Б, Ніязбеков, який вручив ордени і ме
далі, тепло поздоровив нагороджених і побажав 
їм нових успіхів на благо Батьківщини.

(ТАРС>,

Руками 
юннатів

Весна відчувається всюди: у соняч
ній днині, у подиху свіжого вітру, у 
переливі струмочків... Наш фотокорес
пондент Василь Ковпак побував на об
ласній станції юних натуралістів. Ось 
про що розповідають його знімки.

ЦІКАВУ ІСТОРІЮ повідала керівник 
гуртка тваринників Євдокія Дмитрівна 

Підковська.
Минулого літа старшокласники третьої 

середньої школи проводили практичні за
няття на дослідному полі. І натрапили на 
логовище, де тільки-но народилися малі ко
сулі. Матері біля них не було. Учні схили
лися над маленькими. Одне з них потраяи- 

(Закінчення на 4-й стор.).



■2 стор, „Молодий комунар“- З квітня 1000 року

ЯК СТРУМКИ
В РІКУ

Цей рік —• особ
ливий, Кожний успіх, 
здобутий у ньому, буде 
сердечним подарунком 
Ленінському ювілею.

Змагання серед ком
сомольців на честь сто
річчя В. 1. Леніна вияви
ло десятки нових пере
довиків. їх список від
кривають імена доярок 
Валентини Барбаренко 
та Ірини Дігтяр, механі
заторів Лідії Бондарен
ко, Лідії Костючик, Ми
коли Мельниченка...

Нещодавно відбувся 
Пленум райкому комсо
молу, і на ньому велика 
група молодих трудівни-

ків села одержала по
чесні нагороди — знач
ки ЦК ВЛКСМ «Передо
вик виробництва», гра
моти. Цей пленум — на 
ньому обговорювались 
завдання комсомоль
ських організацій райо
ну по виконанню рішень 
останніх Пленумів ЦК 
КПРС та ЦК КП України 
— націлив комсомольців 
району на дальше роз
гортання соціалістичного 
змагання за високі вро
жаї.

Особливий наголос — 
на вирощенні високих 
урожаїв кукурудзи. Бю
ро райкому комсомолу

розробило і затвердило 
умови змагання між ком
сомольськими механізо
ваними ланками, які ви
рощуватимуть кукуруд
зу. Підсумки підбивати
муться тричі: в день
50-річчя ЛКСМУ, в роко- 
вину Жовтня і напередо
дні 100-річчя від дня на
родження В. І. Леніна.

Цінну ініціативу вияви
ли комсомольці Черво- 
новершської середньої 
школи. Вони теж взяли
ся вирощувати кукуруд
зу. Члени шкільної ви
робничої бригади зобо
в’язались зібрати по 55 
центнерів кукурудзи з 
гектара на площі 20 гек
тарів.

Почин червоноверш- 
ських ровесників друж
но підтримали комсо
мольці всіх шкіл району. 
Буйно шуміти зеленим 
кукурудзяним ланам!

...Поспішають весняні 
води. І як струмки в рі
ку, зливаються справи і 
задуми молодих у ши
рокий потік комсомоль
ської ініціативи.

М. ЖИТНІЙ, 
смт. Компаніївка.

■................. .....

Тихоокеанський прикордонний округ. Застава Ннжне-Михайлівка. Прикордон
ники одержали посилку. Щодня на заставу надходять десятки посилок і листів ’ 
усіх кінців країни. В них вияв любові і захоплення героїчними захисниками радян
ської землі.

Фото В. Мариковського і Д. Нерпова. (АІІН).

ЗАЯВА
Віктор Мицул — юнак високий на 

Зріст, з русявим чубом, з уважним і 
добрим поглядом — завжди у колі 
молоді, юнаків і дівчат — чи на по- 
літзанятті, чи па репетиції нової 
вистави, чи м так у розмові. Бо він 
— секретар комсомольської органі
зації артілі імені Куіїбишева.

А втім того разу, коли я ввій
шов до кабінету, вія був один. Пи
сав заяву. Та пе сховав її, не закрив 
рукою. Він показав її мені, і я за 
скупими й щирими словами побачив 
його світло життя, його ясні дні. 
його променисті весни.

Ще в школі Віктор не крився ні 
від кого, що уподобав професію ме
ханізатора, па літніх канікулах пра
цював причіплювачем. Запороше
ний, щасливий і сам, бувало, водив 
сталевого коня, порався й біля ком
байна. Одержав атестат зрілості — 
і В першу осінь пішов па курси трак-

торнстів, закінчив їх на відмінно. 
Тракторна бригада комуніста М. Г. 
Клименка прийняла Віктора у свою 
добру сім’ю.

Робота Вікторові подобалася і 
міцним побратимством,! тим, що він 
ніс найдорожче людям — хліб. Але 
бригадир тракторної в першу ж 
осінь порадив:

— Вчитись треба, хлопче!
— Не кипу я поля, Миколо Гри

горовичу!
— Л я Гі не кажу про це. Подавай 

на 'заочне...
Віктор послухав поради. Він пі

шов па заочне відділення Кірово
градського технікуму механізації. 
Вже на п’ятому курсі. Цього літи 
Захищатиме диплом.

Минулого року його обрали сек
ретарем комсомольської організації 
артілі імені Куіїбишева. Багато доб
рих справ зробили комсомольці. Та 
ось їх всіх захопила ще одна — 
надзвичайно важлива, потрібна. 
Створили механізаторську лапку по 
вирощенню високого врожаю куку
рудзи. Правління колгоспу ланко
вим призначило його, Віктора. Во
сени площу механізатори зорали на

зяб; зимою провели снігозатриман
ня, підготували насіння.

Йде напружена робота, щоб ви
бороти з кожного гектара по 55 
центнерів качанистої в зерні. Віктор 
має сіяти кукурудзу. Ось де знадо
бились знання, здобуті в технікумі. 
Він до найменших деталей знає но
ві сівалки. -

Швидше б у поле!
На виборах до місцевих Рад 

Віктора Минула обрали депутатом 
сільської Ради депутатів трудя
щих^.

І я тоді сказав:
— Роботи в тебе, комсомольський 

секретарю, дуже багато... Як ти 
встигаєш?

— Бо треба... Цс раз. А друге— 
я не сам... Завжди з добрими дру
зями... Мені в усьому допомагають 
і комсомольці, і всі колгоспники. Л 
найбільше... Ті, кого я прошу прий
няти й мене до них...

Секретар комсомольської органі
зації Віктор Мицул писав заяву про 
вступ до Комуністичної партії..

Микола СТОЯН.
Артіль імені Куйбпшева, 
ГІовомиргородськпй район.

ПОБУТ — КОМСОМОЛЬСЬКА ТУРБОТА

ПЕРЕМОЖЦЯ 
ВИЗНАЧИТЬ ПОКУПЕЦЬ

Дівчата
з білого міста
ЙДЕ ЗМАГАННЯ НА ПРИЗ 
«МОЛОДОГО КОМУНАРА» 
СЕРЕД МОЛОДІЖНИХ КО
ЛЕКТИВІВ ПРАЦІВНИКІВ 
ТОРГІВЛІ

ф еВ галантерейному мага
зині № ЗО м. Кремгеса працює 
комсомольська, бригада дівчат 
у складі Людмили Вербицької 
та Євдокії Мар’яиової. Ці дві 
симпатичні дівчини боряться за 
право називатися бригадою ко
муністичної праці. На честь 
50-річчя ВЛКСМ ця бригада 
нагороджена грамотою міськко
му комсомолу. Та іцо говорити, 
дівчата працювати вміють: чис
тота, зі смаком оформлені віт
рини, завжди гарний настрій, 
вміння запропонувати товар 
говорять самі за себе.

В. ДОРОШЕНКО. 
Є. МОРОЗ».

ф «Сердечно вдячні продав
цям відділу взуття універмагу 
«Комсомолець» Люді Мазурен- 
ко, Любі Козак, Ліді Роман- 
ченко, Ліді Козонок за їх ввіч
ливе і культурне обслуговуван
ня. З відділу ми пішли з по
купкою і з гарним настроєм. 
Просимо дирекцію універмагу 
винести їм подяку.

В. ШУЛЬГА — домогос
подарка, І. СЕМЕНОВ - 
робітник».

ф «Продавці універмагу 
«Комсомолець» Галя Кордон* 
ська та Люда Волкова володі
ють мистецтвом підійти' до по
купця, дати необхідну консуль
тацію, порадити, як користува
тися тієї чи іншою річчю Крім 
того, у дівчат гарні характери: 
вони завжди врівноважені, ввіч
ливі. Приємно мати справу з та
кими працівниками.

В. СЛЮСАРЕНКО - сту
дент. В. ГОРБАК, В ДУЛ- 
НИКОВ І. ШЕВЧЕНКО. 
КОВАЛЬЧУК — жителі 
міста Кремгеса».

СПОЧАТКУ я не звернув уваги, ііро-що говорили дві дівчини. Потім прислухайся, бо роз
мова Стосувалася не лише їх, вона зачіпала і тих, хто стояв поруч з ними за прилавком, 

і тих, хто прийшов придбати якусь річ. Говорили про культуру обслуговування і весь час 
посилалися на комсомольські збори, ідо.-як я здогадався, відбулися нещодавно. Потім дове
лося' ще чути в Олександрівні про ті збори. їх відлуння вказувало па те, що вони залиши
ли помітний слід з.житті організації, що рішення зборів кожен член Спілки прийняв як на
каз до дії. . »

Ось чому я звернувся до секретаря комсомольської організації Олександрійської рай- 
спожнвсчілки Алли Рощсико з проханням розповісти, як пройшли ті збори.

(Т К І ЗАВЖДИ, комсомольці вчасно 
І* Зібралися до червоного кутка. При
йшли також керівники райспоживспілки, 
старі комуністи, перші комсомольці 
Олександрівни, яких ми запросили. На 
порядку денному одне питання: «Який 
подарунок ти готуєш до 100-річчя від 
дня народження Ілліча?». На засіданні ко
мітету ми заздалегідь обдумали, як 
краще провести збори, поговорили з 
комсомольцями, чи під силу нам буде 
шефство над сільськими споживчими то
вариствами. Хоч у нас вже й був неве
ликий досвід надання допомоги праців
никам сільських магазинів, але ж то було 
лише один раз, а тепер треба було це 
зробити в районному масштабі.

Збори показали, що побоювання комітетників 
були даремними. Комсомольці взяли активів 
участь в обговоренні доповіді, з якою виступив 
голова райкому профспілки М. Коф.ман. Він 
повідомив, що працівники райспоживспілки 
викопали план у січні на 107,2 процента. У 
лютому — на 100.1 пооцепта. Добре працюва
ли комсомольці раймагу, міськкоопторгу. 
комбінату громадського харчування. Допові
дач відзпачив, що цілий ряд торговельних ор
ганізацій райцентру справляються з планом,у 
них на високому рівні культура обслуговуван
ня. В тон же час у деяких сільських спо
живчих товариствах занедбано роботу по ви
хованню кадрів, погано йдугь справи з вико
нанням плану. І сьогодні, сказав на закінчен
ня доповідач, комсомольці повинні обговори
ти питання шефської допомоги сільським тор
говельним організаціям.

— Головне в нашій роботі — виконай 
ья планкових завдань, •— так почала свій 
виступ товарознавець райспоживспілки 
Людмила Калиман. — Та не можна нам 
забувати і про культуру обслуговування. 
Від цього залежить і настрій покупця і, 
якщо хочете, виконання плану. Не повин-

В. ГАНОЦЬКИИ, 
спецкор »Молодого комунара».

Стосується 
кожного
но бути жодної претензії до нашої ро
боти. Бо ж якщо ми беремося допома
гати в цьому питанні іншим, то треба й 
самим бути бездоганними.

Галина Рахлій запропонувала розгорнути 
змагання серед комсомольських груп за зван
ня ленінських. Один із перших комсомольців 
селища О. Гончар розповів, як він разом із 
своїми ровесниками брав участь в громадсько
му житті. А вам, говорінь ветеран, ми пере
дали естафету. Несіть її далі, щоб до Ленін
ського ювіхею доповісти про добрі спраші, які 
сьогодні накреслили. Директор коопупіпермагу 
Г. Петренко добре слово сказав про комсо
мольців магазину. Це вони виступають ініціа
торами всього нового, проводять конференції 
з покупцями, вивчають запити населения.

В своєму рішенні збори записали: 
кожному члену Спілки систематично ви
конувати план, взяти шефство та надати 
допомогу сільським споживчим товари
ствам, боротися за культуру торгівлі. 
Виконання взятих зобов’язань буде гід
ним подарунком — 100-річчю від дня 
народження В. І. Леніна.

А. РОЩЕНКО, 
секретар комсомольської організа
ції Олександрійської райспожив- 
спілки.

НАШІ КОРДОНИ— 
НЕДОТОРКАННІ
ЛИСТИ КОМСОМОЛЬЦІВ I МОЛОДІ
В ЦК ВЛКСМ

в центральний комітет влксм надхо
дять ЛИСТИ ВІД ЮНАКІВ І ДІВЧАТ у ЗВ’ЯЗКУ 
ІЗ збройними провокаціями КЛІКИ мло 
цзе-дуна на радянсько-китайському 
кордоні, молоді робітники І ТРУДІВНИКИ 
ПОЛІВ, УЧИТЕЛІ Й УЧНІ, СТУДЕНТИ І ВОЇНИ 
ВИСЛОВЛЮЮТЬ СВІЙ ГНІВ З ПРИВОДУ ЗЛО
ЧИННИХ ДІЙ МАОЇСТІВ.

«Комсомольці і молодь Київського заводу «Арсенал» 
імені Леніна з глибоким обуренням дізналися про нову 
збройну провокацію маоїстів на радянсько-китайському 
кордоні», — говориться в-резолюції пленуму заводського 
комітету комсомолу. Комсомольці і молоді, заводу завіри
ли ЦК ВЛКСМ у тому, що вони завжди готові виступити 
из захист завоювань Великого Жовтня.

Захищаючи радянську землю, прикордонники, вихованці 
Ленінського комсомолу, проявили героїзм і мужність, жо
ден з них пе злякався, пе відступив. Глибокою вірою в 
правоту нашої справи і готовністю зайняти місце товари
шів, які вийшли зі строю, пройняті слова ’ їх соратників і 
ровесників по Спілці молоді, звернуті сьогодні до Батьків
щини, партії, комсомолу.

«Учасники брянського обласного семінару секретарів ко
мітетів комсомолу колгоспів під імені всіх комсомольців 
і молоді цілком і повністю підтримують внутрішню І ЗОВ
НІШНЮ політику Комуністичної партії і Радянського уряду. 
Тавруємо ганьбою провокаторів і бандитів маоїстів. Га
ряче вітаємо мужніх радянських прикордонників, бойових 
друзів нашого земляка, вихованця Ленінського комсомолу, 
старшого лейтенанта Буйневича Миколи Михаиловича, який 
загинув у результаті підлих дій китайських властей. Ми за
певняємо, що її будь-яку хвилину за покликом Вітчизни 
юнаки і дівчата партизанської Брлищиіін стануть на захист 
радянських рубежів, займуть місце п бойовому строю геро- 
їв-прнкордонннків. Зі ще більшою енергією, не шкодуючи 
своїх сил, будемо кріпити могутність нашої Батьківщини > 
її Збройних Сил».

Про свою готовність уперто оволодівати військовими 
знаннями, щоб зуміти дати відсіч будь-яким збройним 
провокаціям проти Радянської країни, заявляють члени' ди
тячих і юнацьких військово-патріотичних шкіл і об’єднань:

«Піонери й комсомольці запевняють Ці< ВЛКСМ: ми го
тові заступити товаришів, що загинули, ми готові попов
нити ряди бійців, що пильно охоронили рубежі нашої дер
жави, Шкільний штаб «Патріот», Шкільний штаб «Друж
ба». Спецшкола № 69 Фрунзенського району м. Москви».

«Вір, Батьківщино, якщо прийде час випробувань, то ми 
захистимо тебе», — пише комсомольська група 9-6 клаяМ 
Збб.ї школи міста Ленінграда. Під листом т- Зі підпис.

Це говорить про ефективність і дієвість роботи комсомолу 
по військово-патріотичному вихопаппіо підростаючого по
коління. Чітко її виразно розуміє свої завдання сьогодні 
армійський комсомол.

«Лій готові в будь-який час вийти в море і захищати спою 
Батьківщину на будь-якій широті і в будь-яких умовах», — 
пишуть у своєму листі комсомольці і молодь одного Із 
бойових кораблів Червонопрапорного Тихоокеанського фло
ту. — Ми знаємо, що пас чекають матері, дружніш, наре
чені, знаємо про те, що для них ми найдорожчі люди на 
світі, але ми, воїни, клянемося скрізь і всюди не шкоду
вати своїх сил для перемоги над будь-яким порогом на
шої великої Батьківщини. Ми готові битися і па суші, 
пам’ятаючи подвиги наших батьків під Севастополем ' 
Сталінградом, битися так, щоб ніхто не посмів осквернити 
священну землю Союзу Радянських Соціалістичних Рес
публік. На провокаційну вилазку китайських маоїстів від
новімо ще більш високими показниками в бойовій І полі
тичній підготовні і на перший поклик нашої партії стане
мо на захист рубежів Батьківщини!»

Глибока й пірла дружба зв’язує Ленінський комсомол і 
доблесних радянських прикордонників. Ця дружба випро
бувана часом. Не раз комсомол доводив це ділом. Під час 
конфлікту па Китайсько-Східній залізниці у 1929 ро
ці тисячі радянських юнаків і дівчат висловлюїш- 
ли готовність дати відсіч озброєним провокаторам. Тільки 
за перші три дні подій па озері Хасан у Приморський 
крайком комсомолу прийшло 500 молодих патріотів із Моск
іт, Донбасу, Воронежа. Чернігова. Краснодара, з Алтаю. 
«Ми їхали сюди для того, іцоб взяти участь у мирній 
прані далекосхідників, але зараз ми просимо направити 
нас н ряди бійців доблесного Далекосхідного Червонопра
порного флоту...». '

В ті грізні дні почався патріотичний рух радянської молоді 
«Брат на заміну брату». Початок цьому рухові поклав при
кордонник комсомолець Петро Колесников,’ який, дізнавшись 
про героїчну смерть в одному з боїв .на радянсько-китайсько* 
му кордоні свого брата, звернувся до Наркомату оборони а 
проханням зарахувати його па військову службу на ту ,к 
заставу, де служив його старший брат. Прохання Петра 
Колесникова було задоволене. Так було завжди. Так * 
зараз. Це яскравий доказ спадкоємності кращих зрлдип’ш 
комсомолу.

(АПН).
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МІСІЯ 
ХУДОЖНЬОГО 
КЕРІВНИКА

ХУДОЖНІЙ керівник... ХТО ВІН?
ЯКИМ ВІН ПОВИНЕН БУТИ? ЯК НЕ СТАВ 
ПИТАННЯ, А СУТЬ ОДНА: ХТО СЬОГОДНІ 
СТОЇТЬ БІЛЯ ДЖЕРЕЛ САМОДІЯЛЬНОГО 
МИСТЕЦТВА?
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зів мають 
і. Керівник 
ьного по
будує ма- 

>, вирішує 
іетв е р т о ї 
ір між гля- 
ром, своє- 

на якому 
сюжет, і 

нка» лише 
підбирає 

цьому він 
вибирає 
орацію (тут 
жник). Цей 
м дається 
жливо, тут 
і з причин

В клуб чи будинок 
культури приходить ху
дожній керівник. До 
нього тягнуться любите
лі музики, співу, танцю, 
художнього слова, бо 
саме він організовує 
аматорський колектив. 
Перший концерт. По 
ньому ще важко оціню
вати здібності худож
нього керівника. В одно
го дебютом кінчається 
кар’єра, в іншого через 
рік-два, дивишся, колек
тив виходить в трійку 
кращих району, області, 
а третій «дебютує» кож
ного року в новому клу
бі. Чому подібне трап
ляється?

Успіх приходить лише 
до тих, хто любить свою 
справу, для кого пере
стає існувати час, хто не 
шкодує своїх фізичних 
сил. Саме ця закоха-

ність допомагає не тіль
ки в роботі, але й в осо
бистому житті переноси
ти будь-які труднощі, 
неприємності.

Виступи на сцені посе
редніх колективів ство
рили у глядачів оманли
ву уяву про роботу ху
дожнього керівника, як 
найлегшу. Мовляв, піді
брав номери в репер
туар, виконали їх — ось 
і вся його робота. На
віть для оцінки роботи 
здібного керівника чо
мусь знаходять лише 
скупе офіційне «попра
цював».

Художній керівник сьо
годні — я говоритиму 
стосовно танцювального 
колективу — це й орга
нізатор, і режисер, і по
становник, і, якщо хоче
те, композитор. Для му
зикантів і співаків напи
сані ноти, актори само

діяльних театрів мають 
розписані ролі. Керівник 
же танцювального ко
лективу сам будує ма
люнок танцю, вирішує 
проблему «четв е р т о ї 
стінки» (простір між гля
дачем і актором, своє
рідний екран, на якому 
розвивається сюжет, і 
існує ця «стінка» лише 
для акторів), підбирає 
музику (і в цьому він 
композитор), вибирає 
костюми, декорацію (тут 
він уже художник). Цей 
синтез не всім дається 
однаково. Можливо, тут 
криється одна з причин 
творчих невдач.

Далеко не кожний, хто 
навіть має спеціальну 
освіту, може бути доб
рим художнім керівни
ком. І з цьому не тільки 
його вина. Позначаються 
прорахунки в підборі та 
підготовці майбутніх спе
ціалістів. Якщо в Олек
сандрійському культос
вітньому училищі вимог
ливо ставляться до уч
нів, то їх випускники ко
ристуються доброю сла
вою. Шкода, що мало 
ще їх.

Проблему кадрів до
помагають вирішувати 
курси по підготовці ке
рівників художньої са
модіяльності при облас
ному Будинку народної 
творчості. Сюди юнаки і 
дівчата приходять за пу
тівками колгоспів і вча
ться за їх рахунок. І хто- 
зна, чи колгоспи не зав
жди вдало підбирають

ожнии, хто 
спеціальну 
бути доб- 
і керівни- 
у не тільки

підборі та 
ібутніх спе- 
1,0 в Олек- 

культос- 
4ЩІ ВИМОҐ- 
:я до уч- 
скники ко
брою сла- 

що мало

до-

зтовці ке- 
кньої са
ри облас- 
народної 

їй юнаки і 
ять за пу- 
:пів і вча- 
'НОК. І хто- 
пи не зав-

кандидатів на курси, чи 
викладачі на курсах не
допрацьовують, але по
середніх спеціалістів ви
ходить звідти багато.

Як не прикро, але і з 
здібних керівників не
рідко бувають невдачі. 
І причина — так звана 
проблема святкових дат 
в художній самодіяль
ності. Інтервали між свя
тами бувають різні, а но
мери готувати треба. Ось 
і народжуються низько
пробні «одноденки». Ча
су створити щось справ
ді художнє бракує. Ро
бота ж танцювального 
колективу — це не хро
ніка «Новини дня», а 
труд, що вимагає і часу, 
і підготовки, і найсер
йознішого ставлення, як
що ми хочемо зберегти 
національний фольклор. 
Саме це підтвердили об
ласні декади самодіяль
них танцювальних колек
тивів протягом останніх 
трьох років. «Бондарі» з 
Кремгеса, «Віночок» і 
«Ковалі» з Олександрії 
витримають будь-який 
конкурс, бо репертуар 
колективи готували не за 
місяць чи два тижні, не 
забули про нього після 
першого ж виступу.

На першій декаді з 
Новоархангельська зов
сім не було танцюристів, 
а на другій і’ третій ху
дожній керівник Анато
лій Кріпак зі своїм гурт
ком зайняв друге місце. 
На першій декаді пед
інститут був третім, а на

останній — почесне пер,- 
ше місце. Росте число 
учасників самодіяльних 
танцювальних колекти
вів, росте їх мистецька 
майстерність.

Дехто з художніх ке
рівників, працюючи «на 
глядача», звертаєт ь с я 
тільки до зарубіжних 
танців. І тоді зі сцени 
каскадом линуть хоро, 
чардаші, обереки... А в 
результаті? Тупик. Бо 
танцюристи на якійсь 
стадії вже не відточують 
свої рухи, не ростять 
свою майстерність, а ме
ханічно повторюють за
вчене. Мистецтво, в яко
му виконавці переста
ють думати, скочується 
до карикатури на нього. 
1 тут уже керівник без
порадний. Адже він сам 
не має нагоди побачити 
ці чардаші, обереки в 
натурі, в природних об
ставинах: край, народ, 
костюми, характерні ру
хи. Ось чому саме ви
вчення фольклору рід
ного краю дарує успіх 
аматорам, відчиняє золо
ті ворота в світ справж
нього мистецтва.

Український танцюваль
ний фольклор — само
бутній і неповторний — 
таїть в собі і велич віль
ного народу, і нестримну 
життєрадісність, і теплий 
ліризм почуттів, і ні з 
чим не зрівняний гумор.

Починаючи з пісенно
го багатства України, з 
мозаїчного розмаїття 
фарб у костюмах, з ори

гінальності обрядових 
пісень, танців і закін
чуючи сьогоднішнім 
фольклором — все це 
завжди відкрита неви
черпна скарбниця для 
художнього керівника і 
учасників самодіяльності. 
Сміливе звернення до 
неї рятує репертуар від 
одноманітності — гляда
чі не зауважать, що їм 
набридла дзвінка троїс
та музика. Адже пісні, 
танці одного села від
різняються від іншого, а 
цьому районі не так тан
цюють, як в сусідньому, 
зовсім відмінна етногра
фія, порівнюючи з цент
ром України, в Закар
патті чи Прикарпатті. І 
весь цей калейдоскоп 
пісень, музики, танців, 
костюмів — на озброєн
ня вам, керівники само
діяльних колективів!

Торкаючись перлів на
родного мистецтва, не 
можна залишатись на по
зиції безпристрасного 
копіювальника. Лише 
творчий підхід до кож
ного танцю, комплексу 
рухів, індивідуальне ос
мислення всієї компози
ції перетворює виступи 
самодіяльності в справж
нє велике мистецтво.

А. КРИВОХИЖА, 
заслужений діяч мис
тецтв УРСР, заслу
жений артист УРСР, 
керівник заслужено
го самодіяльного ан
самблю танцю УРСР 
«Ятрань».

Леонід ТЕНДЮК
ГЇ1

— А потім, — перекусивши травинку І ду
маючи, видно, про щось далеке, своє, вів далі 
Тханг, — мене посадили на пароплаві Це було 
в 1954 році, коли згідно з Женевською угодою, 
демаркаційна лінія до 17 паралелі тимчасово 
мала розділяти В’єтнам на Південний і Пів
нічний. Нас, учасників Народної Армії, пере
правили на Північ. Хіба думали ми, що 
знайдуться політикани, які граючись долею 
народною, цю умовну лінію перетворять на 
вогневий рубіж?

Тханг внховупався у школі-ііперпаті, яку 
відкрили в ДРВ для Дітей південнов’єтнам- 
ськнх патріотів. І мріяв про той час, коли 
закінчить вуз і станс інженером, будуватиме 
світлі споруди. Але республіка н огні: віро
ломний порог затьмарює чисте небо. І Тханг 
став зенітником. Від його влучних пострілів 
падають хижаки, не встигши скинути на в’єт
намську землю смертельний вантаж.

Так я познайомився з Тхангом — хлопцем 
на залізному буйволі, якого оспівують народні 
легенди.

ДЖОЗЕФ
Благословен берег, де за хитким, як палуба, 

столиком, можна, нарешті, випитії кухоль іск
ристого вина іі забути на мить про шторм! 
Осі. чому, як тільки над водою загримить 
якірний ланцюг і судно пришвартується до 
причалу, квапимось ми в інтерклуб. інтерклуб 
—наша матроська гавань, наша відрада па чу
жині: часто-густо згуртовує він докупи море- 
Ходців усіх країн. Навіть у це тривожне літо, 
на цій суворій нездоланній землі подбали про 
нас, морських мандрівників: порт на воєнному 
стані, у місті ні душі, а ми відзначаємо своє 
благополучне прибуття, і гостинні господарі 
вже частують нас ііайднвовижнішпми стра
вами.

Десь далеко голубі дороги вздовж і впопе
рек покреслили моря-океаии; та коли вслуха
єшся в різномовний гамір, що висне над цим 
тропічним садом, мимоволі постають в уяві і 
строкатий Сінгапур, і незбагненно галасливий 
Гонконг, Північ і Південь, Європа і Азія — 
уся планета, що, тривожачись за долю спою 
І майбуття, посилає сюди мирні кораблі.

ІІад гранітним, високим, як стіни форту, 
парканом, шумлять казуарипові дерева — не- 

. прикаяшіе блукання вітру в зеленій плутанині 
верховіть. Вчорнілі стовбури на тлі вечорового 
неба сприймаються знизу, із цього невелич
кого подвір'я, як велетенські арфи. Листя 
казуарииів — видовжено затверділе ниття, Що 
так нагадує струни, — розхлюпує дивовижну, 
звабливу мелодію; і в ній, як і в спокійних 
шоиенівських прелюдах, чим далі, псе гучніше 
наростає грозовість і гнів. А може, не н 
справді звучить Шопеп? Принаймні так думає 
мій новий приятель — матрос із польського 
теплохода.

Спочатку .всі ми сиділи нарізно: сини Бри
танії і Польщі, Болгарії і Радянської Вітчизни 
— кожен за окремим столиком. Проте наша 
матроська доля чимось була схожа між собою 
(ризикуючи бути обстріляними, без вагань, 
прорвалися ми крізь блокаду американських 
військових кораблів до в’єтнамського порту

Закінчення. Початок п газеті за 1-15, 
23, 27 лютого, 1-6, 11-18, 22, 25 березня і 
І квітня.

Хайфон). І ось келихи 
мом зійшлися докупи, 
різнені столики стали 
столом братання. 1 виголошу
валися тости за найлюдяніше у 
світіза дружбу. Під гуркіт 
далекої канонади і під близькі 
вибухи зенітних снарядів тор. 
жествуваЛа наша щойно на
роджена єдність.

О, ми були молоді, — навіть 
ті, у кого чоло борознами по
мережив невблаганний час. 
пройнялися нині якоюсь не
стримною, юною безжурністю... 
А небо, знову й знову залите 
огнисто, розколювалося і 
щувало тривогу й лихо.

Сидів між нами один шістде
сятилітній поляк — Джозеф, 
його обличчя мені ніколи не 

Зустрічаються, бува, люди, обличчя 
нехай навіть вони мовчать — виказу-

прить- 
а роз
слиним

ВІ-

забути!
яких — ВВНИ
ють, до найменшого, порухи їхньої душі.

Земляки звали його Теслею — це ймення 
відповідає,- значить нашому корабельному Де
рев’яному, тобто тесляру. Уся вуглувата пос
тать старого матроса була витесана, либонь, 
з того ж таки міцного і сучкуватого дерева, 
що і його сокира: вузьке, загострене на під
борідді, із великим крючкуватим носом об
личчя, довгі, як держаки, руки, прямокутні 
плечі, сплюснуті широкі груди.

Наліг американської авіації співпадає з на
станням темряви, ніби по хронометру, зразу 
після восьмої вечора в небі з'явилися вісники 
смерті... Яскраво поблискують над бухтою 
сигнальні вогні кораблів; низка вогнів тягне
ться вздовж набережної — до пірсів і пакга
узів. І раптом місто заливає густа, непрогляд
на темрява, і ми за своїм кам’яним парканом 
ніби провалюємося в глибоку криницю; високі, 
Іскристі зорі проглядають крізь віти, та кла
поть неба чорніє здалеку. Оголошено тривогу, 
і місто гасить свої гогні. I есе починає гримі
ти і відлунювати дико. І тоді в нашу нестрим
ну веселість, як звук порваної на найвищій 
ноті струни, вривається раптом зойк старого 
Джозефа.

— О-о-о! Матка боска! О-о-о! — гостролезо 
розсікає і вечір, і приглушений гуркіт вибухів, 
і наші безжурні серця його високий розпачли
вий голос.

— О-о-о! — падає пластом на камінь і в 
нестямі шукає порятунку ця, здавалось бр, 
така горда, непохитна людина.

Ми — приголомшені! Як же так? Кам’яна 
непорушність і гордовитість людини, яка тс 
кілька .хвилин тому осудливо сприймала навіть 
наші невинні витівки, при першому гуркоті 
бомбовозів розсипається в порох... Приходить 
військовий в’єтнамський юнак із загону про
типовітряної оборони і всіх, нарешті, заводить 
у бомбосховище. Як змінився в обличчі наш 
старий друг! Тепер його заливала смертельна 
блідість, а погляд питав десь далеко, за 
бар’єром,’ для нас загадковим і незрозумілим, 
і увесь пін, одралу ставши надломленим, не
повторно постарілим, вслухався в щось зна
йоме, до болю ним пережите.

А наступного дня, відвідавши своїх поль
ських друзів, я дізнався все про старого 
теслю із Гданська: він же чотири роки пере, 
бував у Освениімі, в жахливій фашистській 
катізиіі Кілька разів його розстрілювали — 
і не розстріляли! І знущалися, й 
страту, а піп, бачте, вижив!

Коли йому було стільки літ, як зараз нам, 
І він повернувшись у рідний порт _ “ 
плавання, такни же безжурний, як,і ми, під
німав келих із споїми побратимами, на Поль
щу впали перші бомби.

Хлопці з усіх кораблів, усіх країн — далеких 
і близьких — на цій огненній землі, ми теж 
бачили смерть, І, як старий Джозеф колись 
давно, подорослішали душею.

УКЛІН ТОБІ, ЗЕМЛЕ!
Це було далеко від рідного берега, в чужому 

Східно-Китайському морі. Після довгого пла-

водилн на

з далекого

матросів — пасат, цей невгамов- 
вітер. день у день і з місяця п

Корабликів стихія норовиста! 
Над опустіло заспалі причали. 
Де скелі 
Востаннє 
Хлюпнув

вання в Південній півкулі наш експедиційний 
корабель повертався па Батьківщину. Той, 
кому доводилося борознити тропічні моря, 
знає, як можуть вони полонити душу. Супут
ник 
ний ___ _
місяць, наспівуючи свою нехитру пісню, непо
мітно заколисує тебе; і шепіт пальмових гаїв, 
і в серпанку тумаиіп сузір’я, що нагадують 
тяжкі виноградні грона, п’янять серце море
хода.

Воно неймовірно звабливе, вино тропіків. Хто 
хоч раз сп’янів од нього, завжди, ще і Ш« 
тягнутиметься, як до цілющого джерела, До 
моря.

Лін поверталися додому — матроси, океано
логи, все іце перебуваючи під впливом тро
пічних чар. Коричнюватий відтінок шкіри го
ворив про те, що хлопці давно на «ти» з по
лінезійським сонцем, а мускулясті руки навіть 
необізнаному засвідчували, що на кораблі не
має місця білоручкам.

Вийшовши зі смуги північно-східного пасату, 
за островами Кампо корабель наш потрапив '« 
обійми іншого вітру. Це був тайфун. Його 
важке, з грозовими хмарами крило зловісно 
нависло над нами. Виднокола спохмурніли. 
Здавалось, раптово наступила ніч, хоч на суд-

журавлиним крилам. Та птахи не зостаються 
на чужині. Берег моєї землі — їх курс. І нв 
владні ні шторми, ані вітер над тим, щоб жу
равлі збились з дороги.

Прокинешся — мене давно немає. 
І тільки повінь місячна хлюпоче. 
Вітрила бригантина піднімає 
І берег залишає опівночі. 
Нудні пророки, скептики похмурі. 
Банальностей не говоріть старих ви: 
Мовляв, хто кнда гордий виклик бурі. 
Той неодмінно налетить на рифи. 
Як буряно!

Згасають перші зорі. 
І хмарна тінь лага на підвіконні. 
Тобі ж здається: у степу просторім 
Несуть мене оскаженілі копі. 
Я кличу бурю, накликаю иітер. 
Мов палуба, хитається планета! 
Без вороття вітрила штормом бит. 
Заплутали мене в свої тенета. 
І повели крізь тихий шелест рути 
В шалений вир — не по краплині красти, 
А серцем океану зачерпнути. 
До уст його пожадливо припасти. 
Усі ми, певне, блукачі-матросн, 
Та не у всіх спокійно тиха пристань, 

скільки пожбур-ляла відкоси

ХАЙФОН. В’єтнамці — госгі Острогожска'. Третій зліва — капітал корабзя 
Д. Г. Рябченко.

ні пробили лише третю склянку. Води Куросіо. 
неспокійні навіть під час повного шпілю, за
чувши віддалений порив вітру, мов коні, що 
обривають вудила, почали хвилюватися. Над 
ними піднімалися білі гриви валів, і піняві 
бризки оскаженіло розліталися навколо.

Не кожному, навіть тим, хто його шукає, 
доводиться в житті зустрічатися з тайфуном: 
у цих вітрів свої дороги, а шукачі інколи ви
являються сміливцями лише до першого ШТОР
МОВОГО натиску, 1, незважаючи на те, що за 
«Витязем» міцно закріпилася слава безстраш
ного блукача морів, все ж ми' на цей раз 
хотіли уникнути зустрічі з тайфуном.

Проте вітер зробив своє — він змішав небо 
з морем.

Три дні і три ночі лютувала буря, А коли 
заголубів світанок, всі, хто був на палубі, 
побачили те, що ніколи не забувається і що з 
такою силою зайвий раз ствердило наші пота
ємні мрії про пайзаповітніше. Знесилені штор
мом, низько над щоглами посіли журавлі. їх 
ламаний ключ чорного стрілою блискавки пере
креслив небозвід. Скелясті далекі острови — 
затишна гавань; солодким був би спочинок

скалить вишкірені ікла, 
чайки тужно прокричали, 
прибій — й земля а тумані 

зникла.
з піднебесся голубого 

трап, мов боцман, місяць кндя.
Даремно 
На воду
В пустелі розхвильованій дорога 
Оманлива н заплутана безслідо. 
А ти, моя крилата бригантино, 
В неспокою на вічному приколі. 
Не якорем, що тягне в баговиння, — 
Вітрилом будь в моїй б.чукацькій долі. 
Я знаю: зустрічаєшся сама ти 
Із бурями — 

та ж сііиа і в мені є.
Де б я не був, мені здається: мат* 
Тополею в степу самотиніе. 
Простягне руки — а мене немає. 
1 тільки повінь місячна хлюпоче. 
Вітрила бригантина піднімав 
1 берег залишає опівночі.
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Хроніка змагань
ф МАЛА ВИСКА. Тут закінчилась особиста першість 

міста з шахів. У змаганнях взяло участь 16 найспльнішнх 
спортсменів. Чемпіоном став робітник 
неслав Гдевіинський.

цукрозаводу Вя-

а«

ф ОНУФРІЇВНА. Сорок спортсменів 
ліонський титул профтехучилища № 1 
ніса. Серед переможців — Олександр 
Романов та Віктор Шаров.

В. КОВТУН, 
виборювали чем- 
з настільного те- 
Юдін, Анатолій

В. КОЗАЧОК.
К5?

На кіностудіях світу
ПОЛЬЩА. Повість популяр

ного письменника Вальдемара 
Котовнча «Фронтові доро.н» 
екранізують режисери Єва та 
Чеслав Петельські. В головних 
ролях фільму, що розповідає 
про н ійважчнй період другої 
світової війни, про бої за східну 
ГІрусію і польські землі, оку
повані гітлерівцями, знімаюіь- 

•>ся польські й радянські актори 
.Анджей Коричинськиіі. Тадеуш 
Ломницькшї. Ірина Печорннко- 
ва. Іван Переверзев та інші.

Режисер Градковський зняв 
документальну кінорозповідь 
«Прогест-68» пре реакцію моло- 
,ді різних країн світу на амерп- 
■кансьчу агресію у В'єтнамі.

І1ДР. Саботаж, диверсії, шан
таж, постріли в спішу — пай- 
бруднішими засобами користую
ться імперіалістичні розвідки в 
боротьбі проти народної влади 
Німецької Демократичної Рес
публіки. Про цю війну двох сис
тем розповість серія фільмів 
для голубого екрану, які зпі.міе

кінзегудія «Дефа» (фільми 
будуть демонструватися і на 
звичайному екрані). Серія філь
мів називається «Таємне зав
дання в цивільному». її знімає 
режисер Янош Вайчі, знайомий 
нам по стрічках «Репортаж 57». 
В головних релях — артиста 
студії «Дефа» .Альфред 
.тер. Інгольф Горгес, 
Герінг, Гергард Бінерт і 
інших.

РУМУНІЯ. Проблеми 
ної молоді, що тільки починає 
самостійне життя, — тема но
вого фільму кіностудії «Буку- 
решті» «Відбудова», головні ро
лі в якому виконує троє 20-річ- 
нпх дебютантів.

ФРАНЦІЯ. Популярна фран
цузька сктрнса Анук Емс, яку 
ми бачили у фільмах «Монпар
нас 19» і «Чєлсзік та жіш.а», 
буде героїнею нової музичної 
кольорової широкоекранної ко
медії «Модель для фото». 
Фільм знімає в Голівуді фран
цузький режисер Жак Демі, по-

Міод- 
Хсльга 
багато

сучас-

сгайовннк музичних стрічок 
«Шербурзькі парасольки» і «Ді
виці із Рошфона».

АНГЛІЯ. Роман Х’ю Аткінсо- 
на «Ігри» розвінчує закулісне 
життя спортсменів і махінації 
ділків від спорту під час прове
дення міжнародних Олімпій
ських ігор. Зараз цей роман на 
шляху до екрану. (Режисер — 
Манка Віннер). На головні ролі 
запрошені популярні артисти 
Шарль Азнавуг (Франція) і 
Стеялі Бейкер* (Англія) знайо
мий нам по кінокартині «Пе
кельні водії».

ІТАЛІЯ. Відомий театральний 
режисер Франко Дзефіреллі (за
раз в багатьох країнах з вели
ким успіхом йде його фільм 
«Ромео і Джульетта») написав 
сценарій фільму про великого 
італійського фізика, астроно
ма Галілсо Галілея. Роль Галі- 
лея в майбутньому фільмі дору
чена американському актору 
Роду Штайгсру, знайомому нам 
по італійському фільму «Руки 
над містом», зараз Штаигср 
знімається в ролі Наполеона в 
радянсько-італійському фільмі 
«Битва при Ватерлоо».

по лікар-

Іванович,

II•) Наша адреса і телефони

Руками
(Закінчення. Початок на 1-й стор.).

ло під косарку і було з пораненими ніжкою 
га грудною кліткою. Діти взяти здорове 
маля на руки, а поранене Яків 
учитель, загорнув у платок.

Приніс додому. Довго ходив 
нях. Йому вже казали:

— Заріжте, що ви носитеся...
Лікував удома, аж поки не 

рана. 1 тільки тоді передав
загоїлася 

, . і тоді передав Зірочку на
станцію юннатів. А тим часом друге маля, 
Лімурчнк, вже освоювалося там.

Є у косуль почесні шефи — подружжя 
Жевченків, Василь Олександрович та Аіі- 
тоніна Тимофіївна. Малиіі Лімур -деякий 
час проходив у них школу виховання. Ва
силь Олександрович у свій час працював 
у цирку. З ним косулі сміливо ходять по 
міському саду.

А зараз, бачте, виросли! Серед курей, 
гусей, кролів, індиків поважно ходять. 
Ось вони наблизились до огорожі, за якою 
стоїть дівчинка з бідончиком. Впізнали свою 
годувальницю.

— А це наше 
говорить Євдокія 
від однієї клітки

Па фото внизу 
СШ № 32 Леоніда Гришина та Геннадія 
Тіоманцева.
І^ВІТУЄ ТРОЯНДА, герань, пеларгонія. 
■Ч Увагу привертають білі кали. їх вирос
тили і підготували в подарунок до ленін
ських днів члени гуртка квіткарів під ке
рівництвом Галини Сергіївни Пікашової. 
Юннати із сьомої середньої школи Наташа 
Білан, Наташа Заворотня та Оля Афана
сьева задивились, залюбувались плодами 
своєї праці.

Погляньте, з якою любов’ю рученята 
тягнуться до кожної квітки. Спушують 
землю, перебирають листочки. Оля Афана
сьева не просто доглядає квіти, вона живе 

ними. Оля вчиться в четвер
тою^7 класі. Добре вчиться, 
любить працю.

— Ледарів у нас немає,
— включається у розмову 
Галина Сергіївна. — Цього 
року ваша станція безкош,- 
товно надіслала школам 
області 150 посилок. В них
— насіння найрізноманітні
ших квітів, овочевих і зер
нових культур, багаторічних 
трав, методична література, 
поради біологам. Ось і за
раз Василь Іванович Загре
ба разом зі своїми наймо
лодшими готує чергову по
силку на Далекий Схід. 
Щоб там розквітли наші 
українські квіти.

м’ясо і пух, — жартома 
Дмитрівна, переходячи 

з кролями до іншої.
ви бачите юннатів, учнів

м. Кіровоград, вуя. Луначарського, 36 Телефони: 
секретаоіаіу — 29-33-5$, відділу пропаганди — 

29-35-57, решти відділів — 29-33-55. .

БК 02567. Індекс 01197.

» ІРШУВАННЯ — моя втіха, фізика — 
»и мої Вправи». Ці слова належать ЛІ. В. 
Ломоносову. Як відомо, великий природозна
вець писав оди. Поет Валерій Брюсов; навпа
ки, захоплювався математикою. Читач і сам 
легко додасть приклади: хімік Бородін, мор
ський офіцер Римськнй-Корсаков. Така різно
бічність знань, друге коло творчих інтересів 
не називались ше тоді сучасним словом 
«хоббі». Сьогодні «хоббі» — широко роз
повсюджений соціологічний термін, що ви
значає вид діяльності, додатковий до основ
ного заняття, до основної професії.

...Додатковий до основної професії... Про
те відомо немало випадків, коли побічне за
хоплення переростає у головну справу, < 
професією. Архітектор Ірина Архипова — 
лістка Великого театру. Інженер 
лованов — відомий журналіст з 
ской правды».

« Ну й що? — дивується дехто 
Таких випадків одиниці. А для 
дартному» спеціалісту витрачати __
хоббі? Для чого звичайному інженеру, одно
му із тисяч, освоювати другу спеціальність? І 
взагалі, яке діло рядовому фізику до скрип
ки Ейнштейна? Різнобічність — доля вели
ких».

І все ж, незважаючи на категоричність та
кої думки, хоббі існує не тільки у «великих». 
*” "■ розіїов-

стає
• со- 

Ярослая Го- 
«Комсомоль-

з читачів. — 
чого «стан- 

час на

X
Інтерес до наукознавства має багато спіль

них точок з іншим хоббі, що охопило зараз 
широкі кола вчених, інженерів, студентів, ( 
техніків, — соціологією. Єпеціалістів-соціоло- 
гів поки що також не готують. Зростаюча 
розповсюдженість соціолої ічіпіх досліджень
— також результат інтенсивної роботи в со
ціології спеціалістів різних професій.

Інша тенденція непрофесіональної творчості 
включає в себе Інтереси, не зв'язані безпо
середньо з професією даного індивідуума. Це
— збирання книг, музика, література, люби
тельське фото і кіно, участь у художній са
модіяльності. Сюди ж можна віднести філате
лію та інші види колекціонування, шахи.

СОЦІОЛОГИ, філософії, літератори на За
ході вказують, на тенденцію до стандар

тизації Інтелекту, відзначають небезпеку для 
суспільства, що витікає від «спеціалізованого 
ідіота». Ця тенденція уявляється їм стихій
ним нещастям, хворобою віку. Вихід з ту
пика вони намагаються знайти у закликах 
затримати ріст науки («зупинити бумеранг!»), 
доки цей бумеранг не вдарив по суспільству.

У соціалістичному суспільстві боротьба про
ти тенденції до професійної обмеженості на
буває зовсім інших форм. В нашому суспіль
стві багато позапр-офссійних інтересів кон
кретно зв’язані з різними формами громад
ської роботи. Як відомо, участь широких мас 
трудящих у роботі газети стала важливимБільш іого, можна думати, що 

сюдження творчих інтересів за ко
ло професійної діяльності являє 
собою соціальну закономірність.

Три століття тому медичні фа
культети університетів готували 
одночасно і лікарів, 1 прнродо- 
знавціи — ботаніків, фізиків, хімі
ків. Потім професія природника 
відокремилася від професії лікаря.

Потім з факультетів природничих 
наук виділились фізико-матсма- 
тичні. Потім «фізмати» розпались 
на окремі факультети фізики і ма
тематики. Останні в свою чергу 
розділилися на більш вузькі на
прямки.

Процес дроблення освіти 
ває всезростаючу 
творчої діяльності, 
сконцентрувати великі _____  .,
альні сили па обмеженій галузі на
укового фронту або виробництва . __.......
успіху. В цьому — плюс спеціалізації. Але в 
цьому ж її мінус.

Поява великої кількості стандартних мето
дів підвищує ефективність роботи, в той же 
час знижує вміст у ній творчого елементу. 
Якщо розуміти під творчістю сам акт прий
няття рішення, акт інтуїції, — тс, що недо
ступне обчислювальній машині, то творчі дії 
зустрічаються рідше, ніж використання гото
вого прийому. У зв'язку з оволодінням про
фесійною майстерністю з’являється звичка. 
Іншими словами, сьогодні можна успішно на
вчитися тим професіям, котрі недавно вва
жалися доступними спеціально обдарованим 
людям, — і вищій математиці, і хімії, і ра
діоелектроніці. Мабуть, цс природний етап у 
розвитку кожної галузі науки і техніки: що 
вчора було доступне одиницям, сьогодні стає 
доступним тисячам.’ Що вчора вважалося 
мистецтвом, робилося вручну, сьогодні стави
ться на конвейєр. Однак саме у зв’язку з цим 
конвейєром спрага творчості дослідників та 
інженерів вгамовується не повністю.

СТАНДАРТИЗАЦІЯ операцій розумової пра
ці... Професійний характер мислення... Ці 

тенденції особливо 
себе у середовищі 
генції. І як реакція 
жування, як потяг 
з’явилася протилежна тенденцій — до подо
лання в собі таких «відомчих бар’єрів». Так 
стало наповнюватися сучасним змістом слово 
хоббі. Тепер це слово — не тільки атрибут 
біографії великих людей. Це слово символі
зує гуманістичний протест особистості ’ проти 
тенденції до поділу суспільства на професійні 
осередки, на «мікросуспільства» і властиві їм 
мікрокультурп.

Хоббі пов’язане з виходом творчих інтересів 
за коло професійних обов’язків. При цьому 
творчий інститут одержує новий поживок. 
Сьогодні відомо дуже багато різноманітних 
прикладів такого виходу. Якщо спробувати 
систематизувати р-ізні види непрофесійної 
творчості, то можна умовно виділити дві 
групи.

Група перша включає в себе інтереси, 
зані з своєю професією взагалі, але 
конкретною професійною діяльністю, 
для наукового працівника — це ісіорія 
наукової спеціальності або цілої групи 
Повчальний аналіз історії гіпотез і наукових 
помилок минулого. Біографія окремих вчених. 
Для інженера аналогічні інтереси зв’язані з 
історією промисловості. Яскравий приклад 
такої діяльності — праці відомого математи
ка і кораблебудівника академіка О. М. Кри- 
лова з історнко-наукових питань.
V_________________________ •_____

відбн-
спсціалізацію 

Вона дозволяє 
інтслскту-

(Мв
Б ІОББВ
Ду мка вченого

і досягти

енергійно заявляють про 
науково-технічної інтелі- 

індивідуума на ці розме- 
до людської спільності

зв’я- 
НС з 
Так, 
його 

наук.

моментом соціалістичного будівництва. Нав
коло газег утворилося широке коло робкорів 
і читацького активу. І сьогодні журналістика 
для тисяч активістів преси — найважливіша 
громадська справа.

Сьогодні сама логіка науково-технічного 
прогресу підказує, то формування спеціа
ліста повинне включати в себе порад з про
фесійною освітою також і вироблення поза- 
профссійніїх суспільно корисних інтересів. У 
цьому смислі цікавий досвід факультетів 
громадських професій у пузах.
П ИТАЧ, певно, звернув увагу на тісний зв’я-
* зок громадської роботи, позапрофесійіпіх 

інтересів, хоббі і вільного часу. Природно, вся 
позапрофесійна творчість розвивається г. час, 
вільний від основної роботи. Ісхнічний про- , 
грес збільшує кількість вільного часу у пра
цюючого, скорочує робочий тиждень. Проте і 
соціальні наслідки нього у капіталістичному 
і соціалістичному світі різні. Ідеологи захід
ного світу констатують, що із збільшенням 
вільного часу зростає і небезпека відчуження 
у суспільстві. Люди, зв’язані у процесі праці 
виробничою спільністю, твердять такі ідеоло
ги, у вільний час гублять зв’язуючі їх нитки, І 
полишені на самих себе. На основі цієї 
роз’єднаності розпивається складний ком
плекс почуттів самотності І страху. У світі 
людей, не зв’язаних спільністю мети, значна 
частина вільного часу йде на те, щоб забу
тися, втекти від дійсності. Це бажання викли
кає до життя масові психози — такі, як вжи
вання наркотиків.

Всупереч ньому у соціалістичному суспіль
стві проблема вільного часу вирішується на 
основі створення кожній людині умов для 
активного і творчого відпочинку. Замість вте
чі від дійсності людині дається радість 
творчості в нових для себе сферах діяльності. 
Замість відчуження виникає можливість ак
тивного спілкування. Саме у вільний час по
винно проходити стирания культурних і пси
хологічних меж між соціальними групами. 
Тому важливе завдання комуністичного вихо
вання полягає у навчанні вмінню проводити 
дозвілля.

У ході будівництва комунізму відбувається 
всебічний розвиток творчих сил і здібностей 
індивідуума. Для людини, що активно шукає 
своє місце у суспільстві, хоббі сьогодні по
вніше грати роль розвідки у новій галузі. 1 
не треба заключати цей термін у лапки, ніби 
говорячи про щось незначне, несерйозне; 
хоббі — це дуже серйозно.

А. СЄРОВ^У 
кандидат фізико-математичннх наую^^“

ф ПОКАЗУЄ КІРОВОГРАД 
НЕДІЛЯ. * -------- -------

програма.
6 квітня. Перша 

.......___ 9.00 — Гімнастика
для дітей. (М). 9.15 — Тслене-1 
вини. (М). 9.30 —г «Будильник». 
(М). 10.00 — «Музичний кіоск». 
(М). 10.30 — «Півгодини про
мистецтво». (М). 11.00 — На
ша афіша. (К). Н-05 — «ТЕК- 
69». (К). Н.50 —.Реклама. (К). 
12.00 — Концерт для школярів. 
(Ленінград). 12.30 — «Знан
ня». Науково-пізнавальна про
грама. (М). 13.00 — «Галичан
ка». Концерт ансамблю м. Ро
гатина Івано-Франківської об
ласті. (Львів). 13.50 — Програ
ма передач. (К). 1-1.00 — Д'іч
воїнів Радянської Армії і Фло
ту (М). 14.30 — Програма і:о-

льорового телебачення: (М). 
17.00 — Передача, присвячена 
70-річчю з дня народження Ру
бена Симонова. Трансляція з 
театру імені Вахтангова. (М). 
19.00 — «Відкриття наукової 
конференції «Музична культу
ра України XVI — XVIII сто
ліття». Перший концерт. (К). 
21.90 — Творчий вечір Бориса 
Таїрова. (К). 22.35 — «Камер
тон доброго настрою». (Львів).

«МОЛОДОП КОММУНАР» — орган Кировоградского 
обкома ЛКСЛ1У, г. КировограД.

Друкарня їм. Г..М. Димитрова обласного управління 
по прес!, м. Кіровоград, вул. Глінки, 2.

ПОНЕДІЛОК. 7 квітня. Пер
ша програма. 12.45 — Телсвісі.і. 
(К). 12.55 — «Футболісти». До
кументальний фільм. (Кірово- 
ірад). 16.15 — Мультфільм. (К). 
16.71 — Республіканська школа 
юних математиків. (К). 17.00 — 
Літературні читання. «Бібліоте
ка новели». (К). 17.40 — Тслс- 
вісгі. (К). 
■«Звичайна 
кіч). 18.30 
верситет 
КГІРС.
будівництва комунізму. 1959 — 
1968 рр.». Передача перша. (М). 
19.00 — «Футболісти». Докумен
тальний фільм. (Кіровоград). 
19.25 — Наші оголошення. (Кі
ровоград)'. 19.30 — До 100-річчя 
від дня народження В. І. Лені
на. Фестиваль самодіяльного 
мистецтва. (Чернівці). 20.05 —

дітей. 
(Хар- 

упі- 
Історія

18.09 — Для 
помічниця».
— Ленінський 
МІЛЬЙОНІВ.

«Партія — натхненник

Телефільм «Смішні історії», 
(К). 20.30 — Інформаційна про
грама «Час». (М). 21.15 — Бу
дапешт — Москва. Тслепс- 
реклик. (М). 22.35 — Чемпіонат 
СРСР з баскетбола. ЦСКА — 
«Динамо» (Тбілісі). (М),

Друга програма. 19.00 — Лю
ди. події, долі. «Спадкоємці»! 
(Донецьк).

ф ПОКАЗУЄ МИКОЛАЇВ
НЕДІЛЯ, 6 квітня. 9.00 — 

Гімнастика для дітей. (МІ, 
9.15 — Телевізійні новини. (Мі. 
9.30 — «Будильник». (М). 10.00
— «Музичний дірск». (Д1). ІО.І’О
— Художні^, . фільм,. «Десят/пі 
крок». 12.20 (-г .Фільми для ;р- 
тей. 12.30, г-п (’Церсдауа «Знан
ня». (Св>ерд.'і99і:^)1 іЗ.рО — Те
лефільм «Таємниця самотнього 
кедра». (К). 13.30 — «Камертон 
доброго настрою». (Луганськ). 
14.00 — Для воїнів Радянської 
Армії і Флату.і (М).> - 14.30 — 
Коицерт.і (М). ’15.30 .т Програма 
«Час». (М).‘ Іб.0():— Програма 
кольорового телебачення. «Клуб 
кіиомандрівннків». (М). 18.30— 
«Майстри мистецтв». (Р. Симо
нов). (М). 21.00 — «Сім ліііїх^В 
Міжнародна програма. (М). 2.ТТ?*'
— Творчий вечір Б. Таїрова. 
(К). 22.35 — «Таланти твої, Ук
раїно». (Львів).
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