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Гіталов серед учасників 
республіканського змагання 
на кращого орача.
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радянськнх воїнів, 

площі відбувся

У виконанні рішень 
липневих Пленумів ЦК 
КПРС і ЦК КП України, в 
яких накреслені шляхи 
дальшого збільшення ви
робництва продукції тва
ринництва і, зокрема 
кролівництва, можуть і 
повинні взяти активну 
участь комсомольці та 
молодь, піонери і школя
рі. Щоб заохотити мо
лодь до вирощення кро
лів, ЦК ЛКСМ України, 
колегії Міністерства сіль
ського господа р с т в а 
УРСР, Міністерства рад
госпів УРСР, Міністер
ства освіти УРСР, прав
ління Укоопспілки, пре
зидія Українського рес
публіканського К о м і- 
тету профспілки ро
бітників і слу ж б о в ц і о 
сільського госп о д а р- 
ства і заготівель та Рес
публіканське правління 
НТТ сільського господар
ства на період з 1 жовт
ня 1970 року по жовтень 
1971 року оголосили рес
публіканське соціалістич
не змагання серед ком
сомольських організацій 
колгоспів, радгоспів,

ДРУ’
колгоспів, 
шкіл, піонерських 
жин, позашкільних дитя
чих установ, а також мо
лодих кролівників-люби- 
телів за дальший розви
ток кролівництва в рес
публіці.

У змаганні беруть у'часть 
комсомольські організації 
колгоспів, радгоспів, шкіл, а 
також усі молоді колгоспни
ки, робітники, службовці, 
молодь, піонери 1 школярі 
Української РСР.

Переможцями змаган
ня будуть вважатися ко
лективи і окремі любите- 
пі-кролівники, які вирос
тять найбільшу кількість 
кролів та здадуть спо
живчій кооперації, в 
державні заготівельні 
пункти найбільше кро- 

.лячих шкурок і прода- 
. дуть кролів для розве
дення. Усі шкурки повин
ні бути І і II сорту, відпо
відати встановленим стан
дартам; серед них повин
но бути не менше 60 про
центів бездефектних.

Для кращих колективів 
комсомольсько - м о л о- 
діжних кролеферм кол
госпів і радгоспів, які 
протягом строку змаган
ня виростять не менше 
20 кроленят від кожної 
кролематки, законтрак
тують і продадуть дер
жавним заготівельним 
організаціям не менше 5 
кролів від кожної кро
лематки, здадуть держав
ним заготівельним орга
нізаціям не менше 6 шку
рок на кожну кролемат
ку, встановлюються 25 
премій.

На фермі повинно бу
ти не менше 50 кролема
ток. »

Колективи, які досяг
нуть найкращих показни
ків, нагороджуються По
чесною грамотою ЦК 
ЛКСМУ та преміюються 
грошовою премією по 
200 карбованців кожна. 
Кращий кролівник ферми

нагороджується Почес
ною грамотою ЦК ЛКСМ 
України та цінним пода
рунком вартістю 50 кар
бованців.

60 премій будуть вручені 
кращим колективам кроле
ферм, що обслуговуються уч
нями шкіл і позашкільних 
дитячих установ та учнів
ських виробничих бригад, які 
протягом установленого стро
ку змагання виростять иа 
кожну кролематку не меншо 
17 кроленят, з яких зали
шать для поповисинн влас
ного стада або для прода
жу на вирощування в інші 
господарства не менше 4 кро. 
ленят від кролематки, та 
проведуть змістовну дослід
ницьку роботу; здадуть дер
жавним заготівельним орга
нізаціям не менше 10 шкурок 
на кожну кролематку.

Колективи, які досяг
нуть кращих показників, 
нагороджуються Почес
ною грамотою ЦК 
ЛКСМУ та преміюються 
бібліотекою вартістю 50 
карбованців.

Комсомольцям, піоне
рам і школярам — пере
можцям змагання — ви
діляється 75 путівок у 
республіканський табір 
юних натуралістів та 50 
путівок в піонерський 
табір «Молода гвардія».

359 індивідуальних премій 
одержать переможці респуб
ліканського змагання серед 
кролівииків-любитслів, які 
протягом строку змагання 
здадуть державним заготі
вельним організаціям най
більше кролячих шкурок, але 
не менше 120 штук; вирос
тять від власних кролема
ток пс менше 150 кроленят; 
законтрактують і продадуть 
державним заготівельним ор
ганізаціям не менше 10 кро
лів для розведення.

Для преміювання пере- 
можців, які досягнуть найви
щих показників, встанов
люються:

50 перших премій — цінних 
подарунків вартістю 40 кар
бованців;

100 других премій — цін
них подарунків вартістю ЗО 
карбованців;

200 третіх премій — цінних 
подарунків вартістю 20 кар
бованців.

Для преміювання облас
них та районних комсомоль
ських організацій за велику 
організаторську роботу серед 
комсомольців і молоді, піоне
рів і школярів по мобілізації 
їх на активну участь у роз
витку кролівництва вста
новлюються:

обласним комсомольським 
організаціям — 2 премії по 
1000 карбованців;

районним комсомольським 
організаціям — 5 премій по 
400 карбованців.

Для заохочення комсо
мольських працівників I ак. 
тивістів, молодих спеціаліс
тів сільського господарства, 
директорів і викладачів 
шкіл, керівників учнівських 
виробничих бригад і піонер- 
вожатих, працівників поза
шкільних дитячих установ та 
працівників споживчої коо
перації, які найкраще орга
нізують змагання, виділяє
ться 50 премій і цінних по
дарунків вартістю 35 карбо
ванців.

Підсумки змагання під
биваються на підставі ма
теріалів, надісланих об
комами ЛКСМ України 
спільно з відповідними 
обласними організаціями 
до ЦК ЛКСМ “
Міністерства сільського 
господарства УРСР, Мі
ністерства радг о с п і в 
УРСР, Міністерства осві
ти УРСР, Укоопспілки та 
Республіканського прав
ління НТТ сільського гос
подарства.

Обкоми, райкоми ЛКСМУ, 
комітети комсомолу первин- 
них організацій зобов’язано 
забезпечити активну участь 
комсомольців та молоді, піо. 
перів і школярів у змаганні 
за збільшення виробництва 
кролячого м’яса та хутра на 
основі швидкого зростання 
поголів’я кролів у республі
ці, розширенні: існуючих та 
створення додаткових кроле
ферм у господарствах, ши
рокого розвитку любитель
ського кролівництва.

В атмосфері довір’я
На запрошення Президії 

Верховної Ради і уряду 
Радянського Союзу в на
шій країні перебував пре
зидент Французької рес
публіки Ж. Помпіду. Пре-

зидент Франції мав пере« 
говори і розмови з Л. І. 
Брежнєвим, О. М. Косигі- 
ним, М. В. Підгорним. Як 
відзначається в радян
сько-французькій Декла-

рації, переговори і розмо
ви проходили о атмосфе
рі довір'я і сердечності, 
що відповідає 
відносинам між 
країнами. Вони 
лись розвитку 
ронніх відносин 
дянським Союзом і Фран

цією, Сторони констату
вали, що розвиток згоди 
та співробітництва між 
СРСР і Францією відпові
дає інтересам усіх євро
пейських держав і є ко
рисним вкладом у справу 
зміцнення миру в усьому 
світі.

Делегати XVI з'їзду ВЛКСМ 
наголошували, що для комсомолу 
нема справи більш важливої, ніж 
забезпечення широкої дійової 
участі комсомольських організацій, 
всіх молодих трудівників міста й 
села в підвищенні ефективності 
суспільного виробництва. Тоді ж 
було прийнято пропозицію декіль
кох організацій про створення 
комсомольського фонду економії.

На комсомольських зборах виступив 
електромонтажник апаратного цеху 
Г. Захарченко. Комсомольця хвилювало 
тс, що в цеху часто простоювали скомп
лектовані станціїППА і ПБА. їх не реалі
зували, бо не 
завод платив 
постачання.

Бувало так, 1, ,___ ___ _______
потрібних матеріалів, і робітники пра
цюють у півсили, а тоді починається 
штурмівщина. Хто в цьому винен? 
Частково цех постачання. А найбільша 
вина підприємств, які несвоєчасно по
стачають матеріали.

Комсомольці створили контрольний 
штаб. Якщо якийсь завод не дає вчасно 
матеріалу, то штаб шле замовлення 
або сигнал, адресований комсомольській 
організації, з проханням допомогти.

Після зборів одинадцять комсо
мольсько-молодіжних бригад вклю
чилися в створення комсомоль
ського фонду економії.

На 135 процентів виконує норму 
бригада Алли Юзленко (складаль
ний цех № 2). За останній квартал 
цього року вона зекономила 83 
кілограми намотувального проводу 
і 600 метрів ізоляційного матеріа- 
лу. Намотувальниці були ініціато
рами того, щоб працювати один 
день на місяць на зекономленій си
ровині. Як одній з кращих, бригаді 
Алли Юзленко присвоєно звання 
Ленінської трудової.

Слюсарі по обробці гетинаксу з 
бригади Миколи Крпвоконя вирі
шили економити не лише матеріал, 
а її час. «Ніяких перекурів під час 
роботи. Економити кожну хвили-

ну!» — під таким девізом працю
ють робітники. Не дивно, що вони 
постійно викопують норми на 170 
процентів. Бригаду М- Кривоконя 
до 100-річчя з дня народження 
В. І. Леніна занесено до Книги 
Пошани обласної комсомольської 
організації.

За останні роки на Олександрійсько
му електромеханічному заводі не зафік
совано жодного порушення трудової 
дисципліни серед молоді. Юнаки й дів-

чата назавжди покінчили з прогулами і 
запізненнями.

Комсомольці заводу піклуються 1 про 
трудову зміну, про підростаюче поколій- 
ня. Кожен рік приходять на підприєм
ство юнаки і дівчата з профтехучилища, 
їх закріплюють за бригадами. Ком
сомольці допомагають новачкам, пока
зують, як виконувати різні операції, 
привчають до трудової дисципліни,

В апаратному цеху працює шко* 
ла передового досвіду. Технолог 
С. М. Клочко, а також досвідчені 
робітники показують, як монтувати 
станції, з чого починати, як ко
ристуватися схемами.

Технології для кожної станції нема. 
Робітник, який недавно прийшов на 
підприємство, багато затрачає робочо
го часу на вивчення схеми. Отже, шко
ла передового досвіду потрібна, вона 
знижує затрати робочого часу.

Комсомольський фонд економії 
поповнюється від впровадження у 
виробництво раціоналізаторських 
винаходів.

Наприклад, слюсар-наладчик транс
форматорного цеху вніс чотири пропо
зиції по модернізації намотувальних 
станків з економічним ефектом 2,6 тися
чі карбовапціо,

Комсомольці Г. Швнндін і Г. Захарчен
ко, електромонтажники апаратного цеху, 
запропонували змінити конструкцію 
станції управління ППЛ-9033 на логіч
них елементах. При цьому скоротився 
час для конструкції кожної станції, а 
також збільшилась економія металу, ге
тинаксу і закріплювального матеріалу.

З великим піднесенням комсо
мольської ініціативи і молодечого 
запалу проходять на заводі субот- 
11НКИ й недільники. На Всесоюзний 
суботник, присвячений 50-річчю з 
дня промови В. 1. Леніна на 111 
з’їзді комсомолу, вийшло 385 чоло
вік. Дев’ять комсомольсько-моло
діжних бригад працювало на своїх 
робочих місцях. Всі інші — на озе
лененні території. Кошти від су- 
ботника надійшли в комсомоль
ський фонд економії.

В боротьбі за використання резервів 
виробництва важливу роль відіграє 
«Комсомольський прожектор». Комсо
мольці провели декілька рейдів по це
хах. Виявлені недоліки висвітлили у фо
тогазеті.

Кілька років стоїть без дії стрічковий 
конвейєр. Він був сконструйований і ви
готовлений на заводі. Та справу не до
вели до кінця. Підприємство втратило 
не одну сотню карбованців. Прожекто
ристи звертаються з запитанням: хто 
буде відповідати за простої обладнан
ня? Критика подіяла.

Після виходу фотогазети в апаратно
му цеху пустили в дію пневматичний 
прес. Продуктивність при обтискуванні 
наконечників набагато зросла.

Жити й працювати по-леніпськи 
— під таким девізом трудяться 
комсомольці електромеханічного 
заводу. А по-ленінськн — значить 
бути вмілими господарями на під
приємстві, економити н берегти 
кожен грам сировини, кожен кіло
ват електроенергії, боротися з 
втратами робочого часу. Це зна
чить — горіти в роботі.

Л. ФРОНТОВА.

Москва. (ТЛРС). Тут відкрився між' 
народний семінар з питань професій
ної орієнтації і підготовки дітей до 
праці в загальноосвітніх школах і про
фесійно-технічних училищах. Ного про
водить дитячий фонд Організації Об'
єднаних Націй. (ЮНІСЕФ).

З доповіддю про професійно-технічну 
освіту в СРСР виступив заступник го
лови Державного комітету по проф- 
техосвіті Ради Міністрів СРСР А. І. 
Шевченко. Він підкреслив, що держав
ній системі профтехосвіти відведено

значну . роль у підготовці спеціалістів 
для всіх галузей народного господар
ства. Тепер вона складається з 5.200 
професійно-технічних і технічних учи
лищ, в яких навчається понад 2 міль
йони учнів.

Вірний своєму інтернаціональному 
обов’язкові, Радянський Союз щедро 
ділиться своїм досвідом з іншими дер
жавами, які стали на шлях соціально
го прогресу. Наша країна, відзначив 
доповідач, подає їм практичну допомо
гу в підготовці кваліфікованих робіт
ничих національних кадрів.

АРТЕК, КРИМСЬКОЇ ОБ
ЛАСТІ. (РАТАУ), 12 жовтня 
у Всесоюзному піонерсько
му таборі «Артек» імені В. І. 
Леніна, де тепер перебував 
гри з половиною тисячі дітей 
— командирів і начальників 
штабів військово-спортивної 
гри «Зірниця», відбулось 
урочисте відкриття зльоту 
юнармійців країни.

У першій половині дня в 
усіх дружинах пройшли зу
стрічі дітей з моряками Чер- 
вонопрзпоріюго Чорномор
ського флоту, курсантами 
вищих військових училищ, 
які розповіли про свою служ
бу, а діти про те, як по 
країні проводиться «Зірни- 
ця-70».

Ввечері на великому май
дані біля вогнищ табору 
«Прибережний» прозвучали 
фанфари, сповістивши поча
ток свята. Після параду зве
дених оркестрових дружин 
почався показ успіхів юнар
мійців під девізом «П'яти
кутна зірка і червоний гал
стук поруч».

Діти з Інтересом перегля
нули документальні 
життя 
Потім на'
конкурс піонерського строю І 
пісні.

Свято закінчилося великим 
концертом, в якому взяли 
участь гості 1 піонери «Ар
тека».

ч
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О ДНІЄЮ з форм підвищення по- 
літичного рівня молоді є на

вчання в гуртках комсомольської 
політосвіти. Так, минулого року в 
районі працювало 65 гуртків по
літосвіти, а яких навчалось більше 
двох з половиною тисяч юнаків і 
дівчат. Комсомольці району вивча
ли біографію В. І. Леніна, історію 
комсомолу, програмні документи 
партії. В гуртках «Бесіди" про пар
тію» молодь вивчала основні ета
пи діяльності КПРС, її міжнародне 
значення, провідну роль партії в 
житті Радянської держави.

Минулий рік виявив цілий ряд 
талановитих пропагандистів, які зу
міли донести до молоді теоретичні 
знання. Так, пропагандист районної 
лікарні Григорій Никифорович Не- 
чипоренко вів проблемні семінари 
з окремих праць В. І. Леніна. Трид
цять його слухачів—санітарки, аку
шери, медичні сестри добре за
своїли вивчений матеріал. Досвід
чений пропагандист, за плечима 
якого п’ять років роботи з молод
дю, кожне заняття перетворював 
у цікаву бесіду. Тут слухачі про
являли високу активність, набували 
теоретичних знань, навичок робо
ти агітатора, політінформатора. 
Заняття організовувались, в основ
ному, шляхом самостійної роботи 
слухачів над першоджерелами з 
наступним колективним обговорен
ням вивченого матеріалу, широ
ким обміном думками на семінар
ських заняттях.

Цікаве й змістовно проводили 
заняття пропагандисти Л. Я. Юрке
вич (колгосп ім. Шевченка), В. С. 
Баланюк (райоб’сднання «Сіль
госптехніка»), В. П. Євдохова(кол
госп імені Крупської) та інші. 
Комсомольці цих організацій звер
нулись до бюро райкому комсомо
лу з проханням відзначити пропа
гандистів за вміле виховання моло

Щойно відлунали щирі оп
лески односельчан, і Катери
на Бондар з радісною усміш
кою повернулась за лаштун
ки сцени. її виступ пройшов 
вдало, але Катерина, затаму
вавши подих, слідкує за 
кожним номером своїх дру
зів. Ще б пак! їхній успіх в 
якійсь мірі завдячує їй — 
молодому художньому керів
нику, що працює в Добрян- 
ському сільському Будинку 
культури Вільшанського ра. 
бону.

До речі, самодіяльні ама
тори задоволені своїм керів
ником, а вона в свою чергу— 
ними.

На фото (ліворуч)- Катери
на БОНДАР.

Фото А. БУДУЛЛТЬЄВА.

В Олександрії діє нова ав
томатична те.іефонна станція. 
В її чіткій роботі е заслуга 
І техніка Миколи ГЕРЛ- 
СИМЕНКА.

. Фото Г. ТОЛОКА,

ді. В кінці червня в районі було 
проведено день пропагандиста. 
П’ятнадцять кращих пропагандис
тів нагороджено грамотами обко
му ЛКСМУ, районного комітету 
партії та райкому ЛКСМУ, В цей 
день пропагандисти району відві
дали музей Корсунь-Шевченків- 
ської битви, ознайомились з ціка
вими матеріалами з історії Великої 
Вітчизняної війни. Нові матеріали

• ПОЛІТИЧНИЙ ГАРТ

Враху ШІ.ІИ 
недоліки
вони використають у своїй подаль
шій роботі.

Разом з тим минулий рік показав, 
іцо в роботі гуртків комсомольської 
політосвіти ще мають місце окремі не
доліки. В деяких гуртках допускався 
спрощений підхід до вивчення теоретич
ного матеріалу, важливі положення роз
глядались у відриві від практики соціа
лістичного і комуністичного будівництва. 
Частина пропагандистів рідко зверга
лась до першоджерел, погано готува
лась до занять. Це відбивалось на знан
нях слухачів. Погано було поставлено 
роботу комсомольської політосвіти в 
колгоспах «Червоний прапора, «Авро
ра». Імені Свердлова тощо.

В червні цього року бюро ра
йонного комітету ЛКСМУ розгля
нуло питання «Про підсумки 1969— 
70 навчального року в системі 
комсомольської політосвіти та зав
дання комсомольських організацій 
на наступний навчальний рік». Ве
лась принципова мова про усунен
ня недоліків, було заслухано сек
ретарів комсомольських органі
зацій М. Черниченка (колгосп «Ро

сія»), В. МІтленка (колгосп «Шля
хом Леніна»), А. Ярового (колгосп 
імені Крупської), В. Юркевич (рай- 
відділення зв’язку). На бюро рай
кому комсомолу прийнято рішен
ня про узагальнення досвіду робо
ти пропагандиста Г. Н. Нечипорен- 
ка. Протягом серпня — вересня 
цього року в усіх комсомольських 
організаціях розглядалось питан
ня про охоплення комсомольців 
та молоді різними формами на
вчання в системі політосвіти.

Е нинішньому навчальному році 
більшість комсомольських пропа
гандистів—комуністи, люди з ви
щою освітою. Серед них такі до
свідчені пропагандисти, як Ю. І. 
Решетняк (колгосп імені Кірова), 
Л. Я. Юркевич (колгосп імені Шев
ченка), Г. 1. Кирпенко (2-й імені 
Петрсвського цукрокомбінат), Г. Н. 
Нечипоренко (райлікарня). Стаж 
їхньої роботи в системі політосві
ти — 4 — 6 років.

Близько трьох тисяч юнаків та 
дівчат району приступили до на
вчання в політгуртках. 509 комсо
мольців виявили бажання вивчати 
суть радянської моралі, моральний 
кодекс будівника комунізму, нор
ми поведінки радянської людини. 
Близько ста юнаків та дівчат на
вчаються в гуртках «Бесіди про 
соціалістичну економіку», 249 
комсомольців — в системі партій
ної політосвіти.

Райком ЛКСМУ приділив велику 
увагу створенню гуртків політосві
ти в школах району. Тепер у шко
лах працюватимуть гуртки «Наш 
Ленінський комсомол», «Біографія 
В. І. Леніна», політичні клуби «Про
метем», «Райдуга», «Войовничий 
атеїст». Формами політичного на
вчання охоплено сімсот школярів.

Г. РАХЛІЙ, 
другий секретар Олександ
рійського райкому ЛКСМУ.

«ПОЛИТИЧЕСКОЕ САМООБРАЗОВАНИЕ», 
ЖУРНАЛ ЦЕНТРАЛЬНОГО КОМІТЕТУ КПРС

Як глибше і разом з тим популярно І дохідливо, 
пропагувати актуальні і складні питання марксистсько- 
ленінської теорії? Як органічно зв’язати матеріал, що 
вивчається з життям, з практикою комуністичного бу
дівництва і виховання мас, з внутрішньою і зовніш
ньою політикою КПРС? Як працювати над творами 
класиків марксизму-ленінізму, суспільно-політичною, 
науковою літературою, щоб краще засвоїти револю
ційну теорію? Все це живо цікавить пропагандистів, 
лекторів, слухачів системи партійного навчання.

Журнал ЦК КПРС «Политическое самообразование» 
регулярно висвітлює ці питання. Він розрахований на 
пропагандистів і слухачів системи партійної і комсо
мольської освіти, лекторів, партійних і наукових пра
цівників, викладачів, на товаришів, які самостійно 
вивчають марксизм-ленінізм і політику КПРС.

Велике місце відводиться у журналі пропаганді ле
нінської ідейної спадщини. Широко висвітлюються 
проблеми теорії і практики будівництва комунізму в 
СРСР, внутрішньої і зовнішньої політики КПРС і Ра
дянської держави, розвитку світової системи соціа
лізму, комуністичного, робітничого і національно- 
визвольного руху, В цьому році розширяється про
паганда економічних знань.

В журналі широко будуть подані статті, консульта
ції, навчально-методичні розробки та інші публіка
ції у зв'язку з XXIV з'їздом КПРС.

«Политическое самообразование» систематично 
друкує статті, лекції, консультації та інші матеріали 
для системи партійної і комсомольської освіти на 
1970—71 навчальний рік.

Для пропагандистів і слухачів теоретичних семінарів про
довжується публікація консультацій у циклах «Проблеми 
науково-технічної революції» і «Проблеми ідеологічної бо
ротьби». Почато нові цикли консультацій; «Ленінське вчення 
про Імперіалізм і сучасність» (за книгою В. І. Леніна «Імпе
ріалізм, як найвища стадія капіталізму»), «Наукові основи 
планового управління народним господарством». Ряд мате
ріалів буде опубліковано для тих, хто самостійно вивчає пи
тання наукового атеїзму.

Товариші, які вчаться у школах основ марксизму-лепініз* 
му. дістануть консультації по основних творах В. 1. Леніна, 
передбачених навчальними програмами; методиці вивчення 
Історії партії; по проблемі «Сучасна науково-технічна рево
люція і економічна політика партії», но темах навчально? 
програми основ наукового комунізму (перший рік навчання).

Пропагандистам і слухачам початкових політичних шкіл 
призначені матеріали з методики вивчення курсу «Основи 
економічних знань».

На систему комсомольської політичної освіти розраховані 
«Бесіди пік» комуністичну мораль».

Для тих, що вчаться в народних університетах суспільно- 
політичних знань триває публікація матеріалів по темах, пе
редбачених програмою.

Журнал висвітлює досвід ідеологічної роботи, пар
тійного навчання, подає пропагандистам допомогу з 
оволодінні методичною майстерністю, культурою ус
ної мови.

У розділі журналу «Критика і бібліографія регуляр
но публікуються проблемні і тематичні огляди су
спільно-політичної, наукової літератури, рецензії і 
анотації на книжкові новинки, підручники та навчаль
ні посібники для системи партійної освіти, дається ін
формація про вихід книг.

Як автори статей, консультацій та інших матеріалів 
виступають вчені, партійні і господарські працівники, 
пропагандисти, публіцисти, бібліографи.

і

і

і

Стара політика під новою оболонкою
Американська пропаганда зчинила галас 

навколо виступу президента СШ/\ Ніксона 7 
жовтня, в якому було викладено американські 
Пропозиції щодо В'єтнаму.

На перший план Ніксон висунув питання 
про припинення вогню. Вашінгтон тим самим 
хотів створити враження, ніби запропоноване 
ним припинення вогню спрямоване на закін
чення війни. Але у виступі американського 
президента не було нічого сказано про повне 
і беззастережне виведення військ США та 
їхніх союзників з Південного В'єтнаму. А тим 
часом це одне з ключових питань мирного 
врегулювання в'єтнамської проблеми. Отже, 
неважко помітити, як підкреслює агентство 
преси 'Визволення, інформаційний орган іііп- 
дсіінов’єтнамських патріотів, — що пропозиція 
Вашіигтона про припинення вогню по суті має 
на меті узаконити американську воєнну оку
пацію Південного В’єтнаму, позбавити иіоден- 
нов єтнамський народ невід’ємного права на 
самозахист у боротьбі проти агресії.

Іншим надзвичайно важливим питанням, 
розв'язання якого необхідне для досягнення 
миру в Південному В’єтнамі, є забезпечення 
права іііоденнов’єтмамсі.кого народу на само-

иизначення, тобто надання йому можливості 
самому вирішувати свої внутрішні справи і ви
значити форму та характер політичної влади п 
країні. Тим часом так звані «нові пропозиції» 
СІЛА спрямовані-на залишення при владі ни
нішнього сайгонського режиму, хоч не хто Ін
ший, як комісія в закордонних справах аме
риканською сенату, охарактеризувала цей 
режим як «деспотичний», «продажний», заяви
ла, що він тримається нрн владі тільки, на 
штиках.

17 вересня, тобто за три тижні до заяви пре
зидента Ніксона, делегація Тимчасового рево
люційного уряду республіки Південний В’єт
нам при повній підтримці Демокрапічної Рес
публіки В’єтнам виступила з важливою ініціа
тивою, яка відкривала шлях до встановлення 
миру на в’єтнамській землі. Пропозиції прези
дента Ніксона по суті відкидають цю ініціати
ву і, як відзначає лондонська «Сайді тайме», 
підтверджують, що США мають намір додер
жуватися свою старого курсу у В’єтнамі,

В. ХАРЬКОВ, 
оглядач ТАРС.

ССМ активізує роботу
ПРАГА. (ТАРС). Нова організація Чехословаччинн — 

Соціалістична спілка молоді тепер об’єднує понад 300 
тисяч чоловік. Первинні організації спілки вже практично 
створено па всіх підприємствах і в установах республіки. 
Члени спілки беруть участь у житті і роботі своїх ко
лективів. Широко розгорнувся молодіжний рух за еконо
мію матеріалів, розкриття невикористаних резервів, за 
розвиток виробничої ініціативи І зміцнення трудової 
ДИСЦИПЛІНИ.

Південний В'єтнам, Цей 
»німок зроблений па одній із 
баз Народних збройних сил 
звільнення. Патріоти виготов, 
лягать міни Із боєприпасів, 
захоплених у американських 
агресорів.

ВИСТУП
АНВАРА
САДАТА

КАЇР. (ТАРС). Після смерті президента Насера вороги всіляко 
намагаються внести розкол в єгипетський народ, щоб досягти 
своїх цілей, 'Заявив виконуючий обов'язки президента Об'єдна
ної Арабської Республіки Анвар Садат. Л. Садат виступив у па
лаці «Лт-гахіра» перед представниками різних верств населення 
країни і делегаціями професійних спілок, що прийшли вислови
ти йому підтримку як кандидатові на пост президента ОАР.

Л. Садат сказав, що боротьба за визволення єгипетських зе
мель, окупованих ізраїльськими загарбниками, які користуються 
підтримкою Імперіалістичних кіл, буде довгою і впертою.

Спиняючись на відносинах міжОЛР ) Радянським Союзом, 
Анвар Садат сказав: «Якщо Сполучені Штати хочуть кинутії 
тінь на позицію Радянського Союзу, я запевняю вас, що СРСР 
щиро і чесно надавав І надає в наше розпорядження все необ
хідне для тою, щоб зміцнити наші зусилля, ні в якому разі не 
втручаючись при цьому в наші внутрішні справи».

Л. Садат заявив, що твердо продовжуватиме полі гику, яку про
водив покійний президент Насер.

Сутички
Реджо-ді-Калабрія

РИМ. 12 жовтня. (ТАРС). В 
Реджо-ді-Калабрія знову 
вчора сталися серйозні ву
личні сутички.

Кілька місяців тому в 
зв’язку з рішенням властей 
зробити центром області Ка- 
либрії не Рерджо-ді-Калаб* 
рія. а інше місто — Катаид- 
заро туг сталися кровопро- 

. лвтні сутички між населен
ням та поліцією і армією.

Праві елементи, у тому 
числі неофашисти з »Італій. 
ського соціального руху», за
хищаючи корисливі інтереси 
певних груп, розпалюють 
пристрасті населення, дедалі 
більше загострюючи обста- 
новку в місті.

В результаті спровокованих 
учора правими екстреміста
ми сутичок трьох поліцаїв 
було поранено.

У місті оголошено стан об
логи: перервано рух заліз- 

* ннчного транспорту.
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“R НАЙСКЛАДНІША БУХГАЛТЕРІЯ
Технікум закінчено, остан

ній екзамен складено.
— Бухгалтер - економіст. 

Звучить? — сказав сміючись 
Микола ТишкевиЧ; потискую
чи рукв друзям, які вітали 
його з одержанням диплома з 
відзнакою.

І ПОПЛИВЛИ трудові дні в 
колгоспі «Победа» Знам'ян- 
ського району. Тншкевич знав 
свою справу відмінно, щодня 
перед ним була економічна 
карта господарства. Колгосп
ний економіст став першим 
помічником правління.

Задоволений Миколою голова 
колгоспу К. С. Мсдвідь. За три ро
ки. що працював тут тншкевич, чис
ті прибутки господарства зросли від 
100 до 450 тисяч карбованців.

— Не можна бути економістом, не 
знаючи добре рільництва, тварин
ництва, інших галузей сільського 
господарства, — пояснює МиноТіа.

І ще:
— Найскладніша бухгалтерів — 

цс сільськогосподарська.
Можливо, саме знання її, цієї 

бухгалтерії, і зробило крутий 
поворот у житті молодого 
спеціаліста. Бо зустрів я його

борюся 
ПОЯСНЮЄ,

зовсім недавно на посаді ін
спектора ОБХСС Знам’янсько
го районного відділу внут
рішніх справ.

— Як це сталося?
— Зміцнював у колгоспі 

економіку, а зараз 
протії її підриву, — 
ніби жартома, Микола. — 
Ось і виходить, що зпову я 
па економічній роботі.

Зараз М. Тншкевич гово
рить про справу, яку він ви
конує, як про звичайну. А бу
ли й сумніви і побоюван
ня, Ще б пак! Він навіть не 
уявляв, яка служба чекає на • 
нього. Та м з селом зрісся. 
Тут, у Глибокій Балці, кому
ністи прийняли його до своїх 
лав, тут він став справжнім 
спеціалістом, сільського госпо
дарства. Всі думки були по
в’язані з колгоспом, який ба
гатшав з року в рік. І рап
том — виклик у райвідділ 
внутрішніх справ. Бесіда з на
чальником відділу М. І. 
Філіповнм, заступником по по-

ЛІТ11КО-ВИХОВІ1ІЙ роботі І. П, 
Кравцбйим,

— Потрібен ти тут, —пере
копували його. — У нас мало 
фахівців із спеціальними еко
номічними знаннями.

А потім загальні збори, на
кази односельчан.

Будь твердим, приіщипо- 
внм, ие забувай колгосп, ?-* 
радили.

А як тут будеш і твердим 
і принциповим, коли навіть 
не знаєш, що на тебе чекає? 

Молодому’ інспектору доручались 
справи все 
Ось перша 
яку згадує 
що вперше 
рігши для .. .____ ____ ________
карбованців. А було це у Знам’ян- 
ській школі садоводів. Вправні гос
подарники не заприходуоалн мед, 
зібраний на пасіці підсобного гос
подарства, Розібратися у такій сира, 
пі Тишкевичу було не важко. По
рушники радянської законності 
одержали по заслузі.

Комуністу Миколі Тишкеви
чу у більшості випадків дово
диться мати справу зі зло
чинцями, але він не втратив 
віри в людину.

складніші й складніші, 
з них, самостійна, про 
Микола. Згадує тому, 
попередив злочин, збе- 

держави півтори тисячі

— Не можна не вірити лю
дям, — повторює він, — без 
цього і життя губить свій 
сенс. Дуже прикро стає, коли 
дізнаєшся про темні сторони 
характеру людини.

Ось, скажімо, здавались порядни
ми людьми начальник дільниці Зна
м’янського зеленого господарства 
Ф. Д. Ордінат 1 бухгалтер Л. М. 
Сергеева. Та не пстоялн жінки перед 
спокусою, почали наживатись навіть 
на такій святій справі, як виготов
лення вінків на братські могили. З 
обуренням і завалом взявся Тншке
вич за цю справу, і вона була за
кінчена за короткий час. Вннйнх 
покарано, державі повернено дві з 
половиною тисячі карбованців.

У процесі роботи ЗІ ЗЛО
ЧИННІСТЮ зростала майстер
ність молодого інспектора, 
приходило розуміння значимо
сті своєї діяльності. Тишко- 

один. ..
сті 
вич побачив, що сам, 
без підтримки громадськості, 
встигне дуже мало зробити, 
І ось у Знам’янці під його 
керівництвом створюється 
оперативний загін, з яким він 
двічі на тиждень проводить 
паради, планує роботу, ходить 
на оперативні завдання.

Та Го-

Нині, дякуючи Тишксвичу, 
виросла мережа позаштатних 
інспекторів, йому допомага
ють бухгалтери і економісти 
Знам’янського району, 
ловле, як часто говорить Ми
кола, не викриття злочину; а 
попередження його. З цією 
метою він виступає перед ро
бітниками і колгоспниками, 
роз’яснюючи положення ра- 

• датського 'законодавства.
— і 1е шкодуєш, Миколо?
— Робота потрібна, — 

стримано відповів.
Таким стриманим знали йо

го і в колгоспі сПобеда», та
ким його і поважали. Пова
жають і нині. На зустрічі, що 
недавно відбулася з колек
тивом, який рекомендував йо
го на роботу в органи внут
рішніх справ, Тншкевич по
чув немало теплих слів і щи
рих побажань.

Молодий офіцер міліції намагає
ться виправдати довір’я своїх одно
сельчан. У Знам’япському райвід
ділі внутрішніх справ про молодого 
комуніста—найкращої думки. Він 
заслужив її своєю працею, напо
легливістю у розкритті злочину, тон
ким відчуттям людської психології-

В. ШАРІЙ.
м. Знам'янка,

-J
^3 1969 року по вересень 1970

року в області проводився громад
ський огляд пам'яток історії та культури, 
присвячений 100-річчю з дня народжен
ня В. І. Леніна.

Для проведення огляду були створені облас
ний. міські та районні оргкомітети, які повинні 
забезпечити повний облік та наукове дослід-- 
ження пам’яток історії і культури області, їх 
впорядкованість, збереження та використання 
^ія патріотичного й естетичного виховання, на
самперед підростаючого покоління.

У період підготовки до відзначення 25-річчя 
Перемоги над фашистськими загарбниками ог
ляд проходив під гаслом «Ніхто не забутий, 
ніщо не забуто».

Внаслідок проведеної роботи взято під 
державну охорону 1260 пам’яток історії, 
археології, мистецтва та архітектури, з 
них 661 братську могилу, одиноких мо
гил — 21, в тому числі Героям Радян-

Наша
свята
справа
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Тут вони збирались після уроків, у 
вихідні дні. Разом Із своїми вчите
лями взялися за обладнання двох 
волейбольних та двох баскетбольних 
майданчиків, споруджували тенісний 
корт, сектори для штовхання ядра 
та метання диска, доводилась до 
ладу бігова доріжка для легкоатле
тів.,,

1 ось після канікул учні Кірово
градської школи-інтернату Аз і зно
ву з’явилися у своєму спортивному 
містечку. Вчи гелі фізкультури А. Л. 
Саленко та Л. €. Бицюра прово
дять заняття з легкоатлетами | гім
настами, баскетболістами і волей
болістами, тенісистами. А тоді, коли 
надворі негода, уроки фізкультури 
тривають у просторому спортивному 
залі школи.

ІЦо й казати, люблять спорт у 
школі-інтернаті. Тут у спортивних 
секціях тренується більше 250 уч-

піп, 202 з них — спортсмени масових 
розрядів. Педагоги називають кра
щих своїх вихованців. Валентина 
Гайворонська, наприклад.—другороз- 
рядниця, вона чемпіонка області се
ред школярів по штовханню ядра, 
А Юрій Кучма — другий призер міс
та серед тенісистів. Великі надії у 
вчителів фізкультури 
Людмилу Краспову, 
Вячеслава Дороіпа,
Миколу Хребтана. Останній сам очо
лив спортивну секцію і тренує своїх 
товаришів.

...Вранці біля'школи, ще задовго 
до уроків — гамірно. То школярі по
чинають короткочасний легкоатле
тичний крос. Л па спортивних май
данчиках за спеціальною програмок» 
займаються ранковою гімнастикою 
кращі спортсмени школи.г толок.

Фото автора.

на гімнастку 
легкоатлета 

волейболіста

ського Союзу — 8 та 6 історичних місць.
Організаціями Товариства охорони пам’яток 

історії та культури було виділено на будівни
цтво 20 тисяч карбованців, на ремонт і рестав. 
рацію — ЗО тисяч карбованців.

Проведені реставраційні роботи п м. Олек
сандрії на могилі командира партизанського 
загону імені Ворошилова 1. Д. Діброви, вста
новлено могильні плити в Олександрійському 
районі та в інших.

Держава великої ваги надає збереженню ар
хітектурних споруд. Але ще деякі пам’ятники 
архітектури в незадовільному, а то і просто в 
аварійному стані. За весь час експлуатації со
бору в Бобринці райспоживспілкою, а в Кі
ровограді Ковалівської церкви міськхарчотор- 
том приміщення не ремонтуються і зовсім за
нехаяні.

Руйнується церква в с. Коротяк Компаній
ського району, яка була збудована в 1730 році 
запорізькими козаками. Подібне становище з 
церквами, які надзвичайно цікаві своєю архі
тектурною будовою, в с. Лутківка Маловисків- 
ського та Талова Балка Світловодського ра
йонів.

В період громадського огляду було виявле
но. що в селах ВиноградівцІ. Водяному, Коро
тяк, Роздольне Компаніївського району радян
ським воїнам, які звільняли район від. фашис-

>-"*1в, не встановлено до цього часу нам ятниіПв, 
ле.чае пам’ятника і в с. Тернова Балка, де бу-
ло фашистами розстріляно близько 6 тисяч ра
дянських громадян.

У занедбаному стані пам’ятники в Олексапд- 
рівському районі, особливо пам ятпик юним 
партизанам в с. Підлісне. Не організоване дійо
ве шефство над пам’ятниками первинними ор
ганізаціями Товариства в Онуфріївському, 
Світловодському районах. •

Новомиргородська районна організація Това
риства до цього часу не увічнила імен С. А. 
Подо.тннського, €. П. Оболєиського, 1. П. Іух- 
нова, В М Давидова і інших видатних лю
дей. Імена їхні тісно пов’язані з історією 
міста та нашого краю.

У Кіровоградському районі не надають на
лежного значення увічненню імен тих ..люде , 
які в боротьбі за завоювання ,‘а-1’,и.с.ЬК0‘ 
полягли від рук ворогів. Це—А. Ф- Сгратіенкоі 
І- С. Вепгеровський. , _ , ,

У вереспі цього року були підбиті підсумки 
громадського огляду. Кращі первинні організа
ції. колективи підприємств, установ, навчаль
них закладів, окремі ентузіасти представлені 
до нагородження дипломами І, II, ПІ ступенів, 
грамотами та пам’ятними подарунками. Зокре
ма, Олександрійське райенергоуправліиня, 
електромеханічний та рудоремонтний заводи, 
Кіровоградський завод «Укрсільгосптехніка», 
Сальківський цукрозавод, Завалліпськия гра- 

> бітиий комбінат Гай вороне ького району та ін- 
ві. Пам’ятними подарунками буде премійова
но 10 чоловік. ■„ .»

Велику роботу по пропаганді та широкій 
популЯрцзаци пам’ятних місць, пов язаних 
революційними і бойовими традиціями , нашого 
краю, проводять музеї, музейні кімнати, якіїх 
У області налічується 941. Кращі з них також. 
"Р^дс гавлені до відзначення.о. воитовицькии,
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• СТЕНДОВА СТРІЛЬБА

ВЕДЕ ВАЛЕРІЙ ВІЛЬНИЙ
Помітно прогресують останнім часом молоді кіровоградські стендовики. Ось і на 

першості області, що днями проходила в кіровоградському парку «Перемога», спосте
рігався наступ молоді.

На круглому стенді переміг інструктор облрадп ДСТ «Колос» майстер спорту СРСР 
Валерій Вільний. У нього 190 очок з 200 можливих, що па одне очко більше майстер- 
ського рубежу. Робітник будівельного управління Л’і 200 кандидат у майстри спорту 
Сергій Лисогор був першим серед юніорів.

ІІа траншейному стенді чемпіоном серед чоловіків став робітник автопарку Мико
ла Внповськнй, а серед юніорів — Микола Савченко.

Разом з досвідченими стендовиками цього разу на вогненний рубіж вийшли також 
вихованці школи юного стендовика. Серед них відзначились А. Савченко. Ю. Виногра. 
дов, В. Маковеев.

Н. ДРАГАН.

• ВОЛЕЙБОЛ

Кіровогради і —другі
У спортивному залі УТОГ закінчилися зональні змагання ЦР ДСТ «Колос» з волей

бола у залік IV сільських спортивних ігор. Першість виборювали чоловічі команди 
Кіровоградської, Донецької та Житомирської областей. 1

Поза конкуренцією були житомирці, які і в кіровоградціз, і у спортсменів Донецька 
виграли з однаковим рахунком: 3:0. У кіровоградціп друге місце. З таким же рахуй, 
ком воин одержали перемогу над донецькими спортсменами.

Друге місце в зоні принесло кіроіюградцям у загальному підсумку 5 —-.8 місця а 
республіці. 0 ШВАрЬ0В>

НЕЗАБАРОМ 
ПОЄДИННИ 
„ДРУЖБИ“

Міністерство освіти СРСР, Центральна 
рада Всесоюзної піонерської організації 
імені В. І. Леніна разом з Комітетом фі
зичної культури І спорту при Раді А; ніст- 
рів СРСР проводять в ИБО — І97І роках 
Всесоюзні змагання піонерських ДРУЖ”» 3 
легкоатлетичного чотириборства «Дружна».

Змагання проводитимуться я піонерськи 
дружинах та фізкультурних колективах 
шкіл V три етапи;

] етап — змагання в піонерських дружи
нах (вересень 1970 — квітень І97І років);

II етап — районні, міські та обласні зма
гання (травень 1971 року);

• ШАХИ

ЗМІНА ЛІДЕРІВ
На шаховому комсомольсько-молодіжному 

фестивалі змагання вступають у вирішальну 
фазу. Як кажуть шахісти, мітельшпіль (середи
на) поєдинків був досить запальний. Менш до
свідчені шахісти не витримують напруження, і 
в списку лідерів пройшли зміни. Так, ліди
руючи протягом п’яти турів. Михайло- ВІдібор- 
ський, Володимир Бекаєв І Олександр Постола- 
тій програли важливі для себе зустрічі і відста
ли під лідерів змагань.

Після сьомого туру вперед вийшли кандидат 
у майстри спорту Леонід Насековський та ро
бітник заводу «Червона зірка» Олександр Літ- 
иінов. Вони набрали по 0 очок.

Слідом за ними йдуть кандидати в майстри 
спррту Микола Мартнненко (місто Спігло- 
водськ), Валерій Шостак та першорозрядник 
Михайло Відіборський (Кіровоград).

До кінця змагань залишилось три тури.
В основному боротьба за призові місця роз

горнеться між цими учасниками...

На черзі—кубковий турнір
12 жовтня відбувся пленум обласної федера

ції шахів. Пленум намітив конкретні заходи, 
спрямовані про розвиток шахів в області. З 21 
жовтня по 3 листопада в місті Кіровограді бу
дуть проводитися командні змагання на кубов 
обласної ради професійних спілок.

НІ етап — Всесоюзні фінальні змагання у 
Ворошиловграді (17 — 21 червня 1971 року).

Кращі 17 команд шкіл Українскої РСР 
будуть представлені до участі у фіналі.

В змаганнях беруть участь піонери та 
школярі двох вікових груп: хлопчики та 
дівчатка 1957 — 1958 років народження та 
хлопчики І дівчатка 1959 — 1960 років на
родження.

В програмі змагань піонерського чоти
риборства «Дружба»:

—• біг — 60 метрів:
<— стрибки у висоту з розбігу:
«- стрибки у довжину з розбігу;
— метання м’яча на дальність.
Команди для участі в районних змагап- 

нях рекомендується комплектувати з шести 
хлопчиків та шести дівчаток старшої віко
вої групи.

Переможці особистих змагань визначаю
ться по найбільшій сумі очок, набраних у 
чотирьох видах легкоатлетичного чотири
борства за таблицею оцінок.

В. БОЛТЯНСЬКИИ, 
працівник обласного комітету 
по фізичній культурі та спорту-

• ШАШКИ

«Чайка» і «Дпіпро>>І
У Сиітлоподському Палаці культури імені 

Леніна закінчились командні змагання на пер
шість обласної ради ДСТ «Авангард» з ша
шок. Разом з спортсменами високої кваліфіка
ції за шашкові дошки сіли І новачки, які з 
перших же турів дали бій «маститим». На
приклад, робітник Кіровоградської шпагатної 
фабрики Петро Середа звів унічию партію я 
чемпіоном обласної ради ДСТ «Авангард» Ві
талієм Летвиником.

Без поразок закінчили турнір шашкісти ко
лективу фізкультури світловодської «Чайки». 
Воші виграли псі шість зустрічей і на два очка 
випередили своїх Земляків її «Дніпра». Трете 
місце — зя колективом фізкультури Кірово
градської швейної фабрики.

Серед учасників місця розподілились так: на 
першій дошці переміг В. Лствиинков, на другій 
— В. Печінюренко. па третій — М. Сигал, се
ред жінок — О. ПІдгоріїа.

В. АНДРІЙЧУК.



4 стор „Молодий комунар 15 жовтня 1970 рануЗА ПОРОГОМ СЛ О В А
ОГЛЯД ТВОРІВ ПОЧАТКІВЦІВ
»1АЙЖЕ кожен початкуючий 

поет схожий на купальника, 
який, не володіючи елементарними 
прийомами плавання, намагається 
перепливти річку в найглибшому 
місці. І коли в такий час приходиш 
йому на допомогу, він приймає по
ради підозріло, з засторогою. Мов
ляв, критика — не рятівний круг, а 
поезія — не глибше кіровоградсько
го Інгулу.

Оглядаючи з редакційної пошти 
твори молодих літераторів, я звер
нув увагу на те, що з них мало хто, 
взагалі, обізнаний з різновидами 
строфіки, римування тощо. Отже, 
нерідко труд такого автора пере
творюється на марну працю Сізіфа. 
Початкуючі поети чомусь уперто 
ігнорують версифікацію як класич
ною, так і сучасного вірша.

Звичайно, я не ставив на меті в 
цій статті розкривати всі «премуд
рості» метрики. Для цього є спе
ціальні посібники. Я хотів допомог
ти своїм юним колегам по перу 
збагнути ту аксіому, що поет — це 
людина, яка, насамперед, більше 
прочитала, ніж написала. Це — гео
лог, який у багатотонному нашару
ванні словесної руди відшукує доро
гоцінні грамннки справжньої поезії. 
Отож..,

РИМИ. На жаль, здебільшого во
ни схожі на підкови, якими авто
ри безуспішно намагаються підкува

ти вередливого Пегаса. Наприклад, 
Наташа Р. з Кіровограда пише: 

Дорожкою игривою
Я по лесу пойду.
И рябину кудрявую
В чаще я найду.

В арсеналі початківців завжди 
найпопуляриіші дієслівні рими, на 
кшталт: «ходити — робити», «літати 
— читати» і т. д. Взагалі, римуван
ня для них — найлегша справа. 
Ось чому вони, не задумуючись, ри
мують слова «земля» із словом... 
«вода» і таке інше. Нерідко молоді 
літератори захоплюються асонанса
ми. Щоправда, в цих римах звукова 
асоціація уподібнюється луні, що 
проходить крізь три цегляні стіни...

РИТМ. Його можна порівняти із 
пульсом вірша. Часто-густо цей 
«пульс» б’ється в жилах-рядках з 
хворобливою частотою. Приміром, 
В. Поліщук з Бобрняця у своєму 
вірші «Перед грозою» говорить;

Вода посинішала, 
Принишкла трава. 
Коник слів заводить, 
Зникла мурава.

Бігме, не варто коментувати цей 
катрен, щоб довести, що розмір тут 
явно порушений, а значить і ритм, 
Адже перші два рядки написані ам- 
фібрахіем, а третій і четвертий — 
хореєм. Це свідчить про тс, що ав
тор, мабуть, не знайомий з віршо
ваними розмірами. Мабуть, не зава

дить зайвий раз нагадати, що сти
хійно ламати розмір вірша не мож
на, позаяк поетичний твір може пе
ретворитись на кустарну дрібничку. 

НЕДОРЕЧНОСТІ. Вони, як ре
п'яхи, уперто чіпляються за рядки 
початкуючих поетів. Раїса Ч. з 
Маловисківського району у вірші 
«Побажання» бажає:

Хай буде навчання. 
Як вітру пір’їна,

Як музики звучання,
Як пісня солов'їна.

По-перше, Вітер -- цс не курка і в 
нього ніякого пір’я немає. По-друге, 
бажати вітряного навчання, значить 
робити ведмежу послугу. І потім, 
навчання така серйозна справа, що 
солов’їна пісня тут зовсім пі до чого.

Щоправда, Раїса заримувала 
не такі вже абсурдні рядки в порів
нянні з кіровоградцем Іваном К. 
Ось уривок із його поезії «Осінь».

Чародійко осінь!
Ти любиш цю красу, 
Щоб принести свою, (?) 
Щоб викинуть з душі
Сонливе почуття літнього тепла.

Далебі, вловити між цими не
зграбними рядками якусь думку 
так важко, як лячного зайця в гус
тому чагарнику.

ШТАМПИ. На жаль, їх вишукува
ти не доводиться. Вони е ледве не в 
кожній строфі. Ось типові прикла
ди: «Ніжна біла береза», «безкраї 

лани», «ліси густі», «березонька 
стройна», «нежная песня» і т. д. Це 
витримки із поезій И. Молчалов- 
ської, В. Яиевича, М. Мартиново!', 
Г. Лук’япчука та Т. Струтінської, 
Всі автори різні за віком, живуть 
далеко одне від одного і не знайомі 
між собою. Але вади в* них спіль
ні. Річ у тому, що початківці, як 
правило, беруть все те, що зверху, 
що найбільше кидається в очі, зов
сім не задумуючись над тим, що, 
можливо, десь п глибокому тайнику 
їхньої фантазії е набагато цінніші 
коштовності.

ЗНАХІДКИ. Коли в перших несмі
лих рядках надибуєш па поетичні 
знахідки, мимоволі хочеться їх 
якось виділити, відтінити. Щось 
подібне робить ювелір, знайшовши 
серед бусинок справжні аметисти.

Студент Кіровоградського педінс
титуту Володимир Бондаренко має 
потяг до екстравагантних порівнянь, 
принагідно зауважу, що палітра мо
лодого початківця вельми барвиста 
і своєрідна. Ось уривок із його вір. 
ша «Літо зелених дощів»:

і мелодія ніжна, врочиста 
Мене кличе іти у ранок, 
Щоб злетіть над зеленим

степом
Па прозорому аероплані.

Ця строфа насичена світлим, ра
дісним настроєм і сприймається емо
ційно. Ось чому в ній відразу не ки
дається в очі надто вже банальне 
«мелодія ніжна, врочиста» і тавто
логія в другому рядку...

Наведу повністю ліричну мініатю
ру Володимира Татарова із с. Пан- 
чево Новомиргородського району;

В місячну піч біля броду,
В білу баладу беріз 
Тихо з гори небозводу 
Котиться зоряний віз. 
Нам би у ніч таку знову 
Руки з’єднать, як мости,

Щоб по мостах тих любові 
Прірву між нас перейти.

Цей вірш цілком викінчений. Мо
лодий пост зумів у два катрени 
вкласти думку, на яку іншому не 
вистачило б і десяти строф. Крім 
того, тут лаконічність природно по
єднана з художніми засобами. Ад
же, по суті, через увесь вірш прохо
дить розгорнута метафора, яка 
органічно поєднує в собі думку і 
почуття...

іскри справжньої поезії є у вір
шах військовослужбовця В. Гарбара, 
старшокласниці Л. Мусієнко та 
інших.

ТЕМА. Початківці пишуть про 
все, Починаючи від ромашки і кін
чаючи безмежним космосом. На 
жаль, над вибором геми рідко хто 
з них замислюється. Приміром, 
восьмикласник чомусь поліс будь-що 
написати поему про Велику Вітчизня
ну війну, а студент вузу кохається и 
берізках, тополях, трояндах тощо.

Щоправда .слід зазначити, що про 
рідну землю, Комуністичну партію, 
комсомол пишуть дуже багато авто
рів. Це кіровоградка В. Коваленко, 
А. Дудоренко і Л. Погрібняк з 
Олександрійського та Головапівсько. 
го районів і т. д. Це дуже відрадно. 
Але в той же час хочеться застерег
ти авторів, що беруться за вирішен
ня таких серйозних тем; конче не
обхідно всім своїм єством вжитись 
у тиір. Виходячи за поріг художньо
го слова, треба но забувати, що 
шлях в літературу може подолати 
тільки той, хго запасся вагомим 
вантажем знань, терпінням і пра
цьовитістю.

В. ГОНЧАРЕНКО, 
заступник голови обласно
го літературного об’єд
нання.

ОСІННІ САМОЦВІТИ

ГТХ.

Виставна осінніх квітів від
булася в Олександрійській 
середпій школі № 2. Тут 
розмаїтим вогнем спалахну
ло понад 150 букетів. Серед 
них жюрі відзначило букети 
«Пам’яті Ілліча», «Героям 
Краснодона» «Вічний во
гонь», «Прощальний бу
кет», «Учительці першій 
моїй», «Подвиг Карбишева» 
«Мир і щастя» тощо.

Окремим призом за ори
гінальність було відзначено 
букет «Місячна соната», ав
тор учень 9-В класу Сергій 
Ваганов, та букет «1 на 
Марсі троянди зацвітуть» 
учнів 6-Е класу.

На знімку; «Прощальний 
букет» 10-В класу, якому 
жюрі присудило одне з пер
ших місць.

В. ХОРУНЖИИ.

А ОБЛАСНИХ
НЕ ПЕРЕДПЛАЧУЮТЬ

Журавлниська сільська бібліотека другий 
рік не одержує газету «Молодий комунар»! 
Немає тут і «Кіровоградської правди».

— Сільська Рада їх нам чомусь не перед, 
плачує. — говорить завідуюча Марія Зо
зуля.

Дивно. Обласні газети повинні бути в біб
ліотеці, особливо молодіжна. Адже пере
важна більшість читачів бібліотеки — це 
молодь.

Гадаю, що краще пожертвувати якимось 
іншим виданням, а обласні газети для біб. 
ліотеки передплатити.

Л. ПОЛІЩУК.
Голованівськин район.

ВІД РЕДАКЦІЇ. Сподіваємось, що голова 
сільської Ради депутатів трудящих пові
домить редакцію, чи буде передплачена 
длв бібліотеки газета «Молодий комунар» 
на 1971 рік.

ДАНІ ПРО ХІД ПЕРЕДПЛАТИ ГАЗЕТИ 
«МОЛОДИП КОМУНАР» НА 13 ЖОВТНЯ 

— РОКУ1970

Райони
Передплачено 

примірників на 
J00 комсомольців

Вільшанський 51
Олександрійський 37
Компаніївський 37
Новомиргородський 35
Опу фріївськнй 33
Маловисківськніі ЗІ
Пстрівський ЗО
Новгородківськнй ЗО (29,8)
Бобринецькнй ЗО (29,7)
Новоукраїнський ЗО (29,6)
Кіровоградський 28
Новоархангельськиіі 27
Ульяновський 26
Голованівський 25
Долинськин 23 (22,6)
Устинівський 23 (2?,5)
Дбровеличківський 21
Олександрійський 18
Знам’япськнй 17
м. Олександрія 14
Гайворонський 13
Світл оводе ький 10
м. Кіровоград 6

• ДУМКИ, ВІДГУКИ, РЕЦЕНЗІЇ

V Ці Єї книжечки назва «Вись»,
V Віршем під такою назвою вона 
і відкривається. Вись — це неве
лика мальовнича річечка у на
шому краї, що тече серед золо
тавих степів, а обабіч її бере
гів розкинулись веселі села, І 
живуть у них люди бонової І 
трудової слави,

Звідсіль почав свою дорогу і 
автор книжки, наш земляк пост 
Петро Біба. Рідна Вись навіки 
залишилась у серці, з неї поча
лось для нього відкриття синьо
го моря і далекого океану, розу
міння добра і зла у світі: «Вог
ник Великої Висі малої, — каже 
він, — світить мені і світить». 
Філософське осмислення часу, 
життя у П. Біин іде через зве
личення рідного краю, його не
повторної природи, багатої істо
рії, уславлення земляків.

Центральне місце в збірці 
«Вись» посідають два твори: 
«Дума про степи* і поема «Гар
нізон». Для створення «Думи» 
поет надихнувся тими відомими 
рядками із повісті Т. Г. Шевчен
ка «Наймичка», в яких розпові
дається про подорож маленького 
кріпацького сина з батьком із 
Кири.тівки у Єлисавстград. Ок
ремі цитати з цих спогадів поет 
ставить епіграфом до частин 
твору, 1, відштовхуючись від них, 
заглядав в минуле, далеке і 
близьке, співставляє з сучаспіс- 
тю. У Тараса Шевченка сказано: 
«Смотрел и и думал...». Петро 
Біба немов би переносить нас у 
світ цих високих і пристрасних 
думок, які народжуються під 
тихий рип чумацьких ВОЗІВ;

Вози чумацькі звались васаги... 
Малий Тарас дивився з-під 

долоні,
З Гуляйполя до тихої сачи — 
Одна верста, до Висі

в оболопі.
Славні степи. Сюди линули 

Міцкевичі, Мусоргські, ЛІсти, тут 
чарував людей грою Айра Олд- 
рідж, тут розквітнув талант 

І. Карпенка-Карого І М. Кропнв-

ницького, звідсіль виходили в 
світ все нові і нові покоління 
борців, яким пророче був на
креслений шлях до перемоги.

В. 1. Ленін у далекому сибір
ському селі Шушенському, ви
вчаючи статистичні звіти про 
життя людей у степовому 
краю,—

побачить буревісне 
передгруддя 

і визначить оновлення землі. 
Таке завершення «Думи про 

степи» не випадкове, адже оцов-

лення краю — це втілення висо
ких ленінських ідей, вінець йо
го славного життя і боротьби.

В. І. Леніну в збірці присвя
чено ще кілька творів. Цс, на
самперед — «Сині озера» — 
поетична розмова про один із 
звитяжних епізодів життя вож
дя в 1907 році після спаду рево
люції.

Частина віршів у збірці — не
забутні спогади про війну, про 
друзів, які загинули в боях. Ос
танній вірш Ніколи Вапцарова 
«Петр Безруч»... Цс немов сто
рінки дивного фронтового що
денника, і їх основна думка, 
мабуть, найповніше висловлена у

короткому, але виразному слові 
«Вірші фронтового поста».

У них лиш те,
За що в бою вмирали,
1 тільки те, 

для чого ми в бою.
Справді, бій ішов не заради 

слави. В поемі «Гарнізон» ІІ. Бі
ба вирішив змалювати образи 
простих солдат. Поет знаходить 
такі деталі, що яскраво характе
ризують героїв як, наприклад, 
командира батальйону капітана 
Скарбу:

Такий він півникуватий 
пшеничний колосок, 
а може на бога брати 
його тонкий голосок. 
Він весело через гори, 
Через кипіння рік 
педе батальйон...

На жаль, не всім образам по
щастило в цій заіалом цікавій 
поемі. Деякі герої тільки назва
ні. Наприклад, кілька разів пов
торюється, що майор Ходжаєв 
суворий, добрий, що він схожий 
на Мате Залку, він подає 
команди, але образ не оживає, 
бо відсутнє поетичне осмислення 
його, нема жодної промовленої 
деталі. Окремі місця поеми 
здаються надто прозаїчними, 
іноді заримована пряма •глУ’’, 
не передає настрою.

Є в збірці й окремі недогля
ди, якщо мати на увазі запози
чені штампи. Лісні здається, на
приклад, що коли писати про 
Київ і згадувати «свічі кашта
нів білі» — це запозичення не із 
свіжих. Правда, подібне трап
ляється рідко, але що є, то є.

«Я — садівник у цьому світі» — 
говорить поет. Ного сад з над 
нашої чарівної степової Висі 
цвіте у гарному, пишному пое
тичному слові про людей рідно
го степового краю. Хочеться 
словами самого ж поета поба
жати, щоб він і надалі до самого 
кореня доходив, обстригав «жи
вого дерева розвіття», пестив і 
плекав кожне слово.

Олександр МОТОРНИЙ.
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НМШІ АДРЕСА І ТЕЛЕФОНИ
м. Кіровоград, вуп, Луиачарського, 36, 

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

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

«МОЛОДОЙ КОММУНАР», орган Кировоградского 
обкома Л КОМУ, г. Кировоград,

Друкарня 1м. Г. М. Димитрова, обласною управління 
по прес!, м. Кіровоград, аул. Глінкн, 2.

О ПОКАЗУЄ КІРОВОГРАД
СУБОТА, 17 ЖОВТНЯ. 

ПЕРША ПРОГРАМА. 9.05 — 
Гімнастика для всіх. (М).
9.30 — Новини. (ЛІ). 9.45 —
«Здоров’я». Науково-популяр
на програма. (ЛІ). 10.15 —
Програма Хабаровської сту
дії телебачення. (ЛІ). 11.45 — 
До Дня працівників харчової 
промисловості. (К). 12.05 —
«Люблю із степом розмовля
ти». Кіноварне. (Кіровоград). 
12.ІЗ — Кольорове телебачен
ня. Естрадний концерт. (М). 
13.00 — Молодіжна програма 
«Погляд». (К), 14.00 — На
меридіанах України, (К).
14.30 — Кольорове телебачен
ня. Для дітей мультфільми. 
(М). 15.00 — Народний теле- 
уціверснтст. (М). 10.00 — «Бо
йовими стежками Лаосу». 
Міжнародна передача. (М). 
.10.45 — Клуб любителів пое
зії. «Сонячні кларнети». (К). 
17.15 — Музичний телефільм. 
(К). 17.40 — Для школярів. 
«Мандрівника». (К). 18.00 — 
Новини. (М). 18.05 — Літопис 
піввіку. Телефільм «Рік — 
1950». (М). 19.00 — Художній
фільм «Поєдинок», (М). 20.40

— Програма «Час». (ЛІ). 21.10
— Телетеатр мініатюр. «Ко
роткі історії». (ЛІ). 22.00 -ч 
Четвертий Всесоюзний кон
курс артистів естради. За
ключний концерт. (ЛІ).
НЕДІЛЯ, 18 ЖОВТНЯ.

ПЕРША ПРОГРАМА. 9.05 -
Ранкова гімнастика для^-за- 
той. (ЛІ). 9.15 - НовиниДЯЙ.
9.30 — Для школярів. «Бу
дильник». (ЛІ). 10.00 — Сьо
годні — День працівників 
харчової промисловості. (ЛІ).
10.30 — «На наше замовлен
ня». (Концерт). (М). 11.00 — 
Для юнацтва. «Три дні без 
підказки». Відповіді на пи
тання першого туру олімпіа
ди з фізики. (М). 12.00 —
«Клуб юних олімпійців», 
(Ворошиловград). 13.00 -ч 
«Наукова карта країни». На
ука Туркменії. (М). 13.30 -і 
«Портрети портретів. Ремб
рандт». (М). 15.05 — Кольо
рово телебачення. «У світі 
тварин». (М). 15.45 - «При
рода і люди». (К). 16.60
— Пам’ятні дати (Купріїі
та Бунін). Літераутрно - му
зична композиція (Кіро
воград). 17.00 — Кольорове 
телебачення. «Клуб кіпомап- 
дрівників». (М). 18.00 — Но
вини. (М), 18.05 — Трудівни
кам села. (М). 18.30 — Му
зичний кіоск. (М). 19.00 -м
Екраіі комедійного фільму, 
Художній фільм «Ліки -ВІД 
кохання». (М). 20.30 — пуп- 
грама «Час». (М). 21.00 — 
«КВН-70». (М), 23.15 — Слі
пає В. Река. (К). 23.45 — Но
вини. (М).
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