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Біографія комсомолки Олександри МАНЖОС мало чим відрізняється від біографій її ровесників: закінчила 
середню школу, працює стропальницею на заводі вапняно-кремнеземистих конструкцій в м. Світловод- 
ську, заочно вчиться у Куйбищевському енерготехнічному технікумі.

В цеху Олександру знають як кращу виробничницю — і>план завжди перевиконує, 1 продукцію видає високої якості. '
На фото: комсомолка Олександра МАНЖОС. Фато Н. ЗУБЧЕНКО.
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ІНФОРМАЦІЙНЕ 
ПОВІДОМЛЕННЯ 
про Пленум ЦК КП
У країни

8 грудня 1971 року в Києві відбувся черговий Пле
нум Центрального Комітету Комуністичної партії 
України.

На Пленум були запрошені голови облвиконкомів, 
міністри УРСР та керівники інших республіканських 
установ, які не входять до складу ЦК і Ревізійної ко
місії КП України, відповідальні працівники апарату 
ЦК КП України, Президії Верховної Ради та Ради Мі- 

I ністрів УРСР.
Пленум заслухав і обговорив доповіді заступника 

Голови Ради Міністрів УРСР, голови Держплану УРСР 
тов. П. Я. РОЗЕНКА «Про Державний п’ятирічний 
план розвитку народного господарства Української 
PCP на 1971—1975 роки і про Державний план роз
витку народного господарства УРСР на 1972 рік» і 
міністра фінансів УРСР тов. А. М. БАРАНОВСЬКОГО 
«Про Державний бюджет Української PCP на 1972 рік 
і про викрнания Державного бюджету УРСР за 1970 
рік». :

У дебатах виступили товариші: В. І. ДЕГТЯРЬОВ — 
перший секретар Донецького обкому КП України, 
М. В. ПАШОВ — голова Дніпропетровського облви
конкому, М. М. КОБИЛЬЧАК — перший секретар Кі
ровоградського обкому КП України, М. М. ХУДО- 
СОВЦЕВ — міністр вугільної промисловості УРСР, 
М. В. УМАНЕЦЬ — перший секретар Чернігівського 
обкому КП України, Г. А. ЛЕГУНОВ — голова колгоспу 
«Грузія» Генімеського району "Херсонської області, 
І. П. ЛИСЕНКО — голова Київського облвиконкому, 
Л. Я. БУТЕНКО — перший секретар Одеського міськ
кому КП України, T. Т. ПОПЛЬОВКІН — міністр рад
госпів УРСР, І. О. МОЗГОВИЙ — перший секретар 
Ровенського. обкому КП України, Г. Я. ГОРБАНЬ — 
сталевар мартенівського цеху Ждановського металур
гійного заводу «Азовсталь» Донецької області.

На ПленумГ з промовою виступив член Політбюро 
ЦК КПРС, Перший секретар ЦК КП України тов, П. Ю.

, ШЕЛЕСТ.
Пленум ЦК КП України прийняв відповідну поста

нову.На цьому Пленум ЦК КП України закінчив свою 
роботу. __ _________ ’ ,

П’ятирічка дев’ята, рік перший

ЕКОНОМНІ МІЛЬЙОНЕРИ
; Прізвище водіїв М. П, Чернявського, А. П. Івано
ва та М. І. Кулика добре відомі у Кіровоградському ' 
^втолідприємстві № 10021, Це екіпаж комуністичної 
праці автобуса ЛАЗ-697 «Турист». Влітку колектив 
пройшов мільйонний кілометр без капітального ре
монту. За цей час водіями було зекономлено 27 
тисяч літрів палива, 24 комплекта шин та здано 174 
.тисячі карбованців понад план. . >

А 10 листопада передовий екіпаж рапортував: 
ІТ" «Завдання першого року п'ятирічки виконаної» За

раз водії працюють в рахунок 1972 року.
Не відстає від передовиків ще один екіпаж міль

йонерів. Водії І. Т. Швидкий та І. М. Шулешко вже 
також працюють в рахунок другого року п’ятирічки.

м. Кіровоград. .................... .......... ... |„, ;

Б. ГРИГОР’ЄВ,

СЕСІЯ!

ради! 
української!

9 грудня о десятій годині ранку в Києві від
крилася друга сесія Верховної Ради Української 
PCP восьмого скликання.

У сесійному залі Верховної Ради УРСР — де- ; 
путати, а також гості — передовики виробництва, 
діячі науки і культури, партійні, радянські, проф- ; 
спілкові і комсомольські працівники, представ
ники громадськості і преси.

Тепло зустрінуті присутніми, місця е ложах 
займають керівники Комуністичної партії Укра'і- • 
нн та Уряду республіки.

Затверджується такий порядок денний сесії:
1. Про Державний п’ятирічний план розвитку 

народного господарства Української PCP на 1971 
—1975 роки.

2. Про Державний план розвитку народного і 
господарства Української PCP на 1972 рік.

3. Про Державний бюджет Української PCP 
на 1972 рік і про виконання Державного бюдже
ту Української PCP за 1970 рік.

4. Про Проект кодексу законів про працю 
Української PCP.

5. Про затвердження Указів Президії Верхов-
• ної Ради Української PCP.

З доповіддю по першому і другому питаннях 
порядку денного виступив Голева Ради Міністрів 
Української PCP депутат В. В. Щербицький.

(РАТАУ).
Xі

ПРОЛЕТАРІ ВСІХ КРАЇН, ЄДНАЙТЕСЯ І
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Рік видання ХІІ-й 
№ 147 (1471).
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НА 1971—1975 РОКИ 
ДЕРЖАВНИЙ ПЛАН РОЗВИТКУ 

ГОСПОДАРСТВА І ДЕРЖАВНИЙ 
НА 1972 РІК

• ПОСТАНОВА ПЛЕНУМУ ЦК КОМПАРТІЇ
Пленум ЦК Компартії України 

одностайно схвалює рішення 
листопадового (1971 р.) Плену
му ЦК КПРС про Державний 
п'ятирічний план розвитку на
родного господарства СРСР на 
1971—1975 роки, Державний 
план і бюджет СРСР на 1972 рік 
та про міжнародну діяльність 
ЦК КПРС після XXIV з’їзду 
партії.

Пленум ЦК КП України ціл
ком і повністю схвалює діяль
ність Політбюро ЦК КПРС по 
перетворенню о життя накрес
лень XXIV з’їзду Комуністичної 
партії Радянського. Союзу. Пле
нум з задоволенням відмічає, 
що послідовне'здійснення Цен
тральним Комітетом КПРС ле
нінської зовнішньої політики, 

. активно впливає на дальше 
зміцнення соціалістичної спів
дружності, на розвиток світо
вого революційного і визволь
ного руху. Курс на мирне спів
існування держав з різним со
ціальним ладом знаходить все 
більшу підтримку у народів 
світу. Це забезпечує високий 
міжнародний авторитет Радян-

НЛРОДНОГО 
БЮДЖЕТ УРСР

ського Союзу, сприяє зміцнен
ню позицій'соціалізму, викри
ває агресивну суть імперіаліз
му, позитивно впливає на 
зміцнення миру та безпеки на
родів.

Дев’ятий п’ятирічний план є 
важливим етапом у дальшому 
розвитку нашого суспільства по 
шляху до комунізму. Він яскра
во втілює економічну політику 
партії, накреслену XXIV з’їздом 
програму значного піднесення 
матеріального і культурного 
рівня життя народу на основі 
високих темпів розвитку соціа
лістичного виробництва, підви
щення його ефективності, на
уково-технічного прогресу і 
прискорення зростання продук
тивності праці.

Виконання п'ятирічного плану 
стане новим переконливим до
казом переваг соціалістичного 
ладу, матиме велике значення 
для дальшого зміцнення еконо
мічної оборонної могутності 
нашої Вітчизни, її міжнародних 
позицій, для досягнення нових 
успіхів в економічному змаган
ні з капіталізмом.

Державний план розвитку на
родного господарства Україн
ської PCP на 1971—1975 роки « 
складовою частиною дев’ятого 
п'ятирічного плану країни, пов
ністю відповідає Директивам 
XXIV з'їзду КПРС, рішенням 
XXIV з’їзду Компартії України. 
В ньому намічені конкретні 
завдання дальшого розвитку 
економіки, науки і культури 
республіки, підвищення життє
вого рівня народу.

Трудящі України, як і весь 
радянський народ, сприймають 
новий п’ятирічний план як свою 
рідну справу, розгортають со
ціалістичне змагання за до
строкове виконання п’ятирічки, 
вбачають у цьому свій найви
щий патріотичний обов’язок.

Пленум ЦК КП України по
становляє:

Проекти Державного п’яти
річного плану розвитку народ
ного господарства Української 
PCP на 1971—1975 роки, Дер
жавного плану розвитку народ
ного господарства і Державно
го бюджету республіки на 1972 
рік в основному схвалити.

(Закінчення на 2-й стор.).



v стор

ПОСТАНОВА ПЛЕНУМУ ЦЕНТРАЛЬНОГО КОМІТЕТУ 
КОМУНІСТИЧНОЇ ПАРТІЇ

(Закінчення).
Пленум вважає головним зав

данням обкомів, міськкомів і 
райкомів партії, всіх партійних, 
радянських, профспілкових і 
комсомольських організацій, мі
ністерств та відомств, керівни
ків підприємств, будов, колгос
пів і радгоспів, науково-дослід
них установ і проектних органі
зацій забезпечити виконання 
п ятирічного плану по всіх по
казниках. Особливу увагу при
діляти підвищенню ефективнос
ті суспільного виробництва, 
значному зростанню продук
тивності праці, широкому впро
вадженню досягнень науки і 
техніки, прогресивної техноло
гії і передового досвіду, вдо
сконаленню управління і плану
вання, здійсненню режиму еко
номії в усіх галузях народного 

господарства. Краще викори
стовувати резерви і можливос
ті для збільшення випуску, 
розширення асортименту та 
значного поліпшення якості то
варів народного споживання.

Міністерствам і відомствам, 
партійним, радянським і госпо
дарським органам забезпечити 
дальший розвиток промисло
вості республіки. Поліпшити 
організацію капітального будів
ництва, ефективніше використо
вувати капітальні вкладення. 
Добиватися скорочення строків 
спорудження і своєчасного вве
дення в дію виробничих об’єк
тів, житла, установ соціально- 
культурного і побутового при
значення.

Пленум вимагає від партійних 
організацій, радянських і гос
подарських органів зосередити 
зусилля на прискоренні темпів

„МОЛОДЇЇЙ КОМУНАР“ 11 грудня 1971 року

УКРАЇНИ
розвитку сільськогосподарсько
го виробництва, зростанні вро
жайності всіх культур і продук
тивності тваринництва на основі 
всемірного піднесення культу
ри землеробства, впроваджен
ня комплексної механізації, хі
мізації та меліорації. Всебічно 
зміцнювати матеріально-техніч
ну базу колгоспів і радгоспів.

Пленум ЦК КП України зобо
в’язує обкоми, міськкоми, рай
коми партії, первинні партійні 
організації посилити організа
торську і політичну роботу по 
мобілізації трудящих на здійс
нення п’ятирічного плану, під
нести рівень керівництва госпо
дарською діяльністю, постійно 
здійснювати контроль за вико
нанням встановлених планів і 
завдань всіма виробничими ко
лективами. Рішуче зміцнювати 
державну і трудову дисципліну 

в усіх ланках народного госпо
дарства. Удосконалювати стиль 
і методи діяльності міністерств 
і відомств. Підвищувати вимог
ливість до кадрів, їх особисту 
відповідальність за доручену 
справу. Поліпшувати економіч
не навчання керівників та спе
ціалістів, усіх трудящих.

Партійним, профспілковим, 
комсомольським організаціям, 
редакціям газет і журналів, Мі
ністерству культури УРСР, Дер
жавному комітету Ради Мі
ністрів УРСР по телебаченню і 
радіомовленню, Комітету по 
пресі при Раді Міністрів УРСР, 
Комітету по кінематографії при 
Раді Міністрів УРСР, Товариству 
«Знання» УРСР всіма засобами 
ідейно-виховної роботи глибо
ко роз'яснювати трудящим рі
шення листопадового (1971 р.) 
Пленуму ЦК КПРС і третьої се-

сії Верховної Ради СРСР, еконо
мічне і соціальночіолітии,« 
значення дев’ятого п’ятирічно
го плану, зовнішньополітичну 
діяльність партії і уряду. Вести 
рішучу боротьбу з буржуазною 
ідеологією.

* * *
Пленум ЦК Компартії Украї

ни закликає робітників, кол
госпників, інтелігенцію, усіх 
трудящих республіки ширше 
розгортати соціалістичне зма
гання за успішне виконання 
завдань нової п’ятирічки, за 
гідну зустріч знаменної дати — 
50-річчя утворення Союзу Ра
дянських Соціалістичних Рес
публік, своєю натхненною твор
чою працею вносити вагомий 
вклад у всеиародиу боротьбу 
за торжество великої справи 
комунізму, за зміцнення миру 
і міжнародної безпеки.

ВІДГУКИ, ДУМКИ, РЕЦЕНЗІЇ

Про щастя справжнє 
і вигадане

її називають Великою .мамою, сизу 
жінку з добрими очима. Стара комуніст
ка, загартований боєць ленінської гвар
дії. Все життя віддане боротьбі за 
людське щастя.

Ми познайомилися з Євгенією Дмит
рівною Сурогіиою у спектаклі Кірово
градського музично-драматичного театру 
ім. Кропивницького «Велика мама» — за 
п’єсою Г. Мдівані. Театральний колектив 
на чолі з режисером-постановником за
служеним діячем мистецтв УРСР 1. В. 
Казнадіем створили виставу-монолог, ви- 
ставу-роздум, в центрі якої яскрава 
л юдськ а і нднвідуальність.

Ще і ще раз милувалась грою заслу
женої артистки УРСР С. Мартинової, що 
виконувала роль Сурогіної. При всій ла
конічності акторських барв вона зуміла 
передати найтонійі порухи своєї героїні. 
В жінці відчувається велика внутрішня 
сила. Заслужений артист УРСР Г. Семе- 
нов і артист В. Смичок, що грають дру
зів Сурогіної, старих комуністів Курила 
Івановича і Василя Петровича, гідні 
партнери С. Мартинової. Час посріблив 
скроні їх героїв, але не огорнув серпан
ком самозаспокоєння серця. Це про них 
згадує Сурогіна: «Холодні, голодні, а очі 
світяться...»

Найзалекліший ворог — міщанство, з 
одвічним прагненням споною і ситеньно- 
го, торшерного щастя. В п’єсі ного уособ
люють зять Сурогіної Микола Платоноаич 
(артист Терентьєв) та дочка Раїса (ар
тистка (Кобилпнська). Остання, здається, 
зла на весь світ, їй не до романтики кир
зових чобіт, якою так пишається мати.

Але саме завдяки цій романтиці і існує 
справжнє щастя. В грі Кобилянської по
декуди домінують сентиментальні ноти, 
але жалю до своєї героїні вона не викли
кає, а це, певно, не завадило б. Міщан
ство, в яких би проявах воно не існувало, 
крім осуду викликає жаль. Жаль за лю
дей, що потрапляють в це багно.

Чужі для молодого покоління міщанські 
догми у виставі втілюють Катя (артистка 
Яриш), її жених Ігор (артист Макаренко), 
молодий вчений Валерій (артист Зіноват- 
нин). Грати своїх ровесників — справа 
цінава І разом з тим відповідальна.

Думається, що виконавці цих ролей 
зрозуміли цю відповідальність. Хоч є тут 
і промахи. Р. Трюкова, наприклад, вико
нує роль міщанки найстрашнішого ти
пу — тихої, лагідної Валентини Іванівни. 
Та актриса так і не змогла викликати 
засудження глядачами поведінки її ге
роїні. Щось у її грі було нещире, штучне. 
А якраз цього і потрібно уникати. Адже 
в спектаклі йде мова про боротьбу за 
справжнє, людське щастя. І нещирості в 
ній місця немає.

В. ФЕДОРОВА.
м. Кіровоград.

А КТИВНА участь у підготовці і вихо
ванні молодої зміни сільських тру

дарів — головне завдання, поставлене 
партією перед комсомолом села. Зав
дання відповідальне і складне. Особли
во важливо виховати у кожного юнака 
та дівчини свідоме, творче стазлення до 
праці, господарську незаспокоєність, 
нетерпимість до недоліків, високу від
повідальність за доручену справу; важ
ливо всемірно розвивати прагнення мо
лоді працювати сьогодні краще, ніж вчо
ра, а завтра — краще, ніж сьогодні.

Це питання важливе для 
нашого району тим, що 
/лаємо велику кількість ком
сомольських організацій, які 
нараховують від 10 до 20 
членів ВЛКСМ і відносяться 
до категорії малочисель- 
них. І дійсно. На перший 
погляд здається: з та
кою кількістю комсомоль
ців мало що вирішиш. З 
одного боку вірно — чим 
більше комсомольців, молоді, тим лег
ше живеться й працюється. Але є й ін
ший бік цієї справи. Там, де комітет 
комсомолу — згуртований колектив, 
справжній організатор і вожак молоді, 
справи йдуть добре, незважаючи на те, 
малочисельна ця комсомольська орга
нізація чи нараховує 40—50 і більше 
комсомольців.

Немала роль тут відводиться і секре
тареві комсомольської організації. З 
практики відомо, що робота комітету 
та й усієї комсомольської організації 
багато в чому залежить і від того, хто її 
очолює.

Враховуючи цю важливу і не останню 
в житті комсомольської організації ви
могу, районному комітету комсомолу 
вдалося до повної міри вирішити про
блему малочисельних комсомольських 
організацій. Звичайно, не можна сказа
ти, що вирішена вона повністю. Але пер
ші кроки в цьому напрямку зроблені. 
Для прикладу візьму дві організації.

ОМСОМОЛЬСЬКА організація кол- 
госпу імені Щорса — за 65 кіло

метрів від Олександрії, колгоспу імені 
Орджонікідзе — за 20. ' 1

Років два тому обидві комсомольські 
організації чисельним складом були 
майже однакові: перша нараховувала 
20 членів ВЛКСМ, друга — близько 15. 
В даний час перша нараховує 41 чоловік, 
друга — 27. Отже, майже за півтора 
року комсомольська організація кол
госпу імені Щорса зросла на 21, а ком
сомольська організація колгоспу імені 
Орджонікідзе — на 12 членів ВЛКСМ. 
Якими ж шляхами йшли колективи, до
биваючись збільшення своїх рядів?

Перш за все були переобрані секре
тарі. В колгоспі імені Щорса очолив 
комсомольську організацію кращий мо
лодий виробничник — шофер Павло 

Грицайов, у колгоспі імені Орджонікід- 
зе молодий спеціаліст, головний зоо
технік Люба Шиховцова.

Новообрані секретарі твердо пам’я
тали вимогу Статуту ВЛКСМ про те, що 
першою і необхідною умовою виконан
ня будь-якого завдання є висока дис
ципліна, міцний, згуртований колектив.

Доводилося починати з простого: 
перш за все, на комсомольський облік 
були поставлені всі комсомольці, 
тих чи інших причин не стояли до 
на обліку. На озброєння тут взяли 

які з 
цього 
прин-

КОМСОМОЛЬСЬКА 
СІЛЬСЬКА
О ВИРІШУЄ КОМІТЕТ О СЕКРЕТАРЕВІ ПОТРІБНА ІНІЦІАТИВА 
О ЗМАГАННЯ НА ПАПЕРІ — ЦЕ НЕ ПРОХОДИТЬ

ципове ставлення до підготовки неспіл- 
когої молоді для вступу в члени ВЛКСМ, 
охоплення всіх комсомольців доручен
нями, систематичне планування роботи 
комітету комсомолу і проведення ком
сомольських зборів та засідань комітету 
і т. ін.

ГТ АМ’ЯТАЛИ секретарі комсомоль- 
ських організацій ще й таку істину: 

тільки організувавши дійове соціаліс
тичне змагання, залучивши до нього не 
лише комсомольців, а й неспілкову мо
лодь, можна успішно вирішувати госпо
дарські завдання. Комітети комсомолу 
намітили конкретні заходи по виконан
ню рішень XXIV з’їзду КПРС та XXIV 
з'їзду КП України, провели комсомоль
ські збори з порядком денним: «Рішен
ня XXIV з’їзду КПРС і твій обов’язок, 
комсомолець», на яких кожний юнак і 
дівчина взяли на себе підвищені соціа
лістичні зобов'язання. Були розроблені 
конкретні умови змагання, визначені 
моральні і матеріальні стимули заохо
чення. Сьогодні можна з впевненістю 
констатувати: завдання, поставлені пе
ред комсомольцями колгоспів у першо- 

_ му році дев'ятої п’ятирічки, виконані з 
честю.
ХАРАКТЕРНО, що комітети комсомо- 
* лу даних колгоспів не тільки орга

нізовано вели соціалістичне змагання, 
ретельно підбивали підсумки і забез
печували авангардну роль комсомольців 
на всіх ділянках сільськогосподарського 
виробництва. Вони регулювали розста
новку комсомольців і молоді на робо
чих місцях. Де найнеобхідніше, де най
відповідальніша ділянка, там повинен 
працювати комсомолець —- стало деві
зом комітетів.

Наведу декілька прикладів з практи
ки комсомольської організації колгоспу 
імені Орджонікідзе. Довгий час тут зби-

рали по 180—200 центнерів цукрового 
буряка з гектара. В цьому році через 
нестачу робочої сили цукрові буряки 
залишалися непрорваними, стікали. В 
першій виробничій бригаді шефство над 
цукровою плантацією взяла комсомоль
сько-молодіжна група, очолювана облі
ковцем польової бригади Вірою Бонда
ренко. До складу колективу ввійшли, 
крім Віри, ще три дівчини: Галина Рез- 
ніченко, Зіна Шевченко, Галина Якимен
ко. Своїм добросовісним ставленням до 
роботи, вболіванням за долю врожаю 

вони запалювали й інших жінок. Цукро
вий буряк було прорвано. За підсумка
ми року врожайність цукристих в цій 
бригаді склала 240 центнерів з гектара 
— найвища в колгоспі. А на 6 гектарах, 
які безпосередньо обробляла комсо-. 
мольсько-молодіжна група, вродила по 
280 центнерів з гектара.
Z"1 ЬОГОДНІ на черзі в крмсомольсь-; 

ній організації — тваринництво. І 
тут відчувається молода, енергійна рука. 
Взяти хоча б той факт, що чотири юна-- 
ки — Микола Донченко, Борис Наумен-і 
ко, Олександр Лисенко, Віктор Мерко-; 
тан, з яких три комсомольці, взялися 
доглядати телят. Працюють добре. А; як 
не згадати добрим словом молоду до
ярку колгоспу Надію Різниченко, котра 
за 10 місяців цього року надоїла від 
кожної корови по 2539 кілограмів мо
лока при соцзобов’язанні 2200. Врахо
вуючи, що середній надій на корову за 
10 місяців у колгоспі складає близько 
1800 кілограмів, досягнутий успіх Надії 
Різниченко — вагомий. 1 приємно усві
домлювати, що і туг комсомольці пер
ші.
ТІ УСЬОМУ головна роль належить 

комітету. Нещодавно в обох ком
сомольських організаціях відбулися 
звітно-виборні комсомольські збори. 
Підвівши підсумки досягнутого, комсо
мольці підкреслили, що Постанова ЦК 
КПРС «Про дальше поліпшення орга
нізації соціалістичного змагання» накла
дає ще більшу відповідальність на них 
за організацію змагання, за мобіліза
цію комсомольців і молоді на успішне 
перетворення рішень XXIV з’їзду КПРС 
в життя.

С. ГЕКАЛО, 
зав. відділом комсомоль
ських організацій Олек
сандрійського РК ЛКСМУ.

ЛИСТ ДО РЕДАКЦІЇ

П0КЛ0Н1МСЯ ЇХНІЙ СЛАВІ
Стою біля Сахаровського мосту. Повз 

мене проносяться автомашини і автобу
си, проходять люди. І ніхто не зупиняє
ться.

А я оце прочитав в «Молодому кому
нарі» від 4 листопада закінчення повісті 
Олександра Моторного «Соколиний 
злет». В останніх рядках твору — роз
повідь про те, що групу в'язнів фаши
стської катівні вивезли до Сахаровсько- 

то мосту І розстріляли в старому проти
танковому рові. Серед них була Олена 
Захарівна Бур'ячова.

Але це не єдина група патріотів; зни
щених фашистами на цьому місці. В од
ній з таких груп тут був розстріляний 
ватажок комсомольської диверсійної 
групи Петро Лахман. Список закатова
них радянських людей біля цього мосту 
довгий...

І ось я заходжу в будинок шляхової 
дільниці, що біля Сахаровського мосту. 
Питаю молодого хлопця: «Де гітлерів
ці розстрілювали тут людей?» А він на
віть не му» про це...

...Примружую очі і бачу на місці роз
стрілу радянських патріотів обеліск. А 
на дорозі великий іиит, на якому ви- 
карбувано: «Прохожий, зупинись на хви- 
линуї Віддай шану загиблим за твою 
Вітчизну, за твій народ, за твоє право 
щасливо жити на цій землі». Он набли
жається автобус. Зупиняється, Пасажи
ри виходять. Хвилину стоять мовчки, 
сідають в автобус і він рушає далі. Але 

в серці кожного з них лишилась крих
тина, яка не дасть забути це місце...

Розплющив я очі. І бачу.., забур’яне
ний яр. І все як було. А поруч проно
сяться автомашини, проходять люди, і 
ніхто не зупиняється.,.

Якось сумовито стає після цього; Тут 
загинули патріоти, тут вони кидали у ві
чі фашистам: «Хай живе Радянська Віт- 
чизиаі». А .молоде покоління мало знає 
про це.

Б. ОРШАНСЬКНЯ, 
колишнім в’язень фашистської 
тюрми.
М. Київ.
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ГРАНІ АВТОРИТЕТУ. 
РОЗМОВУ ПРОДОВЖУЄМО

„...ЛЮДИНА спочатку дивиться, як в 
н - Дзеркало, тільки □ іншу люаину> 
люг ТппЛ,В Карла Маркса чітко підкрес- 
лює шлях станоБлекня характеру дити. 
лГтковГКДі™ стг,ршог.° ~ необхідний під
ливі спо?тері^чТОНМ‘ анап1зат°рн ‘ ВАУМ-

ДИТЯЧа гра ~ нУбики. По цегли- 
тігт моДАаЄТЬСЯ * 1 * * характер людини-. I 
топити- ~ п-ро авторитет педагога. Ав- 
вихоІ ’̂м£Г’,НаиСкладн'шии ' найглибший, 
ВИХОВНИИ ЗМІСТ якого незаперечний. 
дзвїнкч₽₽ампИ3Та 2’ЄДОрова не заходить по 
5н?іи1У А ас- Не виставляє за відповіді 
оцінки. Але вона належить до тих хто 
завжди приходить у пам’ять, коли зга
дуєш свої піонерські роки До тих, без 
кого... осиротіли б наші школи.

та Маноліса Глезоса. Зібралися на мітинг
і школярі. Виступали вчителі, комсомоль
ці, піонери. Враження від нього у вожа
тої було не вельми оптимістичним. «Вчи
телі завчасно написали тексти виступів. 
Тому й звучать дещо неприродно».

Не бажала вона єдиного Відчувати 
поруч себе формалізм, яний починає
ться з байдужості до справи, або неба
жання мати зайвий клопіт. Можна жи
ти — «тихо —мирно». Акуратно запису
вати проведені заходи в журнал, розка
зувати на уроці про красу людських від
носин і не бажати розібратись, що ста
лося з Толею чи Петею, чому у них по
гіршилася поведінка? Такий авторитет — 
холостий. Він приводить іноді до скеп
тичних посмішок учнів, іноді до того, що 
той же Петя знайде собі більш автори
тетного «вихователя» з вулиці. Отут по
чинаються розпадатися нещільно ще при
гнані кубики — риси юнацького харак
теру.

Захопити цікавою справою — це, зро
зуміло, обов'язок піонервожатої. Спраза

Вожатий^ Провівши проекційні лінії від 
усіх граней авторитету, бачиться-бачи- 
ться ця посада чи не в епіцентрі склад
ності. На перехресті вичікувальних по
глядів учнів, вчителів, батьнів. Хоч, здає
ться, що причетність вожатої до вихован
ня значно менша, ніж вчителя. Але, на
певно, все залежить від самої людини. Не 
треба далеко ходити за прикладом: шко
ли, які передові по успішності, в біль
шості відзначаються і добре налагодже
ною піонерською та комсомольською ро
ботою.

Учні звуть її Маргаритою Миколаївною. 
Вчителі — моли заходить до вчитель
ської — за старою звичкою називають по 
імені. Атестат зрілості вона одержала в 
цій же одинадцятій школі. Більшість вчи
телів пам’ятають її відповіді на уроках.

— В чому авторитет Маргарити Мико
лаївни? — задумується завуч Раїса 
Борисівна Єлисаветська. — Ставши в.о- 
жатою, вона знайшла спільну мову з 
дітьми не лише запалом молодості, а 
головне — зрозуміла і визначила себе 
як ооганізатора.
ВИЗНАЧИТИ русло власної роботи було 

значно легше, ніж спрямувати по 
ньому д;тен. Власне, ще навчаючись, бу
ла загоновою вожатою, вміла захопити 
піонерів, поважал л її і вчителі. Критерії 
її авторитету визначали не так учні, як 
вона сама. Зменшення відстані між ба
жаним і здійсненим — не зменшувала 
незадоволення собою, накреслювалися 
нові плани і задуми. А «замахнулася» 
вожата на шаблон піонерської роботи, як 

призвичаєну буденність, що не активі
зували дітей, а інколи потихеньку зако
лисували. Бо буває часто, що красиві 
слова у школярів стають словесною звич
кою, а не діловою переконаністю.

«Не терплю завчених речей» — ці сло
ва Маргарити Федорсвої, здається, і ви
значають напрлмон П роботи з піонера
ми.

— Залишатися в своїй школі вожатою 
мені не радили, та й сама я розуміла, 
що шлях від учениці до вихователя тут 
буде значно складнішим.

... Вся країна бурунила хвилями про
тесту проти ув’язнення грецького патріо-

ВИВІР 

в тому, що турботи про цікаву справу 
вожата «переклала на“ плечі»... самих 
школярів. Не активу. Не відмінникам. 
Усім...

— Коли відбувалося засідання бюро 
чи рада дружини, я без необхідності не 
втручаюся в розмову. Юнаки й дівчата 
самостійно вирішують Я, врешті, такий 
же член бюро, як і кожен,

ВЧОРАШНЯ випускниця вирішила по- 
и чинати з найголовнішого: відвертої 

розмови на комсомольських зборах. Сама 
підготовка до їх проведення виклинала у 
деяних учителів здивування, а серед 
декотрих піднялася справжня «паніка»: 
вожата категорично відмовилася готу
вати виступи, розписувати по пунктах 
«сценарій» зборів. Обмежилася перегля
дом виступу сенретарл комсомольської 
організації. Все.

Трохи стерлися в пам'яті деталі, але 
настрій тих зборів став переломним у 
всій діяльності комсомольської органі
зації. Початок не віщував ніяких штор
мових вітрів. Навпаки, після доповіді 
секретаря, в антовому залі настав 
справжній «штиль». Лише виступи пер
ших «доброеольців» врешті розворушили 
комсомольців, розмовляли про навчання, 
відпочинок, своє шкільне життя.

— Авторитет Федорова завоювала і в 
педагогіз, і в дітей досить швидко, —* го
ворить організатор позакласної та 
позашкільної виховної роботи В. Г. Бап- 
талон. — Вона любить дітей.

Вожата не читала нотацій, не зверта
лася до дитячого сумління. Не вимагала 
антивності. Не примушувала і не поспі
шала. Вибір її був правильним. Самостій
ність, до якої так прагнуть підлітки, була 
звільнена від зайвого надокучливого опі
кунства.

Почали з того, що загони дістали назви 
моряків, льотчиків, танкістів. Підсумки 
піонерського змагання вирішили підби
вати без залікових очок та балів. Не все 
могли врахувати сухі цифри. Основним 
критерієм при визначенні першості було 
вчитися на сооість.

Полі гічформації. В школі організували 
власний «дипломатичний корпус». Кож
ний нлас представляв у ньому «посла» І 
окрему країну. Час від часу проводилися 

розширені засідання. Подорожували по 
зарубіжних країнах.

Шкільні гучномовці розносять по 
коридорах: «Увага! Оголошується посад
ка у літак, підлітаючий рейсом СРСН — 
Франція. Запрошуємо пройти на посад- 
ну». Запрошувати довго не доводиться. 
По справжніх трапах учні заходять в ак
товий зал, оформлений, як салон паса
жирського лайнера. Як і годиться в 
справжньому польоті, стюардеса оголо
шує висоту польоту, температуру позіт- 
рп. Політ почався. А під час польоту на 
двох екранах у формі ілюмінаторів без
звучно проносяться міста І села Франції. 
Стюардеса знайомить з визначними міс
цями країни, з письменниками, художни
ками. А копи літак «приземлився», за 
добрим звичаєм французів дорогим ГОС; 
тям дарують ромашки. І хоч надворі 
жовті клени плакали осіннім дощем, ак
товий зал розцвів білими пелюстками 
живих нвітів...
ПРИХОДИЛА додому, ноли вечірніми ву

лицями безтурботно прогулювалися 
відпочиваючі. І дома мама, трохи буркот
ливо, передаючи в доччині руни онуку, 
вже в нотрий раз радила знайти собі 
щось ліпше. Цілий же день зайнята.

— Це для мене неможливо. Ні в яному 
разі нікуди зі школи не піду. Думаю, 
працюватиму вожатою, поки буду потріб- 
ною. Поки матиму сили. Якщо хочете, то 
й до пенсійного віку...

Певно, можна позаздрити дітям, у яких 
така вожата. Вона думає про них, про 
те, чим би зацікавити Славна Тарадаєн- 
на, щоб він байдуже не сидів на уроці, 
розвалившись за г.артою. Чому Алеко 
Маленко, розумний І непоганий хлопчина, 
порушує дисципліну, погано вчиться...

— Того року в школі мав проходити 
семінар секретарів парторганізацій, орга
нізаторів поза.чласної роботи і директо
рів шкіл. Перед гостями мали провести 
показовий збір загону. Звичайно, думали 
вибрати кращих з кращих. І тут я вирі
шила піти на риск. Дати прочитати най
головніший текст Алеко. Клятву піонерів. 
Зайшла в п'ятий клас. Запитую: кому ми 
доручимо зачитати клятву? Маленко був 
найкращим читцем класу, тож без вагань 
усі запропонували його кандидатуру. 
«Так, він зможе прочитати. Але, згодь
теся, хіба буде він дотримуватися цієї 
святої обіцянки? Чи маємо ми прало дові
ряти йому?». Дивлюся на Алеко, а він 
мовчить. Закусив губу, не поворухне
ться. Засмучена зайшла в учительську. 
Через хвилину вб'гає Алэно: «Маргарите 
Миколаївно, я не міг при всіх... Я даю 
слово...» Алеко не став «ангелом». Але 
Маргарита Миколаївна впевнена, що з 
нього виросте справжня людина.

Педагогічний колектив, вбачає о нож
ному позанласному заході, насамперед, 
емоційний вплив, спрямований на визрі
вання, у школяра відчуття власної при
четності до шкільного життя.

Вона вожата. Молода жінка з піонер
ським галзгуном і комсомольським знач- 
ном на грудях. І, мабуть, кожен, хто так 
акуратно виводив літери в альбомі, хо
тів, щоб його робота сподобалась насам
перед Маргарині Миколаївні.

М. СЕМЕНЮК, 
спецкор «Молодого комунара».

м. Кіоовотал

НАШ КОНКУРС
ВІДПОВІДЬ

НА ЗАВДАННЯ № 1
1. Робсрт Фіпіер — амери

канський міжнародний грос
мейстер народився 9 берез
ня в м. Чікаго. В шість ро
ків сестра навчила його 
грати в шахи. І вже тринад
цятирічний Роберт виграє 
юнацьку першість СІЛА В 
1957 році він добивається 
сенсаційної перемоги в чо
ловічому че.мпіонаті США і 
здобуває право для участі в 
міжзональному турнірі в 
ІІорторожі (1958 рік). де 
займає 5—6 місце і потрап
ляє в турнір претендентів. 
За успіхи в міжзональному 
турнірі ФІДЕ присвоїла п'ят
надцятирічному' юнакові 
звання міжнародного грос
мейстера. Ще ніхто в історії 
шахів в такому' віці не був 
гросмейстером.

Дорога до шахового Олім
пу дуже важка. Фішер на 
півтора року залишає пран

ку тичну гру’, зайнявшись лише 
вивченням шахової теорії. 
І ось успіх. В 1970 році Ц 
Югославії розпочинається 
■:.'Латч століття*, де Фішер 
на другій дошці зустрівся з 
Тиграь’ом Петросяиом. Цей 
і'ікроматч закінчився пере
могою американця з рахуп-

ком 3:1. Через декілька днів 
в Загребі розпочався міжна
родний блискавичний тур
нір. І тут Фішер був пер
шим, па 4.5 очка випередив
ши найближчого конку
рента.

В кінці 1970 року в Іспанії 
відбувся міжзональний тур- 
нір.

Вигравши його. Фішер 
зустрівся в чвертьфінально
му турнірі претендентів з 
радянським гросмейстером 
51. Таймановим.

Матч мав відбутися з 
сяти партій, але Фішер 
грав його достроково з 
хунком 6:0. З таким же

де- 
ви- 
ра- 

хунком він перемагає і дат
ського гросмейстера Ьента 
Ларсена. І ось остання сен
саційна перемога. В Буенос- 
Айресі проходив фінальний 
матч претендентів, де Фііпер 
зустрівся з екс-чемпіоном 
світу Тиграном Петросяном. 
Вигравши цей матч з рахун
ком 6/5 на 2.5. Фішер випо
ров право для учаеті в матчі 
за світову корону з Б. Спа- 
ським. який відбудеться 8 
травні 1972 року.

Ось яку оцінку дає Фіше- 
пу Михайло Ботвинник: <Я 
вважаю Фішера великим та
лантом... Фішер блискавично 
рахує варіанти, в цьому вія

сильніший всіх, rr тому ЧИС
ЛІ і за Сиаського, але Спа- 
ський в цілому перевершує 
Фішера».

2. Млин — комбінація, в 
основі якої лежить послі
довне чергування шахів 1 
розкритих шахів, які прово
дить атакуюча сторона.

Подивіться приклад млина 
Із паотії Петросян — Спа- 

•ський:
Білі: Кр}) 1 ; Ф(]3; Тої ; СеЗ; 

Kf3; пп: а2: }|2; с4; \]5; f2; 
h5: h2; (12 фігур).

Чорні: KphB; Фе5; Та8; 
Т£8; Cf5; пп: а7; Ь6; с7; d6: 
£4: (11 фігур).

Білі зіграли: 1. К:е5 С:()3 
2. Cd4 de 3. C:e5+Kph7 
4. Лр7 + Кр|]8 5. Л:с7-|-Крр'8 
6. Лр7-|-Кр})8 7. Л:а74-Крр'8 
8. Лр7+І(рЬ8 9. ЛрЗ+Кр]|7 
10. Л^З з перевагою у бі
лих.

3. Етюд розв’язується гак:
1. СеЗ— 116 4- Кр£8 — е-8
2. стЬ— ÿ7

Kpg8—f7 3. і?7— 
р8Ф-г Kpf7:or8 4. Kpd5—еб 
Кррг8—Ь8 5. Креб—£7 е/—е5 
6. С}і6—р7Х.

ЗАВДАННЯ № 2
1. Перелічіть найвищі 

спортивні досягнення Бори-

са Спаського за останні ро
ки. (З очка).

2. Що означає термін «по
двійний шах». Наведіть 
приклад. (2 очка).

3. Розв'яжіть етюд Адам- 
сона.

Білі: КрсИ; п: р2.
Чорні: Кра7; п: йь
Білі починають і виграють. 

(З очка).
Найбільш вичерпні і пра

вильні відповіді на 1-е зав
дання надіслали: СТЕПАН 
ХАРЧЕНКО (Знам’я гсьний 
районі. МИКОЛА АТАМАНОК 
(м. Гайворон). ГЕННАДІИ 
РЕЗНІКОВ (м. Кіровоград). 
ВАЛЕРІЙ ГРЕЧАНИЙ (м. Ма
ла Виска).

СТУДЕНТИ — 
ЧЕМПІОНИ МІСТА

В Кіровограді о шахо- 
г.ому клубі обласної ради 
ДСТ «Спартак» закінчи
лись командні змагання 
з шахів на першість міс
та серед команд першої 
групи, в яких взяли 
участь 6 команд. Після 
упертої і напруженої бо
ротьби перше місце за
йняв нолентив фізкульту
ри педінституту в складі 
першорозрядників Мико
ли Русаиова. Миколи 
Малка, Павла Костюкези- 
ча та Ганни Голубенко.

ЗА ПРОГРАМОЮ 
СПАРТАКІАДИ

В Світловодську закін
чились змагання з шахів 
серед міст за програмою 
спартакіади області.

Змагання проводились 
за круговою системою. 
Команда міста Кіровогра
да. вигравши всі матчі І 
набравши 9 очок з 10 
можливих, здобула перше 
місце. На другому місці 
команда міста Світловод- 
сьиа І а третьому — Зна
м'янки.

Д. ГРИГОРАШ.

Керівник клубу кандидат 
у майстри спорту 

Г. ДУБІВКА

ТУРНІР ДВОХ ОБЛАСТЕЙ
12 грудня в Кіровограді 

в шаховому клубі облас
ної ради ДСТ «Спартака 
відбудеться матчоеа зу
стріч між шахістами Кі
ровоградської та Київ
ської областей за програ
мою республінан с ь к о ї 
шахової олімпіади. В зма
ганнях беруть участь 26 
команд областей і міст 
України.

В п’ятій групі — 4
команди: Житомирської, 
Вінницької, Київської та 
Кіровоградської областей.

> ПОКАЗУЄ КІРОВОГРАД
Сьогодні, 11 грудня, по 

Другій програмі з 9.05 
■фанслюватимуться переда
чі пеошої програми. 
„НЕДІЛЯ. 12 ГРУДНЯ. 
ЛЕРЩд ПРОГРАМА. 9.00 — 
ганкова гімнастика для ді- 

ЇМ). 9.15 — Нови ги. 
’м’. 9.30 — Кольорове те- 
речення для иімоляоїв. 
’Будильник(М). 10.00 — 
’Ччзичннй кіоск». (М). 
іо.ЗО — Для юнацтва «Плз- 

«Океан». (М). 11.30 — 
^есоюзний фестиваль на- 

■ творчості. (Мінськ).
Дпп воїнів радян- 

АомГї і Флоту. (К). 
■’•ЗО — Програма переда-ь 

13.35 — Художній
«Вечори на хуторі 

.убяизу Диканьни». (Мі. 

..^5 — Народний телеукі- 
г!?Ситет. (М). 15.30 — Про- 

передач. (К). І»-35 ~~ 
борова чайка». Розва-

жальна програма. (Херсон). 
16.05 - Телефільм «Ювілей 
колгоспу». (“)• ’о,7>реклама «Служба побуту». 
«О 16 ЗО - кольорове те- ’«ймення «Клуб

Міжнародні змагання з ^дож*ьої Гімнастики на

їдінь’з» дне"”-(м>Р2*'иас’ 
АЄяСПв2Н0Т35Н’'-< ПРОГРа’ а 
тина. 21 00 - Поем є-пааст;дІЇЬ «Унртелефільм». 
Багатосерійний художній 
;ГнЙКМ2 «рЧіяПЄ(Н)А 22.%

Українське в«о«ьоР°=е

Г/Г.иті . заочника. ДР* студента - зао _ Англ1и. 
гни курс. г.3тАмати-ська мова. Виша г

на. Фізика. Теоретична ме
ханіка. 18.05 — Мульт
фільм «Стаїза Іграшка». (К). 
19.05 — «Дванадцята ніч». 
(К). 19.20 — А. Анчаров
«День за днем*. Прем’єра 
телеспектаклю. 2 частина. 
(М). 20.35 — «На добраніч, 
діти!». (К). 21.00 — Теле
фільм «Мій божевільний 
брат». (К).

ПОНЕДІЛОК, 13 ГРУДНЯ. 
ПЕРША ПРОГРАМА. 1645 
_  «На головних напрямках 
п’ятирічки». (Ворошилов
град). 17.05 — Республі- 
мзмсьна фізико-математич- "ої? (К). 1740 - Те- 
левісті. (К). 18.00 — Для
юнацтва. «Наші славетні 
земляки». (Харків). 18.30 — 
«Від понеділка до понеділ
ка»" (К). 18.40 - «Молоді
голоси». Концерт студентів 
музучилиша. (Донецьк). 
19.15 — «Наодинці з кни
гою» (Зустріч третя). (К).

19.50 — Кольорове телеба
чення. Художній фільм 
«Директор*. 1 серія. (М). 
21.00 — Програма «Час». 
(М). 21.30 — О. Крон —
«Кандидат партії». Спен- 
танль Дніпропетровського 
українського драматичного 
театру імені Шевчогіна. В 
перерві — телевісті. (К).

ДРУГА ПРОГРАМА. 16.50 
— Новини. (М). 17.00 — Для 
школярів «Вітер мандрі
вок». (М): 17.30 — Літера
турні читання. (М). 18.10 — 
Телефільм «Це було в Ор
лі». (М). 19.05 — «Крони
п’ятирічки». (М). 19.15 —
Кінонаоис «Золотий бір». 
(К). 19.35 — йонцерт сим
фонічного оркестру Київ
ської консерваторії Імені 
П. Чайковського В перер
ві — «На добраніч, ді
ти!». (К).

ВІВТОРОК. 14 грудня. 
ПЕРША ПРОГРАМА. 11.00

— ТелевістІ. (К). 11.10 —
Телефільм «Новгород вели
кий». (К). 11.35 — Шкіль
ний екран. Фізика для 
учнів 7-го класу. (К). 12.10
— «Кроки п'ятирічки». 
(Львів). 12.25 — Художній 
фільм «1 знову район». (Кі
ровоград). 17.10 — Наші 
оголошення. (Кіровоград). 
17.15 — Хроніка тижня. 
(Кіровоград). 17.30 — Теле- 
фільм. (Кіровоград). 17 40
— ТелевістІ. (К). 18.00 — 
Для школярів. «Колумби». 
(К). 18.30 — Ленінський 
університет мільйонів. (М). 
19.00 — Концерт майстрів 
мистецтв У PCP. (К). 19.30
— Кольорове телебачення. 
Художній фільм «Дирек
тор». II серія. (М). 21.00 — 
Програма «Час». (М). 21.30
— П?№ож У» «Всесвіт». 
(К). 22.10 — «Три пеоіоди 
великого жокея*. До 25-річ-

23 10 paVHCbVoro хокея. — Телевісті. (К).
ДРУГА ПРОГРАМА. 18.10 

“ «ольорове телебачення 
Для дітей. Мультфільм «Пе- 
1R -1Л Чврвона шапочка».

ТелеФільм «Була» 
19^0 u мотиви». (іо. 
1930 ” «Книгарня». (К). 
фй.-(к?оиг3н0’”-гйз 

добраніч, діти!», (К). 21.00 
Оп*Ра Чайковсьмого 

*!?,ламта*- Спектакль Оде- 
л«Зг%театрУ опери та балету. (Одеса).
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Широкому колу читачів відоме ім’я Н. Н. Добріна, одного з досвідчених 
журналістів Кіровоградщини. Його нариси І оповідання протягом багатьох 
років з’являлися в періодичній пресі. Відомі і його поетичні твори — хви
лююча громадська лірика.

Нині Н. Н. Добріну — шістдесят. Вітаючи його з 60-річчям, бажаємо 
свіжого натхнення, дальшого творчого горіння.

Життя прожить — 
не ниву перейти,

Я и по доріжці 
пролічити кроки. 

Життя прожить — 
воздвцгнутн мости 

.Через широкі
та стрімкі потоки, 

Життя прожить — 
заглянути углиб 

Земних пластів
н вернути сонце людям. 

В широкім полі
виростити хліб, 

Щоб ліг на стіл він
запахущим чудом. 

Життя прожити —
виплекати сад

І вздовж дороги,
по якій ходив ти, 

Зростить тополь
і кленів пишний ряд, 

Де б кожен міг
у тіні відпочити. 

Життя прожить — 
пролити піт і кров 

1 ворога здолать
у битві грізній, 

Щоб труд і мир
вернути знов 

Країні Правди —

Матері-Вітчнзпі.
Життя прожить — 

не ниву перейти,
Життя прожити — 

це горіть й дерзати
Щодня, що миті

. прагнуть висоти...
1 з шляху цього 

завше не звертати.

л дрібну горошину, -=• 
Рукавчик, од плаття...

і ручка дитяча...
Як гілка вербова, 

що буря зломила, 
Лежить рученятко, '

а пальчики білі...
Ніде не знайшовши 

маленького тіла,
Ми ручку зарили 

в окремій могилі...
Завжди в урочисту 

велику хвилину,
Як ми вимагаємо: Миру! —- 

я бачу
Маленький рукавчик 

в дрібну горошину
Й найвище підведену

ручку дитячу.

По кубинській землі. 
І зерна, мов дружби 
Людської краплини, 
Кладуться розмірено 
В рівні рядки...
На крилах з-за обрію 
Літо прилине, 
1 вийдуть на йоле 
Трудівники.

І будуть косити хліба небувалі, 
З піснями зберуть кукурудзу стрімку 
Й пошлють привітання крізь соияч.п

далі -**
1 майстру вусатому, і юнаку.

СПОГАД
То вітер погожий,

то злі вітровії 
Змітають із пам’яті

дні пережиті. 
Імення, обличчя,

місця і події
Звикають,

як білі хмарки у блакиті. 
Одне ж вкарбувалося

в пам'ять навікиї 
До болю у серці

я згадую й досі; 
Налає пшениця,

і зойки і крики,
11а зритій і мокрій

од крові дорозі;
— Побиті підводи,

завмерлі машини
1 подихи з поля,

як з печі гарячі,
1 ось у канаві.

жінки», «Мороз — Червоний ніс!, 
«Нещасні», Мати», Лицар на час», 
«Самітниця»: та Інші).

Про виявлення любові Миколи 
Некрасова до матері історія зберег
ла досить ш---------- ' ......

Скільки 
часникові

(Закінчення. Початон у № 
за 7 та 9 грудня).

Нелегною була доля Олени Ан
дріївни, невільним — її моротке 
життя. У перші рони вона борола
ся за щастя і мир у сім”ї, та зго
дом розчарувалася. Тана тендітна І 
тонна натура не могла жити у не
стерпних умовах, коли чоловік її 
не знав зупину в жорстокості,

Протягом двадцяти років вона 
боролася за своє щастя, відстоюю
чи права особистості, за дітей 
(«грудью своей защищая любимых 
детей»), обороняла селян і врешті 
одержала моральну перемогу, як 
твердить В. Єегеньєв-Мансимов, 
трактуючи рядки із твору Некра
сова:

... ты победила,
У ног твоих — 

детей твоих отец.
Тут доречно буде сказати тане: 

найбільшою перемогою Олени Ан
дріївни с те, що вона народила І 
виховала «найгеніальнішого і най- 
благороднішого із всіх російських 
поетів» (за висловом М, Чернишев- 
сьного).

€ заслуга матері І а тім, що Не
красов врешті приймає соціаліс
тичні ідеї, стає ревопюціонером-де- 
монратом. Ось в чім моральна пе
ремога Олени Андріївни,

Вільна слів про твори, в яких 
передано образ матері. Сам Некра
сов твердив, що саме тяжка доля і 
страждання його рідної матері 
були причиною написання таної 
велиної кількості творів про ЖІНО- __ _________ „___ ______ ________ .
чу долю («В дорозі», «РосійсоКІ зіркою навіть у найтемніші і вирі-

промовисті документи, 
ж скажуть нашому су
тих нільна рядків зі

Олесь ЛУПІЙ

КАТИ

КРІЗЬ СОНЯЧНІ ДАЛІ
В цеху мудрували і майстер вусатий, 
і слюсар завзятий — юнак буйночубий, 
Щоб зерно у землю пухку висівати, 
її навезли до далекої Куби.навезли до далекої Куби. 

Бурхливо кипіла 
Вода океану, 
Запінені хвилі 
Долав пароплав. 
Далека дорога. 
Та ось із туману 
Прославлений острів 
Свободи постав. "* 
матросів по-братньому палкоРусявих 1 ,

Вітали засмаглі кубинці. І ось 
По полю пішла з України сівалка, 
І зерно в ріллю золоте полилось.., 

«І ми тепер будемо 
Жить по-новому, 
Вже сіють для себе 
У кожнім селі...» 
В буянні весни, 
Як в димку голубому, 
Сівалка пливе

ПІД НЕБОМ ВІТЧИЗНИ
Неозорий край Кіровоградський! 
Степ і степ — нема йому кінця.
Вітерець, неначе хлопець хвацький, 
Гладить жовті коси пшеницям.
Я люблю, як повінь золотава 
Із ланів збігає до села.
Тут Гіталова зростала слава, 
І на всю Вітчизну розцвіла. ’
Я люблю, як сиЛа життєдайна 

, 3 колосків до бункера пливе,
Як романтик юний із комбайна

• Огляда роздолля степове/ ? ‘ 
Звик я в праці ранок зустрічати 
І до ферми з вітерцем летіть, 
Де у білому стрункі дівчата, 
Де в ’ бідрИи, молоко дзвенить.
І моя там дівчина кохана, 
Степовичка, коси — мов смола,
І вона, .як Марущак Тетяна, 
Естафету в матері взяла... -• •: 
Золотий Кіровоградський краю. 
Батьківщини частка степова!
Я для тебе в пісню заплітаю 
Свої щирі і прості слова.
Тож дзвени, мій край, зерном пшениці, 
Щоб про Ятрань, про Синюху й Вись, 
Про людей, про зе.млю-степовицю, 
Пісні радістю дзвінкою валились.

НА ЗАМОВЛЕННЯ НАШИХ ЧИТАЧІВ БЭЛЛА, ЧАО!
Восьмикласниці ВАЛЕНТИНА ТАРАН та НІНА ТАРАСЕНКО з села Олексіїв» 

ии Бобринецького району просять надрукувати пісню з кінофільму «По сліду 
тигра». • ......Дівчата! Цю пісню склали італійські партизани в рони другої світової вій
ни Вона була вірним супутником на'родних месників.

Прощай, Лючия, грустить не надо, 
О, Бэлла, чао, Бэлла, чао, Бэлла, 

чао, чао, чао!
. Я на рассвете уйду с отрядом 

Гарибальдийских партизан.
И ждут фашистов'в горах.засады. 
О, Бэлла, чао, Бэлла, чао, Бэлла, 

чао, чао, чао!
-г. г,-

шальні хвилини його, то вже, на
певне, — лише єдине це первісне 
враження дитячих сліз, дитячого 
ридання разом, обійнявшись крадь
кома де-небудь, щоб не бачили (ян 
розповідав він мені), Із страдни- 
цею-матір’ю, з Істотою, яна тан 
любила його».

МИКОЛИ НЕКРАСОВА
спогаду Ф. Достоєвсьного. одно
літка і друга Некрасова: «Він роз
повідав мені із сльозами про 
своє дитинство, про потворність 
життя, яке вимучило його у бать
ківському будинку, про свою ма
тір, і та сила замилування, з якою 
він згадував про неї, народжувала 
І тоді передчуття, що якщо буде 
щось святе у його житті, але тане, 
що спроможне врятувати його і 
стати маяком для нього, провідною

Дивною сьогодні видасться супе
речна про національність Олени 
Занревсьиої, яна почалася о росій
ській і польській пресі вже після 
смерті поета І тривала протягом 
десятиріч. Легенда про польське 
походження Олени Андріївни ви
йшла із самої родини Некрасових. 
Більшість дослідників схильні ду
мати, що тан, очевидно, прозвали 
її в родині, а батько навіть міг 
хизуватися тим; що дружина — 
Іноземка. Але тут напрошується Ін-

Наша адреса і телефони І
316050 ГСП, Кіровоград, 50, вуп. Луначарського, зо.

Телефони; відповідального секретаря та відділу ком» 
сокольського життя =■ 2-45-35, відділу пропаганди, від* 

листів І масової роботи та інших відділів °° 2-45-36»

БК 00488. Індекс 63197»

И будут биться со мною рядом 
Мои друзья из разных стран. 
Нам будет трудно, я это знаю, 
О, Бэлла, чао,- Бэлла, чао, Бэлла," 

Чао, чао, чао!
И за свободу родного края 
Мы* будем драться до конца.

' ‘ ' ЧаоГ

ша думнаї найкраще знай про на- ми матеріалами нашого наюодч 
цібнальне походження Олени Ан- пісні, використані у власних тво 
дріївни батьно Некрасова, одначе, рах, врешті, стилістичні звопоти 
йому було вигідно не виявляти, що українізми, що тан, гарно уплетені 
його дружина — донька поміщика- в гармонію поезій І поем 
українця. - У статті А. Комарниць- «-»-««■-■------ « •
кого пишеться, що «дед Некрасова 
по матери Андрей Семенович За- 
кревский, был малоросе», «бабуш- 
на Некрасова по матери танже 
была малороссиянка православного 
исповедывания, урожденная Су
прун-Поповская», Отже, доку
менти переконують І свідчать про 
те, що мати великого російського 
поета Миколи Некрасова Олена 
Андріївна Занревсьна — українка.

Унраїнна виховала свого сина 
Миколу Ненрасова.чесним, добрим, 
справедливим І шанобливим ! до 
рідних народів — російського й 
українського, до всіх Інших наро
дів, справжнім інтернаціоналістом, 
вона прищепила йому загально
людські Ідеали, навчила поважати 
трударів, возвеличувати їхню бла
городну працю, врешті, боротися 
за свою нращу долю. Від матери
ного виховання I та повага Миноли 
Некрасова, з якою він згодом ста
виться до всього прогресивного в 
унраінсьній культурі, в житті І бо
ротьбі українського народу. Цьому 
є добрим свідченням його любоо до 
Тараса Шевченка, Миноли Гоголя, 
Миноли Максимовича, Євгена Гре
бінки, Квітни-Основ'яненна, Мар
ка Вовчка, його численні ре
цензії на нові книжки українських 
письменників, театральні вистави,

«МОЛОДОЙ КОММУНАР*, оргав Кировоградского 
облома Л КСМУ, г. Кировоград.

Друкарне їм. Г. М. Димитрова, обласного управління 
по пресі, м. Кіровоград, вул. Глінки, 2.

Тираж 54 500,

Найбільшою заслугою Олени Ан» 
дріївни с те, що її син став вираз
ником дум І прагнень російського 
народу, співцем-глашатаєм, рево» 
люціонером-демонратом, бо , саме 
вона подарувала йому віру в люди
ну» У прекрасне, І з цією вірою вій 
пройшов крізь все снос ЖИТТЯ «боо 

’нрвираеье» (вислів М. Риль
ського), цю в]ру вбачаємо І в нож
ному рядну його хвилюючих, 
спокійних, бентежних поезій:

Еще народу русскому 
Пределы не поставлены, 
Пред ним широний путь... 
Російський, український, усі на» 

роди Радянської країни, прогре
сивна громадськість світу відзна» 
м^?ть 150*Річчя ювілею Миноли 
Некрасова. Геніальному поетові' 
складає шану сьогодні людство. Ми насОнРаДУнОпСяї^ЩО В,н наР°ДИВ«> ? 
нас на Україні, що з рун матопь. їож3'пиГ-»злетиз в'« У великий соРу 
гуипЛЇановуючи поета сьогодні’ 
схиляємо голови І перед пам’яттю 
Олени Андріївни. І уявляєтьсп 

ймв» гиг, їїїїї

X Плюяя,і"И„°"|

не*

р ПОГОДА
Сьогодні вдень по території області І ,,іл„ 

града передбачається хмарна погода Кфово
ні опади. Вітер змінних напрямків ДітпміпіпНі’’-гИсаели^'> ТУ?о п1д 0 Д° 5 градусів морозу 1 Ге^ерД

12—13 грудня хмарна з ироясн₽нпп».,'. 
сом сніг, місцями хуртовина ожелеп’т^п’І по?ода- 'Ш- 
помірннй. Температура повітоя В)ТеР північний 
вдень 0—5 градусів мов»™ і я гРУДІ,я вночі 4-а вдень 3-8 грДАД’ 13 грУДПя вночі 8ІЛ;

Редантор В. ПОГРІБНИЙ.

/


	1471-1p
	1471-2p
	1471-3p
	1471-4p

