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Трактори будять тишу за селищем. Сюди, до школи, 

долітає натруджений гул моторів, народжуючи в грудях 
солодкий щем весняних турбот — розпочинається но
вий похід за врожай...

У Новгородці тою турботою сповнені не тільки дорослі, але іі 
юні. Бо так уже нсдстьсн тут з діда-прадіда, що кожна мала 
дитина, кожен школяр має якусь справу біля землі: чи щось 
саджає, чи ростить, чи доглядає. І коли підіймається юнак чи 
дівчина в зрілі роки, стає врівень, плече-в-плече з дорослими 
трудівниками, з вмілими руками, з люблячим землю серцем.

От і цієї весни в Новгородківській середній школі 
№ 2 кожен учень знає вже про те, чим займатиметься 
весною. Першо-, друго- і третьокласники вирощувати
муть цибулю, часник, квасолю, гарбузи. Четвертоклас
ники ставитимуть досліди з кукурудзою, горохом, кар
топлею. їх старші друзі — піонери, спрямують свої до
слідження на вирощення цукрових буряків, кукурудзи, 
гороху, ярої пшениці, соняшника, ячменю, капусти, по
мідорів... Всього не перелічиш — юннати вирощують і 
досліджують на пришкільній навчально-дослідній ді
лянці понад сто сільськогосподарських культур. Ціла 
академія землії [

А в семикласників трудова вахта розпочалася вже 
давно — ще з зими доглядають вони тваринницьке міс
течко школи: птахоферму, кролеферму, пасіку, живий 
куточок, де понад 40 видів тварин і птахів.

(Розповідь про шкічьну виробничу бригаду ІІовгород- 
ківської середньої школи № 2 читайте на 2-й стор.).

і Контрольный экземпляр^

ПРОЛЕТАРІ ВСІХ КРАЇН, ЄДНАЙТЕСЯ!

ГАЗЕТА ВИХОДИТЬ 3 1939 РОКУ

ШКОЛА ІДЕЙНОГО гарту
Комсомол приступив до бойового огляду своїх рядів — почався обмін комсомоль

ських документів. Цей важливий організаційно-політичний захід стане суворою і 
принциповою перевіркою того, як кожна комсомольська організація, кожен член 
ВЛКСМ виконують рішення XXIV з’їзду КПРС, завдання, поставлені у привітанні 
ЦК КПРС XVII з’їздові комсомолу, в промові Генерального секретаря ЦК КПРС 

! товариша Л. І. Брежнєва, у документах з’їзду.
Протягом цього і наступного років комсомольцям в урочистій обстановці буде 

вручено квитки нового зразка. З гордістю за пашу любиму Батьківщину, славну Ко- 
1 муністпчну партію одержують корчагінці 70-х років червоні книжечки з портретним 

зображенням великого Леніна.
Про важливу подію в житті юнаків і дівчат нашої республіки, як і всієї країни, 

про тих, хто серед перших удостоєний права одержати нові комсомольські квитки, 
про дальше підвищення трудової та громадсько-політичної активності комсомольців, 
поліпшення внутріспілкової роботи комітетів ЛКСМУ кореспондентові РАТАУ роз
повідає другий секретар ЦК комсомолу України М. П. Бслоблоцький.

А ДЕРЖАТИ нові комсомольські квитки 
" означає стати в ряди організації, в 
якій пройшли школу ідейного гарту понад 
130 мільйонів радянських людей, означає 
зробити все для примноження славних 
традицій комсомолу, зміцнення могут
ності рідної Вітчизни. До обміну комсо
мольських документів молодь республіки 
підійшла з вагомими трудовими звершен
нями. Активно включившись у Всесоюзне 
соціалістичне змагання, близько 43 тисяч 
молодих виробничників, 1600 комсомоль
сько-молодіжних колективів вступили в 
1975 рік. викопавши свої п’ятирічні зав
дання. Мільйони юнаків і дівчат працю
ють під девізом «Завершальному року 
п’ятирічки — ударну стаханосську пра
цю».. 5 тисяч передовиків виробництва, 
відмінників навчання удостоєні честі бути 
сфотографованими біля святині нашого 
народу — прапора Перемоги. Ставши па 
ударну.вахту на честь Дня Перемоги, мо
лодіжні колективи зарахували до своїх 
рядів близько 15 тисяч героїв-фроптови- 
ків, які віддали життя в боротьбі за сво
боду і незалежність Батьківщини, і вико
нують за них виробничі норми.

У .них та багатьох інших переконливих 
фактах знаходить яскравий вияв грома
дянська активність молодих ентузіастів, 
гідних спадкоємців трудових традицій 
старших поколінь.

Першими дістали право почати обмін 
комсомольських документів 58 райкомів, 
міськкомів ЛКСМУ і 25 комітетів комсо
молу з правами райкому. В ході підготов
ки та обміну документів зросла трудова 
активність комсомольців і молоді, підви
щилася відповідальність за доручену спра
ву., пожвавилася внутріспілкова робота.

Комітети комсомолу республіки відчува
ють постійну, ділову, конкретну допомогу 
з боку партійних органів і організацій. Ба
гато партійних комітетів розглянули звіти 
міськкомів, райкомів ЛКСМУ про хід під
готовки до обміну документів. Повсюдно 
відбулися також зустрічі, наради з моло
дими комуністами, які працюють у комсо

молі. Особлива увага приділяється про
паганді революційних, бонових і трудових 
традицій радянського народу, Ленінського 
комсомолу.

Обмін документів почався організовано, 
в атмосфері трудового і політичного під
несення молоді. Він проходить по-ділово
му, в урочистій обстановці при безпосеред
ній участі секретарів, членів бюро міськ
комів, райкомів партії, відповідальних 
працівників ЦІ{ Компартії України, ЦК 
ЛКСМУ, ветеранів партії і комсомолу. По
над 7 тисячам членів ВЛКСМ уже вруче
но нові квитки. Цс кращі з представників 
славної комсомолії — гвардійці п’ятиріч
ки, переможці соціалістичного змагання, 
ті, хто відзначений високими нагородами 
Батьківщини, відмінники навчання.

Одержуючи червоні книжечки з образом 
Ілліча, молоді виробничники беруть підви
щені соціалістичні зобов’язання, виступа
ють з ініціативами і починами. Так, чле
ни комсомольсько-молодіжної бригади 
екскаваторників Героя Соціалістичної 
Праці В. К. Мнропснка з Кривого Рога 
дали слово на 200 тисяч топи перекрити 
встановлений ними світовий рекорд по на
вантаженню залізної руди. їх ровесники 
з молодіжної бригади на шахті «Гірник» 
комбінату «Красноармійськвугілля» зобо
в’язалися видавати на-гора щодня не 
менш як одну тисячу тонн вугілля. Про
хідник шахти імені Баракова Леонід Доп- 
ченко, одержуючи повий комсомольський 
квиток у красподопському музеї «Молода 
гвардія», заявив від імені своїх товаришів: 
«Ми клянемося продовжувати безсмерт
ний подвиг молодогвардійців своїми тру
довими ділами».

Відрадно відзначити, що в більшості ко
мітетів комсомолу вручення комсомоль
ських квитків стало великою подією для 
кожного члена ВЛКСМ, демонстрацією 
безмежної відданості комсомольців, усьо
го молодого покоління нашої країни ле
нінським ідеалам, справі рідної Комуніс
тичної партії.

Рік видання XYI 
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Гості ЦК ВЛКСМ
З 11 по 14 березня в Ра

дянському Союзі на запро
шення ЦК ВЛКСМ пере
бувала делегація Соціаліс
тичної Спілки Молоді 
ЧССР на чолі з секрета
рем ЦК ССМ Я. Гусаком.

У ЦК ВЛКСМ відбулися 
зустрічі і розмови членів 

делегації з секретарями 
ЦК ВЛКСМ В. В. Гри- 
гор'свим, Д. Н. Філіппо- 
внм і Головою КМО СРСР 
Г. І. Янаевим. в ході яких 
було розглянуто питання 
двостороннього співробіт
ництва між ВЛКСМ і ССМ 
ЧССР.

ЗЛІТ ОПЕРАТИВНИХ 
КОМСОМОЛЬСЬКИХ ЗАГОНІВ
КИЇВ. (РАТАУ). Надійними помічни

ками міліції з цілковитим правом на
зивають оперативні комсомольські 
загони добровільних народних дру
жин. Вони об’єднують у своїх рядах 
близько 84 тисяч юнаків і дівчат на
шої республіки. Молоді ентузіасти 
охороняють громадський порядок у 
містах і селах, борються з тими, хто 
зневажає норми комуністичної мора
лі, шефствують над «важкими» під
літками, проводять велику виховну 
роботу по запобіганню дитячій без
доглядності, правопорушенням серед 
неповнолітніх.

Стас вже доброю традицією, що 
молоді виробничники ПОПОВНЮЮТ& 
ряди тих, хто стоїть на варті нашого 
спокою, — за комсомольськими пу
тівками вони йдуть на роботу в орга
ни міліції. В ході оголошеного торік 
ЦК ЛКСМУ і Міністерством внутріш
ніх справ УРСР, республіканського 
огляду роботи оперативних комсо
мольських загонів підвищилась ефек
тивність їх діяльності, було проведе
но понад 48 тисяч рейдів, зросла 
роль кожного дружинника в справі 
охорони І зміцнення громадського 
порядку.

Про все це йшла мова на зльоті пе
реможців республіканського огляду, 
який закінчився 15 березня в столиці 
України.

Зліт відкрив перший секретар ЦК 
ЛКСМУ А. І. Корнієнко. З привітан
ням до присутніх звернувся міністр 
внутрішніх справ УРСР І. X. Голов- 
ченко.

В доповіді другого секретаря ЦК 
ЛКСМУ М. П. Бєлоблоцького і висту
пах. учасників зльоту говорилося про 
взаємодію комсомольських організа

ГОСТИННА ЗУСТРІЧ 
НА УГОРСЬКІЙ ЗЕМЛІ

ПРИБУТТЯ ДЕЛЕГАЦІЇ КПРС В БУДАПЕШТ
БУДАПЕШТ. 16 березня. (Спец. кор. ТАРС). Сто

лиця Угорщини у святковому вбранні. На її вулицях 
і площах яскраві панно, транспаранти, на плакатах 
цифра «XI». Угорська Народна Республіка — напере
додні великої історичної події в житті країни: 17 бе
резня відкриється XI з’їзд Угорської соціалістичної 
робітничої партії.

У роботі з’їзду на запрошення ПК УСРП візьме 
участь делегація Комуністичної партії Радянського 
Союзу на чолі з Генеральним секретарем ПК КПРС 
товаришем Л. І. Брежнєвим.

До складу делегації входять член Политбюро ЦК 
КПРС, перший секретар ЦК КП України В. В. Щер- 
бицькнй, секретар ЦК КПРС К. Ф. Катушев, перший 
секретар ЦК КП Грузії Е. А. Шеварднадзе, член ЦК 
КПРС, посол СРСР в УНР В. Я. Павлов. ’

Товариша Л. І. Брежнєва і членів делегації зустрі
чали члени Політбіоро ЦК УСРП Антал Апро, Вале
рія Бенке, Бела Біску, Шандор Гашпар, Карой Не
мет, міністри,'член ЦК УСРП, посол УНР в СРСР 
Д. Panai, посол СРСР в УНР В. Я. Павлов, праців
ники посольства СРСР та інших радянських установ 
в УНР,-командуючий Південною групою військ, гене
рал-полковник Б. П. Іванов. : .

Товариша Л. І. Брежнєва, членів делегації тапло і 
сердечно вітали представники трудящих Будапешта.

Угорські і радянські піонери піднесли радянським 
гостям букети квітів.

цій республіки і органів внутрішніх 
справ у роботі по запобіганню пра
вопорушенням серед окремої части
ни молоді та підлітків, про шефство 
над дитячими кімнатами міліції, 
участь оперативних комсомольських 
загонів в охороні громадського по
рядку на вулицях, у місцях масового 
відпочинку, про нові, досконаліші 
форми керівництва загонами з боку 
комітетів комсомолу.

Добровільні помічники міліції об- 
. мінялися досвідом, обговорили зав

дання на майбутнє, побували в опе
ративних комсомольських загонах 
міста, взяли участь у проведенні рей
дів.

Учасники зльоту закликали всіх 
комсомольців — дружинників респуб- 

. ліки підтримати патріотичну ініціати- 
. ву трудящих столиці нашої Батьків

щини — Москви, міст-героїв України 
боротися за перетворення всіх міст 
і сіл. республіки в населені пункти 
високої культури і зразкового гро
мадського порядку.

. Членам оперативних комсомоль
ських загонів і працівникам міліції 
вручено почесні грамоти ЦК ВЛКСМ, 
ЦК ЛКСМУ, МВС УРСР, значки «Від
мінник міліції».

25 найкращих загонів нагороджено 
. вимпелами ЦК ЛКСМУ, грамотами 
. ЦК ЛКСМУ і МВС УРСР.

У роботі зльоту взяли участь від
повідальні працівники ЦК Компартії 
України і Ради Міністрів УРСР, ве
терани органів внутрішніх справ, гос
ті — московські комсомольці.♦ • •

Учасники зльоту поклали квіти до 
пам’ятника В. І. Леніну, до пам'ятника 
чекістам, вічок до обеліска Слави.
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ДІВЧАТА СТАЛИ МЕТАЛУРГАМИ

Більше 4-х років пройшло з того часу, 
коли 19-річні Валентина Костецька та Надія 
Панич почали свою трудову діяльність на 
Світловодському заводі чистих металів 
ім. 50-річчя СРСР. З першого ж дня дівчата 
працюють в одній комсомольсько-моло
діжній бригаді. Швидко освоїлися в колек
тиві і уклали договір на змагання. Завдяки 
трудовому суперництву подруги добилися 
значного успіху: одними з перших (за 3 ро
ки і 10 місяців) виконали особисті п ятиріч- 
ні плани.

1975, завершальний рік п ятирічки, ком
сомолки теж розпочали ударно. Змінні 
завдання виконують на 120—130 процентів.

с. тишко, 
плавильник Світ.іоводського заводу 
чистих металів ім. 50-річчя СРСР.

-.МОЛОДИЙ КОМУНАР“

(Закінчення).

18 березня 1975 року

Роб'.їниця Кіровоградської панчішної фабри
ки, комсомолка Ніна Вовченко — гсрсможець 
конкурсу з ирофсс йної майстерності. Щоден
ні завдання виконує на 110—112 процентів. Ні
на своїм досвідом ділиться з дівчатами, що 
тільки-но прийшли на фабрику.

II и фото: II. ВОВЧЕНКО з ученицею 
комсомолкою В. ПОНОМАРЕНКО.

Фото А. ЛЕЧЕНЮКА.

СЕРЙОЗНО і діловито го
туються до польових ро

біт старшокласники. За ос
танніми приготуваннями слід
кує бригадир виробничої 
бригади Анатолій Даценко, 
ланкові Таня Білоус, Галя Да
ценко, Юра Гаврилюк, Натал
ка Олійник. Зимовими днями 
доносився від сівалок, куль
тиваторів, тракторів брязкіг 
ключів. Григорій Бойко, Ана
толій Хильченко, Юрій Бой
ко, Віктор Кунерт і їх друзі 
разом з інструктором М. В. 
Черником готували техніку 
до весни. Нині вона на ліній
ці готовності. Хлопці добре 
розуміють, яка роль відводи
ться їх роботі: адже 25 гек
тарів землі з 10-пільною сі
возміною доведеться оброб
ляти власними силами. А це 
не жарт!

— Нині вже пройшли пер
ше випробування, — охоче 
дає інтєрв ю десятикласник 
Григорій Бойко. — За день 
закрили вологу на всій пло
щі шкільного поля. Техніка 
працювала нормально...

Оцінку Григорія можна 
вважати авторитетною. Так, 
до речі, вважають не тільки в 
школі, а й навіть у колгоспі. 
Знають, що хлопець добре 
обізнаний з технікою. Недар
ма йому довірили минулого 
літа захищати честь області 
на республіканських змаган
нях юних механізаторів.

— Ну, а як готовність ви
робничої?

— Судячи по зборах, які від
булися недавно, настрій усіх 
120 членів бригади бойовий. 
А готовність до роботи — 
номер один: міндобрива за
везені, картопля під посадку 
перебрана, насіння кормових 
буряків, ячменю очищене. 
Навіть вішки для провішуван
ня рядків і таблички вже за
готовлені.

— Ця весна для вас остан-
ч______________

Птахи приносять сонце
ня у школі. А де зустрічати
мете наступну?

— В нас уже традиція: 
третина або й більше випуск
ників лишається працювати в 
рідному колгоспі. Дехто від
ривається від рідної землі 
лиш на тривалий час — ідуть 
навчатися в сільськогоспо
дарські вузи і технікуми.

іак. це традиція. Остання весна 
в школі — остання репетиція пе
ред самостійною роботою в кол
госпі. А потім вестимуть хлопці 
свої грак гори повт межі шкільно
го поля і посміхагнмуіься добро
зичливо, дивлячись на нове поко
ління гакнх схожих на них самих 
колись школярів... Втім посмішка 
не обов'яткозо буде поблажли
вою. Бо на своїй ділянці школярі 
працюіои. таки добре — врожай
ність у них навіть вища, аніж на 
сусідніх колгоспних гектарах, і 
собівартість продукції нижча. А 
коли врахувати, иіо проводяться 
тут серйозні досліди за доручен
ням колгоспу, обласного управ
ління сільського господарі піа — 
то цінність цієї роботи ще збіль
шиться.

...Школа ніби пливе у пта
шиному щебеті назустріч 
сонцю. «Солісти» — куди не 
глянь! Гірляндами на дротах, 
живими кущиками на дере
вах, а найхоробріші і найдо- 
вірливіші дають концерти 
прямо на баскетбольних щи
тах. Вчені ще не вловили 
змісту у пташиному співі. 
Але в натхненності цих «при
шкільних» співців напевне ж 
звучить радість подяки. А як 
же інакше — щороку справ
ляють новосілля 300, 400, а 

пташиних 
От і за- 
деревах 
боками 

нарядні,

ла теплою, шкідники пере
несли її чудесно. І той, хто 
думає зібрати високий уро
жай, має передусім замис
литись над тим, як його збе
регти.

Так, на маленьку сіру пта
шину нині дивляться з на
дією хлібороби. І не раз во
на виручала їх. Кілька років 
тому газети розповіли випа
док, коли шпаки врятували 
від довгоносика великий лан 
цукрових буряків вже тоді, 
коли всі інші засоби покінчи
ти з шкідниками виявились 
марними. А нині, весною, їх 
користь ще більша. Адже во
ни знищують маточне поко
ління комах перед відклад- 
кою яєць. За це шпаків і на
зивають санітарами землі — 
адже вони не тільки знищу
ють шкідників чисельно, але 
й ліквідовують вогнища 
сового їх розмноження. 
ДОМО ж бо, що синиця
добу з'їдає стільки комах, 
скільки важить сама. А кор
мом, який приносить своїм 
пташенятам
можна 
ківні.

Тому з такою ретельністю 
готувалися школярі до зу
стрічі птахів і цього року.

— У нашому класі виріши
ли; кожен хлопець має виго
товити по 3 шпаківні, — по
яснює восьмикласник Сергій- 
ко Самарський. — Така ж 
норма в дев'ятому і десято-

Мй-

Ві-
за

пара шпаків, 
заповнити три шпа-

му, в молодших класах хлоп
ці роблять по одному — два 
пташиному будиночку...

— Ну, а як твій «витвір» — 
висить?

__ Висить, — щасливо по
сміхається хлопчик, — вдома, 
на акації вже пташина сім я 
завелась.

То ціле свято — урочисте 
й веселе — день зустрічі пта
хів. Вся школа виходить у 
степ. Гримить мідь оркестру, 
дружно крокує колона. Всі 
зберігають настрій урочистої 
лінійки, яка відбулася вранці, 
святкових стінних газет, виві
шених цього дня. В руках 
старших — шпаківні. І наймо
лодші не лишаться без 
справ — підноситимуть дріт, 
яким прикручуватимуть до 
гілок пташині будиночки, ви
биратимуть дерева, де кра
ще їх розташувати. Цілий 
день сповнюватимуться ра
дісним гомоном лісосмуги і 
посадки. Але й на цьому не 
закінчиться свято — бо ж ще 
не раз прибігатимуть в поле 
хлопчики і дівчатка, аби по
дивитися, як-то живеться пер
натим у «їх» будиночку.

...Гримлять пташині концер
ти над селищем, зливаються 
з далекими звуками тракто
рів на полях. І в ритмі з ними 
б'ються серця хліборобів. 
Досвідчених і юних.

О. РАКІН, 
спецкор «Молодою 
комунара».

>

ІОІДОМИГІ американський економіст 
Дж. Гелбрейт пише: «Всі фактори, 

.від яких, як раніше здавалось, залежить 
революція, та й сама революція втрати
ли значення». Ця думка пронизує різно
манітні буржуазні концепції суспільного 
розвитку на наступний період. Місце них 
революцій ніби зайняла сучасна науково- 
технічна революція (НТР). котра «корін
ним чином перетворить» капіталістичне 
суспільство. В залежності від того, як 
називається тс слове» суспільство, до 

: якого ніби веде НТР, вона отримує від
повідну назву — таку, наприклад, як 
«технотронна» або «супсріндусгріальпл 
революція». .

Між іншим, відомо, що будь-яка со
ціальна революція означає зміну всієї 
системи суспільних відносин, відносин 
власності, розподілу, характеру влади, 
ідеології. Як стоїть справа у цьому від
ношенні з науково-технічною револю
цією? Чи змінює вона характер капіта- 
лістнчної власності?

Той же Дж. Гелбрейт, один з авторів 
названих вище концепцій, зазначає, що 
в США у 1950 році «більше половини 
всіх особистих збережень припадало па 
долю тих, хто входив у вищу групу, а це 
складає всього 5 процентів усіх, хто 
одержує прибутки». Відверте визнання. 
Другий автор цих концепцій, 36. Бже- 
зйнськнй, оцінюючи становкше в США 
на початку 70-х років, також визнав, що 
ці п’ять процентів багатіїв отримують 
таку ж частішу національного прибутку 
як 40 процентів американського насе
лення.

Іншими словами, лев’ячу частку прибутків у 
ї:НІА і и умовах И ГР так само отримує фіиаіі- 
сово-промислопа олігархія, а не ті, хто ство
рює матеріальні цінності і живе за рахунок 
продажу капіталістам своєї робочої сили. На 
Заході, пише інведськіїіі письменнії к Арвід 
І’ундбсрг, «жменька капіталістів — всього 
один процент народу — володіє 8(1 процентами 
засобів виробництва». Всі ці факти, котрі, як 
ми бачимо, наводять і визнають самі ж про
тивники соціальної революції, свідчать про 
'її', що суть капіталістичної власності в умо
вах НТР не зміниться.
Д ДЕ, визнаючи пі факти, буржуазні 

ідеологи лають їм перекручене тлу
мачення, посилаються на те, що капіта
лістична власність, мовляв, «модифікує
ться», що відбувається «дифузія?», «роз
пилення» великої буржуазної власності, 
а сам капіталізм набуває «нового», «на
родного» характеру. При ньому робиться 
вигляд, ніби власність сама по собі вже 
не має ніякого відношення до зміни су- 

• спільного ладу, оскільки техніка і новіт
ня технологія «рівняють всіх» — і бід
них, і багатих.

ВІД РЕДАКЦІЇ: А як тії юнії» друже, зустрічаєш весну? 
Чи готова впити в поле твоя виробнича бригада? Скільки до
мівок пернатим ти приготував? Зваж на досвід юних вироб
ничників Новгородкп — однієї з кращих бригад республіки: 
цього року врожай залежатиме не тільки від ударної праці, 
але її від успішної боротьби з шкідниками полів. Допомогти 
хліборобам справитися з цим завданням, потурбуватися про 
птахів, які пищать шкідливих комах — це має стати важливою 
ділянкою роботи шкільних комітетів комсомолу. Отже, до С’.іра-

то й усі півтисячі 
сімей завдяки дітям! 
раз яскравіють на 
свіжовиструганими 
новенькі шпаківні — 
затишні.

— Гарно, чи не правда? — 
мружиться, слухаючи пташи
ний грайгомін директор шко
ли Павло Федосійович 
зуль, — Але цього року 
дивимось на пернатих 
тільки як на музик. Зима бу- ви, друзі! Чекаємо повідомлень про 5р<тблеі1е.і

Ко
ми 
не

Та звернімося до фактів, які говорять 
далеко не про рівність бідішх і багатих, 
а про різке розмежування їх. За даними 
національного бюро економічних дослід
жень Федеральної резервної системи 
США, па долю одного процента амери
канців, що володіють активами і особис
тим прибутком від 500 тисяч доларів і 
вище припадає 34 проценти всього на
ціонального багатства. На долю трьох 
процентів американців, що володіють 
активами і особистим прибутком від ста 
тисяч доларів і вище — 57 процентів, то
ді як ла долю решти 97 процентів насе
лення — лише 43 проценти.

біліше загострює кризові явища в капіталіс
тичній економіці, всі труднощі котрих поруч 
з гострою Інфляцією монополії намагаються 
перекласти на плечі трудящих.

Так. наприклад, в 17 розвинутих краї
нах капіталістичного світу вартість жит
тя зросла за період 1965—1970 років у 
середньому на 4,2 процента, а в 1974 ро
ці — вже.на 10—14 процентів і більше. 
Як писав у 1971 році колишній міністр 
внутрішніх справ США Уолтер Хйке.т, 
«сьогодні, мабуть, вперше за всю істо
рію, велика кількість американців живе 
з дуже слабкою надією па завтрашній 
день або не має зовсім ніякої надії». Це

НАУКОВО-ТЕХНІЧНА 
РЕВОЛЮЦІЯ 
І РЕВОЛЮЦІЯ СОЦІАЛЬНА

Кандидат філософських наук ІВАН КОЗИКОВ доводить неспроможність тверд
жень буржуазних ідеологів про те, немов би науково-технічна революція здатна 
вирішити соціальні протиріччя, притаманні капіталізмові.

Буржуазна власність була і залншає- 
тіся основою панування монополістич
ної буржуазії. 1 ніякі її «модифікації» 
не можуть ліквідувати притаманних ка
піталізму, самій ного природі, всепогли
наючої гонитви за прибутками, криз, 
жорстокої конкуренції, гострих класових 
протиріч між монополістичною буржуа
зією і робітничим класом, в становищі 
якого в буржуазному суспільстві і в 
умовах науково-технічної революції не 
відбувається якісних змін. А цс означає, 
що питания про соціальні революції ніяк 
не знімаються з черга дня.
гр Е Ж відбувається з характером розподілу
* в капіталістичному світі. Технічний про

грес у виробництві не ліквідовує гострих со
ціальних протиріч в буржуазному суспільстві, 
а здійснюється якраз за рахунок трудящих. 
Науково-технічний прогрес веде, з одного бо
ку. до модернізації, поліпшений технології ви
робництва і, відповідно, до росту прибутній 
монополій і корпорацій (так, прибутки корпо
рацій СІНА в 1973 році досяглії 70,5 мільярді» 
доларів. а до листопада 1971 року вони зросли 
до 90 мільярдів доларів), з другого боку, веде 
за собою скорочення числа робочих місць, 
ріст безробіття, погіршення матеріального 
сіаювища трудящих, Нині тільки в розвину
тих капі галістичніїх країнах армія безробітних 
Досягла майже II мільйонів чоловік. Це ще

визнання дуже показове. 1 в умовах на
уково-технічної революції в розвинутих 
капіталістичних країнах економічні фак
тори. що породжують класову боротьбу 
і соціальну революцію, не тільки не зни
кають, а, навпаки, підсилюються.

- Науково-технічна революція, »супереч тверд
женням ідеологів Заходу про зміну характеру 
сучасного капіталізму, набуття ним рис «на
родності», «демократизму», нічого не міняє і 
в суті влади у буржуазній державі. Цс зму
шені визнавати І буржуазні вчені. Так, на
приклад. автор концепції «суперіидустріаль- 
ноі революції» О. Тоффлср пише, що «було б 
оптимістично стверджувати, що промислові 
робітники або службовці урядових закладів 
сьогодні дійсно «беруть участь» в управлінці 
своїми організаціями».

Насправді в умовах держлвио-мопо- 
полістнчпого капіталізму НТР веде до 
ще більшої концентрації влади у руках 
монополістичної буржуазії. Характерний 
приклад. 500 гігантських корпорацій 
контролюють дні третини економіки 
США, а керують ними всього 5 тисяч 
чоловік.

Саме вони в кінцевому підсумку ви
значають результат будь-яких виборів, 
призначення на будь-які державні і ви
бори! посади. В складі конгресу США

немає жодного робітника, жодного фер
мера. Народні маси в капіталістичних 
країнах хоч і беруть формально уча.сп» 
у виборах, насправді не мають можли
вості посилати в орґаіін влади своїх 
представників. Мільйонери займ.іюіь 
президентські і міністерські пости, очо
люють уряди, а після відставки повер
таються в ради спостерігання і дирекції 
корпорацій та банків, і/ США за осі,пі
ці роки' уряди Д. Ейвенхауерп, Д. fell- 
ТіеДї, Л. Джонсоїщ; Р. Ніксона майже 
повністю складались’’із мільйонерів Те
пер на другий за значимістю федераль
ний пост — пост віце-президента при-жі- 
чепий один з найбагагшіїх людей у світі 
Нельсон Рокфеллер.

Висузаючк заяву про те, що тільки 
НТР може вирішити всі соціальні .про
блеми, буржуазні вчені намагаються до
вести, що в процесі її розвитку нібіпо 
зникає основна рушійна сила соціальної 
революції — робітничий клас.

Чн гак цс? Звичайно, ні. Якщо в окремих 
випадках в ході автоматизації виробництса і 
трапляється скорочення робочих місць, то це 
не означає, що скорочується робочий клас як 
такни. Навпаки, розвиток НТР веде до появи 
НОВИХ професій, зростання чисельності робіт
ничого класу, чому великою мірою допомага
ють і соціальні результати економічних криз, 
анархій виробництва, жорстокої конкуренції, 
що веде до масової о розорення дрібних гос
подарів у місті і « селі, втрати ними своєї 
«самостійності», до насильного виштовхуван
ня їх на ривок праці. Підраховано, що » се* 
штиПіГ0В,Д,“!Х капітал‘стичних країнах робіт- 
інчнй клас виріс за останнє десятиріччя і» 

безпі«Л»Ьвй>?і,1В А° 189,3 мільй°на чоловік. Про 
,г,гійА...,81 СТЬ твеРДжен“я буржуазних іде«* 

во ію’иійипгВІРагу робітничим класом його [«• 
г?. ’ Пр° вІнтегРацію> ного в бур-

грудяшиг „ТНА У С8,АЧИТЬ активізація боротьби 
Так «і in« '• 1И мокопол,стнчного капіталу- 
иітатістичнлм* АВ-°”а СВІ'товими війнами п ге- 
м\ ла X ‘Гч- СВ'»Т‘ страйкувало в ссредньо- 
Ті POK1F иіопіа^ЛЬЙОНа чоловік. то в іаістдеся- 
53 4 мНкйп. J Исло страйкуючих склад».-.» 
НЄРЄВІІШІпп*-ПІО'-Ов,-К' 3 “ сімдесяті роки воно нерєвншило <0 мільйонів чоловік

Ьагаточислеїіні кризові явища в капі* 
JwnS’1’? краіпах> загострення В IWS 
гДаЛ0,' б0Р°тьб!1 повністю підтверд- 

ипю НчК3пУАЬТат’ 3Р°блений Міжнарод
ною Нарадою комуністичних і робіїни- 
чих партій 1969 року пр0 ге, що НТР- 
загоєтпю' заііальпУ «ризу капіталізму.

Сі Ст-арі протиріччя капітз- 
Ш1Х ПП(1тпп-'1а;іУ ' ВЄЛЄ До йиязленпя »0- 
бпппт ° р14, що підсилюють класову
В і'гптю? Трудяиш* проти цього устрою. >. 
Чі aHvn про т-е’ ,цо НТР ’
' ' .Р аГИ Ва аПта{‘ОНІСТ11ЧІ1І протиріч-.
•-істннклї31« ЛИШЄ Про СТРах МОНОіЮ' 

1 ■ бУРЖуазії і ЇЇ Ідеологічних 
чі?.-,аЗ®."єКєл ‘сгоричною немішу*

подарів у місті і « селі, втрати

Щ-тіо соціальної революції.
(АПН).

»
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Камбоджа

БЕРЕЖІТЬСЯ—МОРСЬКА ОСА!

також
людей

акусиги, 
вжалити

впзна-
булз

'• Федеративній Республіці Нігерії на естроні 
Вікторія болгарське об'єднання «Техекспортбуд> 
почало будівництво 14-повсрхового готелю «Еко»,' 
який станс початком створення на березі мальов
ничої лагуни Гвінейської затоки курортного комп
лексу. На території готелю будуть розміщені пла
вальний басейн. спортивні майданчики. Болгар
ські і нігерійські будівельники зобов'язались за
кінчити будівництво за 22 місяці.

Н а ф о т о: болгарський спеціаліст навчає сво
їх нігерійських колег будівельній справі.

Фото БТА — АПН.

З епюр.-------- -

ПІДСТУПИ РЕАКЦІЇ
Невдала спроба державного перевороту в Гре

ції знову нагадала про підступи реакції, яка 
не бажає миришся з позитивними змінами у 
своїх країнах і в Європі в цілому. Арешіовап.і 
в Греції група військових у складі 37 чоловік 
включаючії шістьох генералів, мала намір ски
нутії законніш уряд і реставрувати 
грецьким народом у ліпші минулою 
шпсігькпй військовий режим.

Чи не приклали руку до організації путчу в 
Греції ЦРУ і НАТО? . запитує французька га- 

• Коїідмп де парі . Ппіашія правомірне, 
особливо якщо врахувати, що останні події в 
Греції — не ізольоване явище. їх слід розгляда
ти в певному зв'язку з активізацією неофашис
тів в Італії і вилазками реакції в Португалії, де 
тепер іде підготовка до перших за останні 50 
років вільних виборів. Певні кола НАТО дуже 
стривожені посиленням демократичних сил у 
цих та інших середземноморських країнах, а та
кож наростаючою кризою в Іспанії. Саме воші 
штовхають реакцію на авантюри, подібні до 
тієї, яку затівали офіцери в Греції.

Звідси — завдання зміцнення єдносіі демо
кратичних. патріотично настроєних сил, підви
щення ЇХ ПИЛЬНОСТІ, рішучого припинення ЗМОВ-, 
шщької діяльності ультраправих кіл іа їх інозем
них покровителів. До цього закликають Компар
тія та інші демократичні опозиційні партії Гре
ції.

повалений
року фа-

у

планета
І. ЛАПІЦЬКИИ.

Англ і»

Аннета ,,МК“
і

КНИГА- 
ТВІЙ ПОМІЧНИК, 
ПОРАДНИК

ДРУЖЕ!

Чи можеш ти в нашому житті знайти 
людину, яка б не поріднилась із книгою? 
Або уявити собі день, коли б сам забув 
віяні /і/) рук свіжий номер газети? Що
місяця. щотижня — черговий примірник 
журнал)? Безперечно, ні. Бо, як вірно 
стверджує народна мудрість, «книга 
вчить, як на світі жшь>. Бо в сьогоденні 
неможливо залішіптп пас без хвилюючих 
вісток чи репортажів про трудові звер- 
шеїшя ровесників і пристрасної оповіді 
про подвиги батьків, шо кували велику 
Перемогу, беї повідомлення про наукове 
відкриття-ТОЩО. ...

А відчуі і я грома.тяіішіа великої Країни 
Рад, усвідомлення історичної ходи ра
дянського народу до світлого майбут
нього — хіба не про це пророчо писав 
Володимир Ілліч Ленін, хіба не націлю
ють тебе і твоїх друзів па нові творчі 
звершеиня полум’яні слова нашої партії

«Молодий комунар» запрошує вас, 
юнаки і дівчата, групкомсоргп. секретарі 
комсомольських організацій, всі комсо
мольські працівники, до розмови, яка, 
безсумнівно, принесе нам спільну ко‘- 
рисп. і взаємодопомогу. Тож чекаємо 
відповідей на анкету.

ЕКОНОМЛЯТЬ НА СТУДЕНТАХ
Англійський уряд вирішив 

скоротити у найближчі роки 
витрати на вищу освіту. Мі
ністр освіти і науки Реджі- 
нальд Прентіс повідомив, що 
кількість місць в університе
тах до 1981 року зменшиться 
на 110 тисяч. Було оголошено 
також про скорочення числа 
викладачів. Подібні заходи 
міністр пояснив необхідністю 
«економії коштів», а 
небажанням молодих

вступати у вищі учбові за
клади.

Не можна не помітити, що 
«економія» в даному -випад
ку носить надто однобокий 
характер: адже вона не заче
пила військові витрати, які 
весь час зростають. Як від
значає преса, проводячи по
дібну політику в галузі осві
ти, уряд фактично рубає гіл
ку, на якій сам сидить: уже 
в найближчий час відчувати-

меться нестача спеціалістів, 
що може вплинути на еконо
міку країни.

У зв язку з заявою Р. Прен- 
тіса щодо зменшення числа 
абітурієнтів газета «Морнінг 
стар» називає причини, через 
які «тисячі людей не можуть 
дозволити собі мати освіту: 
надзвичайно малі стипенд.ї, 
погані умови життя студентів 
і постійне зростання дорож
нечі...».

Гостро відчувається неста
ча гуртожитків. Багаю сту
дентів бірмінгемського уні
верситету «Астон» змушені 
тулитися на розкладачках в 
їдальні і бібліотеці.

Англійські студенти все рі
шучіше виступають на захист 
своїх прав. По всій країні від
буваються масові демонстра
ції. У загальну боротьбу 
включаються студенти і таких 
респектабельних учбових за
кладів, як Оксфорд і Кемб- 
рідж.

1. ЯКІЙ ЛІТЕРАТУРІ ТИ ВІДДАЄШ ПЕ
РЕВАГУ! ЧОМУ!

Л і п і я з г п п у.

Є. ЕГОРОВ.
2. ЯКІ ПЕРІОДИЧНІ ВИДАННЯ ТИ ПЕ

РЕДПЛАТИВ [ВКАЗАТИ НАЗВИ ГА
ЗЕТ 1 ЖУРНАЛІВ, КНИГ)! -

---------------------------------- —----------------------- 1

Заокеаиеька дипломатія зазнала чер
гової тяжкої поразки. Антинародний ре
жим, встановлений з допомогою- амери- 
канеької зброї і доларів на землі Кам
боджі, опинився в ці дні па грані бан
крутства. • -

Камбоджа — одна з трьох країн Індо
китаю — довгий час користувалася всі
ма благами миру. Навіть тоді, коли в 
сусідніх державах — Л іосі і В’єтнамі 
вирувало полум’я воєнної пожежі, запа
леної імперіалістами. Однак п’ять років 
тому в результаті підступів центрально
го розвідувального управління США в 
столиці Камбоджі Пномпені стався ре
акційний державшій переворот, який по
ставив при владі маріонеток Вашінгтона. 
Величезна більшість кхмерів (так звуть 
....—‘ ‘ визна- 

і Кам- 
крово-

жителів цієї країни) відмовилася 
ти режим, нав’язаний їм іззовні, 
боджа стала ареною жорстоких і 
пролиг.иїх битв.

Нині багато американців самі 
ють. що затіяна ЦРУ операція 
справжньою авантюрою. «Становите 
пкомпенського уряду ніколи не було 
сприятливим відтоді, як у 1970 році ио-

Своєрідний тварин
ний світ Австралії. Ві
домо, що більше поло
вини видів тварин, пта
хів, риб та комах, які 
населяють цей конти
нент, не водяться на 
інших материках. Шко
лярі усього світу зна
ють про велетенських 
кенгуру, страуса ему, 
єхидну, райських пта
хів, собаку дінго, кач- 
коноса, про коала та 
інших дивних тварин. 
Але чи всі знають, що 
ця країна «наводнена» 
І «населена» цілою ар
мією живих істот, які в 
будь-яку мить можуть

АГОНІЯ РЕЖИМУ
ча.іася війна», — писала в одному з сво
їх останніх -номерів газета '.Нью-Йорк 
таймс:>.

Спроби перетвори ці Камбоджу в са
теліта Сполучених Штатів успіху не ма
ли. Воші лише принесли незліченні 
страждання кхмерському народові.

В облогу потрапив і Пномпень, де око
палися маріонеткові власті на чолі з 
Лон Полом. Артилерій сп.ч визволення 
тримає під прицільним вогнем столич
ний аеропорт Почеп гонг, утруднюючи 
перекидання повітряним шляхом амери
канського озброєння і боєприпасів обло
женим.

Наприкінці лютого у визволеній зоні 
країни відбувся другий національний 
конгрес патріотичних сил. Він висловив
ся за якнайшвидшу ліквідацію антина
родного пномненського режиму. Розв’я
зання цього завдання — лише питання 
часу. «Навіть уряд Сполучених Штатів 
визнає, що кінець режиму Лоп Пола 

очевидний. США змогли б продовжити

ші 3—4 місяці існування цього режиму, 
але врятувати його неможливо»; — 
заявив в інтерв'ю паризькій газеті 
«Монд» член Політбюро ЦК національ
ного єдиного фронту Камбоджі Чау 
Сенг.

Президент СІНА Дж. Форд звернувся 
до конгресу «із закликом затвердити про
ект подання термінової додаткової .до
помоги Лоп Полу на загальну суму 222 
мільйони доларів. У зв’язку з цим у 
США посилилася кришка цієї безпер
спективної політики Вашінгтона, що, як 
зазначає преса, веде' лише до продов
ження кровопролиття в Камбоджі.

Радянський Союз, усі країни соціаліс
тичної співдружності підтримують спра
ведливу боротьбу кхмерського народу 
проти імперіалізму і його поплічники. 
Національний єдиний фронт Камбоджі 
визнали більш як 60 держав, у тому чис
лі і СРСР, як справжнього і законного 
представника кхмерського народу.

А. КРАСИКОВ.

3. ЯК ЧАСТО ЗВЕРТАЄШСЯ ДО ПЕРГ 
ШОДЖЕРЕЛ КЛАСИКІВ МАРКСИЗМ 
МУ-ЛЕНІНІЗМУ, ПАРТІЙНИХ І КОМ
СОМОЛЬСЬКИХ ДОКУМЕНТІВ, ЗА
ГАЛОМ — ДО СУСПІЛЬНО-ПОЛІ
ТИЧНОЇ ЛІТЕРАТУРИ! ЯК ЦЕ ДОПО
МАГАЄ ТОБІ В КОМСОМОЛЬСЬКІЙ 
РОБОТІ!

4. ЯКІ МАТЕРІАЛИ НАШОЇ ПРЕСИ ПРИ
ПАЛИ ТОБІ ДО ДУШІ! ЩО З ПРО
ЧИТАНОГО НАШТОВХНУЛО ТЕБЕ 
НА РОЗДУМИ ПРО СВОЄ МІСЦЕ В 
ЖИТТІ!

смертельно 
вколоти чи 
людину. Вчені-біологи 
ретельно їх вивчають, 
намагаючись знайти за
соби захисту і поря
тунку людини від їх 
отрути.

Найіісбсзпечіпше місце 
в Австралії — її північні 
райони. Тут, у водах 
Бар'єрного рифу. який 
протягнувся на 2 тисячі 
кілометрів, знайшли собі 
пристановисько різні не
безпечні для людини мор
ські мешканці. Найвідомі- 
ші — медузи кубо, або 
морські оси. Ліниво руха
ючи щупальцями, які до
сягають 12 метрів зав
довжки. плавають медузи 
у водах поблизу пляжів.

їх майже неможливо по
бачити. і людииа несподі
вано потрапляє е обійми 
отруйних шупа.іьців. Таьі 
зустрічі нерідко закінчую
ться для людніш смертю.

Більше 10 років шу
кав Протиотруту док
тор Джек Барнс проти 
медузи кубо. Він шукає 
її, ставлячи досліди... 
на собі. Медузи, його 
полонянки, живуть в 
старих бочках біля бу
динку і навіть у ванній. 
Він загубив рахунок, 
скільки разів його жа
лила медуза, і у нього 
виробився відносний 
імунітет. «Але біль есе 
ж жахливий, —■ розпо-

відає він, — і найкра
ще допомагає проти
рання метиловим спир
том».

Майже така ж небез
печна і кам яна риба. 
Жахлива істота 
брунатного 
завдовжки 
метрів 
жить на 
ючись з 
ралами, 
вожити, 
гострі мов голки шипи, 
які можуть пробити 
навіть підошву череви
ка. Потрапляючи в 
шкіру, отрута кам’яної 
риби викликає жахли
вий біпь, і людина час
то гиче.

сіро- 
кольору, 

ЗО санти- 
нерухомо ле- 
рифах, злива- 
камінням і ко- 
Якщо її потри- 
вона піднімає

Австра.іі я
У кодах Бар’єрного рифу 

знайшла пристанище ціла 
армія Інших небезпечних 
істот. Серед них — мор
ські змії, маленькі окто- 
пусії з блакитними кільця
ми навкото тулуба, з ро
том, який наїадуе дзьоб, 
струта яких вбивав живу 
істоту протягом ОДНІЄЇ 
хвилини, барракуди, які 
розвивають крейсерську 
швидкість І мають зуби на 
зразок акулячих, 
ва тріска, :. .
гашка. і. 
тричнніі

ЗIIIIІЦИІІІ 
електричним 
кілька тисяч вольт.

і Навіть
■ ливішої
і йомства 

списком 
триматися від води по
далі.

І. КОЛГАІІОВ.

.... Кора.іо- 
або риба-чере- 
ііареппі, с.зск- 

вугор, здатний 
спою жергпу 

зарядом а

для найдопиг- , 
людини зна- 
з подібним 
досить, щоб

5. ЯКУ ВІДДАЧУ В ТВОЄМУ ПОВСЯК
ДЕННОМУ ЖИТТІ Й РОБОТІ ПРИ
НОСИТЬ НАВЧАННЯ В СИСТЕМІ 
КОМСОМОЛЬСЬКОЇ ПОЛІТОСВІТИ!

6. ЯКЕ КОМСОМОЛЬСЬКЕ ДОРУЧЕН
НЯ ТИ МАЄШ! ЧИ З ЗАДОВОЛЕН
НЯМ ЙОГО ВИКОНУЄШ! ЯКЩО НІ — 
ТО ЯК ДОЦІЛЬНІШЕ, КОРИСНІШЕ 
МОЖНА РОЗПОДІЛИТИ ОБОВ'ЯЗКИ 
В БЮРО, ГРУПІ ТВОЄЇ КОМСО
МОЛЬСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ!

Див. па звороті.

X
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ТВІЙ ПОМІЧНИК,

ЖОВТЕНЯТ 6 ДРУЗІ

ПОРАДНИК
7. ЩО НАЙБІЛЬШЕ З ПРОВЕДЕНИХ 

ЗАХОДІВ У КОМСОМОЛЬСЬКІЙ ОР
ГАНІЗАЦІЇ, ГРУПІ ТОБІ ЗАПАМ’ЯТА
ЛОСЬ!

8. ПОРУЧ ТЕБЕ — ПАСИВНИЙ. ЧИ ТУР
БУЄ ТЕБЕ ЦЕ! ЩО ТИ ЗРОБИВ ДЛЯ 
АКТИВІЗАЦІЇ РОБОТИ СВОЄЇ КОМ
СОМОЛЬСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ!

Допомогти школярам краще пізнати 
героїчне минуле радянського народу, 
сповна дізнатись про подвиги своїх зем
ляків в роки Великої Вітчизняної вій
ни — таке завдання ставлять педагоги 
нашої школи, визначаючи напрями ро
боти по військово-патріотичному вихо
ванню молоді. Наприклад, класовод Т. І. 
Сагул та вихователька' групи подовже
ного дкя'Л. Б. Липкап практикують бе
сіди. розповіді наставників, екскурсії до 
пам’ятників, у краєзнавчий музей, ко
лективний ' перегляд кінофільмів і діа
фільмів, читання оповідань, спогадів, 
книг про мужність та героїзм радян
ських воїнів, партизанів, героїв-піонерів 
та комсомольців. А ще — походи місця
ми боїв, конкурси на краще виконання 
патріотичної пісні, вірша про героїзм і 
мужність воїнів. Учні збирають мате
ріали про людей з легенд, оформляють 
альбоми. ,

Одержали другокласники жовтенят- 
ське завдання — в мікрорайоні школи 
розшукати ветеранів війни. Пошук три
вав недовго. З радістю учні доповіли 
про те, що по вулиці Чапаева мешкає 
цікава людина — гвардії майор у від
ставці Василь Гаврилович Ляшенко.

Минуло кілька днів і до жовтенят за
вітав колишній командир танкового ба
тальйону.

З великим захопленням слухали вони 
розповідь людини, яка захищала Ста- 
лінград, звільняла Київ і Харків, громила 
фашистів на Корсуиь-Шевчсиківському і 
Яссо-Кпшниівському напрямах, Курській 
дузі, звільняла від фашизму землі Ру
мунії, Угорщини, Австрії, Чехословаччи- 
ііи. форсувала Де?ну, Дніпро, Буг, Дні
стер, Прут. В. Г. Ляшенко брав участь в 
розгромі японських імперіалістів у серп
ні—вересні 1945 року, взятті Порт-Ар- 
тура.

Іїа згадку жовтенята вручили ветера
нові букет живих квітів та сфотографу
валися в кімнаті Бойової Слави. А потім 
діти декламували вірші, співали пісень.

З того часу Василь Гаврилович і жов-. 
телята 2-Б класу стали друзями. .

Зустрічі продовжуються. Про відваж
ного ветерана війни жовтенята склада
ють оповідання, розповідають своїм 
батькам і товаришам.

Ця дружба вчить жовтенят бути гід» 
ними старших товаришів, вірно любити 
рідну Вітчизну.

Т. ГУБСЬКА, 
організатор позакласної і поза
шкільної роботи середньої шко
ли № 4 міста Кіровограда. !

9. СКІЛЬКИ РОКІВ ПРАЦЮЄШ НА ПІД
ПРИЄМСТВІ (В КОЛГОСПІ, УСТАНО
ВІ)!

ІО. ЯКУ МАЄШ ОСВІТУ, ЧИ НАВЧАЄШ
СЯ ЗАРАЗ!

<1. МОЖЕШ ВКАЗАТИ (ЗА БАЖАННЯМ) 
ПРІЗВИЩЕ, ІМ’Я, ПО-БАТЬКОВІ, ВІК, 
СІМЕЙНИЙ СТАН.

Заповнивши анкету, виріж її, склей у 
вказаному місці й опусти у поштову 
скриньку. Кращі, змістовніші відповіді 
будуть опубліковані.

Лінія згину.

чя
чі■ь «І м
а я Ж х

0 ц 0 Іо Я 0X я х
л 0 а я
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МАКСИМ Рильський. З тієї 
хвилини, як він почав се

бе пам’ятати, в ньому жив 
поет. Муза його на все життя 
залишилася вірною поетич
ному настрою, а серце жа
дібно вбирало все, що його 
оточувало.

Раннє дитинство майбут
нього класика літератури со
ціалістичного реалізму про
ходило на Київщині в селі 
Романівці, яке за словами 
його батька славилося як од
не з найспівучіших на Ук
раїні.

Репрезентував юнак в літе
ратурі книгою віршів під наз
вою «На білих островах». На 
той час йому, київському гім
назистові, було лише п’ят
надцять років. Молодий поет 
ще не мав твердих поглядів, 
чіткого розуміння ролі і при
значення митця в художній 
творчості і сам про це від
верто заявляє:

Моє життя веде мене нерівно: 
То на вершини, то в яри 

страшні...
Але, не дивлячись на ці та 

окремі інші суттєві вади, у 
ранній творчості поета мож
на було помітити благородні 
устремління, безмежну лю
бов до свого народу і за
гальнолюдської культури. 
Максим Рильський прагне 
стати на один щабель з ре
альним життям, бо вже «на- 
томився од екзотики, од хит
ро вигаданих слів». І це йому

ДОБРОМ НАЛИТЕ СЕРЦЕ
• ДО 80-РІЧЧЯ ВІД дня 

М. Т. РИЛЬСЬКОГО.

вдається. Поет і надалі збли
жується з життям, наповнює 
новостворені образи реаліс
тичною теплотою.

З’являються нові теми, ви
кликані дійсністю. З’являю
ться нові поетичні збірки. 
І ось ми вже говоримо про 
Рильського-лірика, ознайо
мившись із збірками поета 
«Крізь бурю і сніг» (1925 р.), 
«Тринадцята весна» (1926) і, 
особливо, з книгою «Знак 
терезів» (1933 р.).

На всі події у житті радян
ського народу відгукується 
поет віршованими рядками. 
Він славить неосяжну Віт
чизну, і показовим в цьому 
відношенні є широко відо
мий його вірш «Моя Батьків
щина».

Тема дружби посідає чіль
не місце в творчості М. Т. 
Рильського. Вона супровод
жувала його з тридцятих ро
ків аж до наших днів. Зга
даймо хоча б книжку поезій 
«Мости» (1948 р.), де автор 
подає нам образ «мостів між 
народами», де червоною нит
кою через всю книжку про-

НАРОДЖЕННЯ

ходить ідея торжества кому
нізму.

В роки Великої Вітчизняної 
війни поет стає трибуном, з 
усією пристрастю говорить 
він про любов свою до рід
ної землі, ганьбить фашист
ських загарбників, засуджує 
запроданців.

За книжки «Слово про рід
ну матір» і «Світова зоря» він 
удостоєний Державної премії 
першого ступеня.

Після війни поетична твор
чість М. Рильського йде по 
висхідній, ознаменована по
явою цілого ряду нових збі
рок, де він підносить нездо
ланність радянського народу, 
з гордістю розповідає, як з 
кожним днем розцвітає наша 
Батьківщина:

Яку*, цс іцастп — в радощах 
земних 

Трудів і днів спивати кубок 
повний!

Характерними ознаками 
його поетичної творчості ста
ють філософська заглибле
ність, афористичність і вели
ка емоційна насиченість ху
дожніх образів. Саме жива 
мова дає нам реальне уяв
лення про її образи, які по
лонять уяву Рильського. Його

цікавило життя народу, його 
потреби, мистецтво і літера
тура, праця і відпочинок.

За збірки. «Троянди і вино
град» (1957) та «Далекі небо
схили» (1959) йому присуд
жено Ленінську премію.

До останніх днів життя він 
займався кипучою громад
ською діяльністю. Тривалий 
час був директором Інститу
ту мистецтвознавства, фольк
лору та етнографії АН УРСР 
(який носить тепер його ім’я). 
У співдружності з компози
торами та мистецтвознавця
ми здійснив велетенську ро
боту — літературну редак
цію 20-томного академічного 

; зібрання творів М. В. Лисен- 
ка, в сім’ї якого виховувався 
після смерті свого батькаї

Можна наводити цитату за 
цитатою, гортати його збірки 
і кожний раз переконуватися 
в одній думці: якою визнач
ною є історія нашої поезії, 
коли стоїть вона на таких 
неперевершених майстрах і 
поетичного слова як Максим 
Тадейович Рильський.

А. САРЖЕВСЬКИЙ, 
викладач Кіровоград
ського педінституту іме
ні О. С. Пушкіна.

НЕ ТОПЧІТЬ
КОНВАЛІЙ...

З пасгаиням потепління, цієї чудової порп пробудження й 
оновлення природи, в змішаних лісах нашого степового краю 
починається своєрідний «карнавал цвітіння». Одними з пер
ших зацвітають підспіжпики. їх маленькі, ніжно-білі, круг
лясті на стрункій ніжці, неначе тендітні порцелянові дзвіноч
ки, надзвичайно витонченої роботи квіточки, ось ось срібпо- 
голосо задзвенять у весняних урочищах. Ці квіти є нашими 
березневими улюбленцями, їх дарують коханим, приносять 
у дім як перших вісників весни.

Про ці квТти у народі складено багато легенд і казок. Підсніжний— 
символ надії. За одною з поетичних легенд, коли перших міфічних 
людей завіяло снігом і вони, замерзаючії, вже втрачали найменші спо
дівання на порятунок, декілька сніжинок перетворились раптом у тен
дітні квіти — лідсиіжннкп, провісники весни.

У цю ж пору, хоча трохи пізніше, ніжними синіми пелюст
ками розцвітають і проліски. Подекуди квітів так багато, що, 
здається, ніби розлилися блакитні озерця чи па землю віша
ли смуги небесної синязи, і вона закружляла в сонцесяйному 
хороводі. Проліски — то море ніжності, радості і легкості. 
Тільки рвати їх потрібно розумно — без коріння. Адже квіт
ка, вирвана з цибулинкою, вважай, — навіки знищена чудова 
рослина. Напевне кожен з нас помічає, що з роками в широ
колистяних лісах і гаях Кіровоградщишї ми зустрічаємо все

менше пролісків, фіалок, конвалій. І винні передусім у цьо
му самі. Нерідко буває, що деякі юнаки і дівчата, потрапив
ши до лісу, намагаються показати свій «хист» — хто нарве 
більший оберемок квітів, а потім частину їх тут же й вики
дають.

До речі, про конвалії. Після пролісків вони продовжують «карнавал 
цвітіння». Чарівні, білосніжні, розсипані на лісових галявинах, по
під тінявими деревами. Привабливість і краса цих квітів доповнюється 
їх духмяним, ніжним ароматом. З давніх-давен І понині трава конва
лії застосовується в народній медицині проти різних хвороб, особливо 
ссрцсво-судшіпнх та нерпового походження. Оскільки конвалії мають 
фармацевтичні цінності, хотілося б застерегти: пі в якому разі не слід 
зривати листя, бо при цьому ушкоджується кореневище і може заги
нути вся росліша. Траву рекомендується зрізати гострим ножем, за
лишаючи значну частину стебла, щоб не виснажувався корінь.

І що про одне. З настанням весни на базарних площах, а 
то й просто па вулицях, деякі любителі легкої наживи про
дають багато «букетів» конвалій. Але хіба назвеш букетом 
незграбно стулені пучки квітів, обгорнутих зеленими листка
ми та ще й грубо перев’язаних нитками. Подумайте, скільки 
у такий спосіб спритні ділки знищують лікарських рослий, 
які через місяць-другий могли б дати чимало насіння? Та н 
з погляду зовнішньої принадності,й довершеності кращим є 
букетик з кількох вдало підібраних китичок. Одним словом, 
переносити лісову красу в наші домівки потрібно в розумних 
межах, дбати про дальше розмноження цих корисних, таких 
потрібних людині рослин. То ж, як недаремно співається у 
відомій пісні, — не топчіть конвалій, не топчіть!

В. КРАМАРЕНКО,- 
краєзнавець.

м. Кіровоград.

За редактора М. СЕМЕНЮК.
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«МОЛОДОЙ КОММУПЛР» - 
орган Кировоградского обкома 

ЛКСМУ, г. Кировоград.

316050. ГСП, Кіровоград-50, вул. Луначарсьного, 36. 
Телефони; відповідального секретаря та відділу 
комсомольського життя — 2-45-35« відділу пропаганди, 
відділу листів І масової роботи — 2-45-36, відділу вій
ськово-патріотичного виховання та спорту — 2-46-87.

БК 07539, І в де ке 01197.

Друкарня ім. Г. М, Димитрова 
обласного управління у справах видавництв, 

поліграфії і книжкової тортївлі, 
м. Кіровоград, вул. Глїпкп, 2.

Аам. № 13131. Тираж С0 200.
- 7?


	1981-1p
	1981-2p
	1981-3p
	1981-4p

