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ПЛЕНУМИ

Плани партії- 

в життя!
Відбувся пленум Олександ

рійського міськкому ЛКСМ 
України, який розглянув пи
тання «Про завдання комсо
мольських організацій міста 
по виконанню рішень XXVI 
з’їзду КҐ1РС і XXVI з’їзду 
Компартії України».

З доповіддю на пленумі 
виступив перший секретар 
міськкому комсомолу Гри
горій Штетя.

У роботі пленуму ВЗЯВ 
участь і виступив на ньому 
секретар міськкому Компар
тії України Б. Ф. Овчаренко.

У роботі пленуму взяла та
кож участь завідуюча за
гальним відділом обкому 
ЛКСМ України Лілія Чубмо.

УРОЖАЙ-8Ї

У ДВІ ЗМІНИ
У колективі трактор

ної бригади Валерій Ви- 
соколлн — авторитет 
незаперечний. Зрозуміло, 
з до пропозицію члена 
комітету комсомолу — 
організувати нічну зміну 
на сівбі — юнаки зустрі
ли схвально. Валерій 
очолив однії із комсо
мольсько - молодіжних 
екіпажів.

Розрізають нічну тем
ряву снопи світла, ні па

На з ні м н у: 
урочистий при
йом у піонери 
учнів десяти
річки № 34
гл. Кіровограда. 
Серед гостей, 
запрошених на 
це торжество, і 
ветеран Великої 
Вітчизняної вій
ни О. М. ГРИ
ШАКОВ.

Фото В. ГРИВА.

Є

мить не вщухає гуркіт 
двигунів. Односельці 
знають: у полі працюють 
комсомольці. Добре пра
цюють: на 130—145 
процентів виконують 
норми виробітку Леонід 
Лушний та Олександр 
Русін. А попереду в зма
ганні — невгамовний 
Валерій Високоляп.

За кілька днів справи
лося наше господарство 
із сівбою ярих зернових 
культур. Незабаром ра
портуватимемо про за
вершення цієї роботи на 
площах, відведених лід

соняшники й цукрові бу
ряки.

Н. АРТЕМЕНКО, 
секретар комітету 
комсомолу колгоспу 
«іскра».
КомпаніЇЕський район.

РЕКОРД СТАВ
НОРМОЮ

На 130—150 процен
тів виконував свої змін
ні завдання під час сів
би ячменю і багаторічних

трав молодий тракторист 
із колгоспу імені Леніна 
Анатолій Єрмаков. Його 
доробок за час весняно- 
польових робіт найваго
міший у господарстві — 
220 гектарів. Нині ком
сомолець успішно труди- 
іься на сіЕбі соняшника.

У колгоспі вже при
ступили до садіння кар
топлі. Найбільших виро
бітків учора добилися 
члени ВЛКСМ Василь 
Смирнов 1 Микола Бара
нов.

м. ПОЛІЩУК. 
СнуфріЇЕський район.

ПІСЛЯМОВА ДО ПОЛІТЗАНЯТЬ

Ленінським курсом- 
до нових звершень 
Урочисті збори Е Києві, 
присвячені 111-й річниці
з дня народження В. І. ЛеяШа

Радісним святом прихо
дить щороку в наш; міста 
і села, б наші оселі і сер
ця 22 квітня — день на
родження Володимира 
Ілліча Леніна. Ім'я і вчен
ня великого вождя стали 
для радянських людей пе
реможним прапором, йо
го справа живе і торже
ствує е усіх наших звер
шеннях, у поступальному 
русі до комунізму. Виві
реним ленінськи/л курсом 
еєдє нас уперед славна 
Комуністична партія.

Нові грандіозні завдан
ня висунув перед партією, 
усім радянським народом 
XXVI з’їзд КПРС. Радянсь
кі люди одностайно схва
люють рішення найвищого 
форуму комуністів країни, 
внутрішню і зовнішню по
літику партії, її Централь
ного Комітету на чолі з 
вірним продовжувачем 
великої ленінської спра
ви товаришем Л. І. Бреж
нєвим. Відзначаючи день 
народження В. І. Леніна, 
трудящі нашої республіки, 
як і всієї країни, заявля
ють про свою рішимість 
втілити Б життя його запо
віти, забезпечити дальший 
розквіт своєї соціалістич
ної ВІТЧИЗНИ.

22 квітня у Києві, е Па
лаці культури «Україна», 
відбулись урочисті збори 
представників партійних, 
радянських і громадських 
організацій міста, Радян
ської Армії і Бійськсез- 
ААсрськогс Флоту, присвя
чені 111-й річниці з дня 
народження В. І. Леніна. 
В залі зібралися ветерани 
партії, знатні трудівники 
столиці України і Київської 
області, діячі науки і куль
тури, воїни, молодь. При
сутні керівники генераль
них консульств соціаліс
тичних країн у Києві.

Під сплески присутніх 
місця в президії займа-

ПРОГРАМА—МАКСИМУМ

ють товариші а. Б. Щео- 
бицький, О. Ф. Ватченко, 
Г. І Ващенко, І О Гераси
мов О П. Ляшко, І. О. 
Мозговий. І 3. Соколов, 
О. А Титаренко 5 В. Фе
дорчук, Ю К Єльченко, 
Я. П. Погребняк. Тут же 
члени президії Верховної 
Ради і Ради /«міністрів 
УРСР, члени бюро Київсь
ких міського і обласного 
комітетів партії, виконко
мів міської : обласної Рад, 
ветерани партії, передо
вики І НОЕстери вирсб-. 
ництва, представники інте
лігенції

Урочисті збори відкрив 
кандидат у члени Полит
бюро ЦК Компартії Укра
їни, перший секретер Ки
ївського міськкому партії 
Ю Н Єльченко

Велично звучать Гімни 
СРСР і Українсько: РСР.

З величезним Піднесен
ням обрали учасники збо
рів почесну президію у 
складі Гіслітбюсо Цент
рального Комітету КПРС 
на чолі з Генеральним 
секретаре/.1 ЦК КПРС, Го
ловою Президії Верховної 
Ради СРСР товаришем 
Л. І. Брежнєвим.

З доповіддю виступив 
член Политбюро, секретер 
ЦК Компартії України 
О. А. Титаренко.

Учасники зборів одно
стайно прийняли Лист 
Центральному Комітету 
КПРС. Генеральному сек
ретарю ЦК КПРС, Голові 
Президії Верховної Ради 
СРСР товаришеві Л. І. 
Брежнєву.

Урочисті збори оголо
шуються закритими. При
сутні з піднесенням спі
вають партійний гімн «Ін
тернаціонал».

Для учасників зборів 
було дано концерт май
стрів мистецтв і художніх 
колективів.

(РАТАУ).

І

КОНФЕРЕНЦІЯ
БЖЦШ

г

з'їз-

ІСТОРИЧНА
ДОВІДКА
З 602 делегатів III 

ду РКСМ лише 11 чоловік 
мали вищу освіту, 37 про
центів загальної кількості 
— середню, £0 -- почат
кову, 12 — були зовсім не
письменні.

• Оператори електронно- 
обчиспювальних машин... 
Оператори обчислюваль
но-перфораційних ма
шин... Років двадцять та
му в широкому переліку 
робітничих професій цих 
спеціальностей іще не бу
ло. Сьогодні на великих 
підприємствах — це такі 
ж звичні спеціальності, як 
і спюсаря-складальника чи 
токаря.

Дехто /ложе,заперечити: 
це, мовляв, не зовсім ро
бітничі професії.

— Ллє ми ще й не ін
женери, — каже технік- 
технолог АСУ Кіровоград
ського заводу друкарсь
ких машин Л. Безрукава.— 
Ми ще лише вчимося.

її думку повторює елек
тромеханік В. Самсонов.

Вони — заочники Кіро
воградського інституту 

сільськогсспсдарсьч его 
машинобудування.

СТАТИСТИЧНА 
ДОВІДКА
У відділі автоматизова

ної системи управління ви
робництвом заводу дру
карських машин працює 
97 юнаків і дівчат.

76 чоловік мас вищу ос
віту, 21 — середню спеці
альну. У вузах навчається 
10 чоловік.

Завод друкарських ма
шин будується, росте пра
цює. Одним з «наймо
лодших» його підрозділів 
є АСУ. Та незважаючи на 
бік, він — один із найваж
ливіших і найголовніших 
відділів. Це, так би мози- 
ти, — своєрідний центр 
управління всім вироб
ництвом, його серце. Ви
конання виробничого пла
ну. порівняльний аналіз — 
будь-яку економічну ін
формацію можна одержа
ти в АСУ.

— А ссь технологічни
ми процесами управляти 
ми ще не можемо, — 
роз’яснює начальник від
ділу В. М. Харахондя. — 
В дію ееєдєно лише пер
шу чергу автоматизованої

Еисоксосвіченим, 
грамотним пра- 

БІдділу. Тсм.у 
до інженерних

системи. Управління техно
логією — це завдання на
ступної п’ятирічки, так би 
мовити, наша програ.ма- 
максимум. Під силу вона 
тільки 
технічно 
цівникам 
тягнуться 
знань усі техніки, операто
ри, наладчики... Сучасне 
виробництво вимагає еід 
них глибоких технічних, 
економічних і політичних 
знань.

Бимаїає? Так, вимагає!
♦ * *

Коли мова заходить про 
комсомольську політосві
ту, в комітеті комсомолу 
неодмінно радять побува
ти на занятті в гург:<\ 
«Вчення, що перетворює 
світ», яким керує В. М. 
Харахондя.

_... Звично н упевнено 
вів заняття пропагандист. 
А воно сьогодні було тро
хи незвичним — ТОН Йому 
задала В. М Литвиненко, 
делегат XXVI з’їзду Ком
партії України, бажаний 

- гість для слухачів. Корот
ким був її виступ, але він 
зачепив за живе кожного: 
йшлося ж про виконання 
планових завдань. .

Наталка Глущенксга: 
Готуючись до політзанят- 
гя, проаналізувала підсум
ки роботи б минулій п я- 
тирічці всіх цехів. І мене 
здивувала така невідповід
ність: обсяг робіт викочу
ють усі, а планові завдан
ня по нол\єнклатурі това
рів рік у рік зриваються. 
Ось і тепер цього завдан
ня недовиконують у ме
ханічному цеху N9 10. Ще 
ЗЕернула увагу на такий 
факт: цехи, де впровадже
но бригадний підряд, пра
цюють стабільніше. Тому 
вважаю, що найближчим 
часом нам треба розроби
ти варіант впровадження 
методу бригадного підря
ду в цеху № 10. Пам ята- 
єте, таким же чином ми 
допомогли вийти з прори
су цехов» № 2?

Валентина Тупчіснко: 
Разом з тим ми не знімає
мо з себе заедания впро
вадити до кінця маїііиннми 
варіант нарахування заро
бітної плати, всіх виплат і 
відрахувань.

Апла Старикова: 1982 
року наше підприсмстьо 
має еиготовити 140 гисяч 
друкарських машин «Яг- 
рань». До 1984 року ви
пуск цієї продукції збіль
шиться ВДЕСС. До того ж

значно зросте випуск това
рів народного споживан
ня.. як і передбачено рі
шеннями XXV! з’їзду 
КГЇРС. Без впровадження у 
виробництво автоматизо
ваних систем управління 
міжопераційними тран
спортними засобами, ін
струментальним відділом, 
лакофарбувельним цехом 
не Обійтися. Це — про- 
грама-мінімум.

... Ішло обговорення за
няття Перевіряючі відзна
чали глибокі теоретичні 
знання слухачів, їхнє розу- 
міння особливостей еко
номічного розвитку краї
ни, вміння поєднувати тео
рію з практикою.

А я подумала про щой
но почуту ленінську тер
мінологію «програма-мі- 
німум» і «програма-макси- 
мум».

— Ми вивчаємо теоре
тичну спадщину В. і. Лені
на. Вірність його вчення 
доводимо щоденними 
своїми справами, — пояс
нила оператор Юлія Пил
ко. — Тому й учимося у 
вузах, V гуртках політос
віти, в народних універ
ситетах. Себе по Леніну 
звіряємо. — сказала прос
то й переконливо.

Н. ЧЕРНЕНКО.

І

І

І

ПРАВОПОРЯДКУ

ї обком 
•управ-

: справ 
Київська 

МВС СРСР.

22 квітня >• в Кіровограді 
відбулася паукоЕО-практн'ь 
на конференція на тему 
«Ленінсвкий стиль роботи в 
діяльності органів внутріш
ніх справ», яку організували 
Кіровоградський 
Компартії України, 
ління внутрішніх 
облвиконкому І _ 1 
виша школа
Відкрив конференцію голова 
облвиконкому В. І. Желіба.
З доповідями про ленін

ський стиль роботи, основні 
напрями і денно- по літйчн ого 
виховання в світлі рішень 
XXVI з’їзду КПРС виступи
ли секретар обкому Ком
партії України В. К. Дрим- 
чевко ' начальник кафедри 
марксистсько-ленінської фі
лософії Київської 
школи МВС СРСР, 
дат філософських 
М М. Ібрагімов.

У виступах учасників кон
ференції йшлося про основ
ні принципи наукового пла
нування політико-виховної 
роботи, про створення здо
рового мікроклімату в ко
лективах, ефективність бо
ротьби з правопорушеннями.

ВИЩОЇ 
кандн- 

наук
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ДРУГА ЗМІНА

«Дозорець» — таку назву матиме 
віід сьогодні щомісячна сторінка о*©- 
ласноіго штабу «КП». Дебют її присвя
чений темі: «Економія і бережливість».

Багато добрих справ на 
рахунку «прожекторис

тів» колгоспу імені Ватугі- 
на. Кожний на своєму робо
чому місці — в тракторній 
чи рільничій бригаді, на 
фермі, в ремонтній майстерні 
— виконує службові обо
в’язки і разом з тим дбає 
про економію сировини, па
лива, електроенергії, запобі
гає втратам продукції. Вели
ке економія починається з 
малого— не без підстав зва
жають спілчани. А тому три
мають під неослабним конт
ролем найголозніші ділянки 
виробництва, влаштовують 
перевірки, тотальні рейди.

Друга виробнича зміна 
8 цей час продовжує на
пружено працювати чима
ло підприємств міста, ви
даючи значну частину сво
єї продукції. Та чи завжди 
«прожектористи» зверта
ють досить уваги на пошу
ки резервів економії на 
виробництві саме в другу 
зміну? Адже вона має свої 
особливості — в цей час, 
як правило, функціонують 
не всі цехи, в меншій мі
рі завантажене устаткуван
ня тощо.

Тож рейд Кіровоградсь
кого міського штабу 
«Комсомольського про
жекторе» по виявленню 
резервів економії було 
вирішено провести сама в 
другу зміну.

ПІСЛЯ ВИСТУПУ «КП»

«Напередодні

старту»

...І дев’ятнадцять
світильників

Відразу ж за прохідною

тури на робочому місці 
не вимкнув...

Завітали ми й до завод
ської бані. І побачили там 
невтішну картину: вода з 
поламаних кранів тече 
просто на підлогу, бо не 
всюди є раковини уми
вальників; кілька елек
тричних лампочок освіт
люють (без потреби) при
міщення, котре в явно ан
тисанітарному стані...

Та найбільше «відкрит
тя» чекало нас попереду, 
в механічному цеху № 5. 
Заступник секретаря ком
сомольської організації 
підприємства Михайло 
Креймер, що саме наго
дився, не зміг пояснити, 
для чого в приміщенні го
рять аж 19 ламп денного 
освітлення в той час, ко
ли тут не працює жоден 
робітник. Після закінчення 
роботи першої зміни ми
нуло три години. Отож 
згоріло чимало електро
енергії...

Таї,- називався рейдовий 
матеріал, надрукований у 
нашій газеті за 21 березня 
цього року. В ньому йшло
ся про низькі темпи підг.о- 
топіпі сільськогосподарсь
кої техніки, до весняно-по
льових робіт господарства
ми Новгородківського ра
йону.

Секретар райкому Ком
партії України В. І. Ткачук 
у листі до редакції повідо
мив, що газетну публіка
цію розглянуто на засідан-
нях парткому 
імені Ульянова

колгоспу 
та коміте

ту комсомолу колгоспу 
імені Леніна. Критику виз

Колектив господарства зе
кономив торік 25 тисяч кі
ловат-годин електроенергії. 
Велика заслуга з цьому ком
сомольців, які очолюють по
хід за економію та береж
ливість.

Підвищення продуктивнос
ті праці, приведення з дію 
резервів збільшення випус
ку продукції при тій же 
одиниці сировини — ось по
ле діяльності членів штабу 
«КП» рудника вогнетривких 
глин. Постійна їхня турбота
— впровадження у вироб
ництво раціоналізаторських 
пропозицій. Економічний 
ефент минулорічної діяль
ності умільців рудника ва
гомий — 13 тисяч карбо
ванців. Удосконалення ви
робництва триває й нині.

Я згадала лише два штаби 
«КП», хоча можна було б 
розповісти й про багатогран
ну діяльність юних дозорців 
колгоспів імені Ульянова, 
імені Жданова, імені Карла 
Маркса. Спільна їхня ряса
— вимогливість, уболівання 
за справу колективу. Це ви
явилось найбільш повно під 
час проведення операції «Бе
режливість», коли штаби 
«Комсомольського прожек
тора» працювали в тісній 
співдружності з постами і 
групами народного контро
лю. Матеріали рейдів-пере- 
вірон розглядали на спіль
ник засіданнях штабів «КП» 
і комітетів комсомолу, обго
ворювали з трудових колек
тивах. Хід операції висвіт
лювали на стендах «Комсо
мольського прожектора».

7. СУШКОВА.
Кіровоградський район.

У здійсненні режиму еко
номії чимало залежить зід 
виробничих колективів, від 
робітників. До втрат, як 
правило, ведуть штурмів
щина, слабка взаємодія між 
цехами 
помилки у плануванні, без
господарність. Економії ма
теріальних ресурсів сприя
ють впровадження прогре
сивної технології, 
вання нових 
грунтованих 
матеріалів, 
налізаторів, рішуча бороть
ба з марнотратством, кон
серватизмом.

Резерви економії є на 
кожному підприємстві. Зав
дання «КП» — допомогти 
виявити їх, добитися повно
го їх використання. Щоб 
виявити резерви, .треба не
примиренно ставитись до 
кожного факту безгоспо
дарності і марнотратства, 
чітко визначити найсуттєві

нано справедливою.
Нині трудівники обох 

господарств успішно ве
дуть весняно-польові робо
ти. Активну участь У них 
беруть комсомольці. По
жвавив свою діяльність 
штаб «Комсомольського 
прожектора» Новгородків- 
ського району, його чле
ни перевірили’ якість сів
би. Про це було повідомле
но В ОДНОМУ З ВИПУСКІВ 
«КП».

заводу дозуючих азтома- і 
тів (стара виробнича пли-| 
щадка) натрапили на купу 
металолому та відходів 
від штампів. І все це впе
реміш зі сміттям. Важко 
повірити, що заводські 
«прожектористи» цього не 
бачили (місце у всіх на 
виду)...

А втім, то був лише по
чаток. Зовсім поруч ви
явили чимало ящиків з 
уже геть поіржавілими де
талями, що зберігалися 
просто неба. І якщо на 
складі готової продукції 
ми застали повний поря
док, то за кілька кроків від 
нього — купу уламків до
щок, шматків паперу, 
сміття.

Зварювальна дільниця. 
Десять хвилин чекали мо
лодого робітника, що ку
дись вийшов, а лампи ден
ного освітлення та апара-

. «прожектористи»?
Подібне ставлення до 

використання електро
енергії помітне й на двох 
інших підприємствах, де 
ми побували того дня — 
заводах «Більшовик» і 
«Червоний дзеркальник». 
На «Більшовику» лампочки 
без потреби горіли в роз
дягальнях, ливарному це
ху, на слюсарній дільниці 
тощо. Тут же ми виявили 
інші факти небережливого 
ставлення до енергетич
них і матеріальних ресур
сів: метал уперемч’ш зі 
сміттям, залізні труби під 
відкритим небом...

Несправність сигналіза
ції виявили на заводах 
«Червоний Жовтень» та 
«Червоний дзеркальник». 
Бачили ми й недопустиме

з точки зору бережливого 
господаря «зберігання» 
під відкритим небом висо
ковольтного трансформа
тора, кількох електродви
гунів, заводської техніки 
на першому з цих підпри
ємств. Не сприяє, очевид
но, підтриманню режиму 
економії відсутність на
лежного контролю у про
хідних Так, коли рейдо-за 
бригада заходила на те
риторію «Червоного
дзеркальника», вахтера на 
робочому місці не була. 
Сама прохідна тут облад
нана як слід, але поруч 
— широко відчинені во
рога, через які можна без 
перешкод не тільки вві
йти, а й в’їхати у даір і 
так само вибратися звід
ти...

І, нарешті, про найго
ловніше — про причини 
отих грубих порушень ра- 
жиму економії. Чи велася 
на згаданих підприємствах 
боротьба за бережливість 
та економію, яку участь у 
ній узяли комсомольські 
організації, зокрема, шта
би «Комсомольського
прожектора»?

Прагнучи відповісти на 
це запитання, ми виріши
ли пошукати слідів отієї 
участі. І не знайшли на 
«Більшовику» та на заводі 
дозуючих автоматів нічо
го — ані спецвипусків 
«КП» на виробничих діль
ницях, ан: «блискавок» чи 
«гострих сигналів» на цо 
тему. А втім, не набагато 
кращі справи й на двох ін
ших підприємствах.

Рейдова бригада:
»Н. КОЛЕ Ч К І Н А,
Т. МАЙМЕСКУЛ, 3. ЧЕ- 
ЧУРІН, В. МАНОЙЛЕН- 
КО — члени Кірово
градського міського 
штабу «КП», П. СЕ- 
ЛЕЦЬКИЙ — спецкор 
«Молодого комунара».

Фото В. ГРИБА.

ФОТОЗВИНУВАЧЕННЯ

У дні весняних канінул і 
□ день «червоної 
учні середньої 
№ 23 м. Кіровограда назби
рали пснад 20 тонн метало- 

. Але навіть половини 
його досі не вивезено зі 
шкільного подвір’я. Ці ЗНІМ- 
ни свідчать — ось так збе- 

нині цінну для про- 
сировину. Вона 

ржавіє у воді; пропадає не 
тільки метал, пропадає пра
ця учнів. Де шукати вину
ватих? Може, «Комсомоль
ському прожектору» на це 
запитання дадуть відповідь 
дирекція школи та керівни
ки кіровоградського вироб
ничого об’єднання «Втор- 
чормет»?

суботи»
школи

ПОВІ- 
домля-

Р Ч ютьк Л ШТАБИ
«КП»

Т урботи 
дозорівців

Урожайна сила землі — 
так справедливо назива
ють у народі мінеральні 
добрива. Щоправда, си
лою туки стають лише го
ді, коли їх правильно збе
рігають, економно, по-го. - 
подарському витрачають

До штабу «Комсомоль
ського прожектора» рад
госпу «ГІетрівський» наді
йшов сигнал: у відділку 

№ І порушують техноло
гічні вимоги зберігай«« 
міндобр-ла. «Прожекто
ристи» на ЧОЛІ З ЄзГЄЙЧ:К» 
Кошм а к невдовзі «завіта
ли» у відділок з рейди л- 
перевіркою. Факти під
твердились.

Наступного-дня-у сво<- 
м> випуску ' КП-* - піддав 
гострій критиці недбайлив
ців. котрі допустили пере
зволожений І І ТОНІ! .доб
рив, нераціонально витра
чали й не облікували ту- 
ків. Матеріали рейду ю 
передано на розгляд ди
рекції радгоспу.

Оперативність, вимог по
вість, відповідальність за 
доручену справу — всі ці 
якості притаманні мо го- . 

дим дозорцям господарсі - . 
ва. Вони взяли активну 
участь у республіканській 
Операції «Бережливість». 
У ході її комсомольці ви
явили чимало фактів нера
ціонального витрачання 
електроенергії, дизельного 
палива, мастил. Нині фак
ти безгосподарності тут 
усувають.

По 18 кілограмів дизель
ного палива на однії трак
тор перевитратили з по
чатку року в тракторній 
бригаді № І колгоспу ім<‘- 
ні Карла Маркса. Прияз
нії? їх дві: практично не. 
ведеться облік пальної », 
нерідко механізатори вико
ристовують трактори у 
власних цілях. Про це роз
повів «КП» господарства.

В. ГАНЖА
перший секретар
Петрівсьмого райкому 
комсомолу.

Недоліки
усувають

ЗА ЕКОНОМІЮ!
ші канали втрат, шляхи під
вищення ефективності ви- 

і підприємствами, користання матеріальних ре
сурсів. Важливо не тільки 
побачити недоліки, а й 
розробити пропозиції по їх 
усуненню, добитися, щоб 
ці пропозиції було здійсне
но на практиці.

Важливим 
при підбитті 
ціалістичного змагання ком
сомольців і молоді є ефек
тивне, бережливе витрачан
ня сировини, матеріалів, 
енергії. Штаби і пости 
«КП» повиьні допомогти 
молодим трудівникам узя
ти обгрунтовані зобов’язан
ня по економії, організува
ти щоденний контроль за 
ходом їх виконання.

Випробуваною формою 
обліку використання ресур-

ШКОЛА
«ПРОЖЕКТОРИСТА»

застосу- 
технічно об- 

норм витрати 
робота раціо-

показником 
підсумків со-

сів на робочих місцях стали 
особові рахунки економії. 
Вони дають змогу бачити 
результати кожного у зма
ганні за економію. На осно
ві рахунків створюється 
«Комсомольський фонд
економії» підприємства. 
Відкриттю особових рахун
ків передує підготовча ро
бота: проводяться бесіди з 
молодими, визначаються 
джерела економії, вартість 
одиниці матеріалів, аналізу
ється стан нормування та 
обліку

Під особливий контроль 
«прожектористам» слід
узяти використання палива 
та електроенергії, оголоси-

ти рішучий бій усяким втра
там їх. Як можна скоротити 
втрати палива та електро
енергії? Поліпшувати теп
лоізоляцію, довести до мі
німуму роботу двигунів, 
верстатів, машин ухолосту, 
своєчасно 
лення в житлових 
ничих 
рейдах-перевірках 
«прожектористи» 
звертати увагу насамперед.

На підприємствах маши- 
і металооб- 
«КП» треба

вимикати оєвіт- 
і вироб- 

приміщеннях. При 
на це 

повинні

нобудування 
ребки зусилля 
спрямувати на пошуки ре-

. і економії металузервів
шляхом удосконалення тех
нології,
ємності
кає підприємство, 
стання замінників 
створення нових,

зниження метало
виробів, які випус- 

викори- 
мегалу, 

довговіч-

ніших машин і механізмів. 
Вагомий резерв економії 
металу в усіх галузях на
родного господарства — 
посилення боротьби з ко
розією, поліпшення збиран
ня металолому і викори
стання металовідходів, ско
рочення наднормативних за
пасів.

Молоді дозорці поклика
ні поширювати передові ме
тоди праці, 
ріотичні почини 
випуску 
дукції на 
теріалах, 
енергії.

Звичка 
появляється у людей 
коли їх на прикладах госпо
дарського ставлення до ре
зультатів праці привчають 
цінити все, що створено 
робочими руками. У штабів 
«Комсомольського прожек
тора» тут широке поле ді
яльності.

ініціативи, пат- 
молоді по 

надпланової про- 
зекономлених ма- 
паливі й електро-

бути бережливим
тоді,

Близько трьохсот моло
дих виробничників району 
взяли активну участь в 
операції «Бережливість». 
Проведено 80 рейдів. Ста
вилась мета — перевіри
ти, як у господарствах ви
конують заходи по еконо
мії матеріальних та енер
гетичних ресурсів, як ви
являють і використовують 
резерви.

Під час рейду в кол
госпі імені Петровського 
виявлено факти нераціо
нального витрачання елек
троенергії, а в господарст
вах «Більшовик» та імені 
Мічуріна — рідкого ко
тельного палива і нафто
продуктів. На це звернуто 
увагу керівників названих 
колгоспів. ІІнні тут недо
ліки усувають.

А. ЛИСОГОР-
Усгинівський район.
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Вічно живе мистецтво
її/01 '* 1 * !І. . 3 * 5 г'и'л,СгЧ*1ого концерту переможців обласних оглядів-конкурсів художньої самодіяльності, 

задові о до початку концерту' зал був переповнений. Усі, хто прийшов того дня до Палацу культу 
рн і‘ізя! Жовтня, стали свідками і співучасниками великого свята пісні, танцю, художнього слова. Прк- 
свячіеннн аа\ і з їздові КПРС, концерт іїцє раз засвідчив широкий простір творчості самодіяльних мит- 
■У?-?символічно, що проходив він напередодні 111-ї річниці з дня народження В. І. 
Леніна, який глнооко знав народне мястецво і вбайаз у його розквіті неодмінну умову виховання людини 
нової, комуністичної формації.

ГАЙВОРОН. Ґрупко/л- 
сорг комсомольсько-мо
лодіжної ферми колгоспу 
«Мир» М. Савченко гак і 
сказала на зборах тварин
ників:

— У ці дні /ли просто 
не маємо права працюва
ти абияк.

І сьогодні на фермі не
має жодного порушення
трудові дисципліни. Всі
тваринники борються за
високу культуру вироб
ництва. Очолює змагання 
доярок (не тільки в гос
подарстві, ай в усьому 
районі) Наталя Рогожина. 
На її рахунку близько
5 805 кілпгр.ч-.нл молока, 
надоєного від кожної ко
рови.

заключного концерту переможців обласних оглядів-конкурсів художньої самодіяльності.

" шш
ПРИЗИВАННЯ...

26 квітня минає 125 років з дня смерті 
Л. Я. Чаадаева.

КОЛИ в залі на
решті СТИХЛИ OLI- 

, адресовані учас- 
UCU чГНБЬКо- 

> оудпнку

э а а і 
лески 
никам хору < 
го сільського 
кул ьту р: і (К і ровоград«: J- 
кий раик.і), керованого 
В. Селіпіім, ведучий ого
лосив про виступ хору- 
ланкя із села Іїалантає- 
ва Сзітловодського ра
йону. десять жінок, у ста
ровинному націЬйа'льн >- 
му вбранні вийшли на 
СЦЄгіУ і СіНЛі! півколом. 
А потім зринула пісня.

«Ой летіла* зозулень
ка...» — голос звучав 
чисто й сильно. Дачі 
вступив хор... 1 сталося 
невеличке чудо. Паче не 
стало лаштунків на сце
ні та самих стін залу. 
Тільки степ широкий ко
тив ковилові Х8ИЛІ до 
бере!а Дніпрового. Ту 
жить дочка в турецькій 
неволі за рідним домом, 
за батьком та ненькою. 
І ввижаються їй білі хат 
кн понад річкою в садках 
вишнево:., а садки 
кручених паничах.
що не сама 
пісня її йде 
стеном, ІН.ІД1 
та заходить до отієї хати, 
де рідна матінка иооива 
ється за донею...

Чари старовинної піс
ні, її бездонна глибина і 
церво.щаниа чистота, яку 
зуміли донести до слуха
ча жішш-трудівниці з 
Подніпров’я, полонили 
слухачів. 1 коли пісня 
стихла, буря оплесків 
упала до їхніх ніг. То 
була дяка за чудові хви
лини, які подарували 
глядачеві виконавці. С ЛІД СКАЗАТИ, що

народні пісні — як 
стародавні, так і сучасні 

представлено 
Палацу імені 

широко. І це, 
закономірно.

співав сам

-- Б
І ЯК

вона. так 
тим диким 

сади11«.ом

— було 
па сцені 
Жовтня 
очевидно, 
Бо, власне,
народ. Світлого вірою в 
наше щасливе завтра, 
вдячністю партії за ра
дісне сьогодення, повни
ли душу «Кантата тгро 
Леніна» у виконанні хо
ру з Новоукраїнки, 
«Пісня про хліб», що її 
співала кіровоградка Лі
дія Іванова, «Хліб — 
усьому голова» у вико
нанні самодіяльного на
родного хору «Веселка» 
з Олександрії...

Розповідає солістка 
хору «Веселка» Будин
ку культури Олександ
рійського електромеха
нічного заводу С. В.

електромои 
вчителі. Всі

ші а с лова. електро мо 11
таж н («ця:

— Двадцятий рік іс
нує наш хор. Співають у 
ньому слюсарі, фрезеру
вальники, 
тажппки, 
ми дуже любимо пісню. 
І це нас здружило, це 
допомагає нам у роботі. 
Нещодавно я побувала в 
Москзі в Зоряному міс
течку. Зустрічалася із 
земляком - космонавтом 
Л. і. Поповим. Було ме
ні що розповісти Леоні
дові Івановичу про наш 
завод, про наші трудові 
досягнення, і про наші 
пісні.

Ще одна визначна по
дія сталася в моєму жит
ті: цими днями нагороди
ли мене орденом Трудо
вого Червоного Прапо
ра. Це вже другий ор
ден. А перший — «Знак 
Пошани» 
за роботу 
тому.

П’ять років 
Світловодську 
Круглий, і 
Любить пісню 
Та гцс як! Кілька раз ви
кликали його на «біс» 
глядачі після чудово ви
конаної пісні І. Дуііаєв-

М. Ли- 
Моск-

— отримала 
кілька років

живе у 
Микола 

міліціонер. 
> і співає.

ського на слова 
сянського «Моя 
ва». *

Сиіваїо з десяти 
років, — розповідав Ми
кола, коли ми зустрілися 
з ним за лаштунками.— 
Серед моїх найулюблені
ших пісень, крім щойно 
виконаної, — «Чорнії 
брови, карії очі». «Вівці 
мої, вівці». їх мене нав
чила моя мати...

Соліст духового ор
кестру Будинку культу
ри вуглерозрізу «Вербо- 
лозівський» Сергій Гулі- 
ка — чи не наймолод Фото В. ГРИВА.

під керу- 
I Квітки 
Оякрера, 

соло на 
великий

пісню 
слова 
«Мат-

ший учасник концерту. 
Два роки навчається він 
у музичній школі (до 
речі, тільки на «відмін
но»). З гудіором викона
на оркестром І ‘ 
ванним Віктора 
«Полька» В. 
де Сергій вів 
тромбоні, мала 
успіх у глядачів, особли
во наймолодших — ро
весників оркестрантів.

Сімейний ансамбль 
Лагоминів з Олексіївни 
Добровеличківського ра
йону викопав 
В. Темнова на 
М. Осьмушкіна 
рьошки». Розповідає 
глава сімейства Василь 
Миколайович:

— Власне, сама наша 
сім’я виникла завдяки 
пісні — зі своєю май
бутньою дружиною я 
познайомився на концер
ті. А потім уже співали 
разом. Росла сім’я, зро
став і наш ансамбль. 
Спочатку тільки Сашко 
з нами співав (нині вій 
уже студент першого 
курсу музично-педагогіч
ного факультет^' Кірово 
градського гіедінсти гу
ту), а потім і донька 
Світлана. Росли діти, 
змінювалися у них голос 
— змінювався й репер
туар нашого ансамблю. 
Та завжди 
лишалася любов" до му
зики 1 пісні..

незмінною

В цьому іце і 
переконуєшся

іут ИСТЕЦТВО народу
— вічно живе мис

тецтво.
ще раз
після кожної зустрічі з 
ним. Велике розмаїття 
та багатство талантів — і 
ось що побачили міг й 
на концерті у Палаці 
культури імені 'Жовтня, і 
На концерті, героями ’ 
якого стали люди, котрі і 
вирощують хліб, буду
ють машини, зводять за
води та будники...

І протягом усього кон 
церту і після нього за 
лаштунками сцени було < 
людно: знайомі і незна
йомі люди приходили 
сюди, щоб зблизька по
бачити самодіяльних ар- ! 
тистів, подякувати їм за 
пісню і танець, потисну
ти руку, подарувати кві
ти..

С. ПЕТРЕНКО.

На знімках' мить ви
сокого натхнення — ви 
ступає народний хор: мо 
лодпй співак із Світло 
воДського району Мило 
ла Круглий, співає со 
лістка Знам’янського 
РБК Наталія Панченко: 
запальний народний та 
нець.

МИ її н. ДиОрс
знайоме кожному ще зі 

шкільної карти. Воно посі
дав почесне й заслужене 
місце в історії російської 
літератури і розвитку демо
кратичних іде« У' Росії. Хо
ча вен літературна спадщи
на автора знаменитих «Фі
лософічних листів» уміща
ється в один том невелико- 
tо формату.

Він був філософом, гума? 
ністом, пуоліцистом і ора
тором. Чаадаев стояв біля 
джерел раннього декабриз-’ 
му, був членом «Союзу благ 
гбденства», пізніше — чле
ном Північного товариства. 
Чаадаев — друг О. С. Пуш
кіна.

11е дивно. що так часто 
трапляються згадування про 
Петра Яковича Чаадаева у 
віршах, листах, мемуарах, 
щоденниках видатних людей 
минулого століття. Якщо 
уважно вчитатися в поетич
ні й прозові рядки про ньо
го одного тільки Пушкіна, 
то можна уявити характер і 
пристрасті, звички і захоп
лення — одним словом, по
чуття і думки 11. Я. Чаадае
ва,Вони познакомились, коли 
лейб-гвардії Гусарський
полк було розквартировано 
в Царському Селі. За плечи
ма у Петра Чаадаева на той 
час було вже и навчання в 
Московському університеті, 
де він палко захоплювався 
науками, надзвичайно ба~і- 
то читав, де зібрав, будучи 
зовсім іще молодою .поди
ною, унікальну бібліотеку з 
рідкісними книгами. Була й 
героїчна участь у Бородін
ській битві; відзначився він 
у боях при Тарутииі і М.і- 
лоярославці. З російськими 
військами пройшов по Євро
пі і брав участь у взятті Па
рижа 1814 року.

При ці походи, про долю 
батьківщини, при прийдешні 
перетворення говорив Чаа
даев. схильний до філософ
ського осмислення всіх по
дій, з юним поетом. Пізні
ше, в розлуці, Пушкін часто 
згадуватиме кабінет Чаадае
ва, де той, «завжди муд
рець, а іноді мрійній;», віз 
«пророчі суперечки».

Яким був тоді Чаадаев? 
У лаконічних пушкінських 
рядках та його портретах 
блискуче відбито характер і 
призначення Петра Яковича 
(«... Он в Риме был бы 
Брут...»), але «высшей волею 
небес — рожден в оковах 
службы царской».

Відзначав Пушкін і бага
то інших граней особа Чаа
даева. наприклад його 
справжній талант дружби. В 
щоденнику Пушкіна 9 квіт
ня 1821 року читаємо: 
«Одержав листа від Чаадае
ва. Друже мій... ніколи ;і те 
се не забуду. Твоя дружба 
.мені замінила щастя. Одного 
тебе може любити холодна 
душа моя».

' Чому викликав Чаадаев у 
Пушкіна, що мав багато дру
зів, почуття такої глибокої 
прихильності і ніжності? 
Сам поет признавався, що 
Чаадаев «був цілителем йо
го душевних сил...», «Во глу
бину души вникая строгим 
взором... он оживлял ее со
ветом иль укором». І зно
ву, підкреслюючи рису, дуже 
важливу для розуміння осо
би Чаадаева, писав; «Твой 
жар воспламенял к высоко
му любовь...»

Чаадаев зустрічався з ба
гатьма видатними людьми, 
яких вражав своєю еруди
цією та оріпінаиьністю суд
жень. пристрастю в супе
речках. захопленістю долею 
країни.

9 КВІТНЯ — 9 ТРАВНЯ — ВАХТА ПАМ’ЯТІ

І! за молодогвардійця

Після повернення на бать
ківщину. ще на кордоні П. Щ 
Чаадаєва зустріла звістка 
про поразку декабристів. 
Потім був допит у И1 відді
ленні царської охранки. 
Доказів проти Чаадаєва че 
було, і його відпустили з 
приписом безвиїзного про
живання в Москві'. Тут у 
період миколаївської реак
ції пише свій головний твір- 
— «Філософічні листи». 
і_і Е ВИПАДКОВО ця епоха- 
п дістала назву — лихо
ліття: живу думку переслі
дували як недобрий намір, 
а незалежне слово — як об
разу суспільної моралі. Оот» 
у який час Чаадаєв гнівні» 
протестував проти кріпосно
го права, вульгарності, ни
цості миколаївського режи
му, пояснював причини від
сталості Росії.

Незважаючи на терор, він 
не міг задовольнятися даній 
безпосереднім своїм впяЦ- 
иом на знайомих, які ото
чували його, та обмежува
тись читанням «Філософіч
них листів», у колі найближ
чих друзів. Чаадаєв шуіио 
можливості діяти активніш», 
виступити в публічній преоі.

Тільки 1836 року мовчан
ня було порушено — одіне 
«Філософічний лист» удаиф 
ся вмістити в журналі «Те
лескоп». «Надрукування 
чаадаєвського листа, — пи
сав Герцен. — було викли
ком, ознакою пробуджений* 
Ein «проломив лід» після 1Д 
грудня 1825 року. Появила
ся нарешті людина з ду'~ 
шею, переповненою болемн 
вона знайшла страшні сло
ва. щоб сказати з поховань^ 
ним красномовством, з убиіг- 
чіім спокоєм усе, що нагро
мадилося за десять рокій 
гіркого в душі освіченого- 
росіянина».

Не випадково • дію «Філо
софічного листа» порівнюва
ли сучасники з пострілом, 
що пролунав темної ночі, 
він потряс усю мислячу Рф. 
сію. Почалися бродіння умій?, 
суперечки і розвиток ТИК 4« 
інших положень філософії 
Чаадаєва, системи, яка від* 
била «думи ,1 сподіваний ці
лого покоління, бідного су-, 
часним, але багатого майбут
нім».

Покарання Чаадаєву на-, 
стало негайно: ного «внссь. 
чаіішнм повелінням» оголб-. 
сили божевільним. Другий 
страшним вироком була за
борона друкуватися. Мисли
теля і пристрасного публі
циста намагалися ізолювати 
від суспільства.

Незважаючи на всі труд
нощі. що їх ставив царській 
режим, філософ продовжує 
спілкування з найпередові- 
шими людьми свого часу* 
Ного вплив на розвиток віт
чизняної літератури і сус
пільні' думку позначався те
пер виключно у формі без
посередніх контактів — бе
сід і дискусій з письменни
ками і мислителями.
гі РИКЛАД стійкості, вір- 
11 пості безперервному по

шуку істини подав своєю 
долею Чаадаєв майбутнім 
поколінням. Так. у йога 
вченні було багато спірно, 
го, суперечливого, перегля
нутого згодом, але він май 
усі підстави звернутися до 
майбутніх поколінь зі слова
ми: «... я пишаюся, що збе
ріг усю незалежність свогф 
розуму і характеру в тому 
важкому становищі, яке бу
ло створено для мене, і я 
смію сподіватися, що моя 
вітчизна оцінить, хто я, бу
де мені за це вдячна».

Є. ВИСОЧИНА.

Спеціалісти підрахували/ 
що до дня народження 
комсомолу Наталя стане 
в шеренги п'ятитисячний,

ЗНАМ’ЯНКА. Учні Воло« 
димирівської восьмирічної 
школи № 2 вийшли на су» 
ботник з портретом Олега 
Кошового, ім’я якого но* 
сить їхня піонерська дру- 
жина. Вони садили квіти 
біля пам’ятника воїнам- 
визволителям, героям- 
землякам. оновлювали 
алею Пам’яті, яку заклали 
на честь 35-річчя Перемо
ги. Здійснивши операцію 
«Мільйон — Батьківщині», 
юні ленінці здали на 
приймальний пункі близь
ко 600 кілограмів макула
тури.
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Прокіп Багній та інші

звичайно 
більшої,

четвер- 
Скпали
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СІП В1Д-
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Московське видавництво 
гвардия» Еидало книгу прози

д Легка атлетика. Пер- 
радп 

з цього 
І спор.

МАРШРУТ

ВИХІДНО-

«Молоді — революційні, 
бойові й трудові традиції 
радянського народу» — так 
називався кіновечір, улаш
тований у кінотеатрі «Ком
сомолець» • м. Кіровограда. 
Сценарій ного відзначався 
багатоплановістю, глибоким 
вмістом, знайомив глядачів 
з народженням нових тра
дицій радянської молоді.

Було використано фраг
менти хронікально-доку мен
тальних фільмів «Комсо
мол», «Там, де гартувалася 
сталь», художні — «Добро- 
нсльці», «Молоді», «Сибі
рячка», «Велика мала вій
на».

На цьому- ж вечорі відбу
лася прем’єра нової худож
ньої стрічки, створеної на 
кіностудії імені Ґорького, 

«Хліб, золото, наган».
С. ЇЛЛЯШБНКО, 

редактор обласного уп
равління кінофікації.

ПРАВДА 
ЯРО ЖЕРТВО-
ПРИНОШЕННЯ

Про пильність, уміння 
атеїстів переконливо роз
кривати, розвінчувати жор
стоку суть релігійних жерт
воприношень. про форми і 
методи роз’яснювальної ро
боти йшла мова па атеїстич
ному вечорі «Правда про 
релігію», що відбувся в 
Центральному лекторії об
ласної організації товарист
ва «Знання».

Перед молоддю міста Кі
ровограда виступили дирек
тор обласного Буднику ате
їзмі’ П. М Дмитренко і за
відуюча лекторською гру
пою обкому ЛКСМ України 
В. Касяненко. У вечорі вз.ів 
участь лауреат Всесоюзного 
конкурсу читців артист 
П. М. Чорноморчеико.

ТУРНІР ПОЕТІВ
Відбулося чергове засі

дання МІСЬКОГО клубу ЦІК2- 
ввх зустрічей. Цього разу 
воно проходило V формі 
турніру молодих постів, 
який організувала обласна 
дитячо-юнацька бібліотека 
імені О. Бойченка.

Запрошені до клубу кіро
воградські поети Г. Брагін- 
ська, В. Гончаренко, ІО. 1\а- 
мінебкнй, Л. Калюжна, 
В. Чабаненко, В. Сокуренко 
читали свої вірші, а присут
ні оцінювали їх за бальною 
системою.

Найбільшу кількість балів 
набрали поети В. Чабанен
ко, 10. Камінський, В. Гон
чаренко. їх і визнано пере
можцями турніру. 

ЛЕКЦІЯ
ДЛЯ ШКОЛЯРІВ

Великий інтерес у школя
рів і студентів викликають 
лекції з циклу «Закон нашої 
держави — твій закон».

Цікавою, змістовною була 
лекція «Радянське законо
давство про працю молоді» 
старшого правового інспек
тора праці обласної ради 
профспілок О. Н. Мсрепко- 
иа, яку він прочитав у Цент
ральном у лекторії обласної 
Організації товариства 
«Знання». Лектор відповів 
на численні запитання слу
хачів.

Добірку підготувала 
Н. ПРОДИУС, інструк
тор Кіровоградського 
/.міськкому комсомолу.

«Молодой коммунар» — 

орган Кировоградского 

областного комитета 

ЛКСМ Украины.

На украинском языке.

ВЕРХОВОЇ ЇЗДІ Онуфріївськнй
можна поїхати

Любителям кінного спор- 
_ ту» тим, хт0 бажає назчити- 

К1 РОВи- ся їздити верхи на конях, 
ТКЗИКх- кіровоградське бюро подо- 

п.п рожен та екскурсій запро-
понувало новий маршрут 

КГГТіМЮ. вихідного дня.
Майже всі туристи, що 

першими приїхали до 
Онуфріївни, ніколи не сі
дали в сідло. Та, незважаю
чи на це, навчання про
йшло успішно, 
перших порах 
себе невпевнено.

Першим новий 
ОСЕОЇЛИ туристи 
підприємств, установ та 
навчальних закладів Кіро
вограда. Екскурсія на за
воді почалася з огляду на 
манежі коней, яких пока
зували досвідчені тренери, 
головний зоотехнік Воло
димир Васильович Мазур- 
невич.

— П’ятку ииЯїче, — дає 
пораду економістові заво
ду друкаоських машин Раї- 
сі Коконовій В. В. Мазур- 
невич. Йому допомагає ін
структор В. П. Чепак.

— У сідлі тримайтеся 
рівніше, — ще одна пора
да. І ось уже скакун слух
няно йде по колу.

Під час навчання перші 
навики правити кіньми ді
стали всі туристи.

— Ян організувати по-

Лише на 
почували

маршрут 
з різних 

та

їздну на 
кінний?

— А чи 
сім’єю?

З ци?ли 
працівників бюро подоро
жей та екскурсій останні
ми днями звертаються де
сятки бажаючих навчити
ся їздити верхи на конях. 
І есі отримують ствердну 
відповідь.

Бюро організогус такі 
поїздки на один, два чи 
три дні. Заявки прийма
ють здебільшого від проф
спілкових комітетів підпри
ємств, установ. За індиві
дуальними га сімейними 
заявками формуватимуть 
збірні групи. Для ножної

запитаннями до

групи завод виділятиме 
сім скакунів. Заняття з ту
ристами — 
досвідчені 
тренерч.

Закінчується снснурсіп в 
Онуфріїеському дендро
парку.

... До бюро' подорожей 
та екскурсій надходять но
ві м нові заявки. Турист
ський маршрут в Онуфрі
ївну знаходить дедалі біль
ше прихильників.

Ю. ДНІПРОВСЬКИЙ.
знімках: коня

Раїса КОНОНОЕА; 
відпочинок без 

юшки?!
Фото аЕтора.

проводитимуть 
інструктори,

Н а 
веде 
яким же 
запашної

Ж
■ -

Л «у .. Аїй
, '■ '■

ПОСІСТЬ «В усій своїй 
полиновій гіркоті»* 

опозиційно побудована 
па протиставленні: анти
герой — герой, батько —• 
сни. Дві повісті, два світи. 
З одного боку —• деграда
ція особистості, з іншого 
— її становлення. День 
учорашній і день завтраш
ній. Два пласти розмежо
вані прямолінійно, різко. 
Перша частіша— розпо
відь про батька, друга — 
про енна. Запропонований 
сюжетний каркас насторо
жує чя не занадто спро
щений авторський задум? 
Тим більше, якщо зважити 
на невеликий обсяг повіс
ті.

Вчитуючись, забуваєш 
про цс. Життєвий матері
ал розмив умоглядні мені 
схеми, вихлюпнувся за 
прокрустове ложе форми. 
І це передусім тому, що 
він правдивий. ІТе тільки в 
деталях, побутових реалі
ях. У самій атмосфері 

всіх

«Молодая
Федера НЕ- 

ПОМЕНКА. Учитель музики однієї з кірово
градських шкіл прийшов ЗІ СВОЄЮ 
тою книгою до союзного читача, 
її повість і кілька оповідань.

них ним принципах за
конності і порядку. Ні, він 
не був користолюбцем і 
не мав зиску з тієї служ
би, яку сам називав соба
чою. В цьому саме й 
складність розуміння об
разу Багнія. Він прагнуз 
вивищитись морально, по
неволити 
страхом,

ях. У самій 
твору, в сукупності 
його чинників.

Об'єкт авторського дос
лідження — село шістде
сятих років. У часі — це 
зовсім недавно. А ось ба
гато з того, про що йдеть
ся, сприймається нині, як 
анахронізм.

Хто ж він такий — «лч- 
тигерой» Прокіп Багній? 
Однозначно на це запи
тання відповісти немож
ливо. Зовні — натура во
льова, сильна, з тих, що 
ламаються, а ке гнуться. 
Він рішучий і брутальний 
у своїх намірах і вчинках. 
Характер, індивідуальність 
— це за ким визнають на
віть односельці, у яких є 
всі підстави його нспавн- 
діти. А втім, вони й не 
ставляться до нього із 
симпатією. Надто насолив 
їм старшин об’їждчик у 
голодні й холодні повоєнні 
роки, коли був «вершите
лем їхніх доль». Влада 
його, що виросла на спри
ятливому грунті, була ціл
ком реальною. І грунтува
лася вона на хибно засвоє

*) «Во всей своей полын
ной горечи». Москва. «Мо

лодая гвардия», 1980.

односельців 
самою магією 

своєї присутності. Його 
безцеремонність у повод
женні з ліодзми, жорсто
кість і пиха набрали з ча
сом гіпертрофічних форм. 
Протиставивши с ;бс гро
маді, Прокіп стаз небез
печним для неї,.а згодом 
просто їй пе потрібним.

Бо життя, за висловом 
автора, «наче зрушилося з 
мертвої точки», колгосп по
вільно спинався на ноги. 
Сдчівка оновлялася на 
очах. Замість Прокопово- 
го однодумця Дсмсшйа 
прийшов Ковтун — голова 
колгоспу Іі'ШОГО гарту, тя
мущий господарник і лю
дина. Змінювався сам час, 
який або змінював таких, 
як Прокіп, або ж безжаль
но викидав їх на смітник 
забуття.

Трагедія Багнія в тому, 
що він неспроможний пе 
зрозуміти. Руйнація осо
бистості логічного завер
шується крахом.

Сюжет повісті «закруче
ний» майже детективно — 
хтось убив улюбленого 
ГІрокопового пса Чорта'. 
Але хто? Озлоблений до 
краю Багній намагається 
знайти винуватця.

Цей композиційний хід 
дозволив авторові не ТІ ;Ь- 
ки вивернути, оголити нут
ро головного персонажа, 
а й показати колормну 
серію портретів спчівців, 
увести читача в атмосфе
ру своєрідного сільського 
оточення. І все ж головне 
тут — болісне дошукуван
ня ІСТИІШ — «істини» с.т-

мого Прокопа і, 
ж, отієї незмірно 
синонім якої — правда. 
ДРУГА частина повісті 

простіша як у. плані 
тематичному, так і худож
ньому. Присвячена 
Багні ю-синові, 
пала | 
жити 
ліско 
йшов 
лсішя 
інших 
батько свій вік ніяащо.

Ф. 
знає 
Можливо, саме в предмет
ності деталі, що часто по
єднується з настроєністю, 
ліризмом фрази, — одна 
з пайпривабліівішпх особ
ливостей його манери пись
ма. Прекрасно виписана 
сцена полювання, як, влас
не, і все, що має навіть 
віддалене відношення до 
.мисливських справ, і особ
ливо — пейзажі, змальова
ні щедро, з любов’ю, а го
ловне — зі знанням спра
ви. Житейський 
(автор—запеклий 
вс-ць і рибалка) 
гут у всій своїй 
повнокровності.

ПОВІСТЬ Ф. Непомепка 
серйозна й повчальна. 

Але не позбавлена вразли
вих місць. Одне з них — 
фінал першої частини. При 
всій закономірності оста
точного падіння Прокопа 
-- самогубство його неспо
діване. Читач не готовий 
до сприйняття цього фак
ту. Думається, поспішив 
письменник з розв’язкою, 
не зумів поступово підвес
ти свого героя до тієї ос
танньої грані, за якою— 
прірва. Звідси — відчуття 
недомовленості, 
гічного вакууму 

"нього персонажа.
Контури села 

зовсім чітко окреслюються 
в уяві після прочитання

вона 
якому ви- 
доля про

за двох. Бо- 
відразу прп- 

до усвідом-

нелегка
життя
і пе 1
Толька

незаперечного для 
: факту -- змарнував

Непоменко добре 
те, про що пише.

досвід 
мнслп- 

озвався 
щедрій

пспхо.іо-
навколо

ЯКОСЬ І1С

■ твору. Українське це село 
чи російське 
(В нашій 
чимало). З
— замало 
під Гоголя 
Онуфрія), 
трохи не сибірський коло
рит. Чи не тому, що в по
вісті часто йдеться про 
мисливські турботи?

За багатьма сторінками 
книш вгадуються добрі 
вчителі, віддаєш належне 
авторській вправності і 
майстерності. Але інколи 
ловиш себе на думці, що 
хотілося б не. гладкопису 
на кшталт округлості мор
ської гальки, а якоїсь вуз
луватості, навіть костру
батості в її побудові. 
КУЛО Б несправедливо 

не сказати про опові
дання книги. їх сім. І всі 
вони виконані на доброт
ному професійному рівні. 
Окремі з них відомі об
ласному читачеві з періо
дики. Радує вміння автора 
створити цілком закінче
ний твір, відштовхнутись 
від незначного, на перший 
погляд, навіть дріб’язково
го факту. І саме ці опо- 

( відання: «Тополька», «Го
род», «Прекрасна незна
йомка» — найпереконливі
ші.

Ф. Непоменко полюблюе 
’ сюжет, фабулу тільки в 

тій мірі, яка дає йому 
’ змогу висловити свої дум

ки і почуття. І цс найчас
тіше вдається.' Хоча, на
певно, такі розлогі опові
дання, як «Недільний день 
біля моря» і «Десять дов
гих хвилин», тільки б ви
грали від економічної по
дачі монологів.

Книга Федора Нспомсп- 
ка «В усій своїй полиновій 
гіркоті» — значне автор
ське досягнення, поворот
ний момент V його творчій 
біографії. Побажаємо ж 
письменникові й надалі 
вивіряти написане найви
щим мистецьким критерієм 
— критерієм правди. 
Шлях не з легких, але 

’ єдино доцільний.
В БАЗИЛЕБСБКИЙ, 

член Спілим письмен
ників СРСР.
м. Кіровоград.

на Україні? 
області таких 
одного боку 
не стилізація

(гулянка у 
з іншого —

шість Центральної 
ДСТ «Авангард» : 
виду спорту серед 
т’ївїіих клубів три дні про
ходи та в Ялті. В ній yi.il-- 
ли участь і вихованці тре-, 
пера В. К. Іванця зі спор
тивного клубу «Зірка» 
(м. Кіровоград).

Непогано виступили мач 
ші земляки па кримсько
му стадіоні. Майстер спор
ту Леонід Левченко став 
бронзовим призером у 
потрійному стрибку. Ного 
результат — 15 метрів 33 
сантиметри. Кандидат у 
майстри спорту Віктор 
Легких пробіг НОО метрів 
за 49,3 секунди і посів 
четверте місце. Тане ж міс
це дісталося й майстрові 
спорту Ользі Демесі на бі
говій дистанції І500 т.іст'- 
рів. До речі, вояк обоє ви
ступали. маючи травми. 1

У командному заліку иі- 
ровоградці серед колекти
вів другої групи зайняли 
третій рядок підсумкової 
таблиці з двадцяти чоти
рьох.

Л. Левченко і Е. Легких 
увійшли до складу збірної 
авангарді вціб республіки.- 
Збірна візьме участь у 
міжвідомчій першості Ук
раїни. іцо проводиться під 
деві.-ом «Наші резерви». 
Старт в А.чушті наприкінці 
квітня.

А Бокс. Від змагання до 
змагання підвищує. свої 
здібності студент факуль
тету фізичного виховання 
Кіровоградського педаго
гічного інституту імені 
О. С. Пушкіна, "майстер 
спорту міжнародного кла
су Володимир Дочгувь.

Нещодаг.но на мін,•народ
них популярних змаганнях
3 боксу «Королівський ку1- 
бок.», що проходили В СТО
ЛИЦІ Таїланду. радянські 
спортсмени привезли па 
Батьківщину шість пам'ят
них нагород. Серед наго
роджених був і наш зем
ляк. Вів у важкій гаговій 
категорії (до 91 кілограма) 
завоював перше місце. ,

А Футбол. На стадіонах 
республіки проведено ігри 
другого весняного туру 
юнацької першості Украї
ни.
-,гл2ман^ІГ спеціалізованої 
ДЮСШ ОЛІМПІЙСЬКОГО ре
зерву обласного центру в 
Харкові зустрічалися "зі 
своїми колегами з місцевої 
школи-інтррпату спортив
ного профілю. Матч юна
ків МОЛОДШОЇ ВІКОВОЇ Групи 
закінчився внічию — '2:2. 
У старших їхні?-: тспарітшів 
перемогу здобули господа
рі — 3:2. .

Вихованці групи підго- 
топки при команді «Зірка» 
в Нікополі зазнали пора
зок від «Колоса» — 0:3 і

А Футбол. "Говерла» — 
«Зірка» — 0:0 Шсля п’яти 
матчів у наших земляків
4 очка. Отже — 17 сходин
ка п турнірній таблиці. А 
лідирує »Буковина» — 9 ОЧОК.

____ ___________ В. ШАБАЛГгі. '

Редактор В. СТУПАК.
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