
3

г

ПЛЕНУМ
ЦЕНТРАЛЬНОГО
КОМІТЕТУ
ЛКСМ УКРАЇНИ

10 грудня відкрився IX пленум Центрального Ко
мітету Ленінської Комуністичної Спілки Молоді Ук
раїни. На розгляд пленуму винесені питання:

1. Про завдання республіканської комсомольської 
організації, що випливають із рішень жовтневого 
(1976 р.) Пленуму ЦК КПРС і промови на ньому Ге
нерального секретаря ЦК КПРС тов. Л. І. Брежнєва.

2. Про завдання комсомольських організацій ви
щих і середніх спеціальних учбових закладів по 
дальшому поліпшенню комуністичного виховання 
студентської та учнівської молоді в світлі вимог XXV 
з’їзду КПРС.

З доповіддю в першому питанні виступив перший 
секретар ЦК ЛКСМУ А. І. КОРНІЄНКО.

В обговоренні доповіді взяли участь: Д. О. ОХРО- 
МІЙ — перший секретар Дніпропетровського обкому 
ЛКСМУ, В. П. КОНОШ — токар Київського виробни
чого об’єднання «Більшовик», Є. П. КРИВЕНКО — 
перший секретар Донецького обкому ЛКСМУ, 3. О. 
СИТНИК — свинарка колгоспу імені Крупської Близ- 
пюківського району Харківської області, В. Д. ВОРО
НОВ — перший секретар Одеського міськкому 
ЛКСМУ, М. С. КУЛИК — перший секретар Полтав
ського обкому ЛКСМУ, І. М. ДІДИК — бригадир ком
сомольсько-молодіжного колективу робітників очис
ного вибою шахтоуправління «Ясинівське» виробни
чого об’єднання «Макіїввугілля», Л. Ф. ГОНЧАР — 
перший секретар Бориславського міськкому ЛКСМУ 
Львівської області, Г. Г. ГРЕЧУХА — тракторист, лан
ковий комсомольсько-молодіжної ланки колгоспу 
імені Куйбишева Менського району Чернігівської об
ласті, Н. І. ЧЕРКАЧ — вчителька Вижницької серед
ньої школи № 1 Чернівецької області, М. А. ЖИДКО
ВА — перший секретар Сумського обкому ЛКСМУ, 
В. Г. ДОБРОВОЛЬСЬКИЙ — військовослужбовець, по
мічник начальника політуправління Червонопрапор- 
нсго Київського військового округу по комсомоль
ській роботі, Я. М. ГОЛОВАЧУК — ланкова комсо
мольсько-молодіжної ланки колгоспу імені XXIV 
з’їзду КПРС Борщівського району Тернопільської об
ласті, М. Ю. БАБІЙ — перший секретар Вінницького 
обкому ЛКСМУ.

З обговореного питання пленум прийняв поста
нову.

У другому питанні порядку денного з доповіддю 
виступила секретар ЦК ЛКСМУ Р. І. ЧЕРВ'ЯКОВА.

В обговоренні доповіді взяли участь: Б. В. СОЛ- 
ДАТЕНКО — перший секретар Київського міськкому 
ЛКСМУ, С. М. ІЩЕНКО — студентка Дніпродзер- 
жинського індустріального інституту Дніпропетров
ської області, Ленінський стипендіат, А. С. РЕЗНІ- 
ЧЕНКО — перший секретар Харківського міськкому 
ЛКСМУ, В. Я. НЕЧЕТ — сталевар заводу «Запоріж- 
сталь» Запорізької області, О. А. УСТЕНКО — рек
тор Івано-Франківського педагогічного інституту іме
ні В. С. Стефаника, Я. Б. КОЗЛІКОВСЬКИЙ — секре
тар комітету комсомолу Київського політехнічного 
інституту, кандидат технічних наук, В. О. ПАНТЮХІН 
— перший секретар Ворошиловградського обкому 
ЛКСМУ.

В роботі пленуму беруть участь кандидат у члени 
Політбюро, секретар ЦК Компартії України В. Ю. 
МАЛАНЧУК, відповідальні працівники ЦК Компартії 
України, ЦК ВЛКСМ, ЦК ЛКСМУ, керівники ряду мі
ністерств і відомств, вищих і середніх спеціальних 
учбових закладів республіки.

11 грудня продовжував роботу IX пленум Цент
рального Комітету Ленінської Комуністичної Спілки 
Молоді України.

В обговоренні доповіді «Про завдання комсомоль
ських організацій вищих і середніх спеціальних учбо
вих закладів республіки по дальшому поліпшенню 
комуністичного виховання студентської та учнівської 
молоді в світлі вимог XXV з’їзду КПРС» взяли участь: 
Г. М. ТАЗАРАЧЕВА — перший секретар Миколаїв
ського обкому ЛКСМУ, М. І. ГОРОВИЙ — секретар 
комітету комсомолу Донецького технікуму промав- 
томатики, В. Ф. КЛЕПІКОВ — старший науковий спів
робітник фізико-технічного інституту АН УРСР м. Хар
кова, кандидат фізико-математичних наук, В. М. КРА
ВЕЦЬ — командир республіканського штабу студент
ських будівельних загонів, Б. Є. ТРИНЧУК — дирек
тор Одеського науково-виробничого об’єднання 
«Кисеньмаш», Г. Г. ЄФІМЕНКО — міністр вищої і се
редньої спеціальної освіти УРСР, Л. М. НАРЧУК — 
секретар Львівського обкому ЛКСМУ.

З обговореного питання пленум прийняв поста
нову.

На пленумі виступив кандидат у члени Політбюро, 
секретар ЦК Компартії України В. Ю. МАЛАНЧУК.

Пленум розглянув організаційні питання.
У зв'язку з вступом на навчання пленум увільнив 

В. П. Дуравкіна від обов’язків члена бюро ЦК 
ЛКСМУ.

У зв’язку з переходом на іншу роботу пленум 
увільнив від обов’язків кандидата в члени бюро ЦК 
ЛКСМУ М. Я. Онуфрійчука.

Пленум обрав членом бюро ЦК ЛКСМУ Є. П. 
КРИВЕНКА — першого секретаря Донецького обко
му ЛКСМУ.

Учасники пленуму з великим піднесенням прийня
ли вітальну телеграму Генеральному секретареві ЦК 
КПРС товаришеві Леоніду Іллічу Брежнєву.

Пленум закінчив роботу.
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ВАС, молодих доярок, понад дві 
тисячі — великий і сильний за

гін невтомних людей села ордено
носної Кіровоградщини. І, мабуть, 
немає жодної такої, котра б не зна
ла про патріотичну ініціативу тру
дівників Новгородківського району. 
Прагнучи якнайкраще відзначити 
60-річчя Великого Жовтня, вони да
ли слово виконати до цієї дати план 
двох років десятої п’ятирічки по 
виробництву і продажу державі 
сільськогосподарської продукції. 
3300 кілограмів молока від корови 
до славного ювілею Батьківщини — 
таку мету поставив перед собою 
комсомольсько-молодіжний колек
тив МТФ № 1 колгоспу імені Мічу- 
ріна цього ж району. А Тетяна Ков
тун, володарка призу «Молодого 
комунара» «Першій молодій чоти- 
ритисячниці Кіровоградщини стар
тового року десятої п’ятирічки», 
зобов’язалася довести цей показник 
до 4000. Звертаючись до всіх моло
дих тваринників області, дівчата за
кликали їх у змаганні за право під
писати Рапорт Ленінського комсо
молу ЦК КПРС до 60-річчя Великого 
Жовтня виконати соціалістичні зо
бов’язання 1977-го на два місяці 
раніше.

Ініціатори патріотичного починан
ня успішно завершили перший рік 
п’ятирічки. Підкорити нові вироб
ничі висоти прагнуть сьогодні тва
ринники кожної ферми району. 
Про складові частини їхніх повсяк
денних успіхів, про ідеологічне за
безпечення виконання соціалістич
них зобов’язань протягом зимівлі 
громадського тваринництва йшлося 
нещодавно на обласному семінарі-

ЩОБ КОЖНИЙ 
РНИЙ!

нараді, проведеному на базі кол
госпу «Україна» Новгородківського 
району. І завідуючий відділом про
паганди і агітації обкому Компартії 
України І. П. Оліфіренко, і перший 
секретар Новгородківського райко
му партії В. М. Щербина, і заступ
ник голови облвиконкому Є. М. Ча
баненко, і секретар обкому комсо
молу В. В. Петраков та інші про
мовці підкреслювали, що перші під
сумки плодотворної роботи партії і 
народу по виконанню рішень XXV 
з’їзду КПРС, нові важливі висновки 
з питань економічного й культурно
го будівництва, програма дальшого 
руху Країни Рад по шляху до кому
нізму, що містяться в матеріалах 
жовтневого Плену/лу ЦК КПРС, на
дихають трудівників села на нові 
трудові звершення. Згадайте: «1 що 
особливо важливо — треба більше, 
значно більше виробляти продуктів 
тваринництва, — сказав у своєму 
виступі на Пленумі Леонід Ілліч 
Брежнєе. — Треба зробити так, щоб 
кожен трудовий колектив, кожен 
трудівник знав перспективу, чітко 
уявляв рубежі, на які треба вийти, 
завдання, які належить розв'язати».

Вдумайтесь! У цих словах чітко 
сформульовано двоєдине завдання 
тваринників, ідеологічних праців
ників. Адже головним напрямом 
роботи ідеологічного активу комсо-

■

с 1

ПЕРШИЙ
РШ
РЕКОРД

Вже в перші дні роботи 
на птахофабриці колгоспу 
імені XXV з’їзду 
Онуфріївського 
комсомолці Надії Сироті 
довелося розв’язувати чи
мало питань. Господар
ство перейшло на прогре
сивне, кліткове утримання 
птиці. До нового зоотехні
ка йшли по пораду не 
тільки ті, хто починав свою 
трудову біографію, а й 
досвідчені трудівниці.

Не все ладилося відра
зу, та пташниці добива- 

. лися свого. Кліткове утри-

КПРС 
району

в

мольської організації в цей період 
о широка пропаганда документів 
партії. Дійти до кожного, добитися 
того, щоб молодь узяла за висно
вок з твого пристрасного слова 
конкретні зустрічні плани. Пропа
гувати, вести всю ідейно-виховну 
роботу треба цілеспрямовано, по
слідовно — на основі комплексного 
плану ідеологічної роботи, який 
об’єднує масово-політичні, організа
ційні та інші заходи комсомольської 
організації, спрямовані на ефектив
не проведення зимівлі громадсько
го тваринництва. Так, як це роблять 
новг'ородківці. Понад 50 доярок 
району працюють у рахунок 1977 
року. Бо кожен завжди знає, як по
працював сам, як — товариш по 
змаганню, як — увесь колгосп, 
увесь район. Комсомольські акти
вісти, райком комсомолу регулярно 
випускають бюлетені-екрани соціа
лістичного змагання, стінгазети, 
«блискавки», проводять рейди 
«КП» з актуальних питань дня, іме
на кращих молодих тваринників за
несли на районну Дошку пошани.

За прикладом новгородківців мо
лоді тваринники області поеинні 
дедалі наполегливіше добиватися 
еисокої продуктивності праці, від? 
мінної якості, зниження собівартості 
продукції. Місце комітетів комсо
молу — в авангарді цієї боротьби.

мання птиці дозволило 
значно підвищити продук
тивність праці. Господар
ство достроково виконало 
п’ятирічний план вироб
ництва яєць, піврічний та 
річний плани продажу 
державі цієї продукції 
колгосп виконав відповід
но за п’ять і десять міся
ців.

І знову приємна новина: 
перший рік десятої п’яти
річки трудівники птахо
фабрики 
рекордним 
виробивши

ознаменували 
досягненням, 
5392 тисячі

СТ
'».-у.

Молоді трудівники пта
хофабрики колгоспу імені 
XXV з’їзду КПРС ідуть у 
єдиному строю учасників 
змагання за право підпи
сати Рапорт Ленінського 
комсомолу ЦК КПРС до 
60-річчя Великої Жовтне
вої соціалістичної рево
люції. До славного юві
лею колектив зобов'язав
ся ке тільки виконати ви
робничий план двох ро
ків, а й продати державі 
додатково мільйон яєць.

Н а фото: внизу — кліт
кове утримання птиці: вгорі— 
комсомолка зоотехнік Надія 
СИРОТА.

Фото ІО. СТОРЧАКА.

яєць. Серед тих, хто попе
реду, — пташниці Тетяна 
Сирота, Марія Житна, Ма
рія Кудашко, Орина Кова
ленко.
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ПРОБЛЕМА ДРУГ»!
КУЛЬТУРА

СЛУЖБА сервісу — служба доброго настрою. Від того, як 
нас обслужать у їдальні, ателье, перукарні, залежить не 

тільки паш зовнішній вигляд. Добра, вчасна послуіа, покуп
ка — для кожного нас радість. Коли їдальня або фотоательє, 
або перукарня працюю гь погано, ми їх бойкотуємо. Це наше 
право. Ми .самі робимо зачіску, фотографуємо, смажимо кар- 
<іоплю, тобто втрачаємо час, відведений нам для відпочинку. 
Від нашої неприязні гсрішть служба сервісу. Зрештою', прибу
ток її піднриємсів залежить від того, як там уміють догодити 
клієнтові. Так, саме догодити. Але спробуйте роз ясіїиги це дів- 
чкіі‘ в накрохмаленій білосніжній хустині — працівниці кафе 
^Хвилинка». Вона сердито насипає борті, суші в тарілки і на 
і'к-ріие ж зауваження гордовито каже:

— Вас гут банно, а я одна! Меню чіпайте, я не зобов’язана 
£>сім відповідати...

А ось кафе «Троянда». Касир мовчки підраховує вартість за
мовлених страв, мовчки кидає на рахівницю і мовчки чекає, 
поки клієнт розбере, скільки ж кісточок вона накидала. Па за
уваження — каскад слів:

— Вас багато, а я одна! Невже важко самому па рахівницю 
Глянути?

Магазин № 6 Кіровського райхарчоторгу. В напівпо
рожньому приміщенні пудыують молоді продавщиці. Здавало
ся б. є широкі можливості якнайкраще обслужити покупця. Та 
виявляється, що кілограм цукерок доведеться розпихати по ки
шенях, у відділі гастрономії — чекати продавця. Нарешті, за
чекавшись, дівчина в халаті стає за прилавок, і знову чути не
заперечне кредо «вас багато, а я одна».

І все-таки це кредо поганого касира, поганого продавця, поганого 
Офіціанта,

Звичайно, нам неважко вивчіпн напам’ять меню, неважко в автобусі, 
Марно чекаючи оголошення водія, перепитувати у пасажирів назви зу- 
цпиок...

Мп розуміємо, що пас багато, а касир, закрійник, водій — один. А 
[Може, все-таки і той же касир, і той же водій повніші працювати так, 

р(об людина розуміла, що вона одна, а тих, хто її обслужує, багато? 
Адже в службі сервісу в центрі уваги мусить бути людина.

ЗДАВАЛОСЯ б, не така вже й складна справа: подати, 
прийняти, підрахувати. Але. мабуть, ще й талант особли

вий треба маги — служиш людині, бути добрим, непомітним 
[(так, саме пепомігіпім) чарівником.

Таким, наприклад, як члени трудових колективів магазинів 
сЛакомка», «Українська ковбаса».

Уважно, спокійно ії терпляче обслужують людей в аптеках 
Міста, хоча відвідувачів там не менше, ніж у магазинах.

Аптека № 2 по вулиці Леніна щодня обслужує близько 
І1500—1600- кіровоградців. У залі для відвідувачів працює 
всього шість фармацевтів — переважно молодь. Але до кожно
го тут ставляться з увагою. Зразок справжньої культури по- 
Ііазує рецептар Ольга Садовнпча.

А як обслужує .хворих завідуюча довідковим бюро аптеко- 
управління Валентина Федорова! Тим часом до неї відвідувачі 
приходять і роздратованими після марних пошуків потрібних 
Ліків в аптеках міста. Валентина не тільки вміє погасити пога
ний настрій, а і як спеціаліст з вищою освітою по-справжньому 
допомогти.

Прикладом високої культури обслужування є й стюардеси 
нашого Кіровоградського авіазагону. За усмішку стюарде
сі, до речі, не платять. Усмішка — це стиль роботи, вироблений 
ц Аерофлоті роками.

Послуга, за висловом К. Маркса, — це «особлива споживча 
вартість», що існує не як річ, а як діяльність. 1 якщо продук
ція заводу адресується суспільству взагалі, то послуга — кон
кретній людині. Ця конкретна людина, споживач, краще, ніж 
заводський відділ технічного контролю, оцінить якість послуги. 
На жаль, прав ВТК ми не маємо.

А книга скарг? — заперечите ви. Ох, оця ще книга скарг1 Як 
часто передбачливі продавці та офіційній вважають за краще 
заховати її від всевидющого нашого ока.

Під час перевірки торговельної мережі міського агентства 
сСоюздруку» держїнспскція по якості .товарів і торгівлі в де
в’яти з п’ятнадцяти кіосків не виявила книг скарг. От і спро
буй поскаржитись, коли продавщиця кіоска № 120 В. Косян- 
Чук запевняє, що книга скарг нібито лід замком, до якого не 
відходять ключі.

Неможливо було «підібрати ключі» й до книг скарг у третьо
му, десятому, п’ятнадцятому кіосках.

У кіоску №> 90 В. Поліщук на день перевірки приховала від 
Покупців по дев’ять примірників польських журналів «Екран» 
І «Перспектива». Під прилавком знайшли не тільки дефіциті 
ф:урнали, а іі книгу скарг. Близько двох десятків примірників 
бПерця», журнали «Наука п жизнь», «Англия» приховала під 
р[.плавком разом з кінною скарг продавщиця кіоска № 2 
І І. Мезенцева.

А тепер пройдемо відділами центрального універмагу. Відділ верх
ньої о жіночого одягу. Хочете зайти до відділу? Будь ласка. Щоправда, 
Доведеться зігнутись і протиснутись під вервечкою, яку протягнули біля 
входу молоді продавці, щоб не утруднювати себе контролем за чергою,

Л ось відділ дитячого взуття. Молода продавщиця прикипіла до каси, 
байдуже поглянувши па нашу покупку, иона каже касирові ціну і знову 
продовжує їй ропіовідатн щось своє. І хоча поруч безліч пустих кар
тонних коробок, ми безпорадно кидаємо дитячі чобітки в сумку з ков
басою і виходимо.

УЛЬТУРЛ обслужування Іноді здається, шо в самому по- 
* ■'єднанні цих двох слів є якась недоречність. Адже поняття 
Обслужувати само по собі включає культуру. Бо що то за обслу
жування, коли воно некультурне? І якщо продавщиця крізь 
^уби цідить ціпу говару, нона — не обслужує, тобто не вико* 

Іііує свого безпосереднього обов'язку. Згадайте стюардес, фар- 
іацсвтів. Адже пі на транспорті, ні в громадському харчуваи- 
і«, ні « торгівлі за культурі’ окремо не її іагять. Заробітну пла- 
у побутовець і одержує за обслужування.
Поетом треба народитись. А продавцем, офіціантом, каси

ром? Мабуть, теж. І часто дівчині, яка стоїть за прилавком і 
зверхнім, німим поглядом окядає покупців, які благають: 
сДівчпііо; скажіть...», хочеться порадити: а ке краще вам бу' 
>‘(о б стати балериною, інженером, ким завгодно, але не праців
ником служби сервісу? Адже без догоди, усмішки І ВВІЧЛИВОСТІ 
сервіс уже <:с сервіс. А ввічливість, як твердить завідуючий 
магазином «Ікашппі» кавалер ордена Леніна Леонід Дмитро
вич Литвинов, не може принижувати. До того ж магазин, 
й'їс-льє — це ваш дім, шановні працівники служби сервісу, де 
ии ваші гості. А до гостей ставляться гостинно.

І
Èî. Кіровоград, /

Л. КРАВЕЦЬ.

U Л.ЧЯНИ ЦЯ була сонячною, за
пашною. Три пари рук Ьсрежно 

підгримували п на вишитому руш
нику. 1 iah, підіримувана дужими 
руками, паляниця пливла до столу 
нрсиїдн. духмяний -запах жліоа 
заповнював усі куточки залу, при
ємно лоскотан ніздрі, і раптом ста
ло чюіуміло: цей запах не тільки 
від тієї сонячної паляниці» Хлібом 
пахнуть і іі три пари рух, що три
мали її, і ті руки, що оплесками 
зустріли її помпу и залі. Так, рухи 
пахнуть хлібом. Бо цс вони зрости
ли в полі золоту ІІПІСИІІЦЮ, вони 
зібрали сонцем налиті зерна, з яких 
і народилося ось це пухке заг.ашне 
диво. Рухи, що зростили хліо. що 
може бути прекраснішим за них! 
Вони — символ миру і достатку, 
символ нашою маіюуття. А тим 
більш, коли ці руки належать мо
лодим, зим, від кою залежить доля 
цього майбутньою.

Сонячну, запашну паляницю вико
хали учні Нонопразької середньої 
школи Олександрійського району. 
І привезли її на XV обласний зли 
активу учнівських виробничих 
бригад.’

Ні, не змогли приїхати на зліт 
усі члени трудових об’єднань 
школярів 11с змогли, бо цього ро
ку в 191 учнівських бригадах пра
цювало і навчалося понад 21 496 
учнів, майже на п’ять тисяч більше, 
аніж минулого року- І паляницю, 
яку можна було б Лекти з хліба, 
вирощеного їхніми руками, навряд 
чи змогли б достаинти до цього 
залу: озиму пшеницю вирощували 
на площі в дві тисячі гектарів, се
редня врожайність її становила 39.2 
центнера з гектара. Хю б узявся 
принести паляницю, вагою понад 
сімсот тонн?

Тому на своє традиційне свято, на 
обласний зліт, і приїхали тільки 
кращі з кращих членів бригад. Але 
вони пам’ятали: досягнення, успі
хи—спільна справа всіх отих 21 400 
учнів, їхніх учителів, наставник.в, 
шефів. Які ж це успіхи?

«Сьогодні сільському господар
ству потрібні ие просто робочі руки, 
а спеціалісти високої кваліфікації, 
які володіють сучасною технікою, 
справжні майстри своєї справи», — 
писав Генеральний секретар ЦК 
КПРС Л. J. Брежнєв у опальному 
листі учасникам зльоту випускників 
середніх шкіл Костромської облас
ті, що виявили бажання працювати 
в сільськогосподарському виробни
цтві. За роки десятої п'ятирічки 
необхідно буде підготувати майже 
дві тисячі спеціалістів сільського 
господарства вищої кваліфікації і 
понад три з половиною тисячі — 
середньої. Буде потрібно також не 
метис 1C тисяч механізаторів усіх 
професій, у тому числі близько 
4 тисяч майстрів машинного доїн
ня. операторів та інших спеціалістів 
ферм. А вже в цьому році, першо
му в повій п’ятирічці, в нашій об
ласті механізаторських спеціальнос
тей набули майже 2700 юнаків і дів
чат. Усі вони — члени шкільнії^ 
трудових виробничих об’єднані..

Так, учнівські виробничі бригади 
піші — це школа, де гартуються 
майбутні хлібороби, де нони впер
ше по-справжньому прилучаються 
до дослідництва і новаторства. Всі 
роботи у бригадах, таборах праці і 
ьідпочинку, міжшкільних комбіна
тах викопуються на науковій основі, 
і і застосуванням иайперсдопішіїх 
методів. І найголовніше — школярі 
усвідомлюють важливість і необ
хідність своєї праці, адже працю
ють вони самостійно, завжди бачать 
плоди своїх старань, дедалі більше 
зацікавлюються сільськогосподар
ськими спеціальностями.

Особливо великі творчі пошуки з 
учнів викликає дослідна робота, 
якою займаються майже всі брига
ди. Школярі виконують завдання 
Кіровоградської сільськогосподар
ської дослідної станції, Українсько
го науково-дослідного інституту 
землеробства Одеською інституту 
іенетики і селекції та багатьох ін
ших науково-дослідних закладів, 
місцевих колгоспів і радгоспів, ок
ремих учених. Результати дослід
жень обов’язково впроваджують у 
практику місцеві колгоспи. Так, не
щодавно учні Новопразької серед
ньої школи за дорученням Україн
ською науково-дослідного інститу
ту Фі Пології рослин провели дослі
ди по сортоннвченню озимої пшени
ці «дніпровська-775», «прибій», 
«одеська-ЗІ», «Кавказ». Найвищу 
врожайність у місцевих умовах дав 
сорг «дпіпронська-775» І вже цієї 
осені в колгоспі імені Леніна на
сінням даного сорту засіяли най
більшу площу. Всього протягом ро-

1 обладнують майстерні для слюсар- 
ио-монтажннх робіт, без яких прак
тично неможливо досконало значн
ій будову трактора та автомобіля. 
Такі майстерні в лише в окремих 
школах і міжшкільних комбінатах 
Гай веронського, Зпа-ч’енського, 
Світлово деш-ого та Ульяновського 
районів У решті районів до ІХ 
створення ще не приступили.

У добрій Підготовці кваліфікова
них механізаторських кадрів, без
перечно, в першу чергу заінтересо
вані колгоспи, радгоспи, об’єднання 
«Сільгосптехніка». Та чомусь іще 
часто саме вони ухиляються від 
шефської допомоги сьогоднішнім 
школярам.

НАСТАВ час розв’яіувати ще 
одну проблему: в області дуже 

повільно зростає кількість навчаль
но-дослідних господарств. Зі 191 уч
нівських бригад тільки зв 14 за
кріплено землю. Правильно до цієї 
справи підійшли у Знам’янському 
районі. Тут усі середні школи, де

УРОКИ
У КІРОВОГРАДІ ВІДБУВСЯ XV ОБЛАСНИЙ ЗЛІТ 
АКТИВУ УЧНІВСЬКИХ ВИРОБНИЧИХ БРИГАД

ку бригада виконала 12 дослідів. 
Наслідки оільшості з них вировад- ' 
жуються з колгоспне виробництво.

Велику дослідну роботу провадять 
у Богданівськін середній школі № І 
Знам'янського району. Юні впроб- 
ничннкн працюють тут на полях 
власного навчально-дослідного гос
подарства (площа — 434 гектари). 
І, мабуть, зовсім не випадково чо
тири вихованці бригади стали кан
дидатами сільськогосподарських на
ук. вихованець бригади Леонід Сте
панович Халявка працює керуючим 
відділком колгоспу «Родина», ко
лишній бригадир учнівської вироб
ничої бригади Микола Петрович 
Вурсало — ііііііі головний агроном 
колгоспу «Октябрь». Майже 1ІЮ 
вихованців бригади трудяться ме
ханізаторами в місцевому колгоспі 
«Родина».

Таких прикладів можна навести 
багато. Кстрнсанівську середню 
школу Бобрпнецького району закін
чило цього року 47 юнаків І дівчат. 
37 із них працюють у колгоспах і 
навчаються в закладах, що дають 
сільськогосподарську освіту. Най
більше випускників .зайнято в сіль- 
ськогосподарсьгому виробництві в 
Ма.тописківському, Добровелнчків- 
ському, Головаїїівському, Гайворон- 
ському районах.

На полях виробничих бригад 
школярі готують себе до самостій
ної роботи в сільському господар
стві. Для цього створюють їм най
кращі умови. Та все ж ііце зали
шається багато нерозв’язаних про
блем. які потребують негайного 
втручання. Одна з таких проблем— 
зміцнення навчально-матеріальної 
бази учнівських бригад. Є школи, 
оснащені новою технікою. Та цього 
ие можна сказати про всі учнівські 
виробничі бригади. В області 265 
середніх шкіл, а кабінетів механіза
ції сільського господарства облад
нано всього 95, антокласів — 57. У 
багатьох із них' нема окремих вуї- 
лів і деталей, недостаїня кількість 
роздавального матеріалу. Надзви
чайно повільно и школах створюють

старшколаспикн вчаться механіза
торських спеціальностей, мають 
навчально-дослідні господарства. З 
решти районів лише я Новгородків- 
ському, Новоукраїиському та Олек
сандрійському районах є по одному 
такому господарству. Необхідно, 
щоб досвід знам'яиців став надбан
ням усіх районів області.

Наша область — ініціатор ство
рення сільських гіавчально-внробни- 
чих комбінатів. Перший такий ком
бінат виник п’ятнадцять років тому 
в Гайвороисько.му районі. Життя 
переконливо довело переваги цієї 
форми організації трудового й ви
робничого навчання порівняно з Ін
шими. Та впроваджується досвід 
гайворонціп ще дуже повільно.
* Цього року зросла кількість 
бригад, які працювали а тваринни
цтві. 1 все ж їх ііце дуже мало, в 
багатьох бригадах не приділяють 
належної уваги роботі на фермах. 
Це пояснюється тим, що в деяких 
школах не ведуть відповідної проф
орієнтаційної роботи, не вивчають 
потреб місцевих колгоспів і радгос
пів у кадрах тваринників.

Є ще недоліки і в дослідній ро
боті юних виробничників. У частині 
бригад провадять примітивні дослі
ди на рівні вимог програм біології 
V—VI класів. Звичайне, користі від 
такої дослідної роботи для колгос
пів немає ніякої. Більше того, вона 
навіть завдає шкоди, якщо, на
приклад. неудобрювана контрольна 
ділянка займає велику площу. Тре
ба ширше налагоджувати зв'язки з 
і.ауково-дослідінімп закладами, пе
редовиками сільського господар
ства.

Вчаться в школах невгамовні 
хлопці ( дівчата. Вони вміють во
дити трактори, доглядати худобу, 
вирощувати високі врожаї, вміють 
не зупинятись на досягнутому. їхні 
руки пахнуть хлібом. Значить, рос- 
іуть господарі землі.

Н. ПАСТУШ ЕНКО, 
спецкор «Молодого кому
нара».

Міст через Інгул
Широкою залізобетонною смугою пересік річку 

Іггул у районі Ковалівкн повнії залізобетон ний 
міст. його будівництво, що тривало два з поло
виною роки, закінчено. Чудовнії подарунок кірово- 
градцям напередодні Нового року зробив колек
тив дільниці Черкаського мостоноїзда № 473, яку 
очолює Е Я Василенко.

З нагоди відкриття автомобільного руху через . 
міст відбувся мітинг. Голова виконкому міської 
Ради депутатів трудящих Б Г. Токовий палко 
подякував будівельникам і монтажникам дільниці 
мостоноїзда, відзначив велику роботу, яку вико
нали у зв’язку з будівництвом важливого об’єкта 
місцеві транспортні організації, колективи про
мне,чових підприємств, працівники міської кому
нальної служби, розповів про велике значення 
споруди в економічному н культурному житті об
ласного центру.

З 196Ь року діє на КіровоградщщЦ дільниця X» 173 За 
цеп час дружний колектив мостовиків збудував в області 
25 автошляхових та пішохідних мостів. V тому чисті мос
ти н Кіровограді но вулицях К-ниіцівськіп. БобршіецькІ« 
Леніна, шляхопровід у районі аеропорту, пішохідний пе
рехід біли залізничного вокзалу. ’ ' •

Новий Місі через Інгул - найбільший в області Погс» 
довжина — понад 130 метрів, ширина — 2$ метрів V тому

числі проїжджої частини — 22 метри, що забезпечує рун 
автотранспорту в двох напрямках у кілька рядів.

На будівниці і.і особливо відзначилися монтажники 
І. М. Дяченко. Ф. В. Лафа. Б. М. Хнмнч механізатори
A. Ф. Король, П. А Хнмнч. В. і. Грнбенко. В. О Вояш&_, 
та багато інших передовиків. Вони доклали чималу ІЗь 
зуснль. іцоб здати об’єкт у строки, передбачені графіком,

На мітингу виступив головний інженер Чер» 
касьхого мостоноїзда П. Г. Лещшіськіш, представ* 
пики місцевих організацій вручили кращим буді« 
всльникам і монтажникам грамоти, цінні пода
рунки.

Настає урочиста хвилина. Перший секретар Кі
ровоградського міськкому Компартії Україна
B. О. Сокуренко перерізає червону стрічку, що пе
ретинає міст. По ньому пішов автомобільній’! по» 
тік.

Після остаточної реконструкції проїжджої час
тини вулиці Жовтневої революції нова транспорт
на комунікація зв яже житловий масив Чере
мушки із залізничним вокзалом, заводами «Черво» 
па зірка», тракторних гідроагрегатів тз іншими. 
Це відчутно розвантажить центральну частину 
обласного центру від автотранспорту. Шлях між 
залізничним та автобусним вокзалами скоро
титься майже на три кілометри, що дасть велику 
економію часу і коштів на адтоперевезеннях. .

II а ф о т автомобільний pvx но новому мосту від- 
«рити»

♦ото В. КОВПАКА»
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Зіднедозда до редакції частіше стали заходити молоді поети, актори, художни- 
*’*' культпрацівники. Заводять розмову про плани і турботи, з неприхованим інтере
сом о : озорюють перспективи творчого розвитку, розмах діяльності в колективах. 

3Дц’кавленого співбесідника — положення постанови Центрально- 
Наш’ ’ -Р° Р°бОТу 3 ТВ°РЧОЮ молоддю».

не ПРОСТО згадують тези важливого партійного документа, не 
з «анкпртмм ТЬ ®мсмсвкм' а й, головне, зіставляють провідні думки, ідеї постанови 
мм паптії в умовами «срчої роботи иа місцях, мізкують, як краще втілити заду- 
оплмячГ пі-гв««ИТТЯ’ *К Д°®итися найвищої ефективності, найповнішого благотворного 
впливу літератури і мистецтва на молодих людей.

1 КОНКПРТММ U '‘««nv, JZ4, IS0JIZ1IVFI v ■Ifzvsi^ni ^углпн, l^VZI IIV\.ianUB>1

ми паотїї в v? гумовами творчої роботи на місцях, мізкують, як краще втілити заду-

Наш кореспондент А. Нечнтаіїло зустрівся із 
сті/пнаком еолова облвиконкому Є. ЛІ. ЧЛБЛНЕН- 
Ки. і Ьвгенія Михайлівна поділилась думками про 
плани і завдання в роботі з творчою молоддю області.
об’єтчз'і•і,,п«іг^ХаІЛІ8НО’ п" віткР',ваете сторінку, котра 
^тть УП”’ "₽нсвячені Ні1,иій темі. Читачів цікапити-
Іпт кпРог аа Д'^вогРа-зшині, викликані постановою
оядконані їй ‘ ,юбогу ’ ’“«Рчо'о молоддю», події, підпо- 

? — Кожен рядок постанови викликає роздуми про 
роль і місце митця в суспільстві, про його почесний 
обов язок своїм талантом служити народові. Про 
потреоу підвищення активності радянської художньої 
інтелігенції,^ і зокрема молодої, говорилось на XXV 

• з їзді КПРС. Постанова загострює нашу увагу па 
важливих проблемах позитивного досвіду і серйоз
них упущеннях, і ній прямо вказано на «посилення 
уваги партійних, державних і громадських організа
цій до професійного та ідейного виховання творчої 

молоді». З по
ля зору не ви
лущено ані най
меншої ділянки 
виховної робо
ти з молодою 
художньою ін
телігенцією. Ця 
ознака яскраво 
ілюструє бать
ківське
вання 
про гідну зміну 
старшому поко
лінню митців, 

групи акторів, ху-

НРЕДО
МИТЦЯ

І^ОЛОДВЙ КОМуВЛр“

свій
ОБРАЗза-

ЗНАИДИ

піклу- 
партії ■ кожним

Чн можна уявити поета, у 
котрого немає віршів? Сміш
но, правда? Звісна річ, без 
віршів людина не може бути 
віршотворцем так само, як 
вершником без коня...

Ця думка не прийшла в го
лову зненацька. Вона прозву
чала на зборах но обговорен
ню постанови Центрального 
Комітету КПРС «Про роботу з 
творчою молоддю» у колекти
ві працівників наших худож
ньо-виробничих майстерень. 
Тридцять п’ять молодих ху
дожників — це порівняно ба- 
гаю. Серед них чимало з ви
щою професійною освітою. Ра
дувало мене як представника 
старшого покоління митців те, 
іцо на зборах одразу повелася 
пристрасна, серйозна розмова 
про шляхи підвищення твор
чої активності 
дожнкків.

Відстаємо ми 
не встигаємо, 
досвід роботи. В 
республіканській 
«Молодість країни» 
участь четверо наших молодих 
митців. Нарешті, можна ска
зати, кіровоградні не робили 
«вилазки» до Києаа, а пред
ставили солідну експозицію. 
Зустрічали молодих художни
ків із симпатією, прихильно. 
Доброго слова мистецтвозназ- 

А

молодих ху-

досі. Точніше, 
Є позитивний 

останній 
виставці 

брали

ців заслужили і творн. Вік-

тор Фреичко за скульптуру 
«Монтажники» удостоєний 
грамоти ЦК ЛКСМ України.

Анатолій Пунгін був учас
ником всесоюзної писгаїжи 
«Молоді художники — наро
дові, країні». Більшість, я 
підкреслюю, більшість моло
дих митців бере участі, в об
ласних творчих конкурсах. 
Лариса Яковлєва і Віктор 11о- 
стоп звітували персональними 
виставками у художньому са
лоні.

На зборах про цс говорили 
вголос. У резолюцію записали 
конкретно: кожен молодий
митець мав прагнути стати 
членом Спілки художників 
УРСР, готуючи творчий доро
бок, дбати про його 
Власне, примножувати 
ні надбання народу.

Це висхідна. А шлях 
Досі ще маємо випадки одзер- 
того заробітчанства. Чим ви
значається сутність 
Ми з ветеранами, 
Спілки художників 
М. Добролежею, А. Мацієв- 
ськнм, вважаємо, що праг
ненням, жадобою творення. 
Адже мистецтво — високе ре
месло, пряма протилежність 
ремісництву. І допоки не ма
тиме митець творчих художніх 
полотен чи. скажімо, скульп
тур — нічого І мріяти про вер
шина.

якість, 
духов-

по ній?

митця? 
членами 

УРСР

Після інституту людина не 
відразу, далеко не відразу, 
став художником — на влас
ному досвіді допевнився. Цьо 
му передує чималий «інкуба
ційний» період. Що це за час? 
Насамперед, творчість повсяк
денна і послідовна. Конкурси, 
огляди, виставки. Сьогодні 
(молодь наша визнає сама) 
для експозиції обласного і, 
тим паче, республіканського 
рівня вже недосить написати 
картину по-вузівськн грамот
но. Успіх (добувають твори не 
пересічні, а ті, які стають мис- ї 
тєцькііміі відкриттями, своє
рідними знахідками. От звідси 
і ростуть вимоги до мистецтва 
загалом, до нас, митців. Тож 
тепер, у відповідь на актуаль
ний, надзвичайно цінний для 
пас документ ЦК КПРС має 
прозвучати слово молодих.

Справді, ще несприятливі 
умови для творчості у частини 
молоді. Немає майстерень, по
волі посувається проблема 
житла. Все це, звичайно, не
гативно виливає на творчий 
процес росту. Проте щиро ка
жу до молодих: не ці «вузли» 
становлять основу мистецької 
діяльності. Якщо хочете, то є 
безліч класичних випадків, ко
ли люди в неймовірно тяжких 
умовах залишали про себе 
пам’ять напічно. Є завдання 
молодим: взяти «на приціл» 
передові ділянки праці, кращі 
колективи, частіше вирушати 
у шір життя, у гущу подій, 
звідки треба черпати і сюже
ти, і образи героїв сьогодення.

Ми плануємо відкрити ви
ставку на одному з провідних 
підприємств Кіровограда. Ве
демо підготовку до 60-річчя 
Великого Жовтня, молоді мит
ці вже планують свої творчі 
кроки до 60-річчя Ленінського 
комсомолу. Знаменні дати. Під 
батьківським крилом партії 
молодим творити натхненну 
коду. В житті знаходьте сооїл 
героїв.

Борис ВІНТЕНКО, 
член Спілки художни
ків УРСР.

■

— У нашій області діють чималі творчі иліиі,1в, лу.
® ужинків, літераторів, композиторів. Саме для них постано
ва висуває ряд невідкладних завдань...

— Вимоги до цього загону художньої інтелігенції 
справді глибоко обгрунтовані. І грунтовні. Є над чим 
поміркувати не тільки керівникам закладів культури 
і мистецтва, а й старшим митцям, людям із солідним 
життєвим і професійним досвідом. Адже їхній підхід 
до завдань творчої ^молоді, можна сказати, стає спря
мовуючим і визначальним рушієм для молодого по
коління митців.

— Знайдуться ж. мабуть, конкретні приклади, як кажуть, 
і адреси і адресати?

— Безумовно. Не раз пропонували молодим худож
никам виїздити у творчі відрядження. Посилали на 
ударні будови області, до Героїв Соціалістичної 

. Праці, знатних хліборобів Кіровоградщини. Хіба не 
е знаменням спеціальність — майстер машинного до
їння? Є у нас маяки в усіх провідних виробничих 
галузях .області. Треба тільки шукати і творити. Ад
же у вирі життя немає місця ні тематичній мілизні, 
ні сірості. Проте досі ще мало художніх виставок. 
Що може, бути вищим для митця, ніж натхненна па
літра нашого сьогодення, людина-трудівннк у всій 
своїй поезії і красі!

От. приміром, фотовиставка в кінотеатрі «Комсомолець». 
Хто заперечить її цінність' Велику справу зробили 77 авто- 
і іа, зібравши до експозиції понад три сотні фотографій.

Проте тут же треба сказати: рідко ще досвідчені майстри 
фотосправи влаштовують персональні виставки. Адже пробле
ма ця виходить далеко за межі особистої. Йдеться Про добру 

.СГЧУКУ ДЛЯ фотоаматорів. Мало творчої ініціативи з районів. 
ІІЛІецевям Радам слід більше уваги приділяти створенню не- 
—^обхідних умов для професійної та іромадськоі діяльності 

творчої молоді, дбати пре поповнення її рядів обдарованими 
юнаками і дівчатами.

Похвали заслуговують організатори обласного конкурсу 
аматорських фі.іьл’ій Останні роки свідчать не тільки про 
кількісне, а н про якісне зростання любительського кінема
тографа в нашій області. Але досягнуте — не межа. Чимало 
яскравих подій згодом усе-таки відходять у минуле. Що мо- 
>хе краще відтворити їх у нашій пам’яті, як пс кінострічка?

Вважаю необхідним закинутії докір мнтцям-кро— 
пііЕничанам, особливо представникам старшого поко
ління. Давно вже назріла проблема наставництва у 
творчих колективах. Досвідчені актори є у нас —- мо
жу назвати імена народних, заслужених _ артистів 
^РСР. То вже кому краще знати, аніж їм, якою 
вчасною і цінною для молодих стає підтримка, мудре 
слово старших.
- Доречно говорити у зв’язку з постановою про останні

водії в культурному житті області. .
—■ Нині v нас створюються сприятливі умови для 

зміцнення матеріальної бази закладів культури і мис 
тецтва. Це стає надійною запорукою успішного вико
нання постанови. Не встигли кіровоградні звикнути 
що у них є свій обласний театр ляльок, як до - ду 

тля реконструкції став і •мУзн?и0"дРама^1’УПІ'.Іпгппг 
йі кропивничани вже мають солідну базу дл т р 
f -°Оадвидік> ж. і перспективам можна п0^ац/“®^"’?

- 1978 року на місці колишнього ле^В0Ір..Д^...
бінату почнеться будівництво нового тег і. - ‘
відверто: це велика, надзвичайно зажлива йод 
культурному житті області, на^ батьківщині УКран 
ського професіонального реалістичного * 1. 
'" ’̂^итнметься 33 ІУ‘»в^^^кла^ГвмКиа?и-' 

с, п> сказатн, що два зали майбутньо ° • перевищить
«А; 100 і 800 глядачів, а сума1 чПк-задеіюбудівлю

1 іільйонп карбованців У J . мільйон 125 ти-
г”-і.ісіїО! науково-методичної бібліотеки Ф1 огг, га Олек- 
скі книг. Для учнів Кіровоградської о \ дО ладу гур- 
СіІІДРІЙСЬКОГО культосвітнього учяліїш с « і року. Це,
‘°*ИТ«И па 216 місць кожний. ‘'^‘"’"Гпроцесу.
6,дп»відно, сприятиме поліпшенню нав -- - ■’ о п0.

є таке формулювання в постанові. «З Jмето 
Цз««я допомоги Ідейно-творчому с таї‘Обтаєте? — 

працівників мистецтв...». Да- ‘ цИповідальїшм 
цілого ряду заходів. Людям в’дповв^адщЛ_ 

простаішя молодих творчих енл ' > а£ь ВОна
4 їребаЬгшсати ту Фразу. завершувалась
*^кретио. вагомо, звучно.

ударом

яля Тот( 
І*Лйцевнм Рада, 
■Мобхідлнх умов

МИ ТІЛЬКИ почи- 
наємо свій шлях 

у мистецтві, та 
маємо прекрасну 
можливість спробува
ти свої сили у твор
чості. А для того, щоб 
зрозуміти, чим живе 
сучасна молодь, тре
ба глибоко розібра
тись, які питання її 
хвилюють, до чого 
вона прагне.

Для нас, молодих 
акторів, правдиві, 
переконливі образи молодих сучасників 
допомагають створити тісні творчі кон
такти з робітниками заводу «Червона 
зірка», студентами педагогічного інсти
туту імені О. С. Пушкіна. На зборах ко
лективу всі промовці відзначали, що ці 
контакти потрібно підтримувати і розши
рювати, не обмежуючись двома-трьома 
адресами. Не завжди ми використовуємо 
можливість під час виступів перед трудя
щими зійти, так би мовити, зі сцени в зал, 
побачити нашого сьогоднішнього гляда
ча за його робочим місцем.

Конкретну оцінку зборів дістала така 
важлива подія, як відкриття нового те
атрального сезону в обласному центрі. 
У відповідь на піклування про наше 
творче зростання ми зобов’язалися під
готувати для школярів позаплановий 
спектакль за п'єсою А. Ілованського «Дід

вже

співаю
СЕРЦЯ

Тому ко- 
МОЛОДИЙ 

може 
гоао-

чкп
СПАДКОЄМЦІВ

шш

Т> ПОЕЗІЇ від- 
кривають не 

материки, а ду
ші.
ЖЄІІ
поет не 
спокійно 
рити про світ
лий сум посиві
лої матері і без- 
іурботну усміш
ку під високим 
і тривожним 
небом двадця
того сторіччя. 
Не можна безбарвним голосом 
оспівувати героїв Великої Вітчизня
ної війни і героїв БАМу. Просто га
небно бути пасивним споглядачем 
ирутоплину нашого часу. В поезії 
відкривають не материки...

Сьогодні на своїх полотнах ми 
змальовуємо наш радянський спо
сіб життя. Багатогранний, схожий із 
світлою кришталевою призмою, де 
переломлюються в райдужному 
спектрі промені наших творчих за
думів, надій, прагнень. Його ми по
винні відтворювати всіма кольорами 
прекрасної радянської доби — від 
героїчної минувшини до яскравих 
кроків десятої п ятирічки,

І коли я кажу: 
Своєї темп провідної 
Я шар спресований підняв, 
Де хрестовина прохідної 
Двигтить пропелером ЩОДНЯ, 
то засвідчую вірність робітничій 
темі.

У нас, працівників цеху красного

А СЛОВО

СПАЛАХ

Мороз і Санта Клаус» до зимових кані
кул.

Та окремих проблем ми власними си
лами, на жаль, розв’язати не зможемо. 
Одна з них особливо дошкульна, бо хіба 
можна вважати нормою тс, що деякі ак
тори не мають житла? Кілька місць у 
гуртожитку, закріплених за театром, ду
же б нас виручили. У свою чергу, будемо 
розвивати і зміцнювати кращі традиції 
нашого театру. Віддамо всі сили і запал 
своїх сердець, щоб про нас із гордістю 
могли сказати: «Це наші кропивничани»

слоза, є асі права на чесність, пра
целюбність, правдивість, патріотизм. 
І немає лише єдиного права на лег
коважність.

Отож, кілька слів про майстер
ність. Навіть найсолодшу цукерку 
не смакують разом з паперовою об
горткою. Зате початкуючі поети не
рідко пригощають своїх читачів ли
ше... обгортками від цукерок, на 
яких лишилися сліди шоколаду. То
му хочу зайвий раз нагадати това
ришам по перу, що творчість — цс 
не тільки прекрасний процес тво
рення, але і копітка, щоденна пра
ця серця, мозку, очей, кожної клі
тини нашого єства над словом. Коли 
це — справжня поезія.

Переможно фінішує по всій на
шій країні перший рік десятої п'я
тирічки. На жовтневому Пленумі 
ЦК КПРС товариш Л. І. Брежнєв ска
зав: «Перед країною, перед нашою 
партією і народом у десятій п’яти-

Анатолій «ЛИТВИНЕНКО, 
актор, секретар комсомольської ор
ганізації Кіровоградського обласно
го музично-драматичного театру 
імені М. <Л. Кролівницького.

річці відкривається величезна, за
хоплююче ціказа робота. Робота 
надзвичайно відповідальна». І, дійс
но, вже другий рік п’ятирічки — 
ювілейний. Наближається 60-річчя 
Великого Жовтня, До цієї знаменної 
події з особливим піднесенням го
туємось і ми, молоді літератори.

Зараз я працюю над поемою 
«Дума про червоного вершника». 
Твір присвячений 60-річчю Велико
го Жозтня. Свій виступ я і хочу за
кінчити уривком з цієї поеми,

ПРЕЛЮД НАРОДЖЕННЯ
Багнети століть — історія. 
Багнетом напишем звіт...
Зимовий палац ■» агонії 
Стокіав, як підтятий звір.
Світились кагальні залпи, 
Мов грізні ножі, над дуламв. 
Вривались матроси о зали, 
Збиваючи свічі кулями.
І. скинута з п’єдесталу, 
На сірім холоднім бруці 
Остання ця ніч копала 
Під чоботом революції. 
Світанок з коня спішився. 
Лякав міщанина блиск його.
Карбований ритм відбився
В залізній ході Дзсржинськогб,

І думав про себе кожен так: 
«Ці дні, як віки, знаменні».
В бушлатах, шинелях, кожашіаХ 
Ішов по країні Ленін.
І саме тому ми вижили 
В буремну, у громадянську» 
Що кров’ю своєю вишили 
lia прапорі герб радянський.
І саме тому нескореними 
Росли п'ятирічки пам'яткі, 
Бо йшли комуністи променям« 
Від сонця, що зветься — Партій.

Валерій ГОНЧАРЕНКО, 
член обласного літоб’єднання.
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У повоєнні роки праців
ники природоохоронних 
відомств, зокрема активіс
ти обласної ради Україн
ського 
ці в та 
кілька 
вати в 
довгохвостих куркоподіб- 
них птахів. У різний час їх 
випускали на волю в лісо
вих угіддях Онуфріївсько- 
го, Гайворонського та ін
ших районів. Але не зав
жди вдавалося досягти по
ставленої мети. І не тільки 
тому, що ці переселенці з 
Кавказу і Середньої Азії 
зніжені чи перебірливі. 
Найчастіше фазани стають 

легкою здобиччю запопад
ливих браконьєрів. Вони 
без найменшого жалю бе
руть на мушку цих безза
хисних і до того ж рідкіс
них птахів, явно знаючи, 
що будь-який промисел 
на них суворо заборонено. 
І хоча губителів 
чимдалі меншає, 
ж завдають 
шкоди.

Само по собі 
єрство зроду-віку — за
няття ганебне, і боротьбу 
з ним треба вести рішучу, 
безкомпромісну, бо во
на — складова частина на
шої спільної турботи про 
захист навколишнього се
редовища.
";:Н-іайпершою вдалою 

і спробою акліматизувати 
І незвичайних для 
; нашої облас

ті представни
ків пернатих бу
ло розселення 
фазанів в угід
дях колгоспу 
імені Леніна До- 
линського райо
ну. Свого часу 
сюди завезли з 

і Криму і випусти
ли на волю пів- 
тисячі цих моло- 

| дих птахів. Вони 
‘ загалом добре 

прижилися на 
земельних воло
діннях господар
ства. Фазани хо
ча й лякливі, але 
в окремих ви
падках, особливо 
в скрутну зимову 
пору, з довірою 
ставляться до лю-

мислив-товариства
рибалок, робили 

спроб акліматизу- 
нашому краї цих

природи 
вони все 
відчутної

браконь-

дей, тож, певно, будуть 
постійними мешканцями 
тутешніх місць, їх окра
сою. Бо перебувають тут 
під надійною охороною, 
постійним наглядом.

Фазани полюбляють осе
лятися в невеликих за
плавних та байрачних лі
сах і чагарникових зарос
тях. Суцільних лісових ма
сивів, як правило, уника
ють. Але тут їх можна зу
стріти на узліссях. Цікава 
й така деталь: самець на
багато нарядніший, ніж 
його подруги. Він, можна 
сказати, велично-красивий, 
має золотисто-яскраве 
оперення і видовжений 
клиноподібний хвіст. Сам
ка «одягнута» скромні
ше — в картате сіре уб
рання. Ноги птахів укриті 
поперечними пластинками, 
у самців

Багаторічні 
ження 
зують, 
занів 
участі 
ться 
ться, 
фазани масово 
їх здатність 
весни в цю холодну й го
лодну пору залежить від 
добре поставленої охоро
ни і підгодівлі, котрі про
водяться в місцях розсе
лення осілого фазанячого 
племені.

Як і глухарям, тетерю
кам та вальдшнепам, фа
занам притаманний своє
рідний політ. При виник
ненні найменшої небезпе
ки вони миттю оглушливо- 
шумливо «свічкою» підні
маються на крило. Зумов
лено це тим, що у згада-

зі шпорами, 
спостере- 

спеціалістів пока- 
що чисельність фа- 
без. допомоги та 
людини збільшує- 

позільно. Трапляє- 
що в сувору зиму 

гинуть, і 
вижити

них птахів сильні й пружні 
махові крила і добре роз
винута грудна мускулату
ра. Але вони не можуть 
переміщатись у повітрі на 
великі відстані. Здебіль
шого, щоб заховатись, 
рвучко пробиваються крізь 
деревну й чагарникову гу
щавини і причаюються в 
глушині.

Літньої пори самка від
кладає і насиджує в на
земному гнізді 8—14 яєць. 
Через три тижні у неї по
являється потомство. Пар, 
як це буває в інших пта
хів, фазани не створюють, 
хоча півень завжди три
мається поблизу самок і 
виводків.

Лісові красені приносять 
господарства,а неабияку 
користь; вони, як і сірі ку
ріпки, чи не єдині птахи, 
котрі знищують на картоп
лищах 
ка. Як 
лені в 
ших
республіки досліди, 
латі помічники в боротьбі 
з цим небезпечним шкід
ником бульб дають знач
но більший ефект, ніж за
стосування хімічних засо
бів захисту рослин, 
любляють фазани 
різні ягоди, 
комах.

Тож треба 
рігати й далі 
вати фазанів 
ствах нашої області.

колорадського жу- 
показують постав- 
чернігівських та ін- 
західних областях 

кри-

до

По-
також 

насіння та

всіляко обе- 
розмножу- 

у господар-

В. КРАМАРЕНКО, 
краєзнавець.

СПОРТ

• США: 25 мільйонів чоловік голодує

І

І

|]
На 

«моціон» на леваді.

Фото М. АТАМАНЮКА.

знімку: ранковий
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ВОЛЕЙБОЛ

М’ЯЧ
НАД СІТКОЮ

Розиграш першого кубка об
ласної ради профспілок з во
лейболу серед виробничих ко
лективів фізкультури відбувся 
у спортивному залі кіровоград
ського заводу «Червона зірка».

Відмінно виступили волейбо
лістки світлоподського колекти
ву «Чайка». Вони легко обігра
ли своїх суперниць із Кірово-

градського швейного об'єднання 
та обласної лікарні і стали во
лодарями почесного трофея.

Напружено проходила бо
ротьба за звання сильніших у 
чоловіків між спартаківцями 
обласного центру і волейболіс
тами «Чайки» міста енергети
ків. Перші дві партії виграли 
світловодці. а решту три — 
спартакіпці. Загальний раху
нок — 3:2 на їхню користь. їм 
теж вручено кубок облпроф- 
радн.

У переможців слід відзначити 
майстерність капітанів команд 
Тетяни Маляєвої і Бориса Не
добора.

Спортсменки Світловодська і 
кіровоградські спартаківці здо
були право захищати честь об
ласті на зональних змаганнях

на Кубок ВЦРПС. що почнуться 
й першій половині січня наступ
ного року. Крім наших команд, 
у зону входять представники 
Дніпропетровської і Запорізької 
областей, спортивного клубу 
«Богатир» міста Кривого Рога. І
ТИРАЖ 
«СПОРТЛОТО»

11 грудня В М. Москві відбув
ся 18-іі тираж суботнього 
«Спорт.іото».

Виграші випали па такі но
мери:

1- й тираж — 8. 20, 23. 25, 36.
2- й тираж — 15, 21, 24, 32, 33. 
Виплата виграшів з 21 грудня. І

?і Наша адреса і телефони Газета виходить 
у вівторок, четвер, 

суботу.

• Англія: 45 тисяч пенсіонерів можуть 
не дожити до березня

«Злидні

багатолиці»
Престаріла жителька міста Суїт-Хоум (штат Ар

канзас) Льютеллер Пітере цілі дві проводить у своїй 
крихітній комірці на першому поверсі похмурого бу
динку в негритянському істто. Будинок поступово 
розвалюється, на верхніх його поверхах давно вже 
ніхто не живе: вони зяють чорними очницями виби
тих вікон. Мешканці зосталися лише па двох нижніх 
поверхах — у них принаймні є покрівля над голо
вою, то рятує від частих в Арканзасі заливних дощів.

Журналісти, котрі відвідали Л. Пітере, звернули 
увагу на вивіску на стіні її комірки: «Ми резервуємо 
за собою право відмовлятися обслуговувати декого з 
відвідувачів». «Знаєте, — пояснила журналістам ста
ра жінка, — я взяла цс на пам’ять з. місцевого рес
торанчика, в якому все життя 
ницею. Тут, па півдні, такі 
вивіски нагадували нам, 
неграм, що треба триматись 
подалі від подібних місць».

Цс оголошення здалося 
журналістам символічним, 
вірніше, його протилежне 
значення — воно якнайкра
ще відбивало те становище, 
в якому опинилася на 
схилі віку жителька цього 
будинку. Справді, капіта
лістичне суспільство вирішило, 
витись від піклування яро неї. Один раз на день во
на одержує «гарячий обід» від місцевого агентства, 
субсидованого федеральним урядом за програмою до
помоги бідним, — півтарілки бобів, «приправлених 
запахом м’яса». Ось і все, що вона має від найба- 
гатшої у світі капіталістичної держави. На сніданок і 
вечерю вона може дозволити собі витратити 9 дола
рів на місяць. Скажемо для порівняння, що одна ве
черя в ресторанчику, де Л. Пігерс пропрацювала все 
життя, коштує приблизно стільки ж. «Як же ви при
мудряєтесь жити на 9 доларів на місяць?» — не по
вірили бувалі журналісти. «Живу! А що ж лишається 
робити?.1» — відповіла вона.

Журналісти газети «Нью-Йорк тайме», які готува
ли матеріал про злидні в США, не обмежились від
віданням одного дому вищезгаданої Л. Пітере, а 
здійснили поїздки в інші населені пункти як у штаті 
Арканзас, так і в інших штатах країни. Тс, що вони 

. побачили, примусило їх зробити висновок: «Злидні і 
голод у США — багатолиці. Вони набирають різного 
вигляду й існують V різних районах країни. Є міські 
й сільські злидні. Є злидні негрів та білих, старих і 
молодих».

У місті Джексонвілі (штат Арканзас) вони бачили, 
наприклад, 70-річного Корнеліуеа Батлера, який ці
лий день сидить на ветхому ганку. Він настільки 
ослаб від постійного недоїдання, що не може вийти 
в місто, щоб просити милостиню.

У Літтл-Року (той самий штат) 27-річнпй білий 
безробітний Уільям Паріш відмовився відповідати на 
запитання представників преси про своє життя-буття. 
«Можна подумати, що це допоможе мені дістати ро
боту і купити молока для своєї дитини», — гірко 
сказав він.

В автомобільній столиці США Дейтройті (штат Мі- 
чіган) 35-річна негритянка Патриція Томсон живе зі 
своїми трьома дітьми на мізерну допомогу по безро
біттю. Діти в моєму домі не знають, що таке білий 
хліб, каже П. Томсон.

Подібних прикладів можна було 'б назвати безліч. 
За останніми даними федерального бюро перепису, 
одного з найавторитетніших урядових органів у га
лузі статистики, тільки за один 1975 рік число бідня
ків у США збільшилось на 2,5 мільйона чоловік і ни
ні становить гігантську цифру — 28 мільйонів. Це — 
знедолені люди. На їхні спини передусім обруш’сю- 
ться удари важкого бича економічного розбрату. Для 
них кожний день життя є боротьбою за існування, 
їхні діти від постійного недоїдання чи споживання 
дешевої, позбавленої необхідних вітамінів їжі, хворі
ють серйозними фізичними й розумовими недугами. 
Тяжкого становища цих 28 мільйонів бідняків неспро
можна приховати навіть буржуазна преса: «Ці не
щасні є неповноцінними ----------------- —""
'' Г . тг—

пропрацювала посуд-
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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.

Друкарня їм. Г. М. Димитрова 
Обласного управління у справах видавництв, 

поліграфії і книжкової торгівлі, 
м. Кіровоград, вул. Глінки, 2.

громадянами країни, н па
ріями. — визнає газета 
«Нью-Йорк пост». — Боїнг 
живуть неначе поза пашою 
системою: вони викинуті з 
життя. Становище них лю
дей — наш спільний сором 
і ганьба».

В. БАЙДА ШИН, 
кореспондент ТАРС. 
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А С ТИСЯЧ із вас не до- 
П**** живуть до березня 
наступного року. Причина 
смерті буде одна — гіпо
термія, критичне переохо
лодження організму».

...Гнітюча тиша повисла 
над Трафальгарськок» 
площею, куди зібралися 
на мітинг ці старі виснаже
ні люди. До них, англііф?*' 
ських пенсіонерів, які су
мирно сиділи на .малень
ких, принесених із собою 
стільчиках, були звернені 
ці похмурі слова, що ля
кають: «45 тисяч із вас

«
берез-

хто не 
може

не доживуть до 
ня...».

Так, у числі тих, 
дотягне до весни, 
бути й ця бабуся, в руках
якої плакат із написом? 
«Ми вимагаємо від уряду, 
забезпечення наших за
конних прав! Ми вимагає
мо піклування про тих, хто 
створив Англії славу вели
кої держави!»

Можливо, минають ос
танні тижні життя й цьогф 
старого, який, пробрав«? 
шись до мікрофона, по
вторює запитання, зверне* 
ні не до тих, що зібрали
ся на мітинг на захист прав 
пенсіонерів, а до мешкай^ 
ців масивних будинків 
Уайтхолу, вулиці урядових 
відомств: «Порадьте, як 
прожити на копійки, які вй 
даєте нам у вигляді пен
сії? Порадьте, як оплатити 
ними рахунки за газ та 
електрику? Порадьте, яй 
продержатись нинішню 
зиму, як дожити до 
ни?»

Ці й інші запитання такі 
і лишилися без відповіді. 
Урядові чиновники, яким 
пенсіонери після мітингу 
вручили петицію протесту; 
заявили лише: «Ми спів
чуваємо...» >

Ці слова пенсіонери чу- 
ли й торік. Минулорічну 
зима була суворою. Холо
да, незвичайні для Бриі 
танських островів, трима
лися по кілька тижнів під* 
ряд. Тисячі англійських 
пенсіонерів не побачилкі 
весни: вони померли від 
гіпотермії, критичного пе^> 
реохолодження організ
му. Померли тому, що ЇМ 
виявилась не по кишенї 
надміру завищена плм^ 
за електрику та газ, яким- 
опалюється більшість аі?Ь 
глійських будинків.

Прогноз погоди обіцяє; 
холодну зиму в Англії, у. 
свою чергу економісти і 
статистики обіцяють даль
ше зростання цін на това* 
ри широкого вжитку, елек
троенергію та газ. Ті, хто 
організував мітинг на Тра- 
фальгарській площі, вихо
дили з реального станови
ща, коли заявили, 
тисяч англійських 
перів не доживе 
резня.

що 45 
пенсіо'- 
до бе>

А. ШАЛЬНЄВ, 
кореспондент ТАРС, 

Лондон.

Редактор М. УСПАЛЕНКО.
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