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СЛАВЕН РІК ТРУДА, РІК ЗРОСТАННЯ!
— о ПОБАЧЕННЯ, 1976-й! До побачення... Тобі, наймолод- 

, 1 п’ятирічки, ми не скажемо «про
щай», бо став ти невід’ємною частиною нашої світлої долі, 

живим свідком боротьби і перемог, сажневим кроком у ре
волюцію далі...

Хіба можеш забути, ровеснику, урочисте сяйво ідей Ілліча, 
- яке ще яскравіше спалахнуло над світом з трибуни вікопом

ного XXV з’їзду КПРС! Ми не забудемо історичних рішень 
жовтневого Пленуму ЦК партії, що стали дороговказом 
нашого дальшого поступу вперед, до комунізму. Ми ба
чили високий злет авторитету рідної Комуністичної партії в 
дні 70-річчя Леоніда Ілліча Брежнєва. І пишаємось цим.

Рік звитяжної праці, початок всенародного походу до най
вищої якості того, що робиться руками господарів країни 
великого Леніна. Рік перемог у невтомній боротьбі за мир, 
свободу і щастя народів. Рік величезного успіху всіх чесних 
людей планети, які вирвали з фашистських катівень Луїса 
Корвалана.

Нелегко відділити суму зробленого вчора від того, що є 
сьогодні, буде завтра. І це не тільки тому, що відлік часу 
часто умовний — сотні трудових колективів, тисячі молодих 
виробничників давно вже працюють у рахунок 1977-го. А на 
календарі славнозвісної бригади плавильників Миколи Пет
рова із Світловодського заводу чистих металів — 1978-й! 
В один напружений проміжок часу з’єднали два роки п’яти
річки мелоді хлібороби і тваринники Новгородківського ра
йону: дали слово виконати дворічний план виробництва і про
дажу державі всієї сільськогосподарської продукції до слав
ного ювілею Великого Жовтня. Понад два річних завдання 
до цієї дати зобов'язались виконати комсомольсько-моло- І 
діжні бригади механоскладального цеху «Червоної зірки», 
автогаража колгоспу імені Шевченка Бобринецького району 
та багато інших.

Що принесе нам день завтрашній! Напругу робочих змій і 
свято перемог. Бо в наш час, особливо в рік ювілею Велико
го Жовтня, жити, вчитись і працювати без напруги ми не змо
жемо, Ми не мислимо собі легкого шматка хліба. Хіба не 
переконують нас у цьому зустрічні плани і підвищені соціа
лістичні зобов’язання, особисті комплексні плани трудових 
колективів і молодих виробничників!

Пам'ятаєте, Л. І. Брежнєв казав, що наше завтра залежить 
від того, що зуміємо ми, молоді, створити і збудувати! Змо
жемо багато, найбільше. Зуміли ж понад 800 комсомольсько- 
молодіжних колективів достроково виконати завдання пер
шого року десятої п’ятирічки. Змогли ж 3,5 тисячі юнаків і 
дівчат здобути право працювати з особистим клеймом. Тож 
наше слово, ровеснику, дане на зборах активу обласної і К> 
ровоградської міської комсомольських організацій, — до 
60-річчя Великого Жовтня завершити план двох перших ро
ків п’ятирічки — тверде й непорушне, як клятва.

До побачення, 1976-й! Добридень, рік Новий.’

Корпус № 90. Ще свіжі в пам'яті молодих червонозорів- 
ців суботникп і недільники, влаштовані на пій будові. Силь
ним було бажання допомогти будівельникам, внести частку 
своєї праці в омолодження рідного підприємства. Майбутнє 
стало сьогдденпям: 90-й з 1973 року дав продукції на 48,9 
мільйона карбованців.

А комсомольці і молодь «Червоної зірки» вже готуються 
до нових ударних змін —- іде будівництво корпусе'№ 91, 
який треба здати в експлуатацію 1978 року. В перспективі— 
це величезний комплекс.’Виготовлятимуть у НЬОМУ диски 
сошників, працюватимуть термічна, гальванічна н механічна 
дільниці обробки деталей.

Нині на спорудженні нового корпусу господарюють лише 
.... а 3 ІІЄршпх днів січня їм на допомогу при-будівельники, а з перших днів січня їм

ЖОВТНЕВА 
ВАХТА 
КОМСОМОЛУ!

йдуть юшка і дівчата з цехів. Завком комсомоле створив 
ударник комсомольський штаб шефства, який добре зареко
мендував себе ще на будівництві 90-го корпусе

Н а ф о т о: комсомолець .Микола Запарій з бригаді? кО*У-
"істичної плані мппт.п-.і. т,,„ 1 , ..()ц-гтпгкігіа^ .... тресту «Криворіжстальк0“стрекція» (вгорі), будується корпус № 91.
ніс гичпоі праці .монтажників тресту < 
струкція» (вгері); будується корпус № 91.

Фото В. КОВПАКА-

ЗНАМ’ЯНКА. Комсо
мольсько-молодіжна коло 
на Знам’янського. локомо
тивного депо (керівник 
С. Ф. Токар, секретар ком
сомольської організації 
Анатолій Зіноватнин) з 
по 24 грудня провели оі 
великоваговий поїзд, пере 
візши понад план 
тонн пародногоспода| 
вантажів. п

НОВГОРОДКА. ПРО
бригаду мулярів (ксР\иН"к 
комсомольсько -МО-ІОД,1Л1- 

колективу -- Ь- *• 
групкомсорг

Кумпан). _ міжкол-

иОВИИ рік постукає у зна
■ • йо.ме вікно і •викладе свої 
дарунки. Чого там тільки не 
буде: веселі маски, гірлянди, 
Вишиїа спідничка для вимрія
ного іяніпо і навіть маленькі 
кросівки!

ГІЛЬКИ ЧОМУ ВОНО :ІІИ!!^М: ГС 
РІкно? Виходить • Звичайно, 
Тетянкя вже зустріла свій осо
бисте Новорічне СВЯТО І бузо

"іе.кості. В Старших класах во
на вчилася в Бов’тишці: у нас 
у Розумієш тільки восьмирічка 
То й звіяти, траплялося, від
пускали дівчину, коли я була 
зайнята в групі народною 
контролю аби на партійних 
норах. У мене іі Вася, син,та

кій; що може підмінити, попо
ратись біля корів.

Варвара Йосипівна сімнал- 
---- . - Кііля ланковою, мас

*Г АНЯ-ТЕТ-5ШКА, про иіо ж 
• думала вона під час перер

ви між роботою?
Про вечір. І ііерслноворічну 

репетицію. Як би вона таиню- 
г.г.ла іскрилося б усе навко
ло! І про маскарад, до можна 
донесхочу сміятись і веселити
ся. Вся молодь збереться ДО

мольців разом. ’ Шістдесят —» 
це ж сила!

У «Зорі комунізму» молодь 
працює на.різних ділянках. Ві
доме в районі ім’я механізато
ра Бориса Зс.іс.чьк'а, нагород- 
женого Знаком ИК В.ІКСМ 
«Комсомольська доблесть». На 
жнивах справжній армійський

мольні йшли на селянські сход-... 
ки агітаторами, на.перші кол
госпні ферми - доярками і 
пастухами, щоб словом і ділом 
переконати односельчан \ пере
вагах колективної прані. Ні 
куркульська куля з за рогу, ні 
звірячі розправи не могли пі
дірвати їхню віру » перемогу 
колгоспного •’....
11ІВ тому НС б\.І' 
ссмольия, тепер 
док. >... 
рости та

ради не
) віру в пер 
ладу. Кілька міся- 

жодного ко.м- 
цілпй оссро- 

ІС ось як воші зростали! ЇХ 
велика ідея правди і 

а.пияості. Вони знали.

РИН.ІШКІВ -- ЖОДНОЇ’'’. н "ІС- 
. СЯГИ членів ІІС!>ВІ,Н,111.1|імх ’’ЧїКс 

задовольнити гой м * Ду
ховності. що йоіо -1' ' • ь 
сом пусті стіни БИ1, .. К\.іь. 
тм>п. ■ лб0
спортивний НІЛ. де ..ІТКіГ ?І”Ч1 

м’яч ч<ЗРе‘.
Теїііяч"1"

ВІДІКШІСП’ Н1||:1|'П)1Я 
та 11/11 до ]’„1;,||ні.

численних' гиіга”’,я .f)i 1|-ііо- 
,(.1Ь молодь llo;iv 4.-lf,

покидати
ІІа всі 

зможуть 
колгоспу .. 
Варвара Н<>' 
pit; пропонуй

го 
бильов, 
Віктор l\.y U"«"/ _ 
госпної будівельної Р 
зації красномовно P°J 
відають цифри- ІІа/‘ |0Г0 ні свиновідгодшельного
комплексу колгоспу 

Щоденник 
ударної вахти 
комунізму» н 11 к °‘11 ‘ 2і т' н а 
вельно-моіітажіїпх Р .
S3 і,:” . SS- 

—я»' “= 

показники роботі

.TCKTHBV МОЛО"1 < .
КПРС0 Инйкра-

Володимир Мітенко 
лина Олефіренкочяк.^^., 
днів надоїли віл 
корови по 49 кіло1 р 
ЛОКсІ. rfZ'Kl.'СВІТЛОВОДСЬК.

_ ..ЛІГ1 
грудня план » 
156,2 процента, 
— па 135,2. 
на 198,1. 21 
192,1 процента 
то цікава ст- 
проценти зрості 
ні ______ " Т
Н0Ю бригадою> ... 
доводи Чсрвояшо ИР імГ 
заводу чисіііх 
50-річчя (.РбТ 
-- \\ико.іа П‘ ТР°в. 
комсорг Володимир 
тарепко).

17 нація бриіадир
1 І • ,.„.„.пп fineучасником ь 

v' ї111 Його РОЗПОВІДЬ про 
професію плавильника за
хоплено слухали всі, а 
особливо ХЛОПІІК________

16
виконано на 

17 грудня 
20 грудня - • 
грудня на 

, Це НЄ ІірОС- 
статнетика. Не 
-----ання показа- 

Г»*«>?ОЛІЖ- 
ордена ір?

„„що Прапора 
< металів імені 

(керівник 
грун- 

Та-

Ч и, 
ви?

ПАТРІОТИЧНА 
ІНІЦІАТИВА 

ТВАРИННИКІВ 
КИЇВЩИНИ

У Жовтневому палаці куль
тури столиці України 27 грудня 
відбулися збори партійно-гос
подарського активу Київської 
області. На них було обговоре
но лист Генерального секрета
ря ЦК КПРС товариша Л. І. 
Брежнєва працівника/^ тварин
ництва області і завдання пар
тійних, профспілкових і комсо
мольських організацій, радян
ських, господарських органів, 
працівників сільського госпо
дарства по виконанню соціа
лістичних зобов’язань у справі 
збільшення виробництва і про
дажу державі продуктів тва
ринництва.

У президії зборів — члени і 
кандидати в члени Політбюро 
ЦК Компартії України товари
ші В. В. Щербицький, М. М. 
Борисенко, О. П. Ботвин, О. Ф. 
Ватченко, О. П. Ляшко, В. О. 
Сологуб, П. Л. Погребняк, 
О. А. Тчтаренко, В. В. Федор- 
чук, В. Ю. Маланчук, Я. П. По
гребняк, а також керівники об
ласті, передовики і новатори 
виробництва, знатні люди Київ
щини.

Член Політбюро ЦК КПРС, 
перший секретар ЦК Компартії 
України товариш В. В. Щер
бицький оголосив лист това
риша Л. І. Брежнєва працівни
кам тваринництва Київської об
ласті, який був зустрінутий 
бурхливими, тривалими оплес
ками.

У своєму виступі перший сек
ретар ЦК Компартії України 
підкреслив, що поради і реко
мендації, що їх містить лист 
Леоніда Ілліча Брежнєва, ма
ють велике значення не тільки 
для Київської області, а й для 
всієї республіки, всієї країни. 
Прискорений розвиток тварин
ництва, максимальне викори
стання всіх резервів і можли
востей — найперший обов я- 
зок, справа честі кожного тва
ринника, кожного сільського 
трудівника, кожної партійної 
організації. Розрахунки тварин
ників Київщини показують: як
що по-справжньому взятися за 
діло, то це нелегке завдання 
можна успішно розв язати. Ус
піх справи визначатиметься на
самперед рівнем організації 
роботи, розумним, хазяйським 
підходом до справи. Голови® 
тепер — з найбільшою відда
чею використати наявні корми, 
організовано провести зимів
лю худоби, скрізь забезпечити 
зростання надоїв молока і при
росту ваги тварин на відгодів
лі, значно збільшити в зимовий 
період виробництво і закупки 
продукції.

Товариш В. В. Щербицький 
висловив упевненість, що пат
ріотичний почин тваринників 
Київської області буде підтри
маний в усіх областях і райо
нах, колгоспах і радгоспах рес
публіки. Обкомам, міськкомам, 
райкомам партії, радянським, 
профспілковим і комсомоль
ським органам, сільськогоспо
дарським міністерствам і ві
домствам необхідно обговори
ти лист Генерального секрета
ря ЦК КПРС у колективах кол
госпів, радгоспів та інших сіль
ськогосподарських підприємств 
і організацій, розробити і здійс
нити конкретні заходи по реалі
зації висунутих у ньому зав-' 
дань і за прикладом тваринни
ків Київщини широко розгор
нути змагання за перевиконан
ня завдань наступного року, за 
дострокове завершення планів 
щссятої п ятирічки.
. Жовтневий (1976 п.ї Ппг^ц



ЫОВИИ рік постукає V зна- 
йоме вікно і’викладе свої 

Дарунки. Чого там тільки не 
біде: веселі маски, гірлянди, 
вишита спідничка для вимрія
ного таншо і навіть маленькі 
кросівки!

Тільки чому воно знайоме, тс 
рікно? Виходить... Звичайно, 
Тетянка вже зустріла своє осо
бисте Новорічне свято. 1 було 
це наприкінці листопада. Ос
танні літри теплого молока на
повнили толі бідон. Вона випе
редила старших, досвідченіших 
доярок. І маму свою. Варвару 
Йосипівну. теж випередила. 
Побувши з Танцю, познайомив
шись із нею ближче, кожний 
би, так само, як і ми, зрозумів, 
шс вік — поняття луже віднос
не. Особливо тоді, коли свої 
вісімнадцять вимірювати за 
всіма законами юної дорос
лості.

ЛІН потрапили на ферму піл 
Час обіднього доїння. Мазурки 
і Лис.кн миролюбно ПОГЛЯЛЯЛІІ 
на нас і все ж відчували при- 

сутність чужих: нёвдоволено 
Повертали голови, випереджаю- - 
УТГ нашу спробу погладити. 
1 заспокоєно завмирали, впі- 

доторк знайомих рук.
Поки Таня скребкою вичісу

вала Ь°ки і спини корів, ми 
рс’мсвляли з Варварою Йоси
півною.

— Для дочки моєї ферма не 
ьовина. Ше навчаючись v п'я
тому класі, Таня прибігала до 
мене. Яка у дитини сила, щоб 
руками здоїти? Але. повірте, 
вистачало — як не сили то 

чіпкості. В старших класах во
на вчилася в Бовтншці: у нас 
у Розумівпі тільки восьмирічка. 
Іо й звідти, траплялося, від
пускали дівчину, коли я була 
зайнята в групі народного 
контролю або на партійних 
зборах. У мене й Вася, син, та
ти, то може підмінити, попо
ратись біля корів.

Варвара Йосипівна сімнад
цять років була ланковою, має 
дві медалі за доблесну працю. 
1960 року стала комуністкою — 
першою з жінок «Зорі комуніз
му». Від осені дев'ятий рік. як 
перейшла на ферму. Та поле не 
забулося: вона знає кожен 
клаптик, кожен вибалок на 
ньому. У неї добрі руки, бо і 
земля, і жива тварина чутливі 
на доброту. Питати, де почу
вається вільніше, до чого біль
ше прикипіла — до поля чи до 
ферми, — все одно, то різати 
надвоє стигле паливне яблуко. 
/ половинки ваблять зір. а 
втраченої цілісності не повер
нені.

Тепер дочка попереду: чи 
треба дивуватись? Ні. радіти 
треба з того, шо виростила не
спокійну душу, яка не тільки в 
книгах, а й у житті шукає три
вожного щастя.

Таня тим часом переодягла
ся, і ми вийшли на сонце. На 
пальиі своєму я несла згадку 
гро теплі губи малої пустунки. 
Виросте телятко і тоді тільки 
навчиться відрізняти справжню 
хазяйку від випадкових гостей, 
бігтиме на перший її поклик, 
коли виведуть усіх їх иа про
гулянку.

Т AI ІЯ-ТЕТЯНКА. про шо'ж 
' думала вона під час перер
ви між роботою?

Про вечір, і перед новорічну 
репетицію. Як би вона танню- 
іл.ла — іскрилося б усе навко
ло! І про маскарад, де можна 
донесхочу сміятись і веселііти- 
ся. Вся молодь збереться до

НЕВІДКЛАДНА
Будинку культури — і скільки 
радості вихлюпнеться аж до 
високої стелі! А пісні. їхні ПІСНІ 
майнуть за.двері, сплетуться з 
м ’яким місячним сяіівом. роз
литим над селом, і срібними 
дзвониками затремтить, розта
не тййіа

...Та чи зіпнуться? Василю 
Знмснку. комсомольському сек
ретареві. важко зібрати само
діяльних артистів на репетиції. 
Він же один иа три села, а ба
гатьох ще її умовляти дово
диться.

Сьогодні ввечері Таня, ма
буть. знову допомагатиме кіно
механікові. Кіно крутити вона 
любить і вміє: браг разів два 
показав, а з технікою вона в 
ладах. Як завжди... їй хочеться 
молодого, дружного свята, щоб 
побачити, нарешті, всіх комсо

мольців разом. Шістдесят — 
це ж сила!

У «Зорі комунізму» молодь 
працює на різних ділянках. Ві
доме в раіїоні ім'я механізато
ра Бориса Зстеяькг, нагород
женого Знаком U.K В.’ІКСМ 
«Комсомольська доблесть». Ня 
жнивах справжній армійський

РЕПОРТАЖ 
ЧЕРВОНОГО 
ТИЖНЯ
ггрт виявив Василь Красюк, 
який зі служби повернувся в 
рідне село. Він сів на батьків 
кембаіін. і впевнено вивів свій 
екіпаж В ОДИН 3 Критих у ра
йоні. Закінчував ударні жнива 
далеко від дому в Курській 
області.

Відмінно працюють члени 
комсомольсько - молодіжного 
колективу шоферів. Успішно 
завершують рік подруги Тетя
ни Безносенко.

Всі вони — спадкоємці юних 
ентузіастів славних тридцятих 
років. Тих не лякали трудноті, 
неминучі на шляху першонро- 
хідців, бо вони розуміли, шо 
соціалістична перебудова се
ла — в їхніх молодих руках. 
Комсомольські осередки були 
важливою опорою комуністів у 
заснуванні колгоспів. Комсо

мольці йшли на селянські сход- _ 
ки агітаторами, на .перші , кол
госпні ферми — доярками і 
пастухами, щоб словом і ділом 
переконати односельчан у пере
вагах колективної прані. Ні 
куркульська куля з-за рогу, ні 
звірячі розправи не могли пі
дірвати їхню віру в перемогу 
колгоспного ладу. Кілька міся
ців тому не було жодного ком
сомольця, тепер — цілий осере
док: ось як вони зростали! їх 
ростила велика ідея правди і 
справедливості. Вони знали: 
тільки їхня праця - невтомна, 
самовіддана — несе їм те щас
тя, за яке зі зброєю в руках 
билися на фронтах громадян
ської війни їхні батьки і старші 
брати.

Фотодокументи, щоденники, 
звіти комсомольських зборів, 
листи рідним і друзям, пробиті 
кулями КОМСОМОЛЬСЬКІ квитки 
під склом музеїв... Скільки ду
мок попи звихрюю ть, скільки 
молодої віри увібрали вони ■» 
себе! Ті дні і події не просто 
входили в історію навіки 
вкарбовувалися в неї. «При
ставьте і.хо к первой пятилет
ке: там паши в ней пульсируют 
сердца», — сказав про них 
поет.

І СЬОГОДНІ, в роки сімде
сяті. коли колгоспи стали 

звичною дійсністю, ми шукаємо 
і знаходимо живу пульсацію 
сердець. Ми почали говорити' 
ьро два крила людського щас
тя — «троянди й виноград — 
красиве і корисне». І Тетяну 
Безносенко, і її товаришів — 
механізаторів, шоферів, тва- 

риипиків - ЖОДНОГО з НІІСІЛс' 
сятц членів первинної,ие М<’ЖС 
задовольнити той міц;муМ Ду
ховності, що йоіо дарують ,,а‘ 
сом пусті стіни БудИНку куль
ті рн. Або новозбугіовании 
спортивний зал. де МОи'.1)а липі 
покидати .м’яч через сіткУ-

Па всі Тетянчині «цСЬмУ?/? 
зможуть ВІДПОВІСТИ І|П |ВЛІ,,І,Я 
колгоспу та парторДні-^ІІ’я' 
Варвара Йосипівна, До‘ речі. не 
раз пропонувала розібратись у 
численних питаннях. х»и-'"°' 
ють молодь. Подум’атн вСІМ 
разом, дружно — в>Ке час. 11,е' 
редусім про хорошою керівНИ.' 
ка художньої само іія.іі’і,оСГ.'' 
Зацікавлений у ньому й Рай' 
гем комсомолу, та 3 |<оП,'Рст’ 
ними пропозиціями в;н це п0* 
спішас.

Після напружених трудови* 
буднів людині погрібні свята: 
побувати на концерті, ■■ Ніс кр;і 
ще вис і > пн і н самій. ПОСЛУ-

а

з нас т е

того, щоб розлити 
вироблене в пер- 

дссятої п'яти- 
,м айстра ми 

доїння нашої 
час змагання 

призи газети «Молодий 
моло- 
Кіро-

вис і ч ин І н самій, послу- 
хорошу музику. ІіОІГаНЦіС- 
чи просто поговориТ(| 
разом. Ні малспФ; ■’ 
свята, свята луні/ 
погаснути труло/

молодому

перед очима . 
комсомольців т' 
від підкореної
ПО НІЙ міряти

хат и 
вати 
бути 
ликі 
дуть 
іузіатму, 
буднів.

Мати 
приклад 
тих, іти і 
висоти і 
звершення - В ЦЬОМУ Ліц,[^ 
хлопців із «Зорі КОМУНІц,,.’ 
хто не замінить. Думати, 
шуватн їм самим.

т-.ЛЮДцд.
Олександрійський раноц.

Для
.молоко, 
тому році 
річки МОЛОДИМИ 
машинного ~~~ 
області під 
за 
комунар» «Першій 
дій чотиритисячний 
воградщини стартового ро
ку десятої п’ятирічки» та 
«Країно му комсомольсько- 
МО.ІОДІЖНО.Му КО.іеКі ИВОВІ і 

МТФ області», погрібно 
500 'мільйонів півлітрових 
пляшок.

Новорічний 
молодих механізаторів, 
вступили у 
подовження 
ного строку

подарунок 
які 

змагання за 
амортизацін- 

служби сіль
ськогосподарської техніки, 
господарствам Кіровоград- 
шини — 81 трактор 1-74. 
Стільки їх можна купити 
на заощаджені па ремон
тах і техоглядах гроші. Ви
користовуючи зекономлене 
пальне. можна зорати 
50700 гектарів поля.

И ft ве. 
.п «є да- 
7>му сн- 
’взяттю

Живий 
{ТИдця- 

НИмп 
свої 

■ат і
ТУ» ні-

1 внрі-

таренко).
17 грудня бригадир був 

учасником вечора профорі
єнтації в середній шкоді 
№ 4. Його розповідь про 
професію плавильника за
хоплено слухали всі, 
особливо хлопці.

І домствам необхідно обговори
ти лист Генерального секрета-

■ ря ЦК КПРС у колективах кол- 
Я госпів, радгоспів та інших сіль- 
І ськогосподарських підприємств

І і організацій, розробити і здійс- 
I нити конкретні заходи по реалі- 
] зації висунутих у ньому зав- 

В дань і за прикладом тваринни- 
| ків Київщини широко розгор- 
| нути змагання за перевиконай-

■ ня завдань наступного року, за 
І дострокове завершення планів 
Я десятої п'ятирічки.
І Жовтневий (1976 р.) Пленум 
І ЦК КПРС, відзначив на зборах 
І перший секретар Київського 
І обкому партії В. М. Цибулько, 
І поставив перед трудівниками 
І села великі завдання по збіль- 
| шенню заготівель тваринниць- 
I кої продукції. У відповідь на це 

працівники ферм Київщини ви
ступили з патріотичним почи
нанням — у наступному році 
вони зобов язались вийти на 
рівень 1978 року по закупках 
молока і на рік раніше досяг
ти обсягів продажу державі 
молока і м’яса, встановлених 
на кінець п'ятирічки. В 1977 ро
ці вони продадуть, зокрема, 
220 тисяч тонн м’яса, 950 тисяч 
тонн молока, багато іншої про
дукції.

Представники сільських пар- - 
тійних організацій, передовики 
і новатори колгоспного та рад
госпного виробництва, керівни
ки і спеціалісти господарств, 
які виступили на зборах, по-ді
ловому проаналізували досяг
нуті результати, намітили шля
хи здійснення нових завдань.

(РАТАУ).

CO ЦІА ЛІС ТИН ИІ 
ЗОБОВ’ЯЗАННЯ

КОМСОМОЛЬСЬКО-МО.ІОДІЖПОЇ БРИГАДИ ІМЕНІ XXV З’ЇЗДУ КПРС 
ДІЛЬНИЦІ ПЛАШКА КІРОВОГРАДСЬКОГО ОРДЕНА «ЗНАК ПОШАНИ» 
ЗАВОДУ ТРАКТОРНИХ ГІДРОАГРЕГАТІВ ИА 1977 РІК

Активно включився колектив нашої 
комсомольсько-молодіжної бригади у 
г-магапня за -право -підписати Рапорт 
Ленінського комсомолу ЦК КПРС до 
6С-оічііого ювілею Великого Жовтня. Со
ціалістичні зобов язаннЯ. взяті -па 1976 
рік. ми виконали достроково. 15 грудня 
Керуючись рішеннями XXV з’їзду КПРС 
і жовтневого (1976 р.) Пленуму ЦК 
КПРС прагнучи ознаменувати славний 
ювілей Жовтня те витими Досягнення
ми. бригада бере на 1977 рік підвищені 
зобов’язання. Даємо слово:

— достроково, до 7 листопада, вико
нати план перших двох років п’ятирічки:

— сто процентів продукції здавати з 
першого пред’явлення:

— за рахунок впровадження передо
вого досвіду, вдосконалення організації 
прані, ефективного використання засобів 
механізації підвищити виробіток кожно

го члена бригади порівняно з 1976 роком 
на один процент;

— зекономити матеріалів, електро
енергії, та за рахунок впровадження 
трьох раціоналізаторських пропозицій 
2,5 тисячі карбованців;

— добитися в першому кварталі при
своения бригаді звання колективу висо
копродуктивної праці, високої культури 
і зразкового громадського порядку:

— допомогти оволодіти суміжними про
фесіями двом членам бригади.

Викликаємо на змагання бригаду 
штампувальників горизонтально-куваль
них машин ливарно-термічного цеху 
№ 3. очолювану О. А. Шелестом.

За дорученням колективу брига
ди- В. Балов — бригадир, Л. Ва
сильєва — гругікомсорг.

Зобов'язання обговорені і прийняті на 
зборах бригади.

КОМСОМОЛЬСЬКО-МОЛОДІЖНОЇ 
ТРАКТОРНОЇ БРИГАДИ КОЛГОСПУ 
«ДРУЖБА» ІІОВОУКРАЇ1ІСЬКОГО 
ІАПОІІУ ПА 1977 РІК
(БРИГАДИР А. ЛАПА, 
ГРУПКОМСОРГ А. ОЛІЙНИЧЕНКО).

Цього року, як і планували, продали 
державі надпланові тонни врожаю зер
нових і технічних культур. Щоб закріпи
ти успіх, уже сьогодні виробили понад 
42 тисячі гектарів умовної оранки — та
ка продуктивність праці створює добру 
передумову в рік 60-річчя Великого 
Жовтня досягти нових, вищих рубежів.

— Зберемо з кожного гектара зерно
вих по 35 центнерів, в тому числі куку
рудзи на зерно — по 40, цукрових буря
ків — по 270, соняшнику — по 23;

— застосовуючи передові методи пра
ці, виробимо 49 893 гектари умовної 
оранки, середньодобове навантаження 
на умовний трактор доведемо до 8,8 гек
тара, а річне — до 1881.

Комсомольці В. Грущак та В. Пойченко, 
які зобов язалися на своєму Т-74 працю
вати весь амортизаційний строк без ка
пітального ремонту, дали слово протя
гом наступного року зекономити 1920 кі
лограмів пального, заощадити на ремон
тах та техоглядах 70 карбованців. Усі ме
ханізатори — учасники руху за подов
ження життя техніки вирішили зекономи
ти 54 340 кілограмів пального, на ремон
тах і техоглядах заощадити 2895 карбо
ванців.

Зобов'язання обговорені і прийня
ті на зборах бригади.

muvinr?il4liol ПРД'1?І0Д,ЖІЮТ БРИГАДИ. 
ївоШР'лп^И^ГУ-ПОВЛ/ІБНИКШ

ЗАВОДУ РАДІОВЙР0БІВ |іл
Рахунок другого р°Ку дЄся_ 

тої п'ятирічки бригада відКри_ 
г.а ще ЗО вересня. Май^ 
місяці на нашому ~ тРУДовому 
календарі — 1977-й. ову Хви_ 
лю активності членів к°лективу 
викликали рішення ж°3тНевого 
(1976 р.) Пленуму ЦК КПРС. 
Відповідаючи на ПІКлУвання 
партії, ми беремо на настуПНи- 
рік підвищені соціалістичні зо
бов'язання. Даємо слово:

— на основі вдосконалення 
організації праці і технології

ХУ № 6 КІРОВОГРАДСЬКОГО 
1977 РІК
виробничих процесів, впровад
ження передового досвіду до
битися вищої, ніж 1976 року, 
продуктивності праці і викона
ти завдання двох з половиною 
років до 60-річного ювілею Ве
ликого Жовтня;

— здавати всю продукцію 
тільки відмінної якості, доби
тися права -працювати з бри
гадним клеймом якості;

— від впровадження раціо
налізаторських пропозицій 
одержати умовний економіч-

ний ефект не менше 2000 кар
бованців;

— здобути право називатися 
бригадою імені 60-річчя Вели
кої Жозтневої соціалістичної 
революції.

Викликаємо на змагання ком- 
ссмольсько-молодіжну брига
ду регулювальників телерадіо- 
аг.аратури цеху № 6, очолюва-- 
ну Костянтином Бундюком.

За дорученням бригади:
В. РЯБЧЕНКО — брига
дир. В. ШАПОВАЛОВ — 
гругікомсорг.
Соціалістичні зобов'язання 

обговорено і прийнято на збо
рах бригади.

п7ш5пііпЧЬГ-ЬКО.ХЮЛОДГЖПОГО КОЛЕКТИВУ ЕЛЕКТРОМОНТАЖНОЇ 
ПА іду; р^'РОВОГРАДСЬКОГО ЗАВОДУ ДОЗУЮЧИХ АВТОМАТІВ

Ідучи назустріч 60-й річниці 
Великого Жовтня, пат*нені р;. 
шеннями жовтневого П976 р.) 
Пленуму ЦК КПРС. ми беремо 
підвищені соціалістичні зобо
в’язання на другий рік десятої 
п’ятирічки:

— річний план з усіх техніко- 
скономічннх показників вико
пати до 25 грудня:

— добитися високої якості 
виготовлюваної продукції, д0.

БССТИ здачу її з першого 
пред’явлення до 98.5 процента;

— впровадити у виробництво 
ьс менше 12 раціоналізатор
ських пропозицій з економічним 
ефектом в 1,8 тисячі карбован
ців;

— подати шефську допомогу 
колгоспові імені Чапаева Ком- 
паніївського району на збиран
ні врожаю 1977 року:

— добитися присвоєння діль

ниці звання «Дільниця зразко
вої праці і високої якості виго
товлюваної продукції» до 
60-річчя Великого Жовтня.

Викликаємо на соціалістичне 
змагання комсомольсько-моло
діжний колектив дільниці скла
дання ваг імені М. Остров- 
ського.

Соціалістичні зобов’язан
ня обговорено і прийнято 
на відкритих комсомоль
ських зборах.



З ТУРБОТОЮ ПРО БЛАГО НАРОДУ
Центральний Комітет КПРС, 

Рада Міністрів СРСР і ВЦРПС 
відповідно до програми со
ціального розвитку і дальшого 
піднесення рівня життя народу, 
виробленої XXV з’їздом КПРС, 
прийняли постанову про підви
щення мінімальної заробітної 
плати робітників і службовців 
з одночасним збільшенням ста
вок і окладів середньооплачу- 
всних категорій працівників, 
зайнятих у невиробничих галу
зях народного г'осподарства.

Заробітну плату буде підви
щено 31 мільйону працівників 
е середньому на 18 процентів. 
Затрати держави на це стано
витимуть понад 7 мільярдів 

ІНЖЕНЕР — це перш за все винахідник і дослід
ник, людина творчості і пошуку. Стати таким 

нелегко. Для цього ще в інституті треба вчитися 
застосовувати знання в науковій роботі, вчитися 
працювати творчо, розвивати в собі прагнення до 
наукового пошуку. У процесі виховання сучасних 
інженерів велику роль відіграє студентське наукове 
•товариство. Активна робота в ньому — один із 
найефективніших засобів кращого засвоєння про
грамового матеріалу.

У нашому інституті великого значення налають 
vчacтi студентів у наукових дослідженнях. На це 
сплямовано зусилля ректорату, партійної і комсо
мольської організацій, ради по науково-дослідній 
роботі студентів, кожного викладача. 1 вони при
носять плоди. Та, на жаль, серед частини вихован
ців тс побутує думка, нібито науково-дослідна 
робота забирає багато часу, що негативно позна
чається на засвоєнні програмового матеріалу, на 
успішності. Це, безумовно, . неправильна думка. 
Тверджу, виходячи я власного досвіду і досвіду 
моїх товаришів — активних членів студентського 
наукового товариства.

Під керівництвом старшого наукового співробіт
ника Володимира Олександровича Юхна я дослід
жував електрофізичні властивості цементів з ме-

Вітчизна

Хабаровський край. Два 
роки тому на маленькому 
тайговому роз’їзді біля річки 
Ургал висадився десант буді
вельників. З Донецька і Гор- 
лівки, Краматорська і Дзер- 
жинська приїхали юнаки й 
дівчата на БАМ, щоб спору
дити нове місто, збудувати 
велику залізничну станцію. 
Слідом за «Донбасом» на бу
дівництво магістралі прибули 
загони, сформовані в Києві, 
Львові, Харкові, Дніпропет
ровську. Вони і ввійшли до 
складу спеціалізованого буді
вельно-монтажного поїзда 
«Укрбуд».

Спорудивши на півроку ра
ніше строку тимчасове сели
ще, посланці України розпо
чали капітально будівництво. 
Росли поверхи першого на 
східній дільниці БАМу бага
топоверхового цегляного бу
динку, піднімалися стіни лі
карняного комплексу. Школа, 
що прийняла торік понад 150 
учнів, дитячий садок-ясла, 
Палац культури — псе цс бу

карбованців у розрахунку на 
рік.

Передбачається збільшити 
заробітну плату робітникам і 
службовцям:

освіти, охорони здоров’я, 
соціального забезпечення, фі
зичної культури і спорту (за 
синятком тих категорій праців
ників, яким ставки і оклади бу
ло підвищено раніше); культур- 
но-ссвгтніх установ і театраль
но-видовищних підприємств;

торгівлі і громадського хар
чування, матеріально-технічно
го гостачання, збуту і заготі
вель, житлово-комунального 
господарства і побутового об-

УПЕВНЕНИЙ 
ПОЧЕРК 
БУДІВНИКІВ 
УРГААА

Щодня до Ургала прибува
ють листи і посилки, свіжі но
мери обласних і республікан
ських газет. Поштове відді. 
лення селища підтримує по
стійний телефонний і теле
графний зв’язок з усіма міс
тами України.

В Ургалі завжди раді гос
тям, особливо землякам. Сю
ди часто приїздять делегації 
партійних і громадських ор
ганізацій, агіткультбригади 
письменники і художники 
композитори і музиканти, ар
тисти і спортсмени. Концерти 
для будівників БАМу, зустрічі 
з ними проводяться в Палаці 
культури. Вечорами і у вихід
ні дні тут дуже людно: пра
цюють літературна студія і 
драматичний гурток, прово
дяться репетиції художньої 
самодіяльності, займаються 
учні музичної школи. П’ят
надцять тисяч примірників 
книжок становлять фонд Се
лищної бібліотеки. Більшість 
книг зібрали і прислали із дар 
будівникам БАМу тоула.иі 

слуговування населення, охо- 
Рсни;.

науково-дослідних установ, 
«онейукторських І проектних 
організацій обчислювальних 
Центрів та інших організацій 
нвуки;

. органів державного управ
ління господарських організа
цій, суду і прокуратури, кре
дитних установ і. органів дер
жавного страхування.

Значне підвищення заробіт
ної плати передбачено праців- 
никах!масових професій - 
ведичним сестрам, санітаркам, 
Фармацевтам, вихователям
«ІИХ груп, бібліотекарям і 

СТУДЕНТСЬКИИ МЕРИДІАН

тою автоугт, .. цпебничих процесів на заводах 
залізобетон ,,зац11 І5'бів Робота дуже цікава, по
требувала і !х вир,,су необхідно було вивчити 
велику кііЬк;Гато ^програмової літератури. Од
наче це І1С КІСть поз- н . П,ІИТПСЯ Ііа «відмінно» і 
виконуват,Даважал° ; дору4еиня; скоріше, навпа
ки: зііайо громаде1';часною науковою проблема
тикою розиї0 І3 -пугозір. дало можливість ясні
ше уявити Гп , позуміти перспективи науково- 
технічного , 1 5 зр Особиста участь у дослід
женнях пп,;,рОгРесу’’ ПО самостійності, допомог- ла в„роб»>а «СНВЄ,,?,оглипіст’ь ло себе, ціле- 
епрямованіЛ Ві’соі<У ІІІгТі„ організованість. Робо
ту закінчи•? зібр3’ ііа інститутській конферен
ції ■' рекп , ■СГІІІНН9’ пія участі у всесоюзному і 

с"дуваЛи д } іі^тпт—

ВІКУ

клубним працівникам (особли
во на солі), продавцям, а та
кож багатьом іншим катего
ріям робітників, спеціалістів і 
службовців невиробничих га
лузей.

Нові оклади і ставки запро
ваджуватимуться поступово: в 
районах Крайньої Півночі і в 
місцевостях, прирівнених до 
них, а також у районах Дале
кого Сходу, Сибіру і Європей
ської Півночі — у грудні 
1976 р. — лютому 1977 р.; в 
районах Уралу, Казахстану, Се
редньої Азії, у Волго-Вятсько- 
му районі і в Поволжі — в 
грудні 1977 р. Строки прове
дення вказаних заходів в ін

республіканському конкурсах, де вона удостої
лась дипломів міністерств вищої і середньої спе
ціальної освіти СРСР та УРСР і ЦК ВЛКСМ та 
ПК ЛКСМУ.

Успішно поєднують наукові дослідження, на^ 
вчання та активну громадську роботу Ленінські 
стипендіати Наталя Кафтан, Володимир Луценко, 
комсорг групи Юрій Кукурудза, голова ради від
мінників Леся Тарасенко і десятки інших моїх 
товаришів. Більшість активних членів студент
ського наукового товариства кращі роботи вклю
чає до курсових і дипломних проектів, котрі 
після захисту, як правило, впроваджуються у ви
робництво.

Наукова робота дає змогу кожному те в сту
дентські роки прилучатися до актуальних проблем 
сучасної науки і практики, виховує вміння швид
ко адаптуватися у виробничому чи творчому ко
лективі. Тому-то нині процесу навчання у вузі 
вже не уявити без самостійної наукової діяльності 
студента.

В. КАЛІЧ, 
випускник Кіровоградського інституту сіль
ськогосподарського машинобудування.

ших районах країни будуть ви
значені у планах на наступні 
роки нинішньої п’ятирічки.

У прийнятій постанові Цент
ральний Комітет КПРС, Рада 
Міністрів СРСР і ВЦРПС закли
кали робітників, інженерно-тех
нічних працівників і службов
ців невиробничих галузей на
родного господарства піднести 
трудову активність і творчу 
ініціативу в забезпеченні більш 
повного задоволення матері
альних і духовних потреб насе
лення, дальшого зростання йо
го освітнього і культурного рів
ня, поліпшення медичного об
слуговування, умов праці, по
буту і відпочинку радянських 
людей, підвищення якості по
слуг, що надаються, і ефектив
ності роботи,

(РАТАУ).

V ЛОПЧИК стояв біля 
• •»** залізничного полотна. 
Щось кричав, намагаючись 
пересклити своїм голосом ша
лений стукіт вагонних коліс, 
махвв руками людям, котрі 
сиділи в кабіні локомотива. 
А експреси летіли все далі, 
він дивився їм услід, поки на 
обрії не змикав останній ва
гон. Як заздрив Толя тим 
людям у чорних формених 
кашкетах!

Анатолій Рогов ішов до 
професії тим же шляхом, що 
н десятки його колег. Після 
школи — технічне училище. 
Згодом, уже маючи право па 
керування електровозом, вій 
закінчив Одеський технікум 
залізничного транспорту. Та 
знав, іцо в продовженні на
вчання є велика потреба, ад
же техніка постійно вдоско
налюється, на залізницю при
ходять потужніші машини. 
Тому й не задовольнився 
знаннями, які дало училище. 
І нині навчається в Дніпро
петровському інституті інже
нерів залізничного транс
порту.

Комсомольсько - молодіж
ну колону Зна.м’ямського ло-

ДОРОГА, 
ДОРОГА, 
ДОРОГА...
комотивного депо, в якій пра
цює Анатолій, очолює маши- 
ніст-інструктор комуніст С. Ф- 
Токар. Колектив цього року 
переміг у соціалістичному 
змаганні за результатами 
другого кварталу. Надплано
ві вантажі, зекономлені кіло
ват-години електроенергії — 
все, чим вимірюється ефек
тивність і якість праці маши
ністів, вніс у колективну ко
пилку А. Рогов.

На початку року він запи
сав до своїх соціалістичних 
зобов’язань, що перевезе по
над план більше 20 тисяч 
тони народногосподарських 
вантажів. А минуло тіль
ки десять місяців і маши
ніст майже виконав річну 
норму. Провів 75 великоваго
вих составів, перевіз ними 
18 995 тонн надпланових ван
тажів, зекономив 52 151 кіло
ват-годину електроенергії.

Особливо любить Анатолій 
водити великовагові состави. 
Бо це складно. В такій поїзд
ці випробовуєш себе, переві
ряєш майстерність, уміння 
диктувати свою волю склад
ній машині. Коли поїзд іде зі 
швидкістю вісімдесят кіло
метрів на годину, а за спи
ною 4200 тонн, коли кожен 
рух обмежений суворими ви
могами графіка, то не так 
уже й легко економити. Але

. * nnhUTL НАГЛ
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ЗЕМЛЯКИ

ЖИТТЯ-ПОЛІТ
8 березня 1910 року черво

ною датою ввійшло в історію 
вітчизняної авіації. Того дня в 
Одесі з іподрому Бігового то
вариства вперше в нашій 
країні піднявся в небо аеро
план. За його кермом сидів 
Михайло Єфімов — перший 
росіянин, що проклав шлях у 
небо.

«На біговому полі вчора 
відбулася подія, про яку при
сутні на ній колись розпові
датимуть своїм онукам. Вони 
розкажуть їм, що на власні 
очі бачили те, що ще не так 
давно вважали казкою.., фан
тазією небагатьох мрійників- 
диваків». Так оцінив політ 
Єфімова кореспондент газе
ти «Одесские новости».

Єфімов, Уточкін, Нестеров. 
Це вони починали штурмува
ти висоти, вони допомогли 
зміцніти крилам Чкалова і 
Маресьева, Кожедуба і По- 
кришкіна. Вони заклали фун
дамент стартового майданчи
ка для корабля Юрія Гагарі- 
ьа. Вони були першими. По
чесне місце серед них посі
дає здібний авіатор, наш зем
ляк (він народився в селищі 
Олександрівці) капітан Лев 
Макарович Мацієвич. Сторіч
чя з дня народження талано
витого інженера минає 1 січ
ня 1977 року.

...Левкові пощастило. По- 
перше, його рідні — мати Те
тяна Федорівна та батько Ма
кар Дмитрович — були людь
ми освіченими, культурними, 
лагідними. Вони передали си
нові кращі якості свого ха
рактеру. По-друге, хлопчик 
ріс серед селянських дітей, 
працелюбних, не розбеще
них. Батько, що служив на 
Цукрових заводах капіталіста 
Тєрещенка, часто брав сина з 
собою. Левко з дитинства за
кохався в техніку.

Року 1886 хлопець став гім
назистом. Добре вчився. 
Особливо подобались йому 
фізика, математика, хімія. В 
Харківському технологічному 
інституті наш земляк був од
ним з найкращих студентів 
мав багато друзів. У стінах 
цього вузу складалися його 
прогресивні демократичні 
погляди.

З 1908 року Лев Макарович 
починає мріяти про польоти 
на аеропланах. Він вивчає 
праці О. Можайського, зби
рає дані про розвиток авіації 
за рубежем, виношує ідею 
сконструювати літак. Л. М. 
Мацієвич пропонує проект 
морського аероплана, який 
би міг злітати з палуби ко
рабля і сідати, при потребі, 
на воду. Разом з виготовлен
ням літальних апаратів капі
тан Мацієвич учиться водити 
їх. Він виїздить до Франції, 
де знайомиться з Михайлом 
Єфімовим. Ставши його най
улюбленішим учнем, Лев Ма

ПВДЛИЯТЬ ФІЛЬМІВ

карович невдовзі вже змагає
ться за висоту, віртуозність, 
техніку пілотування. «Польоти 
Мацієзича чудові, — писав 
журнал «Новое время». — 
Його апарат — слухняний кінь 
у його руках,.. Важко сказати, 
хто літає краще — Єфімов 
чи Мацієвич». Мацієвич і 
справді був. тоді найпопуляр- 
нішим льотчиком у Росії. Йо
го називали людиною, котра 
випередила час.

З КСЖНИАА днем МІЦНІЛИ 
крила, шліфувалася майстер
ність, зростали рекорди. 
Вдень за кермом, уночі за 
креслярською дошкою, за 
технічними розрахунками. В 
його уяві малювались потуж
ні, стрімкі машини, що стрі
лою проріжуть блакить, поне
суть людину із Землі-колиски 
до далеких зірок... У свої 
тридцять три він загинув на 
очах у тисячного натовпу. 
Мацієвич був першою жерт
вою російської авіації.

Сталося це 24 вересня 1910 
року. Того дня в Петербурзі 
проходило Всеросійське свя
то повітроплавання. В ньому 
брали участь авіатори Єфі
мов, Уточкін, Лебедев, капі
тан Мацієвич — увесь цвіт 
російської авіації. Лев Мака
рович літав неповторно. Він 
брав із собою в політ ван
таж, людей. Останній раз він 
вирішив піднятися сам. Ка
тастрофа сталася несподівано.

Льва Макаровича ховаз 
увесь Петербург. За словами 
сучасників, ще нікого так не 
супроводили в останню путь, 
На вінку, що його поклали до 
могили льотчика моряки 
крейсера «Аврора», був на
пис: «Національному герою». 
Віддамо ж і ми, його земля
ки, шану людині, яка на сві
танку авіації кувала їй ниніш
ню славу.

Ю. МАТІВОС,



Хабаровський край. Два 
роки тому на маленькому 
тайговому роз 'їзді біля річки 
Ургал аисадипся десант буді
вельників. З Донецька і Гор- 
лівки, Краматорська і Дзер- 
жинська приїхали юнаки й 
дівчата на БАМ, щоб спору
дити ново місто, збудувати 
велику залізничну станцію. 
Слідом за «Донбасом» на бу
дівництво магістралі прибули 
загони, сформовані в Києві, 
Львові, Харкові, Дніпропет
ровську. Вони і ввійшли до 
складу спеціалізованого буді
вельно-монтажного поїзда 
«Укрбуд».

Спорудивши на півроку ра
ніше строку тимчасове сели
ще, посланці України розпо
чали капітальне будівництво. 
Росли поверхи першого на 
східній дільниці БАМу бага
топоверхового цегляного бу
динку, піднімалися стіни лі
карняного комплексу. Школа, 
що прийняла торік понад 150 
учнів, дитячий садок-ясла, 
Палац культури — все це бу
ло впершо в колись глухих 
місцях. А тому й таке дороге 
серцю кожного будівника но
вого Ургала.

Місто шириться, відвойо
вуючи у боліт і тайги все но
вий простір.

Щодня до Ургала прибува
ють листи і посилки, свіжі но
мери обласних і республікан
ських газет. Поштово відді
лення СЄЛИЩ<] підтримує по
стійний телефонний і теле
графний зв’язок з усіма міс
тами України.

В Ургалі завжди раді гос
тям, особливо землякам. Сю
ди часто приїздять делегації 
партійних і громадських ор 
ганізацій, агіткультбригади, 
письменники . і художники, 
композитори і музиканти, ар
тисти і спортсмени. Концерти 
для будівників БАМу, зустрічі 
з ними проводяться в Палаці 
культури. Вечорами і у вихід
ні дні тут дуже людно: пра
цюють літературна студія і 
драматичний гурток, прово
дяться репетиції художньої 
самодіяльності, займаються 
учні музичної школи. П’ят
надцять тисяч примірників 
книжок становлять фонд се
лищної бібліотеки. Більшість 
книг зібрали і прислали в дар 
будівникам БАМу трудящі 
України.

По-ударному працюють ук
раїнські будівельники на да
лекосхідній землі. Широко 
розгорнулося тут соціалістич
не змагання на честь 60-річчя 
Великого Жовтня.

БУДОВА

ВІКУ

вилку А. Рогов.
На початку року 

сав до своїх сошалп ги • 
зобов’язань, фо перевезе по 
няд план більше 20 тисяч 
тони народногосподарських 
вантажів. А минуло тіль
ки десять місяців і маши
ніст майже виконав рі'1 
норму. Провів 75 великоваго
вих составів, перевіз ними 
18 995 тонн надпланових ван
тажів, зекономив 52 151 .кіло- 
ват-годину електроенергії.

. ФОТО: ВГОРІ — МУЛЯР «КАРПАТИ» КОМ
СОМОЛЕЦЬ ВАЛЕНТИН МАР- 
ЦИНОВСЬКИЙ; ЗЛІВА — 10’ 
ТЕЛЬ У СЕЛИШІ УРГАЛ , ' 
36 ЧОЛОВІК: Л-^Р'УИ’їпгь<с'ї 
СТУПАЄ СОЛІСТКА КИЇВСЬКОЇ 
ДЕРЖАВНОЇ °’ У
ЛЮДМИЛА МЛГ,?,гптт ти- 
святковому концерті • 
ред Будівниками селища 
УРГАл.

Фото п. КРИШТУЛА. 
(Фотохроніка РАТАУ).

Особливо любить Анатолії! 
водити великовагові состави. 
Бо не складно. В такій поїзд
ці випробовуєш себе, переві
ряєш майстерність, уміння 
диктувати свою волю склад
ній машині. Коли поїзд іде зі 
швидкістю вісімдесят кіло
метрів на годину, а за спи
ною 4200 тонн, коли кожен 
рух обмежений суворими ви
могами графіка, то не так 
уже й легко економити. Але 
цим і вабить ного професія 
машиніста. Нехай часом важ--
ко буває, доводиться недоси
пати ночей, на іншому місці 
він себе не може уявити. Так, 
мабуть, завжди, коли людина 
вірна мрії.

...Депо зустрічає його зна
йомими звуками: гудуть елек
тровози, дзенькають автозче
пи. Анатолій Рогов недовго 
затримується у чергового: за 
шість років роботи особли
вості маршрутів вивчив, як 
свої п’ять пальців. Разом з 
помічником Володимиром Зй- 
мірановим іде приймати елек
тровоз на лінійку огляду.

І вже стукотять колеса на 
стиках, мигтять за вікном за
лізобетонні опори, дерева, 
пропливають села. Обличчя 
кожного з локомотивної 
бригади серйозні, зосереджені.

— Увага, переїзд! — каже 
помічник.

— Бачу, переїзд вільний. — 
спокійно відповідає машиніст.

Состав мчить, розрізаючи 
пітьму світлом прожектора.

В. ВАСИЛЕНКО, 
помічник машиніста елек
тровоза Знам’янського 
локомотивного депо.

ДОБРЕ СЛОВО
Трудиться у ательє № 5 

фабрики «Індпошиття» закрій
ником Володимир Онисимо- 
вич Прибіш. Праця його, на 
перший погляд, ніби й не ду
же помітна. Але погляньте на 
людей, які крокують поруч 
вас вулицями Кіровограда, 
придивіться до одягу, якого 
торкнулися золоті руки пра
цьовитого майстра. На людях 
похилого віку, молодших і 
зовсім юних, — красива, вмі
ло пошита одіж. А головне, 
після зустрічі з Володимиром 
Онисимовичем у кожного н а 
обличчі з’являється радісна 
посмішка. Адже обслуговує 
Володимир Онисимович на 
«відмінно».

Доброї Вам праці, шанов
ний Володимире Онисимо- 
вичу!

Група студентів Кіро
воградського інститу
ту сільськогосподар
ського машинобудуван
ня.

«МОЛОДИЙ 
КОМУНАР»

2 стор. ЗО грудня 1976 р. и

У ТРАВНІ 1943 року екіпажі на
шого гвардійського бомбарду, 

вального полку продовжували ма
совані нальоти на ворожі об’єкти в 
містах Брянську, Орлі, Києві, Смо
ленську, Гомелі. .Могильові. ВорОг 
зазнавав великих втрат у теХніці 
живій силі.

Якось наша друга ескадрилья ді
стала складне й відповідальне зав
дання. Треба було перевезти за лі_ 
цію фронту і скинути у вказаному 
районі розвідників.

Вечоріло, коли ми прибули на 
аеродром. Технік Павло Чумак до
повідає:

— Товаришу командир! Літак д0 
поДьоту підготовлено. Двигуни пе
ревірено, працюють добре, пально
го — на 5 годин. Пасажири давно 
чекають.

Поруч літака стоять дві дівчини і 
літній майор. Знайомство незвичне: 
ні дівчата, ні майор своїх прізвищ 
не називають. «Галя, Таня», — по 
черзі від|5екомендувалися розвід
ниці.

Паш радист Микола Кутах, я і 
дівчата домовляємось про техніку 

стрибка. Для роівіянииь обладнано 
місце в бомболюках. У повітрі всі 
розпорядження, команди розвідки, 
цям будемо передавати через Ми: 
колу Кутаха.

Беремо парашути, займаємо місця 
в літаку, вирулюємо на сгарт. Відір
вавшись від землі, беремо курс на 
південний захід до Кіровограда. 
Там, поблизу невеликого села, ото
ченого Знам’янським лісом, наша 
ціль.

Для мене, штурмана, завдання ви
няткової складності і відповідаль
ності. Знайти в темряві ночі ма-

ленький населений пункт, більше то
го, вказаний майданчик у степу — 
справа нелегка.

До лінії фронту летіли па висоті 
двох тисяч метрів. Промені двох 
прожекторів прорізали ріденькі 
хмарки. То тут, то там впдні.тися 
вибухи зенітних снарядів, трасуючі 
кулі прямували вгору. Для нас це 
звичайна картина війни, справа по
всякденна.

За Полтавою почали знижуватись.

Намагалися проминути великі насе
лені пункти, де, як правило, ворог 
мав засоби протиповітряної оборо
ни. Дніпро пересікали на висоті 
восьмисот метрів. Переходжу в пе
редню частину кабіни. Необхідно 
вести летальне орієнтування.

— Курс на ціль 220 метрів! Про
шу витримувати його якомога точ
ніше, — кажу командирові.

ГРИВОК
ПІЗНО УІ

— Буде якомога точніше, — спо
кійно відповідає Василь Алін. — 
Скоро ціль?

— Над Дніпром увімкнув секун
домір. Залишилось шість хвилин. 
Коля, давай сигнал дівчатам, нехай 
готуються. Як тільки відкрию 
люк — стрибок!

— Вас зрозумів, — чую бадьорий 
голос радиста.

Ось і село. Поміж ним та узліс-.

сям—невеличке поле. Аби не помили
тись. Ні, все гаразд. Ціль під нами. 
Відкриваю люки. Повільно відлічує 
секунди хронометр. З нетерпінням 
чекаю доповіді радиста. Що там у 
них?

— Товаришу штурман! Таня 
стрибнула відразу, а Галя ніяк не 
наважиться.

— Закриваю люки. Стрибати піз
но Командире, будемо повторювати 
захід. Розворот! Колю, поговори з 
Галиною, переконай її. підбадьорь.

— Добре, зроблю все, що треба.
І ось мн вдруге на бойовому кур

сі. Відкриваю люки, командую ра
дистові «стрибок». Знову нестерпні 
хвилини чекання.

— Все гаразд, — гучно доповідає 
радист. — Галя залишила літак!

З почуттям виконаного обов’язку 
повертались ми до свого аеродрому. 
Та все ж турбував сумнів: а що як’.. 
Але сумнів розвіявся, коли через 
кілька днів Галя і Таня по радіо 
доповіли на Велику землю, то при
землилися вдало і почали викону
вати своє завдання.

о. КОТ, 
Герой Радянського Союзу, 
гвардії полковник У в!Д' 

. ставці,

інституті наш
НИМ з найкращих "У**"™' 
мав багато друзів. У стінах 
цього вузу складалися його 
прогресивні демократичні 
погляди.

З 1908 року Лев Макарович 
починає мріяти про польоти 
на аеропланах. Він вивчає 
праці О. Можайського, зби
рає дані про розвиток авіації 
за рубежем, виношує ідею 
сконструювати літак, Л. М. 
Мацісвич пропонує проект 
морського аероплана, який 
би міг злітати з палуби ко
рабля і сідати, при потребі, 
на воду. Разом з виготовлен
ням літальних апаратів капі
тан Мацієвич учиться водити 
їх. Він виїздить до Франції, 
де знайомиться з Михайлом 
Єфімовим. Ставши його най
улюбленішим учнем, Лев Ма-

ДВАДЦЯТЬ ФІЛЬМІВ
В. 0. БРАУНА

А

І

До 90-річчя з дня народження 
кінорежисера

Росла майстерність, збага
чувався досвід. Нарешті, у 
1930 році В. О. Браун одер
жує першу саллостійну роботу 
режисера-постановника. Яаго 
кінофільм «Наші дівчата» мав 
великий успіх у глядачів. На
ступного року ставить стрічку 
про життя інтернаціональної 
сільськогосподарської кому
ни під назвою «Хлопець з бе
регів Міссурі».

В роки Великої Вітчизняної 
війни бере участь у створенні 
й постановці «Бойових ніно- 
збірників» на Ташкентській кі
ностудії. Одразу ж після пе
реможного закінчення війни 
з’являється чудова картина 
«У далекому плаванні», по
ставлена на Київській кіносту
дії. У 1946 році УРЯД нагоро
див режисера В- О. Брауна 
медаллю «За доблесну пра
цю у Великій Вітчизняній вій- 
ні 1941—1945 рр.».

З того часу Володимир 
Олександрович не _ покидає 
столицю Радянської України. 
Море, життя російських і ра
дянських моряків відтворює 
у подальших стрічках «Голубі 
дороги», «Радянське Чорно
мор’я». За популярну високо
художню картину «В мирні 
дні» наш земляк удостоївся 
звання лауреата Державної 
премії СРСР, на його грудях 
засяяв орден Трудового Чер
воного Прапора.

А хто з нас не пам'ятає 
широковідомих кінофільмів 
«Максимка», «Командир ко
рабля», «Матрос Чижик», 
«Море кличе», «Мальва»?. Во
ни — плід напруженої твор
чої роботи Володимира Олек
сандровича Брауна, якому у 
травні 1954 року було при
своєно високе і почесне зван
ня заслуженого діяча мис
тецтв УРСР.

Передчасна смерть обірва
ла життя талановитого худож
ника. 21 серпня 1957 року 
В. О. Брауна не стало. За дов
гі роки роботи у кінематогра
фії наш земляк Володимир 
Олександрович Браун ство
рив двадцять художніх кіно
фільмів, які з успіхом демон
струються на екранах країни 
і за рубежем.

В. САНДУЛ, 
краєзнавець. "

він 31 грудня 
сім’ї єлисавет- 

банківського

Значний внесок у радян
ське кіномистецтво вніс кіно
режисер Володимир Олек
сандрович Браун. Протято,* 
усієї творчої ДІЯЛЬНОСТІ ВІН 
прагнув розкрити на екрані 
справжню, нічим не прикра
шену правду життя, досліди
ти його найтонші зв'язки, 
глибше проникнути в інтелек
туальний світ героя, відобра
зити героїку комуністичного 
будівництва.

Народився 
1896 року в 
градського
службовця, У двадцять років 
закінчив із золотою медаллю 
комерційне училище і всту
пив на економічне відділення 
Київського комерційного ін
ституту.

У 1919 році з третього кур
су пішов добровольцем у 
Червону Армію, Служив в 
Одеському караульному пол
ку, згодом — член 354 Замо- 
скворсцького полкового суду 
знаменитої Перекопської ди
візії. Та любсв до мистецтва, 
яка зародилася в його серці 
ще в юнацькі роки, не поки
дала бійця. У травні 1921 року 
на громадських засадах В. О. 
Браун організував в Одесі 
гарнізонний театр. Це був 
один із перших у країні теат
рів Червоної Армії. Володи
мир Олександрович керував 
театром і брав участь У по_ 
становиі п’єси фонвізіна «Не
доросток».

Після демобілізації деяким 
час працював в ОдєСІ- а у 
серпні 1934 року переїздить 
до Ленінграда, де 
вчитися В кіномаистерню

_ діяча мистецтв служеного . D
республіки режисера А. В. 
Івановського. Одночасно пра
цює помічником режисера і 
знімається у фільмах «Кати», 
«Серце і долари».

Через два роки, закінчивши 
навчання, був прийнятий по
мічником режисера на кіно
студію «Союззапкіно» (тепер 
«Ленфільм»). Брав участь у 
зйомках фільмів «Декабрис
ти», «Поет і цар». У 1927 році 
Володимир Олександрович 
написав сценарій фільму «Ін
женер Єлагін», поставлений 
на «Ленфільмі» режисером 
В. В. Файнцимерам.

і



Сторінки для молоді «Полум’я» в толбухінській 
ружній газеті «Добпуджачсмл тпийии» • матрвіяліл пп« я7р™жмска трибуна» містять чимало

Лев » , ■ Р У піонерськ"’' ДРУЖИН і загонів.
Я " ’ ІН’Ч”’ИВИ. Пр.КГИКИ І досвіду „|0„еріІ двд. 

Ніни»- оТ. 'ТаТИ У приг°яі кіровоградським «ним не. 
лум’яв. "ррртнни зміст окремих матеріалів «По-

З комуністами і комсомольцями
в єдиному строю

ШЕФСТВО
СТАРШОКЛАСНИКІВ

Недавно створені в третіх класах Толбу- 
хінської школи імені Христо Ботева піонер
ські загони помітно посилили роботу, від
коли над ними взяли шефство піонери-се- 
микласники. З їхньої ініціативи влаштовано 
походи в населені пункти Шабла і Дуран- 
кулак, де височать пам’ятники радянським 
парашутистам і болгарським патріотам, які 
загинули в нерівному бою з гітлерівськими 
окупантами. Про цих героїв піонерам роз
повів відомий у Добруджі борець проти 
фашизму Ставрі Недялков.

Запам'яталася третьокласникам, які тіль- 
Ки-но почали піонерське життя, організова
не тими ж семикласниками зустріч на заво
ді «Маяк» із секретарем комітету ДКСМ 
Ніколою Златевим та 
іншими

М^мсцми 
» Заводч<

комсомоль- 
активістами.

▼ Заводчани подарува
ли дітям альбоми, по
бажавши заповнити їх
Діловими звітами про здійснення піонер
ської клятви — добре вмитися, сумлінно 
Допомагати в усьому старшим.

Масові конкурси
Винятково масовими були піонерські кон

курси: окружний — юних природолюбів та 
^влчицький міський — юних механізаторів, 
бони посилили інтерес дітей до творчої 
Праці,

Початкуючі поети, художники, скульптори 
7 своїх творах, поданих на окружний кон- 
їУРс, відбили палку любов до рідного краю, 
11 Природи, готовність оберігати її. Найкра
щі твори учасникіо конкурсу буде показано 

в Пересувних виставках у школах округу, 
^м’ятною для юних книголюбів була 

^тріч з науковим співробітником Ботаніч- 
інституту республіканської Академії 

'<вУК Димитром Пеєвим. Він розповів дітям 
фауну та флору Добруджі, ознайомив 

3 к^Жливими проблемами охорони при
води.
, з^вд тисячу піонерів, які вчаться водити 
^ ^тори, комбайни, автомобілі в шкільних 
УРтках і на полях Балчицького аграрно- 

^°мислового комплексу, поодемонструва- 
и Ке конкурсі добру підготовку, прагнення 

^кти призові місця. Право захищати честь
• Бвлчика на окружному конкурсі юних 

^.е>Івнізаторів у м. Толбухіні здобули 17 уч- 
,8> є двоє Славка Жокова і Христо Ден- 

ч°в> які вчаться в сьомих класах шкіл Ка-

ЙАФТА 
««КАПКАНІ»»

«Рецепти» недорогих 
паст, непроникних для наф
ти і води, розробили вчені 
Інституту колоїдної хімії і 
Хімії води АН УРСР. Новин
ки успішно застосовано для 
,йХисту навколишнього се* 

Редовища від промислових 
стоків.

■*— Уперше новий спосіб 
ІЗОЛЯЦІЇ виробничих яідхо-—

с

НА ВАШУ
КНИЖКОВУ

Анатолій КУЙБІДА

ВІЧНИИ
спомин
БУВАЛЬЩИНА

до-

ь

(РАТАУ).

МЕРИДІАНИ «ГЛОБУСА»

верни та Рурково, — братимуть участь у 
республ.канському конкурсі юних механіза
торів.

ПІОНЕРИ —
БАТЬКІВЩИНІ

800 делегаті, окружного і 96 делегатів 
роспувлп.-анського піонерських зльотів по- 
вернувшись у свої школи та загони, не тіль- 
ки поділилися Враженнями про почуте й 
побачене, а Й стали організаторами бага
тьох корисних справ. Зокрема, до руху за 
глибоке опанування знань, до змагання під 
девізом «Пюнеоську працю — Батьківщи
ні» вони залучили тисячі нових учасників. 

Наприклад, у ці дні на фабриці «Добруд- 
жански текстил» працюють у визначені го
дини 156 піонерів з Толбухінської школи 
імені Димитрз Ранева. Завдяки піклуванню

досвідчених майстрів 
виробнича практика 
проходить успішно. 
Цех, де працюють ці 
діти, на фабриці з по
вагою називають піо

нерським. Поліпшили зв'язки з підприєм- 
ствами-шефами й інші дружини, зокрема 
імені Олега Кошового зі школи ст. Карад- 

I жої, імені Йордана Йовкова із села Красен, 
імені Христо Ботева із села Соколово. Піо
нери дали на зльотах тверде слово: 60-річ- 
чя Великого Жовтня і XIII з’їзд Димитров- 
ської Комуністичної Спілки Молоді зустріти 
високими показниками в навчанні та праці.

НЕ ПРОСТО УЧНІ, 
А ТОВАРИШІ, ДРУЗІ

Під такою назвою на сторінці «Полум’я» 
опубліковано виступи секретарів учнівських 
комітетів ДКСМ Грозданки Мілушевої і Ди- 
митрички Ідунової та голови піонерського 
загону VII класу школи імені Христо Сми
рен ського Міглени Колевої. «Не тільки рада 
загону, — пише Міглєна, — а всі піонери 
здійснюють поставлене завдання: перетво
рити наш клас у здружений колектив, у 
котрому кожен дисциплінований і добре 
вчиться. Для цього ми організували това
риську взаємодопомогу, котра виправдала 
себе тим, що підвищує відповідальність і 
тих, хто допомагає, і тих, хто цією допомо
гою користується. Загін виборов першість 
у своїй дружині, удостоївся вимпела ради 
окружної піонерської організації на честь 
XI з їзду болгарської Компартії. Дружба, то
вариськість у нашому класі засвідчують, шо 
ми не тільки співучні, а й товариші, друзі».

Матеріал підготував Н. ДОБРІН.

менчуцькому нафтопере
робному заводі, — розпові
дає керівник робіт профе
сор М. М. Круглицький. — 
Для спорудження стаака- 
випарника використано при
родну улоговину. Навколо 
неї було прокопано тран
шею завширшки два і за
вглибшки десять метрів, яку 
потім засипали грунтом 
ввівши в нього спеціальну 
пасту. Вийшла кільцева сті
на непроникна перешко
да для нафтових підходів. 
^л°яз такі гвамшеТ епооуд-

жено на Грозненському 
нафтопереробному і Нахі
чеванському содовому за
водах.

Цей метод виявився 
сить ефективним і для за
хисту від грунтових вод при 
спорудженні гребель, туне- 
пей, підземних вуличних 
переходів, будинків. Подіб
ні способи, але вже для бо
ротьби з втратами води, 
застосовуються І при будів
ництві зрошувальних кана
лів.

чєогу Ва“ЯпГї« О'Ісксаи!1Рі^ький завод"’ гірського °чося?‘ лР" Т- Кого >',,ня- котрий би ІІС міг розПо.
І теїюп V •• -КДИ В К-'РСІ исіх ШКІЛЬНИХ сипав Лтутіг’ Л І)об!тники цього підприємства, У СВОЮ

Наш фотокореспондент Взги-ч, ігї 
ип завітали слюсар механічної .к?а*ІКСУ'!я’
сько. організації заводу Петро

ПОЛИЦЮ

Колюдий дріт.
Обличчя полонених. 
Не чула жінка 
окрику «цурюк1».
І гримнув постріл. 
Випав хліб із рук., 
картопля покотилася 
печена.
Мов скошена, 
упала нл дорогу.
Хлібину житню 
опої.та кров. 
А ворог одвернуйсй 
і пішов, 
неначе
і не сталося нічого 
Сиділи мовчки 
люди у хатині 
німі, віл горя чорні, 
як земля 
Нічого не збагнуло 
лиш маля, 
як мергв\ матір

школи появилися нові прилади, наочні поСіб. і
майстерні Віктої? ївяиі»»1И ”омеит- коли в школу до десягнк,таснн. 
Ро Кошаоін (ІІ<5 пп ‘ (тРРТій справа) та секретар комсомодь.

-------■ ( Другому п.-гані в центрі).

саи-мДї с,И пєРєдплйтиих видань міст Кіровоград3- ^Лек- 
X Пе„СЛ™°В?ТКа- та "агазі.™
пи М Пог. Димитрового вручають передплатник тво.я МИЧ? '?,■ ■" Г»”тя (т Г) РА Чех«« т. 5,.
М- Бірюкова (т |<т- ■>. '<■ ' ’>•

ньої •тітератуцнз'Тг такої, том із серії «Бі6ліогСКагВ2) й'г’ 
зітератхри. (Едгар По) і <довід„, к металіст«’

|>.
завідуюча магазмн°м

вяеслн на ряднині
• Пливла,

домовааа
в червоному Вінку., 
Плив та
на українськім рушнику 
И СИНІВ ДО ПОМСТИ КІИКЯТЯ.хлібина, никала

БОЖЕВІЛЬНА

Тісно
в переповненім трамваї 
Тільки всі бабусю 
обминають.
Розгадали враз, 
що божевільна.
Не сіда ніхто 
на місце вільне. 
І вона 
нікого не чіпає, і 
лиш сама з собою 
розмовляє 
про якогось поліцая-ката, 
то дочку 
живцем спалив у хаті,

Почесним дипломом Міжна
родного союзу студентів 
городжений харківський 
ський інтернаціональний 
«Глобус». Він діє при Палаці 
студентів Харкова й об єднує 
понад дві тисячі юнаків і дів
чат з 80 країн світу, які на
вчаються в місцевих вищих на
вчальних закладах.

Високої нагороди клуб удо
стоєний за активну роботу по 
вихованню молоді в дусі миру, 
співробітництва і соціального 
прогресу. Члени «Глобуса» 
часто бувають в гостях у тру
дівників заводів, колгоспів, на
уково-дослідних інститутів. Во
ни зустрічаються з ветеранами 
праці, робітниками комсомоль
сько-молодіжних бригад хар
ківських підприємств.

— Головним своїм завдан
ням ми вважаємо розвиток у 
студентів почуття інтернаціо
нальної солідарності, — гово
рить президент клубу Костян
тин Шердіц. — Традиційними

на- 
мі- 

клуб

стали спільні свята, приурочені 
до знаменних дат в історії різ
них держав, вечори дружби 
під девізом «Планета для ми
ру», на яких молоді люди з 
Європи, Азії, 
ської Америки 
ровесникам про 
культурне життя 
знайомлять з їх 
мистецтвом. Молодіжна ауди
торія полюбила виступи вокаль
ного ансамбля африканських 
дівчат, танцювальних і музич
них колективів студентів з 
Лаосу, Алжіру, Сенегалу — 
незмінних переможців облас
них і міських конкурсів само
діяльної творчості. Інтерклуб— 
улюблене місце відпочинку ра
дянських і іноземних студентів. 
У вільний час вони навчаються 
тут мистецтва фотографії, вмін
ня водити автомобіль, грати на

• різних музичних інструментах, 
виходять на старти інтернаціо-. 
иальних спартакіад.

(РАТАУ).

Африки, Латин- 
розповідають 
економіку і 
своїх країн, 
самобутнім

Кіровоградщина 
в десятій п'ятирічці“— 
так називався вечір наукового географічного товариства «Гло
бус» середньої школи № ЗО м. Кіровограда. Юні географи, зі
брали цікавий матеріал про рідний край, про перспективи його 
розвитку. Гості вечора, серед яких був кандидат гсолого-міне- 
ралогічйих наук В. Г. Руткевич, бригадир слюсарів заводу 
« Червона зірка», Герой Соціалістичної Праці, делегат XXV 
з їзду КГіРС О. О. Кошурко та інші з цікавістю вислухали ре
ферати Світлани Житньої, Сергія Ткаченка, Світлани Ісаєвої, 
Гетяни І аркушенко. Ольги Борддіної, Олександра Дикого. 
І озповіді школярів ілюструвалися кінофрагментами про ви
значні місця і новобудови Кіровоградщини.

Незабаром кращі юні географи товариства «Глобус» візьмуть 
Участь в черговій науковій конференції клубу «Планета» при 
географічному товаристві СРСР в Ленінграді.'На конференцію 
вони повезуть колективний реферат «Економічні і культурні 
зв язки Кіровоградщини», присвячений 60-річчю Великого 
Жовтня.

Р. ДАПДАКУЛОВ, 
вчитель, дійсний член географічного Товариства СРСР.
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іде мати,
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звільніть же, люди, 
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— У моїй душі — 
священний сплав.
Батьківщини Леніна ї Маркса 
я в собі навіки поєднав.
З гідністю 
робочої людини, 
доки серця 
не опік метал, 
боронив обидві батьківщини 
у чоті «Інтернаціонал».

ЗІРКА МАТЕРИНСТВА

Горлало птастро 
над безкраїм лугом.
1 ак густо пахли 
й пломеніли квіти.
А юний красень
і ного подруга 
в обнімку йшли 
мільйоннолітнім світом. 
Безжурні и вільні, 
як Адам і Єва, 
вони ділили свято 
дня жаркого.
Жували яблука
з одяогб дерева? 
гасили згагу 
з джерела одного.
І їх п’янила 
тінь старого дуба
і синь ріки,
а те духмяне сіно.
Солодкими були 
кохані губи.
Солодким був їм 
спокій новеє і л ьн и м.
і свідчили їх щастя 
тільки верби 
та осока, 
висок«, густолиста, 
ти ще в безкраїм 
і безхмарнім небі 
найвища зірка — 
зірка материнства.



ього Інстцт?,УКОПИм співробітником Ботаніч- 
наук ДчМи ,У Республіканської Академії 
про Фаунм Він розповів дітям
;вдГи,им‘'

иом^»й'ии7«ігоіоб’л*"'С* ■оли’"

ПР О кПшіипгі • У' ПРОДЄМОИСТрува-
дИ на конкурс, добру підготовку, прагнення 

їсти призов, Місця. Право захищати честь 
% калмика на окружному конкурсі юних 

сХаНІзаторів у м. Толбухіні здобули 17 уч_ 
,Л-9 а двоє ~ Славка Жекооа і Христо Ден- 
'' ' ЯКІ вчаться в сьомих класах шкіл Ка-

-мі-лснй( _ а всі п.р-н 
загону, -- пиш® завдання; перство
здійснюють ” Д колектив. У
р.™ наш клас у здружу" 6

тих, хто допомагає, і тих,
гою користується, загін виборов першість 
у своїй дружині, удостоївся вимпела ради 
окружної піонерської організації
XI з їзду Болгарської Компартії. ДрУж а, ■ 
еариськість у нашому класі засвідчують, , 
ми не тільки співучні, а й товариші, друзі». 

Матеріал підготував Н. ДОБРІН.

СПОМИИ
бувальщин*

НАФТА 
Н«КА11КАНІ»

«Рецепти» недорогих 
паст, непроникних для наф
ти і води, розробили вчені 
Інституту колоїдної хімії 1 
хімії води АН УРСР. Новин
ки успішно застосовано для 

V захисту навколишнього се- 
редовища від промислових 
стоків.

— Уперше новий— Уперше новий спосіб 
ізоляції виробничих відхо
дів випробувано на Кре-

менчуцькому нафтопере
робному заводі, — розпові
дає керівник робіт профе
сор М. М. Круглицький. — 
Для спорудження ставка- 
випарника використано при
родну улоговину. Навколо 
неї було прокопано тран
шею завширшки два і за
вглибшки десять метрів, яку 
потім засипали грунтом, 
ввівши в нього спеціальну 
пасту. Вийшла кільцева сті
на — непроникна перешко
да для нафтових відходів. 
Зараз такі траншеї споруд-

Грозненському
і Нахі-

за~

І

жено на 
нафтопереробному 
чеванському содовому 
водах.

Цей метод виявився 
сить ефективним і для 
хисту від грунтових вод при 
спорудженні гребель, туне
лем, підземних вуличних 
переходів, будинків. Подіб
ні способи, але вже для бо
ротьби з втратами води, 
застосовуються і при будів
ництві зрошувальних кана
лів.

до- 
за-

(РАТЛУ).

Колючий лр>т
Обличчя полонен«.А.
Не чула жінка 
окрику «цуріОК1»-
І гримнув ПОСТрІ-1- 
Вішав хліб із рук. 
картопля покотилася 
печена.
Мов скошена, 
упала на дорогу. 
Хлібину житню <• 
опої.іа кров.
А ворог одйериубся
і пішов, 
неначе
і не сталося нічого.
Сиділи мовчки 
люди у хатині 
німі, віл горя чорні, 
як земля.
Нічого не збагнуло 
липі маля,
як мертву матір

внесли на ряднині.
„.Пливла.
мов біль народний, домовина 
без музики,
в червоному вінку...
Плив та
на українськім рушнику 
й синів до помсти кликала 
хлібина.

божевільна

Тісно
в переповненім трамваї.
Тільки всі бабусю 
обминають.
Розгадали враз, 
що божевільна.
Не сіда ніхто 
на місце вільне.
І вона
нікого не чіпає, 
лиш сама з собою 
розмовляє
про якогось поліиая-ката, 
що дочку
живцем спалив у хаті,

ИМИ

М;.1н божевільна...
І PVMHjt ПОРУЧ 
місце ві-'Ь’10-
То звільніть же, людн,

Г|іИ місіїяі
ІІО.М’ЯНем° . •
І еицін-танкшттв...

ВЇЧид ПРОПИСКА
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1а03ЄМІ1Я - 
У м0|М сеЛкг-я;
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1 орлало птаство 
над безкраїм лугом.
1 ак густо иахлі 

и пломеніли квіти.
А юний красень
1 кого подруга 
в обнімку йшли 
^ільйоииолітнім світом, 
пезжуріїі і( ВІЛЬНІ, 
як Адам і Єва, 
ВОНИ ДІЛИЛИ СВЯТО 
дня жаркого. 
Жували яблука 
з одяогб дерева,1 
гасили згагу 
з джерела одного. 
І їх п’янила 
тінь старого дуба 
і синь ріки, 
а ше духмяне сіно. 
Солодкими були 
кохані губи. 
Солодким був їм 
спокій повесільний. 
І свідчили їх щастя 
тільки верби 
та осока, 
висока, густолиста, 
та ще в безкраїм 
і безхмарнім небі 
найвища зірка 
зірка материнства.

ПІЗНЬОГО літнього вечора 
Сергій Белов добирався 

додому в переповненому авто
бусі. Б останні місяці, в пері
од доводки нового зразка, він 
частенько допізна затримував
ся то в конструкторському бю
ро, то в експериментальному 
цеху, то ще де-небудь. Не па- 
м'яз-АВ випадку, шои з новою 
моделлю ВИЙШЛО .-16с 0.7X1 гно
гладко: все, злаєгься. врахова
но, все вивірено, комар носа не 
Підточить, і раптом — рекла
мація. Якась невинна мале- 
се^ькз посилочка, з в ній шее- 

з поламаними зубцями.
<А.оКУ в<-'е виглядає просто: ло- 
° -> значить, запасу міцності. 
Д3'\ сказати-' Незначна пере- 
’ Є/ка заваляЩ°і шестірні по- 
Р°“> с За собою перекроювання 
ТЯ0ого вузла, а вузол... Словом, 
₽мОвУ шукай, ламай голову. 
Рскабе, аех, дослідне поле - 
ЦІЛИМИ ДНЯМИ крутишся, як біл- 
ЇЇ в колесі. Тут уже з „асом 
рахуватись не доводиться. Та 
якщо бути відвертим, то в цій 
несосвітенній каруселі, Шо Пе. 
педує запускові нового зраз
ка в серійне виробництво, ь: 
П-ОСЬ такс, без чого робота кон
структора видалася б, мабуть, 
прісною, позбавленою смаку, і 
ц-ім «щось» був ритм роботи, 
що захоплював усього тебе, — 
пругкий, напружений, без хо
лостих обертів, ритм, який на
роджує свідомість, що ти тво
риш і ш° хліб, отже, немарно 
переводиш.

У центрі «Ікарус», як зви
чайно, осадила юрба, котра 
заждалася, і кинулась на при
ступ і без того повного-повні- 
сінького салону.

У чорному склі вікна поплив
ли вуличні вогники, ,11а вибоях 
під автобусом щось постукува
ло, і здавалося, шо наступної 
хвилини він зупиниться і водій 
оголосить про поломку.

Зайнятий своїми думками, 
Белов не зразу звернув увагу 
на гарну жіночу руку, шо три
малася За спішку крісла. яке 
стояло попереду, хоча рукя (уя 
лежала коло самого його об
личчя. Трохи вшве зап ястка 
біля годинничка висіла на ре
мінці невелика сумочка з чор
ної замші. В салоні стояли гу
діння, РІЗНОГОЛОСИЙ говірок, — 
вечірній пасажир був, як зав
жди, веселий і товариський.

молоді жінки пахнуть березо
вими бруньками. І чим довше 
вивчав він цю руку, тим більше 
мучило його бажання глянути, 
хто ж вона, ця незнайомка,

1 він таки не втримався, ско
сив погляд у чорне вікно в на
дії побачити на склі відбиття 
тієї, котра стояла за його спи- 
мою. Та. на жаль, там _ було 
стільки облич. що розібрати 
то-нсбудь виявилось немож
ливо. До того ж заважала су
сідка справа, яка сиділа біля 
вікна, — круппотіла молодиця 
зі збитою зачіскою, шо нагаду
вала невелику, акуратно скла
дену копиию. Ну й гаразд, так 
навіть краще. А то, гляди, роз
чарується, і буде прикро, якщо

штовханини групка довговоло
сих паскудників уголос цинічно 
смакувала мальовничі деталі 
жіночого тіла, глумилася з ого
леної, беззахисної у своїй на
готі богині краси. 1 всі прохо
дили мимо, удаючи, що нічого 
не помічають. Він підійшов і, 
граючи жовнами, запропонував 
хлопцям забратися геть. Після 
недовгих сперечань ті неохоче 
розійшлися, відпускаючи ущип
ливі насмішки нн адресу цнот
ливого «дядечка»... А не сплив 
у пам’яті зовсім забутий випа
док. І який тут зв’язок?

З кожною зупинкою автобус 
потроху розвантажувався, од
наче жіноча рука все так само 
трималася за поручень крісла,

— Просувайтеся вперед! — 
кричали із задньої площадки. 
— Ставайте щільніше, в ялин
ку! ,

— У сосонку! — весело під
хоплювали ті, що повисли у 
дверях.

— Б оселедчик! У бочечку!
Автобус, здавалося, тріщав 

Скрізь.
— Давай поганяй! — вигу

кував якийсь доморослий до
тепник. — Я вже вліз!

«Ікарус» нарешті рушив, по
тім шофер різко загальмував, 
почекав, поки зачиняться две- 
рь.

Через кілька зупинок в ав
тобусі стало трохи просторіше, 
рука із замшевою сумочкою, 
як і раніше, лежала на нікельо
ваному поручні крісла. Ну н 
чудово, вирішив Белов, адже 
можна розважатися, розгляда
ючи навіть сірникову коробоч
ку! Отже, кому належить ця 
рука? Пі, Сергій не стане ди
витися, хто цс стоїть позаду 
нього. По-перше, це непри
стойно — підводити голову і 
глядіти в упор; по-друге, воло- 
^ярка руки може виявитися 
- опсі.м не такою, якою він собі 
1 *?Ке. Уявляє, і буде иі^ода, 
к ‘ и ного спіткає розчаруван
ня. ДКіцо судити по руні — не 
молода, чарівна особа з тон
кими рисами обличчя... Пре
красна незнайомка. І під вія
ми у неї чорна оксамитова 
ніч, така Ж, як за вікіїом, не
зглибима, як безодня, іцо ля
кає і манить, а на губах — не- 
висловлені слова, які вона ска
же комусь, кого Белов ніколи, 
МОЖЛИВО, не зустрічав і не зу. 
стріне, — матері, братові чи 
коханому... Хто ж вона?

Белов поступово захопився 
грою, лав простір фантазії. 
Стомлений, вичавленні!, як ли
мон, він сидів розм якшепии, 
блаженний якийсь, не відрива
ючи погляду від чужої жіночої 
руки. Схоже, він бачив, як 
пульсувала голуба жилка, від
чував тонкий запах духів, а мо
же, це й не духи зовсім були, 
а запах жінки, чистий і сві
жин, і він уловлював його на
віть не нюхом, а єством своїм, 
внутрішнім чуттям, як весін
ньої пори, коли-, здається, вєі

Оповідання

його обманить уява. Цікаво, чи 
підозріває хто-нсбудь з паса
жирів, чим він, інженер-конст- 
рхктор Бє.іов, зайнятий? Мо
же, вже помічено, шо він пне 
очі на цю жіночу ручку? А чо
му він не волен з чисто плато
нічним інтересом розглядати її, 
милуватись витонченістю, ви
кінченістю і красою ліній, тим 
більше що бачиш ти день у 
день одні креслення, вузли, 
триби і знову креслення? На
певно, в цьому його розглядан
ні є щось капельку непристой
не. злодійське, навіть, стидке, а 
чому — незрозуміло. Гіпсовим 
зліпком чи картиною можна 
милуватись, живою ж натурою, 
виявляється, не можна. — не 
Дозволено кормами чемності. А 
яка різниця? Чому ніхто не ос
микнув тих патлатих жеребчи
ків, що паскудно іржали біля 
виставленої у вітражі кіоска 
репродукції, «Сплячої Венерн» 
Джорджоне? Тоді, він пам’я
тає, була неділя, танув сніг, 
була грязь і капіж, і коло вхо
ду на центральний ринок серед

як і раніше, і Белов сидів, не
мов прикутий до місця, схви
льований, наче загіпнотизова
ний прекрасним видивом, і вже 
не намагався глянути на не
знайомку, щоб не зруйнувати 
зачарування. Він не зважував
ся запропонувати їй сісти — 
хай вона простить йому нечем
ність! •— боявся сполохати 
мить, йому навіть здавалося,' 
що й вона вловлює його стан і 
тому навмисно не прибирає 
руки. Ось воно як вийшло: жи
ли порізно дві істоти, жили на 
одній планеті, в одному і то
му ж місті, жили зі своїм сві
том турбот, інтересів, і життя 
їхнє не пересікалося ні в чому, 
крім часу і простору, а потім 
одного разу обоє опинилися в 
переповненому автобусі, він по
бачив її руку і став думати про 
цю жінку, про себе, про про
жите, хвилюватись і ховати 
все це, щоб не видатись вуль
гарним, таж і не гадав, коли 
сідав в автобус, шо мислячим 
центр робитиме такі дивні зиг
заги і ремінісценції, що прига-

даються нічим не примітний 
весняний день, ринок і вистав
лена у вікні кіоска репродук
ція з лежачою голою богинею,

Колись, іще студентом, Бе
лов повертався в гуртожиток 
глибоко вночі. В тролейбусі бу
ло пусто, кондукторка їжилась 
від холоду і час від часу позС 
хала. За вікном, так само як і 
зараз, мигтіли вогні вітрин тя 
реклам. У чорному склі, немов 
у дзеркалі, він бачив себе — 
молодого, в поношеному паль
ті з піднятим коміром, — ба
чив зримо, виразно. Дивився 
на себе й думав, що хай мина
ють роки, хай мине ціла віч
ність, а він запам’ятає до ос
танньої рисочки ось не відо
браження в чорному склі, і цю 
ніч, і юність свою... І що тепер 
лишилося від усього цього? 
Тільки пустий холодний тро
лейбус, сонна кондукторка, ніч 
за вікном і чиясь розпливчаста, 
розмита часом постать із під
нятим коміром пальта, відбита 
на склі. Чи запам’ятає він те
пер оцю чудову мить — що ча
рівну жіночу руку з годиннич
ком на простенькому браслеті 
і замшевою сумочкою? А чи зо
станеться в його пам’яті лише 
набитий людьми пізній автобус 
і оця зморшкувата, наче в по
різах, потилиця старика, то 
сидить попереду, та його по
м’яте, неначе зжоване, вухо в 
білястому пушку волосся? Ой, 
життя, яке швидкоплинне ти, і 
ні затримати, ні зупинити на
віть короткої миті в шалено
му бігу днів твоїх!

І раптом він виявив, що руки 
немає. Вона зникла непомітно. 
Белов навіть розгубився. Йо
му й на думку не спадало, що 
руку можна просто прибрати, 
що можна просто вийти,

Він обернувся.
Автобус стояв, і останні па

сажири з числа тих, що вихо
дили, вже залишали задню 
площадку.

Белов кинувся до виходу, 
безцеремонно розштовхуючи 
тих, то стояли у проході. Две
рі зачинились у нього перед 
носом.

— Проснувся! — насмішку
вато зауважила дебела тітка із 
сіточкою. — Сидів до остан
нього... Нема того, щоб місцем 
поступитися!

Щось спинило Бр^ рід 
дальших енергійних ІаВі-
що ця запізніла кваь7ь'-сть, 3 
якою він кинувся слід0,ЙІ^3 не
знайомою жінкою? :1Яну- 
ти на неї? А якшо РІЧзру’йть- 
ся? .Хай уже вона зос^^ться 
в його пам’яті такою, я>()ю він 
її собі уявив: чорна ніч ві- 

----- непіз-
^ова—
ГВОре-

ями, і па іубах, «У 
наннх, ііевислоіиісні 
Таємнича й прекрасна, 
на вільною уявою.

Він припав до задньої 
без усякої надії побачу 
КОЛО ЗУПИНКИ ВЖе ЛІК'* 
було... Засмучений, вінс 
шов поглядом крісло, в 
сидів. Он і повнотіла -7 
ця з підбитою зачіскою'.' 
рик попереду з пом’яти1 
зжованим вухом, і пору 
який вона трималася... 
Годі-бо, чи не привиді.

■ X скла
- 4 її.

рЗнай- 
’ «кому 

•-1О Л и • 
‘ ста- 

иаче 
’ за 

_ ..r.._..„?ÿKa? 
не приснилось не? Але К ь’ ,,и 
ді такий світлий непояк;тО*- *Нции• Ісум у нього на душі-

... Якось він заглянув і] 
комірку, почув роиміршіц 
будильника, що без рух. У 
лежав коло банок з вік1й 
багато років. Цей леЦІ^ 
дильник раніше часто к^Из-' 
вав, його термосили, 
тали, клали і так > сЯХ-іотіц' 
дружина віддала дітям, 
і ' їм іграшка ”абРцла 
він потрапив у комір*-. п ’ 
нього забули, і ось В1И %оді. 
вано сам нагадав пр° 
ні з того ні з сього в-Яв ; 
шов, наче не була ж и а і^0ТЗ( 
в якій пробудилася ^а10б^ 
життя.

Зараз Белов, збентеж^ . 
стурбований, почував сс^ в 
чомусь схожим на Ней 
дильник. Так піо ж, власне, 
сталося? І ис хтивість во,і0^Ла 
ним, — нього й на ДУМіїі не 
було. Звідки ж не безпРКЧ1ВНе 
мучення, відчуття не^0гіраіцої 
втрати? Чи не того, піо пі^да 
незнайомка непізнаною, пове
ла з собою таємничю Єства 
свого і, може, назавжди?

Цього він не знав. Здав їй- 
ше, то постійно- Шкодуваіфе, 
шо не-побачив її, 'ГІЄ|. коїра 
стояла за його спиною в без^. 
середній від НЬОГО близькості і 
випадково подарувала йому од
ну з чудових хвилин.

Переклав з російської 
А ПОПОВИЧ.

■Ma в

і

І

і

За повістю Віктора Смирнова на кіностудії імені О. Дон- І 
ЖЄНК2 5ИЯТ0 (piJIhM «Тривожний місяць вересень». У HbGMy І 

йдеться про тс, як мешканні невеличкої о поліського села /
Глухарі ііереживакггь тривожні дні вересня 1944 року. Це 
село зовсім недавно визволилося з фашистської неволі, і 
люди поступово почали відновлювати своє мирне життя. Га 
ім заважає банда колишнього поліцая 1 орілого. Саме в цей 
час у рідні місця після тяжкого поранення повертається 
молодий солдат Іван Капелюх. За дорученням органів без
пеки і райкому комсомолу він стає старшим бійцем вини
щувального загону. Нелегко Іванові підняти ча боротьбу з 
бандою заляканих людей. Та все ж із їхньою допомогою 
йому вдалося виманити банду з її лісового сховища.

Образ Івана Капелюха створив молодий актоо Л\ХАТу 
Віктор Фокін

Молода ленінградська актриса Олена Драпеко, знайома 
глядачеві по фільмах «.А зорі тут тихі...», «Свій хлопець», 
створила образ Ольги Муромцевої в стрічці «Бездогляд
ність».

..Тривалий час Ольга Муромцева жила без матері. Вона 
росла і виховувалась у дитячому будинку. Та ось мати за
брала її до себе. Але не радісним було для Ольги життя 
у неї. Не знайділа вона там ні материнської ласки, ні лю
бові. ні розуміння.

Невдало складаються V дівчини й відносини з людиною, 
котру вона покохала. Роман, так звали хлопця, виявився 
безвільним. Він злякзеся труднощів і кинув Ольгу, яка че
кала дитини... Це фільм про відповідальність кожного, хто 
вирішує створити сім’ю, за долю третього, що має народи
тися.

В інших ролях знялися актори Т. Сьоміна, Н. Федосова, 
Л. Куравльов. Л. Пригунов.

«Золота річка» продовжує розповідь про героїв пригод
ницького фільму «Зникла експедиція».

Нбва_ картина розповість про те. як один з учасників 
зниклої експедиції Олексій Куманін, що залишився живим, 
допомагає карному розшуку розкрити банду Суботи.

Виконавці головних ролей — Б. Смсрчков, О. Кайданов- 
ський, В. Сергачов. Є. Симонова.

За мотивами однойменної казки Андерсена режисер Во
лодимир Бичков поставив фільм «Русалонька». У створенні 
стрічки взяли участь Центральна студія дитячих та юнаць
ких фільмів імені М. Горького і студія художніх фільмів 
Болгарії.

Роль Русалоньки виконує ленінградська школярка Віка 
Новикова, а її мудрого друга Сульпітіуса — актор Вален
тин Нікулін.

Поставив картину Едуард Гаврилов, відомий по фільмах 
«Ти не один», «Киш і Двапортфелі». Художній керівник 
фільму Ролан Биков вважає, що основна заслуга сцена
риста А; Усова в тому, що він вивів на екран героїв-підліт- 
ків V той складний для них час, коли починається безсоння, 
коли гнітить і бажання слави, і неможливість розв’язати 
численні питання.

і

А

Л. БОРОВИК,

«МОЛОДИЙ
КОМУНАР»

--Ô0 грудня 1976 р. З стор/1



ШВИДКІСТЬ

Реклама, без якої
не може жити
капіталізм

і

любить

турист”

„Фольке

Восени цього року понад
370 молодих туристів з Ук
раїни, Молдавії, Казахстану, 
Комі АРСР на теплоході 
«Балтика» здійснили круїз 
те країнах Балтійського й 
Північного морів. Вони від

відали Данію, Великобританію, Францію та ФРН. Подорож 
була організована бюрс міжнародного молодіжного туоиз- 
му «Супутник» і Балтійським морським пароходством. *

У цій цікавій туристській мандрівці брали участь і пред
ставники нашої області.

Сьогодні газета починає друкувати подорожні нотатки 
нашого спеціального кореспондента М. СЕМЕНЮКА.

С г- ГД її М «-О »<

Данію відкрили давно і 
розкіш — колумбами прогу- 
люєатиіся берегом Балтій
ського моря — нам відміни
ли. В темпі повсідавшись н а 
м’які сидіння комфортабель
них аб'тобусів, ми помчали 
назустріч Копенгагену.

Ще з дитячого садка ко
жен з нас пам’ятав універ
сальний девіз капіталізму: 
час — гроші. Тепер же ми 
пересвідчилися, що деякі ка
піталісти - раціоналізатори 
примудрилися в сьогодніш
ній день . впхнути й півдня 
завтрашнього. «Колеса авто
бусів фірми «Фолькетурист» 
повинні крутитися цілодобо
во!»—і не встигла завершитися 
наша екскурсія, як Альфред 
(егодій) по телефону, встанов
леному тут же, зв’язувався з 
шефом, уточнюючи коорди
нати зустрічі з наступною 
групою.

Нічого не вдієш — ми ту
ристи сучасні, моторизовані і 
хоча щовечора над нами на
висала небезпека інформа
ційного вибуху, врешті, були 
не проти шалених екскурсій
них темпів «Фолькетуриста». 
Ми мали змогу, бувати скрізь 
і бачити якнайбільшо...

Перебуваючи в країні капі
талістичній, ми з усіх вікон 
видивлялися на прикмети су
спільства, про які відали ли
ше з підручників політеконо
мії та науково-популярних 
лекцій. Чекати довго но до
велося.

Нутрощі всієї капіталістич
ної машинерії обволік безпе
рервно рухомий (блимаючий, 
дрижачий, горлаючий, бла
гаючий, примовляючий) суєт
ний рій реклами. Вона пер
ша перепинила нам шлях.

Капіталістичний бізнес іс
нує тим, що пропонує себе. 
Звертає на себе увагу, по
стійно вискакуючи поперед 
очей. Живе скепсисом і ци
нізмом: все виставляй на 
люди — потворно і прокрас-

не. Став між ними знак рів
ності і тоді ти дістанеш осо
бисту незалежність. Ми ди
вувалися. Особиста незалеж
ність і вереск зазивної рек
лами? Проштовхнутись КрІЗо 
неї, залишившись неушкод- 
женим, малоймовірно: у ве
ликих і малих містах Заходу 
вона розрахована саме на те, 
щоб спочатку неголосно, ін
тригуюче заманити жертву— 
на що б то не було: блиск, 
колір, вогонь і ще на тисячі 
розставлених скрізь і всюди 
райдужних пасток, — потім 
оточити її речами, безліччю 
речей, серед яких би вона— 
ошелешена — не знайшла ви
ходу і, врешті, примусити 
розкошєлитись.

Реклама всемогутня і все- 
знаюча. Якщо ви захочете 
пройти життям самостійно, 
вам навряд це вдасться. З 
усіх боків — на вулицях, під 
час відпочинку, у власній 
квартирі вам цілоденно товк
тимуть і підказуватимуть: як 
уникнути лисіння, який колір 
капелюха вам до лиця, як 
стати мільйонером, що вам 
сьогодні снідати, за кого го
лосувати на найближчих ви
борах і т. д. і т. п. Реклама 
нахабно засліплюватиме ечі, 
безсоромно сміятиметься в 
обличчя, безцеремонно ліз
тиме в кишеню... Вона лише 
тоді заспокоїться, коли ви 
заткнете їй пельку: кронами, 
франками, доларами, фунта
ми... Велика Реклама створює 
великий Бізнес...

Туристів вона теж не обхо
дить стороною. Але для при
їжджих намагаються галасли
во-базарне «поспішайте ку
пити» завуалювати діловито- 
спокійним «знайомством з 
виробництвом». І ми зрозу
міли, що реклама рекламі 
різниця,

Сповнений особливої від
повідальності своєї місії, під
тягнутий, але вільний у мові і 
молодечий у рухах, представ
ник фірми «Тюборг» у вступ
ному слові висловив надію, 
що, без сумніву, оадянські 
туристи, належно оцінять ор
ганізацію і постановку техно
логічного процесу на пиво
варному заводі всесвітньові- 
домої фірми, заснованої 1873 
року. Дійсно, зразковий ор
ганізаційний рівень на під- 
ппиємстпі відчувався повсюд-

Увесь круїз мав змогу на 
гречне запрошення фірми 
«Тюборг» ще й посмакувати 
знаменитим пивом та цілою 
«обоймою» напоїв та лимо- 
наду. Прощалися задоволені 
°дні одними. На добру згад
ку кожному учасникові «чаю- 
вання» вручили по невелич
кому проспекту, де 3 накле
пи від пивних пляшок «Тю- 
борга» була змонтована кар- 
та Світу і білим ПО чорному 
виспівувалося: «Пийте наше
пиво не залишайте на 
завтраіЯі

Зрештою, реклама не така 
ЕЖе Шкідлива справа, коли 
В0На не заважає самому мір
кувати ) вирішувати...

1 ,ц4е нам здалося: приглу- 
ши векламно-пропагандист- 
Ський галас, дмухни на рек
ламне палахкотіння, чи не 
зойкне світ, уздрівши мертву 
п°Р0Жнечу замість душі?!

ПрЦцц да,ТСЬЫ1Й

Та інші
к°пенгаген

Мами Чужим 
^ов гортаєш

постав перед
і... знайомим, 

сторінки казок
Г^а КрисХна Андерсен... 
Частокіл гОСТроВЄРХИХ 4 • 
реп’янйт пахів ТИХІ ВУЗЬКІ 

силуети ДИВОВИЖНИХ 

Флюгеп- і • поевніми зам- 
Ками- Неначе обминув місто 
гаРяч.йН^дих дваАцят?го<-ВІ" 
Ку’ Раз і назавжди пиР'зьби- 
Лось всип серед *виЛЬ чу 
ДЄрна4ьЙпЮ кришталевою
СКри*ЬкОю щоб змогли в 
НІЙ пп Ю' а Дюймовочка 
и ОлоО?лиТ-ИСДлдатик, Сніго
ва Коро”НИ" : Бридке качсня. 
РУ^лсч;Є - однойменно!
казки й а гп письменника
бро^ої°застигла на берез. 
МоРя „ ° ючи прибулих. 
Ла'««‘’,ХЯс’м°- ЯКЩО 3 
Добро». • р бите казку.-.

'стоп 1 Л н^м'яток у Да
ні' багРа,!ЧНИ|Х їх із задоволен
им до п7К>ть туристам.
На тЄрйМоН,:.триУорОЛІВСТВа ч-и’ 
мало РИ?°Р'' свіжих замків. 
СеРеп ёреДН Гитової зелені 
навкоп окса ісів. оазисів 3 
нагарний'* я чудернацько 
ПІДСтРижВ х ДереВ' СЄРЄД галасРЙ*ЄНИ*рб туристів во
ни поч7ИХ ^Рсебс насторо
жено ї^^щкло. І с.рі гро- 
МаДДя 2РИ<них ст.н схиля
ють І Ф°РтЄМпОдних суджень 
Про Хиг?° Хсм^Р7Ь'/ народ’ 
Жують ” 1 -сне збудження 
Оід заПй рад‘мливого польоту 
ГО’«ЧнЛМ°Р’рЄЖЄВнИХ «еж, 
НЄ0лоОй ^-каскаду фігур
них ліПй оГ° заспокійливих у 
вічній 3?нь'- скульптур...
У 3в^Лпонберг біля міста 
Хельсиц Кр яке розташова
ні5 За ЗйЬ°РоМЄтРів на північ 
від КоЛ к,л сНа, нагадує нам 
про чаЛ4га?инца Датського. 
Сюди п,пір переніс місце 
ДІЇ св0^кСясесвітньоеідомої 
трагедії, 1 ^йшовшись внут
рішніми лабіринтами, турист 
має змог освіжитись легким 
бризом у протоки Єресун і 
зафіксу8^тИ себе на фоні 
шведсьи0гО міста Хельсін- 
борг. Звідки ДО протилежно
го бервг |0 хвилин плаван
ня (які, до речі,
'Данія заиуиовУ6 в ^““ко
му СоїруУ -рут же, побіля іс- 
т°рнчних‘ ’.с1руиат зразка ми
нулого йпдІття, на високій 
Щоглі пройдеться держав
ний прдГ) л Данії і високий 
гРенадЄр°^кИй, певно, своєю 
ИР^УГНІстю 'лае свідчити пр0 
"°ДОт°Рклність північних 
кооп«, ■ ’ .^лпіпгтва, часто

ВОГНІ ФЕСТИВАЛЮ
Біля 300 аматорських колективів, 

близько 4,5 тисяч учасників — такі 
цифри характеризують республі
канський огляд-конкурс, який про
тягом трьох днів проходив в облас
ному центрі.

Приємне вразили глядачів і жюрі 
колективи, для яких республікан
ський огляд-конкурс став першим 
кроком на шляху до великого мис
тецтва: хор Гайворонського район
ного Будинку культури, танцюваль
ний колектив Компаніївського ра
йонного Будинку культури, ан
самбль сучасного бального танцю 
«Златоцвіт» з Кіровограда, духовий 
оркестр Ульяновського районного 
відділення музичного товариства та 
інші. Висока виконавська майстер
ність. професіональна культура — 
так було оцінено їх виступи.

Республіканський огляд-конкурс 
яскраво засвідчив розквіт самоді
яльної художньої творчості трудя
щих нашої області.

Жюрі рекомендувало колективи 
та окремих виконавців для одер
жання високих нагород перемож
ців фестивалю Попереду — висту
пи самодіяльних артистів перед ро
бітниками, колгоспниками, учнями, 
творчі звіти перед трудящими' ін
ших областей республіки. Фести
вальні вогні ще яскравіше запала
ють на звітних концертах у Києві та 
столиці нашої Батьківщини — 
Москві. .

М. КРАВЧЕНКО, 
інспектор обласного управлін
ня культури, член штабу фес
тивалю.

Ці дівчата вже другий рік навчаються в Олександрійському середньому 
міському профтехучилищі Лі 7. Та їх здружила не тільки майбутня профе
сія, а й пісня. Вокальну групу нього училища добре знають жителі Олек
сандрії та багатьох сіл Олександрійського району.

Фото В. КОВПАКА.

Що переважить: концерт чи футбол?
Якщо запитати у комсомольців ло

комотивного депо Помічної, що вони 
вважають найважливішим у роботі 
комсомольської організації, то якась 
частина їх неодмінно пазове проблему 
організації відпочинку.

І справа тут, насамперед, у складній 
організації праці локомотивних бригад. 
Адже для проведення звітно-виборних 
зборів добру частину комсомольців від 
поїздок довелося звільнити. Останнє 
не так легко. То то вже, здавалося б, 
можна говорити про організацію вечо
рів відпочинку, спортивні змагання? 
Поїзда ж не зупиниш...

Виявляється, і за цих умов молодь 
цікаво проводить своє дозвілля. Олек
сій Марченко, машиніст електровоза, 
розповідав мені як вони влаштували 
поїздку на спортивні змагання в Зна
м’янку:

— Зайшли увечері до гуртожитку 
члени комітету: «Хлопці, треба допо
могти організувати». Треба — значить,

треба. Знайшлись і стрибуни, і бігуни. 
Я теж спробував. І в метанні списа 
став переможцем. Наша команда за
воювала друге місце. І головне, ми доб
ре відпочили, чудово провели вихідний.

Можуть посміятися, мовляв, хіба ж 
це організація? Потрібні секції, постій
ні тренування. Є. Проводяться. І вже 
те, то молодь знаходить час для орга
нізованого відпочинку, незважаючи на 
складність режиму прані, добре. Добре. 
Та чи достатньо?

У плані культурно-масової роботи 
комітет комсомолу записав екскурсію 
до Києва. Оголосили, та ніхто па ту 
пропозицію не обізвався. Поїздка мало 
не зірЕатася. В чому ж справа? На 
спортивні ж змагання, хоч і в останню 
хвилину, команду зібрали. Може ком
сомольський актив не зміг вчасно пояс
нити, що це аг поїздка, кому цікавіше 
поїхати — любителям футболу чи теат
ру? Бо ж часом наша організація поїз-

і

1976-й
минулим,
1977-й -

закінл/умься ОДНИМИдок починається 
об’язами.

Вже- кілька місяців працює естрад
ний оркестр. Правда, і тут шс лишаю
ться проблеми. Одна з них — органі
зація паралельних поїздок учасників 
оркестру. Досі трапляється, шо один 
музикант на маршруті, другий вдома, а 
третій те десь. Які ж не умови для за
нять?

Цікавіше можна було б організувати 
дозвілля і но колонах. Бо ж колона — 
цс ніби одна сім’я. .А от питання відпо
чинку разом, тією ж таки сім’єю/ шс 
не вирішено. 1 шс одна думка об’єднує 
виступи комсомольців: лише спільними 
зусиллями всіх членів комсомольської 
організації можна добитися 
нього змістовного відпочинку 
Пре це говорять і результати роботи 
комсомольсько-молодіжних колективів.

Г. І УСЕЙНОВ, 
член вузлового коміїсту комсомолу, 

ст. Помічна.

наступний
НАСТУПАЮЧИМ

справж- 
молоді.

3
НОВИМ РОКОМ. ДРУЖЕ!

їй читаєш останній номер 
«Молодого комунара» в цьо
му році. Післязавтра листо
ноша принесе тобі перший 
номер газети 1977-го.

Яким буде «Молодий ко
мунар» в новому році? Про 
що розповідатиме він на 
своїх сторінках? Заповни, 
будь ласка, цю анкету, виріж 
її, поклади в конверт, вишли 
на адресу редакції — і твої 
оцінки та побажання обо
в’язково врахують газетярі.

Отже:

1. Чим запам’ятався тобі 
1976-й — перший рік десятої 
п'ятирічки! Яка головна подія 
в твоєму особистому житті 
цього року!

Ще донедавна, років зо п’ять тому, в лісових урочищах 
нашого краю зустріч Із цими дикими тваринами була рід
кісним явищем. Тепер же, за даними обласного управління 
лісового господарства і лісозаготівель, на території Кіро- 
■оградщини налічується до двохсот лосів.

КРАЩІ ГІМНАСТИ КРАЇНИ
Неллі Кім і Микола Андріаиов- — найкращі гімнасти 

СРСР 1976 року. Так вирішили спортивні журналісти, Рпи- 
тані Федерацією гімнастики.

Уп’яте підряд студент з Владимира одержить перехідним 
приз-журналу «Молодой коммунист», першим володарем 
якого в 1971 ропі став москвич В. Клименко. А от ім я 
спартаківки з Чимкента на призі журналу «Советская жен
щина» буде вигравірувано вперше, поруч з ім’ям п'ятира
зової його володарки — прославленої Людмили Ту риіневої.

КЛАСИЧНА БОРОТЬБА

ІІІРГТГРЛ НА П^ЛГСТА.ПЇ

2. Який матеріал у «Моло
дому комунарі» справив на 
тебе найбільше враження!

ЛОСІ ИДЧЇЬ
ДО ЛЮДЕН

Найбільше їх водиться в 
Знам’енському, Дереївсько- 
му, Торговицькому, Голова- 
нівському та інших лісниц
твах. Граціозні парнокопитні 
звірі стали гордістю і окра
сою наших урочищ, вони час-

його переслідують.стас полох
ливим і кидається навтікача. 
Тож у декого складається 
оманливе враження, що ця 
загалом мирна тварина не 
становить небезпеки. Деякі 
надміру допитливі люди на-

3. Чи задоволений ти ро- 
Іком! Чи здійснилися всі 6в« 

жання, котрі мав ти перед 
1976-м!

1
I Д. Яке загальне воаження



Ми мели змогу, бувати скрізь
і бачити якнайбільше...

Перебуваючи в країні капі
талістичній, ми з усіх вікон 
видивлялися на прикмети су
спільства, про які відали ли
ше з підручників політеконо
мії та науково-популярних 
лекцій. Чекати довго не до
велося.

Нутрощі всієї капіталістич
ної машинерії обволік безпе
рервно рухомий (блимаючий, 
дрижачий, горлаючий, бла
гаючий, примовляючий) суєт
ний рій реклами. Вона пер
ша перепинила нам шлях.

Рек. in на, без якої
не може жити
капіталізм

Капіталістичний бізнес іс
нує тим, що пропонує себе. 
Звертає на себе увагу, по
стійно вискакуючи поперед 
очей. Живе скепсисом і ци
нізмом: все виставляй 
люди — потворне і

на 
прскрас-

посувати на найближчих ви
борах і т. д. і т. п. Реклама 
нахабно засліплюватиме очі, 
безсоромно сміятиметься в 
обличчя, безцеремонно ліз
тиме в кишеню... Вона лише 
тоді заспокоїться, коли ви 
заткнете їй пельку: кронами, 
франками, доларами, фунта
ми... Велика Реклама створює 
великий Бізнес...

Туристів вона теж не обхо
дить стороною. Але для при
їжджих намагаються галасли
во-базарне «поспішайте ку
пити» завуалювати діловито- 
спокійним «знайомством з 
виробництвом». І ми зрозу
міли, що реклама рекламі 
різниця.

Сповнений особливої від
повідальності своєї місії, під
тягнутий, але вільний у мові і 
молодечий у рухах, представ
ник фірми «Тюборг» у вступ
ному слові висловив надію, 
що, без сумніву, оадянські 
туристи, належно оцінять ор
ганізацію і постановку техно
логічного процесу на пиво
варному заводі всесвітньові- 
домої фірми, заснованої 1873 
року. Дійсно, зразковий ор
ганізаційний рівень на під
приємстві відчувався повсюд
но. Завод працював, як без
доганний годинниковий меха
нізм. Пройшовшись цехами (а 
точніше над цехами, по спеці
ально спроектованому для 
делегацій і туристів балкону),

«««»' до ,'чнИх’ „' сірі гро. 

від м°4пИво3буАЖення 

иевл веж,
НИХ-Й заДУМІ Фтур-
вічніи з І скул. к,Иливих V

3<,л\0нгвор°чб0рьгп^р...
ХсЛІ’С‘з8 кід' ІЛя місто
не 3|^&г«Ч^РІв надШопа" 
ВІД НОґИ ПгЛНа, На П|°НІЧ 
лр° 1,а|Дексг^нЧй ДдАує нам 
СюА" *<ї ’*Р> пвв7в.тського.
дії сВ' ГІг?Сесвіп Ніс,м’сце 
тРдГС-ми Ч^овц??1*0“0'1' 
Р'шИ^огУ &ИнтамчС\ВНут’ 

має 3 ьСв'ЖитЛ. ’ тУрист 
бРи3°/Іватн р°гоі<и р Ле'ким 
злФ'^ого себп ^Ресун і 

МІСТа н* фоні 
^р^^;о^иТиотиле"-;

тори^иХст^МатЄ' ПОб'ЛЯ Іс- 
ну*о'° лОЛо?Ття- наа3вКа МИ" 
ЩОІ-Л' -ораться ВИС°К'И 

> прап лл ■я . держав- 
пенаТК*’'.^Ий Н" 1 високий 

ГпиСУтН'СТ ° Мйр Певн°/ своєю 
ЙО* С"ЯЧИ™ 

^дО>"П північних
к р дстаЛг>>о |вства, часто 
СТ щу- Р^м^,СЦевогю КО- 
ЛОр иах Ф^но>«уючись на 
тися^. Знімків по всьо-

ІІоиддж І,С д,"-’ -щ цих УМОВ МОЛОДЬ
Виявляє*'^ ’ •• ;.в0(. дозвілля. Олек-

цікаво прооо/ ..пшиніст електровоза, 
сій іМпрчснм .. як понн влаштували 
розповідає ’ т1)ині змагання в Зна
ної здку яа спої
Мяі“ззишти увечері до гуртожитку 
■печи комітету: «Хлопці треба допо
могти організувати». Треба — значить,

пропозицію не Обі оався. НОТ ЛКИ М.ми 
не зірва тася. В чому ж справа? На 
спортивні ж змагання, хоч і в останню 
хвилину, команду зібрали. Може ком
сомольський актив не зміг вчасно пояс
нити. що це за поїздка, кому цікавіше 
поїхати — любитстям футболу чи теат
ру? Бо ж часо.м наша організація поїз-

ЗУСИЛЛЯМИ ВСІХ членів BVMw.-nv.i 
opi віі.ншії можно добитися 
нього змістовного відпочинку 
Пре не говорять і результати 
комсомольсько-молодіжних колективів

Г. Г УСІ-Й но в, 
член вузлового комітету комсомолу, 

ст. Помічна.

справж- 
молод і. 
роботи

Отже:

1. Чим запам’ятався тобі 
1976-й — перший рік десятої 
п’ятирічки! Яка головна подія 
в твосму особистому житті І

Стоянки велосипедів — прикметаОдна з центральних вулиць КоПенг^^’С 
А Північний кордон країни — на чро/ена- 

будинки шведського міста. '’•тежному березі видно

Фото автора.

твій ровесник ЗА РУБЕЖЕМ
БОНН. Громадськість Бадсн-Вюптсмбср- 

га засуджує намір властей цієї землі значно 
скоротити кількість студентів і викладачів 
в університетах Штутгарта. Карлсруе і 
Мангейма через недостатні бюджетні асиг
нування на потреби вишої школи.

Як офіційно оголошено, в університетах 
Баден-Вюртсмберга уже найближчим часом 
Суде ліквідовано 1390 навчальних місць. 
Планується закриття ряду факультетів.

ДУБЛІН. Рівень безробіття серед мо
лоді становить в Ірландії майже 22 проценти. 
Це — вдвоє більше, ніж в інших країнах— 
членах «спільного ринку». Крім того, за да
ними статистичного бюро ЄПС, трудяші в 
Ірландії мають найдовший робочий тиждень 
серед країн «дев’ятки».

..
НІКОЗІЯ- міжнародну антиімперіа

лістичну солідарність, за врятування Кіп* 
ру» — під таким деіізом т^т влітку наступ
ного року буде про едено 7-й Всекіпрський

-|ня фестивалю — Єдина 
7’ізація молоді Кіпру 
вентральної ради цієї 
паціі кіпрської молоді 
і фестиваль сприятиме 

молодих кіпріотів на 
1 територіальної ціліс-

фестиваль молоді. ■
Ініціатор проведення фестивалю — Єдина 

демократична організація молоді Кіпру 
(ЕДОН). У_заяві Г 
прогресивної органі 
відзначається, шо 
дальшій мобілізаці) 
захист незалежносі .........-
ності езоєї батькіфіини. а також, зміцнен
ню солідарності з 
країн.

Рротьбою народів інших

ШЕСТЕРО НА П’ЄДЕСТАЛІ

БАСКЕТБОЛ

КЛАСИЧНА БОРОТЬБА

ЛОСІ ЙДУТЬ

S

не раз до- 
розпо- 

державного 
господарства 

в Голованів- 
В. С. Живо-

БК 14625. Індекс 61197.
Зам. № 539, .

КРАЩІ ГІМНАСТИ КРАЇНИ
Ііел.іі Кім і Микола Андріанов — найкращі гімнасти 

СРСР 1976 року. Так вирішили спортивні журналісти, Опи
тані Федерацією гімнастики.

Уп’яте підряд студент з Владимира одержить перехідний 
приз журналу «.Молодой коммунист», першим володарем 
якого-з 1971 році став москвич В. Клименко. А от ім’я 
спарт-іківки з Чимкента на призі журналу «Советская жен
щина» буде вигравірувано вперше, поруч з і.м’ям п’ятира
зової його володарки — прославленої Людмили Тхришевої.

Три дні у будинку фізкультури кіровоградського, заводу 
«Червона зірка» проходила особиста першість республікан
ської ради товариства «Трудові резерви» з класичної, бо
ротьби. На борцізських килимах свої здібності демонстру
вало близько ста юнаків з. десяти областей. Добре виступи
ли наші земляки. Вони показали гарну фізичну, технічну і 
тактичну підготовку. ГГягь із них — Альфред Кривошсїн, 
Костянтин Сушко, Юрій Кажанов. Микола Євсєєв та Ігор 
Сичсвсьеий завоювали звання чемпіонів у своїх вагових ка
тегоріях, а Сепгііі Тільцое став срібним нпи.зером.

В. ШАБАЛІН.

ПАМ’ЯТІ ГЕРОЯ
У спортивному залі факультету фізичного виховання Кі

ровоградського педагогічного інституту імені О. С. Пушкіна 
протягом п'яти днів проходив турнір з баскетболу, присвя
чений пам’яті Героя Радянського Союзу Олексія Семено
вича Єгсрова. В ньому взяли участь шість команд дівчат 
1959—1960 років народження. Без жодної поразки провели 
всі ігри представниці республіканської спортивної школи- 
інтернату, які і стали переможцями першого турніру. А 
вихованки Кіровоградської ДЮСШ № 1 виступили невдало, 
їм дісталася лише четверта сходинка.

Віднині ці змагання стануть традиційними і проводити
муться щорічно наприкінці грудня.

Ще донедавна, років зо п’ять тому, в лісових урочищах 
нашого краю зустріч із цими дикими тваринами була рід
кісним явищем. Тепер же, за даними обласного управління 
лісового господарства і лісозаготівель, на території Кіро- 
воградщини налічується до двохсот лосів.

Найбільше їх водиться в 
Знам’янському, Дерє-івсько- 
му, Торговицькому, Голова- 
нівському та інших лісниц
твах. Граціозні парнокопитні 
звірі стали гордістю і окра
сою наших урочищ, вони час
то, особливо в зимову пору, 
з являються в населених 
пунктах, траплялося, навіть 
заходили у міські квартали. У 
скрутну пору року лісові ве
летні з доЕІрою ставляться до 
людей І не ВІДМОВЛЯЮТЬСЯ ч 
від доброзичливих приго
щань.

Взимку лосі збираються у 
великі групи, а в літню пору 
тримаються стадами по
троє—п’ятеро. Живляться МО
ЛОДИМИ пагонами й листям 
верби, берези, полюбляють 
дубові й горобині віття, не 
гребують болотяною рослин
ністю. Якщо ж поголів я не 
регулювати у відповідності з 
кормовими запасами, то над
мірне перенаселення урочищ 
лосями завдає відчутної шко
ди культурному лісництву, а 
разом з тим вони починають 
голодувати, хворіти, а то й 
вироджуватись. Тому для 
правильного ведення лісово
го господарства і мисливства 
неабияке значення має на
уково обгрунтований облік як 
кормової бази, так і самого 
поголів’я, своєчасний ліцен
зійний відстріл зайвої кіль
кості тварин.

За греблею Кременчуцько
го гідровузла мені не раз до
водилось спостерігати, як лосі 
напрочуд спритно плавають і 
навіть пірнають. На дніпров
ські плавні дикі тварини захо
дять з лісових урочищ Пол
тавщини. Літньої пори, шу
каючи порятунку від надокуч
ливих і в’їдливих гедзів, ЛО«-І 
простують до вкритих' пере
лісками й озерцями плавнів, 
забираються по самі вуха в 
неглибокі водойми, надовго 
занурюють голови у воду і в 
такий спосіб годинами стоять 
незрушно. Влітку, з настан
ням сутінків, виходять на ви
пасання.

Загалом лосі — витривалі 
тварини. їм не страшні люті 
морози, глибокий сніг, бездо
ріжжя. За будь-якої пори ро
ку лісові велетні знаходять 
собі корм. Лосине молоко 
має цілющі властивості, м’ясо 
смачне. Недавно стало відо
мо, що в с. Сумароковому 
Костромської області праців
ники державної сільськогос
подарської станції почали 
займатися одомашнювання*4 
лосів, які можуть стати наді“' 
ними помічниками люд““"' 
замінивши, скажімо, коней. 
Тож намір спеціалістів пр " 
ручити цих тварин не в“п 
КОВИИ, - „Г.ЧИІ

Незважаючи на свО1 в _ 
розміри й силу, лось, якщо

його переслідують,стає полох
ливим і кидається навтікача. 
Тож у декого складається 
оманливе враження, що ця 
загалом мирна тварина не 
становить небезпеки. Деякі 
надміру допитливі люди на
магаються поближче підійти 
до рогатого красеня, а то й 
просто налякати його. З цьо
го приводу мені 
водилось чути цікаві 
віді директора 
мисливського 
«Голоче», що 
ському районі, 
товського. Віктор Савелійович 
все своє життя присвятив 
благородній і гуманній спра
ві — охороні нашої сЬауни і 
мав зокрема не одну зустріч 
з лосями, котрі водяться в 
голованівських лісах.

— Сумирність цієї тварини 
очевидна,—розповідає він. — 
Але в деяких ситуаціях вона 
буває й небезпечна. На випа
док поранення лось здатний 
причаюватись і нападати на 
мисливця, а сила удару його 
копит смертельна. Не слід 
підходити близько до самки 
після отелу, коли вона виход
жує потомство. Ні в якомура- 
зі не рекомендується набли
жатися до стада і в період 
гону, котрий' починається у 
вересні — на початку жовтня. 
За цієї пори самці нерідко 
затівають між собою відчай
душні поєдинки, ламають ро
гами гілки дерев, вибивають 
копитами ями. Ось тоді вони 
зовсім не бояться людей, 
стають агресивними...

Лісові красені-богатирі на 
Кіровоградщині, як і по всій 
країні, перебувають під су
ворою охороною працівників 
лісового господарства, місце
вих Рад, всієї гоомадськості-

в..КРАМАРЕНКО.
краєзнавсиЬ-

І 6. «Молодий комунар»-77. 
Яким він повинен бути! Про 
що найбільше хотів би ти чи
тати наступного року! /
7. У тебе є добрі дрУ31' 

знайомі й незнайомі лК>Ди' 3 
яких ти береш приклад У 
житті. Назови їх — і, можли
во, згодом газета розповість 
про їхнє життя та працю всім 
читачам. І

8* Твої особисті прохання 
До газети:

9. Який рік ти передпла
чуєш «Молодий комунар»!

Т_:.- роботи
ім’я та 
можеш

10. Твій вік, місце 
чи навчання, посада, 
прізвище (останнього 
не називати].

Всього найкращого 
му році!

Редактор М. УСПАЛЕНКО.
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