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У Центральній Ревізійній 
комісії ВЛКСМ

орган кіровограйського обкому аксму

26 листопада відбулося засідання Центральної Ревізій-» 
ної комісії ВЛКСМ. З інформацією про її роботу з бе
резня по листопад 1976 року виступив голова комісії 
В. Б. Арсентьев.

Центральна Ревізійна комісія ВЛКСМ розглянула і за
твердила план роботи на 1977 рік.

Про досвід роботи ревізійних комісій комсомольських 
організацій Білорусії по контролю за додержанням ко
мітетами комсомолу фінансово-бюджетної дисципліни 
зробив повідомлення голова ревізійної комісії респуб
ліканської організації А. І. Садовський.

Ціна 2 коп.

Бережи честь робітничу!
«ПЕРЕД КРАЇНОЮ, ПЕРЕД НАШОЮ ПАРТІЄЮ І НАРОДОМ У ДЕСЯТІЙ П'ЯТИРІЧЦІ ВІДКРИВАЄТЬСЯ 

ВЕЛИЧЕЗНА, ЗАХОПЛЮЮЧЕ ЦІКАВА РОБОТА. РОБОТА НАДЗВИЧАЙНО ВІДПОВІДАЛЬНА. І ВІД 
ТОГО, ЯК МИ БУДЕМО ПРАЦЮВАТИ, ЯК БУДЕМО ВИКОНУВАТИ НАМІЧЕНІ ПЛАНИ, ЗАЛЕЖИТЬ МОГУТ
НІСТЬ, АВТОРИТЕТ І ПРОЦВІТАННЯ НАШОЇ БАТЬКІВЩИНИ, БЛАГОПОЛУЧЧЯ КОЖНОЇ СІМ ї, ДОБРОБУТ 
І ЩАСТЯ КОЖНОЇ РАДЯНСЬКОЇ ЛЮДИНИ».

(З промови товариша Л. І. Брежнєва на Пленумі ЦК КПРС 2о /ковтня 1976 рок\).

За чотири дні п’ять змінних норм 
виконує комсомольсько - молодіжна 
бригада мулярів В. Кузьмепка з управ
ління № 3 комбінату «Кіровоградваж- 
буд». На будівництві нового корпусу 
заводу друкарських машинок цей ко
лектив — серед правофлангових.

Па фото: члени бригади М. ПА
НАСЕНКО. О. ВАРАНИЦЯ, О. ВЛА
СОВА. М. ТРИЩ.

Фото В. КОВПАКА

(ТАРС).

Бригада формувальників ливарного цеху сірого 
чавуну, очолювана Олександром Даценком, однією з 
перших серед комсомольсько-молодіжних колективів 
кіровоградського заводу «Червона зірка» достроково 
виконала завдання першого року десятої п'ятирічки. 
Молоді виробничники рапортували про це напере
додні 59-ї річниці Великого Жовтня.

На трудовому календарі бригади — січень 1977-го. 
Чи вдалося сповна використати резерви, про які 
«ішлося під час захисту зустрічного плану на початку 
року?

Розповідає бригадир Олександр ДЛЦЕНКО:

Взяв 
зобов'язання— 
виконай!

ПОЗИЧ
РЕЗЕРВУ, 
СУСІДЕ!

І------------- ■ —__ |

— Результатами своєї 
роботи в нинішньому році 
ми задоволені. До 106-ї 
річниці з дня народження 
В. І. Леніна, наприклад, ви
готовили не 12 тисяч над
планових дисків, як обіця
ли, а майже 15 тисяч. На
вчили професії форму
вальника десятьох моло
дих робітників замість чо
тирьох. Зросла продуктив
ність праці, трохи підви
щилась якість форм.

Але у нас є немало під
став бути й незадоволени- 
мй. Бо ми могли б зроби
ти більше й краще, якби 
нам удалося налагодити 
чітку взаємодію всіх ла
нок конвейєра, про яку 
ми так багато .говорили, 
коли висунули зустрічний 
план. Та ця взаємодія — 
від землеприготувального 
відділення до заливальної 
дільниці — кульгає.

Бригада робить форми 
дисків для висівних апара
тів сівалок. Процес їх ви
готовлення складний. Вза
галі одержувати тонкі де
талі ливарним способом 
нелегко, дуже високий 
процент браку. А в одно
му з пунктів зустрічного 
плану бригади сказано: 
здавати нею продукцію з 
першого пред’явлення. 
Значить, ми мали на увазі 
ще не використані мож
ливості.

Скажімо, на початку ро
ку в землеприготувально- 
му відділенні появилися 
дві нові, продуктивніші 
установки. Для нас ие ма-

ло особливе значення, ад
же вимушені простої 
траплялися здебільшого 
через нестачу формуваль
ної суміші.. А що таке 
простої? Це — штурмів
щина в кінці зміни, бо 
норму ж потрібно викону
вати. Звідси й недобро
якісні форми.

І от модернізація зем
леприготувального відді
лення на тому й кінчила
ся. На суміжній дільниці 
ще працюють три старі 
установки, які не повністю 
задовольняють наші по
треби. Часто надходить 
або надто суха, або надто 
волога суміш — поосто 
якесь рідке місиво. Спро
буй набити нею форму! 
Мабуть, уже пора заміни
ти все устаткування.

Ми наче між двох вог
нів. З одного боку — зем- 
лєприготувальна дільниця, 
з другого — дільниця за
ливання чавуну. Іноді на
робимо форм, заставимо 
ними весь конвейєр і... че
каємо. Чекаємо, коли ж, на
решті, заберуть наші виро
би, щоб можна було про
довжити роботу. Такі ви
мушені «перекури» пору
шують ритм, породжують 
штурмівщину, брак. До то
го ж після перепочинку, 
вимушеного розслаблення 
починати найважче.

А все починається з плавиль
ної- дільниці. Не вистачає ме
талу, часто низька його 
якість. Тут стоїть лише одна 
вагранка вдосконаленої кон
струкції. вона дає за зміну до 
15 тонн металу. Всі інші — 
старі, менш потужні.

Внаслідок такої нескоорди- 
нованості бригада і цех втра
чають дуже .багато. До того ж 
ми пс завжди використовуємо 
свої ннутріінігі резерви. Взяти, 
приміром, робочий час. Мож
на навести безліч прикладів 
того, як формувальник робить 
зайві рухи. Треба вчитись у 
кращих робітників. Разом з 
ветераном 11. С. Махоньком 
працює Федір Лишок. Він не
мов підігрує своєму напарни
кові. подаючи йому підопочні 
дощечки. Недарма ця пара 
вважається однією з кращих 
у бригаді.

Отже, річне завдання 
ми виконали. Та план на 
наступний рік буде ще 
напруженішим. Тож на по
рядку денному залишає
ться питання про резерви. 
Сьогодні воно стоїть особ
ливо гостро.

розсудливо, точний 
слів. Відчувається

• ВОНИ очолюють 
ПЕРВИННІ

О ОВНІ він схожий на спорт- 
смена: міцно скроєна по

стать, вольове обличчя, на кот
рому світло-голубі очі. і м’яка 
усмішка створюють помітну, але 
приємну дисгармонію. Високий. 
Рухи скоординовані. Виявляє
ться. Володимир непоганий 
гандболіст, член збірної заводу.

Говорить 
У доборі
внутрішня впевненість у собі, у 
своїй справі. Саме за впевне
ність, котрої досягають актив
ною роботою розуму і серця. 
Поруч нього почуваєш себе спо
кійніше: є на кого спертися, є . 
у кого спитатися поради.

Мимоволі згадуєш почуте від г___ ж_„
ларткому заводу Петра Маркіяновича Олійни
ка: «Авторитетний, надійний комсорг». При
знаюся, іцо слова секретаря я сприйняв тоді 
суто символічно: нерідко зовнішнє благополуч
чя в первинній організації приписується ав
торитетові її ватажка. Невдовзі мій скепсис 
(хитка данина досвідові) розвіявся. Розмов
ляючи з багатьма людьми, я переконався, що 
У Володимира Личмана авторитетний харак
тер. Не посада, хоча вона у нього помітва — 
начальник одного з провідних секторів СКБ. 
Не становище ватажка ста сорока семи чле
нів ВЛКСМ, а саме характер його.

Як і чим це пояснити? Модним словом «ко
мунікабельність»? Так, він легко сходиться з 
людьми. «Перше враження під людини, хоча 
и. буває інколи помилковим, гадаю, найсуттє
віше», — цс його слова. Коли в організацію 
влилося поповнення (п’ятнадцять молодих 
спеціалістів), уважно придивлявся до кожно
го. Одна з визначальних рис у людини для 
нього — зацікавленість: «Зацікавленість — 
стимул активної волі, а значить, і вчинків». 
Потім з кожним із новачків розмовляв окремо.

На дослідно-експериментальній дільниці бу
ла невелика, але міцна первинна комсомоль
ська організація, яка мала свої сталі тради
ції. Новачок відразу це відчував і мимоволі 
відповідно настроювався па колектив. І рап
том ~ велике поповнення — мікроклімат орга
нізації було порушено. Виник навіть конфлікт: 
молода спеціалістка написала доповідну про 
недисциплінованість одного з працівників. 
Звичайно, декому з новачків це не сподоба
лось. її звинуватили в наклепі, відсахнулися 
від неї. Навколо дівчини утворилася порож
неча. Адміністративне втручання в такому ра
зі могло б з’ясувати істину, але нормалізува
ти психологічний мікроклімат у колективі — 
навряд. Д відсутність останнього. Володимир 
не добре розумів, помітно знижувало продук
тивність праці па дільниці.

Вирішив розмовляти з кожним окремо, щоб 
знайти корінь зла. викорчувати його. Цс за
брало і час, і енергію, одначе наблизило до 
розв’язання проблеми.

Олександр Снрябін йому сподобався відра
зу. Перше враження стало вирішальним. Еру- 
донаний. темпераментний, а головне — добро
совісний. Молодий інженер-конструктор до 
першого комсомольського доручення поставнв-

АВТОРИТЕТНИМ
ХАРАКТЕР

секретаря ся серйозно, зацікавлено. Лнчман і рекомен
дував його комсоргом двадцять першого від
ділу.

Про роботу відділу Лнчман розповідає ціка
во, захоплено. Відчувається: це ного улюбле
на справа. І він її знає. Щоб керувати такою 
комсомольською організацією, до складу якої 
входять освічені люди, йому необхідно було, 
перш за все. осягнути справу, котрою займає
ться кожен товариш. Це потрібно було, щоб 
зрозуміти: налагодити дійове соціалістичне 
змагання можна лише переробивши систему 
звітності кожного окремого конструктора. А 
коли він у складі бригади обкому комсомолу 
перевіряв роботу штабів «Комсомольського 
прожектора» в Кіровограді, побачив: на їх
ньому заводі ця справа не на рівні, про що 
чесно й сказав, приїхавши додому.

Активно мислити — значить передовсім ана
лізувати пчпнкп і при потребі — виправити 
свою, хай і пезумисну. помилку. Для цього 
треба мати чесний характер.

Мені допомагає література. — сказав Во
лодимир. — особливо поезія.

У розмові про поезію я. по суті, й познайо
мився з Володимиром Лнчманом. комсоргом 
СКВ Олександрійського електромеханічного 
заводу. Йому подобається Р. Рождєствен- 
ськнй. Не тільки формою віршів, хоча вона — 
динамічна і! вольова — імпонує сміливим 
втручанням у складні площини людського іс
нування.

— Поет змушує замислитись над тим, що 
діється навколо тебе на заводі, скажімо, і. як- 
іцо хочете, в усьому світі. Чесно кажучи, я 
не раз перевіряв свої вчинки поезією. 1, бува
ло. доводилось виправляти помилку.

Справді, це кропітка й напнужена внутріш
ня робота розуму і серця. Для стороннього 
ока' можливо, й не помітна. Зате вона позна
чається на вчинках.

Ми говорили про час, про його веління і 
вимоги, про рівень людських стосунків, про 
тс. що на жаль, двадцяти чотирьох годин до
би не вистачає для всього. А йому в двадцять 
п’ять років ще так багато треба взнати, від
чути. (розуміти. І якось природно, спокійно, 
але твердо він сказав: «Переконаний, що без 
комсомольської роботи життя не було б та
ким повнокровним».

Ю. КАМІНСЬКИЙ.

□ АВОД зустрів їх ве- 
селим гурчанням ав

томашин, передзвоном 
кранів, що несли у сво
їх сталевих обіймах 
кількатонні плити і ко
лони, сліпучими спала
хами електрозварки. А 
ще — доброзичливістю 
та увагою наставників.

Коли настав час закін
чувати виробничу прак
тику, дівчата зі Стрийсь- 
кого професійно-техніч
ного училища № 16, що 
на Львівщині, вже твер
до визначили своє май
бутнє: працюватимуть

ТУТ
НАШ 
ДІМ 

на головному заводі 
Світловодського вироб
ничого об'єднання «Дні- 
проенергобуд індустрія».

... Четвертий рік уже, 
як вони пов’язали свою 
долю з наддніпрянсь
ким краєм. Працюють 
дівчата електрозвар
ницями. Під спалахами 
дугової зварки в їхніх 
спритних руках з окре
мих шматків арматури 
народжується суцільний 
металевий каркас.

Марія Марцинко та 
Любов Дмитришина тру
дяться в одній бригаді 
яка за підсумками тре
тього кварталу вийшла 
переможцем у соціаліс
тичному змаганні між 
комсомольсько - моло
діжними колективами 
підприємства, а ще а 
серпні відкрила рахунок 
другого року п’ятирічки. 
Є у дівчат заповітне ба
жання—обов’язково за
воювати право підписати 
Рапорт Ленінського ком
сомолу ЦК КПРС на 
честь 60-річчя Великого 
Жовтня.

Марію комсомольці 
бригади обрали груп- 
комсоргом. До речі. 
Марцинко — то її ді
воче прізвище, а по чо
ловікові вона — Кра
вець. Люба Дмитриши
на — вже Недзельська.

Знайшли в робітничо
му селищі Власівка своє 
щастя Леся Концевич і 
Марія Поточняк. У їх
ніх сім’ях — Гусачів і 
Пеусів •— підростають 
сини. А у Ганни Гринчи- 
шин (тепер уже Васи- 
пенко) — донька. Не
щодавно Надія Петри- 
шина змінила прізвище 
на Кузьменко. Ближчим 
стало для дівчат із при- 
каопатеького краю місто 
енергетиків, пїдприємг» 
во. на якому робили 
перші свої кроки е тру
пове життя. І йдуть на 
Львівщину листи з теп
лими словами про Над
дніпрянщину, про доб
рих, роботящих світло- 
аодців, з котрими вони 
трудяться пліч-о-пліч.

1. КАРАНТ.
м. Світловодськ.

■О



2 стор „ЗНолоднй комув»ра -ЗОлнстопАдл 1976 року-----—.

ГГОПІТИЧНИЙ ГАРТ
Йому, пропагандистові, належить бути і педаго

гом, і економістом, і філософом, і соціологом, аби 
переконливо донести ідеї партії до кожної молодої 
людини. Так думає Людмила Олександрівна КУД1- 
НОВЛ, яка вже кілька років керує одним з кращих 
комсомольських політгуртків в Онуфріївському ра
йоні.

— Вслухайтеся: зрозумілі, скільки разів повторю
вані поняття. Навіть фрази знайомі: читали в газетах, 
чули по радіо. А в суть їхню, виявляється, не про
никли. Ковзнули вони по свідомості, не зачіпаючи 
глибоко, не змушуючи мислити активно...

Хоч і немає такої 
професії — пропаган
дист, але робота з мо
лодіжною аудиторією 
вимагає особливого про
фесіоналізму, адже са
ме з такому віці поряд 
з прагненням до 
особливо гостро 
дей виявляється

РОСТИ НАМ

знань 
У лю_, 
само-

БЕЗ СТАРОСТІ

впевненість, скепсис.
Тут, мабуть, саме час представити читачам спів

розмовницю. Людмила Олександрівна — завідуюча 
плановим відділом, заступник керуючого Онуфріїв- 
ським райоб'єднанням «Сільгосптехніка». Майже де
сять років тому за направленням Української сіль
ськогосподарської академії вона приїхала до Павли- 
ша. Місця роботи відтоді не змінила, громадського 
доручення — також. Правда, ми не кожному може
мо, поклавши руку на серце, подарувати ці два сло
ва — «за покликанням». У неї ж вийшло саме так.

— Перші заняття па/л’ятаю чітко. Писала грунтов
ні конспекти, щоб допомогти своїм комсомольцям 
глибше зрозуміти якусь дуже потрібну, цікаву стат
тю з «Нового времени», з журналу «За рубежом» 
— цим порадником для мене ще зі студентських 
років. У себе на курсі була незмінним політінфор- 
матором. Читала масу літератури, але без цього 
журналу обійтись ніяк не могла. Тож і домовилась, 
щоб у кіоску лишали його мені.

Тепер підготовка відбирає значно менше часу, хо
ча старими конспектами ніколи не користуюсь. Якщо
моє слово може в чомусь допомогти молодим това
ришам, котрі тільки починають на цій дуже нелегкій 
ниві, я б порадила: частіше обмінюйтесь думками 
зі слухачами. Нехай страшнувато в перші хвилини 
відірватись од списаних аркушів. Треба примусити 
себе відкласти їх убік. Зате в нагороду дістанете 
справжній контакт, зрозумієте, як сприймаються ва
ші слова. У нас, наприклад, у комсомольському по- 
літгуртку «Політика КПРС — марксизм-ленінізм у 
дії», часто виникають суперечки, цілі дискусії. Мене це 
радує. Можливо, не одразу вдається переконати ко
гось із слухачів у хибності його позиції, зате здобу
те в словесних баталіях глибше осідає у свідомості.

Останнім часом до нас прийшло багато молодих 
спеціалістів. У питаннях практичної економіки вони 
поки що почуваються не зовсім упевнено, і їм не
обхідно допомогти. Просто разом обговорити наші 
внутрігосподарські проблеми. Про безумовну ко
ристь таких бесід може свідчити й той факт, що ми
нулого року п’ятьох із тринадцяти слухачів гуртка 
нагороджено знаком ЦК ВЛКСМ «Молодий гварді
єць п’ятирічки».

Можливо, й не слід було б говорити, але зустріч 
з іншими пропагандистами на районних семінарах 
підтверджують сумний висновок: слухачі не полюб
ляють виступати. Мої навіть признавалися не раз: 
«Нам хочеться ходити, повірте. Якби тільки не пита
ли...» А на мою думку, якраз і треба найбільше про
тидіяти пасивності, інертності слухачів. Як позбуває
мось його? Поступово. Пропоную підготувати до 
чергового заняття реферати, з тим щоб доповнюва
ли мене, «підказували». Комсомольця я бачу тільки 
таким — самостійно мислячим, ерудованим, обізна
ним з останніми новинами як у нашій країні, так і за 
кордоном. Формувати особистість допомагають і 
політінформації, які ми регулярно проводимо перед 
черговим заняттям.

Приглядаюсь уважно до хлопців, дівчат. Давно 
хвилює проблема підготовки з числа гуртківців мо
лодого пропагандиста. Павло Вергун? Тамара Крей- 
дич? Хто з них прийде на зміну?

Нова, сторінка, 
в літопису друисби

Минулого тижня від
бувся дружній візит Ге
нерального секретаря 
ЦК КПРС Л. І. Брежнєва в 
Румунію, який вписав но
ву сторінку о літопис 
дружби наших двох кра
їн.

Трудящі ,СРР палко ві
тали високого радянсько
го гостя. Справжнім на
родним святом стала сер
дечна зустріч, влаштова
на Л. І. Брежнєву насе
ленням Бухареста. Почут
тя братерства і дружби 
продемонстрували трудя
щі столиці Румунії і на ба
гатотисячному мітингу 24 
листопада.

Радянський Союз — го
ловний зовнішньоторго
вельний партнер Румунії. 
При нашій технічній до
помозі в СРР будуються 
великі промислові під
приємства, поглиблюється

науково - технічне спів
робітництво, зростає об
мін духовними цінностя
ми, широко розвиваються 
зв’язки по державній лі
нії, а також між громад
ськими організаціями, в 
тому числі молодіжними. 
СРСР і СРР погоджено ви
ступають на міжнародній 
арені.

Між нашими країнами 
не існує будь-яких вели
ких нерозв’язаних питань, 
сказав Л. І. Брежнєв. 
«Але всі ми заінтересова
ні в тому, щоб якомога 
повніше використовува
лись на благо наших на
родів можливості, закла
дені в традиційній радян
сько-румунській дружбі. В 
цьому, власне кажучи, і 
є головний смисл наших 
переговорів у Бухаресті».

Наприкінці радянсько- 
румунських переговорів 
товариші Л. І. Брежнєв і

Н, Чаушеску підписали 
спільний документ «За
яву про дальший розви
ток співробітництва і бра
терську дружбу між 
КПРС і РКП, Радянським 
Союзом і Румунією». В 
ньому відображені основ
ні моменти переговорів, 
намічені шляхи дальшого 
розвитку співробітництва 
наших комуністичних пар
тій, країн і народів.

У радянсько - румунсь
кого співробітництва
добрі перспективи. В 
спільному документі під
креслюється рішимість 
КПРС і РКП і далі розви
вати своє товариське спів
робітництво на основі 
принципів марксизму-ле- 
нінізму і пролетарського 
інтернаціоналізму, рівно
правності, в дусі взаємно
го довір’я і поваги. Обид
ві партії мають намір і 
далі активно боротися за

єдність рядів міжнародно
го робітничого і комуніс
тичного руху.

Економічне співробіт
ництво, яке вже досягле 
високого рівня, дедалі 
більше набуватиме таких 
прогресивних форм, як 
промислове кооперуван
ня і спеціалізація. Ще 
тісніше погоджуватимуть
ся народногосподарські 
плани.

Велику увагу на пере
говорах було приділено 
зовнішньополітичним пи
танням. Як Радянський Со
юз, так і Румунія докла
дають енергійних зусиль 
з тим, щоб зробити роз
рядку міжнародної на
пруженості необоротним 
процесом і доповнити її 
конкретними заходами по 
роззброєнню.

ЇХ ВІТАЛИ У 
РОБІТНІЇ Ч II X 
КОЛЕКТИВАХ І 
НА СЦЕНАХ 
СІЛЬСЬКИХ 
КЛУБІВ. ПРО
ГРАМУ КОН
ЦЕРТІВ САМО
ДІЯЛЬНИХ АВ

ТОРІВ З КІРОВО
ГРАДА СХВАЛЬ
НО ПРИЙМАЛИ 
ДАЛЕКО ЗА МЕ
ЖАМИ НАШОЇ 
КРАЇНИ. НИНІ 

СТУДЕНТИ ПЕД
ІНСТИТУТУ ГО
ТУЮТЬСЯ ПО
ДАРУВАТИ СВО
ЇМ ШАНУВАЛЬ

НИКАМ ВІНОК 
УКРАЇНСЬК И X 
НАР О Д Н II X 
ТАНЦІВ, ЯКІ ЗА
ПИСАВ У СЕ
ЛАХ ОБЛАСТІ 
КЕРІВНИК АН- 
САМБЛЯ В. БО
СИЙ.

Фото 
Л. РІЗНИЧЕНКА.

• •
іпро<ресій Багато, 
І ЗХОБЄРІІ свою ШКОЛА ВИРОБНИЧОЇ

Щороку сотні випускників шкіл 
Маловисківського району стають 
колгоспниками, робітниками. Та 
ось біда. Надто довго (порівняно з 
кваліфікованими кадрами) «коефі
цієнт корисної дії» юного попов
нення залишається низьким. Потрі
бен час, щоб молодий механізатор 
чи ро.бітник «вписався» в робітничий 
колектив, набув професійної май
стерності. У декого цей процес до
сить складний. При першій же зу
стрічі з труднощами вони пасують, 
а то, чого доброго, й залишають 
роботу. Статистика свідчить, що се
ред тих, хто не виконує норм ви
робітку, допускає брак, чимало мо
лоді, котра починає трудове життя. 
Та чи так уже це закономірно? Не
вже не можна нічим допомогти 
юнакові чи дівчині, що вступає в 
нове, виробниче життя? Звичайно, 
можна! Багаторічна (цього року

випсвнюється двадцять) дружба 
колгоспу «Перше травня» та Злин- 
ської середньої школи Маловисків
ського району підтверджує це.

Старшокласники оволодівають 
тут професією тракториста-маши- 
ніста. Але не тільки оволодівають 
(на жаль, у багатьох сільських 
школах далі цього не йдуть), а й 
постійно практикуються в роботі.

Голова колгоспу Василь Микито
вич Кобилєв бачить у членах 
шкільної виробничої майбутніх ме
ханізаторів господарства. Вони — 
господарі 63 гектарів орної землі, 
яку виділив їм колгосп. Школярам 
довіряють техніку. Влітку багато з 
них працюють помічниками ком
байнерів нарівні з дорослими. А 
збирати врожай зі «свого» поля — 
велика радість.

Найбільшого успіху досягають 
тоді, коли обидві сторони гостро

заінтересовані у справі, яку роб« 
лять.

Тож і допомогли першотравенці 
створити добру матеріальну техніч
ну базу для навчання старшоклас
ників, дали учням кілька тракторів, 
іншу сільськогосподарську техніку. 
На полях колгоспу майбутні меха
нізатори проходять літню практику 
з виробничого навчання.

Отак спільними зусиллями школи 
і колгоспу розв’язано (і вже дав
но) одну з колись найбільш болю
чих проблем у селі — проблему 
трудових ресурсів. Для підтверд
ження цього досить сказати, що 
нинішнього літа двадцять юнаків і 
дівчат пішли працювати в колгосп.

Юнаки сіли за кермо новеньких 
тракторів, дівчата поповнили ріль
ничі ланки. Та вони вже не були 
новачками в ділі, за яке бралися, 
бо за плечима у кожного — школа 
виробничої бригади. Школа потріб
на, надійна, перспективна.

П. ЧУЩЕНКО, 
інспектор Маловисківського ра
йонного відділу народної освіти.

ДТСААФ-50 Полковник Гришаловсъкий
т.

Недалекий дзвін трам* 
вая. Гуркіт возів по бру
ківці. 1 все поволі сти
хає — па Кіровоград 
опускає свої крила мо- 
лодіїії вечір, ще із сон
цем, ще без прохолоди.

Сріблиться Інгул. По
близу моста на вулиці 
Карла Маркса, біля ста
рої верби, стояли двоє— 
чорноокий юнак і поси
вілий старий чоловік. 
Батько і син. Дмитро за
хоплено ділився з бать
ком своєю радістю. Ного, 
студента третього курсу 
технікуму комуністичної 
освіти, вчора викликав 
до себе перший секретар 
міськкому комсомолу 
Олександр Бродський.

Неспокійного, полум’я
ного Бродського в техні
кумі знали й любили. 
Появиться вія — ЙОГО 
зразу ж оточують хлопці

і дівчата. Бо від нього 
почуєш і точну відповідь 
на найскладніше запи
тання, і цікаву розпо
відь про велике життя 
країни — колективіза
цію, будівництво заво
дів, про Червону Армію...

У технікумі працював 
гурток Тсоавіахіму. Дми
тро, за порадою Брод
ського, вступив до нього 
і незабаром став одним 
із кращих гуртківців. 
Вивчав військову справу, 
над усе подружився зі 
старим шофером броньо
вика.

Шофер казав їм:
— Вам, молодим, перш 

за все треба знати техні
ку... Може, й ви підніме
тесь па крилах угору, 
може, будете тримати 
штурвали бойових ма
шин...

Це ж він, Бродський, | 
подружив їх із комсо

мольцями заводу «Чер
вона зірка». І скільки по
тім було у них захоплю
ючих зустрічей, вечорів!..

Та на цей раз Бродський 
повів мову про інше:

— Товаришу Дмитро! Ти 
хотів би бути в Ленінграді?

— Планується екскурсія?!
— Ні. Міськком рекомен

дує тебе як одного з най
кращих комсомольців у Ле
нінградське морське учили
ще імені Фрунзе. Згоден?

Останній незакіпчений 
курс... 1 раптом залишити?

А Бродський так і сказав: 
«Якщо згоден, через два 
дні в путь!»

Бід себе нічого не" схо
ваєш. Жаль міста, жаль 
друзів, боляче з ними роз
ставатись. Але міськком ре
комендує. Значить, вірить, 
довіряє... 1 це мрія — про
довжити навчання в Ленін
граді. та ще у військовому 
училищі...

Неначе відчув- угадав 
усе батько — пішки з 
Парчевого, за п’ятдесят 
кілометрів, через лісп 
та Обознівку прийшов у І 
місто. В мішку приніс і І

гостинців — мати на
пекла пиріжків з кали
ною і вишнями... Та хіба 
до них — сни ділиться 
радістю...

2.
А батько від почутої 

звістки аж зблід і змовк. 
Думи обсіли його поси
вілу голову.

І.іько Грималовськнй, 
колишній червоний пар
тизан, і тепер воював за 
нове життя. Колись у 
славному Канізькому 
полку громив австро- 
пімецьких окупантів, бив 
ворогів, що повставали 
проти Країни Рад, бо
ровся і з куркульством. 
А тепер, коли в селі 
створювались колгоспи, 
він був одним з найак
тивніших організаторів.

Хіба забуде Дмитро той 
вечір, коли батько, закри
вавлений, ледве живий, до
брався додому? Бапдпти-

куркулі накинулись на нього 
з ножами.

Тоді Дмитро сказав:
—- 3 тобою, батьку, буду.
І ночі не спав, згадував і 

свої шляхи — наймита. Нас 
куркульських коней, корів. 
1 так пройшло б у гірких 
наймах усе його життя, як
би не Радянська влада.

А вранці показав батько
ві аркуш паперу.

— Що це. Дмитре? — спи
тав батько.

— Заява в комсомол, Буду 
з вами," комуністами.

Вже разом з комсомоль
цями агітував за ТСОЗн. ко
муни. колективи, вчив не
письменних у хаті-чнтальні, 
з драмгуртківцямн ставив 
п’єси-агітки. розмальовував 
стінну газету, біля якої зби
ралося все село.

Темного вечора па стежці 
біля річки, де росли верби й 
густі очерети, схопили І 
його:

— Ти, більшовицький ви
родку. торкнешся рукою ще 
раз, однії раз паперу — і пі
деш на дно жаб годувати! 
Вб ємо, втопимо — і сліду 
не зостанеться.

Та не злякався погроз!
А згодом його, молодого

політбійця, кращого комсо
мольця, комуністичний осе
редок села послав у Кірово
град па навчання, в техні
кум комуністичної Освіти...

Секретар на прощання по
тиснув руку, сказав:

— Віримо тобі. Масу не 
гайнуй. Учись, набирайся 
ленінської мудрості. І вер
тайся. Нас чекають нові бої. 
Тн нам будеш потрібен.

Учитися було важко. 
Дуже важко. Бо не одне 
літо, і осінь, і весну, і 
зиму провів він не в шко
лі за партою, а в най
мах. Проте він штурму
вав пауку, захоплювався 
працями Леніна, «алгеб
рою революції». Він не 
забував, не міг забути 
слів секретаря партосе- 
редку... І мріяв, як він 
повернеться в село, за
гартованим політбійцем,
може, оберуть його сек
ретарем комсомольської 
організації, а може, й ря
довим разом з хлопцями 
і дівчатами на комунів- 
ськнх нивах будуватиме 
нове життя.

Микола СТОЯН,

(Закінчення буде).



------ЗОлястоплдл 1976 року.

але ж є межа?
не сподівались 

отримати такого листа. 
Частіше, в редакцію га
зети скаржаться ті, хто 
теопить від випивак, 
аНіж самі п’яниці. То- 
?((/ здивувалися, коли 
прочитали перші рядки 
на аркуші, списаному 
нерівним почерком. 
Одначе цей лист — за
кономірне явище. Він 
свідчить про те, що 
-узб.іема боротьби з 

надзвичайно 
широка вона не вичер- 

лииіе осудом 
торка- 
життє-

Уоо.іем 
чцтвом

пується 
алкоголіка, а 
сться багатьох 
eux аспектів.

Людина просить по
ради. Мабуть, серед 
тих. хто погруз у пияц
тві, є чимало людей, 
котрі у хвилини твере
зості розуміють траге
дію свого падіння і все 
ж не можуть впити з 
цього душевного тупи
ка. Ось тому, вирішив
ши надрукувати листа 
без суттєвих змін і ско
рочень, ми попросили 
спеціалістів прокомен
тувати його. Перше 
слово — психологові, 
кандидатові психологіч
них наук Б. И. СНО
ПИКУ.

Дорога редакціє! Звертаюсь до вас по по
раду, як мені бути. 0 по

Мені двадцять три роки, та я вже встиг 
втратити силу волі. Причиною всього цього 
стало те, що згубило багатьох, — горілка 
Вперше я покуштував спиртного в ранньо
му дитинстві, коли мені було всього десять років. Допомагав сусідам’ будувати дії, 

дорослі заради сміху, напоїли мене на- 
лнвкою. Потім у 14 років я став частіше 
вживати спиртне. Починалося з пива вина 
і кінчалося проклятим самогоном.

І ось семирічний стаж п’яниці, по-моєму 
довів мене, як кажуть, до ручки. Зараз я не 
працюю, можна прямо сказати: веду папа- 
зитичний спосіб життя.

Не минуло й місяця, як я розійшовся з 
дружиною, з якою прожив три роки. Любив 
її дуже, коли був тверезим, звичайно. Спра
ва в тому, що я вступив у шлюб уперше, 
вона ж — удруге. Життя почалося добре’

Я відчував турботу, жіночу ніжність, але це 
тривало не так вже н довго. Не минуло п 
року, як дома почалися сварки. Доходило 
навіть до бійки, коли появилася власна са
могонка.

Сварки, п’янки процвітали. Тверезим я ба
чив, як це заважає розвиткові дитини (жін
чиної дочки від першого шлюбу), усвідом
лював свою вину, вину дружніш, але ж ди
тина ні в чому не була винною...

Після чергової сварки я пішов з дому і 
тепер зі мною робиться щось незвичайне. 
П’ю, а коли настають хвилини і години тве
резості, мене терзає совість. А ще більше
мучить те, що я любив і люблю може вже 
колишню дружину. Г тоді знову намагаюся 
залити свої муки спиртним. Чекаю кінця, а 
якого — сам не знаю. Але ж є кінець 
усьому!

І ось я звертаюсь до вас по пораду. Як 
мені бути?

Свого прізвища не називаю. Не через те, 
що боюсь осоромитись, ні. Далі нікуди. 
Просто не хочу, щоб дитині докоряли і з неї 
кепкували.

З епюр

ПРОСЯТЬ ДОПОМОГИ...

КЛОПІТ НАШ

НАШІ ЧИТАЧІ РАДЯТЬ РО
ЗП

О
ВІДАЮ

ТЬ.

одержала, статтю в газе
ті прочитала. Валентин — 
непоганий хлопчик, ста
рається вчитись краще, 
гарно малює, добре чи
тає, любить книги, слухня
ний, Буває, що й пустує, 

та на те ж він і дитина. Він 
не «важкий» хлопчик, не 
знаю, хто Вам таке ска
зав...»

Я дуже вдячна дирекції 
та всім учителям, вихова
телям, техпрацівникам 
Бобринецької школи - ін
тернат, котрі підказують, 
вислуховують.

Так, дискусія допомогла 
мені визначитись.

Шкода тільки, що ніхто 
з Кіровоградської школи 
№ 8, де раніше вчився 
мій син, не надіслав 
до газети...

Тепер, коли у нас 
гаразд, я назву своє 
вище.

В. КАРНАУШЕНКО.
м. Кіровоград.

ШВИДШЕ
ТИМ»в

листа

Віри

ЛИСТ БЕЗ ПІДПИСУ

А Я СТОЯВ
ОСТОРОНЬ

три

чи, відкрий нову книгу

а. КОРІНЬ.

усе 
пріз-

Усе І 
вчинити

Можна

вона 
Вашого

де- 
ан-
та

і

Баран і ще один не-

самій 
це

га- 
до 

сміху»

здоров’я, 
гідності, 

та кращого майбут-

яка 
за- 

совісті та розу- 
і не знає, що ро-

Терміново, чим 
Заради 

спокою. 
Заради

ЧИМ

РЕДАКЦІЯ ДОПОМОГЛА

^£*КЛАДНІ почуття і роз- 
думи викликає цей 

лист. «Як мені бути?» — 
просить поради молода 
людина у читачів і співро
бітників молодіжної газе
ти, Власне кажучи, це вод
ночас і дивне, і дещо наїв
не запитання. Відповідь на 
нього, відома, насамперед, 
самому авторові. Грамот
на, освічена (як це видно 
з листа), розумна людина, 
яка у свої 23 роки встигла 
відслужити в армії, 
роки була одружена, ма
ла дитину, працювала, 
наче не пропила ще 
лишків 
му, — 
бити? Такого не буває.

Коли людина хворіє, у неї, 
звичайно, не виникає сумніву 
а тому, що робити. Вона йде 
до лікарні і після відповідних 
консультацій та настанов при
ступає до лікування. Алкого
лізм — це теж хвороба, хоча 
самі хворі його, як правило, 
нею не вважають, і, як усяку 
іншу, цю хворобу теж треба 
■&’лмти. Термінові 
їжше. тим краще.

власного 
людської 
здоров’я 
нього сім’ї, заради блага су
спільства.

Автора дуже турбує до
ля дитини. Складається 
враження, що, можливо, 
Це було основною причи
ною, яка примусила його 
звернутися по допомогу 
До редакції газети. Справ
ді» дитина ні в чому не 
зична і не заслуговує тієї 
Долі, на яку її прирікає 
батько.

<■ Відчував турботу, жіно- 
ЧУ ніжність дружини, але це 
■Ридало не так вже й довго». 
А хто ж винен у тому, що так 
сузлося, шановний авторе? Го- 
ді вже розбиратись, де праві 
п". де ваша дружина, а де не 
праві, і хто більше. Треба 
вживати негайних заходів, бо

саме так ще можна налагоди
ти сімейні стосунки. Ви ж іще 
любите свою дружину, і якщо 
станете на чесну дорогу пра
ці, добра, справедливості, лю
дяності, то, можливо, ваша 
дружина вибачить вам шкоду, 
якої ви завдали сім’ї, зокре
ма дитині. Зважте, що у доч
ки вже було два батьки. Мо
же у неї третій буде, а може, 
не буде жодного. Все зале
жить від вас, зрозумійте цс.

Але найгірше для дитини — 
навіть не втрата батька. Най
гірше для неї — сімейні кон
флікти на грунті пиятики, гру
бощі, зневага батьків одне до 
одного, бійки. Все це сукупно 
призводить до розвитку 
формованих переконань, 
тисоціальннх поглядів
вчинків, поганої поведінки 
(це закономірно) до алкого
лізму дітей. Я не знаю про 
вас нічого, але мені здається, 
що горілка і в сім’ї ваших 
батьків була, мабуть, частим 
гостем. Бо у твердій, порядній 
родині не допустять того, щоб 
дитина в десять років напила
ся наливки «по-зав’язку», а в 
14-річному віці вже ласувала 
горілкою та самогоном. Усе 
повертається «на круги своя». 
Тож побережіть хоч свою ди
тину, дівчинку, яка має стати 
повноцінним членом нашого 
суспільства.

У листі змальовано хоч 
і неповну, та яскраву кар
тину. «Мені 23 роки, але 
я вже встиг втратити силу 
волі», «...Я пішов з дому, і 
тепер зі мною робиться 
щось незвичайне», «...на
стають хвилини і години 
тверезості, і мене терзає 
совість». Це справді відо
ме, характерне і описове 
в спеціальній літературі 
явище абулії, розладу во
льової регуляції поведін
ки людини " :
надлишку 
дразнень.
людина, а 
не може, 
нено сказати, що у 
постійно тремтять 
коли похмеляється,

в результаті 
алкогольних по- 

розуміє 
і нічого

впев- 
нього 
руки,

нестерпно болить голова, 
поганий настрій, дратів
ливість. Він, мабуть, по
любляє скаржитись на 
свою долю, коли п’яний, 
схильний до бійки не тіль
ки з дружиною.Ці харак- 

■ терні риси багатьох хво-
* рих, багатьох людей. Зліс

ні алкоголіки, як правило, 
не можуть вести людський 
спосіб життя і закінчують 
свої дні у психіатричних 
клініках.

У нашому випадку особ
ливо прикро: пише зовсім 
молода людина, яка фак
тично тільки вступає в 
життя. Лист викликає обу
рення, гнів, співчуття.

Держава виховувала чолові
ка^ навчала його в школі її на 
роботі, а армії, безліч хоро
шого він бачив навкруги. 
Оженився сам, ніхто не силу
вав, у сім’ї наче все було га
разд. любив дружину і дити
ну. Чого ж іще йому треба? 
Важко відповісти однозначно, 
бо, мабуть, не існує якоїсь 
єдиної причини, що прщела 
автора в ряди алкоголіків. 
Важко й ставити діагноз за
очно, не знаючи ані людини, 
ані її батьків та їхнього жит
тя. Певно, тут низка причин, 
які вплинули на людину. Тут 
і перша чарка, випита «зара
ди сміху» в ранньому дитин
стві; слабкість характеру, ін
тересів та переконань, сфор
мованих, точніше — погано 
сформованих у юності та в 
школі: сімейні стосунки й’тра
диції, що дозволяли дитині 
привчатися до горілки змалку. 
Особисто мені здається, що 
автор у дитинстві та й тепер 
був і залишається людиною 
безвольною, несамостійною, 
ним потурали інші, а він ли
ше підкорявся чиїмось вимо
гам, впливу, тиску. Був би 
радий вибачитись, якщо я по
миляюсь. Та основна вина ле
жить, безперечно, на 
людині, самому авторі, і 
хотілося б йому сказати.

Хотілося б на сторінках 
зети звернутись іще раз 
батьків, які «заради 
дозволяють своїм дітям куш
тувати спиртне і не вбачають 
у цьому' нічого поганого. То
вариші! До чого призводять 
такі речі, ви можете переко
натися з листа молодої люди
ни до редакції. Кожна чарка, 
випита дитиною, б’є по вас! , 
Хіба може бути для батьків 
більше горе, ніж скалічена 
власними руками доля своїх 1 
дітей? Хіба не навчить вас і 
нічого історія, викладена на , 
сторінкам газети в тому лис
ті? Не тіште себе ілюзією, що 1 
з вашою дитиною нічого тако
го не буде, ЯК не було НІЧОГО | 
такого Із знайомими вам 
людьми. Все починається з 
малого — і велика дорога, і 
добре, і погане. Хай ваші ді
ти, шановні батьки, привчаю
ться ще змалку тільки до хо
роших справ, добрих традицій, 
трудового життя, вони

будуть справжніми громадя
нами країни.

Останнє треба підкрес
лити. Саме активними гро
мадянами. Адже пияцтво 
— це один з полюсів мі
щанства, суть його філо
софії. «Нехай дитина ви
п’є наливочки, солоденька 
ж» — хіба ви не чули цьо
го і в сім’ях з невисоким 
рівнем освіти, і в родинах 
інженерів? Усі добре ро
зуміють, що для десяти
річної дитини набагато 
смачнші й солодші цукер
ки та ситро, але ж налив
ка — «з градусом!»

Пияцтва не можна ви- 
корінити — остаточно од
нобокими заходами. Зви
чайно, потрібні і боротьба 
з п'яницями, і осуд гро
мадськості, і антиалко
гольна пропаганда. Але в 
першу чергу необхідно 
боротися з міщанством.

Закінчуючи коментар, я 
хочу висловити пропози
цію. На мій погляд, слід 
створити спеціальну кон
сультацію, в якій працю
вали б медики, педагоги, 
досвідчені вчителі, психо
логи, психіатри та інші 
спеціалісти. Ця консуль
тація діяла б на громад
ських засадах і консульту
вала б населення у спра
вах виховання дітей, сі
мейних стосунків молодо
жонів, допомагала б роз
в’язувати родинні конфлік
ти тощо. Туди могли б 
звертатися при потребі й 
такі люди, як автор ко
ментованого листа. Річ у 
тому, що прийти до лікар
ні безпосередньо чи не
зручно, чи соромно, 
здається, немає потреби. 
Звернутись же в консуль
тацію — це зовсім інше. 
Можна вислухати пораду 
спеціаліста-нарколога чи 
доросдої досвідченої лю
дини, педагога, психолога. 
До важливих рішень гвз- 
трібно готувати людину 
психологічно. Спеціальні 
консультації вже працю
ють у ряді міст республі
ки та країни. І життя під
твердило їхню доціль
ність.

Прочитала я всі листи, 
поради і побажання, вмі
щені в газеті в «Дискусій
ному клубі «МК». Дуже 
вдячна читачам, а особли
во Раїсі Андріївні Чет
вертак га Іванові Гурови- 
чу Ткаченку, які відгукну
лися на моє горе, дали 
слушні поради, підказали 
мої помилки та помилки 
вихователів мого сина. Я 
також вдячна своїм спів
робітникам, які не зали
шили мене в біді, підтри
мали у важку хвилину.

Сина я все-таки переве
ла в Бобринецьку школу- 
інтернат.

Щосуботи і на свята він 
приїздить додому. Я вже 
кілька разів була в школі. 
Інколи отримую листи від 
його виховательки 
Антонівни Гарби.

В одному з них 
пише: «Листа

Одного літнього дня в 
ставку села Кам’янечо- 
го Новоархангельсько- 
го району купалися діти.

' Дві дівчинки на гумо
вій камері допливли до 
середини ставка... і рап
том почали тонути.

Дев’ятикласник Володимир
знайомий мені чоловік, не роздумуючи, кинулись ря
тувати дітей.
'Я думав, що діти розкажуть дома про цей випа- 

. док, будуть вдячні своїм рятівникам. Та дівчатка, 
очевидно, побоялися, що їх лаятимуть за легковаж
ність. Ось так і лишилися рятівники невідомими. По
трібно було б чимось відзначити сміливців. Адже 
ставок у пас дуже глибокий. Вони рискували своїм 
життям, щоб урятувати інших.

Пишу до редакції не тільки для того, щоб нагада
ти про добрий вчинок людей. З того дня минуло ба
гато часу. Але пригода па ставку не дає мені спокою.

Так, про них я пишу з гордістю, а ось своє прізви
ще мені соромно назвати. Я теж тоді стояв на бере
зі, але... стояв осторонь і у воду не кинувся...

Б. СНОПИК, 
завідуючий кафед
рою психології Кі
ровоградського пед
інституту.

ВОНИ ПОДРУГИ. АЛЛА 
НЕСТЕРЕНКО (ПРАВО
РУЧ) і ЛЮБОВ РАПАСІЙ 
— ПРОДАВЩИЦІ ПЕТРІВ- 
СЬКОГО РАЙОННОГО УНІ
ВЕРМАГУ. ОДНА ОДНІЙ 
НЕ ПОСТУПАЮТЬСЯ В 
РОБОТІ, КОЖНА ЩОМІ
СЯЦЯ ПЕРЕВИКОНУЄ 
ЗМІННІ ЗАВДАННЯ. ДІВ
ЧАТА ПРАГНУТЬ БУТИ 
ПРОДАВЦЯМИ ВИЩОГО 
КЛАСУ. ЛЮБА ЗАКІНЧИ
ЛА ШКОЛУ ПРИ РАЙСПО- 
ЖИВСПІЛЦІ. АЛЛА ЗА
ОЧНО ВЧИТЬСЯ в КІРО
ВОГРАДСЬКОМУ КООПЕ
РАТИВНОМУ ТЕХНІКУМІ. 
Фото М. ТЕРНАВСЬКОГО.

Серед наймолодших читачів обласної бібліотеки імені А. П. 
Гайдара різноманітні конкурси, подорожі по книгах виявляють 
кращих знавців творчості окремих письменників чи книг з пев
ної галузі знань. Одним з таких корисних заходів був конкурс 
третьокласників під девізом «Все про Гайдара»^

Школярі прочитали близько сотні книг А. Гайдара та нові 
твори про письменника: Ю. Принцева «Горн, горн, моя звезда», 
Е. Корпачова «Зов походной трубы». М. Богданова «Гайдар у 
горы Магнитной» 1 інші.

Л найкращим колективним читачем виявився З «Б» клас мі
ської середньої школи № 11. Йому вручено подарунок^ біо- 
ліотечку. .,

Подібну цікаву форму цього року використали для знайомства 
молодших читачів із творчістю художника і пнсьменнпка-нату- 
раліста Є. Чарушина, з книгами про братні республіки Прноал- 
тики, Білорусію, Молдавію.

м. Кіровоград.

Жителька міста Кіровограда В. М. Іващенко про
сила допомогти в ремонті вхідних дверей своєї квар
тири. Як повідомив начальник міськжитлоуправління 
І. І. Вальков, після отримання листа з редакції май
стри замінили двері у квартирі В. М. Іващенко но
вими. * * *

Пенсіонер І. Є. Рибачук з міста Знам’янки в листі 
скаржився па тяганину у виконанні замовлень в 
ательє індивідуального шиття одягу відділу робітни
чого постачання Знам’янського відділка залізниці. 
Після втручання редакції прикрий інцидент вичерпа
но: Іван Євтіїхійович одержав своє замовлення і пре
тензій до працівників ательє не має. Закрійницю 
Осинову попереджено. Про цс повідомив^ редакцію 
начальник ВРП відділка залізниці В. М. Костім.

* * *
Житель м. Знам’янки Л. С. Філіппов писав про зво

лікання гарантійного ремонту холодильника. Його 
листа ми направили директорові кіровоградського за
воду «Ремпобуттехніка» В. І. Генову. Він повідомив, 
іцо через відсутність холодильних агрегатів т. Філіп- 
пову видано довідку на право обміну холодильника 
в магазині.
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СПОРТ
У спортивній шерензі мо

лодих будівників Кременчуць
кої лінійної ділянки газопро
воду Оренбург — Західний 
кордон СРСР виділялася 
струнка дівоча постать, і коли 
днктор-інформатор оголосив 
по стадіону про початок стар
тів ГПО серед спортсменок, 
іцо виступають у віковій гру
пі «Фізична досконалість», її 
товариш по команді берлін
ський машиніст Бернд Бонзо 
привітно стиснув їй руку: 
«Бажаю успіху, Петра!»

Петра Пенепп, одягнута у 
фіолетовий тренувальний кос
тюм, чекала виклику. Вона 
рвучко кинулася вперед після 
пострілу суддівського старто
вого пістолета, долаючи сто
метрівку. Та перед самим фі
нішем якась дівчина в жовто-

ми — 
ІНТЕРНАЦІОНАЛІСТИ 

„ЧЕКАЙ 
ЛИСТІВ, 
ЛЮБО!“
гарячій футболці обійшла її. 
«Хто б то міг бути? — ноду- 
малось їй. — Прудка!»

Петра згадала свої виступи 
у змаганнях студентів інду
стріального технікуму в рід
ному Лейпцігу. Там вона не 
дозволяла нікому випереджа
ти себе. Але тоді часу "на тре
нування було більше, а тепер, 
працюючи у бюро відповідаль
ною за розміщення робітників 
газопроводу на Кременчуцькій 
лінійній ділянці, Петрі дово
диться обмежуватись у занят
тях з улюбленого виду спорту. 
Дівчина підійшла до товари
шів, коли своїми враженнями 
про участь у метанні гранати 
ділився електрозварник з 
м. Гемпліна Вернер Рансбсрг, 
член Спілки вільної німецької 
молоді. В розмову вступив і 
водій з м. Глаухау, член Со
ціалістичної єдиної партії Ні
меччини Клаус Коссак. який 
•успішно закінчив біг. І рап
том по стадіону оголосили 
про початок стрибків у дов
жину. Перша спроба Петри 
невдала — вона переступила 
планку. Невдоволено зіщули
лася. сіла неподалік у секторі 
для стрибків. «Якби було 
взуття з шипами», — подума
ла вона, знімаючи зі своїх ніг 
спортивні шнпкн. Замислив
шись, Петра іі не помітила, як 
поруч неї появилася чиясь по
стать. Лише лагідний легень
кий дотик вивів її із задуму. 
Трохи підвівши голову, Петра 
побачила в дівочих руках 
«шипівки». «Це вона! Цс во
на мене випередила».

— Люба! — голосно промови
ла русява дівчина.

Знайомство відбулося після 
чергового (вже вдалого) 
стрибка, здійсненого Пстрою 
в Любиних «шипівках».

Вони порозумілися швидко, 
хоча розмовляти довелося з 
труднощами. користуючись 
допомогою сторонніх.

На лінію старту для метан
ня гранати дівчата вирушили 
вже разом.

Петра довідалася, шо її рр- » 
сійська подруга вже давно 
захоплюється легкою атлети
кою.

Люба Лагпо років кілька 
Тому була чемпіонкою області 
Серед школярів, та й тепер 
регулярно тренується в групі 
майстра спопту М. Городн- 
ського. А найбільше їй подо
баються біг і стрибки.

Люба знайомила Петру та 
її друзів — муляра з м. Ай- 
зепбеога Фолькмара Ріх-арда 
і водія з Карл-Маркс-Штадта Я 
Андреаса Вінклера з визнач
ними місцями Світловодськй.

Вона запросила їх до своєї 
сім’ї па чаювання, а потім усі 
разом побували на концерті 
художньої самодіяльності. 
«Дружба — фоойндіпафт» — 
звучала в залі пісня. І ще 
міцніше стискали одна одній 
руки подруги, сидячи поруч...

Пізнього вечора автобус із 
делегацією німецької молоді 
вирушав з міста В руках у 
Петри Пенепп — аркуш папе
ру з адресою ї"і пової подруги 
з українського наддніпрян
ського міста.

— Чекай листів, дорога 
Любо!..

1. ЯКІВЕЦЬ.
м Світловодськ.

гРснер 3 художньої гімнастики В. С. Викова одна з найбільш досвідчених серед фізкультурних активістів обласної ради 
ДСГ «Буревісник». її вихованці не раз були призерами обласних та республіканських змагань.

II а фото: гімнасти виконують спортивно-хореографічну композицію.

«Не бійся ворогів — у 
гіршому разі вони можуть 
тебе вбити. Не бійся дру
зів — у гіршому разі во
ни можуть тебе зрадити. 
Бійся байдужих — вони не 
вбивають і не зраджують, 
але тільки з їхньої мов
чазної згоди існують на 
Землі зрада і вбивство».

Ці слова поставив епі
графом до свого роману 
«Змова байдужих» радян
ський письменник Бруно 
Ясенський. Вони врізались 
мені в пам ять з дитин
ства. І згадалися тепер у 
зв’язку з виступами на 
Першій ташкентській зу
стрічі молодих письмен
ників афро-азіатських кра
їн, що закінчилася в жовт
ні 1976 року. .

Ось що говорив там, на
приклад, поет Роберт 
Рождественський: «Усі до
роги світу, від лісових пу
тівців до автострад, від 
маленьких курних стежок 
до космічних трас, по
винні проходити через 
письменницьке серце. На
ша професія не терпить 
байдужих».

— Очевидно, не випад
ково ці слова перегукую
ться зі знаменитим висло
вом Генріха Гейне: якщо 
світ розколовся, то трі
щина проходить через 
серце поета! — спитав я 
Роберта Івановича Рожде- 
ственського.

— Зрозуміло, не випад
ково. Справжня літерату
ра завжди була соціально 
активною, ніколи не цура
лася проблем, що хвилю
ють світ. «Ви говорите 
мовою, якої я неспромож
на зрозуміти, — відпові
ла 1848 року французька 
письменниця Жорж Санд 
одному із своїх друзів, 
коли той порадив їй мен
ше думати про політику, 
більше про поезію, на
тхнення, славу. — Коли 
людство бореться, страж
дає і стікає кров’ю, я від
мовляюсь думати про 
свою музу і ліру. Я не на
лежу до числа самозако
ханих інтелектуалів, які 
стежать за своїм пульсом, 
щоб знати, чи достатня в 
них напруга натхнення...»

Чи можна лишатися 
байдужим тепер, коли 
стільки людей на Землі 
продовжують терпіти від

НАША ПРОФЕСІЯ 
НЕ ТЕРПИТЬ 
Б А Й Д У Ж II X

Поет Роберт Рождественський 
про громадську позицію письменника
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несправедливості, від го
лоду, від неписьменності, 
від багатьох і багатьох 
бід?

— Але саме тепер бага
то творів літератури, мис
тецтва на Заході особли
во далекі від тих, хто «бо
реться, страждає». За 
свідченням англійського 
письменника Джеймса 
Олдріджа, «мистецтво За
ходу дедалі глибше пори
нає в опис диких терзань 
зруйнованої особи, зо
крема самого художника. 
Самоаналіз, самовиражен
ня. інтерес лише до влас
них переживань доміну
ють у цій літературі, в ній 
пррцвітає культ хворої, 
заблудної свідомості та 
безпорадного індивіду
алізму».

— На жаль, це так, хо
ча, на щастя, це стосує
ться аж ніяк не всіх. Але 
ось що мені, наприклад, 
важко зрозуміти: така по
зиція індивідуалістичної 
самоізоляції знаходить 
теоретичне виправдання в 
деяких філософських ро
ботах. Так, у книзі«Мисте- 
цтво і суспільство» англій
ський естетик Херберт 
Рід запевняє, ніби мисте
цтво «у своїй суті неза
лежне від політики, як по 
суті незалежне від мора
лі та інших тимчасових 
цінностей». Він закликає 
художників вийти «за ме
жі добра і зла», вторячи 
авторові «По той бік доб
ра і зла» Фрідріху Ніцше, 
чия Філософія була взята 
на озброєння ідеологією 
фашизму. До речі, при
йти до влади Гітлеру і йо
го поплічникам допомог
ла саме обивательська

байдужість, яка уразила і 
деяких письменників. На 
жаль, історія повторює
ться: згадаймо Чілі!

І, як і раніше, злободен
но звучить запитання, по
ставлене ще Максимом 
Горьким, одним з осново
положників соціалістич
ного реалізму: «З ким ви, 
майстри культури?»

— Як відомо, в Англії і 
Франції, наприклад, вида
ють радянських книг у 
6—7 разів менше, ніж в 
СРСР англійських і фран
цузьких. Приблизно такий 
же контраст і при зістав
ленні з Італією, ФРН, 
США. Може, одна з при
чин — громадянськість ра
дянської літератури! Ось 
вас, скажімо, теж, очевид
но, не дуже охоче вида
ють на Заході, а якщо ви
дають, то мікротиражами, 
чи не так!

— Чесно кажучи, підра
хунками не ’займався. Я 
знаю ціну своїй творчості 
у себе на Батьківщині, де 
мої книги виходять вели
кими тиражами. Мене 
хвилює інше.

Виступаючи в одному з 
університетів США, я спи
тав студентів, кого з на
ших письменників вони 
вивчають. Відкрилася фан
тастична картина: по два 
семестри вони студіюють 
мало кому відому навіть у 
Росії поетесу Олену Гуро, 
яка залишила нашу країну 
після революції. А таких 
корифеїв нашої літерату- 
ои, як Олександр Блок чи 
Володимир Маяковський, 
проходять, що називає
ться, риссю, «галопом по 
євсспах».

І ще: коли радянські
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поети виступають у пресі 
з політично чіткими, ху
дожньо досконалими ре
чами, їх на Заході «не по
мічають». Але слід кому- 
небудь із нас зазнати 
справедливої критики в 
радянській пресі, як там 
негайно ж появляються 
«захисники» автора, якого 
хотіли б бачити «опозиціо
нером», «інакомислячим» 
і т. д. і т. п.

— Андре Моруа якось 
зауважив, що є дуже баг 
гато письменників, які зна
ходять особливого роду 
похмуре задоволення в 
тому, щоб принижувати 
людину і показувати сце
ни насильства, ганьби. 
«Чорні» автори говорять 
читачеві про його дикі 
інстинкти, про його комп
лекси брехні, але не про 
високі моральні якості, 
що існують насправді.

— Моруа має рацію: 
зло, яке, на жаль, є в жит
ті, ще не вся правда. По
руч сил зла активно діють 
сили добра.“Перекручува
ти ж правду — значить 
мимоволі лити веду на 
млин силам зла.

— Полем бою, полем 
риску назвали письмовий 
стіл літератора на VI з’їз
ді письменників СРСР, що 
проходив 1976 року. Але 
боротьба — це, либонь, 
нелегко, доводиться ча
сом ставати на горло 
власній пісні», як казав 
Маяковський!

—Ага, але світ улашто
вано так: бути поза бо
ротьбою, поза політи
кою — це не просто фа
рисейство, це теж свого 
роду політика. Цілком кон
кретна. Яка має певні тра
диції. І яка не раз призво
дила до катастрофи. Бій
тесь байдужих!

Поет-трибун Назим Хік- 
мет сказав: «Якщо я горі
ти не буду, якщо ти горі
ти не будеш, якщо ми го
ріти не будемо, хто тоді 
розвіє ТЄМПЯПУ?»

Фелікс МЕДВЕДЄВ. 
(АПН).

26 листопада 1976 року 
після тяжкої хвороби по-, 
мер слухач Вищої партій 
ІІОЇ ІПКОЛП При ЦК КоМч 
партії України, член КПРС 
з 1971 року Іван Леонідо
вич Слободенко.

І. Л. Слободенко паро* 
дився 28 січня 1945 року 
в селі Мартинівці Ново- 
архангельського району, 
Кіровоградської області1. 
Після закінчення Меліто
польського інституту^ме-» 
хапізації сільського гчІЙі)'- 
царства в 1968 році пра
цював інженером. Добро- 
величківського районного 
об’єднання «Сільгосптех
ніка». В 1970—1974 роках 
перебував на комсомоль
ській роботі: інструктором 
Кіровоградського " обкому. 
ЛКСМ Украйні, першим 
секретарем Добровелит. 
хінського райкому комсо
молу. І. Л. Слободенко 
делегат XXII з’їзду ЛКСМ. 
України.

З листопада 1974 року 
І. Л. Слободенко працю
вав завідуючим сектором 
механізації і електрифіка
ції сільгоснвідділу обкому 
Компартії України, а з ве
ресня минулою року на- 
Ечався у Вищій партійній 
школі при Ц1< Компартії 
України.

І. Л. Слободенко Ц£>ВСЮ-< 
дії був невтомним трудаВ* 
ііпко.м, чуйним товаришем, 
користувався повагою спів
робітників.

Світла нам’ять про Іва
на Леонідовича Слободен- 
ка збережеться в наших 
серцях.

Група товаришів.

ПІСЛЯ ВИСТУПУ «МК»

А ВИ ЛЮБИТЕ 
МУЗИКУ?

Завідуючий відділом народ
ної освіти Кіровського району 
м. Кіровограда В. ГІ. Лозовий 
нарешті надіслав відповідь на 
виступи «Молодого комунара» 
під такою рубрикою... Рсдак'7 
цію цікавив стан справ із ве
денням уроків музики у шко
лах обласного центру.

Педагогічні колективи шкіл 
Кіровського району обговори
ли матеріали газети, присвя
чені цій темі. В. II. Лозовий 
повідомляє про організацій» 
діяльності хорів із учнів 4—7. 
та 8—10 класів, у якйУт^руть’ 
участь дві з половиною 4п*сячі 
дітей. На районному огляді 
відзначено хори середніх шкіл 
№№ о, ІЗ. 17. школи-інтернату. 

Кращий вокальний ансамблі, 
старшокласників СІМ № 9 зай
няв друге міснс на міському 
огляді «Молоді голоси», і на 
обласному огляді художніх 
колективів шкіл району разом 
з вокальним ансамблем хлоп
чиків СШ № 17 визначені для 
участі в республіканському 
конкурсі. ■*

Близько півтори тисячі учнів 
середніх шкіл №№ 27, 15, 25,
беруть участь у музикальних 
студіях при будинках культу
ри підприємств і установ об
ласного центру. При Будинку 
культури «Авіатор» працює 
«Дитяча опера».

У школах створюються кабі
нети естетики для проведення 
уроків музики, де встановлю
ють технічні засоби і «співучі 
дошки». Проводиться лекції і 
бесіди на теми . «Нам пІснА 
жити й будувати допомагає», 
«Про творчість П. І. ЧаЙков^ 
ського». «Музика Бедховц* 
на». «Творчість компь^аорА 
О. Пахмутової». «Музика в 
житті В. І. Леніна». У школі 
№ 23 діє лекюрій по циклу 
«Як слухати і розуміти музи
ку» з участю працівників му
зичного училища.

ТИРАЖ 
«СПОРТЛОТО»

27 листопада 1976 року 
в м. Москві відбувся 16-й 
тираж суботнього «Спорт-
лото».

Виграші випали на так«
номери:

1- й тираж — 8, 22, 25, 
26, 32.

2- й тираж — 10, 23, 24,
25, 34.

Виплата виграшів випла-’ 
куватиметься з 7 грудня.
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