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ПРИМНОЖУВАТИ
* ДУХОВНИЙ ПОТЕНЦІАЛ НАРОДУ
Питання про роботу твор^Мих спілок і товариств рес
публіки по виконанню зав
дань, поставлених у промо
ві Генерального секретаря
ЦК КПРС, Голови Президії
Верховної Ради СРСР това
риша К. У. Черненка на
ювілейному пленумі прав
ління Спілки письменників
СРСР, було обговорено на
об’єднаному пленумі прав
лінь творчих спілок і това
риств Українїської РСР. Він
відбувся 12 грудня у Сесій
ному залі Верховної Ради
УРСР.
У президії — члени і кан
дидати в члени Політбюро
ЦК Компартії України това
риші В. В. Щербицький,
Ю. Н. Єльченко, Б. В. Ка
чура, О. П. Ляшко, І. О.
Мозговий, В. О. Сологуб,
О. А. Титаренко, О. С. Капто, Ю. П. Коломієць, В. Д.
Крючков, С. Н. Муха, а таХ^ож заступник Голови Пре^Кидії Верховної Ради УРСР
^В. С. Шевченко, заступник
Голови Ради Міністрів УРСР
М. А. Орлик, завідуючі від
ділами ЦК Компартії Украї
ни, відомі діячі літератури і
мистецтва.
Вступним словом пленум
відкрив лауреат Ленінської
премії, Герой Соціалістич
ної Праці, письменник О. Т,
Г ончар.
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Учасники
пленуму
з
піднесенням обрали почесну
президію у складі Політбю
ро ЦК КПРС на чолі з Гене
ральним
секретарем ЦК
КПРС, Головою Президії
Верховної Ради СРСР това
ришем К. У. Черненком.
Тепло зустрінутий при
сутніми, на пленумі виступив
член Політбюро ЦК КПРС,
перший секретар ЦК Ком
партії України товариш В. В.
Щербицький. Він відзначив,
що у промові товариша
К. У. Черненка — важливо
му партійному документі
глибоко проаналізовано стан
справ у нашій багатонаціо
нальній літературі, накрес
лено широку програму під
вищення її ідейно-худож
нього рівня, зосереджено
увагу на ключових пробле
мах життя творчих спілок,
визначено шляхи підвищен
ня соціальної ефективності
художньої культури в жит
ті суспільства розвинутого
соціалізму.
Ювілейний пленум прав
ління Спілки письменників
Союзу РСР, в якому брали
участь представники всіх
творчих
спілок, яскраво
продемонстрував тісну згур
тованість працівників куль
турного
фронту
країни
навколо Комуністичної пар
тії, їх непохитну вірність

Комсомолію кар’єроуправління організовує Петро
Євдокйменко. Поважають хлопці свого лідера — за
принциповість, совісність, людяність.
Одноголосно обрали групкомсорга делегатом XXIII
обласної звітно-виборної комсомольської конференції.

Чи сіє надокучливий до
щик, чи тріщать під нога
ми морозні рудо-сірі ка
люжі, а з місця, званого
гірничим цехом Знам’янського кар’єроуправління,
чути сталий сухий скрегіт
екскаваторів та фирчання
завантажених
породою
«БілАЗів». Із кабін визира
ють водії, підбадьорливо
кивають (бо голос тут без
силий) машиністу:
ворушись, шефе!
Знайомимось із дійови
ми особами цієї картини:
Іван Миколайович Мяковський та його помічник
комсорг кар’єроуправлін
ня Петро Євдокйменко.
Останній і є героєм сьо
годнішньої нашої розпо
віді.
Закінчивши 1972 року
школу у Суботцях, подав
документи до Кременчуць
кого гірничого технікуму.
Вчив розробку рудних ро
довищ. Почав було трудо
ву біографію в Кривому
Розі, та буквально через
тиждень уже й призвали
до армії. Пізніше була
думка продовжувати на
вчання... Але після невда
чі із вступом до Дніпро
петровського гірничого інституту став працювати.
І почалася наука станов
лення. Не довірили хлоп
цю відповідної Інженернотехнічної посади — не об
разився. Правильно, не до
лів ще на це права. Але ро
боту все ж виконував
«свою», слюсарював, ремонтував гірниче облад
нання. Опісля з'явилась

вакансія помічника маши
ніста — одразу Петру й за
пропонували. Освоївся до
сить швидко завдяки діло
вій доброзичливій атмосфе
рі, що панує в колективі.
Крім гірничого цеху, де
і працюють екіпажі екска
ваторників, є ще й подріб
нювально - сортувальний,
електроцех,
механічний.
Звичайно, найближчі до

ленінським заповітам, ідеа
лам Великого Жовтня. Не
має сумніву в тому, що
творча інтелігенція респуб
ліки, як і всієї країни, твер
до стоїть на позиціях пар
тійності і народності, одно
стайно схвалює і активно
підтримує ленінську внут
рішню і зовнішню політику
КПРС.
В суспільстві зрілого со
ціалізму культура, духовний
потенціал,
нагромаджений
поколіннями
радянських
людей, стає все дієвішим
фактором його розвитку,
сказав далі товариш В. В.
Щербицький. Культура Ра
дянської України—невід’єм
на жива частина багатона
ціональної культури нашої
країни — займає гідне міс
це у загальносоюзній ду
ховній скарбниці. Щороку
в нашій республіці випус
кається понад 1100 назв ху
дожніх книг, до 50 повно
метражних художніх філь
мів, показується близько
50 тисяч вистав, 75 тисяч
концертів, організовуються
сотні виставок. Не можна не
згадати також багаті тради
ції і справді всенародний
розмах самодіяльної ху
дожньої творчості.
Література і
мистецтво
нашої республіки, розви
ваючись в єдиному руслі

сомольців і молоді всього
дванадцять. У роботі з та
ким у принципі невеликим
комсомольським
колек
тивом головне: диферен
ційований підхід до кож
ного зокрема, принципо
вість. І ще — самодисцип
ліна. Особливо добре це
відчув, коли до обрання
комсоргом
очолював
«Комсомольський прожек
тор» кар’єроуправління. У
результаті — відсутність
проблем не тільки з ви
робничою, а й з трудовою
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соціалістичної культури, зба
гатилися новими вагомими
творчими здобутками, ак
тивно сприяють вихованню
нової людини, формуванню
в неї комуністичної переко
наності, почуття радянсько
го патріотизму і соціаліс
тичного інтернаціоналізму.
Лише за останні роки в ЦК
Компартії України І Раді
Міністрів республіки
зна
йшов підтримку ряд су
спільно вагомих пропозицій
діячів літератури і мистецтва
стосовно дальшого розвит
ку і збагачення нашої ду
ховної культури.
Промовець висловив де
які думки, які заслуговують
на увагу творчих спілок, їх
партійних організацій. Зо
крема, він спинився на пи
таннях якості
художньої
продукції, її відповідності і
співмірності тим вершинам,
яких досяг народ у сфері
матеріального виробництва,
науки, техніки. Робітник і
колгоспник, інженер і вче
ний, підкреслювалось у ви
ступі, розраховують на те,
щоб і духовна продукція
була на рівні кращих до
сягнень їх праці, творчого
пошуку. І якщо підійти з
цісю міркою, то далеко не
всі художні твори відпові
дають сучасним вимогам.
Партія і держава постій
но дбають про дальший роз
виток культури, її матері
альної бази. Новим свідчен
ням цього є рішення сесії
Верховної Ради України, яка
відбулася кілька днів тому.

Всесоюзна науковопрактична
конференція
Під величезним впливом
привітання товариша К. У.
Черненка, в діловій, творчій
обстановці
продовжувала
роботу 11 грудня в Москві
Всесоюзна науково-практич
на конференція «Вдоскона
лення розвинутого соціаліз
му і ідеологічна робота пар
тії у світлі рішень червне
вого (1983 р.) Пленуму ЦК
КПРС».
Широке коло питань учас
ники. конференції розгляну
ли на засіданнях секцій:
«Партійне керівництво ідео
логічною роботою: досвід,
проблеми, особливості», «Ак
туальні питання ідеологічно
го забезпечення економічної
і соціальної політики пар
тії», «Роль ідеологічної ро

Ціна 2 коп.

боти в реалізації завдань
соціально-політичного роз
витку суспільства
зрілого
соціалізму»,
«Підвищення
дієвості засобів масової ін
формації
та пропаганди,
культури в розв’язанні зав
дань економічного, соціаль
но-політичного і духовного
розвитку суспільства» та ін
ших.
У другій половині дня від
булось пленарне засідання.
Із заключним словом ви
ступив член Політбюро ЦК
КПРС, секретар ЦК КПРС
М. С. Горбачов.
Підсумки роботи секцій
підбив завідуючий відділом
пропаганди ЦК КПРС Б. І,
Стукалін.
З великим піднесенням
було прийнято вітальний
лист Центральному Комі
тетові КПРС, товаришеві
К. У. Черненку.
На цьому Всесоюзна на
уково-практична конферен
ція закінчила роботу .
(ТАРС).

УЧОРА В КІРОВОГРАДІ ВІДБУЛАСЯ ОБЛАСНА
НАРАДА ОВОЧІВНИКІВ. МИ ПРОПОНУЄМО
ВАШІЙ УВАЗІ ФОТОРЕПОРТАЖ З ОДНОГО 13
ГОСПОДАРСТВ КІРОВОГРАДСЬКОГО РАЙОНУ.

(Закінчення на 3-й стор.).

політінформацією. Почи
нають із самого ватажка.
Його професійна «хватка»
та досвід давно відомі, в
ще цінить районне начальство в комсомольському
ватажку ідейну
зрілість,
переконаність — сплав, з
якого складається
авто
ритет будь-якого керівни
ка. Людини, яка завжди
спитає з інших, бо спочат
ку спитає із себе.
Петро Євдокйменко їде
на обласну конференцію
не з тим, щоб хвастати
своїми кубометрами. Хоче

І

Надворі ніяк не можуть порозумітись осінь і зима, а у
тепличному комбінаті неначе продовжується літо: тут
світло й тепло. Тому, певно, І такі приязні погляди жінок,
котрі тут працюють; то в одному, то в іншому- місці лунас сміх. Для такої радості є серйозні підстави: за під
сумками соціалістичного змагання колектив тепличного»
комбінату напередодні Жовтневих свят був занесений н?
районну Дошку пошани. Нині трудяться вони наполегли
віше, сумлінніше.
Марія ПАВЛЕНКО та Ольга ВЛАСЮК (фото вгорі) ви»
сівають розсаду, з яної згодом виростуть соковиті че$
воні помідори. Але скільки всього треба зробити до того
часу!

СЛОВО ПРО ДЕЛЕГАТА ОБЛАСНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ

ДОВІРА ЛІДЕРУ
екскаваторників водії з автогаража. Спільні зусилля
дають добрі результати.
Екіпаж Мяковського пра
цю вимірює кубометрами.
Стабільні
їх показники,
практично завжди надпла
нові. (За жовтень процент
перевиконання досяг циф
ри 28,2). На 1984 рік бра
ли зобов’язання
видати
53 100 кубічних метрів гір
ничої маси (на 900 кубо
метрів більше планових).
За одинадцять
місяців
фактичний видобуток скла
дає вже 55 251 кубометр.
Коли треба підмінити ма
шиніста, настає черга й
Петра. І нічого! Почуває
себе упевнено: знання у
нього міцні, а досвід набувається
у повсякденній
практиці.
— Нас в управлінні ком

дисципліною: «гранкар’єрівці» займають провідні
місця в районі у кампа
ніях по економії металу,
збиранні
металобрухту,
наданню шефської допо
моги своїм колгоспам —
«Союзу» і «Дружбі».
Має Петро надійного поЙадника у всіх заходах,
арторг управління Минола Прокопович Лисенко
уважний до свого комсо
мольського колеги. Завжди
вислухає, підкаже, а то й
(якщо виникає в цьому по
треба) в інших поради по
просить.
їх успіхи й проблеми
постійно в центрі
уваги
міського комітету ЛКСМУ.
Врешті-решт екскаваторни
ків, водіїв, інші служби
підприємства міськкомівці завжди мають на увазі,
коли треба організувати
концерт у підшефних гос
подарствах чи виступити з

почути від інших, як вони
урізноманітнюють внутрі
спілкове життя, ЯКІ його
нові форми вводять до
«порядну денного». Колеги
обирають його, значить —
вірять.
Вибухи струшують кре
мезні
спини
гранітних
скель, а трохи опісля не
зграбного (з першого по
гляду) екскаватора Е-25ОЗ
гонять до м’якої породи
дужі руки екіпажу. Тільнино почалася їх чергова
зміна.
Це значить, що у пла
новому відділі проти їх
прізвищ за сьогодні збіль
шаться, як мінімум, на
півтори сотні кубометрів
цифри видобутку. І, що
досвідчений машиніст І. М.
Мяковський може повніс
тю покластися на сорго
помічника Петра Євдокименка.
І. КУЦЕНКО.

Знам’янський район.

Олександра КАБАК хоч і молода, та вже до- ’-лчена
тепличниця (фото, внизу).
Тенет О. РЕЗНІЧЕНКА.
Фото В. РЕШЕТНИКОВА.
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РОБОТУЗГІДНО
ВИМОГ
ЧАСУ
Загальновідомо, що ус
піхи і невдачі районної
комсомольської організа
ції — це сума досягнень і
прорахунків у роботі кож
ної первинної комсомоль
ської організації. їх у Петрівеькому районі 65, об’єд
нують вони 2289 членів
влкем.
Звітно-виборною
ком
сомольською конференцією
було виявлено чимало не
доліків і невикористаних
можливостей окремих пер
винних організацій та ра
йонної комсомольської ор
ганізації в цілому. Вони і
стали предметом ділової
розмови делегатів XXIV
районної звітно-виборної
комсомольської конферен
ції;
Сьогодні^ в області ко
жен 3-й гектар кукурудзи
повинен стати молодіжним,
у ІІетрівському районі в
нинішньому році силами
комсомольців і молоді ви
рощувалась кукурудза на
3926 гектарах, що стано
вить 28 процентів засіяних
площ. Проте порівняно з
1983 роком кількість ком
сомольсько - молодіжних
ланок по вирощуванню ку
курудзи зменшилась. А ма
ла б збільшитись. Зокре
ма, комітети комсомолу
радгоспів
«Маріампільський»,
«П’ягнхатськнй»
до цього часу не проявили
наполегливості у створенні
комсомольсько - молодіж
них лапок по вирощуван
ню кукурудзи.

«Молодий

13 грудня 1984 року

комунар»

ЧИ ВСЕ ЗНАЄ СТАТИСТИКА?

рядку. Саме так працю
ють комітети комсомолу
вуглерозрізу
«Балахівський», радгоспу «Петрівський».
У роботі -конференції
взяли участь голова облпрофради В. О. 18лев, пер
ший секретар Петрівського райкому партії Б. П.
Захарченко, інструктор ЦК
ЛКСМУ О. О. Берім, дру
гий
секретар
обкому
ЛКСМУ В. П. Іванов.
♦ ♦ ♦
Відбувся організаційний
пленум райкому комсомо
лу. Першим секретарем
Петрівського РК ЛКСМУ
обрано М. Б. Платошнна,
другим — Н. Я- Шулімову,
секретарем — завідуючим
відділом учнівської моло
ді — М. Я. Михальчука.
Л. ЯРМОЛЕНКО,
спецкор «МОЛОДОГО
комунара».
•■•■«■■■»»Be

і
І

— Добре
потрудилися
нинішнього року молоді
виробничники нашого гос
подарства, — сказав мені
під час перерви в роботі
конференції секретар ко
мітету комсомолу колгоспу
імені XXV з’їзду КПРС
Володимир Зайвий. — Сек
рети успіху? Всебічна тур
бота правління і партійної
організації
господарства
про молодь.
Успіхи молодих ояуфріївських механізаторів на
явні. Кожна третя тонна
намолоченого зерна—ком
сомольська! Високі резуль
тати і у молодих кормодобувників: заготовлено 24
тисячі тонн грубих та 82
тисячі топи соковитих кор
мів, що складає відповідно
41 і 43 проценти від заго
товлених по району. По
годьмося, цифри вагомі!
Однак...

Із звітної доповіді дру
гого секретаря райкому
комсомолу Л. В. Верби:
«Особливих зрушень по
требує робота комітетів
комсомолу по шефству над
тваринництвом — ударним
фронтом на селі. За пе
ріод від минулої конфе
ренції в цю важливу га
лузь народного господаисіва направлено лише 28
юнаків га дівча г».

28!? Це мало, дуже ма
ло. І недарма у виступах
делегатів конференції до
ярки Лідії Демчук з кол
госпу «Дружба» і зоотех
ніка колгоспу «Україна»
Зінаїди Ткач чулися стур
бовані нотки за майбутнє
тваринницьких кадрів.
А рівнятися на кого у
галузі тваринництва е. Ра
дують своїми трудовими
здобутками оператор ма
шинного доїння Віра Ко
черга з колгоспу «Шлях
Леніна»
(вже подолала
чотиритисячний рубіж) і
доярка Любов Красносільська з сусіднього колгоспу
імені XXV з’їзду КПРС
(надоїла близько 5000 кі-

А от штаби «КП> колгос
пів «Росія», імені 40-річчя
Жовтня не завжди були
наполегливими й ініціативними у зміцненні трудової
ДИСЦИПЛІНИ, створенні об
становки нетерпимості до
її порушників. Комітети
комсомолу цих господарств
неодноразово піддазалнсь
за це критиці, але і до
сьогодні, схоже, певних
висновків тут ве зробили.
Зате
по-іншому
йдуть
справи в тих колективах,
де первинні КОМСОМОЛЬські організації предметно
займаються
зміцненням
трудової днещшлінп, ви
ховною роботою з особа
ми, схильними до пору
шень громадського по-

хідно досконало вивчити
можливості цього починан
ня і домогтися широкого
його впровадження комсо
мольськими організаціями
господарств.
На конференції виступи
ли кандидат у члени бюро
обкому Компартії Украї
ни, перший секретар обко
му комсомолу і. О. Шев
ченко і другий секретар
райкому
Онуфріївського
партії
пяпти О. О. Малолітко.
Ма
У роботі конференції
взяли участь заступник за
відуючого сільськогоспо
дарським відділом обкому
партії М. В. Турчак та за
ступник керуючого спра
вами ЦК ЛКСМ України
В. В. Булименко.
* £ *
Відбувся організаційний
пленум
Онуфріївського
райкому комсомолу. Пер
шим секретарем райкому
комсомолу обрано Я.. її.
Мендуся, другим — Л. В.
Вербу, секретарем — заві
дуючим відділом шкільної
молоді —> В. І. Крутя.
А. БЕЗТАКА,
спецкор «Молодого
комунара».

«мямнмновнВ

села Розиошенського Пет
ра Бойка, військового во
дія. Бандитська куля по
організацій району. Серед служби — він виконував ранила комсомольця Бой
інтернаціональний ка. Але він не погодився
наставників
майбутніх свій
воїнів — висококласні фа обов’язок па афганській на перев’язку і, стікаючи
хівці, ветерани війни. Аз землі. Виступаючи перед кров’ю, вів свою автома
ними і Сергій Король — курсантами автошколи па шину ще п’ятнадцять кі
лометрів. Виручив бойо
майстер виробничого на
вчання, який недавно по уроках мужності, він час вих товаришів.
вернувся
з армійської то згадує комсомольця із
Ім’я Петра Бойка Сергій

МИ ВИБРАЛИ ДІЮ
У навчальних аудито
ріях, на полігоні, спортив
ному комплексі Ульянов
ської автошколи ДТСААФ
набувають спеціальності,
загартовуються морально
і фізично більше 180 представнивів комсомольських

Король назвав, виступаючи
і на XXIX районній комсо
мольській конференції. На
звав, щоб іще раз підтвер
дити — комсомольці 80-х
ронів гідно несуть естафе
ту слави, яку вони прийня
ли у героїв Великої Віт
чизняної.
Серед молодих звитяжців
були і 59 вихованців ра
йонної комсомольської ор
ганізації, що поїхали
на
БАМ. Перший з них —
лауреат премії Лднінського
комсомолу. Герой Соціаліс
тичної Праці Юрій Боча
ров.

Недостатньо уваги первинні комсомольські орга
нізації району приділяють
кадровому питанню у тва| риниицтві. Сьогодні у цій
галузі працює 264 комсо
мольці (на і 18 більше, ніж
у 1981 році), а створено
тільки З КМК. До того ж,
скажімо, у цьому році в
тваринництво пішло, пра
цювати лише 8 випускни
ків шкіл. В 3-х будівель
них організаціях райцентру
працює всього^ 18 комсо
мольців.
Комсомол завжди був
бойовим помічником пар
тійних організацій у бо
ротьбі з безгосподарністю
і бюрократизмом. Основна
увага приділялася пошу
кам резервів економії ви
робництва, боротьбі з без
господарністю і марно
тратством. Особливо ефек
тивно працювали у цьому
напрям, штаб і пости «КП»
радгоспу
«Петрівський»
(колишній начальник шта
бу Є. Кошмак), де піддавались критиці за недоліки
А; в роботі не ТІЛЬКИ комсо8 мольці, а її керівники від
ділку № 3, завідуюча ма
газином
с. ОлександроМар’ївки, господарі жит
лових комунальних квар
тир.

лограміз молока на корову).
і ил
Тоді в чому справа? Чо
му молодь не йде на ферми?
Було б добре узагальнити
досвід передових госпо
дарств (колгоспів «Друж
ба», «Росія» та імені XXV
з’їзду КГ1РС), кращих мо
лодих
доярок
району,
активніше сприяти ініціа
тиві школярів працювати
па фермах. До речі, з 12
ЦЬОГОРІЧНИХ
ВИПУСКНИКІВ
місцевих шкіл, що повинні
були працювати в тварин
ництві, нині залишилося
лише... 3.
І ще про одне. Молодь
району
Онуфріївського
упродовж кількох .років
виступає ініціатором цін
них трудових починань і,
як правило, доводить до
кінця корисну справу. Та
нинішнього року невиправ
дано забулась ініціатива
комсомольців
колгоспу
імені XX з'їзду КПРС по
шефству над впрошуван
ням кормових буряків. її
підтримали тільки всюди
сущі спілчани колгоспу
імені Комінтерну. Отож но
вообраному райкому необ-

Почесним гостем XXXIII Нозгороднівсьної районної звітно-виборної комсомоль
ської конференції була Герой Соціалістичної Праці Катерина Петрівна Дмитровська.
На знімну: К. П. ДМИТРОВСЬКА відповідає на запитання тих, хто завтра
працюватиме на колгоспних полях та фермах району.
Фото С. ФЕН ЕННА.

А З ІНШОГО БОКУ...
Не зайвим буде нагада
ти, що цього року молоді
новоархангельці були се
ред ініціаторів руху моло
дих кормозаготівельників
області. З метою наро
щення обсягу виробництва
продукції тваринники ра
йону зобов'язалися заго
товити за сезон півтора
річний запас грубих та со
ковитих
кормів; кожна
друга тонна цих кор/лів
мала
бути комсомоль
ською.
Старання спілчан, орга
нізаційна робота райкому
комсомолу н® були мар
ними. Заготовлено 170 ти
сяч тонн грубих і 59,5 ти
сячі тонн соковитих кор
мів. Недарма за підсумка
ми соціалістичного зма
гання молодих кормозаго
тівельників області нозоархангельці зайняли пер
ше місце. Але'заернімося
ще раз до тих фактів жит
тя комсомольської орга

нізації району, які так чи
інакше стосуються роботи
тваринництва.
ЦИФРИ І ФАКТИ. «Бага
то хороших справ на ра
хунку юних
тваринників
Підвисоцької
середньої
школи. Так, брати Сергій,
Валерій і Сашко Полишвайни та Юрій Сорока протя
гом двох місяців випасали
колгоспних телят... Вміло
організована робота сприяє
тому, що учні свідомо оби
рають село для проживан
ня — щороку тут залишає
ться приблизно кожен чет
вертий випускник шноли».
(З виступу учня Підвисоцьної СШ імені Т. Г. Шевчен
ка Л. Полишвайка).
«Враховуючи економічні
можливості господарства,
ми в першу чергу ставимо
питання створення найнращих умов праці на всіх
ділянках виробництва, бу
дівництва соціально-куль
турних об'єктів та житла.
Основною опорою в цих
питаннях у нас є комсо
мольська організація». (З
виступу голови
колгоспу
імені Литвинова П. СеменЦЯ).
«Колектив нашого заво
ду нестройово аинонаа річ
ник план по виготовленню

сиру жирного, а до нінця
року випустить
ще 25
тонн цієї продукції. Це бу
ло б неможливо без напру
женої роботи тваринників
області, зокрема, доярок».
(З виступу працівниці Новоархангельського сирзаводу В. Дроздик).
«У 1982 році створено
наш КМК. Ми всі зобов’я
залися надоїти у 1984 році
по 3000 кілограмів молона
від корови. Плани і соцзобов’язання перевиконали.
Я особисто вже надоїла
понад 4000 кілограмів мо
лона від кожної корови,
мої подруги Катерина Чернетевич та Тетяна Кожу
хар відповідно 3505 І 3198
кілограмів». (З виступу доярни МТФ № 3 колгоспу
«Ленінський шлях» Н. Га
лан).

Про успіхи молодих тва
ринників району можна
було б говорити ще й.ще.
Однак вони могли б бути
і вагомішими, якби, з ін
шого боку... Втім, надамо
знову слово
учасникам
конференції.
К. ГАЛАН: «Наша фер
ма знаходиться на хуторі

Високе патріотичне під
несення нині в колективі
молодих тваринників кол
госпу імені Шевченка, який
очолює Катерина Грабчак.
До дня відкриття конфе
ренції він виконав свої
річні зобов’язання. А ком
сомолка Грабчак стала □
ряди чотиритИсячниць. В
наступному році до 9 трав
ня вона дала слово на
доїти на корову більше
1500 кілограмів
молока.
Катерина і її подруги пра
цюють зр себе і за полег
лого звитяжця, Героя Ра
дянського
Союзу і.
В.
Юр’єза (він загинув, визво
ляючи
село в березні
1944-го).

«Комсомоле, доле моя.
брате мііі.

Голубенка за три кіломет
ри від села. Та до цього
часу до неї нема дороги з
твердим покриттям, хоч
ми не раз зверталися до
правління колгоспу і рай
кому з проханням допо
могти».
П. СЕМЕНЕЦЬ: «Район
на комсомольська орга
нізація не дбає останнім
часом про продовження
деяких хороших традицій.
Я маю на увазі проведен
ня районних фестивалів
молоді, свят Весни, Уро
жаю,
спортивних
зма
гань...».
Певно, добре, що на
конференції велася роз
мова не лише про здо
бутки і не стільки про
здобутки, а й про пробле
ми. З тривогою говорили
учасники конференції про
те,
що з 78 молодих
доярок району 15 не ви
конують своїх соціаліс
тичних зобов’язань, що
лише в половині шкіл ра
йону
працюють
ланки
юних тваринників і лише
в двох школах — постійно
діючі загони юних тварин

Нам на спокій права
не дано». —
ці слова поета прозвучали
на конференції з особли
вим піднесенням. Воші
адресувались і молодим
робітникам цукрокомбіпату, від імені яких комсо
молець Сергій Степанко
закликав усіх делегатів
конференції відпрацюва
ти першу робочу зміну но
вою року у Фонд миру.
— Ні, ми не чекаємо,
щоб хтось інший створив
нам умови, за яких нам
було б цікавіше жити, кра
щі працювати, — підкрес
лила доярка
колгоспу
імені Шевченка Катерина
Грабчак. — Ми вибрали
дію.
Па конференції виступи
ли секретар обкому Ком
партії України В. 1)1. Щер
бина, секретар
обкому
комсомолу В. М. Тяглий.
У роботі конференції
взяли участь другий сек
ретар Ульяновського рай
кому партії М. М. Клим*
чук та завідуючий секто
ром ЦК ЛКСМУ К. Б.
Слободянюк.
#
Відбувся організаційний
пленум райкому ЛКСМУ.
Першим секретарем обра
но В. А. Зеленяка, дру
гим — С. В. Головка, сек
ретарем — завідуючою від
ділом учнівської МОЛОДІ— І
Н. Д. Шишкевич.
N
М. ШЕВЧУК.

J

ників, що не зростає кіль
кість комсомольсько-мо
лодіжних колективів на
фермах району, що змен
шилась за останній рік
кількість молодих доярок,
а на фермах колгоспів
імені
Кірова та імені
Жданова їх немає зовсім.
Отож новообраному скла
дові райкому ЛКСМУ є ку
ди направити свої зусил
ля. Напрями дії підказала
сама конференція.
У роботі конференції
взяли участь член бюро
обкому Компартії України,
начальник обласного уп
равління КДБ К. А. Іііевчук і секретар обкому Н
ЛКСМУ Н. М. Ангелуца.

І

* * *
!
Відбувся організаційний І
пленум райкому кодкомо- |
лу. Першим секретарем
обрано Н. А. Поліщук,
другим — А. М. Шарова,
секретарем — завідуючим
відділом учнівської моло
ді — Л. В. П’яничук.
П. СЕЛЕЦЬКИИ,
спецкор «Молодого
комунара».
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ПРИМНОЖУВАТИ
ДУХОВНИЙ ПОТЕНЦІАЛ НАРОДУ
(Закінчення.
Початок на 1-й стор.).

В основному задоволено
необхідні потреби в мате
ріальних та фінансових ре
сурсах Мінкультури, Держкіно, Дсржкомвидазу, Держ
телерадіо УРСР.
Говорячи далі про рекон
струкцію і спорудження в
республіці
цілого
ряду
об’єктів культури, В. В. Щербицький наголосив на необv хідності піднесення рівня і
масштабності
архітектури,
більш повного використання
V цій справі досвіду братніх
<л^еспублік, Москви, Мінська,
ЧЖільнюса.
У виступі наголошувалось,
х
що партія вела і вестиме
непримиренну
боротьбу
проти будь-яких відступів
від класових ідейних пози
цій. Лінія тут може бути
/інше одна — незрілі в ідей
ному і художньому відно
шенні твори не повинні ви
ходити в світ. Далеко не
останнє місце належить у

цьому літературно-худож
ній критиці. Разом з тим,
вказувалось на необхідність
виховання у окремих авто
рів почуття самокритичнос
ті, самоконтролю, форму
вання у них чітких класових
позицій.
У виступі порушено пи
тання про всебічне вдоско
налення всього художнього
процесу в республіці, робо
ти творчих спілок і това
риств, органів
управління
культурою, дальше поліп
шення ідейного і професій
ного виховання
молодої
зміни художньої інтеліген
ції. Підкреслювалась вели
ка відповідальність партій
них
організацій творчих
спілок за організацію твор
чого процесу, створення в
художніх колективах спри
ятливого
морально-психо
логічного клімату, обста
новки взаємовимогливості.
На закінчення товариш
В. В. Щербицький сказав:
на порозі Новий, 1985 рік.

СПОРТ

На всіх ділянках нас чекає
напружена робота. Новий
рік буде ознаменований
видатними датами — 40-річчям нашої Перемоги у Ве
ликій
Вітчизняній
війні,
50-річчям
стахановського
руху. Вся партія, вся країна
готуються гідно зустріти
XXVII з’їзд КПРС.
Товариш В. В. Щербицький висловив глибоку впев
неність в тому, що діячі
культури Радянської Украї
ни і надалі будуть примно
жувати свій вклад у розви
ток багатонаціональної со
ціалістичної культури нашої
Вітчизни, беззавітно служи
тимуть
нашому
народу,
справі комунізму.
Проблемам дальшого роз
витку української літерату
ри і мистецтва присвятили
свої виступи перший секре
тар правління Спілки пись
менників України, лауреат
Державної
премії
СРСР
П, А. Загребельний, перший

секретар правління Спілки
композиторів України, на
родний артист СРСР, Герой
Соціалістичної Праці А. Я.
Штогаренко, кінорежисер,
народний артист УРСР М. П.
Мащенко,
головний ре
дактор
журналу
«Всес
віт»
В. О. Коротич, го
лова правління Спілки ху
дожників України, народ
ний художник УРСР О. М.
Лопухов, народний артист
СРСР К. П. Степанков, на
родна артистка УРСР Т. С.
Дідик,
заступник голови
правління Спілки архітекто
рів України, заслужений ар
хітектор УРСР 3. 8. Мойсеєнко, міністр
культури
УРСР Ю. О. Олененко.

З великим піднесенням
учасники пленуму прийня
ли вітального листа Цент
ральному Комітетові КПРС,
Президії
Верховної Ради
СРСР, Раді Міністрів СРСР,
Генеральному секретареві
ЦК КПРС, Голові Президії
Верховної Ради СРСР това
ришеві К. У. Черненку.
На пленумі було прийня
то резолюцію, в якій намі
чено конкретні шляхи поси
лення ролі літератури і
мистецтва в комуністичному
вихованні трудящих.

(РАІАУ).

СПОРТ

прикладів, коли ми з гор
дістю можемо сказати, що
наші
фізкультурники
і
спортсмени ідуть в авангарді_боротьби за вели
кий хліб, за високі показ
ворили про те, щоб ство ники у тваринництві.
рити
культурно-спортив
До 40-річчя Перемоги
ний комплекс. Вийшли з
цією пропозицією' до прав проводимо ювілейну спар
ління колгоспу. І ось уже такіаду з 10 видів спорту.
Фінал — у травні 1985-го.
комплекс створюється.
Уже рік працює в нас
За останні роки в ко
лективі фізкультури стали група , «Здоров’я». У цій
традиційними змагання, що справі головна роль — ін
проводяться серед меха структора по спорту Вік
тора Грозана. Але й комі
нізаторів, тваринників під тет комсомолу дбає про
девізом «Усією бригадою те, щоб трудівники села
— на старті». Комсомоль зрозуміли,
яке
велике
ська організація
прово значення має фізкульту
дить також турніри під ра. Тож пропагуємо нор
девізом «Кращий вироб мативи і вимоги комплек
ничник — кращий спорт су ГПО, влаштовуємо зу
смен». Цього року такого стрічі з першими значків
звання добився кращий цями, чемпіонами.
комбайнер, молодий ко
С. БРЮХОВЕЦЬКА,
муніст, член команди з
заступник голови кол
легкої атлетики
Сергій
госпу імені XX з’їзду
КПРС по роботі з мо
Цьома, який нагородже
лоддю.
ний медаллю «За трудову
доблесть». І багато таких Новоукраїнський район.

ЗМІНА ЗМІНІ ЙДЕ
Комітет комсомолу на
шого колгоспу спрямовує
зусилля не тільки на те,
щоб молодь брала актив
ну участь у соціалістично
му змаганні на полях і
фермах, а й на те, щоб
наша комсомольська сім’я
постійно поповнювалась,
щоб до неї щороку вли
вались цові сили з випуск
ників шкіл.
Я очолюю комсомоль
ську організацію вже сім
років, і на практиці пере
коналась, що треба бути
з молоддю і на виробни
цтві, і під час дозвілля.
У нашій комсомольській
організації 140 спілчан,
кожен третій працюючий—
ца молода людина віком
до ЗО років. Правління
колгоспу піклується, щоб
молодь залишалась на се
лі; це й стимулювання в
оплаті праці, і новий дім
майбутній сім’ї, і нова тех
ніка, і створення умов для
відпочинку.
Кожного року до кол
госпу вступає 10—15 чо
ловік. І спортивно-масова
робота на селі — це теж
наша справа, це теж ро
бота комсомольської ор
ганізації. Активізація цієї
роботи, звичайно, зале
жить від ініціативи ін
структора по спорту і його
помічників — громадських
тренерів.
Наша мета — побільше
залучити молоді до спор
ту. База для занять ним
у нас непогана: футболь
не поле, спортивні май
данчики,.
користуємося
спортивним залом у шко
лі, маємо необхідний ін
вентар.
Комсомольці на суботниках приводять у поря
док стадіон,
спортмай
данчики, своїми силами
ремонтували
спортивний
зал. Колгосп надає нам
допомогу, тільки наша іні
ціатива потрібна.
Наступного року пла
нуємо заасфальтувати бі
гові доріжки нашого ста
діону і сектори. Поруше
но питання про будів
ництво плавального ба
сейну.
Ще минулого року на
спільному засіданні комі
тету комсомолу і ради ко
лективу фізкультури го

комунар»

Олексій ПЕТРОВ - один із провідних спортсменів
колективу фізкультури
Світловодського комбінату
твердих сплавів і тугоплавких металів. Він - майстер
спорту з боротьби дзюдо, призер чемпіонатів УРСР.
Фото В. СУПРУНА.

ДО ПІДСУМКІВ
НАШОЇ АНКЕТИ

«Старти
зимового
дня»
Вона була опублікована
22 листопада.
«Чи є біля вашої шко
ли, в мікрорайоні хокей
ний майданчик?». Відповіді
на цс запитання засмучу
ють: біля багатьох шкіл
майданчиків для юних хо
кеїстів досі не обладнано.
Євгенія Балан (м. Світловодськ): «В центрі міста є.
Скільки? Не знаю»; Інна
Титова (Олександрія): «Бі
ля школи немає, а взагалі
в місті є ковзанка»; Тетя
на Таран (селище Моло
діжне Долипського райо
ну): «Майданчика немає.
Взимку його замінює став.
Виходять туди всі бажаю
чі учні 1-х—10-х класів».
І тільки один читач (Ва
силь Котовщук із села ГІаліївки
Маловисківського
району) порадував своєю
відповіддю: «Майданчик є.
Після уроків тут усі учні
нашої школи».
Багато відповідей на на
шу анкету свідчить проте,
що
вечорами
пустують
спортзали в Кіровограді,
Олександрії. Юні спорт
смени нічого не
знають
про існування прокатних
пунктів в обласному цент
рі, Знам’янці, Новоукраїнці. Кожен другий з тих,
хто відповів на запитання
анкети, має свої лижі,
ковзани.
Анкета показує і те, що
в деяких колективах не
пропагуються зимові види
спорту. Юнаки та дівчата
не знають, які змагання
буде тут проведено взим
ку, а якщо такі змагання
н проводяться, то з міні
мальною кількістю учасни
ків (12—25 чоловік). Ана
ліз відповідей на анкету
свідчить про те, що з на
станням зимових днів по
мітний спад у спортивномасовій роботі в міських
мікрорайонах, де є дитячопідліткові клуби.
Серед тих, хто заповнив
анкету, є й такі спортсме
ни, котрим ніщо не зава
жає займатися спортом —
• ні погода, пі відсутність
спортивних баз. «Бігаю бі
ля ставу, біля річки при
будь-якій погоді».

З стор. ----------ПРИГОДИ

ЧОМУ НЕЗАБАРОМ ВІН СТАВ ДЛЯ ЩАСЛИВЦІВ
ГІРКИМ СПОМИНОМ?..
Михайлик добре пам’ятає: лишень закінчились уроки,
1 вони, п’ятикласники, випурхнули на шкільне подвір’я,
як із-за хмар виглянуло сонечко. Його сліпуча весняна
теплінь густо й щедро заструменіла з високості. Після
попелястих сутінків довкруг стало біло, урочисто, а на
серці — так радісно, що Михайлик аж підстрибнув від
збудження. Йому страшенно захотілося кудись бігти.
Але куди?
Якусь хвилю, пригадуючи найцікавіші куточки села,
він дивився на світ, ніби крізь велике чарівне скельце,
Для певності до самісіньких брів натягнув кашкета,
пильніше глянув у ясну далечінь, і очі його широко роз
крилися. Ген, по той бік села, на узвишші, сріблястим
огнем палахкотіло вікно чиєїсь хати. Михайлик примру
жив очі: далеке полум’я заграло ще дужче, звабливіше.
І він хутко подався на той сліпучий відблиск сонця.
Мчав не битим шляхом, а навпростець — межею люд
ських городів І вишневих садків. Мозоляста стежка лун
ко витьохкувала під ногами, аж ось вона потекла вниз,
на леваду та й сховалась у високому рудому очереті«
Перейшовши кладочкою через вузький потічок, Михай
лик здивувався: старезної хати, яка здавна стояла тут
пусткою, не було. Натомість горбились довкола рештки
глиняник стін, зчорнілих каменюк, дрючків і цегли. Ми
хайлик знав, що у війну тут жив сільський поліцай.
— Так тобі й треба, — зраділо вигукнув хлопець, тут
же підшукав замашного ціпка й заходився щосили тро
щити вцілілий шмат стіни.
Щось яскраве, немов спалах сірника, зблиснуло під
ударом, підстрибнуло, маленькою зірочкою впало додо
лу. І там, між кусочками глини, не погасло, ясніло собі
маленьким золотим клубочком.
— Ти ба — немов до живої істоти звернувся Михай
лик, спроквола нагнувся, обережно розгріб глину.
Перед ним лежала новенька, ніби щойно відкарбован®
монета. Тільки незвичайна якась, надто жовта, аж чер
воняста. Поклавши її на долоню, він побачив спершу
зображення профілю якогось чоловіка — бородатого, ще
й з вусами. Насупив бровенята і навколо зображення
прочитав: «Б. М. МИКОЛА II ІМПЕРАТОР Й САМО
ДЕРЖЕЦЬ ВСЕРОС». З іншого боку монети Михайлик
побачив відбиток знайомого з історії герба у вигляді
двоголового орла з розпростертими крилами, а під ним
яснів напис: «10 КАРБОВАНЦІВ 1901 р.». Потім, крутя
чи монету між двома пальцями, угледів і на її ребрі
якісь літери. Тепер уже вголос прочитав: «Чистого золо
та 1 золотник, 78,24 долі А.Г.». Золота монета? А може,
й не справжня. Інакше, чому ж її тут покинув хтось. Міг,
правда, загубити. Але ж вона у стіні була. Замурована,
значить... Від усяких здогадок у голові хлопця замакіт
рилось, він затис знахідку в кулачок та й дременув
додому. По дорозі гарячково міркував, кому б показати
монету. Вчительці? Ні, вона забере. Краще Вітальці Ру
дому. Він уже в сьомий ходить. Вважай, на два роки
старший. У грошах толк знає, батько його, кажуть, увесь
вік завмагом. І забрати не зважиться, сусід же.
Віталій хвацько сидів на розхитаних дерев’яних воро
тах, жував так, щоб усі бачили, гумову жвачну. Але цьо
го разу Михайлик не став йому заздрити, гордо підійшов,
розімкнув п’ятірню. По тому вони довго роздивлялися
монету, прикидали, що можна купити за цих десять зо
лотих карбованців. А от чи приймуть такі гроші в мага
зині, засумнівалися. Що не кажи, а монеті вже мало не
90 літ...

— Давай батька спитаємо, — нарешті підсумував
Рудий.
Узявши до рук золотого червінця, завмаг уважно його
роздивився, попробував на зуб, чомусь підозріло глянув
на хлопців і суворо запитав:
— Де взяли?
— Це не я, — ніби передчуваючи якусь біду, збрехав
Михайлик. — Мені Юрко Бондар погратися дав. Копій
ка давно в нього.
— Еге ж, — на всяк випадок і собі підтвердив Вігалик.
— Ясно, — відразу погодився батько-завмаг, засуваю
чи монету глибоко в кишеню. — Але цією «копійкою»
гратися не положено. Поняли!
Дивлячись, як оторопіли при цьому діти, він висипав
перед ними на прилавок цукерки.
— Це вам за «копійку», і Юркові теж.
Виходить дорога монета, міркували друзі уже на ву
лиці. Он скільки цукерок за неї дістали! А може, там
ііце одну можна знайти, коли добряче пошукати? Мо
же... Зрештою, твердо вирішили більш нікому не гово
рити про знахідку, а назавтра, після уроків, удвох піти
на пошуки Правда, з Юрком у них оказія вийшла. Не
доведи чого, стріне ного Вітальчин батько-завмаг та й
запитає, де взяв монету. Значить, Юрка слід попереди
ти, поки не пізно. Чи і його з собою взяти? Надійний
хлопець. Друг...
Наступною дня, перейнявши Мнхайлика в коридорі
школи, Рудий голосом старшого за віком сказав:
— От що ти береш свого друга, а я свого — Василя
Качана. Знаєш, йому на мопед дванадцять карбованців
не вистачає. Дядько Степан за півціни продає, уявляєш?
— Згода, — кивнув головою Михайлик.
На звалите по.ііцаєвої хати для конспірації сходились
поодинці. Останнім прибув Юрко. Усім на радість, крім
лопати, він прихопив з собою ще й стару, аж зчорнілу
від іржі, кирку.
— Поки моя бабуся козу перепинала, у хліві натра
пив, — діловито пояснив.
— Молодець! — похвалив його Васько, цюпнув своєю
лопатою в землю і по праву найвищого зростом узяв со
бі кирку.
Мабуть, з юдину хлопці завзято довбали рештки стін,
перекопували, трощили руді грудомахи, розкидали камін
ня, всякий мотлох. Од пилу, що так і вибухав довкола,
уже її самі руді стали. Але жодна монета не потрапляла
на очі. Качан, добряче натерши долоні, нарешті сердито
перепитав Михайлина:
— Та де ж ти її знайшов саме?
— Ось тутечки, у цій стіні, — винувато промимрив той.

(Далі буде).
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ЩОДЕННИК ПРИРОДОЛЮБА

Хто ж зроду
пробачить?
для дихання кисню, розчи
неного у соді. У зв’язку з тим,
що річки та водойми взимку
вкриваються льодом, який
утруднює доступ кисню, йо
го вміст у воді зменшується.
Коли він падає нижче 2 мі
ліграмів па літр води, у риб
виникає задуха. Більшість із
,. ,
_
..
них вирушає із місць зимів
лі у пошуках багатої па кисень води. А не знайшовши її,
гине.
Врятувати рибу від задухи може лише людина. Щоб
збагатити воду киснем, використовують мотопомпи, по
ливні й пожежні машини, якими беруть воду з водойм і
розсівають її й повітрі з тим, щоб вона стікала назад уже
збагаченою "па кисень. Прорубують також ополонки. Щоб
вони не замерзали знову, в ополонки вставляють снопи з
рогозу та очерету. По можливості треба таксис очищати
лід від снігу. Сонячні промені, проникаючи в воду, сприя
ють посиленому виділенню кисню водяними рослинами.
Для того, щоб усю цю роботу проводити орі авізовано,
природолюби, як правило, створюють спеціальні пости.
4. Кіровоградщина має немало об’єктів природи, що
мають важливе господарське значення і велику наукову
та естетичну цінність. До них належать:
— державні заказники республіканського значення
«Чорноліський» — ландшафтний (Богданівське лісництво
Знам’янського району, площа 3491 гектар), «Редьчинс» —
орнітологічний (Кримчанське лісництво Олександрівського району):
— державний пам’ятник природи республіканського
значення — болото «Чорний ліс» площею 2 гектари;
— дендрологічний парк «Веселі Боковенькн» площею
109 гектарів у Долннському районі;
— парки-пам’ятникн «Онуфріївськнй парк» Оиуфріївського кінзаводу № 175 (площа 53,7 гектара) та «Хутір
Надія» Кіровоградського району (площа 9,8 гектара), яким
віДас обласний краєзнавчий музей;
— державні пам’ятники природи місцевого значення—
Бирзулівські горби, полезахисні смуги № 1 (площа 14 гек
тарів), № 2 (16 гектарів), .Vi 3 (9,4 гектара). № 4 (4,1 гек
тара). каскади (с. Злинка) Малозпсківського, дуби-велетні
в Червопо-Нерубайському лісництві Олексапдрівського.
дуби в Гурійському лісництві Долішського. Запорізькі
джерела в Добровсличківському, джерело «Холодні клю
чі» в Кіровоградському районах, дуби-велетні в парку
імені Леніна міста Знам’янки;
— паряи-кам’ятйяки садово-паркового мистецтва міс
цевого значення — імені 50 рокіїз Жовтня, «Перемога»,
імені Космонавтів. Імені Леніна у місті Кіровограді;
— державні заповідні урочища «Довго, «Шереметів
ліс», «Сиротин ліс». «Ясннувата» Опуфріївського та «Наталієвське» і «Олександрівська дача» Долннського райо
нів.
5. На малюнку зображена ондатра — цінний хутровий
звір, який водиться с річках та водоймах Кіровоградщини.
Батьківщина ондатри — Північна Америка. В нашу
країну звіра завезено 1928 року із Західної Європи. Зві
рок успішно акліматизувався і розселився на величезних
територіях від Крайньої Півночі до південних, західних
і східних кордонів.
Ондатра — гризун із родини полівок. Вона водиться у
тих водоймищах, які мають багату рослинність. Перебір
лива. поїдає тільки поживні рослини та їх окремі части
ни. З дна водойми дістає і молюсків. Сама обладнує собі
кормові майданчики, куди збирає корм.
На водоймищах з пологими берегами ондатра будує
собі житло із залишків рослинності у вигляді коиусовидиих куп. на водоймах із високими берегами риє кори —
так, щоб їх не залило водою.
За рік самка ондатри може дати два—три приплоди, в
кожному від одного до чотирнадцяти ондатрепят. Вони
народжуються сліпими, але дуже швидко розвиваються.
За п’ять днів їхня вага-подвоюється, на дванадцятий день
вони прозрівають і починають їсти самі.
В ондатри дуже багато ворогів. їй загрожують луні
болотяні, лисиці, тхори, бродячі собаки. Багато шкоди
ондатровим господарствам завдає вогонь, що виникає
через необережність та недбалість окремих людей. Тому
не можна випалювати водяні зарості.
У нашій країні ондатру взято під захист держави,
створюються сприятливі умови для її масового розведен
ня. Цим у деяких областях України займаються праців
ники спеціальних господарств.
Жюрі конкурсу оцінювало відповіді на кожне із запи
тань. враховуючи його точність і повноту. За вдале ху
дожнє оформлення відповідей теж нараховувалися оч
ки — в залежності від рівня його виконання. У першу
десятку ввійшли такі учасники нонкурсу: кіровоградці
Ф. Капелюшний та М. Ножное — по 42 очна. О. Литвинюн з с. Семидуби Голованівського району — 41, кіровоградка Ірина Яременко — 39, Інна Поліщук з с. Косівки
Олександрійського району — 38. сім’я Руткесичів з об
ласного центру — 35, Світлана Молчанова з Ноагороднівського та Ольга Кочиш з Олександрійського районів —
по 31, Людмила Мала з с. Михайлівни Олександрійського
району — ЗО, світловодець О. Петренко — 29 очок.
Шановні учасники конкурсу — ті. хто не увійшов за
підсумками першого туру до провідної десятки! Оцінки
ваших відповідей на запитання першого туру будуть
обов’язково враховані при підбитті остаточних підсумків.
Так що ви зберігаєте шанси надолужити прогаяне і по
тіснити лідерів у наступному турі. А тепер до уваги на
ших читачів.
ЗАПИТАННЯ ДРУГОГО ТУРУ ВІКТОРИНИ
1. Що треба робити, виявивши на лоні природи хворих
диких тварин?
2. Хто може бути громадським інспектором з охорони
природи? Які права мають громадські інспектори щодо
порушників природоохорон
ного законодавства?
3. Що таке фотополювання? У чому його переваги пе
ред звичайним полюванням?
Що треба для того, аби зай
нятися фотополюванням?
4. Що ви знаєте про слідо
питів? Хто може бути слідо
питом? Чи вмієте ви розріз
няти сліди тварин на снігу?
Намалюйте, будь ласка, слі
ди, характерні для зайця,ли
сиці, собаки.
5. Якщо ви впізнали птаха,
зображеного на малюнку,
розкажіть про особливості
його природи і поведінки.

КОНКУРС? КОНКУРС. КОНКУРСІ

НЕЗВИЧАЙНЕ-ПОРУЧ

Як засвідчив уже перший тур. вікторина «Незвичайне
порт ч> викликала неабиякий Інтерес у наших читачів.
Особливо приємним для організаторів було те, що чима
ло учасників постаралися не лише дати правильні від
повіді на запитання, а і якомога вигадливіше оформити
їх. Це перш за все стосується робіт восьмикласника
Олександра Литвишока із Семндубів Голованівського ра
йону, юної кіровоградкн Ірини Яременко, Інші Поліщук
із Косівки Олександрійського району та деяких інших на
ших читачів.
«Я дуже люблю природу, — написала у своєму Дисті
до редакції восьмикласниця Ірина Яременко. — Після за
кінчення школи мрію стати зоологом. Конкурс дав мені
можливість перевірити свої знання...».
«Включаємось до .конкурсу всією сім’єю: батько —
геолог, мати — вчителька, донька — третьокласниця...»—
це рядки з листа, який надійшов із обласного центру од
сім’ї Ру’ткевичів. А ось, що написав до редакції ще один
учасник конкурсу — секретар комітету комсомолу Світловодської гідрометеорологічної обсерваторії Олег Пет
ренко: < Пишу за дорученням комітету комсомолу та пер
винної організації Товариства охорони природи. Маємо
пропозиції щодо організації подібних конкурсів на май
бутнє. Чому б у їх рамках не провести огляд первинних
організацій Товариства охорони природи Кіровоградської
області? Хаіі колективні учасники конкурсу розкажуть,
як вони охороняють природу, як пропагують природоохо
ронні знання Ми зі свого боку готові розповісти про
роботу своєї первинної організації...».
Шановні учасники конкурсу! Нам цікаво знати вашу
думку щодо цього. Якщо ви спільно дійдете висновку
про необхідність проведення згаданого заходу, то в од
ному із наступних конкурсів жюрі запровадить спеці
альний приз для первинної природоохоронної організації
або для онремого учаснина конкурсу за розповідь про
кращий досвід організації природоохоронної роботи.
А зараз перейдемо безпосередньо до підбиття підсум
ків першого туру. Жюрі вирішило організувати його та
ким чином: спочатку мн даємо короткі стислі відповіді,
які хотіли одержати від учасників конкурсу. Сподіваємо
ся, що ознайомитися з ними буде цікаво 1 тим. хтЬ не
взяв участі в даному конкурсі, але регулярно читає сто
рінку природи «Ятрапь», прагне більше знати про флору
й фауну рідного краю.
КОРОТКІ ВІДПОВІДІ НА ЗАПИТАННЯ ПЕРШОГО ТУРУ
ВІКТОРИНИ
1 Реліктовими називаються рослини, які раніше були
дуже поширені в природі, але згодом вимерли і зберегли
ся лише на обмежених ділянках свого колишнього аре
алу. іншими словами, реліктові рослини є представника
ми інших геологічних епох, які де-не-до збереглися. Охо
роняти їх треба тому, що вони мають велике значення
для пізнання історії Землі, зокрема історії розвитку її
флори. Реліктові рослини є багатством природи, свідчен
ням її невичерпності іі розмаїття. Прикладом релікту,
який росте в стенах та лісостепах України, можуть бути
цимбохазма дніпровська, ковила тощо.
2. Пугач — рід птахів з ряду совоподібних. У пугачів
великі очі. Пір’я навноло них створює подібність голови
пугача до людського обличчя; на голові довгасте пір’л
утворює «вушна», дзьоб гострий, загнутий гачком. Ноги
сильні, оперені до кігтів. Оперення рудуватого нольору,
вохристе чи білувато-вохристе з бурими пістрявинами.
Довжина тіла пугача складає до 74 сантиметрів, розмах
крил — до 180 сантиметрів, вага — до 3 кілограмів.
Самки крупніші від самців.
Гнізда ці птахи мостять на землі. В березні —квітні сам
ка відкладає від двох до п’яти яєць, які висиджує 35 днів.
Пугачі ведуть нічний спосіб життя, живляться мишовидними гризунами, зайцями, різними птахами. Ні Ук
раїні з 11 видів цього хижака є один — пугач звичайний.
Це ріднісний осілий птах, який потребує охорони. З ме
тою зберегти пугача від вимирання люди внесли його до
Червоної книги УРСР. відповідне рішення про це прийняв
Державний комітет Рапи Міністрів УРСР по охороні при
роди.
Пугач, цей таємничий нічний птах, здавна хвилював
народну фантазію. Це значною мірою знайшло своє
відображення у народних переказах та повір’ях.
3. Риби і жаби належать до холоднокровних тварин,
тобто температура їхнього тіла відповідає температурі
навколишнього середовища. З настанням холодів актив
ність жаб падає, обмінні процеси у її організмі уповіль
нюються. Зимують вони, зарившись у намул.
Активність риб узимку теж зменшується, але не у всіх
однаково Коропи, наприклад, залягають на дно і перебу
вають маннеє в повному заціпенінні, а окуні залишаються
досить активними. Однак усі риби потребують взимку
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взявся? — лебідь. І ши
пить, і неначе благає — не
пливи до них, не лякай, не
чіпай!
Новина блискавично об
летіла село. І бажаючих
подивитись на диво, на
малят-лебедят виявилось
чимало. Тут уже постала
інша проблема — як убе
регти птахів од надмірної
людської цікавості... Бри
гадир глисливського ко
лективу побував у школі,
серед дітвори. На річці ми
завели чергування, берег
ли пташенят, випроваджу
вали цікавих. Та наближа
лась нова тривога — від
криття сезону полювання
на пернатих...
У день відкриття полю
вання, зібравши всіх своїх
і
прибулих
мисливців,
бригадир колективу Ана
толій Павлович просив:
— ТоваришіІ Полюйте.
Але ще раз нагадую всім
— у лебедів не стріляйте!
...Минув час, лебедята
виросли. Почали учитись
літати. Спочатку невміло,
несміло, важко, очевидно,
ще швидко втомлюючись
на неміцних крилах. А по
тім з кожним днем — ви
ще, далі, впевненіше, з ра
дісним передзвоном голо
сів.
І як оминути,' як замов
чати ту трагедію лебеди
ної сім’ї? Якось уранці на
землю наліг туман, такий
густий, що в ньому губи
лося все — будинки, де
рева, люди... І тоді пролу
нали два постріли. Лише
дєа. На річці лишилось ли
ше троє молодих і двоє
старих птахів. Не вберег
ли... Хто-зна, чи прилетять
ще коли до нас такі красені?

М. СТОЯН,
є. Панчеве,
Новомиргородський район.

МАЛОВІДОМЕ

Доторкнутись
до історії
Чорний ліс. Скільки ле
генд про нього складено,
скільки ще таємниць бере
же вій у собі! Минають
століття, змінюються поко
ління людей, виростають
молоді масиви, а ліс усе
вабить до себе своєю не
повторною красою. Тут
кожне дерево — сторінка
історії, зумій лише прочи
тати її.
Цій публікації 125 ро
ків. Саме скільки літ тому
«Вестипк Императорского
Географического общест
ва» надрукував статтю
дослідника природи А. Іващенкова «Чорний ліс і йо
го околиці». Дана стаття—
плід багаторічних дослід
жень. Автор детально, зі
знанням справи описує по
дії
півторавікової дав
ності.
А. Іващснков детально
зупиняється на породах
дерев. Як і тепер, тоді пе
реважав дуб, а за ним
[цілії липа, ясен, клен, граб,
берест, осика. У північній
частині Чорного лісу кра
сувалася береза. Описую-
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Вони ніколи не опуска
лися на Вись. Високо-висо
ко пролітали над нею ран
ньої весни і пізньої осені.
Дев’яностолітній дід Фе
дір не пам'ятав, щоб ба
чив їх зблизька. Батько
теж казав:
— Село велике, галасу
багато, машини гуркочуть,
а ця птиця полохлива, сто
рожка.
І от три роки тому пара
білосніжних красенів з’я
вилася на гладіні нашої
річки. Спершу гадали: пе
релітні, втомилися від да
лекої подорожі, сіли спо
чити, поплавають, підкріп
ляться та й знімуться в не
бо, прямуючи на Північ.
Однак — ні... Лишилися.
І на день, І на другий, і на
тиждень, і вже й на місяць.
Не боялись ніного, підпли
вали аж до берега, вилази
ли на купини...
Мої внуки — Сашко, Іра
й Сергійко — по наївності
дитячій перепитували:
— А чому в них такі ла
пи чорні і он коло очей
плями?
— А чому в них немає
малих лебедят?
У ту чорну хмарну ніч
хтось на річці стріляв, за
ховавшися в очереті. Мо
же, і вцілив у одного з пта
хів...
Згадалась тоді й печаль
на Червона книга,
куди
заносяться все нові й но
ві види птахів.
У ній і лебеді. Меншає
їх... Ось і тут було двоє, а
лишився один...
Тільки якось дуже дивно
поводився той лебідь. Пли
веш, було, човном до куща
рогози, що навпроти горо
ду діда Дмитра, а лебідь
шипить, гнівається, махає
крильми. І довелось поба
чити мені якось...
Може, привиділось? Та
ні ж. Попід срібним від
роси молодим очеретом
пливе лебідка, а за нею
п’ять сизих пушинок, ну,
таких, як дитячий кулачок,
прямують до зарічна. Аж
біля мене — де він тільки
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ться землетруси, посухи та
інші природні явища, по
чинаючи з 1772 року.
Як відомо з написаного,
в 1752—1755 роках з Чор
ного лісу доставлявся ма
теріал для будівництва де
рев’яних споруд у фортеці
св. Єлизавети. І вже тоді
серед дерев зустрічалися
дуби віком 120—130 років.
І, нарешті, про саму наз
ву «Чорний ліс», [снують
різні
твердження щодо
цього. Автор переконує вас
у тому, що така назва за
масивом утвердилась ось
чому. На відміну від сосно
вих лісів, Чорний — листя
ний, і в осінньо-зимовий
період урочища й справді
мають чорне забарвлення.
Чорний ліс... Сивиною
століть покриті його ма
льовничі діброви. Він —
легендарний, неповторний,
прекрасний. Вів — наша
гордість.
О. РЯБОШДПКА,
краєзнавець.

В. о. редактора
В. АФАНАСІЄНКО.
Газета виходить у вівторок,
четвер і суботу.
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