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комсомольського 
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Г> ІІКОНАННЯ завдань, які виходять з 
доповіді Генерального секретаря ЦК 

КПРС Л. І. Брежнєва на Спільному 
урочистому засіданні, присвяченому 50- 
річчю утворення СРСР та рішень груд
невого (1972 р.) і квітневого (1973 р.) 
Пленумів ЦК КПРС стало головною 
турботою комсомольської організації 
Компаніївського району. Саме про це 
йшла мова на пленумі райкому комсо
молу, який нещодавно відбувся. З до
повіддю виступив перший секретар рай
кому комсомолу Адам Коротченко.

— Комсомольці* молодь району, — 
сказав доповідач, — як і всі трудящі з 
почуттям великої гордості за свою Бать
ківщину, за рідну партію схвалюють зов
нішню і внутрішню політику КПРС і Ра-

ч

дянського уряду в справі зміцнення ми
ру в усьому світі. Задля миру і спокою 
на землі — сьогодні наша праця.

Третій рік дев’ятої п’ятирічки відміче
ний особливою напругою у виконанні 
народногосподарських планів. Молодь 
Компаніївщшш самовіддано по трудила
ся в 1972 році і, закріпивши свої досяг
нення, включилась у Всесоюзне соціа
лістичне змаганння третього року п’яти
річки.

Нинішнього року трудящі району зо
бов’язалися виростити і продати дер
жаві 51770 тони хліба, 218500 центнерів 
молока. Гідний вклад у виконання цих 
накреслень внесуть комсомольсько-мо
лодіжні колективи, які взяли підвищені 
соціалістичні зобов’язання. Так, комсо
мольсько-молодіжний колектив район
ної друкарні (групкомсорг Раїса Ловей- 
кіна) зобов’язався річний план викона
ти до 25 грудня. Заклик «Сьогодні рубіж 
новатора — завтра комсомольська нор
ма!» став законом для комсомольців і 
молоді автопідприємства районного об’
єднання «Сільгосптехніка» та міжкол
госпбуду.

Зараз у всіх галузях народного гос
подарства району беруть участь у Все
союзному соціалістичному змаганні 1100 
молодих виробничників, два комсомоль
сько-молодіжних колективи. Безпосе
редньо в сільському господарстві тру
дяться над виконанням зобов’язань тре
тього року п’ятирічки 735 комсомоль
ців. З них більше ста — в тваринництві, 
260 — механізатори. П’ять механізо
ваних комсомольсько-молодіжних лапок 
бореться за вирощення високих урожа
їв кукурудзи.

За чотири місяці нинішнього року 
значних успіхів домоглася телятниця 
колгоспу імені Тельмана Любов Лима
ренко, яка одержала близько 900 гра
мів приросту щодобово від кожної тва
рини. Першою дояркою серед молодих 
стала Ніна Сало з колгоспу «Дружба», 
а серед молодих механізаторів першим 
йде Анатолій Сало з цього ж колгоспу.

У своїх виступах учасники пленуму 
відзначали ту значну роботу, що про
водиться в напрямку підвищення ролі 
трудового змагання, патріотичного вихо
вання молоді, зміцнення інтернаціональ
них зв’язків.

м. житній, 
член Спілки журналістів 

УРСР.

Натхненна праця — 
третьому, вирішальному!

ШВИДКІСТЬ

СЕСІЯ РЕВ
З 5 червня у Празі проходила XXVII сесія Ради 

Економічної Взаємодопомоги. У роботі сесії взяли 
участь делегації Болгарії, Угорщини, НДР, Куби, 
МИР, Польщі, Румунії, СРСР, Чехословаччини. У 
роботі сесії взяла участь також делегація Югославії. 
Як спостерігачі присутніми були представники КНДР.

На ній обговорювали питання, зв'язані з реалі
зацією комплексної програми соціалістичної еконо
мічної інтеграції.

На сесії виступив глава радянської делегації, Го
лова Ради Міністрів СРСР О. ЛІ. Косигін.

(ТАРС).

ЯИСТЫ

„ТОЧНІСТЬ

Ціна 2 коп.

Це лозунг обласного конкурсу молодих 
токарів 1 фрезерувальників, іцо відбувся 
недавно в інструментальному цеху Кірово
градського заводу тракторних гідроагрега
тів. Відбір кандидатів для -участі в змаган
ні майстрів різця і фрези йшов з самого 
початку року і фініш його приурочили Все
союзному фестивалю радянської молоді.

Рапорт першому секретареві обкому 
комсомолу М. Г. Гайдамаці про готовність 
до конкурсу та злет вгору червоного вим
пелу стали сигналом до початку поєдинків 
біля верстатів. В товариському суперницт
ві йшла боротьба за кожну хвилину, за 
мікронну точність, за кожен бал. Перемога 
дісталась майстрам із майстрів.

Перше місце серед токарів завоював 
Василь Гринь, друге — Семен Могіденко з 
Кіровоградського заводу тракторних гідро
агрегатів, третє — Олександр Кузьмін із 
заводу «Червона зірка». Серед фрезеру
вальників перше місце зайняв- Іван Нови
ков з міста Світловодська і друге — Вале
рій Діхтяренко з заводу «Червона зірка».

Переможці конкурсу були нагороджені 
грамотами обкому ЛКСЛХУ, значками ЦК 
ВЛКСМ «Кращому молодому робітнику» та 
цінними подарунками.

М. АШСІМОВА, 
інструктор Кіровоградського 
обкому ЛКСМУ.

червня-
ТР ОЛИ сім років тому 

Катерина Сизько 
несміливо переступила 
поріг заводу залізобе
тонних виробів, її при
голомшив гуркіт мос
тових кранів, шум віб- 
роголовок, яскраві спа
лахи автогенів. Випуск
ниця середньої школи 
— вона вперше так 
близько побачила ве
лике підприємство. А 
ще вразив її тоді іде
альний порядок 8 це
ху. Прочитавши на
правлення відділу кад
рів, начальник цеху по
кликав бригадира Ва
силя Івановича Книша:

— Ось тобі новень
ка. Вчи трудитись.

Ще раніше, коли Ка- 
тя вчилася в школі, во
на часто бачила, як 
повз місто залізницею 
кудись поспішають ва
гони з залізобетонни
ми балками, стовпами, 
панелями. І не було 
Каті до них ніякого ді
ла. Але зараз, ставши 
робітницею, вона поча
ла довгим поглядом 
проводжати ці поїзди, 
які мчали на багато бу
дов країни: адже в ва
гонах везли конструк
ції, випущені на її рід
ному заводі. І її охоп
лювала справжня ро
бітнича гордість за 
свою працю, за своїх 
товаришів: бо вона
стала повноправним

КОМСОМОЛКА КАТЕРИНА ЛАЗЮКА ВЖЕ ДВА РОКИ ПІСЛЯ ЗАКІНЧЕННЯ ОЛЕК
САНДРІЙСЬКОЇ ШК’ОЛИ-РЕСТОРАНУ ПРАЦЮЄ ОФІЦІАНТКОЮ ЇДАЛЬНІ № 1 У ВІЛо- 
ПІАІЩІ. ПРИВІТНА І УВАЖНА ДО ВІДВІДУВАЧІВ — ТАКОЮ ЗАВЖДИ БАЧАТЬ ЦЮ 
УСМІХНЕНУ ДІВЧИНУ. Фото І. Ц.УРКАНА.

членом великої трудо
вої сім'ї.

З самого початку Ка
терині Сизько пощас
тило — вчив її сам 
бригадир Василь Івано
вич Книш і інші досвід
чені робітники. Це, без 
сумніву, позначилося 
на тому, що в учнях 
дівчина була не довго.

З кожним днем росла 
робітнича майстерність,

Червоним вимпелом. 
Двічі ця почесна від
знака в соціалістично
му змаганні третього, 
вирішального року ді
сталась бригаді, в якій 
працює Катерина Си
зько. В плановому від
ділі можна ознайоми
тися з показниками ро
боти передового ко
лективу: січень —- 140 
процентів, лютий —

ДОВІР'Я
З И 0 Л 0 Д V
з’явилась кмітливість, дос
від. Вчитись було у кого: 
в бригаді дібрався народ, 
котрий не звик працюва
ти аби день до вечора, 
тут стало законом — змін
не завдання виконувати 
за шість годин, а в остан
ній час випускати продук
цію понад плап. Незаба
ром таким ритмом оволо
діла і Катерина Сизько. 
Ще зранку, прийшовша 
раніше початку зміни, пе
ревіряла свою машину, 
знайомилась з креслення
ми, зручніше розкладала 
сталені прути. Під кінець 
робочого дня бригадир 
оглядав рівний стос зва
рених сіток і питав:

— Скільки?
— Двадцять п'ять.
— Тоді порядок. Процен

тів на тридцять більше 
завдання.

...В цьому році в це
ху відбулося чотири 
профспілкових зборів. 
Як завжди, на них на
зивались імені 
робітників, і 
колективи нагороджу- 
вались

і кращих 
передові

перехідним

169, березень — 142, 
квітень — 139. Травне
вий план бригада Ва
силя Книша виконала 
достроково. Сьогодні 
на її робочому кален
дарі — грудень 1973 
року. Такими сходинка
ми разом зі своїми то
варишами по бригаді 
йде комсомолка Кате
рина Сизько.

Бути першими а заго- 
товчому цеху головного 
заводу виробничого об'єд
нання «Дніпроенсргобуд- 
індустрія» не так просто. 
Тут дев'ять бригад арма
турників, включившись у 
Всесоюзне соціалістичне 
змагання працівників про
мисловості, докладають 
багато зусиль, аби вико
нати свої висоні зобов'я
зання.

Нещодавно на заводі 
відбулися збори по ви
суненню кандидатів у 
депутати Світловодсь- 
ської міської Ради де
путатів трудящих. В
—■ —~

числі перших кандида
тів назвали Катерину 
Сизько. 
бітниця, 
сомолка, 
кому цеху», — 
рактеризували 
посланця в міськраду 
товариші по роботі. 
Портрет Катерини Си
зько сьогодні на цехо
вій Дошці пошани. Що
правда, в ці дні Кате
рина не буває в цеху: 
комітет комсомолу 
об'єднання направив її 
на роботу вожатою в 
піонерський табір
«Дружба». І тут у неї 
вже є багато друзів.

...Опускається 
Світловодськом 
лий літній вечір, 
дить за горизонт 
неве сонце. До 
бого причалу, розріза
ючи гладінь Кременчу
цького моря, поспішає 
білосніжний теплохід і 
далеко навкруги лунає 
пісня:

А десь поряд 
Живе “1-------

«Хороша ро- 
активна ком.« 
член проф- 

так ха- 
свого

над 
теп- 

Захо- 
черв- 
голу-

дівчина 
на землі...

дівчина е місті 
весела, запаль-

Живе 
юності, 
на, працелюбна. її по
важають не рідному 
заводі, дарують свою 
прихильність і любов 
діти з піонерського 
табору «Дружба». Це 
за неї, Катерину Сизь
ко. робітники головно
го заводу об'єднання 
17 червня віддадуть 
свої голоси на вибор
чій дільниці.ДІЛЬНИЦІ.

Є. БАТХІН, 
працівник редак
ції газети «Дні
провські вогні».

м. Світловодськ.

' найважливіші
ПИТАННЯ ДНЯ

Навчанням в Знам’янсько- 
му районі охоплені різні ка
тегорії комсомольського ак
тиву. Міський комітет ком
сомолу розробив плани цих 
занять, установив графіки 
їх проведення.

Нещодавно в Знам'янці 
пройшов семінар секретарів 
первинних комсомольських 
організацій міста і району. 
Враховуючи широке пред
ставництво — на семінар, 
приїхали комсомольські ва
тажки колгоспів, промисло
вих підприємств,, учбових 
закладів — порядок денний 
був складений з широкого 
кола питань.

Учасники семінару про
слухали доповідь «XXIV, 
з’їзд КПРС і квітневий Пле
нум ЦК КПРС про принци
пи мирного співіснування 
країн з різним соціальним 
ладом». З інформацією про 
хїд заключного етапу Все-і 
союзного фестивалю радиш 
ської молоді в районі та про 
підсумки ювілейного огляду, 
комсомольських організацій 
і комсомольських груп, при
свяченого 50-річчю присвой 
ення комсомолові імені В. !« 
Леніна, виступив перший 
секретар міськкому комсоч 
молу М. Васплашко.

Проблемам внутріспілко- 
вої роботи були присвячені 
ряд питань порядку денного 
семінару. Серед них: «Ком
сомольські збори — школа 
виховання комсомольців^ 
Планування роботи коміте* 

; ту комсомолу та інші.



*4 cm op. „МОЛОДИЙ КОМУНАР" 9 червня 1973 року

іготатичний ТТАРТ
О АВІТАЙМО в будь-яке госіюдарст- 

во. Сучасна техніка, обладнання.
Мн якось і не задумуємось, що. оцей, 
наприклад, трактор збудовано в Білору
сії, електрообладнання виготовлено в 
Прибалтиці, верстати — па одному із 
заводів Російської Федерації.

Для нас — це все своє. Бо скрізь жи
вуть і трудяться радянські люди, які 
спільною працею примножують багатст
ва Вітчизни. Такого співробітництва, та
кої дружби і єдності народів тс не зна
ла історія людства. Вони стали можли
вими лише при соціалізмі. Сама дійс
ність, соціалістичний характер життя і 
праці в умовах багатонаціональних ко
лективів сприяють розвитку інтернаціо
налістичної свідомості.

«В нашій країні, — говорив у допові
ді «50 років Союзу Радянських Соціаліс
тичних Республік» товариш Л. І. Бреж
нєв, — народилось і зміцніло велике 
братерство людей праці, об’єднаних, не
залежно від їх національної приналеж
ності, спільністю класових інтересів і ці
лей, склалися небувалі в історії відно- 
сшщ, які ми по праву називаємо ленін
ською дружбою народів. Ця дружба, то
вариші, — наше безцінне надбання, од
не з найзначніших і найдорожчих сер
цю кожної радянської людини завою
вань соціалізму. І цю дружбу ми, ра
дянські люди, будемо завжди берегти як 
зіницю ока!»

Виховання трудящих в дусі інтерна
ціоналізму є важливою складовою час- 

тнною формування кому
ністичного світогляду, без 
нього неможливе форму

вання нової людини. Тому в повсякден
ній роботі комсомольських організацій 
повніша приділятись велика увага роз’
ясненню молоді джерел і життєвості ле
нінської національної політики, всесвіт
ньо-історичного значення утворення Со
юзу PCP, показ того, як трудящі Краї
ни Рад в єдиному інтернаціональному 
строю домоглись величезних успіхів у 
розвитку економіки і культури, країни. 

В нашому районі ця робота прово-

ЗА ІНТЕРНАЦІОНАЛЬНОЮ 
- - - - - - - - - - - ТЕМАТИКОЮ

диться кількома напрямками. Взяги хоч 
бн військово-патріотичне виховання мо
лоді. Запам’ятався мені «Вогник» в Па
лаці культури «Ювілейний», який ми 
проводили на честь Радянської Армії. 
На ньому виступили росіянин, підпол
ковник запасу Я- М. Постников і украї
нець — тричі кавалер ордена Червоної 
Зірки слюсар М. Л. Одиниця. А розпо
відали вони про те, як представники усіх 
національностей нашої країни громили 
ворога, захистили Вітчизну і принесли 
визволення поневоленій фашизмом Єв
ропі.

Не забуваємо ми і па вечорах трудо
вої слави, де вшановуються кращі ви
робничники, говорити про те, що рівень 
сьогоднішньої економіки, техніка, нау
ка — це надбання всього радянського 
народу.

А ось — ще один приклад. В район
ному центрі відбувся вечір, присвячений 
вступу в повноліття групи старшоклас
ників двох місцевих шкіл. Називався 
він — «Вітчизні рідній віддамо душі 
найкращі поривання». На вечорі демон
струвався фільм «Країна моя». Перед 
тими, хто держав паспорт з гербом Ра
дянського Союз)’, простелилась велична 

панорама нашої нео
зорої країни від Кар
пат до Курплів.

Тема єдності радян
ських пародій прохо
дить через усі тема
тичні вечори, які від
буваються в комсо
мольських організа
ціях району. З друго
го боку — ми роз

робили і затвердили на бюро райкому 
ЛКСМУ тематику лекцій по інтернаціо
нальному вихованню молоді, зокрема.— 
«Дружба і братерство народів СРСР», 
«В. І. Ленін — натхненник і організатор 
Союзу PCP», «Ленінська дружба наро
дів _ велике завоювання людей і праці 
всіх націй і народностей СРСР» та іп. 
Вони читаються молодіжними лектора
ми, яких в районі близько трьохсот. Мо
лоді трудівники, учні з задоволенням 
слухають виступи лекторів Б. Савченко, 
Л. Ходаковського, І. Блаженно, Л. Бойко 
та багатьох інших.

МАТЕРІАЛИ спільного урочистого за
сідання ЦК КПРС, Президії Вер

ховної Ради СРСР та Президії Верхов
ної Ради РРФСР, доповідь па ньому 
Л. І. Брежнєва вивчались у всіх гурт
ках комсомольської політосвіти. Тепер, 
по закінченні навчального року, вони 
стали провідними в роботі лекторів, по- 
літінформаторів, агітаторів. Широко йде 
обговорення в молодіжній аудиторії рі
шень квітневого Пленуму ЦК КПРС, 
результатів візитів Л. І. Брежнєва, у 
Польщу, НДР і ФРН.

Цікаво побудував свою роботу кіно- 
лекторій при районному кінотеатрі іме
ні О. Довженка. Цей лекторій організо
вано з ініціативи райкому партії. Мо
лодь райцентру стала його постійним 
відвідувачем.

Велика робота ведеться в школах. 
ШКІДи поповнюються все новими і но
вими матеріалами. На жаль, цього не 
можна сказати про молодіжні виробни
чі колективи. Комітети комсомолу пер
винних організацій слабо налагоджують 
зв’язки із своїми ровесниками з брат
ніх республік. Зараз це питання стоїть 
на порядку денному з тим, щоб вироб
ничий досвід став надбанням усіх, щоб
рамки змагання мали значно ширшу 
географію.

Комуністична партія завжди надава
ла і надає великого значення вихован
ню мас в дусі соціалістичного інтерна
ціоналізму і радянського патріотизму. В 
цьому ми вбачаємо своє першочергове 
завдання в роботі серед молоді.

М. СУВОРОВ, 
другий секретар Новоукраїнського 
РК ЛКСМУ.

КОМСОМОЛЬЦІ ІВАН РЕЧИЦЬКИЙ І ВІТАЛІЙ ОСИПЧУЦ 
/ЗЛІВА НАПРАВО) ЩОДЕННО ПЕРЕВИКОНУЮТЬ ЗМІННІ 
НОРМІ І. ГАГІВОРОНСЬКИП МІЖКОЛГОСПБУД. ДЕ. ПРА
ЦЮЮТЬ ХЛОПЦІ. В ПЕРШОМУ КВАРТАЛІ 3.\ УСПІХИ В 
СОЦІАЛІСТИЧНОМУ ЗМАГАННІ НАГОРОДЖЕНИЙ ПЕРЕ
ХІДНИМ ЧЕРВОНИМ ПРАПОРОМ ОБЛМІЖКОЛГОСПБУДУ, 

Фото, в. ЗЕМНОРІЯ.

, О І МНОЮ разом несуть 
\ .иУ службу Коля Олійник, 
Женя Береславський, Валерій 
Зеленський і Толя Вареник. Час
то, коли збираємося разом, ми 
з великим задоволенням згаду
ємо наш трудовий, улюблений 
«Старт-2». Нам здається, що час, 
проведений у таборі, був най
радіснішим за всі роки навчан

ня. Який у цьому році «Старт-5»? 
Ми пообіцяли, що обов'язково 
зберемося разом з «Старті-13», 
де б ми не були і чим би не зай-

Пропонує видавництво „Молодь“

ВІРНІСТЬ ТРАДИЦІЯМ БАТЬКІВ
Близько трьох десятиліть минуло з того часу, як за

кінчилася друга світова війна. Та про цс не можна 
забувати пі на хвилину, як і про славні подвиги тих, 
кто в полум’яні роки ставав па захист Бтькізщшш,

Бережіть вірність славним традиціям! Такими слова
ми звертається у четвертому випуску збірника «Ленін
ський гарт» гепералполковнпк авіації, двічі Герой Ра
дянського Союзу В. Д. Лавриненков до молодого по
коління, до юнаків та дівчат нашої країни.

Четвертий випуск «Ленінського гарту» присвячений 
дим, хто зараз проходить добру школу ідейного і фі
зичного загартування, дисциплінованості й організова
ності в лавах Радянської Армії.

Передусім — це розповіді воїнів-комсомольціві які 
Опановують військову справу, оволодівають знаннями 
марксистсько-ленінської теорії, звіряють Своє власне 
Життя за заповітами Ілліча (розділи «Ленінський урок», 
•Ша землі, у небі, на морі»).

Під традиційною рубрикою «Твій портрет» — нариси 
про двох комсомольських ватажків, вихованців Ленін
ського комсомолу Віктора Гончаренка — молодого льот- 
/іика-інструктора, комуніста, делегата XXI з’їзду 
ЛКСМУ («Той, що дає крила») та Олександра Іохова 
— курсанта загальновійськового училища, відмінника 
'бойової і політичної підготовки, фруизенського стипен
діата («Комуніст Олександр Іохов»),

малися».
Цей, щедрий на епітети лист, 

прийшов до школи від Юрія 
Никитенка, нашого вихованця, 
який служить у лавах Радянської 
Армії.

Багато випускників іменують 
себе стартівцями. Зараз, коли 
прийшло літо, педагогам уже не 
потрібно вирішувати проблему 
відпочинку старшокласників. Ось 
уже чотири роки на базі кол
госпу «Україна» Знам’янського 
району діє для них табір праці і 
відпочинку «Старт». Виховний 
процес у школі не перериваєть
ся, а входить, на нашу думку, в 
свою нову дієву і ефективну 
форму. Учні разом працюють і 
відпочивають, радіють своїм пе
ремогам, вчаться переборювати 
труднощі. Скільки іноді часу 
вчителі витрачають на пошуки 
переконливих методів, доказів, 
які б виховали в учня риси са
мостійності, відповідальності за 
себе і за товариша, любові до 
праці. В таборі ж сама атмосфе
ра, організація праці і відпочин
ку сприяє формуванню в стар
шокласників цих якостей. Неда
ремно ми на черговому «кон
курсі» кандидатів орієнтуємося 
не лише на відмінників (вони у 
нас не білоручки), а й на важко- 
виховуваних. Там вони прохо
дять справжню школу колекти
візму.

Наш табір — один з перших в об
ласті. Зараз майже в кожній школі 
практикується літній відпочинок уч
нів старших класів. Л коли почина
ли, лам довелося зустрітися з бага
тьма проблемами, труднощами. За
раз, можна сказати, організація 
праці і відпочинку увійшла в певну 
систему. Маючи досвід чотирирічної 
роботи, можемо вже цілеспрямовані
ше використовувати ті чи інші фор
ми, добиваючись від них максималь
ної виховної віддачі.
"СТ ИМ ЖЕ обумовлені наші до

сягнення? В першу чергу 
тим, що тут знайшов повне відо
браження принцип всебічного

розвитку і заохочення ініціативи 
та самоуправління комсомоль
ців і учнів. Вчителі (беззмінний 
начальник табору — вчителька 
Л. М. Коляда) не нав’язують 
свою волю. Організатором і 
виконавцем всіх справ є комсо
мольський штаб в кількості оди
надцяти чоловік. Кожну з чоти
рьох бригад, які змагаються між 
собою, очолює бригадир-комсо- 
молець, який працює нарівні з 
іншими. Бригада колективно оці
нює роботу бригадира. Кожно
му за день в журналі виставля- 

„СТАРТ“—
ТАБІР ПРАЩ 
І ВІДПОЧИНКУ

чинок. Кожний день заповнений 
цікавим заходом: тут і КВВ, ве
чори запитань і відповідей, шеф
ські концерти для колгоспників, 
турпоходи, екскурсії, випуск га
зети, усних журналів тощо.

Багато уваги приділяється спорту. 
Цього року проводитимуться «Веселі 
старти», велика туристська естафе
та, змагання з футбола, волейбола 
та інших видів спорту. Кожен стар- 
товець вже здав норми на значок 
гпо.

Для нас, педагогів, важливі 
гектари, оброблені руками уч
нів, але важливе й інше. Вже 
склалися традиції, які з року в 
рік передаються від «Старту-1» 
до «Старту-5». Юнаки і дівчата 
відчули смак до праці, пізнали 
ціну хліба. У нас інакше не го
вориться, як «наш колгосп», 
«наш голова». Справи колгоспні 
стали близькими нашим старшо
класникам. З’явилось почуття 
робітничої честі, задоволення 
від зробленої роботи. Ми гооді 
з того, що колгосп надав право 
нашим стартівцям працювати 
без контролера по якості (а до
рослих, які приїжджають із Зна
м’янки, що працювали поруч — 
контролювали).

До речі, цей етил', роботи перено
ситься потім з- будні ніколи. Було 
приємно, коли на останньому неділь
нику по благоустрою міста нам дору
чили ділянку і не визначили пред
ставника: мовляв, п'ята школа впо
рається і сама...

Ще одна цікава деталь про робіт
ничу честь. Минулого року шістнад
цять десятикласників після випускно
го вечора вісім днів працювали в та
борі, захищаючи перед «Стартом-4» 
честь «Старта-3».

Стартівця легко можна пізна
ти в школі по особливій підтяг
нутості, самоконтролю й дис
ципліні. Будь-яке доручення він 
обов’язково виконає. Перспек
тива поїхати до табору, завою
вати таке право, стає важливим 
стилч/лом для поліпшення ус
пішності й підвищення рівня ак
тивності комсомольців. Цього 
року ми дали старшокласникам 
завдання написати про їх та($ір 
праці і відпочинку. Ось рядки з 
твору десятикласниці Людмили 
Коваленко: «Табір нас дуже
здружив, ми відчули, що будь- 
яка праця нелегка але почесна. 
І ще: одна людина сама по собі 
нічого не варта. З друзями ж, з 
колективом не страшні ніякі пе
решкоди...»

Л. КОЖЕВНИКОВА, 
директор Кіровоградської 
СШ № 5.

і

Фото Б. КОВПАКА.СЕЛО КОМІІШУВЛТЕ ІІОВОУЦРЛЇНСЬКОГО РАЙОНУ,
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• «ТРІЙКА» ЗА РОБОТУ — 
СИГНАЛ ТРИВОЖНИЙ
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ється оцінка. Треба сказати, що 
«трійка» за роботу — це вже 
тривожний сигнал.

На ранковій лінійці перед строєм 
тим, хто потрудився найкраще, ого
лошується подяка. Найпершим міри
лом, з яким підходять стартівці до 
юного товариша — це труд. Ось ха
рактерний приклад. За чотири роки 
існування табору лише раз на засі
данні комсомольського штабу біль
шістю голосів була відрахована уче
ниця. Вона не дотримала свого сло
ва. На три дні її відпустили до Кі
ровограда — до місця роботи вона 
прибула із запізненням. Олексій Т. 
зовсім не заперечував, коли б і його 
покарали так само. Він вперто до 
цього прагнув, виконував роботу 
будь-як, у журналі проти його прі
звища щоденно з'являлися «трійки». 
Комсомольський штаб вирішив інак
ше. Встановив більш суворий кон
троль за роботою юнака, даючи йо
му зрозуміти, поки погано працю
ватимеш, не буде поваги товаришів.

Ось як характеризуються наші 
трудові успіхи: за чотири роки 
оброблено 1720 гектарів сільсь
когосподарських угідь, 70 тися
чам курчат зроблено щеплення.

Працюють старшокласники 
півдня. Потім — активний відпо

 (РАТАУ).
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МЕНІ пам’ятні ті грозові 
дні. Нашими війська
ми була оточена 330-ти- 

сячна армія Паулюса. Це 
був переломний момент 
у ході Великої Вітчизня
ної війни. Гітлерівські 
війська намагались про
рвати ----- 
групи Паулюса і знову 
змінити обстановку. Ве
ликих зусиль коштувала 
нам, радянським воїнам, 
перемога на Волзі.

Все це зримо постало 
сід час перегляду кіно
фільму «Гарячий сніг». 
Звичайно, прізвища дійо
вих осіб змінено, але 
вірно передано дух того 
часу. Відповідальність 
воїнів перед Батьківщи
ною, величезна напруже
ність моменту примушу
ють вірити авторам сце
нарію Ю. Бондареву, 
Є. Григор'єву, Г. Є.’моза- 
рову.

Фільм знайомить нас з 
мужнім генералом Бсзсоно- 
пнм, Його армії віддано на
каз затримати і знищити 
групу танків Манштейна, що 
рветься з Дону до Сталін- 
града на допомогу армії 
Паулюса. Одна з дивізій ге
нерала Безсонова повинна 
зайняти позиції на березі 
невеличкої річки Лінійкової, 
яка є єдиною перешкодою 
на шляху гітлерівців. Бачи
мо ще зовсім юних вісімнад
цятилітніх бійців, що око
пуються на березі річки. Ми 
щиро симпатизуємо цим 
безвусим юнакам, глибоко 
розуміємо їх величезне ба
жання боронити Батьківщи
ну. Кожен з них знає, що 
підступати нікуди, і, можли
во, тільки власна смерть 
зможе зупинити навалу гіт
лерівських танків. Розумів 
це і генерал Бсізсопов — 
мужній, суворий та справсд- 

Глипні. військовий командир.
У фільмі правдиво пе

редано величезну напру-

кільце оточення

гу вирішального бою. 
Не витримують нерви 
комісара Весніна. Він 
просить генерала Безсо- 
нова раніше ввести в бій 
резерви, тому що «там 
гинуть люди».

— Солдати — відповідав 
йому генерал Безсонов.

—А ви пам'ятайте, що во
ни ще іі люди?

— Ні. не пам'ятаю, — мо
вив Безсонов. — Не маю 
нрава, бо пригадаю, що в
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З ЗО травня по 0 червня проходило
Сьоме Всесоюзне ІЗушкінське свято поезії

* .
>• Сі,

живих
В ІМ’Я

е батьки, діти... Що їх 
Тоді тяжко

них 
чекають дома, 
буде посилати їх на смерть. 
А цс необхідно.

У самого генерала Безсо- 
нона також тяжке горе — 
двадцятилітній сни пропав 
безвісті. Він зобоя’язаннй 
переступити через своє сер
це, через почуття 
ред тими, 
ну смерть, 
живі його

Фільм
не тільки жорстоку 
щадність війни, але вели
ку міру оптимізму, муж
ність радянських солда
тів, які знали, за що ги
нуть, за що ллється їх 
кров.

Залам ятався мені 
нєць фільму, 
схвильований 
Безсонов вручає

вини не
кто пішов на псв- 
Ві її впевнений,що 
зрозуміють, 
відкриває нам 

не-

&

там ордени Червоного 
Прапора і при цьому ви
голошує слова подяки. 
До нього приєднуються 
думкою глядачі залу.

Мене особливо схви
лював фільм. Я був без
посереднім учасником 
бою з танками Манштей
на, командував окремим 
протитанковим артиле
рійським дивізіоном. В 
бою загинуло багато мо

їх хоробрих 
друзів.

Думаю, 
картина сподо
балась і моло
дим глядачам. 
Тим, хто знає 
війну з книг та 
кінофільмів. Во
на ще раз нага
дала юним про 
те, якою ціною 
завойовано сьо
годення.

Хочеться подякувати авто
рам сценарію та постановни
кам фільму артистам 
Г. Жженову (генерал Бсзсо- 
нов), А. Кузнецову (комісар 
Вссніп). Б. Токареву (лейте
нант Кузнецов), II. Єремен
ку (лейтенант Дроздов- 
ськніі), О. Кавалерову (сол
дат Сергунсико), Т. Сідсль- 
пиковій (сапітар-іпструктор 
Тапя) та всім тим. хто брав 
участь у створенні цього чу
дового фільму.

В. ШЕВЧЕНКО, 
підпопковник запасу. 
М. Кіровоград.

ЧИМ ТИ ЩЕДРА
МИТЬ?

Штрихи до творчого портрета
П’ятирічна Геля ще задовго до почат

ку передачі вмостилась біля телевізор і, 
не зводить оченят з скрапу. І коли на 
ньому показалась струнка жінка, захоп
лено вигукнула:

— Бабусю! Дивись! Ось — мамка.
А жінка читала:

Коли думаю думу про тебе. 
Краю мій, у невгомонні днів 
Припадаю, мов птаха до неба, 
До твоїх життєдайних степів.

Сюди, на сцену Київського Палацу 
«Україна», вона привезла щире вітання 
від кіровоградських хліборобів.

Звітний концерт майстрів мистецтв і худои - 
ніх колективів Області проходив під теплі он-

На фото: М. ЯРИШ в ролі Мар’яни В 
п’єсі м. Старицького «Оборона Буиіі».

ЗЛ ТРНДИЦІЄЮ 
РНЄВСЬКИХ

с.У великого російського поета О. 
Пушкіна та його дружини Наталії Ми
колаївни було четверо дітей — Марія 
<1831—1919), Олександр (1833—1914), 
Григорій (1835—1905) і Наталія (1836— 
1913). Імена дітям були дані не випад
кові. Троє з них мають таку історію.

Велика дружба О. С. Пушкіна з 
сім’єю прославленого героя Вітчизня
ної війни 1812 року генерала М. М. Ра- 
євського, що мешкала в маєтку села 
Бовтишки Олександрівського району, 
лишила глибокий слід у житті та твор
чості поета. Недарма він визнавав:

У великій, дружній і високоосвіченій сілд’ї

існерала ЛІ. М. Раевського була традиція — 
один з синів обов’язково носив ім’я бать
ка, а одна з дочок — ім'я матері.
Саме ця традиція і перейшла до пізні
ше створеної сім’ї поета: старший син 
успадкував ім’я батька — Олександр, 
а молодша дочка ім'я матері — Ната
лія.

Цікаву історію мас ім’я старшої доч
ки Пушкіна. Під час південного заслан
ня 20-річний поет палко покохав мо
лодшу дочку генерала Раевського Ма
рію Миколаївну. Образ Марії не раз 
надихав поетичну творчість Пушкіна.

Ось чому, як тільки в родині поета 
з'явилася перша дитина, він назвав її 
на честь нашої землячки Волконської-- 
Марією.

На фото: Наталія 
ДУПЕЛЬТ (Пушкіна).

О.-.сксандріпна

Відомо. що Олександр 
Сергійович Пушкін влітку 
1824 року зупинявся па по
штовій станції в Єлпсавет- 
граді. Цс було під час його 
переїзді' |іа заслання з Оле
сі! в село Мпхайловськс. Чи 
міг тоді передбачити гені
альний пост, що через трид-

Л. ЮРЧЕНКО, 
краєзнавець.

ДОЧКА
О. С. ПУШКІНА

ЄЛИСАВЕТГРАДІ
цять 
цьому 
вому 
було жити його 
дочка?

Про життя мо
лодшої дочки На
талії відомо ма
ло. У спогадах 
архітектора Ан
дрія Михайловича 
ДОСТАЄ ВСЯКОГО — 
молодшого брата 
письменника Ф. М. 
Достоевськ о г о, 
ЯКИЙ З ІвІЗ-ГО ПО 

1858-й рік був ар
хітектором міста 
Єлисаветгр а д а, 
між іншим, 
дується, іцо ....
бачив у місті кіль
ка разів дочку 

же гарну брюнетку.

років у 
вііісько- 

поселенні

зга-
ПІII

Пушкіна, ду;____ ......................
її чоловік — полковник М. Л. Ду- 
псльт був у той час у Єлпса* 
встграді начальником корпус
ного штабу. Достоєвський пи
ше, що його поважав тільки за 
тс, що топ був чоловіком дочки 
Пушкіна.

Ці скупі відомості про 
життя в Єлпсавстграді На
талії мене дуже зацікавили.

Хотілось більше знати про 
дочку великого поета, про її 
долю. Наталія була четвер
тою дитиною в сім’ї. Пуш
кін жартівливо називав їх 
так: Машка, Сашка, Гриш
ка, Наташка. Колп помер 
Пушкін, діти були ще зов
сім маленькими: Марії — 
чотири з половиною роки, 
Олександру — три з поло
виною, Григорію близько 
двох років, а Наталці — ві
сім місяців.

Очевидно, в 1853 році На
таля переїхала з Петербур
га в Єлпсаветград. Тоді й 
зустрічалася, вона з Ä. М. 
Достоєвськнм.

Потрібно відзначити пат
ріотичний вчинок Наталії 
Олександрівни, яка в 1880 
році пожертвувала Рум’ян- 
ііівському музею (зараз 
бібліотека імені В. І. Лені-, 
на) G4 листи Пушкіна, які 
належали їй.

А. СИДОРЕНКО, 
архітектор.

кі-
Глибегко 
генерал 

солда-

ЛССКІІ КИЯН, 
розповідали

Його учасники мовою мистецтва 
г_____ ____ про наш край, про мого зелене
безмежжя, про хліборобів, машинобудівників, 
шахтарів.

Сім років тому з цією землею пов’язала 
свою долю артистка обласного музично-дра
матичного театру імені М. Л. Кропііііиицького 
Марія Ярині. І тепер вона з гордістю пред
ставляла її киянам — лапи, що колосяться 
пшеницею, місто, що по весні квітує гронами 
білої акації, театр, де вже зіграно стільки 
ролей.

В житті кожного трапляються хвили
ни, коли окрема мить, увібравши прожи
те роками, раптом з усією чіткістю від
новлює його в пам'яті. Так було і цього 
разу. Як пройшли дівчата сценою, по
клали квіти пам'яті загиблим воїнам, 
щемко стиснулось серце. Перед очима 
постала дівчина з великими замріяними 
очима, дівчина у військовій гімнастерці. 
Рита Осяніна...

Коли Марії Миколаївні запропонували зігра
ти то роль у спектаклі «А зорі тут тихі», по
па не зразу погодилась. Воєнні роки лежали 
далеко поза її свідомим життям. А потрібно 
було відчути їх атмосферу, сприйняти її так. 
як це зробила оия молода мати, руки якої 
розкрились для обіймів, а вимушені були сти
снути приклад автомата. Що спільного у неї 
в характері з бойовими подругами, чим різ
ниться нона від них? Що відчуває Рита, коли 
перед смертю передає естафету життя — тур
боти про свого енна — людині, якій, можли
во. не судилось дожити до перемоги? Все ЦС 
потрібно зрозуміти, відчути і відтворити.

Рита полюбилась глядачам, і те було 
твердженням, що актриса створила 
правдивий, переконливий образ. А сама 
вона настільки зжилась зі своєю герої
нею, що і цей хвилюючий момент па сце
ні київського Палацу сприйняла через 
її невід’ємний образ.

Марії Яриш поталанило по раз грати 
ролі сильних натур. Перший вчитель 
фаху, народний артист республіки В. І'.

Діаксіїменко ще у стінах училища учив 
сценічної правди. Вимагали її від моло
дої актриси Р. У. Королькова, заслуже
ний артист республіки 1. В. Казнадій, 
під керівництвом яких здійснено поста
новку п'єс, в котрих грала Яриш. І вона 
залишилась вірна вимогам наставників. 
Одарка у «Дай серцю волю...», Галя в 
«Циганці Азі», Тетяна у п’єсі «У неділю 
рано зілля копала» та багато інших ро
лей Марії відзначаються сценічною прав
дою. виразністю характеру.

Одна з останніх ролей Яриш — сотниківна 
Мар'яна я «Обороні Буші» М. Старицького. 
Після прем’єри місцева преса відзначала:

«Роль Мар’яни — однієї з основних героїнь 
і~ викопала артистка М. Яриш. її артистич
ній палітрі не бракує фарб для змалювання 
складного характеру своєї героїні. В її вико
нанні сотниківна — то ніжна, то палка, вольова 
і відважна натура, яка над усс ставить лю
бов до батьківщини».

І знову нові образи, попі характери. Постій
ні роздуми, спостереження, пошуки фарб І 
відтінків, перевтілення і утвердження свого, 
що йде від таланту і від усвідомлення великої 
відповідальності.

...На площі імені Кірова зустрічали 
учасників звіту в Києві. Звуки оркестру, 
квігн, теплі слова кіровоградиів. Хоті
лось сказати у відповідь щось дуже зиа- 
”іі:.іс. А від хвилювання перехопило по
дих.

Серце актора болить своїми болями. 
Частка його вкладається у кожну зігра
ну роль, у кожну зустріч із глядачем. І 
від того воно не втрачає, а стає багат
шим і щедрішим.' Тільки іноді серце 
стомлюється. Тоді потрібно йому кілька 
хвилин перепочинку, і актор знову серед 
тих. кому служить його мистецтво.

Б. КУМАНСЬКИІЙ.
м. Кіровоград.

На .XIV театральній весні Кіровоградіцини 
молодіжний самодіяльний театр лялі.ок «Го
рицвіт» Кіровоградського районного Буднику 
культури показав виставу Є. Тудоровської та 
В. Метальникова «.Микита Кожум’яка та Змін- 
Горішня».

Цс перший подібний колектив в область 
Його тепло прийняли юні глядачі і дорослі.

На фото вгорі: учасники молодіжного само
діяльного театру ляльок. Зліва направо — 
скульптор та художіиік-постановшік вистави 
О. А. ЗАБОЛОТНИЙ, рсжисср-постаноппик 
В. КОВПАК, самодіяльні актори О. ЛЕВЕ- 
ДИНСЬКИЙ, Вова ЛИТВИНОВ, О. ДІБРОВА, 
звукорсжпсср та художник по освітленню 
М. ЛИТВИНОВ, А. ЛИТВИНОВА, О. ЩЕРБА. 
Справа внизу — сцена з вистави.

Фото Л. МИРГОРОДСЬКОГО.
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ЮШКА
Саме таке трапилось у 

магазині № 10 Кіровоград
ського міського плодоово
чевого комбінату. Днями в 
управління державної інс
пекції по якості товарів іа

виявилась, як кажуть, не 
чистою на руку. В її відді
лі для реалізації був про
дукт двох сортів — по ці
ні 90 і по карбованцю де
сять копійок.

Е? СІ ЗНАЮТЬ, що наст- 
рій людини, яка прий

шла а магазин, залежить не 
тільки від того, чи знайшла 
вона потрібний товар.

Погодьтесь, що буває й 
так: річ куплена, а настрій— 
нікудишній. А все через те, 
що продавець був неуваж
ний, під час навіть грубий. 
Але це ще півбіди. Куди 
гірше, якщо вас продавець 
обдурює.

торгівлі роздався телефон
ний дзвінок. Один із покуп
ців повідомив, що у зга
даному магазині продавець 
О. Д. Денисова відпускає 
продукт по завищеній ціні. 
Перевіряючи цей сигнал, 
громадський контролер за
воду «Червона зірка» С. Ф. 
Брезинов установив, що 
продавець Денисова дійсно

Вона ж продавала оби
два сорти за одну ціну. 
Зрозуміло, вищу. За день 
набиралась кругленька сума 
— 20 карбованців, а то й 
більше — для власної ки-. 
шені.

Але треба ж було так 
трапитись, що контролер 
не дав далі ходу цій

«рацпропозиції».
Як не відстоювала Дени

сова своє «нововведення». 
Захищалась навіть кулака
ми. Та нічого не допомог
ло. Спіймана була, як ка
жуть, на гарячому. Дове
лось навіть пояснювальну 
записку до акту написати. 
В ній продавець пояснила, 
що поводила себе грубо 
тому, що «була дуже роз
строєна».

Що ж? Становище зро
зуміле. Але розстроюва
тись — цього мало. Тре
ба ще й нести відповідаль
ність по закону.

В. СМИРНОВ, 
старший держінспектор 
управління державної 
інспекції по якості това
рів і торгівлі.
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Народ скаже, як зав’яже
ПОВАЖНА 
ПРИЧИНА

Дивуються батько й мати:
— Подумати тільки —
В тебе трійки в щоденнику, 
А в Колі — п’ятірки.
— Ну, чого ви, причепились:
«П’ятірки в Миколи...»
Я б теж вчився на’відмінно», 
Щоб жив біля школи.

кмітливий
— Збігай, сину, — каже батько 
Малому Миколі, —

Я, здається, забув сумку 
З їжею на полі.
Не минуло І ГОДИНИ —г
Єни назад біжить:
—Правда, батьку, сумка й досі 

У полі лежить.

ВІДДЯЧИЛА
(Із минулого)

Розгнівалась злюка-паиі
На свою служницю
Та й вигнала на вулицю 
Справну молодицю.

Зібрала та свою речі, 
И прямуючи з двору, 
Опустила дві монети 
У собачу нору.
— Тож навіщо псові гроші?! 
Панночка лютує.
— А за те, що добрим людям 
Приязно слугує.
Скільки, було, не винесу 
Тарілок із хати — 
Так вилиже, що не треба 
І перемивати.

Вячеслав СОКУРЕНКО.
м. Світловодськ.

ф ПОКАЗУЄ КІРОВОГРАД

НЕДІЛЯ, 10 ЧЕРВНЯ. ПЕР- 
ШЛ ПРОГРАМА. 13.20—«Мо- 
скиа і москвичі». Телевізійний 
огляд. (М), 13.50 — «Музич
ний кіоск». (М). 11.20 — «Впев
неність у завтрашньому дні», 
(М). 14.30 — «Літературні зу
стрічі», Р. Гамзатов. (М). 15.10
— «Сільська година». (М),
16.10 — Кольорове телебачен
ня. «Клуб кіноподорожей». 
(М). 17.10 — Кольорове телеба
чення. Пісні на вірші Р. Рож,- 
дественського. (М). 17.55 —
Міжнародна зустріч з фут- 
бола; збірна СРСР — зоїр- 
иа Англії. (М), 19.50 —
«Життя Леонардо да' Вій
ні». Багатосерійний художній 
фільм. 2 серія. (М). 21.00 —
Інформаційна програма «Час». 
(М). 21.30 — «Образ нашого 
сучасника п театрі і на екра
ні». (М). 22.45 — Спортивна 
програма. (ЛІ). 23.15 — Нови
ни. (ЛІ).

ДРУГА ПРОГРАМА. 14.05 — 
Програма передач. < К). 14.10
— Тележурнал «Майстри теат
ру — обранці народу». (К).
15.10 — «На ланах республі
ки». (Одеса). 15.25 — Теле
журнал «Прогрес». (ЛьеЧп), 
16.00 — Для дітей «Сонетя₽* 
(К). 16.30 — «Екран молодих», 
«А що у вас?». (Донецьк),
17.15 — Тележурнал «Чере
мош». (Чернівці). 18.00 — «На 
меридіанах України». (К). 
18.30 — «Добрий вечір, хлібо
робе!», (Ворошиловград). 19.45
— Кольорово телебачення. 
«При світлі соняшника». (К).
20.15 — «На добраніч, діти!». 
(К). 21.00 Програма «Час». 
(М). 21.30 — Художній фільм. 
«Чарівник за кермом». (К). 
22.50 — Вечірні ііопипи. (К).

Валентині Андрушенко і Дркадію Улановсько- 
му, Людмилі Собко і Олексію Бевзу, Валентині 
Гринюк і Юрію Кобзарю, Надії Пономаренко і 
Олександру Зіню, Зої Браіповій і Володимиру 
Луцуку, Ніні Машиній і Геннадію Кіпу, Галині ДІ- 
денко і Василю Осадчому, Ользі Кисільовій і 
Михайлу Дуліну, Галині Павловській і Віктору За- 
синцю, Таїсі Зозульській і Анатолію Мазуну, Мар
гарит} Новосьоловій і Костянтину Гертману, Тетя
ні Седловській і Віталію Сіроштану, Надії Дбндор 
і Юхиму Гискіну, Дині Терпак і Миколі Хроленку, 
Аллі Андрійченко і Миколі Нестеренку, Людмилі 
Анненко і Олександру Воронкову, Світлані Сли- 
ненко і Івану Коломурзі, Любі Міщенко і Володи
миру Хитрому, Ніні Шабановій І Володимиру Се- 
ленкову, Лідії Єфимеико І Володимиру Тарану, 
Надії Савицькій І Леоніду Шубакозу, Надії Мовча- 
новій і Григорію Тараненку, Людмилі Жук і Ми
колі Ващенку, Та'ісі Липі і Дмитру Гасилову, Оле
ні Вовченко і Олександру Козакову, Надії Туник 
і Миколі Щокіну,

які сьогодні реєструють свій шлюб в Кіро
воградському бюро ЗАГС.

ПОНЕДІЛОК, II ЧЕРВНЯ. 
ПЕРША ПРОГРАМА. 10.40 — 
«Господарська дбайливість», 
(Харків). 17.10 — Республікан
ська фізико-ма тематична шко
ла. (К). 17.30 — Телефільм.
(Кіровоград). 17.45 — «Пока
зує рсіідоиа». (Кіровоград), 
18.00 — Новини. (ЛІ). 18.10 —
Телефільм. (Кіровоград). 18.30 
— «Людина і закон». (Кірово
град). іу.оо — Міжнародна па
норама. (М). 19.30 — М. Свет
лов. «Глибока провінція». 
Прем’єра телеспектаклю. (ЛІ). 
21.00 — Програма «Час». (М), 
21.30 — Авторський вечір Ти
хона Хреннікова. (М). 22.40 — 
Кольорове телебачення. Спор
тивний щоденник. (ЛІ). 23.00 — 
Новини. (ЛІ).

ДРУГА ПРОГРАМА, 16.35 — 
«Наука — сільському госпо
дарству». (ЛІ). 17.30 — «По
езія». Лірика Гафура Гуляма. 
(ЛІ). 17.45 — «Сім днів заводу 
«Червоний пиборжець». ІИМ,- 
18.00 — Фільм-концерт. "Ме
лодії і ритми». (К). 18.30 —
«Від понеділка до понеділка». 
(К). 19.00 — Інформаційна
програма «Вісті». (1<). 19.30 — 
«Письменник І час». (Вороши
ловград). 20.05 — Концерт. 
(Донецьк). 20.45 — «На добра
ніч, діти!». (К). 21.00 — Про
грама «Час». (М). 21.30 — 
Я. Масевич. «Таємниця ста
рої «Парадузи». Вистава Чер
нівецького музично-драматич
ного театру імені О. Кьбнлян- 
ської. В перерві — вечірні но
вини. (К).

Редактор В. ПОГРІБНИЙ.
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ПТАХИ 
ГНІЗДЯТЬСЯ!

І-Іеповторнпн літній день у лісі. 
Над головою величезний намет з 
листя в блакитних просвітах неба, 
а під ноги ніби хто кинув оксами
товий килим. Цю видову красу 
гармонійно доповнює чарівна сим
фонія пташиних голосів: свою не
скінченну пісеньку веде вівчарик, 
з густої крони лине чудовий спів 
кропив’янки, а нелеревершений со
ліст — соловей тільки як стемніє 
розпочинає свій концерт, сплітаю
чи зачудовану мелодію із звукіи 
радості й щастя.

Та все менше часу залишається пта
хам на пісню — треба годувати вена-

ПРИРОДА І ТИ
їдлнве потомство. Деякі пернаті вже 

справили день першого вильоту пташе
нят із гнізд. Проба крил хоча й відбу
лася, та без батьків малеча ще безпо
мічна. Попискують жалібно на гілоч
ках пташенята, корму просять в до
рослих і з цікавістю поглядають вниз.

А там своє життя. Рано-вранці стара 
барсучиха виводить барсучат з нірки: 
вони приймають сонячні ванни, щоб 
рости міцними Й здоровими. Невдопзі 
звірята вже будуть ходити з батьиом- 
барсуком на нічне полювання.

«Прекрасна природа!» — чуєть
ся схвильований голос людини. 
Прекрасна.. Але від неї треба не 
тільки брати, вбирати оту красу, а 
й берегти її, а і дбати про неї зав
жди: Сім років тому українські 
товариства охорони природи та 
мисливців і рибалок прийняли рі
шення щорічно проводити перший 
місяць літа під девізом: «Червень 
— місяць тиші в лісах та мислив
ських угіддях». Головна мета цьо
го заходу — забезпечити необхід
ні умови для розмноження корис
них диких звірів і птахів та збе

реження їх. В цей час не слід по
рушувати тиші в гаях, лісосмугах, 
біля ставків і водоймищ; не мож
на переслідувати звірят і пташе
нят.

Значної шкоди завдає лісовим 
мешканцям приватна худоба. Ко
рови, а особливо кози, об'їдають 
листя, витоптують і знищують 
траву й коріння. Разом з покалі
ченими деревами і кущами гинуть 
й цілі пташині виводки, гнізда 
яких містяться на землі чи низько 
над землею. Запобігти такої шко
ди сьогодні намагається кожен 
любитель природи — від малень
ких дітей до старожилів. Місяч
ник тиші, що почався 1 червня, 
допоможе зберегти корисних пта
хів і звірів —• то живу і безцінну 
окрасу рідного краю.

м. литвинов, 
громадський інспектор охо

рони природи.Наша адреса і телефони
..................... .. ............. ....................... :---------------- -- - "

346050. ГСП„ Кіровоград-50, «ул. Лукачарського, 36. 
Телефони: відповідального секретаря та відділу 
комсомольського життя — 2-45-35, відділу пропаганди, 
відділу листів І масової роботи <= 2-45-36, відділу вій. 
сьнсло-пвтріотичного виховання та спорту — 2-46-87«
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«МОЛОДОЙ КОММУНАР» =» 
орти Кировоградского обкома 

ЛКСМУ, г, Кировоград,

Друкарня їм. Г. М. Димитрова 
обласного управління у справах видавництва, 

поліграфії і книжкової торгівлі, 
м. Кіровоград, вул. Глінки, 2,
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КІРОВОГРАДСЬКЕ МІСЬКЕ 
ПРОФТЕХУЧИЛИЩЕ № 6

ОГОЛОШУЄ НАБІР УЧНІВ 
НА 1973-1974 НАВЧАЛЬНИЙ РІК 

*3 СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ:
токарі по металу, слюсарі-інструментальники, слю

сарі механоскладальних робіт а обслужуванням 
свердлувальних верстатів, слюсарі по ремонту про
мислового обладнання, теслярі, електрогазозварни
ки, електромонтери по експлуатації промислових 
електроустановок.

Приймаються юнаки ! дівчата з освітою 8—-10 
сів, віном від 15 до 25 років. Для вступників з спе
ціальності електромонтер і електрогазозварник міні
мальний вік для вступу 16 років. Для вступників з се
редньою освітою строк навчання 10 місяців. Для 
вступників з освітою 8—9 класів строк навчання 2 ро
ки. Ті, хто встигають, одержують стипендію в розмірі 
23 карбованці 50 колійок на місяць. Для груп з се
редньою освітою стипендія 30 карбованців на місяць. 
Відмінники одержують стипендію на 25 процентів 
вищу. За виконані роботи в процесі виробничої 
практики учням додатково до стипендії нараховує
ться 33 проценти від заробленої суми.

До училища примається молодь без екзаменів.
В училищі є їдальня.
Початок занять 1 вересня 1973 року.
Прийом заяв з травня до вересня 1973 року.
До заяви додаються такі документи: свідоцтво про 

освіту, свідоцтво про народження або паспорт, до
відне з місця проживання і про склад сім’ї, характе
ристика зі школи, автобіографія, 6 фотокарток 
(3X4 см.).

Адреса училища: 316050, м, Кіровоград, иул. Де
кабристів; 26. Телефони: 2-35-31; 2-37-55.
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