
ТО —■■II и,

^.ОЯфОЛвНЫЙ экзем:1 ЛЯ р |
........1|,||||*Щ-«и«ГГЖ»К'*ЯОТ!.,чв>^

І

ТИ НА ЗЕМЛІ —
ГОСПОДАР

Змінюється зміст сільської 
праці, дедалі помітніше 

перетворюється вона у працю 
індустріальну, вимагаючи від 
сьогоднішнього колгоспника 
рівня спеціальної підготовки. 
В Олександрівському районі 
виховання і закріплення моло
дих кадрів забезпечують цілим 
комплексом економічних, ор
ганізаційних, ідейно-виховних 
заходів. Значну роль відводять 
тут сільським школам. Чи спро
можні гони самостійно, на на- 
лежному рівні вести професій
ну підготовку майбутніх госпо
дарів землі? Голова колгоспу 
«Дружба» Григорій Іванович 
Самодід вважає, що господар
ство повинне заздалегідь дбати 
про робочі руки ще тоді, коли 
вони невпевнено тримають 
учнівську самописку. Партійна 
організація, правління цього 
колгоспу з розумінням став
ляться до потреб школи. Влас
не, не школи, о шкіл, бо в 
«Дружбі» їх дві: Єлизаветград- 
кІЕСька і Михайлівська. Учні 
мають змогу не тільки теоре
тично знайомитися з аза.ми 
професії хлібороба, а й прак
тично застосовувати набуті 
знання. Михайлівська школо 
має два трактори, сільгоспін- 
еентар, Єлизаветградківська — 
автомобіль. Торік, на десяти
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У ПОЛЕ-
для серйозної праці 
чи на екскурсію?
закріплених за ними гектарах 
михвйліьські старшокласники 
одержали по 40 центнерів пше
ниці з гектара, тоді як кол
госп — лише по 35.

Господарями, а не екскур
сантами почувають себе в полі 
й учні Бовтмської середньої 
школи, в користуванні яких ав
томобіль, трактор, сільгоспін- 
нентар. А старшокласники Го- 
ликівської десятирічки ще й 
збирають урожай власним ком
байном. Тому й не дивно, що 
випускники цих шкіл охоче ви
бирають собі батьківську стеж
ку, залишаючись працювати в 
рідних колгоспах.

У районі діє міжшкільний на
вчально-виробничий комбінат 
трудового виховання. Сучасні 
кабінети, добра технічна осна
щеність дають можливість тут 
вести профорієнтаційну роботу 
на належному рівні.

Доїло н районі дебатували про 
закріплення за комбінатом Іванго- 
родсі.кої середньої школи Івапго- 
роди! вельми зраділи позитивному 
розв’язанню питання, але радість 
»Чия була передчасною Трудовими 
навиками учням доводиться, як і 
раніше, оволодівати у своїй шкоті. 
Виявилося, то дітям ніяк подолати 
отой десяток кілометрів, які відді- 
ляїс.ть село від районного центру.

На жаль, не втрутився і не доно- 
■иїЗЕЯ£іЯй^2Яг^2ЕггязЕа!ИЕяаа^=

міг тут іпкопі районний комітет 
ЛКСМУ, хоча и козіосиі ♦ Прогрес» 
івапгородська десятирічка па ста- 
повіпці «бідних родичів». її вироб
нича бригада не мас ніякої техніки. 
> якщо торік поле виробничої 
бригади було поруч школи, то нині 
копо в загальному масиві колгоспу 
?а кілька кілометрів від села. Тому 
методичну і практичну допомогу 
бригаді подавати важко. Табір пра
ні і иідпочипку існує на папері, ді
ти влітку фактично перебувають на 
території трак і орної бригади кол
госпу.

Не кращі умови й у виробни
чої бригади Бірківської серед
ньої школи. Прекрасний ста
ціонарний табір праці і відпо
чинку можна було б створити 
у приміщенні колишнього ди
тячого садка. Можна було б, 
якби доклав до цього рук ко
мітет комсомолу колгоспу, 
очолюваний С. Доброволь- 
ським. Та комітетники шефство 
над школою вважають спра
вою другорядною. Вожаті-ви- 
робничники не бувають в уч
нівських колективах, їм зовсім 
байдуже, що виробнича брига
да не /дає свого поля. Та й на 
загальних масивах колгоспу 
школярам нічим обробляти 
землю. Всі члени бригади ви
вчають техніку у міжшкільному 
комбінаті, і їхній керівник Ка
терина Федорівна Сідей почу
ває себе «міністром без порт

феля», а учні в полі — екскур
сантами.

Біркіпськнм школярам нічим об
робляти свою ниву. І колгосп 
«Іскра» користується нею на мас
ний розсуд. Та оскільки програмою 
передбачено роботи в полі, учнів і 
використовують... «.для прориву». 
Скажімо треба обкопати і побіли
ти дерева в саду, що займає 20 гек
тарів — виручає школа. Закласти 
иарнпкн — школа. Зробити видову 
прополку на 280 гектарах пшениці - 
хто ж, як не школа! Як то кажуть. 
I ВОВКИ СИТІ, І І1ІВЦІ ЦІЛІ.

Коефіцієнт корисної дії та
кої профорієнтації — и адре
сах працевлаштування випуск
ників шкіл району: комбінат 
хімволокна, кулінарне, заліз
ничне училиша, завод радіови- 
робів, панчішна фабрика, учи
лище зв’язку, цукрокОАлбінати, 
кооперативний технікум... І вчо
рашніх випускниць Родників- 
ської середньої школи Валю 
Донцову, Надію Товкач, Валю 
та Любу /Лурчикіп, якї виріши
ли піти працювати на Кірово
градський завод радіовиробів, 
можна зрозуміти. Просто дів
чатам здалося, що там, на за
воді, цікавіше, значущіше, бо 
набридло виконувати в полі 
найнекваліфіковамішу роботу, 
А жаль, що в більшості шкіл 
району в учнів вибивають охо
ту від землі. Так буває, коли 
вчигель-словесник пересічним 
веденням уроку іноді викликає 
у школяра відразу до Пушкіна. 
І мине десяток літ, перш НІЖ, 
можливо, зовсім випадково той 
пізнає красу і велич безсмерт
ної поезії. Земля — теж 
поезія...

Л. КРАВЕЦЬ.
Олександрівський район.

ЩО то
МАЙСТЕР!

Це безперечно: без майстра 
из виробництві не здійснити 
великих і навіть малих заходів 
по вдосконаленню техніки, тех
нології, організації праці і розч 
епіку трудового суперництва. 
Шанована ця людина, до топ- 
коті» обізнана з ділами колек
тиву. А ч наш час, коли на 
кожній дільниці, па кожному, 
робочому місці йде напружена 
боротьба за підвищення ефек
тивності праці та поліпшення 
якості продукції, особливо зро
стає роль майстра як організа
тора трудового пронесу і вихо
вателя робітників.

Про все не йшлося на облас
ній параді майстрів та бри- 
іадпрів підприємств промисло
вості, транспорту, зв’язку, 
сфери обслуговування, буді
вельних організацій. Заслухав- 
пні доповідь голови облпроф- 
радп Д. Т. Жмака, учасники 
наради висловили чимало 
слушних пропозицій щодо по
ліпшення практики роботи 
командирів виробництва у світ
лі постанови Ш< КПРС і Ради 
.Міністрів С.РСР «Про заходи 
по дальшому підвищенню ролі 
майстра виробничої дільниці 
промислових підприємств І бу-. 
д і г.ол ьн: і х ор га і) із а п і й».

На нараді виступив другий 
секретар обкому Компартії Ук
раїни Л. Ф. Кібець.

Прийнято звернення до всіх 
майстрів і бригадирів області.

ВІКОПОМНЕ
На святкову вулицю ви

ходили ветерани і сини 
колишніх фронтовиків, ви
ходила мати із щасливою 
дитиною — з кожного до
му, з кожної квартири. У 
/иатері радість — бо свя- 
“го, бо її єдиний син 
Тридцять другу весну зу
стрічає мирний травень. 
У матері печаль. Бо 
тридцять другий рік чекає 
з далеко" дороги свого 
Чоловіка. Йдуть люди до 
обелісків, до Вічного вог
ню. Найбільший людський 
потік сюди, на меморіаль
не кладовище, до фортеч
них валів, де височить 
пам ятник Невідомому 
солдатові. Сотні жителів 
Кіровограда зібралися тут. 
Представники трудових 
колективів, комсомольці і 
піонери покладають вінки 
до надмогильних плит, до 
підніжжя обеліска.

А потім — радісні зу
стрічі. Фронтовики згаду
вали бойових побратимів, 
згадували грізний 1941-й і 
переможний 1945-й. У гар
нізонному Будинку офіце
рів зібралися ветерани 
39-го гвардійського Віден
ського повітряно-десант
ного корпусу, який визво
ляв Кіровогізад від ні
мецько-фашистських за
гарбників. Про свої фрон
тові дороги згадував ря
довий боєць і посивілий 
полковник, що вже у від
ставці. Після зустрічі у 
святковому залі колишні 
фронтовики поїхали на 
Новомиколаївку. І тут 
своїми руками посадили 
алею Десантників.

Багатолюдний мітинг 
відбувся на околиці міста 
біля шляху, що веде де 
ГІОБГОРОДКИ. Тут відкрито 
військово-технічний пам'ят
ник «Танк Т-34».

Ветеранів зустрічали в 
школах міста, в парках і 
скверах, на вулицях і пло
щах. Молодь висловлюва
ла вдячність воїнам-визво- 
лителям, які захистили для 
них щасливі весни. А вве
чері юнаки і дівчата про
йшли з факелами вулиця
ми обласного центру, біля 
Січного вогню, перед ве
теранами Великої Вітчиз
няної війни дали клятву 
бути гідними спадкоємця
ми слави своїх батьків.

Було свято. Був щасли
вий день — День Перемо
ги. Був день пам’яті.

Па ф о то: вгорі — ве
терани Зй-іо і вардійського 
Віденського повітряно-тс- 
сантного корпусу підполков
ник запасу Б. Д. СЛМОЙ- 
ЛЮК. старший сержант за
пасу I. С. ЛЕВЧЕНКО, під
полковник у відставці Я. А. 
ГАЛУШКА, посадивши алею 
Десантників, доручають до
гляда гн її піонерам шкоди 
Мі 3; внизу — військово-тех
нічний пам’ятним «Гани 
Т-84«х і

Лсорлїз Васильович Заннев проводи* уроки мужності і висту*> 
пан па вечорах бойової слакв. Було слоно про перший день вій- 
іп> І про травень 1945-го. Кум спогад про бій під Ленінградом* 

на фоте: Л. В. ЗАЙЦЕВ з шестикласниками Кіровоград” 
єз.коТ середньої школи № 21.

❖ото І. КОРЗУНА та В. КОВПАКА.
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П’ЯТІРКА
З А 
УСМІШКУ
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ЛЮДМИЛА замислилася, ще раз по- 
думки проаналізувала, як попрацю

вали дівчата із секції чолозічого трико- 
іажу. її обличчям ковзнула вдоволена 
усмішка. «І сьогодні всі заслуговують 
п’ятірки»... Присунула до себе зошити. 
Відкрила перший, на обкладинці якого 
стояло прізвище Наді" Вдовиченко і про
ти дати «ЗО квітня» поставила гарну ок
руглу п'ятірку.

Погляд групкомсорга пеоебіг вище і 
зупинився проти помітки «1 квітня» — 
там стояла двійка. В загальному гурті 
четвірок і п'ятірок вона була помітною 
і завжди псувала настрій Людмилі, коли 
та заповнювала зошити. Але сьогодні 
цього не сталося. Місяць закінчувався, 
і оте запізнення на роботу, яке й зумов
лювало появу такої низької оцінки, було 
чи не єдиною неприємністю в роботі 
комсомольсько-молодіжного колективу 
магазину. Надія виправляється. Видно, 
серйозна розмова з подругами пішла їй 
на користь. Продавщиця з неї чудова. 
Оті кілька запізнень — то вже минуле...

На перший погляд п’ятибальна систе
ма з оцінці роботи продавця видається 
дивацтвом. Та це не так. До того, щоб 
впровадити її, дівчата не раз аналізували 
свою роботу. Як підвищити якість обслу
говування покупців? Якість роботи про
давці з — від чого вона залежить?

Як не парадоксально, а і в наш час 
професія продавця найменш вивчена. 
А зона — досить складне суспільне яви
ще. Працівникам торгівлі доводиться 
мати справу з людьми, з їхніми настроя
ми, смака ии. Це не так легко...

Буває й таке: одна горить на роботі, 
інша — ні. А план на всіх один. Чи мож
на якось стимулювати (хоча б морально) 
роботу кожного, тримати її під контро
лем? У великому колективі зі своєю спе
цифікою — важко, але можна, — так ви
рішили в магазині № 10 фірми «Одяг». 
(Читачі знають його як магазин «Трико
таж».) Поміркували комсомольці і виді
лили шість основних показників у роботі 
продавця-консультанта. На чому ж зосе
редили увагу з комсомольсько-моло
діжному? Перше — це виконання плану

товарообороту. Друге — ввічливість, 
уважна ставлення до покупця, вміння за
пропонувати товар, як робить це, скажі
мо, Надія Вдовиченко чи Рита Горескул: 
дотримання правил торгізлі. Третє — на
явність у продажу протягом усього ро
бочого дня всіх товарів, обумовлених 
асортиментним переліком. Це осьовні 
показники. Крім того, не менш важливі— 
зовнішній вигляд продавця, дотримання 
ним норм етики, правил внутрішнього 
розпорядку, трудова дисципліна, вико
нання комсомольських і громадських 
доручень, забезпечення збереження ма
теріальних цінностей...

Щодня завідуюча сектором магазину 
виставляє кожному членові колективу 
оцінку. Тепер значно легше підбизати 
підсумки соціалістичного змагання, ви
значати переможців серед відділів чи 
кращих по професії.

Скажете, експериментують дівчата? 
Так. Вони шукають, міркують, як працю
вати по-новому, сьогодні — краще, ніж 
учора. І працюють. Приклад? Будь ласкаї 

Не часто, але трапляються покупці, 
яким потрібні трикотажні вироби 
нестандартних розмірів. Дівчата йдуть 
і таким назустріч. Завели спеціаль
ну книгу, де записують подібні замов
лення. Потім передають їх на фабрику. 
Уіинає час. і людина одержує листа, в 
якому її повідомляють, коли прийти до 
магазину по готовий костюм чи сорочку.

Нині дівчата з комсомольсько-моло
діжного збирають адреси зетераніз Ве
ликої Вітчизняної війни, Жовтневої рево
люції — людей, які не зможуть прийти 
до магазину за покупкою. Комсомолки 
обслуговуватимуть їх удома.

їх сімнадцять — молодих, завзятих. 
Вони в пошуках. Колектив утверджує
ться не відразу. І минув певний час, поки 
дівчата, що закінчили Кіровоградський 
кооперативний, торговельний технікуми, 
або ж училище, відчули себе колекти
вом.

У чеовоному кутку магазину висить 
«Кодекс честі продавця». Його показу
ють кожній новенькій, і він стає програ
мою її робочого життя. Поруч екран 
соціалістичного змагання — орієнтир дії 
на сьогодні, завтра.

Серед переможців у соціалістичному 
змаганні між комсомольсько-молодіж
ними колективами області за перший 
квартал 1977 року наззано й дівчат із 
«Трикотажу». Минув лише місяць друго
го кварталу, а молоді продавці вже пра 
цюють з перевиконанням планів. Дедалі 
частіше групкомсорг Людмила Почкай 
ставить усім дівчатам за роботу п ятір- 
ки. Колектив знайшов своє обличчя.

Л. БАРАНОВА, 
завідуюча відділом жіночого три
котажу' кіровоградського магазину 
№ 10.

Лікар Добріпіської сілісі.кої лікарні Ф Д. ГЕТЬМАНЕЦЬ вніс у фонд миру майже 21 ти
сячу карбованців. Учасникові Великої Вітчизняної війни, представникові пайгум іннішої з про
фесій — медицини, йому особливо близькі ідеї миру, дружби і взаєморозумінні» .між -.ародами.

Напередодні спита Перемоги делеїзт Вс<сі.ітпьоїо конгресу миру сі п.сі.кий лі .ар побував 
у Новоукраїнці, зустрівся з її жителями, закликав юних новоукраїнців зміцнювати дружбу 
з ровесниками за кордоном. Фото М. ’І КОВСЬКЗГО.

ЗА ПАРТАМИ — РОБІТНИКИ

ОДИНИЦЯ ВИМІРУ —
ДІЯ

Ні, в завкомі комсомолу 
«Червоної зірки» не по
чинали з цифр, не гортали 
поспіхом ділових паперів, 
а відразу запросили в цех. 
У який? На вибір. І тим 
приємнішим було моє зди
вування, коли саме того 
дня в механоскладальному 
цеху № 2 я зустрів учи
тельку вечірньої серед
ньої школи № 1 Г. Б. Ду- 
биницьку. Разом з ком
соргом цеху Наталією Ло- 
макіною вона розміщува
ла нові матеріали на стен
ді «Школа і завод». При
клеєно останню листівку— 
і все на сьогодні. Можна 
довідатись, хто як навчає
ться, кого адміністрація

цеху або ж комітет ком
сомолу відзначили як кра
щого учня, кого попере
дили за пропущення уро
ків, коли екзамени, зустріч 
із раціоналізаторами... Всі, 
хто підходив, якось особ
ливо чемно віталися з 
Ганною Борисівною.

— Це мої, — пояснила 
вчителька. — Тридцять де
в’ятеро їх у мене в деся
тому класі.

А всього майже 400 мо
лодих черзонозорівців 
учаться в цій школі.

Взяти хоча б ланку 
«Класний керівник — ком
сорг цеху». Щопонеділка 
об 11.00 — спільне засі
дання, на якому обгово
рюють відвідування за
нять, успішність, поведін
ку кожною учня зокрема. 
І якщо в цеху чи на ком

сомольських зборах ви 
зустрінете класного керів
ника, то в школі — членів 
комітету Анатолія Кузне
цова, Аллу Чорну, а ча
сом і колишніх випускни
ків, нині прославлених за
водчан — Героя Соціаліс
тичної Праці О. О. Кошур
ка, депутата Верховно: Ра
ди УРСР Л. В. Чернегу, ві
домих раціоналізаторів 
підприємства В. Ф. Ляшен
ко, О. В. Марикуцу.

Звісно, проблем назби
рується чимало. І для їх 
розв’язання щокварталу 
збираються на засідання 
члени завкому комсомолу, 
вчителі. Так є на ділі, такі 
в спільних (комітету і шко
ли) заходах на десяту п’я
тирічку, спрямованих на 
те, щоб кожен молодий 
червонозорівець /лав се
редню освіту.

3. АДАС, 
позаштатний корес
пондент «Молодого- 
комунара».

СОЦІАЛІСТИЧНЕ
ЗМАГАННЯ:
ПРАКТИКА РОБОТИ 
КОМІТЕТУ
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Від свого попередника сек
ретар комітету комсомолу Оль
га Писарєва прийняла нелегку 
«спадщину». І довелося їй до
класти чимало енергії, виявити 
багато наполегливості. Тепер і 
збори відбуваються вчасно, і 
явка ті них висока, і комітет 
засідає щомісяця, майже всі 
комсомольці мають доручення.

Про досвід роботи МОЛОДИХ 
майстрів машинного доїння — 
сестер Наталю і Людмилі' 

і Шишкіпих розповідала район
на газета. Крім цих дівчат, у 
тваринництві колгоспу «Побе
да» зайнято чимало комсо
мольців — зоотехніки Людми
ла Богданова, Тетяна Оіюіічсн- 
ко, ветлікарі Гетяиа Рябоконь 
та Мнкбла Дзюба. Навряд чи 
знайдеш таке господарство в 
Кіровоградському районі, де б 
иа фермах працювало більше 
комсомолок — майстрів ма
шинного доїння, ніж у «Побе
де». Та саме тут для комітету 
комсомолу непочатий край ро
боти. Адже не розроблено умов 
соціалістичного змагання серед 
молодих тварпнініків, не визна
чено моральних і матеріальних 
стимулів, досвіду передовиків, 

. наставників серед молодих тва
ринників не поширюють.

Приміром, Лідія Костенко 
працює па фермі дев’ятий рік. 
Вона єдина .серед молодих 
майстрів машинного доїння, 

[ хто подолав торік тритисячний 

рубіж. А завдяки чому? Про це 
$нає тільки сама Костенко.

Більше того, Ліда безспід- 
стаьио опинилася лише на чет
вертому місці. Це тому, що ко
мітет комсомолу забув про не- 
спілкову молодь. А якби було 
розроблено умови трудового 
суперництва, конкретно визна
чено і мінімальний рубіж, іцо 
ного має взяти переможець, і 
пік учасників змагання, то 
прикрої помилки не сталося б.

Обов’язковим в умовах со
ціалістичного змагання пови
нен бути пункт про якість мо
лока. З ним, думаю, погодили
ся б члени комітету комсомолу, 
якби ознайомилися принайми; 
з повідомленнями стіннівки на
родної о контролю колгоспу, де 
йшлося про те, що господар
ство останнім часом здає мо
локо другим сортом, а ферма 
№ 1 другого відділка — несор
товим. Лише з 1 по 6 квітня 
колгосп через це втратив 600 
карбованців. Обговорення пи
тання про змагання молодих 
майстрів машинного доїння за 
високу якість молока могло б 
стати одним з найактуальніших 
па комсомольських зборах або 
па засіданні комітет} комсо
молу.

Коли йшлося про важку 
«спадщину», малось на увазі і 
заборговапістБ по членських 
.внесках, що її допустила ком
сомольська організація ' госпо
дарства при попередньому • 
секретареві. Сектор обліку рай
кому комсомолу провів значну 
роботу, щоб ліквідувати упу
щення в ній ланці, а ось відділ 
комсомольських організацій 
працює по-старому, випускає з 
поля зору чимало питань ве
дення соціалістичного змаган
ня. А допомоги від нього давно 
чекають комсомольські активіс
ти колгоспу.

ІО. СТОРЧАК,
Колгосп «Победа» 
Кіровоградською району. 

п СОНЦЕ НЕ ШКОДУЄ ГАРЯ- 
3 чих ПРОМЕНІВ ДЛЯ ЗЕМЛІ.

І ТИМ САМИМ НАГАДУЄ: ЛІ-
I ТО НЕ ЗА ГОРАМИ. ЛІТО, ЯКЕ 

ПРИНЕСЕ ШКОЛЯРАМ ДОБІ І 
ДНІ ТАБІРНОГО ЖИТТЯ. ЯКИМ 
ЖЕ ВОНО БУДс, ПІОНЕРСЬКЕ 
ЛІТО-77? ПРО ЦЕ ЙШЛОСЯ НА 
XI РЕСПУБЛІКАНСЬКОМУ СЕ
МІНАРІ СТАРШИХ ПІОНЕРБО- 
ЖАТИХ І НАЧАЛЬНИКІВ ПІО- 

[ НЕРСЬКИХ ТАБОРІВ, ЩО ВІД- 
Р БУВСЯ НЕЩОДАВНО У ЛЬБО- 
9 ВІ. ПРО ЦЕ ЙТИМЕ МОВА Й НА 
І ОБЛАСНОМУ СЕМІНАРІ, ЩО 
У ПОЧАВ СВОЮ РОБОТУ ВЧОРА.

Л ЕЇ ІІНСЬКИГІ комсомол на 
честь славного ювілею став 

на 60-тижііеву жовтневу тру
дову вахту. Всесоюзна піонер
ська організація крокує мар
шем піонерських загонів «Іде
мо дорогою Леніна, дорогою 
Жовтня». І піонерське ліго 
проходитиме під знаком підго
товки до славного ювілею. Там. 
на табірних зборах ітиме мова 
про героїчний шлях нашої дер
жати! за роки Радянської вла
ди, про революційні перство 
репни в країні за ней час. І зва
тимуться ні збори «Гідемо до
рогою Леніна, дорогою’ Жовт
ня». Літо — найбільш сприят
ливий час для походів. 1 юні 
турне ги відвідають ленінські 
мїспя. ознайомляться з багать
ма містами, підприємствами, 
с.тслі ростаїшіямп, будовами, 
колгоспами і радгоспами, що 
цосять ім’я великого вождя чи 
нагороджені орденом його іме
ні. 3}стрічатимугься з людьми, 
які творили і творять славну 
істерію країни, — комуністами, 
героями громадянської і Вели
кої ВІІЧЇІЗНЯНОЇ ВОЄН, передо
викам!! виробництва, молодими 
гвардійцями п’ятирічки. Зустрі
чатимуться з ними, слухати
муть їхні розповіді, писатимуть 
лі і опис їхньої трудової слави.

ПОЗИВНІ 
ПІОНЕРСЬКОГО ЛІТА
В таборі піонери оформляти
му 1ь стенди «П’ятирічка в жит
ті нашої країни», «П’ятирічка і 
наш край» та інші. Та не змо- 
жуть школярі тільки слухати 
про працю інших. Вони обо
в’язково знайдуть посильну ро
боту І для себе. Влітку трива
тимуть Всесоюзні піонерські 
акції «БЛ.Му — піонерські по
їзди», -Мільйон — Батьківщи
ні», «Живи, книго!» Особливо 
широкою стане операція «Зер
нятко». Адже піонерп обов’яз- 
коро допомагатимуть колгосп
никам у польознх роботах, зби
ратимуть урожай другого року 
п’ятирічки. Багато встигнуть 
воші допомогти у впорядкуван
ні міст і сіл, у ремонті ШКІЛЬ
НИХ приміщень, у заготівлі кор
мів та лікарських рослин, ягід, 
грибів. Найактивніших трудо- 
любів сфотографують біля роз
горнутого піонерського прапо
ра дружини, їхні імена зане
суть у табірну Книгу пошани. 
Г всі вони будуть горді від 
усвідомтенич того, що і їхня 
праця вливається у пращо на
шої республіки.
■Влітку щ,ого року в нашій 

країні проходитиме міжнарод
ний дитячий фестиваль «Хаії 
завжди буде сонце!» Вій стане 
новим ступенем в активізації 
спільних дій широких прогре
сивних сил у боротьбі за мир, 
важливим етапом у підготовці 
до /XI Всесвітнього фестивалю 
молоді і студентів на Кубі. 
Кожний піонерський табір, ди
тячий майданчик, позашкіль
ний заклад повніші в цей час 
жити за програмою фестивалю. 
В ході фестивалю дуже важли
во глибше знайомити радян

ських дітей із життям їхніх 
однолітків за кордоном. Ось 
тут І НОВИНЦІ на повну силу ви
явити себе клуби політінфор- 
магорів. Кожний табір виссе 
тгкож конкретний вклад у Все
союзну операцію «Солідар
ність» — перерахує кошти на 
будівництво Ханойського Па
лацу піонерів та візьме участь 
у русі «Піонери СРСР —дітям 
Анголи».

Влітку, мабуть, хочеться за
бутії про ВСІ ШКІЛЬНІ турботи. 
І.ІДПОЧ1!ти. Але піонерські акти
вісти добре пам'ятають, що, 
ЯКИМИ б довгії,млі не були літій 
дні, навчальний рік усе одно 
настане. [ тоді знову треба бу
де вирішувати безліч питань, 
серед яких можуть трапитись і 
особливо важкі. Отож треба 
заздалегідь готуватися до них. 
І ому в кожному таборі діяти
ме школа піонерського активу 
Заняття в ній проводигнмуті: 
піонервожаті. студенти, вчите
лі, комсомольські працівники.

Кожний день найдовших і 
найжадааіших шкільних кані
кул буде не тільки до краю 
наповнений сонцем і теплом. 
Уже сьогодні, ще сидячи за 
ч кільною партою, хлопчики і 
дівчатка мріють прожити ко
жен цей день весело, цікаво ї 
корисно. І допомогти ЇМ У ЦЬО
МУ зобов’язані ми, їхні старші 
друзі, піонерво.жаті. Готуймося 
до цього серйозніше! Завдання 
ж бо, як бачимо, у нас дуже 
важливі.

О. Р13НИЧЕНКО, 
учасниця XI республікан
ського семінару старших 
піонервожатих > і началь
ників піонерських таборів.
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Понад вісімсот листів з позначкою «Абігуоі- 
єнт-77» одержала редакція від школярів обла-ті 
у відповідь па анкету «Розкажіть про мою поо- 
фесію». ( не дивно. Питання вибору професії хви
лює нині багатьох. Приємно відзначити, що серед 
наших читачів є сотні майбутніх робітників агро
номш, зоотехніків, учителів - словом, людей най
різноманітніших професій.

Як ми і обіцяли НІ сторінках газети буде вмі
щено розповіді про професії, які найчастіше трап
ляються у пеших відповідях на анкету. Тож проси
мо всіх, хто прислав листи до редакції, уважно 
стежити за матеріалами, що появлятимуться під 
рубрикою «Аоітурієнт-77».

Сьогодні відповідь на свої запитання дістануть 
учні, котрі цікавились робітничими професіями.

Вмикаючи ввечері світ
ло в кімнаті, ми не замис
люємось чад тим, що зро
били ми оцим майже ме
ханічним порухом руки. 
Зовсім не важко будь-ко
му з нас уключити праль-

куди вигідніше виготовити 
з допомогою штампа, ад
же при обробці металів 
різанням велика кількість 
металу йде в стружку? 
А як багато залежить від 
уміння, вправності безпо-

АШУРїЄНТ-77

«я
В РОБІТНИКИ
ПІД У...»
ну машину чи пилосос, 
привести в дію швейну 
машину. Електрика міцно 
ввійшла в наше життя. Той, 
хто буз на заводі, міг спо
стерігати, як умикають то
карні, фрезерувальні,
свердлильні верстати. Ін
коли для цього навіть не 
потрібно підходити близь
ко до них — можна зро
бити це на відстані, Чудо? 
Ні. Електротехнічна про
мисловість у нашій країні 
розвивається дедалі швид
ше. Нещодавно Кірово
градський завод друкар
ських машинок випустив 
першу партію машинок з 
поетичною назвою «Ят- 
рань». Не будемо перелі
чувати позитивних якостей 
«Ятрані» — про це вже пи
сала наша газета. Скаже
мо одне: працювати на цій 
машинці набагато легше, 
ніж на будь-якій із тих, на 
яких працюють нині наші 
друкарки. І все це тому, 
що вона — електрична. 
Тобто приводиться в дію 
компактним безшумним 
електродвигуном. Усі види 
продукції електротехнічної 
промисловості перелічити 
важко — її підприємства 
виготовляють устаткуван
ня, з допомогою якого ви
роблена електроенергія 
передається на відстань, 
перетворюється в інші ви
ди енергії. На цих підпри
ємствах працюють люди. 
Що зони лозинні вміти? 
Перше: сконструювати той 
чи інший апарат за зада
ними параметрами, тобто 
мовою креслень відповіс
ти на запитання, яким він 
повинен бути. Друге: вирі
шити, з якого матеріалу, 
на якому устаткуванні най
більш економічно вигідно 
виготовляти вузли і деталі 
майбутнього апарата, вста
новити послідовність і ме
тоди його складання. Тре
тє: скласти апарат і при
вести його в дію. Не слід 
визначати, яка з цих діля
нок роботи найважливіша: 
без жодної з них обійтися 
просто-таки неможливо. 
Спробуйте, скажімо, без 
спеціальної підготовки ви
готовити будь-яку деталь 
На завод метал, приміром, 
потрапляє у вигляді прока
ту з профілем круга, квад
рата, шестикутника. Отже, 
шоб виготовити деталь, 
зайвий метал потрібно 
зрізати. Як краще це зро
бити? На токарному чи 
фрезерувальному верста
ті? Яким інструментом об
робляти? При якій швид
кості? А може, цю деталь

середнь ого 
виконавця цих 
операцій — 
токаря, фре
зерувальника, 
слюсаря - ін
струменталь
ника! А скіль 
ки знань ви
магає робота 
електром о н- 
тажника] Знач 
ня для роботи 
в цій галузі 
можна здобу
ти в кількох 
навчальних за
кладах нашої 
області.
Олександрій

ський інду
стріальний технікум готує 
фахівців за спеціальностя
ми: електроапаратобуду- 
вання, обробка металів рі
занням, виробництво штам
пів і прес-форм. На першу 
спеціальність приймають 
осіб, що закінчили 8 і 10 
класів, на дві інших — 8 
класів. Вступники склада
ють екзамени з двох пред
метів. Ті, що закінчили се
редню школу, пишуть твір 
з української чи російської 
мови, складають усний 
екзамен з математики; 
восьмикласники — теж із 
математики (усно) і пи
шуть диктант з української 
чи російської мови. Ви
пускники училища працю
ють на підприємствах 
електротехнічної промис
ловості конструкторами, 
технологами, майстра
ми. Адреса технікуму: 
м. Олександрія, проспект 
Леніна, 62.

Токарів, електромонтаж
ників, слюсарів-інструмен- 
тальників готує Олександ- 
дрійське технічне училище 
№ 3. В училищі можна на
бути і спеціальностей слю
саря по ремонту холо
дильних установок, слю
саря по ремонту промис
лового устаткування, шо- 
фера-автослюсаря та ін
ших. Приймають до учили
ща юнаків і дівчат із се
редньою освітою і з осві
тою за 8—9 класів без 
вступних екзаменів. При 
закладі є добре обладнані 
майстерні, навчальні кабі
нети, лабораторії. Учні, що 
закінчили вісім класів, на
вчаються у вечірній школі. 
Ті, хто має середню освіту, 
може продовжувати на
вчання на вечірньому від
ділі індустріального техні
куму і на філіалі Дніпро
петровського гірничого ін
ституту (м. Олександрія). 
Адреса училища: м. Олек
сандрія, площа Кірова, і8.

Окрім цього, токарів, 
слюсарів - ремонтників, 
слюсарів механоскладаль
них робіт, електрогазо
зварників готують технічне 
училище N2 6 (м. Кірово
град, вул. Декабристів, 26), 
МСПТУ № 4 (м. Кірово
град, вул. Жовтневої рево
люції, 20), МСПТУ № 1 
(м. Олександрія, селище 
Жовтневе, вул. Ватутіна, 1). 
Вони чекають на вас, стар
шокласники! І саме там ви 
зможете підготувати себе 
до улюбленої роботи.

Н. ВІКТОРОВА,

Михайло ШЕВЧУК

Парашутисти ще раз пройшли непо
міченими з тил. ’Іа кудись подівся 
Туріс. Мабуть., десь заблукав у тем
ряві.

У Лоунах їх повідомили, що за 
селом гітлерівці розстріляли трьох 
парашутистів, серед яких була й 
жінка. Отже, то Віра Мордупова.

Мельник втрачав свідомість, ма
рив, його рани ятрились. У селі 
І віждялки першим дав їм притулок 
Иосеф Шедівпй, а його дружина 
перев'язала рани Мельнику. Пара
шутисти спали в сіні, переховува
лись ііа„ горищі. У Бдіні їм знову 
допомогли селяни. А тим часом у 
Чехії і Моравії фашисти розклеюва
ли листівки з таким текстом:

< У ніч на 17 жовтня 1944 рочу в районі 
Між Жатцсм і Лоуніїмн було скинуто з 
радянського літака радянських агентів. 
Більшість із них під час приземлення 
вбіп'о або взяю в по іон. Решта покищо 
перебуває на волі. Можна сподіватися, 
що агентн звернуться до населення з 
проханням сховати їх або подати якусь 
іншу допомогу, зокрема продовольством.

Рішуче попереджаємо населення про 
заборону подавати парашутистам будь- 
яку допомогу.

Про появу цих агентів, чи якихось ін
ших підозрілих осіб населення повинне 
негайне повідомляти в найближче полі
цейське управління або місцевим влас
тям. Прізвища інформаторів залишаю
ться в таємниці. Хто допоможе виловити 
агентів одержить відповідну нагороду и 
розмірі до 109 090 крен.

Кожний, хто подаси. допомогу радян
ським агентам-парашутистам, перехову
ватиме їл або іриматиме в секреті відо
мості про їхнє перебування, буде відпо
відно до 'пінного закону засуджений до 
страти.

Верховний СС і поліцайфюрер 
Богемії і Ліоравії та імпер
ських земель Судетів обер- 
групеифюрер СС К Г. Франк».

Ллє пересторога не злякала се
лян. Парашутистам допомагали 
всюди. 1 їм пощастило уникнути пе
реслідування.

Кіш довідався, шо з лісі є кілька 
патріотичних груп. Почув про загін 
Олексія Фоміїїа. якнїі діяв у районі 
Чесько-Моравської височіти. Та по
ки що ніяких зв’язків з партизана
ми не було. Л у Мельника вже чор
ніли на ногах пальці. Б селах знову 
появилися листівки: «Показані на 
знімках особи прибули у протекто
рат у-ніч із 16 на 17 жовтня 1944 
року як іноземні агенти. Затриманих 
негайно передати в найближчі ін
станції таємної поліції без допиту...» 
і про Мельника: <28—ЗО років, 
зріст — 180 см., дуже худни вузьке 
лице, впадають в очі досить червоні 
щоки, темпо-б.тондіпіисте волосся, 
розмовляє по-українському. Хто 
зловить радянського майора, одер
жить СТО ТИСЯЧ крон».

Парашутисти йшли на малій від
стані від шосе, маючи намір захопи
ти ворожий автомобіль, переодягти
ся і добратись до Шумави. Але 
есесівці чатували всюди. Десантни
кам знову довелося заглиблюватись 
у ліс. Васі.і Кіш залишив товари
шів і пішов в інший бік. Його одра- 
зу^заверйули — парашутист п зу
стріли па галявині чоловіка з руш- 
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вицею. Всі звели автомати. А не
знайомець:

— Знаю, хто ви. Читав. А я ліс
ник, ГІозеф Ейс. Тут недалеко мій 
дім. Проше до мене. Не бійтесь, у 
ur-с не повториться Лідіце.

Поручик повірив лісникові. І за 
півгодини поранений майор уже ле
жав у його світлиці. Дружина Ейса 
Лина пригостила їх чаєм і побігла 
в Тргову Камеппцю, в амбулаторію 
до знайомого лікаря. А чотирнадця
тирічна донька Мирослава готувала 
для п-траіїїучнетів обід. Лікар з’я
вився серед білого дня, перев’язав 
рани, проінструктував Анну, зали
шив медикаменти.

Кіш бідкався, що по вистачить 
харчів. Але з’ясувалося, що всьою 
є вдосталь. Бо обійстя Ейсів бу
ло перевалочним пунктом для пар
тизанів. Під копицями сіна в бунке
рах ГІозеф заховав зброю, консерви, 
сухарі, цукор. І Мельника перенесли 
в такий бункер. Ейс розповів, що 
тут не раз переховувались російські 
військовослужбовці, які тікали з по
лону, навіть назвав деякі імена — 
кубанського хлібороба М. Краченка, 
сибіряків І. Васильєва, С. Коро
бова...

Мельник швидко одужував. Сім’я 
Ейса доглядала його як рідною. По
тім ГІозеф привів зв’язкового пар
тизанського загону імені.Яна Гуса 
підпільника комуніста Грудемаку, 
той доповів про партизанські групи, 
що діяли поблизу. Зв'язковий 
невдовзі влаштував зустріч парашу
тистів з Олексієм Фомінпм та комі
саром Іумою. І Кіш почав гуртувати 
новий партизанський загін, який пе
ретворився в інтернаціональну 
бригаду імені Яна Козіна. Поручик 
залишив з Мельником Миколу Мо
рякова, а сам пішов у ліс до парти
занів.

3,—
П.озеф зайшов у бункер збентеже

ний:
— На сусідньому лісовому кордо

ні гестапівці схопили лісника і його 
сина. Дружина арештованого збо
жеволіла, і до неї підсилають шпи
гунів. Вони таки догадуються, що 
вас хтось переховує тут у лісі. Го
тують облаву.

Не чекаючи ночі, Мельник і Моря
ков покинули свою схованку і виру
шили в партизанський загін. Воїн: 
врятувалися.

А Нозеф, провівши парашутистів, 
покликав Лину, дочок — Миросла
ву, Дану, Марженку і Ярутку. Він 
стояв перед ними, як на зібранні. В 
очах — вогонь гніву і любові.

— Я гаки зрозумів, що є правда 
і.а землі. Я пішов до комуністів і 
сказав про свої наміри. А воші: «Гі. 
поки ще служитимеш людям без 
партквитка». 1 я служив і служу. 
1 не боюся ніяких погроз. ІЦо для 
нас пересторога Франка? Папірець 
забруднений. За правду смерть 
прийняти не страшно. Тому пам’я
тайте: якщо когось із нас схоплять 
гестапівці і будуть допитувати, то 
нехай палять вогнем, але пі я, пі ти, 
Мирослави, ні ти. Липо, — ми не по
вніші проговоритися. Вмерти треба 
вміти з людською гідністю, з вірою, 
про яку говорив Гріиорій.

На другий день прийшов зв’язко 
вий:

— Тума наказує перейти в парти
занський загін. Божевільна щось 
сказала, і вас схоплять.

Йозеф згодився. Ллє про небезпе
ку треба повідомити свого товариша 
Прздача. працівника сусіднього ліс
ництва. І він побіг до нього. Там. у 
лісовій хатнчі, їх і схопили гестапів
ці. Повели до автостради. І раптом 
у гурті фашистів — здивування. Ні
хто з них не повірив, що у людини 
може бути така велетенська сила — 
ГІозеф розірвав наручники. І геста
півці кинулись на нього, звалюючи 
до землі.

Ввечері до хати сім’ї Ейсів на
близилася санна валка. Приїхав сам 
верховода фашистських головорізів 
Рзига. Почалась облава, а в хаті— 
обшук. Гестапівці перебили все а 
кімнатах, забрали цінні речі, про
дукти. Анну прив’язали до саней. 
Коней піали щодух. А вона бігла, 
пров ілюючись у сніг босими ногами. 
Рзига, дивлячись па переляканих 
Ейсових дітей, кричав:

— Від вовків народжуються вов
ченята. Хай і вмирають голодною 
смертю у своїй берлозі, як вовче
нята.

Перші допити. Позефа катували в 
Тргово-Кгменицькій тюрмі, потім у 
Пардубпцькому казематі. Били за
лізним пруттям, пагаєм з металевим 
стержнем.

— Де бази партизанів?
Ейс не сказав ні слова.
Мовчала й Анна
Минувши фашистський заслін, тієї 

ночі в дім Еіісіз прийшлії два 
партизани — чех Олдржіх Шафарж 
і росіянин Микола Химич. Вони при
несли дітям одяг і їжу, а Мирославі 
повідомили повий пароль —• 
«Кремль». До цього його знав лише 
ГІозеф.

Дівчина стала господинею пере-! 
валичного пункту в лісі.

* * л

ДІЇII чекали батька, сподіваючись, 
що його помилують. Та на четч 

верни« день знову з’явилися геста
півці. Привели закривавленого Ио
зефа. Штовхнули його в плечі -4 
вш став поруч дітей.

— Твоя дочка? — Рзига показав 
на Мирославу.

— Моя! — відповів ГІозеф.
Кат кинувся до дівчини:
— Де схованка?
Але вона дивилась на батька, що 

прикипів до її очей теплим і таем-, 
пишім поглядом. Вона зрозуміла 
все: їх треба перехитрити.

— Гаразд, пішли. Я покажу.
Гестапівці рушили в глиб лісу -м 

до болота.
б» а

□ НОВУ палата емері і.
^Позефа замучили в катівні. Ашіу 
відпразкли в Герсзішський концта
бір, у блок смертників. У травні 
1945 року її врятували радянські 
танкісти. Врятували рятівницю ра
дянського майора Григорія Мельни
ка, який таки доорався до Чесько- 
Моравської височини. Було ще 4*20 
важких кілометрів. Але добрався. 
І створив разом з поручиком Басі- 
лем Кішсм інтернаціональну брига-« 
ду імені Яка Козіпа.

При взаємодії з іншими партизан
ськими загонами бригада, в якій на
лічувалось понад 600 чоловік, па дві 
доби загримала війська гітлерівців, 
що просувалися до Праги для при
душення повстання. Народні мссйи- 
і.и пустили під укіс три поїзди, пі
дірвали бронепоїзд, висадили в но
ві іря 3 мости, спалили 16 цистерн 
і 3 складі: бензину. Партизани вели 
запеклі бої з карателями і знищили 
11 ІЗ фашистських солдатів і офіце
рів, 3053 узяли в полон.

Григорія Мельника уряд Чехосло- 
ваччіши нагородив кількома орде
нами та медалями, він — почесний 
громадянин міст Камеїіічки, Теплі
не, Лоуни. За мужність і героїзм, 
за врятоване життя радянським 
воїнам і подання їм допомоги в пе
ріод Великої Вітчизняної війни на
городжено й сім’ю Ейсів: орде
ном Вітчизняної війни І ступеня — 
Позефа Ейса (посмертно), медаля
ми «За відвагу» — Анну Ейс та Мн- 
pocTUBV Литкову (Ейс).

...Він приїхав з Кіровограда і ось 
стоїть біля обеліска в селі Стані- 
славчйку. Згадує бойових друзів- 
наумбвців. Ного слово — про свою 
рятівницю з Чехословаччннії. І про 
юну партизанку, яка йшла до ник 
у бригаду з паролем «Кремль».
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Ліоіутпя модрина її Москві.

Здавна наш обласний центр славиться зеле
нями насадженнями. Справді, в Кіровограді їх 
чимало. Понад 500 гектарі« займає масив Лі
сової балки, 70 гектарів — Озерної... А на
садження в районі Новомиколаївкн. Масля* 
нііківкк?.. Па вулицях Леніна, Карла Маркса, 
50 років Жовтня та інших створено єдині ан
самблі дерен. Зелена окраса місі а — то праця 
людей кількох поколінь.

Леї ко посадити, але не легко виростити де
рево на закутій н асфальт вулиці, і вік дере
на в місті значно коротший, ніж у лісі ІЦоб 
виростити дерево, часом потрібні... десятиліт
тя. Та далеко не кожне ще іі виживає. То

IE ВРІЖ

„МолодвА комунлр(і £1 жряякя 1977 року
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• ПРИРОДА І ТИ

...І ТЕХМІНІМУМ 
ПРИРОДОЛЮБА
його зламає малий пустун чи безтурботний во
дій, то пошкодить ураган, то ноно стає 
жертвою шкідників і хвороб. Дістається від 
людей красуням липам під час цвітіння.

А дерева в місті надзвичайно потрібні! Це 
і фабрика кисню, і природний поглинач вугле
цю, пилу. шуму, і парасолька від сонця та 
доіцу, і. ніде- дітись, — краса. Пішо так не 
прикрашає міста, як зелені насадження. Яке 
:к ставлення до ціїї окрас» ми бачили вчора, 
бачимо сьогодні, побачимо завіра?

Кіровограду всьоіо 223 роки, с тільки цілком 
може прожити дерево, навіть па вулиці. Та, 
на жаль, я не знач» в межах міста дерева, 

котре було б йому ровесником, і чи багато 
на наших вулицях старих дерев? Нехай на 
нових цс цілком закономірно. Піднімаються 
будинки, піднімаються іі дерева. А на старих 
вулицях мало залишилося дерев встерапіп, 
І цс тому, що ми ще не її (вчилися їх цінува
ти. береїти.

Но всьому місту кипить будівниці по. інтен
сивно ведуться ЗСМ.ІЯІІІ роботи. Природно, 
частина дерен змушена поступатися місцем 
новобудовам. Але гинуть і ті, що знаходяться 
поруч споруд. Часто — піл пошкодження ме
ханізмами. Порушена броня кори не може пе
решкодити проникненню в стовбур хвороб і 
•іитідннків. Росте, приміром, ряд дерев на ву
лиці, вз'їззж ряду ниріїли траншею, розмістив
ши між дерегамн вириту землю; уклали в 
траншею труби чи кабель І стали засинати

бульдозером. Але її при обережності частину 
ітовбурін пошкодили, тим самим тривалість 
життя дерев різко скоротили Щоправда, на 
діяких будовах Кіровограда стовбури дерев 
обшивають дошками. Таке, ставлення до зеле
ні. х насаджень міста можна тільки вітати. А 
чому б не застосовувати па кожній будові і п 
кожному районі земляних робіт щитків з ме
талу, деревини чи якогось іншого матеріалу 
нескладної конструкції, які леї ко можна бу
ло б установлювати і знімати? Скільки б де- 
1<в удалося врятувати при незначних затра
тах!

Па превеликий жаль, на будовах міста час
ти рубають дерев;» беї крайньої необхідності. 
Те, що росло десятиліття, перестає існувати за 
лічені хвилини.

На березі Інгулу років два тому працювала 
пересувна автомобільна бурова установка. Бу
ровики не утруднювали себе. Свердловину во
ни помічали з допомогою... насічок на*деревах 
маііжс метрової товщини! Стесавши сокирою 
кору, фарбою наносили номер 
інші її дані.

Безжально обрізають і гілки 
можна бачити навіїь у центрі 
імені В. І. Леніна, па вулиці

свердловини та

на деревах. Це 
міста, в парку 

Фрупзе, в Учи
лищному провулку — величезних гілок не від
пилювали. а буквально відламуя^лп їх, не за
фарбовуючи свіжих «ран». Не виключено, що 
після такої «розчистим» можуть усохнути ще 
недавно розкішні липи, осокори. Натрапляєш 
уже й зараз на чорні скелети всохлих дерсп 
(на вулиці Каліпіиа. напропі будинків 44 
і 54). А це — небезпечно. Підгпнле дерево-гі- 
гапт може будь-якої миті обрушитись на пі
шохода, проїжджу машину Прибрати завчас
но таке небезпечне дерево мешканці пе зав
жди спроможні. Чому ж не робить цього 
служба озеленення?

Частина зелених насалжепь міста попала під 
перепланування. В результаті відійшов клин 
дендропарку, прилеглий до критого ринку; че
рез сквер нобіля олійкиркомбінату пролягла 
широка автострада; багато старих дерев заги
нуло у зв’язку з розчисткою річки Інгулу. На
прошується висновок: насадження треба ста
ранно планувати, враховуючи розташування 
електричних, водопровідних і каналізаційних 
мереж, доступ до приміщень під час ремонту,

перспективи розвитку міста. Треби, щоб насад- 
женив були довговічними, щоб ними З ВДЯЧ
НІСТЮ користувалися наступні покоління.

Поряд з цим заходом час подумати й про 
радикальні, котрі не вимагали б, а зобов’язу
вали бережливо ставитись до зеленої окра
си нашого міста. 
Чому б. скажі
мо, не запровади
ти обов’язкової о 
складання норм з 
питань охорони 
природи і приро- 
докористуван ня, 
чому б не доби
тись ретельного 
викоііаніїя їх по
ложень будівель
никами. працівни
ками транспорту, 
електромере ж 
Територію під бу
дівельні та земля
ні роботи повинні 
здавати державні 
органи природи і 
приймати 
.закінчення 
За кожне 
шкоджепе 
знищене без 
ХІДІІОСТІ 
НОВОГО
.чу дерево 
ріпники будівельних 
відати як 
власності.

ОПЕРАТИВНИКИ?
...Слово надали підсуд

ному. Підвівся молодий 
нх-ак Важко було повіри
ти, що це він бешкетував 
тоді на вулиці, бив ліхтарі, 
чіплявся до перехожих.

— Вину свою визнав 
повністю... А ще, — голос 
хлопця зрадливо затрем
тів, — спасибі оперативни
кам, що не дали мені біль
шого накоїти... Присягаю
ся: таке не повториться. 
Все від горілки...

Два юнаки, Віктор Іщен- 
ко та Валерій Скляренко, 
до яких були звернені ці 
слова, ніяково перезирну- 
лися. Чого-чого, а подяки 
вони, відверто кажучи, не 
чекали...

Стався цей випадок у 
Новоукраїнці, не так дав
но. І свідчить він про ве
лику відповідальність, по
кладену на комсомольські 
оперативні загони, у запо
біганні правопорушенням.

Комсомольський опера
тивний існує в місті з 1969 
року, 
цього 
розв'язали чимало проб
лем, з якими, напевно, зіт
кнулися (або ж зіткнуть
ся) і їхні колеги. Зокре
ма, проблеми, зумовлені 
особливістю роботи 
сільському районі.

Кожний член загону тут 
Свідомо виконує відпові
дальне доручення. Важ
ливо, що оперативники не 
обмежуються рамками не
великої території (скажі
мо, районним центром), а 
часто виїжджають у села 
району, де молоді звикли 
до дільничного міліціоне
ра і появу однолітків, які 
закликають до порядку, 
сприймають доброзичли
віше.

почути: 
опєр<з- 

повиннв

Звісно, протягом 
часу оперативники

В

У Новоукраїнці добре 
працюють дружинники. Це 
враховує загін, визначаю
чи такі маршрути опер- 
групи, які б давали тісний 
контакт із першими.

Іноді можна 
комсомольських 
тивників молодь
боятися. Не хибна думка. 
Адже в роботі оператив- 
ника будь-яка нетактов
ність, грубощі недопусти
мі. Згадаймо випадок на 
судовому процесі. Навряд 
чи підсудний пройнявся б 
повагою до Іщенка і Скля- 
рєнка, якби вони дозво
лили собі таке.

Загін — це організація, 
значить — сила, і якщо 
нею користуватися 'необ
думано, можна ізолювати 
себе від молоді.

Безумовно, можна ство
рити загін чисельністю в 
100 чоловік. Тоді, мовляв, 
буде можливість чергува
ти щодня і взагалі розгор
нути широку діяльність. 
Але з досвіду вже відо
мо — проконтролювати 
кожного або ж виділити 
когось з оперативників 
при цьому важко. Така 
непомітність буває причи
ною того, що для бага
тьох юнаків і дівчат робо
та в загоні стає нецікавою. 
Нудьга в будь-яких випад
ках призводить до розпа
ду основного ядра загону. 
Торі починається його по
спішне поповнення, людей 
добирають недбало, всю 
роботу зводять до чергу
вань.

Певно, я не помилюсь, 
коли скажу: більшість опе
ративників у сільських за
гонах — юнаки. А дарма. 
Дівчата не тільки поліп
шують роботу загону, а й 
своєю присутністю дис
циплінують інших, у тому 
числі й порушників.

Читаючи цю статтю, де
хто, можливо, подумає, що 
я хочу відбутися загаль
никами. Ні, я передусім 
прагну викласти загальні 
проблеми оперзагонів, 
свідомо уникнувши питан
ня про посвідчення,, взає
модію з міліцією і т. ін.

Одйн з найкращих заго
нів Новоукраїнського ра
йону — Рівнянський. Очо
лює його Анатолій Миро
нов, колишній працівник 
міліції, людина великого 
почуття обов’язку. Чимала 
заслуга Миронова в тому, 
що вже третій рік комсо
мольський оперативний 
с. Рівного тримає село у 
зразковому порядку. Кол
госпи імені Калініна, імені 
Ватутіча, відділення «Сіль
госптехніки» регулярно ви
діляють хлопцям на чергу
вання автотранспорт.

Члени загону проводять 
рейди. Скажімо, нічні ви
їзди по перевірці збері
гання державної і кол
госпної власності. На ра
хунку оперативників — 
понад 30 відвернутих 
діжок.
основне 
юнаки і 
у тому,
злочинові. Саме 
неповнолітні/ли, схильними 
до правопорушень, закрі
пили шефів, до чергувань 
по Селу залучають юних 
дзержинців, оперативники 
часто відві.гують неблаго- 
получні сім’ї.

Міцний зв’язок з дитя
чою кімнатою міліції на 
громадських засадах, діль
ничним інспекторам Г. К 
Худобою, підтримка ке
рівників колгоспів, під
приємств — усе це й при
носить успіхи оперативни
кам. Звичайно, авторитет 
свій вони здобувають на
полегливою працею.

А як у вас справи, ко
леги?

Хотілося б на сторінках 
газети побачити матеріали 
про кращі оперативні за
гони області. їхній досвід, 
проблеми. Мені здається, 
розмова ця була б корис
ною для всіх.

О. І1ЦЕНКО, 
член корпункту «Мо
лодого комунара».

М, 1 Іовоукраїпка.
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завдання 
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11 ТРАВНЯ
ПЕРША ПРОГРАМА. 11.15- 

К. т. «Палітра». 11.40 — Істо
рія для учнів 10 класу. 14.50— 
Чемпіонат СРСР і гандболу. 
Жінки. «311».
— «Спартак» (Київ). 
Консультації! до екзаменів 
української 
учнів 
«Так у 
ся». 1
17.45 -- «День 
ропоград).
18.15 — ”.
«Стійкий олов’яний солдатик».
18.30 — К. т. «Будова в Сая
нах». 19 00 — К. т. Ф. Шопен. 
Балада Л5 3. 19.05 — К. т.
сПисьменник і час». Бесіда з 
Героєм Соціалістичної Праці 
письменником О. Чаковськнм.
19.45 — К. т. Тираж «Спорт
лото». 19.5$ — К. т. Трушкін. 
• Сімейна Історія». Тслсвиста* 
ва. Розділ 3. 21.00 — «Час».
21.30 — К. т «На вулиці Не- 
жданової». По закінченні — 
новини.

ДРУГА ПРОГРАМА. 9.00 — 
Новини. 9.10 —К. т. Гімнасти
ка. 9.30 — К. т. «Одни за всіх, 
всі за одного». 10.15 — К т. 
Телефільм «Пеоша жінка ко
ролівства». (ЧС.СР). 1-І.00 — 
Документальний телефільм 
«Хлопчики, хлопчики». 14.45 — 
«Творчість Б. Полевого». 15.30
— К. т •’Винахідник». 16.00 — 
Фільм «Морські оповідання».
17.15 — К 
сурмачі!» 
ник і час».
антракт, 
академія».
бригаді двічі Героя Соціаліс
тичної Праці л 
(Кіровоград 
ськс телебачення). ------
«Вісті». 19.30 — «Наші прем’є
ри». В. Земляк — «Лебедина 
згоая». (Іі частина). 20.15 — 
«Сільськогосподарський тиж
день». Тсл£огляд. 20.30 — В 
ефірі — пісня. 20.45 — «На 
добоаніч діти!» 21 00—«Час». 
21.30 — К. т. Глав ансамбль 
«Гармонія». 22.00 — Тележур
нал «Старт». По закінченні— 
новини.

(Запоріжжя) 
16.00 — 

з 
літератури для 
класу. 18.30 —8-Ю

' нашому роду повело 
17.15 — Фільм-копцерг. 

за днем». (КІ- 
18 оо — Повніш.

К. т. Г. X. Андерсен.

т.

3.

т. «Відгукніться, 
18.00 — «Лнсьмен- 
18.20 — < Музичний 
18.30 — «Народна

У тракторній

О. В. Гіталопа. 
на Республікан- 

' ’19.00 -

12 ТРАВНЯ
ПЕРША ПРОГРАМА. 9.00 — 

Новини. 0.10 — К. т. Гімнасти
ка. 9.30 — К. т. < Відгукніться, 
сурмачі!» 10.15 — К. т. «Сі
мейна історія». Телевистава. 
Розділ 3-й. 14.00—Док. фільм.
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ке-
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тор.

• м. ножнов,
Українського товариства схо- 
прнроди, позаштатний інспек-

На фото: цей малий природолюб іще не 
роїуміс, що хтось із дорослих зробив дереву 
першу болючу рану.

Фото автора,

14.30 — К. т. «По рідній краї
ні». Казахська РСР. 15.00 — 
«Бойові традиції». Зустріч, 
школярів з ветеранами 6-го 
Гвардійської о московського 
авіаційного полку. 15.30—К. г. 
«Шахова школа». 16.00—К. г. 
«Книга. Час. Читач». 16.30 — 
К. т. «Наука сьогодні». 17.1.0
— К. т. У програмі твори 
П. Чайковського. І. Стравни- 
ського (18.00 — Новини). 19.05
— Іі. т. «Ленінський універси
тет мільйонів». 19.35 — Фільм 
«Вогненні верстви». 21.00 — 
«Час». 21.30 — К. т «Поезія». 
Михайло Дудім. Вечір у Кон
цертній студії Остапкіпо. По 
закінченні — новини.

ДРУГА ПРОГРАМА. 16.15 — 
«Славою овіяні». (Севасто
польський морський завод). 
17. ІЗ — Республіканська Філії 
ко-математвчпа школа. (Пере
дача перша). 17.45 — «Золоті 
Зірки України». Кіноварне про 
бригадира слюсарів Одеського 
.заводу ім. Жовтневої Рево
люції Героя Соціалістичної 
Праці Б. О. Шевченка. 18.00— 
«Ні» шкільних широтах». 18.50
— «Трудовий переклик». (За
порі:;),на і Еуглегіпська ПРЕС). 
19.00 — «Вісті». 19.30—В. Зем
ляк — «Лебедина згоая» (ПІ 
частина). 20.30 — «Па лапах 
республіки». 20.45 — «На доб
раніч. діти!» 21.00 — «Час». 
2!.ЗО — оВсчі» наукового кі
но». 22.30 -- К. г. «Зустріч з 
піснею». 23.00 — Новини.

13 ТРАВНЯ
ПЕРША ПРОГРАМА. 9.00 — 

Новини. 9.Ю — К. т. Гімнасти
ка. 9 30 — Фільм "Вогненні 
верстви». 10.50 — К. т. Ленін
ський університет мільйонів. 
11.2(1 — ФІЛЬМ-ИОПЦерт -«Сто
рінки оперної класики».' 11.40
— «Російська література для 
учнів іо класу. 12.10 — К. т. 
«Майстри мистецтв». Народна 
артистка УРСР А. Роговцева. 
14.00 — К. т. Док. фільми. 
1.5 05 — «Основи радянського 
законодавства». 15.35 — К. т. 
Концерт Державного Північ
ного російського народного 
хору. 16.20 — А. Межнров. 
«Комуністи, вперед» 17.00 — 
К. т. «Візерунки». 17.30—К. т. 
«Дітям про звірят». 18.00 — 
«День за днем». (Кіровоград). 
18.15 — К т. «У кожному ма
люнку — сонце». 18.45 — «Кі- 
ровоїрадщіїна спортивна». (Кі
ровоград). 19.'5 — Телефільм 
«Цс важливо І вигідно». (КІ- 
ровоірал). 19.35 — «Партійне 
життя». Виступ першого сек
ретари Світловодського міськ
кому партії І». М. Сідуиа. (Кі
ровоград). 19.50 — К т « На
ша біографія. Рік 1945». 21.00
— «Час». 21.30 — К. т. «Кіно- 
панорама» 23.00 — К. т. Чем
піонат Європи із спортивної 
гімнастики. По закінченні — 
новини.

ДРУГА ПРОГРАМА. 1(1.00— 
К. т. Фільм «Уроки па 
завтра». 11.00 — Новині;.
17.30 — «П’ятирічка ефекіяв
ное гі і якості». (Автотран
спорт Дніпропетровщини). 
18.00 — Реклама. Оголошення.
18.30 — Для дітей. «Зірочка».
19.00 — «Вісті». 19.30 —
В. Земляк—«Лебедина зграя». 
(IV частина). 20.25 — К. г. 
«Сатиричний об'єктив» 20.50— 
«На добраніч, діти!» 21.00 — 
«Час». 21.30 — Фільм «Де ти 
тепер, Максиме?» 22.45-«Тан
цюйте- з нами». 23.30— Новини.

И ТРАВНЯ
ПЕРША ПРОГРАМА 9.00 — 

Новини. 9.10 — К. т. Гімнасти
ка. 9.30 — К. т. «АБВГДейка». 
10.00 — «Для пас. батьки». 
10.'10 — К. т. «Ранкова пош-

та». 11.00 — К. т. «Більше х<Т( 
рошпх товарів», 11.30 — К. г. 
«Розповіді про художників»! 
12.10 — К. т. «Звучить най»і 
12.40 — К. г. «Природа < лю,| 
лина». 13.15 — К. т,‘ Тираді 
«Спортлото». 13.25 — К. у. 
«Рух без небезпеки». 13.55 -■? 
К. т. Фільм «Дивна історій, 
схожа на казку». 15 30 — К. Iі*, 
«Здоров’я». 16.00 — К. т. Kaj 
мерна творчість М. Рнмсі.иого- 
Корсакова. 16.30 — К. г. «Спів* 
дружність». 17.00—К. т. «ОчеТ 
видне — неймовірне». 18.00 
Новини. IS. 15 — К. т. Чсмпіоі 
чат Європи і спортивної гімт 
мастики. Жінки. (Прага). 19.3(j(
— К. т. «Надихаючніі приплач 
Жовтня». 19.45 — К. т. «іі 
піснею но життю». Фінал Все^. 
союзного телеконкурсу модо* 
дих виконавців. (21.00 
«Час»). 23.15—К. т. Чемпіона^ 
Європи ?. сііоптнвної гімнасту^ 
ки. Жінки. (Прага). По закітн^ 
пенні — новини.

ДРУГА ПРОГРАМА. 10.00 •? 
Док. телефільми. (1.00 — ИоД 
лини. 11.1" — «Пісні про коі 
хання». 11.45 — К. т. «ГолОт, 
сук? за професію». 12.45 
«Рідна природа». 13.15 — Длч' 
дігсіі. Лялькова вистава. 14.о5
— «Славою овіяні». (Донецька
шахта «Ліліївка»). 14.50—К. т. 
«Жовтневий іаспіп». Антолф-І 
гія революційної і радянської 
пісні. Випуск 19-й. 15.1$
«Суботній репортаж». 15.45 
«Запрошуємо на пісню». 16.іо
— Для дітей «Катруснн кіно
зал». 17.05 — Док. Фільм. 17.45
— Концерт. 18.05 — В. Земляк!. 
«Лебедина зі ран». (V частії* 
на). 19.0Н — «Вісті». 19.30
К. т. «Наша біографія. Рік 
1942». 20.45 — «На добоаніч) 
діти!», 21 00 - «Час». 21.30 >4 
О. Фредро — «Дами і гусари»! 
Вистава. В перерві — новиїпі.

15 ТРАВНЯ ч'
ПЕРША ПРСИРААСА 9.6(1 

Ноімінн. 9.10 — К. т. Гімнасти^ 
ка для дітей. 9.30 — К. т. «Буд 
лильник». 10.00 - К. т. «С-’УТ 
жу Радянському Союзу». 11.0І1 
—’ К. т. Концертний зал тслй,$ 
студії «-Орля». 11.50 — К. у» 
«Хочу все -шати». 12.00 — К. К 
«Музичний кіоск». 12 30 
«Сільська година». 13 30 
К. т. Л Кабалсвський. 10 сод 
нетів В. Шексіїіра п перекланг 
С. Маршака. 14.00 — К. ’>5' 
«Глани неликого шляху^ї 
Фільм «Велике життя». 15.25^ 
«Книгарня». 16.05 — К. Т. «У 
нашому домі». 16..50 — К._ ?. 
• Міжііароіпа панорама». 17.20 
— К. т. Мультфільми. 18.00 
Новини. 18.15 — К. г. «Клуб, 
кінопопорожей». 19.15—А. Дй?, 
•іон. «Чарівне озеро». 19.20 *В 
К. т. Фільм «Дочки — матері*« 
21.00 — «Час». 21.30 — К, 
Заключний концерт Фестивалю 
мистецтв «Московські зірки»’/ 
Передач.! Великого театру 
Союзу РСР. По закінченні 
НОВИНИ. .1

ДРУГА ПРОГРАМА. 10.00 
К. т. Для дітей Фільм-коіг» 
порт. ні.20 — Кіножурнал! 
10.10—«Мальовнича Україна». 
10.50 — Л. СіІИСЛЬІІНКОВ.
«Сестрички». Вистава. 12.40 -і; 
«Юніор-77». 13.40 — «У світі 
музики». (Ліодпіг Ван БетхАі 
пси). 14.40 — «Слава солдату 
ська». 15.40 — «Сільські об« 
рії». 16.40 — «Зустрічі доузів». 
(Київ — Ставрополь). 1_7.40 *;!? 
Маленький концерт. 17.55 'Ан. . 
В. Земляк. «Лебеаина зіпай»! 
(V! частина). 19.00 — «ВІстц^. 
19.30 — Телефільм 19.55—К. 
«Наша біографія. РІК 
20.а5 — «Иа добоаніч. ЛІТНЮ; 
21.00 — «Час». 21.30 — К. .ї^і 
Фільм «Пирк засвічує вогні»« 
22.45 — К г. Співає Коринн,? 
Корияк. (Румунія); 23.15 «о. 
повний.
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