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ОРГАН КІРОВОГРАДСЬКОГО ОБКОМУ ЛКСМУ

ЕКЗАМЕНУЄ 
ЖНИВНА НИВА
Ф Збиральний загін визначає орієнтир. 
Ф На обліку кожна погожа година. 
Ф Втратам зерна — заслін! Ф Темпи 
нарощуються.

ПЕРША КОЛОНКА «ввтвші

ЗБЕРЕЖИ 
КРАСУ

Ти приходиш на береги тихої Ятрані і 
милуєшся її неповторною красою. Тебе 
зачаровують смарагдові брами дібров, 
які посадили серед степу твої батьки. 
Купають своє гілля кучеряві верби в 
чистій всді колгоспного ставу, і тобі 
не хочеться залишати цей казковий ку
точок на нашій рідній землі. Бо це 
справжня нраса, від якої молодіє степ. 
А що зроблено твоїми руками, щоб 
зберегти це багатство?

Були колись за селом Злинкою, що б 
ГЛаловисківсьному районі, довжелезні ви
балки, зарослі бур'янами, всипані нам’я- 
ними ьалунами. Прийшли сюди люди — 
батьки і сини. Перегородили яр греблею, 
а на схилах виярків посадили ясени, ссо- 
нори. Більше 11 тисяч карбованців ви
тратив місцевий колгосп «Перше трав
ня», щоб оселити тут красу. На той рік 
буде введена в експлуатацію ще й зрошу
вальна система — на 150 гектарах піде 
штучний дощ. І набереться сили земля, 
і золотітиме пшеничний колос. Від лю
бові справжніх господарів землі.

Приходять до пам’ятника Павлику 
Морозову учні Кіровоградської серед
ньої школи № 9. Навколо — принадні 
алеї, клумби, квітники. Вони посаджені 
руками піонерів і комсомольців, які взя
ли шефство над парком. На деревах 
всюди шпаківниці, кущі підстрижені, 
квітники прополені, скопані грядки. Під 
захистом кожне дерево. В піонерів 
СШ № 9 правило — не тільки посадити 
берізку, а й доглянути її, не дати за
чахнути, зберегти від чиїхось лихих рук.

Якщо ви завітаєте в Новомиргород- 
ський район, то неодмінно захочете побу
вати на берегах Великої Висі, Турії, Геп- 
турки. Та ваша радість від зустрічі з при
родою тут буде засмучена. Бо річки за
мулені, заросли номишем і рогозою. Бо 
ніхто не потурбувався по-справжньому, 
щоб тут були водоохоронні зони. Річни 
потребують капітальних очисних і регу
люючих робіт. Великій Висі завдають 
шкоди нєочищені стічні води.

Сесія Верховної Ради УРСР, яка нещо
давно відбулася, розглянула питання 
«Про стан та заходи по дальшому поліп
шенню природоохоронної роботи в рес
публіці у світлі рішень XXV з’їзду 
КПРС». Зокрема, відзначалось, що про
тягом останніх двох п’ятирічок для по
ліпшення стану малих річок збудовано 
багато водосховищ і ставків загальним 
обсягом близько 3 мільярдів кубомет
рів, зарегульовано 13 тисяч кілометрів 
русел рік, закріплено 376 кілометрів бе
регів, побудовано 2 тисячі кілометрів 
захисних дамб, проведено водозахисну 
лісопосадку на площі 167 тисяч гекта
рів. За останні 15 соків на будівництві 
водоохоронних об’єктів освоєно 1,8 
мільярда карбованців. Однак обсяги ро
біт і ефективність водоохоронних захо
дів відстають від темпів зростання міст, 
промисловості і сільського господар
ства, від масштабів залучення водних 
ресурсів у виробничі процеси.

У постанові Верховної Ради УРСР 
підкреслено, що на стані рослинного і 
тваринного світу нерідко позначаються 
недоліки в організації масового туризму 
і відпочинку населення. В навчальних 
закладах недостатньо приділяється ува
ги вихованню у молоді любові до при
роди, органічної потреби оберігати І 
примножувати її багатства.

•Немає сумніву, що рішення, які прий
няла сесія, будуть схвалені всіма трудя
щими. Кіровоградщини. Бони служити- 
муть мобілізації їх зусиль на дальше по
ліпшення природоохоронної роботи. То 
хай же в цій загальнонародній справі 
буде вагомий вклад кожного комсо
мольця, кожної молодої людини. Збе
регти красу, примножувати її на рідній 
землі — наш громадянський обов’язок.

УЖЕ другий рік наше господарство 
жнивує за методом іпатовиів. Пере

ваги цього методу безперечні. Пригадую 
минуле літо: хліба полягли на значних 
площах, добрячий клин вітер покрутив 
так, що ми не знали, з якого боку й 
комбайн підвести. За попередніх методів 
збирання жнива були б затяжними, як 
ніколи. Та цього ие сталося. Комплексне 
використання техніки дало нам змогу 

.маневрувати комбайнами. Хліб збирали 
кожної години, навіть па «важких» гек
тарах втрати звели до мінімуму. За 
жнива наша комплексна збиральна лан
ка -в складі 4 комбайнів з копнувачимн 
і 4 автомобілів скосила хліба на площі 
1)35 гектарів і намолотила майже 50 ти
сяч центнерів зерна. Груповий метод 
дав можливість не виводити комбайнів із 
загінок по 20 і більше годин па добу.

Ще ноли освоювали метод іпатовців, 
ми зрозуміли, наскільки він цементує 
людей у нолентив. Робота кожного члена 
загону в буквальному розумінні слова 
залежить від роботи всіх, і, навпаки — 
робота всіх від роботи кожного зокрема. 
Поломка у мене — значить простоюва
тиме хтось із водіїв; невчасно водій 
під’їде — зупиняй комбайна. Минулих 
жнив найчастіше відвозив зерно від мо
го «Колоса» Юрій Ровенський. Жодного 
разу я не простояв з його вини. Юрко, як 
і Петро Уколов та Анатолій Куцевол, не 
давали спокою сушильній бригаді на то
ну. Побачить, що кінчається бурт — од
разу ж турбують завідуючого тоном, аби 
готував місце для нового бурту, бо чена- 
ти їм ніколи — комбайни ж працюють. 
Не простоювали атомашини нашої комп
лексної ланки, не простоювали комбайни. 
Нам самим до душі прийшовся цей кон
вейєр. Адже кожен хлібороб знає, що, 
коли все ладиться, то хочеться працюва
ти ще краще, в рунах сили прибавляє
ться і втома відступає. Під нікець жнив 
і комбайнерам, і водіям грузовиків, і ре
монтникам, занрілленим за ланкою, зда
валося, що ми працюємо не янісь лічені 
дні. а роки, тан ми зблизились, тан 
об’єднала нас ота відповідальність за 
колектив і за себе е колентиві.

• АЛЛО, ГОВОРИТЬ КОРПУНКТ!
Третина врожаю на 

полях нашого району — за 
комсомольцями і молоддю. 
На ланах працюють нині 12 
паотійно-комсомольсьних і 
стільки ж номсомольсьно- 
глолодіжних екіпажів, багато 
молодих шоферів, тракто
ристів, ремонтників. Вони 
об’єднані □ 16 тимчасових 
комсомольських групах.

Особливо активні молоді 
жниваоі в колгоспі імені Ле
ніна. Тут косять чотири ном- 
сомольсьно-молодіжних ком
байнових екіпажі. Члени 
ВЛКСГЛ Микола Бойченно, 
Сергій Баланда, Валентин 
Смирний прагнуть якнай- 
иродуктивніше використати 
кожну погожу хвилину для 
нособиці та обмолоту хліба.

„ЕКСПРЕС“— 
ЖЕНЦЯМ

Цьогорічний липень на Кірово- 
градніині щедрий дощами і скупий 
сонячними днями. 1 все ж перші 
тонни золотого зерна вже надійшли 
в засіки нашої держави. Незважаю
чи на негоду, вміло і без втрат жни
вують хлібороби області.

Гаряча, відповідальна пора наста
ла й у культармійців. Ось чо
му агітбригада з промовистою 
назвою «Експрес» Кіровоградського 
клубу залізничників у ці дні «жни
вує» в ІІовомнргоролському районі. 
Перші виступи культармійців відбу
лися в колгоспі імені Чкалова.

11ід час обідньої перерви на по
двір’ї тракторної бригади Кз 1 зі
бралися механізатори па короткий 
перепочинок. Лектор агітбригади 
В. І. Ігрепьов розповів про роботу 

(Закінчення на 3-й стор.).

На фото: співає Людмила ШЕВ
ЧЕНКО, акомпанує Євген ЧУМАЧЕН. 
НО.

Фото В. КОВПАКА.

КОЛЙ почалася комплектація збираль
но-транспортного загону напередо

дні нинішніх жинв, на зборах у трактор
ній бригаді я попросив, щоб нашу ланку 
залишили в тому ж складі, що й мину
лого року. Це було моє бажання, це бу
ло бажання всіх членів нашої ланки. 
Мене підтримав секретар партійної орга
нізації Григорій Іванович Шморгуи.

Добрий урожай достиг на ланах рад
госпу. Понад 40 центнерів видали пробні 
обмолоти. Шкода, дощі заважають зби
рати хліб. Але комбайни наші весь час 
у стані готовності: як тільки підтряхне— 
в загінки. Навіть у ті години, що вда

— ГАРЯЧА ЛІНІЯ 

1. У ВЗАЄМОДІЇ
лося вирвати в погоди, напряму наш екі
паж устиг скосити 20 гектарів і намоло
тити 90 топи зерна. Вдержуємо перше 
місце. Та заслуга в цьому, зрозуміло, 
не тільки моя і мого помічника Володи
мира Жнхз. Для підтвердження розпо
вім про один випадок. У комбайні Федора 
Івановича Жавп порвався ходовий пас: 
дуже густа та ще й мокрувата пшениця 
попалася. Чекати, поки ремонтники при
везуть пас із майстерні. — стоятиме пів
години агрегат. А за цей час п’ять бун
керів зерна можна намолотити. Віддав 
Федорові Івановичу свій запасний пас. 
Не минуло й години — у самого трапи
лась така ж неприємність. Виручив мене 
Сергій Григорович Овдій. Так що не 
стояли комбайни.

Поруч них сумлінно трудя
ться молоді жниварі Віктор 

Князев, Володимир Борух, 
Іван Коробейник, Василь 
Красота.

М. ДРАГАНОВ, 
завідуючий відділом ком
сомольських організацій 
Вільшанського райкому 
комсомолу.

Нелегно жнивується в 
колгоспі імені Будьонного. 
Майже щодня — дощі. Та 
комсомольці Михайло і Кос
тянтин Бондаренки ие па
сують перед труднощами. 
Наприклад, одного дня вони 
обмолотили горох на 8,3 
гентара, виконавши корму

більш як на 140 процентів. 
Зерно від комбайна транс
портував тоді на тік моло
дий шофер Анатолій Біло- 
млинський.

Т. ЯН.ЕНКО, 
член корпункту при Нс- 
воархангельському рай
комі комсомолу.

ф Першу машину із 
зерном гороху нового вро
жаю доставив на тік ком
сомолець Йосип Лобос. Мо
лодий водій — гість нашо
го колгоспу. Це вже па дру
гі жнива приїздить вів із 
Самбірського району Львів-

Г — —-

Взаємозалежність у ланці створює та
нки настрій, що один у праці підтягує
ться до другого, ніхто не хоче відставати, 
один одному завжди готовий допомогти. 
Цього року вирішили організувати свою 
роботу таким чином: поле ділимо на два 
нвадрати, в ножному по два комбайни 
збирають одночасно. Можуть зауважити: 
а якщо зерно знайдеться б соломі, то з 
ного питати за бран? Відповідаємо осі. 
Маємо право на тану заяву. До жние но
жен із нас ремонтував свою машину осо
бисто. У мене, наприклад, новенький 
«Колос», та я не понадіявся на заводську 
гарантію — перебрав до вузла весь ном- 
байн.

Перші труднощі на косовиці примуси
ли нас виробити й сеою технологію вико
ристання номбайнів. Зранку, ноли стебла -------- : ----------- - — підбара- 

вимоло- 
До 10-

V

вологі, підтягуємо 
бання, щоб краще 
чувались колосни.
11 години водимо комбайни 
на першій швидноєті — 
знов же для того, щоб не 
пропустити зерна в солому. 
А підсушить сонце стебла— 
переключаємо агрегати на 
другу швидкість, з Еєчір- 
ньою росою знову перехо
димо на меншу швидкість. 

Великого значення надаємо регулюван
ню машин, бо від цього прямо залежить 
якість збирання. А щоб нарощувати тем
пи, ям занлинають до того передові пра
цівники комплексних збирально-транс
портних загонів республіки, ми виріши
ли ножного дня намолочувати на 5 — 10 
тонн більше, ніж попереднього.

Йдуть перші валки зерна з нашої лан
ки. Найгарячіші дві жнив ще попереду. 
Мої товариші і я у відповідь вз рішен
ня липневого Пленуму нашої партії взя
лися провести збирання хліба нового 
врожаю по-ударнсму, без втрат зерна і 
часу.

А. ТРЮХАЙ, 
партгрупорг, ланковий комсомоль
сько-молодіжної ланки комплекс
ного збирально-транспортною за
гону радгоспу «П’ятихаїський» 
Острівського ракову.

ської області. Минулого ро
ку в соціалістичному зма
ганні па перевезенні хліба 
Йосип був у числі перших. 
На совість працював 
хлопець, і правління госпо
дарства запросило його 
приїздити ще Йосип Лобос. 
як і минулого року, після 
закінчення жнив у нашому 
колгоспі жнивуватиме у 
своєму районі.

О. ДУШЕНКО. 
секретар комсомольської 
організації колгоспу іме
ні 40-річчя Жовтня Ост
рівського району.
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ПІСНЯ
НАД КУБОЮ

— Тетяна Сергіївна, роз
кажіть трохи про те, ян 
формувалася культурна 
програма XI Всесвітнього?

— При визначенні про
грами міжнародних ху
дожніх заходів у рамках 
теперішнього фестивалю 
Постійна комісія Міжна
родного підготовчого ко
мітету врахувала досвід 
організації культурної та 
розважальної програми 
попередніх фестивалей. 
Передбачені найрізнома
нітніші художні жанри, 
що дозволить зламати 
мовний бар'єр серед не
однорідної молодіжної 
аудиторії. Не виключено 
також, що виступи худож
ніх колективів будуть ви
ходити за межі якихось 
визнаних жанрів. Хочу під
креслити, що характер ху
дожніх заходів буде в 
основному не змагальний, 
не конкурсний. Але це 
зовсім не значить, що від
міняються призи, дипло
ми, нагороди учасників. 
Навпаки, система заохо
чень удосконалюється, 
уточнюється.

— Які ж заходи перед
бачені культурною про
грамою фестивалю?

— Коло їх досить широ
ке. Це міжнародні кон
церти камерної та по
пулярної музики (виступи 
популярних виконавців, 
груп, оркестрів), концерти 
народної музики і танців, 
концерт-мітинг політичної 
пісні, гала-концерти на
ціональних делегацій, для 
яких будуть віддані в роз
порядження сцени театрів 
на весь вечір. Національні 
делегації, які не мають 
можливості виступити із 
складною і довгочасною 
програмою, можуть пода
ти соліста або колектив у 
об’єднану культурну про
граму окремих делегацій. 
У рамках XI Всесвітнього 
буде проходити міжнарод
ний кінофестиваль. Куль
турна програма буде за
вершена міжнародним 
карнавалом, який почне
ться після закінчення за
ключного мітингу увечері 
4 серпня.

— Які творчі критерії 
участі ■ художніх заходах 

1 фестивалю?

--------------------- ■

ІПСМІ А 
.Н9С І

„Пофарбований 
брак“

У кореспонденції під та
кни заголовком у «Моло
дому комунарі» за 1 лип
ня цього року йшлося про 
те, що у Петрівському 
райоб’єдианні «Сільгосп
техніки» неякісно ремон
тують силосні комбайни. 
Як повідомив керуючий 
райоб’єднанням Г. Д. 
Арйшака, виступ газети 
обговорено на зборах ро
бітників Новостародуб- 
ської ремонтної майстер
ні. Критику визивно спра
ведливою.

Про культурну програму XI Всесвіт
нього фестивалю молоді та студентів 
у Гавані кореспондент В. Пономарьова 
веде бесід)7 з заступником завідуючого 
відділом культури ЦК ВЛКСМ Т. С. 
Огородовою.

— Творчість художніх 
колективів і виконавців 
повинна бути співзвучна 
ідеям фестивального ру
ху. Виконання має відо
бражати сучасний етап 
розвитку відповідного 
жанру, грунтуватися на 
різноманітності і широті 
виразних засобів, на кра
щих традиціях культури 
свого народу. Солісти і 
колектизи поаигіні погоди
тись безкоштовно висту
пати у теле- іа радіопро
грамах під час фестивалю.

Найбільше уваги приді
ляється організації Міжна
родного гуртка молодих 
акторіз, я;;ии стане цент
ром для обговорення 
ідеологічних та естетичних 
проблем /лисгецтва. і ур- 
ток суде сприяіи об єд
нанню творчої молоді сві
ту в ооротьбі за антиім
періалістичну солідарність, 
мир і дружоу.

— істина оергіївна, а як 
створ.иьаласн культурна 
прої рама радлнсьг.оі де
легації.'

— відбір та рекоменда
ція учасників культурної 
програми нашої делегації 
здійснювалося по декіль
кох каналах, якщо можна 
так сказати, і олознии з 
них — всесоюзна творча 
естафета, присвячена XI 
Всесвітньому фестивалю 
молоді і студентів у Гава
ні. Вона проводилася з 
грудня минулого року по 
червень НИНІШНЬОГО. В ХО
ДІ естафети були органі
зовані огляди и конкурси 
самодіяльних та професій
них колективів та виконав
ців: молодих виконавців 
народної і радянської піс
ні, вокальних та вокально- 
інструментальних ансамб
лів, ансамблів пісні й тан
цю, танцювальних і хоро
вих колективів, виконав- 
ців-музикантів на народ
них інструментах та ан
самблів народної музики. 
В рамках естафети були 
організовані виставки жи
вопису, плакату, графіки, 
скульптури, конкурси но
вих музичних творів та пі
сень. Естафета проводи
лася за етапами. Спочат
ку — огляди, конкурси в

Силосний комбайн КС- 
2,6 колгоспу «Октябрь» 
Знам’яиського району по
лагоджений за рахунок 
робітників В. Оксаїшча і 
1. Ковбасенка, які допус
тили брак. Вони позбавле
ні преміальних за червень, 
попереджені на робітни
чих зборах.* * *

Комітет комсомолу Бра- 
тодюбівського відділення 
«Сільгосптехніки» повідо
мив, що критичний ма
теріал «Пофарбований 
брак» справедливий — ви
падки неякісного ремонту 
зернозбиральних комбай
нів мали місце. 10 липня 
штаб «Комсомольського 
прожектора» провів рейд 
разом із спеціалістами 
спенмайстерні. Було вияв
лено, що окремі комсо
мольці і старші за віком 
ремонтники допускали по
рушення технологічного 
процесу складання агре
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колективах підприємств, 
установ, учбових закладів, 
шкіл, колгоспів і радгос
пів, на яких визначалися 
кандидати для участі в 
другому етапі. Після за
кінчення свят мистецтва в 
обласних, крайових цент
рах, столицях союзних 
республік відбулися зо
нальні огляди-конкурси за 
жанрами мистецтва. Пере
можці цього, третього 
етапу естафети, що закін
чився у червні, і стали 
кандидатами до складу 
радянської художньої де
легації.

— Назвіть хоча б деякі 
імена та колективи...

— Із виконавців народ
них пісень, танців і музи
кантів на народних інстру
ментах із задоволенням 
назву Наталю Ьорискову, 
солістку Державного ака
демічного хору імені 
П'ятницького, молодіжний 
вокальний ансамбль «Во
ронезькі дівчата», тріо 
комузистіз Киргизького 
державного оркестру на
родних інструментів імені 
К. Орозова. Класичний 
спів Оудуть представляти 
лауреат міжнародного 
конкурсу, соліст великого 
театру сІ-’СК Олександр 
Ворошило, лауреат всесо
юзного конкурсу солістка 
Вільнюського театру опе
ри та балету Ірена Мсль- 
кявічуте, лауреат міжна
родного конкурсу,, соліст 
і Іермського театру опери 
та Оалету Михайло Кіт та 
інші молоді співаки. Нозу 
ГимОаєву та Ірину ГІона- 
ровську, гадаю, відреко
мендовувати не потрібно. 
Як і заслужений артист 
Татарської АґСЕ, соліст 
татарського театру опери 
і балету, лауреат всесоюз
ного І міжнародного КОН- 
курсів Ненаї іирагімов, во
ни будуть у групі виконав
ців естрадної пісні. До 
складу делегації включе
на цікава балетна пара із 
Улан-Уде — лауреати пре
мії комсомолу Ьурятії, со
лісти Бурятського театру 
опери і балету Катерина 
Самбуєва та Юрій /Ауруєв. 
В концерті-мітингу полі
тичної пісні будуть висту
пати два брати срранконі- 
си — студенти Литовської 
державної консерваторії. 
На фестиваль поїде вели
ка група артистів цирку, 
естради та оригінального 
жанру.

— Ви називаєте багато 
імен професійних виконав
ців...

— Відбір професійних 
виконавців проходив ще й 
за підсумками всесоюзних

гатів зернозбиральних 
комбайнів. Це знайшло ві
дображення у вітрині 
«КП».

На спільному засіданні 
комітету комсомолу І [ру
пії якості постановили 
кожному комсомольцеві,

„Ким 
керуватиме 
штаб?“ 

Під таким заголовком 
у газеті «Молодий кому
нар» за4 липня ниніш
нього року в рейдовому 
матеріалі було піддано 
критиці Компаніївське 
райоб’єднання «Сільгосп
техніки» за несвоєчасний 
ремонт зернозбиральних 
комбайнів.

Як повідомив редакцію заступник секретаря пар
тійної організації райоб’єднання В. Г. Гайфель, 
виступ газети було обговорено адміністрацією разом 
з партійною організацією підприємства. Критика 
справедлива, і ремонтних майстернях вжито заходів 
до тою, щоб прискорити ремонт збиральних машин. 
8 липня всі комбайни, що перебували на ремонті, по
лагоджені і відправлені в господарства району.

та міжнародних конкурсів, 
що проводилися Міністер
ством культури СРСР. Н* 
забудьте й такий канал 
відбору, як, скажімо, тв- 
леконкурс «Салют, фести
валь!». У складі делегації 
радянської молоді учасни
ки цього телеконкурсу — 
лауреати міжнародних 
фестивалів політичної піс
ні ансамбль «Гренада» ін
ституту Латинської Амери
ки та ансамбль «Лінгва» 
інституту іноземних мов 
імені М. Тореза.

— Важно, звичайно, пе
релічити зсіх делегатів, 
які будуть представляти 
нультурну програму ра
дянської молоді. Але КІЛЬ
КІСТЬ учасників ми вже 
можемо назвати?

— Близько трьохсот чо
ловік у складі художньої 
групи нашої делегації. 
Крім того, близько двох
сот учасників культурних 
заходів поїдуть на Кубу 
по лінії БМЛАЇ «Супутник». 
В більшості це ансамблі- 
переможці Всесоюзної 
творчої естафети і І Все
союзного огляду худож
ньої самодіяльності та 
творчості трудящих, який 
закінчився в іу// році. Се
ред цих колективі» — 
лауреат премії ленінсько
го комсомолу ансамбль 
пісні і танцю «Сіверко» 
Архангельського обласно
го управління профтех- 
освіти, лауреат всесоюзно
го фестивалю ансамОль 
танцю «Полісся» Пінсько
го Будинку культури 
Ьрестспкої ооласті Ьіло- 
русії, лауреат премії ком
сомолу гчазахстану моло
діжний естрадний ан
самбль «Гульдер» та інші.

— па фестивалі иуде 
працювати плуо ра^.ін- 
Синік делегації, уі на ииі о 
програма?

— Клуб радянської де
легації ставить собі зав
данням широку пропаган
ду досягнень суспільства 
розвинутого соціалізму, 
радянського способу жит
тя, зовнішньополітичної о 
курсу КІІГС та ґадянської 
держави, принципів про
летарського інтернаціона
лізму. Ми хочемо показа
ти участь комсомолу, усієї 
радянської молоді у вико
нанні рішень А V 111 з їзду 
ВлКСм у здійсненні зав
дань соціально-економіч
ною і культурною Оудів- 
ництва. У Клубі будуть 
проходити зустрічі, бесіди 
радянської делегації з де
легаціями братніх спілок 
соціалістичних країн, ке
рівниками інших делегацій 
учасників фестивалю. Гіе- 
редбачені масово-політич
ні, культурно-спортивні 
заходи, що розкриють 
традиції багатонаціональ
ної культури та мистецтва 
радянського народу і бу
дуть пропагувати досяг
нення радянського спорту 
та підготовку до XXII 
Олімпійських ігор • Мо
скві.

який бере участь у ремон
ті зернозбиральних ком
байнів, посилити контроль 
за якістю роботи та ство
рити пост якості, ЯКИЙ 
слідкуватиме за дотриман
ням технологічного про
цесу ремонту зернозби
ральних комбайнів.

Завтра—День працівника торгівлі

їй дякують люди
Книга міцно ввійшла в життя, стала вірним помічни

ком і порадником молодих трудівників Кіровоградською 
заведу радіовиробів. Дістати потрібні видання їм охоче 
допомагає інженер цього підприємства Г. Науменко, вже 
третій рік вена очолює на громадських засадах народний 
ннижновий кіоск, що працює від магазину № 2 облкни- 
гоїоргу.

Добре знаючи специфіку виробництва, уподобання 
юнаків і дівчат, Галина старається відбирати ту літера
туру, що зацікавить їх. А останнім часом вона завела 
зошит попиту. Форма попередніх замовлень на літерату
ру Дуже подобається робітникам та інженерно-технічним 
працівникам, особливо тим, хто вчиться в інститутах, 
технікумах. За короткий строк Галина виконала понад 
300 заявок на художню, дитячу, суспільно-політичну, на
уково-технічну літературу. У цоому їй допомогли акти
вістки Людмила Бондар і Тетяна Кисленко.

Корисна дружба книголюбів заводу радіовиробів і пра
цівників магазину № 2. Завдяки їй стала можливою така 
нова длп працівників книжкової торгівлі області форма 
обслуговування, ян збір комісійної літератури на підпри
ємстві. Щоразу активісти повідомляють робітникам час, 
місце закупівлі літератури. Це й приносить добрі наслід
ки. Тільки останнього разу працівники магазину закупи
ли комісійної літератури на 600 карбованців.

В одному з цехів заводу поставлено кілька столиків. 
В обідню пору один раз на тиждень сюди приходять кни
голюби. Кожний знаходить видання до душі. За це й дя
кують Галині та очолюваним нею активістам люди.

На фото: Галина НАУМЕНКО і завідуюча магазином 
№ 2 облннигсторгу Олена .Назарівна ЛЮБИНСЬКА від
бирають літературу.

„ Текст і

ТАКА 
НЕСПОКІЙНА
У трубці почувся голос 

начальника відділу експлуа
тації рудника Е. Я. Ромада- 
пова: «Па екскаваторі № 4 
а ланцюгах постійного току 
з’явилась «земля». Терміно
во виїжджайте».

Такай дзвінок для Леоні
да Снчука не був несподіва
ним. За шість років роботи 

електрослюсарем рудника він 
звик до подібних викликів. 
Така вже в нього неспокій
на посада.

ГІоламка виявилась не
складною, вийшов з ладу 
один з кабелів живлення 
екскаватора. Хлопці досить 
швидко виявили несправ
ність і замінили кабель. 
Коли знову ожив велетен
ський екскаватор, його гос
подар Е. Г. Рабе помахав 
на знак подяки ковшем, а 
шофери проводжали ре
монтників веселим перегу
ком сирен.

— Не лише невеличкий 
епізод, — говорить Е. Я. Ро- 
мадапов. — А таких за день 
буває по кілька, та й не
справності трапляються 
значно складніші. Та хлопці 
завжди прибувають без за
тримок. стараються якнай
швидше усунути неполадки. 
Саме тому прізвище Леоні
да Снчука майже не схо
дить з дошки «Кращий за 
професією».

Електрика захопила Лео
ніда ще коли навчався в 
школі. У Миколаївському 
профссі йно-техн і чном V V чи- 
ліпці здобув фах електрика 
по ремонту обладнання.

Після служби в армії од
разу пішов працювати на 
рудник Побузького нікеле
вого заводу'. Саме тоді ве
ликими партіями надходила 
техніка, і перед колективом 

фото Ю. ДНІПРОВСЬКОЮ.

Честь змолоду

ПОСАДА
рудника стояло завдання 
якнайшвидше змонтувати ті 
та запустити в роботу. В 
той відповідальний час усі 
працювали з мовною відда
чею. У тому, що Побузькнй 
феронікель отримано до
строково, е скромна чашка 
і його праці.

Шість років — час неве
ликий. Та за ці роки виріс 
Л. Сичук до справжньої ■.» 
знавця своєї справи — його 
нагороджено знаком «Май- 
стер-умілець». На його осо
бистому рахунку тільки в ни
нішньому році вже три ра- 
ціоналізаторських пропози
ції з економічним ефектом 
близько тисячі карбованців. 
Недарма ж майстер — член 
ради товариства раціоналі
заторів і винахідників за
воду.

Другий рік десятої п'яти
річки пам’ятний для нашою 
народу. Пам’ятний він і дли 
Леоніда. За дострокове 
виконання соціалістичних 
зобов’язань його нагород
жено знаком «Переможеш« 
соціалістичного змагання 
1977 року».

Не цурається комсомо
лець Л. Сичук і громад
ських доручень. Він — член 
бюро КОМСОМОЛЬСЬКОЇ орт3- 
нізації рудника, член комсо
мольського оперативного за
гону, громадський автоін
спектор.

Нашу розмову перериває 
різкий телефонний дзвінок. 
Знову викликають електро
слюсарів. Леонід вибачає- 
ться і, підхопивши ящик з 
інструментами, зникає з» 
Дверима майстерні.

Така вже в нього неспо
кійна посада.

О. РЄЗНІЧЕНКО,
смт. ГІобузьке.-
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П ЕРШОЮ на Кіровоград- 
* іцині а новому літньо- 
оздоровчому сезоні від
крила свої маршрути екс
курсій Світловодська ди
тяча туристська база. Дня
ми на ній побували юні 
мандрівники Кетрисанів- 
ської та Іванівської вось
мирічок і школи-інтерна- 
ту Бобринецького району, 
учні Знам янської десяти
річки № 3 і середньої

ТАБІР, 
МАНДРІВКА, 
ВІДПОЧИНОК

школи села Зибкого 
Онуфріїзського району та 
інші.

Групи юних туристіа з 
цікавістю знайомилися з 
визначними місцями мо
лодого міста енергетиків і 
металургів, що розкину
лося на березі рукотвор
ного Кременчуцького мо
ря. Свою красу і велич по
тужних турбін демонстру
вало екскурсантам підпри
ємство комуністичної чра- 
ці — гідроелектростанція 
імені 50-річчя Великої 
Жовтневої соціалістичної 
революції.

Багато цікавого дізнали
ся юні ленінці про процес 
пропуску суден, що кур
сують Дніпром, під час 
відвідання Світловодсько- 
го шлюзу,

Подорож-екскурсія по 
місту, відпочинок на май
данчику атракціонів пар
ку культури ім. Т. Г. Шев
ченка, перебування на 
дніпровському пляжі, ігри, 
конкурси, розваги — та
кий далеко не повний пе
релік заходів, передбаче
них під час чотирьохдобо- 
вого перебування юних на 
турбазі.

«Діти дуже багато поба
чили і з цікавістю пізнавз- 

ли нове від усіх екскур
сій», — занотували в кни
зі вражень керівники гру
пи Межиріцької середньої 
школи Голованівського ра
йону Л. І. Нагорна і І. С. 
Струтинський.

Свою подяку екскурсо
водам висловили вихова
телі групи С. А. Огієнко і 
П. О. Газрилова.

Та чи не найбільш 
схвальних відгуків і чудо
вих вражень від подорож» 
на теплоході «Герой Бо
рис Суровцев» до міста 
Канева. Тут, на березі 
Дніпра - Славутича, юні 

туристи вкло
нились могилі 
відомого ра
дянського ди
тячого пись
менника - воїна 
Аокадія Пет
ровича Гайда
ра, побували в 
бібліотеці - му
зеї, збудованій 
на зібрані піо
нерами кошти. 

Багато ціка- 
яяязого дізналися 

учні про жит
тя і творчу 

діяльність Великого Коб
заря, відвідавши музей- 
меморіал Тараса Григоро
вича Шевченка.

І знову в книзі відгуків 
з’явилися слова вдячності. 
«Назавжди з нашій пам’яті 
залишиться образ неско
реного Прометея, який 
хотів бачити свій народ 
вільним, щасливим», — 
записали від імені своїх 
вихованців вчителі Морк- 
винської восьмирічної 
школи Бобринецького ра
йону В. М. Полова і С. В. 
Павленко. Іх доповнюють 
своїми записами керівник 
групи Олександрійської 
станції юних натуралістів 
М. А. Фомушкін, виховате
лі Іванівської СШ Новоук- 
раїнського району Н. Ф. 
Вербецька і Б. С. Омелья- 
ненко та інші. Слова подя
ки, висловлені керівництву 
дитячої туристської бази 
за добре організований 
відпочинок.

Більше 1200 юних ман
дрівників з усіх районів 
області побувають у Над
дніпрянському краї. Час, 
проведений ними у подо
рожах і екскурсіях, попов
нить здобуті ними знання.

1. КАРАНТ.
м. Світловодськ.

ээТИ'олгодвгй комунар“

(Закінчення. Поч. на 1-й стор.).

липневого Пленуму цк КПРС, про 
ті основні завдання, які він поста
вив перед трудівниками колгоспних 
ланів.

Потім — півгодинна програма 
концерту кіровоградських культар
мійців розцвіла дзвінким розмаїт
тям популярних пісень, іскрометних 
танців, гуморесок.

Щирими оплесками нагородили 
присутні виступ солістки агітбрига
ди Людмили Шевченко, читців Ва
силя Філіпенка і Віктора Калипича, 
ведучого концерту Якова Поділь
ського та інших...

Дощ вніс свою, небажану, корек
тиву в трудовий будень жниварів. 
Скісними стрілами бурштинових 
крапель ударила темна хмара над 
полем. Зупинились агрегати. Спорож
ніли степові дороги, що перед цим

«Чоловіків, жінок і дітей 
Г. Загнер убивав жорсто
ко і часто заради власного 
задоволення... З кожної 
партії людей, доставлених 
у табір смерті, він відби
рав тих, кого відразу ж на
правляли до газових ка
мер.».—пише газета «Вест- 
фаліше рундшау», розпо
відаючи про криваву ді
яльність нацистського на- 
та Г. Вагнера, арештовано
го нещодавно в Бразілії.

У рони другої світової 
війни Г. Вагнер був заступ
ником коменданта двох 
«таборів смерті» — Треб- 
лінна і Собібор, що знахо
дились на території окупо
ваної Польщі. В цих табо
рах було по-звірячому зни
щено сотні тисяч грома
дян Польщі, СРСР, Югосла
вії, Франції та інших нра- 
їн. їх труїли газом, роз
стрілювали, забивали бато
гами, морили голодом. 
Після війни нацистському 
катові вдалося уникнути 
розплати. Він нелегально 
пробрався у Бразілію і 
жне там протягом остан
ніх 28 років.

Г. Вагнер — австрієць за 
національністю. Та він во
ліє, щоб бразільські власті

сІ’ЕТЬ ЯДЕРНУ ЗБРОЮ!», 
«НІ-НЕИЇРОННШ БОМ
БІ!». «ЗУПИНИТИ ГОІІКУ 
ОЗБРОЄНЬ!» — ПІД ТА
КИМИ ЛОЗУНГАМИ В 
БАГАТЬОХ МІСТАХ СПО
ЛУЧЕНИХ ШТАТІВ АМЕ
РИКИ ПРОХОДЯТЬ МА
СОВІ МІТИНГИ І ДЕМОН
СТРАЦІЇ. УЧАСНИКИ 
ЯКИХ ВИСТУПАЮТЬ ЗА 
ПОВНУ ЗАБОРОНУ ЯДЕР. 
І1ОГ ЗБРОЇ. В ТОМУ ЧИС
ЛІ І НЕЙТРОННОЇ БОМБИ.

У НЬЮ-ЙОРКУ В МАНІ
ФЕСТАЦІЇ. ЯКА ВІДБУЛА
СЯ НЕДАВНО, БРАЛИ 
УЧАСТЬ ПРЕДСТАВНИКИ 
БАГАТЬОХ КРАЇН СВГГУ.

НА ЗНІМКУ: ДЕЛЕГА
ЦІЯ ЯПОНСЬКИХ БОР
ЦІВ ЗА МИР НА ВУЛИ
ЦЯХ НЬЮ-ЙОРКА.
Фото ДЖАПАН ПРЕС — 

ТАРС.

З стор, ..

«ЕКСПРЕС» — ЖЕНЦЯМ
пульсувала вантажними авю з пер
шим зерном новою врожаю.

І саме в ці хвилини учасники агіт
бригади «Експрес» вирішили пока
зати повністю свій репертуар хлібо
робам колгоспу імені Чкалова. У 
просторому й світлому приміщенні 
їдальні імпровізовану сцену запов
нив естрадний ансамблі», яким ке
рує Анатолій Воронсвко.

У цих стінах пролунали мрійливі 
и жартівливі естрадні мелодії, їх 
подарували механізаторам органіст 
Євген Чумаченко, гітарист Юрій 
Кулііцькшї, ударник Микола Бхду- 
латій і солісти ансамблю Людмила 
Шевченко і Любов Маїгзик.

Закінчувався концерт і закіїїчу- 
вався липневий дощ. Жниварі по-

спіхом виходили садвір, простували 
до своїх загінок. Культармійці теж 
поспішали. Сьогодні їм іюірібио 
дати ще два концерти. Звичайно, це 
нелеї ко. Та жнивна пора — цс нора 
невтомної, щоденної праці.

Попереду в «Експреса» багатокі
лометрові дороги по колгоспах ІІо- 
всмиргородського району, де їм до
ведеться виступати по гри чотири 
рази на день. Па кону токів; трак
торних таборів, кузовів грузовики» 
дзвенітимуть голосна пісня і 
поетичне слово. Це — скромний, але 
щирий подарунок кіровоградських 
культармійців жниварям Новомир- 
юродського району.

- В. ГОНЧАРЕНКО.

Увага: коричнева небезпека!

ЧОМУ КАТ ВАГНЕР 
ПРОСИТЬСЯ У ФРН

видали його ФРН. І це не 
випадково.

Західно-німецька Феміда 
виявляла і виявляє винят
кову прихильність до на
цистських злочинців. За 
весь післявоєнний час у 
ФРН, за свідченням що
тижневика «Тат», проти 
нацистських злочинців бу
ло порушено 82 667 справ, 
а розглянуто з них лише 
6425. При цьому в біль
шості випадків злочинцям 
ухвалювали . надто м’які 
вироки.

Найбільший в історії 
ФРН процес у справі 14 ка
тів з «табору смерті» Май- 
данека тягнеться в м. Дю- 
сельдорфі з листопада 
1975 року. Кінця йому не 
видно. Адвокати всіма 
правдами і неправдами на

магаються врятувати обви
нувачених від заслуженої 
кари.

Після грудня 1979 року 
в ФРН взагалі буде припи
нено .переслідування на
цистських злочинців.

У цьому зв’язну слід нага
дати, що ФРН досі не при
єдналася до конвенції про 
незастосованість строку 
давності щодо воєнних зло 
чинців і злочинів проти 
людства, яку прийняла Ге
неральна Асамблея ООН 
26 листопада 1968 року. В 
цьому документі народи 
світу вимагають викриття 
і справедливого покаран
ня всіх нацистських зло
чинців.

Об'єднання осіб, що пе
реслідувались при нациз
мі,— союз антифашистів,— 
направило лист усім фран-

ціям бундестагу, в якому 
заявляє, що застосування 
строку давності до на
цистських злочинців не об
грунтоване, і виступає за 
приєднання ФРН до згада
ної конвенції ООН.

У ФРН, відзначається а 
листі, безкарно проживає 
більшість нацистських зло
чинців, застосування до 
них строку давності мало б 
негативні політичні на
слідки, призвело б до ново
го піднесення неонацизму, 
до реабілітації фашизму. 
До нацистських злочинців, 
підкреслює щотижневик 
«Тат», не повинні застосо
вуватися строки давності.

Л. УРБАН, 
кореспондент ТАРС.

Бонн.

1_| А XXV з’їзді КПРС вироблено чітку 
11 програму підготовки висококваліфі
кованих кадрів для всіх галузей народ
ного господарства шляхом професійно- 
технічного навчання. Поряд з формуван
ням молодого поповнення робітничого 
класу і.е меншу вагу має також підго
товка кздрів масових спеціальностей 
для різних сфер обслуговування трудя
щих, зокрема торгівлі і громадського 
харчування. Згадаймо: на XVIII з’їзді 
ВЛКСМ Леонід Ілліч Брежнєв підкрес
лив велике значення в сучасному житті 
радянських людей сфер торгівлі і побу
тового обслуговування. Зокрема, він 
сказав, що комсомолу слід взяти над ни
ми постійне і ефективне шефство.

Одним з базових навчальних закладів, 
де готують фахівців для системи спожив
чої кооперації нашої області, є Кірово
градське кооиератчівне професійно-тех
нічне училище облспоживспілки. Цей на
вчальний заклад розташований у ново
му чотириповерховому корпусі сучасно
го типу по вулиці Уфі.мськін, 22-а.

Протягом більш як десятирічного пе
ріоду наш колектив підготував для під
приємств споживчої кооперації області 
2і68 спеціалістів. Училище здобуло все- 
загальне визнання і авторитет у молоді 
її трудових колективів. Переважна біль
шість колишніх вихованців мінно закрі
пились на виробництві, окремі з них 
продовжують навчання у технікумах та 
вузах, стали спеціалістами вищої ква
ліфікації.

Критерії оцінки нашої роботи своєрід
ні. її не виміряєш ні абсолютними циф
рами, ані процентами. Тільки по тому, 
яких спеціалістів підготує училище, 
можна судити про роботу всього колекти
ву і насамперед його авангарду — кому
ністів.

Як і кожний навчальний заклад про
фільного типу кооперативне училище 
має свою специфічну особливість. Тим 
більше, що готувати недавніх шкільних 
випускників до роботи в торгівлі, на 
нідпрнємствах громадського харчузан- 
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ТВОЯЇіроход- 
курсу на- 
кожен ви-

ня — значить не 
просто дати їм су
му професіональ
них знань і прак
тичних навичок. 
Потрібно, щоб за 
період 
жени я 
вчання
хованець був під
готовлений, так би 
мовити, психоло
гічно до самостій
ної роботи, прой
нявся свідомістю 
того, що він потрібен людям, справі, 
якій вирішив себе присвятити.

За останні роки викладацький колек
тив училища зумів помітно зміцнити уч
бово-матеріальну базу і на цій основі 
створити всі необхідні для подальшої 
роботи умови, що в свою чергу дозволи
ло розширити профіль підготовки висо
кокваліфікованих фахівців семи спеці
альностей: продавців промислових і про
довольчих товарів, заготівельників, ку
харів, кондитерів і пекарів четвертого 
розряду, інвентаризаторів.
у СВОЇЙ переважній більшості учнів-
* ська .молодь проявляє наполегли

вість і допитливість в оволодінні обра
ною професією. Минулий навчальний рік 
і наш цьогорічний випуск ще 232 фахів
ців з усією очевидністю показали дальше 
підвищення рівня підготовки кадрів ма
сових професій для споживчої коопера
ції. З відмінними оцінками закінчили 
курс навчання 42 випускники, серед 
них — Н. Артеменко, Н. «Лобур, Л. Гера
сименко, Т. Карауш, Л. Чорнрпицька, 
Т. Григоренко, Л. Папуша, Г. Ветрова та 
інші.

Весь навчально-виховний процес спря
мований па те, щоб наші випускники 
могли найкращим чином задовольнити 
запити трудящих на товари і послуги, а 
рівень їх професійної підготовки цілком 
і повністю відповідав би сучасним гори
зонтам сільської торгівлі. Для цього У

ПРОФЕСІЯ
нас розроблена струнка система трудо
вого виховання майбутніх кооператорів.

Сам процес навчання тепер максималь
но наближено до виробничих умов. Для 
цього при училищі обладнано дев’ять 
галузево методичних кабінетів: політеко
номії, технології роботи магазину, про
мислових та продовольчих товарів, бух
галтерського обліку і лічильної техніки, 
технології хлібопекарського виробни
цтва. кулінарії та кондитерської спра
ви. Всі ці кабінети обладнані сучасним 
торгово-технологічним устаткуванням, 
зразками товарів, технічними засобами 
навчання.

Теоретичні знання в процесі занять 
учні закріплюють на виробничій прак
тиці. До послуг майбутніх кооперато
рів — харчова лабораторія, крім того, 
за училищем постійно закріплені базові 
підприємства — універмаї і гастроном 
сучасного типу, їдальні комбінату гро
мадського харчування та кондитерський 
цех облспоживспілки.

В основу навчально-виховного процесу 
покладено принцип комплексного підхо
ду до нього, тобто він передбачає якнай
тіснішу єдність ідейно-політичного, тру
дового і морально-етичного виховання 
юнаків і дівчат. У навчальний процес 
впроваджуються найбільш ефективні 
форми і методи, сучасні технічні засоби. 
Цьому в значній мірі сприяє те, що ви
кладацький колектив укомплектовано 
найбільш підготовленими знавцями своєї 

справи, котрі мають практичний досвід 
роботи в сфері торгівлі : громадського 
харчування.

З року в рік паш колектив повні«.по 
виконує навчальні програми. Б училищі 
його вихованці прилучаються до праці, 
громадсько-політичної роботи. Віднедав
на запровадили перспективне планував 
і;г, виховних заходів у колективі на весь 
період навчання, що дає позитивні ре
зультати. Багато уваги приділено ін
тернаціональному і військово-патріотич
ному вихованню майбутніх спеціалістів. 
*2 АРАЗ уже неможливо уявити собі 

життя нашого училища без прове
дення Ленінського заліку, ленінських 
уроків, конкурсів, походів по місцях ре
волюційної, бойової і трудової слави 
радянського народу. Велику виховну 
роль мають традиційні зустрічі з наши
ми колишніми випускниками, бесіди про 
моральне обличчя радянської людини, 
проведення тематичних вечорів, літера
турних диспутів, культпоходів, змістовна 
робота гуртків художньої самодіяльнос
ті, спортивних секцій. До послуг учнів— 
зодоплавальпий басейн, спортивний зал. 
Багато цікавих заходів проводиться без
посередньо в гуртожитках.

Через молодих комуністів — своїх 
посланців у комсомолі — паргіГіпа орга
нізація (секретар В. О. Всрхоланпсв) 
спрямовує всю багатогранну діяльність 
учнівства. Ми постійно добиваємося то
го, щоб комсомольськими дорученнями 
була охоплена рівномірно вся «молодь і 
щоб перевірка виконання доручень мчла 
не епізодичний а системний характер.

Нині в училищі гаряча пора—почався 
набір нового контингенту абітурієнтів,з 
числа рекомендованих відділами кадрів 
райсноживспілок недавніх випускників 
середніх шкіл. У повий навчальний рік 
наш колектив вступить з чіткою програ
мою дальшого поліпшення якості підго
товки кваліфікованих спеціалістів для 
системи споживчої кооперації.

А. БУРКОВСЬКИЙ, 
директор профтехучилища, Герой 
Радянського Союзу.
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II И ЗМОЖЕШ ти, юний дру-
• же, визначити гірські поро

ди та мінерали і їх фізичні 
властивості? А може вмієш ко
ристуватися гірським компа
сом; пройти складним маршру
том і зробити опис геологічної 
будови місцевості, «чисто від
мити» шліх в лотку (тобто 
відокремити від ліску, важчий 
за нього мінерал)? Л чи розу
мієшся ти на геофізичних при
ладах і чи можеш користува
тися радіометром, або чи зна
єш як винайти дебіт джерела? 
Ствердно на ні питання мо
жуть відповісти юні геологи— 
члени учнівських експедицій
них загонів, геологічних клубів 
та гуртків,, члени обласних та 
районних команд юних геоло- 
гів, що збираються на свої 
традиційні зльоти та змагання.

УЧИСЬ, ГЕОЛОГ...
Подібні об’єднання з’явили

ся на початку 60-х років в Ір
кутській області, а нині вони є 
в усіх куточках країни. Не 
стоять осторонь і юні любителі 
неживої природи Кіровоірад- 
щвни.

Чималі багатства заховані у 
надрах області. В районах ви
ходу кристалічних порі)і видо
бувають мінні будівельні мате
ріали: граніти та гнейси, мігма- 
ті гм і амфіболіти. Ііа вироб
ництво мінеральних фарб та 
виробів з кераміки йдуть сіру* 
вато-голубі, строкаті та чер- 
воно-буроваті глипп. Далеко за 
межами республіки відомий 
графіт з Завалля. Багата земля

Кіровограді)!)))))) і на цілющі 
мінеральні джерела. Численні 
загони геологів вивчають над
ра області не лише з мстою 
пошуку корисних копалин. 
Знання геологічної будови міс
цевості необхідні і для великих 
будівельних та меліоративних 
робіт.

Проклали тут чимало марш
рутів і юіп геологи. Так, цікаві 
і корисні дослідження прово
дять учні кіровоградських 
шкіл № ЗО, № 22 та інших, що 
займаються в геологічній секції 
обласної станції юних туристів 
лід керівництвом геолога Є. М. 
Сєрого; учні 16-ї кіровоград
ської і 10-ї світловодської се

редніх шкіл, юні гуртківці 
8-річної школи села Новогри- 
гор'ївкн, що у Доллнському 
районі, які виконують завдан
ня своїх старших товаришів- 
геологів. Деякі з гуртківців ви
рішили все своє життя пов'яза
ти з улюбленою наукою •— 
геологією.

Непогано виступають па гео
логічних зльотах юні кірово- 
градці. Перша зміна у респуб
ліканському таборі «Уклін» За
карпатської області приймала 
юних геологів. 1 там збірна Кі- 
ровоградщини зайняла перше 
місце на геологічній конфе
ренції, а у загальному залі
ку — трете місце по республі-

ці. Результати, звичайно, від
радні. Але закінчилися змаган
ня і попереду — нова робота, 
нові маршрути, заняття з опа
нування основ геології. 1 перш 
за все необхідно залучити до 
гурткової роботи тих, хто при
йде на зміну старших товари
шів — випускників ШКІЛ. ;

Тут слово не лише за геоло- 
гами-спсніалістами та вчителя
ми, треба більш активне втру- ; 
чанна місцевих комсомольських 
організацій, шкільних комітетів 
комсомолу, Будинків піонерів. 
Адже підготовна юних геоло
гів — це вже і справа профе
сійної орієнтації і професійної : 
підготовки школярів. 1 в Пій 
важливій і корисній справі не ; 
повинно бути байдужих.

Б. КАРАСІ!!.

1 • СПОРІ

І ІО історію мені довелося 
нещодавно почути від 

мимовільних супутників у 
дорозі. Вона мене схвилю
вала настільки, що, мабуть, 

вже ніколи, 
так, як

не забуду її 
Розповім все 
м’ятала.

...Довкола 
Щедро припікало 
повернулися з південних 
країн вже й пізні’ птахи. 
Нарешті прилетіла до свого 
гнізда і пара лелек. Приле
тіла на третє літо. Спочат- 

у довго кружляли птахи 
іад оселею, з цікавістю роз-

буяла

запа-

весна, 
сонце,ВІРНІСТЬ

глядаючн рідні місця. Гніз
до на старі» груші було па 
місці. Господар пе спиляв 
зсохле дерево — пожалів 
тгашпну домівку.

Лелек» одразу ж взялися 
до робот»: підправили нови
ми гілочками оселю, висте
лили її денце Незабаром ле- 
печиха відклала двійко 
яєчок і почала їх висиджу
вати. Лелека дуже зворуш
ливо турбувався про свою 
подругу: носив корм їй. під
міняв. коли вона відпочи
вала.

Все мало скінчитися щас
ливо. У гнізді ось-ось з'яви
лося б двоє пташенят, а во
сени поповнена сім’я відле
тіла б у теплі краї.

Бее так і сталося б. якби... 
пс цікавість господаря. На 
перши» погляд зовсім не
винна: він хотів дізнатися, 
що з того вийде, якщо в 
гніздо лелек підкласти гу
сяче яйце. Він виждав мо
мент, коли птахи відлучи
лись ненадовго і виконав 
свій намір.

• Спочатку все йшло нор
мально, лелечнха турботли
во сиділа на гнізді, лелека 
приносив їй їжу. Та ось 
прийшла черга самцеві під
мінити подругу. Лелечнха

злетіла з гнізда, зробила ■ 
круг лап грушею, розмішаю- І 
чи крила. Та раптом лелека К 
теж знявся в повітря і зник. І 
Вій довго не повертався. А І 
лелека опустилася в гніздо, І 
несподівано перервавши І 
свій ВІДПОЧИНОК.

Все не з цікавістю спогля- І 
дав той чоловік і, побачив- І 
ши лелеку на місці, вже хо- І 
тів іти до хати. Та раптом І 
безладний крпк зграї лелек І 
зупинив його. Вісім великих І 
птахів зняли над грушею І 
такий галзс, що хоч вуха І 
затуляй.

Якби дано людині розумі- І 
ти мову птахів. Про шо во- І 
ни сперечалися, за віщо І 
сварили лелечнху? Пєепє, у І 
них проходив суд...

Враз лелека злетів і сів І 
на гніздо. Одне за одним І 
довгим дзьобом він попики- І 
дав всі три яєчка і з якоюсь І 
жорстокістю взявся розби- І 
рати гніздо. Гучним гелю- І 
тінпям супроводжувала рент- І 
та лелек його дії. А потім І 
сталося^щс страшніше. Всі І 
птахи налетіли па самітню І 
лелечнху. почали її клювати І 
довгими дзьобами. Найбіль- І 
шс старався її лелека. Він з І 
усієї сили бив самку в гру- І 
ди. Вона не тікала, якесь І 
пригнічено сприймала ко- І 
жен удар і здригалася всім І 
тілом.

Винуватець, що спостері
гав цей суд. допомогти ле- 
лсчисі вже не міг нічим.

Вона все слабше тримала
ся па ногах. Ось не встояла, 
упала...

Лелеки знялися в небо, 
зробили коло над оселею і 
зникли геть.

Чоловік підняв птаху, 
вніс до хати Хоч чмм-не- 
будь хотів він спокутувати 
свою провину перед нею. 
Чотири дні лелека не підні
мала голови, не брала їжі, 
тільки інколи вдавалося в 
дзьоб влятіґтрохи води.

Виходив її таки господар.
І вирішив випустити па_во
лю. Одного дня виніс її V 
двір, опустив па землю. А 
вона ніби чекала цієї миті.’ 
Загелготіла, розбіглася і 
злетіла. Плавно кружляла 
вад оселею, потім піднялася 
високо-високо, склала 
ла і каменем впала до 
хазяїна...

Довго стояв чоловік вад 
пежввою лелекою, не РОА- 
міючи ВСЬОГО ТОГО, 

скоїлося.
♦

Розповідь схожа на 
генду. Але яку прекрасну!

Д. ГОРБАНЬОВА, 
жителька міста Улья
новки.

ТГЖЕ й середина літніх канікул 
* минула, а за місцем прожи
вання дітей у Кіровському районі 
обласного центру ще не закінчи
ли підготовки всіх запланованих 
на літо спортивних та ігрових 
майданчиків. На багатьох із них 
не вистачає інвентаря, до того ж 
частина його не відремонтована, 
мало піску (для дошкільнят).

Центральний спортивний май
данчик існує при жеку № 3, у п я- 
тому такого не відкрили, а пра
цівники сьомого жеку е травні 
>оч і закидали трохи рови, що бу
ли викопані посеред майданчика, 
та робіт повністю не закінчили, 
тож спортивні ігри на ньому 
Елаш-товувати ще не можна.

Не треба далеко ходити і за ін
шими прикладами. Досить на кіль
ка десятків метрів звернути в бік 
від вулиці 50-річчя Жовтня на ву
лицю Глінки або провулок Мирго
родський. Там теж с майданчики, 
що діяли /линулого року. Дітвора 
грала на них у баскетбол, волей
бол, проводила веселі старти. 
Нині дітей тут не побачите, бо ні
хто не додумається, хоч засипзти 
піском ями. На двох дитячих ігро- 
еих майданчиках по провулку 
Миргородському, 21 узимку дітво
ра грала ще в хокей, бігала на 
ковзанах, весною там було облад
нання. Його не тільки не ремон
тували, а й забрали звідти. Чим 
займатися дітям? Вони бігають по 
іазонах, по квітах, шастають по 
деревах, ламаючи гілля, а батьки 
ьедобрим словом згадують керів
ництво жеку, яке не допомогло

НА «МАЛОМУ
СТАДІОНІ»ТА ЩЕСТРИБКИЧЕРЕЗ ТИН...
"м організувати відпочинок дітво
ри Елітну. Та хіба тільки влітку? 
Знадобляться ігрові майданчики 1 
еосєни та взимку,

Є окремі недоробки і в жеку 
№ 6 по вулиці Київській. Тек, ска
жімо, досі не працює підлітковий 
клуб, немає піонерської кімнати. 
V' О1 ЇЛОСЯ б почути, яку пози- 

цію займають працівники Кі- 
ровського райкому комсомолу. 
Адже організація спортивно-ма
сової роботи за місцем проживан
ня — це і їхня турбота. А куди по
ділися шефи із заводів, фабрик, 
установ і навчальних закладів, які 
обіцяли допомогти працівникам 
жеків у проведенні спортивних 
поєдинків з дітьми? Приємно було 
чути, що юні футболісти иЧайки» і 
»Юності» успішно виступили на 
республіканських змаганнях. А 
ще? Що ще крім футболу?

К. БОРИСЕВИ‘Е 
голова ради сприяння сім’ї 
і школі.

ФУТБОЛ ЗМІН НЕ СТАЛОСЯ
Перший ігровпй день другого ко

ла чемпіонату країни серед клубів 
другого ешелону не вніс ’ 
становище лідируючих 
Майже всі вони грали на 
полях. Харківський «Металіст» у 
Севастополі переміг «Атлантику» 
(1:0). а нікопольський «Колос» у 
Тирасполі — місцевий «Старт» 
(2:0). Унічию з однаковим рахунком 
(2:2) закінчилися поєдинки мико
лаївського «Суднобудівника» з 
криворізьким «Кривбасом» і 
херсонського -Кристала» з полтав
ським «Колосом». Як ми вже пові
домляли, в зустрічі ясдаиовсьної о 
«Новатора» і кіровоградської «Зір
ки» також було зафіксовано ні-

змін у 
команд, 

чужих

чийний результат — 1:1. Лише 
чернівецька «Буковина» в гостях 
завдала поразки торпедівцям 
Луцька (1:0).

Найвищі «поверх»» турнірної

виїзді. Вона гратиме в Горлівці з 
місцевим «Шахтарем».

таблиці на 22 липня такі:
1 М О

« Металіст;» 23 31—9 35
« Колос» Н. 23 29 — 12 35
«Зірка* 23 29—12 33
«Кристал» 23 28—11 33
«Кривбас» 23 33—18 зо
«Буковина» 23 30—16 зо
С1ЇА К. 22 34 — 17 28
СКА Л. 22 25—20 26

Сьогодні «Зірка.» виступить на

ІПТАІІНЯ-? 
СТЕЛЛІ ЗАХАРОВІ!!

П ять днів дитячо-юнацька спортнв-і
на.школа Кіровоградського обласного 
спорткомитету перебувала в розпоряд
женні найснльнішнх гімнасток рес
публіки. Найбільшого успіху со
пел них добилася Стелла Захарова': ‘ 
Л ятнадцятирічна школярка завоюва
ла кубок республіки з гімнастичного 
багатоборства і звання чемпіонки Ук
раїни в опорному стрибку, у вправам 
на брусах і вільних вправах.

Серед тих, хто виступав за програм 
мою кандидатів у майстри спорту, 
гімнастичне багатоборство виграл? 
Віта Селезвьова з Донецька.

Великий інтерес викликали виступи 
наймолодших спортсменок, які вибо/ 
рговалн кубок «Надія». Переможцями 
серед них стали Лідія Корешкова б 
Ворошиловграда, киянки Аурика Ста- 
родуб та Олена Тулуппикова.

Кіровоградські гімнастки посіли 
дев’яте загальнокомандне місце.

М. КАЛЯГИН. І
На фото: С. ЗАХАРОВА.

Фото В. ЧЕРЕДНИЧЕНКА,

24 ЛИПНЯ

25 ЛИПНЯ

Секретареві комсомоль
ської організації магази
ну «Трикотаж» Людмилі 
Почка! і диспетчеру 
ВЛУ Василеві Боро
даю, які реєструють сьо
годні свій шлюб у Кірово
градському міському бю
ро ЗАГС.

> Наша адреса і телеФо
316050. ГСП, Кіровоград 50, еул. Луначарського, 36. 
Телефони: відповідального секретаря га відділу 
комсомольського життя—2-45-35, відділу пропаганди, 
відділу листів і масової роботи—2-45-36, відділу вій
ськово-патріотичного виховання та спорту — 2-46-87.

БК ^20371, Обсяг

-Понеділок-

ПЕРША ПРОГРАМА. 8.00 
«Час», 8.35 — Гімнасти- 

6.55 — Мультфільми.
25 ’ — Фільм для дітей. 

«Увімкніть північне сяй
во. 10.40 — «У світі тяа- 
рин». 14.30 — Док. теле
фільми. 15.15 — Виступа
ють народні колективи Да. 

«Веселігестану.

Газета виходить 

у вівторок, четвер, 

суботу.

старт»». «Наш
сад». 17.00 — Назустріч XI 
Всесвітньому фестивалю 
молоді і студентів. 18.00 — 
Повніш. 18.15 — «В кож
ному малюнку — сонце». 
18.30 — «Рішення липнево
го (1978 р.) Пленуму ЦК 
КПРС — в життя». 19.15— 
Концерт радянської ліспі. 
19.50 — До 150-річчя -ч дня 
народження М. Г. Черйи- 
шевеького. «Що робіть?» 
Тслевистава. (21.00 —
«Час»), По закінченні — 
новини.

ДРУГА ПРОГРАМА. 10.00 
— К. т. Новини. 10.20 — 
К. т. «Доброго вам здо
ров’я». 10 50 — К. т. «Га
лузь. досвід, проблеми». 
11.40 — К. т. «Зустрічі в 
Славному». Музична про-| 
грама. 16.20 — «Атеїстичнії 
діалоги». 17.00 — К. т. Для1! 
школярів. «П’ята трудова».

17.30 — «Закон і ми». 18.00
— Для дітей. «Сонечко».
18.30 — «Ми — інтернаціо
налісти». Док. телефільм 
« Сад дружби». 18.40—"Лю
бителям балету». 19.00 — 
К. т. «Вісті». 19.30 — «Ук
раїна жнивує». 19.40 —К. т. 
«Письменник і час». Висту
пає М. Луків. 19.55 — Кон
церт Гуцульського ансамб
лю пісні і танцю Івано- 
Франківської філармонії. 
20.45 — «11а добраніч. Ді
ти!-. 21.00 — «Час». 21.30
— К т. Телефільм «Стан
ційний наглядач». 22.35 — 
К. т. Тележурнал «Старт». 
По закінченні — и. т. Но
вини,

18.00 — Новини. 18.20 —“ 
Мультфільми. 18.40 — «Сс/ 
ло: діла 1 проблеми». 19.10 
— «ІІІсня далека 1 близь? 
кп». 19.55 — Док. фільм 
♦ Тихі американці». 21.00 
«.Час». 21.30 — «Комісари^ 
Славлю вас...» Вечір у ио)І« 
пертпій студії ОстанкіщЬі 
По закінченні — новини.

«МОЛОДОП КОММУНАР» 
орган Кировогрід»хо«о обьома 

ЛКСМУ Г. Кировоград.
Газеїа печатается 

ва украинском язике.

Друкарня ім. Г. М. Димитрова, 
обласного управління у справах видавництв, 

поліграфії і книжкової торгівлі, 
м. Кіровоград, вул. Глінки, 2.

ПЕРША ПРОГРАМА. 8.00 
«Час». 8.35 — Гімнасти

ка. 8.55 — «Дітям про зві
рят». 9,25 — М. Г. Чсріпі- 
піепський. «Що побит»?». 
Тслевистава. 14.30 — Док. 
фільм». 15.20 — Грає за- 
служенпй артист РРФСР 
О. Слободяиик (фортепіа
но). 15.45 — «Об’єктив». 
16.15 — Телефільм для ді
тей. «Великий приборку
вач». 17.30 — «Справ» моє. 
ковського комсомолу».

ДРУГА ПРОГРАМА 10.00 
— К. т. Новини. 10.10 -А 
«Піонерське літо». 10.40 
К. т. О. Гончар. «11а косі»7 
11.00 — К. т. Телефільм 
« Ста н ці іі 11 и й в а г л я да’ і».
12.05 — К. т. Для школярів. 
«П’ята трудова». 15.55 
«Орбіта дружби». (Змагаю
ться трудящі Львівської та 
Ульяновської областей); 
16.25—К. т. Для школярів.- 
«Вперед, орлята!.». 17.00 
«Музичні вітання хліборо
бам». 17.45 — Док. теле
фільм «Ні останні кіломст/ 
ри». 18.00 — К. т Концерт 
російської народної піспт. 
18.30—«Сонне миру». Юні 
художники XI Всесвітньо
му фестивалю молопі і сту
дентів у Гавані 19.00 —4 
К. -г. «Вісті». 19.30 — «Ук
раїна жнивує». 19.45 -* 
И. Штраус. «Циганський 
барон». Вистава. 20.50 -Ч* 
К. т. «На добраніч, діти!»« 
21.00 — «Час». 21.30 
Продовження вистави «Ци
ганський барон». У перер
ві — к. т. Новіти.
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