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Цього дня члени комсо
мольсько-молодіжної бригади 
різальників металу ковальсьно- 
пресового цеху заводу «Чер
вона зірка», яку очолює деле
гат XVIII з'їзду ВЛКСМ Леонід 
Артеменко, були особливо ра
дісно збуджені: зобов'язання, 
взяті на честь 60-річчя Ленін
ського комсомолу виконано!

5 вересня вони доповіли за
водському комітетові комсо
молу: «Є 50 тонн зекономле
ного металу!»

— Цієї звістки ми чекали, — 
сказав секретар завкому ком-

сомолу Олег Колего®; — Зна
ли: члени бригади — і сам 
Леонід Артеменко, і мелодий 
комуніст Володимир Головко, 
комсомолець Віктор Вічиансв, 
Василь Семига свого слова до
держать. Почин молодих кова
лів — «Виробничим етратам— 
комсомольський заслін!« — 
підтримали всі 32 комсомоль
сько-молодіжні бригади та 
екіпажі заводу.

— І нам радісно, — не при
ховує своїх почуттів Леонід, — 
що зі своїм зобов'язанням 
справилися достроково. Ду
маю, що за дні, які лишаються 
до ювілею комсомолу, ми 
зекономимо ще 10 тонн мета
лопрокату.

Рубіж узято, похід за еконо
мію триває. На трудовому ка
лендарі передовиків — листо
пад 1979 року.
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ил мавші—
«КвИСШШЬШ
волтг»

Учора з Новоукраївкн вирушили по 
місцях революційної, бойової і трудової 
слави радянського народу учасники кін
ного агітпоходу «Комсомольський под
виг».

Минулого року юнь у червонозорих бу- 
дьонівках, онуки вершників революції, 
пронесла знамено бойової слави батьків 
шляхами, де йшли в бій ескадрони Чер
воного козацтва, легендарні кіннотники 
С. М. Будьоиноіо... 1 ось знову Новоук- 
раївка проводжала в дорогу учасників 
обласного кінного агітпоходу «Комсо
мольський подвиг», присвяченого 60-річ- 
чю ВЛКСМ.

Покладення квітів до підніжжя па
м’ятника В 1. «Леніну, вручення агітза- 
гонові червоного прапора. І звучить ві
копомна, часів громадянської, війни, 
команда:

— Но конях!
Попереду — шість днів походу, зустрі

чі з жителями дев’ятнадцяти населених

пунктів Кіровоградської та Миколаїв
ської областей. 1 Іовомпколаївка, Глодо- 
си, Добровеличківка, Тернове, Вільшан
ка, Первомайськ, Кримкв, Побузьке, 
Краснопірка — такі основні точки марш
руту червоних вершників.

У складі агітзагону сорок л’ять чоло
вік. Почесні учасники — члени підпіль
ної комсомольської організації «Спар
так» Г. Л. Безвсрхній, В. Р. Ті’ховськнй, 
начальник обласного штабу походу мо
лоді «Шляхами слави батьків» Герой Ра
дянського Союзу В. О. Верхоланцев, го
лова обласної ради ветеранів комсомолу 
В. П. ііовійчук. Загін супроводять ху
дожня агітбригада з Компавіївського 
району — переможець обласного огляду 
агітколективів, лектори товариства 
«Знання».

Докладно про обласний кінний похід 
«Комсомольський подвиг» буде надруко
вано в чергових номерах «Молодого ко
мунара».

24 260 ЦЕНТНЕРІВ ХЛ-1ВА НАМОЛОТИВ КОМБАЙНОМ «КО
ЛОС» КОМБАЙНЕР РАДГОСПУ <П’ЯТИХАТСЬКИЙд ВМРІВСЬКО- 
ГО РАЙОНУ АНДРІЙ ТРЮХАН. МОЛОДИЙ КОМУН1С1 ЗІБРАВ 
ЩЕДРИЙ ВРОЖАЙ РАННІХ ЗЕРНОВИХ 451 ПіКТАРА І СТАВ 
ПЕРЕМОЖЦЕМ РЕСПУБЛІКАНСЬКОГО ЗМАГАННЯ МОЛОДИХ 
ЖНИВАРІВ.

НА ФОТО: АНДРІЙ

МОЛОДИН КОМУНІСТ ЗІБРАВ
ЗМАГАННЯ МОЛОДИХ
Фото С. АНДРУСЕНИ-А.

е ЗЕЛЕНІ ЖНИВА: 
ТЕМПИ УДАРНІ!

ВМІННЯ 
плюс
ЗАВЗЯТТЯ

Т РУДІВНИКИ радгоспу 
‘ «П ятихатський» нині по
ставили собі за мету ство
рити півторарічний запас 
кормів для худоби. І вони 
швидкими темпами сило
сують кукурудзу.

Врожай її щедрий. Ко
жен гектар еидзс в серед
ньому 270—280 центнерів 
зеленої маси. Транспорту 
потрібно багато, аби за-

безпечити ритмічну робо
ту збиральних машин. 
Тим-то шофери і тракто
ристи не гають жодної 
хвилини. Молоді водії 
Юрій Ровенський, Федір 
Іллів, Сергій Бурман — 
серед передовиків соціа
лістичного змагання на 
«зелених жнивах». Щодня 
кожен мало не вдвоє 
перевиконує норму виро
бітку. В силосні траншеі 
вже закладено понад 10 
тисяч тонн соковитого 
корму.

Злагоджено працюють 
кормодобувники колгоспу 
імені Карла Маркса. Ку
курудзу вони вже скосили 
майже на 400 гектарах,

зелену масу закладають 
за всіма вимогами техно
логії. Тут теж відзначаю
ться молоді механізатори 
і шофери. Так, Микола 
Трипадуш скосив качанис
ту на 80 гектарах, його 
товариш Василь Руснак — 
на 75. Добре працює й 
шофер Петро Шаповал. 
Автомашиною ГАЗ-51 він 
перевіз понад 200 тонн 
зеленого корму.

Багато юнаків і дівчат 
заготовляють силос і в ін
ших господарствах райо
ну.

В. КОПАНЬ, 
’ інструктор Петрів- 

ського райкому ком
сомолу.

ТРЮХАН.

ВИ ЗОБОВ’ЯЗУВАЛИСЬ

Напередодні Всесоюз
ного конкурсу плавильни
ків, що проходив 1976 ро
ку в підмосковному По- 
дольську, його учасникам 
роздали анкету. Серед ін
ших були запитання: яка 
бригада посяде перше 
місце? Хто стане пере
можцем в особистому за
ліку? На останнє запитан
ня Віктор Логінов відповів 
коротко: «Я».

Сміливо? Так. Самовпев- 
нено? Ні. Звичайно, таку 
відповідь можна було 
сприйняти за жарт, але те
пер я знаю, що Віктор не 
жартував. Вірив у свої си
ли і через те перелог, став 
кращим плавильником 
країни. Яків Максимов 
(теж зі Світловодського 
заводу чистих металів) ви
передив досвідчених май
стрів на конкурсі минуло
го року, а Логіное посів 
друге місце.

До чого це я веду? Не 
буду ідеалізувати нашу 
бригаду, але робітничий 
характер у хлопців є. Про 
Віктора Логінова я вже 
казав. Не поступляться пе
ред ним у наполегливості

і бригадир Микола Пет
ров, і групкомсорг Воло
димир Татаренко, і Воло
димир Єгоров, і Валерій 
Антонов. Інакше не вико
нали б нині до Дня /мета
лурга плану чотирьох ро
ків п’ятирічки. Протягом 
восьми місяців бригада 
подала А раціоналізатор
ські пропозиції, завдяки 
збільшенню виходу в го
тову продукцію зекономи
ла матеріалів і сировини 
на 236 тисяч карбованців. 
Як і було намічено.

Початок нинішнього ро
ку не обіцяв особливих 
перспектив. Хлопці пішли 
у відпустку, а тут присла
ли на завод нові плавиль
ні установки. Вони значно 
продуктивніші від старих, 
ад^е експлуатувати їх куди 
складніше. Довелося «при
міряти обнову» мені са
мому, а потім бути на
ставником... своєї ж брига
ди. Понад два місяці при
стосовувались до печей. 
Міцний горішок! За цей 
час нас випередили у зма
ганні інші комсомольсько- 
молодіжні колективи об
ласті. А ми з великою на-

СКІЛЬКИ 
СВЯТ НА РІК?
пругою виконували план.

Та минуло ще небагато 
часу, і бригада досягла 
150—170 процентів норми. 
Іноді маємо й за 200 про
центів. Так що свою п'яти- 
річку плануємо завершиїи 
до 109-ї річниці з дня на
родження В. І. Леніна.

Навесні наступного ро
ку закінчимо виконання 
десятої п’ятирічки. Вона 
по-справжньсму здружи
ла колектив, зробила його 
монолітним. Одного разу 
бригадир сказав про п’ять 
пальців руки: який не єрі- 
жеш—болить. Буває, піс
ля успіхів тягне трохи від
почити, поки не стих шу
мок вітань. Час іде, тебе 
обганяють, а ти стоїш, 
розкривши рота, ще не 
опам’ятавшись від колиш
ньої слави.

На щастя, бригада цим 
не захворіла. Завдяки ста-

ранням бригадира. Взага
лі, поеезло нам з Петро
вим. Якась жилка педаго
гічна в ньому є, чи що. 
Перейшов з передового 
комсомольсько - молодіж
ного колективу у відстаю
чий, вивів його «в люди». 
Не кожен зміг би. Досвід 
Миколи б цій галузі нам 
здорово знадобився: ми
нулого року бригада ви
вела з відстаючих відразу 
три колективи.

Та найголовніше — тре
ба вміти працювати, як 
Петров. Іще в лютому ра
зом з групкомсоргом Во
лодею Татаренком він 
виконав особисте чотири
річне завдання (першими 
в області добилися тако
го успіху). Ну а орден 
«Знак Пошани», не кажу 
вже про інші його нагоро
ди, свідчить сам за себе.

Багато що в житті брига

ди сьогодні вже історія. 
Іноді було важко, важче 
навіть, ніж "З новими уста
новками. ■ Але найбільш 
пам’ятними в її біографії 
мені здаються два момен
ти: комсомольські збори, 
на яких ми закликали мо
лодих трудівників підпри
ємства виконати план 
трьох років п'ятирічки до 
60-річчя Великого Жовтня 
(ініціативу потім схвалило 
бюро обкому Компартії 
України), і день, коли ра
портували про те, що сло
ва дотримали. Пам’ятаю, 
після зборів Петров усміх
нувся у свої козацькі вуса 
і сказав, хитро примру
жившись: «Це стосується 
насамперед нас, еге ж?» 
Звичайно, бригадире, ми 
це добре розуміли і в ос
танні дні перед ювілеєм 
хвилювалися не менше, 
ніж ти...

Я сказав, два найбільш 
пам’ятних моменти? А 
день, коли бригаді при
своїли звання колективу 
імені XVIII з’їзду ВЛКСМ?

Завітавши на завод 
уперше, люди дивуються: 
«Оце чистота! Не робо

та — задоволення!» Пра
вильно, задоволення. Іа 
не легке задоволення. Ка
жу не про умови праці,

вони прекрасні. П’ятиріч
ка якості — це п'ятирічка 
якості. Ще рік тому пла
вильник міг давати не всю 
продукцію відмінної якос
ті, у нього була можли
вість нарікати на недоско
налість технології. Чого 
гріха таїти, траплялося й 
таке. І нічим було запере
чити, бо він мав рацію.

Сьогодні можна говори
ти тільки про те, що ми 
недосконало знаємо нову 
технологію Хоча... Неда
ремно ж ми цього року 
подали 4 раціоналізатор
ські пропозиції, дещо, 
справді, потрібно змінити. 
Але головне залежить від 
людей. Хто нині стане 
твердити, що він знає і 
вміє все? В нашій роботі 
немає дрібниць: процес 
плавки починається з під
готовки, з нульового цик
лу. Саме на цьому етапі 
бригада може черпати 
резерви, використавши 
які, ми виплавлятимемо 
кристали кращої якості 
аніж на старих установках 
Так готуємося зустріти 
60-річчя ВЛКСМ.с тишко, 

плавильник адх'у № 8 
Світловодського заво
ду чистих металів іме
ні 50-річчя СРСР.

ЯЗ-
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ЯКІСТЬ НАШОЇ РОБОТИ:
ВИХОВАННЮ - КОМПЛЕКСНИЙ ПІДХІД

ЗВОРОТНИМ
ЗВ’ЯЗОК
ЗАВДАННЯ

тичному
по комупіс- 

вихованню 
молоді, які поставив XVIII 
з'їзд ВЛКСМ,- вимагають 
від комсомольських орга
нізацій, творчих колекти
вів зміцнювати зв’язки з 
промисловими підприєм
ствами, колгоспами і рад
госпами, навчальними за
кладами.

Останнім часом у роботі 
обласного театру ляльок, 
більшість артистів якого— 
молодь, виділилось кілька 
ефективних форм впливу 
на формування комуніс
тичного СВІТОГЛЯДУ дітей, 
підлітків, юнаків і дівчат. 
Поштовхом до цього було 
обговорення в комсо
мольській організації теат
ру постанови Центрально
го Комітету КПРС «Про 
роботу з творчою молод
дю». Нові шляхи до роз
в'язання багатьох проблем 
естетичного виховання

підросгаючого покоління 
підказали нам і докумен
ти XVIII з’їзду ВЛКСМ, 
виступ на комсомольсько
му форумі Генерального 
секретаря ЦК КПРС, Го
лови Президії Верховної 
Ради СРСР Л. І. Брежнсва, 
звітна доповідь ЦК ВЛКСМ 
з’їздові.

Комітет комсомолу теат
ру прагне забезпечити 
виховній роботі з молод
дю комплексний підхід. У 
чому він полягає? Ми 
прагнемо насамперед, 
щоб наші зв'язки охоплю
вали найрізноманітніші ка
тегорії підлітків (робітни
ки, колгоспники, учні, сту
денти, школярі), щоб 
зв'язки ці були довгочас
ними, перспективними. У 
нас постійні творчі кон
такти з навчальними за
кладами міста Кіровогра
да і області, ми плануємо 
поїздки колективу театру

в колгоспи і радгоспи, 
стараємось, щоб кожен 
працівник культури брсіа 
участь у шефській роботі 
і пропаганді естетичних 
знань, дбаємо про тзорче 
зростання молодих. Ос
танньому сприяють різні 
творчі зустрічі, гастролі. 
Т бОРЧА молодь театру 
■ систематично допома

гає самодіяльним колек
тивам сільських шкіл об
ласті, Будинку культури 
шахти «Сзітлопільська» 
Олександрійського райо
ну, обласного Будинку 
піонерів, середніх шкіл 
Кіровограда. У вільний від 
роботи час наші комсо
мольці виготовили деко
рації до вистав «Два кле
ни» і «Колобок» для гурт- 
ківціз Кіровоградського 
Палацу піонерів. Художні 
оформлювзчі театру 
помогли гуртківцям 
ліївської школи 
ти декорації 
для вистав.

Традиційними 
стрічі артистів 
глядачами.
розвитку сучасного театру 
ляльок, про його репер
туар, працю акторів наші 
комсомольці прочитали 
лекції, провели бесіди 
майже з усіх навчальних 
закладах обласного цен
тру- . . .

У дні тижня «Театр і ді
ти» в районах області і 
місті Кіровограді ми по
казували театралізовану

до- 
ГІа- 

виготови-
та ширми

стали зу- 
з юними 

Про напрями

І знову в студентських аудиторіях. Кіровоградського інституту сільськогосло- 
папського машинобудування напружена робота. Лекцй, семінари, обговорення 
проектів. Юнаки таУдївчата готуються стати зисоконваліфікованимії ^нженерами.

виставу, в якій знайомили 
дітей з історією виникнен
ня театру, проводили'бе
сіди про роботу художни
ків та бутафорів, про те, 
як робити ляльки.

На семінарах директорів 
шкіл, старших піонерво- 
жатих ми розпозідаємо 
про значення ідейно-ви
ховної роботи театру ля
льок у формуванні світо
гляду школярів. П ять са
модіяльних театрів-супут- 
ників мають постійних ше
фів — молодих артистів 
театру.

Міцна дружба єднає на
ших комсомольців з ко
лективом 1 олбухінського 
театру ляльск. Болгарські 
друзі подарували нам п є- 
су «Твоя зірочка» Івана 
Острикова. І оловний ре
жисер театру Олександр 
Інюточків і художник Ва
силь Остапенко здійснили 
її постановку. Вистава 
удостоїлась диплома на 
фестивалі болгарської 
драматургії. Творча мо
лодь нашого театру по
стійно дружить з комсо
мольсько - молодіжни/ли 
колективами кіровоград
ського заводу «Червона 
зірка», шахти «Світлопігь- 
ська» Олександрійського 
району. Лише за останній 
час театр ознайомив ро
бітничу молодь з такими 
своїми працями, як «Іва- 
сик-Телесик», «Скажи своє 
ім’я, солдате», «Твоя зі-

рочка», «Ти для мене» та 
інші.

Що нас хвилює? Питан
ня, яких ми самі розв яза- 
ти не можемо. Досі не ви
рішено проблеми рекла
ми, зовнішнього і 
театру. Звичайно, 
прищеплювати і 
прекрасного нашим 
леньким глядачам, 
повинен стати для 
довим будинком 
Та, на жаль, наші 
створити довкола 
казкове містечко, 
могли гратися діти і від
почивати їхні батьки, так і 
не здійснилися. Хотілося б 
дізнатися, чи можуть ком
сомольці державного
проектного інституту, фі
ліал якого міститься в Кі
ровограді, на громадських 
засадах скласти проект 
такого казкового містеч
ка? А вже втілити його в 
життя ми, певно, змогли 6 
разом з нашими шефа
ми — комсомольцями-ви- 
робничниками.

Мені здається, 
тепер, як ніколи, 
но зміцнювати 
між творчими і 
чими колективами. І роз
глядати їх не тільки з точ
ки зору того, що артисти 
зможуть показати нам, а й 
з іншої точки — чим змо
жемо ми допомогти ар
тистам? Від цього спільна 
справа тільки виграє.

3. ТАТАРОВА, 
педагог театру.І

ЧЕСТЬ ЗМОЛОДУ

ПОРІДНИЛИСЯ
ІЗ ЗЕМЛЕЮ

їх шестеро — молодих, 
енергійних хлопціз-комсо- 
мольців. Цього року вони 
влилися в дружну сім’ю 
механізаторів другої трак
торної бригади колгоспу 
імені Петровського Кіро
воградського району. По 
весні закінчили кількамі
сячні курси трактористів, 
що діяли на базі колгоспу 
імені Жданова.

Для працьовитих 
завжди знайдеться,
з господарстві гаряча по
ра — кормодобувники за
готовляють силос, трав'я
не борошно. На цьому 
ось полі хлібороби сіють 
озимі. А он там, на сусід
ньому полі, йде збирання 
цукрових буряків. У від
повідь на рішення липне
вого (1978 року) Пленуму 
ЦК КПРС, підтримуючи 
почин ямпільців, буряків-

Діло 
Нині

П’ятдесят років тому, 7 вересня 1928 
року, ЦВК і PH К СРСР прийняли поста
нову про заснування ордена Трудового 
Червоного Прапора. Ця висока нагоро
да — визнання виняткових заслуг перед 
Батьківщиною кращих представників ро
бітничого класу, селянства і трудової ін
телігенції, передових колективів підпри
ємств, науково-дослідних установ, на
вчальних закладів, колгоспів та радгос
пів. її удостоїлись гідні сини і дочки ра
дянського народу, які висели великий 
вклад у справу побудови соціалістично
го суспільства і будівництва комунізму, 
в розвиток народного господарства, на
уки та культури, у зміцнення оборонної 
могутності країни.

Знаменно, що орден Трудового Черво
ного Прапора № 1 було вручено колек
тиву легендарного Путіловського (ніші 
Кіровськпй) заводу в Ленінграді, робіт
ники якого високо несли революційний 
прапор, вписали яскраві сторінки в біо
графію міста великого Леніна. Історія 
увічнила імена мужніх людей, па грудях 
яких засяяли перші ордени Трудового 
Червоного Прапора. Цс — механіки Вій
ськово Повітряних Сил В. Федотов та 
М. Квятковський, які взяли активну 
участь у рятувальній операції по розшу-

ЗОЛОТИЙ ЮВІЛЕЙ

ОРДЕНА
ку дирижабля «Італія», що зазнав аварії 
в районі Північного Полюса.

Лише в нашій республіці за півсторіч
чя цією високою нагородою відзначено 
понад 200 тисяч чоловік, 343 колективи 
та вісім міст — Миколаїв, Полтаву, Дні- 
продзержинськ, Жданов, Краматорськ, 
Кривий Ріг, Макіївку та Херсон. Десята 
п’ятирічка назвала нові імена нагород
жених, які поповнили список людей і ко
лективів, удостоєних ордена Трудового 
Червоного Прапора. Його за два перших 
роки п’ятирічки одержала понад 21 ти
сяча чоловік, з них близько 15 тисяч — 
трудівники сільського господарства. Ни
нішнього року високою нагородою Баїь- 
ківщинп відзначено будівельників Запо
різької та Вуглсгірської ДРЕС імені 
XXV з’їзду КПРС, Чорнобильської атом
ної електростанції вчених, діячів науки, 
культури, вчителів шкіл.

Своїм самовідданим трудом люди, які 
носять на грудях цей орден, здобули 
всенародну шану і повагу.

(РАТАУ).

ДЛЯ ВЕЧІРНИИІВ —
ПІЛЬГОВА ЗМІНА

Незвичайно 
ноаий 
для багатьох 
харків'ян, які 
ться у вечірніх 
Тепер раз на 
□они сідають за 
зранку: 
запроваджено 
вий день.

почався 
навчальний рік 

молодих 
займаю- 
школах. 

тиждень 
парти 

на виробництві 
пільго-

Наш Основний 
Закон

вигляду 
, щоб 
почуття 

ма- 
театр 

них чу- 
казок. 
плани 

театру 
де б

що саме 
необхід- 

зв'язки 
виробни-

ПІДЛІТКАМ
ПРО

КОНСТИТУЦІЮ

ники господарства праг
нуть вчасно та без втрат 
зібрати солодкі корені, 
врожай яких очікується 
високим.
У складі збиральних за

гонів чимало молоді з 
тракторної бригади кому
ніста Олександра Бурди. 
Поруч досвідчених май
стрів сумлінно працюють 
В. Сидоренко, Л. Товсто- 
ног, Ю. Меліка, М. Пере
верзев. Високу оцінку мо
лодим механізаторам да
ють керівники господар
ства, старші товариші. Д 
юнаки вдячні наставникам 
за те, що передали їм 
свій багатий досвід, при
щепили любов до землі і 
техніки, зробили справж
німи хліборобами.

М. СТЕПНЯК.
Кіровоградський район.

Після виступу «Молодого комунара»«Хіба агітвагончикзайва розкіш?»
У матеріал: рейдової бригади, надрукованому під 

таким заголовком у нашій газеті за 16 серпня, крити
ці було піддано комссмольськнїі комітет і правління 
колгоспу імені Калініна Олександрі всьісого районе ;;а 
слабку організацію соціалістичного змагання не задовільні побутові умови жниварів.

Секретар парткому господарства В. Гребешок пові
домив редакцію, що виступ газети обговорено на засі
данні парткому. Критику визнано справедливою.

Правління колгоспу зобов’язано обладнати агггва- 
гої'чкки відповідно до вимог часу. Керуючому пер 
тим відділком М. о. Стусю вказано па безвідповідаль
ні: ставлення ланки побуту до своїх обов’язків їжу 
механізаторам у поле тепер доставляють у термосах

Комітет комсомолу зобов'язано заслухати на свое
му засіданні питання організації соціалістнчі ото 
змагання серед комсомольців : молоді розробити 
Гїпо<Ье?ТиУ^В?ГО сУ?сР!1"Чгва молодих механізаторів і шоферів на чає осінніх польових робіт

За безвідповідальне ставлення до виконання важ
ливого доручення начальника штабу' «Комсомо.'іьсько- го прожектора» Н. Г. Бабенко попереджено о’,ьсько

Дальше зміцнення со
ціалістичної законності — 
одне з програмних зав
дань, поставлених партією 
перед усіма державними 
органами, трудовими ко
лективами, перед кожним 
радянським громадянином, 
особливо перед молоддю. 
Тим-то бібліотеки Кірово
градського району цього 
року провели семінар з 
питань правового вихо
вання. склали заходи, де 
передбачено індивідуальну 
й масову роботу з читача
ми по правовому вихо
ванню.

Вміло використовуючи 
книгу, матеріали з газет і 
журналів, діафільми, ра-— 
йонна й сільські бібліоте
ки знайомлять юних чита
чів з радянським суспіль
ним устроєм, з новою 
Конституцією СРСР, про
пагують радянську закон
ність як вияв принципів 
соціалістичної демократії, 
волі та інтересів народу.

Всю роботу бібліотеки 
здійснюють спільно зі 
школами, піонерськими »а 
комсомольськими органі
заціями.

Наймолодшим читачам 
бібліотекарі рекомендують 
книги «Іірапор і герб» 
Ю. Дмитрісва, «Слово про 
Великий Закон» 3. Воскре- 
сенської, «Наша держава» 
Є. Пбрмяка, що дають ді
тям загальне уявлення 
про Радянську державу. 
Герб, Державний прапор, 
у цікавій і дохідливій 
формі розповідають про 
основні права та обов'яз
ки радянських людей.

Поглибленіше пропаган
да правових знань веде
ться з підлітнами. В ра
йонній бібліотеці, яку очо
лює комсомолка Валенти
на Фролова, і в кращих 
сільських книгозоірнях 
звертають їхню увагу на 
те. якого великого значен
ня дотриманню радян- ~ 
ської законності надавав 
В. І. Ленін, розкривають 
принципову відмінність 
соціалістичної держави і 
права зід держави і проза 
експлуататорського типу.

Для цього бібліотекарі 
використовують різні фор
ми роботи: літературні ве
чори «Я — громадянин Ра
дянського Союзу», комен
товані читання «За рядком 
нової Конституції», усні 
журнали: «Людина, су
спільство, закон», «Гобі — 
про закон, занон — про 
тебе», книжкові виставни, 
читацькі конференції, бе
сіди тощо.

Особливо цікаво будує 
ЦЮ роботу молодий Оіб- 
ліотекар Бережинсьної 
сільської книгозбірні ком
сомолка Тамара Олексі- 
єнко. Йдучи назустріч річ» 
ниці нової Конституції 
СРСР, бібліотеки району 
приділяють особливу ува- —ч 
гу пропаганді Основного 
Закону нашого життя.

Підлітки районного цен
тру і сіл Бережинки, Ук
раїнки, Лозуватки, Покров- 
ського взяли участь у 
проведенні усних журна
лів «Закон, по якому щас
тя приходить», «Маніфест 
будівників комунізму».

Надійними помічниками 
бібліотекарів у важливій 
справі стали працівники 
міліції, прокуратури, де
путати сільрад, які дохід
ливо розповідають дітям 
про радянські закони, про 
переваги соціалістичного 
способу життя.

І. 
старший 
науково 
відділу 
ліотекн 
дара.

КАСАТКІНА, 
бібліотекар 

- методичного 
обласної біб- 
імені А. Гай-

Ініціаторами цього експерименту стали заводи 
«Електроважмаш», тракторний, підшипниковий та ін
ші підприємства найбільшого в Харкові прсмислово- 
го району — Орджонікідзевського. У школах робіт
ничої молоді створені спеціально обладнані денні 
класи.

Право на своєрідну одноденну відпустку в цьому 
році матимуть тисячі трудівників. Щоб їх відсутність 
у пільгові дні не позначалася на виробництві, для 
кожного класу складено певний розклад занять. Роз-

в язано також проблему матеріального забезпечення 
умив. За навчальну зміну їм виплачують половину 
середнього денно« о заробітку, але ті, хто бажає, мо
жуть виходити на роботу після занять або «подовжи
ти» вільний 81Д навчаня день, підмінивши відсутніх 
товаришів.

За прикладом орджонікідзевців нову систему 
впроваджують школи і підприємства інших районів.

О. САМІЙЛЕНКО, 
 кор. РАТАУ.
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потужність заграв 
чи транзисторний

містах сягала й замі- 
зон відпочинку. І, на- 
колективні виїзди на 
природи, влаштовувані 
подорожей та екскур-

1

у СіЕііУ нашої області 
* інтенсивна господарська 
діяльність, гіа місці широких 
ланів піднялися корпуси чаву
ноливарного заводу, виросіає 
дрмо.О;дівнии комюінат, через 
недавні низи пшениць і соня
хів пролягла автострада... | 
міста наші розширяються за 
рахунок степу, оловом, іЄмля 
та активна діяльність на ній — 
характерна риса нашою часу. 
Але при цьому зростає й тя
жіння міського жителя до при
роди. День, проведении у ЛІСІ, 
оіля річки, зшмає стрес, від
новлює настрій, дарує неза
бутні враження, иідночинку на 
лоні природи сприяють ВИХІДНІ 
дні, дооре автоОусне сполу
чення, наявність великої кіль- 
косії осооистих азтомооїтв, 
мотоциклів.

Найчастіше відпочизаючі від
відують найцікавіші куточки 
природи. І не тільки для того, 
щоО відпочити, а и для того, 
щоб отримати певні її дари. 
Коли навесні цього року по
явилися сині проліски, в неве
личкому гайку Оіля села висо
ких Байраків гхіровоградєькою 
району можна Оуло Ьачиїи 
Оезліч автомашин. їх власники 
оберемками рвали перші кві
ти. А то ж як! Бути на лоні 
природи і з пустими руками 
їхати додому?! іам, де голубів 
килим пролісків серед іще не 
одягнених дерев, після вихід
них днів зосталися лише чис
ленні сліди, папір, розоиті 
пляшки та банки, шматки це
лофану... На непросохлих схи
лах, де пересуватися можна 
було тільки ковзаючись, «люби
телі природи» все живе бук
вально стерли з лиця землі.

Мимоволі замислюєшся: чи 
можна буде милуватися про- 
лісковим розливом під 
ними Байраками ще 
кілька років? Надмірне 
рання квітів і лікарських рос
лин не тільки не дає їм змоги 
залишити насіння для продов
ження виду, а й негативно по
значається на долі багаторіч
ний- Таких, як проліски, скажі
мо. Систематичне обривання 
листя і квіток вони переносять 
погано, цибулинка не всіигає 
нагромадити потрібну для зи
мівлі кількість речовин. Неї а- 
тивно впливає на рослини й ви
топтування. Словом, тендітні 
проліски вимирають. Зрозумі
ло, напливу відвідувачів най
більш чудові куточки навколо 
міста Кіровограда неспромож
ні витримати.

Чималої шкоди природі зав
дає неорганізований автоту
ризм. Ось характерний при
клад. На мальозничу галявину 
в'їжджає «Волга», 
різнотрав’я 
но палатку, розведено багатія. 
На повну 
магнітофон 
приймач, у повітря злетів м’яч, 
почулися вигуки, сміх... Авто
мобілем на відпочинок приїха
ла сім’я...

Добре відпочивши два дні в 
гісі, сім я повертається в міс
то. Але після її від’їзду вже 
важко пізнати ту галявину. До
вкола витолочено всю траву, 
не зосталося жодної квіточки, 
на місці вогнища чорніла сели- 
ка латка землі.
чарівним 
сімейство 
що через 
нений під 
хи покинули
Однобока віддача вийшла від 
такого контакту. Люди взяли 
від природи все, що змоіли, 
їй же, крім заподіяння шкоди, 
не дали нічого.
"УЯВІТЬ собі на хвилинку: 
* хтось витоптує газон у пар
ку чи на вулиці, рве на ньому 
квіти... Важко уявити. А до лі
сових галявин — цих своєрід
них газонів природи — люди 
чомусь ставляться саме так. 
Логіка тут трохи наївна. Не 
зірву квітів я — інші зірвуть. 
При цьому ніхто не замислює
ться над такою істиною: відно
вити газон у місті набагато 
легше, ніж у лісі красу галяви-

Ощасливлене 
куточком природи, 
навіть не помітило, 
метушню, галас, зчи- 
час відпочинку, пта- 

два—три гнізда.

Виховувати молоді бережливе 
ставлення до природи, піклуватися 
про охорону і раціональне викори
стання ії багатств.

(З резолюції XVIII з’їзду ВЛКСМ).

ни. По-перше, газон завжди на 
виду у всіх і під наглядом. По- 
друге, на міському газоні ство
рено всі умови для розвитку 
тієї чи іншої декоративної рос
лини (є вода, добрива, догляд). 
По-третє, рослини на газоні 
практично не мають «конку
рентів», з якими треба вести 
боротьбу за життя.

З цими умова..:іі не порів
няєш умов рослин па лісовій 
іалявині. Зриваючи найкращі 
квіти, відпочиваючі несвідомо 
нанизують природі відбір п5- 
г.пворіт, тобто — спрямований 
на виродження, а часом і пов
ністю позбавляють вид можли
вості залишити після себе СІННЯ.

Запобігти цьому нам під си
лу. 1 цс так уже іі складно, 
жен лісник*, колгосп, па терито-

НАШ ДРУГ
СЬОГОДНІ,
ЗАВТРА

рії якого є ліс,—господар при
родних скарбів. Чому о у всій 
області з допомогою цих госпо
дарів не виділити спеціальних 
Місць для стоянок автомишин і 
мотоциклів, розведення вог
нищ, розкидання палаток, для 
сміття/ Баажантє* це запитання 
як пропозицію природолюбів. 
Час упорядкувати, оі.-. льтури- 

лісоьііі га-

ро- 
російської 

дзві-
На- 

«Червону 
(галантус) 

букетами на

ти відпочинок на 
лявиїїі.

Флора нашого 
що багата. «Поки що» можна 
підкреслити. Адже, як наводи
лось вище, .навіть буйноцвітгю 
місцями загрожує зникнення. 
Ще позаторік у Лісовій балці 
(колишня Злодійська) г.одибу- 
вались квіти сон-трави, мину
лого року вже не було жодної 
квітки. А нині я не знайшов ні 
єдиної квітки горицвіту. Під 
загрозою зникнення в цій кра
сивій балці, що прилягає до 
обласного центру, й тюльпани 
лісові жовті, іриси, анемони, 
ЛаМОНОС, сухоцвіт.

Інший приклад. За весь не
дільний день в Оникіївському 
лісі мені вдалося побачити од
нісінький кущик горицвіту з 
трьома квітками. Тоді ж я зна
йшов барвінок. Зірвав квітку, 
щоб сфотографувати на фоні 
неба. Поки ладнав фотоапарат, 
квітка зів’яла. ІІодумалося: 
скільки їх гине. прекрасних, 
неповторних, у букетах, нарва
них на лічені хвилини замилу
вання!

Рідкісними в нашій області 
стали дикоростучі квіти гори
цвіту, сон-трави, рябчика 
сійського, волошки 
жовтої, персиколистого 
ночка, анемони, ромену. 
віть занесений у 
книгу» підсніжник 
продають у нас 
базарі.

Непоправної шкоди завда
ють багатствам природи об
ласті й самодіяльні збирачі 
лікарських рослин.

Б> вас. призначить лікар якусь 
траву чи якесь коріння, а в ап
теці їх немає. Хворий поспішає 
на ринок. Дороге людині здо
ров’я — грошей для ного збе
реження ніхто не шкодує. І 
хворий шукає лікувальної тра
вички на базарі, платить за неї 
втридорога. Якщо ж придиви
тися уважно до нього краму, 
то не важко помітити: баї ато 
рослин зібрано не в тій фалі, в 
котрій воші найбільше містять 
погрібних речовин, неправиль
но заготовлено. Іноді через 
свою необізнаність люди за
мість цілющих трав пропону
ють їхніх нецілющих двійників 
(сухоцвіт, ромашка звичайна і 
т. д.). Тож купівля лікарських 
трав на ринку — справа небез
печна. Водночас скільки цінних 
рослин із комори природи пе
реводять самодіяльні «аптека
рі»! Йде в продаж навіть зане
сений у «Червону книгу» гори
цвіт.

До наших аптек лікарські 
рослини надходять зі спеціалі
зованих радгоспів та шляхом 
збирання їх організованим 
способом. Ця система регу
лює відновлення і поповнення 
видів у природі. На мою дум
ку, для безперервності такого 
процесу лікарські трави слід 
продавати лише в аптеках, а 
масове їх збирання здійсню
вати лише централізовано з 
участю спеціалістів і з відома 
природоохоронних органів. 
Тільки за таких умов буде взя
то під контроль масове зби
рання лікарських рослин і їх 
відтворення. Московські міська 
та обласна Ради народних де
путатів ухвалили рішення про

заборону рвати квіти в лісо
парковій зоні Підмосков я. Чи 
не час і в нашій області ухва
лити таке рішення, заборонити 
приватну торгівлю дикоросту- 
чи/ли лікарськими рослинами і 
квітами, а за знищення їх 
притягати до відповідальності? 
| І АРТІЯ та уряд надавали і 
* *• надають справі охорони 
природи величезного значен
ня. Лише Володимир Ілліч Ле
нін особисто підписав 94 дек
рети і постанови, що сгосую- 

природнихТьСЯ збереження 
багатств нашої Батьківщини. 
Стаття 67 нової 
СРСР зобов’язує 
країни берегти природу і охо
роняти її багатство. Остання 
сесія Верховної Ради УРСІ1 
розглянула питання «Про стан 
і заходи по дальшоглу поліп
шенню природоохоронної ро
боти в республіці у світлі рі
шень XXV з їзду КПРС». Зо
крема, на сесії було відзначе
но, що за останні дві п ятиріч- 
ки на Україні зросла кількість 
заповідних зон природи, взя
тих під охорону місцевих Рад 
народних депутатів, уряду 
республіки.

Лише на Кіровоградщині 
створено 24 зони природи, що 
охороняються, чотири з них — 
республіканського значення. 
Скажімо, докучаєвським лісо
смугам, посадженим за ідеєю 
створення и степовій зоні лісо
вої варти хлібних ланів В. В. 
Донучасва, — понад Є0 років. 
Патріарх серед перлин приро
ди нашого краю — дендропарк 
«Веселі Бокевеньки». Але чи 
завжди і всі мк стсівимось до 
цих заповідних куточків з на
лежною повагою, по-господар
ському, з погляду завтрашньо
го дня? будемо відверті, ні. На
приклад, у наймальовничішому 
ну точну Лісової балки (в райо
ні молокозаводу) відпочиваючі 
залишили численні чорні пля
ми єогнищ, біля них — биті 
пляшки. Через рік ці ж люди 
знову прийдуть сюди — і пі
дуть шукати нового місця для 
відпочинку, бо ж не сядеш на 
бите скло.

Не менш обурюють нас і зва
лища сміття в чудових куточ
ках природи, любителі вирізу
вати на стовбурах дерев свої 
автографи.

Що можна протиставити та
ким «природолюбам»? Думаю, 
передусім, громадську небай- 
дужість. Чому б у місцях ма
сового відпочинку не встано
вити чергування «зелених пат- 
руліз»? Доцільно, щоб і сфера 
дії міліції, народних дружин у 
наших 
ських 
решті, 
лоно 
бюро

гг З стоп»
природа а ти ■■
сій, треба здійснювати з відо
ма природоохоронних органів, 
з урахуванням заходів збере
ження природи. Адже Кірово
градське Оюро подорожей та 
екскурсій часто організовує 
виїзди в мальовничі гаї, на ое- 
реги річок і т. д. Ці екскурсії 
мають на меті наблизити жите
лів міста до природи, навчити 
глибше розуміти її, любити, 
берегти. Але екскурсоводи в 
автобусі, що йде, скажімо, в 
Софпвськии парк чи дендро
парк «Веселі Ьоковеньки», чо
мусь розповідають не про 
природу, її місце в житті лю
дини, не про проблеми її збе
реження, а про загальну істо
рію Кіроаоградщини. Мовляв, 
про природу почуєте на місці, 
від інших екскурсоводів. А чо
му б не підготувати екскурсан
тів до зустрічі, наприклад, із 
дендропарком ще в дорозі? 
Доцільно було б іще раз нага
дати про обов’язок кожного
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бережливого 
природи. На

бережливо ставитись до при 
роди, як спільного багатства. 
Завдання екскурсовода й по
лягає з тому, щоб іще до зу
стрічі із заповідним куточком 
природи допомогти людям 
побачити і зрозуміти прекрас
не в природі рідного краю, 
полюбити його. Екскурсовод 
не повинен забувати про те, 
що він є популяризатором 
знань природи, її схорони і пе
ретворення. Вій має пробуд
жувати цим у екскурсантів 
патріотичні почуття.
Г* ПРАВДІ, любити природу, а 

значить, берегти її, г.ри- 
множугвти її красу особисю— 
це наука, якої потрібно вчити. 
ГІричоглу ще з дитинства. Діти 
надто допитливі і в усьому 
стараються наслідувати дорос
лих. Дуже важливо, щоб на
вколо себе вони бачили постій
но приклади 
ставлення до . .

'жаль, дорослі іноді забувають 
гро це. Біля входу в дитсадок 
№ 21 (м. Кіровоград, вул. Калі- 
ніна) в дерезо забили скобу, 
щоб до неї припинати візок, і 
кожен малюк сприймає цей 
факт за норглу ставлення до 
дерева взагалі.

Ще можна бачити школяріз, 
які з мовчазного схвалення пе
рехожих кидають камінь у жа
бу чи ціляться з рогатки в го
робця. Якось мій приятель 
спробував відібрати рогатку у 
пустуна. Серед дорослих по
близу знайшлися заступники. 
11 !о ж береться г.ід захист? 
Безцільна жорстокість? Весною 
в районі парку імені Пушкіна 
на мілководді Ініулу опини
тися дві великі рибини. їх доб
ре було зидно з берега. Чоло
вік середніх років, недозго ду
маючи, засукав холоші і пішов 
у воду «спробувати щастя». 
Незвичне заняття привернуло 
увагу перехожих. І ось уже 
якийсь юнак поспішив на до
помогу. Натовп на березі біль
шав, а ловці безрезультатно 

Анкета «МК»

ЯНА ТВОЯ ДУ&КА
ПРО ТЕ, ЩО ТИ ПРОЧИТАВ НА ЦІЙ СТОРІНЦІ?

1. Чи схвилювали тебе проблеми, підняті автором сторінки?
2. Як особисто ти ставишся до фактів забруднення зелених 

зон відпочинку, зникнення рідкісних видів рослин?
3. Які твої пропозиції щодо збереження краси природи рід

ного краю?
4. З чим ти згоден з автором, а що можеш заперечити?
Відповіді вклади до конверта і разом з цією анкетою підправ 

за адресою: м. Кіровоград. вул. Лупачарського, 36, редакції га
зети «Молодий комунар».

метушилися на мілководді, 
здіймаючи фонтани бризок. З 
берега «болільники» давали 
поради, але ніхто не спробу
вав зупинити ЛОВЦІВ, пояснити, 
що риби зайшли на нерест. Се
ред «болільників» були Й ДІТИ, 
ПІДЛІТКИ.

Діти і підлітки стають мимо
вільними свідками того, як бу
дівельники калічать дерева: до 
стовбурів багаторічних лип, 
тополь, кленів цвяхами приби
вають щити з електрооблад
нанням. Іака можна побачити 
в Кіровограді по вулиці Гоголя 
неподалік нового /лосту, де 
розчищають русло Інгулу. Іут 
навіть пішли далі: дереза ви
користовують для опор під 
важкий кабель. Для цього на 
значній висоті сантиметрів за 
двадцять від розгалуження 
спилюють гілку і через утворе
ний таким способом гачок пе
рекидають кабель. Дуже про
сто й швидко. Кілька хвилин— 
і опора готова. Раціонально, чи 
не так? Якщо ці дереза з ча
сом повинні навіть поступитися 
будівельному майданчику, то 
багатьом про це не. відомо. Ді
ти і молодь таке згубне став
лення до зеленого друга прий
мають за належне, 
проростає в них насіння 
турботного, 
ставлення до

' природи. Нещодавно в Москві, 
де мені довелось побувати у 
відрядженні, на будівельних 
майданчиках я побачив, що де
рева від механічних ушкод
жень обгороджують щитами. 
Захист створюють не тільки 
для стовбура, а й для корене
вої системи Встановити ж щи
ти трикутником навколо дере
ва недовго й нескладно. А 
скільки дерев можна таким 
чином зберегти! Доцільно бу
ло б у зв’язку зі сказаним ,зи- 
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Мимоволі 
без- 

зневажливої о 
навколишньої

ще, аби кожен, хто має відно
шення до природи за родом 
занять, складав техмінімум з 
схорони флори і фауни. Адже 
від таких людей багато в чом, 
залежить і правильність агро
технічних прийомів, і збере
ження грунтів та їх родючості, 
чистота води і повітря, краса 
наших міст і сіл.

В інтересах сьогодення і на
ступних поколінь у нашій рес
публіці, області вживають не
обхідних заходів для охорони 
і раціонального використання 
природи тз її багатств. Справа 
честі кожного піонера, школя
ра, юнака і юнки, кожного 
комсомольця — підтримати ці 
заходи особистою участю у 
збереженні і примноженні 
скарбів рідної природи.

м. ножнов, 
позаштатний інспектор Ук
раїнського товариства охо
рони природи.

На фото: докучаєвсьні лі
сосмуги — історія, пам’ятник 
і дійсність.

Фото автора.
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Триває останній етап обласно! 
краєзнавчої експедиції «Пошук — 
60 комсомольських літ», під час 
якого треба постійно досліджувати 
участь комсомолу Кіровоградщиня 
у виконанні програми будівництва 
комунізму. Як і раніше, вчасно на
дійшли рапорти з Новоукраїнсько- 
го, Олександрівського, Нопомирго- 
родського районів. Прислали мате
ріали ветерани комсомолу з Віль
шанки, Бобринця. Варті уваги робо
ти краєзнавців Ю. Матівоса з Кіро
воградського району, і. Гуржоса з 
Вільшанки, Т. Кухтіка з Бобринця 
та інших.

Газета ще раз запрошує своїх 
читачів узяти найактивнішу участь 
у збиранні цінавих матеріалів про

життя молоді області. При написан
ні історії комсомолу Ніровоградщи- 
ни жоден матеріал, адресований 
обласному штабові краєзнавчої 
експедиції, не пройде повз увагу 
дослідників.

Те, що експедиція незабаром за
кінчується, зовсім не означас, що 
припиняється пошукова робота на 
місцях. Адже може статися так, що 
найцікавіше відкриття еи зробите 
саме після 29 жовтня. Обласний 
штаб експедиції й надалі прийма
тиме, узагальнюватиме, опрацьову
ватиме матеріали з історії комсо
молу Кіровоградської області. Про 
найцікавіші знахідки, відкриття ін
формуватиме читачів «Молодий 
комунар».

У шостому випуску «Пошук — 60 комсомольських 
літ» було вміщено фотознімок комсомольською квит
ка Петра Боєвця. Як склалася доля колишнього най
мита з Єлизаветі радки? Про це розповідає один з 
активістів експедиції, Юрій Матівос.

У роки громадянської цілий ство
рювалась. мужніла, набиралася 
сил комсомольська організація 
Олександрії. Наприкінці 1919 .року 
частини Червоної Армії визволили 
місто від денікінців. У січні 1920 
року політвідділ 14-ї армії скликав 
міські збори молоді. Представник 
полії відділу розповів про сучасшій 
момент, про завдання моледі. про 
Комуністичну спілку молоді. Тут 
же подали заяви про вступ до ком
сомолу 20 юнаків і дівчат. Першими 
комсомольцями Олександрії були 
А. Львовський, Б. Львовська, 
Д. Ямпо.тьський, С. Березовська. 
Л. Шахунянц. Л. Дмйтренко, Л. Бі
лоцерківський, Г Орлов.

Секретарем комсомольського осе
редку міста обрали Дмитра Ям- 
лольського — енергійного, сміливо
го юнака.

У травні 1920 року Дмитро доб
ровільно пішов на фронт. Па його 
долю випали тяжкі випробування. 
Поранений, він попав у полон до 
білополяків. Під час обшуку зна
йшли у нього комсомольський кви
ток. Юнака піддали нелюдським 
катуванням, та Дмитро мовчав. 
Розлютовані білополяки розжаре
ним залі н .і випекли очі комсо
мольцеві. Але Дмитро Ям польський 
ЛИШИВСЯ ЖИВИМ. Пізніше НІН УЧИВ
СЯ на робіт фаці, а згодом шкінчив 
інститут і працював викладачем іс
торії в Харкові.

1920 року іісто жило неспокій
ним жигнім, навколо нишпорили 
численні к\|»к> льські банди, час 
від часу вони нападали на Олек
сандрію.

Піково пройшли того року ГІср- 
шотр: ннсві свята в Олександрії. 
К( ч чі разом з молодими ар-
тисіамн театру «Сурма», що пра-

цював тоді в місті, на вулицях по
казували театралізовану вис гаву.

Яскраво описав цс свято паш 
земляк, один із перших комсомоль
ців міста, Левко Білоцерківський, 
у кинзі «Записки суфлера»!

«Такого незвичайного видовища 
старі ліодп не пам'ятали за нес жит
тя. Всі артисти групи разбм з орке
стром. робітники "ец< нп, робітпини- 
залізничиики, вся інтелігенція були 
убрані в костюми різних націй. По
переду на білому коні з буланою

Богдан Хмельницький (Г. Юра), за 
ним козаки-запорожці. далі вели
чезна селянська гарба, запряжена 
круторогими полами, па гарбі дійо
ві особи із «Сорочинського ярмар
ку” та інших п'єс.

’ У центрі походу на підводі — гру
па молодих акторів, вони розповіда
ють веселі історії, читають власні 
вірші, присвячені молодій Радян
ській республіці».

Цікаво, що учасниками цього свя
та були Ілля Набатов, заслужений 
артист Російської Федерації, поет 
Леонід Чернов, артисти Гнат Юра, 
Феодосія Барвінська. Художнє 
оформлення лягло на плечі Бориса 
Погансона (пізніше академік Ака
демії мистецтв СРСР).

Лютою була весна 1920 року, ша
лений вітер рвав телефонні прово
ди, снігові замети засинали заліз
ничні колії. В підбитому вітром 
одязі, в розірваних черевиках вихо
дили комсомольці на роботу, розчи
щали залізничне полотно, віднов
лювали зв’язок.

Незважаючи на важкі умови, 
комсомольська організація Олек
сандрії зростала. В неї вливалися 
молоді робіїникп, діти незаможних 
селян.

14 листопада 1920 року газета 
«Известия Кременчугского губерн
ского революционного ком и ге і а в 
губернского комитета КП(б)У» на
друкувала повідомлення про ДІЯЛЬ
НІЇ'н> Олександрійського повітово: о 
комітету комсомолу. «...Олександрія, 
В повіті 5 робітничих і 3 селян
ських організації, в усьому повіті 
налічується 500 членів. Партком 
узяв на себе політичне керівництво 
спілкою, 20 листопада скликається 
повітовий з’їзд ЯКОМУ».

Небезпека підстерігала на кож
ному кроці. Багато юних загинуло 
від куркульських куль під час хлі- 
бозагогівсль, у боротьбі з баїиита- 
ми. 1929 року комісія ПК ВЛКСМ 
по вивченню Всесоюзної Ленінської 
Спілки МолЬді та юнацького руху 
СРСР видала збірку «Безумству 
хоробрих ми співаєм славу». В ній 
наведено коротенькі біографічні да
ні про комсомольців, • що загинули 
в боротьбі з бандитами і на фрон
тах громадянської вший. Там ми 
зустрічаємо й імена олександрій
ських комсомольців.

Л. ГАВЕЛ НОВА, 
секретар Олександрійського 
міськкому комсомолу.

А. КОХЛН, 
краєзнавець.

вікні тінь чиєїсь постаті.- 
Насторожився. Якщо цс 
хтось із своїх, то чому не 
подає умовного знану? А 
що, коли?.. Він глянув по
верх фіранки — і есє зро
зумів. За сажєм видніла- 
ся чорна свита поліцая. 
Помахом руки він нликав 
когось. «Вислідили, геди. 
Скільки ж їх? Удвох чи 
втрьох еони не прийдуть». 
Боєвець збирався з дум
ками. Ось-ось мають з’я
витися товариші — члени 
райкому, керівники під
пілля. Вони можуть попас- 

Петра Боєеця, комсомоль- 4 в пазурі гестапо. Хіба 
ця з 1922 року, колиш
нього наймита, сина най
мита.

Коли Єлизаветградка 
стала районним центром 
і в ній створили 
конком, Петрові 
запропонували в 
посаду 
нансовим відділом.

У роки Великої Вітчиз
няної війни Петро Боє- 
вець — керівник партій
но-комсомольського під
пілля, а згодом очолив 
підпільний районний ко/лі- 
тет партії. І летіли з ре
йок німецькі поїзди, ви
ходили з ладу машини і 
Еерстати, повішеними чи 
єбитими знаходили оку
панти СВОЇХ ПриХЕОСНІВ і 
солдатів.

В один із тих днів у ра
йоні Петрового висадився 
десант із «Великої землі». 
На спільній нараді обрали 
новий склад райкому. Він 
і ухвалив рішення про 
створення партизанського 
загону імені Борошилова. 
Командиром призначили 
комуніста Семена 
вича Долженка, 
ро/и — Кіндрата 
новича Ярка. На 20 берез.- 
ня вирішили скликати 
чергове засідання під
пільного райкому партії в 
будинку одного з родичів 
Петра Івановича — люди
ни, цілком відданої 
піллю. Босвець 
трохи раніше, 
краще підготуватись.

Раптом він помітив у

*5 ВІСТЦІ ніхто не хотів 
*“* вірити. Бо хіба ж 
можна було навіть поду
мати про таке — вмер 
В. І. Ленін?!’ Все ж це бу
ла правда. Сумна, страш
на, пекуча.

Тою дня місцева пар
тійна організація поповни
лась десятьма новими то
варишами. Першим у 
списку значилось ім’я

райви- 
Боєвцю 

ньому 
завідуючого фі-

ІВсНО- 

коміса- 
Омєля-

під- 
прийшов 
Хотілося

він,може допустити це 
секретар райкому?

Босвець вийшов з 
спокійно попрямував у бік 
сарая. Навкруги тиша. По
ліцаї і гестапівці причаїли
ся. Петро неквапо/л по
вернув за ріг і наткнувся 
на запроданця. Не вий
маючи руки з кишені, на
тиснув на курок револь
вера. Потім зробив два 
великих стрибки вбік. І 
тоді на подвір’ї замету
шилися—з-за скирти сіна, 
з-за погрібника, з-за тину 
вискакували вороги/ Бос- 
еєць миттю вбіг до хати.

— Здавайся! — горла
нив гауптман. — Ми знає
мо, хто ти. Здавайся! Я 
гарантую тобі життя.

— А я тобі — ні!
Босвець вистрілив, по

тім узяв на мушку черго
вого фашиста. Незабаром 
усе подвір'я освітила по
жежа, дим наповнив кім
нату. Петро Іванович зва
лив пострілом іще одного 
поліцая, і тут палаюча 
стеля рухнула...

«Нехай помер ти!.. Та в 
пісні смілих і сильних зав
жди ти будеш живим при
кладом, закликом гордих-л 
до волі, світла». Цими 
словами О. М. Горького я 
хочу закінчити розповідь 
про подвиг одного . з 
Прометеїв, вихованця Ле
нінського комсомолу,
мужнього патріота Петра 
Івановича Боєвця.

Ю. Л1ЛТІВОС, 
краєзнавець.

хети,

Експедиційні загони 
Кіровоградського проф
техучилища № 2 вже в 
котрий раз вирушають 
місцями рейду партизан
ського з’єднання Героя 
Радянського Союзу М. І. 
Наумова.

Фото Т. БАСИСТОГО.

ДО УВАГИ УЧАСНИКІВ ЕКСПЕДИЦІЇ
Після закінчення п’ятого етапу пошуку всі мате

ріали, що надійшли до обласного штабу «Пошук-60», 
буде передано партійному архіву обкому Компартії 
України для використання при роботі над історією 
обласної комсомольської організації.

10 ВЕРЕСНЯ
ПЕРША ПРОГРАМА. 8.00 

— «Час». 8.35 — Гімнастика 
для дітей. 8.55 — Концерт 
вокального квартету «Купа- 
линка». 9.30 — «Будиль
ник». 10.10 — «Служу Ра-

дянському Союзу!» 11.00 — 
Фільм «Василиса Прекрас
на.». 12.30 — «Сільська го
дина». 13.30 — «Музичний 
кіоск». 14.00 — Хокей:
ЦСКА —- «Динамо» (М). 
16.15 — Мультфільми. 16 30 
— «Міжнародна панорама». 
17.00 — Сьогодні — День 
танкістів. 17.15 — Концерт 
майстрів мистецтв, присвя

то Наша адреса і телефони
Газета виходить 

у вівторок, четвер, 
суботу.

ЗИ6850, ГСЛ, Кіровогргд-50, еул. Луначарєького, 36. 
Телефони: відповідального секретаря та відділу 
ксмєо/дсльського життя—-2-45-35, відділу пропаганди, 
відділу листів І масової роботи—2-45-36, відділу еій- 
«ькево-патріотичного виховання та спорту — 2-46-87.

БК 23287, Обсяг 0,6 друк, яри,

ВЕРНІСАЖ
ЛЮБИТЕЛЯ

Виставка картин інже- 
пера-архітек і ора Василя 
Коштурн, яка відкрилася 
на Ужгородському меха
нічному заводі, порадува
ла відвідувачів яскравими 
барвами, вмінням автора 
відтворити на полотні 
красу навколишнього 
світу.

Василь Коштура вхо
дить до творчої групи ди
зайнерів, яка надає естс-

чений Дню танкістів. 18.00 
— Новини. 18.15 — «Клуб 
ніноподорожен». 19.15 —
Д. Шостакович. «П'єси для 
фортепіано». 19.25 — Фільм 
«Операція «И» та інші при- 
тоди Шурика». 21.00 —
«Час». 21.30 — «> Для вас. 
трудівники села». Концерт. 
22.10 — Міжнародні змагав-

«МОЛОДОЙ КОММУНАР» - 
орган Кировоградского обкома 

ЛКСМУ г. Кириши рад. 
Гале га пела I ас гси 

на украинском языке.

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

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

Індекс 0И97( Зам. № 376, Тираж 59 200,

тичнрго. привабливого ви
гляду продукції. Молоді 
спеціалісті: створили ряд 
оригінальних проектів, 
впроваджених на підпри
ємствах країни. Багато 
роблять Коштура і його 
товариші також для рід
ного заводу. Сонячними 
барвами, красивим орна
ментом зручністю приваб
люють оформлені ними 
службові приміщення, ак
товий зал, побутовий кор
пус, а також місця відпо 
чинку робітників.

Л. ЧИРВА, 
йор. РЛТЛУ.

ця з кінного спорту. (Київ). 
Но ЗаКІНЧСВІІІ — новини.

ДРУГА ПРОГРАМА. 10.no 
Полини. 10.15 — «Ма

льовничії Україна». 10.35 — 
Для дітей, «натрусив кіно
зал». 11.35 — «На ланах 
республіки». 11.45 — «Телс- 
служба хорошого настрою». 
12.30 — Програма до Дня 
танкістів. «Слава солдат
ська». Док. телефільм «Ле
генда про танк». 13.35 — 
«Доброго нам здоров'я». 
14.05 — С. Ясних. «Кохана». 
Вистава. 16.20 — «Знайом
ство зблизька». 17.30 —«Не
дільний сувенір». 18.15 — 
«Актуальна камера». 19.00 
— Футбол: «чорноморець^ 
(Одеса) — «Нсфтчі» (Баку). 
20.45 — «На добраніч, діти!» 
21.00 — «Час». 21.30 — Те
лефільм «Ми разом, мамо.». 
По закінченні — новини.

З КЛАЙПЕДИ — 
«ЗОЛОТО»

У місті Клайпеді (Ли
товська РСР) закінчився 
Всесоюзний ша піковий 
фестиваль, у якому взна
ли участь 38 шашкісті^ 
країни. Від Кіровоград; 
ської обласної ради 
«Спартака» на ньому 
турнірі були майстри 
спорту інженер заводу 
«Цукрої ідромаш» Апа; 
толій Куліш і лікар Іван 
Роійанько.

Анатолій Куліш став 
переможцем. 1

Г. ДУБІВКА.

ПОГОДА
Вдень. 7 вересня, по 

області і місту Кіровогра
ду передбачається мін
лива хмарність, корогко- 
часїіпЙ дощ, гроза. Ві
тер південний 7—12 мет
рів на секунду. Темпера
тура повітря по області 
17—22, по місту 19—21 
ірадус.

За даними Українсько
го бюро погоди 8—9 ве
ресня передбачається 
мінлива хмарність, міс
цями короткочасний дощ, 
гроза. Вітер південно-за
хідний з переходом на 
західний 5—10 метрів на 
секунду Температура по
вітря вночі 7—12, вдень 
19—24 градуси.

Редактор М. УСПАЛЕННО.
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