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НА СЕСІЇ ВЕРХОВНОЇ РАДИ
МОСКВА. (ТАРС). У Ве
ликому
Кремлівському
Палаці 2 липня почала ро
боту третя сесія Верхов
ної Ради СРСР одинадця
того скликання.
О 10 годині ранку від
крилося спільне засідан
ня Ради Союзу і Ради На
ціональностей.
Бурхливими, тривалими
оплесками зустріли депу
тати і гості товаришів
М. С. Горбачова, Г. А.
Алісва, В. І. Воротникова,
В. В. Гришина, А. А. Громико, Д. А. Кунаева, Є. К.
Лигачева, М. І. Рижкова,
М. С. Соломемцева, М. О.
Тихонова, Б. М. Чебрикова, Б. А. Шеварднадзе,
В. В. Щсрбицького, П. Н.
Демічева, Б. і. Долгих,
В. В. Кузнецова, Б. М. Пономарьова, С. Л. Соколо
ва, Б. М. Єльцина, Л. М.
Зайкова, М. В. Зимяніна,
І. В. Капітонсва, В. П. Никоноеэ, К. В. Русакова.
Депутати затвердили по
рядок денний сесії:
про обрання
Голови
Президії Верховної Ради
СРСР;
про зміни у складі Пре
зидії
Верховної
Ради
СРСР;
про додержання еимог
законодавства про охоро
ну природи і раціональне
використання природних
ресурсів;
звіт генерального про
курора СРСР про діяль
ність прокуратури СРСР
по нагляду за виконанням
вимог радянських законів
про зміцнення правопо
рядку, охорону прав і за
конних інтересів грома
дян;
про затвердження ука
зів Президії Верховної Ра
ди СРСР.
У першому питанні по
рядку денного слосо на
дається
Генеральному
секретареві ЦК КПРС де
путатові М. С. Горбачову.
Центральний
Комітет
КПРС, Президія Верховної
Ради СРСР і партійна гру
па Верховної Ради дору
чили мені, сказав М. С.
Горбачов, внести на ваш
розгляд підтриману Рада
ми Старійшин палат про-'
позицію обрати Головою

Президії Верховної Ради
СРСР товариша А. А. Громико.
Депутати обрали Голо
вою Президії Верховної
Ради СРСР депутата А. А.
Громико.
Прийнято постанову про
увільнення А. А. Громико
від обов’язків першого
заступника Голови Ради
Міністрів СРСР і міністра
закордонних справ СРСР.
Потім виступив Голова
Президії Верховної Ради
СРСР А. А. Громико.
Сесія обрала товариша
М. С. Горбачова членом
Президії Верховної Ради
СРСР.
Заступниками
Голови
Президії Верховної Ради
СРСР обрано: від РРФСР
— депутаїа В. П. Орлова,
від Латвійської РСР — де
путата Я. Я. Багріса.
Прийнято постанову про
призначення міністром за
кордонних
справ СРСР
депутата Е. А. Шсварднадзе.
З доповіддю про додер
жання вимог законодав
ства про охорону природи
і.раціональне використан
ня
природних ресурсів
виступив заступник Голови
Ради Міністрів СРСР де
путат 3. Н. Нурісв.
Завдання, висунуті Цент
ральним Комітетом партії,
заявив
доповідач, кон
кретні заходи по вдоско
наленню всіх сторін життя
радянського суспільства,
нові вимоги близькі й зро
зумілі радянським людям.
Вони знайшли найширший
відгук і підтримку в пар
тії і народі, настроїли ра
дянських людей на твор
чу працю.
На всіх етапах соціаліс
тичного будівництва пар
тія і Уряд приділяли ве
лику увагу охороні при
родних багатств
країни.
За останні роки здійснено
еєликі заходи по охороні
і раціональному викорис
танню землі та її надр,
водних ресурсів, рослинного і тваринного світу,
збереженню чистоти ат
мосферного повітря, за
безпеченню відтворення
природних багатств та по
ліпшенню
середовища.

яке оточує людину. В ба
гатьох галузях промисло
вості ведуться роботи по
впровадженню
маловідхідних та безвідхідних тех
нологічних процесів.
На квітневому Пленумі
і на нараді в ЦК КПРС,
відзначив далі доповідач,
підкреслювалась
настій
на необхідність приско
рення переведення еко
номіки країни на інтен
сивний шлях розвитку. А
це, насамперед, вимагає
більш бережного й ефек
тивного використання зе
мель, еод, рослинного і
тваринного світу, корисних
копалин.
Рядом
мініс
терств, відомств СРСР і
Рад
Міністрів союзних
республік не завжди ви
конуються планові завдан
ня по охороні навколиш
нього середовища і ра
ціональному використан
ню природних ресурсів.
Значні
недоліки мають
місце в охороні та вико
ристанні водних ресурсів.
Зокрема, серйозним дже
релом забруднення ста
ють стічні води тварин
ницьких комплексів та ін
ших
сільськогосподар
ських об’єктів. Важливо
також ширше здійснювати
протиерозійні,
/меліора
тивні, лісовідновні та інші
заходи для
підтримання
сприятливого водного ре
жиму малих річок і водой
мищ.
У сільському господар
стві, на
яке припадає
близько 60 процентів за
гального обсягу водоспо
живання в' країні, допус
каються
великі втрати.
Необхідно забезпечити ре
конструкцію технічно не
досконалих
зрошуваль
них систем, впровадження
прогресивних
способів
зрошення сільськогосподар"ських культур, підви
щити ефективність вико
ристання кожного .кубо
метра води, запобігти за
болочуванню і засоленню
земель.
У доповіді зазначалось,
що гостро стоїть питання
про більш бережну охо
рону і розумне викори
стання земельних ресур
сів та сувсое додержання

ними умовами.
Отже, головним
рушієм,
Еважаю. стала ви
сока 'організа
ція праці кож
ного, хто нині
бере участь у
заготівлі кор-

У нинішню сінокосну
пору наш район один з
перших в області завер
шує збирання сіна. З пер
шого укосу його заготов
лено вже значно більше
ніж передбачалось
пла
ном. Сказати, що цьому
сприяли погодні умови,—
мабуть, ніхто в це не по
вірить. Нинішній хлібо
робський період склався
несприятливим за погод-

міе
для
громадського
тваринництва. Та інакше й
бути не могло.
Візьму для прикладу
наше господарство: ще
заздалегідь до початку сі
нозбирання закінчили ла
годити необхідну техніку.
ТІа загальних зборах було
створено
механізований
загін по заготівлі сіна У
зв язку з тим, що значна
частина Механізаторів _

це, с основному молодь
комсомольського віку ви
рішили у складі загону
створити окрему ЧОМСОмольсько-іиолсдіжну лан
ку. Крім .ьсго еоаховуючи нестабільність погоди
оперативний штаб по за
готівлі сіна розробив для

кожного виду робіт інди
відуальну
технологію.
Найперше у всій збираль
ній кампанії враховувалось
те. щоб не допускати знач
них розривів між косови
цею багаторічних грав їх
збиранням.
тюкуванням,
транспортуванням і скла
дуванням. Але в усіх цик
лах технології сінозбиран
ня до уваги брались го
ловним
чином висока

основ земельного
законодавства. Разом >
заходами по
збережен
ню сільськогосподарських
угідь необхідно постійно
дбати про підвищення їх
родючості.
Особливо важливе зна
чення для економіки краї
ни
має
забезпечення
комплексного використан
ня мінеральних ресурсів.
Треба прискорити перехід
до комплексної перероб
ки мінеральної сировини
1 до ширшого включення
вторинних ресурсів і від
ходів у сферу матеріаль
ного виробництва.
еимог

Дальше поліпшення ста
ну навколишнього середо
вища і раціонального ви
користання природних ре
сурсів великою мірою ви
значається
впроваджен
ням у виробництво най
новіших досягнень науки і
техніки.
Наприкінці
доповідач
підкреслив, що переваги
соціалістичного
способу
виробництва, зрослі про
дуктивні сили, сучасний
рівень вітчизняної науки і
техніки дають можливість
успішно розв’язувати зав
дання охорони природи з
розрахунком на тривалу
перспективу.
На роздільних засідан
нях Палат депутати присту
пили до обговорення до
повіді.
МОСКВА. (ТАРС). У Ве
ликому
Кремлівському
Палаці завершила робо
ту третя сесія Верховної
Ради СРСР одинадцятого
скликання.
У другій половині дня
2 липня на роздільних за
сіданнях Ради Союзу і Ра
ди Національностей депу
тати обговорили доповідь
про додержання вимог
законодавства про охоро
ну природи і раціональне
використання природних
ресурсів. Промовці — ке
рівники галузей і підпри
ємств, партійні і радянські
працівники,
представни
ки трудових колективів,
вчені відзначали важли
вість обговорюваних се

продуктивність праці, опе
ративність і висока якість
в роботі.
І ось. коли розпочалися
зелені жнива, наші розра
хунки підтвердилися. Не
года не стала на заваді
нашим
кормозаготівельиикем Всі ланки запрацю

вали чітко і злагоджено.
Комсомольсько - молодіж
на ланка по рекомендації
начальника загону кому
ніста С. 3. Бурдейного
взяла на себе функції опе
ративної панки. При будьякій зміні погоди ланка
швидко
перебудовувала
свою роботу чи змінюва
ла її місце Такий підхід
до справи
прискорював
темпи робіт. Так Анатолій

сією питань для приско
рення розвитку економіки
країни, дальшого поліп
шення життя радянських
людей.
Багато хто з депутатів
спинявся, зокрема, на при
родоохоронних роботах в
агропромисловому секто
рі. Сучасні методи агро
техніки, наприклад, дають
змогу добиватись високої
продуктивності голів. Але
для цього треба раціо
нальніше використовувати
весь арсенал засобів, які
є в галузі. Однак ще до
пускаються
недоліки в
зберіганні та використанні
хімічних засобів захисту
рослин і мінеральних доб
рив. Не скрізь по-госпо
дарському
використову
ються лісові ресурси.
Міністерства та відом
ства, радянські
органи,
підкреслювалося на сесії,
повинні
пройнятись за
гостреним почуттям від
повідальності за збере
ження природи для
ни
нішніх і майбутніх поко
лінь. Стала невідкладним
завданням перебудова ви
робництва в усіх галузях
на якісно нові технологіч
ні процеси, які дають
змогу не тільки економно
використовувати ресурси,
а й звести до мінімуму
забруднення
навколиш
нього середовища.
Промовці звертали ува
гу і на те, що природа іс
тотно впливає на всі сфе
ри людської діяльності,
стає важливим фактором
дальшого соціально-еконо
мічного прогресу.
З липня на спільному
засіданні Палат депутати
прийняли постанову Вер
ховної Ради СРСР про до
держання вимог законо
давства про охорону при
роди і раціональне вико
ристання природних ре
сурсів.
Потім із звітом про ді
яльність прокуратури СРСР
по нагляду за виконанням
вимог радянських законів
про зміцнення правопо
рядку, охорону прав і за
конних інтересів громадян
виступив генеральний про
курор СРСР депутат О.М.
Рекункоо.

Рудак і Віктор Свищ, пра
цюючи на копнувачі-підБирачі КП-1,6, виконували
свої змінні норми на 110—
120 процентів. Це дозво
лило повною мірою вико
ристати транспортні за
соби, головним чином, по
тужні Тт150К. На переве

зенні сіна зразки високо
продуктивної праці пока
зали молоді трактористи
Михайло Долибський. Іван
Черняк, Микола Лопатенко, Михайло Продайчук,
Петро Мельник та Всево
лод Стеценко. Свої змін
ні завдання вони постійно
перевиконували на ЗО—40
процентів.
При плані 350 тонн, на
нинішній день ежє заго-

Ціна 2 кой.

Розгляд Верховною Ра
дою СРСР цього звіту вд
ме тепер, коли під керів
ництвом партії розгорнув
ся всенародний рух за
зміцнення дисципліни й
організованості, — сказав
доповідач, — ще одне
свідчення .особливої від
повідальності
правоохо
ронних органів за стан
правопорядку. В цілому
справи йдуть на краще.
Однак і тепер немало по
рушень державної, трудо
вої, планової і договірної
дисципліни, проявів міс
ництва і відомчості, інших
відхилень від соціалістич
них принципів господарю
вання. Аналіз причин ви
явлених порушень пере
конує, що їх коріння — Б
недостатній
відповідаль
ності деяких посадових
осіб за доручену ділянку
роботи, слабкому контро
лі за їх діяльністю.
Доповідач і делегати, які
виступали в дебатах, від
значали, що слід посили
ти роль правових підойм
в економіці, правове за
безпечення
народного
господарства вже не пов
ністю відповідає вимогам
часу. Наприклад, третина
промислових підприємств
і більше половини колгос
пів і радгоспів взагалі ке
мають юридичного обслу
говування. В наееденні по
рядку на виробництві да
леко не поеністю викорис
товуються величезні мож
ливості, закладені в Законі
СРСР про трудові колек
тиви.
Оцінюючи роботу орга
нів прокуратури з позицій
вимог квітневого Пленуму
ЦК КПРС, промовці під
креслювали:
багато ще
треба зробити, щоб під
нести рівень усієї діяль
ності прокуратури,
по
глиблюючи її зв’яз.ок з
широкими масами трудя
щих, з Радами народних
депутатів, збільшуючи її
вклад у справу зміцнення
порядку, дисципліни й ор
ганізованості.
Депутати прийняли по
станову Верховної Ради
СРСР на звіт генерального
прокурора СРСР.
По доповіді секретаря
Президії Верховної Ради
СРСР Т. М. МентешашЕЇлі
затверджено укази Прези
дії Верховної Ради СРСР
і прийнято відповідні за
кони і псстаноєи.

тевлено і відтранспорто
вано для збереження по
над 600 гони с'на багато
річних трав.
Все це створює -адійні
підвалини з яких тварин
ники господарства дола
тимуть нові рубежі у ви
конанні
Продовольчо"
програми. А наші молоді
механізатори по мірі за
кінчення першого
етапу
заготівлі кормів готую
ться вже до іншого не
менш відповідального ек
замену — збирання гру
бих кормів. Технічні засо
би давно стоять на лінійці
готовності, у будь-яку хви
лину зможуть підкоритися
працьовитим молодим ру
кам наших кор*.-одобувників.
В. СІВАЧ,
секретар комсомоль
ської організації кол
госпу «Зоря комуніз
му».
Гайвопочсьчий

сайсн.

*

«Молодий

комунар»
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ФЕСТИВАЛЬНА ОРБІТА
Львівський автобусний
завод завершує викопай«
іія почесного замовлення—
випуск комфортабельшне
автобусів для обслугову
ванні учасників і гостей
XII Всесвітнього фестива
лю молоді і студентів.
Комсомольці підприємства
взяли шефствб над замов
ленням. У Москву буде
відправлено тисячі авто
бусів з емблемою фести
валю.

ЩОДЕННИК

ГРУПКОМСОРГА
ЛИПЕНЬ

знімку:
номсоЯ а
механоМОЛЬЦІ, слюсарі
«-ji~.-v.r--.
__ ___ л;:—
Іпиші
складальних робіт
Ірина
ДОКУЧАЕВА, Інна ДЯТЛО
ВА і бригадир
ників
Петро
ГАВРИЛІВ
кріплять емблему фестива
лю на позу машину.
Фото Б. КРИШТУЛА.
(Фотохроніка РАТАУ).

УДАРНИХ
СПРАВ
Прийшов липень — пер треба примхам природи
ший місяць
останнього протиставити високу орга
півріччя . завершального нізованість, маневр. Успіх
року одинадцятої п’яти у полі багато в чому зале
річки. Настав час уважно жатиме від того, як нала
соціалістичне
проаналізувати все зроб годжено
лене, привести в дію неви змагання молодих жнизакористані резерви з тим, різ. Треба подбати про
щоб успішно справитися його широку гласність. На
із завданнями одинадця- дійний заслін слід постави
тої п’ятирічки, А це — ти і втратам врожаю. Тут
справа честі кожного ком своє вагоме слозо мають
комсомольські
сомольця, кожної моло сказати
«прожектористи». Вони ма
дої людини.
ють пожзазити свою ак
В липні з усіх комсо
тивність у кожному кол
мольських
організаціях
госпі і радгоспі. Урожай-85
республіки триватиме по
треба зібрати у стислі
глиблене вивчення мате
строки і високоякісно.
ріалів квітневого 11935 р.)
Корми — турбота ком і
Пленуму ЦК КПРС, наради
з ЦК КГ.РС з питань при- сомольська. Комсорг, ор
::;ореяня науково-техніч ганізуй якнайширшу участь
ного прогресу. Подбай, молоді села і міста у кор
комсорг, щоб рух моло мозаготівлях. Треба про
дих новаторів, винахідни водити ударні комсомоль
суботника і раціоналізаторів на- сько-молодіжні
брзв широкого розмаху. ки і недільники по ство
Підвищення ефективності ренню надійного запасу
виробництва і якості ро кормів для громадської
боти, зміцнення ДИСЦИПЛІ худоби. А молоді тварин
НИ праці, економія і бе ники лозинні добиватися
високої
продуктивності
режливість — ці важливі тварин.
питання лозинні постійно
У вузах і середніх спе
бути а ПОПІ зору кожної
комсомольської організа ціальних навчзльних закла
дах закінчилася екзаліензції.
ційна сесія. Стартує тре
Все ширше розгортає тій,
трудовий семестр.
ться вогонь соціалістично
8—10 липня на Всесоюз
го змагання на ударній
них комсомольських збо
зазегі по гіднім
зустрічі рах «Стаханозський ритм
ХХУ11 з’їзду КПРС і XXVII
з’їзду Компартії України. — кожному студентсько
Комсомольські організації му загону», присвячених
стаханозського
мають пожзазити ідейно- 50-річчю
руху, бійці СБЗ обговорять
зихоз.чу роботу, трудову хід зиконання взятих на
активність. Подбай, ком трудове літо соціалістич
сорг, щоб у трудовій вах них зобов’язань.
ті «XXVII з'їзду—27 удар
Відшумів останній ви
них декад» взяв участь ко
пускний бал для десяти
жен комсомолець.
класників. Вони одержали
27 липня з Москві від путівки з самостійне жит
кривається XII Всесвітній тя. Подбай,
допоможи,
фестиваль молоді і сту комсорг,
випускникам
дентів. Його девіз — «За школи обрати собі профе
антиімперіалістичну солі сію до душі. В липні буде
дарність, мир і дружбу». формуватися
республі
Минулої суботи пройшов
Всесоюзний
комсомоль канський загін доброволь
сько-,молодіжний
субот- ців із випускників шкіл і
ник, присвячений наступ- СПТУ для роботи в гро
йому
форуму
молоді. мадському тзаринництаі.
В липневі дні також від
Ударно попрацювали на правляться
добровольці
ньому комсомольці і мо на роботу на діючі шахти
лодь області. 125 тисяч Донбасу.
карбованців перерахова
У розпалі — піонерське
но у фонд фестизалю. Фо
рум юності ти і твої това літо. Діти відпочивають в
риші мають зустріти нови піонерських таборах, по
ми трудозими звершення дорожують. Подбай, ком
ми, злетом творчої іні сорг, аби літні каніку
ли для школярів пройшли
ціативи.
змістовно і цікаво.
Липень — пора
жнив
У липні пройдуть рес
для хліборобів. Комсорг,
ще рзз перевір, чи всі ма публіканські фінали дитя
шини готові до збирання, чих спортивних ігор «Стар
чи вистачить кадрів для
ти надій» і змагання на
дво-тризмінної
роботи.
Нині жнива ускладнюються приз ЦК ВЛКСМ «Шкіря
дощовою погодою. Тож ний м’яч».

поїдуть на роботу І ІЗ
инускників
цьогорічних
К і р овогр а де ькпго техніку
му радянської торгівлі.
їіі.іб стати вмілими спе-

ціалістамп, вони пройшли
практику в кращих торго.
них підприємствах Кіро
вограда,
Світловодська,
Олександрії та па базах
відпочинку
Євпаторії і
Феодосії.
Шістнадцять
кращих
учнів технікуму за успіш
не навчання
одержали
ДНІ!.томи з від..какою, се
ред них Тетяна Бадехіна,'
Наталія Коломієць, Тетя
на Радуга, Людмила Голо

ЧАС НЕ ЗГАСИТЬ
ЗАМІТКИ З РЕСПУБЛІКАНСЬКОГО
ЗЛЬОТУ ТВОРЧОЇ МОЛОДІ
А
ПРИСВЯЧЕНИЙ
40-річчю Великої Пе
ремоги і XIІ Всесвітньому
фестивалю молоді і сту
дентів зліт, що проходив
у кінці червня в рамках
республіканського фести
валю мистецтв «Молоді
ГОЛОСІ! від нашої області
були делеговані іпструкЛКСМУ
тор
обкому
Л. Єльчанінбва, музико.
знавець К. Тсрентьєва,
актриса Т. Остапенко, ар
хітектор О. Кецко, бібліо
текар 11. Лисенко, поет
Р. Ліббарським. Митців
пашіло краю представляв
ВІД Гарний настрій» Кі
ровоградського
СИТУ
.\;г-( І ізсртТгпик Я. Душкевіц). Вражень було бага
то.
Виробниче
об’єднання
«Ватри» — гордість Терне,
пі.іьіцннії. Тут випускають
електричні світильники на
рівні світових зразків. Гос
ті «Олімпіади 80> мали-па.
году оцінити їх достоїн
ства. Прикрашають вони і
чудовий палац культури
об’єднання, куди зібрали
ся ми на загальне і сек
ційні
засідання зльоту.
Упевнена: багато хто по
шкодував. що не вміє сте
нографувати — більшість
виступів хотілося записа
ти слово в слово. Приємно
було чути схвальне слово

ва зльоті про зв'язки кіро
воградських митців із сіль,
с.ькими трудівниками. Не
один із нас тепер заціка.
виться петриківським роз
писом — його майстер
Т. Назаренко розповіла, що
зразки цього оригінально
го мистецтва демопструввлися в Індії, Франції. А.ТІКІрІ
Мітинг на пагорбі Слави
проходив під дощем, але
ЦС І!Є ТІЛЬКИ це ЗМЄНШІІЛ0

урочистості обстановки, а
навпаки, підкреслило її,
навіяло думки: як пе зга
сила злива Вічного вогню;
так ііс згасне через роки й
століття нам’ять вдячних
нащадків про тих, хто ко
ліні. навіки .покііпув цей
п.рекрасїікй свії заради
того, щоб у ньому мирно
МОГЛИ ЖИТИ ІНІїїГ...
Феєрія'— таї'им жанром
можна було
визначити
свито їіа воді, щ<> відбуло
ся на Комсомольському
озері.• окрасі Тернополя,Зроблене воно на річці
Серет, не більшії! від на
шого Інгулу. На плавучій
естраді за водяною заві
сою під мерехтіння ілюмі
нації і відблиски феіієрверку виступали самоді
яльні колективи Тернопільтипи і відомі майстри
сцени — Юрій Вогатпков.
Зінкевич.
Василь
................ Лина
Весні. Пісня «День Перемоги», мабуть ІІІІ.ОЛИ іце
не була таї. аранжирована:

перехресних стовпах
світла гігантських прожек
торів імітувався морський
бій.
Фестивальним торжест
вам було приурочене від
криття зональної виставки
молодих
художпикіз у
картинній галереї, яка роз.
міщена в колишньому до
мініканському
костьолі.
Вік і замок на березі озе
ра — одні з небагатьох
старих споруд міста. Зра
зу по війні обласні уста
нови й організації містили,
ся в райцентрі Чорткозі—
від Тернополя фашисти не
зоставили каменя на ка
мені. Оновлена Тернопіль
щина постала перед відві
дувачами на багатьох по
лотнах.
Форум такого масштабу
— це обов’язкові зустрічі.
знайомства, бесіди.
Нашу делегацію запросили
до себе учні й викладачі
кооперативного
техніку,
му. секретар комітету комсомолу якого Ольга Дуіпннськн весі, тиждень
була пашим турботливим
опікуном. Роман Любар,
ський читав свої вірші, Ка.
терпка Терентьева зача
рувала публіку програмою
романсів; па «біс» пройшов
вїіступ «Гарного настрою».
Чекав нас у технікумі І
сюрприз — музей коопе
рації закладу. Ішли туди.
Думали — звичайна кімна
та б кількома експоната
ми. Нічого подібного! Ог
ляд експозиції зайняв май
же дві години.
Викопні рештки з дна
силурійських морів, які і:
сиву давнішу покривали
територію сучасної Тер
нопільщини. реліктові рос
лини.
народні
костю
ми, особисті
уро-

тіна. Ольга Пічіненко, Іри.
на Ковтун, Вікторія Залізька та інші.
Молоді спеціалісті! пра
цюватимуть у Кіровоград
ському
універсальному
торговельному об’єднан
ні, а також па торговель
них точках Олександрії,
Світловодська, в місті ге
рої Севастополі.
Г. ЧОРНИЙ,
викладач технікуму.

Н. ДАНИЛЕНКО,
спецкор «Молодо
го комунара».

Тернопіль—Кіровоград.

чно

ОРІЄНТИР
Добре підготузалися до прозедення фестизального тижня, присвя
ченого XII Всесвітньому форуму
молоді і студентів, вихованці піонер
ської дружини «Сонячна» табору
«Чайка», що в Світлозодську. Ціка
вими масовими заходами буз за
повнений кожний день тижня, зміст
якого дооре продумали члени ради
дружини, котру очолює восьми
класниця Таня Мизіна. її не випад
ково обрали ватажком у таборі, де
відпочивають діти робітників заво
ду чистих металів. Таня недавно по
вернулася із Всесоюзної здравниці
«Артек», куди її направили як кра
щого командира загону, що вибо
ров першість у міській військовоспортивній грі «Зірниця».
Кожен з одинадцяти загонів го
тував цікаві повідомлення про фес
тивальний рух. На допомогу молод
шим піонерам і жозтенятським гру
пам тут прийшли активісти загону
«Юність», де вожатим робітник під-

женки цього краю спі
вачки Соломії Крушельпицької... — очі розбігали
ся від споглядання цього
багатства у краєзнавчому
музеї призначення яко
го — зберегти
культуру
минувшини для прийдеш
ніх поколінь.
Запам’яталася нам зу
стріч із делегацією прибу
лих на зліт постів, зокре
ма, із Н. Гиатюх (Вінни
ця) та Г. Лютим із Запо
різької області. Із знайом
ства з другим секретарем
Бережанського
райкому
комсомолу Тернопільської
області М. ГІроцівом я ви
несла цікаву інформацію
про проведення у них ве
чорів «Від усієї душі». Міс
цевий військовий комісар
пише у частини, де слу
жать земляки, листи з про
ханням падати відпустку
воїнам. Хлопці приїздять
без попередження баті.кіи
ҐЗустрічаються з ними... у
залі будинку культури при
народі. Хто не може при
їхати, надсилає звуковик
лист. Емоційно-притягаль
ну силу таких зустрічей
не порівняєш ні з якими
«вогниками» чи дискоте
кам и.
Словом, і атмосфера, і
оточений
були справді
фестивальними — цікаве
спілкування, вражаючі ви
довища,
піднесений на-стрій. Час не згасни, її
пам'яті і ці,ого...

приємства Олександр Киреєв. Маю
чи хист до малювання, він допома
гає у художньому оформленні фес
тивальних емблем, випуску стінні
вок.
Як проходитиме XII Всесвітній
вже знають вихованці «Чайки». Пре
це потурбувалася старша вожата
табору Тетяна Герасименко. Вона
підготувала групу інформаторів, до
якої входять Тетяна Сушко, Віталій
Піценко, Ольга Половська. Вони
підібрали цікаві факти з періодич
ної преси, з якими виступали перед
молодшими своїми товаришами.
А на центральній алеї «Чайки» при
вітно усміхається вже відома всьо
му світові Катюша, уквітчана усіма
кольорами
райдуги фестивальна
ромашка.,.
Свій тиждень дружина «Сонячна»
відкрила днем пам’яті жертв фа
шизму. «Миру — «так», «Війні —
«ні!» — такий лейтмотив прозвучав
у виступах, піснях, конкурсних ма-

бал
їх тридцять вісім — переважно
молодих вироб_:_
ничнннів, святкові, 3 підСьонесеним
настроєм,
годні їм вручатимуть ате
стати про закінчення сесс
редньоі школи,

З різних причин всі во
ни свого часу не змогли
закінчити десятирічку. Але
життя настійно вимагало —
потрібна середня освіта. I

а сі

люнках на асфальті. У програмі
■ ижня також були гра-лодорож по
фестивальних
столицях, веселий
карнавал. Скільки видумки прояви
ли діти, виготовляючи собі карна
вальне вбрання! Один танок зміню
вався іншим, ззучали пісні різних
народів. Особливо активним був
загін «Вікторія». Тут разом з вихо
ванцями виступали їхні наставники
пюнераожата Інна Рапопорт, вихо
вателька 8. П. Донченко.
Особливо людно було того дня і
на ярмарку солідарності, адже чис
ленні вироби-саморобки зробили
самі діти.
Всі зібрані кошти під час ярмар
ку, як і гроші, зароблені при догля
ді за овочами в колгоспі «Дніпро»,
/дуть перераховані до фонду XII
Всесвітнього.

□же без відриву еід сироб
ництва вони вступили до
школи робітничої молод”
Он і тепер у минулому

навчалося0 більшеО,і00°Л?о
б!ТНИНІВ І колгоспників.

Турбот у кожного
рпмппл
.
"V
немало. ГК,
Примір
ом и УЧНЛ
Олен,
___ 1
сандр Сметана*
—*
передо.
вий
і—- Віра Кравченко *—
мішкотари завод?. ^Олек.

ГЛМЛП

вернувсяЯЬ Н° "еАав»о по.
вернувся Із служби в ар.

I. КАРАНГ,
громадський кореспондент
«Молодого комунара».

мії. Однак вони вчилися і
вчилися добре.

настала
хвилина
прощання зі школою. Сво
їх вихованців тепло вітає
директор школи о. М вароа, голова селищної Ради
народних депутатів В М.
Стоян, секретар партійної
організації школя Т П Ба.
ланенно.

М. ОЛЕКСАНД?>ОЗ}.|Ч.

с. Молодіжне,
волинський район
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РОЗСОХЛАСЯ

РОЗПАЛІ — літо.
На
городніх ланах господарств зеленіють огірочки,
’ зав’язується капуста. Го(У
рбдники готуються
До
збирання врожаю. Тру
дівники міста також кажуть своє слозо: допома
гають колгоспникам виро
щувати городину.
Неза
баром овочі чітким кон
вейєром почнуть надхо
дити на бази. Як же тут
готуються їх приймати,
переробляти і закладати
е^цриаале зберігання?/
»иєм.че враження зал1- лишилось
□
рейдової
^Ь^бригзди після відвідання
Користівської перевалочної
бази заготконтори
Олександрійської рзйспоживспілки. Торік тут про
водився капітальний ре
монт приміщень. І в цьо
му році не зволікають —
уже зроблено поточний
ремонт: побілено, пофар
бовано. Закінчують лаго-

й №
1W’1
я

З crop.

«Молодий комунар»

мг____

дити машину для миття
огірків. Заготовлено не
обхідну кількість
тари.
Старі ящики старанно від
ремонтовані.
Здається,
тут хоч сьогодні
готозі
приймати машини з горо
диною.
Та якби так всюди...
Працівникам бази № 2
відділу робітничого по
стачання, де завідуючою
Г. В. Ганошенко, поки що
похвалитися нічим. Що
правда, тара тут
також
розсортована і складена
у штабелі, але... Не від
ремонтована.
Керівники
відділу робітничого
по
стачання безпомічно роз
водять руками:
мозляз,
ящики ремонтувати нічим
— немає ї'.зяхів. А наста
нуть «овочеві жнива» —
пізно буде думати
про
цвяхи. Отоді й даватиме
база колгоспам поламану
тару. Трудівникам
села
доведеться самим (та ще

о о з

у такий гарячий час) при
бивати планки, бо не по
везуть же вони помідори
чи огірки у
поламаних
ящиках. У відділі робіт
ничого постачання добре
це розуміють, але не по
спішають з ремонтом. А
/ложе само тому й не по
спішають, що сподіваютьце
ся, аби хтось за них
зробив?
базу далі,
Оглядаємо
Буракосховище досі на
очищене від минулорічної продукції, яка зіпсувалася. У картоплесхозищі тече дах. У складі, де
зберігалася цибуля,
об
ладнано парове опалення,
але яка користь від цьо
го, якщо ще кілька років
тому воно вийшло з ладу?
І ні в кого не доходять
руки, щоб полагодити си
стему. Тому взимку
тут
холодно. Ремонту на цій
базі ще й не починали.
Хоча пора дазно, бо об-

и
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сяг робіт треба виконати
тут великий.
Не кращі справи і
на
базі № 1 відділу робітни
чого постачання. Щоправ
да, тут уже почала пра
цювати ремонтна група.
Однак всеодно треба на
бирати темпів, бо обсяг
робіт тут
не
набагато
менший, ніж на базі № 2.
Цементні ями, у яких квасягь огірки, помідори, ка
пусту — потріскалися
і
течуть. їм уже не допо
може поточний ремонт, їх
треба капітально
відре
монтувати. Та вони
досі
навіть не зсі звільнені зід
минулорічної кваснини. 8
обох цехах також проті
кає дах. Необхідно заас
фальтувати майданчик під
заливку бочок, виконати
поточний ремонт, полаго
дити щілини. На базі не
вистачає робітників. Про
це завідуюча базою пові
домляла керівників відді-

лу робітничого постачан
ня ще у квітні. Але як в
таких випадках кажуть: віз
і нині там.
По-господарськи
став
ляться до тари на базі
оптово - роздрібного ово
чевого комбінату, де за
відуючою Н. К. Здор. Тут
в наявності 4800
бочок.
Всі вони полагоджені. Від
ремонтовано і всі
1300
ящиків, які необхідні для
обмінного фонду.
Вони
акуратно складені під на
криттям.
Та й на цій базі виста
чає роботи ремонтникам.
Тече дах, в аварійному
стані стеля. Потребують
капітального ремонту це
ментовані ями. Вийшов з
ладу котел для пропарю
вання бочок.
Привезли
новий, але встановлювати
його не поспішають. Ми
нулої зими у
побутовій
кімнаті розвалилася пічка.
Треба встановлювати но
ву, але про це також ще
не потурбувалися.
На всіх базах не дба
ють про нормальні умози
праці для робітників. На
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віть побутовим кімнатам
бракує затишку. Кожен
день наближає нас до сезону заготівлі оаочів. Керізникам
заготівельних
організацій треба якнайшвидше братись за серйозну роботу — на ділі
дбати про вчасну і високояхісну підготовку ОВОчесховищ, тари, наявного
транспорту до цієї важливої кампанії.
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3. БОРИСЕНКО —
державний інспектор
по заготівлі і якості
сільгосппроду к т і в,
О. ЧЕРЯИШ, М. ГАРЕЙКО — громадські
кореспонденти і:Молодога комунара».
Олександрійський
район.

:
'
Е
В
й
І
І

]
(
|
|

OLr-

КРОКИ РЕФОРМИ
«Уся виховна робота повинна будуватись на основі
.нерозривної єдності, знань, переконання і дії, слова і діШ:ола зобов’язана виробляти внутрішню потребу
і діяти за принципами комуністичної моралі,
^^^В'лгіьно додержувати правил соціалістичного співжияг.
адянеьких законів».
(Із «Основних напрямів реформи загальноосвітньої
і професійної школи*).

Школа несе велику від ворді-з у позаурочний час).
повідальність перед суспіль Вчителька нагадує дітям, що
ством за підготовку молоді для засвоєння знань не тре
до життя і праці в колекти ба зазубрювати матеріал,
ві, за формування світогля треба уважно слухати пояс
ду, який визначає напрям нення, вникати в його зміст.
особистості молодої люди Майя ГІанасізна намагається
ни. Безумовно, першочер словесно намалювати дітям
гова роль тут належить ви картину твору (вона викла
хованню. Ефективність ви дає російську мову та літе
ховного процесу насампе ратуру) і добивається його
ред залежить від того, на повного розуміння.
Традиційним стаз у нашій
скільки ясно і чітко вихова
тель усвідомлює важливість школі конкурс на кращий
(цією роботою
1 значимість поставлених пе малюнок
ред ним -завдань. Метою займається гурток худож
комуністичного
виховання ньої тзорчості, яким керує
молоді завжди залишався вчителька 8. Т. Полонець).
всебічний
і гармонійний Робота цього гуртка носить
творчий
розвиток людини — актив ціленаправлений,
запа
ного будівника комунізму. характер. Особливо
Я хочу зупинитися на ро м'ятався мені цикл творів із
«Намалюймо, діти,
зумовому вихованні у на серії
мир». У ньому взяли участь
шій школі.
Щоб реалізувати постав всі учні школи, починаючи з
лені, скажу прямо, ці не- першого класу. Наскільки
жг:<і завдання, треба.широ- багатогранна дитяча уява,
їю застосовувати різнома а кожному малюнку свої
нітні методи навчання, що фарби, хоч зміст один. Це
орієнтували б на максималь свідчить про те, що діти мо
ний розвиток творчих здіб жуть логічно мислити.
Тематичні гуртки, що да
ностей учня. Безумовно, в
центрі завжди стоїть вчи ють можливість дітям шир
тель — носій знань. Він мо ше пізнати предмет, носять
білізує дітей на удоскона сьогодні глобальний харак
лення основних прийомів тер, вони виховують не ли
ше любов до предмету, а й
культури розумової праці.
Візьму ДЛЯ прикладу вчи переконання. Вірніше, пере
тельку
Марію Данилівну конаність. Фізичний гурток
Приходько, 32 роки вихо очолює молодий спеціаліст
вує наймолодших, завжди Н. Г. Яролалоза. І хіба не
добивається глибоких і си відчувають хлоп’ята на за
стемних знань учнів і вмін няттях Наталії Геннадіївни
себе майбутніми конструк
ня логічно мислити.
торами чи винахідниками,
Під час уроку природи
коли так радісно загораю
вчителька
сама служить
ться їхні оченята навіть при
аразхом захопленості своїм
розмозі про техніку. Вчи
Иіедметом,. творчо підхо
телька мріє з початку ново
дить до його викладання, її го навчального року оргазнання відзначаються еру нізуззти ще й гурток фото
дицією, вона дооре знає любителів.
останні новини природни
Я коротко розповіла про
чих наук, постійно читає
потрібну додаткову літера ге, яких успіхів досягнуто у
туру. Це відразу сприйма розумовому вихованні на
ють діти. Заняття проводи ших учніз. Хотілося б почу
ться у формі гри і діти чу ти, як налагоджена ця ро
дово засвоюють матеріал, бота в інших школах облас
поданий на науковій основі. ті, адже від правильного і
Для того, щоб успішно успішного вирішення зав
вирішити завдання розумо дань розумового вихован
вого розвитку, треба кож ня багато а чому залежить
ний урок поставити на рі забезпечення кваліфікова
вень сучасної науки, куль ними кадрами, які так необ
тури, техніки. Добре ця ро- хідні народному господар
64^1 налагоджена у М. П. ству.
ЛІй^в'.іненко, яка постійно
В. СИДОРЯК,
директор Нозоаозкеготує учнів до самостійно
сенської ззсьмнрічнзї
го застосування знань (ро
школи.
боти на основі спостере
жень, розгадування крос- Лїаяозисківський район.

ФУТБОЛ. Ігри дао.-. останніх турів кірово ,>адська «Зірка? провела па
виїзді. В І'орлівці вона
грала з місцевим «Шахта
рем» і зазнала поразки —
1:0. А в ЛСдааові-зустріч
з «Новатором» закінчи
лась внічию — 1:1. Гол
забив Михайло Калита.
Отже, «Зірка», набравши
22 очка, лереміст іі.'кіс:. на
' інисте місце (У в ні рашіс,
6 нічиїх, 0 програшів, різ
ниця забитих і г.ронуице,’
них м’ячів — 23—19).
7 липня «.Зірка»
на
своєму полі приймає кер
ченський «Оксан».
ГАВАНА. Десять кубинських спортсменів візьмуть участь у XII Всесвітньому
фестивалі молоді і студентів.
На знімну: учасники фестивалю — гімнаст Леон Р1ЧАРД (злізе) і боксер
Роман БАТИСТА.
Телефото Пренса-Латина — ТАРС.

ВІД МАСОВОСТІ — ДО МАЙСТЕРНОСТІ

НА СИНЮСІ МАЙСТРИ
Т ІЛЬКИ-НО вони промчали берегами
* тихої і принадної Синюхи, роблячи
розминку перед черговим тренуванням.
І ось уже юнаки та дівчата спускають на
воду байдарки. А їхній тренер М. В.
Шишліков лаштує човен з мотором.
— На зеслаї — пролунала команда.
І колами побігли срібним плесом
хвильки.
На березі стояли люди, задивляючись
на юних веслувальників, похваляючи їх
за вправність.
Після тренування Микола Вікторович
розповів про своїх вихованців. Пе
редусім про Валерія Левченка, Володи
мира Голобородька, Володимира Хащеватського. Нещодавно вони побузали
в Київській школі-інтернаті спортивного
профілю, де проходили республіканські
відбіркові змагання. І хоч цим хлопчи
кам немає ще й чотирнадцяти років,
проте вони виступали нарівні з досвід
ченими, котрі тренуються кілька рокіз.
Отже, є надія □ тренерів М. В. Шишлікова та О. В. Вовненка, що юні веслу
вальними з ДЮСШ порівняються з май
страми. А поки що копітка робота — на
легкоатлетичних трасах, на воді. Тре
нуються хлоп’ята двічі на день,
7|’* РЕНУЮТЬСЯ початківці. А були тут
* і висококласні спортсмени. Перші
кроки до сходження з Новоархангельській ДЮСШ робили переможці всесо
юзних турнірів Майя Шевченко, Юрій
Глущенко, призи на республіканських
змаганнях отримували Едуард Соколов,
Людмила Чернявська, Олександр Вов
ненко.
Змужніли, виросли чемпіони. Біль
шість з них поступили у вищі навчальні
заклади і виступають за інші колективи
фізкультури, спортивні клуби, самі тре
нують веслувальників. З висококласних
вихованців ДЮСШ в Нозоархангельську

залишився лише О. Вовненко. Ось вій і
допомагає майстру спорту М. Шишлікозу згуртувати колектиз здібних спорт
сменів.
— Як бачите, — розповідає Микола
Вікторович, — у нас була
проблема.
Спортсмени школи виступали за збірні
району, обласної ради ДСТ «Колос» до
тих пір, поки вчились в Новоархангельську. А після десятирічки їх тут не за
просили в секцію для старших веслу
вальників. Тобто її не було. 1 ми втрати
ли розрядників і кандидатів у майстри.
Надалі, гадаю, районний споркомітет
врахує колишні упущення. Бо резерв є
до брати — з ДЮСШ. А згодом варто
подбати і про групи та секції спортив
ного удосконалення.
Що треба, аби початківці наблизились
якнайшвидше до висот майстрів? В пер
шу чергу зміцнити матеріальну базу. Бо
поки що на водній станції є лише елінг.
А необхідний ще й весловий басейн з
тренажерами, приміщення для ремонту
чознів.
Микола Вікторович пропонує відкрити
в
Нозоархангельську
мікроінтернат
спортивного профілю, де б могли на
вчатись і займатись веслуванням юні
спортсмени з усіх сіл району. Тоді мож
на було б мати більший вибір для
ДЮСШ, особливо для груп спортивного
удосконалення.
...Тільки-но зійшло сонце. Берегом Си
нюхи біжать вихованці ДЮСШ. Через
кілька хвилин зупинились нз галявині
ворбового гаю, почали робити гім
настичні вправи. А тренери вже відкри
вали елінг.
— На весла!
І помчали байдарки тихою Синюхою
поз з острівці лілей і латаття. А їм на
вздогін «моторка» Шишлікова.

М. ВІНЦЕВИЙ.

ЛЕГКА

АТЛЕТИКА.

Другими призерами стали
кіровоградські
спортсме
ни, виступаючи в Кривому
Розі на першості республі
канської ради ДСТ «Аван
гард». Бронзові нагороди
туг завоювали студентка
інституту
сільськогоспо
дарського
машинобуду
вання Тетяна Соломаха,
учениця технікум}’ радян
ської торгівлі Світлана Ча
ла та робітник чавуноли
варного заводу Павло Ар.
машов.

ХОКЕЙ НА ТРАВІ.

У.

закарпатському місті Ви
ноградовому закінчилась
зональна
юнацька пер.
шість країни з хокею на
траві. Турнірну таблицю
тут очолили москвички (7.
очок)- на другому місці
спортсменки України (6
очок), на третьому — Лит
ви. До складу збірної Ук
раїни входила вихованка
кіровоградського тренера
В. Ф. Шептицького учени
ця СШ № 14 Світлана
Харченко. В серпні юна
спортсменка візьме участь
у фіналі першості СРСР,
який відбудеться в Таш
кента.
ВЕЛОСПОРТ. Велосипе
дисти
Кіровоградського
технікуму механізації сіль
ського господарства стали
переможцями
зональної
першості республіканської
ради ДСТ «Колос», що
відбулась в Кіровограді.
З успіхом виступив кан
дидат у майєгри спорту
Віктор Буза, який вибо
ров друге місце в індиві
дуальній гонці на 25 кіло
метрів. А ного товариш но
команді кандидат у май
стри спорту Юрій \н іньєв
першим фініиіуваг, V 100»
кіломегро&ій груповій ГОН
ЦІ«
.
_._ и

4 стер.

ПРИРОДА І ТИ

ЛЮДЕЙ
ТРИМАЄ
ПОВІТРЯ
ГТ ЕІРІЄСЬКИЙ рейси вра“ ■ жае зеленню й водою.
Водойми оперізують
ра
йон,
роблячи
брунатні
здалеку лісосмуги й оче
рети справді казковими
островами дивовиддя. Ли
бонь, ці милі серцю пано
рами еидніють із кожної
точки. Райцентру, зокре
ма. А в самому центрі се
лища окремі райони так і
пов’язані один з одним—
містками на палях. Ні да
ти, ні взяти — очеретяна
Венеція.
Люблять
люди
свою
місцину. Урбанізація д^ало
торкнулася цього кутка, і
грудям дихається вільно й
широко: повітря — чисте.
Сьогодні хочеться зга
дати про тих, хто за родом
своєї служби, так би мо
вити, покликаний не тіль
ки берегти ці Наші «зеле
ні легені», але й збільшу
вати їх в об’ємі.
Мова
йтиме про одну з ДІЛЬ
НИЦЬ — Петрівську — Долинської лісо/леліоративної станції, а точніше —
людей, хто тут працює.
Тх по
пальцях перелі
чиш. Але майже третина—
комсомольці і молодь. Я
й застав
у приміщенні
контори напочатку
лише
помічника начальника діль
ниці
Наталію
Дяченко.

Але краще за відсутніх
тракториста Анатолія Щу
ку та лісників першого та
четвертого обходів Михай
ла Філоненка та Віктора
Борща свідчать про якість
їх роботи та ставлення до
неї саме оті масиви зеле
ного єруння, стрункі ря
ди лісосмуг обабіч кол
госпних
та
радгоспних
угідь. Виконують
хлопці
буденну (на їх погляд) ро
боту — залишають у при
роді гармонію. Свідомим
втручанням своїх рук і не
байдужих сердець.
Кожен знає загальне зав
дання їх
дільниці, як і
станцій, подібних Дслинській,—забезпечення збе
реження сівозмін; кожен
має чітке уявлення й про
коло своїх обов'язків. На
таля, у першу чергу, як
помічниця начальника ко
ординує
роботу в мето
дично - організаційному
плані. Проте про комсо
молку не буде снезано ні
чого,- коли не згадати, що
вона ще й керує місце
вим, шкільним лісництвом.
Тракторист Анатолій Щука
доглядає грунт, а в «се
зон» допомагає товаришам
висаджувати «новий
ма
теріал», як вони його на
зивають
—
завтрашній
сосновий бір чи дубовий

НАДРА
ХОВАЮТЬ
СКАРБИ

гайок. Лісники, ясна річ,
знають свою справу як
найпростіше — берегти
ЛІС. І БІД можливих
по
жеж, і від можливих бранон’єрів теж. Крім
того,
так само збирають насін
ня, прищеплюють черен
ки як, між іншим, і любов
школярам
до зеленого
друга (разом з ними від
чутно допомагають фар
мацевтам, постачаючи їх
лікарською сировиною із
трав). А всі разом роблять
спільну справу — за небайдужість дякують їм,
наприклад, колгоспні спе
ціалісти.
Так, багато роботи в лі
сомеліораторів. Про
непрестижність їх професії
вже заходила мова, але
об’єктивно ніде
правди
діти — робочих рук не ви
стачає. Змовчують хлопці,
якими свого часу зусилля
ми обійшлося для них за
кладання селищного пар
ку на 5 тисяч сосен, озе
ленення пам’ятника загиб
лим воїнам
тощо.
Але
отой неспокій і «виру
чає» — знаходити час і си
ли і на те, і на інше, і на
третє. Слабка увага де їх
служби не розхолоджує
КОМСОМОЛЬЦІВ

І

дільниці. Не жартуючи ка
жуть, що їх, тих, хто пра
цює і не думає кидати це
ремесло, три/лає тут і... по
вітря. Чисте й романтичне.
В;д щирого серця
хо
четься побажати
петрівчанам сил і впевненості,
що їх труд сторицею ві
діллється в душах тих, за
ради кого вони щодня ві
тають
ранки у росяних
стежках дерев.
і. КУЦЕНКО.
Пєтріеський район.

вини показали, шо гігантський метеорит,
очевидно, впас БО мільйонів років тому.
Він нібито був камінним і важив 50 міль,
йснів тонн. У результаті вибуху й утво
рилося родовище горючих сланців.
Вивченню унікальної природи Олександрівського району й приділяє основну
увагу гурток юних географів-краєзнаеців
районного будинку піонерів та школярів.
Об’єднує він закоханих у рідний край
хлопчиків і дівчаток. Гурток ще молодий,
немає й року, як утворений, але й за цей
час школярі вже встигли провести деякі
цікаві дослідження. Головну увагу соки
приділяють вивченню саме Бовтиської
западини.
А у складі команди Олександрісського
Е;д Тясмину до Інгулу й Інгульця тяг
району гуртківці взяли участь у VI облас
неться г.іальооничий
Оленсандрівський
ному зльоті юних геологів, який прохо
район. Стрункі соснові
бори й могутні
див недавно в Кіровогпапі. Доповідь учня
дуби прикрашають його землю. Широкі
ОлсксандрІЕСької СШ № 1
Олександра
г-епи щоліта вириваються безкраїм мо
Добровольського «Геологічна загадка Бов
рем пшениць. Варто додати й те, що по
тиської западини» визнана кращою на
олександрійській землі проходить г-ежа
геологічній конференції, проведені’ під
степу й лісостепу нашої області.
час зльоту, і команда нагсооджє-на По
чесною грамотою.
Колекціям гірських
Справжньою скарбницею є надра ра
порід, мінералів і відбитків рослин та
йону. Буре вугілля, торф, горючі сланці,
тварин
які
зібрані
гуртківцями.
присуд
гіпс, керамічна глина, пісковик, граніт...
жено друге місце в області.
5.~.й5іяьший скарб — горючі сланці, які
Набуті знання юні краєзнавці прагнуть
залягають у велетенській Боетисьній за
зробити
загальним
надбанням.
Для
падині. Слід зазначити, що за своєю
географічного кабінету Олексанлрівської
якістю олексайдріЕСЬНі горючі сланці по
середньої
ШКОЛИ
ЕИГОТОЕИЛИ
рельєфну
сту г> слот ься лише славнозвісним
естон
карту району. А на основі багаторічних
ським.
метеорологічних спостережень, які ве
Еоетиська западина — то справжня за
дуться. в районі, вперше створена кліма
гадка для вчених. Як виникла гігантська
тична карта Олеисандрівщини. На про
вирва діаметром 20 — 22 кілометри в кри
хання вчених Київського державного
сталічному фундаменті Українського ши
університету гуртківці провели Феноло
та? Хоч вивчається вона вже понад 50
гічні спостереження і одержані під час
років, остаточного висновку ще не зроб
екскурсій відомості про прильоти птахів
лено. Існує дві гіпотези. Одні науковці
напіслали науковцям.
вважають, що утворена вона а результаті
Звичайно, зроблено ще небагато. Та о
г.неерженкя вулкана в далекому геоло
О. Пересунька, В Ярового. Б. Тікоцьиого,
гічному минулому, а інші схильні бачити
Л. Гончаренко. Є Шеремета й інших
впадину не менш як метеоритним крате
юних краєзнавців є справді щире праг
ром. Остання гіпотеза найпопулярніша.
нення більше дізнатися про рідну бать
У западини є всі характерні риси ме
ківську землю. Значить, будуть нові по
теоритного нратера вибухового поход
ходи.
ження. Це і структура з кільцевим валом
В. БІЛОШАПКА,
та 100-метровою центральною гіркою, й
аномалії
магнітного та гравітаційного
керівник гуртка юних
географівполя, і конуси руйнування; присутність
краєзнавців
районного
будинку
с межах- кратера ударного і плавленого
піонерів і школярів,
скла та склоподібних структур, і бренчій
вибухоеого походження. Датування речо.
емт Олександрівна.

орган Кировоградского
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НА ДНІПРОВСЬКІЙ ХВИЛІ.

Фото Л. ТАРАСЕНКА.

ЛЕГЕНДИ РІДНОГО КРАЮ

8.00 — «Час». 8.35 — «Молодість древніх інструмей.
тів». Виступ фольклорного
ансамблю клубу Фабрики
«Дукат».
9.00 — Докумен
тальний телефільм. 9.2^-Х27-й тираж
«Спорт.-вЖ
9 30 — Будильник. 10.(1^-,
Служу Радянському СоюзуіІ
11.00 — Здоров’я. 11.45 —
Ранкова пошта. 12.15 — Дн.
тячий гумористичний кіно
журнал «Єралаш». 12.30 —
Сільська година. 13.30 —
Музичний кіоск. 14.00 —
Фільм — дітям. «Свистати
всіх нагору!». 15.10 — Сьо
годні — День працівників
морського і річкового флоту.
15.40 — Концерт до Дня
працівників морського і річ
кового флоту, 16.25 — Но
вини. 16.30 — Клуб мандрів
ників. 17.30 — Співає В. Куп
ченко. 17.40 — Мультфіль
ми. 18.00 -- Міжнародна па
норама. 18.45 — 'Народна
творчість». Телеогляд. 19.30
— Новини. 19.35 — Б. Бар.
ток. Концерт для альта з ор
кестром.
19.50 — Фільм
«Дерсу Узала». 2 серія. 21.00
— «-Час». 21.35 — Футбольний огляд. 22.05 — Теніс.
Уїмблдонський тчрнїр. 23.05
— Новини.
ц
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«Молодий

К ШОВ солдат із фронтів. Звідав усі дороги. Пізньої
* осені його демобілізували.
Зі станції Шостаківка вирушив він пішки до свого се
ла. загубленого у степах. Дорога неблизька, стомивсь,
присів відпочити на краю лісосмуги. І аж злякавсь. Щось
ніби грудкою вдарило по голові. Глянув — не грудка, го
ріх. Подивився угору — і аж тепер побачив, шо сидить
під високим горіхом. У траві горіхових плодів повнісінь
ко. ррзлушеипх, червонястих. Назбирав у речовий мі
шок. у кі щепі. А біля свою села иа пагорбі, край переліска ножем викопав ямки і посадив у них горіхи: ви
ростуть, родитимуть, будуть діткам ласощі...
Давно немає солдата... А горіховий гайок є. Дарує ра
дість дітворі щоосені. Хлопчаки і дівчатка так і звуть той
гайок — солдатським.

ЦВІТЕ ТЕРЕН...
Павло Іванович Сєдпх — із Росії: Тепер він і посивів,
і плечі зігнулись, а тоді, в сорок четвертому, білявий ду
жий юнак — богатир (минуло йому тоді дев’ятнадцять)
захитав свій Сталіпград, визволяв і Україну...
Світало. Він постукав у вікно хатини, де блимав ка
ганчик, зайшов у кімнату. На ліжку побачив стару жін.
ку. яка, певно, нездужала, а коло столу — струнку, як
тополька, чорноброву дівчпну-красуціо.
— Девушка-голубушка, спаси меня!
Він на те не мав права, але серцем чув: це ж свої рід
ні люди, і зізнався, то він радянський розвідник, що
несе своїм дуже важливі відомості, що йому треба дій
ти до наших, хоч слідом женуться вороги. У степу схо
ватись піде, а треба десь щоб увечері, вночі перейти лі
нію фронту.
— Спрячь меня, девушка!
Вона мовчки повела його за собою. За гору, за село,
то яру, де на узгір’ї кущилися зарослі терну. Там була
непомітна стежина, певно, її витоптав звір, лис чи бор
сук. шо її знала й вона, може ще зі свого дитинства.
.— Лізь стежиною. Там тебе піхто не знайде!
Гітлерівці йіп.іп по сліду- Облавою. Вулицею, ке ли
шаючи жодного двору. Увірвались і в її крайню хатине:
— Сюди біг радянський солдат. Ви сховали його! Де
він?!
— Ніякого солдата ми не знаємо!
...Мати зойкнула і вмерла від першого удару. Дівчи
ну ж били прикладами, жорстоко. А вона своєї:
— Не бачила, не знаю.
Всюди перешукали — в погребі, па горищі, в повітці
зрештою запалили її пбві-тку. і хатину, дівчину ж погнали
в центр села, а потім у загратований вагон — та й у не
волю...
Після служби Павло повернувся на Україну. Відшукав
і пам’ятне йому село. На щастя, та дівчина живою вер
нулась із неволі. Вони побралися. Є в них і діти, и ону
ки. І часто Павло Іванович спиняється біля тернового
гайка і згадує ті далекі дні.
Микола СТОЯН.
с. Панчеве,
Новомиргородський район.
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10.00 — Новини. 10.20 —
Ритмічна гімнастика. 10.40
— Сьогодні — День праців
ників морського та річково
го флоту. 11.40 — Грані пі
знання. Антарктиде далека
і близька. 12.25 — Концерт,
13.05 — Зелений вогник.
13.35 — Новини. 13.50 —
Мультфільм. 14.00 — Сто
рінки творчості. 14.40 —
Концерт. 15.30 — «Село і лю
ди». 16.00 — Слава солдат,
ська. 17.00 — Компас турис
та. 17.30 — Телефільми. 18.10
— Концерт. 19.00 — Акту
альна камера. 19.30 — Мо
лодіжна студія «Гарт». 20 ]5
— Камерний концерт. 20 40
— ІГа добраніч, діти! 21.00—
«Час». 21.35 — Науково-по
пулярний кіноогляд «Резо.
пане». 22.35 — Виступає во
кально - інструментальний
ансамбль «Ватра». 23.20 —.
Новини.

А ЦТ (II програма)
8.00 — На зарядку, ставай!
8.15 — Веселі нотки. 8.30 —
Ритмічна гімнастика. 9.00—
Російська мова. 9.30 — До
Дня працівників морського
і річкового флоту. 10.00 -Ж.
Камерні твори Г Вавілова^
10.40 — «Курс — інтенсифі
кація». 11.10 — Мультфіль
ми.
11.40 — Телефільм
<Езоп». 13.25 — 9-а студія.
14.25 — « Всього один день».
Науково-популярний Ф,Л,Ч ,
14.35 — Великі ролі А. 15мовської Махніковсьйбї- 1-- ДО
Очевидне
—
неймовірне.
16.10 — Світ і молодь, 16.45
— 'Льон, коноплі ! Д'п.,ь’ ‘
Иауііово-пойулярнпй
17.00 — Телефільм «ЯК гар
тувалася сталь». 4 сер:Яі —.
«Подолання» 18.05 — 1 '
піонат СРСР з боротьби
дзюдо. 18.35 — Видатні ра
дянські
композитори77
лауреати Ленінської НР‘ -1-1 •
Г. Свиридов. 19.30 —
родини турнір з вопепоолу.
Жінки. Збірна СРСР-1
збірна ФРІ-1 20.00 __ Всчір^
МіШ"<Г
ня казка. 20.15 — VIтє.ченрородний фестиваль
творчість
грам про народн>
«Веселка». «Кіпрське ВСС1Лля». 20.45 _ Документаль
ний телефільм. 21-00
«Час». 21.35 — Телефільм
"А пароплави гедуть *
ходять»,
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