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ЗБОРИ 
ПАРТІЙНО 
ГОСПОДАРСЬКОГО 
АКТИВУ

5 серпня в Кіровограді від 
булись збори активу партій
них, радянських, профспіл
кових, комсомольських ор
ганів, культосвітніх установ, 
спортивних організацій, 
творчих спілок і товариств 
з питань підвищення ефек
тивності культурно-масової і 
фізкультурно - оздоровчої 
роботи у світлі вимог по
станови ЦК КПРС «Про за
ходи щодо поліпшення ви
користання —клубних закла
дів і спортивних споруд».

З доповіддю на зборах 
виступила секретар обкому 
партії С. М. Шапікіна. В об
говоренні взяли участь дру
гий секретар Олександрій
ського міськкому партії 
С. А. Балаянц, заступник го
лови виконкому Кіровоград 
ської міської Ради народ
них депутатів В. М. Суво- 
ров, начальник управління 
культури облвиконкому М. І. 
Сиченко. секретар обкому

комсомолу П. Ф. Малий, 
директор Кіровоградського 
заводу радіовиробіс В. О. 
Красовський, голова коміте
ту по фізичній культурі і 
спорту облвиконкому О. П. 
Березан, директор будинку 
культури села Скалівські Ху
тори Новоархангсльського 
району Л. В. Сандровська, 
заступник голови Новомир- 
городського райвиконкому 
М. О. КоЕаль, інструктор- 
методист виробничої гім
настики колгоспу імені Ле
ніна Знам’янського району 
О. П. Харланова, голова ви
конкому ЙОСИПІЕСЬКОЇ СІЛЬ
СЬКОЇ Ради народних депу
татів Ульяновського району
A. Г. Русавський, голова об
кому профспілки працівни
ків сільського господарства
B. М. Смаглюк.

На зборах виступили за
ступник Голови Ради Міні
стрів Української РСР М. А 
Орлик і другий секретар 
обкому Компартії України 
Л. Ф. Кібець.

У роботі зборів взяли 
участь голова виконкому 
обласної Ради народних 
депутатів В. І. Жслібе, голо
ва облпрофради В П. Івлєв, 
відповідальні працівники об
кому Компартії України та 
облвиконкому

Сотні кіровоградців при
йшли того дня на заліз
ничний вокзал міста. Вони 
тепло зустріли делегатів, 
учасників XII Всесвітнього 
фестивалю молоді і сту
дентів, які представляли 
нашу область. З цієї наго
ди відбувся мітинг. Теплі 
слова вітання своїм земля
кам — учасникам форуму 
юності сказали на мітингу 
голова облпрофради В. П. 
Івлєв, робітниця заводу 
«Гідросила» Н. Шмиголь, 
студентка педінституту 
Н. Ковбасюк, секретар Кі
ровоградського міськкому 
партії А. О. Кошелева.

З інтересом слухали Кі
ровограда! розповіді учас
ників фестивалю: студент
ки педінституту, учасниці 
ансамблю танцю «Юність» 
Т. Тарасенко, народного 
артиста УРСР, керівника 
«Ятряні» А, М. Кривохи- 
жі, першого секретаря об
кому ЛКСА'» України І. 0

Шевченко про приємні і 
сповнені вражень дні пе
ребування в Москві на фо
румі молодості.

Про радісні і приємні дві 
перебування на ХН Все
світньому повідала і пісня 
«Фестивальний вогонь».

яку никои» :к учасники ан
самблю танцю еЮніс гь». 
Цю пісню вони написали 
по дорозі додому.
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ТЕЛЕГРАМИ
В НОМЕР

ОнуфріЇЕСький район. 
Повернувшись з XII Все
світнього фестивалю мо
лоді і студентів у Москві, 
групкомсорг аотогаража 
колгоспу імені XXV з'їзду 
КПРС Віктор Тищенко зра 
зу ж включився у роботу 
і бжє першого дня значно 
перевиконав норму ви
робітку на перевезенні 
зерна. Нині він вже пра
цює в рахунок дванадця 
тої п’ятирічки.

Добровеличнівський ра
йон. Велику допомогу хлі
боробам колгоспу «Прав
да» і трудівникам Добро- 
величківського консервно
го заводу у збиранні та 
переробці овочів подають 
члени студентського заго-

ну «Чайна» Кіровоградсь
кого державного педаго
гічного інстит/гу імені 
О. С. Пушкіна. Завдяки 
сумлінній праці чині пото
кові лінії по переробці 
овочів і фруктів підпри
ємства використовуються 
цілодобово і з повним на
вантаженням.

Олександрійський район. 
Комсомолець Володимир 
Мельник з колгоспу імені 
Карла Маркса перший рік 
працює самостійно на зер
новому комбайні , У зма
ганні комбайнерів госпо
дарства він зайняв друге 
місце. З таким же завзят
тям трудиться зараз Воло 
димир на «зелених» жни
вах. Самовіддано працю
ють на збиранні та пере
везенні врожаю молоді 
механізатори і шофери 
господарства Віталій Пала
марчук, Василь Перев’яз 
ко, Леонід Махно, Володи
мир Карпів.

На Нуцівсьнии елеватор щохвилини прибувають 
томашини 13 зерном нового врожаю. Дружна робота 
подих Пізировщиць Світлани Діхтг.р. Віри Шевчук 
Людмили Білогаи, яких ви бачите на знімку забезпе
чує швидку обробку автомашин.

„ Фото М. САВЕННД.Повгородківсьинй район.
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— Кожен третій гектар 
посівів кукурудзи 5 райо
ні — комсомольський. В 
господарствах створили 9 
КО АСОМ.ОЛЬСЬКО - молодіж
них ланок по вирощуван
ню цієї культури. Звичай
но, цього ше недостатньо, 
але більше, ніж минулого 
року. Наші механізатори 
наслідують приклад лан
кового із колгоспу імені 
Енгельса Сергія Притули, 
який зі своїми друзями 
торік завоював друге міс
це серед молодих чуку- 
рудзоведів області.

Доброю школою фор
мування громадянських 
ПОЗИЦІЙ МОЛОДИХ хліборо
бів стали партійно-комсо
мольські групи, що ство
рювалися під час весняно- 
польоеих робіт у механі
заторських колективах. Ті 
колгоспники і працівники 
радгоспів, що тільки-но 
вступають у трудове жит
тя, вчилися у старших го- 
варишІБ-партійців орга
нізаторським навичкам, а 
також непримиренності до 
недоліків.

Серйозні прогалини бу
ли в нас у тваринництві. В 
цій важливій галузі 
цює всього 
ВЛКСМ. За неувагу до 
ферм нас 
критикувала обласна 
лодіжна газета. Тож 
нішнього року райком 
комсомолу вручив комсо
мольські путівки на фер
ми ще 20 випускникам 
шкіл. Учнівські комсо
мольські організації теж 
узяли шефство над тва
ринництвом. У кожній 
школі уже створені й ді
ють спеціальні ланки, які 
працюють на фермах ба- 
зс їх господарств. Школя
рі взялися ООЗБОДИТИ 

овець
Вважаю позитивним 

що V змаганні 
виробничників 
гься такі лідери, 
ко відриваються 
ти учасників цього супер
ництва Вони стають мая
ками, на яких і орієнтую
ться інші Ось, наприклад. 
Римма Водоп’янова із пта
хофабрики «Сагайдацька». 
Вона зайняла друге місие 
серед досвідчених доярок, 
а дівчині — 20 років. І ди
рекція фабрики вірно оці
нила здібності молодої 
доярки: її призначають 
ланковою в новому коппу-

І ОРСДЙВОПЬЧА
| ПРОГРАМА:

сі МальчЕвської молочно
товарної ферми, що пе
реходить на цехову систе
му. В цьому корпусі пра
цюватиме ко/лссмольсько- 
моледіжний колектив.

Це — приклад вірної 
оцінки людини за її діло
вими якостями. Райком 
комсомолу теж вважає, 
що організаторами моло

Точки

пра-
68 членів

справедливо
МО
НИ-

ТЄ, 
молодих 

почвляю- 
які далс- 
0ІД реш-

ерницгео серед 
Комсомольське 
чінгупьсьчому» 
ЕсЛО, стало ЗМІСТОВНІШИМ, 
цікавішим.

Зрозуміло, що актив
ність нового секретаря 
знаходить підтримку 
рекції та партійного 
мітету радгоспу.

Хочу сказати, що

МОЛОДІ.
ЖИТТЯ в 

завиру-

ди- 
ко

прикладання

ція що єА.-.<з/)ась у нашо
му райкомі комсомолу,— 
проводити щомісяця спіль
ні для всіх семінари. Тож 
.МИ. критично оцінюючи 
цю практику зараз пра
цюємо над тим, щоб на
вчання урізноманітнити і 
зробити корисним. ДЛЯ ВСІХ 
категорій активу.

Одна із важливих точон 
прикладання сил комсо- 
/гольців — будівництво 
культурних га спортивних 
споруд, організація сіль
ських культурно-спортив
них комплексів Донедав
на ця робота була занед
бана. В колгоспі імені Ле
ніна — одному з кращих 
господарств оайсну — не

Щороку кількість населення в Усіьніпськсму районі зросіае. Це сім’ї, які їдуть
сюлй за оргнабором, родини, що було виїхали в міста, а тепер повертаються иа бать, 
ківішіпу, а також випускники шкіл, котрі вирішили залишитися працювати в колгос
пах га радгоспах. Все це — результат інтенсивного будівництва жнгла шкіл, закла
дів культури та доріг то ведеться в районі протягом нинішньої п’ттгнрічкп.

Але дані молодій людині жшло стьорпти хороші умови для праці й відпочинку— 
тільки половина справи Необхідно, щоб кожен знайшов своє місце в роботі, щоб 
точні, прикладання спл юнаків і дівча і були у сфері найвідповідальніші; * завдань, 
які розв’язують трудівники району

Як визначаються ці точки? Що конкретно робить молодь району для реалізації 
Продовольчої програми? Такі запитання поставив паш кореспондент першому сеи.ре 
тареві Устинівського райкому комсомолу Олександру ШЕРЮКУ

ді повинні бути люди, які 
добре зарекомендували 
себе на виборній роботі. 
Ось у комсомольській ор
ганізації радгоспу «Інгуль- 
сьчий» довгий час не вда
валось налагодити справи. 
Деякі комсомольці поДеякі 
кілька місяців не сплачу
вали внесни, що свідчило 
не тільки про відрив Іх 
від спілки, а й про не
здатність ватажків молоді 
о -анізувати роботу в 
первинній Допоміг парт
ком господарства, який 
на посаду секретаря ком
сомольської організації 
реко/лендуоав- робітницю 
городньої бригади Натал
ку Любчич. За 
час дівчина не 
вела порядон 
але й поставила 
рекцісю питання про

кому- 
очолюють 

організації 
їх обрали до

короткий 
і’льки ча-

V обліку 
перед дм- 

г ’ ТЄ
щоб молодим роби никам 
доручали відповідальні ді
лянки виробництва, зумі
ла влагодити трудове єу-

парткоми суттєво посили
ли допомогу спілчанським 
організаціям. За рішенням 
пленуму райкому партії на 
рсботу в комсомолі напра
вили 176 молодих 
ністів. Вони 
первинні 
ВЛКСМ
складу райкому комсомо
лу. районної ревізійної ко
місії дають доручення 
б-, ти пропагандистами в 
школах комсомольської 
політосвіти.

Це явище, — безумов
но позитивне — певним 
чином викриває і недолі
ки в роботі самого рай
кому комсомолу. Ті еади, 
які раніше були 
ни
ПРИХІД ЕЄЛИКОЇ 

активних, але не 
свідчених, працівників ви
магає ефективного на
вчання. Причому дифе
ренційованого навчання 
за категоріями А гради

непоміт
ні Справа в тому, що 

кількості 
дуже до-

було навіть* футбольного 
поля. А тут на обліку біль
ше 50 комсомольців. То
му у вихідні дні молодь 
села Криничуватки вихо
дить не будівництво своїх 
об’єктів Крім поля 
створюють 
майданчик 
будуємо 
провели 
Де Дня 
плануємо 
граму і 
селах ; 
вольних
ТИ(. 1 
боль

Щороку комсомольська 
організація нашого райо
ну зростає Села поступо
во ПОПОВНЮЮТЬСЯ молод
дю. І КОМСОМОЛЬЦІ пере
конуються то ЖИТТЯ тут 
може бути повнокровним 
га цікавим Я-ш.о 
но. знайт 
давня своо емп 
є!

ВОНИ 
волейбольний 
д в райцентрі 

єтад’.он — уже 
два субот ники. 
ф’ізчу пьтурника 

завершити г.ро- 
ооку ■ відкрити Б 
району її волей- 
: майданчиків дьа 

стадіон два фут- 
і поля ‘ два басейни.

звичай- 
го--<ки прикла- 

А вони—
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Чимало приємних подій сталося за останній рік в 

житті охоронців здоров'я Добровеличківського райо

ну: успіхи, нагороди, новосілля... Разом з усіма їх 

розділяють і молоді медики. Про це — розмова на

шою громадського кореспондента В. Плічка з голов

ним лікарем районної лікарні Г. І. Л4АЛИМАНОМ.

На сторожі 
сонячних днів

— Георгію Івановичу, в 
чому сьогодні основне по
кликанню медиків району! 
Як його втілюють в життя!

— Покликання, завдання 
у всіх медиків завжди бу
ло одне і те ж. Хірург 
Платон Кречет з одноймен
ної п єси Олександра 
Корнійчука гордився тим, 
що зберіг ЛЮДЯМ тисячі 
сонячних ДНІВ. В цьому 
власне немає нічого ново
го. Медицина з прадавніх 
часів стоіть на сторожі 
здоров'я людини. Та в 
повній мірі це прагнення 
знайшло своє втілення у 
життя за радянського ча
су, коли здоров я людини 
стало основним багатством 
країни.

Турбуючись про нього, 
медики району успішно 
допомагають районній пар
тійній організації у вико
нанні завдань Продоволь
чої програми, вертаючи в 
стрій тих трудівників села, 
з яких здоров я трохи по
хитнулось. З кожним ро
ком зменшується захво
рювання серед доросло
го населення, падає смерт
ність дітей першого року 
життя. 60 процентів жите
лів району охоплено за
гальною диспансериза
цією. За рівнем медично
го обслуговування наш 
район торік посів друге 
місце в області, а Тишків- 
ська дільнична лікарня 
стала переможцем рес
публіканського змагання 
аналогічних лікарень і на
городжена Почесною Гра
мотою Міністерства охо
рони здоров’я і республі
канського комітету проф
спілки медичних працівни
ків та грошовою премією.

— Успіхи не приходять 
самі по собі. їм, як прави
ло, передує велика підго
товча робота. Як ішли до 
успіхів добровеличківські 
медики!

— Сумніву нема — на 
голому місці нічого не ви
никає. Успіхи зокрема. Без 
належної підготовки про 
високі результати годі й 

думати. Основою, яка може 
послужити і сприяти сход
женню, вважаю можуть 
стати два взаємозв’язані 
фактори: добра, сучасного 
рівня матеріальна база і 
висококваліфіковані кад
ри. Якраз у нас для успіху 
склалися сприятливі умо- 
зи. Буквально днями ми 
справили новосілля в но
вій, з просторими кабіне
тами; обладнаними найно
вішим діагностичним і лі
кувальним обладнанням, 
районній поліклініці. За 
роки нинішньої п'ятирічки 
у райцентрі почало прий
мати пацієнтів чотирипо
верхове терапевтичне від
ділення. Відкрито нову 
сільську амбулаторію в се
лі Олексіївна. Побудовано 
близько десятка фельд
шерсько - акушерських 
пунктів Вирішено важли
ве питання про відкриття 
пунктів швидкої допомо
ги в дільничних лікарнях і 
амбулаторіях.

Успішно розв’язується в 
нас і житлова проблема. 
Лише цього року сім ме
диків одержали ордери на 
квартири. Чималі надії по
кладаємо ми й на пер
спективу: для медичних 
працівників райцентру по

чинається будівництво 
60-квартирного будинку.
Належними умовами при

ваблює наша лікарня май- 
бутпю зміну — практикан
тів. Лікарня є базовою для 
проходження практики уч
нів Олександрійського і 
Кіровоградського медич
них училищ, молодих ме
диків. Щороку до району 
приїжджають 20—25 мо
лодих спеціалістів. І на 
перших же кроках їхньо
го трудового життя праг
немо підсилити в них усві
домлення почесної місії, 
що на них покладається. 
В урочистій обстановці ми 
посвячуємо їх у службу 
Гіппократа. Закріпленню 
молоді сприяє наставниць
ка серйозна й багаторічна 
діяльність ветеранів війни 
і праці, казалерів бага
тьох урядових нагород 
медсестер О. М. Голов- 
ченко, К. А. Гуманенко, 
Л. П. Щербатюк, заслуже
ного лікаря республіки
А. П, Третяченко, Значну 
роль у формуванні моло
дих спеціалістів відіграє 
рада сестер, яку очолює 
старша медична сестра 
Т. М. Шикіта. Традиційним 
стало проведення тема
тичних конференцій, зуст
річей з кращими медика
ми, передовиками сіль
ськогосподарського ви
робництва, учасниками 
Великої Вітчизняної війни.

Запам'яталися всім кон
ференції на тему «Ніхто 
не забутий, ніщо не забу
то», «Хліб всьому голо
ва», зустрічі з кавалером 
ордена Леніна бригади
ром тракторної бригади 
колгоспу імені XXII з’їзду 
КПРС О. А. Ткаченком. Ці 
та інші заходи здружують 
колектив, роблять його 
монолітним. А взагалі мо
лодь складає в нас дві 
третини всього складу ме
диків. Так що можна вва
жати: колектив молодіж
ний. В нас бойова комсо
мольська організація, на
раховує вона в своїх ла
вах 60 хлопців і дівчат. 
Очолює комсомолію здіб
ний хірург Віра Трут.

— Якими турботами жи
вуть медики сьогодні! Ко
го б ви відзначили за сум
лінну працю, уважне об
слуговування!

— Наш колектив роз
горнув дійове змагання 
за гідну зустріч XXVII 
з'їзду нашої партії. Пере
можцями соціалістичного 
змагання нині є комсо
мольсько-молодіжні ко
лективи терапевтичного і 
неврологічного відділень. 
З відмінною оцінкою об
слуговування хворих пра
цюють медсестри Віра 
Баніцька, Любов Булаг. 
Медсестрам Тамарі Ма- 
луш, Людмилі Ломашке- 
вич, Вірі Низьок, Валенти
ні Ткаченко нещодавно 
присвоєно почесне звання 
«Ударник XI п'ятирічки».

Зразки відмінної праці 
показують також ветера
ни праці Л. В. Бемус, Г. Н. 
Врадій, Л. С. Лебединець 
та інші. Прагнення в усіх 
одне: гідно завершити
п'ятирічку. А це означає: 
повернути людям тисячі 
сонячних днів.

В. ПЛІЧКО.
Добровеличківський 
район.

МИ —
ІНТЕРНАЦІОНАЛІСТИ

ЗАЛИШИТИ
ДОБРУ ПАМ’ЯТЬ

Переддень ХН Всесвіт
нього фестивалю молоді і 
студентів став подвійним 
святом для бійців інтер
національного будзагону 
«Резонанс» Кіровоградсь
кого іституту сільськогос
подарського машинобуду
вання. Того дня радянсь
кі и кубинські студенти 
закінчили будівництво
четвертого житлового бу- 
динну в колгоспі імені 
Ворошилова, що в Бобри- 
нецьному районі. Роботу 
загону бійці присвятили 
молодіжному форумові у 
Москві, до фонду якого 
перерахували свою одно
денну зарплату.

У складі загону 28 сту
дентів. Двадцять дев’я
тий — Герой Радянсько
го Союзу підполковник 
О. С. Єгороз — інтерна
ціоналіст, який у роки 
війни брав активну 
участь в Словацькому 
національному повстанні 
проти фашистських оку
пантів. Кошти, зароблені 
за Героя, будуть перерахо
вані на потреби дитячого 
будинку.

Очолює інтернаціональ
ний будзагін секретар ком
сомольського бюро фа
культету А. Габелко. Дов
го згадуватимуть добрим 
словом жителі села Но- 
воминолаївки цих весе
лих, енергійних хлопців і 
дівчат. Добрим словом 
за добрі діла. Бо поїха
ли студенти, а на цент
ральній вулиці залишилось 
чотири житлових будин- 
ни, зведених ними... Та 
будинки — не єдина па
м’ять про перебування 
загону в селі. Скажімо, 
провели студенти тут і 
значну політико - виховну 
роботу. А. Габелко органі
зовував цікаві бесіди з 
новоминолаївцями про
боротьбу КПРС за мир на 
планеті, про підготовку 
молоді світу до фести
валю. А Рінардо Родрі- 
гес Рібот. бригадир ну. 
бинських студентів, роз
повів про свою країну, 
про діяльність молодих 
будівників соціалізму Ост
рова свободи.

Багато дав трудовий 
семестр і майбутнім спе
ціалістам сільського гос
подарства. Вони ближче 
познайомилися із життям 
колгоспного села, що да
ло змогу повного мірою 
відчути, наскільки від
повідальну професію во
ни обрали собі. Особливо 
задоволені роботою в се
лі кубинські хлопці. Ад- 
же спілкування з радян
ськими людьми в процесі 
виробництва допомогло 

їм краще взнати Ра
дянський Союз, наш на
род. Студент із міста 
Гуантанамо Гузман Ра
уль Дуруті говорив мені:

— Де б не були ми, ку
бинці, — в інститутській 
аудиторії чи на будівель
ному майданчику. — від
чуваємо себе в атмосфе
рі великої дружби. І в 
день найбільшого свята 
свого народу мені хоті
лося б ще раз подяку
вати нраїні Великого 
Жовтня. Адже без Жовт
ня не було б і штурму 
казарм Моннада.

Світлі спогади про ра
дянський спосіб життя, 
про простих і чесних тру
дівників радянського села 
повезуть наші кубинські 
друзі за океан.

н. хомич, 
студентка факультету 
журналістики Київсь
кого державного уні
верситету імені Т. Г. 
Шевченка.

ГЛ И ВЖЕ ЗВИКЛИ: пи- 
шемо «студзагін», чи

таємо «романтика». Бо за 
цим визначенням — ра
дість колективної праці, 
взаємовиручка, туманні 
світанки й димок вогнища, 
гітарний передзвін і теп
ло потиску тих рук, кого 
ти своїм трудом виручив. 
Ми колись, так би мовити, 
на зорі студзагонівської 
ери, почали було звикати 
й до того, що романтика 
і комфорт — поняття не
сумісні, що третій трудо
вий семестр є, опріч іншо
го. ще й випробуванням 
себе на витривалість. Ми
нули, однак, часи непідго- 
товлених ентузіастів: із 
розростанням ст/дзагонів 
ського руху став дедалі 
вдосконалюватися його ор
ганізаторський бік. Бажа
ючі попрацювати влітку 
мають ділових і турботли-

з качками
став їдальнею студзагонівцям. І цей відкритий 
всім негодам двір — ще не найприкріша 
обставина у буднях деяких юнаків і дівчат, що 
вирішили організовано провести літній 
трудовий семестр.

вих опікунів — штаби СЗ, 
які завчасно займаються 
професійною підготовкою 
майбутніх студзагонівціз, 
піклуються про створення 
для них хороших виробни
чих і побутових умов.

Проте досить узагаль
нюючих істин — перейде
мо, як мовиться, до по
точного моменту. Ще в 
лютому місяці постановою 
облвиконкому на основі 
заяв студентів і учнів се
редніх спеціальних нав
чальних закладів та зая
вок підприємств і госпо
дарств було чітко визначе
но, скільки загонів, де і 
як працюватимуть. Згідно 
з цим документом члени 
обласного штабу студент
ських загонів неодноразо
во виїздили на місця май
бутньої дислокації заго
нів, перевіряли, контролю
вали, радили, підказували, 
допомагали. У результаті 
загони вже в головних 

рисах знали, що робити
муть, як житимуть, як на 
місцях їх готові були прий
няти. Отож у визначений 
строк всі СЗ виїхали туди, 
де їх чекали.

Усі, крім двох.

В ОДИН ДЕНЬ, далеко 
ке прекрасний для об

ласного штабу СЗ, він 
дзвінком із Компаніївки 
був поставлений перед 
фактом, що загони 
«Юність» і «Факел» Ком- 
паніївського ветеринарно
го технікуму відбули «ту
ди, де потрібніші», тобто, 
у колгоспи імені Урицько- 
го та імені Леніна цього 
ж району, котрі, як читач 
уже здогадався, нп янячи- 

лися в списках місць роз
міщення стузагонів. Від
повідно й штаб СЗ ні 
сном ні духом не відав, в 
які умови там потрапляють 
учні.

На семи вітрах у Сасів- 
ці (колгосп імені Леніна) 

стояла кам'яниця, де, як 
сказали нам перехожі, 
проживала частина учнів. 
Підійшли, постукали в две
рі — мовчання. Вирішили 
ще у вікно спробувати, 
але постукати вдалося ли
ше в друге — у першому 
шибкою служили полі
етилен із білою тканиною. 
Ще в одному взагалі була 
дірка. У приміщенні 
те, що мало бути білим, 
було сірим — частково 
від бруду, частково від то
го, що за аналогією з 
пташиними можна було 
назвати мушиними база
рами...

Загін «Факел» не має 
медика, учні замість бані 
купаються в ставку, воду 
носять відрами з ферми. 
Дівчата живуть на квар
тирах.

— Нам потрібні поміч
ники на догляді і збиран
ні овочів, — сказав голо 
ва колгоспу В. С. Мороз.

Коли хтось когось до се
бе запрошує, має подума
ти, як прийматиме. А що в 
Сасівці? Уже помічене на
ми учні технікуму М. Рад- 
жапов, Л. Бондаревський, 
В. Муляр, А. Шевцов^ 
О. Скалозуб, І. Кондра
тенко доповнили:

— Газет, радіо, телеві
зора нема.

їсти готують наші дів
чата, у них не завжди ви
ходить.,.

Стінгазету лінуємося 
випускати, — самокритич
но визнав викладач техні
куму А. С. Шевченко. — 
Мені треба було раніше 
під їхати сюди, подивити
ся, що й до чого...

А що й до ЧОГО у кол
госпі імені Урицького, де 
теж на Збиранні овочів 
пр юють майбутні вете
ринари?--0 Н ТАМ, ДЕ качки 

у дворі, _ знову 
як у Сасівці, послужливі пе
рехожі підказали у Воло- 
димирівці місце, де слід 
шукати компаніївських уч
нів.------------------------------1

У вказаному дворі під 
рясним дощем біля сто
лика з продуктами стояли 
дівчина й жінка - Ганна 
Петрівна Салій:

— Я
Колгосп

готую 
дає

Дітям їсти.
Необхідні

Багато юнаків і дівчат 
Ульяновського району бе
руть активну участь в охо
роні врожаю оїд пожеж. в 
кожному колгоспі створені 
дозорні групи. Юні пожеж- 
гіиям самі побудували огля
дові сторожові вишки □ 
колгоспах імені Фрунзе, 
імені Горького, імені Калі- 
ніна й імені Леніна.

Дійову роботу розгорну
ли юні дозорці на збиранні 
врожаю, зокрема, учні Ло- 
зоватської середньої школи 
(керівник Станіслав Ротар). 
Дозорці групи юних пожеж
ників об’їжджають поля на 
велосипедах, ведуть проти- 
пожежну роз’яснювальну 
роботу з учасниками^ жнив 
на току, серед комбайнерів,

Цього року зберегти вро
жай рідному колгоспові до
помагають Славко Ротар, 
Віктор Тетева. Алла Сав. 
чук, Біта Добровольська та 
інші.

НА ЗНІМКУ: юні пожеж-, 
никя разом із головою пеі^^ч 
винної організації добр-і^Щ 
вільного протипожежного^^
товариства О. І. Савчуком 
у дозорі. •>

І. КУШНАРЬОЗ,

Поки ми розмовляли, 
дощ ішов і йшов, полива
ючи дерева, дахи, доро
гу, траву, качок і дерез я- 
ні «студзагонівські» столи 
та лави, над якими не бу
ло навіть якоїсь подоби
нааісу.

Місце проживання учнів, 
що від місця харчування 
знаходилося на чималій 
відстані, справляло приєм
ніше враження. Тут були 
і бочка з водою, й місце 
для сушіння білизни, і 
дворові «зручності».

— Телевізор нам дали, 
газети доставляють, три 
рази на тиждень автобу^ 
сом можна в баню їздЯ 
ти,— повідомила викладав 
А. Б. Петровська.

Однак «Юність» — це 
не студзагін. Хочемо, щоб 
читачі зрозуміли нас пра
вильно. Ми зовсім не про
ти допомоги учнів госпо
дарствам у будь-якій фор
мі. Зрештою, якщо ти 
сапаєш капусту не як 
студзагонівець, а просто 

так, у цьому теж є неаби
яка користь: усвідомлення 

того, що відчутно допома
гаєш господарству, що це 
і завдяки твоїм зусиллям 
господарки можуть вільно 
придбати в магазині все 
для борщу, і від того, що 
цілими днями знаходишся 
на свіжому повітрі... Є і 
романтика: безкраї лани з 
синюватими лісосмугами 
на горизонті, вигадливі 
хмарини у вмитій грозою 
високості, напоєний озо- 
НОМ І полином вітерець 
далеких степів... Ніхто не
проти й такого дозвілля,
як риболовля — нею - , 
після роботи займаються*!^ 
хлопці у Сасівці. Немає з 
принципі нічого страшно
го і з тому, що хтось за
водою сам сходить — не 
білоручок же покликані 
виховувати студзагони. ;

Але й не заробітчан. 
Підхід до членів СЗ лише 
як до робочої СИЛИ — це 
профанація самої ідеі 
студзагонів, друга головна 
(поряд із прищепленням 
навиків до праці) функція 
яких — виховна. Сюди 
входять масово-політична 
робота, змагання, зустрі- 
ні, вечори, концерти. Про 
це потурбувався б облас
ний штаб СЗ, як і, повто- 
римося, про забезпечен- г 
ня кращих, ніж це є ге~ 
Гі санітарно-пс-'.- -аМХ 
умов, якби ці загони пе’ 
ребували в названих кол
госпах на законних під
ставах,

Коли ж у районі вважа
ють за краще практикува
ти позазагонівський роз
поділ учнів на польові ро
боти, то навіщо тоді й го
род городити з подачею 
заяв у СЗ — їх учні Ком- 
паніївського веттехнікум*/ 
написали що задовго Д° 
початку літа...

С. ЛУШНИКОЗ' £/ 
комісар обласного 
студентського загону- 

Н. ДАНИЛЕНКО' 
спецкор «МОЛОДОГО

і».
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ЗЕЛЕНИЙ ПАТРУЛЬ падки забруднення водой
мищ неочищеними стока
ми. На це є різні причини. 
Це й перевантаження спо
руд для очищення стічних 
вод з населених пунктів, » 
відсутність ефективного 
очищення на тваринниць
ких комплексах, і недбай
ливе збереження хіміка
тів, і самовільні звалища 
поблизу вод.

3 блокнотаООДСІ ЧЄКСГЄ природолюба

В Оникієвому Маловис- 
■ хінського району вже не 
І один рік діє учнівське ліс. 

ництво. У складі загону 
І юних любителів і господа- 

рів лісу — тридцять піо-
I перів і комсомольців, за
II якими закріплено більше 
^)Сга гектарів лісу і десять 
■/гектарів лісосмуг.
О Робота кишіть цілоріч- 
І но. Взимку — підгодову- 

юіь тварин і птахів, охо.
І роняюгь їх від браконьє- 

рів. У призначений час 
І сіають хлопчики й дівчат- 
В ка на лижі — і гайда в 

ліс! і прилаштованих го-
І дівницях свіже сіно роз

кладають для косуль, ку.

лижі — і гайда о

Ґ

«УРУДзу — для кабанів.
; На початку весни кожен 

школяр змайстрував шпа
ківню. Юні лісничі розві
шували їх всюди — у сад. 
ках, в лісосмугах. 1, зви
чайно, у лісі. За один день 
скільки жител з’являється! 
•Летіть, пернаті, поселяй
теся!

ІІЛЬКИ-ІІО лишив сніг, 
школярі зразу ж обстежи
ли стовбури дерев, відмі- 
тили пошкоджені — для 

|ь? висадження молодняка. 
І/ До речі, лісорозсадник, де 
І вирощують сотні дубків та 
І ялин, теж під доглядом 
І членів шкільного лісництва. 

І А з настанням літа при
ходить черга іншим робо, 
там: доглядати за поряд
ком в полезахисних ему- 
гах, збирати й заготовля
ти корми для птахів і зві- 

!рів тощо. Все це передба- 
чається планом на почат
ку навчального року. А по
тім під час зустрічей і об
ходів доповнюється, від
мічається, що вже зроб
лено, а що ще належить 
виконати.

Влітку у школі каніку
ли, але юні лісничі прихо- 

Їдять сюди часто. Звикли і 
вчитись разом, а ще біль
ше здружились закоханіс
тю в спільну справу — 
зберегти чудове зелене 
вбрання Оиикієвого. Зро 
бити так, щоб ліс, озеро, 
лісосмуги із дня па день 
ставали чистішими, а, зна
чить, — щедрішими. Ко
ристь від цього для всіх: і 
для тих, хто живе н пра 
цює тут, і для гнх, хто 
приїздить відпочивати.

8. ТІЛЬНОВ.
Малозисківський район.

І

Люблю я, та й як не любити 
Усе, що прекрасне й земне?
Люблю я усе, але квіти 
Найбільше чарують мене.
У полі, в гаю на горбочку

«Річка
не розкіш»

не- 
й

Так називався вміщений 
номері за ЗО травня ц. р. 

матеріал на 
темати-

У 
критичний 
природоохоронну 
ку з Новоунраїнського ра
йону. Стосувався він і мі
ської комунальної служби. 
Ось яка відповідь на нри- 
тику надійшла од началь
ника управління кому
нального господарства Кі
ровоградського облвикон
кому А. К. Карпинського:

«На Новоукраїнському 
комбінаті комунальних під
приємств вжили всіх захо. 
дів для впорядкування міс
та й забезпечення санітар
но-гігієнічних вимог щодо 
цього. Статтю «Річка — не 
розкіш...» обговорено на 
загальних зборах робітни
ків і службовців комбіна
ту. Намічено заходи по по
ліпшенню санстану м. Но- 
воукраїнки. В автопарку 
комбінату запроваджено 
санітарну годину для на
ведення порядну а дворі 
гаража та на прилеглій те
риторії. Переглянуто гра
фік прибирання побутово
го сміття на вулицях міс- 
та, який передбачає оідни-

Сміються, мов діти малі 
Це ж вишита степу сорочка. 
Це и; плаття квітчасте землі.

Фотоетюд В. РЕШЕТНИКОВА. 
Текст М. ПИРОЖЕНКА.

ні обслуговування ще двох 
вулиць — Набережної і 
Колгоспної. Намічено сані
тарні рейди із залученням 
ДНД. Члени групи народ
ного контролю посилили 
увагу до роботи спецавто- 
транспорту; до відпові
дальності притягнуто тих 
працівників, які вивозять 
сміття й нечистоти до річ
ки».

На критичний матеріал 
відповів також голова ви
конкому Новоукраїнсьної 
міськради В. Д. Масякін:

«Статтю розглянуто на 
розширеному засіданні ви
конкому з участю керівни
ків підприємств житлово- 
комунального господар, 
ства і приміських колгос
пів. Критичні зауваження, 
висловлені з газеті, відпо
відають дійсності. Внаслі
док того, що міський та 
колгоспний комунгоспи не 
займалися ян слід санітар
ною очисткою міста на 
схилах річок Чорний Таш- 
лик. Помічна та Грузьна 
Балка вининли звалища 
сміття. Міськвиконком ор
ганізував у червні й липні 

кілька рейдів-перевірон 
санстану міста. Вжито за
ходів стосовно виявлених 
порушень природоохорон
ного законодавства. В рай- 
сільгосптехніці вирішено 
питання збору відпрацьо 
ваних нафтопродуктів. На 
сирзаводі проведено про
філактичний ремонт очис
них споруд, адміністрацію 
райпобуткомбінату зобо
в’язано подбати про пра
вильну експлуатацію очис- 
нИх споруд.

Діяльність по благо
устрою, забезпеченню зраз
кового санітарного стану 
та охороні природи вра
ховується міськвиконко
мом при підведенні під
сумків соцзмагання колек
тивів підприємств органі, 
зацій, установ райцентру.

З метою контролю за ви. 
конанням природоохорон
них заходів у місті створе
но комісію яна періодично 
перевірятиме відповідні ор
ганізації й служби, я ре
зультати перевірок дово
дитиме до відома виконко
му місьної Ради народних 
депутатів».

заступництва
На території Кірово

градської області тече 438 
рік загальною довжиною 
5 тисяч 558 кілометрів. Всі 
вони належать до басей
нів Дніпра і Південного 
Бугу. Площа водного дзер
кала понад двох тисяч 
ставків і водосховищ скла
дає 19 тисяч гектарів. Та 
багатство це біднішає. За 
останні два століття ріки 
Богданівка, Руда, Чорто- 
лай, Водяна, Суна і ряд 
інших висохли. Нині тіль
ки за назвами долин мож
на визначити русла колиш
ніх рік. Це — прямий на

слідок вирубування лісових 
масивів, розорювання сте
пів. Значна кількість річок 
нині перетворилася в 
великі струмочки або 
зовсім пересохла.

В області охорона та ра
ціональне використання 
водних ресурсів до 2000 
року здійснюється за ге
неральною схемою, роз
роблено заходи, спрямо
вані на створення водо
охоронних зон навколо 
малих рік і ставків. Знач
не місце в цих планах 
приділяється будівництву 
водоочисних споруд і зво
ротного водопостачання.

Та ще трапляються ви-

« Довголіття» 
для квітів

Спеціалісти радять до
тримуватися певних реко
мендацій, — і зрізані оами 
квіти протягом довгого ча
су зберігатимуть форму й 
аромат.

Кінці стебел з цією ме
тою обтинаємо гострим но. 
жем навскоси (краще під 
водою), якщо ж це галузки 
нвітучих кущів — додатно, 
во надріжте кільна санти
метрів нижньої частини, а 
чи и розтовчіть її.

Маки, бузон і жоржини 
на хвильку занурте до 
онропу — у оазі еони ви
даватимуться ще кращи
ми. Крім того жоржини 
«полюбляють» у воді аспі
рин; тюльпани, айстри го
рошок та нарциси — цу
кор; гвоздини — борну 
кислоту, а троянди — хло
роване вапно (його можна 
додавати поступово до во
ди).

Ц
Ось приклад. З машин- 

ного двору радгоспу «П’я- и 
тихатський» Петрівського І 
району стікають нафто- і 
продукти. Мийки для авто- н 
транспорту тут немає. 
Значна територія двору я 
покрита нафтопродукте- і 
ми. Та й на радгоспному Н 
тваринницькому комплек- І 
сі очисні споруди вже вет- 
хі, і всі нечистоти стікають Й 
у річку. Недбале ставлен- || 
ня до вод малих річок, по- і 
гіршення їх санітарного І 
стану і призводить до |І 
зменшення рибних ба- І 
гатств, зміни краси ланд- ■ 
тафту.

Багато років тому на те
риторії колгоспу «Маяк» 
в Долинокам’янці поблизу 
с. Трепівки (Знам'янський 
район) діяло відоме дже
рело, ЩО ЖИВИЛОСЯ під
земними водами. Через Р 
деякий час воно замули- ' 
лося. Та нікому до цього 1 
немає діла.

Вода чекає заступництва, ' 
захисту від байдужості ок
ремих псевдолюбителів І 
Природи.

р. ДАЙДАКУЛОВ, 
лектор обласної органі
зації товариства «Знан
ня», член Українського 
товариства охорони 
природи.

У СВІТІ ЦІКАВОГО

На
до
ев.

Тополі та соняхи 
край магістралі

Учені з японського 
ціонального інституту 
сліджень екологічного __ 
редовища в Цукубі протя
гом довгих років шукали 
рослини, які б протистоя
ли забрудненню повітря. 
Найкращими фільтрами се
ред 80 видів рослин, обсте
жених дослідниками зн
изилися гополя. сонях і 
рис. Над магістраллю з ін
тенсивним рухом, уздовж 
якої були висаджені піра
мідальні тополі га соняхи 
повітря залишалося чистим 
протягом усього часу екс
перименту

(За матеріалами пе
ріодичної преси).

ФЕЙЛЕТОН

Знову ці росіяни
Днями одна моя знайо

ма сорока повернулася з 
Америки, куди вона літала 
у своїх пташиних справах 
і при зустрічі переказала 
мені бесіду, випадковим 
свідком ЯКОЇ вона там опи
нилася.

_ Абсолютно не бачу ні
чого ганебного в тому, що 
наше національне агентство 
з питань океану і атмосфе
ри міністерства торгівлі ви
дало консорціумам ліцензії 
на розвідку марганцевих 
конкрецій на міжнародних 
ділянках морського дна у 
Тихому океані.

. Дивно ви розміркову
єте У вашому держдепарта
менті! Міністерство однієї 
країни, звичайно, не без ві
дома свого уряду, свавіль
но привласнює собі те, що 
належить усім країнам, і ви 
не бачите у цьому нічого 
поганого. Але ж це грабу
нок серед білого дня!

. я вас не розумію, мій 
друже. Якщо ваша країна 

претендує на ці ресурси, 
чому в такому випадку ви 
самі не прибрали їх до рук?

— Вибачте, сер, але в 
Статуті ООН...

— Між іншим, що це за 
організація, якщо в її ста
туті навіть не згадано про 
те, що Сполучені Штати — 
волею Всевишнього винят
кова країна. Ганьба! Прошу 
вас не посилатись на ООН, 
хоча ви і є в ній представ
ником від своєї країни, в 
крайньому разі до тих пір, 
поки ми не навели у ній 
порядок, не привели її у 
відповідність з ідеалами і 
цінностями вільного світу. 
Ви добре знаєте, що США 
виступають на захист ідеа
лів свободи, моралі й де
мократії з позиції сили. Що 
ж тут дивного у тому, що 
й наші вільні підприємці 
пройнялись тим же духом?

— А якщо завтра вони 
вимагатимуть ліцензію на 
монополію експлуатації 
сонячних ресурсів?

Ось уже сорок років звучить гнівним застережливий 
набат Хіросіми.

На знімку: під фотографією дівчини, яна пере
жила жахи Хіросіми, написано: «Ми хочемо, щоб ви
і ваші діти, всі жителі планети знали про те. що ста
лося в той день. Це написано в очах дитини»

Фотохронік»« Г-ТРС

— Чудова ідея! ■ Білому 
дому дійсно треба заздале
гідь заявити про свої пра
ва на Місяць, Сонце і зір
ки. Це незаперечний аргу
мент й на користь страте
гічної оборонної ініціативи 
на переговорах у Женеві; 
дослідження у галузі стра
тегічної оборони, мовляв, 
подарують -усьому людст
ву космічні ресурси. Пен
тагон — рушійна сила про
гресу! Як звучить чорт по
бери!

— Сумнівно, сер, але да
вайте все ж повернемось із 
космосу на морське дно. 

Ви з кількома союзниками 
на конференції ООН по 
морському праву проти
ставляєте себе більш, як 
150 країнам, котрі, як і ми, 
вважають, що ви залазите 
до них у кишеню...

— Ви що ж, пропонуєте 
поділить ці ресурси між 
усіма країнами, так би мо
вити, усуспільнити, соціалі
зувати їх? Так це ж непри
хований марксизм! І вас 
обробили росіяни? Черт 
побери, до чого ж загроз
ливі розміри набирає ра
дянська загроза!..

В. ВАНЮШИН. 
(АПН).
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Незатишно. Хто ж винен?

сили для завтраш- 
дня, а приносить 

усього й естетичне

Про те, що органзація 
побуту, дозвілля в широ
кому розумінні цього сло
ва позначається на про
дуктивності, працездатнос
ті кожної людини, — до
ведено давно. Але чи час
то задумуємось ми над 
цим, чи намагаємось вико
ристати цей резерв про
дуктивності праці. Органі
зація дозвілля й побуту 
допомагає не тільки збе
регти 
нього 
крім 
задоволення. На жаль, не 
завжди успіх залежить від 
нас самих. Але... Побував
ши в гуртожитських при
міщеннях тресту «Олек- 
сандріявугілля», рейдова 
бригада пересвідчилась у 
цьому.

Центр Олександрії, ву
лиця 50 років Жовтня, 
гуртожиток тресту «Олек- 
сандріяважбуд». Оглядати

са 
ви-

стинала, 
куди ВО-

насна 
всіх, хто 
справило не-

(та, 
сю-

приміщення довелося 
мим, бо ні чергового 
хователя, ні коменданта 
відшукати нам не вдалося, 
хоч, згідно розпорядку 
робочого дня, обоє мали б 
бути в гуртожитку. Але 
черговий адміністратор 
лише плечима 
мовляв, не знаю 
ни подались.

Уже фойє 
мабуть, і на 
ди заходить) 
приємне враження. Воно 
буквально завалене ста
рими, непотрібними (вид
но, списаними) меблями. 
Цей ааотлох заступив усе, 
через нього не можна на
віть роздивитись наочну 
агітацію. Нам пояснили, 
що за меблями на стіні — 
куточок інфсрлАації, соціа
лістичні 
мешканців 
Щоправда, 
но трохи,

зобов’язання 
гуртожитку, 

стінгазету сид- 
але випущена

ТР6ВНЄБИХ 
сформле-

меблі? —

єона ще до 
свят, до того ж, 
на недбало.

— Що це за 
запитуємо у чергового ад
міністратора.

— їх уже давненько 
привезли з іншого гурто 
житку, а ми ке знаємо, ку
ди подіти, — почули у від 
повідь.

Що й казати: підходяще 
місце знайшли замість «ла
дової.

Перша скарга, яку ми’ 
почули від /мешканців гур
тожитку, була про пере
бої в постачанні гуртожит
ку водою. Це, як з’ясува 
ли, недолік тимчасовий. 
Наступного дня водопос 
тачання наладили. А ось 
душова для чоловіків не 
працює вже кілька міся
ців. Після тривалих зволі
кань, тут, нарешті, почали 
ремонт. Всі мешканці гур
тожитку користуються од

РЕЙД «МК»

ним душовим відділенням, 
дуже довго доводиться 
простоювати в черзі. До 
того Ж І Е жіночій душо
вій не все гаразд. По-пер
ше, тут брудно. По-друге, 
з семи розсіва-іів 
працюють лише

На першому 
розташована 
кімната, де мешканці гур
тожитку перуть білизну, 
верхній одяг. І ця кімната 
має дуже непривабливий 
вигляд, штукатурка на сті
нах пообвалювалася.

Є в гуртожитку й акто 
еий зал. Але побувати у 
ньому нам не вдалося, 
бо був він на замку. До 
речі, про замки в цьо//.у 
гуртожитку можна багато 
розповідати — їх тут ви
користовують охоче. На 
дверях однієї з кімнат ви
сить табличка 
зол». Та навіть 
ли» гуртожитку не пам’я-

води 
Два.

поверсі 
побутова

«Радіову-
«старожи-

«пасз 

тають, щоб цей радіову
зол працював.

Побували ми і в кіл^на- 
гах. Більшість мешканців 
самі підтримують порядок. 
Затишно було е кімнаті, 
де живуть Ніна Луценко 
та Олена Верченко. Та не 
скрізь так. У багатьох кім
натах не працюють радіо
точки, у кімнаті № 15 
обірвано патрон електро
проводки. Скаржились 
мешканці гуртожитку і на 
ге, що в кімнатах немає 
навіть графинів для води.

На кількох дверях при
бито таблички «Кімната 
зразкового побуту». А4и 
побували в одній із них і 
здивувались: табличка не 
відповідала дійсності — 
ліжка заправлені абияк, 
підлога давно не мита. 
Мимоволі робиш висно
вок, що змагання за кім
нату зразкового побуту в 
слександрійців занедбане.

У гуртожитку живуть пе
реважно будівельники. То
му рейдова бригада не ви
падково звернула увагу й 
на зовнішній вигляд та ін
тер’єр гуртожитку: він ба
жає бути кращим. Перів- 

ники тресту «Олександрія- II 
важбуд» і підпорядкова
них йому будівельних уп
равлінь зобов’язані под
бати про те, щоб їхнім 
молодим трудівникам жи
лося затишніше й зручні
ше. Більше уваги слід при
діляти і виховній роботі з 
молоддю.

І ще один висновок на
прошується: а, може, в 
цьому безладді є частка 
вини і самих мешканців? 
Не може, а справді є. Ви
на ке тільки в ’Ому, що П 
мало хго з хлопців і дів- П 
чат стукає в двері своїх 
керівників (ВІДЧИНЯЮТЬ II 
тим, хто стукас), вина 
й у тому, що молодих бу-^И 
дівельників такий стан 0 
справ влаштовує. А, ма- п.< 
буть, не треба чекати, а 
насамперед самому зако
тити рукава...

Ю. КОРЖ, К. КОЧУ
БЕЙ — члени комітету 
комсомолу виробничо
го об'єднання «Олек- 
сандріяв у г і п п я », 
М .ГАРЕНКО — гро
мадський кореспон
дент «Молодого 
мунара».

КІНОЕКРАН
СЕРПНЯ

Сорок років минуло від 
історичного Дня Перемоги. 
А ми і зараз згадуємо своїх 
однолітків, що навіки зали
шились в далекому 45-му.

Молоді розвідники — 
герої нового фільму кіносту
дії імені М. Горького «ТА
ЄМНИЧА ПРОГУЛЯНКА». 
Під час однієї з бойових 
операцій молодому розвід
никові вдалося полонити ні
мецького офіцера. Тоді ще 
хлопчина не знав, що цей 
епізод фронтового життя 
не тільки вирішить долю 
його товаришів, але й, мож
ливо, вилине па хід усієї 
війни. Німецький офіцер 
виявився онуком генерала 
фон Герліца — одного з 
видних воєначальників рей
ху, який мав доступ до ін
формації стратегічного ха
рактеру. З допомогою поло
неного офіцера з’явилася 
рідкісна можливість «вий
ти» на самого генерала.

Відповідальність за дору
чену справу, мужність, го
товність віддати життя за 
товариша — такі риси ха
рактерні для героїв карти
ни — радянських солдатів. 

їх ролі зіграли молоді ак
тори М. Мамбетов, А. Тро
їцький, С. Варчук, В. Ши
хов, А. Подошьян. У Карти
ні глядачів чекає зустріч з 
народним артистом СРСР 
К. Лавровим.

За мотивами оповідань 
А. П. Чехова ленінградські 
кпго.читпі створили кіно
фільм «ВОГНІ». У голов
нях ролях ви побачите по
пулярних акторів Євгена 
Леонова -— Гладишева 
(«Докер», - Дорослий син», 
Падіння кондора», «Пер

ша кінна») та Тетяну Догі- 
леву (-..Вакансія», . Блон
динка за рогом», «ГІрохін- 
діада, або Біг па місці»). 
Режисеру С. Шустеру ра
зом з художником Г. Кро- 
пачовим, композитором 
Б. Тищенком вдалося го
ловне — показати на екра
ні дивний світ чс-ховської 
прози, її неповторні інтона
ції.

Шанувальників фантасти
ки кінематографісти «Мос
фильму» запрошують іта 
фільй «Л10 ДНІ ІА-1ІЕВЦ- 
ДІ1МКА» за мотивами од
нойменного роману Г. Уел.т- 
са. Письменник був одним з 

небагатьох, хто вже напри
кінці XIX століття бачив 
небезпеку, що таїлася в 
унікальних наукових від
криттях. Гема морального 
обов’язку вченого, його 
відповідальності за своє 
відкриття актуальна в наш 
час, як ніколи. У ролях: 
Н. Данилова (Джеми), 
А. Харитонов (Невидимка), 
Л. Куравльов (Марвел), 
Р. Раманаускас (Кемп).

Леонід Гайдай зняв свій 
чотирнадцятий коме ді й ш і й 
фільм «НЕБЕЗПЕЧНО 
ДЛЯ ЖИТТЯ». У різні ча
си і «Кавказька полонянка, 
або Нові пригоди ЙІурпка», 

і «Діамантова рука», й «Іван 
Васильович змішоє профе
сію» стали безперечними 
рекордсменами кінопрокату, 
з великим успіхом прой
шли екранами країни. У но
вій кінокомедії грає «ста
ра» гайдаєвська гвардія ак
торів: Сергій Філіппов, Ге
оргій Віцин, Броніслав 
Брондуков, Михайло Кок- 
шенов, Ніна Гребешкова. 
На перший план виходить 
тема відповідальності лю
дини не тільки за своє, а я 
за суспільне, тема грома
дянськості.

Музику до фільму напи
сав лауреат премії Ленінсь
кого комсомолу композитор 
М. Дунаєвський.

І. ПІДОПРИГОРД.
На фото: кадр з фільму 

«Таємнича прогулянка"».

БУДЕ
ЧИ НЕ БУДЕ
ТУНЕЛЬ
ПІД ЛА-МАНШЕМ?

Різні проекти будівництва 
транспортних тунслеП між 
Великобританією і Франці
єю через протоку Ла-Манш 
подаються уже більш як 180 
років. Перший з них був 
представлений ще імперато
ру Наполеону. Нині, за 
думкою спеціалістів, час 
приступати від слів до діла.

Права па будівництво ту
нелю добиваються дві гру
пи фірм.

Перша з них — «Ченнел 
таннел групп», що об’єднує 
п’ять найкрупніших англій
ських будівельних компаній. 
Вона пропонує пронласти 
два тунелі під морським 
дном, по ножному із яких 
пройде залізнична колія. Від 
Лондона до Парижа можна 
буде доїхати за чотири з по
ловиною години.

«Ченнел таннел групи» 
пропонує виконати всю ро
боту за шість років, затра
тивши при цьому 1,8 міль
ярда фунтів стерлінгів.

«Еврорут», що об’єднує 
концерн «Бритиш СТИЛ», 
конгломерат «Трафальгар 
хаус», міжнародні будівель
ні фірми, балки, запропону
вав прокласти під протокою 
залізничну колію і автомо
більну дорогу.

«Еврорут» вважає, що цей 
проект обійдеться дорожче, 
порівняно з планом «Ченнел 
таннел групп» — його при
близна вартість від 4,1 до 
4,6 мільярда фунтів стерлій, 
гів. Та завдяни щорічним пе
ревезенням 20 мільйонів па
сажирів і 18 мільйонів тонн 
вантажів, тунель, за думною 
спеціалістів «Еврорута», не 
тільки окупиться, але й при- 
носитиме прибуток.

Поки що важко сказати, 
хто переможе в конкурент
ній боротьбі і коли почнеть
ся будівництво. Вважають, 
що остаточне рішення буде 
прийняте найближчим часом.

И СЕРПНЯ

А. ЦТ (і програма)
8.00 — «Час». 8.35 —

« Тверські бувальщини». Те
ленарис. 9.05 — Докумен
тальний телефільм «Коли 
оживає дерево». 9.20 — 32-й 
тираж « Спортлото». 9.30 — 
Будильник. 10.00 Служу Ра
дянському Союзу! 11.00 — 
Здоров’я. 11.45 — Ранкова 
пошта. 12.15 — Зустрічі на 
радянській землі. 12.30 — 
Сільська година. 13.30 — Му
зичний кіоск. 14.00 — Клуб 
мандрівників 15.00 — Сьо
годні — День будівельника. 
15.15 — За вашими листами. 
Музична передача. 15.55 — 
До 30-річчя радянсько-фін
ляндського науково-техніч
ного співробітництва. Доку
ментальний фільм «Від ар
хеології до космосу, від ми
нулого до майбутнього». 
17.00 — Слово Андронни
кова. -Невський проспект». 
Телефільм. 18.00 — Міжна
родна панорама. 18.45 — 
Мультфільми. 19.25 — Нови
ни. 19.30 — Фільм «Шляпа». 
21.00 «Час». 21.35 — Фут
больний огляд. 22.05 — На 
фестивалі естрадної пісні в 
Сан-Бінсенті. 22.50 — Чем
піонат Європи з водних ви
дів спорту. Синхронне пла
вання. Водне поло. Збірна 

Юнаки і дівчата!
Триває передплата на періодично 

видання.

Не забудьте передплатити свою 
газету

Редактор Ю. СЕРДЕОЧЕНКО.

Югославії — збірка СРСР. 
Плавання. 23.20 — Повний.

Аь УТ
10.60 — Новини. 10.20 — 
Ритмічна гімнастика. 10.40
— Концертний зал «Друж
ба». 11.25 — Сьогодні —і 
День будівельника. 12.15-А 
«Інтерклуб». 13.00 — "'-«М 
карпатські візерунки». ?3.;я
— Новини. 13.35 — Сонячпсі 
коло. 13,55 — Циркова про
грама. 14.35 -- До 50-річчя 
етахаїговського руху. 15 30
— Село і люди. 16.00 — Сла
ва солдатська 17.00 —■
Мультфільм на замовлення. 
18.00 — Науково-популярний 
кіноогляд «Резонанс» 19.00
— Актуальна камера. 19.30 
•■Газета». Телепистава. 20.45 
—- На добраніч, діти! 21.00 
«Час». 21.35 — Продовжен
ня телевистани -Газета» 
22.50 — Новини

А ЦТ (II програма)
6.00 — На зарядку ставай!

8.15 — В кожному малюнку
— сонце. 8.30 — Ритмічна 
гімнастика. 9.00 — Російсь
ка мова. 9.30 — До Дня бу
дівельника. Документальні 
телефільми. Кіножурнал? 
10.20 — Концерт. 11.00 — У. 
світі тварин 12.00 — <В на
шому домі». Телеогляд. 13.10
— Мультфільм. 13.40 — До,-
кумептальпий фільм. 14.10 
Грає духовий оркестр будин
ку культури будівельників 
«Новатор». 14.30 — Теле
фільм «Д'Артаньян і три 
мушкетери». 1 серія. 1.5.55 — 
«Вас запрошує С. Ротару». 
17.10 — Світ і молодь. 17.55 
Видатні радянські компози
тори — лауреати Ленінської 
премії ' Д. Кабалевський.- 
19.35 — Чемпіонат світу $ 
класичної боротьби. 20.00 ~г 
Вечірня казка. 20.15 — Чем
піонат СРСР з регбі. «Філі*
— ВІТА їм. Ю. Гагаріиа. 21.00 
«Час». 21.35 — Фільм «Я 
крокую по Москві».

(АПН).

«Молодой коммунар» - 
орган Кировоградского 
областного комитета 
ЛКСМ Украины.
На украинском языке.
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